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   فقـه الشريعةفقـه الشريعةفقـه الشريعة

 طبقاً لفتاوى سماحة آية اللّه العظمى

 )دام ظلّه(السيِّد محمَّد حسين فضل اللّه 

 الجزء األول

 "فقه الشريعة"مقدمة 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين والصالة على سيِّدنا محمَّد وآله الطيبين الطاهرين           
 .إلى يوم الدِّينوأصحابه المنتجبين والتابعين له بإحسان 

وبعد، فقد طلب مني جماعة من المؤمنين الذين يرجعون إلينا في الفتوى            
أن أكـتب لهم رسالة مستقلة جامعة لموارد االبتالء من الفروع الفقهية في             

الفتاوى "و  " المسائل الفقهية "العـبادات والمعامالت، ألنَّ ما صدر عنّا من         
للمؤمنين فاستجبت لرغبتهم وذلك    لـم يستوف الحاجات الفقهية     " الواضحة

في هذه الرسالة العملية الكاملة التي سوف تصدر تباعاً ـ إن شاء اللّه ـ،   
، وإنني إذ أدعو اللّه أن يجعلها وافيةً باألحكام         "فقـه الشـريعة   "وأسـميتها   

الفقهـية مطابقة لواقع الشريعة وينفع بها المؤمنين، أوّد أن أشكر مكتبنا لـ             
على الجهد الذي بذله في إعداد هذه الرسالة، راجياً من          " ءشـؤون االستفتا  "

 .اللّه أن يوفقهم ويوفقنا لخدمة اإلسالم في شريعته
 .والحمد للّه رّب العالمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 محمَّد حسين فضل اللّه
 هـ1419شوال 18
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 ال بأس بالعمل بهذه الرسالة
 وهو ُمجٍز ومبرئ للذّمة

 لّهإن شاء ال
 محمَّد حسين فضل اللّه
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 مدخل إلى علم الفقه

إنَّ الشـريعة المطهـرة قـد بّينت أحكام أفعال المسلم، وجعلتها            
الواجب، والحرام، والمستحب،   : مـوزعة على خمسة أحكام هي     

والمكـروه، والمباح، فإذا بلغ المسلم سن التكليف لزمه التعّرف          
وهذا .  اعلـى هـذه األحكـام ليجـري عليها ويعمل على طبقه     

المـبحث هو المتكفل بتحديد السبل التي بها يتعرف على ما كلفه            
 :اللّه تعالى به وسنَّه له، وتفصيله كما يلي

 : مقدمة هامة■
وهـي تتضمن توضيحاً لبعض المصطلحات وبياناً لِسنِّ التكليف         

 :وغير ذلك من األمور الهامة التي نستعرضها في مسائل
 أخذ من القرآن الكريم أو من أحاديث كّل حكم:  الشـريعة هـي  :1م ـ  

النبّي وأهل بيته صلوات اللّه تعالى عليه وعليهم، أو ما ثبت عند            
المـذاهب اإلسالمية جواز االعتماد عليه في استنباط األحكام من          

" السنَّة"األصـول والقواعد الفقهية، وهو الذي يصطلح عليه بـ          
لى اإلسالم من   ما ينسب إ  : ، وهي )الِبدعة(ويقابـل ذلك مصطلح     

.  تشـريعات لــم يعـتمد فيها على المصادر التي سلف ذكرها           
فالشريعة هي الهدى والنهج القيوم الواجب اتباعه، والِبدعة حرام         

 .وضاللة يجب رفضها وإنكارها
 : كّل فعل من أفعال المسلم ال يخلو في الشريعة من أن يكون إّما:2م ـ 

 .اب على تركهوهو ما يجب فعله ويترتب العق: واجباً
 .وهو ما يجب تركه ويعاقب المكلّف على فعله: أو حراماً
 .وهو ما يحسن فعله وال يعاقب على تركه: أو مستحباً
 .وهو ما يحسن تركه وال يعاقب على فعله: أو مكروهاً
وهـو مـا كـان فعله وتركه على درجة واحدة في            : أو مـباحاً  

 .اقب على تركهاألهمية، فال ُيثاب المكلّف على فعله وال يع
قسم الفقهاء الواجب إلى أقسام عّدة، واصطلحوا لها على أسماء : 3م ـ  

 :محددة، وما ينفعنا منها في هذا التمهيد أمور
 :تقسيم الواجب إلى توصلي وتعبدي: األول

هو الذي يكفي في امتثاله وإطاعته مجّرد حصوله من         : فالتوصلي
ن قصد التقرب به    المكلّـف ولو من غير التفات ووعي، ومن دو        

إلـى اللّـه تعالـى، وذلك مثل وجوب تطهير اليد أو الثوب من              
النجاسـة مقدِّمـة للوضوء أو للصالة، فإنَّه يكفي في امتثال هذا            
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الـواجب وقـوع يد النائم المتنجسة في الماء فتطهر ويتحقّق به            
 .الشرط، وكذا مثل صلة الرحم واألمر بالمعروف ونحوهما

ذ في امتثاله وقوُعه عن قصد ووعي ونية        هو ما أخ  : والتعـبدي 
التقّرب به إلى اللّه تعالى، وذلك مثل الصالة والحج والعتق، فإنَّ           
تحقق الطاعة بها ال ُبدَّ أن يكون من خالل نية اإلتيان بها متقرباً             

 .للّه تعالى
وفي البحوث القادمة سوف يتبّين ذلك، فكّل ما ذكرنا في شروطه           

واجبات التعبدية، وكّل ما لـم نذكر فيه       قصـد القربة فهو من ال     
 .ذلك فهو من الواجبات التوصلية

وكمـا فـي الواجب كذلك في المستحب، فإنَّ مثل صالة النافلة            
مسـتحب تعـبدي، أّمـا مثل زيارة المريض أو السفر في يوم             

 .الخميس ونحوهما فهي مستحبات توصلية
 :تقسيمه إلى الواجب الكفائي والعيني: الثاني

ـ  الواجب الذي يكفي حصوله ولو من بعض       : راد بالكفائـي  والم
المكلفـين، وذلـك كالجهـاد وتكفين الميت ونحوهما، فإنَّ تكفين           
الميت إذا قام به بعض المكلفين سقط به الوجوب عن الباقين، أّما            

 .إذا لـم يتحقق من أحد فإنَّ الجميع يأثمون ويعاقبون
 كّل مكلف بعينه    فهو المطلوب فعله من   : أّمـا الـواجب العينـي     

وشخصـه، مـثل الصالة والصوم، فإنَّ صالة زيد ال تكفي عن            
صـالة عمـرو، بل يجب عليه اإلتيان بالصالة أيضاً عن نفسه،            

 .فيأثم كّل مكلف ترك الصالة ألنَّه قد ترك ما هو واجب عليه
وسوف يأتي خالل البحوث القادمة اإلشارة والنص على ذلك، كلٌّ   

 .في مكانه
 :قسيم الواجب إلى تخييري وتعيينيت: الثالث

توجه األمر إلى المكلّف بفعل واحد      : والمـراد بالواجب التخييري   
مـن أمـور متعددة على نحو التخيير، مثل كفارة اإلفطار عمداً،         
فإنَّ الشريعة قد خّيرت المكلّف بين أمور ثالثة، هي عتق رقبة أو           

ا أتى المكلّف   إطعـام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين، فإذ        
بواحد من هذه الثالثة سقط التكليف عنه وتحقق الواجب منه من           

 .دون ضرورة لإلتيان باألمرين اآلخرين
فهو توجه التكليف من اللّه تعالى بأمر واحد        : أّما الواجب التعييني  

بنحو الحصر والتعيين، بحيث ال يقوم بدله شيء آخر، مثل صالة           
 من الواجبات، فإنَّ صالة     المغـرب واألمـر بالمعـروف وكثير      

المغـرب حـيث تجب على المسلم ال ُبدَّ له من اإلتيان بها، وال              
 .وهكذا.  يغني عنها غيرها من الواجبات أو الفرائض األخرى
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قلـنا إنَّ الـواجب التعـبدي هو الذي يشترط في صحته قصد    : 4م ـ  
التقـّرب به إلى اللّه تعالى، وهذا القصد هو جوهر التواصل مع            

لّه تعالى لما فيه من إخالص العمل له عزَّ وجّل وربط العمل به     ال
سـبحانه، غيـر أنَّ هذا ال يعني انحصار قصد التقّرب إلى اللّه             
تعالـى بالواجب أو المستحب التعبدي، بل إنَّ بإمكان المكلّف أن           
يقصد التقّرب إلى اللّه تعالى بالواجبات التوصلية والمباحات ولو         

ّرب شرطاً الزماً فيها في الشريعة، وبذلك       لــم يكـن قصد التق     
يصبح العبد متجهاً إلى اللّه تعالى بكّل حركة من حركاته، ويربط           
أفعالـه جمـيعاً باللّه ويتواصل معه باستمرار في عالقة سامية           
جليلة، فيثاب اإلنسان حينئٍذ على كّل ما قصد به التقّرب إلى اللّه            

الثياب والرياضة والنزهة تعالى، ولو كان مثل شرب الماء ولبس        
فضالً عن تطهير الثياب والبدن وزيارة المريض وسائر اآلداب         
واألعمـال، بـل إنَّه إذا ترك المكروه قربة إلى اللّه تعالى ُيثاب             

وبـذلك نعلم أنَّ في الشريعة واجبات ومستحبات        .  علـى ذلـك   
تعـبدية منصوصاً عليها في أصل التشريع بنحو ال يصح العمل           

ذا نوى به المسلم التقّرب إلى اللّه تعالى، ونعلم أنَّه يصح بل            إالَّ إ 
يستحب للمسلم أن يقصد بكّل أعماله وتروكه الحسنة التقّرب إلى          
اللّه تعالى ولو لـم يكن ذلك الزماً فيها، وذلك من أجل مزيد من             

 .الطاعة ورغبة في الثواب
لّفاً بها إذا بلغ يصـبح المسلم مسؤوالً عن االلتزام بالشريعة ومك : 5م ـ  

بلوغ خمس عشرة سنة هجرية، أي      : سـن التكليف، وهو للذكر    
أربـع عشرة سنة ميالدية وسبعة أشهر، أو نبات الشعر الخشن           
على العانة أسفل البطن وفوق القضيب مباشرة، أو حصول قذف          

هذا وإنَّ حصول واحدة منها     .  المنـي مـنه باالحتالم أو بغيره      
كما أنَّ األخيرتين قد تحصالن قبل سن       يكفـي في تحقّق البلوغ،      

 .الخامسة عشرة، أي في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة
أّما األنثى فالمشهور أنَّها تبلغ مرحلة التكليف بالسّن، وهو إكمال          
التسع، ولكن الظاهر من األدلة المتعددة أنَّها تبلغ بالحيض، حتى          

وذلك أنَّها  : "، جاء فيها  أنَّ بعض الرِّوايات التي تحّدثت عن التسع      
حول من ال   " العدَّة"تحـيض لتسـع، كما أنَّه قد ورد في روايات           

: ُعدَّ منها التي ال تحيض ومثلها ال تحيض، قال        : "عـّدة لها، قال   
، مّما يوحي بأنَّ التسع     "التي لـم تبلغ التسع   : ومـا حـّدها؟ قال    

ملحـوظة مـن حيث حصول الحيض فيها، إالَّ لطارئ مرضي،           
و يدور فيه أمر البلوغ مدار الحيض وجوداً أو عدماً، ولكن           بـنح 

األحـوط وجـوباً كون سن التكليف عند األنثى هو بلوغها تسع            
ثمان سنوات وتسعة   : سـنوات هجـرية، وهو يساوي بالميالدي      

 .أشهر
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 : طرق معرفة الشريعة■
بعدما بّينا فيما سبق المراد بالشريعة وبعض أقسام الواجب وسّن          

بّين تحت هذا العنوان الطرق التي نتمكن من خاللها من          التكليف ن 
التعرف على أحكام هذه الشريعة، وذلك ضمن المسائل والعناوين         

 :التالية
تنقسم األحكام الشرعية، من جهة العلم بها والتعّرف عليها، إلى : 6م ـ  

 :قسمين
وهي المعروفة باليقين لدى كافة     : األحكـام الضـرورية   : األول

بـنحو ال يحـتاج العلم بها إلى بذل الجهد في النظر        المسـلمين،   
وجوب : واالطـالع واسـتخدام القـواعد واألصول، وذلك مثل        

حرمة الزنا والقتل   : الصـالة والـزكاة والحج وغيرها، أو مثل       
 .والغيبة ونحوها

سائر األحكام الشرعية األخرى، وهي التي ال ُبدَّ من بذل          : الثاني
خالل استخدام العلوم والقواعد التي     الجهد في التعّرف عليها من      

تيسـر للمسلم الوصول إلى تحديد نوع أحكامها، وذلك من قبيل           
وهذا الجهد الذي   .  األحكام التفصيلية لعموم العبادات والمعامالت    

 ".االجتهاد"ينبغي بذله هو المسمى بـ 
لمـا كان االجتهاد يحتاج إلى مرتبة عالية من العلم وإلى التفرغ  : 7م ـ  

لـبه واكتسـابه، فإنَّ القادرين عليه قليلون، وهذا يستوجب أن           لط
يلجـأ عامـة الـنّاس غير القادرين على االجتهاد إلى واحد من             
هؤالء المجتهدين ليقلدوه ويأخذوا برأيه، وقد اصطلح على تسمية         

 ".التقليد"ذلك بـ 
مـن المعلـوم أنَّـه قد وقع االختالف بين المجتهدين في تحديد    : 8م ـ  

يـد مـن األحكام الشرعية، وذلك بسبب ما طرأ على تفسير            العد
القـرآن الكـريم ورواية أحاديث النبّي وأهل بيته، صلوات اللّه           
وسالمه عليه وعليهم أجمعين، من عوامل أّدت إلى ضياع بعض          
النصوص أو غموضها، أو وضع بعض األحاديث كذباً، أو غير          

ي كّل مجتهد حجة    ذلـك، فقَِبل اإلسالم هذا االختالف واعتبر رأ       
يمكن للمكلّفين العمل به والسير على طبقه ضمن شروط سنبينها          

لكنَّه من أجل ذلك، وحرصاً على إصابة الحكم المطلوب         .  الحقاً
واقعـاً، قد حثّ كالً من المجتهد والمقلّد على العمل بما اصطلح            

عند اختالف الرأي، وهو الذي يعني الحرص       " باالحتياط"علـيه   
 بالرأي الجامع بين اآلراء المختلفة، وذلك كمن يجمع         على األخذ 

فـي صـالته بـين القصر والتمام عند اختالف مجتهدين وإفتاء        
أحدهما بالقصر واآلخر بالتمام، أو التزام جانب الترك عند إفتاء          

 .أحد المجتهدين باإلباحة واآلخر بالحرمة، وهكذا
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 ال ُبدَّ له من     وبـناًء علـيه يتضح أنَّ المكلّف بالشريعة المطهرة        
سـلوك طـريق االجتهاد أو التقليد أو االحتياط من أجل تحقيق            
الطاعـة للّـه تعالى والخروج عن عهدة التكليف، وتفصيل ذلك           
يستدعي إفراد كّل واحد من هذه الثالثة بعنوان خاص تندرج فيه           

 :المسائل المتعلّقة به على النحو التالي
 :في االجتهاد: األول

 :وفيه مسائل
هـو بذل الجهد في استخراج األحكام الشرعية من  : االجـتهاد : 9ـ م  

مصـادرها المعتبرة، وذلك بعد حيازة العالـم وإلمامه بالمقدار         
الالزم من العلوم التي لها عالقة بالشريعة، والتي تعطيه المقدرة          

 .على ذلك
ر لما كان االجتهاد من األمور المهمة في حياة األّمة، فإنَّه يعتب: 10م ـ  

واجباً كفائياً على كّل فرد، فإذا تصّدى له وقام به من تتحقق به             
الغايـة سـقط الوجوب عن سائر المكلّفين، وإذا لـم يتصّد إالَّ            
غير القادر مالياً جاز البذل له من أموال الحقوق الشرعية، وإالَّ           

 .وجب على النّاس البذل من أموالهم
تنباط ويملك المقدرة عليه حـيث يحوز المجتهد على ملكة االس : 11م ـ  

فإنَّه يمكن أن تسنح له الظروف ويؤاتيه الوقت ليستخرج جميع          
األحكـام التـي يحـتاج إلـيها، أو معظمها، فهذا هو المجتهد             

وقد ال تؤاتيه الفرصة إالَّ الستنباط بعض األحكام في         .  المطلق
فاإلطالق والتجزؤ  .  بعض النواحي، فهذا هو المجتهد المتجزئ     

نا ـ ال يتحقّق في نفس القابلية والملكة، بل في مدى  ــ عـند  
المـبذول ومساحته، من جهة مواءمة الظروف وعدمها، خالفاً         

 .لمن يرى غير ذلك من الفقهاء
ال يجوز للمجتهد تقليد غيره، بل يجب عليه العمل برأي نفسه : 12م ـ  

نعم في المسائل التي ليس له رأي       .  في كّل مسألة له رأي فيها     
ا يجوز له تقلد غيره إلى أن يصبح له رأي خاص فيها، كما             فيه

يجـوز له العمل باالحتياط، من دون فرق في ذلك بين المجتهد            
 .المطلق والمتجزئ

 :يعرف اجتهاد العالـم ـ وكذا أعلميته ـ بأمور: 13م ـ 
المعـرفة المباشـرة بالمجتهد من قبل الخبير القادر على          : األول

جتهداً، وذلك من خالل التعلّم عنده أو       التمييـز ولـو لـم يكن م      
تعلـيمه، أو من خالل محاورته ومناقشته، أو من خالل االطالع           
على بحوثه ومؤلفاته، وذلك بنحو يحصل له اليقين أو االطمئنان          

 .القريب من اليقين بأنَّه مجتهد
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اشـتهار وشـيوع اجتهاده بين النّاس أو في الحوزات          : الثانـي 
 .ليقين أو االطمئنان باجتهادهالعلمية، بنحو يفيد ا

شـهادة أهل الخبرة، وتتحقّق بشهادة العدلين، أو العدل         : الـثالث 
والخبير ـ في حّده األدنى ـ من له مرتبة من   .  الواحد، أو الثقة

الفضـيلة العلمـية والمعـرفة بالفقه واألصول تجعله قادراً على           
لميته، وال  التمييز واتخاذ الموقف الواضح من اجتهاد اآلخر أو أع        

وعند اختالف أهل الخبرة ال تتساقط      .  يشـترط فـيه االجـتهاد     
الشـهادات، بـل ُيـرجَّح بينها بقّوة الخبرة عند التفاوت فيها، أو        
بكثرة الشهادات في هذا الجانب وقلتها في اآلخر عند التساوي في      
مسـتوى الخبرة أو عدم العلم بالتفاوت، وذلك جرياً على طريقة           

ـ      ديـم بعـض الخبراء على بعض عند وجود        العقـالء فـي تق
المـرجحات، ومـع فـرض التساوي في الخبرة والعدد تتساقط           

 .الشهادات
ال يجـب علـى كـّل مكلّف السعي بنفسه لسؤال أهل الخبرة    : 14م ـ  

واسـتماع الشـهادة أو مالحظـة الشياع، بل يجوز لمثل الولد            
الـم والزوجة والعامي االكتفاء بتحري مثل األب والزوج والع       

غير الخبير عن اجتهاد العالـم، وذلك إذا حصل لهم االطمئنان          
بمعـرفة المتحري ودقته، وبذل الجهد للوصول إلى النتيجة من          

 .طرقها المعتبرة شرعاً
إصدار الفتوى المطابقة لرأيه : للمجـتهد وظيفـتان، األولـى   : 15م ـ  

للـراغبين فـي الرجوع إليه والعمل بفتواه، وقد اصطلح على           
الحكم بين النّاس، وذلك في     : والثانية".  المرجع"يته بــ    تسـم 

مقـام التقاضي عنده في الخصومات والمنازعات، أو في مقام          
الـرعاية لألمور الحسبية، مثل األوقاف والقاصرين ونحوهما،        
أو فـي مقـام التصّدي للقضايا العامة لألّمة فيما لو صار في             

الحاكم (لح عليه بـ    موقع الحكم والوالية العامة، وهو ما يصط      
ولما كانت شروط وأحكام كّل     ).  الفقـيه الولي  (أو  ) الشـرعي 

واحـد مـنهما مختلفة عن اآلخر فإنَّنا نفصل ذلك تحت هذين            
 .العنوانين

 : ـ في المجتهد المرجع1
 :يشترط في المرجع أمور: 16م ـ 

ـ 5. ـ طهارة المولد  4. ـ الذكورة 3. ـ العقل 2. ــ البلوغ  1
ـ 7. يمان، وهو االنتماء للمذهب اإلثني عشري     ـ اإل 6. الحرية

وُيـراد بها االستقامة في خطّ الطاعة للّه تعالى بالتزام          : العدالـة 
أوامـره وتجنب نواهيه، وتزول العدالة عند صدور الذنب، فإذا          

ـ استذكاره  8. تـاب مـنه تـوبة نصـوحاً عادت إليه عدالته          
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ستنباط، وذلك  واستحضاره للمعلومات التي يحتاجها في عملية اال      
ـ 9. بـنحو ال يخـرجه النسـيان الكثيـر عن الحّد المتعارف           

االجـتهاد، مع الممارسة الطويلة في الفقه بحثاً وتدريساً، بحيث          
يملك النضج في مسألة االستنباط الفقهي، سواء في ذلك المجتهد          
المطلـق أو المتجـزئ، هذا وال ُبدَّ من اإللفات إلى أنَّ اشتراط             

 . الشروط الستة اُألول مبنى على االحتياطبعض األمور من
يشـترط ـ على األحوط وجوباً ـ تقليد المرجع الحي في ما    : 17م ـ  

، أي عند أول التزام بفتوى      )التقلـيد االبتدائـي   (يسـمى بــ     
المرجع، أّما من كان يقلّد مرجعاً فمات فإنَّه يجوز له االستمرار           

التي تعلمها أو   والـبقاء علـى تقلـيده، سواء في ذلك المسائل           
غيـرها، كما يجوز له العدول كلياً أو جزئياً إلى الحي حتى لو             

 .كان الميت أعلم منه
ال تشترط األعلمية في مرجع التقليد، فيجوز للمكلّف تقليد غير : 18م ـ  

األعلـم مع وجود األعلم، وذلك ألنَّ السيرة العقالئية إنَّما تلزم           
ي يطلب فيها إدراك الواقع     بالـرجوع إلى األعلم في الموارد الت      

على كّل حال، مثل موارد الخطر على الحياة وهي قد ال يكتفى            
فـيها بالرجوع إلى األعلم أحياناً، بل يطلب تشكيل جمعية من           
أهل االختصاص إلى جانبه، كما في مجال الصحة مثالً، ومن           
المعلوم أنَّ مقامنا ليس من هذا القبيل، ألنَّ الشارع المقدس غاية       

 يطلب منا المعذرية ال إدراك الواقع، فال يعلم شمولها لهذا           مـا 
 .المقام وأمثاله، وإن كان ذلك هو األحوط استحباباً

هو األكثر كفاءة في االستنباط، وذلك من جهة        : ومرادنا باألعلم 
كـونه أكثر قدرة وأشّد براعة في فهم الكتاب والسنّة واستفادة           

في علوم اللغة العربية،    الحكـم مـنهما على الطريقة المعروفة        
وكـذا مـن جهـة كـونه أكثر دقة في مطالب علم األصول              
وتطبـيقاته، مضافاً لكونه جّيد الفهم لروح اإلسالم في أحكامه          

 .وموضوعاته المستنبطة
 :تعرف عدالة المرجع وغيره بأمور: 19م ـ 

بالمعاشـرة لـه مـّدة تنكشـف فيها تصرفاته في شتى            : األول
 .ه اإليمان واالستقامة ويحصل العلم بذلكالمجاالت، فيعرف من

اشتهاره بين إخوانه وعارفيه بالخير والفضيلة واالستقامة       : الثاني
ال : بحـدود ما يظهر للنّاس من أحواله، بحيث لو سئل عنه لقيل           

 .وهو المعبر عنه بحسن الظاهر.  نعلم منه إالَّ خيراً
 . الثقة، بعدالتهشهادة العدلين، أو العدل الواحد، أو مطلق: الثالث



 
10

يكفي في جواز تصّدي المجتهد للفتوى اعتقاده بأهليته واجتماع : 20م ـ  
.  الشروط فيه، من دون أن يتوقف الجواز على شهادة النّاس فيه          

نعـم ال يكفـي في تقليد غيره له شهادة المجتهد بنفسه، إالَّ أن              
من يحصـل مـنها العلم أو االطمئنان بمضمونها، وإالَّ فال ُبدَّ            

االعـتماد في معرفة اجتهاده على شهادة الخبراء بالنحو الذي          
سبق، وفي مقابل ذلك ال يجوز لمن يرى في نفسه عدم األهلية            
التصـدي للفتوى بقصد عمل الغير بها، فإْن خال إظهاُر الفتوى           

 .والتعبير عن الرأي من اإلفتاء بقصد عمل الغير جاز
ه مقلدون، وجب عليه إعالم إذا تـبدل رأي المجـتهد، وكان ل  : 21م ـ  

مقلديـه بالـرأي الجديـد، ألنَّ تـرك ذلك يعتبر مخالفاً ألمانة        
المجـتهد المقلَّد والتزامه بإيصال الحقّ إلى مقلديه وتنبيههم إلى          
الـباطل الذي اكتشف بطالنه بعد أن أعلمهم بأنَّه الحقّ، وذلك           

وعاً من  اعـتماداً على فهم العقالء وبنائهم على اعتبار التقليد ن         
 .التعاهد بين المرجع ومقلديه على إعطاء الفتوى الصحيحة لهم

 : ـ في الفقيه الولي2
يشـترط في المجتهد المتصدي للقضاء أو للقيادة العامة جميع  : 22م ـ  

مـا ذكـر للمرجع المفتي من شروط ما عدا األعلمية فإنَّها ـ    
 ولكن يكفي في شرط الخبرة.  حـتماً ـ غيـر معتبرة فيه هنا   

والممارسـة االجـتهادية تحققـه في خصوص المسائل العائدة          
أّما كون االجتهاد   .  لشؤون القضاء والقيادة العامة دون غيرها     

مطلقـاً فهـو شرط في المتصدي للقيادة العامة دون المتصدي           
ألمـور القضاء خاصة، فيكفيه أن يكون مجتهداً متجزئاً، وأّما          

 .بمكاناشتراط الحياة فيهما فهو من البداهة 
إضـافة إلـى ذلـك يشترط في الفقيه المتصدي للقيادة العامة            

 :أمران
الشـجاعة المعـنوية المتمـثّلة في الجرأة والثبات على          : األول

 .الموقف
المعرفة بشؤون زمانه وعصره بالنحو الذي يساعده على        : الثاني

 .األداء السياسي الحكيم واإلدارة الرشيدة
ية والسلطة على إدارة شؤون النّاس العاّمة للفقيه المجتهد الوال: 23م ـ  

ما يرجع إلى   : مّما يحتاج فيه إلى واليته، والشؤون العاّمة هي       
الـنظام العام الذي يتوقف عليه توازن الحياة للمسلمين وغيرهم          
بما يحفظ مصالحهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية       

لك فإنَّ له الوالية    كذ.  ونحـوها ويقوم به نظام حياتهم كمجتمع      
هذا .  علـى األفـراد الذين فقدوا وليهم كالقاصرين والمجانين        
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وحيث ُيصدُر الفقيه أمراً تجب طاعته، وال يجوز الخروج عليه          
 .فيما هو ولي عليه، وفي حدود المنطقة التي ُيعِمل واليته فيها

زام  والية الفقيه من المسائل الشرعية التي ُيرجع في أصل االلت:24م ـ  
بهـا إلى رأي المكلّف إن كان مجتهداً، أو إلى رأي مرجعه إن             
كان مقلّداً، وليست هي من المسائل االعتقادية التي يتحتم على           

 .المؤمنين االلتزام بها بمقتضى اعتقادهم
لمـا كانـت واليـة الفقـيه مـتجهة إلـى الشـؤون العاّمة        : 25م ـ  

و جماعة ـ فإنَّ  والموضوعات التي يبتلي بها المكلّف ـ فرداً أ 
حكم الفقيه ال ينبغي أن يصادم التزام المكلّف تقليد المرجع غير           
الولـي، ألنَّ تقلـيد المـرجع منحصـر فـي األحكام ال في              
الموضوعات، ولو فرض أنَّ الولي أعمل سلطانه في حكم من          
األحكام فإنَّ طاعته ـ حينئٍذ ـ واجبة حتى لو كانت تخالف ما   

جتهاداً أو تقليداً، كأن يأمر بلزوم استئذان       يعتقد المكلّف صحته ا   
األب أو الجـد لـألب عند العقد على البكر الرشيدة من خالل             
موقـع واليـته، أو يأمـر بدفع الخمس أو الزكاة لجهة معينة             

 .وبطريقة معينة
من يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ عدم وجوب طاعة الولي الفقيه   : 26م ـ  

ة بالنحو الذي يؤدي إلى اإلخالل      ال يجـوز لـه الجهر بالمخالف      
 .بالنظام العام وتفتيت وحدة األّمة وإضعاف قّوة الجماعة

ال يـوجد فـي األدلة ـ من حيث المبدأ ـ ما يمنع من تعّدد     : 27م ـ  
الفقهـاء المتصدرين للشؤون العاّمة في أكثر من قطر إسالمي،          

 العاّمة  نعـم إذا أضـر هذا التعّدد كلياً أو جزئياً بانتظام األمور           
للمسـلمين ـ كأّمـة ـ فإنَّه يجب االنضواء تحت حكومة ولي     
واحـد بالقـدر الـذي يرفع الضرورة ويصون الوحدة ويحفظ           

 .األّمة
ال يتفـّرد الفقـيه ـ من حيث المبدأ ـ في تشخيص المصالح     : 28م ـ  

والمفاسد، ال سيما المهمة منها، بل ال ُبدَّ له من مشاورة جماعة            
االختصاص حتى في ما يكون له خبرة فيه،        مـن أهل الخبرة و    

ثُمَّ إصدار الحكم الواليتي بعد التشاور، وذلك عبر نظام خاص          
 .يتفق عليه

إذا ُعلـم خطأ الولي الفقيه يقيناً لـم يجب على المتيقن طاعته  : 29م ـ  
فـي مـا ال يتصـل بالـنظام العام، غير أنَّه ال يجوز الجهر               

 اإلخالل بوحدة الصف    بالمخالفـة بالـنحو الـذي يـؤدي إلى        
 .واستقرار النظام
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الحـاكم الشرعي غير الولي يمكن التعّرف عليه من قبل أهل  : 30م ـ  
الخبرة بالنحو الذي مّر في مسألة إثبات االجتهاد واألعلمية، أّما          
الولي الفقيه المتصدي للقيادة، فال ُبدَّ ـ كي تستقر له األمور ـ   

يادته، وذلك إّما من خالل     مـن رضا معظم األّمة به وقبولها لق       
معرفتها التامة به، أو من خالل شهادة كثيرين من أهل الخبرة           
المرضـي عـنهم من قبل األّمة بكفاءته وأهليته، أو من خالل            

 .تعينه من بين الفقهاء بذلك
ال يجـوز التـرافع والتقاضـي عند من ال يراه الشرع أهالً    : 31م ـ  

المعتبرة، كما سوف يأتي    للقضاء مّمن لـم تتوفر فيه الشروط       
تفصـيله في أحكام القضاء، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن          
كان اآلخذ محقّاً، نعم إذا انحصر تحصيل الحقّ بالتقاضي عنده          
جاز أخذ المال الذي يحكم به إذا كان المال عيناً مشخصة، كهذا          
البيت، من دون مراجعة الحاكم الشرعي، وأّما إذا كان المحكوم          

االً في الذمة، كعشرة دوالرات مثالً، لـم يجز أخذها إالَّ          بـه م  
 .بإذن الحاكم الشرعي

فـي قضـايا المنازعات والخصومات يجب على المترافعين   : 32م ـ  
االلتـزام بحكـم القاضي المجتهد وال يجوز لهما رّده، كما ال            
يجوز نقض ذلك الحكم من قبل مجتهد آخر إالَّ أن يعلم مخالفته            

صدوره عن تقصير في المقدمات المستخدمة في مثل        للواقع أو   
 .هذه القضية

 المـأذون والوكـيل عـن المجتهد في التصّرف في األوقاف    :33م ـ  
وأموال القاصرين، دون المنصوب من قبله ولياً وقيماً، ينعزل         

 .بموت المجتهد وتلغى صالحياته
 :في التقليد: الثاني
ال محتاطاً يجب عليه أن يكون  حيث ال يكون المكلّف مجتهداً و:34م ـ  

مقلّـداً للمجتهد الجامع للشرائط، ويكفي في تحقّق التقليد العزم          
على الرجوع إليه والعمل برأيه عند الحاجة ولو لـم يعمل فعالً           
بـرأيه، فـإذا عمل المكلّف من دون تقليد كان عمله باطالً من             

 :حيث المبدأ، إالَّ إذا تحقّق منه أمران
 األعمال التي أتى بها، من صالة وصوم وزواج         مـوافقة : األول

وبـيع وحج ونحوها ـ إذا كان يتذكر كيفيتها ـ لفتوى من يجب    
عليه تقليده اآلن، ولو لـم توافق فتوى من كان يجب عليه تقليده            

 .حين العمل
أّمـا إذا نسـي كيف كان يفعل وشك في موافقتها وعدم موافقتها             

اً دون ما مضى وقته ودون ما       وجبت عليه إعادة ما كان وقته باقي      
 .ليس له وقت
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أن يتحقّق منه قصد القربة في أعماله العبادية المشروطة         : الثاني
بهـا، وذلـك فيما لو كان غافالً عن وجوب التقليد عليه، بحيث             
اعـتقد أنَّ النحو الذي يأتي به هو المطلوب منه، فإن كان ملتفتاً             

فق متجرئاً معتداً بنفسه،    وتعّمـد ترك التقليد وأتى بأعماله كيف ات       
فإنَّـه ال يـتحقّق منه قصد القربة في حالته هذه ويحكم ببطالن              

 .عبادته
 ال يجـب على المكلّف تقليد األعلم في مسألة جواز تقليد غير  :35م ـ  

األعلـم، فلو اختار في ابتداء تقليده تقليد غير األعلم صح منه            
 .ذلك وأجزأه

مع للشروط يجوز له العدول بعد ذلك  من التزم تقليد مرجع جا:36م ـ  
إلـى غيره في جميع المسائل، وكذلك يجوز العدول عن تقليده           
في بعض المسائل، ولكنَّه حيث يعدل إلى الثاني، سواء في الكّل           
أو الـبعض، ال يجـوز له العدول مرة ثانية إلى األول أو إلى              

: غيـره إذا اسـتلزم ذلك الوقوع في مخالفة الواقع قطعاً، مثالً           
في وجوب القصر عليه في     ) زيداً(رجـل قلّـد مـن المراجع        

الذي يقول بوجوب ) سعيد(الوطن الثاني، ثُمَّ عدل عنه إلى تقليد       
التمام في الوطن الثاني، فهنا ال يجوز له العدول مرة ثانية إلى            

وال إلى مرجع ثالث يوافق األول في رأيه، ألنَّ         ) زيـد (األول  
ة سوف يعمل برأيين مختلفين بنحو      المكلّـف في مثل هذه الحال     

 .يجزم مع ببطالن إحدى الصالتين في الواقع
 ال يشـترط بلوغ المقلِّد في صحته التقليد منه، فلو قلّد الصبي  :37م ـ  

قبل بلوغه مرجعاً صح ذلك منه وأجزأه االستمرار على تقليده          
 .بعد البلوغ

اعتقاد كونه جامعاً  إذا قلّد من لـم يكن جامعاً لشروط التقليد ب:38م ـ  
للشـروط، أو علم بأنَّه ليس أهالً للتقليد ثُمَّ غفل عن ذلك وبقي             
على تقليده مدة من الزمان ثُمَّ التفت، كان حكمه حكم من عمل            
من دون تقليد، فإن وافق عمله رأي من يجب عليه تقليده اآلن            
صـح عمله وإالَّ بطل من أعماله ما ال يعذر فيه الجاهل، مثل             

 الوضوء والغسل وشروطهما دون األعمال التي يعذر فيها  كيفية
الجاهـل عـن اإلتـيان بهـا مخالفة لشروطها، وذلك كما في             
اإلخـالل بشروط القراءة أو الذكر أو بعض حاالت االستقبال          

 .واللباس ونحوها
مـن قلّد الفقيه الجامع للشرائط مّدة من الزمان، ثُمَّ عرض له  : 39م ـ  

دمها، وجب عليه البحث عن بقاء أهليته       الشـك في األهلية وع    
مـع استمراره على تقليده خالل مدة الفحص، فإن تبين أنَّه ما            
يـزال جامعاً للشروط استمر في تقليده، وإن تبين أنَّه فاقد لها،            
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أو لـم يتبين أي شيء، وكان ذلك الشك قد زلزل يقينه السابق،            
أعمالها التي  وأّما حكم   .  عـدل عنه إلى الفقيه الجامع للشروط      

عملهـا مـوافقة لرأيه خالل مّدة الفقدان، فإن كان يعلم كيفيتها            
رجـع فـي االجتراء بها إلى رأي الفقيه الجامع للشروط، وإن            

 .لـم يعلم كيفيتها بنى على صحتها وال شيء عليه
 ال ُبـدَّ من الرجوع إلى الحي في جواز البقاء على تقليد الميت  :40م ـ  

 .السابق
تقليد مختص بالفتاوى المتعلّقة باألحكام، فللمكلف أن يخالف  ال:41م ـ  

مـرجع التقليد في ما يراه من الموضوعات، ففي مثال حرمة           
الخمر إنَّما ُيلزم المكلّف بتقليد المرجع في حكمه بحرمة الخمر          
ال في كون هذا السائل المعين الموجود في هذه القنينة خمراً أو            

 ولـم يعتبره المكلّف كذلك لـم      ال، فلـو اعتبره المرجع خمراً     
.  يكـن ملـزماً بـرأي المرجع في كونه خمراً وجاز له شربه            

ويظهـر أثـر هذه الفتوى عند المكلّفين الذين لهم التزام بخطّ            
، فإنَّهم غير ملزمين بغير الفتاوى المتعلّقة باألحكام،        "حركـي "

دون ما له عالقة بتشخيص الموضوعات على الصعيد السياسي         
 .الجتماعي أو غيرهماأو ا

 إذا نسـي المكلّف المرجع الذي يقلّده جاز له الرجوع إلى أّي  :42م ـ  
مـرجع شـاء مـن الفقهاء الجامعين للشروط، وال يجب عليه            

 .االحتياط في مثل هذه الحال
 إذا عـدل المكلّف من مرجع إلى آخر، أو قلّد الحي بعد موت  :43م ـ  

 التي صدرت منه، حتى     مرجعه، يحكم بصحة األعمال السابقة    
 لو كان   بما في ذلك ما   . لـو كانت مخالفة لرأي المرجع الجديد      

وهي التي  " الشروط الواقعية "االخـتالف في ما يعتبر من نوع        
يبطل العمل بفقدانها ولو في صورة الجهل والسهو، مثل الغسل          
مـن الحـدث األكبر والوضوء والتيمم، واإلخالل بالركن من          

 بما أتى به    فإن للمكلف أن يكتفي    ذلك،   أجـزاء الصـالة ونحو    
 وإن كان سـابقاً فـي ما لو كان مخالفاً لرأي المرجع الجديد،            

يستحسن العمل باالحتياط في أمثال هذه األمور، ومثال ذلك لو          
فـرض أنَّ المـرجع الذي نقلّده يرى عدم وجوب الترتيب بين            

 العمل  الجانب األيمن واأليسر في غسل الجنابة فإنَّ األفضل لنا        
 .، وهكذا أشباه هذه المسألةباالحتياط والترتيب بين الجانبين

كـذلك فإنَّ المكلّف يصبح ملزماً برأي المرجع الجديد من جهة           
أداء أو عـدم أداء الحقـوق أو من جهة ترتيب أو عدم ترتيب              
اآلثـار التي كان يستلزمها تقليده المرجع السابق، وذلك كما لو           

 كان يوجب الخمس، أو القضاء على       فرض أنَّ المرجع السابق   
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المكلّـف، والمـرجع الجديـد ال يرى ذلك، فإنَّه ال يجب على             
المكلّـف ـ حينئٍذ ـ دفع الخمس وال القضاء انسجاماً مع رأي    
المـرجع الجديد، ولو فرض العكس، بأن كان يقلّد من ال يرى            
وجـوب الخمس مثالً في بيت السكن الذي يبنى تدريجاً، ثُمَّ قلّد            

 .ن يرى وجوب الخمس وجب عليه الخمس، وهكذا أشباههم
 لو اختلف رأي مرجعين في عبادة أو معاملة فإنَّ على مقلِّد كّل :44م ـ  

واحد منهما ترتيب األثر على هذا االختالف واالعتداد به، ففي          
مثال الزواج من فتاة بكر بدون إذن أبيها ال ُبدَّ لصحة العقد من             

.  هاداً أو تقليداً ـ جواز مثل هذا العقد أن يـرى العاقدان ـ اجت  
فلـو كان أحدهما يرى جواز العقد واآلخر ال يرى الجواز لـم            

وكذلك األمر في .  يصـح العقـد ولـم َيجُز ترتيب األثر عليه      
صـالة الجماعـة، فلو اختلفت صالة اإلمام عن صالة المأموم           
لــم َيجـز للمخالف ترتيب آثار الصحة حيث يرى البطالن،           

لك كما لو كان رأي المأموم وجوب الترتيب بين الجانبين في           وذ
غسل الجنابة بينما كان رأي اإلمام عدم وجوب الترتيب، وعلم          
المأمـوم أنَّ اإلمام قد اغتسل لهذه الصالة من دون ترتيب بين            

/أنظر المسألة (الجانبـين، لـم َيجز له االقتداء به في الصالة          
872.( 

 تعلّم كّل ما يحتاجه كثيراً في حياته من يجـب علـى المكلّف  : 45م ـ  
أحكـام العـبادات والمعامالت، وذلك كمعرفة أجزاء العبادات         
الواجـبة وشـرائطها، ويكفي في ذلك العلم إجماالً بأنَّ أعماله           
العبادية جامعة لما يعتبر فيها، من دون ضرورة للعلم التفصيلي          

لسهو التي نعم يجب ـ بالخصوص ـ تعلّم أحكام الشك وا  .  بها
يمكـن أن تعرض له أثناء الصالة، كذلك يجب على من يمتهن            
تغسيل الموتى معرفة المهم من أحكام غسل الميت، ويجب على          
التاجـر التفقه بالمقدار الذي ال ُبدَّ منه للتخلص من الربا ونحوه           

وهكذا سائر أحوال المكلّف مّما يجب .  مّمـا يغضب اللّه تعالى    
 .اءة الذمة من تبعاتهالخروج من عهدته وبر

إذا تعـارض الـناقالن لفتوى المجتهد، فإذا كان أحدهما أوثق   : 46م ـ  
وكان قوله موجباً لالطمئنان اعتمد نقله وعمل على أساسه دون          
اآلخر، أّما مع الثقة بحسن اطالع الناقلين واختالف تاريخ النقل          
عـن المرجع، واحتمال عدول المرجع عن رأيه يعمل ـ حينئٍذ   

ـ   بالفـتوى المتأخـرة، وإالَّ وجب العمل باالحتياط ـ على    ـ
األحوط وجوباً ـ حتى يتبين الحكم، أو يرجع إلى مرجع آخر  

 .إذا أراد العمل قبل تبين األمر له
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 :في االحتياط: الثالث
: االحتـياط مأخـوذ لغة من الحذر والتحرز، وفي الشرع هو  : 47م ـ  

ن ببراءة الذمة وتحقيق    العمل الذي يبعث على االطمئنان واليقي     
رضـا اللّه تعالى بامتثال التكليف الواقعي المجهول، وذلك عند          

 .اختالف المجتهدين في الحكم، أو مطلقاً
 ال بـأس أن يعمل المكلّف باالحتياط في كّل حكم غير يقيني،  :48م ـ  

سواء اتفق عليه العلماء أو اختلفوا، شرط أن ال يتحول إلى نوع           
ة الذهنية االحتياطية عليه والعمل غير      مـن الوسـواس وسيطر    

العقالئـي المسـتهجن، كذلك فإنَّه ال بأس بالعمل باالحتياط في           
خصوص موارد االختالف بين الفقهاء، بل إنَّ مرجع التقليد قد          
يطلـب مـن مقلديه العمل باالحتياط استحباباً أو وجوباً عندما           

تياط يشـوب الدليل الفقهي شيء من عدم الوضوح، وكّل االح         
 .حسن ومحبوب للّه تعالى

 يمكـن العمـل باالحتـياط في معظم الحاالت التي يبتلى فيها    :49م ـ  
 :المكلّف، وهي خصوص الحاالت التالية

ـ 1 إذا دار الحكـم فـي شـيء بين اإلباحة والوجوب، أو بين      
االسـتحباب والوجـوب، وذلك كما في شرب الماء على الريق           

اط يقتضي اإلتيان بالفعل تحرزاً من      للمريض بالكلى مثالً، فاالحتي   
مخالفة التكليف لو كان واجباً، فإن لـم يكن واجباً في الواقع فهو            

 .مستحب أو مباح فيكون فعله مقبوالً وال ضير فيه
ـ 2 دوران الحكـم فـي شـيء بين اإلباحة والحرمة، أو بين      

الكراهة والحرمة، وذلك كما في النظر إلى ما بين السرة والركبة           
 النساء المحارم، فاالحتياط يستلزم ترك النظر، ألنَّه إذا كان          مـن 

حراماً فقد تركه، وإن كان مباحاً أو مكروهاً فإنَّ تركه مقبول ال            
 .ضير فيه

 ـ دوران األمـر بين واجبين، وذلك كما لو دار أمر الصالة   3
المـؤلفة مـن أربع ركعات من الصلوات اليومية بين اإلتيان بها            

ماً، فاالحتياط يستوجب تكرار الصالة مرتين، مرة       قصـراً أو تما   
 .قصراً ومرة تماماً، وبذلك يكون قد أّدى الواجب حتماً

وهـناك موارد أخرى تستلزم التكرار، مثل اشتباه القبلة بين عّدة           
جهات، ومثل اشتباه الثوب الطاهر مع ثوب آخر نجس، أو اشتباه           

ّما يرد خالل   مـاء الوضوء بين المطلق والمضاف، وغير ذلك م        
 .البحوث القادمة

أّمـا إذا دار حكم شيء بين الحرمة والوجوب، كالجهاد االبتدائي           
فـي زمـن الغيبة مثالً، فإنَّه ال يمكن العمل باالحتياط هنا، ألنَّ             



 
17

المكلّف إذا ترك فإنَّه قد يكون واجباً فيأثـم بالترك، وإن فعل فقد            
دَّ من حسم التكليف    يكـون حـراماً فـيأثـم بالفعل، وحينئٍذ ال بُ         

 .باالجتهاد أو التقليد الذي يحّدد كون الحكم واجباً أو حراماً
 :يمّيز الفقهاء بين نوعين من االحتياط هما: 50م ـ 

وُيراد به جعل االحتياط حكماً شرعياً :  ـ الفـتوى باالحتـياط   1
ملزماً وواجباً بصفته الوظيفة العملية المطلوبة من المكلّف، وذلك         

ل ما يسمى بالتخيير والبراءة واالستصحاب، والتي هي        فـي مقاب  
 .أصول عملية يرجع إليها في مقام االستنباط

وُيراد به الحالة التي يفتي فيها الفقيه :  ـ االحتـياط في الفتوى  2
بشيء استناداً إلى النص مثالً، ولكنَّه ال يكون مرتاحاً إلى وضوح           

خيار أفضل، ال كفتوى    الدليل فيطلب من مقلديه العمل باالحتياط ك      
 .أصيلة

 عند من ال يجوز العدول عن       -والفـرق بينهما من ناحية عملية     
، أنَّ الفتوى   -فـتوى المـرجع الـذي التـزمه المكلف في تقليده          

باالحتـياط ال يجـوز فـيها الرجوع إلى مرجع آخر ألنَّها هي             
التكلـيف المفتى به والمنجَّز في حقّ المكلّف، بينما االحتياط في           

توى يعني عدم وجود فتوى للمرجع واقعاً، فيجوز فيه الرجوع          الف
، أما بناًء على ما التزمناه من جواز        إلـى غيـر مـرجع التقليد      

 .العدول فإنه ال فرق بينهما من هذه الناحية
هـذا وينبغـي التنبيه إلى أنَّ معظم االحتياطات الواردة في هذا            

 التي يفتي فيها    الكـتاب هي من النوع الثاني، وقليلة هي الموارد        
المـرجع باالحتـياط مـن النوع األول، وقد يصعب على غير            
المتخصص بالفقه التمييز بينهما، وسوف نحاول تسهيل ذلك على         

 .المكلّف عند صياغتنا لمثل هذه الفتاوى إن شاء اللّه تعالى
قد يطرأ على العمل باالحتياط ما يوجب ترك العمل به، وذلك : 51م ـ  

كر الركعة الثالثة والرابعة قول التسبيحات      كمـن اخـتار في ذ     
ثـالث مرات من باب االحتياط بدل قولها مرة واحدة، فإنَّه قد            
يضـيق معه الوقت بنحو يستوجب العمل باالحتياط وقوَع جزء          
من الصالة خارج الوقت، فالواجب هنا ترك االحتياط واللجوء         

حدة وجب  إلـى االجتهاد أو التقليد، فإن كان يكفي قولها مرة وا          
 .االقتصار عليه وترك االحتياط مراعاة لضيق الوقت

 يحـتاج العمـل باالحتـياط إلـى اطالع واسع على األحكام     :52م ـ  
الشـرعية وإحاطـة ببعض األمور الدقيقة، األمر الذي يجعل          
االحتـياط علـى غير الخبير صعباً، بل قد يوقعه في ما ينافي             

 . السالفةاالحتياط، كالمثال الذي ذكر في المسألة
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 : خاتمة■
 :ال ينبغي إنهاء هذا المدخل قبل التعّرض ألمرين

 :حول منهج تأليف هذا الكتاب: األمر األول
 :إنَّنا قد وضعنا هذه الرسالة العملية وفقاً للمنهج التالي

، واعتمدنا في   )العبادات(إنَّنا قد خصصنا الجزء األول بـ       : أوالً
عند الفقهاء، فأدخلنا فيه    اسـتيعاب أبـوابه الطـريقة المشهورة        

الذي وضعنا له كتاباً مستقالً     " الحج"العـبادات المعـروفة عـدا       
ليسـهل اصـطحابه من قبل الحجاج عند أدائهم لفريضة الحج،           
كـذلك أدخلـنا فيه بابي الزكاة والخمس، ألنَّهما، وإن اختلفا عن            
مـثل الصالة والصوم من العبادات واختصا بأموال المكلّف، قد          

ي أدائهما نية التقّرب فصارا عبادتين، وألنَّ العرف الفقهي         أخذ ف 
قـد صار يستدعي طلبهما في هذا الموضع، فصار وضعهما فيه           

 .أنسب وأسهل
كمـا أنَّنا قد وضعنا في هذا القسم باب األمر بالمعروف والنهي            
عـن المنكـر وبـاب الـدفاع، ألنَّنا لن نجعل قسماً خاصاً بهما              

ا، فآثرنا طريقة المشهور في ذكرهما في       يندرجان فيه مع غيرهم   
 .قسم العبادات لما فيهما من روح العبادة وجوهرها

أّما الجزء الثاني، وربَّما الثالث، من هذا الكتاب فإنَّنا سوف نعتمد           
فـيه تقسـيماً يأخذ بنظر االعتبار بعض المالحظات التي وجهت    

بينه في  للتقسيم المشهور من بعض الفقهاء المحدثين، كما سوف ن        
 .مقدمة الجزء الثاني

إنَّنا قد جهدنا في توزيع كّل باب على فصول، وكّل فصل           : ثانـياً 
علـى مـباحث، في كّل باب كثرت فيه العناوين والمباحث، وقد            
راعينا التسلسل الدقيق في موضوعات كّل باب، وفي مسائل كّل          

وهو أمر  .  مبحث، بنحو يجعل األفكار سهلة التناول واالستيعاب      
 .تمّيز به هذا الكتاب عن غيره من الرسائل العملية

إنَّنا قد كتبنا عبارة هذا الكتاب بأسلوب يجمع بين الوضوح          : ثالثاً
واالسـتيعاب، فـراعينا عـدم الوقوع في اإلطناب المبتذل الذي           
يخـرج بالعـبارة عن الرصانة المطلوبة، وال في اإليجاز الذي           

كلّف عن االستفادة من    يجعـل العـبارة صـعبة الفهم وينأى بالم        
 .الفكرة

 :في توضيح بعض المصطلحات: األمر الثاني
في هذا الكتاب سوف يتكرر معنا كثيراً استعمال عبارات خاصة          

 :وغيره، فال ُبدَّ من إيضاحها كما يلي" االحتياط"للتعبير عن 
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في " لزوماً"أو  " على األحوط وجوباً  "سـوف نستخدم عبارة     : أوالً
 الالزم على مقلدينا فيه األخذ باالحتياط وعدم        كّل مورد نرى من   

تـركه، ولكنَّنا في نفس الوقت نجيز لهم الرجوع في تلك المسألة            
وهي ـ عادة ـ تشير إلى أنَّ   .  إلـى حكم غيرنا من المجتهدين 

 .الحكم هو من قبيل االحتياط في الفتوى
ها فإنَّنا سوف نقصر  ..." يجب االحتياط : "أّما إذا استخدمنا عبارة   

التي يجب العمل بمضمونها وال     " الفتوى باالحتياط "علـى موارد    
يسـوغ الرجوع فيها إلى غيرنا من المجتهدين إالَّ من باب آخر،            

 .هو كوننا نجيز التبعيض في التقليد
نريد " األحوط األولى "أو  " على األحوط استحباباً  : "عبارة: ثانـياً 

كلّف ترك االحتياط   بها أفضلية العمل باالحتياط واستحسانه، وللم     
أو ما  " ال بأس باالحتياط  "وكـذلك عبارة    .  ومخالفـة األفضـل   

 .يشبهها
فهي تفيد دائماً االحتياط    " ال ينبغـي ترك االحتياط    "أّمـا عـبارة     

االسـتحبابي مع زيادة في التأكيد على استحسان وأفضلية العمل          
 .بمضمونه

إلشارة إلى أنَّه   نريد بها ا  " فيه تأمل "أو  " محل إشكال "عبارة  : ثالثاً
وحينئٍذ فإنَّ على المكلّف االحتياط     .  لـيس لـنا رأي في المسألة      

 .وجوباً أو الرجوع إلى من له رأي فيها من الفقهاء
 :ـ تنبيه

إنَّ المستحبات الواردة في هذا الكتاب ال ينبغي أن يؤخذ على أنَّها            
أحكـام جازمة، بل يفضل العمل بها برجاء أن تكون مطلوبة من            

 .لّه تعالىال
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 القسم األول في العبادات
 :وفيه أبواب

 الباب األول في الطهارة

 :وفيه تمهيد وخمسة فصول

 :تمهيد
قـد خصصـنا أبحاث الطهارة بهذا الباب وأفردناها بالذكر ألنها           
تعتبـر مقدمـة مهمة للعديد من العبادات، فهي من أبرز مقدمات    

للطواف، مضافاً الصـالة، كما أنها ـ بالجملة ـ مقدمة للصوم و   
إلـى أن لها عالقة بالطعام والشراب، وأحكام األموات، كما أنها           
محـبوبة ومـرغوبة في نفسها لما لها من عالقة بآداب النظافة            

 .والتجمل
 :وفي هذا التمهيد مسائل

النظافة، وهي ـ في الشرع ـ اسم للنتيجة   " بالطهارة" ُيـراد  :53م ـ   
ة لعدد من القذارات التي     التي تحصل من اإلزالة بطريقة خاص     

، وذلك من قبيل البول والغائط      "نجاسة"حـّددها الشرع وسماها     
، "النجاسة الخبثية "والـدم ونحوها مما اصطلح على تسميته بـ         

ـ        " الطهارة من الخبث  "والطهـارة مـنها بالماء ونحوه تسمى ب
كـذلك فهي اسم للنتيجة التي تحصل من إزالة آثار ما يعلق في             

د بسبب حدوث النوم أو البول أو االستحاضة أو         الـنفس والجس  
ـ            ، "الحدث"الجـنابة أو غيـر ذلـك مما اصطلح على تسميته ب

ـ          الطهارة من  "والطهـارة مـنه بالوضـوء أو الغسل تسمى ب
 ".الحدث

 : الحدث مصطلح خاص ُيراد به نوعان:54م ـ 
وهو خصوص خروج البول، والغائط،     : الحـدث األصغر  : األول

ر، واالستحاضة القليلة، وحدوث ما يسبب غياب والـريح من الدب   
العقـل، مـثل الـنوم والسـكر واإلغماء، وهذه األحداث تزول            

 .بالوضوء أو بالتيمم بدالً عنه
وهو حدوث الموت أو الجنابة أو الحيض       : الحدث األكبر : الثاني

أو الـنفاس أو االستحاضة المتوسطة أو الكثيرة أو مس الميت،           
 .غسل أو بالتيمم بدالً عنهويزول هذا الحدث بال

أّمـا النجاسـة الخبثية فقد اصطلح على تسمية مثل الدم والبول            
بوصفها ) األعيان النجسة (والميتة وغيرها من أنواع النجاسة بـ       
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المصـدر واألصل في حدوث النجاسة، فإذا وقع شيء منها على           
اليد أو الثوب أو األثاث أو غيرها من األشياء سمي الشيء الذي            

، ألنَّه كان طاهراً فتنجس وتأثر بوقوع       )المتنجس(عت عليه بـ    وق
 .النجاسة عليه

 تجب الطهارة من الخبث ومن الحدث، أو من أحدهما منفرداً، :55م ـ  
مقدمـة لبعض العبادات، وخاصة الصالة، بالنحو الذي سوف         
نفصـله الحقاً، وقد تجب الطهارة منهما أو من أحدهما بنفسها           

اً للنذر أو العهد أو اليمين، كما لو نذر اإلنسان          إذا صارت متعلّق  
أن يبقى على وضوء دائماً، أو نذر أن يطهر ثوبه أو جسده من             
كّل نجاسة خبيثة فوراً، وفي ما عدا هاتين الحالتين فإنَّ الطهارة           
مـن الخبث والحدث مستحبة في نفسها، وذلك لما لها من آثار            

بة، فال يجب ـ مثالً  صحية ومعنوية واجتماعية محبوبة ومرغو
ـ على من ال يريد الصالة أو الصوم أو الطواف الوضوء أو            
االغتسال من الجنابة، بل يستحب له ذلك للكون على طهارة أو           
لغيـره من الغايات المستحبة، كذلك فإنَّ تطهير الثوب أو البدن           
في غير وقت الصالة غير واجب، ولكنَّه مستحب من جهة أثره           

 .ن وآداب تجملهفي نظافة المؤم
 ال يجـوز أكـل الطعام النجس وال المتنجس، كذلك ال يجوز   :56م ـ  

أّما األطفال فإنَّه يجب منعهم من تناول المسكرات        .  شـربهما 
المائعة أو الجامدة مثل المخدرات، واألحوط األولى منعهم من         
تناول األعيان النجسة، مثل الدم والميتة ونحوهما، إالَّ أن تكون          

هم فيحرم على الولي جعلها في متناول أيديهم وتمكينهم         مضرة ب 
مـنها، نعم ال مانع من تمكين األطفال من األطعمة أو األشربة            
المتنجسـة، من دون فرق بين ما كان متنجساً من غيرهم وبين            
مـا نجسـوه بمباشـرتهم له، وإن كان األولى تجنيبهم ذلك ما             

 .أمكن
نجس وشربه يحرم عليه التسبُّب  كما يحرم على المكلّف أكل ال:57م ـ  

بأكل الغير له أو شربه، فإذا باع أو أعار طعاماً أو وعاًء لجعل             
. الطعام فيه وكان نجساً وجب عليه إعالم الشاري أو المستعير         

نعم ال يجب عليه اإلخبار بنجاسة الطعام للجاهل به إذا لم يكن            
 .هو الذي قّدم له الطعام

و كتاباً أو ثوباً مثالً فتنجس عنده وجب إخبار  إذا استعار إناًء أ:58م ـ  
المالـك إذا كان مما يستعمله في ما يشترط فيه الطهارة، وهو            

 .األحوط وجوباً في ما عدا ذلك
 إذا قـّدم صـاحب البيت لضيفه ثوباً أو فراشاً متنجساً فباشره   :59م ـ  

بـرطوبة فتـنجس وجـب علـى صاحب البيت إخبار ضيفه            
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ا لم يكن هو الذي قّدمه له فاألحوط وجوباً         بالنجاسـة، وأّمـا إذ    
 .إعالمه كذلك

الفصل : أّمـا اسـتيفاء الكالم في أحكام الطهارة فيقع في فصول          
في النجاسات والمطهرات، والفصل الثاني  في الوضوء،        : األول

في أحكام  : فـي األغسـال، والفصل الرابع     : والفصـل الـثالث   
 .في التيمم: األموات، والفصل الخامس

 صل األولالف

 في النجاسات والمطهرات

 :وفيه مباحث وخاتمة
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 :في النجاسات: المبحث األول
 :وهي أمور

الـبول والغـائط مـن كّل حيوان اجتمعت فيه          : األول والثانـي  
 :الصفات التالية

 ـ أن يكـون له نفس سائلة، والنفس السائلة هي العروق التي   1
 ويجري جرياً من    يشخب منها الدم عند الذبح، مقابل ما يسيح دمه        

 .دون شخب
 ـ أن يكـون غيـر مأكول اللحم، وذلك إّماا باألصل كاألسد    2

والهـر والـذئب ونحوها، أو بالعارض مثل البقرة التي يجامعها           
اإلنسان فيحرم أكل لحمها، أو الشاة التي تشرب من لبن خنزيرة           
حتى تشتد وتنمو على ذلك الحليب، أو مثل الدجاجة أو الشاة التي            

 .ذى على غائط اإلنسان حتى تنمو وتشتدتتغ
 . ـ أن يكون من غير الطيور3

فمـن فقد واحدة من هذه الصفات ال يحكم بنجاسة بوله وغائطه،            
فالطيور بجميع أنواعها محكومة فضالتها بالطهارة، سواء كانت        
أهلـية أو برية، من السباع المفترسة أو من غيرها، مما له نفس             

كذلك فإنَّ الحيوانات التي يحل     .  س سائلة سائلة أو مما ليس له نف     
أكل لحمها، أهلية كانت كالغنم، أو برية كالغزال وحمار الوحش،          
محكـومة بطهارة بولها وغائطها، وكذا يحكم بطهارة  فضالت          
األسـماك والتماسيح واألفاعي وسائر الزواحف والحشرات مما        

إلنسان لذا تختص نجاسة البول والغائط با     .  لـيس له نفس سائلة    
وبعض الحيوانات البرية المفترسة وغيرها، مثل األرنب والثعلب        

 .والذئب والهر والفأرة واألسد ونحوها
 إذا شـك في حيوان أنه مما له نفس سائلة أو مما ليس له، أو  :60م ـ  

شـك في أنه من مأكول اللحم أو من غيره، أو شك في البعرة              
صرصور مثالً ليكون   مثالً أنها من فضلة الفأرة أو من فضلة ال        

نجسـاً مـن األول وطاهراً من الثاني، ففي جميع هذه الحاالت            
وكذلك إذا علم أنه مما له نفس       .  يحكـم بطهارة البول والغائط    

سائلة وعلم أنه من حيوان ال يسوغ أكل لحمه لكنَّه شك في أنه             
فضـلة طائـر أم أنـه فضـلة حيوان محّرم األكل حكم عليه              

 .بالطهارة
لـدم مـن كّل حيوان له نفس سائلة، فيشمل دم جميع            ا: الـثالث 

الحـيوانات واإلنسـان ما عدا األسماك والحشرات، مثل األفعى          
والجراد والذباب والنحل ونحوها، أّما الفأرة فالمعروف عند أهل         

 .الخبرة أنها مما يشخب دمه، فيكون دمها نجساً
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اً، ولكنَّه  الدم الذي يكون في البيضة نجس على األحوط وجوب:61م ـ   
حيث ال يعلم اتصاله بسائر أجزاء البيضة اتصاالً موجباً لسراية          
النجاسـة فإنه ال يحكم بنجاسة البيضة، بل ينتزع الدم الموجود           

 .ويحكم بطهارة الباقي
ـ   الـدم الـذي يخـرج من البرغش والبرغوث ونحوهما محكوم    :62م 

 أو  بالطهـارة حتـى لو كان قد امتصه حديثاً من جسم اإلنسان           
 .الحيوان

 الدم المتجمد تحت الجلد ال يؤثر على طهارة ظاهر البشرة إالَّ :63م ـ  
إذا انخـرق الجلـد وظهـر ما تحته من دم فإنه يحكم بنجاسته         

 .ويتعامل معه على هذا األساس
 إذا شـك في سائل أحمر أنه دم أو ال بنى على أنه ليس دماً،  :64م ـ  

 حيوان له نفس سائلة أو      وإذا علـم كونه دماً وشك في أنه من        
من غيره بنى على طهارته، وكذلك لو علم نوع الحيوان وشك           
فـي أنَّ ذلك الحيوان هل له نفس سائلة أو ال، أّما إذا تأكد أنه               
مـن دم اإلنسـان ـ مـثالً ـ لكنه شك في أنه هل خرج منه      
مباشـرة ليكون نجساً أو أنه امتصه البعوض ثُمَّ وقع الدم عليه            

 . االنتقال فالحكم هنا هو النجاسةليطهر بهذا
 الـدم المتخلّف في الذبيحة بعد ذبحها بالطريقة الشرعية وبعد  :65م ـ  

خروج الكمية المتعارفة محكوم بالطهارة، وال فرق في الدم بين          
مـا تخلّف في الجوف أو في العروق أو في القلب أو في الكبد              

 .أو في غيرها
أّما مثل المذي .  س سائلةالمنـي مـن كّل حيوان له نف   : الـرابع 

وغيـره مـن اإلفـرازات التي يفرزها العضو التناسلي للّرجل           
والمرأة ـ ما عدا البول ـ فجميعها طاهرة، وكذلك يحكم بطهارة   

 .اإلفرازات التي تخرج من الدبر غير الغائط
الميتـة من كّل حيوان له نفس سائلة، والمراد بالميتة         : الخـامس 

 أنفه بغير الذبح، أو الحيوان الذي مات       الحـيوان الذي مات حتف    
" غير المذكى : "ذبحاً ولكن بطريقة غير شرعية، وهو ما يقال له        

وهذا يشمل ميتة   .  المذبوح بطريقة شرعية  " المذكى"فـي مقابل    
اإلنسـان وسـائر أنـواع الحيوان، أّما األسماك والحشرات مثل           

 .األفاعي ونحوها مما ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة
 الحـيوان المذبوح في غير بالد المسلمين والمشكوك في ذبحه  :66م ـ  

بالطريقة الشرعية محكوم بالطهارة وجواز الصالة في أجزائه،        
غير أنه ال يجوز أكل لحمه، وال ُبدَّ أن يكون احتمال التذكية ـ  
في مقابل عدمها ـ احتماالً معتداً به ناشئاً من اإلمكانية الواقعية  
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 وجود مسلمين كثيرين، أو من احتمال استيراده        الحاصل بسبب 
 .من بالد إسالمية

 يحكـم بطهـارة وذكـاة اللحوم والجلود المأخوذة من أسواق    :67م ـ  
المسـلمين، وكـذا يحكـم بطهارة وذكاة المصنوعات الجلدية          
واللحـوم المجلّدة والمعلّبة المأخوذة من أسواق المسلمين، وال         

صدرها وال عن ذكاتها، نعم إذا      يجب سؤال البائع المسلم عن م     
علـم أنَّ المسلم قد أخذه من كافر أو من دولة كافرة لم يعامل               
معاملـة المذكى إالَّ إذا احتمل المشتري أنَّ ذلك البائع قد أحرز            
ذكاتـه قبل عرضه للبيع، من خالل رؤيته يأكل منه مثالً، فإنَّه            

 . مذكىيصح التعويل على هذا االحتمال في اعتبار ذلك اللحم
 إذا علم أنَّ اللحم أو الجلد الذي في يد الكافر قد أخذه من مسلم :68م ـ  

أو مـن بلد إسالمي فإنه يعتبر مذكى، فيحكم بطهارته وجواز           
أكلـه، وإذا لـم يعلم بذلك فأخبره الكافر أنه من مسلم لم يكف             
إخـباره لجواز األكل منه إالَّ عند حصول االطمئنان من خبره           

 .آخرأو من مصدر 
 ال ُيكتفَـى وال ُيعـتَمد علـى الشهادة الموضوعة على بعض    :69م ـ  

اللحـوم المعلّـبة في البالد غير اإلسالمية بأنها مذبوحة على           
الطـريقة اإلسالمية، أو أنها بإشراف المركز اإلسالمي الفالني         
إالَّ بعـد حصـول العلـم أو االطمئنان بصحة ذلك، والوثوق            

 .دية لذلكبالمركز أو المؤسسة المتص
 فـي الـبالد غيـر اإلسـالمية يقبل قول اللحامين وأصحاب     :70م ـ  

المطاعم المسلمين الذين يدَّعون ذكاة اللحم الموجود عندهم، وال         
يجـب التدقـيق والتحـري عـن مدى صدقهم ولو كانوا غير             

 .متدينين، اللّهم إالَّ لمن يرغب في االحتياط
ء التي ال تحلها الحياة منها،  يسـتثنى من نجاسة الميتة األجزا :71م ـ  

الريش والصوف والشعر والوبر والسن والظفر والقرن       : وهي
والعظـم والمنقار والظلف والمخلب والبيضة إذا اكتسى القشر         
األعلـى، كـذلك األنفحة واللبن الذي في الضرع إذا أخذا من            
الحيوان محلل األكل دون غيره، فإنهما طاهران ومحلل أكلهما         

قاتهما ومالصقتهما للحم الميتة التي يؤخذان منها،       حتى مع مال  
نعم إذا نتف الشعر أو الصوف مثالً فإنَّ أصل الشعرة المنغرز           
فـي لحم الميتة نجس ال ُبدَّ من تطهيره إذا علم بتحقّق المالقاة             

 .مع الرطوبة
 اللحم المقتطع من الحي حكمه حكم الميتة في النجاسة وحرمة :72م ـ  

ن يقتطع من الحيوان المذبوح قبل استقرار موته        األكـل، إالَّ أ   
وال ُبدَّ لنجاسة المقتطع من انفصاله التام       .  فإنـه ال إشكال فيه    
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وال .  عن الجسد، فلو بقي معلّقاً ولو بجلدة رقيقة حكم بطهارته         
يشـمل ذلك مثل القشور التي تكون على الجسد وتنفصل بالحك   

 . بالطهارةأو بالنزع أو تسقط بنفسها فإنها محكومة
 الَحْمـل إذا بلـغ مـرحلة يتحّرك فيها ثُمَّ صار سقطاً ينجس    :73م ـ  

بالمـوت، وإذا صـار سقطاً قبل ذلك فالالزم احتياطاً اعتباره           
أّما ما يخرج من    .  نجسـاً، وكذا الفرخ في البيضة في الحالتين       

 .النفساء مع الوالدة مثل المشيمة ونحوها فنجاسته محل تأمل
الميتة ال يطهر بالدبغ، وجميع الميتات غير قابلة للتطهير  جلد :74م ـ  

إالَّ إذا تحللـت الجـثة وتحولت إلى مادة أخرى كالتراب مثالً،            
وإالَّ ميتة اإلنسان فإنَّ جثته تطهر باألغسال الثالثة الواردة في          

 .أحكام األموات
 فأرة المسك جلدة تنبت في جسد نوع من الغزالن وتحتوي في :75م ـ  

لهـا على العطر المعروف بالمسك، وهذه الفأرة إذا أخذت          داخ
ونـزعت من الغزال الحي أو المذكى الميت أو سقطت بنفسها           

 .فهي طاهرة مع ما في داخلها من المسك
 إذا شك في الحيوان الميت أنه مما له نفس سائلة أو ال، أو أنَّ :76م ـ  

 هذه  هـذه القطعة هي من حيوان له نفس سائلة أو ال حكم على            
 .الميتة بالطهارة

الكلب والخنزير، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما     : السـادس والسابع  
التـي ال تحلها الحياة، مثل الشعر والعظم وغيرهما، والنجس من       
الكلـب هو البري، أّما ما يسمى من األسماك بكلب البحر فليس            

 .نجساً، وكذا خنزير البحر إن وجد
 مسكر مائع باألصل،    المشـهور نجاسـة الخمـر وكلّ      : الـثامن 

واألقوى طهارته، أّما أصناف المخدرات ونحوها من المسكرات        
وإن كان يحرم شرب الجميع،     .  الجامـدة فهـي طاهـرة أيضاً      

واألحـوط اسـتحباباً تـرتيب آثار النجاسة على كّل مسكر مائع            
 .باألصل

 قد حكم المشهور بنجاسة وحرمة العصير العنبي إذا غال بالنار :77م ـ  
م يذهب ثلثاه، واألقوى طهارته، أّما حرمة أكله أو شربه فهي  ول

 .األحوط وجوباً، فإن ذهب ثلثاه صار حالالً
وأّمـا إذا غلى أو تهيأ للغليان بغير النار، كأن يوضع في الشمس             

، فإنَّه يحرم بدون    "نشيش"مـثالً حتى يصدر عنه صوت يقال له         
هذا وال  .  ب خمراً شك ألنَّ هذه هي الطريقة التي يصير بها العن        

يضر الغليان، بالنّار أو بغيرها، بعصير غير العنب من الفاكهة،          
كالتمر والتفاح والزبيب وغيرها، إالَّ أن يغلي بمرور الزمن مثالً          
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ونحوه من الطرق التي يتحول بها إلى خمر مسكر، فيحرم حينئذ           
 .وإن حكم بطهارته

متعارفة في هذا   ال" البيرة"الفقـاع، والظاهـر أنـه هو        : التاسـع 
الـزمان، وهـو شراب مخمر مسكر متخذ من الشعير، وبلحاظ           
اندراجـه في الخمر المحرمة فإنَّ شربه حرام ولكنَّه طاهر على           
األقوى، وإن كان الحكم بنجاسته هو األحوط استحباباً، وليس من          
الفقاع ماء الشعير الذي يغلى ويشرب لالستشفاء، فإنَّه ال شك في           

وكذلك البيرة الخالية من الكحول فإنها ليست       .  طهارتـه وحليته  
 .مسكرة بمقتضى ذلك، ولذلك يحكم بحليتها وطهارتها

الكافـر، هو من لم يتدين بدين على اإلطالق، أو تدين           : العاشـر 
بغيـر األديان الّسماوية من األديان الوثنية، أو تدين بغير اإلسالم           

ر ما هو من    مـن األديـان الّسـماوية، أو تـدين باإلسالم وأنك          
الواضحات من شريعة اإلسالم، كوجوب الصالة وحرمة الخمر،        

وإنكار الرسالة، أو تدين    ) ص(بـنحو أدى ذلك إلى تكذيب النبّي        
باإلسـالم ولكنَّه كان من النواصب الذين يكنون البغض والعداء          

، أو من الذين يغالون فيهم فيصفونهم بصفات        )ع(ألهـل البـيت     
ارة جميع هذه األصناف من الكفار، وإن       واألقوى طه .  األلوهية

كان الحكم بالنجاسة هو األحوط استحباباً، وخاصة في الكافر من          
 .غير أهل الكتاب

 ابـن الـزنا طاهر، وكذلك يحكم بطهارة من شك في إسالمه   :78م ـ  
 .وكفره وإن لـم يجِر عليه سائر أحكام اإلسالم

ن الحرام،  قد يعّد من النجاسات عرق الجنب م      : الحـادي عشـر   
سواء خرج حين العمل المحّرم أو بعده، وسواء في ذلك الزنا أو            
نكاح البهيمة أو االستمناء مما هو حرام في ذاته، أو ما كان من             
نـوع المحـّرم عرضـاً، كالجماع أثناء الحيض، ولكن األقوى           

 .طهارته وجواز الصالة فيه
تى عرق اإلبل التي تتغذى على غائط اإلنسان ح       : الثانـي عشـر   

ينـبت لحمهـا ويشتد عظمها من النجاسات، وهي التي يقال لها            
واألحوط ـ  ) َجالَّلة(ولكـّل حيوان مأكول اللحم تغذى على ذلك  
 .وجوباً ـ إلحاق غير اإلبل باإلبل في النجاسة
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 :في كيفية التنجس وأحكامه: المبحث الثاني
 :وفيه مسائل

 تُنَجِّسه إالَّ عند وجود  ال تؤثّـر النجاسة في الجسم الطاهر وال :79م ـ  
الـرطوبة المسرية الموجبة النتقال النجاسة إلى الجسم الطاهر،         
والمـراد بالـرطوبة المسرية وجود الماء المنظور الذي يظهر          
أثـره عند االنتقال، مقابل مجّرد الرطوبة غير المنتقلة، فيتحقّق          
التـنجس إذا حدث االتصال بين الطاهر والنجس مع رطوبتهما          

طوبة أحدهما رطوبة مسرية، وال يتحقّق في حال كونهما         أو ر 
رطبـين رطوبة غير مسرية، أو كونهما جافين يابسين، وذلك          

 .من جميع أنواع النجاسات
 عـند حـدوث المالقاة بين عين النجاسة وبين الجسم الطاهر   :80م ـ  

يتأثـر الجسـم الطاهـر بذلك ـ كما قلنا ـ ويطلق عليه اسم      
متنجس يؤثر هو ـ أيضاً ـ في الجسم   ، وهـذا ال "المتـنجس "

الطاهـر فينجسـه إذا القاه برطوبة، وحينئذ ُيقال للجسم الذي           
، وُيقال للجسم   "المتنجس األول "تـنجس بعـين النجاسة مباشرة       
ولكن ال ُبدَّ   ".  المتنجس الثاني "الـذي تنجس بمالقاة هذا األول       

نه ُينَجِّس  مـن اإللفات إلى أنَّ المتنجس األول إذا كان مائعاً فإ          
الثانـي حـتماً، وذلـك كمـثل ماءٍٍ في كوٍب تقع فيه نقطة دم               
فتُستَهلك فيه وتتحلل، فإذا وقع هذا الماء على اليد أو الثوب أو            
على ماء آخر طاهر نجَّسه حتماً، وأّما إذا كان المتنجس األول           
مـن األجسـام الجامدة فإنه ُينَجِّس الثاني على األحوط وجوباً،           

الملعقة يكون عليها الدم فُيمسح عنها فتمسها يد        وذلـك كمـثل     
 .رطبة أو توضع في ماء قليل فإنها تنجسه على األحوط وجوباً

هـذا، ولكـن ذلك المتنجس الثاني ال ُينَجِّس ما يالقيه سواء كان             
 .طرفا المالقاة جامدين أو مائعين أو مختلفين

 على الموضع  ال تنـتقل النجاسة إلى الماء العالي الذي ينصب :81م ـ  
الـنجس السافل، وكذلك ال تنتقل النجاسة إلى الماء السافل في           
حال اندفاعه بقّوة إلى الموضع العالي النجس وكذلك ال تحصل          
السراية واالنتقال في األجسام المبللة من موضع مالقاة النجاسة         
إلـى المواضـع األخـرى الطاهـرة إالَّ مع جريان الرطوبة            

الطاهرة، وذلك كما في الجسم المتعرق،      المتنجسة إلى المواضع    
 .أو الثوب المبلل بالماء، أو قطعة البطيخ، ونحو ذلك

 المائعـات ـ مـا عدا الماء الكثير المعتصم الذي سوف نبينه    :82م ـ  
الحقاً ـ تتنجس جميعها بمجّرد المالقاة للنجاسة، سواء في ذلك  

ي الفقه  المـاء الطبيعـي أو غيره من السوائل التي ُيقال لها ف           
، وفي خصوص الماء القليل فإنه يتنجس ـ  )المـاء المضاف (
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حـتماً ـ بمجـّرد المالقـاة لألعـيان النجسـة، كالبول والدم       
ونحـوهما، وكـذا بمالقاته للسوائل المتنجسة كالماء والحليب         
ونحـوهما، أّما إذا القى المتنجَس الجامَد، مثل الملعقة تتنجس          

ماء، فإنه يتنجس أيضاً    بالـدم فيمسـح عنها فتوضع في كوب         
هذا إذا كان السائل مائعاً، أّما إذا كان        .  علـى األحوط وجوبا   

السـائل كثـيفاً غير مائع، مثل الدبس واللبن الرائب المتماسك           
ونحـوهما، فـإنَّ التـنجس فيه مختص بموضع المالقاة منه،           
والمعـيار في كون السائل مائعاً أو جامداً هو أنَّ الجامد عندما            

يء منه يترك فراغاً في محله من الوعاء فترة ثُمَّ يعود           يؤخذ ش 
 .إلى االمتالء، بينما المائع ال يترك هذا الفراغ

 قد يكون السائل مائعاً لكنه ليس قابالً للتأثر وال لنفوذ النجاسة :83م ـ  
فـيه، وذلك مثل أنواع المعادن المذابة والزئبق، فلو وضع في           

مذاب بهذا االتصال، إالَّ أن     وعـاء متنجس لم يتنجس المعدن ال      
يكـون الوعاء رطباً أو تصل إليه رطوبة متنجسة من الخارج،           
وفـي هذه الحالة حيث نعلم بعدم نفوذ الرطوبة إلى داخل هذا            

 .المعدن فإنَّ المتنجس منه ـ حينئذ ـ هو خصوص ظاهره
 قـد يوضـع مـثل وعاء الزيت أو إبريق الماء على األرض    :84م ـ  

رشح السائل من شق أو ثقب في أسفله، فإْن تجمع          المتنجسة، فيت 
السـائل تحـت الـوعاء بحيث عّد مع ما في داخل اإلناء شيئاً          
واحـداً حكـم بنجاسـة ما في الداخل، أّما إذا لم يتجمع تحت              

 .الوعاء بل جرى عنه لم يحكم بنجاسة ما في الداخل
ـ  قطة دٍم  النخامة الخارجة من الصدر أو األنف إذا اشتملت على ن:85م 

ال يحكـم بنجاسـة ما عدا محلها من أجزائها، كما أنه ال يجب              
تطهيـر ظاهر األنف أو الشفتين مع الشك في مالقاته لموضع           

 .الدم، أّما باطن الفم واألنف فإنه ال يتنجس بها
ـ  الـرطوبة غير المسرية في األرض المتنجسة ال توجب تنجيس  : 86م 

 . إليه وأحدثت ثقالً فيهالفراش الموضوع عليها حتى لو انتقلت
 الـذباب والصراصـير ونحوهما من الحشرات التي تقع على   :87م ـ  

األعيان النجسة ال يحكم بنجاسة ما تالقيه من األجسام الطاهرة          
الـرطبة مع عدم العلم بمصاحبتها ألجزاء من النجاسة، وكذلك          
الحكم فيما لو علم بالمصاحبة وزوال أثر النجاسة عن أجسامها          

لهـا، وعلى كّل حال فإنه يكفي الشك في حدوث التنجس           وأرج
بها للحكم بالطهارة، سواء كان من جهة الشك في وجود نجاسة           
معهـا، أو مـن جهة الشك في انتقال هذه النجاسة إلى الجسم             

 .الطاهر
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 المـاء الذي يسقط من تطهير األعيان المتنجسة والذي يسمى  :88م ـ  
أن تُزال  : األول:  بشرطين محكوم بالطهارة " ماء الغسالة "بــ   

أن ال يحتاج : عـين النجاسة ـ إن وجدت ـ قبل ذلك، الثاني   
الجسم المغسول بها إلى غسلة أخرى بعدها في طهارته، وذلك          
كمـا فـي اإلنـاء الذي ال ُبدَّ لطهارته من غسله ثالث مرات              
بالقلـيل، فـإنَّ ماء الغسالة األول والثاني متنجسان، أّما الثالث           

 .ر الجسم به فهو طاهر، وهكذاالذي يطه
حكـم التطهيـر الـثابت لمالقي عين النجاسة ال يثبت للجسم    : 89م ـ  

المتـنجس بهـذا المالقي، فاإلناء الذي شرب منه الكلب يجب           
تعفيره بالتراب مضافاً إلى الماء، ولكن هذا اإلناء إذا القى إناًء           

ء الذي آخر لم يجب تعفيره وكفى الماء في تطهيره، وكذلك اإلنا         
شـرب مـنه الخنزير والذي يالقي إناًء آخر، فإنه ال يجب إالَّ             

 .تطهير اإلناء األول سبع مرات، وهكذا أشباهه
 تثبت النجاسة بالعلم أو االطمئنان بحدوثها، وبشهادة العدلين أو :90م ـ  

العـدل الـواحد أو الثقة، وبشهادة الشخص الذي يوجد الشيء           
 أو االستعارة أو نحو ذلك، حتى       تحت يده بالملك أو االستئجار    

لـو لـم يكـن عادالً وال ثقة، ومنها ما لو أخبرت الزوجة أو               
الخادمـة أو المـربية للطفل بنجاسة ما تحت يدها من األشياء،     
فإنه يؤخذ بخبرها ويحكم بالنجاسة، وفي ما عدا هذه األمور ال           
تثـبت النجاسـة ولـو مـع الظّن القوي بها إذا لم يبلغ درجة               

 .ئنان، وحتى في األشياء التي يستخدمها غير المبالياالطم
 ال يعـتمد على إخبار الوسواسي بالنجاسة، وال يجب الفحص  :91م ـ  

عن مدى دقته، وال تحصيل العلم بالطهارة، فينزل علمه منزلة          
 .الشك وال يعتد به

 إذا علـم إجماالً بنجاسة أحد اإلناءين أو الثوبين، وكان كالهما  :92م ـ  
ـ    رض االسـتخدام وجـب علـيه تجنبهما ولم يجزله          فـي مع

الشبهة "وهـذا مـا يصطلح عليه في الفقه بـ          .  اسـتعمالهما 
نعـم إذا كان أحدهما خارجاً عن مورد ابتالئه         ".  المحصـورة 

واستخدامه، وذلك كما لو علم يقيناً بنجاسة اإلناء الذي عنده أو           
جب عليه  نجاسة اإلناء الذي في بيت آخر مما ال يستخدمه، لم ي          

تجـنب اإلناء الذي عنده وحكم بطهارته، وهو ما يصطلح عليه    
 ).الشبهة غير المحصورة(بـ 

رغـم أنَّ الشـيئين المعلـوم نجاسة أحدهما إجماالً يجب عدم    : 93م ـ  
استعمالهما في ما يشترط فيه الطهارة، فإنَّ المالقي ألحدهما مع          

 طرفاً من   الـرطوبة المسـرية ال يحكم بنجاسته، فلو فرض أنَّ         
السجادة تنجس ولم نعرف مكانه بالتحديد، فإنه إذا المست اليد          
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الـرطبة هـذه السجادة لم يحكم بنجاسة اليد، إالَّ إذا علمنا يقيناً             
بانتقال النجاسة، كما لو المست اليد كّل جزء من السجادة، فإنه           

 .ال شك يحكم بالنجاسة، وهكذا غيرها من األمثلة
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 :لمطهراتفي ا: المبحث الثالث
وُيـراد بها األمور التي يترتب على حدوثها طهارة ما عرضت           
علـيه النجاسـة الخبثية، مثل اليد المتنجسة بالبول التي يطهرها           
المـاء، أو طهارة ما كان بنفسه من األعيان النجسة، مثل الكلب            

 :الذي يطهر بالتحول إلى تراب مثالً
 :وهي أمور عديدة نبحثها كما يلي

 :ماءال:  األول■
وهو أهم المطهرات وأسهلها استعماالً وأفضلها في إزالة النجاسة         
وأشـملها اسـتيعاباً لشتى المتنجسات، وأحكامه كثيرة، إذ يتعلّق          
بعضـها بأحكام الماء نفسه بغض النظر عن التطهير به وعدمه،           
وبعضـها يـتعلّق بكيفـية التطهيـر به، لذا فإنَّ تفصيل األحكام           

 :فرعينالمتعلّقة به يقع في 
 :في أنواع المياه وأحكامها: ـ الفرع األول

ونـريد بالمـاء كـّل جسم سائل، فيشمل الماء بمعناه الكيميائي            
المصطلح غير المضاف إليه شيء آخر أبداً، وهو الذي يصطلح          

، كما يشمل الماء المضاف إليه      "الماء المطلق "علـيه الفقهاء بـ     
 نحوها، كما يشمل    عنصـراً آخر، كالملح أو السكر أو الشاي أو        

كـّل سـائل يخـتلف في حقيقته عن الماء، مثل ماء الورد وماء              
الماء "الـرمان والـنفط ونحوهما، وجميع ذلك يصطلح عليه بـ           

 ".المضاف
ولمـا كان لكّل من الماء المطلق والماء المضاف أنواع وأحكام           

 :فإنَّ الكالم فيهما يقع تحت هذين العنوانين
 :الماء المطلق: األول •

ـ  د سـبق القول أنَّ الماء المطلق هو الماء الصرف النقي غير            ق
المختلط بعنصر آخر، وذلك مثل ماء األنهار والينابيع، وال ينافي          
إطالق الماء عليه اختالطه بالرواسب واألكدار التي تسبب بياضاً         
أو احمـراراً أو خضـرة في لون الماء، إالَّ إذا كانت من الكثافة              

 ووحالً أو صار مشبعاً بعصارة الحشيش       بحـّد صار الماء طيناً    
بـنحو يخـرج عن اإلطالق إلى اإلضافة، كذلك فإنَّ ماء البحر            
 .يعتبر من الماء المطلق رغم ملوحته ومهما كانت نسبة الملوحة

والمـاء المطلـق ـ من حيث كميته ـ يكون كثيراً تارة وقليالً     
المجرى أو  هو الماء المنقطع عن المنبع أو       : أخرى، فالماء القليل  

مسـاقط المطر والبالغ في وزنه أقل من ثالثمائة وسبعة وسبعين           
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، فكّل  "الكر"كيلو غراماً، وهو مقدار ما اصطلح على تسميته بـ          
 .ماء كان كذلك وكان دون الكر يكون ماًء قليال

وحكـم المـاء القليل أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويتنجس            
لمتنجس بها مهما كان مقدارها     بمجـّرد مالقاته لعين النجاسة أو ل      

ضـئيالً، وذلـك بالشروط الموجبة لالنفعال والتنجس التي سبق          
 .ذكرها في كيفية التنجس

ماء : فُيراد به ـ اصطالحاً ـ أنواع ثالثة  : أّمـا المـاء الكثيـر   
المطر، والماء الجاري، والراكد البالغ كراً فصاعداً، وتشترك هذه   

، وُيراد به أنه ال يتأثر وال       "صاماالعت"األنواع الثالثة في وصف     
ينفعل بمجّرد المالقاة لألعيان النجسة أو المتنجسة ما لـم يتغير          
بلـون النجاسـة أو طعمها أو رائحتها، مضافاً لكونه طاهراً في            

 .نفسه مطهراً لغيره
وتفصـيل حكـم كّل نوع من أنواع الماء الكثير هو على النحو             

 :التالي
اد به الماء المعروف المتساقط من      والمر: مـاء المطـر   : األول

الّسـماء، من دون فرق بين المطر الغزير أو الرذاذ الذي يصدق            
علـيه المطـر، وال يشترط في التطهير به وقوعه مباشرة على            
الشـيء المتنجس، بل إنَّ ماء المطر يصدق على الماء المجتمع           
المتصـل بماء المطر المتساقط وإن كان قليالً دون الكر، وعلى           

لمـاء الجـاري من الميزاب أو المنحدر من أوراق الشجر حال            ا
تساقط ماء المطر على السطح أو الشجر، نعم الماء المتقاطر من           
شقوق السقف ال يطهر المتنجس الذي تقع عليه هذه القطرات وال           

 .يلحقه حكم ماء المطر
ـ   يتمّيـز التطهير بماء المطر بسقوط العصر فيما يجب عصره،  :94م 

، وبسـقوط الـتعّدد عّما يجب التعّدد فيه من األواني           كالثـياب 
والثياب ونحوها، نعم ال يسقط عن اإلناء المتنجس بولوغ الكلب          

 .لزوم تعفيره بالتراب
 يكفـي فـي تحقّق الطهارة بماء المطر جريانُه على األرض   :95م ـ  

ووصـوله إلـى األمـاكن المتنجسة المسقوف فوقها، كما في           
سواق المسقوفة ما دام هذا الماء الجاري       شـوارع األزقة أو األ    

 .القليل متصالً بالمطر في الخارج
 مـاء المطـر الواقع على عين النجاسة، كالغائط أو الدم، إذا   :96م ـ  

جـرى إلـى األمـاكن الطاهرة ال ينجسها ما لم يكن مصحوباً           
بأجـزاء مـن النجاسة، وكذلك الحكم لو تقاطر الماء من سقف            

 .شتراط استمرار تساقط المطر في الحالتينعليه النجاسة، مع ا
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وهو ـ في الغالب ـ الماء النابع من   : المـاء الجاري : الثانـي 
بـاطن األرض المندفع منه إلى مسارب فوق األرض أو تحتها،           
سـواء كان اندفاعه بفوران وقّوة أو كان بنحو الرشح والسيحان،           

 والعيون التي   وسواء كان جارياً كماء األنهار أو راكداً مثل اآلبار        
ال تـنقص باألخذ منها، وال يشترط في الكمية الخارجة الظاهرة           
أن تكون كثيرة فوق الكر، بل يكفي في اعتصام الماء كونه نابعاً            
مـن أصـل ولـو كانت الكمية المستخدمة المجتمعة على وجه            
األرض قلـيلة، نعـم إذا كان بنحو التقاطر من فوق على الماء             

 يتحقّق به االعتصام ويبقى الماء على حكم        القليل المجتمع منه ال   
 .الماء القليل

ومن الماء الجاري الماء المجتمع من الثلوج أو األمطار من دون           
أن يكون له مادة ينبع أو يترشح منها، فيفيض ويجري عن مكانه            
إلـى أمـاكن أخرى، غير أنه ال بد في اعتصامه من كونه كراً              

 .فصاعداً
 هذا الماء المترشح من باطن األرض ال يترشح  قـد نعلم بأنَّ :97م ـ   

عـن مـادة، بـل إنه عروق تجمعت من ماء المطر أو غيره              
وتظهـر إذا حفـرت، فال يلحقه حكم الماء الجاري، كما أنه ال             

 .يكون معتصماً ما لم يعلم بكونه مقدار كر فصاعداً
 العيون واألنهار الصغيرة التي تجف في بعض الفصول يلحقها :98م ـ  

 .كم الجاري في زمان نبعهاح
 إذا شـك فـي أنَّ هذا الماء القليل له مادة أو ال لم يحكم عليه   :99م ـ  

 .باالعتصام ويتنجس بالمالقاة
المـاء الراكد، في مثل البرك واألحواض، إذا اتصل بالماء  : 100م ـ  

الجاري من خالل األنابيب أو السواقي أو نحوهما يلحقه حكم          
 . بالماء الجاريالجاري ما دام متصالً

ـ   يتمّيـز الماء الجاري بأنه ال يتنجس بالمالقاة لعين النجاسة أو  :101م 
المتنجس بها إالَّ إذا تغّير بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها،           

 .مضافاً لكونه طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره
 إذا تـنجس جانب من الماء الجاري فتغّير بالنجاسة اختصت  :102م ـ  

سة بالماء المتغّير دون ما يجاوره مما بقي على نقائه إذا           النجا
ظـّل متصالً من أحد الجانبين بالمادة، فلو فرض أنَّ النجاسة           
غّيـرت الماء على تمام عرض المجرى فإنه في هذه الحالة           
يحكـم بطهارة الماء الواقع لجهة النبع ألنه متصل بالمادة وال           

 إذا كان الباقي دون     يحكـم بطهارة القسم الواقع لجهة المصب      
 .الكر
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المـاء الراكد البالغ كراً فصاعداً، وذلك مثل ماء البرك          : الـثالث 
واألحـواض وآبار الجمع ونحوها، وُيراد به الماء الذي ليس له           
مادة ينبع أو يجري منها، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وال            

 أو طعمه   ينفعل بوقوع النجاسة أو المتنجس فيه إالَّ إذا تغّير لونه         
أو رائحته، وال فرق فيما بلغ الكر بين ما كان مجتمعاً في موضع             
واحـد وبـين ما كان متفرقاً في عّدة أواني أو أحواض متصلة             
ببعضـها مـع تساوي سطوحها، فلو اختلفت سطوحها، بأن كان           
بعـض الكر في برميل أعلى في موقعه من البرميل اآلخر، فإنَّ            

سفل يجعل األسفل بحكم الكر دون      نزول الماء من األعلى في األ     
 .األعلى

 مقـدار الكر بالوزن ثالثمائة وسبعة وسبعون كيلو غراما،  :103م ـ   
فـإن نقـص الكر ولو بمقدار يسير عن هذا الوزن لم يعتبر             
كـراً، ومقداره بالمساحة ما مأل سبعة وعشرين شبراً مكعباً،          

، فإن  أي ثالثـة أشـبار طـوالً، ومثلها عرضاً، ومثلها عمقاً          
اخـتلف وزن مـا في هذه المساحة عن الوزن المذكور كان            

 .المعتمد هو الوزن المذكور ال المساحة
والشـبر اسـم للمساحة التي تقع ما بين رأس اإلصبع الصغرى            

وما بين رأس اإلبهام من كف اإلنسان       " الخنصر"المسـماة بــ     
 .المعتدل الكف عند أقصى تفريٍج ألصابعه عن بعضها

ـ   يتنجس الكر إالَّ عند تغيره المباشر بلون النجاسة أو طعمها  ال:104م 
أو رائحتها، فلو تغير طعم ماء الكر بمجاورة النجاسة، كما لو           

كذلك .  أنتن الماء لمجاورته للميتة، لم يتنجس في هذه الحالة        
ال يتنجس لو تغير بلون المتنجس، وذلك بمثل الثوب األحمر          

ند تطهيره من الدم القليل الذي      الذي يتحلل صباغُه في الماء ع     
علـيه، فـإنَّ اصطباغ الماء بالحمرة من الثوب المتنجس ال           
تجعـل المـاء الكري نجساً، غير أنه يصير بذلك ماًء مضافاً            

 .ويزول اعتصامه حينئذ
 إذا وقعت في الكر نجاسة توجب تغيره كالدم مثالً، ولكن منع :105م ـ  

بحمرة الوحل إذ لواله    مـن ظهور ذلك التغّير اصطباغ الماء        
لظهر لون الدم في الماء، فالحكم هو نجاسة الماء، أّما إذا منع            
مـن ظهور التغّير كون النجاسة بدون لون أو رائحة، أو منع            
مـن إنتان الماء بالجيفة كون الجّو بارداً بحيث لو كان حاراً            

 .لتغّير، ففي هاتين الحالتين يبقى الماء على طهارته
شـترط في تنجس الكر بتغّير لونه بلون النجاسة مساواة   ال ي:106م ـ  

لـون الماء للون عين النجاسة، فيكفي في مثل الدم الواقع في            
مـاء الكر تغّيره إلى لون الصفرة ليحكم على الكر بالنجاسة،           
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وكـذا األمر في الطعم والرائحة، فيكفي تغيرهما بسبب وقوع          
 .لنجاسةالنجاسة ولو لم يكونا من نفس طعم ورائحة ا

 مـاء الكر الموجود في خزان، لو فرض تجمد بعضه فصار  :107م ـ  
ثلجـاً لم يحكم على الماء الباقي باالعتصام ما دام دون الكر،            

 .بل حكمه حكم الماء القليل
 إذا علـم كـون الماء كراً ثُمَّ شك في بقائه كذلك يحكم عليه   :108م ـ  

ته كراً بعد   بالكرية، ولو علم كونه غير كٍر فشك في صيرور        
 .ذلك لم يحكم عليه بالكرية

 المـاء المجهول حالته السابقة إذا شك في كونه كراً محكوم  :109م ـ  
بعدم الكرية وبعدم طهارة المتنجس الذي يوضع فيه، ولكنه ـ  
فـي الـوقت نفسـه ـ ال َيـنُجس بمجّرد مالقاة النجس أو      

 .المتنجس
س مجّرد اتصاله بماء  يكفـي فـي تطهير الماء القليل المتنج  :110م ـ  

الكـر، وال ضرورة الستمرار االتصال به فترة حتى يحصل          
االمتـزاج بـين الماء القليل وبين الماء الواصل إليه من ماء            
الكـر، وكذا عند تطهيره بالماء الجاري والنابع وماء المطر،          
نعـم إذا كـان القلـيل متغيـراً بالنجاسة فال ُبدَّ من استمرار        

 .التغّير وينقى الماء ليطهراالتصال حتى يزول 
 الماء الجاري أو النابع إذا تغير ولو بعضه بالنجاسة ثُمَّ زال :111م ـ  

تغّيـره من نفسه حكم عليه بالطهارة، وكذلك الحكم في الماء           
الراكد الذي تنجس بعضه، فإنه يطهر عند زوال تغيره بنفسه          

عدا ذلك  إذا كان القسم غير المتغّير مقدار كر أو أكثر، وفيما           
فـإنَّ زوال التغّيـر ذاتياً ال يوجب طهارة الماء، وخاصة في            

 .الماء القليل
 مـاء الكـر المتغّير بالنجاسة يمكن تطهيره بوصله بالماء   :112م ـ   

الجـاري واسـتمرار ضخه فيه حتى يزول تغيره فيطهر، أو           
بإلقاء كر عليه، إما دفعة واحدة أو تدريجاً، من دون فرق بين            

لطاهر أعلى أو النجس، نعم في فرض كون النجس         أن يكون ا  
أعلى فإنَّ الماء الذي فيه ال يعّد طاهراً باتصاله بالكر الطاهر           
األسفل، ولكن الماء المتنجس النازل من الكر المتنجس األعلى         
إلى الكر الطاهر األسفل محكوم بالطهارة عند نزوله في الكر          

ية النقاء وعدم   الطاهـر إذا ظـّل الكر الطاهر محتفظاً بخاص        
 .التغّير

  تثـبت الكـرية بكـّل ما أفاد العلم أو االطمئنان، وبشهادة    :113م ـ  
العدلـين، بل تثبت بشهادة العدل الواحد والثقة الواحد، وبقول          
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صاحب اليد وإن لم يكن عادالً، ومثل الكرية في اإلثبات الماء           
 .الجاري بأنواعه

 الحدث األكبر أو األصغر  المـاء المستعمل في الطهارة من :114م ـ  
طاهـر في نفسه مطهر لغيره، فيجوز استعماله مرة ثانية في           
رفع الحدث األكبر واألصغر وفي إزالة الخبث والتطهير منه،         
وكـذلك الماء المستعمل في إزالة الخبث، وهو خصوص ماء          
الغُسـالة التـي يتعقبها طهارة المحل، فإنها طاهرة في نفسها           

وز استعمالها في الطهارة من الحدث      ومطهـرة لغيـرها، فيج    
األصـغر أو األكبـر وفـي الطهارة من الخبث، ما عدا ماء             

 .االستنجاء اآلتي ذكره
 المراد بماء الغُسالة الماء المنفصل عند التطهير من الخبث، :115م ـ  

 :وحكمها يختلف في حاالت
إن لم يكن التعّدد واجباً وكانت عين النجاسة موجودة،         : األولـى 

 غسالة الغسلة التي تزال بها عين النجاسة محكومة بالنجاسة          فإنَّ
إن فُِصـَل بيـنها وبين الغسلة التالية، بينما تعتبر غسالة الغسلة            
التالـية طاهرة، ولما كنّا ال نرى لزوم الفصل بين الغسلة المزيلة         
للعين والغسلة التالية لها فإنه يمكن أن تكون نفس الغَسلة المزيلة           

دايتها مطهرةً في نهايتها في حال استمرار الصب على         للعين في ب  
المتـنجس، وعلـيه فـإنَّ مـاء الغسالة في هذا الفرض محكوم             

وأّما إذا لم تكن عين النجاسة موجودة، بل أزيلت قبل          .  بالطهارة
 .التطهير، فإنه ال إشكال في طهارة ماء الغسالة حينئذ

طهارة ماء الغسلة مـا يجـب فـيه التعّدد ال يحكم إالَّ ب       : الثانـية 
 .األخيرة المستلزمة لطهارة العين

حيث يجب عصر الثوب فإنَّ ماء الغسلة المطهرة طاهر          :الثالـثة 
 .في ذاته، وإن كان الثوب نفسه ال تكتمل طهارته إالَّ بالعصر

وال ُبـدَّ من اإللفات إلى أنَّ فرض الكالم في طهارة ماء الغسالة             
 عليها من الخارج، مثل     إنما هو في صورة عدم عروض نجاسة      
 .وقوعها على األرض المتنجسة، ونحو ذلك

مـاء االسـتنجاء هـو خصوص الماء المستخدم في تطهير    : 116م ـ  
موضـع البول والغائط، وهو طاهر إذا توفرت فيه الشروط          

 :التالية
 ـ بقـاء الماء نقياً غير متغّير بلون النجاسة أو طعمها أو   1

 .رائحتها
اسـة على أطراف مخرج البول أو   ـ عـدم وجـود النج   2

 .الغائط
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 ـ عـدم خـروج نجاسـة أخرى، مثل الدم، مع البول أو     3
 .الغائط أو منفردة

 ـ عـدم طـروء نجاسة من الخارج، مثل نجاسة األرض    4
 .التي يقع عليها ماء االستنجاء

 ـ أن ال ينزل في الماء أجزاء متميزة من نفس الغائط، وال  5
لغائط، مثل الدود أو    يضـر خـروج أجـزاء من غير ا        

 .البذور غير المهضومة
 ال فـرق في طهارة ماء االستنجاء بين ما كان بالماء الكثير  :117م ـ  

أو القلـيل، وال بـين ما كان من الغسلة األولى أو الثانية في              
فـرض وجـوب التعّدد، لكنَّه رغم طهارته في نفسه فإنه ال            

 .يزيل خبثاً وال يرفع حدثاً
 :لمضافالماء ا: الثاني •

 :ُيراد بالماء المضاف
أ ـ المـاء النقـي الممزوج بعنصر آخر يغير لونه أو طعمه أو    
رائحته، مثل الماء الممزوج بالسكر أو الملح أو الحبر أو الشاي           

 .أو غير ذلك
ب ـ كـّل عنصـر سائل يختلف في حقيقته عن الماء، مثل ماء    

 .الورد وعصير البرتقال والرمان والنفط وغير ذلك
 يعّد ماء البحر، وال الماء اآلسن المائل للخضرة ونتانة الطعم           وال

والرائحة، وال الماء الملون بلون التربة الحمراء أو البيضاء، من          
المـاء المضـاف، نعم إذا كثر التراب في الماء فصار وحالً، أو           
تكـثفت الخضرة في الماء اآلسن، بنحو لم يعد عرفاً ماًء مطلقاً،            

 .افاًأصبح بذلك ماًء مض
 الماء المجهول حالته السابقة إذا شك في كونه ماًء مطلقاً أو :118م ـ  

مضافاً لم يحكم عليه باإلطالق وال باإلضافة، وال تجري عليه          
أحكـام المـاء المطلـق، فال يرفع الحدث وال يزيل الخبث،            
ويتـنجس بمجـّرد المالقاة للنجس أو المتنجس، قليالً كان أو           

 .كثيراً
ـ :119م ـ   اء المضـاف طاهـر في نفسه إالَّ ما نص الشرع على    الم

نجاسته كالبول والدم ونحوهما من األعيان النجسة، وهو غير         
مطهـر لغيره، فال يرفع حدثاً وال يزيل خبثاً، وينفعل بمجّرد           
المالقـاة لعـين النجاسة أو المتنجس قليالً كان أو كثيراً، وال            

 إذا ألقي في الكر أو      يقبل التطهير مع بقائه على اإلضافة، إالَّ      
اتصـل بـه حتى زالت اإلضافة عنه وصار ماًء مطلقاً فإنه            
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يطهر حينئذ عند بقاء الكر على إطالقه وتحلل الماء المضاف          
 .وامتزاجه فيه

 الماء المضاف المتنجس إذا عولج بطريقة التبخير فصار ماًء :120م ـ  
عيان مطلقـاً يحكم عليه بالطهارة، والحكم كذلك في تبخير األ         

النجسـة مـثل الـبول ونحوه، وكذا المجارير، بشرط انعدام           
خصـائص النجاسـة مـن الماء الجديد المتحول عن البخار           

 .واستحالته ماًء
 المحالـيل الطبية التي توضع في الماء، إّما لتنقية الماء من  :121م ـ  

الـتلوث أو مـن أجـل التداوي بها، إذا غيرت لون الماء أو              
ه يخرج بذلك عن اإلطالق إلى اإلضافة،       طعمه أو رائحته فإن   

وكـذلك األمـر في الماء الذي تُفَوَّح به الثياب ويتغير بلون            
الصابون بنحو واضح، أّما التغير الطفيف الذي ال يجعل الماء          
مضافاً بنظر العرف العادي للنّاس، والذي هو المعيار المعتمد         

 .في حالة الشك، فإنه ال يضر في إطالق الماء
 :في كيفية التطهير بالماء: ع الثانيـ الفر
إنَّ الماء هو أهم المطهرات من جهة إمكان تطهير معظم األشياء           : قلـنا 

ولما .  المتنجسة به، وقّوة أثره في إزالة النجاسة وحصول النظافة التامة به          
كـان المـاء كثيراً تارة وقليالً أخرى، وكانت األشياء المتنجسة واألعيان            

نجاستها مختلفة، فإنَّ تفصيل أحكام التطهير بالماء هو على         النجسة المسببة ل  
 :النحو التالي

 :شروط التطهير •
 :من أجل تحقّق التطهير بالماء ال ُبدَّ من توفر أمور

 ـ إزالـة عـين النجاسـة إذا كان أثر النجاسة موجوداً على     1
الشـيء الـذي تنجس بها، كمثل أثر الدم أو الغائط أو المني أو              

لـوحل المتنجسين، ونحو ذلك مما يكون من أثر نفس          اللـبن أو ا   
ومن الطبيعي أن تكون إزالة     .  عـين النجاسـة أو المتنجس بها      

عـين النجاسة مقدمة ضرورية لحصول التطهير، ألنه ال معنى          
 .للتطهير وال تَحقُّقَ له إالَّ بإزالة أثر النجاسة وعينها من األساس

والتسامح فإنه يكفي في    ولمـا كانت الشريعة مبنية على التساهل        
إزالـة عين النجاسة إزالة جرمها المخصوص الظاهر، من دون          
ضـرورة إلزالـة اللون أو  الرائحة، وإن كانت إزالتهما أفضل            

 .وأكمل في الطهارة
ـ   ال يشـترط إزالـة عين النجاسة بالماء بل تكفي إزالتها بكّل   :122م 

أو وسـيلة قالعـة لهـا، كالورق والحجر والمسح باألرض           
 .األخشاب ونحو ذلك
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وإذا أراد المكلّف إزالتها بالماء فإنه ال يجب فصل غسلة اإلزالة           
عـن غسلة التطهير، فيمكن للمكلّف أن يصّب الماء على الشيء           
المتـنجس حتـى تزول عين النجاسة ويستمر بالصب قليالً بعد           
اإلزالـة ليحصـل بـه التطهير، ويكفيه ذلك من دون حاجة إلى             

 إلزالة عين النجاسة، فيقطع، ثُمَّ يغسل غسلة ثانية         غسلتين، غسلة 
لتطهير الشيء المتنجس، وإن كان ذلك حسناً، خاصة في التطهير          

 .من البول
والمراد به صّب الماء أكثر من مرة، وهو واجب :  ـ الـتعّدد  2

عـند تـنجس بعض األشياء ببعض األعيان النجسة، كما سيأتي           
د الصّب بالقطع بين الصبة     ومن الضروري تعدّ  .  تفصـيله الحقاً  

والصبة ليتحقّق الغَسل أكثر من مرة، فال يكفي صّب كمية كبيرة           
مـن الماء دفعة واحدة بما يقدر بثالث أو سبع غسالت من دون             

كذلك فإنَّ غسلة إزالة عين النجاسة      .  فصل بين الغسلة واألخرى   
تحسـب من عدد الغسالت، ففي اإلناء المتنجس بالدم مثالً يجب           

غسيله بالماء القليل ثالث مرات، فالغسلة التي يزال فيها أثر الدم           ت
عـن اإلنـاء بالماء تحسب الغسلة األولى، كما ذكرنا في الشرط            
السـابق، ويغسـله مرتين بعدها فيطهر، وهكذا في سائر موارد           

 .التعّدد
عند التطهير به، فإذا تغير الماء :  ـ بقـاء المـاء على إطالقه   3

 الطشت مثالً لحظة وضع الشيء المتنجس فيه،        المعتصم الذي في  
كالجبن المقطع أو الثوب المصبوغ أو الخضار المقطعة، لتطهيره         
لـم يطهر بذلك إذا تحول الماء عن اإلطالق إلى اإلضافة، بل ال             
ُبـدَّ مـن تغييـر ذلك الماء مرة بعد مرة حتى يتم وضع الشيء               

 .المتنجس في ماء نقية ليطهر
الماء فوراً عند وضع المتنجس فيه واستولى       نعـم إذا لـم يتغير       

وهنا ال ُبدَّ من    .  عليه ونفذ فيه ثُمَّ تغير بعد ذلك فإنه يطهر حينئذ         
مالحظة أنَّ الشيء المتنجس إذا كان مما يجب التعّدد فيه احتسبت           
تلـك الغسـالت المتغيـرة من العدد، ولم يضره تغير الماء في             

 .قياً في الغسلة األخيرةالغسالت األولى، وكفاه كون الماء ن
 ـ صـب المـاء القلـيل وإلقـاؤه على المتنجس، فإْن ُوضَع      4

المتنجس فيه تنجس الماء ولم يطهر المتنجس، ويعّبر الفقهاء عن          
ذلك بورود الماء على المتنجس ال ورود المتنجس على الماء، أي    

.  أنـه يجب جعل الماء على المتنجس ال جعل المتنجس في الماء           
ماء الكثير فإنه ال يشترط فيه ذلك العتصامه، فيصح وضع          أّما ال 

المتـنجس فـيه ويطهر ويبقى الماء طاهراً إذا لم يتغير بالنجاسة         
 .كما ذكرنا آنفاً
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 ـ تحّرك ماء الغُسالة وانتقاله عن الموضع المتنجس، فإن كان  5
التطهيـر بالماء القليل وكان الواجب غسل المتنجس مرة واحدة          

االنتقال مجّرد ابتعاد الماء عن الموضع المتنجس       كفى في تحقّق    
وجريانه عنه بنفسه أو بدفعه باليد أو بآلة كالممسحة أو بالتنشيف           
بقطعة قماش، وحينئذ ال تتنجس اآللة وال قطعة القماش بذلك ألنَّ           
مـاء الغسالة محكوم بالطهارة في مثل هذه الحالة، وكذلك الحكم           

تعّدد، أّما في غير الغسلة     فـي الغسـلة األخيـرة عند وجوب ال        
األخيـرة فإنه وإن كانت الغسالة نجسة، فإنها ال تُنجِّس المواضع           
الطاهـرة التـي تجري عليها، كما أنها إذا دفعت بآلة أو جففت             
بـثوب ال تنجس اآللة أو الثوب، والسبب في ذلك أنَّ ماء الغسالة    

(في مسألة   فال ينجِّس ما يالقيه كما ذكرنا       " متنجساً ثانيا "يعتبـر   
80.( 

أّمـا إذا كـان التطهيـر بالماء الكثير بالصب منه على الموضع           
المتـنجس فإنه في صورة عدم وجوب التعّدد ال يجب انتقال ماء            
الغسـالة عـن الموضع المتنجس، وكذا في الغسلة األخيرة عند           
وجوب التعّدد، أّما غير الغسلة األخيرة فحكمها حكم الماء القليل          

 .ذلك الشرطفي لزوم توفر 
وحـيث يجب تحريك ماء الغسالة ونقلها عن الموضع المتنجس          

 .فإنه ال يضر بقاء القليل من الماء مما جرت العادة ببقائه
هـذا كلّه في غير الثوب، أّما عند تطهير الثوب بالماء القليل فإنه   
ال ُبـدَّ مـن العصر أو الدلك من أجل إخراج ماء الغسالة، وذلك              

 .يعلى التفصيل اآلت
 :في تطهير الثوب ونحوه •

يجـب فـي تطهيـر الـثوب أو الفراش ونحوه من جميع     : 123م ـ  
النجاسـات غسـله مرة واحدة، وذلك بعد إزالة عين النجاسة           
بالماء أو بغيره، بغسلة منفصلة أو متصلة بغسلة التطهير إذا          
كانـت اإلزالـة تتم بالماء، وال فرق في ذلك بين الماء القليل             

بين البول وغيره، وال بين بول الرضيع وغيره،        والكثير، وال   
وإن كان األحوط استحباباً في البول الفصل بين غسلة اإلزالة          

 .وغسلة التطهير، سواء في ذلك الثوب وغيره
هذا وال يجب عصر الثوب وال دلك ما ال يقبل العصر كالفراش            

كما عند تطهيره إالَّ عند نفوذ النجاسة فيه وتطهيره بالماء القليل،           
فـي حالة تنجسه بالبول أو الدم أو الماء القليل المتنجس أو نحو             
ذلك، فإن لم تنفذ فيه النجاسة بل المست سطح الثوب أو الفراش            

أّما عند تطهيره بالماء الكثير فإنه ال       .  فال يجب عصره وال دلكه    
يجب عصره وال دلكه حتى عند نفوذ النجاسة فيه إالَّ في صورة            
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ة وإزالتها بالماء فإنه يجب عصره ـ حينئذ ـ   بقـاء عين النجاس 
 .من غسلة اإلزالة هذه

 ال يشـترط فـي العصـر والدلك كيفية خاصة، فيجزي في    :124م ـ  
العصر االعتماد على سرعة الدوران في الغساالت الكهربائية        
لشفط الماء من الثوب، كذلك يكفي في الدلك وضع شيء ثقيل           

ك حتى يخرج منه ماء     علـى الفـراش أو السجاد وتركه كذل       
 .الغسالة

 يتحقّق التطهير بالغسالة األتوماتيكية الحديثة، حتى مع فرض :125م ـ  
تلـوث جـوانب الحـوض بعصـارة الغسيل المتنجس، ألنَّ           
الحوض يطهر تبعاً لطهارة الثياب الموجودة فيه ما دام الماء          

 .الطاهر يصيب تلك األماكن المتنجسة
بقايا من عين النجاسة، كالغائط مثالً، إذا  الـثوب الذي عليه  :126م ـ  

كان بين الثياب المطهرة ال تنجس به سائر الثياب إالَّ أن يعلم            
سيالن الماء المتنجس من نفس المكان الملوث بالغائط إلى ما          

وكذلك الحكم  .  يجـاوره، ومع الشك في ذلك يحكم بالطهارة       
نجاسة على  في غير الثوب من األشياء المتنجسة إذا بقي أثر ال         

 .بعضها
 إذا وجـد فـي الثوب أثر لمساحيق التنظيف المتنجسة، فإن   :127م ـ  

كانـت هـذه المواد من قبيل أجزاء الصابون ونفذ فيها الماء            
طهـر باطـنها بـذلك، أّمـا ظاهرها فإنه يطهر ـ دائماً ـ       
بتطهيـر الثوب، وإن كانت من قبيل المائعات التي لها جرم          

 فإنه ال ُبدَّ من تطهير موضعها ما لم         معين، كالشامبو ونحوه،  
 .يكن األثر من قبيل اللون

 :في تطهير األواني •
 المراد باإلناء ما يستخدم في الطعام أو الشراب، مثل القدور :128م ـ  

والصواني والصحون والكؤوس واألباريق ونحوها مما يحفظ       
أو يعّد أو يقّدم فيها الطعام أو الشراب، وال يشمل مثل الطشت            
ممـا يسـتخدم لغسـل الخضار أو الثياب حتى لو وضع فيه             
الطعام استثناء، والمرجع في ذلك هو عرف كّل جيل وزمانه          

 .مما يختلف بحسب المجتمعات واألزمنة
 إذا شـرب الكلـب من إناء فَولغَ فيه، أي شرب منه بطرف   :129م ـ  

لسـانه، أو شـرب مـنه من دون ولوغ، كأن يكون مقطوع             
 بلسانه من دون شرب، وجب تعفيره بالتراب   اللسان، أو لحسه  

.  قـبل التطهيـر بالماء، واألحوط وجوباً كون التراب طاهراً         
والمـراد بالتعفيـر أن يوضع في اإلناء مقدار من التراب أو            
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الرمل، ثُمَّ يوضع معه مقدار من الماء، فيمسح اإلناء بالمزيج          
تراب، ثُمَّ  مـن التـراب والماء، ثُمَّ يغسل بالماء إلزالة أثر ال          

وال يغني الوحل عن    .  يغسـل بالكثير مرة أو بالقليل مرتين      
التراب، وفي صورة ما لو كان اإلناء فارغاً فلحسه بلسانه لم           

 .يجب تعفير جميع اإلناء، بل يقتصر على موضع المالقاة
كذلك فإنه ال يجب التعفير لمجّرد وقوع لعابه فيه من دون ولوغ            

يقة يكفي وضع التراب والماء فيه      وفـي اآلنـية الض    .  أو لطـع  
وإدارته حتى يصل إلى تمام المواضع المتنجسة ثُمَّ إلقاؤه وغسله          

 .بالماء كما سلف
 يجـب تطهير اإلناء من شرب الخنزير منه أو موت الجرذ  :130م ـ  

فـيه سبع مرات بالماء الكثير أو القليل، والمراد بالجرذ الفأر           
صغير الذي يعيش في  البيوت      الكبير البري، فال يشمل الفأر ال     

أو فـي البرية، بل إنها لو ماتت في اإلناء لحقها حكم غيرها             
مـن النجاسـات، مـرة بالماء الكثير، أو ثالث مرات بالماء            
القلـيل، كـذلك فإنه ال ُبدَّ من حدوث الموت في اإلناء، فلو             
وضع الجرذ الميت في اإلناء الرطب كان حكمه في التطهير          

 .ساتحكم سائر النجا
 ال يـنجس اإلنـاء بمالقاة الخمر، وإن كان األحوط استحبابا   :131م ـ  

 .تطهيره ثالث مرات بالماء القليل أو الكثير
 إذا تـنجس اإلنـاء بغير ما سلف من النجاسات فإنَّ الواجب   :132م ـ  

تطهيـره ثـالث مـرات بالماء القليل، أو مرة واحدة بالماء            
 .الكثير

اء بالماء القليل بوضع مقدار من الماء فيه  يمكـن تطهير اإلن :133م ـ  
وإدارته حتى يصل إلى جميع المواضع المتنجسة وإفراغه، ثُمَّ         
يوضع ماء جديد مرة ثانية ويفعل به كذلك، وهكذا، كما يمكن           
تطهيـره بملئه وإفراغه مرة بعد مرة مع تجديد الماء في كّل            

 .مرة إلى أن يتّم العدد المطلوب
الكبيرة المثبتة التي يصعب إفراغ الماء منها يمكن  األوانـي  :134م ـ  

تطهيـرها بالمـاء القلـيل بصب الماء فيها ثُمَّ إخراج الماء            
المجتمع بآلة مثل اإلسفنجة ونحوها، ثُمَّ ُيصب فيها ماء جديد          
وُيخـرج باإلسـفنجة، وهكذا يفعل ذلك بعدد المرات الواجبة          

 ذلك بماء   لحصـول الطهارة،هذا وال تتنجس اإلسفنجة خالل      
 .الغسالة ألنه متنجس ثاني

 :في تطهير سائر المتنجسات •
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 اللحم أو الحبوب أو الخضار المتنجسة ـ ما لم تنفذ النجاسة  :135م ـ  
إلى باطنها ـ يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء  
القلـيل حتى يستولي عليها وعلى ما تنجس من الطشت مرة           

طهر الخضار ويطهر الطشت    واحـدة ثُمَّ إفراغه من الماء، فت      
تبعاً لها، هذا إذا وضعت في مثل الطشت، أّما إذا وضعت في            
آنية، مثل القدر، فإنه حيث يتنجس بها اإلناء ال يكفي تطهيره           

.  مـرة بالقلـيل، بل ال ُبدَّ من تطهيره مع ما فيه ثالث مرات             
أّمـا مع نفوذ النجاسة إلى باطنها كما في البرغل أو الجبن أو              

ـ  ز ونحـوها فإنه ال ُبدَّ من وضعها في الماء المعتصم،           الخب
كالكر ونحوه، حتى ينفذ الماء الطاهر إلى باطنها فتطهر، وال          
تطهـر بوضـعها فـي الماء القليل، نعم إذا كان باطنها غير             
صلب بحيث ينفذ الماء فيه بسهولة فإنه يكفي في طهارتها ـ  

 .تنجساتحينئذ ـ صب الماء القليل عليها كغيرها من الم
 ال يشـترط جفـاف الباطن المتنجس عند تطهيره، بل المهم   :136م ـ  

إبقـاؤه فـي المـاء مـّدة يعلم معها بنفوذ الماء الطاهر إلى              
المواضـع التـي نفذ فيها الماء المتنجس، أو االستمرار في           
الصـب مـن الماء القليل حتى يعلم تغلغله في جميع الباطن            

 .المتنجس
وذ النجاسة إلى الباطن يبني على عدم النفوذ  إذا شـك في نف :137م ـ  

ويحكـم بطهارته، وإذا علم بنفوذ النجاسة لكن شك في نفوذ           
المـاء الطاهر إلى ذلك الموضع النجس بنى على عدم النفوذ           

 .وعلى بقاء النجاسة
 الـزيوت والدهون ال تطهر إذا تنجست حتى لو وضعت في  :138م ـ  

معت بعد برد الماء، فال     كـر مـاء حار يغلي وتحللت ثُمَّ اجت        
تسـتعمل ـ والحالـة هذه ـ إالَّ في مثل التداوي واإلسراج     

 .ونحوهما مما ال يشترط فيه الطهارة
 إذا تـنجس الحليب ال يطهر إالَّ بصنعه جنباً وجعله في ماء  :139م ـ  

 .الكر حتى ينفذ الماء إلى داخله فيطهره
ألواني التي يذوب  قـد تتنجس الحلي أثناء صوغها لنجاسة ا :140م ـ  

فـيها المعدن مثالً، فإنه يكفي تطهير ظاهرها بعد صياغتها،          
خاصة وأنه ال يعلم بنفوذ النجاسة في مثل المعدن المذاب إلى           

 .الباطن كي تترتب أحكام أخرى
 ال يمنع مجّرد الدسم الموجود على اللحم أو الشحم أو اليد أو :141م ـ  

 ليس له جرم ظاهر،     الـزيتون مـن تطهيـرها بالماء ما دام        
واألمـر كذلك في اللحم المطبوخ إذا تنجس مرقه فإنه يمكن           
إخـراجه من المرق وتطهيره، لكن في هذه الحالة ال ُبدَّ من            
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نفـوذ الماء الطاهر إلى ما نفذ إليه الماء المتنجس، وذلك كما            
 ).135(سلف القول في أمثاله في المسألة 

بين األسنان يبقى على النجاسة، الطعام المتنجس الذي يعلق : 142م ـ  
لكنه ال يتنجس به الباطن، نعم يحرم ابتالعه وابتالع ما يالقيه           
مـن الطعـام الجديد الذي سوف يتنجس به، ويطهر ظاهره           
بالمضمضـة، وكذا باطنه إذا نفذ الماء الطاهر إليه، أّما نفس           
باطن الفم فإنه يطهر بزوال عين النجاسة أو المتنجس منه من           

ـ   ) 172(رورة لتطهيره بالماء كما سيأتي في المسألة        دون ض
 .وما بعدها

 :األرض:  الثاني■
 وُيراد بها كّل ما صدق عليه اسم األرض، كالتراب والرمل :143م ـ  

والحصـى والصـخر بأنواعه، بل تصدق حتى على األمكنة          
المفروشـة بالـزفت أو اإلسـمنت ونحـوهما، ويشمل ذلك           

ثل المالعب واألسواق وداخل    األراضي والطرق المسقوفة، م   
البـيوت، وال يمنع كونها مغطاة بالحشيش من صدق األرض          
علـيها، كما ال يمنع كونها غير متصلة باألرض الطبيعية من           
ذلـك، كما لو جلب تراباً أو صخراً ووضعه في سطح داره،            
نعم ال تصدق األرض على المفروشة بالخشب أو الحصير أو          

 .لمشي على األرضنحوهما مما ال يصدق معه ا
 األرض تُطَهِّـر بـاطن القـدم، وكـذا باطن الحذاء والخف     :144م ـ  

والجـورب كائناً ما كان نوعه ما لم يكن من جلد نجس العين             
أو الميتة، ويلحق بباطن القدم والحذاء حواشيهما التي يلتصق         
بهـا التـراب حال المشي على األرض، كما يلحق بهما من            

اء الجزء الذي يمشي عليه منهما من       ظاهر القدم وظاهر الحذ   
بـه الـتواء فـي قدمه، كذلك يلحق بهما باطن عصا األقطع             
وباطن القدم الصناعية، والركبتان وباطن الكفين لمن يزحف        
عليهما، وإن كان األحوط استحبابا عدم اإللحاق في جميع هذه          

 .األربعة
 : يشترط في التطهير باألرض أمور:145م ـ 

ـ  1 نجاسة ـ إن كانت موجودة ـ بالمشي على   زوال عين ال ـ
األرض أو المسـح بهـا، ويكفي في ذلك زوال الجرم دون            
اللـون والـرائحة، هذا وال يضر بقاء أجزاء صغيرة غير           

 .متميزة من عين النجاسة
 ـ أن تكون النجاسة قد حصلت بسبب المشي على األرض أو  2

 .الدوس عليها، فلو حصلت من غير ذلك لم تطهر باألرض
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 . ـ جفاف األرض على األحوط وجوبا3ً
هـذا وال يشترط طهارة األرض، وال رطوبة النعل أو القدم حين            

 .المشيء عليها
 يتحقّق التطهير باألرض بالمشي عليها أو بالمسح بها، ويكفي :146م ـ  

مسـمى المشي والمسح إن لم تكن عين النجاسة موجودة، أّما           
مشي أو المسح حتى تزول     مع وجودها فال ُبدَّ من استمرار ال      

عـين النجاسـة، واألحوط استحباباً مشي خمسة عشر ذراعاً          
 .ولو زالت العين باألقل

 ال يطهـر ما ال يقع على األرض من باطن النعل والقدم من  :147م ـ  
الفـراغات التي تكون فيها، مثل ما بين األصابع ونحوه، إالَّ           

 .بمماسة األرض عند المشي أو المسح
إذا نفـذت النجاسـة إلى باطن النعل أو الجورب مثالً، فإنَّ    :148م ـ  

المشـي على األرض أو المسح بها ال ُيطهِّر إالَّ ظاهَر النعل،      
 .أّما الباطن فال َيطُهر إال بالماء حينئذ

 ال ُبـدَّ من إحراز جفاف األرض والعلم به من أجل حصول  :149م ـ  
ر ـ على األحوط  الطهارة، فلو شك في جفافها وعدمه ال تُطَهِّ

وجوباً ـ إالَّ أن تكون حالتها السابقة هي الجفاف فيبني عليه  
ويطهـر بها، وكذا ال ُبدَّ من إحراز أنَّ ما يمشي عليه أرض،             
فلـو كان في عتمة وشك في وجود حصير أو خشب تحته لم             
يكـف فـي التطهيـر ولزمه التأكد من أنَّ ما داس عليه هو              

العلم بأنَّ النجاسة قد حصلت من      كـذلك ال ُبدَّ من      .  األرض
المشـي علـى األرض فلو شك في مصدر النجاسة لم تكف            

 .األرض ولزم تطهيره بالماء حيئنذ
 :الشمس:  الثالث■

 تُطهِّـر الشمُس األرَض وما عليها من أعشاب وأحجار ولو  :150م ـ  
كانـت مـثل الحصى، وكذلك األشجار وما عليها من أوراق           

يتبعها من أبواب ونوافذ وأوتاد وأسوار،      وثمار، واألبنية وما    
ومثل برك الماء والسواقي المبنية، ونحو ذلك مما ال يعّد من           
المـنقوالت، ويعتبـر مـن غيـر المنقول السفن والطائرات           
والسيارات واآلالت الصناعية المثبتة، أّما المنقول مثل األثاث        

 .والثياب والحصر واألطعمة ونحوها فإنها ال تطهر بالشمس
 مـا ينفصـل عن أصوله غير المنقولة يعّد من المنقول وال   :151م ـ  

يطهر بالشمس، مثل الثمار واألوراق بعد قطعها، واألعشاب        
بعـد جـزها، واألحجار واألتربة بعد انتزاعها من األرض،          
والقطعـة مـن مـثل السفينة أو السيارة، كالعجلة والمقود،           
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والنافذة والوتد،  وأجـزاء األبنـية المنفصلة عنها مثل الباب         
وغيـرها مما هو على هذا النحو، فإن أرجعت إلى أصولها،           
كـأن ُيعاد تثبيت الباب في مكانه من الجدار، أو ترد الحصاة            
إلى األرض، عاد إليها حكم الثوابت وصارت تطهر بالشمس،         

 .وهكذا
 : يشترط في التطهير بالشمس أمور:152م ـ 

ـ في الجسم المتنجس وجود رطوبة ـ ولو لم تكن مسرية    ـ 1
 . عليهفتجففه الشمس باإلشراق

 ـ إشـراق الشمس على الجسم المتنجس مباشرة، فلو حجبها   2
مثل الغيم، أو كان اإلشراق على ما يجاور الجسم المتنجس،          

 .ال يطهر حينئذ
 ـ استقالل الشمس بالتجفيف، فلو حدث الجفاف بمعونة الريح  3

 .ح ضئيالًلم يطهر، إالَّ أن يكون أثر الري
 ـ زوال عـين النجاسة ـ إن وجدت ـ باإلشراق، وإالَّ فإنه     4

يصح إزالتها قبل ذلك، ثُمَّ بمجّرد اإلشراق وحدوث الجفاف         
 .تتحقق الطهارة

 يكفـي فـي اإلشراق وقوع انعكاس ضوء الشمس من خالل   :153م ـ  
المـرآة أو الـزجاج مثالً على الجسم المتنجس في التطهير،           

 .شمس عليه وتجفيفها له إذا كان رطباًلصدق إشراق ال
 المتنجس الجاف، مثل األرض أو الشجرة، يمكن صب الماء :154م ـ  

 .عليه لترطيبه فإذا جف باإلشراق طهر
 :االستحالة:  الرابع■

 وُيـراد بهـا تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى حقيقة   :155م ـ  
 فحماً،  أخرى وصورة أخرى، وذلك كالخشب يصير رماداً أو       

والـنطفة تصـير حـيواناً، والبول أو الماء المتنجس بخاراً،           
والميـتة تصـير تراباً، ونحو ذلك، والمرجع فيها هو العرف        

 .وليس الدقة العلمية
 االسـتحالة كما تطهر بها األعيان النجسة، مثل الكلب والدم  :156م ـ  

والمني كذلك تطهر بها األجسام المتنجسة بعين النجاسة، مثل         
لخشـب الـذي أصابه البول أو  الدم إذا صار رماداً، ومثل             ا

 .الماء المتنجس إذا شربه الحيوان المأكول اللحم فصار بوالً
 تـبّدد أجزاء النجس أو المتنجس وتفرقها ال يجعلها طاهرة،  :157م ـ  

وكـذلك تغيـر األوصـاف دون تغير الجوهر والحقيقة غير           
بناً، والقمح عجيناً   مطهر، وذلك مثل الحليب المتنجس يصير ج      
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أو خبـزاً، والطـين فخـاراً، ونحو ذلك، نعم إذا كان تفرق             
األجـزاء موجـباً لتغيـر جوهر الشيء وزوال حقيقته يحكم           
بطهارتـه، وذلـك في مثل فك عناصر الدم عن بعضها في            
المختبـرات، بـنحو يصـير شـيئاً آخر غير الدم فإنه يحكم             

 .بطهارته
ة ال يحكم بالطهارة، نعم إذا علم تغيره  مع الشك في االستحال:158م ـ  

عـن حالـته األولـى ولكن شك في كون هذا التغير استحالة          
 .وتحوالً أساسياً أو ال فالحكم هو الطهارة

 :االنقالب:  الخامس■
وهو تغير الشيء عن حالته التي كان عليها إلى شيء آخر، وذلك            

 اختالف  بمرتبة دون االستحالة، حيث ال يصل في التغير إلى حدّ         
حقـيقة الشـيء وجوهـره كما في االستحالة، ويمثّل له الفقهاء            
بـانقالب الخمـر خالً، غير أنه لما كان رأينا طهارة المسكرات            
المائعة فإنه ال يعّد ـ عندنا ـ من المطهرات في خصوص هذا   

 .المثال، إالَّ أن يكون له موارد أخرى
صوص األعيان  إنمـا يكـون االنقالب من المطهرات في خ  :159م ـ  

النجسـة، فـال يشـمل ذلـك األعـيان المتنجسة وال تطهر             
 .باالنقالب

 ال فرق في كون االنقالب من المطهرات بين ما ينقلب بنفسه :160م ـ  
 .وبين ما يتحقّق االنقالب فيه بالعالج

 . إذا شك في االنقالب بقي على النجاسة:161م ـ 
 :ذهاب الثلثين في العصير العنبي: السادس ■

وهـو مـن المطهـرات عند مشهور الفقهاء الذين يرون نجاسة            
العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه، وقد سلف منا القول بطهارته قبل           
ذهـاب ثلثـيه، سواء غلى بالنار أو بغيرها، غير أنه عند ذهاب             
ثلثـيه ال شـك فـي طهارته لمن يريد العمل باالحتياط، كما أنه              

 .مته قبل ذهاب ثلثيهيصبح حالالً بذلك بعدما أفتينا بحر
 ال يشـترط فـي حلية العصير العنبي بذهاب الثلثين ذهاُبهما   :162م ـ  

بالغلـيان بالـنار، فلـو ذهـب الثلثان بالغَليان بغير النار أو             
بالتبخير بالشمس أو بغير ذلك يحكم عليه بالحلية إالَّ أن يصير         

 .بذلك التبخير خمراً فيحرم
ال يحرم وال ينجس بالغليان بالنار أو  عصير التمر أو الزبيب :163م ـ  

 .بغيرها، نعم إذا صار خمراً مسكراً بذلك صار حراماً
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 إذا شَــك في الغليان يبني على عدمه ويحكم بالحلية، وإذا  :164م ـ  
 .شَـك في ذهاب الثلثين يبني على العدم ويحكم بالحرمة

 :االنتقال:  السابع■
ة، كدم اإلنسان أو    وأوضـح مـوارده انـتقال دم ماله نفس سائل         

الحـيوان، إلى جسم الحشرات مما ليس له نفس سائلة، فإنَّ الدم            
يطهـر حينئذ بمجّرد حدوث هذا االنتقال، حتى لو لم تمض مدة            

نعم في  .  علـيه، إذ ال يشترط صيرورته جزءاً من المنتقل إليه         
خصوص العلق ال تتحقّق الطهارة باالنتقال ولو بعد مضي  مدة            

 .على االنتقال
وقـد يكـون مـن موارده انتقال الرطوبات النجسة، مثل البول            

وعلى كّل حال فإنَّ    .  ورطـوبات الميـتة بالتسميد إلى النباتات      
النـباتات وثمارها ال تَنُْجس بتغذي عروقها بهذه الرطوبات وال          
يحـرم أكلها، ألنها ـ مضافاً إلى إمكان صدق االنتقال المطهر   

 .اًعليها ـ تطهر باالستحالة أيض
 :الغَْيَبة:  الثامن■

وُيراد بها الحكم بطهارة الشيء المتنجس عند اآلخرين بعد غيبة          
المكلّـف عـنهم مدة من الزمان، فإنه إن رجع إليهم اعتبر ذلك             

 .الشيء طاهراً وجاز له استعماله فيما يشترط فيه الطهارة
 : يشترط في مطهرية الغيبة أمور:165م ـ 

 .الماً بنجاستهـ أن يكون مالك الشيء ع 1
 ـ أن يكـون المالك ممن يرى نجاسته ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ     2

فلو كان ملوثاً بالخمر مثالً وكان المالك يرى طهارة الخمر،          
 .فإنَّ الغيبة عنه ال تجعل ذلك الشيء الملوث بالخمر طاهراً

 ـ أن يحتمل المكلّف تطهير المالك له احتماال معتداً به، وذلك  3
مل الثوب المتنجس سابقاً فيما يشترط فيه الطهارة،        بأن يستع 

كمـثل الصـالة أو الطـواف فـيه أو نحـوهما من أنحاء              
 .االستعمال التي يرى المالك أنها مشروطة بالطهارة

 ـ أن يكـون المالك ممن يهتم بالطهارة ويبالي بها ويحرص   4
 .عليها

 عملية  حالـة الظلمـة أو العمـى التي ال يرى فيها المكلّف   :166م ـ  
التطهير ملحقة بالغيبة في اعتبار الشيء طاهراً بنفس الشروط         

 .المذكورة من قبل العاجز عن الرؤية بحقّ من يعيش معهم
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 :التبعية:  التاسع■
وُيـراد بها الحكم بطهارة الشيء تبعاً لطهارة شيء آخر للعالقة           
القائمـة بيـنهما، فاليد التي تمسك بالمتنجس أثناء تطهيره تطهر           

، مـن دون حاجة إلى تطهيرها مستقلة، وكذا الطشت الذي           معـه 
تطهـر به الخضار أو الثياب، واآلالت التي يغسل بها الميت ويد            
الغاسـل والـثوب الذي يغسل فيه الميت وخشبة التغسيل تطهر           
جمـيعها بطهارة بدن الميت، وكذا اإلناء الذي يوضع فيه الخمر           

الته تطهر بإسالم   الـذي انقلـب خـالً، وولد الكافر وبدنه وفض         
 .الكافر، عند من يرى نجاسة الخمر والكافر

 : التطهير بالتبعية ال ُبدَّ فيه من أمرين:167م ـ 
 اتحـاد األصل مع التابع في كيفية التطهير، كما في مثال            :األول

الطشـت الذي تُطهَّر به الخضار فإنه يكفي في تطهيرهما بالماء           
ن الوعاء الذي طهرت به الخضار      القليل المرة الواحدة، أّما إذا كا     

إنـاًء ال طشتاً، فإنه ال يطهر تبعاً لطهارة الخضار بالماء القليل            
مرة واحدة، ألنَّ اإلناء المتنجس يحتاج إلى ثالث مرات لتطهيره،          

 .وهكذا
 وصول الماء إلى جميع األماكن المتنجسة من التابع، فال          :الثاني

ت إذا لم يصل الماء     يكفـي مجّرد طهارة الخضار التي في الطش       
إلـى أطـراف الطشـت العلـيا التي تنجََّست بمالمسة الخضار            
المتنجسـة حـين وضعها في قعر الطشت، وهكذا سائر موارد           

 .التبعية في التطهير بالماء
 :اإلسالم:  العاشر■

ذهب المشهور من الفقهاء إلى طهارة الكافر باإلسالم، ولما كان          
فإن اإلسالم ال يعّد ـ حينئذ ـ من   رأينا هو طهارة  الكافر مطلقاً 

لكن لما كان يترتب على إسالمه آثار مهمة        .  المطهـرات عندنا  
في عالم الميراث والزواج وغيرهما مما سيذكر في محله فإنه ال           

 :بأس بذكر بعض ما يناسب ذلك هنا، فنقول
 أدنـى ما يعتبر في إسالم الكافر نطقه بالشهادتين مع وعيه  :168م ـ  

بمضمونهما ولو لم يلتزم بالتكاليف الشرعية، نعم ال        ومعرفته  
ُبـدَّ أن يظهر منه الدخول في جماعة المسلمين واعتبار نفسه           
مـنهم، وذلـك بتـرك الخروج عليهم وعدم اإلخالل بأمنهم           
ومـراعاة المظاهر واألنظمة اإلسالمية العامة بنحو ال يجعله         

ك حكم  مخـتلفاً عـن العامـة من المسلمين، فإذا ظهر منه ذل           
بإسـالمه بمجـّرد نطقـه بالشـهادتين حتى لو علم منه عدم           
االعـتقاد القلبـي بمضـمونهما، ألنَّ اإلسالم أشبه بااللتزام          

 .االجتماعي منه باالعتقاد الفلسفي
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 . األقوى قبول إسالم الصبي المميز إذا كان عن بصيرة:169م ـ 
لوغ ما لم  مـن تولد من أبوين مسلمين يحكم بإسالمه بعد الب :170م ـ  

يظهـر مـنه مـا ينافـي اإلسالم، من دون حاجة إلى نطقه              
بالشـهادتين، وكذلك الحكم فيمن تولد وكان أحد أبويه مسلماً          

 .دون اآلخر
 :زوال عين النجاسة:  الحادي عشر■

وُيـراد بـه طهارة الشيء بمجّرد زوال عين النجاسة عنه دون            
ختص اسـتخدام شـيء من المطهرات التي سلف ذكرها، وهو م          

بغيـر اإلنسـان مـن الحيوانات والحشرات، وببواطن اإلنسان،          
وكون زوال عين النجاسة من المطهرات فيه شيء من المسامحة          
اللفظـية ألن ذلـك مبني على القول بتنجس ظاهر بدن الحيوان            

 .وباطن اإلنسان وتأثرهما بالنجاسة، وهو محل تأمل ونظر
وال عين النجاسة عنه،  يطهـر ظاهر بدن الحيوان بمجّرد ز :171م ـ  

سواء زالت بنفسها أو بمثل المسح، وسواء كان عليه أثر من           
عـين النجاسـة أو من المتنجس، فالدجاجة التي تشرب الماء           
المتـنجس أو تأكل الغائط يطهر منقارها بزوال النجاسة عنه،          
وكذا وليد الحيوان الملوث بالدم، أو ظهر الدابة المجروح، أو          

 أو الصرصور التي قد تعلّق بها النجاسة،        مـثل أرجل الذبابة   
 .وهكذا

 يطهـر باطن اإلنسان، كالفم والعين واألذن ونحوها، بمجّرد  :172م ـ  
زوال عين النجاسة أو المتنجس عنه، من دون حاجة لتطهيره          
بالمـاء، أّما األسنان الصناعية المتحركة مثل البدلة فإنه ال ُبدَّ           

حكم ما كان ثابتاً مما يلبس به      من تطهيرها بالماء، ومثله في ال     
السـن من معدن الرصاص ونحوه دون ما يحشى به فيصير           

وهو األحوط وجوباً في بقايا الطعام العالقة بين        .  كأنـه منه  
 .األسنان

  مطبق الجفنين والشفتين يعتبران من الباطن، وهما الحّد ما :173م ـ  
ن، وما  بـين الظاهر والباطن، فكل ما دونهما يعتبر من الباط         

هـو خارجهما يعتبر من الظاهر، أّما األذن فإنَّ ما تصل إليه            
اإلصبع منها يعتبر من الظاهر، وما عداه من الباطن، واألمر          

 .في األنف واضح
 ما ينفذ في الجسد كاإلبرة، وما يدخل إلى الجوف كفم الحقنة، :174م ـ  

إذا القـى النجاسـة في الباطن ال يحكم بنجاسته إذا لم يوجد             
علـيه أثـر النجاسة عند إخراجه، وإن كان األحوط استحبابا           

 .تطهيره بالماء



 
52

 الـدم الذي في الفم تسري نجاسته بواسطة الريق إلى سائر  :175م ـ  
المواضـع، وكذلك يتنجس به ما يدخل إلى الفم من الخارج،           

 .كاإلصبع وفرشاة األسنان ونحوهما
هر يحكم بتأثره  المشـكوك فـي كـونه من الباطن أو  الظا   :176م ـ  

 .بالنجاسة، وال يطهر بزوال عين النجاسة
 :استبراء الجالل:  الثاني عشر■

قـد سـبق القـول منا في النجاسات أنَّ الحيوان الجالل هو كّل              
حيوان مأكول اللحم يتغذى على غائط اإلنسان حتى يشتد عظمه          

ولمـا كانت فضالته من عرقه وبوله وغائطه        .  وينـبت لحمـه   
جاسة، فإنها ـ كي تطهر ـ ال ُبدَّ من تَغِذي الجالل   محكومة بالن

علـى العلف النظيف مدة من الزمان يزول فيها عنه اسم الجالل            
عـرفاً، واألحوط استحباباً االستمرار في تقديم العلف النظيف له          

 :مدة محددة حتى لو زال عنه اسم الجلل قبلها، وهي
: وماً، وفي الغنم  ثالثون ي : أربعون يوماً، وفي البقر   : فـي اإلبـل   

 .ثالثة أيام: خمسة أيام، وفي الدجاج: عشرة أيام، وفي البط
 :تتمة فيها أحكام عامة

أنظر .  تثـبت الطهـارة بمـا سبق ذكره في مثبتات النجاسة   :177م ـ  
 ).90(المسألة 

 إذا تعارضت البينتان تساقطتا ولم يؤخذ بهما، وإذا تعارضت :178م ـ  
إلثبات قّدمت البينة على غيرها     البيـنة مع غيرها من طرق ا      

 . في العلم الوجداني واالطمئنان فإنهما مقدمان على البينةإالَّ
 إذا تمت عملية التطهير وعلم بها المكلف ولم يجد أثراً لعين :179م ـ  

النجاسة، لكنه شك في أنه هل أزال عين النجاسة بالتطهير أو           
مَّ زالت بسبب   أنهـا ظلت باقية إلى ما بعد صب الماء مثالً ثُ          

آخـر، ففي هذه الحالة ال يعتد بهذا الشك ويبني على طهارة            
وكذلك الحكم لو شك في أنَّ التطهير كان على الوجه          .  الشيء

 .الشرعي أوال
 إذا رأى نجاسـة على الشيء بعد تطهيره، فشك في أنها هل  :180م ـ  

هـي عين النجاسة التي كانت موجودة أو أنها نجاسة طارئة           
بنى على أنها نجاسة طارئة، وعلى أن التطهير األول         جديدة،  
 .صحيح

 إذا شك في أنَّ النجاسة لها عين أو ال، وجب عليه االستمرار :181م ـ  
 .في الصب حتى يعلم بزوال العين على تقدير وجودها
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 الوسواسـي يرجع في التطهير إلى المتعارف، وال يلزم أن  :182م ـ  
 .يحصل له العلم بزوال النجاسة

 مـن علـم بحدوث النجاسة والطهارة ولكنه شك في السابق   :183م ـ  
مـنهما، وذلك كما لو علم يقيناً بنجاسة يده وعلم بأنه طهرها،        
ولكـنه ال يـدري إن كان التطهير قد حدث أوالً من نجاسة             
أخرى فطهرها ثُمَّ تنجست مرة ثانية أو أنه طهر يده من نفس            

ى طهارة يده، وال شيء     هـذه النجاسـة الثانية، فهنا يبني عل       
 .عليه

 يكفي في طهارة الشيء تطهيره مرة واحدة حسب المطلوب :184م ـ  
حتـى لو كان متنجساً بأكثر من نجاسة أو أكثر من مرة، نعم             
لـو تـنجس بنوعـين من النجاسة يختلفان في كيفية التطهير            
منهما فإنه ال ُبدَّ من مراعاة هذا االختالف حين التطهير، فلو           

اء شرب منه الكلب ثُمَّ مات فيه الجرذ، فهنا ال ُبدَّ من            فرض إن 
تعفيـره بالتـراب أوالً ثُمَّ تطهيره سبع مرات بالماء القليل أو       

 .الكثير، وهكذا فيما يشبهه من الموارد
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 :في أحكام التخلي: خاتمة
طلـب الخلوة لقضاء حاجة البول والغائط، وِذكُْره في         : التخلـي 

نَّ الغرض األساس منه ذكر كيفية      مـبحث المطهـرات أنسب، أل     
تطهيـر موضـع البول والغائط، غير أنه من أجل اشتماله على            
أحكـام أخرى غير التطهير، فإننا قد استحسنا إفراده بالذكر في           

 .هذه الخاتمة
 :وللتخلي أحكام تندرج في أمور

 :في مكان التخلي: األمر األول
 :وفيه مسائل

ـ  لقضاء الحاجة فيه من دون إذنه،  يحـرم استخدام ملك الغير  :185م 
سـواء فـي ذلـك األراضي أو األبنية، واإلذن إّما أن يكون             
صـريحاً بـذلك، بخصوصه أو باألعم الذي يشمله، أو يكون           
اإلذن بالتلمـيح وفحوى الكالم، وذلك كأن يأذن له بالوضوء          
والصالة بالنحو الذي يفهم منه ضمناً اإلذن بقضاء الحاجة، أو          

ن نوع الصلة القائمة بين هذا المكلف والمالك،        يفهـم اإلذن م   
كعالقـة الصداقة الوطيدة أو القرابة القائمة بينهما، أو وجود          
مفـتاح البـيت معه، أو من كون األرض غير مغروسة وال            
مسـورة، بنحو يفهم منه ـ عرفاً ـ تراضي النّاس على ذلك    

لية، وعدم ممانعتهم فيه، ونحو ذلك من القرائن اللفظية أو العم         
وال حاجـة لإلذن في األراضي المتسعة ما لم يصرح المالك           

 .بكراهة ذلك وعدم رضاه عنه
 الطـرق الخاصة المملوكة ألصحابها ال يجوز قضاء الحاجة  :186م ـ  

فيها من دون إذن مالكيها، وكذا األوقاف الخاصة بشخص أو          
 .أشخاص محّددين

ت والمدارس  األوقـاف العامـة مـثل المسـاجد والحسينيا    :187م ـ  
والـنوادي ونحوها يجوز استخدام المرافق الصحية فيها ما لم          
يعلـم بأنَّ مرافقها وقف خاص على المصلين في المسجد أو           
الطلـبة السـاكنين في المدرسة، فإذا علم بذلك لم يجز لغير            
المصلي التخلي في مرافق المسجد، وال لغير الطلبة الساكنين         

 المدرسة، وهكذا نحوهما من     أو المنتسـبين التخلي في مرافق     
ومن أجل االستعالم عن حال الوقف يكفي       .  األوقـاف العامة  

االعتماد على قول المتولي، أو قول الخادم أو الساكن فيه مع           
 .الوثوق بخبره

 يحرم التخلي في الطرقات العامة إذا سبب ذلك أذى للمارة، :188م ـ  
اء وال سيما   ويكـره مع عدم األذى، كذلك يكره التخلي في الم         
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الراكد منه، وتحت األشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر،          
ويكـره الـبول على األرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات،          
ويكـره التخلي في أماكن استراحة النّاس، كمواقف السيارات         
العامـة أو الحدائـق المعـدة للتنزه ونحو ذلك، ويستحب في            

 .ه عن الناظرالبرية أن يطلب مكاناً يغيب فيه شخص
 :ستر العورة: األمر الثاني
 :وفيه مسائل

 يجـب علـى المكلّـف ستر عورته عن الناظرين، في حال    :189م ـ  
التخلي وفي غيره من األحوال، بكّل ما يصلح حاجزاً وستراً          

وتفـصيل ذلك يختلف   .  عـند وجود الناظر وعدم األمن منه      
 :بين الذكر واألنثى

 القضيب والبيضتين وحلقة الدبر     أّما عورة الّرجل فهي خصوص    
دون غيرها من جسده، سواء كان الناظر من الذكور المماثلين له           
أو مـن اإلنـاث، وسـواء في ذلك المحارم كالولد واألب واألم             
ونحـوهم أو غيـرهم من األجانب، بما في ذلك المجنون وغير            
الـبالغ إذا كـان ممـن يمّيز ويعي معنى العمل الجنسي ومعنى             

 .وظيفتها الجنسيةالعورة و
نعـم يستثنى من ذلك الزوجة ولو كانت في عّدة الطالق الرجعي            
الـذي يصح فيه الرجوع من قبل الزوج إليها من دون عقد، في             
مقابـل الطالق البائن الذي ال يصح فيه الرجوع إلى الزوجة في            

 .كذلك يستثنى الطفل الصغير غير المميز.  عدتها إالَّ بعقد جديد
لمـرأة فهـي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين          أّمـا عـورة ا    

والقدمين، ويختلف الحكم في المرأة بين جسدها وبين نفس العورة          
 .الخاصة منها، وهي الفرج وحلقة الدبر

فالعورة الخاصة يجب سترها وال يجوز النظر إليها من كّل ناظر           
مـن الذكور سواء المحارم أو األجانب، وكذا من الناظر المماثل           

اإلناث عند عدم الحاجة الموجبة للنظر، كالوالدة والفحص        مـن   
الطبـي وتجمـيل العروس وغيرها من الضرورات والحاجات         
العرفية، فإن وجدت مثل هذه الحاجة جاز النظر إلى العورة من           

هـذا ويسـتثنى من حرمة النظر الزوج والطفل         .  دون شـهوة  
عنهما الصـغير غيـر المميز فإنه ال يجب ستر العورة الخاصة            

 .فضالً عن سائر الجسد، وذلك بالنحو الذي ذكر في عورة الّرجل
أّمـا غير العورة الخاصة من الجسد فإنه ال يجوز النظر إليه من             
قـبل الناظـر الذكر األجنبي حتى المجنون وغير البالغ إذا كان            
مميـزاً، ويجوز لمثلها النظر إليها ولو من دون ضرورة، وكذلك         

دون شهوة في الحالتين، وإن كان األحوط       المحـارم الذكور، من     
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اسـتحباباً للمحرم الّرجل ترك النظر لما بين السرة والركبة من           
 .محارمه النساء

 كما يجب على المكلّف ستر عورته عمن ذكرنا فإنه ال يجوز :190م ـ  
لـه النظـر إلـى عـوراتهم بـنفس التفاصيل واالستثناءات            

 .ة أو بدونهاالمذكورة، من دون فرق بين النظر بشهو
 كمـا ال يجب ستر العورة عن الطفل غير المميز كذلك فإنه  :191م ـ  

يجوز النظر إلى عورته، وإن كان األفضل ترك النظر لعورة          
 .الطفل فوق ست سنوات، وخاصة األنثى، والتستر عنه

 ال مانع من النظر بدون شهوة إلى صورة ما يحرم كشفه من :192م ـ  
 إذا كانت تمثّل حالة أو وضعاً خالعياً، أو         الّرجل والمرأة، إالَّ  

كانـت الصـورة المرأة معروفة وكان في النظر إليها هتٌك           
لحرمتها بحسب الوضع االجتماعي العام، كما في مثل المرأة         

وكمـا يجوز النظر إلى الصورة بدون شهوة في         .  المحجـبة 
الحـاالت العاديـة فإنه يجوز ـ أيضاً ـ في نطاق البحوث     

 .في كليات الطب ومعاهد التمريض وما أشبه ذلكالعلمية 
 الـواجب ستر بشرة العورة ال حجمها وال شبحها، فإذا ظهر  :193م ـ  

لـون العـورة مـن وراء الساتر الرقيق بنحو لم يعتبر ستراً          
للعـورة عرفاً وجب ستر الشبح حينئذ، وقد يجب ستر الحجم           

ان الناظر والشبح ويحرم النظر إليهما إذا أوجب ظهورهما افتت   
وتحّرك غريزته، كما في مثل المالبس الضيقة المبرزة لحجم         

 .العورة
 يجـوز النظر إلى العورة عند االضطرار لعالج أو إنقاذ من  :194م ـ  

وُيراد باالضطرار مطلق المخاطر    .  الغـرق أو نحـو ذلـك      
الصـحية التـي يعتد بها مما يسعى العقالء إلى تجنبه حفاظاً            

تى لو كان األلم مما يمكن تحمله       علـى سـالمة الجسـد، ح      
والصـبر عليه، فضالً عّما لو كان يوجب الهالك أو ما يشبه            
الهـالك كفقد األعضاء الحيوية أو األمراض الخطيرة، وكذا         
يجوز النظر في حاالت الجبر واإلكراه التي قد تقترن بالتهديد          
بالهالك وشبهه أو بما دون ذلك من اآلالم التي يعتد بها، وفي            

الت الحـرج الشـديد التـي يصـعب تحملها مثل العار          حـا 
 .والفضيحة والذل الشديد ونحو ذلك

هـذا وقـد سـلف القول منا أنه يكفي في جواز نظر المرأة إلى               
عورة المرأة الضرورة العرفية، مثل مساعدة المرأة حين الوضع         
ولو لغير القابلة، ومثل وضع مانع للحمل ولو من غير ضرورة،           

ـ      يل المرأة، ونحو ذلك مما يعّد حاجة للمرأة        ومـثل حالـة تجم
يصـعب قضـاؤها من دون مساعدة الغير، فلو انتفت مثل هذه            
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الحاجة لم يجز للمرأة النظر إلى عورة أمثالها من النساء، كما أنَّ            
 .جواز النظر مشروط بكونه بدون شهوة

 في حاالت االضطرار ونحوه إذا أمكن أن ينظر الّرجل إلى :195م ـ  
المرأة أو الّرجل، أو أن تنظر المرأة إلى عورة الّرجل،          عورة  

 .بمثل المرآة وجب ذلك ولم يجز النظر المباشر
هـذا وسـوف يأتي ذكر جوانب أخرى من أحكام الستر والنظر            
واللمس عند الحديث عن لباس المصلي وعن العالقة الزوجية في          

 .البحوث القادمة من هذا الكتاب
 :دن حين التخلياتجاه الب: األمر الثالث
 :وفيه مسائل

 ذهـب المشهور من الفقهاء إلى حرمة استقبال القبلة بمقاديم  :196م ـ  
الـبدن أو اسـتدبارها حين التخلي، والمراد بالمقاديم الصدر          
والبطن والركبتان، وهو األحوط استحباباً، من دون فرق بين         

 .كون التخلي في األبنية أو في البرية
 االستقبال واإلستدبار بمجرد الميل عن حّد القبلة  يتحقّق ترك:197م ـ  

بالـنحو الـذي يعتبـر عـرفاً غير مستقبل وال مستدبر، فال             
 .ضرورة للجلوس إلى جهة الشرق أو الغرب تماماً

 فـي البـرية يكـره اسـتقبال قرص الشمس والقمر بالبول     :198م ـ  
 .والغائط، ويكره استقبال الريح بالبول

 :ير المخرجينفي تطه: األمر الرابع
 :، وفيه مسائل)االستنجاء(وهو الذي اصطلح عليه الفقهاء بـ 

 يكفـي تطهيـر موضع البول بالماء القليل مرتين، إحداهما   :199م ـ  
الغسلة المزيلة للعين، ومع االستمرار في الصب بالنحو الذي         
تـتحقّق فـيه إزالة العين والتطهير تكفي المرة الواحدة، كما           

 .حدة بالماء الكثيرتكفي المرة الوا
 : موضع الغائط يمكن تطهيره بأمرين:200م ـ 

 بالمـاء، وذلـك باالستمرار بصّب الماء حتى تزول عين           :األول
النجاسـة ويـنظف الموضـع، من دون حاجة إلى التعّدد، سواء            

 .بالماء القليل أو الكثير
 بمسـحه بكـّل ما يقلع النجاسة ويزيلها، مثل األحجار           :الثانـي 
وال ُبدَّ من استخدام    .   واألخشـاب والحديـد ونحو ذلك      واألوراق

ثالث قطع حتى لو حصلت النظافة باألقل، وإن لم ينظف بالثالث           
ويشترط أن تكون القطع    .  وجـبت الـزيادة علـيها حتى ينقى       

طاهرة، كذلك يشترط أن ال تتعدى النجاسة المخرج، فإن تلوثت           
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 الماء، وكذلك لو جوانب المخرج بالغائط لم ُيجِز ـ حينئذ ـ إالَّ  
 .خرج مع الغائط دم أو القت المخرج نجاسة من الخارج

  الغسـل بالمـاء أفضل من المسح باألحجار، والجمع بينهما   :201م ـ  
أكمـل وأنظف، ويكفي لطهارة المخرج بالمسح زوال العين         

أّما .  والجرم به، فال يضر بقاء األجزاء الصغار التي ال ترى         
 فال ُبدَّ من إزالة العين واألثر دون اللون         عـند التطهير بالماء   

 .والرائحة
 يحـرم االسـتنجاء باألجسـام المحتـرمة، كالخبز والفاكهة     :202م ـ  

واألوراق النقدية، واألحوط وجوباً ترك االستنجاء بمثل العظم        
وفضـالت المواشـي اليابسـة، مثل بعر الماعز أو الحمار           

ع الغائط لم   ونحـوهما، فـإن عصى المكلّف ومسح بها موض        
 .يطهر المحل بها على األحوط لزوماً

إذا شك في قطعة أنها من األجسام المحترمة أو من غيرها : 203م ـ   
 .جاز المسح بها وأجزأ في الطهارة

 إذا شك بعد الخروج من الخالء أنه طهر الموضع أو ال، بنى :204م ـ  
و علـى عدم التطهير حتى لو كان معتاداً على التطهير، نعم ل           

شـك فـي ذلك بعدما تمت صالته، بنى على صحة الصالة            
 .ولزمه التطهير للصالة التالية

 ماء االستنجاء طاهر عند اجتماع الشروط، فال يجب التحرز :205م ـ  
عّما يقع منه على البدن أو الثوب، وقد سبق ذكره مفصالً في            

 )".116(انظر المسألة "مبحث المطهرات 
ن خروج قطرات من البول عند التطهير  من أجل التحرز ع:206م ـ  

يستحب  االستبراء، وهو مصطلح ُيراد به طلب نقاء المخرج          
 :من البول بالطريقة التالية

بعد تطهير مخرج الغائط يمسح بإصبعه الوسطى من اليد اليسرى          
من حلقة الدبر إلى أصل القضيب تحت الخصيتين ثالث مرات،          

بهام ويمسح من أصل القضيب     ثُمَّ يمسك القضيب بين السبابة واإل     
فوق الخصيتين إلى رأسه ثالثاً، ثُمَّ ينتره بتحريكه من األعلى إلى           
األسـفل ثالث مرات، وبذلك ال يبقى أثر للبول في المجرى، ثُمَّ            

والفائدة المترتبة على ذلك أنه لو      .  ُيطهِّر الموضع بالماء بعد ذلك    
ل أو غيره   شـك بعـد االستبراء في رطوبة خرجت منه أنها بو          

اعتبـرها طاهرة ولم ينتقض بها وضوؤه، إالَّ أن يتأكد أنها بول،            
أّمـا لـو لم يستبرأ فإنه ـ مع الشك ـ يعتبر هذه الرطوبة بوالً     

 .ويجب عليه التطهير منها ويبطل الوضوء لو كان متوضئاً
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 المسـح  المطلوب في االستبراء ال يجب فيه الضغط بقّوة،  :207م ـ  
موجب إلخراج فضالت البول الموجودة في      فيكفـي الـدلك ال    

المجرى، وكذا ال تجب فيه المباشرة فيكفي فعله من قبل الغير           
 .ولو مع قدرته عليه

 من الواضح أنَّ هذه الطريقة خاصة بالّرجل، أّما المرأة فليس :208م ـ  
عليها استبراء، والرطوبة التي تخرج منها بعد تطهير موضع         

 .الَّ أن تتأكد أنها بولالبول محكومة بالطهارة إ
 :في آداب التخلي: األمر الخامس

قـد ذكـر الفقهاء أنه يستحب أن يدخل إلى موضع الخالء مقدماً             
رجلـه اليسرى وأن يخرج مقدماً رجله اليمنى، وأن يستر رأسه           
ويتقـنع، وأن يسـمي عـند كشف العورة، وأن يجعل ثقله حال             

جها، وأن  الجلـوس علـى رجلـه اليسـرى ويريح اليمنى ويفر          
يسـتبرىء بالكيفية التي ذكرت، وأن يتنحنح قبل االستبراء، وأن          
يقـّدم تطهير موضع الغائط على موضع البول، وفي حال اختيار          
التطهير بمثل المسح باألحجار ونحوها ولم ينق الموضع بالثالث،         
يسـتحب أن يجعـل الـزائد بالفرد، خمسة أو سبعة، وأن يكون             

ليد اليسرى، وأن يدعو باألدعية المأثورة      االستنجاء واالستبراء با  
الواردة في مثل هذه الحالة والمذكورة في كتب األدعية والحديث،          
ويسـتحب الـبول عند إرادة الصالة، وقبل النوم والجماع، وبعد           

 .خروج المني
ويكـره األكل والشرب أثناء التخلي، بل في بيت الخالء ولو في            

ين وباليد التي فيها خاتم فيه      غيـر حال التخلي، واالستنجاء باليم     
اسـم اللّـه تعالى، بل يحرم ذلك إذا أوجب تنجس اسم الجاللة،             
وطول المكث في بيت الخالء، والكالم في بيت الخالء بغير ذكر           
اللّـه تعالى أو لغير ضرورة، والتخلي على قبور المؤمنين إذا لم            

بول يستلزم هتك حرمة الميت المؤمن، وإالَّ حرم، ويكره حبس ال         
 .والغائط، بل يحرم الحبس إذا أضر ضرراً معتداً به
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 الفصل الثاني

 في الوضوء

 :وفيه مباحث
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 في الحدث األصغر: المبحث األول
قـد سـبق القول أنَّ المراد بالحدث أمور اعتبر الشارع حدوثها            
موجـباً لحالـة معنوية تتنافى مع حالة السمو في عبادته تعالى،            

ث باألصغر التوضؤ من أجل إزالة      فأوجـب علـى العابد المحد     
 :آثارها، والحدث األصغر يحدث بأمور

 خـروج الـبول والغائط من المخرج الطبيعي         :األول والثانـي  
المعـتاد، أو من المخرج غير الطبيعي الذي صار معتاداً بسبب           
الحالة المؤقتة أو المزمنة، وكذلك األمر لو خرج من موضع غير           

ول أو الغائط، نعم إذا سحب بمثل       معـتاد ما دام يصدق عليه الب      
 .اآللة لم يبطل به الوضوء

ويلحـق بالبول البلل المشتبه الخارج بعد التبول وقبل االستبراء،          
كمـا ذكرنا في أحكام التخلي، وال يضر خروج سائر اإلفرازات           
غيـر المني، حتى مثل الدم، سواء من الدبر أو القبل، ما عدا دم              

 .يأتياالستحاضة من المرأة كما س
 ال فرق في البول والغائط بين القليل والكثير، فيصدق خروج :209م ـ  

الغائط على ما يخرج على فم الحقنة أو مختلطاً بماء االحتقان           
ومع الشك في خروج    .  أو مـع الدود الذي يخرج من المعدة       

أجزاء من الغائط عند االحتقان أو خروج الدود ال يبالي بهذا           
 .الشك
لريح من مخرج الغائط األصلي أو المَرِضي، فلو         خروج ا  :الثالث

خرج من غيره، كالفرج، لم يعتبر حدثاً، وال فرق في الريح بين            
 .ما له صوت ورائحة وبين ما ليس له ذلك

 قـد يشعر المكلّف بتحّرك الريح على المخرج، وذلك بالنحو  :210م ـ  
الذي يشبه الفقاعات الموضعية، وبطريقة مختلفة عن خروج        

يح المعتاد، فما دام يشك في خروج الريح منه فعالً فإنه ال            الر
 .يبالي بمثل هذه الحالة وال يرتب عليها أثراً

 الـنوم المسيطر على العقل، وتمامه يكون بالغلبة على          :الـرابع 
السمع، فلو قهر النعاس البصر وظّل يسمع صوتاً لم يعتبر نائماً،           

ومثل النوم  .   أو مستلقياً  وال فـرق بين كون النائم قائماً أو قاعداً        
 .كّل ما غلب على العقل، كالجنون والسكر واإلغماء وغيرها

 الدم الذي تراه المرأة بشروط معينة، والمصطلح على         :الخـامس 
وما يعّد منه موجباً للوضوء هو      ).  االستحاضـة (تسـميته بــ     

االستحاضـة القليلة والمتوسطة، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه          
 .تعالى
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 مـثلما يكـون هذا الحدث سبباً وموجباً للوضوء فإنه يكون   :211م ـ  
ولما كان التيمم بديالً عن الوضوء للعاجز       .  ملغياً وناقضاً له  

عـنه فإنَّ الحدث األصغر يكون موجباً وناقضاً للتيمم كما هو           
 .الحال في الوضوء تماماً

أ  ال يجـب فـي نية الوضوء قصد نوع الحدث الذي يتوض  :212م ـ  
 .بسببه، مثل التوضؤ من خروج البول أو الريح أو نحو ذلك

 يجوز للمتوضئ إبطال وضوئه قبل دخول وقت الصالة حتى :213م ـ  
لـو علـم بعـدم قدرته على التوضأ بعد دخول وقت الصالة             
واضـطراره إلى التيمم، وأّما بعد دخول وقت الصالة فإنه ال           

لتوضؤ من  يجـوز لـه نقض وضوئه ما دام غير قادر على ا           
جديد إالَّ في حالة االضطرار لذلك، كما لو لم يكن قادراً على            

 .حبس نفسه عن التبول أو النوم، أو كان يضره ذلك
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 في غاية الوضوء وهدفه: المبحث الثاني
يعتبـر الوضوء شرطاً الزماً ومقدمة ضرورية عند اإلتيان بعدد          

 حتى لو   مـن األمور الواجبة أو المستحبة، فال يصح ذلك العمل         
كـان مسـتحباً إالَّ إذا توضـأ من أجله، وأيضاً يعتبر الوضوء             
مسـتحباً في أمور أخرى بنحو يكون ذلك العمل أكمل إذا أتي به             
مـع الوضـوء مع صحته في ذاته بدون الوضوء، وجميع هذه            

 .األمور التي نتوضأ لها يقال لها  غاية الوضوء أو هدفه
 :لوضوء فهيأّما األمور التي يشترط في صحتها ا

 الصالة الواجبة، سواء الصالة اليومية أو غيرها، كصالة         :األول
اآليات وصالة الطواف الواجب أو المستحب، وسواء كانت أداًء         
أو قضاًء، وسواء كان القضاء عن النفس أو الغير، وسواء كانت           
للصالة الكاملة أو لتدارك ما يفوت منها، كصالة ركعة االحتياط          

اء المنسـية لمن نسي السجدة أو التشهد، أّما         أو لقضـاء األجـز    
 .الوضوء لسجدتي السهو فهو أحوط استحبابا

وكـذا ال تصـح الصالة المستحبة من دون وضوء ألنَّ الوضوء      
 .شرط الزم في صحتها وإن كان يجوز تركها رأساً

 الطـواف الواجب في الحج والعمرة، سواء كان وجوب          :الثانـي 
 من أجل اإلعادة أو نيابة عن الغير        الحـج لكونه حجة اإلسالم أو     

مع وجوبه عليه، أو لوجوبه بالنذر، وكذا الحال في العمرة، وكذا           
ال ُبـدَّ مـن الوضـوء للطواف الذي هو جزء من حج أو عمرة               

 .مستحبين
 فيما لو نذر الوضوء أو عاهد اللّه عليه أو حلف يميناً،            :الـثالث 

لنحو الذي أخذه على فـيجب حينـئذ وفاًء للنذر والعهد واليمين با      
نفسه، من حيث كون الوضوء للتجديد أو للكون على طهارة، أو           
مـن حـيث مدة النذر، ومكانه، أو نحو ذلك من التفاصيل التي             

 .يلحظها الناذر
 من وجب الوضوء عليه مقدمة لوجوب شيء آخر، وذلك          :الرابع

كما في حالة وجوب إخراج القرآن الكريم من موضع نجس مثالً،          
يمكن إخراجه إالَّ بمّس كتابته، فيجب الوضوء ليجوز له مّس          ولم  

 .الكلمات حين إخراجه من مواضع الهتك
 :وأّما ما يستحب له الوضوء فأمور عديدة

فهـو ـ مضـافاً لكـونه مستحباً في نفسه ـ مستحب للطواف      
المستحب المستقل عن أعمال الحج والعمرة لمن كان حاضراً في          

الكون على طهارة، ومن أجل تجديد      مكـة المكـرمة، ومن أجل       
الوضـوء الذي مضت عليه مدة، ولقراءة القرآن الكريم وكتابته          



 
64

وحملـه ولمس حواشيه، ولدخول المساجد أو المشاهد المشرفة،         
وألداء مناسـك الحـج غيـر الطواف وصالته اللذين مّر الحكم            
فيهما، وللصالة على الميت، ولزيارة أهل القبور، ولزيارة األئمة         

ولـو من بعيد، ولسجدة الشكر أو التالوة، ولألذان واإلقامة،          ) ع(
وقبـيل ورود المسافر على أهله، وللنوم، ولكّل من الزوجين عند          

ولجلوس القاضي في   .  الجمـاع لـيلة الزفاف، ولجماع الحامل      
مجلس القضاء، ولما كان استحباب الوضوء في هذه الموارد غير          

تيان به الستحبابه النفسي أو للكون      ثابت إالَّ في بعضها فينبغي اإل     
 .على طهارة

هذا لمن كان طاهراً من الحدث األكبر، أّما المحدث باألكبر فإنه           
يسـتحب لـه التوضؤ قبل الغسل من الحدث األكبر في الحاالت            

 :التالية
 ـ للحـائض عـند جلوسها في مصالها لذكر اللّه تعالى مدة    1

 .الصالة
 األكل أو الشرب أو تغسيل الميت  ـ للجـنب إذا أراد النوم أو  2

 .أو الجماع
 . ـ لمن مّس الميت وأراد الجماع أو تكفين الميت أو دفنه3

 :وها هنا مسألتان
 ال يجـب فـي نـية الوضوء قصد الغاية منه، بل يكفي نية    :214م ـ  

 .التوضؤ متقّرباً إلى اللّه تعالى بدون ذكر أية غاية
الواجبة أو المستحبة كفى ذلك  إذا قصـد غايـة من الغايات   :215م ـ  

الوضـوء لسـائر الغايـات، ولم يجب عليه التوضؤ للغايات           
نعم .  األخـرى حتـى لـو لم يقصدها باإلجمال أو التفصيل          

الوضـوء الواقع من المحدث باألكبر قبل الغسل لغاية محددة          
مقصودة من الغايات التي ذكرناها ال يغني عن سائر الغايات          

 المجنب ألجل األكل مثالً لم يكف ذلك        الخاصة به، فلو توضأ   
 .وهكذا... للنوم أو للجماع، بل ال ُبدَّ من وضوء خاص

 :تتمة فيما يحرم على المحدث
 :وفيها مسائل

 يحـرم علـى المحدث باألصغر مّس الكتابة العربية أللفاظ   :216م ـ  
القرآن الكريم، حتى المّد والتشديد ونحوهما مما يعد من ألفاظ          

بعها، فإن ترجم إلى غير العربية لم يحرم مّس         اآليـة وتـوا   
ترجمة لفظ الجاللة الذي    بما في ذلك    كلمـات اآلية المترجمة     

هـو جـزء من اآلية، ولو فرض أنَّ الترجمة تضمنت بعض            
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كلمـات من اآلية بالعربية حرم مّسها ولو كانت كلمة واحدة،           
 .وذلك كما في اللغة الفارسية التي بعض مفرداتها عربية

 ال يحرم مّس لفظ اسم الجاللة وسائر صفاته الخاصة :217 م ـ
وأسمائه تعالى، مثل الرّب والقيوم وواجب الوجود ونحو ذلك، 
وإن كان األحوط استحباباً عدم مّسه بدون وضوء، وال يحرم 

مّس اسم نبينا محمَّد صلى اللّه عليه وآله وسلم وال أسماء 
المعصومين من أهل سائر األنبياء عليهم السالم وال أسماء 

.بيت النبوة عليهم السالم  
 ال فـرق فـي حـرمة المّس بين ما كان باليد وبين ما كان    :218م ـ  

بغيـرها من أعضاء الجسد، حتى بمثل الظفر أو الشعر الذي           
يعـّد من توابع البشرة، كشعر الحاجبين ونحوه، دون الشعر          
الطـويل الخـارج عـن حّد البشرة، كشعر الرأس أو اللحية            

 .المسترسلين
 الكلمـات المشـتركة بين القرآن وغيره ُيرجع في اعتبارها   :219م ـ  

قـرآناً إلى قصد الكاتب، فإن لم ُيعلم مقصده وشك في كونها            
 .قرآناً جاز مّسها

 ال يشـترط فـي حرمة المّس كون اآلية في المصحف، بل   :220م ـ  
يحـرم المـّس لمـا كتب من اآليات في كتاب أو حفر على              

 .أو المعدن أو غير ذلكالخشب 
 ترتفع الحرمة بوجود الحاجز ولو كان رقيقاً كالورق الشفاف :221م ـ  

 .أو النايلون ونحوهما
 ال تحـرم كـتابة اآليات الكريمة على بدن المحدث بطريقة   :222م ـ  

الوشـم وغيـره، وال يجب محوه، ولكن ال ُبدَّ للمحدث أن ال             
وق الجلد، فإذا أراد    يمّسـه بـيده إذا كانـت الكتابة ظاهرة ف         

أّما .  الوضـوء توضأ بطريقة ال تستلزم مّس الكتابة القرآنية        
إذا كـان الخـطّ مغطى بالجلد ومعتبراً من الباطن، كما في            
بعـض أنـواع الوشـم، فإنه يرتفع اإلشكال حينئذ وال يحرم            

 .المّس
ـ   يجب التحرز من مالمسة اآليات المكتوبة على القالدة ونحوها :223م 

نـواع الحلي في حالة الحدث، ولو بلفها بمثل النايلون          مـن أ  
 .الشفاف ونحوه

 ال يجب منع األطفال والمجانين من مّس كتابة القرآن ما دام :224م ـ  
ال يعـّد ذلك هتكاً لحرمته، واألحوط وجوباً عدم وضعه بين           

 .أيديهم بطريقة تعرضه للمس وتكون سبباً له
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الكريم وتعليقه على جسمه ومّس  يكره للمحدث حمل القرآن :225م ـ  
 .هامشه وما بين سطوره

 :في شروط الوضوء: المبحث الثالث
بعـدما بينا معنى الحدث األصغر وأنه في الوقت الذي يعتبر فيه            
سـبباً وموجباً للوضوء يعتبر ناقضاً له، وبعدما بينا الغايات التي           
يجـب الوضـوء ألجلهـا أو يسـتحب، ال ُبدَّ ـ قبل بيان كيفية      
الوضـوء ـ أن نـتحّدث عـن األمـور التي يجب توفرها عند      
الشـروع فـي الوضـوء كي يقع الوضوء صحيحاً، وهي أمور            

 :عديدة
 طهارة الماء بالنحو الذي سلف بيانه في مبحث النجاسات،          :األول

فـال يصح التوضؤ بالماء النجس أو المتنجس، وال بأحد اإلناءين           
احد من أفراد الشبهة    المشـتبه فـيهما الطاهـر بالنجس، وال بو        

 .المحصورة، وال بماء االستنجاء رغم كونه طاهراً
 إطـالق الماء، فال يصح التوضؤ بالماء المضاف الذي          :الثانـي 

سبق بيانه، نعم إذا اشتبه الماء المطلق على المكلّف بإناء آخر فيه            
ماء مضاف، ولم يمكنه التمييز بينهما، جاز له التوضؤ مرة بهذا           

 بذلك اإلناء، فيكون قد أحرز جزماً التوضؤ بالماء         اإلناء وأخرى 
 .المطلق ولم يضره وقوع أحد الوضوءين بالماء المضاف

 ال فـرق فـي بطالن الوضوء عند فقد هذين الشرطين بين   :226م ـ  
 .صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان

  إباحة الماء الذي يتوضأ به، وذلك بأن يكون الماء ملكاً له           :الثالث
أو مأذونـاً بالتصّرف فيه من المالك أو من الولي المتسلط على            

هذا وقد بّينا في أحكام التخلي معنى       .  المـاء فـي مثل الموقوف     
 ).185:أنظر المسألة.  (اإلذن وتوابعه

ـ   ال حاجـة لالسـتئذان مـن أصحاب المياه السابلة، كاألنهار    :227م 
جداول، بل  والعـيون الغزيـرة النابعة، وما يتفرع منها من          

يجوز الوضوء والشرب منها ونحوهما من االستخدامات التي        
جـرت عادة النّاس عليها خاصة مع عدم المنع واإلنكار من           

 .أصحابها لمثل ذلك، بل إنه ليس له المنع عن مثل ذلك
 مياه المساجد الموقوفة على خصوص المصلين فيها ال يجوز :228م ـ  

يها، وال يبطل الوضوء في     التوضؤ بها لمن ال يريد الصالة ف      
صورة ما لو نوى الصالة فيها ثُمَّ أعرض عن نيته، وكذلك لو       
لـم يـتمكن من الصالة فيها مع احتمال ذلك منه حين إرادة             
الوضـوء، فضالً عّما لو كان قاطعاً بالتمكن من الصالة فيها           

وكذلك يصح  .  وتوضـأ بقصد الصالة ثُمَّ منعه من ذلك مانع        
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 عدم االشتراط ثم علم به بعد الوضوء، أو         الوضـوء لو اعتقد   
كـان عالمـاً باالشتراط فغفل عنه ونسي، وال يجب عليه في            
هاتـين الحالتـين الصالة في المسجد، وإن كان هو األحوط           

 .استحباباً
ـ   ال يشـترط إباحـة موقف المتوضئ والفضاء الذي يقف فيه   :229م 

وضأ منه  ومصـب الماء، وكذا ال يشترط إباحة اإلناء الذي يت         
إذا أخذ بيده منه وصّبه على وجهه مثالً، أّما إذا رمس وجهه            
فـيه فإنَّ وضوءه باطل إذا اعتبر العرف ذلك تصرفاً باإلناء،           
والظاهـر أنَّ العرف ال يرى ذلك تصرفاً فيه فيصح وضوؤه           
فـي مـثل هذه الحالة أيضاً، رغم أنَّ التصرف بهذا المقدار            

 .لتينباإلناء المغصوب حرام في الحا
 المياه التي توصلها الدولة أو الشركات الخاصة عبر األنابيب :230م ـ  

إلـى المـنازل يجب االقتصار فيها على المقدار المحدد لكّل           
مشـترك، فإن أخذ أزيد من حصته عّد الزائد مغصوباً وحرم           
التصرف به، وبطل الوضوء والغسل منه، بال فرق بين كون          

امة، كمياه األنهار أو المطر،     مصـدر المياه من المباحات الع     
 .أو كان مصدره مملوكاً كاآلبار المحفورة

ـ   إنمـا يـبطل الوضوء مع الغصبية في صورة العلم بالغصب   :231م 
وتعمـد التصرف بالمغصوب، فال يبطل مع الجهل بالغصب         
وال مـع الجهل بحرمة التصرف بالمغصوب إذا كان معذوراً          

يث أمكنه التعلّم ولم يتعلم     فـي جهله، أّما إذا كان مقصراً، بح       
وكان ملتفتاً إلى إمكان الخطأ، ولم يكن عمله في حالة الجهل           
هـذه من نوع التشريع، بحيث أمكن منه تحقّق قصد القربة،           

وكذلك ال يبطل   .  فاألحـوط وجـوباً اعتبار الوضوء باطالً      
الوضـوء مـع نسـيان الغصـب أو نسيان حرمة التصرف            

لناسي هو الغاصب نفسه فيحكم     بالمغصـوب، إالَّ أن يكـون ا      
 .ببطالن وضوئه

 إذا علـم بالغصبية أثناء الوضوء صح ما عمله ووجب عليه  :232م ـ  
تحصـيل المباح للباقي، نعم إذا كان العلم بعد غسل األعضاء           
وقـبل المسح لم يمنع ذلك من المسح بنداوة الماء المغصوب،           

 .وإن كان األحوط استحباباً إعادة الوضوء حينئذ
ـ م  ال يشـترط في صحة الوضوء أن يكون اإلناء من معدن غير  :233 

الذهب والفضة، بل يصح الوضوء من آنية الذهب أو الفضة،          
كاإلبـريق والطشت ونحوهما، من دون فرق بين االغتراف         
مـنه وبـين حملـه والصـّب منه على األعضاء، وال يعد             

ن الماء المستخدم في هذا الزمان من اآلنية لو كا        ) صـنبور (
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ذهباً أو فضة، فال يبطل الوضوء بأخذ الماء منه حتى لو قلنا            
 .باالشتراط

هـذا وسوف نبين حكم استخدام هذه األواني في الطعام والشراب          
 .في باب األطعمة واألشربة إن شاء اللّه تعالى

 أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة، وهي خصوص الوجه         :الرابع
ين، دون غيرها من    والـيدين وموضـع المسح من الرأس والقدم       

ومعنى طهارتها هو أن يقع الغسل أو المسح        .  بـدن المتوضـئ   
علـيها وهي طاهرة غير متنجسة، ويكفي في ذلك تطهيرها أثناء           
الصـّب علـى كّل واحد منها حين غسله للوضوء، فال ضرورة            
لتطهيرها بنحو مستقل قبل الشروع في الوضوء، كما ال ضرورة          

 الوضوء عند غسل كّل عضو      لفصـل غسلة التطهير عن غسلة     
مـن األعضاء التي يجب غسلها في الوضوء، أما ما ُيمسح من            
أعضاء الوضوء، مثل الرأس والقدمين فإنَّ من الضروري غسله         

 .للتطهير أوالً ثُمَّ تجفيفه للمسح عليه بعد ذلك
 ال يـبطل الوضوء بتنجس العضو الذي انتهى من غسله أو  :234م ـ  

بل يمكنه االستمرار بالوضوء ثُمَّ يطهر      مسحه أثناء الوضوء،    
العضو المتنجس بعد انتهاء الوضوء من أجل الصالة، نعم إذا          

 .كان المتنجس تمام الكف الذي يمسح به بطل وضوؤه
 الجـرح الـنازف فـي أحـد أعضاء الوضوء ال يمنع من     :235م ـ  

الوضوء، وذلك بأن يصّب الماء على الجرح حتى ينقطع الدم          
يصّب عليه الماء بقصد الوضوء، فإذا خرج الدم بعد         لحظة ثُمَّ   

ذلـك لـم يضـر، فيكمل وضوءه مراعياً عدم سراية الجرح           
الـنازف كمشـكلة أخرى لها عالقة بالصالة، فإن انقطع الدم           
طهره وصلى، وإن لم ينقطع جاز له الصالة بالدم بعنوان أنه           

 .معفو عنه
 توضأ بماء متنجس أو  إذا علـم المكلّف بعد الوضوء بأنه قد :236م ـ  

مـع وجود نجاسة على بعض أعضاء الوضوء حكم ببطالن          
أّما إذا  .  وضـوئه وبطالن الصالة التي صالها بهذا الوضوء       

علم بأنَّ الماء أو العضو كان متنجساً قبل الوضوء، ثُمَّ ـ بعد  
الفراغ من الوضوء ـ شك في أنه هل طهره قبل الشروع في  

، فإنه يحكم بصحة وضوئه فقط،      الوضوء أو بقي على نجاسته    
وبـبقاء المـاء أو ذلك العضو وما تأثر بنجاستهما من سائر            
األعضـاء والبدن والثياب على نجاسته، فإن كان قد صلى ـ   

 .والحالة هذه ـ فإنَّ صالته غير صحيحة وعليه إعادتها
 االطمئنان بوصول الماء إلى البشرة، وذلك بإزالة ما         :الخـامس 

ا مـن المواد الالصقة التي تحجب البشرة        يمـنع وصـوله إلـيه     
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وتغطـيها، مثل الدهان وبعض مساحيق التجميل، ونحو ذلك مما          
 .له سماكة وجرم

 األصـباغ التي تنفذ في الجلد وتترك لوناً على البشرة ال تعّد  :237م ـ  
حاجباً، وذلك مثل الحبر المائع، ولون السواد الناتج من تقشير          

هما، ومثل الدواء األحمر وصبغة     الـرمان أو الباذنجان ونحو    
اليود اللذين يوضعان على الجروح، وغير ذلك من األصباغ         
التي ليس لها سماكة وجرم، فال تجب إزالتها عن البشرة عند           

 .الوضوء
 إذا شك في وجود حاجب شكاً اعتباطياً، وذلك كما لو لم يكن :238م ـ  

 يجب عليه   قد سبق له االشتغال بما يحدثه، كالدهان ونحوه، لم        
الفحـص، أّمـا إذا كان للشك سبب وجيه ومنشأ عقالئي فإنه            
يجـب عليه الفحص عنه حتى يحصل له اليقين أو االطمئنان           

 .بعدمه
 الوسـخ تحـت األظافر ال يعد حاجباً ما دام مستوراً بالظفر   :239م ـ  

وغيـَر معدود من الظاهر، فإن كان من الكثرة بحيث غطى           
هرة، أو غطى جزًء من اللحم      أطـراف الظفـر العلـيا الظا      

هذا وال تعّد الجروح    .  الظاهـر قـرب الظفر، وجبت إزالته      
المتيبسـة حاجـباً، وكـذلك القشـور والجلد الميت ولو كان            
منخـرقاً، فـال تجب إزالة شيء منها حتى مع تحقق الشفاء            

 .وقرب سقوطها وزوالها
ـ   إذا شـك بعـد الفـراغ من الوضوء في وجود حاجب على    :240م 

ضائه عند المباشرة بالوضوء وعدم وجوده، فإذا احتمل أنه         أع
حـين قيامه بأعمال الوضوء كان ملتفتاً إلى شروط الوضوء          
التـي منها ضرورة إزالة الحاجب والحكم المترتب عليه ولم          
يكـن غـافالً عن ذلك فإنَّ وضوءه محكوم بالصحة، وأّما إذا     

ذه األحكام  علـم بأنـه لم يكن ملتفتاً حين الوضوء إلى مثل ه           
وكـان فـي غفلة تامة عنها فوضوءه محكوم بالبطالن بسبب         
ذلـك الشك، وعليه التأكد من عدم الحاجب ثُمَّ إعادة الوضوء           
وإعادة ما صاله به إذا كان وقت الصالة باقياً، أو قضاؤه بعد            

 .فوات الوقت
 :ونفس الحكم يثبت في الحاالت التالية، وبنفس الشروط

ة الشيء، كمثل الخاتم، أو السواد يراه بعد  ـ إذا شك في حاجبي 1
 .الوضوء، ويعلم أنه كان موجوداً قبله

 ـ أن يعلـم بحاجبيته ولكن يشك في أنه أزاله أو أوصل الماء   2
 .تحته
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 ـ أن يعلـم بوجـود الحاجب ولكنه يشك في أنَّ الوضوء هل    3
 .وقع قبل وجوده أو بعده

جبية مثل الخاتم، نعـم ال يـرد ذلـك التفصيل في حالة العلم بحا    
والعلـم بأنه لم ينزعه ولم يحركه، فشك بعد الوضوء في وصول            
الماء بنفسه إلى البشرة وعدم وصوله، بل يبطل وضوءه على كّل           
حال، وعليه إعادته وإعادة ما صاله به في الوقت أو قضاؤه إذا            

 .مضى وقته
ة  المباشرة، وُيراد بها تولي المكلّف القادر بنفسه عملي        :السـادس 

غسل األعضاء من أجل الوضوء وإيصال الماء إلى تمام العضو،          
فال بأس في مساعدة الغير للمتوضئ بمثل إحضار الماء ووضعه          
فـي مكان الوضوء، أو بمثل رفع كمي الثوب، أو نحو ذلك من             

أّما مساعدة  .  المقـدمات التـي ليس لها عالقة مباشرة بالوضوء        
 الماء في يديه ليجريه     المتوضئ بصب الماء، فإن كان بمثل صبّ      

هـو على عضو الوضوء فهو مكروه ال يبطل به الوضوء، وإن            
كـان بصّب الماء من قبل المساعد على عضو الوضوء مباشرة،           

 :فهنا حالتان
فإذا كان هناك شخص    .   أن يكون الصّب من مكان بعيد      :األولى

يصّب الماء من مكان عال فيجعل المتوضئ وجهه أو يده تحته،           
 قاصداً التوضؤ، لم يضر ذلك بالمباشرة حتى لو قصد          ويحـركه 

 .المساعد توضؤ الغير به، وصح وضوءه
 أن يصـّب المساعد الماء من مكان قريب على عضو           :الثانـية 

المتوضـئ فيحـّرك المتوضـئ وجهه أو يده بقصد الوضوء،           
فالظاهر أنه ليس مخالً بالمباشرة، فال يحكم ببطالن وضوئه، وال          

باالمتناع عن ذلك، أّما لو ظّل العضو المصبوب        بأس باالحتياط   
عليه جامداً وحرك المساعد الماء ليصل إلى تمام العضو فال شك           
فـي البطالن حينئذ، ألنَّ غسل العضو في هذه الصورة ال يستند            

 .إلى المكلف بل هو فعل الشخص األخر
 إذا عجـز المكلّف عن مباشرة الوضوء لمرض ونحوه لزمه  :241م ـ  

 :ماد على من يساعده وينوب عنه، وذلك في صوراالعت
 أن يكـون العجز تاماً وشامالً حتى عن مثل األخذ بيد            :األولـى 

العاجز ومسح الرأس بها، فهنا ينوي المكلف الوضوء، وال حاجة          
معهـا لنـية المسـاعد، وإن كـان هو األحوط استحباباً، ويقوم             

 عضواً بعد   المساعد بإجراء الماء على أعضاء الوضوء، فيغسلها      
عضـو، ثُمَّ يأخذ المساعد بيده اليمنى من رطوبة كف اليد اليمنى            
للعاجز ويمسح بها رأسه ثُمَّ قدمه اليمنى، ثُمَّ يأخذ بكفه األيسر من            

 .رطوبة كف العاجز األيسر ويمسح قدمه اليسرى
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 أن يكون العجز تاماً مع إمكان تحريك أعضاء العاجز،          :الثانـية 
كمـا سبق ويقوم المساعد بغسل أعضاء       فهـنا يـنوي المكلّـف       

الوضوء للعاجز، من دون ضرورة ألن يضع الماء في يد العاجز           
ويغسل وجهه بيد نفسه مثالً، بل يكفي إجراء الماء على أعضاء           
الوضوء من قبل المساعد ويده، وإن كان استخدام يد العاجز من           
 قـبل المسـاعد أحوط استحباباً، نعم في حالة المسح يجب ـ في   
هذه الصورة ـ مسح الرأس والقدمين بيد العاجز نفسه، فال يكفي  

 .المسح بيد المساعد مع أخذ الرطوبة من يد العاجز
 أن يعجز المكلف عن بعض أفعال الوضوء ويقدر على          :الثالـثة 

بعضها، فهنا يستقل العاجز في فعل ما يقدر عليه ويساعده النائب           
 ال ُبدَّ أن يكون بيد      فـيما يعجـز عـنه، غير أنه في حالة المسح          

العاجـز مع قدرته على تحريك األعضاء وإال فبيد المساعد كما           
سـبق بيانه في الصورة األولى، وفي النية تكفي نية العاجز مع            

 .االحتياط االستحبابي بنية المساعد فيما يساعده فيه
 ال يجب على القادر مساعدة العاجز في الوضوء، ويجوز له :242م ـ   

ة علـيها، ويجب على العاجز بذل األجرة مع         طلـب األجـر   
وعلـى كل حال فإنَّ مساعدة العاجز عموماً، وفي         .  قدرتـه 

شـؤون العـبادة وطاعة اللّه تعالى خصوصاً، تعّد من موارد    
 .الثواب واألجر ومثاالً لتعاون المؤمنين على البر والتقوى

ير مماثل  إذا لم يجد العاجز من يوضئه، ولو لكونه أجنبياً غ:243م ـ  
لـه في الذكورة واألنوثة، أو لعجزه عن دفع األجرة، وجب           
علـيه التيمم مع قدرته عليه، فإن عجز عنه ولم يجد مساعداً            
عليه صلى بدون طهارة، ووجبت عليه اإلعادة في الوقت لو          
تجـددت القـدرة أو وجد المساعد، وال يجب القضاء خارج           

 .ينبغي تركهالوقت، وإن كان االحتياط بالقضاء مما ال 
 الترتيب، وُيراد به غسل الوجه أوالً، ثُمَّ اليد اليمنى، ثُمَّ           :السـابع 

 .اليد اليسرى، ثُمَّ مسح الرأس، ثُمَّ مسح القدم اليمنى، ثُمَّ اليسرى
واإلخالل بهذا الترتيب عمداً أو سهواً أو جهالً ال يضر بالوضوء           

يب والتفت  مع إمكان التدارك وتصحيح الوضوء، فمن أخل بالترت       
فـي أثـناء الوضوء أو بعد الفراغ منه أمكنه العود إلى الترتيب             
واالسـتمرار فـي الوضـوء الصـحيح، من دون حاجة لقطعه            

 :واستئنافه من جديد، إالَّ في حالتين
 أن يتسـبب التصـحيح بحدوث فاصل كبير بين غَسل           :األولـى 

العضو السابق الصحيح وبين العضو الالحق الذي ُيراد تصحيح         
 .غسله، فيبطل الوضوء لفوات المواالة اآلتي بيانها
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 فـي مثل ما لو كان عالماً بالترتيب وتعمد اإلخالل به            :الثانـية 
قاصـداً ذلـك فـي نـية الوضوء من األول، فهنا يحكم بلزوم              

وهكذا نحوه مما يوجب    .  االسـتئناف لـبطالن مـثل هذه النية       
 .اإلخالل بالنية

واجب حتى في الوضوء االرتماسي،  التـرتيب بين األفعال  :244م ـ  
فال يصح رمس أعضاء الوضوء دفعة واحدة، كذلك ال يصح          
رمـس اليدين قبل الوجه مثالً، بل ال ُبدَّ من مراعاة الترتيب            

 .المذكور آنفا
 المواالة، والمراد بها تتابع وتوالي صدور أفعال الوضوء         :الثامن

 يحدث فيه بين    مـن المكلف فعالً بعد فعل، وذلك بالنحو الذي ال         
الفعل واآلخر توقف لمدة طويلة يرى العرف فيها إخالالً بالتتابع          
وإضـراراً بـوحدة الوضوء، وهو األمر الذي يترتب عليه غالباً           
جفـاف العضو السابق قبل الشروع في الفعل الالحق، كما عّبر           
عـنه الفقهـاء، وبـناًء عليه فإنه لو حدث الفصل الطويل تفوت             

الوضوء حتى لو بقيت الرطوبة كالً أو بعضاً        المـواالة ويـبطل     
علـى العضو السابق، كذلك فإنه يصح الوضوء مع عدم الفصل           
الطويل حتى لو جف العضو السابق لشّدة الهواء أو حرارة الجو           

 .أو البدن
هذا ويعتبر فوات المواالة موجباً للبطالن في حال الجهل والعمد          

 .والنسيان
ن الوضوء مما يندرج في موجبات       عدم وجود ما يمنع م     :التاسع

التـيمم، فـإنَّ ارتفاع هذه الموانع ـ بالجملة ـ يعتبر شرطاً في     
صـحة الوضـوء، كمـا سنفصله في مبحث التيمم إن شاء اللّه             

 .تعالى
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 :في أفعال الوضوء: المبحث الرابع
 :وفيه أمور
 :فيما يستحب أو يكره من مقدمات الوضوء :األمر األول

 يستحب وضع اإلبريق على الجانب األيمن لمن        ذكـر العلماء أنه   
 .يتوضأ باإلبريق

واالقتصار من الماء على حوالي الكيلو غرام في الوضوء وترك          
كان يتوضأ بمٍد   ) ص(الزيادة على ذلك، فقد روي أن رسول اللّه         

مـن مـاء، ويستحب اإلستياك بأي شيء ولو بفرشاة األسنان أو            
وف المتخذ من عود شجر     باإلصـبع، واألفضل بالمسواك المعر    

 ).األراك(ينبت في الحجاز يدعى 
 .والمضمضة بالفم ثالثاً، واالستنشاق باألنف ثالثاً

والتسـمية عـند وضـع اليد في الماء لالغتراف أو عند صبه،             
بسم اللّه وباللّه، اللّهم اجعلني من التوابين، واجعلني من         "وأفضلها  
 ".المتطهرين

مرتين، وتحرم الزيادة على ذلك،     وغسـل كّل من الوجه واليدين       
ويبطل بها الوضوء إذا قصد بها التشريع، وال تضر بالوضوء إذا           

والمراد بالغسلة غسل تمام العضو، ال عدد       .  وقعت جهالً بالحكم  
الغـرفات والصـبات التي توضع على العضو لترطيبه قبل تمام           

ى غسله، ويستحب أن يبدأ الّرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة األول         
 .وبباطنهما في الغسلة الثانية، والمرأة بالعكس

ويسـتحب غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء، مرة من حدث           
 .النوم وخروج البول، ومرتين من الغائط

ويسـتحب غسل األعضاء بطريقة صّب الماء وإمرار اليد على          
العضـو حـين الغسل، وترك مجّرد الغمس بالماء وإن كفى في            

 .الغسل
ءة المأثـور من األدعية عند غسل كّل عضو أو  ويسـتحب قـرا   

مسـحه، كـذلك تستحب قراءة سورة القدر أثناء الوضوء، وآية           
 .الكرسي بعد االنتهاء منه
االستعانة بالغير في صّب الماء في يد       : أّمـا المكـروه منها فهو     

والتوضـأ بالماء المسخن بالشمس، وبالماء النتن،       .  المتوضـئ 
ت فيه الحّية أو العقرب أو الوزغ، وبما        وبالمـاء القليل الذي مات    

شـرب منه الفرس أو البغل أو الحمار، أو كّل ما ال يؤكل لحمه              
 .عدا الهرة
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 :في النية: األمر الثاني
وهـي القصـد الموجـود في الذهن عند إرادة الفعل، وهو بهذا             
المقدار كاف في تحقق النية وحصولها من دون حاجة إلى التلفظ           

في الذهن، وذلك بحيث لو ُسئل ماذا يفعل،        بهـا وال إخطارهـا      
 .ألجاب بأنه يتوضأ

 :وهنا مسائل
 ال ُبدَّ أن يقترن هذا القصد بكون الباعث للفعل والداعي إليه :245م ـ  

هـو أمـر اللّه تعالى، وإيجاد الوضوء من أجل اللّه تعالى قد             
يكون على أساس أنَّ الوضوء في نفسه طاعة ومستحب، وقد          

س أنه واجب لغيره، كالصالة، فمن نوى       يكـون علـى أسـا     
اإلتـيان به من أجل اللّه تعالى على أحد هذين األساسين صح         

وعلى هذا فمن نوى الوضوء لصالة الظهر ـ مثالً  .  وضوءه
ـ قربة إلى اللّه تعالى صح وضوءه، بال فرق بين أن يكون            
بعـد دخـول وقت الصالة أو قبله، وكذا يصح الوضوء قبل            

 .ه إذا نواه لكونه طاعة للّه ومستحباً في نفسهالوقت أو بعد
رفع حدث النوم أو :  ال يجـب قصـد سـبب الوضوء، مثل   :246م ـ  

الـبول، وال قصد الغاية له، مثل  الكون على طهارة أو رفع             
الحـدث أو الصـالة أو قراءة القرآن أو غير ذلك، وال صفة             

 .الحكم، من كونه واجباً أو مستحباً
تمرار في النية إلى حين االنتهاء من الوضوء، فلو  يجب االس:247م ـ  

غفـل في األثناء عن كونه يتوضأ ولم يعرف ماذا يفعل بطل            
وضوءه، وكذا لو ترّدد في االستمرار في الوضوء أو قطعه،          
وظّل مترّدداً حتى فاتت المواالة، أّما إذا عاد إلى عزمه على           

 .وءاالستمرار في الوضوء قبل فوات المواالة صح الوض
 يجـب اإلخـالص في التوجه بالوضوء إلى اللّه تعالى، فلو   :248م ـ  

، بنحو كان وضوءه من أجل الغير ليحوز        "الرياء"خالط النية   
رضـاه وعطفه، أو يأمن شره، أو نحو ذلك من الغايات التي            
يـتجه فيها القصد إلى غير اللّه تعالى، بطل وضوءه، وكذلك           

الظهور : ، وهي "معةالس"يـبطل الوضـوء إذا كان من أجل         
وال فرق في   .  بمظهر اإليمان لتحصيل السمعة والذكر الحسن     

بطـالن الوضـوء بهما بين ما لو كان الرياء أو السمعة في             
 .أصل الوضوء أو في أجزائه وكيفيته

 ال ُيـبطل الرياء أو السمعة الوضوء إالَّ إذا كان هو الداعي  :249م ـ  
 الخواطر الذهنية   إلـى الفعـل، فـال يضر إذا كان من نوع          

الطارئـة، سـواء كانت قبل الفعل أو أثناءه، كذلك ال يبطل            
 .بالرياء أو السمعة الواقعين بعد انتهاء العمل
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إعجاب اإلنسان :  ال يـبطل الوضـوء بالعجب، والعجب هو  :250م ـ  
بفعلـه واستحسـانه له وتزكيته لنفسه، وقد ورد في الحديث           

 .لهالشريف أنه موجب لحبط الثواب وزوا
 إذا خالط قصَد االمتثال دواٍع أخرى، مثل التنظيف والتبريد، :251م ـ  

فـإن كانت أقوى في انبعاث المكلّف من قصد امتثال أمر اللّه            
تعالـى بطل بها الوضوء، وأّما إذا كانت أضعف، بحيث كان           
الدافع األساس طاعة اللّه، وكانت سائر الدواعي ثانوية، فإنها         

 .ال تضر بالوضوء
 :في كيفية الوضوء: مر الثالثاأل

يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين،         
 :وتفصيل ذلك في عنوانين

 :غسل الوجه واليدين: األول
 :وذلك على النحو التالي

 : ـ غسل الوجه1
يجب غسل الوجه طوالً من منبت شعر الرأس إلى طرف الذقن،           

اإلبهام والوسطى عند   وعرضـاً غسل المساحة التي تقع ما بين         
وذلك في اإلنسان الطبيعي المعتدل     .  وضـع الكـف على الوجه     

الحجـم، فمن نبت الشعر في جزء من جبهته أو زال الشعر عن             
مقـدم رأسه عليه الرجوع في معرفة الحّد إلى من يماثله في حّد             
وجهـه من دون شعر في جبهته وال صلع في رأسه، ومن صغر        

معـتاد يراعي الوسطى واإلبهام   وجهـه أو كبـر أكثـر مـن ال         
المتالئمتـين مع وجهه، ومن طالت أصابعه أو قصرت أكثر من           

 .المعتاد رجع إلى المعتدل فيها
 ال يجـب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر من البشرة، سواء  :252م ـ  

شـعر اللحية أو الحاجبين أو الشارب، بل يكفي غسل ظاهر           
للحية قليالً ومتفرقاً   الشـعر، نعـم لو كان شعر الحاجب أو ا         

بـنحو تظهـر البشـرة من تحته وجب غسل ذلك الشعر مع             
كذلك ال يجب غسل شعر اللحية الزائد       .  البشـرة التـي تحته    

 .عن حّد الوجه
 : ـ غسل اليدين2

بعد اكتمال غسل الوجه تجب المبادرة إلى غسل اليد اليمنى أوالً           
يلتقي فيه عظم الذراع    ثُمَّ اليد اليسرى، وذلك ابتداًء بالمرفق الذي        

بالعضد وانتهاًء برؤوس األصابع، ويجب فيهما غسل البشرة وما         
علـيها مـن الشعر الرقيق أو الغليظ، وكذلك غسل مثل اإلصبع            

 .الزائدة ونحوها مما ُيعدُّ من توابع اليد
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ـ   مـن له يد زائدة، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها، وإن  :253م 
الواضح أنها زائدة غير أصلية     كانـت فوق المرفق وكان من       

لـم يجـب غسـلها، أّمـا إذا لم يتضح كونها هي الزائدة أو               
 .األصلية أو كانتا أصليتين فالواجب غسلهما معاً

 مـن قطعـت يده من المرفق لم يجب عليه غسل شيء من   :254م ـ  
 .العضد، وإن قطعت دون المرفق يغسل ما بقي منها

 :دين ـ أحكام مشتركة لغسل الوجه والي3
 :هذا ويشترك غسل الوجه واليدين في أمور نذكرها في مسائل

 تجـب الزيادة قليالً عن الحّد المذكور في الوجه واليدين من  :255م ـ  
 .باب االحتياط للتأكيد على غسل المقدار المطلوب

 يجـب أن يكون الغسل من األعلى إلى األسفل، فال يصح أن  :256م ـ  
وداً إلى منبت الشعر في     يـبدأ بغسـل وجهـه من الذقن صع        

الـوجه، وكـذلك ال يصح أن يبدأ من أطراف األصابع إلى            
نعم ليس من الضروري أن يغسل كّل       .  المـرفق فـي اليدين    

جـزء من األعلى قبل كّل جزء من األسفل، فيصح أن يغسل            
الجانـب األيمـن من وجهه من األعلى إلى األسفل ثُمَّ يغسل            

كنه أن يغسل ظاهر يده من      الجانـب األيسر كذلك، كما أنه يم      
المـرفق إلـى أطـراف األصابع ثُمَّ يغسل باطن يده كذلك،            

 .وهكذا
 ال يجـب غسل ما يعد من الباطن، كباطن العينين، ومطبق  :257م ـ  

الشـفتين من جهة الداخل، وداخل الثقب في األنف المتعارف          
عـند بعض الشعوب لتعليق الحلقة، نعم يجب غسل شيء من           

وإذا .   من باب التأكيد على انغسال حافتيهما      بـاطن المنخرين  
شـك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن لم يجب غسله، نعم             
إذا كـان للشـيء حالة سابقة، كأن كان من الظاهر فشك في             
صيرورته من الباطن، أو العكس، فإنه يبني حكمه على طبق          

 .الحالة السابقة التي كان عليها وال يبالي بالشك
يوجد في الوجه أو اليد من شقوق إذا كانت وسيعة يرى  مـا  :258م ـ  

 .جوفها وجب غسل باطنها، وإالَّ لم يجب
 ال ُبـدَّ من تحقّق مفهوم الغسل في الوجه وغيره من أعضاء  :259م ـ  

الوضـوء المغسولة فال يكفي مجّرد الدهن والمسح ببلِّ خرقٍة          
 ُبدَّ  أو إسفنجة أو ترطيب اليد بالماء ومسح العضو بها، بل ال          

 .من إجراء الماء على العضو وغسله ولو بمساعدة اليد
 ال يكفـي وقوع الماء على األعضاء من دون قصد الوضوء  :260م ـ  

ثُـمَّ إمرار اليد عليها قاصداً بها الوضوء، بل ال ُبدَّ من وقوع             
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الماء عليها بقصد الوضوء، فمن كانت أعضاء وضوئه رطبة         
لم يكفه نية الوضوء وإمرار اليد      لوقوع ماء المطر عليها مثالً      

عليها بقصد الوضوء، بل ال ُبدَّ أن يكون قصد الوضوء سابقاً           
 .أو مقارناً لوقوع الماء على األعضاء

 يجـوز التوضؤ إرتماساً، وذلك برمس الوجه واليدين بالماء،  :261م ـ  
مراعياً البدء من األعلى إلى األسفل، ومراعياً للترتيب برمس         

 اآلخر، وكما يصح الوضوء برمس تمام       كـّل عضـو بعـد     
األعضـاء يصـح بـرمس بعضها دون بعضها اآلخر بنفس           

 .الشروط
 :مسح الرأس والقدمين: الثاني

 :وذلك على النحو التالي
 : ـ مسح الرأس1

بعـد غسل اليد اليسرى يجب مسح مقدم الرأس، وهو خصوص           
 القسـم المتوسـط بين الشعر النابت فوق األذنين وما بين منبت           
الشـعر ونقرة الرأس، وال يجب استيعابه كلّه بالمسح، بل يكفي           
المسـمى طـوالً وعرضاً، واألفضل أن يستوعب مقدار ما يقع           
تحـت ثـالث أصـابع مضمومة عرضاً، ومقدار إصبع طوالً،           
ويصـح مسـح الرأس من جهة العرض من إحدى األذنين إلى            

األصلع و.  األخرى مثلما يجوز من نقرة الرأس إلى منبت الشعر        
من : وهو" األغم"يأخـذ بالحّد المتعارف في معتدل الخلقة، وكذا         

 .طغى شعره فنبت في جزء من جبهته
 ال يجـب أن يكون المسح على نفس جلدة الرأس، بل يكفي  :262م ـ  

المسح على ظاهر الشعر مهما كان كثيفاً، نعم ال يجوز المسح           
 داخل  علـى الشعر الزائد عن منبت الشعر حتى لو جمعه في          

رأسـه، وهنا ال ُبدَّ من َسبل الشعر أو فَْرِقه والمسح على ما             
 .هو داخل في حّد الرأس

 : ـ مسح القدمين2
ويكفي مسحهما معاً،   بعـد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين         

 اليمنى أوالً ثُمَّ اليسرى، وحّد      واألفضـل الترتيب بينهما، فيمسح    
 طوالً، وعرضاً يكفي فيه     القدم ما بين رؤوس األصابع وقبة القدم      

المسمى، كعرض إصبع أو أقل، واألفضل أن يكون بعرض ثالثة          
 .أصابع
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 : ـ أحكام مشتركة لمسح الرأس والقدمين3
 يجـب أن يكون المسح بما بقي من نداوة ماء الوضوء على  :263م ـ  

الكـف حتى لو كان ضئيالً، فال يجوز أخذ ماء جديد ومسح            
 .الرأس والقدمين به

 يجـب أن يكون مسح الرأس بباطن الكف األيمن، واألحوط  :264م ـ  
وجـوباً مسح ظاهر القدم اليمنى بباطن اليمنى، وظاهر القدم          
اليسـرى بباطن اليسرى، وذلك في حال االختيار، فإن تعذر          

 .المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر بنفس الترتيب
 من  ال يجـب أن يضـع تمـام كفه على تمام موضع المسح   :265م ـ  

 .الرأس أو القدم، بل يصح المسح ببعض الكف
 ال يجـب أن يكـون المسح من األعلى إلى األسفل، فيجوز   :266م ـ  

مسـح الرأس نكساً من منبت الشعر إلى األعلى، وكذا يصح           
مسـح القـدم مـن قبة القدم إلى األصابع، وإن كان األحوط             

 .استحباباً ترك النكس فيهما
ر موضع المسح جافاً من الرطوبة  يجـب أن يكـون مقـدا   :267م ـ  

الـبارزة التي يظهر أثرها على كّل من الرأس والقدمين، فال           
تضـر الـرطوبة الخفيفة التي ليس لها تشخص ظاهر والتي           

 .تغلبها رطوبة الماسح وتؤثر فيها
 المسح على ما يصحتجـب مماسـة الماسح للممسوح، فال   : 268م ـ  

 إال عند   لجورب ونحوهما يستر الرأس أو القدمين، كالعمامة وا     
، نعم ال تمنع الجبيرة     الضـرورة لبـرد أو خوف أو نحوهما       

المستوعبة لتمام العضو الماسح أو الممسوح من المسح به أو          
علـيه، فـإن لـم تكن مستوعبة للعضو الماسح وجب المسح            
بالجـزء السليم منه، وأّما في الممسوح فإن كان القسم السليم           

اختيار الموضع السليم، وإالَّ لزم     ُيكتفـى بالمسح عليه وجب      
 .المسح على المقدار المطلوب كيف كان

 إذا كـان المكلّف مقطوع بعض الكف مسح بما بقي منه ولو  :269م ـ  
كان ضئيالً، وإذا قطع أحد الكفين كلّه مسح رأسه وقدميه بكفه           
اآلخـر، وإذا فقد تمام الكفين لزمه المسح بذراعه مخيراً بين           

  وإذا فقد بعض قدميه مسح على ما بقي منها           .باطنه وظاهره 
ممـا يجـب مسحه، وإن فقد تمام ما يجب مسحه منهما سقط             

 .عنه المسح
 مـن كانـت له يد زائدة في يده اليمنى مثالً كفاه مسح رأسه   :270م ـ  

وقدمـه اليمنى بإحداهما وال يجب المسح بكليتهما وإن كان قد     
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في حكم غسل   وجـب علـيه غسـلهما معاً بالنحو الذي مر           
 .اليدين

 يـتحقّق المسـح بإجراء الماسح على الممسوح بنحو يكون   :271م ـ  
العضـو الممسـوح ثابـتاً والعضو الماسح هو الذي يجري           
ويتحـّرك فوق الممسوح، ولكنَّه ال يضر بالوضوء لو عكس          
ذلـك، فثبت يده وحرك رأسه أو قدمه تحتها، ولكن األحوط            

 .في صورة العكس هذهاستحبابا عدم االكتفاء بالمسح 
 قد تجف الرطوبة من باطن الكف فال يجد ما يمسح به رأسه :272م ـ  

أو قدمـيه، فهـنا يأخذ من رطوبة شعر لحيته الداخل في حّد             
الـوجه فيمسـح به، بل يمكنه األخذ من سائر األعضاء، فإن            
جـف الماء حتى عن شعر وجهه أعاد الوضوء إالَّ أن يكون            

و الجّو على درجة من الحرارة،      علـى حالـة من المرض، أ      
بحيث كلّما كرر الوضوء جف الماء عن جميع أعضائه، فإنَّ          

 .عليه التيمم حينئذ
 ال يؤثّر التوضؤ ارتماساً على المسح، ولذا فإنه ال يجب نية :273م ـ  

الوضـوء عـند إخراج اليسرى من الماء من أجل أن يصح            
 .المسح ببلتها

ليد اليسرى، بعد تمام غسلها، على  ال يضـر بالمسح وضع ا :274م ـ  
الـوجه وال علـى الـيد اليمنـى، فمـا قد يفعله البعض من               
االسـتمرار فـي إمرار اليدين على بعضهما حتى يصل إلى           
مصـاله ليمسح على رأسه وقدميه ال يؤثر في صحة المسح،           

 .ووضوءه صحيح، وإن كان األحوط استحباباً إعادته
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 :في أحكام الخلل: المبحث الخامس
 :وفيه مسائل

 إذا تيقن المكلّف بصدور الحدث الموجب للوضوء لكنه شك :275م ـ  
فـي أنه هل توضأ بعد ذلك أو لم يتوضأ، اعتبر نفسه محدثاً             

أّما إذا جزم بأنه قد توضأ ثُمَّ شك في         .  ووجب عليه الوضوء  
صـدور الحدث منه بعد ذلك وُبطالن الوضوء، اعتبر نفسه          

ظّن وترجيح أحد األمرين أمام ذلك      متوضـئاً، وال عبـرة بال     
اليقـين إالَّ إذا كـان الظّن معتبراً شرعاً، وذلك كأن يشهد له             
العـدالن أو العـدل الـواحد أو الثقة بأحدهما، فإنه يجوز له             
االعـتماد علـى مضمون الشهادة في اعتبار نفسه محدثاً أو           

 .متوضئاً
كنه لم يعلم والحدث، ل) الوضوء( إذا علـم بصدور الطهارة  :276م ـ  

، وذلك من دون    )التوضؤ(أيهما وقع قبل اآلخر، لزمه التطهر       
فـرق بـين ما لو جهل تاريخهما معاً أو علم بتاريخ أحدهما             
وجهـل اآلخر، ألنَّ العلم بتاريخ حدوثه من دون العلم بكونه           

 .سابقاً أو الحقاً ال ينفع في ترتيب األثر عليه
 من الصالة بالوضوء لها وعدمه،  قد يشك المكلّف بعد الفراغ:277م ـ  

 :فهنا حالتان
 أن يكون شكه قد حدث في لحظته من دون أن يكون له      :األولـى 

امـتداد في الالشعور إلى ما قبل الشروع في الصالة، فهنا يحكم            
 .بصحة الصالة التي صالها ويجب عليه التوضؤ للصالة التالية

بحيث إنه لو التفت     أن يكون لشكه امتداد لما قبل الصالة،         :الثانية
وسـاءل نفسه قبل الصالة بأنه هل توضأ أو لم يتوضأ لحَدثَ له             
نفـس الشـك الذي حدث اآلن بعد الصالة، ولََما ظّل هذا الشك             
مخفـياً فـي الالشـعور، فهنا يحكم ببطالن صالته التي صالها            

 .وعليه التوضؤ وإعادتها
 أو أنه يصلي  إذا شـك أثناء الصالة في أنه هل توضأ قبلها :278م ـ  

بـال وضوء، لزمه قطع الصالة والتوضؤ واستئناف الصالة         
 .من جديد

 إذا تـيقن أثـناء الوضـوء إخالله بغسل عضو من أعضاء    :279م ـ  
الوضـوء أو مسحه وجب عليه اإلتيان به وبما بعده مراعياً           

وكذلك الحكم لو التفت    . للتـرتيب والمواالة، ويصح وضوءه    
بل فوات المواالة، فإن فاتت     بعـد الفـراغ مـن الوضوء وق       

المـواالة بطل وضوءه ولزمته اإلعادة، وإذا كان قد صلى ـ   
 .والحالة هذه ـ وجبت إعادة الصالة أيضاً
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 إذا شـك ـ أثـناء الوضـوء ـ فـي إتيانه بفعل من أفعال       :280م ـ  
الوضـوء وجـب عليه العودة إليه واإلتيان به محافظاً على           

الشك بعد الفراغ من ذلك الفعل      المواالة والترتيب، سواء كان     
وقبل الدخول في الفعل التالي أو بعد الدخول فيه، أّما إذا كان            
الشـك بعـد الفراغ من الوضوء فإنه ال يلتفت إلى هذا الشك             

نعم إذا كان قد شك في اإلتيان       .  ويعتبـر وضـوءه صحيحاً    
بالجزء األخير من الوضوء، أي مسح القدم اليسرى، فهنا إذا          

ـ    واالة، أو كـان قد دخل في الصالة أو األذان أو           فاتـت الم
اإلقامة لها، بنى على صحة وضوئه، وإالَّ وجب عليه تدارك          

 .الجزء المشكوك واإلتيان به
 إذا تـيقن غسل عضو أو مسحه، لكنَّه بعد الفراغ منه وقبل  :281م ـ  

االنتهاء من الوضوء شك في أنه هل أتى به صحيحاً أو ال، لم    
 وبنى على صحة الفعل السابق سواء حدث        يلـتفت إلى شكه   

الشـك قبل الدخول في الجزء الذي بعده أو بعد الدخول فيه،            
أّما إذا كان الشك في الصحة أثناء االنشغال بغسل العضو أو           

 .مسحه وجب عليه االعتناء وتصحيح العمل
 إذا تـيقن أنه شرع في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، ثُمَّ فيما  :282م ـ  

ي أنه هل أتمه وأتى بسائر األفعال أو أنه قطعه          بعـد شـك ف    
حينـئذ وانصرف عنه من دون إتمام، فإنَّ عليه التوضؤ من           

أّمـا إذا تأكد من اإلتيان بجميع األفعال وبعد الفراغ          .  جديـد 
وفوات المواالة شك في صحة الوضوء وعدمها لم يباِل بالشك          

 .وبنى على الصحة
لمكلّف في الوضوء ثُمَّ يقطعه ـ   فـي كّل مورد يشرع فيه ا :283م ـ  

اختـياراً أو اضطراراً ـ فإنه إذا أراد التوضؤ ثانية لم يجب   
علـيه تجفيف البلل الموجود على أعضاء الوضوء، نعم ال ُبدَّ           
مـن تجفيف الرطوبة الموجودة على أعضاء المسح من أثر          

 .الوضوء األول إذا كانت كثيفة وبقيت للوضوء الثاني
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 :في وضوء الجبيرة: المبحث السادس
وُيـراد به بيان أحكام الوضوء في حالة وجود جبيرة أو رباط أو      
نحوهما في أحد أعضاء الوضوء، وبيان ذلك وما يناسبه يقع في           

 :مسائل
 المـراد بالجبيـرة خصوص حالة الكسر والجرح والقرح،   :284م ـ  

سواء كان عليه رباط أو لم يكن، فال يشمل حاالت وجود األلم            
الورم وال ما يشبه ذلك، كحاالت التحسس الجلدي ونحوه         وال  

نعم الحاجب الالصق   .  ممـا ال يعد جرحاً أو قرحاً أو كسراً        
 .يلحقه حكم الجبيرة كما سيأتي

 الجبيرة الموضوعة إن كان يمكن نزعها وغسل ما تحتها، أو :285م ـ  
كان يمكن غمسها بالماء ووصول الماء إلى البشرة تحتها من          

وث ضرر، وجب نزعها أو غمسها في الماء بنحو         دون حـد  
يقـع الوضوء مستوفياً لشروطه، أّما إذا لم يمكن نزعها وال           
غمسـها فـي الماء، إّما ألنَّ الجرح يتضرر بالماء، أو ألنَّ            
الشـفاء يسـتوجب بقاء الجبيرة، كما في حاالت الكسور، أو           

جب لغير ذلك من األسباب المانعة من النزع أو الغمس، فالوا         
التوضـؤ بالنحو المعتاد، حتى إذا وصل إلى موضع الجبيرة          
وجب عليه مسحها بما على يده من بلل ورطوبة بنحو ال يعد            
غَسـالً كغسـل المواضع السليمة، فلو غََسل الجبيرة بدل أن           
يمسح عليها لم يغِن ذلك الغسل عن المسح، فإن جف ما على            

لماء من جديد  الـيد مـن رطوبة لكبر الجبيرة لزمه أن يأخذ ا          
وعليه فإنَّ الفرق بين    .  مـرطباً بـه يده ويتابع مسح الجبيرة       

أنَّ الغسل يتحقّق بأخذ كمية من الماء باليد        : الغسل والمسح هو  
وإجـرائه علـى العضـو المغسـول أو بوضعه تحت الماء            
وإفاضـته عليه، أّما المسح فهو ترطيب اليد بالماء وإمرارها          

ا وليس من الضروري أن يظهر      هذ.  على الجبيرة الممسوحة  
 .أثر الماء على نفس الجبيرة بعد مسحها بالطريقة المذكورة

 إذا كـان يمكـن نزع الجبيرة من دون أن يتضرر الجرح،   :286م ـ  
ولكـن نـزعها يحـتاج إلى طبيب مختص غير متوفر، كفاه            
التوضـؤ بالمسـح على الجبيرة، وإن كان األحوط استحباباً          

لتيمم، ال سيما إذا كانت الجبيرة على       الجمـع بين الوضوء وا    
 .أعضاء التيمم

 مـا ذكـر من كفاية الوضوء مع المسح على الجبيرة مثلما   :287م ـ  
يجـري في حال ما إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام العضو            
المغسـول أو الممسوح، بل كانت على جزء من اليد أو القدم            

يرة مستوعبة لتمام   مثالً، كذلك فإنه يجري فيما إذا كانت الجب       
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عضـو واحـد أو أكثر من أعضاء المسح كالرأس والقدم أو            
أعضاء الغسل كالوجه واليد، أو لجميع أعضاء الوضوء، فإنه         
يكفيه ـ أيضاً ـ الوضوء والمسح على الجبيرة، مع االحتياط   

 .استحبابا بضّم التيمم إليه
فإن كان  قد يكون الرباط الموضوع أوسع من محل اإلصابة، :288م ـ  

العـالج يستوجب هذا المقدار بالنحو المتعارف فال إشكال فيه     
وال بـأس به، أّما إذا كان أزيد من المقدار المتعارف في فن             
العـالج، فـإن كـان رفع المقدار الزائد ممكناً وجب رفعه             
والتوضؤ بالمسح على الباقي من الجبيرة، وإن لم يمكن رفعه          

بدون فرق بين ما لو     فحكمـه الوضـوء كذلك على األقرب،        
كانـت الجبيرة في األعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم،         
وهـي الجبين والكفان، أو في غيرها كالساعد والقدمين، وإن          

 .كان األحوط استحبابا ضّم التيمم إليه في الموردين
 الجبيـرة النجسة إذا كانت بمقدار الجرح يضع عليها خرقة  :289م ـ  

لى الجبيرة، حتى لو كان يمكنه      طاهـرة ويتوضـأ ويمسح ع     
وأّما إذا كانت أزيد من مقدار      .  رفعهـا وتغييرها أو تطهيرها    

الجـرح، ولو بالمقدار المتعارف، فإن لم يمكن رفعها وغسل          
المقـدار الـزائد تحتها لزمه وضع خرقة طاهرة فوقها كذلك           
ومسـح عليها، سواء كانت في عضو غير الجبين واليدين أو           

ن والـيدين مع ضّم التيمم إليه احتياطاً        كانـت علـى الجبـي     
 .استحبابيا

 . ال تضر نجاسة باطن الجبيرة مع طهارة الظاهر:290م ـ
 سـماكة الجبيـرة لـيس لها أثر، فال يجب التخفيف من هذه    :291م ـ  

السـماكة مـع اإلمكان، نعم ال تجوز الزيادة عليها مع عدم            
ه لكونه محسوباً    إذا كان شيئاً ضئيالً ال يعتد ب       الضـرورة إالَّ  

مـنها، وذلـك كمثل تقوية الجبيرة أو الرباط بشريط الصق           
 .إضافي، ونحو ذلك

 ال يضر بصحة الوضوء كون الجبيرة من الحرير أو الذهب :292م ـ  
أو مـن أجزاء حيوان مذكى غير مأكول اللحم، نعم له أحكام            
خاصـة مـن جهـة الصـالة تأتي فيما بعد في مبحث لباس       

 .المصلي
 يـبطل الوضـوء مع الجبيرة المغصوبة ظاهراً وباطناً، أو   :293م ـ  

ظاهراً ال باطناً، وكذا لو كان الظاهر مباحاً والباطن مغصوباً          
.  إذا عـد الوضوء تصرفاً بالباطن، وإالَّ صحَّ في هذه الحالة          

وعلـى كـّل حال فإنَّ عليه نزع هذه الجبيرة المغصوبة مع            
 أو حرصاً على صحة     اإلمكـان تفاديـاً للوقـوع في اإلثـم       



 
84

الوضوء، فإن لم يمكن نزعها، وكانت الجبيرة في غير الجبين          
والكفـين، فاألحـوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم مع          

 دون  الجبيرةاالقتصـار فـي الوضـوء على غسل أطراف          
االقتـراب مـن الجبيرة المغصوبة الموضوعة عليه، أّما إذا          

 يكفيه التوضؤ باالقتصار    كانت الجبيرة في أعضاء التيمم فإنه     
 .على غسل أطراف الجرح من دون حاجة إلى ضم التيمم إليه

 الجروح المعصوبة من أجل وقف النزف، والتي ال يضرها :294م ـ  
المـاء، يجري عليها حكم الجبيرة وال يجب فيها التيمم إذا لم            

 .يمكن نزع الرباط
طراف الجرح  إذا أضـر إيصـال الماء إلى حدود الجبيرة بأ  :295م ـ  

الموضـوعة عليه وجب تجنب غسل هذه األطراف بالمقدار         
المـتعارف واالقتصـار على المسح على الجبيرة، فإن كانت          
أطـراف الجـرح المتضـررة أزيد من المتعارف فاألحوط          

 .وجوباً ضّم التيمم إلى وضوء الجبيرة
 الجبائـر المـتعددة في العضو الواحد حكمها كحكم الجبيرة   :296م ـ  

احدة، فيمسح على كّل جبيرة ويغسل الفواصل السليمة فيما         الو
 .بينها

 إذا كانـت الجبيـرة على العضو الماسح مسح بما عليها من   :297م ـ  
 .بلل، ولو كان خفيفاً

 إذا أمكن نزع الجبيرة وغسل المحل لكنه كان موجباً لفوات :298م ـ  
 .وقت الصالة، وجب عليه التيمم

جروح والحروق غير المعصبة يكفي عند  مـثل الكسور وال :299م ـ  
التوضؤ غسل ما حولها إن لم يمكن غسلها حتى لو كان قادراً            
علـى المسح عليها مع وضع خرقة فوقها أو بدونه، وإن كان            
األحـوط استحباباً فعل ذلك، فلو اختار وضع الخرقة للمسح          
عليها وجب عليه قبل ذلك غسل ما يمكن من أطراف الجرح           

يها الخرقة ثُمَّ وضع خرقة طاهرة بعد ذلك        التـي سوف تغط   
أنظر حكم الغُسل في هذه الحالة      .   (ليتسـنى له المسح عليها    

 ).408/المسألة(في 
 إذا كـان نفـس الجرح أو القرح المكشوف ال يضره الماء،   :300م ـ  

ولكـن منع من غسله الدواء الموضوع عليه، فإنه يحكم عليه           
 .لسابقةبنفس الحكم الوارد في المسألة ا

 قـد يكـون الجرح أو القرح في غير أعضاء الوضوء لكنه   :301م ـ  
 .يتضرر بالوضوء، فالواجب هو التيمم
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 األعضاء المجبرة بسبب األلم أو الورم أو نحوهما مما ليس :302م ـ  
جرحاً وال قرحاً وال كسراً ال تجري عليها أحكام الجبيرة، بل           

د الذي يضره استعمال    وكذلك األمر في األرم   .  الواجب التيمم 
المـاء، نعـم إذا كـان يمكنه غسل ما حول العين فاألحوط             

 .استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم
 الحاجـب الالصـق الذي يتعذر نزعه ال يجب له التيمم، بل   :303م ـ  

يكفيه الوضوء بالمسح عليه، وإن كان األحوط استحباباً الجمع         
 .كان على مواضع التيممبين الوضوء والتيمم، ال سّيما إذا 

 إذا بـرئ موضـع الجبيـرة ولـم يمكن نزع الجبيرة عنه     :304م ـ  
الحتـياجه إلى طبيب مختص غير متيسر حين الشفاء، لحقه          

 .حكم الحاجب الالصق المذكور في المسألة السابقة
 المريض الذي يتداوى بإبرة المصل المزروعة في يد واحدة :305م ـ  

اإلبرة مدة الوضوء وجب نزعها     أو أكثـر إذا أمكـنه نـزع         
والتوضـؤ، وأّمـا إذا لـم يمكن نزعها لضرورة العالج، ال            
لتضرر موضع اإلبرة ـ كما هو الغالب ـ، فإن أمكن غسل   
مـا حـول الثقب المغروسة فيه اإلبرة وجب الوضوء، وإالَّ           

 .وجب التيمم حتى لو كانت اإلبرة في أعضاء التيمم
ي الحلق أو األنف إلدخال الطعام أو  األنـبوب الذي يوضع ف :306م ـ  

الهـواء إذا كان ال يمنع من الوضوء يجب التوضؤ معه وإالَّ            
 .وجب التيمم

 يجـوز لصـاحب الجبيرة التوضؤ والصالة في أول الوقت   :307م ـ  
بـرجاء استمرار العذر، فإن برئ في سعة الوقت وجب عليه           

لُبرء إعـادة الوضوء والصالة، من دون فرق بين ما لو كان ا           
في أثناء الوضوء أو بعده، وال بين ما يكون أثناء الصالة أو             

ومع البرء في ضيق الوقت يصح الوضوء والصالة      .  بعـدها 
فـي الحـاالت المـتقدمة جمـيعها، بل ويبقى أثر الوضوء            
للصـلوات األخـرى فـي الـوقت التالي من دون ضرورة            

 .إلعادته
 يقتصر أثره على أداء  الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، فال:308م ـ  

الصـالة، بـل يجوز معه فعل كل ما هو مشروط بالوضوء،            
 .كالطواف ومّس آيات القرآن الكريم ونحو ذلك

 في كّل حالة يشك فيها المكلّف أنَّ وظيفته الوضوء أو التيمم، :309م ـ  
 .فإنَّ األحوط وجوباً هو الجمع بين الوضوء والتيمم

لضرر فوضع جبيرة وعمل بموجبها ثُمَّ  إذا اعـتقد المكلّف ا :310م ـ  
تبـين عدم الضرر بطل وضوءه ولزمه إعادة ما صاله بهذا           
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ولو انعكس الفرض فاعتقد عدم الضرر فتوضأ بال        .  الوضوء
جبيـرة فتضـرر فالحكم هنا ببطالن وضوئه أيضاً إذا كان           
الضرر مما يعتني العقالء بتجنبه عادة، بال فرق بين الضرر          

 .يراليسير أو الخط
ولو اعتقد الضرر وأنَّ حكمه الوضوء مع الجبيرة فلم يبال بذلك           
وترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثُمَّ انكشف خطؤه وأنه ال وجود           
للضـرر، فإنَّ حكمه هو بطالن الوضوء، إذا كان الضرر الذي           
 .توهمه مما يتجنبه العقالء عادة، رغم انكشاف عدم الضرر واقعاً
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 :المسلوس والمبطونوضوء : المبحث السابع
من ال يقدر على ضبط حاجة التبول لخلل في         : وُيراد بالمسلوس 

من ال يقدر على ضبط حاجة      : جهـاز التـبول عنده، والمبطون     
ولما كان الوضوء ينتقض    .  التغوط لخلل في جهاز التغوط عنده     

بخروج البول والغائط، وكان كّل من المسلوس والمبطون دائمي         
ه ال ُبدَّ من حكم يناسب هذه الحالة، وبيان ذلك          الحدث إجماالً، فإن  

 :في مسائل
 الحـاالت المتصورة للمسلوس والمبطون، من جهة استمرار  :311م ـ  

 :الحدث وتوقفه، ثالث
 أن يكون الحدث متصالً بال فترٍة إطالقاً، أو توجد          :الحالة األولى 

فتـرةٌ قصيرة ال تتسع للطهارة وبعض الصالة، فيجب عندئٍذ أن           
وضأ ويصلي، ويجوز له أن يجمع بوضوء واحد بين صالتين          يت

أو أكثر، ألنه بحكم المتطهر، يمارس كّل ما يمارسه المتطهر إال           
أن يحدث بحدٍث آخر من نوم ونحوه أو يشفى، ولو يوماً واحداً،            

 .بحيث يخرج منه البول والغائط حسب المعتاد والمعروف
ون فترة معينة من     أن يكـون للمسلوس والمبط     :الحالـة الثانـية   

الـزمن تتسـع للطهارة وللصالة معاً في الوقت الموقَّت للصالة،           
ولـو باالقتصار على الواجبات وترك جميع المستحبات، وعندئذ         
يجـب علـى المبتلـى بهذا المرض أن ينتظر تلك الفترة، سواء             
أكانـت فـي أول الوقت أو وسطه أو آخره، ومتى جاءت الفترة             

 إلى الوضوء والصالة، وفي غير تلك       المعيـنة تجـب المـبادرة     
 .الفترة تجري عليه األحكام االعتيادية للحدث

 أن تكون له فترة معينة من الزمن ولكنها ال تتسع           :الحالـة الثالثة  
للصـالة وللطهـارة بالكامل بل تتسع للطهارة وبعض الصالة،          
وعـندئذ يجـب عليه أن ينتظر هذه الفترة بالذات تماماً كالحالة            

ويتوضأ فيها ويصلي، وال يجب عليه أن يجّدد الوضوء         األولـى   
في أثناء صالته إذا فاجأه الحدث، بل يمضي إلى نهايتها حتى لو            
لم يكن عليه حرج ومشقة من تجديد الوضوء، وعليه أن ال يجمع            
بـين صـالتين بوضـوء واحد إذا أراد االحتياط المستحب، وال       

اللذين ينساهما في   حاجة به إلى وضوء مستقل للسجدة أو التشهد         
 .الصالة ويقضيهما بعد الفراغ منها

 إذا توضـأ للصالة، ثُمَّ صلى ثانية بدون وضوء آخر، واتفق  :312م ـ  
ـ بالصدفة ـ أنّه لم يصدر منه حدث منذ بدأ يتوضأ للصالة  

 .األولى إلى أن فرغ من كلتا الصالتين، صحتا معاً



 
88

لي بوضوئه جاز له أن  كلّما جاز للمسلوس والمبطون أن يص:313م ـ  
يمّس كتابة المصحف الشريف، وال تجري عليه أحكام الحدث         

 .إلى أن ينتهي مفعول الوضوء وأثره في استساغة الصالة
 يجـب على المسلوس والمبطون أن يحرص ويتحفظ ـ جهد   :314م ـ  

المسـتطاع ـ من تعدي نجاسة البول والغائط وسرايتها إلى   
ة، وخاصة إذا تيسرت له بعض      البدن والثياب، من أجل الصال    

المصـنوعات الحديثة لهذه الغاية، ويجب عليه عند كّل صالة          
أن يطهـر الحشـفة والمقعد وكّل ما سرت إليه النجاسة مما            

 .يتصل ببدنه وثيابه بال استثناء
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 الفصل الثالث

 في األغسال

 : وفيه تمهيد ومقصدان
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 :تمهيد
عند حصول أحد أسبابه    هو الطهارة المائية بكيفية خاصة      : الغسل

الحدث (الواجـبة أو المستحبة، أّما الواجبة فهي المعّبر عنها بـ           
الجنابة، والحيض،  : والحدث األكبر الموجب للغسل ستة    ) األكبر

وأّما المستحب  .  والـنفاس، واالستحاضة، والموت، ومس الميت     
يوم الجمعة واإلحرام، وزيارة    : مـنها فلـه أسـباب كثيرة، منها       

 .عن قرب، وغيرها) ع(الحسين اإلمام 
واألغسـال الواجبة والمستحبة كلّها عبادات كالوضوء، فال يصح         

 .شيء منها إالَّ مع نية القربة
كـذلك فـإنَّ الـواجب من هذه األغسال قد يجب لنفسه، كغسل             
الميت، وقد يجب لغيره، وهو سائر األغسال، وأّما المستحب فال          

 ورد استحبابه من أجل سبب      يكـون مسـتحباً وال عـبادة إالَّ إذا        
معـين، فلـو اغتسل المكلّف من دون سبب لم يصح ولم تقع به              
الطهـارة شـرعاً، وبذلك يختلف الغسل عن الوضوء الذي سبق           

 .القول أنه مستحب في نفسه ولو لم يقصد به غاية
وفيما يلي سوف نستقصي في المقصد األول األحكام المتعلّقة بكّل          

ستحب، ما عدا غسل الميت ومسه،      سـبب يجـب له الغسل أو ي       
ثُمَّ .  ألنهمـا سـوف يذكران في الفصل الخاص بأحكام األموات         

نذكر في المقصد الثاني كيفية الغسل وأحكامه العامة بعدما نكون          
 .قد بينا أحكام كّل سبب
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 في أنواع الحدث األكبر: المقصد األول

 :وفيه مباحث

 :في الجنابة: المبحث األول
 :سبب الجنابة •

 :تتحقق الجنابة بأمرين
 الجماع، ويتحقّق بدخول الحشفة في فرج المرأة إن كانت          :األول

الحشـفة سليمة، أو بمقدارها من الذكر إن كانت مقطوعة، حتى           
ولـو لم ينزل المني، فإذا تحقّق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل            
ا على الواطئ وعلى المرأة الموطوءة معاً وكانا ُجنَُبْين، سواء كان         
 .صغيرين أم كبيرين، عاقلين أم مجنونين، مختارين أو مضطرين

 :وهناك حاالت أخرى يجب أن نعرف حكمها، وهي كما يأتي
 3.   ـ الدخول في بهيمة 2.   ـ الدخول في دبر امرأة أو ذكر 1

 . ـ اإلدخال ببعض الحشفة4. ـ الدخول في الميت
ى األحوط  وفي هذه الحاالت يجب على المباشر الفاعل الغسل عل        

وجـوباً، ولكـن ال يكتفـى بـه إذا كان قد حدث منه ما يوجب                
الوضـوء قـبل ذلـك اإليـالج أو بعده، بل ال ُبدَّ من االحتياط               
الوجوبي بضّم الوضوء إليه أيضاً، وحكم اإلنسان المفعول به في          

 .الحالة األولى والرابعة حكم المباشر الفاعل
اسة بالبشرة وبين ما لو     وال فرق في الدخول بين ما لو كانت المم        

الحاجز (غُلِّف الذكر بحاجز من مثل ما يتعارف على تسميته بـ           
 ).الذكري
 خـروج المني من الّرجل بأي سبب كان، من حالل أو            :الثانـي 

حـرام، وفـي يقظـة أو نوم، ومع القصد وبدونه، وفي الصحة             
والمـرض، ومع الشهوة وبدونها، وفي حال االختيار أو اإلكراه،          

خـرج بالقذف الطبيعي أو أخرج من الداخل بواسطة آلة          سـواء   
طبـية، كاإلبرة ونحوها، وسواء خرج صرفاً أو ممتزحاً بدم أو           

هذا إذا خرج من الموضع المعتاد، أّما إذا خرج من غير           .  بـول 
الموضـع المعـتاد فـالحكم بالجـنابة مشكل، واألحوط األولى           

 .االغتسال
 يشهد به أهل الخبرة، واإلفرازات  المـرأة ليس لها َمِني كما :315م ـ  

التي تراها في حال الشهوة وبدونها هي إفرازات طاهرة وال          
 .توجب الغسل
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 إذا ُعــلم أنَّ الخارج َمِني ترتبت عليه أحكامه، وإذا شُـك  :316م ـ  
فـيه فإن رافق خروجه الدفق والشهوة وفتور الجسد مجتمعة          

داها لم يعتبر منياً،    فـي الّرجل السليم كان منياً، وإن فُقدت إح        
.  وفي المريض يكفي حدوث الشهوة وفتور الجسد دون الدفق        

أّمـا المـرأة فليس لها مني ـ حّسب قول أهل الخبرة الذين    
يوجب قولهم االطمئنان ـ وعلى تقدير حصوله عندها فإنه قد  
وردت األحاديـث الصـحيحة بعدم وجوب الغسل عليها مع          

وهي مقدمة عندنا على الشـهوة المالزمـة لفـتور الجسـد،        
 .الرِّوايات القائلة بوجوب الغسل

 كـّل إفـراز للعضو الذكري، غير المني، محكوم بالطهارة،   :317م ـ  
عدا البول والدم، وال يجب له غسل وال وضوء، ولبعض هذه           
اإلفرازات أسماء في لغة العرب، فمنها المذي، وهو ما يخرج          

غبة الجنسية، ومنها   عند المالعبة ونحوها في حالة فوران الر      
الـوذي، وهـو ما يخرج قبل التبول، ومنها الودي، وهو ما            
يخـرج بعـد الـبول، وهي في جوهرها ولونها مختلفة عن            

 .المني
 بعـد خـروج المنـي وانـتهاء الدفق يبقى له أثر في داخل     :318م ـ  

المجـرى، وهـذه البقايا تنجرف عند التبول، فمن خرج منه           
مَّ خرجت منه رطوبة وشك في كونها       المني ولم يتبول بعده ثُ    

منياً أو غير مني، فإنَّ عليه أن يعتبرها منياً، وهو إن كان قد             
اغتسل ثُمَّ خرج هذا البلل فإنَّ عليه االغتسال مرة ثانية بعده،           
لذا فالمستحسن هو التبول قبل الغسل لتنظيف المجرى من أثر          
ـ              المنـي احتـرازا مـن حدوث ذلك معه، وهذا ما يسمى ب

بالـبول، فـإن لـم يقدر على التبول كفاه فعل           ) االسـتبراء (
في عدم  " 206"الخلطات التسع التي ذكرنا كيفيتها في المسألة        

 .االعتداد بالبلل المشتبه بالمني
 منـي الّرجل المتخلّف في مهبل المرأة من أثر المجامعة ال  :319م ـ  

يها يبطل به غسل المرأة لو خرج منها بعد االغتسال، نعم عل          
 .تطهير الموضع فقط لنجاسة المني

ـ   إذا رأى علـى ثـوبه منياً وعلم أنه منه وأنه مضت مدة ولم   :320م 
يلـتفت إلـيه ولم يغتسل له، وجب عليه ـ حين االلتفات ـ     
الغسل للصالة، ووجب عليه قضاء ما يعلم أنه صاله في حال           
الجـنابة دون ما يشك فيه إذا كان قد انقضى وقته، كما تجب             

ـ  .  ادة الصـالة التي صالها مع هذه الجنابة إذا بقي وقتها          إع
ويثبت نفس الحكم إذا علم أنه منه ولكن شك في أنه من جنابة             

 .اغتسل لها أو من جنابة لم يغتسل لها



 
93

 إذا علـم بأنـه أجنب وأنه اغتسل، لكنه ال يتذكر أيهما قبل   :321م ـ  
ن اآلخـر، وجـب عليه االغتسال، وكذلك الحكم لو علم زما          

 .االغتسال وظل يجهل تاريخ الجنابة
ـ   إذا ُوجد أثر الجنابة في ثوب مشترك بين اثنين ولم ُيعلم أيهما :322م 

المجنب، لم يجب الغسل على أحدهما، واألحوط استحباباً لهما         
االغتسـال، نعم إذا طلب أحدهما من اآلخر عمالً تشترط فيه           

حدهما إماماً  الطهارة من الحدث األكبر، وذلك كما إذا صار أ        
لـرفيقه، أو اسـتأجره رفيقه لكنس المسجد، فإنه يتعين حينئذ           
على اإلمام واألجير منهما االغتسال من الجنابة، وإالَّ لم يجز          

 .للمستأجر استئجاره، وال للمأموم االئتمام به
 إذا تحـّركت شـهوة الّرجل وحدث ما يشبه القذف الداخلي   :323م ـ  

 .خارج لم يجب الغسل حينئذولكن لم يخرج المني إلى ال
 يجـوز للمكلّف إجناب نفسه بمجامعة زوجته، أو باالستمتاع  :324م ـ  

بهـا بغيـر الجماع، مع العلم بعدم القدرة على االغتسال من            
الجـنابة للصـالة لضيق الوقت أو لعدم القدرة على الماء أو            
لغيـرهما من األسباب ما دام قادراً على التيمم، نعم مع العلم            

م القدرة على التيمم بعد الجنابة بدالً عنها ال يجوز إجناب           بعد
 .النفس حينئذ

 إذا حصـلت جنابة للصبي قبل البلوغ بمثل الدخول واغتسل  :325م ـ  
من الجنابة صح منه ولم يجب عليه االغتسال عند بلوغه، فإن           
لـم يكن قد اغتسل وجب عليه االغتسال عند البلوغ من أجل            

 .الصالة
ا العـب الرجل زوجته وشك في حصول الدخول لم يجب   إذ:326م ـ  

 .عليه الغسل
 إذا خرج منه ماء وعلم أنه بول أو مني، ولم يستطع تمييزه، :327م ـ  

فإن كان متطهراً من الحدث األصغر واألكبر قبل خروج ذلك          
المـاء وجب عليه الغسل من الجنابة والوضوء معاً، وإن كان    

وء بدون غسل، وإن كان     محـدثاً باألصـغر فقط لزمه الوض      
 .جنباً لزمه الغسل منها بدون وضوء

 إذا اعتقد الجنب بأنه قد اغتسل، وأثناء الصالة شك في كونه :328م ـ  
قـد اغتسـل فعالً أو لم يغتسل، بطلت صالته ولزمه الغسل            
وإعـادة الصالة، فإن حدث هذا الشك بعد الفراغ من الصالة           

 من صلوات، لكن إن     صحت صالته ولزمه االغتسال لما يأتي     
كـان قـد أحـدث باألصغر بعدما فرغ من صالته وقبل أن             
يغتسـل لـم تصح صالته التي فرغ منها بل يلزمه االغتسال            

 .وإعادة الصالة إذا بقي وقتها، ثُمَّ التوضؤ للصالة اآلتية
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 :ما يتوقف على غسل الجنابة •
 :يجب الغسل من الجنابة من أجل أمور

اعها، الواجبة والمستحبة، أداء أو      للصـالة بجمـيع أنـو      :األول
قضـاء، للصالة الكاملة أو ألجزائها المنسية، مثل قضاء السجدة          
والتشـهد، ولصـالة االحتـياط، ولسـجود السهو على األحوط           

 .استحباباً، نعم ال يجب لصالة األموات وال لسجدة التالوة
 للطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة الواجبين أو           :الثانـي 

ندوبـين، دون الطواف المندوب المستقل عن أعمال الحج أو          الم
العمـرة، وتظهر الفائدة فيما لو دخل المسجد الحرام حال جنابته           
سـهواً وطـاف طـوافاً مستحباً، فإنه يحكم بصحة طوافه لعدم            
 .اشتراط الطهارة من الحدث األكبر فيه، وال من األصغر كما مر

االً، فإنه ال ُبدَّ من      للصـيام الـواجب والمسـتحب إجم       :الـثالث 
االحتـياط وجوباً باالغتسال قبل طلوع الفجر لمن أجنب ليالً في           
صـيام شـهر رمضان وغيره من أنواع الصوم الواجب، وكذا           
يبطل الصوم باإلجناب عمداً أثناء النهار في جميع أنواع الصيام          

إّما اإلصباح جنباً باالحتالم أثناء النوم فإنه       .  الواجب والمستحب 
أنظر مبحث المفطرات،   .  ( يضـر بصـوم القضاء وال غيره       ال
 ).478:ص

 :ما يحرم على الجنب •
 :يحرم على الجنب أمور

 مّس كلمات المصحف الشريف من البسملة وآيات السور         :األول
وتـوابعها من النقط والحركات والمد ونحوها، أّما ترك مّس لفظ           

ن باب االحتياط   الجاللة وأسماء اللّه تعالى وصفاته الخاصة فهو م       
.  الـذي ال ينبغـي تركه، وذلك بالتفصيل الذي تقدم في الوضوء           

 ). وما بعدها216:أنظر المسألة(
التواجد والمكث في المسجد ولو لمدة قليلة، وخاصة في         : الثانـي 

، أّما مجّرد الدخول إليه من      )ص(المسـجد الحرام ومسجد النبّي      
 بقصد المرور فيه    دون أن يـتوقف ويستقر فيه ولو لمدة قصيرة،        

واالجتياز من باب إلى باب آخر أو من أجل أخذ شيء منه، فهو             
على ) ص(غيـر جائـز في خصوص المسجدين الحرام والنبّي          

األحـوط وجوباً، وجائز في غيرهما من المساجد، وأّما الدخول          
لوضع شيء في المسجد فهو غير جائز في جميع المساجد إالَّ أن            

 .يكون حال العبور فيه
 .هذا وال بأس في إلقاء شيء في المسجد بقذفه من الخارج

 األحـوط اسـتحباباً اعتـبار المشاهد المشرفة للمعصومين    :329م ـ  
صلوات اللّه وسالمه عليهم كالمساجد، وإن كان يجوز دخول         
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الجنب إليها والمكث فيها، ما لم يعلم كون المشهد المشرف قد           
 .سجد حينئذاتخذ ووقف مسجداً فيجري عليه حكم الم

 ال فـرق فـي حرمة المكث ونحوه على الجنب بين المسجد   :330م ـ  
المعمور والمسجد الخراب، بل يشمل حتى المسجد الذي زالت         

 .آثاره ومعالمه ولم يبق إال أرضه
 ما اتخذ مصلى من البيوت واألماكن ال تلحقه أحكام المسجد، :331م ـ  

لمسجد كداره  وكـذلك ما يشك في كونه مسجداً من ملحقات ا         
 .وشرفاته ونحوهما

 األحـوط اسـتحباباً ترك قراءة آيات السجدة من سور           :الـثالث 
 .العزائم، الم السجدة، وحم فصلت، والنجم، والعلق

 مـع الشـك في الجنابة ال يحرم شيء من المذكورات إالَّ ما   :332م ـ  
يحـرم مـنها مع الحدث األصغر لمن كان محدثاً به، كمّس            

 .لكريم كما سلفكلمات القرآن ا
 :ما يكره الجنب •

 :قد ذكر العلماء أنه يكره للجنب فعل أمور
 األكل والشرب إال أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق،         :األول

 .أو يتوضأ
 مـّس هامش وما بين سطور المصحف وحمله وتعليقه          :الثانـي 

 .على الجسد أو الثياب
حاجة للقراءة   قراءة ما زاد على سبع آيات، إالَّ أن يكون ب          :الثالث

 .من أجل الفائدة الروحية أو العلمية
، للّرجل  )الخضاب( صـبغ الشـعر وهـو المسمى بـ          :الـرابع 
 .والمرأة
 . مجامعة الزوجة قبل الغسل من جنابة االحتالم:الخامس

 ـــــــــــــــــــــــ
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 :في الحيض: المبحث الثاني
ي أوقات  وهـو دم تقذفه المرأة السوية من الرحم إلى الخارج، ف          

منـتظمة غالـباً، بواسطة الفرج الذي هو المخرج المعتاد، وقد           
يـتعذر خـروجه مـن موضعه المعتاد فيتحول عنه ليخرج من            
موضـع آخـر استثنائي، بسبب الخلقة أو بسبب طارئ صحي،           
وتتـرتب عليه أحكام الحيض سواء خرج من الموضع المعتاد أو           

أحمر أو أسود،   : ليةوغالباً ما يكون على الصفة التا     .  مـن غيره  
حـاراً، كثـيفاً، يخرج بدفق وحرقة، وهذه الصفات نحتاجها عند           

 .االشتباه لتمييز دم الحيض عن غيره كما سيأتي
 :الشروط العامة •

يجـب أن تتوفـر عـّدة أمور أساسية كي يعتبر الدم الخارج دم              
حيض، بحيث لو لم تتوفر هذه األمور ال يعتبر الدم حيضاً حتى            

وقت العادة أو موافقاً لصفات دم الحيض، وهذه        ولـو كـان في      
 :الشروط هي

ال يحكم بكون الدم الخارج حيضاً إالَّ إذا حصل         : الـبلوغ : األول
بعـد البلوغ الشرعي المقدر عند األنثى ببلوغ تسع سنوات قمرية        
علـى األحـوط وجـوباً، والتي يساويها بالميالدي ثمان سنوات           

 سنوات الدم ويكون موافقاً     وتسـعة أشهر؛ فحين ترى بنت التسع      
لباقي شروط الحيض يحكم بكونه حيضاً، حتى ولو كانت رؤيته          
في مثل هذه السن مخالفة لما هو المألوف، والدم الخارج قبل ذلك            
ال يكـون حيضاً حتى لو كان بصفات دم الحيض، ومن يشك في             
بلـوغها يحكم بعدم بلوغها، وال يكون ما تراه من الدم دليالً على            

لوغ إالَّ أن يحصـل لهـا اليقـين بسببه أنها قد بلغت التسع              الـب 
 .فتتحيض به

وهي السن التي تيأس المرأة بعدها      : عدم بلوغ سن اليأس   : الثاني
ـ من إنجاب األطفال، وهي محددة في        ــ بحكـم العادة الغالبة     

والتي تساوي بالميالدي   (الشرع بإكمال سن الخمسين عاماً قمرية       
، فكّل  ) أشهر ونصف الشهر تقريباً    سبعةاً و ثمانـية وأربعين عام   

امـرأة بلغـت الخمسين من عمرها ال يكون ما تراه من الدم دم              
.  حـيض، بـل هو استحاضة حتى ولو كان بصفات دم الحيض           

أن تجمـع بين أفعال     " القرشـية "واألحـوط اسـتحباباً للمـرأة       
المستحاضـة وتـروك الحائض فيما بين الخمسين والستين عند          

 .ط الحيض، وإال فهي مستحاضة كغيرها من النساءتوفر شرو
الجد ) النضر بن كنانة  (هي التي تنتسب إلى     : والمـرأة القرشـية   

األصلي للبطون العربية التي كانت تعيش في مكة، أمثال بني تيم           
وبنـي عـدي وبني زهرة وبني هاشم وبني أمية وغيرهم ممن            
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ب إلى رسول   ذكـرهم النسابة، فتكون المرأة الفاطمية التي تنتس       
أحد أفراد المرأة   ) ع(عن طريق ابنته فاطمة الزهراء      ) ص(اللّه  

القرشية، وبما أنَّ غالب النّاس ال يهتمون بتحديد أنسابهم البعيدة،          
فـإنَّ مـن تشـك في أنها قرشية أو غير قرشية ال يحكم بكونها               
قرشـية، وتكـون مدة حيضها حتى الخمسين، وما بعد الخمسين           

 .يكون استحاضة
أنه يجب  ) الجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض     (ومعنى  

عليها الصوم والصالة بالنحو الواجب في االستحاضة، كما يجب         
عليها ـ أيضاً ـ ترك دخول المساجد واجتناب االتصال الجنسي   

 .ونحوهما مما يحرم على الحائض
فال يحكم بالحيض إالَّ بعد خروجه إلى       : خـروج الـدم   : الـثالث 

الفـرج، وسبب هذا الشرط أنَّ الدم في بداية نزوله من           خـارج   
الـرحم قـد ال يكون غزيراً، بل يتنقط ببطء شديد ليقطع تجويف           

الممتد بضعة سنتمترات تفصل ما بين عنق الرحم، الذي        ) المهبل(
يبدأ الدم بالنزول منه، وبين فوهة الفرج التي يخرج منها الدم إلى            

، ومن هنا فإنَّ المرأة     )طن الفرج با(الخارج، وهذه المسافة تسمى     
قـد تحّس ببداية خروج الدم من الرحم ولكنها ال تراه يخرج من             
الفـرج إالَّ إذا أدخلت قطنة لتكتشف أنَّ الدم موجود في الباطن،            
فمـا دام الدم موجوداً في الباطن ال تعتبر المرأة في الحيض أبداً             

ا إذا خرج الدم    بل تبقى على ما هي عليه من الصالة وغيرها، أمّ         
وسـال بنفسه أو أنها أدخلت قطنة وخرج عليها دم ثُمَّ استمر الدم        
في الجريان أو ظّل موجوداً في باطن الفرج، اعتبرت نفسها في           

 .الحيض عند توفر باقي الشرائط المطلوبة
وكمـا بدايـة الحيض كذلك نهايته، فإنَّ بقاء الدم في الباطن في             

ل على استمرار الحيض حتى لو      األيـام األخيـرة من الحيض يد      
 .انقطع سيالنه من الخارج

 إذا شعرت المرأة بخروج الدم من الرحم وظنّت أنَّ حيضها :333م ـ  
قد بدأ لم يجب عليها أن تدخل قطنة لتفحص نفسها وتتأكد من            
ذلـك، بل إنَّ بإمكانها أن ال تهتم بهذا الشعور وتبقى على ما             

وتتيقن ـ حينئذ ـ ببداية   هي عليه حتى يخرج الدم من نفسه 
الحيض فعالً، ولكن األحوط األولى أن تفحص نفسها في هذه          

 .الحالة
مـوافقة ذلك الدم وخروجه في وقت العادة للمرأة ذات          : الـرابع 

العادة ولو لم يكن بصفات دم الحيض، أو خروجه موافقاً لصفات           
دم الحـيض مـن المرأة التي ليس لها عادة، وعليه فإنه إذا تمت          

ـ  ائر الشروط لم يحكم بكون الدم حيضاً إالَّ إذا وافق أحد هذين            س
 :األمرين، وتفصيل ذلك على النحو التالي
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موافقـته أليـام العـادة الوقتية، بحيث يكون للمرأة عادة           : األول
منـتظمة فـي الوقت وترى الدم فيها باستمرار، ففي هذه الحالة            

ولو لم يكن   تعتبـر نفسها في الحيض بمجّرد أن ترى الدم حتى           
بصـفات دم الحـيض، وسوف يأتي البيان الوافي ألحوال ذات           

 .العادة
موافقة الدم الخارج من غير ذات العادة الوقتية لصفات دم         : الثاني

الحيض، فإذا لم يكن الدم الخارج موافقاً لصفات الحيض لم يعتبر           
ويجب االنتباه إلى   .  حيضاً، بل يكون استحاضة كما سيأتي بيانه      

 يجب اجتماع جميع تلك الصفات، بل يكفي وجود واحدة          أنـه ال  
وذلك أننا قد أشرنا فيما سبق إلى أنَّ        .  مـنها ليحكم بكونه حيضاً    

دم الحـيض يكون ـ في الغالب ـ أحمر أو أسود، حاراً كثيفاً،    
ومن الناحية العملية فإننا نالحظ أحياناً      .  يخـرج بحـرقة ودفق    

ود، أو خلوه من الدفق أو الحرقة       انتقال الدم ما بين األحمر واألس     
فـي بعـض األحيان واشتماله عليها في أحيان أخرى، وهذا ال            
يضـر في كون الجميع حيضاً، ما دام قد اشتمل على بعض هذه             

نعـم سـوف يأتـي في أحكام المبتدئة والمضطربة       .  الصـفات 
االعـتداد بمراتب الحمرة، فلو كان دم أحمر واآلخر أسود اعتبر           

وعموماً فإنَّ ما ذكر من     .  اضـة واألسود حيضاً   األحمـر استح  
الصفات لدم الحيض تكون موجودة في الغالب عندما تكون المرأة          
فـي حـدث الحـيض بينما يكون ضّدها هو الموجود في حدث             

 .االستحاضة
من أجل اعتبار الدم حيضاً ال ُبدَّ أن        : مـدة الجـريان   : الخـامس 

ذه المدة وتوضيح   يسـتمر ويجري مدة معينة، ومن أجل تحديد ه        
 :مالبساتها ال ُبدَّ من مالحظة األمور التالية

يجـب أن ال تقل المدة عن ثالثة أيام وال تزيد عن العشرة،             : أوالً
فلـو رأت المـرأة الـدم ساعة أو يوماً أو يومين ثُمَّ توقف تماماً          
وانقطـع لم يعتبر ذلك الدم حيضاً، وكذلك لو ظلّت ترى الدم إلى             

عشرة أيام، فإنَّ الدم ـ حينئذ ـ ال يكون جميعه   مـدة تزيد عن ال 
 .حيضاً كما سنبين ذلك الحقاً

ما دامت األيام الثالثة األولى هي األصل في كون المرأة          : ثانـياً 
حائضـاً، فإنه ال يجب تتابع أيام الدم الثالثة وتواصلها خالفاً لما            

 توقفه ذهب إليه المشهور، فال يضر بذلك، رؤية الدم يوماً مثالً ثُمَّ     
وانقطاعه تماماً في اليوم الثاني ثُمَّ عودته في اليوم الثالث يوماً أو            
يومـين، وهكـذا، بل تعتبر المرأة حائضاً إذا كان مجموع األيام            
التـي رأت فيها الدم ثالثة أيام فصاعداً، ورغم أنَّ الغالب في دم             
الحـيض هـو تواصـل أيامه فإنه إذا حدث التقطع فإنَّ األحوط             

اً للمـرأة في اليوم الذي ترى فيه الدم أن تجمع بين أفعال             وجـوب 
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المستحاضـة وتـروك الحائض، أّما يوم االنقطاع والطهر فإنه          
 .يجب عليها االغتسال واإلتيان بأعمال الطاهرة

إنَّ هذه المالحظة واضحة من الناحية النظرية، ولكن        : وقد تقول 
ا لو كانت   كـيف تتصـرف المرأة مع مثل هذا الوضع عملياً فيم          

 .تعلم أنَّ الدم سوف يكون متقطعاً بهذا النحو أو أنها ال تعلم به
إنَّ المرأة إذا استقر أمرها على هذا النحو من التقطع          : والجـواب 

وكانـت تعلم به مسبقاً، فال إشكال عليها، ألنها ـ حينئذ ـ تهيئ    
نفسها للقيام بتلك الوظيفة بمجّرد أن ترى الدم، فتجمع بين أعمال           
المستحاضة وتروك الحائض في يوم الدم، وحيث إننا نفترض أنه          
سـينقطع عـنها الدم في اليوم التالي فإن حدث االستحاضة الذي            
انقطع عنها قد يستلزم أن تغتسل غسل االستحاضة في يوم النقاء           

 .واالنقطاع وتؤدي عباداتها، وهكذا في سائر األيام
ها تعتبر نفسها حائضاً في     وأّمـا إذا لم تكن تعلم بهذا التقطع، فإن        

يوم الدم ما دامت ال تعلم بأنه سينقطع في اليوم التالي، فإذا انقطع             
لـزمها االغتسـال والصـالة، فإذا جاءها الدم في اليوم الثالث            
فالواجب أن تعتبره حيضاً ألنها أيضاً ال تعلم إن كان سينقطع في            

ذي ترى فيه   الـيوم الـذي بعده، وهكذا إلى ما بعد اليوم الثالث ال           
فتمضي في حيضها وال    الدم، فإنها عند ذلك تكتشف أنها حائض        
وأنه كان يجب عليها أن     شيء عليها، أو تكتشف أنها غير حائض،      

 الدم بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك       يومـي تحـتاط فـي     
ذينك الحائض، فعليها حينئذ قضاء ما فاتها من صالة وصوم في           

 .اليومين
ار الدم بالتواجد ولو في باطن الفرج بعد        يجـب اسـتمر   : ثالـثاً 

خـروجه أو إخراجه بقطنة، في كّل يوم من األيام الثالثة األولى            
على مدار األربع والعشرين ساعة، من دون أن يضر توقفه لفترة         
يسـيرة كالدقائق، فلو توقف خالل الليل أو النهار ساعة مثالً أو            

دم تماماً لم يعتبر الدم     سـاعتين توقفاً تاماً ونقت فيه المرأة من ال        
الـذي رأتـه قـبل التوقف من دم الحيض، وعليها أن تستأنف             

وبالمقارنة بين المالحظة الثانية    .  الحساب بعد تجدد خروج الدم    
والثالـثة يتبين لنا أنَّ الدم ال ُبدَّ أن يتواجد لمدة ثالثة أيام ولو لم               

 كّل يوم   تكـن متواصلة كما هو مفاد المالحظة الثانية، ولكنه في         
مـن هـذه األيام الثالثة يجب أن يبقى متواجداً على مدار الليل             
والـنهار حتى لو انقطع بعد ذلك ليوم ثُمَّ تجّدد بعد ذلك، كما هو              

 .مفاد المالحظة الثالثة
أن يفصل بين الحيض السابق والحيض الذي بعده مدة         : السـادس 

من نهاية  ال تقـل عـن عشرة أيام، فلو رأت الدم بعد ثمانية أيام              
حيضـها السـابق لم يكن هذا الدم حيضاً، بل إنَّ عليها اعتباره             
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استحاضـة حتى تتم العشرة من نهاية الحيض األول، ثُمَّ بعد ذلك           
 .يمكن اعتباره حيضاً إذا اجتمعت شروطه

 أن ال يكـون دم جـرح أو قرح مما ينتج عن أسباب              :السـابع 
 .كامه الحقاًمرضية أو عن افتضاض البكارة، وسيأتي بيان أح

 المبدأ الشرعي الحتساب األيام وعدها، سواء في ذلك األيام :334م ـ  
الثالثة األول بناًء على القول بضرورة التوالي فيما بينها، أو          
غيـر األيام الثالثة، كاحتساب عشرة الطهر، أو احتساب أياٍم          
مـن عادتها، عشرةُ أيام متواصلة أو أقل، إنَّ المبدأ الشرعي           

 :على نحوين، وليكن المثل على العشرة أياميتصور 
أن تـرى الـدم صباح يوم الخميس ـ مثالً ـ مع طلوع      :األول

الفجـر أو قبله، فعليها أن تعد عشر نهارات وتسع لياٍل، فتنتهي            
األيـام العشرة غروب يوم السبت، وكذلك لو رأت الدم في ليلة            

الوقت في  يـوم الخمـيس، في أي وقت منها، فإنها ال تُدِخل هذا             
 .الحساب، بل تبدأ الحساب من صباح يوم الخميس

أن ترى الدم نهار الخميس، بعد الفجر أو قبل الظهر أو           : الثانـي 
بعـده، فعليها أن تعد أحد عشر نهاراً وعشرة لياٍل، فتنتهي األيام            
العشرة في هذا المثال يوم األحد بنفس الساعة التي كانت قد رأت            

 .الدم فيها يوم الخميس
هكـذا لـو أرادت حسـاب خمسة أيام أو سبعة، تحسبها بنفس             و

 .الطريقتين السابقتين مع تغيير رقم العدد فقط
 ال شـك في أنَّ فترة الرضاع يحدث فيها الحيض، فيمكن أن  :335م ـ  

تكون المرأة مرضعة ويأتيها الحيض مثل غير المرضع، أّما         
لحمل المـرأة الحامل فاألقرب فيها عدم اجتماع الحيض مع ا         

واعتـبار الدم الذي تراه خالل حملها استحاضة، غير أنَّ ما           
تـراه مـن الـدم إذا وافق شروط الحيض بأن كان في وقت              
عادتهـا، أو كـان بصفات دم الحيض، ال سيما إذا رأته بعد             
عادتها بعشرين يوماً، فاألحوط استحباباً لها أن تجمع في فترة          

 .الدم بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
 إذا شـكت المـرأة في الدم الخارج منها في ليلة زفافها فلم   :336م ـ  

تعرف أهو دم حيض أو أنه دم افتضاض البكارة، وجب عليها  
فـي هـذه الحالة أن تفحص نفسها بإدخال قطنة وتركها في            
موضـع الـدم دقيقة ثـمَّ إخراجها بتمهل، فإن كانت مطوقة           

لئ فإنَّ هذا الدم يكون     وملـوثة بالدم بنحو لم تُغمس بالدم وتمت       
دم بكارة، وال يترتب عليه شيء سوى تطهير موضع النجاسة          
والقيام بأعمالها بالشكل الطبيعي، وأّما إذا كانت مغموسة بالدم         
وممتلـئة فهو دم الحيض إذا وافق باقي الشروط، وأّما إذا لم            
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تـتمكن من إجراء االختبار السابق، فإن كان لها عادة وقتية           
 الـدم وقـت عادتها اعتبرته حيضاً، وإن لم        وصـادف هـذا   

يصـادف وقت عادتها اعتبرته دم بكارة، وأّما إذا لم يكن لها            
حالـة سابقة أو جهلت حالتها السابقة اعتبرت أنها ليست في           
الحـيض وأّن الـدم الخارج دم بكارة ومارست أمورها بنحو           

 .اعتيادي
 لم تفحص   هـذا، وإنَّ معنى وجوب الفحص المذكور هنا أنها إذا         

نفسـها وصـلّت ال تكون آثمة بترك الفحص، ولكنها إذا صلّت            
بقصـد األمر اليقيني المتوجه إليها تكون صالتها باطلة إذا كانت           
ملتفـتة، أّمـا إذا كانـت غافلةً أو تحقّق منها قصد القربة جهالً              

 .بالحكم فإنَّ صالتها تكون صحيحة إذا تبين أنَّ الدم دم بكارة
جـد فـي باطن الفرج قرح أو جرح ُمعرَّض للنزف،    إذا و:377م ـ  

ورأت الدم وشكت أنه دم ذلك الجرح أو أنه من دم الحيض،            
ففي هذه الحالة تعتبر أنَّ الدم الخارج هو دم الجرح وليس من            
دم الحيض، من دون أن يترتب عليها شيء أبداً، حتى إنَّ هذا            

النزف وال الدم إذا لم ينقطع وبقي ينزف يجوز لها الصالة مع           
 .يجب تطهير الموضع ما دام التطهير غير ممكن

 إذا رأت المـرأة على ثوبها شيئاً بلون الدم وشكت في كونه  :338م ـ  
دماً أو صباغاً أحمر مثالً فإنها ال تعتبره دماً، ولو علمت أنه            
دم وشكت في كونه من الرحم أو من غيره لم تعتن بهذا الشك             

 أما بالنسبة للنجاسة فإنَّ عليها      بالنسـبة لترتيب آثار الحيض،    
 .تطهير الموضع منه كما هو واضح

 بعدما ذكرنا جميع الشروط التي ال ُبدَّ من توفرها ليكون الدم :339م ـ  
حيضاً، وبعدما تبين أن بعض هذه الشروط يتوفر قبل الدم أو           
مقارنـاً له وبعضها يتوفر بعد مضي مدة عليه، ثالثة أيام أو            

ـ      ين لـنا أنَّ المرأة لن تعرف أنها في حدث          أكثـر، فإنـه يتب
الحـيض فـور رؤيـتها للدم، بل ال ُبدَّ من مرور تلك المدة              
السابقة أي ثالثة أيام في أوله وانتظار وقوفه على العشرة في           
آخره، فما هو معنى األحكام التي مرت من اعتبار نفسها في           
الحـيض أو اعتـبارها في االستحاضة ما دامت غير عالمة           

لهـا وال بوظيفتها، بل كيف وماذا تفعل خالل مدة الترقب           بحا
 ؟؟..هذه التي تنتهي باليقين

إنـنا قـد ذكـرنا شيئاً من هذا عند حديثنا عن مدة             : والجـواب 
إنَّ المرأة حين خروج الدم منها      : الجريان، ونزيد على ذلك فنقول    

مـوافقاً  لوقت عادتها يلزمها منذ اللحظة األولى أن تعتبر نفسها            
ائضـاً وتـبادر إلـى تـرك الصالة والصوم ودخول المساجد            ح
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وغيرها مما ال يصح منها في فترة الحيض، ألن ذلك هو الوضع            
الطبيعـي لغالب النساء اللواتي لهن عادة منتظمة ويعرفن حالهن          

فـإذا اختل هذا الوضع الطبيعي      .  عـند بدايـة خـروج الـدم       
ـ أن واضـطرب وقـت خروج الدم منها وجب عليها ـ أيضاً     

تتحيض بمجّرد رؤية الدم موافقاً لصفات الحيض، ثُمَّ إن تبين لها           
بعـد ذلك، وحتى اليوم العاشر، أنها في الحيض تكون قد أّدت ما             
علـيها، وإن تبين أنها مستحاضة وجب عليها أن تقضي ما فاتها            
وتشـرع بوظيفة المستحاضة، وكذا إن تبين لها أنه يجب عليها            

 .تحاضة وتروك الحائضالجمع بين أعمال المس
وهـذا يعنـي أنَّ دور بعض هذه الشروط هو دور الكاشف عن             

 .الوظيفة الحقيقية للعمل على طبقها ولو قضاًء بعد فوات األوان
 :أصناف النساء •

قد تتأكد المرأة أنَّ الدم الخارج منها ليس دم بكارة وال جرح وال             
ن يكون  ويمكن أ ... قـرح وال غيرها، بل هو دم قد قذفه الرحم         
إنه ال يمكن تعيين    : حيضاً كما يمكن أن يكون استحاضة، وقد قلنا       

إّما موافقة وقت العادة أو موافقة      : الحـيض إالَّ بإحـدى وسيلتين     
صفات الحيض لمن ليس لها عادة مضبوطة، ولما كانت أصناف          
النسـاء مخـتلفة فـي ذلك فإنَّ من الطبيعي أن تختلف األحكام             

 :ة ذلك ستة أصنافباختالف األصناف، ومحصل
وهي المرأة التي لها عادة :  ـ ذات العـادة الوقتـية والعددية   1

مضبوطة في الوقت والعدد، بحيث ترى الدم ـ مثالً ـ في أول   
 .كّل شهر ويستمر سبعة أيام، ويبقى هكذا دائماً

وهي التي ترى الدم في أول كّل شهر :  ـ ذات العـادة الوقتية  2
رة يستمر ثالثة ومرة يستمر خمسة أو ــ مثالً ـ دائماً، ولكن م  

 .سبعة، بحيث يتفق في الوقت ويختلف في العدد
وهي التي لها عادة مستمرة متفقة :  ـ ذات العادة العددية فقط 3

فـي العـدد ومختلفة في الوقت، كأن ترى الدم ـ مثالً ـ دائماً     
سبعة أيام، ولكن مرة تراه في أول الشهر ومرة في وسطه ومرة            

 . وهكذا يستمر على ذلكفي آخره،
وهي التي كانت لها عادة مستقرة ثُمَّ اضطربت :  ـ المضطربة 4

فلم تنتظم ال من حيث الوقت وال من حيث العدد، واستمرت على            
 .ذلك

وهي التي كانت لها عادة مستقرة ونسيتها فلم :  ـ ناسية العادة 5
 .تعد تذكر متى وكم كانت عادتها، واستمرت على ذلك

 .وهي التي ترى الدم للمرة األولى في حياتها: دئة ـ المبت6
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 إنمـا تعتبر المرأة ذات عادة إذا تكررت لها رؤية الدم على  :340م ـ  
أحـد األنحـاء الثالثة السابقة مرتين متواليتين متماثلتين، فإذا        
اتفقت العادة في الوقت والعدد أو في أحدهما فقط في شهرين           

 ابتداًء من الشهر الثالث على      متواليين تعتبر ذات عادة، فتعمل    
وفـق عادتها وتُجري على نفسها أحكام الحيض التي أجرتها          

 .في السابق
 ذات العـادة المسـتقرة قـد يعـرض علـيها االضطراب      :341م ـ  

واالخـتالف، فـإن كان لمرة واحدة لم تؤثر في ثباتها على            
عادتها، وإن تكرر االختالف شهرين متواليين، ارتفعت العادة        

لى عند ذلك، وأصبح لها عادة جديدة، ويكون العمل على          األو
طـبقها مـا دامت مستمرة على النحو الجديد، فإذا لم تستمر            
علـى ذلـك اعتبـرت عادتهـا مضـطربة، ولحقتها أحكام            
المضطربة ابتداًء من الشهر الرابع أو المرة الرابعة التي ترى          

االضطراب فـيها الدم، أّما في األشهر الثالثة األولى التي بدأ           
منها فإنه قد كان يجب عليها أن تعتبر نفسها حائضاً حتى يوم            
عادتهـا األولـى إذا كانت أقل من ستة أيام، ثُمَّ تترك العبادة             
حتـى الـيوم السادس أو السابع احتياطاً إذا بقي الدم مستمراً            
إليهما، ثُمَّ بعد ذلك يلحقها الحكم العام من وقوفه على العشرة           

 .يادته على العشرة، كما سيأتيأو قبلها أو ز
 قـد تثبت للمرأة عادة مركبة، وذلك بأن ترى الدم على نحو  :342م ـ  

معـين شـهرين متماثلـين ثم شهرين متماثلين على خالف           
الشـهرين السـابقين، مثل أن ترى الدم في أول الشهر ولمدة            
خمسـة أيـام مرتين، ثُمَّ ترى الدم في منتصف الشهر الثالث            

 مرتين، وتظّل هكذا دائماً، أو ترى شهراً متفقاً         ولمـدة أسبوع  
وشهراً مختلفاً ثُمَّ ترى الشهرين التاليين مثلهما، مثل أن ترى          
في أوله خمسة أيام، وفي الشهر الثاني في منتصفه سبعة أيام،           
والشـهر الـثالث مثل األول والرابع مثل الثاني، وتبقى هكذا           

 .دائماً
العادة وال يحل مشكلتها، بل يجب      ولكن ذلك ال يجعلها بحكم ذات       

أن تحـتاط باعتبار نفسها مضطربة وذات عادة، ومعنى ذلك أنه           
فـي كّل مرة يكون فيها الدم بحسب عادتها المركبة أقل من ستة             
أيـام يجـب عليها أن تعتبر أيام عادتها المركبة حيضاً ثُمَّ تترك             

 فإذا كان   العـبادة إلى اليوم السادس أو السابع زيادة على عادتها،         
وقـت عادتهـا الطبيعي مرة ثالثة ومرة أربعة وجب عليها أن            
 .تعتبر نفسها حائضاً حتى اليوم السادس أو السابع مخيرة في ذلك

 لـيس من الضروري لذات العادة الوقتية أن تكون رؤية الدم  :343م ـ  
فـي الـوقت تماماً، فلو تقّدمت على الوقت بيوم أو يومين أو             



 
104

يوم أو يومين لم يؤثر ذلك على اعتبارها        كانـت بعد الوقت ب    
 .ذات عادة وقتية ما دامت رؤيته قد تمت خالل أيام العادة

فـإن رأتـه قبل عادتها بأسبوع أو أربعة أيام لم تتحيض بمجّرد             
رؤيـة الدم، بل ترى إن كان بصفات دم الحيض تجعله حيضاً،            

لدم وإالَّ كان استحاضة، فإن حان وقت عادتها تحيضت ولو كان ا          
 .أصفر

 :أحكام كّل صنف •
ال ُبـدَّ لنا بعدما استعرضنا أصناف المرأة الحائض من أن نذكر            
فـيما يلـي األحكام الخاصة بكّل صنف من األصناف المذكورة،     
وبمـا أنَّ الوضع الطبيعي للمرأة أن ترى الحيض ألول مرة في            
حـياتها فإنـنا سـوف نبدأ بأحكام المبتدئة التي تتفق في أغلب             

 :ا مع المضطربة فنقولأحكامه
 :المبتدئة والمضطربة: الصنف األول

إذا رأت المـرأة الدم وليس لها عادة منتظمة إّما بسبب كونها قد             
رأت الـدم للمرة األولى في حياتها، أو بسبب اضطراب عادتها           
بعد انتظامها، فمن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يكون اكتشافها           

 كان واجداً لصفات الحيض     للحـيض علـى أساس الصفات، فما      
تجعلـه حيضـاً وما كان فاقداً لها تعتبره استحاضة، لكن إذا لم             
يتجاوز الدم عشرة أيام وتراوح لون الدم خالل هذه األيام ما بين            
األحمر واألسود واألصفر، جعلت الدم غير األصفر حيضاً، حتى         
ولـو كـان أحمـر تـارة وأسود أخرى، وجعلت الدم األصفر             

 وإذا كان جميعه بلون واحد اعتبرته حيضاً إن كان          . استحاضـة 
بصـفات الحيض واستحاضة إن كان بصفات دم االستحاضة في          

 .األيام العشرة جميعها
 :أّما إذا تجاوز الدم العشرة أيام فهنا فرضان

أن يختلف لون الدم طوال الثالثة عشر يوماً مثالً         : الفرض األول 
و بين األحمر واألسود    ويتـراوح بـين األسـود واألحمر فقط، أ        

واألصفر، فهنا تعتبر األكثف لوناً حيضاً، وهو األسود في الحالة          
األولـى واألحمر واألسود في الحالة الثانية، واألخف لوناً، وهو          
األحمـر فـي األولى واألصفر في الثانية، استحاضة، كذلك لو           
تـراوح اللـون بين األحمر واألصفر فإنها تجعل األول حيضاً           

ـ  ي استحاضة، وذلك جميعه مشروط بأن ال يقل الدم الذي          والثان
اعتبـرته حيضاً عن الثالثة وال يزيد على العشرة، إذ يعتبر عند            

وقد ترى الدم بصفات    .  ذلك استحاضة حتى ولو كان أكثف لوناً      
الحـيض خمسة أيام مثالً ثُمَّ بصفات االستحاضة خمسة ثُمَّ خمسة      

 الخمسة األولى حيضاً    أيـام بصفات الحيض، وحكمها أن تجعل      



 
105

والخمسـة الثانية استحاضة وكذلك الخمسة الثالثة ألنه لم يفصل          
 .بينها وبين آخر أيام الحيض في الخمسة األولى عشرة أيام طهراً

أن يتساوى لون الدم في جميع األيام، فإن كان         : الفـرض الثاني  
جمـيعه بصفة دم االستحاضة اعتبرته جميعاً استحاضة، أّما إذا          

 جمـيعه بصفة دم الحيض فإنه يحكم بكونه حيضاً بمجّرد           كـان 
رؤيـة الدم، ولكنه لما كان أزيد من عشرة أيام فإننا ال يمكن أن              
نعتبـره كلّه حيضاً، فال ُبدَّ من اعتماد عدد معين ترجع إليه هذه             

 .المرأة، وهذا العدد يختلف بين المبتدئة والمضطربة
أمها : إلى عادة أقاربها، وهن   فإنها ترجع في العدد     : أّمـا المبتدئة  

وجـداتها وعماتهـا وخاالتها وبنات عمها وخالها ونحوهن من          
أقاربها، فتأخذ بعادتهن إذا كانت لهن عادة متحدة فتجعلها حيضها          
والـزائد عنها يكون استحاضة، وأّما إذا لم تكن لهن عادة واحدة            

م فـإن عليها في الشهر األول أن تعتبر حيضها ستة أو سبعة أيا            
مخيـرة فـي ذلك، ثُمَّ تحتاط إلى اليوم العاشر بالجمع بين أفعال             
المستحاضـة وتـروك الحـائض، وعليها في األشهر التالية أن           
تتحـيض ثالثـة أيـام، ثُمَّ تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة            
وتـروك الحـائض حتى اليوم السادس أو السابع، وتجعل الباقي           

 .خير حتى تستقر عادتهااستحاضة، وتبقى على هذا الحكم األ
فال يجب عليها الرجوع إلى عادة األقارب، بل        : وأّما المضطربة 

 .تعتبر أن حيضها دائماً هو ستة أو سبعة أيام والباقي استحاضة
 :ذات العادة: الصنف الثاني

نظـراً لكثـرة وتشعب فروع هذه الحالة فإننا سوف نستعرضها           
 :تحت عنوانين

 :ضمن العشرةحكم الدم إذا بقي : األول
 :وفيه صور

أن تكـون لهـا عادة وقتية وعددية مستقرة         : الصـورة األولـى   
ومنـتظمة، وحكمها أن تتحيض بمجّرد رؤية الدم إلى أن يحصل           
لها النقاء في آخر أيام عادتها، سواء كان الدم بصفات دم الحيض            

 .أو لم يكن، وسواء كانت عادتها عشرة أو أقل من ذلك
ق قوله من أنه ال يضر ـ في هذه الصورة  ونؤكد هنا على ما سب

ــ تقدم الدم على الوقت المحدد بيوم أو يومين، وال تأخره عنه             
 .بيوم أو يومين

أن تكـون المرأة ذات عادة شهرية مستقرة،        : الصـورة الثانـية   
كالصورة األولى، ولكن الدم استمر معها بعد العادة، وحكمها أنها          

 واتصل دم العادة بدم     إن كانـت مستحاضـة قبل مجيء عادتها       
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االستحاضـة أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها واعتبرت ما يبقى          
مـن الدم استحاضة، وإن لم تكن مستحاضة على هذا النحو، بل            
كانـت طاهرة قبل مجيء العادة، فالحكم يتبع تقديرها الشخصي،          
فـإذا كانـت تقدر بصورة جازمة أن الدم سيستمر في المستقبل            

يام أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها واعتبرت       ويـتجاوز عشرة أ   
وإذا كانـت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوزه        .  الباقـي استحاضـة   

عشـرة أيـام وجب عليها أن تضيف يوماً واحداً على األقل إلى             
عادتها فتعتبر نفسها حائضاً فيه ثُمَّ تعمل كمستحاضة، ويجوز لها          

لعشرة إلى أيام   أن تضـيف يومـين أو كـّل ما يتبقى من األيام ا            
وإذا جزمت بوقوف   .  عادتهـا فتواصل حكم الحائض طيلة المدة      

الـدم علـى العشرة أو قبلها، ولم يكن ذلك مجّرد احتمال، وجب             
علـيها ـ حينئذ ـ أن تتحيض إلى وقت عادتها، ثُمَّ ما زاد عنها    

 .تجعله حيضاً إذا كان بصفات دم الحيض وإالَّ جعلته استحاضة
 أن تكون المرأة ذات عادة وقتية فقط، بحيث         :الصـورة الثالـثة   

تـرى الـدم مرة خمسة ومرة سبعة أو أكثر أو أقل، وحكمها أن              
تعتبـر نفسـها حائضاً في األيام الثالثة األولى مهما كانت صفة            
الـدم، ثُمَّ بعدها ترى إن كان الدم بصفة الحيض تتحيض به وإالَّ             

 . أو دونهاكانت مستحاضة، وذلك حتى يقف الدم على العشرة
وهذه المرأة مثلها مثل ذات العادة الوقتية والعددية ال يضرها تقّدم      

 .الدم عن وقت عادتها أو تأخره عنها بالنحو الذي ذكر آنفاً
أن تكون لها عادة عددية فقط، وصاحبة هذه        : الصـورة الرابعة  

العـادة ال ُبـدَّ لها من التمييز بالصفات عند رؤية الدم، فإن كان              
صفة الحيض جعلته حيضاً إلى أن يتوقف على العشرة         جمـيعه ب  

أو دونهـا، حسـبما هي عادتها، وإذا تجاوز الدم أيام عادتها فإنَّ      
حكمها في االستظهار حكم من كانت تأمل أو تجزم بانقطاع الدم           

وأّما إذا كان جميعه    .  قـبل العشـرة الوارد في الصورة الثانية       
بالغاً ما بلغ الدم من     بصـفة االستحاضـة فإنها تكون مستحاضة        

 .القلة والكثرة
وأّمـا إذا كان بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة االستحاضة،          
فإنها تحكم على ما هو بصفة دم الحيض بالحيض، وعلى ما هو            
بصـفة دم االستحاضة باالستحاضة، وذلك من دون فرق بين ما           
وافـق في عدده عدد أيام العادة أو اختلف عنها زيادة أو نقيصة،             

 .ا دام الجميع في داخل العشرة أيامم
 :حكم الدم إذا تجاوز العشرة: الثاني

المرأة الحائض ذات العادة قد يتجاوز دمها العشرة أيام، وتفصيل          
 :ذلك في عّدة صور
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ذات العادة الوقتية والعددية، وحكمها أن تعتبر ما وقع         : األولـى 
 العشرة  فـي أيـام العادة حيضاً، وما زاد عن العادة إلى ما بعد            

 .استحاضة، حتى لو كان بصفات دم الحيض
هذا إذا جاءها الدم في وقت عادتها، أّما إذا جاءها الدم قبل وقت             
العـادة أو بعدها، أو قبلها وبعدها بما في ذلك جميع أيام العادة،             
وتجـاوز المجمـوع العشـرة فـإنَّ عليها أن تعتبر حيضها هو             

.  ما سبقها وال ما لحقها    خصوص الدم الواقع في أيام العادة دون        
أن تكون عادة المرأة خمسة أيام من أول الشهر، فترى          : ومـثاله 

الدم قبلها بخمسة أيام ويستمر إلى أن يصل إلى ثالثة عشر يوماً،            
فحيضها خصوص أيام عادتها، وما قبلها يكون استحاضة، وكذا         

 .ما بعد العادة وهو الثالثة أيام
 المرأة رأت الدم في بعض أيام       لو أنَّ : وهـنا افتراض آخر وهو    

أن تكون عادتها ستة أيام من      : العادة وفي غير أيام العادة، ومثاله     
أول الشـهر، فـال ترى الدم إالَّ في اليوم الثالث من أول الشهر              

وحكمها أن تعتبر حيضها    .  ويسـتمر حتـى يـتجاوز العشـرة       
خصـوص ما وقع من الدم في أيام العادة، وهو ثالثة أيام حسب             

لفـرض، وما زاد عن ذلك يكون استحاضة، وعليه فإنه ال يجب   ا
علـيها أن تأخـذ ممـا بعد زمان عادتها ما تكمل به النقص لتتم      

ال يجب عليها أن تأخذ األيام : وبعبارة أوضح .  عادتهـا ستة أيام   
الـثالثة األخيـرة من عادتها وثالثة أيام بعدها حتى يتم لها ستة             

 .أيام
و انعكس الفرض، وذلك بأن رأت الدم       ونفـس هذا الحكم يثبت ل     

قـبل عادتهـا بثمانية أيام وأربعة أيام من عادتها، فهنا تعتبر أنَّ             
حيضها هو خصوص األربعة أيام التي رأت فيها الدم ابتداء من           
أول الشـهر، وال تتّم مقدار عادتها وهو ستة أيام بيومين من الدم             

 .السابق على عادتها، بل يكون جميعه استحاضة
ذات العادة العددية فقط، فإنها إذا كان الدم في         : لصـورة الثانية  ا

جمـيع األيـام بصفة الحيض تعتبر مقدار عادتها حيضاً والباقي           
استحاضـة، وإذا كـان جمـيعه بصـفة االستحاضـة كان كلّه             
استحاضـة، أّما إذا كان بعض الدم بصفة الحيض وبعضه بصفة           

وز الدم العشرة ما دام االستحاضة فهنا ـ أيضاً ـ ال أهمية لتجا  
المعـول علـيه هو التمييز بالصفات، ألنَّ الصور المتخيلة لهذا           
التغّير المفترض وقوعه قبل العشرة معظهما سوف يتميز نوعها         

 :بصفات الدم، مثالً
لـو رأت الدم أحد عشر يوماً، وعادتها سبعة أيام، وصادف أنها            

لسادس، ثُمَّ إلى   رأت الدم بصفة االستحاضة من األول إلى اليوم ا        
اليوم الحادي عشر بصفة الحيض، فهنا نعتبر هذه السبع األخيرة          
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حيضـاً، رغم تجاوز عموم الدم العشرة، ألنَّ هذه السبعة موافقة           
 .لصفة دم الحيض والحكم بالعكس لو انعكست الصورة

 :نعم لو فرض ما يلي
امـرأة لهـا عـادة عدديـة مدتها أربعة أيام، ورأت الدم بصفة              

ستحاضة من األول إلى الثالث ثُمَّ رأته بصفة الحيض إلى اليوم           اال
الثاني عشر، فهنا يمكنها تطبيق حكم تجاوز الدم العشرة، فتجعل          
أيـام عادتها األربعة، أي من اليوم الرابع إلى السابع، حيضاً وما            
زاد عـنه فتجاوز العشرة استحاضة، رغم أنه بصفة دم الحيض،           

ي عشر، أّما األيام األولى التي ليست       أي مـن الـثامن إلى الثان      
 .بصفة الحيض فهي استحاضة على كل حال
 :وهكذا يمكن صياغة قاعدة على النحو التالي

المـرأة ذات العادة العددية التي يختلف لون الدم عندها ويتجاوز           
العشرة، إذا اكتملت أيام عادتها قبل العشرة، واستمر الدم فتجاوز          

م العادة وما بعدها موافقاً لصفات دم       العشـرة، وكـان ما في أيا      
الحيض، حكمها أن تجعل مقدار أيام العادة حيضاً، وما زاد عنه           

 .فتجاوز العشرة استحاضة، رغم كونه بصفة دم الحيض
وهـذه القاعـدة يمكـن تصـورها بسـهولة إذا كان ما بصفة              

 .االستحاضة في أول الدم
.  جاوز دمها العشرة  ذات العادة الوقتية فقط إذا ت     : الصـورة الثالثة  

وحكمهـا أن تتحيض بمجّرد رؤية الدم إلى ثالثة أيام، سواء كان            
الدم فيها بصفات الحيض أو بصفات االستحاضة، ثُمَّ بعد الثالث          
إن ظـّل الـدم على صفات دم الحيض تجعله حيضاً حتى اليوم             
السـادس أو السـابع، ومـا بعـده حتى يتجاوز العشرة تجعله             

ذا كان الدم بعد الثالث على صفة االستحاضة        وأّما إ .  استحاضة
 .فإنها تجعله جميعه استحاضة إلى أن يتجاوز العشرة

 :ناسية العادة: الصنف الثالث
المـرأة التـي تكون لها عادة ثُمَّ تنساها يختلف حكمها باختالف            
الصـنف التـي هـي منه، وذلك بين أن تكون ذات عادة وقتية              

 :نا عدة أصناف نذكرها كما يليوعددية أو ذات واحدة منهما، فه
المرأة التي تكون ذات عادة عددية      : ذات العـادة العددية   : األول

فقط فتنساها، فال تتذكر أهي خمسة أيام أو سبعة أيام أو أكثر أو             
أقـل، فحيث إنه ليس لها عادة وقتية لتتحيض بمجّرد رؤية الدم            

 يكون  فإنهـا يجـب أن تعتمد على الصفات عند رؤيتها للدم، فما           
بصـفة الحيض تجعله حيضاً وما يكون بصفة االستحاضة تجعله          
استحاضة إذا لم يتجاوز الدم العشرة؛ أّما إذا تجاوز الدم العشرة،           
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وكانـت قد احتملت ـ مجّرد احتمال ـ أنَّ عادتها كانت خمسة    
أيـام مثالً، فإنها تسير على طبق احتمالها فتجعله حيضاً وتعتبر           

 لو كان ما احتملته أزيد من سبعة أيام         الباقـي استحاضـة، لكن    
وجـب عليها أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض          
في األيام الزائدة على السبع حتى يصل رقم االحتمال إلى عشرة           
أيـام، ثُـمَّ تجعل غير الزائد المحتمل استحاضة، مثال ذلك  أن             
يأتـيها الحـيض فـي أول الشهر ويستمر معها حتى يزيد على             

لعشرة أيام ويتوقف في اليوم الثالث عشر مثالً، فإذا احتملت أن           ا
عادتها تسعة أيام وجب عليها أن تعتبر حيضها سبعة أيام وتحتاط           
إلـى الـيوم التاسع، ثُمَّ تعتبر نفسها مستحاضة من اليوم العاشر            

 .حتى الثالث عشر
ليس المرأة التي تنسى عادتها الوقتية و     : ذات العادة الوقتية  : الثاني

لها في األصل عادة عددية، ولم تعد تذكر متى كان وقت عادتها،            
فـإذا جاءها الدم وتجاوز الثالثة ووقف على العشرة اعتبرت ما           
بصفة الحيض حيضاً وما بصفة االستحاضة استحاضة، وأّما إذا         

 :تجاوز الدم العشرة فهنا افتراضان
ن هذه  أن تعلـم أنَّ عادتها قد وقعت في ضم        : االفتـراض األول  

الـثالثة عشـر يوماً ـ مثالً ـ من دون أن تتمكن من تحديدها،     
ففـي هـذه الحالـة يجـب علـيها االحتياط بالجمع بين أفعال              
المستحاضة وتروك الحائض طوال الثالثة عشر يوماً، سواء كان         

 .الدم بصفة الحيض أو بصفة االستحاضة
ل هذه  أن ال تعلم إجماالً بوقوع عادتها خال      : االفتـراض الثانـي   

األيـام، فـيجب عليها عند اختالف صفة الدم أن تعتبر ما بصفة             
الحـيض حيضـاً، بشـرط أن ال يزيد عن العشرة وال يقل عن              
الـثالثة، وما بصفة االستحاضة استحاضة، وإذا تساوت صفات         
الـدم وكان جميعه بصفة الحيض اعتبرت حيضها ستة أو سبعة           

االستحاضة فتجعل  أيـام والباقـي استحاضة، أو كان كلّه بصفة          
 .الجميع استحاضة

وهذه بما أنها مرة تنسى     : ذات العـادة الوقتية والعددية    : الـثالث 
الوقت والعدد معاً، ومرة تنسى الوقت وتحفظ العدد، ومرة تنسى          

 :العدد وتحفظ الوقت، فإنَّ لها ثالث حاالت
وهذه حكمها حكم المرأة ذات : أ ـ ناسـية الـوقت حافظة العدد   

قتية فقط الناسية لها، غير أنها في حال رؤية الدم بصفة           العادة الو 
الحـيض وزيادة الدم على العشرة وعدم علمها اإلجمالي بموافقة          
الـدم أليـام عادتها يجب عليها هنا أن تعتبر أيام عادتها العددية             

 .حيضاً وتجعل الباقي استحاضة
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بما أنها حافظة لوقت عادتها : ب ـ ناسـية العدد حافظة الوقت  
جب عليها التحيض بمجرد رؤية الدم، حتى ولو لم يكن بصفات           ي

دم الحـيض، لمـدة ثالثـة أيام، ثُمَّ ما يزيد على الثالثة إن كان               
بصـفات الحيض اعتبرته حيضاً حتى اليوم العاشر، وإن لم يكن           
بصفة الحيض اعتبرته استحاضة، أّما إذا تجاوز الدم العشرة أيام          

و حكم ذات العادة العددية فقط الناسية       فإنَّ حكمها في هذه الحالة ه     
 .لها، وهي التي مرت في أول هذا البحث من الصفحة السابقة

وحكم هذه الحالة يظهر من حكم : ج ـ ناسـية الوقت والعدد معاً  
لو رأت هذه المرأة الدم ووقف على       : الحالتـين السابقتين، فمثالً   

يض، وإذا  العشـرة اعتبرته جميعاً حيضاً إذا كان بصفات دم الح         
تجـاوز العشـرة وعلمت إجماالً بموافقة هذه األيام لوقت عادتها           
يجـب عليها الجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض حتى          
لـو احـتملت عدداً معيناً لعادتها، ألنَّ مراعاة جانب الوقت هنا            
أقـوى وأهـم مـن مـراعاة جانب العدد، أّما إذا لم تعلم إجماالً               

ادة، فهنا ال ُبدَّ من مراعاة جانب العدد فإذا         بالمـوافقة أليـام الع    
احـتملت عـدداً معيـناً لعادتها جعلته حيضها بالنحو الذي تقدم            

، وهكذا يمكن الجري    )ناسية عادتها العددية  (تفصـيله في مسألة     
 .على هذا النحو في مالحظة باقي موارد هذه المسألة

 :مسائل عامة •
ترى المرأة الدم ثالثة أيام  يحتمل ـ في بعض األحيان ـ أن   :344م ـ  

 .أو أكثر، ثُمَّ ينقطع عّدة أيام، ثُمَّ تراه ثالثة أيام أو أكثر
 :وهنا حالتان

أن يكون مجموع أيام الدم واالنقطاع عشرة أو        : الحالـة األولـى   
أن يكون أحد   : األولى: أقـل، وتكون ذات عادة، وفيها صورتان      

 دم الحيض، وحكمها    الدمَّـين موافقاً لوقت العادة واآلخر بصفات      
.  أن تعتبر الجميع حيضاً واحداً، بما في ذلك أيام النقاء واالنقطاع          

أن يكـون أحـدهما موافقاً لوقت العادة أو لصفات دم           : الثانـية 
الحيض، واآلخر غير موافق ألحدهما، وحكمها أن تجعل الموافق         
ألحـدهما حيضـاً وغير الموافق استحاضة وفترة االنقطاع فترة          

 .قاءطهر ون
أن يكون المجموع أكثر من عشرة أيام، وكانت        : الحالـة الثانـية   

ذات عـادة وقتـية وعددية، فهنا تعتبر ما في العادة حيضاً مهما             
كانت صفته، وفترة النقاء فترة طهر، والدم الثاني استحاضة حتى          
لـو كـان بصفة دم الحيض، وإذا كان ما وقع من الدم في أيام               

 يجب عليها إكمال ما نقص من أيام عادتها         العادة أقل منها فإنه ال    
ونفس الحكم يثبت لذات العادة العددية فقط       .  مـن هذا الدم الثاني    
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وأّما إذا لم تكن ذات عادة،      .  إذا كـان الـدم بصفات دم الحيض       
أن يختلف لون الدم، فعليها أن تجعل ما        : األولى: فهنا عّدة صور  

فترة االنقطاع  كـان بصفة الحيض حيضاً وما عداه استحاضة و        
أن يتساوى لون الدم، ويكون بصفة دم       : الثانـية .  فتـرة طهـر   

الحيض، فتجعل الدم األول حيضاً، وفترة االنقطاع طهراً، والدم         
أن يكون جميعه بصفة االستحاضة     : الثالثة.  الثانـي استحاضـة   

 .فتجعله جميعاً استحاضة، وفترة االنقطاع طهراً
بصـفة الحـيض دم ثالث بصفة    إذا توسـط بـين دمَّـين    :345م ـ  

االستحاضـة، مـثل ما إذا رأت ثالثة أيام بصفة الحيض، ثُمَّ            
ثالثة أيام بصفة االستحاضة، ثُمَّ عّدة أيام بصفة الحيض، فإن          
كان المجموع أزيد من عشرة أيام وكان أحدهما في أيام العادة           
دون اآلخـر جعلـت ما في العادة حيضاً، وإن لم يكن واحد             

لعادة، أو لم تكن ذات عادة، جعلت الدم األول         مـنهما فـي ا    
حيضـاً، لكـنها إذا كانت ذات عادة عددية وكان بعض الدم            
الثاني متمماً للعدد مع االستحاضة المتخللة جعلته حيضاً على         

وإن لم يتجاوز العشرة اعتبرت الجميع حيضاً بما        .  األظهـر 
 .فيها ما يكون بصفة االستحاضة

لحائض أنها قد طهرت وانقطع الدم عنها، فال  إذا احـتملت ا :346م ـ  
يجـوز لهـا أن تهمل هذا االحتمال وتظلَّ على حيضها، بل            
يجب عليها أن تفحص وتتأكد، وذلك بأن تدخل قطنة وتتركها          
فـي موضع الدم ثُمَّ تخرجها، فإن كانت نقية من الدم نظرت            
في أمرها، فإن كانت تعلم أن هذا النقاء مؤقت ولوقت قصير           

نـت واثقـة من عودة الدم من جديد فال تبال بهذا النقاء              وكا
المـؤقت، وتعتبـر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإن             
كانـت واثقة من عدم عودة الدم، أو كانت شاكة في عودته،            
فإنـه يجـب عليها أن تغتسل وتصلي، فإذا لم يعد الدم خالل             

ة أيام  األيام العشرة صح ما عملته، وإن عاد قبل مضي عشر         
مـن حـين ابـتدائه عادت إلى حكم الحيض بالنحو المناسب            
لصنفها مّما مر ذكره دون أن يؤثر في استمرار كونها حائضاً      
انقطاع الدم يوماً أو يومين، وكانت كمن استمر بها الدم طيلة           
هذه المدة بما فيها فترة النقاء، ومثال ذلك  امرأة رأت الحيض          

ت وصلت يومين، ثُمَّ رأت الدم ثالثة       أربعة أيام ثُمَّ نقت فاغتسل    
أيـام، فتعتبـر أيامها التسعة كلّها حيضاً، وينكشف لديها في           
النهاية أنَّ ما أتت به من غسل وعبادة خالل اليومين الخامس           

 .والسادس ليس صحيحاً شرعاً
إنَّ النقاء المتخلل بين دمين يعتبر مع       : "وهـذا معنى قول الفقهاء    

 ". مستمراً إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيامالدمَّين حيضاً واحداً
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والفحص واالختبار بالطريقة التي ذكرناها، أو بأي طريقة أخرى         
تؤدي نفس الغرض، واجب في كل وقت تحتمل فيه المرأة النقاء،           
فـإذا لم تفحص المرأة واغتسلت غسل الحيض بأمل أن تكون قد            

هذا الغسل  نقـت مـن الـدم وهي ال تدري شيئاً عنه فال يعتبر              
صـحيحاً ومطهراً لها، إالَّ إذا ثبت لديها بعد ذلك أنها كانت نقية             
مـن الدم حين اغتسلت؛ وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم            

 .يجب عليها االختبار وكان لها أن تغتسل وتصلي
 في موارد التخيير بين التحيض بست أو سبع، أو في موارد :347م ـ  

ي تختلف فيها مدة التحيض قلة وكثرة،       االحتـياط الوجوبي الت   
إذا عـارض الـزوج زوجته في جعل مدة الحيض سبعة أيام            
وطلب أن تجعلها ستة، ألنَّ ذلك يحرمه من فرصة االستمتاع          
بـزوجته، لم يجب عليها أن تطيع زوجها فيما يريد، وكذا في     
مـوارد االحتـياط الوجوبـي بالجمـع بين أفعال الطاهر أو            

تروك الحائض، حتى ولو كان بإمكانها      المستحاضـة وبـين     
الرجوع في ذلك االحتياط إلى غير مقلَّدها، عندما يكون ذلك          

أّما في موارد   .  الـرجوع موفِّـراً فرصة االستمتاع لزوجها      
االحتـياط االستحبابي فإنها يجب أن تطيعه في ترك ما ينافي           

 .حقّه
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 :في النفاس: المبحث الثالث
لباً ـ خروج الدم من الرحم، وهذا  يصـاحب عملية الوالدة ـ غا  

الـدم الذي يخرج مع الوالدة أو بعدها والمستند في خروجه إلى            
، ويعتبر خروجه حدثاً أكبر )دم النفاس(الـوالدة نفسها يسمى بـ      

مـثل الحـيض، حتـى لو تـّم إخراج الولد من البطن بواسطة             
 .ةالجراحة وكان هذا الدم بسبب هذه الوالدة رغم أنها غير طبيعي

ولـيس لدم النفاس صفة معينة من حيث اللون والكثافة وغيرها           
مـن األوصاف التي ذكرت للحيض، بل يكفي فيه أن يكون دماً            
اجـتمعت فـيه شروط النفاس ليعتبر نفاساً حتى ولو كان أصفر            

 .رقيقاً
 :الشروط العامة •

 :ال يعتبر الدم نفاساً إالَّ إذا توفر فيه شرطان
الدة أو بعدها، وذلك بدون فرق بين       أن يخـرج مـع الو     : األول

خروجه بعد الوالدة مباشرة أو بعد فاصل زمني طويل أو قصير           
 .ما دام خالل األيام العشرة التالية للوالدة

أي ( الـدم الذي يخرج قبل الوالدة، وعادة حين بدء المخاض  :348م ـ  
، وقبل ظهور أول جزء من الولد بساعات أو بيوم أو           )الطلق

ـ    ر استحاضة إذا سبق الوالدة بزمان دون الثالثة        أكثـر، يعتب
 استمر ثالثة أيام فصاعداً، سواء اتصل       بل وكذا ما لو   أيـام،   

 وإن كان األحوط استحباباً فيما      بالـوالدة أو توقف قبل الوالدة     
وافـق وقت عدتها في الحيض أو كان بصفات دم الحيض أن            

 .تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
ن ترى الدم خالل األيام العشرة األولى، فال يعتبر نفاساً          أ: الثاني

كـّل دم تراه بعد العشرة وهذا الزمن هو حّد أكثر النفاس، وليس             
ألقـل النفاس حّد، فقد ال ترى دماً بعد الوالدة أبداً وقد ترى الدم              
دقائق وقد تراه عشرة أيام، كما أنه ال ضرورة لوجود فاصل من            

آخر، فإنَّ من الممكن أن تلد المرأة ولدين        الـنقاء بين كّل نفاس و     
فيعتبـر لكّل ولد نفاسه حتى ولو كان بينهما أقل من عشرة أيام،             
فإن حدث ذلك فإنه يبدأ نفاس الولد األول بمجّرد والدته، وينتهي           

كذلك .  نفاسه عند والدة الولد الثاني ليبدأ نفاس جديد للولد الثاني         
ابق والنفاس الالحق عشرة    ال يشـترط أن يفصل بين الحيض الس       
نعم ال ُبدَّ من وجود فترة      .  أيام طهر، كما ذكر في المسألة اآلنفة      

طهـر ونقاء ال تقل عن عشرة أيام بين النفاس الحالي والحيض            
الالحـق، فإن رأت الدم خالل األيام العشرة التي تلي طهرها من            

حاضة حتى  النفاس لم يعتبر ذلك الدم حيضاً وال نفاساً، بل ّعدَّ است          
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تمضـي عشـرة أيام من انتهاء نفاسها شرعاً، وتكون هي فترة            
 .الطهر الذي يمكن أن تتحيض بعده

 يبدأ حساب أكثر النفاس ـ أي بداية العشرة أيام ـ من حين   :349م ـ  
ظهـور أول جـزء مـن الولد ولو لم يكتمل ظهوره ويخرج         

لة جمـيعه إلى الخارج، فإذا ولدت في الليل لم تحسب تلك اللي           
مـن العشرة وإن وجب على المرأة ترتيب أحكام النفاس على    
نفسها فيها، وتبدأ بحساب العشرة من الصباح كأنها قد ولدت          
فعـالً فـي الصباح، فتنتهي العشرة في مساء النهار العاشر           

وأّما إذا ولدت   .  مدخلة في حسابها تسع ليالي وعشر نهارات      
تنتهي في مثل الوقت    بعد الصباح بساعات، فإنَّ العشرة حينئذ       

الـذي ولدت فيه من اليوم الحادي عشر، وقد مّر تحديد مبدأ            
(الـنهار بطلوع الفجر، كذلك قد مّر تفصيل ذلك في المسألة            

 .من مبحث الحيض) 334
 ال يشـترط العتـبار الخارج دم نفاس أن يكون بعد البلوغ   :350م ـ  

ليائس وقـبل سن اليأس، فقد تلد غير البالغة تسع سنوات أو ا           
التي تجاوزت سن الخمسين أو الستين، وفي كال الحالتين فإنَّ          

 .الدم الذي يخرج منهما بعد الوالدة هو دم نفاس
 ال يشترط العتبار الخارج دم نفاس أن يكون الجنين مكتمالً :351م ـ  

أو غيـر مكتمل، وال فرق بين أن يكون حياً أو ميتاً، وال بين              
ال بين أن تكون قد ولجته      أن يكـون سـقطاً أو غير سقط، و        

الروح أو لم تلجه الروح، نعم إذا كان السقط ال يزال مضعة            
َيشكُُل اعتباره وليداً،   ) أي قطعة من اللحم غير بارزة المالمح      (

 .ومن ثَّم َيشكُل اعتبار الدم الخارج بعده نفاساً
 قـد ال ترى المرأة دماً بعد والدتها حتى تمضي عشرة أيام،  :352م ـ  

أت الدم بعدها ال يكون نفاساً، بل يلحقه حكم أمثاله من           فإن ر 
 .حيض أو استحاضة

 :أحكام النفاس •
الـدم الـذي تـراه المرأة بعد الوالدة يختلف أمره بين االتصال             
واالنقطاع، وبين الوقوف على العشرة والتجاوز لها، وبين كونها         

 :ذات عادة وغيرها، ليقع في مسائل عديدة نذكرها كالتالي
 إذا لـم تر الدم حين والدتها مباشرة وظلّت نقية أياماً عديدة،  :353م ـ  

ثُـمَّ رأته يوماً أو يومين أو ساعة قبل العشرة، ثُمَّ وقف على             
العشـرة، ففـي هذه الحالة يعتبر نفاسها هو ذلك الوقت الذي            
رأته فيه فقط، ما دامت الرؤية له قد حصلت قبل تمام العشرة            

لعشرة، وتكون فترة النقاء فترة طهر      ولـم يستمر إلى ما بعد ا      
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يجـب عليها فيها أن تقوم بأعمال الطاهرة، نعم إذا علمت أن            
هذا القدر من الدم في مثل هذا الوقت ليس مسبباً عن الوالدة،            

 .ففي هذه الحالة يشكل اعتباره نفاساً
وإذا رأت الـدم كذلك، أي قبل العشرة بيوم أو يومين أو ساعة،             

وزاً األيام العشرة من حين والدتها، فإنها تعتبر        واستمر معها متجا  
نفسـها نُفَسـاء مـن حين رؤيته، وكأنها ولدت اآلن، إلى المدة             

 .المناسبة لها، وهي انتهاء أيام عادتها أو مضي عشرة أيام
 إذا رأت الدم بعد والدتها وتوقف على العشرة كان جميع ما :354م ـ  

عادة أو لم تكن، وسواء     تراه من الدم نفاساً، سواء كانت ذات        
كان الدم مستمراً في الجريان طوال العشرة أو متقطعاً، وفي          

نعم .  صورة الجريان المتقطع تعتبر فترة النقاء بحكم النفاس       
إذا كانـت ذات عادة عددية أقل من عشرة أيام وتجاوز الدم            
أيـام عادتهـا، وكانت تأمل انقطاعه قبل العشرة، فإنَّ لها أن            

اسها يومين أو أكثر، حسب اختيارها، ما دامت        تضيف إلى نف  
هـذه اإلضـافة في داخل العشرة ثُمَّ تعتبر نفسها مستحاضة،           

 .ولها أن تبقى على النفاس إلى آخر العشرة
 إذا رأت الـدم بعد والدتها واستمر في الجريان حتى تجاوز  :355م ـ  

العشـرة، فـإن كانت ذات عادة عددية في الحيض اعتبرت           
ها نفاساً وجعلت الباقي استحاضة، وإن لم يكن لها         مقدار عادت 

 .عادة اعتبرت نفاسها عشرة أيام وما بعده استحاضة
 إذا رأت المـرأة الـدم مـتقطعاً، وكانت لها عادة، وتجاوز    :356م ـ  

 :العشرة، فهنا صور نبينها باألمثلة
امرأة عادتها ستة أيام رأت الدم مباشرة بعد        : الصـورة األولـى   

ة يومين مثالً، ثُمَّ انقطع يومين، ثُمَّ رأت الدم وظّل          والدتهـا مـد   
مسـتمراً حتى تجاوز العشرة، فهنا تعتبر الدم األول ويومين من           
الـدم الثاني وفترة النقاء المتوسطة نفاساً، بحيث يكون المجموع          

 .بمقدار أيام عادتها وهي ستة أيام، وما زاد عليها استحاضة
لسابق غير أنها لم تر الدم مباشرة،       نفس المثال ا  : الصورة الثانية 

وذلك بأن رأت الدم في اليوم الثاني لوالدتها، ثُمَّ انقطع يومين، ثُمَّ            
جاءهـا الـدم واستمر إلى أن تجاوز العشرة، وحكمها أن تجعل            
الـيوم األول طهراً، ثُمَّ يكون حكمها كاألولى، لكنه لما نقص من            

ول بزيادته على الدم    أول عادتها يوم فإنها تكمل ما نقص من األ        
 .الثاني ما دامت هذه الزيادة من األيام التي هي دون العشرة

نفس المثال في الصورة األولى، لكنها رأت الدم        : الصورة الثالثة 
األول ثالثـة أيـام وانقطع ثالثة فتمت عادتها، ثُمَّ رأته وتجاوز            

ها العشرة، بحيث وقع الدم الثاني جميعه خارج أيام عادتها، وحكم         
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اعتبار الدم األول نفاساً، وفترة االنقطاع فترة طهر ونقاء، والدم          
 .الثاني جميعه استحاضة

وحكـم هـذه المسألة بصورها الثالث يثبت نفسه فيما لو فرض            
حصول االنقطاع أكثر من مرة خالل أيام العادة، فتَعتِبُر ـ دائماً  

النقطاع الثاني  ـ الدَم األول وفترةَ االنقطاع والدَم الثاني وفترةَ ا        
 .والدم الثالث نفاساً بالنحو المناسب لما ذكر

وهذا كلّه في فرض كونها ذات عادة، أّما غير ذات العادة فإنَّ لها             
نفـس األحكام السابقة في جميع الصور، فال تختلف عنها إالَّ في            
أنَّ غير ذات العادة يحكم عليها بالنفاس إلى العشرة وما زاد عنها            

، بينما يحكم على ذات العادة بالنفاس خالل مقدار         يكون استحاضة 
 .عادتها

 قـد يستمر الدم بالنفساء عّدة أسابيع ـ كما يحدث كثيراً ـ    :357م ـ  
 :فإنَّ حكم النفساء في هذه الحالة هو التالي

تُنْهـي نفاَسها بالنحو الذي سبق تفصيله، وذلك بانتهاء أيام          : أوالً
غتسل ـ حينئذ ـ من النفاس   عادتهـا أو بإتمـام عشـرة أيام، فت   

 .وتشرع بأعمال المستحاضة
تسـتمر فـي اعتـبار نفسـها مستحاضة وتقوم بأعمال           : ثانـياً 

المستحاضة إلى عشرة أيام من تاريخ انتهاء النفاس الشرعي، ثُمَّ          
تـرى بعدها فإن كان قد حان وقت حيضها الذي كانت عليه قبل             

ن وقت حيضها، أو    َحملها اعتبرت نفسها حائضاً، وكذا إن لم يح       
لـم تكـن ذات عـادة وقتية، وكان الدم بصفات الحيض، فتعتبر             
نفسـها حائضاً أيضاً، وإالَّ استمرت في اعتبار نفسها مستحاضة          

 .حتى يحين وقت عادتها أو يصبح الدم بصفات دم الحيض
 إذا نسـيت ذات العـادة عادتهـا فإنَّ حكمها في النفاس هو    :358م ـ  

ا كانت فروض هذه المسألة في      حكمهـا فـي الحـيض، ولم      
الحـيض كثيـرة، فـإنَّ موضع الحاجة منها في النفاس هو            
خصوص نسيان العدد فيما لو كانت النفساء على عادة عددية          
ــ قبل حملها ـ فنسيتها، وذلك لعدم دخالة كونها ذات عادة   
وقتية في النفاس، ما دام الدم يعتبر نفاساً بخروجه بعد الوالدة           

 .ته، كما فصلناه سابقاًمهما كانت صف
وعلـيه فـإنَّ النفسـاء إذا نسيت مقدار عادتها ورأت دم النفاس             
وتجـاوز العشـرة، فإن كانت تحتمل عدداً معيناً لما كانت عليه            
عادتها سارت عليه فجعلته نفاساً وجعلت ما يزيد عليه استحاضة، 
لكن لو كان ما احتملته أزيد من سبعة أيام وجب عليها في األيام             
الـزائدة علـى السبعة والواقعة قبل العشرة أن تجمع بين أفعال            
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المستحاضـة وتـروك النفسـاء، ثُـمَّ ما يزيد على ذلك تجعله             
 .استحاضة
امـرأة رأت دم النفاس وتجاوز العشرة، واحتملت أن         : ومـثاله 

عادتها تسعة أيام، فهنا تجعل األيام السبعة نفاساً حتماً، ثُمَّ ما بعد            
اسـع تجمع فيه بين أعمال المستحاضة وتروك        السـابع إلـى الت    

 .النفساء، ثُمَّ ما بعد التاسع فصاعداً تجعله استحاضة حتماً
هـذا ومن الواضح أنَّ هذه المرأة الناسية لعدد أيام عادتها إذا لم             
يـتجاوز دمها العشرة تجعل جميع ما تراه نفاساً مثلها مثل من لم           

 .تنس عادتها
نقطاع دم الحيض أو عند الشك في انقطاعه  ما ذكرناه عند ا:359م ـ  

ولـزوم الفحـص وكيفيـته يجري بعينه في النفاس، فراجع           
 .من مبحث الحيض) 346(المسألة 
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 :في االستحاضة: المبحث الرابع
تعتبر المرأة مستحاضة في كّل حالة ال يكون الدم فيها حيضاً وال            

لدم الذي  نفاسـاً بسـبب فقدان الشروط المعتبرة في كّل منهما، فا          
تـراه المـرأة قبل البلوغ أو بعد سن اليأس أو قبل الثالثة أو بعد           
العشـرة، وال يكـون دم جرح أو قرح أو بكارة، وكذا في حالة              
النفاس عندما ترى الدم قبل الوالدة أو بعد العشرة، فإنه حيث ال            

 .يعتبر حيضاً وال نفاساً يعتبر استحاضة
 أو استحاضة، لكون المورد     أّمـا في حالة إمكان كون الدم حيضاً       

من موارد التمييز بالصفات، فإنَّ صفات دم االستحاضة هي على          
خـالف ما ذكرناه من صفات دم الحيض، فهو أصفر بارد رقيق            

ولما .  يخـرج بدون لذع وال حرقة، وبها يتمّيز عن دم الحيض          
كـنا قد قلنا إنَّ دم النفاس ليس له صفة خاصة تميزه، فهو يعني              

مييـز بين النفاس واالستحاضة ال يكون بالصفات بل بتوفر       أنَّ الت 
 .شروط النفاس وعدمها

ثُـمَّ إنـه لـيس لدم االستحاضة حّد من حيث القلة وال من حيث               
الكثـرة، وال ألقل الطهر، كما ليس فيه عادة وقتية أو عددية، بل             
يمكـن اعتبار الدم دم استحاضة في أي وقت وجد ولو للحظات،            

 الجريان أو تقطع، بالغة ما بلغت فترة االنقطاع         وسواء استمر في  
 .أو االستمرار

 ال ُبدَّ من أجل اعتبار المرأة في حدث االستحاضة من خروج :360م ـ  
الدم من الموضع المعتاد خروجه منه، إّما بحسب أصل الخلقة          
بخروجه من الفرج، أو بحسب ما طرأ على المرأة من تشويه           

جه من موضع آخر غير أو سـبب صـحي فصار يعتاد خرو      
الفرج، أّما إذا خرج من موضع ال يعتاد خروجه منه، كما لو            
اعـتادت خـروجه مـن الفرج فصار يخرج من غيره، أو            
اعـتادت خـروجه من غير الفرج فصار يخرج من موضع           
ثالـث، ففـي هذه الحالة يشكل اعتباره استحاضة، وإن كان           

روح األقـرب اعتـباره استحاضـة إذا لـم يكن من دم الج            
والقـروح، بل كان حاله بحسب طبيعته حال دم االستحاضة          

 .الخارج من الموضع المعتاد
هـذا وال يعتبـر الدم استحاضة إالَّ بعد خروجه إلى الخارج ولو            
مـرة واحدة بمثل القطنة، ثُمَّ إذا ظّل محبوساً في الداخل لم يضر             

ام فـي اعتبار المرأة مستحاضة، فإنَّ َحدثَ االستحاضة باق ما د          
الدم باقياً في باطن الفرج، كما تقّدم في الحيض، حتى تنقى المرأة            

 .تماماً
 :مراتب االستحاضة وأحكامها •
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تـتعّدد مراتب االستحاضة ومراحلها بحسب كمية الدم الخارج،         
والتـي تعـرف بإدخـال القطنة في موضع الدم، وهذه المراتب            

 :ثالث
ة في الفرج   وتعرف بإدخال قطن  : االستحاضـة القلـيلة   : األولـى 

وإبقائهـا قليالً ثُمَّ إخراجها، حيث تكون مطوقة وملوثة بالدم تلوثاً          
يسيراً ال يصل إلى درجة انغماس القطنة جميعها بالدم، بل تبقى           

 .مواضع من القطنة نظيفة ومواضع ملوثة
يجب على المرأة عند كّل فريضة أن تغير        : وفـي هـذه الحالـة     

 على األحوط وجوباً، كذلك     القطـنة التـي تتحفظ بها أو تطهرها       
يجـب عليها أن تتوضأ لكّل صالة، سواء الفرائض الواجبة منها           
أو الـنوافل المسـتحبة، وال يجـب عليها تجديد الوضوء لقضاء            

 .األجزاء المنسية من الصالة وال لصالة االحتياط
.  وهي التي تخرج فيها القطنة    : االستحاضـة المتوسطة  : الثانـية 

 خفيفاً ال يستوجب سيالنه من القطنة بعد        مغموسـة بالـدم غمساً    
 .إخراجها، ويكون الدم فيها مستوعباً لجميع القطنة

يجب عليها االغتسال مرة واحدة في اليوم، فإذا        : وفي هذه الحالة  
حـدثت في الصباح وجب االغتسال لصالة الصبح، وإذا حدثت          
عـند الظهر وجب االغتسال لصالة الظهر، وهكذا يكون وجوب          

ثابتاً في أي وقت تحدث فيه االستحاضة المتوسطة، كذلك         الغسل  
يجـب علـيها أن تتوضأ لكل فريضة، وتغير القطنة أو تطهرها            

 .على األحوط وجوباً
وتعرف بإدخال القطنة بالطريقة    : االستحاضـة الكثيرة  : الثالـثة 

السابقة وخروجها مغموسة بالدم غمساً كثيفاً مستوجباً لسيالن الدم         
 .من القطنة

يجب أن تغتسل ثالث مرات في أوقات الصالة        : ي هذه الحالة  وف
) أي للظهر والعصر معاً   (الـثالث، مرة للصبح ومرة للظهرين       

، ولكن ال يجب عليها     )أي للمغرب والعشاء معاً   (ومرة للعشاءين   
أن تتوضـأ لكـّل فريضة، بل يكفي الغسل عن الوضوء في هذه             

ل فتتوضأ لكّل فريضة،    الحالـة إالَّ إذا أحدثت باألصغر بعد الغس       
.  أو أحـدثت باألصـغر بين الفريضتين فتتوضأ للفريضة التالية         

ويجـب علـيها أن تغّير القطنة أو تطهرها بعد كّل صالة على             
وإذا حـدثت االستحاضة الكثيرة بعد صالة       .  األحـوط وجـوباً   

الصـبح فإنـه ال يجـب لذلك النهار إالَّ غسالن واحد للظهرين             
إذا حدثت بعد صالة الظهرين لم يجب إالَّ        وواحـد للعشـاءين، و    
 .غسل واحد للعشاءين
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 قـد سـبق القـول أنـه ال يغني وضوء المستحاضة ألداء     :361م ـ  
الفريضـة عن وضوئها للنافلة، بل ال ُبدَّ لكّل صالة نافلة من            
وضوء، أّما الغسل للفريضة فيغني عن الغسل للنافلة، وكذلك         

رى غير الفريضة، كصالة    يغني عن الغسل لصالٍة واجبٍة أخ     
 .القضاء أو اآليات ونحوهما

 إذا حـدثت االستحاضـة أثناء الصالة وجب قطعها واإلتيان   :362م ـ  
بأعمـال المستحاضة المناسبة لحالتها ثم اإلتيان بالصالة من         
جديـد، أّمـا الصـالة التـي تكون قد فرغت منها فال تجب              

 .إعادتها
معتد به أو خافت الضرر جاز  إذا لـزم من الغسل الحرج ال :363م ـ  

لهـا التيمم بدالً عنه، ويترتب على التيمم ما كان يترتب على            
الغسـل مطلقـاً، فـإذا كان ـ مثالً ـ بدالً عن االستحاضة      
المتوسطة لزمها الوضوء بعده، وإذا كان بدالً عن االستحاضة         

 .الكبرى كفى ذلك التيمم عن الوضوء، وهكذا سائر اآلثار
ـ  حصـت المستحاضـة نفسـها ولم تقدر على تحديد نوع     إذا ف:364م 

االستحاضـة، فـإن كـان لها حالة سابقة عملت على طبقها            
واسـتمرت علـيها، وإن لـم يكن لها حالة سابقة فإن حكمها             
العمل على طبق النوع األعلى مع االحتياط بضم عمل النوع          
األدنـى، فلو ترّدد األمر بين القليلة والمتوسطة، عملت بعمل          

توسـطة، ولو دار بين القليلة والكثيرة عملت بعمل الكثيرة          الم
وضمت إليه الوضوء لكّل فريضة، ويثبت نفس الحكم للعاجزة         

نعم إذا كان خروج الدم متقطعاً      .  عـن الفحص لشلل ونحوه    
فإنـه ال يبعد الحكم بأنها في القليلة إذا دار األمر بينها وبين             

 .غيرها
ل فيه على المرأة وال تغتسل لها  فـي كـّل مورد يجب الغس  :365م ـ  

عمداً أو سهواً فإنَّ صالتها تكون باطلة، ويجب عليها الغسل          
للصـالة الثانية إذا كانت االستحاضة متوسطة، وأّما إذا كانت          
كثيـرة فمن الواضح أنَّ الكثيرة سوف تغتسل للصالة التالية           

 .على كل حال
سابقة قبل اختبار  ال يصح أي عمل من أعمال المستحاضة ال:366م ـ  

نفسـها بواسـطة القطنة وتحديد المرتبة التي هي فيها تماماً           
لتعمل على طبق ما تكتشفه بواسطة االختبار، فلو فرض أنها          
توضـأت أو اغتسلت قبل أن تفحص نفسها وصلّت فإنه يحكم       
ببطالن جميع أعمالها إذا تبين أن حالتها تتوجب من األعمال          

فق عملها المرتبة التي هي عليها      غيـر مـا عملته، أما إذا وا       
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وتحقـق مـنها قصد القربة ـ كما في صورة الغفلة ـ صح     
 .عملها

ويجـب أن يكون االختبار قبل أداء الصالة مباشرة، من دون أن            
يكون بين االختبار والصالة فاصل كبير غير نفس األعمال التي          
تـريد أن تعملها من الوضوء أو الغسل ونحوهما، وهذا االختبار           

 .واجب على األحوط لزوماً
 قـد يصـعب على المرأة أن تتوضأ بعد الغسل، خاصة من   :367م ـ  

أجل انتظار أن يجف شعرها لتمسح عليه، لذا فإنه يجوز تقديم           
 .الوضوء على الغسل حتى لو لم يكن ضرورة لذلك

 قلـنا سـابقاً إنه يجب على المرأة عند كّل فريضة أن تغّير   :368م ـ  
ها على األحوط وجوباً، وكذلك يجب عليها       القطـنة أو تطهر   

بعـد الوضوء والغسل في كّل وقت من أوقات الصالة الثالث           
أن تـتحفظ بقطن وخرقة خوفاً من خروج الدم أثناء الصالة،           
فـإذا خرج الدم واخترق ما تتحفظ به وبان منه أثناء الصالة             
لتقصيرها في التحفظ وجب عليها أن تعيد صالتها قطعاً، وال          

س بإعادة الغسل والوضوء احتياطاً، نعم إذا كان الدم غزيراً          بأ
بـنحو يصـعب التوقـي منه بالتحفظ لم يضر خروجه أثناء            
الصالة بصحة الغسل وال بصحة الصالة ما دام غير ناتج عن           

 .تقصير في التحفظ
 يجب على المستحاضة أن تبادر إلى الصالة بعد الوضوء أو :369م ـ  

وز لها التأخير مدة طويلة كساعة أو       الغسـل مباشرة، فال يج    
أكثر، فإذا أخرت كذلك من دون سبب، أو بسبب رغبتها بأداء           
كـّل صالة في وقتها، وجب عليها أن تعيد أعمالها مرة ثانية            
للفريضـة الثانـية، وال تـأثـم بـذلك، نعم ال بأس بالفترة             
المـتعارفة التـي تـريد المـرأة أن تتهيأ فيها للصالة بسبب             

 بمقدمات الصالة، من تهيئة مكان الصالة واألذان        االشـتغال 
 .واإلقامة ونحوها

 :تغير مراتب االستحاضة •
قـد تتـبدل مراتب الدم خالل فترة االستحاضة، بل خالل اليوم            
الـواحد، فينتقل من المرتبة األقل إلى المرتبة األكثر أو بالعكس،           

 :وهذه مسألة مهمة ينبغي توضيحها تحت هذين العنوانين
 :م االنتقال من األدنى إلى األعلىـ حك

 إذا انـتقلت المستحاضـة من القليلة إلى المتوسطة، أو من   :370م ـ  
القلـيلة أو المتوسـطة إلى الكثيرة، فهنا ترتفع الحالة السابقة           
ويصير العمل على طبق الحالة الجديدة إذا حدثت قبل الصالة          
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 حينئذ، وإذا   أو أثناءها، دون ما لو حدثت بعدها فإنه ال أثر لها          
حـدثت بـين صـالة الظهرين أو العشاءين، كأن تكون في            
االستحاضة القليلة فترتفع إلى الكثيرة أو المتوسطة بعد صالة         
الظهـر وقـبل صـالة العصر، فهنا تصح صالة الظهر كما            

 .وقعت ويجب عليها االغتسال لصالة العصر، وهكذا
 :وهذه بعض األمثلة

القليلة إلى المتوسطة ظهراً مثالً،  ـ إذا انتقلت المستحاضة من  1
 .فحكمها االغتسال لصالة الظهرين والوضوء لكل فريضة

 ـ إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة ظهراً، فهنا يجب عليها  2
ــ مضافاً لغسل المتوسطة صباحاً ـ االغتسال لصالة الظهرين   

 .دون وضوء، وكذا للعشاءين
ـ     3 طة وبعدما اغتسلت  ـ إذا كانـت فـي االستحاضـة المتوس

وباشـرت في الصالة ـ أو قبل المباشرة بالصالة ـ انتقلت إلى    
الكثيـرة، ففي هذه الحالة ال يكفي الغسل الذي كانت قد اغتسلته            
للمتوسـطة، بل يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية للكثيرة وتصلي،       
وإذا ضاق الوقت عن الغسل تتيمم بدالً عنه، فإن ضاق حتى عن            

رت على عملها السابق، وال بأس باالحتياط بالقضاء        التـيمم استم  
 .خارج الوقت

 :حكم االنتقال من األعلى إلى األدنى
 إذا انـتقلت المستحاضـة مـن المرتبة األعلى إلى المرتبة    :371م ـ  

األدنى، عكس الصورة األولى، ففي هذه الحالة يجب عليها أن          
مل عمل  تعمـل بوظيفـتها السـابقة ألول صالة تؤديها ثُمَّ تع          

الحالـة الجديـدة بالنسـبة إلى الصالة الثانية، فإذا كانت في            
الكثيـرة قبل الظهر مثالً، وعند الظهر انتقلت إلى المتوسطة،          
وجـب علـيها أن تغتسل غسل الكثيرة وتصلي الظهرين من           
دون وضوء، وفي العشاءين تعمل أعمال الحالة الجديدة التي         

ل تتوضأ للمغرب ثم    هـي المتوسطة، فال تغتسل مرة ثانية ب       
 .تتوضأ للعشاء

وإذا انـتقلت من المتوسطة إلى القليلة ظهراً، فحكمها أن تغتسل           
لصالة الظهر إذا لم تكن قد اغتسلت للمتوسطة صباحاً ثم تتوضأ           
للظهـرين، وتكتفي بالوضوء للعشاءين، أّما إذا كانت قد اغتسلت          

 .صباحاً فيكفيها الوضوء للظهرين
ثيرة إلى القليلة ظهراً، فالواجب االغتسال      وإذا انـتقلت مـن الك     

 .لصالة الظهرين بال وضوء، واالكتفاء بالتوضؤ للعشاءين
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 إذا حـدث االنتقال من األدنى إلى األعلى ثُمَّ إلى األدنى في  :372م ـ  
 :يوم واحد فإنَّ حكمه يعرف مما سبق، مثالً

إذا انـتقلت مـن المتوسـطة إلـى الكثيرة ظهراً، وجب عليها             
غتسـال للكثيرة، حتى لو كانت قد اغتسلت صباحاً للمتوسطة،          اال

ثُـمَّ فـي المساء إذا انتقلت إلى المتوسطة مرة ثانية، فإنَّ عليها             
االغتسال للعشاءين وتصلي بال وضوء مراعاة للحالة السابقة، ثُمَّ         
تعمل بأعمال المتوسطة فتغتسل مرة وتتوضأ لكّل صالة في كّل          

 .يوم
ط لتـرتب أحكام االنتقال السابقة حدوثه في وقت   ال يشـتر :373م ـ  

الصـالة، فلو حدث االنتقال في غير وقت الصالة، مثل فترة           
مـا قـبل الظهـر، أو فترة ما بعد منتصف الليل إلى الفجر،              
وكانـت ـ مـثالً ـ متوسـطة فصارت كثيرة، ثُمَّ صارت      
متوسطة، فهنا يترتب األثر على انتقالها إلى الكثيرة رغم أنها          

د عادت إلى المتوسطة، فعليها االغتسال للظهرين رغم أنها         ق
.  قـد اغتسـلت للمتوسـطة صباحاً قبل االنتقال إلى الكثيرة          

وكـذلك األمر لو كانت قليلة صباحاً، ثم صارت متوسطة أو           
كثيـرة، ثُـمَّ صارت قليلة، فإنَّ عليها مراعاة الحالة السابقة           

 .واالغتسال لها، وهكذا
 :حكم انقطاع الدم •

 إذا كانـت تعلـم مسبقاً أن الدم سينقطع عنها مؤقتاً في وقت   :374م ـ  
معين بعد دخول وقت الصالة، وكان هذا الوقت متسعاً بحيث          
تتمكن فيه من الصالة بجميع شروطها، يجب عليها أن تؤخر          
صـالتها إلـى ذلك الوقت وتؤديها فيه، وإذا صلت قبل تلك            

، ويجب عليها إعادتها الفتـرة عمـداً أو سهواً فصالتها باطلة     
 .عند مجيء فترة االنقطاع مع األعمال التي عملتها

وإذا كانـت فتـرة االنقطاع في أول الوقت وجب عليها أن تبادر      
إلى اإلتيان بالصالة في تلك الفترة بالوظيفة الواجبة، ولم يجز لها           
التأخير، فإذا أخرت الصالة حتى انقضت تلك الفترة عامدة أثمت          

 .بصالتها على طبق وظيفتهابذلك وأتت 
 إذا كانـت المرأة قد أدت الصالة باألعمال المطلوبة فيها ثُمَّ  :375م ـ  

فوِجـَئت بانقطاع الدم وعلمت أنه انقطاع مؤقت، وجب عليها          
إعـادة الصالة مع األعمال التي كانت قد عملتها ما دام وقت            
الصالة متسعاً ولو لتلك األعمال وبعض الصالة، وكذلك تجب         
إعادة الصالة عليها على األحوط إذا كان االنقطاع المؤقت قد          

 .حدث أثناء الطهارة أو أثناء الصالة
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 إذا انقطع دم االستحاضة ونقت المرأة نقاء برء وطهر، فإن :376م ـ  
كـان بعـدما صلت صح منها ما عملته ووجب عليها اإلتيان            

لو نقت  بنفس أعمال حالتها السابقة للصالة التالية، وذلك كما         
بعـد صالة الظهر فإنها تعيد األعمال للعصر، وإن كان بعد           

وأّما إذا  .  صالة العصر فإنها تعيدها لصالة المغرب، وهكذا      
كـان الـنقاء بعد األعمال وقبل الصالة، أو أثناء األعمال أو            
الصـالة فـإنَّ عليها أن تعيد األعمال والصالة على األحوط           

ت إالَّ ما يسع األعمال     وجـوباً، حتـى لـو لم تدرك من الوق         
 .وبعض الصالة

 :وهذه بعض األمثلة لهذه الحالة
 ـ امـرأة في المتوسطة اغتسلت صباحاً وصلّت، وعند الظهر   1

طهـرت وانقطـع الـدم، فإنَّ عليها االغتسال والتوضؤ لصالة           
 .الظهر، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصالة العصر

بال وضوء، ثُمَّ  ـ امـرأة في الكثيرة اغتسلت وصلّت الصبح   2
اغتسـلت ظهراً ألداء صالة الظهرين فوجدت نفسها طاهرة بعد          
الغسـل أو أثناء الصالة، فيجب عليها ـ على األحوط ـ إعادة    

 .الغسل والصالة بال وضوء
 ـ امـرأة فـي القلـيلة توضأت لصالة الظهر مثالً ثُمَّ وجدت     3

ى نفسـها طاهـرة، قـبل الصالة أو أثناءها، فيجب عليها ـ عل    
األحوط ـ إعادة الوضوء والصالة، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصالة  

 .العصر
 إذا شـكت في أنَّ االنقطاع دائم أو مؤقت، أو شكت في كون  :377م ـ  

فتـرة االنقطـاع تسع األعمال والصالة أو أنها تسع األعمال           
وبعض الصالة، فإنَّ عليها في الحالتين إعادة األعمال كما لو          

 .ذلكلم تكن شاكة ب
 مـا ذكر من لزوم عدم الفصل بين الغسل أو الوضوء وبين  :378م ـ  

الصـالة في المستحاضة ال يجري عند اإلتيان بهذه األعمال          
بعد طهرها وانقطاع الدم، بل يجوز لها الفصل بين الغسل أو           

 .الوضوء وبين الصالة
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 :في تروك الحائض والنفساء والمستحاضة: المبحث الخامس
بيان ما يحرم فعله على المرأة خالل فترة الدم، وهي          والمراد منه   

أمـور تشـترك فـي حـرمتها كل من الحائض والنفساء اللتين             
يجمعهمـا أنهما في الحدث األكبر، في حين تختلف، المستحاضة          
عـنهما رغم أنها في بعض أقسامها تعد محدثة باألكبر، وتفصيل           

 :ذلك في عنوانين
 :ـ أحكام الحائض والنفساء

 :ي مسائلوهي ف
 ال تصـح الصـالة الواجبة والمندوبة وال الطواف الواجب،   :379م ـ  

وكـذا المندوب إذا كان جزًء من حج أو عمرة مندوبين، دون      
الطـواف المسـتقل عـنهما، فإنه يصح من المرأة إذا دخلت            
المسـجد الحـرام سهواً، وال غيرها من العبادات المشروطة          

اء، فيجب عليهما ترك    بالطهـارة من كّل من الحائض والنفس      
ويجب عليهما بعد   .  العـبادة خـالل فتـرة الحيض والنفاس       

طهـرهما قضـاء صوم شهر رمضان، وصوم النذر المحّدد          
بـوقت قـد صادف فيه الحيض أو النفاس، وال يجب عليهما            
قضاء ما يفوتهما من الصالة الواجبة سواء الصالة اليومية أو          

 .وقت معينصالة اآليات أو الصالة المنذورة في 
 إذا فاجـأ المـرأةَ الحـيُض أو النفاُس وقد مضى من الوقت    :380م ـ  

مقـدار يسع الصالة مع ما يجب لها من الشروط، ولم تكن قد     
صلت، وجب عليها قضاء الصالة، وأّما إذا لم يكن يسع جميع           
ذلـك، ففي مثل الظهر والمغرب إذا لم يكن يسع إال فريضة            

لفريضة وحدها، وهي الظهر    واحـدة وجب عليها قضاء تلك ا      
وحـدها أو المغرب دون العصر أو العشاء، وإذا لم يسع إال            

 .بعض الفريضة مع المقدمات لم يجب القضاء
وبـالعكس، فإنه لو طهرت المرأة في آخر الوقت، والوقت يسع           
الطهـارة ولو التيمم مع سائر الشروط والصالة، ولم تصل عمداً           

الصالة، وكذلك الحكم في مثل     أو سهواً، وجب عليها قضاء تلك       
الظهرين والعشاءين إذا لم يسع الوقت إالَّ فريضة واحدة، فتقضي          
العصـر وحدها أو العشاء، دون الظهر أو المغرب، وإذا لم يكن            

 .يسع إالَّ بعض الفريضة مع المقدمات لم يجب القضاء
 يسـتحب للمرأة في فترة الدم أن تتوضأ وتتحفظ وتجلس في  :381م ـ  

 طاهـر مستقبلة القبلة في وقت كّل صالة، فتذكر اللّه           مكـان 
وتقرأ ما شاءت من    ) ص(تعالـى وتدعوه وتصلي على النبّي       
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: القـرآن الكـريم، وأفضل أنواع الذكر هو التسبيحات األربع   
 ).ُسبحاَن اللّه والَحمُد ِللَِّه وال ِإلَه ِإالَّ اللّه واللّه َأكْبُر(

نفساء في فترة الدم في الفرج قطعاً  يحرم جماع الحائض وال:382م ـ  
وفي الدبر على األحوط وجوباً، وذلك بمثل إدخال الحشفة ولو    
مـن غيـر إنـزال، بل بإدخال بعضها على األحوط وجوباً،            
ويجـوز االستمتاع بغير الجماع بأي نحو شاء، غير أنه يكره           

فإذا انقطع الدم جاز    .  االسـتمتاع بها فيما بين السرة والركبة      
ها ولو لم تغتسل، وإن كان األفضل تطهير الموضع قبل          جماع
 .ذلك

 إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض أو النفاس فقد أثـم كّل :383م ـ  
مـنهما إالَّ إذا كانت الزوجة ُمكَرهة فيختص اإلثـم عند ذلك           
بالـزوج وحـده، ويسـتحب للزوج، دون الزوجة ولو كانت           

يض بدفع دينار شرعي    مطاوعة، أن يكفّر عن الجماع في الح      
إذا كـان الـوطء فـي أول الحيض، ونصف دينار في وسط             

هذا وال كفارة على    .  الحـيض، وربع دينار في آخر الحيض      
 .الجماع في النفاس وإن أثـم

 طـريقة التعرف على أول الحيض ووسطه وآخره أن يقسم  :384م ـ  
أيـام العـادة على ثالثة، فيكون الثلث األول هو أول الحيض            

أّما الدينار الشرعي فإنه    .  ثانـي الوسـط والثالث األخير     وال
يساوي ثالثة غرامات وستين جزءاً من مائة جزء من الغرام          
ذهـباً، فينظـر قيمتها في زمن التكفير ويدفع ما يساويها في            

 .عملة بلده
 يحـرم على الحائض والنفساء دخول المساجد والمكث فيها،  :385م ـ  

.  ذكرت فيما يحرم على الجنب    وذلـك بـنفس التفاصيل التي       
وال يحرم عليهما كما ال يحرم على الجنب قراءة آيات السجدة           

 ).134:أنظر في ذلك ص.  (الواجبة فضالً عن سور العزائم
 يحرم عليهما لمس كلمات القرآن الكريم، أّما ترك لمس لفظ :386م ـ  

الجاللـة والصـفات الخاصة فهو من باب االحتياط الذي ال           
أنظر .  (ركه كما ذكرناه مفصالً في مبحث الوضوء      ينبغـي ت  
 ).216:المسألة

 ال يصح طالق الحائض والنفساء وال ظهارهما، مع الدخول :387م ـ  
بهما، وعدم الحمل، وحضور الزوج عندهما أو غيبته عنهما         

 .مع قدرته على استعالم حالهما
 :ـ أحكام المستحاضة
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 فإن المستحاضة ـ  تتميز المستحاضة عن الحائض في األحكام،
خالفـاً للحـائض والنفساء ـ تصح منها جميع العبادات الواجبة    
والمسـتحبة، وتجـب عليها الصالة بالنحو المتقّدم، كذلك يجب           
عليها الصوم، والظاهر عدم توقف صحة صوم المستحاضة على         
القـيام بأغسالها النهارية أّما األغسال الليلية فال دخل لها بصحة           

 .الصوم
 يجـوز جمـاع المستحاضة بمختلف مراتبها ولو لم تغتسل،   :388م ـ  

واألفضل عدم مجامعة الكثيرة والمتوسطة إالَّ بعد االغتسال،        
وكـذا يجوز لها دخول المساجد، وال يجوز للمستحاضة لمس          
كلمـات القرآن الكريم قبل الغسل والوضوء، ويجوز بعدهما،         

 لفظ الجاللة   وإن كـان األحوط استحباباً تركه، أّما ترك لمس        
 .والصفات الخاصة فهو من باب االحتياط الذي ال ينبغي تركه
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 في كيفية الغسل: المقصد الثاني

بعـدما ذكرنا أسباب الغسل وفصلنا أحكامها نذكر فيما يلي كيفية           
 :الغسل منها فنقول

 :شروط الغسل •
ال ُبـدَّ عند الشروع في الغسل من الحدث األكبر من توفر أمور             

فسها التي ذكرناها في شرائط الوضوء، من قبيل النية         عديدة هي ن  
وطهـارة المـاء وإطالقه وإباحته، والترتيب في الغسل الترتيبي          
بالـنحو الذي سوف نبينه في كيفية الغسل، والمباشرة مع القدرة،           
وإزالـة الحاجب، وطهارة الجسد، وعدم وجود ما يسوغ التيمم،          

 .وسعة الوقت، ونحو ذلك مما ذكرناه مفصالً
نعم يختلف عن الوضوء بأنه ال تشترط فيه المواالة والتتابع عند           
غسـل أعضاء الجسد، فيجوز غسل الرأس والرقبة مثالً، ثُمَّ بعد           
سـاعة أو أكثر يتم غسل الباقي، سواء كان لضرورة أو بدونها،            
نعم ال ُبدَّ من المواالة في غسل االستحاضة مع استمرار الحدث،           

ون إذا اغتسال من الحدث األكبر، وذلك       ومـن المسلوس والمبط   
 .من جهة وجوب المبادرة للصالة ـ إجماالً ـ من قبلهم

 :كيفية الغسل •
وهي غَسل ما ظهر من البدن مقروناً بالنية متقرباً إلى اللّه تعالى، 

 :ويمكن االغتسال بطريقتين
غسل الرأس  : التـرتيب بـين أعضاء الجسد، وأكمله      : األولـى 

مَّ غسل الجانب األيمن، ثُمَّ الجانب األيسر، ويغسل        والرقبة أوالً، ثُ  
 .العورة مع أي من الجانبين يشاء

ويجـوز االكتفاء بعد غسل الرأس والرقبة بغسل البدن كلّه دفعة           
واحـدة من دون ترتيب بين األيمن واأليسر، واألحوط استحبابا          
غسـل الرقبة مرة ثانية مع الجسد بعدما يكون قد غسلها أوالً مع             

 .لرأسا
وفـي حـال كانـت كمية الماء المفاضة على الجسد كثيفة، مثل             
الواقـف تحت الشالل وما أشبهه، فإنه ال يجب الفصل بين غسل            
الـرأس وبـين الجسد، بل يصح غسل الجميع دفعة واحدة، مع            

هذا وال ُبدَّ من إراقة     .  االعتناء بضرورة البدء من الرأس وجوباً     
 الغسل، فال يكفي مجّرد المسح      المـاء علـى البدن ليتحقّق معنى      

 .والدهن باليد أو بقطع قماش
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 يجـب غسل ظاهر البشرة وما عليها من الشعر، سواء كان  :389م ـ  
كثـيفاً طـويالً كما في شعر الرأس أو اللحية، أو كان ناعماً             
رقـيقاً، ويجب تخليل الشعر وإمرار الماء فيه حتى يصل إلى           

ما يعد من الباطن،    البشـرة التـي يغطـيها، وال يجب غسل          
 .كداخل األذن واألنف والعين ونحوها

االرتماس في الماء، بنحو يشتمل الماء على جميع الجسد،         : الثانية
فـال يـتحقق االرتماس بالغوص التدريجي بنحو يدخل فيه جزء           
ويخرج جزء، من دون استيالء الماء على تمام الجسد في لحظة           

ما لو فرض غوص    مـن اللحظـات، كـذلك ال يتحقّق الغسل في         
الـرجلين فـي الوحل أو الرمل في القعر عند دخول الرأس في             
الماء، فالحّد الذي يتحقّق به االرتماس هو وجود الجسد في الماء           
في لحظة ال يبقى فيها شيء منه فوق الماء وال شيء منه غارزاً             

 .في الوحل في قعر الماء
دن ـ كلّه أو بعضه   ال ُبـدَّ في الغسل االرتماسي من كون الب :390م ـ  

ــ خارج الماء قبل نية الغسل، فلو كان الجسم كله مغموراً            
بالمـاء فنوى االرتماء وحّرك جسده بنية االغتسال لم يصح          

 .منه ذلك
 إذا علم بعد االنتهاء من الغسل االرتماسي بأنَّ شيئاً من جسده :391م ـ  

ع لـم يصله الماء، إما لبقائه خارج الماء أو لوجود حاجب من           
مـن وصول الماء إلى البشرة، لم يكفه غَسُل موضع الحاجب           
بنـية الغُسل بعد إزالته، بل ال ُبدَّ من إعادة الغُسل ارتماساً أو             

 .ترتيباً
أّمـا في الغسل الترتيبي، فإن كان الحاجب في الرأس أو الرقبة،            
فـال ُبدَّ من غسل موضعه، ثُمَّ إعادة غسل سائر الجسد، وإن كان     

من البدن، سواء الجانب األيسر أو األيمن، كفاه إزالة         في غيرهما   
الحاجـب وغسل موضعه فقط، حتى لو كان بعد مدة طويلة، أو            

ولكن يجب عليه في صورة     .  بعـد صدور الحدث األصغر منه     
صدور الحدث األصغر منه ضم الوضوء إليه إذا أراد القيام بما           

 .يشترط فيه الوضوء
 المـاء بثيابه أو بثياب السباحة    إذا ارتمـس المكلـف فـي   :392م ـ  

الخاصـة، فـإن عليه االلتفات إلى ضرورة كون هذه الثياب           
واسعة أو مخرمة بنحو ينفذ الماء منها إلى الجسد ويدخل من           
خاللها إليه، وإالَّ، فإن كانت الثياب ضيقة بحيث تنفذ رطوبة          
الثياب إلى الجسد، لم يصح ذلك، وعليه حينئذ فتح هذه الثياب           

ـ   ال كونه في الماء ـ ليدخل فيها الماء ويصح غسله  ــ ح
 .االرتماسي
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 فـي الغسـل الترتيبي ال يجب غسل العضو من األعلى إلى   :393م ـ  
األسفل، فلو بدأ في غسل الرأس من الرقبة صح، وكذا لو بدأ            

ولكن ال ُبدَّ من البدء بغسل      .  مـن القدمـين في غسل البدن      
أّما في االرتماسي فال يجب     .  نالرأس كما قلنا ثُمَّ يتبعه بالبد     

الـبدء بـرمس الـرأس، بـل إنَّ ذلك ال يتصّور في الغسل              
االرتماسـي، ألنه ال يتحقّق إالَّ عند اشتمال الماء على جميع           

 .الجسد، فيكون الجسد كلّه عضواً واحداً حينئذ
 يمكـن اإلتيان بالغسل الترتيبي ارتماساً، فيرمس كّل عضو  :394م ـ  

، بل يمكنه غسل بعض العضو ترتيباً وبعضه        مـنه بعد اآلخر   
ارتماساً، غير أنه لو فرض أنَّ بدنه كان كلّه في الماء، وأراد            
االغتسال ترتيباً برمس كّل عضو في الماء، فال ُبدَّ أن يخرج           
ذلـك العضو كلّه خارج الماء ثُمَّ ينوي الغسل قبل رمسه في            

 .الماء، وهكذا سائر األعضاء
الوقت عن الغسل الترتيبي ووسع االرتماسي، تعين إذا ضاق : 395م ـ  

علـيه الغسل ارتماساً مع اإلمكان، وقد يتعين عليه الترتيبي،          
كمـا في حالة الصوم الواجب، بناًء على مفطرية االرتماس،          

 .أو حرمته ولو لم يكن مفطراً
 ال يشترط في صحة الغسل االرتماسي بلوغ الماء مقدار كر، :396م ـ  

رتماس في الماء الذي يقل مقداره عن الكر مع         بـل يجوز اال   
 .طهارة البدن من النجاسة الخبثية

 تكفـي النـية خـارج الماء في صحة الغسل االرتماسي مع    :397م ـ  
استمرارها إلى حين التواجد في الماء، فإنَّ النية أمر ارتكازي          
في النفس عند إرادة الفعل، مما ال يدع مجاالً للترّدد أو الشك            

 .وفي طبيعتهافيها 

 :أحكام الغسل •
 :وفيه مسائل

 يسـتحب التـبول بعـد خروج المني وقبل الغسل، وهو ما    :398م ـ  
من خروج  ) االستبراء، وذلك خوفاً  (يصطلح على تسميته بـ     

شيء من بقايا المني المتخلّفة في مجرى البول أثناء الغسل أو           
 .بعده، إذ يستلزم خروجها حدوث جنابة جديدة وإعادة الغسل

 مـن اغتسل من دون استبراء، وخرجت منه رطوبة، وشك  :399م ـ  
فـي كـونها منـياً أو غيره، اعتبرها منياً، ورتب على نفسه             

وال فرق في ذلك بين تركه لالستبراء مع        . أحكـام الجـنابة   
قدرته عليه وبين تركه للعجز عنه، كما أنه ال فرق في الشك            
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ص عنه وبين أن    بين أن يكون مع قدرته على االختبار والفح       
 .يكون مع عجزه عن الفحص لظلمة أو عمى

 مني الرجل الخارج من فرج المرأة بعد الجماع ال أثر له إالَّ :400م ـ  
تطهيـر الموضـع من النجاسة، سواء خرج أثناء الغسل أو           

 .بعده
 إذا أحـدث بمـا يوجب الغسل أثناء الغسل، فإن كان الحدث   :401م ـ  

ه، كما لو أجنب ثانية أثناء الغسل       الجديـد مثل الذي يغتسل من     
مـن الجـنابة، فاألحوط وجوباً استئناف الغسل وإعادته من          
جديـد، وإن كـان الجديد مخالفاً لما يغتسل منه، كما لو مّس             
المـيت أثـناء الغسـل من الجنابة مثالً، فهو مخير بين إتمام       
الغسل ثُمَّ إعادته من دون أن يجزم في نيته كون ذلك مطلوباً            

، بل تكون حاله حال الرجاء واالحتمال للمطلوبية شرعاً،         منه
وبـين أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد، فإذا استأنف الغسل           
ارتماساً جاز له أن ينوي األمرين معاً أو أحدهما دون اآلخر           
فيغني عن اآلخر، وإذا استأنفه ترتيباً وجب عليه نية الخروج          

 .عن عهدة التكليف الثابت في ذمته
ـ   الحدث األصغر أثناء الغسل ال يبطله، بل يتم غسله ويتوضأ :402 م 

بعـده إذا أراد الصالة أو غيرها مما هو مشروط بالوضوء،           
واألحـوط استحباباً استئناف الغسل والوضوء بعده، وأحوط        
منه إتمام الغسل والوضوء بعده ثُمَّ إعادته، نعم إذا كان يغتسل           

بعدما أحدث فيه باألصغر تـرتيباً فعـدل عنه إلى االرتماسي    
 .كفاه الغسل االرتماسي عن الوضوء

 األحداث المتعددة يكفيها غسل واحد، وحينئذ فإنَّ له أن ينوي :403م ـ  
الجمـيع باإلجمـال، كأن ينوي عما في ذمته، وله أن ينوي            
الجمـيع واحداً واحداً، وله أن ينوي واحداً منها بعينه، سواء           

 .الجنابة أو غيرها
 الغسـل من الحدث األكبر يغني عن الوضوء، سواء الجنابة  :404م ـ  

 .بل يغني الغسل المستحب عن الوضوء.  أو غيرها
 كما يغني الغسل الواجب والمستحب عن الوضوء، فإنَّ التيمم :405م ـ  

بدالً عن الغسل يغني عن الوضوء مع قدرته عليه مثلما يغني           
ذا أحدث بعده   عـن التـيمم بدالً عن الوضوء للعاجز عنه، وإ         

باألصـغر لـم يبطل تيمم الغسل، بل عليه الوضوء أو التيمم            
بـدالً عنه للحدث األصغر، وإن كان األحوط استحباباً التيمم          

 .بدالً عن الغسل بعد كّل حدث باألصغر
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 ال يصح االغتسال من الحدث األكبر في حمَّام المسجد إال إذا :406م ـ  
س المسجد، ولم تكن    كـان االغتسـال من أجل الصالة في نف        

 .هناك قرينة على أن الماء موقوف للوضوء فقط
 إذا أجـنب الـّرجل باالحتالم في المسجد، أو فاجأ الحيُض   :407م ـ  

المـرأةَ فـيه، لـم يجب عليهما التيمم من أجل الخروج من             
 .المسجد

 تجـري أحكـام الجبيـرة المتقدمة في الوضوء في الجبيرة    :408م ـ  
 الغسل، وال يختلف األمر في غُسل       الموضـوعة على أعضاء   

 :الجبيرة عن الوضوء إالَّ في حالتين
إذا كانت اإلصابة جرحاً أو قرحاً، وكان مكشوفاً، تخير     : األولـى 

المكلّـف عند االغتسال بين الغسل مع الجبيرة وبين التيمم، فإن           
اخـتار الغُسـل جاز له االكتفاء بغسل أطراف الجرح أو القرح،            

 . استحباباً وضع خرقة فوقه والمسح عليهاوإن كان األحوط
إذا كانت اإلصابة كسراً، فإن كان مجبوراً، اغتسل ومسح         : الثانية

على الجبيرة، وإن لم يمكنه المسح على الجبيرة، أو كان مكشوفاً           
أنظر حكم الوضوء في    .  (ولـم يمكنه غسله، وجب عليه التيمم      

 ).299:هاتين الحالتين في المسألة
 :خلل في الغسلـ أحكام ال

 إذا حصل ما يوجب الغسل وشك المكلف في أنه هل اغتسل :409م ـ  
أو ال؟ وجب عليه أن يغتسل، ومن هذا القبيل من علم بأنه قد             
دخل الحمام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها، ولكن بعد أن           
خرج منه بفترة حدث له الشك في أنه هل اغتسل أم سها عنه             

عن الغسل لسبب كان قد فاجأه عند       فلـم يغتسل، أو انصرف      
الدخـول إلى الحمام مثالً، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن            

ولو فرض أنَّ هذا الشك     .  يغتسـل ألنه باق على حكم الجنب      
قـد حصـل أثـناء الصالة فإنه يحكم ببطالن صالته وعليه            
استئنافها بعد الغسل، وإذا حصل الشك بعدما كان قد فرغ من           

ه التي فرغ منها صحيحة وعليه االغتسال       الصـالة فصـالت   
 .للصالة التالية

ـ   إذا اغتسل ثُمَّ علم بعد االنصراف أو في األثناء أنه لم يغتسل :410م 
على الترتيب المطلوب شرعاً، كأن اغتسل باإلبريق مثالً وبدأ         
الغسـل بالجسد ثُمَّ غسل الرأس، لم يصح غسله وعليه إعادة           

الرقبة الذين غَسلهما قبل ذلك،     غسل جسده فقط دون الرأس و     
وأّمـا إذا أهال الماء على بدنه كلّه مبتدئاً بالرأس من دون أن             
يلحـظ خصوصيات الغسل الترتيبي، اكتفى بغُسله وصّح منه         
ما دام أنه غسل جسده دفعة واحدة، ألنَّ المطلوب أن ال يغسل            
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الجسـد قـبل الرأس، وقد غسل رأسه قبل جسده في الفرض            
لك يحكـم بصحة الغسل عند الشك في مراعاة         أعـاله، وكـذ   
 .الترتيب وعدمه

 إذا اغتسـل علـى الترتيب ثُمَّ علم بعد االنصراف أنه ترك   :411م ـ  
غَسل عضو من أعضائه، فإن كان هذا العضو هو الرأس أو           
الـرقبة أو جـزًء منهما وجب عليه أن يغسله ويعيد بعد ذلك             

اليد والّرجل  غسـل جسده، وإن كان هذا العضو في الجسد ك         
اقتصر على غسله ولم ُيعدِِ غسل سائر األعضاء حتى لو كان           

 .ذلك بعد مضي فترة أو بعد صدور الحدث األصغر منه
 إذا اغتسـل وبعد االنصراف شك في أنه هل غسل رأسه أو  :412م ـ  

رقبـته أو شـك فـي غسل جزء منهما، بنى على أن غسله              
 .صحيح وال يعيده

ان يغسل جسده ـ أي ما سوى الرأس  ويجـري الحكم نفسه إذا ك 
والـرقبة مـن البدن ـ وشك في غسل الرأس أو الرقبة، فإنه ال    
يعـيد بـل يتّم غسله، وأّما إذا شك في غسل الرأس أو الرقبة أو               
جـزء منهما قبل أن يبدأ بغسل الجسد، فيجب عليه أن يغسل ما             

 .شك في غسله
سده ثُمَّ شك   وأّمـا إذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته وانحدر إلى ج         

فـي أنه هل غسل هذا العضو من جسده كاليد أو الصدر أو أي              
عضـو آخـر من الجسد، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى العضو             
المشكوك ويغسله وال يعيد غسل ما عداه، سواء حصل الشك لديه           
بعد االنصراف من الغُسل أو في األثناء، وال فرق بين أن يكون            

 .يمن من البدن أو األيسرالعضو المشكوك في الجانب األ
 إذا لم يكن شاكاً في غسل العضو من األساس بل علم بغسل :412م ـ  

العضـو المعـين، ولكنه شك في صحة غسله وفساده، لجهة           
شـكه ـ مثالً ـ بأنه هل غسله بالماء المطلق أو المضاف؟    
فيبنـي علـى الصحة وال تجب اإلعادة، سواء حصل له هذا            

الغُسل، أو في أثنائه بعد االنتقال من       الشك بعد االنصراف من     
غَسل ذلك العضو إلى غَسل عضو آخر، أو بمجّرد الفراغ من           

 .غَسل ذلك العضو وقبل االنتقال إلى غسل عضو آخر

 :مستحبات الغسل •
 :قد ذكر الفقهاء جملة من المستحبات عند االغتسال، وهي

 .ل ـ االستبراء من المني بالبول قبل الغسل، كما سلف القو1
 ـ غسـل اليدين ثالثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو   2

 .إلى الزندين، من غير فرق بين االرتماسي والترتيبي
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 ـ االستنشـاق والمضمضـة بعـد غسل اليدين ثالثاً، وتكفي     3
 .المرة

 ـ أن يكـون مقدار ماء الغسل حوالي ثالث كيلوات، وهو ما   4
 ).الصاع(يصطلح عليه بـ 

 .اليد على األعضاء بعد إفاضة الماء عليها ـ إمرار 5
 . ـ غسل كّل من األعضاء ثالثا6ً
 ).ِبْسِم اللّه الرَّحمِن الرَّحيِم: ( ـ التسمية، بأن يقول7
اللّهمَّ طَهِّْر قَلْبي، :" ـ الدعاء بالمأثور عند اشتغاله بالغسل، وهو 8

جعلِْني ِمَن  وتَقـبْل َسعيِي، واْجعْل ما ِعنَدك خَيراً ِلي، اللّهمَّ ا         
 ".التَّوابين، واْجعلِني ِمن المتَطهِّريَن

 ـ المـواالة بـين غسـل األعضاء، واالبتداء من كل عضو     9
 .باألعلى في الغسل الترتيبي

 :خاتمة في األغسال المستحبة
 :األغسال التي ثبت استحبابها هي

غسـل الجمعة، والغسل يوم عيد الفطر وعيد األضحى، والغسل          
سـل لدخول مكة والمدينة المنورة، والغسل يوم        لإلحـرام، والغ  

التـروية فـي الـثامن مـن ذي الحجة، والغسل في يوم عرفة،              
والغسل لدخول الكعبة، وهي نفس البيت الحرام، والغسل في أول          
ليلة من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي          
والعشـرين والـثالث والعشـرين مـنه، ولالستخارة، ولصالة          

عن قرب، والغسل عند    ) ع(الستسـقاء، ولزيارة اإلمام الحسين      ا
 .التوبة

 وقت الغسل في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى :414م ـ  
الـزوال، فإن فاته أتى به بعد الزوال إلى الغروب، واألحوط           
لـزوماً ـ حينـئذ ـ أن ينوي الغسل متقرباً من دون تحديده     

الغروب قضاه طوال يوم السبت إلى      بالجمعـة، وإذا فاته إلى      
 .الغروب

 إذا خشـي فقدان الماء يوم الجمعة جاز له اإلتيان به طوال  :415م ـ  
يـوم الخميس، ثُمَّ إن وجد الماء يوم الجمعة أعاده، وإالَّ أعاده     

 .يوم السبت
 غسـل الجمعة يغني عن الوضوء، سواء أتى به في الوقت  :416م ـ  

ره في الوقت االضطراري، أداًء     الخاص االختياري أو في غي    
 .أو قضاًء
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 األغسـال المسـتحبة فـي زمان خاص، كغسل يوم الجمعة    :417م ـ  
وليالـي القـدر ونحـوهما، إذا أحـدث في أثنائها أو بعدها             
باألصـغر لـم تجـب إعادتها وال تبطل بذلك، أّما األغسال            
المتعلقة باألفعال، كغسل اإلحرام ودخول مكة ونحوها، فإنها        

 بالحدث األصغر في أثنائها أو بعدها قبل اإلتيان بالفعل،          تبطل
 .فإن أراد إدراك االستحباب فال بد من إعادة الغسل
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 الفصل الرابع

 في أحكام األموات

 وفيه تمهيد ومباحث
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 :تمهيد
يشـتمل هـذا التمهـيد على أمور متعددة لها عالقة بهذا الفصل             

 :وتعتبر بمثابة المقدمة له، وهي في عناوين
 :ما يفعل عند ظهور إمارات الموت

قد يتعّرض اإلنسان في حياته إلصابات بليغة أو أمراض خطيرة          
أو ضـعف بالغ عند شيخوخته، وذلك بنحو يقوي الظّن بأنه على            
مشـارف الموت، وأنَّ النهاية باتت قريبة، فإن حدث ذلك لزمته           

 :المباشرة بأمور
يتأكد وجوبها في   الـتوبة، وهي واجبة بعد كّل معصية، و       : األول

مقامنا هذا حرصاً على لقاء اللّه تعالى تائباً مغفوراً له، وال يكفي            
مجـّرد ذكرها باللسان، بل ال ُبدَّ فيها من العزم على عدم العودة             
إلـى المعصية، وأداء ما يترتب عليها من كفارات وديات ونحو           

 .ذلك
 من خمس   أداء الحقوق الواجبة عليه للّه تعالى وللنّاس،      : الثانـي 

وزكـاة ورد مظـالم وكفارات وديات وودائع وأمانات، فيستذكر          
هـذه الحقـوق ويسعى إلى دفعها وتحقيق براءة الذمة منها حال            
حياته، فإن لم يقدر على مباشرة ذلك، ولو من جهة ضيق الوقت            
عن فعل جميعها، وخاف ضياع هذه الحقوق وجب عليه التسبب          

عالم الغير بها، وإصدار سندات     بتحقيقها بعد وفاته، وذلك بمثل إ     
بهـا، والوصـية بها لألمين على أدائها، ونحو ذلك من األمور            

 .الكفيلة بحفظ حقّ الغير وحقّ اللّه تعالى
قضـاء ما عليه من واجبات، كالحج والصالة والصوم         : الـثالث 

حـال الحياة والقدرة، فإن لم يقدر، ووثق بقيام ولده األكبر ـ إن   
يه من صالة وصوم، لم تجب عليه الوصية وجد ـ بقضاء ما عل 

بها، أّما إذا لم يثق بالولد األكبر، أو لم يكن ذلك واجباً على الولد              
األكبر، كما إذا كان قد تركه عمداً، أو كانت أماً، أو كان كالحج،             
فهـنا تجب عليه الوصية به من ماله إذا كان عنده مال يفي به،              

 .احتمال وجود متبرع عنهوإالَّ لم تجب الوصية به إالَّ مع 
يجب عليه إعالم الورثة بما له من ديون وبما عنده من           : الـرابع 

مـال مخبأ إذا ُعدَّ ترك إعالمه تضييعاً لحقهم في هذا المال بعد             
 .الوفاة، وكذلك إذا لم يعد تضييعاً على األحوط وجوباً

يجـب علـى المكلـف تعيـين قَيِّم أمين على أوالده            : الخـامس 
ند فقد الولي القادر، وهو الجد لألب، إذا توقف عليه          القاصرين ع 

 .حفظهم وحفظ أموالهم من الضياع
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يستحب للمشرف على الموت أن يجدد التوبة وأن يقر         : السـادس 
أمـام المؤمنـين بالتوحيد والنبوة واإلمامة والمعاد وسائر العقائد          

وأن ينصب قّيماً أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً         .  الحقّـة 
إذا لـم يكن ذلك واجباً، وأن يوصي بصرف ثلث ماله في وجوه             

وأن يهيئ كفنه وأن ُيحِكم . البر ولألرحام وللفقراء إذا كان موسراً   
ويرتب ما يتعلّق بوصيته، فيذكر فيها ما يريد وما يوافق الشريعة           
المطهـرة، وأن يخـتار الوصي والناظر من أهل الدين واألمانة           

بذلك، ونحو ذلك من األمور التي تجعل       والمعـرفة، وأن يعلمهما     
ويستحب أن يحسن ظنّه باللّه تعالى      .  وصـيته متقـنة واضحة    

 .الكريم التواب

 :ما يفعل عند االحتضار •
يجـب علـى المحتضر المسلم ـ مع االلتفات والقدرة ـ توجيه     
نفسـه إلـى القبلة حين النزع، على األحوط وجوباً، وإال وجب            

على األحوط وجوباً، بال فرق في      توجـيهه على من حضر عنده       
.  المـيت بين الكبير والصغير و العاقل والمجنون والذكر واألنثى         

والتوجيه هو أن يجعل المحتضر على ظهره ويجعل باطن قدميه          
.  إلـى القـبلة، بحيث إذا جلس استقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه           
هه فإن حدثت الوفاة يجب ـ على األحوط ـ االستمرار في توجي  

.  إلى القبلة على هذا النحو في جميع أحواله إلى حين الصالة عليه   
وإذا لـم يمكـن توجيه المحتضر بالكيفية المذكورة، أو لم يمكن            

هذا وال  .  توجـيه الميت فيما بعد، يرتفع الحكم ويسقط الوجوب        
يشترط في صحة توجيه غير الولي للميت إذن الولي له بذلك، بل            

 .ك بدون استئذان ولو قدر عليهوال يأثـم الفاعل لذل
 يسـتحب تلقين المحتضر الشهادتين، واإلقرار باألئمة اإلثني  :418م ـ  

عشـر، وسـائر العقائـد الحقّـة، ويستحب تكرارها إلى أن            
ال إلَه إالَّ اللّه    : ويسـتحب تلقينه كلمات الفرج، وهي     .يمـوت 

، ُسبَحاَن اللّه ربِّ    الَحكـيُم الكَريُم، ال ِإلَه إالَّ اللّه الَعِليُّ الَعظيمُ        
السَّـموات السْبِع وَربِّ اَألرِضيَن السبِع وما فيِهنَّ وما َبينَهنَّ          
ومـا فـوقَُهنَّ وما تَْحتَهنَّ وربِّ الَعرِش الَعظيِم، وَسالٌم على           

 .الُمرِسليَن والَحمُد للَّه ربِّ الَعالَِميَن
.  امونحـو ذلـك من األذكار واألدعية المأثورة في مثل هذا المق           

.  ويسـتحب نقله إلى مصاله إذا عسر عليه النزع ولم يؤذه النقل           
وآيات وسور .  وقـراءة سـورة يـس والصافات لتعجيل راحته        

 .أخرى مأثورة، بل مطلق قراءة القرآن
هـذا ويكره مّس المحتضر حال النزع، وإبقاؤه وحده، وحضور          

 .الجنب والحائض عنده، والتكلّم الزائد والبكاء
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ذا فاضت روحه استحب تغميض عينيه، وتطبيق فمه، ومد  إ:419م ـ  
وإنارة المكان  .  يديـه إلى جنبيه، ومد رجليه وتغطيته بثوب       

والتعجيل في  .  وإعالم المؤمنين بموته  .  الـذي مات فيه ليالً    
دفنه ليالً أو نهاراً إالَّ لضرورة، كالتأكد من موته، أو انتظار           

 .لمين، ونحو ذلكحضور الولي، أو لدفنه في مقابر المس
 :ما به يتحقّق الموت •

 لم يثبت عندنا تحديد شرعي دقيق لمفهوم الموت في الكتاب :420م ـ  
والسنة، ولكن المعروف لدى المتشرعة والمرتكز في أذهانهم        
أنَّ الموت هو سكون حركة القلب وانقطاع النفس، إالَّ أنَّ من           

 عالقة  المحـتمل أن يكون ذلك ناشئاً من عدم اطالعهم على         
تلـف الـدماغ في تحقّق الموت، باعتبار عالقة الحياة العامة           
لإلنسـان به، فإذا تحّرك القلب بواسطة الجهاز االصطناعي         
الـذي يعطـي للخلية حياة ويمنعها من الموت الطبيعي الذي           
سيحصل حتماً عند موت الدماغ فإنَّ ذلك ال يعد حياة طبيعية،           

 .بل هي حياة اصطناعية، وال أثر لها
 بعد توقف الدماغ وموته واستمرار حركة القلب باآللة يجوز :421م ـ  

نـزع هذه اآللة إن كانت موضوعة، كما أنه ال يجب وضعها            
ـ أساساً ـ رغبة في استمرار الحياة، وذلك ألنَّ المريض ال  
يعتبـر حياً بشكل طبيعي ما دامت الحركة الموجودة مستمرة          

ة اصطناعية، وحتى لو    بفعـل الجهـاز الذي يمنح القلب حيا       
صـدق علـيه عنوان الحياة فال يعتبر رفع الجهاز قتالً، ألن            
مفهـوم القـتل ال يشمل مثل هذا، وعلى ضوء ذلك فال يجب             
وضـع الجهاز في الفرض المذكور، ألن ما دل على وجوب           

 .حفظ الحياة ال يشمل مثل هذا المورد
 من يتولى تجهيز الميت؟ •

فين النهوض بعبء تجهيز الميت، من  يجب على عامة المكلّ:422م ـ  
توجـيهه إلى القبلة عند االحتضار، وتغسيله وتكفينه وتحنيطه         
والصالة عليه ودفنه، وجوباً كفائياً، بمعنى سقوط التكليف عن         

وذلك من دون فرق بين     . سـائرهم إذا قام بالواجب فرد منهم      
وقد يتعين الواجب على فرد واحد، وذلك       .  الـّرجل والمرأة  

 لو أوصى شخصاً بمباشرة ذلك فقبلها أو علم بالوصية فلم           كما
يردها إلى أن مات الموصي، وكما لو مات في برية ولم يكن            

 .معه إال رفيقه، ونحو ذلك
 مـن أجـل سـقوط التكلـيف عن الغير ال ُبدَّ من حصول     :423م ـ  

االطمئـنان أو الحجـة المعتبرة ـ وأقلها خبر الثقة ـ بقيامه     
كفي مجّرد الظّن فضالً عن الشك واالحتمال، بالـواجب، فال ي  
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وحـيث يعلـم بقـيام الغير به يكفيه ذلك إال أن يعلم ببطالن              
عملـه، وال عبـرة بظّن البطالن، فضالً عن الشك، ألنَّ فعل            

 .المسلم محمول على الصحة
 ال يشترط البلوغ والعقل واإلسالم في المتصدي للقيام بما ال :424م ـ  

ربة من أفعال التجهيز، مثل التوجيه إلى       يشـترط فيه قصد الق    
القـبلة والتكفـين والـدفن، فلـو قام به الكافر أو الصبي أو              
المجنون صح منه وأجزأ، أما مثل الصالة عليه وتغسيله مما          
يشـترط فيه قصد القربة فالظاهر كفاية قيام الصبي المميِّز به        
إذا أتـى بـه على الوجه الصحيح المعتبر شرعاً، ويسقط به            

أّما الكافر والمجنون فال يصح منهما      .  التكليف عن اآلخرين  
 .ذلك وال يكتفى به

 رغم أنَّ تجهيز الميت واجب كفائي فإنه ال ُبدَّ للقائم به ـ في  :425م ـ  
الجملـة ـ مـن استئذان ولي الميت، وذلك ألنَّ الظاهر من    
الـرِّوايات أنَّ شـؤون الميت متصلة بأقرب النّاس إليه ممن           

مون على غيرهم في ميراثه، وقد اشتهرت بينهم الكلمة         يـتقدّ 
، ويستثنى  )أحقّ النّاس بالصالة عليه أوالهم بميراثه     (الفقهـية   

.  مـن ذلـك الـزوج، فإنـه أولى بزوجته من جميع أقاربها            
وتتـرتب األولـوية على حسب ترتبهم في استحقاق الميراث          

ألبوان الطبقة األولى من األرحام، وهم ا     : علـى النحو التالي   
واألوالد، ثُـمَّ الطبقة الثانية، وهم األجداد واألخوة، ثُمَّ الطبقة          

 .الثالثة، وهم األعمام واألخوال
هـذا وقـد ذكر الفقهاء لزوم تقديم البالغين على غيرهم في كّل             
طبقة، وهو موافق لالحتياط فال ينبغي تركه، أّما إذا كانت الطبقة           

يبرر الجزم بتقديم الذكور    تشتمل على ذكور وإناث فال يوجد ما        
 .على اإلناث

فـإذا فقد هؤالء جميعاً، أو امتنعوا عن القيام بذلك أو اإلذن للغير            
به، كان الحاكم الشرعي هو المرجع في شؤون الميت، ثُمَّ عدول           
المؤمنـين، وذلك إّما من باب الحسبة على احتمال، أو من باب            

لشرعي في مثل   االحتـياط في وجه آخر، والرجوع إلى الحاكم ا        
 .هذه القضايا أقرب إلى انتظام األمر

 الوصـي المكلّـف بالتجهيـز من قبل الميت ال يجب عليه    :426م ـ  
 .استئذان الولي وإن كان أحوط استحباباً

 مـن تصـّدى لعمـل من أعمال تجهيز الميت من دون إذن    :427م ـ  
الولـي، وكان الواجب مما يعتبر في صحته اإلتيان به بقصد           

ة، فـال يجـزي القيام به بدون إذنه، وال قيمة لإلجازة            القـرب 
الالحقة، ألنَّ قصد القربة ال يتحقّق في الفرض المذكور، أّما          



 
141

ما ال يعتبر فيه ذلك كالتكفين والدفن فيجزي القيام به من دون            
 .إذن الولي، وال تجب إعادته بعد ذلك

غيرهما  يختلف تجهيز الشهيد والمقتول بحّد أو قصاص عن :428م ـ  
فـي بعض التفاصيل، أّما المقتول بحّد أو قصاص فإنه يؤمر           
مـن قـبل اإلمـام أو نائبه الخاص أو العام باالغتسال غسل             
المـيت، ثُـمَّ يكفّن بالمئزر والقميص ويحنط، ثُمَّ يقتل فيكفن           

.  بـاإلزار ويصلى عليه ويدفن، وال يجب غسل الدم عن كفنه          
أو نائبه  ) ع(اد مع اإلمام    فهو المقتول في الجه   : أّمـا الشـهيد   

الخـاص، ويلحـق بـه كـّل من قتل في حفظ كيان اإلسالم              
والمسـلمين والـدفاع عـنه في عصر الغيبة ممن شارك في            
الـدفاع مـن الرجال والنساء، والبالغين وغير البالغين، فإن          
فاضـت روحـه فـي المعـركة قبل أن تنتهي، بنحو أدركه             

اة، فإنه ال يغسل وال المسـلمون بعـد المعركة وقد فارق الحي      
يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها، إالَّ إذا كان            
قـد جـّرد مـن ثيابه من قبل العدو، أو تمزقت ثيابه من أثر        
القتال، فإنه يكفن حيئنذ، وال تضر الدماء التي عليه بالكفن إن           

 .أصابه الدم
 بل ال ُبدَّ من  عـند ثـبوت الشهادة ال يجوز تغسيله وتكفينه،  :429م ـ  

 .االلتزام بدفنه من دون غسل وال كفن
 ال بـأس بأخـذ األجرة على تجهيز الميت إذا لم يكن منافياً   :430م ـ  

لقصـد القربة، وال حاجة لجعل األجرة على بعض المقدمات          
غير الواجبة فإنه ليس حقيقياً، كما أنه ال دليل على عدم جواز            

) اإلكرامية(هر األمر في    أخذ األجرة على الواجبات، ومنه يظ     
التـي تعطى لمن يمتهنون تجهيز الموتى، فإنه ال إشكال فيها           
حتى لو كان الداعي رغبته في تحصيل المال ما دام ال ينافي            

 .قصد القربة
 كـّل مـا سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت   :431م ـ  

 جـثة المـيت ناقصة أيضاً، كالميت الذي قطعت أطرافه، أو          
الهـيكل العظمي الذي تبدد لحمه، أّما إذا عثر على جزء منه            
يشـتمل على الصدر أو عثر على الصدر خاصة فإنه يغسل           
ويكفن ـ احتياطاً استحبابياً ـ بالنحو المناسب له، ويحنط إذا   
كـان فـيه أحد مواضع التحنيط ويصلى عليه ويدفن، وإذا لم            

ميت يشتمل يعثر على الصدر لكن عثر على عظم من عظام ال        
علـى لحـم لـف بخرقة ودفن، وال تجب الصالة عليه، وال             
تغسـيله، وكـذا إذا عثر على لحم له بدون عظم لف بخرقة             

 .ودفن ولم يجب فيه التغسيل
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 إذا مات المسلم وشك في قيام أحد بتجهيزه وعدم قيامه وجب :432م ـ  
وإذا ُعلـم بأنـه قد ُجهز بصورة غير         . التصـدي لتجهيـزه   
 وجب أن يجهز بصورة صحيحة، ويكفينا       صـحيحة شـرعاً   

بالنسـبة إلى إخواننا ممن يخالفنا في المذهب أن يكون تجهيز           
 .موتاهم صحيحاً على مذهبهم

وإذا علم المكلّف بأنَّ الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان      
صـحيحاً مـن الناحية الشرعية أم ال بنى على صحته ولم يجب             

 .عليه شيء
لتجهيز للتغسيل والتكفين والدفن، كثمن الماء وأجرة  نفقـات ا :433م ـ  

التغسـيل وثمـن السدر والكافور والكفن واألرض التي يدفن          
فـيها، ونحـو ذلك من النفقات، يجب دفعها من أصل تركة            
الميت، مقدَّمةً على أي واجب آخر من الدين والخمس والحج،          
فضـالً عـن الميراث والوصية، بشرط أن يكون متناسباً مع           
الحـّد األدنى المطلوب شرعاً ومتناسباً مع مقام الميت وشأنه          
بالنحو الذي ال يسبب له مهانة وذالً، وذلك بال فرق بين ما لو             

 .كان في الورثة صغار وقاصرون أو لم يكن
فـإن رغب الورثة في الزيادة على ذلك، بما في ذلك مصاريف            

ضيافة من  إقامـة الذكرى له، ونفقات مجالس الفاتحة والعزاء وال        
طعام ونحوه لزمهم إخراج الزائد من حصة الكبار دون الصغار          

 .والقاصرين
وإذا أوصى الميت بالتجهيز أخرج من الثلث بالنحو الذي يوصي          

 .به
وإن قـام غير الورثة بالتجهيز األفضل وأنفق على ذلك فليس له            
أن يرجع على الورثة ويطالبهم بالزائد عن النفقات الواجبة إال إذا           

ان قد فعله بأمرهم وتكليفهم له بصورة صريحة أو بما يفهم منه            ك
 .ذلك عرفاً من األقوال أو األفعال

 يسـتثنى ممـا ذكر في المسألة السابقة الزوجة، فإن نفقات   :434م ـ  
تجهيـزها الـواجب شرعاً واجبة على زوجها إذا كان قادراً           
 على اإلنفاق من دون عسر وال حرج، ولم يكن محجوراً عليه          
قبل موتها إلفالسه، أو ممنوعاً من التصرف بماله لتعلّق حقّ          
الغيـر به لرهن ونحوه، بشرط أن ال يتقارن موته مع موتها،            
وأن ال تكـون قـد أوصـت به من مالها، فإن أوصت به أو               

 .تقارن موتهما لزم التجهيز من مالهما
هذا وال فرق في الزوجة بين الصغيرة والكبيرة، وال بين العاقلة           
والمجـنونة، وال بين المدخول بها وغير المدخول، وال بين من           
كانت في نكاح دائم أو منقطع على األحوط وجوباً، مطيعة كانت           
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حـين مـوتها أو ناشزة على األحوط وجوباً، والمطلقة الرجعية           
 .بحكم الزوجة دون البائن

وكـذا ال فـرق في الزوج بين الصغير والكبير، وال بين العاقل             
، فيتولى اإلنفاق على التجهيز ـ حينئذ ـ ولي الصغير   والمجنون

 .والمجنون من مالهما
 إذا لـم يكـن للميت تركةُ تسدد منها نفقات التجهيز الواجب   :435م ـ  

وجـب علـى أقـربائه الذين كان يجب عليهم اإلنفاق عليه            
وإعالـته أن يقومـوا بـذلك، فإن لم يقوموا بذلك وجب على             

حوط وجوباً، ويجوز دفعه من مال      المسـلمين بذله له على األ     
 .الزكاة إن وجد، أو يحتسبه الدافع زكاة إن أراد
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 :في تغسيل الميت: المبحث األول
 :وتفصيل أحكامه يقع في عناوين

 :في من يجب تغسيله •
 :وفيه مسائل

 يجـب تغسيل كّل ميت مسلم، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو  :436م ـ  
أّما السقط فإن تـّم له أربعة أشهر       كبيـراً، عاقالً أو مجنوناً،      

 .غسل وكفن، وإالَّ لف بخرقة ودفن من دون تغسيل
 ال يجـوز تغسـيل الكافر وال تكفينه، سواء في ذلك أصناف   :437م ـ  

الكفـار المـتعددة، مـن الكتابـي الذمي والحربي والوثني           
والمشـرك والغالة والنواصب والخوارج والمرتد الفطري أو        

 .ةالملي قبل التوب
 طفل الكافر يلحق به وطفل المسلم يلحق بالمسلم، وكذلك من :438م ـ  

جّن في صغره واستمر به الجنون، فإنه إذا ولد من مسلم لحق            
به، وإن ولد من كافر لحق به، أّما من عرض له الجنون في             
مرحلة التمييز قبيل البلوغ بعدما تفتح وعيه ونضجت مداركه،   

ين بعض مفاهيم وعقائد وأحكام     فإنه بعد البلوغ إذا وصف وب     
اإلسـالم وصـفاً إجمالياً ُألحق بالمسلمين، وإن وصف الكفر          

وابن الزنا من المسلم مسلم ومن الكافر       .  ُألحـق بالكافـرين   
أّمـا الطفـل اللقـيط في بالد الكفار التي ليس فيها            .  كافـر 

مسـلمون فهو محكوم بالكفر، وإن كان فيها مسلمون يحتمل          
 مسلم، وكذا يحكم بإسالم لقيط دار اإلسالم ولو         تولده منهم فهو  
 .كان فيها كفار

 :في شروط المغسِّل •
 :تجب المماثلة بين الغاسل والميت في أمرين

المماثلـة في الذكورة واألنوثة، فال يجوز تغسيل        : األمـر األول  
الذكـر البالغ لألنثى البالغة وال العكس، حتى لو لم يستلزم النظر            

 : من ذلك أمورأو اللمس، ويستثنى
 ـ غيـر الـبالغ، فـإنَّ الظاهر ـ في غير المحارم ـ جواز       1

تغسـيل الرجال لألطفال من اإلناث غير البالغات ممن كان          
يجـوز لـه النظر إليهن حال الحياة، وجواز تغسيل اإلناث           
للذكـور غيـر المميزين من األطفال ممن كان يجوز لهن           

 ذلك بين ما لو     وال فرق في  .  النظـر إليهم في حال الحياة     
كان الطفل مجّرداً من ثيابه أو مع ثيابه، وبين ما لو استلزم            
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النظـر إلـى العورة أو لك يستلزم، ولكن األحوط استحباباً           
 .االقتصار في ذلك على ما لو كان الطفل في سن الثالث

 ـ المحارم، فإنه ال تجب المماثلة بين المحارم، فيجوز للمرأة  2
ارمها، كما يجوز للّرجل أن يغسل      أن تغسـل الّرجل من مح     

المـرأة من محارمه، وال فرق في المحارم بين من كان من            
جهـة النسـب، كـاألم واألخ، أو كـان من جهة السبب،             
كالمصـاهرة والرضاع، مثل أب الزوج وأم الزوجة، ومثل         

وفي كّل الحاالت ال ُبدَّ من ستر       .  األم واألخ مـن الرضاع    
اء لمن يماثله في الذكورة     عـورة المـيت من المحارم، سو      

واألنـوثة أو لمن ال يماثله، ألنه ال يجوز نظر الَمْحَرم إلى            
عـورة أحـد مـن محارمـه، حياً وميتاً، من األقرباء أو             

 .األصهار
 ـ الـزوج والـزوجة، فـإنَّ الزوج أولى بزوجته في جميع     3

الشـؤون المـتعلّقة بالمـيت، فيجوز له تغسيلها إذا ماتت           
 .جب فيه ستر العورةوبالعكس، وال ي

 إذا اشتبه الميت فلم يعلم أذكر هو أو أنثى، فال يبعد الرجوع :439م ـ  
إلـى القـرعة، واألحـوط استحباباً أن يغسله كّل من الذكر            
واألنثى من وراء الثياب، فإن كانت الثياب سميكة ال ينفذ منها           
المـاء يـرفع الثوب ويلقى من تحته الماء مع المحافظة على            

 وإن كان رقيقاً ينفذ منه الماء بكثرة كفى إلقاء الماء           السـتر، 
 .على تلك الثياب من دون رفع

 ال فـرق في الزوجة بين المعقود عليها بالدائم أو بالمؤقت،  :440م ـ  
والمطلقة بحكم األجنبية إالَّ الرجعية فإنها بحكم الزوجة خالل         

 .عدتها، فإن انقضت عدتها زالت الزوجية بينهما
تجب المماثلة بين الغاسل والميت في اإلسالم، فال        : ثانياألمـر ال  

يجوز وال يصح أن يغسل المسلم إالَّ مسلٌم مثلُه، وال يضر تغسيل            
 .المخالف للميت اإلثني عشري حتى مع وجود المماثل

 مـع فقـد المماثـل في الدين يجوز للكافر الكتابي أن يغسل    :441م ـ  
 بمعنى قصد القربة، في     المسـلم، وال دليل على اعتبار النية،      

فـرض تغسيل الكافر، فيصح بدونها، كذلك فإنه ال يضر ذلك          
 .بطهارة بدن الميت المسلم بناًء لرأينا في طهارة الكافر

 إذا فقـد المماثـل في الذكورة واألنوثة حتى من أهل الكتاب   :442م ـ  
 .سقط الغسل، ولكن إذا أمكن تيميمه من دون لمس وجب ذلك

بق القول أنه يشترط العقل في المغسل، وأّما غير البالغ  قد س:443م ـ  
 .فإنه إن كان مميِّزاً صح غسله، وإالَّ لم يصح
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 :في كيفية الغسل •
ال ُبـدَّ من توفر الشروط التي سبق ذكرها في الوضوء والغسل،            
مـن طهارة الماء وإطالقه وإباحته، وطهارة أعضاء الجسد من          

 الحاجب، والترتيب، والتمكن    النجاسـة الخبثية العارضة، وإزالة    
من استعمال الماء، وغير ذلك، ما عدا شرط المباشرة فإنه ساقط           
فـي الميت بداهة، وكذا المواالة فإنها غير واجبة فيه كغيره من            

 .هذا وال ُبدَّ فيه من نية التقرب إلى اللّه تعالى.  األغسال
 :وهنا مسائل

باً بينها على النحو   يجـب تغسـيل الميت ثالثة أغسال مرت  :444م ـ  
 :التالي
بالمـاء المخلوط بفتات أوراق نبات السدر، وهو الشجر         : األول

 .المعروف المذكور في القرآن الكريم
 .بالماء المخلوط بالكافور: الثاني
 .بالماء الصرف القراح الذي لم يختلط بشيء: الثالث

 ال يصـح في غسل الميت رمس تمام الجسد في ماء السدر  :445م ـ  
مـثالً أو غيره، بل ال ُبدَّ فيه من الترتيب، وذلك بغسل الرأس      
والرقبة أوالً، ثُمَّ تمام الجانب األيمن، ثُمَّ تمام الجانب األيسر،          
واألحـوط وجـوباً فـي العورة غسلها مع كّل جانب، وذلك            
خالفـاً للكيفـية التي ذكرناها في غسل الجنابة وغيرها، وال           

منه على حدة، ولو تعذر     ينافـي التـرتيب رمس كّل عضو        
الترتيبـي يغسل على نحو االرتماس ثُمَّ يضّم إليه تيمم واحد           
بـدالً عن األغسال الثالثة، وإن كان األحوط استحباباً تيميمه          

 .بدالً عن كّل غسل مرة
 ال تجـب إزالة النجاسة قبل مباشرة الغسل عن جسد الميت،  :446م ـ  

قلة أو بصبة الغسل    بل تجوز اإلزالة خالل الغسل، بصبة مست      
نفسها، كما ذكر في أحكام التطهير، وال ينافي صحة التطهير          
بصـبة الغسل كون الماء مخلوطاً بالسدر ما دام الماء مطلقاً           

 .غير مضاف
 يجب االلتفات عند خلط الماء بالسدر أو الكافور أن ال يصل :447م ـ  

فـي كثـرته إلى حد يخرج به الماء عن اإلطالق، فيكفي أن             
ـ  دق عـرفاً أن الماء مخلوط بالسدر أو بالكافور من دون           يص

 .ضرورة لتحديد مقدار معين لهما
 إذا مـات الحـاجُّ أو المعتمـُر في حال اإلحرام لم ُيجعل    :448م ـ   

الكافور في ماء غسله الثاني، بل يستبدل بالماء القراح، إال أن           
 .يكون موته بعد انتهائه من طواف الحج أو العمرة
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 إذا فقـد السـدر أو الكافور أو هما معاً غُّسل الميت بالماء   :449م ـ  
القـراح ناوياً به البدلية عن المتعذر، ففي فرض فقدانهما معاً           
يغسـل الميت ثالثة أغسال بالماء القراح، فينوي باألول كونه          
بـدالً عن الغسل بماء السدر، وبالثاني كونه بدالً عن الغسل            

لثالث بنيته العادية، واألحوط    بمـاء الكافور، ويغسله الغسل ا     
اسـتحباباً إضافة تيمم واحد عن الغسلين األولين، وأحوط منه          

 .ضّم تيممين، عن كّل غسل تيمم
 إذا مـات اإلنسـان على جنابة أو حيض لم يجب تخصيصه   :450م ـ  

 .بالغسل من أحدهما، بل يغني غسل الميت عنهما
سله، بل تصح  ال يشـترط بـرد جسـد المـيت للمباشرة بغ    :451م ـ  

 .المباشرة بالغسل قبل برده
 ينجس جسد الميت بالموت وال يطهر إالَّ بعد اكتمال األغسال :452م ـ  

الثالثة، ولو فرض أنه غسل من وراء الثياب، فإنَّ بقاء الثياب           
عليه وتنجسها ببدن الميت ال يضر بصحة الغسل، إذ الظاهر          

فإذا تمت  . حيةأنَّ اشـتراط طهارة األعضاء من غير هذه النا        
األغسـال طهـرت هـذه الثياب بالتبعية كما تطهر بها دكة            
التغسـيل، وذلـك بالشروط المعتبرة في التبعية وفي تطهير          

 .الثوب مما تقّدم في المطهرات
 إذا خـرج مـن الميت بول أو مني أثناء تغسيله أو بعده لم   :453م ـ  

تجـب إعـادة الغسـل، بـل ُيكتفى بإزالة النجاسة وتطهير            
وضـعها، وكـذلك لـو عرضت النجاسة على بدنه، كالدم           م

 .ونحوه
 إذا لم يمكن تغسيل الميت لفقد الماء ونحوه وجب تيميم الميت :454م ـ  

مـرة واحدة عن األغسال الثالثة، وإن كان االحتياط بتيميمه          
ثـالث مـرات بدالً عن األغسال الثالثة مما ال ينبغي تركه،            

كفي التيمم بيد الحي، وإن     وتجـب نـية البدلية عن الغسل، وي       
 .كان التيمم بيد الميت أحوط  استحباباً

وإذا أمكـن الغسـل بعـد التيمم وقبل الدفن بطل التيمم ووجب             
الغسـل، وإذا أمكن الغسل بعد الدفن لم يجز نبش القبر وإخراج            
الجثة لتغسيلها، وما وقع صحيح ومجٍز إال أن تُخَرج الجثة لسبب           

وجوباً تغسيلها حينئذ، وإذا غسلت بعد      مـن األسباب فإن األحوط      
.  إخراجها وجبت إعادة التحنيط والتكفين والصالة عليها ثُمَّ دفنها        

ويجري نفس الحكم في حال فقدان السدر أو الكافور أو هما معاً            
 .وتغسيله بدونهما
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 ال بـد مـن تأخير تغسيل الميت الجريح أو المصدوم حتى   :455م ـ  
، فإذا لم يمكن ذلك أجري الماء       يـتوقف نزف الدم من جراحه     

عليه بالطريقة التي يستوعب فيها المحل ولو لحظة إلبعاد الدم          
عـن موضع النزف وصدق غسله الالزم، فإذا خرج الدم بعد           
ذلـك لم يضر في صحة الغسل، وإن لزم تطهير الموضع أو            

 .شده برباط لمنع تدفق الدم مرة ثانية
..  وتحرج المسلمون من تغسيله إذا تفسـخ جسد الميت وأنتن :456م ـ  

بل من تيميمه أحياناً، لم يسقط وجوب الغسل أو التيمم ما دام            
ممكـناً، إالَّ فـي الحرج الشديد الذي يشقّ تحمله على جميع            

 .المكلفين
 تجـري أحكام الجبيرة السابقة في غسل الميت كما في غيره  :457م ـ  

النحو مـن األغسـال، فـيجب نزع الجبيرة ومعالجة األمر ب          
الممكـن وتغسيله، وحيث ال يمكن نزع الجبيرة يجب تغسيله          
والمسح على الجبيرة، واألحوط وجوباً إضافة التيمم إليه، إالَّ         

 .أن تكون الجبيرة في أعضاء التيمم فُيكتفى بالغسل
 إذا دفـن المـيت بال غسل، أو تبين بعد الدفن بطالن غسله   :458م ـ  

 فترة طويلة وصيرورته    وجب نبشه وتغسيله، ولو بعد مضي     
عظامـاً، إذا لـم يلزم منه هتك حرمته، وإالَّ لم يجز النبش،             
وحيث ينبش ويغسل فال ُبدَّ من تكفينه وتحنيطه والصالة عليه          

 .مجدداً قبل دفنه
 في الحوادث التي تسبب تشوهاً في الجثة بحيث لم يعد ممكناً :459م ـ  

 وجوب التيمم،   تمييـز اليدين والوجه، فمع تعذر الغسل يسقط       
 .ألنه ال موضوع له

 :في آداب غسل الميت •
قـد ذكـر الفقهاء عدداً من اآلداب التي تستحسن مراعاتها حين            

 :التغسيل، منها المستحب ومنها المكروه، فالمستحب منها أمور
ــ أن يجعل على مكان عاٍل مثل الدكة أو السرير، وينبغي أن             

 .يكون موضع رأسه أعلى من موضع رجليه
 .أن يكون تحت الظالل، وأفضله السقفـ 

ــ أن يجـّرد من ثيابه وتستر عورته حتى عمن يحل له النظر              
 .إليها

ــ أن تُلـيَّن أصـابعه ومفاصله برفق إذا كانت متيبسة، إالَّ إذا         
 .تعسر ذلك
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ــ غَسل يدي الميت قبل الغُسل إلى نصف الذراع في كّل غُسل             
 .ثالث مرات

كذلك غسل القبل والدبر بالسدر     ــ غَسل رأسه برغوة السدر، و      
 .ثالث مرات قبل التغسيل

ـ أن يبدأ في كّل غسل من األغسال الثالثة بالطرف األيمن من            
 .رأسه

 .ـ أن يقف الغاسل إلى جانبه األيمن
ـ غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين، ثالث مرات           

 .قبل كّل غسل
جسد الميت، وال يكتفي    ــ أن ُيِمـرَّ بيده عند صب الماء على           
 .بصب الماء إال مع خوف تناثر اللحم

 .ـ تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف
ــ أن يغسـل كـّل عضـو منه ثالث مرات في كّل غسل من                

 .األغسال الثالثة
ــ أن يكـون الغاسـل مشغوالً بذكر اللّه تعالى واستغفاره عند             

 .التغسيل
 :والمكروه منها أمور

 . ـ إقعاده حال الغسل1
 . ـ جعل الغاسل إياه بين رجليه، وكذا التخطي من فوقه2
 ـ حلـق رأسـه وعانته، وقص شاربيه، ونتف شعر إبطيه،    3

 .وقص أظافره وتمشيط شعره، وتخليل ظفره
 ـ إرسال ماء غسالته إلى البالوعة أو بيت الخالء، بل يستحب  4

 .تخصيصها بمصرف خاص
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 :في التحنيط: المبحث الثاني
ـ      يت الذكر أو األنثى، الكبير أو الصغير حتى        يجـب تحنـيط الم

السـقط الذي تـّم له أربعة أشهر، وهو إمساس مساجده السبعة           
. بالكافور، وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتان وإبهاما الرجلين       
.  واألحـوط استحباباً أن يمسح المتولي لذلك براحة اليد من الكف          

يل صيرفية، وهي   واألفضـل أن يكون مقدار الكافور سبعة مثاق       
حوالي اثنين وثالثين غراماً ونصف الغرام، وإذا لم يوجد الكافور          

كذلك فإنه ال يجب الترتيب بين المساجد السبعة،        .  سقط التحنيط 
فـبأيها بدأ صح منه، وال يجب فيه قصد القربة، فيصح ولو من             

 .الصبي
 محـل التحنـيط بعـد االنتهاء من الغسل، ويمكن فعله قبل    :460م ـ  

 .التكفين أو في أثنائه أو بعده
 يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة، وكذلك :461م ـ  

تشـترط طهارتـه حتـى لو كان جافاً ال يوجب نجاسة بدن             
 .الميت

 يسـتحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر  :462م ـ  
ره ويكره وضع الكافور على وجهه، وكذلك يك      .  كفيه وإبطيه 

 .إدخاله في عينيه وأنفه وأذنيه
 يسـقط التحنيط عن المحرم للحج أو العمرة إالَّ إذا مات بعد  :463م ـ  

 .انتهاء طواف الحج أو العمرة
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 :في تكفين الميت: المبحث الثالث
وهو واجب بالوجوب الكفائي لكل ميت مسلم، ذكراً كان أو أنثى،           

ذي تمت له أربعة    كبيـراً كـان أو صغيراً بما في ذلك السقط ال          
أشهر، فإن كان دون ذلك لم يجب تكفينه بالنحو الذي سنذكره، بل            

 .يلف بخرقة ويدفن
هذا وال يشترط في التكفين قصد القربة، فيكفي اإلتيان به من كّل            
إنسـان، ويسـقط بـه التكليف عن اآلخرين ما دام على الوجه             

 .الصحيح

 :كيفية التكفين وأحكامه •
ّل ميت بثالث قطع مرتباً بينها على النحو  يجـب تكفـين ك  :464م ـ  

 :التالي
 .ويغطى به ما بين السرة والركبة: المئزر ـ 1
 .ويغطى به ما بين الكتفين إلى منتصف الساق:  ـ القميص2
 .ويغطى به تمام بدن الميت، من الرأس إلى القدمين:  ـ اإلزار3

زار، من هذا وال بأس بالزيادة في كّل قطعة قليالً، وخاصة في اإل      
 .أجل أن يربط من جهة الرأس والقدمين

 إذا تعـذر وجود القطع الثالث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً  :465م ـ  
واحـداً يسـتر كّل البدن، وإذا تعذر الساتر الغامر لكّل البدن            
اكتفى بما يستر األكثر، فإن لم يتيسر إالَّ ما يستر العورة تعين           

 .التكفين به
 : الكفن أمور يشترط في:466م ـ 

 .أن يكون مباحاً غير مغصوب ـ 1
 ـ أن يكـون طاهراً من كل نجاسة، بما في ذلك ما يعفى عنه   2

 .في الصالة على األحوط وجوباً
 ـ أن ال يكـون من الحرير الخالص حتى في الطفل والمرأة   3

على األحوط وجوباً، ويجوز التكفين بغير الخالص إذا كانت         
حرير، وكذا يجوز التكفين بالحرير     نسبة المزيج أكثر من ال    

 .الصناعي المتعارف في هذا الزمان
 . ـ أن ال يكون من المذَهَّب، ولو كان قليال4ً
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 ـ أن ال يكـون مـن جلـد ما ال يؤكل لحمه، وال من شعره     5
ووبـره، وال من جلد ما يؤكل لحمه، وال بأس بما كان من             

 .صوفه ووبره
 . ـ أن ال يكون من جلد الميتة6
ـ 7  أن تكـون كـل قطعـة سـاترة لما تحتها، فال يكفي كون      

 .المجموع ساتراً
 ـ أن يكـون الكفـن مـن نوع الثياب المنسوجة بالنحو الذي     8

يصـدق عـرفاً عليه أنه ثوب، فال يصح لفه بالخيطان أو            
 .بالصوف قبل نسجه، حتى لو تحقق به الستر

جسد  تجـب إزالـة ما يعرض من النجاسة على الكفن، من   :467م ـ  
المـيت أو مـن الخارج، وذلك بتطهيره إن أمكن أو بقرض            
الموضـع مـن الكفـن، وال مانع من لف الجسد النازف قبل             
تكفينه بعازل من النايلون ونحوه مما يمنع سريان النجاسة إلى          

 .الكفن
 إذا انحصـر الكفـن بواحد من الممنوعات جاز تكفينه به ما   :468م ـ  

وإذا دار  .   وال يكفن به   عـدا المغصـوب، فإنه يدفن عارياً      
األمر بين المتنجس وغيره من الممنوعات قّدم المتنجس على         

أّما إذا دار األمر بين الحرير وبين غيره من         .  األحوط وجوباً 
أفراد الطاهر مثل جلد المذكى فإنه يقدم جلد المذكى، وإذا دار           
بين فردين من أفراد الطاهر غير الحرير كأن يدور بين جلد           

 .ى وشعر غير المأكول الطاهر تخير بينهما حينئذالمذك

 :في آداب التكفين •
 :قد ذكر العلماء من مستحبات التكفين أموراً هي

 ـ يسـتحب للمسلم حال حياته أن يهيئ لنفسه كفناً وأن يكرر   1
 .النظر إليه

 ـ أن يكـون المباشـر للتكفين على طهارة من الحدث األكبر    2
له فإنه يستحب قبل التكفين     واألصغر، فإن كان هو الذي غسَّ     

أن يغسل يديه من المرفقين، بل من المنكبين، ثالث مرات،          
وأن يغسل رجليه إلى ركبتيه، وأن يغسل كّل موضع تنجس          

 .من بدنه
 ـ يستحب في الكفن أن يكون من جيد الثياب، وأن يكون من  3

القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال الذي          
شيء من الحقوق الواجبة عليه، وأن يكون ثوباً        لم يتعلق به    

قـد صـلى أو أحرم فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة،      
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وأن تكتب الشهادتان على الكفن في موضع ال يكون عرضة          
: للنجاسة والقذارة عند تفسخ الجثة، وذلك على النحو التالي        

 له،  فالن بن فالن يشهد أن ال إله إالَّ اللّه، وحده ال شريك           " 
ثُمَّ يذكر األئمة عليهم السالم     " وأنَّ محمَّـداً عـبده ورسوله     

واحـداً بعد واحد، وأنهم أولياء اللّه وأوصياء رسوله، وأنَّ          
وأن يكتب على الكفن دعاء     .  الـبعث والثواب والعقاب حقّ    

 .الجوشن الصغير والكبير
 ـ يستحب في كيفية التكفين أن يجعل للّرجل عمامة تدار على  4

ه، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، األيمن على         رأس
الجانـب األيسر، واأليسر على الجانب األيمن، وأن يجعل         
مقـنعة للمـرأة، وأن يشـد ثدياها بلفافة إلى ظهرها، وأن            
يعصـب وسـط الميت بخرقة، ذكراً كان أو أنثى، وخرقة           
أخرى يلف بها الفخذان معاً، وأن يلف تمام بدن الميت بلفافة           

اإلزار، واألولـى أن تكـون برداً يمانياً، وأن يجعل          فـوق   
القطـن، أو مـا يشـبهه عند تعذره، بين رجليه، يستر به             
العورتان، ويوضع عليه شيء من الكافور، وأن يحشى دبر         
المـيت ومنخراه وفرج المرأة إذا خيف خروج شيء منها،          
وأن يجعـل الطـرف األيمن من كّل قطعة من الكفن على            

 .األيسر منها على الجانب األيمنأيسر الميت، و
 ـ يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، واَألْولى أن  5

تجعـل إحداهما من الجانب األيمن، فتمد من عظمة الكتف          
نـزوالً، ملصـقة بـبدنه، والثانية من الجانب األيسر مثل           

 .األولى، لكنَّها تجعل فوق القميص قبل لفه باإلزار
ن النخل، وإالَّ فمن السدر أو الرمان، وإالَّ        واَألْولـى أن تكـون م     

 .فمن الخالف، وإالَّ فمن كّل عود رطب
وإذا لـم توضـع الجـريدتان بهذا النحو لنسيان ونحوه فاألولى            

 .جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه واألخرى عند رجليه
وأن .  هذا ويكره أن يكون الكفن أسود أو مصبوغاً بأي لون آخر          

وأن يكون  .  وأن يكون فيه مزيج من الحرير     .  تانيكون من الك  
وأن يكون وسخاً وأن يبخر .  مخـيطاً، أو لـه أزرار أو أكمـام       

وأن تجعل العمامة بال حنك،     .  ويطـيب بغير الكافور والذريرة    
 .وأن يجادل في سعره عند شرائه
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 :في الصالة على الميت: المبحث الرابع
مّيت مسلم ولو كان هيكالً     وهي واجبة على نحو الكفاية على كّل        

عظمياً، فيشمل العادل والفاسق، ولو كان مرتكباً للكبيرة أو قاتالً          
لنفسه، والشهيد وغيره، والكبير والصغير إذا تمت له ست سنين،          
أو كان قد تَعلَّم وتفهم معنى الصالة قبل هذه السن، وتستحب على            

 مثل  مـن دون ذلك حتى من تولد حياً للحظة، وال تستحب على           
أّما الجسد الناقص فإن كان فيه      .  السـقط وال على من تولّد ميتاً      

الصـدر أو الصـدر وحده وجبت الصالة عليه، وما عدا ذلك ال             
تجـب الصـالة عليه حتى لو اشتمل على العظم كما ذكرنا في             

 ).431:أنظر المسألة.  (التمهيد
ويجـب في الصالة بعد النية خمس تكبيرات، يتشهد بعد األولى           
بالشهادتين، ويصلي على النبّي وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين         
والمؤمنات بعد الثالثة، ويدعو للميت بعد الرابعة، وينهي صالته         

.  بتكبيـرة خامسـة، يؤدي ذلك من قيام بدون ركوع وال سجود           
 :وتفصيل ذلك كما يلي

 :شروط صالة الميت •
 :يجب أن تتوفر عند الصالة على الميت أمور

 .أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره ـ 1
 ـ أن يكـون اتجاهـه بحـيث يكون رأسه إلى يمين المصلي     2

 .ورجاله إلى يساره
 ـ أن يقـف المصلي خلفه محاذياً له، وذلك بنحو تكون الجثة   3

أمامـه، فـال يصح أن تكون الجثة إلى أحد جانبيه ويكون            
 .أمامه فراغ، إالَّ للمأموم إذا استطال الصف

 يكـون المـيت حاضراً عند المصلي، فال تصح الصالة    ـ أن 4
 .على الغائب

 ـ أن ال يكـون بيـنه وبين الميت حائل من جدار أو ستار أو    5
 .نحوهما، فال يضر كونه في التابوت ولو كان مقفالً

 ـ أن ال يكـون بينهما بعد مفرط، بل يجب أن تكون المسافة   6
خطوة أو أقل   بنحو يصدق عليه الوقوف عنده، وذلك بمقدار        

أو أكثـر قلـيالً، نعـم ال يشترط ذلك للمأموم عند استطالة             
 .الصفوف

 ـ أن ال يكون الميت أو المصلي أحدهما أعلى من اآلخر علواً  7
 .مفرطاً
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 ـ أن يكـون الميت الذي ُيصلى عليه ُمعيَّناً ُمشخَّصاً بنحو ال   8
يشتبه مع ميت آخر، وال تجب معرفته باسمه، كما ال تجب           

ة كونه ذكراً أو أنثى، وحينئذ إّما أن يذكِّر اللفظ عند           معـرف 
 .الدعاء له بلحاظ لفظ الميت، أو يؤنثه بلحاظ لفظ الجنازة

 ـ يعتبـر فـيها ما يعتبر في الصالة اليومية من قصد القربة،    9
واالسـتقبال، والقيام، واالستقرار، بمعنى عدم االضطراب       

ت واألدعية، وترك   المنافـي للقـيام، والمواالة بين التكبيرا      
التكلّم أثناءها والقهقهة وااللتفات عن القبلة، كذلك ال ُبدَّ من          
التـرتيب بين األذكار الواجبة فيها بالنحو الذي سنذكره في          

نعم ال يشترط فيها إباحة اللباس وال إباحة المكان         .  كيفيتها
وال ستر العورة وال الطهارة من الخبث في اللباس والبدن،          

رة من الحدث األصغر أو األكبر، وال الذكورة،        وال الطهـا  
فتصـح صالة المرأة على الّرجل وتجزي إالَّ في الجماعة          

 .فيلحقها حكمها
 . ـ أن تكون الصالة بعد التغسيل والتكفين والتحنيط10
 :وهنا مسائل

 يجوز أن يصلي على الميت الواحد أكثر من شخص فرادى :469م ـ  
قام عليه أكثر من صالة     فـي وقـت واحد، كذلك يجوز أن تُ        

 .جماعة في وقت واحد
 يسـتحب إتـيان الصـالة جماعة، وحينئذ ال ُبدَّ من اجتماع    :470م ـ  

شـرائط اإلمامة في اإلمام من العدالة ونحوها، كما ال ُبدَّ من            
اجـتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل، وعدم علو موقف          

ختالل اإلمـام علـى موقف المأموم، ونحو ذلك، ولو فرض ا          
شـروط صالة الجماعة وبطالنها فإنه يسقط بها الواجب وإن          

 .لم يتحقّق بها ثواب الجماعة
هذا وال يتحمل اإلمام الدعاء عن المأمومين بل ال ُبدَّ للمأموم من            

 .قول الذكر الخاص بصالة الميت
 يمكـن للمأموم الدخول في صالة الجماعة في أي تكبيرة من  :471م ـ  

عليه قول الذكر الخاص به، فإذا انتهت       التكبيـرات، ولكـن     
الجماعـة أتـّم صالته منفرداً ما دامت الجنازة أمامه، فإن لم           

 .يمهلوه اقتصر على التكبير فيما بقي منها دون قول الذكر
 إذا لم يوجد إالَّ العاجز عن القيام صلى عليه من جلوس، فإن :472م ـ  

 .وق القبروجد القادر بعد ذلك وجبت إعادة الصالة ولو ف
إذا تبـين بطالن الصالة وجبت إعادة الصالة عليه ولو بعد  : 473م ـ  

دفنه، فيصلى عليه ـ حينئذ ـ فوق القبر، وكذا لو دفن الميت   
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بـال صـالة، وذلـك مهما طالت المدة إالَّ أن تتالشى الجثة             
 .وتندرس

 إذا تعـّدد الميت جاز أن يصلى على كّل واحد منفرداً، كما  :474م ـ  
 أن يصـلى على االثنين واألكثر صالة واحدة، فيثني          يجـوز 

 .المصلي ضمير الدعاء لهما أو يجمعه بما يناسب العدد
 ال تشترط كيفية خاصة في صف الجنائز المتعّددة التي ُيراد :475م ـ  

إقامـة صالة واحدة عليها ما دامت الشروط المعتبرة متوفرة،          
 متصلة  كمـا ال يضـر ُبعـُد بعضها عن المصلي ما دامت           

ببعضـها، واألولـى أن يجعل رأس الثاني إلى وسط األول           
 .وهكذا، شبيه الدرج

 ال بأس بتكرار الصالة على الميت من باب االستحباب، ولو :476م ـ  
بعـد دفنه، إذا كان من أهل الشرف في الدِّين ولم يمِض يوم             

 .وليلة على دفنه، وإالَّ كرهت

 :كيفية الصالة على الميت •
ف أن يقتصر في الصالة على المقدار الواجب منها،         يمكـن للمكلّ  

كمـا يمكنه أن يؤديها بصيغتها المطولة، والصيغة المطولة هي          
 :األفضل، وهي كما يلي

يـنوي ـ ولو بقلبه ـ أوالً  أصلي على هذا الميت قربة إلى اللّه    
 .فإن كان يصلي إماماً أو مأموماً أضاف ذلك إلى نيته.  تعالى

 :الة قائالًثُمَّ يبدأ بالص
اللّه َأكبْر، َأشَهُد أْن الَ إلَه إالَّ اللّه، َوحَدُه الَ شَريَك له، ِإلهاً واحداً              
َأحـداً َصـَمداً فَرْداً َحياً قَيوُّماً داِئماً َأَبداً، وَأشهُد أنَّ محمَّداً عبُده             
 ورسـولُه، َأرسلَُه بالُهدى وديِن الَحقِّ لُيظِهَرُه علَى الدِّيِن كُلِه ولَو          

 .كِرَه الُمشِركُوَن
اللّـه َأكَبْر، اللّهمَّ َصلِّ علَى ُمحمٍد وآِل ُمحمد، وَباِرْك علَى ُمحمٍد            
وآِل ُمحمـد واْرحْم ُمحمَّداً وآَل ُمحمٍد، َأفَضَل ما صليتَ وباركْتَ           
وتَرحَّْمتَ على ِإبراهيَم وآِل إِبراهيَم، ِإنك َحميٌد َمجيٌد، وَصلِّ على          

 .ُمرسليَنجميِع األنبياِء وال
اللّـه َأكبـْر، اللّهـم اغفـْر للمؤمنـيَن والُمؤمناِت، والُمسِلميَن            
والُمسـِلماِت، اَألحـياِء مـنهم واألْمواِت، تابِع اللّهم بيننا وبينهم           

 .بالخيراِت، إنَك على كلِّ شيٍء قَديٍر
اللّـه أكبر، اللّهم إنَّ هذا الُمسجَّى قدَّاَمنا عبُدك وابُن َعبِدَك وابُن            

َك، نَـَزل بَك وَأنتَ خَيُر َمنزول به، اللّهم إنََّك قَْبضتَ روَحه            َأمـت 
ِإليَك، وقَِد احتاَج إلى َرْحمِتَك، وَأنت غَِنيٌّ عْن َعذاِبه، اللّهمَّ إنَّا ال            
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نَعلَـُم ِمنُه إال خَْيراً، وَأنتَ َأعلَُم بِه ِمنَّا، اللّهمَّ إْن كاَن ُمحِسناً فَِزْد              
 ُمسيئاً فتَجاوْز عن سيئاتِه، واغفْر لنا وله،        فـي ِإحساِنه، وإْن كان    

اللّهـم احشـْرُه مـْع مـْن يتَوالَّه وُيحبُّه، وَأبِعْده ممن يتَبرُأ ِمنُه              
وُيبِغُضـه، اللّهـم َألحقْـه بنبيَِّك وَعرِّفْ بْينُه وبَينه، وارحمنا إذا            

لُفْ توفيتَنا يا ِإلَه العالمين، اللّهم اكتُْبه عندَك في أْعلى عليين، وأخ          
على عِقبِه في الغابرين، واجعلْه من ُرفقاِء محمٍد وآلِه الطاهرين،          

 .وارحْمُه وِإيانا برحَمتَك يا َأرحَم الرَّاحميَن
 .وتنتهي بها الصالة.  ثُمَّ يكبر التكبيرة الخامسة

وإذا رغب المكلّف باالستعجال كفاه أن يقول بعد النية  اللّه أكبر،            
 .ه وأشهد أن محمَّداً رسول اللّهأشهد أن ال إله إالَّ اللّ

 .اللّه أكبر، اللّهم صلِّ على محمَّد وآل محمَّد
 .اللّه أكبر، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

 .اللّه أكبر، اللّهم اغفر لهذا الميت
 .اللّه أكبر

رّبنا آتنا في الدنيا حسنة : واَألْولى أن يقول بعد الفراغ من الصالة  
 .نا عذاب النّاروفي اآلخرة حسنة وق

وال ُبـدَّ من مالحظة أنه بعد التكبيرة الرابعة ينبغي أن يقول إذا             
 :كان الميت أنثى

.  اللّهـم إنَّ هذه المسجَّاة قدَّاّمنا عبّدتك وابنة عبدك وابنة أمتك الخ           
 .بصيغة المؤنث ال المذكر

 ال تجـزي في الصالة أقل من خمس تكبيرات، وإذا نقصت  :477م ـ  
داً أو سهواً بطلت الصالة إالَّ إذا تدارك النقص         عـن ذلك عم   

 .قبل فوات المواالة محافظاً على الترتيب المذكور
تجب قراءة المقدار الواجب من الصالة باللغة العربية، وهو : 478م ـ  

األفضل فيما زاد عليه من المستحبات، وإن أجزأت فيه ـ أي  
 .في ما زاد عن الواجب ـ غير العربية

لـيس في صالة الميت أذان وال إقامة، فإذا أريد الدعاء لها   :479م ـ  
الصالة، الصالة، الصالة، ثالث مرات     : يسـتحب أن ُيقـال    

عوضاً عن األذان، كذلك ليس فيها قراءة الفاتحة، وال ركوع          
وال سـجود وال قـنوت وال تشهد وال تسليم، ويحرم اإلتيان            

 .بشيء فيها بعنوان التشريع
 عدد التكبيرات بنى على األقل، لكنَّه لو كان ـ   إذا شـك في :480م ـ  

مثالً ـ مشغوالً بدعاء التكبيرة الثالثة فشك أنه أتى باألولى أو  
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لم يأِت بها، اعتبر أنه أتى بها، وال يعتني بهذا الشك ما دام قد              
 .حصل بعد الفراغ منها

 :في آداب الصالة على الميت •
الة على الميت،   قـد ذكـر العلماء جملة من المستحبات في الص         

 :وهذه بعضها
أن يكـون المصـلي علـى طهـارة من الحدث األكبر            : األول

 .واألصغر، ولو بالتيمم
أن يقـف المصلي عند وسط الميت الذكر، وعند صدر          : الثانـي 

 .األنثى، إذا كان المصلي رجالً
أن يكـون حافياً إالَّ من مثل الخف أو الجورب، ويكره           : الـثالث 

 .لصالةانتعال الحذاء حين ا
 .رفع اليدين عند كّل تكبيرة، وخاصة في األولى: الرابع

أن يقف على مقربة من الجنازة دون الشبرين، بنحو         : الخـامس 
 .يالمس ثوبه الجنازة لو هبت الريح

 .أن يجهر اإلمام بالتكبيرات واألدعية، ويخفت المأموم: السادس
 .يكره إيقاعها في المساجد عدا المسجد الحرام: السابع
 .يستحب إتيانها جماعة: الثامن

يستحب اإلكثار من الدعاء للميت في التكبيرة الرابعة،        : التاسـع 
 .وكذلك للمؤمنين في التكبيرة الثالثة
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 :في الدفن: المبحث الخامس
يجـب كفايةً دفن الميت المسلم، بمعنى مواراته في األرض بنحو           

فال يكفي  يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء رائحته للنّاس،          
وضـعه فـوق األرض في تابوت أو بناء، حتى لو تحقّق األمن             
عليه من السباع وعلى النّاس من رائحته، إالَّ عند العجز عن دفنه       

هـذا وال يشترط وضعه على التراب، بل يجوز         .  فـي األرض  
وضعه في تابوت أو نحوه في جوف األرض ما دام يصدق عليه            

 .أنه مدفون في األرض
ـ : 481م ـ   ب وضع الميت في قبره على جنبه األيمن مستقبل القبلة يج

بـوجهه وسـائر جسده، وهو، في بالد الشام والعراق، بنحو           
وال فرق في   .  يكـون رأسه إلى الغرب ورجاله إلى الشرق       

ذلـك بـين الجسـد التام والناقص، كما في الجسد بال رأس،             
والعكـس، أو فـي الصدر وحده، بل في كّل جزء يمكن فيه             

 .ذلك
 إذا ماتـت المـرأة الكافرة ومات في بطنها جنين من مسلم   :482م ـ  

وجب وضعها في القبر مستدبرة للقبلة ليكون وجه الجنين إلى          
 .القبلة، حتى لو لم تلج الروح ذلك الجنين

 إذا مات المسلم في سفينة في البحر، فإن أمكن تأخيره ليدفن :483م ـ  
طه وتكفينه والصالة   في البر وجب، وإالَّ وجب تغسيله وتحني      

عليه، ثُمَّ يوضع في خابية أو ما يشبهها ويحكم إقفالها ويرمى           
في البحر، فإن لم توجد خابية وجب ربط شيء ثقيل بجسده،           

 .كالحجر ونحوه، ويلقى في البحر
 إذا اشـتبهت القبلة يعمل على الظّن، فإن ترجحت القبلة في  :484م ـ  

الَّ سقط وجوب   جهـة مـن الجهـات وجـه الميت إليها، وإ          
 .االستقبال إذا لم يمكن تأخير الدفن لالستعالم عنها

 : ال يجوز دفن المسلم في األمكنة التالية:485م ـ 
فـي مقابـر الكفّار، وكذا ال يجوز دفن الكافر في مقابر            : األول

نعم يجوز ذلك عند الضرورة، كما قد يحصل لبعض         .  المسلمين
ومن أجل دفع   .   اإلسالمية المهاجـرين المسلمين في البالد غير     

هذه الضرورة يجب ـ كفاية ـ على المسلمين المهاجرين العمل   
 .على تأمين مقبرة خاصة بهم

في األمكنة التي يستلزم الدفن فيها هتك الحرمة، كالمزبلة         : الثاني
 .ومجاري الصرف الصحية ونحوهما
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في المكان المغصوب، وكذا في المكان الموقوف لغير        : الـثالث 
 .فن، كالمساجد والحسينيات ونحوهما، حتى لو أذن الولي بذلكالد

 لـم تثـبت حـرمة الـدفن في قبر ميت آخر قبل اندراسه     :486م ـ  
وصـيرورته تراباً، كما لم تثبت مانعية حقّ الميت في القبر           
مـن دفـن غيره معه، وإن كان مكروهاً، غايته يحرم ـ من    

 اإلندراس، أجـل ذلك ـ نبش القبر وكشف جثمان الميت قبل  
فلـو عصى ونبش القبر، أو نُبش القبر بحادث طبيعي، جاز           

.  دفن ميت آخر فيه، وإن كان االحتياط بالترك ال ينبغي تركه          
 .أّما دفن ميتين ـ ابتداًء ـ في قبر واحد فهو مكروه

 إذا أوصـى الميت بنقله إلى المشاهد المشرفة، أو إلى بلده،  :487م ـ  
لك إالَّ بعد مّدة من الزمان، شهراً أو        لـيدفن فيها، ولم يتيسر ذ     

سنة، أو أكثر، لم يجز وضعه في مكان فوق األرض والبناء           
) التوديع(علـيه انـتظاراً لمضـي المـدة، وهو المسمى بـ            

المـتعارف فـي بعـض البلدان لمن ُيراد نقله إلى المشاهد            
المشرفة، بل الواجب دفنه في األرض ولو في داخل صندوق          

 ثُمَّ استخراج جثته لدفنها في المكان الموصى        مقفل كالتابوت، 
به إذا لم يستوجب هتك حرمة الميت، وإالَّ وجب االنتظار إلى           

 .حين زوال عنوان الهتك
ال يجـوز نبش القبر إالَّ عند وجود ضرورة تستدعي ذلك،  : 488م ـ  

 :ولها موارد متعددة نذكر بعضها كما يلي
صوب عدواناً أو جهالً أو     إذا دفـن الميت في المكان المغ      : األول

نسـياناً، ولـم يرض المالك ببقائه، فإنه يجب إخراجه منه، ألنَّ            
الـدفن الحاصـل غيـر شرعي، فال اعتبار به، ولتخليص المال       
المحتـرم ـ وهـو أرض المالك ـ من العدوان عليه بالغصب،     
ويلحـق بهذا الفرع، ما إذا كان الكفن مغصوباً، أو دفن معه مال             

 .اله المنتقل إلى الوارث بعد موتهمغصوب، أو م
إذا كان مدفوناً بال غسل وال كفن، أو تبين بطالن غسله،           : الثاني

أو كان كفنه على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من حرير أو             
مـن جلد غير المأكول، فيجوز نبشه لتصحيح وضعه الشرعي،          

له، ألنَّ الـدفن ـ بالصورة المذكورة ـ ليس شرعياً، فال حرمة    
ولكـن يختص ذلك بصورة ما إذا لم يؤد النبش إلى هتك حرمته             
واإلساءة إلى كرامته، فإنَّ المفسدة الناشئة من هتك حرمة المؤمن          
أهـم وأجـدر بالمراعاة من المفسدة في فقدان الشروط الشرعية           

 .لتجهيزه، فتتقدم عليها
ويلحـق بذلك صورة ما إذا وضع على غير القبلة، ولو جهالً أو             

ـ  ياناً، أّمـا فـي صورة غسله بالماء القراح بعد تعذر السدر            نس
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والكافـور، فـوجد بعد ذلك، أو كان الدفن بعد التيمم للميت لفقد             
المـاء، فـوجد الماء بعد دفنه، فال يجوز النبش في تلك الحال،             
لصحة التيمم في الصورة الثانية والغسل في الصورة األولى، فال          

 .تصحيح الوضع الشرعيمخالفة للواجب ليكون النبش ل
وهكـذا لـو دفن قبل الصالة عليه، أو تبين بطالن الصالة، فال             

 .يجوز النبش ألجلها، بل يصلى على قبره
إذا توقـف على رؤية جسده إثبات حق من الحقوق، أو           : الـثالث 

دفُع مفسدة كبيرة، أو تحقيق مصلحة راجحة على ذلك، ولو كان           
على الميت، لتأكيد   ذلـك مـن أجـل معـرفة الجريمة الواقعة           

شخصـيته، أو لفحص موقع الجريمة، أو نحو ذلك مما له عالقة            
 .بإثبات الحقّ أو الدعوى لترتيب اآلثار الشرعية عليه

إذا كان النبش لمصلحة الميت، كما إذا كان مدفوناً في          : الـرابع 
موضـع يـوجب مهانـة له كمزبلة أو بالوعة ونحوهما، أو في             

 من سيل أو سبع أو عدو، أو كان         موضـع يتخوف فيه على بدنه     
معرضـاً لإلهانة في المستقبل، بتحويل المكان الذي دفن فيه أو           
المكـان القـريب مـنه إلى عنوان يستوجب اإلضرار بحرمته           

 .واإلساءة إلى كرامته
نقلـه إلى المكان الذي أوصى بدفنه فيه أو أذن الولي           : الخـامس 

خالف الوصية أو   فـيه، إذا كـان الدفن في المكان الحالي على           
 .بدون إذن الولي

وبالجملـة فإنـه يجوز النبش في كّل مورد كانت المصلحة فيه            
أقوى من المفسدة، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الميت، أو بالنسبة           

 .إلى القضايا العامة، أو المصالح المتصلة بأشخاص محّددين
و قبل  إذا دفـن الميت في األرض المملوكة بإذن أصحابها، أ :489م ـ  

انـتقالها إلى ملكية الغير ثُمَّ تعارض وجود القبر مع مصلحة           
المالك الراغب في البناء بها ونحوه، لم يجز نبش القبر ونقل           
رفات الميت إلى مكان آخر من األرض، أو إلى مقبرة البلدة،           
مـن أجـل بـيع األرض أو البناء عليها لالستفادة المالية أو             

ذا خيف على الجثة المدفونة من      اإلنتفاعية، ولكن يجوز ذلك إ    
التعّرض لإلهانة في المستقبل، أو كان في وجودها في مقبرة          
المسـلمين مصـلحة للميت، من خالل كثرة المترحمين عليه          
والزائـرين لـه والداعـين له من قبل النّاس المترّددين على            

 .المقبرة العامة
ـ  بوراً  مـن كـان يحفـر ركائز للبناء في أرضه فوجد فيها ق   :490م 

إسـالمية قديمة لم يجز له ـ من حيث المبدأ ـ نبش القبور    
اإلسـالمية، حتى إذا كان ذلك لمصلحة بناء بيته إذا اقتضت           
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الهندسـة وقـوع المرافق الصحية في موقع القبور، بل يجب           
علـيه تغيير هندسة البيت بنحو تُجعل المرافق الصحية بعيدة          

المنزل في موقع   عن موقع القبور، حتى لو بقيت سائر غرف         
أّما إذا تحقّق النبش عصياناً، أو لعدم علمه بوجودها         .  القبور

إالَّ بعـد حفرها وانكشاف الجثث فيها، جاز له نقلها إلى مكان      
آخر ودفنها فيه، خاصة إلى المشاهد المشرفة التي يكون الدفن      
فـيها راجحاً، بحيث يتقّدم على مفسدة النبش، أو على مفسدة           

 . في مواقعها التي تعّرضها للهتكبقاء القبور

 :في آداب التشييع والدفن •
أّمـا في التشييع فقد ذكر العلماء أنه يستحب ألولياء الميِّت إعالم            
المؤمنـين بمـوت المـؤمن ليحضـروا جنازته والصالة عليه،           
واالسـتغفار لـه، ويسـتحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وليس           

كون إلى موضع الدفن، ودونه     للتشـييع حّد معيَّن، واألولى أن ي      
وأّما آدابه  .  إلـى حـين الصالة عليه، واألخبار في فضله كثيرة         

 :فهي أمور
إنا للّه وإنا إليه راجعون، اللّه      : أن يقـول إذا نظر الجنازة     : األول

أكبر، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله، اللّهم زدنا           
.  تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت    إيماناً وتسليماً، الحمد للّه الذي      

وهـذا ال يختص بالمشّيع بل يستحّب لكّل من نظر إلى الجنازة،            
الحمد للّه الذي لم يجعلني من      : كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول      

بسم اللّه  : أن يقول حين حمل الجنازة    : الثاني".  السـواد المخترم  
اللّهم اغفر للمؤمنين وباللّـه وصـلى اللّه على محمَّد وآل محمَّد،        

أن يمشي بل يكره الركوب إالَّ لعذر، نعم ال         : الثالث.  والمؤمنات
أن يحملوها على أكتافهم، ال على      : الرابع.  يكـره فـي الرجوع    

أن يكون  : الخامس.  الحـيوان أو السيارة، إالّ لعذر كبعد المسافة       
أن : سالساد.  المشـّيع خاشعاً متفكّراً متصوِّراً أنه هو المحمول       

.  يمشـي خلـف الجنازة أو على أحد طرفيها، وال يمشي قدَّامها           
واألول أفضـل من الثاني، والظاهر كراهة الثالث، خصوصاً في          

.  أن يلقى عليها ثوب غير مزيَّن     : السابع.  جـنازة غيـر المؤمن    
تربيع الشخص الواحد،  : التاسع.  أن يكون حاملوها أربعة   : الثامن

ربعة، واألولى االبتداء بيمين الميِّت     بمعنـى حملـه جوانـبها األ      
يضعه على عاتقه األيمن، ثُمَّ ُمؤخَّرها األيمن على عاتقه األيمن،          
ثُمَّ مؤخَّرها األيسر على عاتقه األيسر، ثُمَّ ينتقل إلى المقدَّم األيسر           

أن يكون  : العاشر.  واضـعاً لـه على العاتق األيسر يدور عليها        
م منها أنَّه صاحب المصيبة، كأن      صاحب المصيبة على حالة يعل    

 .يغير زيه، أو نحو ذلك
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: الثاني.  الضحك واللعب واللّهو  : األول: ويكره في التشييع أمور   
الكالم بغير  : الثالث.  وضـع الـرداء من غير صاحب المصيبة       

الذكـر والـدعاء واالسـتغفار، حتى ورد المنع عن السالم على            
.  ازة وإن كانت امرأة   تشـييع النسـاء للجن    : الـرابع .  المشـّيع 

اإلسـراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميِّت،         : الخـامس 
: السادس.  سـيَّما إذا كـان بالَعْدو، بل ينبغي الوسط في المشي          

أن يقول  : السابع.  ضـرب الـيد علـى الفخذ أو على األخرى         
ترحموا عليه،  : ارفقوا به، واستغفروا له، أو    : المصـاب أو غيره   

إتِّباعها بالنّار، ولو ُمجمِّرةً، إالّ في      : الثامن.  وا به قف: وكـذا قول  
القيام عند مرورها إن كان     : التاسع.  اللـيل، فال يكره المصباح    

 .جالساً
أّمـا الدفن فقد ذكر له العلماء آدابا كثيرة، منها أنه يستحب حفر             

وأن يجعل له   .  القبـر بعمـق قامة اإلنسان أو إلى حدود الكتفين         
 القـبلة في األرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه          لحـد ممـا يلـي     

الجلـوس، وفـي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه            
وأن يغطى القبر   .  المـيت ويسـقف عليه ثُمَّ ُيهال عليه التراب        

واألذكار المخصوصة المذكورة في    .  بـثوب عند إدخال المرأة    
حفِّي وحّل  والت.  محالها عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد       

وأن تحل عقد الكفن بعد     .  األزرار وكشـف الرأس للمباشر لذلك     
الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل          
خده على األرض، ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شيء           

وتلقينه الشهادتين واإلقرار   .  مـن تربة الحسين عليه السالم معه      
وأن يخرج المباشر من    .   وأن يسّد اللحد   . )1(باألئمة عليهم السالم  

                                                           
 يكفـي يف الـتلقني أية صيغة، إذ املهم الشهادة للّه بالوحدانية وحملمَّد بالنبوة والرسالة، ولألوصياء باإلمامة، وأمجع          )1(

هل أنت  : "ثالث مرَّات ذاكراً امسه واسم أبيه، ثُمَّ يقول       " امسع أفهم يا فالن بن فالن     : "لقني أن يقول  كلمـة يف الت   
صلّى اللّه عليه وآله    (علـى العهـد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن ال إله إالَّ اللّه وحده ال شريك له، وأنَّ حممَّد                     

رسلني، وأنَّ علّياً أمري املؤمنني، وسيِّد الوصيِّني، وإمام افترض اللّه          عبده ورسوله، وسيِّد النبيِّني، وخاتـم امل     ) وسلّم
طاعـته علـى العاملني، وأنَّ احلسن واحلسني وعلّي بن احلسني، وحممَّد بن علّي، وجعفر بن علّي، والقائم احلجَّة                   

ئمة هدى بك أبرار، يا فالن      أئمة املؤمنني، وحجج اللّه على اخللق أمجعني، وأئمتك أ        ) صلوات اللّه عليه  (املهـديَّ   
بـن فالن إذا أتاك امللكان املقربان رسولني من عند اللّه تبارك وتعاىل وسأالك عن رّبك، وعن نبيِّك، وعن دينك،                    

نّيب، واإلسالم  ) ص(اللّه رّبي، وحممَّد    : وعن كتابك، وعن قبلتك، وعن أئمَّتك فال ختف وال حتزن وقل يف جواهبما            
، والكعبة قبليت، وأمري املؤمنني علّي بن أيب طالب إمامي، وعلّي زين العابدين إمامي وحممَّد               ديـين، والقرآن كتايب   

الباقـر إمامـي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، واحلسن العسكري إمامي، وحممَّد اجلواد إمامي،                
أئمَّيت وساديت  ) لوات اللّه عليهم أمجعني   ص(وعلّي اهلادي إمامي، وعلّي الرضا إمامي، واحلّجة املنتظر إمامي هؤالء           

وقاديت وشفعائي، هبم أتولَّى، ومن أعدائهم أتّربأ يف الدنيا واآلخرة، ثُمَّ اعلم يا فالن بن فالن أنَّ اللّه تبارك وتعاىل                    
عشر نعم نعم الرسول، وأنَّ علّي بن أيب طالب وأوالده املعصومني األئّمة االثين     ) ص(نعـم الـرّب، وأنَّ حممَّـداً        
حّق، وأنَّ املوت حّق، وسؤال منكر ونكري يف القرب حّق، والبعث والنشور حّق،             ) ص(األئمة، وأنَّ ما جاء به حممَّد       
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وأن يهيل الحاضرون ـ غير ذي الرحم ـ   .  طـرف الـرجلين  
وطم القبر وتربيعه، ال مثلثاً، وال      .  التـراب بظهـور األكـف     

ورش الماء عليه بشكل دائري يستقبل      .  مخمسـاً، وال غير ذلك    
.  القبلة، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صّب على وسطه          

 الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش، وال سيما لمن لم           ووضع
اللّهم جاف األرض   : "والترحم عليه بمثل  .  يحضـر الصالة عليه   

عن جنبيه، وصعِّد روحه إلى أرواح المؤمنين في علّيين وألحقه          
.  وأن يلقنه الولي بعد انصراف النّاس رافعاً صوته       ".  بالصالحين

ر أو على لوح أو حجر وينصب       وأن يكـتب اسم الميت على القب      
 .على القبر

يكره دفن ميتين في قبر     : وقـد ذكر الفقهاء رحمهم اللّه تعالى أنه       
.  وغير المْحرم في قبر المرأة    .  ونزول األب في قبر ولده    .  واحد

وفرش القبر بألواح من الخشب إالَّ أن       .  وإهالـة الـرحم التراب    
.   الضرورات ينـبع فـيه المـاء ويـوحل مـثالً، أو لغيره من            

.  والمشي عليه والجلوس واالتكاء   .  وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه  
وكـذا البـناء علـيه وتجديـده بعـد اندراسه إالَّ قبور األنبياء              

 .واألوصياء والعلماء والصلحاء

                                                                                                                                                                          
والصراط حّق، وامليزان حّق، وتطائر الكتب حّق، وأنَّ اجلّنة حّق، والّنار حّق، وأنَّ الساعة آتية ال ريب فيها، وأنَّ                   

ثبتَّك اللّه  : "فهمُت، ثُمَّ يقول  : ويف احلديث أنَّه يقول   " أفهمت يا فالن  : "ثُمَّ يقول ".  اللّـه يـبعث من يف القبور      
: ثُمَّ يقول " بالقـول الـثابت، وهداك اللّه إىل صراط مستقيم، عرَّف اللّه بينك وبني أوليائك يف مستقّر من رمحته                 

 ".للّهم عفوك عفوكاللّهم جاف األرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك، ولقنه منك برهاناً، ا"
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 :في غسل مّس الميت: المبحث السادس
 :وفيه مسائل

عد برد  يجب االغتسال عند مّس جسد الميت إذا حدث المّس ب:491م ـ  
 .الجثة وقبل تغسيلها بالنحو الالزم في غسل الميت

 ال فـرق فـي المـيت بـين المسلم والكافر، وال بين الذكر     :492م ـ  
واألنثى، وال بين الصغير والكبير، بما في ذلك السقط إذا دبت           
فيه الروح، وال بين الجسد التام والناقص، فيجب الغسل حتى          

لى اللحم والعظم، دون    مـن مّس العضو المقطوع المشتمل ع      
اللحم المجّرد أو العظم المجّرد حتى لو كان هيكالً كامالً، وإن           

 .كان االحتياط بالغسل في العظم المجّرد ال بأس به
 ال فرق في المّس بين ما كان عن عمد واختيار وبين ما كان :493م ـ  

بـدون قصد وال اختيار، وال فرق في الماس والممسوس من           
ا يكون من الخارج أو الداخل، نعم ال اعتبار         األعضـاء بين م   

للمـّس بالشـعر، أو مّس شعر الميت بمثل الوجه أو اليد، أو             
مـّس شـعر الحـي لشعر الميت، فإنَّ ذلك جميعه ال يوجب             

 .الغسل
 ال يجب الغسل عند مّس جثمان الشهيد الذي يدفن بال غسل، :494م ـ  

ل تنفيذ القتل،   وكـذا المقتول بالقصاص أو الحّد إذا اغتسل قب        
كذلك ال يجب الغسل من مّس الميت الذي ُيمَِّم بدالً من الغسل،            
أو غُسِّـل الغسـلين األولين أو أحدهما بالقراح لفقدان السدر           
والكافور، وال بأس باالحتياط في الحالتين األخيرتين واإلتيان        

 .بغسل المّس برجاء المطلوبية ثُمَّ التوضؤ بعده
سـل عند مّس ثياب الميت أو فضالت الميت،   ال يجـب الغ :495م ـ  

كالـدم والعـرق والـبول ونحوها، نعم يجب تطهير اليد من            
هذا وال يتنجس مثل اليد أو      .  الفضالت مع الرطوبة المسرية   

الـثوب إذا مـسَّ جسـد الميت قبل الغسل مع عدم الرطوبة             
 .المسرية، وإن كان األحوط األولى التطهير

 المّس كان قبل برد الجسد أو بعده، أو في أنَّ  إذا شك في أنَّ:496م ـ  
المـّس قـد وقع على الجسد أو على ثيابه أو شعره، لم يجب              

أّما إذا علم بأنه قد مّس جسد الميت بعد برده ولكنَّه           .  الغسـل 
شك في كونه قبل تغسيل الميت أو بعده، وجب عليه االغتسال           

 .منه حينئذ
ت قبل االغتسال منه ما يحرم  يحـرم على المحدث بمّس المي :497م ـ  

علـى المحدث باألصغر قبل التوضؤ منه، ويجوز له ما كان           
يجوز له، فال يختلفان إالَّ في أنَّ هذا يجب عليه االغتسال من            
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وهو فيما يجب الغسل من أجله، وفي       .  حدث المّس دون ذاك   
كيفـية الغسـل مـنه وأحكامه مثل سائر األغسال التي سلف            

 . في ذلك كونه مغنياً عن الوضوء مثلهاالحديث فيها، بما
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 الفصل الخامس

 في التيمم

 :وفيه تمهيد ومباحث
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 :تمهيد
التـيمم هـو التطهـر بكيفية خاصة بالتراب ونحوه من الحدث            
األصغر أو األكبر، بدالً عن الوضوء أو الغسل، وذلك عند عدم           

الطهارة (الـتمكن مـن أحـدهما ألسباب عديدة، ويعّبر عنه بـ            
 .مقابل الطهارة المائية الحاصلة بالوضوء أو الغسل) بيةالترا

وهو رافع للحدث ومبيح للصالة وغيرها من األعمال المشروطة         
بالطهـارة، مـثله ـ في ذلك ـ مثل الطهارة المائية، وتفصيل     

 :أحكامه يقع في مباحث
 :في مسوغات التيمم: المبحث األول

ئية كبديل عن الوضوء    لمـا كان التيمم واجباً في الحاالت االستثنا       
أو الغسـل، فإنَّ وجوبه دائماً مقترن بوجود واحٍد من المبررات           

 :المسوغة له، وهذه المسوغات أمور
فقـدان المـاء في المنطقة التي يتواجد فيها المكلّف، في           : األول

متراً في األرض الوعرة، وضعف     ) 220(دائرة شعاعها حوالي    
 .ذلك في األرض السهلة

يكفـي مجّرد الظّن بعدم الماء فيما حوله، بل يجب عليه   ال :498م ـ  
هذا وال  .  البحث عنه حتى يحصل القطع أو االطمئنان بعدمه       

يجب عليه البحث بنفسه، بل يكفي االعتماد على بحث غيره،          
كالخـادم والمـرافق ونحوهما ممن يحصل االطمئنان بقوله،         

يحتمل تجّدد  كذلك يكفي علمه السابق بعدم وجود الماء إالَّ أن          
 .وجوده فيجب عليه تحصيل العلم بعدمه حينئذ

 إذا بحث عن الماء قبل دخول الوقت فلم يجده، لم يجب عليه :499م ـ  
.  إعادة البحث بعد دخول الوقت حتى مع احتمال تجدد وجوده         

وكـذلك لو بحث من أجل صالة فريضة الظهر مثالً لم يجب            
صر حتى مع احتمال عليه البحث مرة ثانية في وقت صالة الع     

 .تجدد وجوده
 إذا علـم بوجـود الماء خارج المسافة المحددة بمقدار يسير   :500م ـ  

وجب طلب الماء فيها، أما إذا علم بوجودها في مكان بعيد لم            
يجـب عليه طلبه والسعي إليه فيها إالَّ إذا كان الوصول إليه            
فـي غايـة السـهولة، كمثل راكب السيارة في طريق معّبدة            

 .لةسه
 إذا تـرك طلب الماء، مع قدرته وسعة الوقت، فتيمم وصلى  :501م ـ  

بـرجاء مشروعية عمله، فالظاهر صحة تيممه وصالته، إذا         
 .تبين عدم الماء بعد ذلك
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 إذا طلـب الماء فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم تبين وجوده في  :502م ـ  
المساحة التي كان قد بحث فيها، فصالته صحيحة، وال تجب          

 . اإلعادة في الوقت وال القضاء خارج الوقتعليه
عدم التمكن من استعمال الماء لمانع شرعي، وذلك كما لو         : الثاني

 .كان نجساً أو مغصوباً أو نحو ذلك من الموانع
عدم القدرة على الوصول إلى الماء، لكبر أو مرض، أو          : الثالث

لخـوفه على نفسه أو ماله أو عرضه من عدو أو لص أو وحش              
رس، أو لتوقفه على عمل محّرم، كدخول أرض مملوكة بغير          مفت

 .إذن، ونحو ذلك من موانع الوصول إليه
حـدوث الضرر من استعمال الماء، وذلك إّما إليجابه         : الـرابع 

حـدوث مـرض أو زيادتـه أو بـطء الشفاء منه، ومنه الرمد              
 .والحساسية الجلدية وغيرهما من األمراض

ر، بل يكفي خوف الضرر     هـذا وال يجـب االطمئـنان بالضر       
 .واحتماله، ولو من خالل إخبار الطبيب بذلك

الحـرج والمشقة من استعمال الماء، كما في حاالت         : الخـامس 
 .البرد الشديد الذي يسبب األلم والجهد الجسدي الكبير

الحاجة إلى الماء المتوفر لديه، بحيث يؤدي استعماله        : السـادس 
وجب للضرر الصحي أو    فـي الوضوء أو الغسل إلى العطش الم       

الخطر على الحياة، أو إلى تضرر شخص يجب حفظه، أو كائن           
حـي يهمه أمره أو يضره فقده، ككلب الحراسة أو دابة الركوب            

 .أو الماشية، سواء كان ملكاً له أو كان وديعة عنده
اضطراره لصرف الماء في أمر شرعي أهم، كتطهير        : السـابع 

نه أو ثوبه الوحيد الذي يصلي      المسجد من النجاسة، أو تطهير بد     
فيه، أو نحو ذلك، بحيث يدور األمر بين صرفه في الوضوء أو            

 .الغسل وبين التطهير به، فيقّدم التطهير به ألهميته ويتيمم
 .خوف المهانة والمذلة إذا طلبه من مالكه: الثامن
توقف تحصيله على بذل مال كثير يضر بحاله، فإن كان          : التاسع

 .ل المال وجب شراؤه بقدر ما يطيققادراً على بذ
ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله، بحيث         : العاشر

يلـزم مـن الوضـوء أو الغسل وقوع الصالة أو بعضها خارج             
الـوقت، ومـن يشك في مدى ضيق الوقت فإنه يكفيه االحتمال            

 .المعتد به لفوت الصالة في وقتها مع الطهارة المائية
ه التيمم لعذر من األعذار التي سلفت ال ينبغي له  مـن ساغ ل :503م ـ  

تـرك التـيمم وتكلف الوضوء أو الغسل مبالغة في الحرص           
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على طاعة اللّه تعالى، لكنَّه إذا فعل ذلك لم يبطل وضوءه وال            
 :غسله في الحاالت التالية، رغم كونه آثماً في ارتكاب بعضها

 .لحصول عليه ـ لزوم الحرج والمشقة من استعمال الماء أو ا1
 ـ ارتكـاب المحـرم فـي الوصـول إليه، كانتشاله في دلو      2

 .مغصوب أو جلبه في سيارة مغصوبة
 ـ ضـيق الـوقت مـع جهلـه بوجوب التيمم، أو مع إتيانه      3

 .بالوضوء أو الغسل الستحبابه في نفسه
 ـ عـند لـزوم الذل، أو بذل مال يضر بحاله، أو تلف بعض    4

 .ماله أو ماشيته
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 :في ما يتيمم به: ثانيالمبحث ال
يجـب التـيمم بما يصدق عليه اسم األرض، كالتراب والصخر           
والـرمل والطـين الـيابس وغير ذلك، ويشمل ذلك ما طبخ من             
أنـواع التربة، كالكلس الذي تطلى به البيوت، واآلجر واإلسمنت          
وما يصنع منه من مواد البناء، كالموزاييك والبالط، فإنها مأخوذة          

 أحرقت أو صنِّعت، بشرط أن ال يكون ظاهرها         من األرض وإن  
مطلـياً بمـادة غيـر أرضية لها جرم واضح، فال يضر اللون             
المستهلك في سطح الجسم، نعم ال يصح التيمم بالزجاج المطبوخ          
مـن مواد أرضية وال بالخشب أو الرماد المتحول منه رغم أنه            
ممـا نـبت فـي األرض، فضـالً عن مثل الحشائش والخضار             

ما من النبات، وكذا ال يصح التيمم بما يؤكل أو يلبس حتى            وغيره
لو كان من األرض، وال بالمعادن المتكونة من األرض، كالحديد          
والـذهب والـنحاس وغيرها، وال باألحجار الكريمة، كاأللماس         
والفيروزج والعقيق ونحوها، وال بالملح والكحل ونحوهما مما ال         

 .يصدق عليه اسم األرض
ا يجوز التيمم به بين ما يزال جزءاً من األرض          وال فـرق فـيم    

الصقاً بها وبين ما انتزع منها ونقل عنها فصار جداراً أو رصيفاً            
 .أو حوض زهور أو نحوها

 إذا اخـتلط التـراب بغيره مما ال يصح التيمم به، كالملح أو   :504م ـ  
الرماد، فإن كان الخليط قليالً بنحو ال يمنع صدق اسم األرض           

 .ز التيمم به، وإالَّ لم يجزعليه جا
 إذا فقد المكلّف ما يصح التيمم به، فإن وجد طيناً جففه وتيمم :505م ـ  

به، وكذلك لو أمكنه تجميع الغبار ليصبح تراباً محسوساً، فإن          
وجـد الطين المجفف والغبار المجتمع قدم الطين على الغبار،          

، فإن فقد   وإن فقـدهما تيمم بالطين المبلل إذا كان ذلك ممكناً         
جمـيع ذلك، كمن في الطائرة أو في السجن، سقط عنه التيمم            
أيضـاً، ووجـبت عليه الصالة بدون طهارة، وال يجب عليه           

 .القضاء فيما بعد، وإن كان االحتياط بالقضاء ال ينبغي تركه
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 :في شرائط التيمم: المبحث الثالث
 :يجب أن تتوفر عند التيمم أمور

 التيمم عبادة كالوضوء والصالة، فال ُبدَّ       نـية القربة، ألن   : األول
وال تجب فيه نية    .  مـن اإلتيان به بقصد التقّرب إلى اللّه تعالى        

البدلـية عن الوضوء أو الغسل، إالَّ إذا كان عليه تيممان أحدهما            
للوضـوء واآلخـر للغسل، فال ُبدَّ من نية البدلية عن أحدهما ـ    

ك في صحة العمل في حينـئذ ـ للتعيين، ال من حيث شرطية ذل  
 .نفسه

إباحـة التـراب وطهارتـه، فال يجوز التيمم بالتراب          : الثانـي 
 .المغصوب أو المتنجس

إباحة المكان الذي يشغله المتيمم عند التيمم إذا كان التيمم          : الثالث
تصـّرفاً في المكان المغصوب، فإذا غصب دار غيره فتيمم فيه،           

 له، إذا كان التراب     بطـل تـيممه وإن كان تراب التيمم مملوكاً        
موضـوعاً على األرض المغصوبة وكان الضرب عليه تصّرفاً         
فيها، أّما إذا لم يستلزم ذلك كما إذا كان التراب في ظرف مملوء             

 .بالتراب وكان الضرب على سطحه فالتيمم صحيح
عـدم وجـود مـا يحجب البشرة على العضو الماسح           : الـرابع 

ـم من اليد عند التيمم،     والممسـوح، ولـذا يجب نزع مثل الخات       
فضـالً عّما يكون مثل الدهان ونحوه مما له جرم كثيف يحجب            

 .البشرة
المواالة بين الضرب بالكفين ومسح األعضاء، بنحو ال        : الخامس

يـؤدي الفصل الطويل إلى فقدان االرتباط بين الضرب والمسح          
عرفاً، وكذا ال ُبدَّ من المواالة بين مسح كّل عضو ومسح العضو            

 .اآلخر بنفس الطريق
الترتيب بين أفعال التيمم، بمسح الجبين أوالً ثُمَّ ظاهر         : السـادس 

الكف اليمنى، ثُمَّ ظاهر الكف اليسرى كما سنبينه في كيفية التيمم           
 .الحقاً

المباشرة، فيجب أن يباشر المكلّف عملية التيمم بنفسه،        : السـابع 
عن المباشرة لشلل   دون االسـتعانة بالغيـر فيها، إالَّ عند العجز          

ونحوه، وحينئذ يأخذ المساعد بيدي العاجز ويضرب بهما األرض         
ويمسح بهما جبهته ويديه مع اإلمكان، وإالَّ ضرب المساعد بيدي          

هذا وقد مّر في الوضوء .  نفسه وأمرَّهما على وجه العاجز ويديه    
 .تفصيل هذه الشروط، وال يختلف األمر هنا عنه في الوضوء

 تشترط طهارة أعضاء التيمم من النجاسة الجافة، وإن كان  ال:506م ـ  
 .األولى مراعاة ذلك، فإن كانت النجاسة رطبة ومتعدية جففها
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 يجوز التيمم للصالة قبل وقتها، وإن كان األفضل اإلتيان به :507م ـ  
 .بعد دخول الوقت

حكـم فقـدان بعـض الشروط في صحة التيمم كحكمه في    : 508م ـ  
تيمم بالتراب المغصوب أو النجس ـ مثالً ـ   الوضـوء، فإذا  

بطل تيممه، وأّما إذا أخل بالترتيب فإنَّ تيممه ال يبطل إذا عاد            
إلـى الترتيب دون إخالل بالمواالة، وهكذا نحوه مما ذكرناه          

 .مفصالً في شرائط الوضوء
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 :في كيفية التيمم: المبحث الرابع
رب األرض بكفيه معاً،    بعـد نية التيمم متقّرباً إلى اللّه تعالى يض        

فال يكفي وضعهما على التراب من دون ضرب، كما أنه ال يكفي            
ضرب األرض بأحد كفيه ثُمَّ ضربها باآلخر، ثُمَّ يمسح بهما معاً           
تمام الجبهة والجبينين إلى حدود السالفين طوالً وما بين قصاص          
الشعر وطرف األنف األعلى، بما في ذلك الحاجبين على األحوط          

باباً، عرضاً، ثُمَّ يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن كفه اليسرى،          استح
ثُمَّ ظاهر يده اليسرى بباطن كفه اليمنى، واَألْولى البدء من منابت           
الشعر إلى الحاجبين في الوجه، ومن الزند إلى أطراف األصابع          
فـي الـيدين، ويجوز النكس في الوجه واليدين بالبدء بالحاجبين           

هذا وال يجب المسح بتمام الكفين، بل يكفي        .  وبأطراف األصابع 
ببعضـهما، كـذلك فإنه يكفي مسح سطح ظاهر الكف، فال يجب            

 .مسح فراغات ما بين األصابع
والـواجب فـي التـيمم ضـربة واحـدة، ولكن األولى اإلتيان             
بضـربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، خاصة إذا كان التيمم          

 .بدل الغسل
 األرض بيديه كفاه وضعهما على  إذا عجـز عـن ضـرب   :509م ـ  

ومن تعذر عليه الضرب بباطن كفيه      .  التـراب وصـح منه    
أجـزأه الضـرب بظاهرهما والمسح به؛ ولو كان باطن أحد           
الكفـين سـليماً واآلخر مريضاً ضرب األرض ـ حينئذ ـ     

 .بباطن كفه السليمة وظاهر كفه المريضة ومسح بهما
ـ  م ال تمنع من الضرب بها أو  الجبيـرة على أحد أعضاء التيم :510م 

المسـح علـيها، نعم إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام باطن           
الكف، وكان الظاهر سليماً، فاألحوط وجوباً الجمع بين المسح         

 .به والمسح بالظاهر بعدما يضرب به األرض
 مـن فقد بعض كفه أجزأه الباقي منها ولو كان ضئيالً، وكذا  :511م ـ  

أّما من فقد أحد كفيه فإنه يكفيه الضرب        .  من فقد بعض كفيه   
بالكـف الموجود، فيمسح بها تمام جبهته، ثُمَّ يمسح بظاهرها          
األرض، فـإن فقـد كفيه جميعاً اقتصر في تيممه على مسح            

 .جبهته بالتراب
 مـا ذكرناه في الوضوء من أحكام اإلصبع الزائدة أو الكف  :512م ـ  

 253: أنظر المسألة (م  الزائد، ونحوهما يجري بتمامه في التيم     
 ).والفقرة التي قبلها
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 :في أحكام التيمم: المبحث الخامس
 :وفيه مسائل

 يشـرع التـيمم لكـّل عمل مشروط بالطهارة من الفرائض    :513م ـ  
والـنوافل، ولمثل قراءة القرآن، والكون في المساجد، وللكون         
على طهارة، بل يجوز التيمم لمثل مّس كلمات القرآن الكريم          

 .األمور المباحة المشروطة بالطهارة من الحدثمن 
 ال يقتصر أثر التيمم على الغاية التي تيمم من أجلها، بل يمتد :514م ـ  

أثـره إلى كّل عمل مشروط بالطهارة بالجملة، فمثلما يسوغ          
لمـن توضأ أو اغتسل من أجل قراءة القرآن مثالً أن يصلي            

ن يفعل كّل   بـذلك الوضـوء أو الغسل وأن يدخل المساجد وأ         
شيء مشروط بالطهارة، كذلك إذا تيمم بدالً عن ذلك الوضوء          
أو الغسـل من أجل الصالة مثالً فإنه يصح له بذلك التيمم أن             
 .يقرأ القرآن ويمّس كلماته ويفعل كّل ما هو مشروط بالطهارة

 :نعم يستثنى من ذلك أمران
و إذا تـيمم من أجل ضيق الوقت عن إدراك ذلك العمل ل           : األول

توضـأ أو اغتسـل، فإنه يقتصر فيه على نفس ذلك العمل، فمن             
تيمم إلدراك صالة الصبح لم يجز له فعل شيء آخر بذلك التيمم،            

 .وهكذا
المعذور في التيمم لمرض أو لفقدان الماء، فإنه يقتصر         : الثانـي 

في الصالة على األداء، فال يصح له قضاء ما عليه من صلوات            
ت القضاء موسعاً، بل عليه االنتظار حتى       في حالته تلك ما دام وق     

يشـفى أو يجـد الماء ليقضي ما عليه، اللّهم إالَّ أن يكون عذره              
مـزمناً ال يرجى زواله فيصح منه القضاء بذلك التيمم، لكنَّه إذا            

 .صودف شفاؤه لزمه إعادة ما قضاه بالتيمم ولم يصح منه
 الوقت، وال يجب  الظاهر جواز المبادرة إلى التيمم في سعة:515م ـ  

إن ربَّ الماء هو ربُّ     (االنـتظار إلـى آخـر الـوقت، فـ          
، كما ورد في الحديث الشريف، وال يبعد اختصاص         )الصعيد

الجـواز بصورة عدم العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت، فال        
يشـترط الجزم بعدم االرتفاع بل يجوز مع احتمال االرتفاع          

باباً ـ بانتظار آخر الوقت  أيضاً، وال بأس باالحتياط ـ استح 
 .للتيمم في صورة احتمال ارتفاع العذر

 إذا ارتفع العذر أثناء الصالة فالظاهر جواز االستمرار فيها، :516م ـ  
وال يلـزمه قطعها ثُمَّ إعادتها مع الوضوء أو الغسل، نعم ال            
بـأس باالحتياط بالقطع إذا كان زوال المانع بوجدان الماء أو           

قبل الدخول في الركوع، سواء ـ في ذلك ـ   ارتفـاع العذر  
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أّما عبادة الطواف في الحج أو العمرة،       .  الفريضـة أو النافلة   
فإنـه إذا زال المانـع أثـناء الطـواف فإنه يجب عليه قطع              
الطـواف ثُـمَّ استئنافه مع الوضوء أو الغسل، بال فرق بين            

 .الواجب منه والمندوب
بعد االنتهاء من العبادة، صالة     أّما إذا ارتفع العذر أو وجد الماء        

كانـت أو طوافاً، لم تجب عليه اإلعادة حتى في صورة المبادرة            
إلـيها فـي أول الـوقت مع احتمال زوال المانع في آخر الوقت              

 .وزواله فعالً
 التـيمم بدالً عن الغسل من الحدث األكبر يغني عن الوضوء  :517م ـ  

األصغر وجب عليه   إالَّ أن يحدث بعده باألصغر، فإذا أحدث ب       
ويستثنى .  الوضوء مع اإلمكان، وإالَّ تيمم بدالً عن الوضوء       

مـن ذلـك االستحاضة الوسطى فإنَّ التيمم لها ال يغني عن            
الوضوء حتى لو كانت المرأة متوضأة قبلها، ألنَّ االستحاضة         

 .الوسطى موجبة للغسل وللوضوء معاً
نه ينتقض ويبطل بكّل ما  إذا كـان التيمم بدالً عن الوضوء فإ :518م ـ  

ينـتقض بـه الوضـوء من الحدث األصغر، كالنوم والبول           
كـذلك ينـتقض بـزوال المانع في وقت يسع          .  وغيـرهما 

الوضـوء، فيجب عليه الوضوء لما يلي من األعمال، ويبطل          
أثر التيمم تماماً، بل إنَّ من كان على تيمم، فوجد الماء، لكنَّه            

 فقد الماء من جديد، وجب عليه       تراخى فلم يتوضأ للصالة، ثُمَّ    
التيمم مرة ثانية لبطالن تيممه األول بوجدان الماء أو ارتفاع          

 .العذر
وإذا كان التيمم بدالً عن الغسل فإنه ينتقض بما يوجب الغسل من            

.  أسباب الحدث األكبر، كخروج المني أو دم الحيض أو غيرهما         
للعمل كـذلك ينـتقض بـزوال المانـع في وقت يتسع للغسل و            

 .المشروط به، فال يبقى للتيمم أثر شرعي في هذه الحال
هـذا، وال يبطل التيمم البديل عن الغسل بطروء الحدث األصغر           
بعده، فلو تيمم ثُمَّ نام أو بال لم يبطل تيممه، ووجب عليه ـ فقط  
ـ الوضوء من أجل الحدث األصغر إذا وجد ما يكفيه من الماء            

انع من استعماله، وإالَّ تيمم مرة ثانية       للوضوء أو ارتفع العذر الم    
بـدالً عـن الوضـوء، وال فرق في ذلك بين الجنب والحائض             

 .وغيرهما
 كما تتداخل أسباب الغسل أو الوضوء ويكفيها غسل واحد أو :519م ـ  

وضـوء واحد، كذلك تتداخل هذه األسباب عند التيمم، فيكفي          
موجبة للغسل، أو   تيمم واحد بدالً عن الغسل لألسباب العديدة ال       

 .بدالً عن الوضوء في األسباب العديدة الموجبة للوضوء
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 إذا ترك المكلّف بعض أفعال التيمم، سهواً أو جهالً، والتفت :520م ـ  
فـي األثـناء وجب عليه تداركه، مع المحافظة على الترتيب           
والمـواالة، وهو أوضح فيما إذا كان المتروك الجزء األخير،          

المواالة يمسح على ظاهر يده اليسرى ويصح       فإنه إذا لم تفت     
 .تيممه، أّما إذا لم يلتفت حتى فاتت المواالة فتيممه باطل

 إذا شـك المكلّف في أنه هل أتى بالفعل السابق قبل أن يبدأ  :521م ـ  
بالفعـل الالحـق، أو بعدما شرع فيه، وجب االعتناء بالشك           

ه قبل أن   واإلتيان بما شك فيه، وذلك كأن يشك في مسح جبهت         
يشـرع فـي مسح ظاهر يده اليمنى أو بعدما شرع فيه، فإنه             
يجب عليه المسح على جبهته ثُمَّ المسح على ظاهر يده اليمنى           

 .ومتابعة التيمم
وأّما إذا تيقن بأنه أتى بالفعل السابق ومسح جبهته لكنه شك بعدما            
فرغ من مسح الجبهة في صحة ما وقع منه وعدم صحته لم يعتن             

حتـى لـو لم يكن قد شرع في مسح ظاهر يده اليمنى،             بالشـك   
أّما إذا كان ما يزال مشغوالً      .  ويعتبر أنَّ ما فعله قد وقع صحيحاً      

بمسـح الجـبهة وشك في صحة مسح الجزء السابق وجب عليه            
 .االعتناء بالشك وتصحيح العمل

 ال يختلف حكم الشك في التيمم عنه في الوضوء فيما لو شك :522م ـ  
 هل تيمم أو ال، أو في أنَّ هذا التيمم قد انتقض وبطل    فـي أنه  

أو ال، أو فـي أنَّ هذه الصالة التي يصليها، أو التي قد فرغ              
مـنها، هل تيمم لها أو ال، أو في وجود الحاجب على العضو             
الماسح أو العضو الممسوح، بل إنَّ الحكم في التيمم هو نفسه           

 .)115:أنظر ص.  (الحكم الوارد في الوضوء
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 الباب الثاني

 في الصالة

 وفيه مدخل وفصول وخاتمة
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 :المدخل
تعتبـر الصـالة من أهم الواجبات التي افترضها اللّه تعالى على         
عـباده للتقّرب منه والخضوع له، وقد ذُكر في الحديث الشريف           
أنهـا عمـود الـدِّين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت ردَّ ما               

كما أنه يترتب العقاب    .  اب عظيم ويترتب على فعلها ثو   .  سواها
الشـديد على تركها أو االستخفاف بها، وقد ورد أنه ليس ما بين             

ال ) ص(وأنَّ النبّي   .  المسـلم وبين أن يكفر إالَّ أن يترك الصالة        
تـنال شـفاعته مـن استخف بصالته، وال يعد فيمن انتسب إلى             

لكثيرة وقبل هذا جميعه اآليات المباركة ا     .  رسـول اللّـه واتبعه    
التـي حـثت علـى لزوم االهتمام بالصالة وإقامتها في أوقاتها            

 .والخشوع فيها، مما هو معلوم ومشهور
ولعّل أهمية الصالة وفضلها على سائر الفرائض تنبع وتظهر من          
اسـتيعاب أنـواع الصالة ألمور أساسية في حياة الفرد واألّمة،           

 باللّه تعالى،   وهـي ما يتجه إلى بناء روح اإليمان وتوثيق الصلة         
والحـثّ علـى االجـتماع والتعاون والتوحد، وتعزيز االرتباط          
بالقـيادة الحكـيمة وتدارس األمور المصيرية والعمل من أجلها،          
وتثبيت دعائم العزة والكرامة والحضور القوي الدائم لألّمة، وإنَّ         
عـبادة هذا هدفُها لجديرة بأْن تُولى االهتمام والعناية من المؤمن           

رجة المناسبة لها وبالمستوى الالئق بعالقة كريمة خاشعة مع         بالد
 .اللّه تعالى

gأنواع الصالة: 
ومن أجل ذلك شغلت الصالة وأحكامها مساحة كبرى في التشريع          
اإلسـالمي وكثرت أنواعها ما بين واجب ومستحب، والمستحب         
منها كثير نذكره فيما بعد، لكنه قد يصير واجباً إذا تعلّق به النذر             

وأّما الواجب فمنه ما يجب أصالة عن النفس        .  و العهد أو اليمين   أ
 .وهو أمور

الصـالة اليومـية، وهـي خمس صلوات، صالة الصبح          : األول
والظهـر والعصـر والمغرب والعشاء، وهي واجبة في كّل يوم           
علـى المكلّـف، وهي أهم األنواع الواجبة، ويندرج فيها صالة           

وم الجمعة بين إقامتها بشروطها     الجمعة التي يتخير المكلّف في ي     
 .وبين إقامة صالة الظهر

 .صالة اآليات: الثاني
مناسك (صالة الطواف في الحج، وقد ذكرناها في كتابنا         : الثالث
 ).الحج
 .الصالة على الميت، وقد ذكرناها في أحكام األموات: الرابع



 
180

ومـنه مـا يجب على المكلّف عن غيره، إّما قهراً، كمثل قضاء             
األكبـر ما يفوت أباه، وإّما اختياراً كمثل ما يلتزم قضاءه           الـولد   
 .باألجرة

ولمـا كان مدار أحكام الصالة مركزاً على الصالة اليومية فإننا           
سـوف نتناول أحكام هذا الباب في فصول عديدة تتحّدث جميعها           
عن الصالة اليومية في الوقت الذي ينطبق فيه الكثير من أحكامها           

ن الصلوات الواجبة والمستحبة، وخاصة فيما      على غير اليومية م   
يـرجع إلـى المقّدمات والشروط واألجزاء، وسوف نشير خالل          
ذلـك إلـى مـا هو خاص بالصالة اليومية أو ببعض الصلوات             

ثُمَّ نتحّدث عن سائر الصلوات الواجبة والمستحبة في        .  األخـرى 
 .الفصل السادس من فصول هذا الباب

 :امةهيئة الصالة وصورتها الع •
في حديثنا عن الصالة في المباحث القادمة سوف يرد كثيراً لفظ           

، وهو مصطلح خاص )َركََعات(ولفـظ جمِعهـا وهو      ) الـَركَْعة (
بالصـالة له عالقة بهيئة الصالة وصورتها العامة المشتركة بين          
جميع أنواعها، لذا فإنَّ من المستحسن بيانه وتوضيحه لما له من           

ن األجزاء التي تتألف منها الصالة وعن       فائـدة في تقديم فكرة ع     
 :، فنقول)صالة(كيفية تشكلها وترابطها في نسيج واحد نسميه 

أو القسم األساسي الذي يتكرر في معظم ) الوحدة(الـركعة هـي    
إنَّ : إنَّ صالة المغرب ثالث ركعات، أو     : الصلوات، فعندما ُيقال  

تشتمل ) الصالة(نافلـة الفجر ركعتان، فإنَّ المراد بذلك أنَّ هذه          
متكررة ثالث مرات مع اختالف طفيف في بعض        ) ركعة(علـى   

 .ركعاتها عن البعض اآلخر
القراءة أو الذكر،   : وتتألف الركعة من عناصر أساسية ثالثة، هي      

والـركوع والسـجود، ومن عناصر أخرى تضاف إليها بحسب          
ن موقعها من الصالة، فإن كانت هي الركعة األولى فال ُبدَّ فيها م           

تكبيـرة اإلحـرام لكونها مما تفتتح بها الصالة، وإن كانت هي            
بعد ) التشهد(الـركعة الثانـية أو األخيـرة فـال ُبدَّ من إضافة             

بعد التشهد ألنَّه   ) التسليم(السجدتين، وإن كانت األخيرة فال ُبدَّ من        
مضافاً إلى عنصر مستحب ُيقال دائماً بعد       .  تختـتم بـه الصالة    
فإذا أخذنا باالعتبار   ).  القنوت(عة الثانية وهو    القـراءة من الرك   

الواجبة في كّل صالة، فإنَّ عناصر الركعة تكون إجماالً         ) النـية (
 :على هذا النحو

النـية، تكبيـرة اإلحـرام، القراءة أو الذكر، الركوع، السجود،           
التشهد، التسليم، القنوت، وبما أنَّ القيام شرط في تكبيرة اإلحرام          

يذكر في عناصر الركعة، كما أنه      ) القيام(ركوع فإنَّ   والقراءة وال 
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بين هذه  ) المواالة(و  ) الترتيب(قـد جرت عادة الفقهاء على ذكر        
 .األفعال عند كالمهم على أفعال الصالة وأجزائها

ومـن أجـل أن نأخذ صورة واضحة عن اجتماع الركعات في            
 :صالة واحدة نمثّل لذلك بصالة الصبح، وهي كما يلي

 . أصلي صالة الصبح واجباً قربة إلى اللّه تعالى:ينوي
يكّبـر تكبيرة اإلحرام قائماً، ثُمَّ يقرأ سورة الفاتحة ومعها سورة           
أخـرى، ثُـمَّ يركع، فيرفع رأسه من الركوع قائماً ثُمَّ يهوي إلى             
السـجود، فيسجد مرتين يجلس بينهما طاوياً ساقيه تحت فخذيه،          

مَّ ينهض قائماً للركعة الثانية ويفعل      ثُ.  فينهي بذلك الركعة األولى   
نفس ما فعله في الركعة األولى بزيادة القنوت استحباباً بعد قراءة           
السـورة، ولكن من دون أن يكرر النية وال تكبيرة اإلحرام، فإذا            
سـجد السـجدة الثانـية جلس للتشهد، وبما أنها الركعة األخيرة            

 . صالتهلصالة الصبح فإنَّ عليه التسليم كي يختم به
وإذا أراد اإلتـيان بصالة المغرب، فإنه يفعل كما مّر في صالة            
الصـبح في الركعة األولى والثانية، ولكنَّه ال يسلّم بعد التشهد بل            
يـنهض للـركعة الثالـثة، فيفعل نفس ما فعل سابقاً في الركعة             

بالفاتحة والسورة، وبما أنها    ) الذكر(الثانـية، سـوى أنـه يبدل        
ة لصالة المغرب فإنه يجب أن يتشهد ويسلّم بعد         الـركعة األخير  

 .السجدتين
وفـي صالة العشاء المؤلفة من أربع ركعات، فإنه ال يتشهد وال            
يسـلّم بعـد سجدتي الركعة الثالثة، بل ينهض للرابعة وهي نفس            

 .الركعة الثالثة، فإذا سجد السجدتين تشهد وسلّم وختم العشاء
 . العشاءأّما الظهر والعصر فهما نفس صالة

 :والنتيجة التي نخلص إليها أمور
 .بداية كّل صالة تكبيرة اإلحرام وختامها التسليم: أوالً
 :الصالة المستحبة أو الواجبة لها أشكال متعددة: ثانياً

 ـ مـا يتألف من ركعة واحدة، وهو صالة االحتياط لمعالجة   1
 .الشك في بعض األحيان، ونافلة الوتيرة من صالة الليل

مـا يتألف من ركعتين، وهو صالة الصبح، وصالة القصر   ـ  2
 .للمسافر، ومعظم النوافل

 . ـ ما يتألف من ثالث ركعات، وهو صالة المغرب فقط3
 ـ مـا يـتألف من أربع ركعات، وهو صالة الظهر والعصر    4

والعشـاء، وبعض النوافل، وال تكون الصالة أكثر من أربع          
 .ركعات متصالت
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ها ركوع واحد إالَّ في صالة اآليات، فإنَّ في         كّل ركعة في  : ثالـثاً 
 .كّل ركعة منها خمسة ركوعات

كّل صالة تتألف من ركعة واحدة أو ركعتين يجب فيها          : رابعـاً 
تشـهد واحـد، وإذا كانت أكثر من ركعتين وجب فيها تشهدان،            

 .أحدهما في الركعة الثانية واآلخر في الركعة األخيرة
ت واحد، ما عدا صالة العيدين، فإّن       كّل صالة فيها قنو   : خامسـاً 

في الركعة األولى فيها خمسة قنوتات، وفي الثانية أربعة قنوتات،          
وما عدا صالة اآليات فإنه يستحب فيها القنوت بعد كّل ركوعين،           

 .وما عدا صالة الجمعة، فإن فيها قنوتين
ُيستحب صالة مائة   : "ينبغي االلتفات إلى أنه عندما يقال     : سادسـاً 

غير ركعة  " إن صالة الليل عشر ركعات    "أو  " ة في ليلة القدر   ركع
الوتـر، فـإنَّ المـراد أن يؤتى بها ركعتين ركعتين مثل صالة             

فإنَّ " جعفر"الصـبح، وهذا هو شأن النوافل عموماً ما عدا صالة           
 .لها صيغة مختلفة

هـذا، وإنَّ معظم ما ذكرناه هنا موجزاً سوف يأتي ذكره مفصالً            
الفصول القادمة التي نتعّرض فيها لبيان مقّدمات       في موضعه من    

الصـالة، ثُـمَّ أفعـال الصالة، ثُمَّ أحكام الخلل وصالة المسافر،            
 .وغيرها

 :خاتمة
مـن المستحسـن أن نخـتم هذا المدخل بذكر ما يناسب الحالة             
الفضـلى التي ينبغي أن يكون عليها المصلي حين أداء الصالة،           

 الَّذيَن ُهْم في    *قَْد أفْلََح الُمؤِمنُوَن    : ذلـك أنـه يقـول اللّه تعالى       
) ص(، وقد ورد عن النبّي      ]2ـ1:المؤمنون [َصالِتِهْم خَاِشُعونَ 

واألئمـة علـيهم السـالم، على ما في الرِّوايات العديدة، أنه ال             
يحسـب للعـبد من صالته إالَّ ما يقبل عليه منها، وأنه ال َيقُدمنَّ              

ال ناعساً وال يفكر في نفسه، ويقبل       أحدكم على الصالة متكاسالً و    
بقلبه على ربِّه وال يشغله بأمر الدنيا، وأنَّ الصالة وفادة على اللّه            
تعالى، وأنَّ العبد قائم فيها بين يدّي اللّه تعالى، فمن الجدير به أن             
يكـون قائمـاً مقام العبد الذليل الراغب الراهب الراجي الخائف           

إذا قام في   ) ع(بن الحسين   وكـان علّي    .  المسـكين المتضـرع   
الصالة كأنه ساق شجرة ال يتحّرك منه إالَّ ما حركت الريح منه،            
وكان الباقر والصادق عليهما السالم إذا قاما إلى الصالة تغيرت          

 .ألوانهما، مرة حمرة ومرة صفرة وكأنهما يناجيان شيئاً يريانه
يمأل أن ) اللّه أكبر: (ويحسـن بالمصـلي حين يبدأ صالته فيقول       

ذهـنه بمعطيات هذه الكلمة فيتضاءل في نفسه كّل ما تمثّله الدنيا            
إياك نعبد وإياك   : (مـن آمال وأمجاد وقوى وينبغي له حين يقول        



 
183

أن يكون صادقاً مع رّبه فال يعبد هواه وال يستعين بغير           ) نستعين
 .مواله
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 الفصل األول

 في مقدمات الصالة

 :وفيه مباحث
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 : الفرائض ونوافلهافي أوقات: المبحث األول
قلـنا إنَّ الصـالة اليومية خمس فرائض، وهي من حيث الوقت            

 :وعدد الركعات والنوافل التابعة لها على النحو التالي
وهي ركعتان، ووقتها يمتد من طلوع الفجر :  ـ صالة الصبح 1

الصادق إلى شروق الشمس، والفجر هو ضوء الصباح الذي   
 : الفقهاء على نحوينيسبق طلوع الشمس، وهو في مصطلح

وهو الضوء الذي يتخذ شكالً مستطيالً ممتداً إلى        : الفجـر الكاذب  
أّما الفجر  .  أعلـى كعمـود أبـيض يحوطه الظالم من الجانبين         

فهو الضوء الذي يبدأ باالنتشار أفقياً، ويشكل ما يشبه         : الصـادق 
الخـيط األبـيض الممـتد مع األفق، ويستمر في االنتشار طوالً            

  وأفضـل أوقـات أدائها هو وقت العتمة من الفجر،            .وعرضـاً 
ويسـتمر وقت الفضيلة إلى حين استنارة الفضاء وتجلله بضوء          

 .الصباح
ووقتها .  أّما نافلة هذه الصالة فهي ركعتان تصليان قبل الفريضة        

ـ على المشهور ـ بين الفجر الكاذب وطلوع الحمرة المشرقية  
صلي صالة الليل   ويجوز لمن ي  .  قبـيل ظهـور قرص الشمس     

اإلتيان بها في ضمن صالة الليل قبل الفجر، إّما أن يأتي بإحدى            
ركعتي صالة الليل بنية أنهما نافلة الفجر، أو يأتي بها مستقلة بعد            

 .االنتهاء من أعمال صالة الليل قبل الفجر
وهي أربع ركعات، ووقتها من الزوال إلى :  ـ صـالة الظهر  2

ء أربع ركعات، فإن لم يؤدها إلى       ما قبل الغروب بمقدار أدا    
هـذا الـوقت يفوت وقتها، فإن فات وقتها وجب اإلتيان بها            

 .قضاًء بعد ذلك
والمراد بالزوال، لحظة بداية ميل الشمس نحو الغرب عن الوقت          
المنتصف نهاراً ما بين طلوع الشمس وغروبها، وربما سمي هذا          

هة الغرب  لزوال ظّل الشيء وانعدامه من ج     " بالـزوال "الـوقت   
كأثر لوجود الشمس إلى جهة الشرق، حيث يبدأ تجدد الظّل لجهة           
الشـرق كأثـر لمـيل الشمس نحو الغرب، أّما غروب الشمس            

ووقت فضيلة الظهر ما بين     .  فيعـرف بسـقوط القرص وغيابه     
الـزوال وبلـوغ الظّل أربعة أسباع الشاخص، بمعنى صيرورة          

ربعة من سبعة أجزاء    الظـّل من العمود أو من اإلنسان بمقدار أ        
 .طوله، بعد الزوال

أّما نافلة الظهر فهي ثمان ركعات، تصلى قبلها، ركعتين ركعتين          
كصـالة الصـبح، ويستمر وقتها إلى نهاية وقت الظهر بالمقدار           

 .الذي يتسع لها وللفريضة
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هـذا فـي غير يوم الجمعة، أّما في يوم الجمعة فهناك بديل عن              
، وهي ركعتان قبلهما خطبتان،     صـالة الظهر هي صالة الجمعة     

ووقتها ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر الفلكي وهو الوقت           
وهي واجبة تعييناً في    .  الـذي يصير فيه ظّل كّل شيء بمقداره       

زمـان حضور المعصوم عليه السالم، وواجبة على نحو التخيير          
، فإن  )عج(بيـنها وبـين صالة الظهر في زمان غيبة المعصوم           

 .معة لشروطها وجب حضورهاأقيمت جا
فـإن مضـى وقـتها ولم يصلها، أو صالّها باطلة، لزم اإلتيان             
بالظهر حينئذ، ولها جملة أحكام نذكرها في محلها تحت عنوانها          

 .الخاص
وهي أربع ركعات، ويبدأ وقتها بعد مضي :  ـ صـالة العصر  3

مقـدار أداء صالة الظهر من بعد الزوال ويستمر وقتها إلى           
ـ    مس بغـياب القرص، ويؤتى بها بعد صالة        غـروب الش

الظهـر، فـإن فاتـت الصالة حتى غربت الشمس، وجب           
 .قضاؤها فيما بعد

أّما وقت فضيلة العصر فهو ما بين بلوغ الشاخص مقدار سبعيه           
 .إلى ستة أسباعه

وأّما نافلة العصر فهي ثمان ركعات قبل صالة العصر، يؤتى بها           
 .ها يمتد مع وقت العصرركعتين ركعتين كصالة الصبح، ووقت

أّمـا نافلـة يـوم الجمعة، لمن صلى الجمعة أو لم يصلها، فهي              
عشـرون ركعـة، يؤدي منها أربع ركعات قبل الزوال، ثُمَّ ثمان     
ركعـات بعـد الـزوال، قبل صالة الجمعة أو الظهر، ثُمَّ ثمان             
ركعات قبل صالة العصر، ويجوز لمن يخشى فوت نوافل الظهر          

 . يوم الجمعة تقديمها قبل الزوالوالعصر بعد زوال
وهي ثالث ركعات، ووقتها من غروب :  ـ صـالة المغـرب   4

الشمس إلى ما قبل منتصف الليل بمقدار أداء صالة العشاء،          
ويـتحقّق الغروب بغياب القرص، وإن كان ال ينبغي ترك          
االحتـياط بتأخيـر الصـالة إلى ما بعد ذلك بحوالي خمس       

أّما منتصف  .  الحمرة المشرقية عشـرة دقيقة ليتحقّق زوال      
اللـيل فهـو الـوقت الواقع ما بين غروب الشمس وطلوع            

 .الفجر
ووقـت فضـيلة المغـرب يمتد إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة            
الموجـودة لجهة الغرب ولغير المسافر، أّما المسافر فيمتد الوقت          

أّما نافلة المغرب فهي أربع ركعات تصلى       .  إلـى ربـع اللـيل     
 .عتين ركعتين، ويمتد وقتها بامتداد وقت الفريضةبعدها، رك
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وهـي أربع ركعات، ووقتها بعد غروب  :  ـ صـالة العشـاء   5
الشمس بمقدار أداء صالة المغرب ويمتد إلى منتصف الليل،         

.  ويجب اإلتيان بها بعد صالة المغرب     .  بالتفصـيل السابق  
 .ووقت الفضيلة من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل

 .ان من جلوس بعدها، ويمتد وقتها مع وقت العشاءونافلتها ركعت
هـذا ويمـتد وقت المغرب والعشاء للمضطر، لنوم أو نسيان أو            
حـيض أو غيـرها، إلـى طلوع الفجر، يأتي بهما أداًء، وحينئذ             

واألحوط وجوباً  .  تخـتص العشاء من آخر الوقت بمقدار أدائها       
 الفجر، بدون   للعامد المبادرة إليهما بعد منتصف الليل قبل طلوع       

نية األداء وال القضاء، فإن ضاق الوقت عليه فلم يسع إالَّ العشاء،          
لـزمه تقـديمها علـى المغرب، ثُمَّ يقضيها بعد قضاء المغرب            

 .احتياطاً
 :وهنا مسائل

يعتبـر الجـزء األول من وقت صالة الظهرين وقتاً خاصاً   : 523م ـ  
العشاءين بالظهر، وكذلك يعتبر الجزء األول من وقت صالة         

وقتاً خاصاً بالمغرب، ويتحّدد بمقدار ما يستغرقه أداؤهما في         
كذلك يعتبر الجزء األخير، وهو ما      .  الحـاالت العادية عرفاً   

قـبل غـروب الشمس بمقدار أربع ركعات، خاصاً بالعصر،          
ومـثله قـبل منتصف الليل خاصاً بالعشاء للمختار، وما بين           

عشاءين يعتبر مشتركاً   الوقتـين المختصـين بالظهرين أو  ال       
وهذا يعني أنه لو مضى من أول الوقت مقدار أداء          .  بيـنهما 

صـالة الظهـر، فطرأ ما يرفع التكليف بها، كالحيض مثالً،           
وجـب قضـاؤها فقط دون العصر، وكذا لو لم يبق من آخر             
الـوقت إالَّ مقـدار أربع ركعات وجب حينئذ اإلتيان بصالة           

ي العشاءين، ومثال ذلك ما     العصـر في الظهرين أو العشاء ف      
لو حاضت المرأة بعد مضى مقدار أداء أربع ركعات ظهراً،          
ولـم تكـن قد صلّت فليس عليها إالَّ قضاء الظهر، وكذا لو             
طهـرت فـي آخره بمقدار أداء أربع ركعات فليس عليها إالَّ            

 .العصر
هذا وال يجوز اإلتيان بصالة العصر في الوقت المختص بصالة          

، فإن فعل ذلك بطلت ووجب عليه اإلتيان بالظهر ثُمَّ          الظهر عمداً 
 .إعادة صالة العصر

وكذا ال يجوز تقديم العصر على الظهر في الوقت المشترك عمداً           
لما فيه من مخالفة الترتيب الواجب بينهما، فلو فعل ذلك لم تصح            

أّما إذا فعل ذلك في     .  العصر ولزمته إعادتها بعد اإلتيان بالظهر     
مختص أو المشترك سهواً، كأن يخّيل للمكلّف أنه أتى         الـوقت ال  
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بالظهر فيبادر إلى اإلتيان بصالة العصر، وينتبه في أثناء الصالة          
أنه لم يصل الظهر بعد، فإنَّ عليه أن يعتبر ما بيده ظهراً ويكملها             

وإذا انتبه إلى ذلك بعد     .  بنـية الظهـر، ثُمَّ يصلي العصر بعدها       
صحت منه عصراً ولزمه اإلتيان بعدها      الفراغ من صالة العصر     

 .بالظهر
ويثـبت نفـس الحكـم في صورة ما لو كان المكلّف معتقداً بأنه              
يجـوز تقديم العصر على الظهر، فقّدمها ثُمَّ علم بالحكم في أثناء            

 .الصالة أو بعد الفراغ منها
وحكم تقديم العشاء على المغرب ال يختلف عن حكم تقديم العصر           

جميع الحاالت المتقّدمة، غير أنه إذا قدم العشاء        علـى الظهر في     
علـى المغـرب سهواً أو جهالً، وتذكر في األثناء، فإنه ال يمكنه       
العـدول إلـى المغرب إالَّ إذا كان ذلك قبل الركوع للرابعة، فإن      
دخـل في الرابعة بطلت صالة العشاء التي بيده، ولزمه اإلتيان           

 .بالمغرب ثُمَّ إعادة العشاء
يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين ويجوز التفريق بينهما، : 524م ـ  

والتفـريق أفضل، والمرجع في التفريق أوقات الفضيلة التي         
 .سبق ذكرها

ال ُبـد مـن إحراز دخول وقت الصالة عند أدائها، ويعرف   : 525م ـ  
الـوقت بالعلم، أو االطمئنان، الحاصل من أسبابه، كالمعاينة         

الوقت  بالظّن المعتبر، وهو الظّن      ونحـوها، كـذلك يعرف      
الحاصل من شهادة العدلين، أو العدل الواحد، بل مطلق الثقة،          

ومن أجل االعتماد على أذان المؤذن      .  إذا كان عارفاً بالوقت   
أو .  فـي المسـجد ال ُبدَّ من إحراز كونه ثقة عارفاً بالوقت           

اويم معتمداً على الثقة العارف، كذلك يمكن االعتماد على التق        
الصـادرة عن أهل الخبرة، ال سيما إذا كانت األوقات موضع           
اتفـاق فـي الواقع العام أّما إذا ظّن المكلّف بالوقت من دون             

وال يصح االعتماد   " ظن غير معتبر  "اعـتماد علـى ذلك فهو       
 .عليه إالَّ استثنائياً كما سنبينه في المسألة التالية

عتبر مع القدرة على تحصيل ال يجـوز العمل بالظّن غير الم : 526م ـ  
الظن المعتبر أو العلم، نعم مع العجز عن ذلك، كما في حالة            
الغـيم ونحوه من األعذار النوعية العامة يجوز العمل بالظّن          
والتعويل عليه، دون ما لو كان العجز لعذر شخصي كالعمى          
والحبس ونحوهما، فإنه يجب عليه االحتياط بالتأخير إلى حين         

 .حصول العلم
إذا أحـرز دخول الوقت باليقين أو الظّن المعتبر فصلّى، ثُمَّ  : 527م ـ  

تبـين وقـوع صالته كلّها قبل الوقت، حكم ببطالنها ولزوم           
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أّما لو علم   .  إعادتهـا في الوقت وإالَّ فقضاؤها خارج الوقت       
أن بعـض صـالته، ركعة منها أو أقل أو أكثر، قد وقع قبل              

لحكم كذلك عند عمل    وا.  دخـول الـوقت فصالته صحيحة     
وإذا بادر  .  المعـذور بالظّن غير المعتبر وانكشاف الخالف      

إلـى الصـالة غـافالً عن النظر في الوقت ووقعت كلّها في             
الـوقت صـحت، أّما إذا وقعت كلّها، أو بعضها، قبل الوقت            

 .فالصالة باطلة
وإذا فرغ من صالته ثُمَّ شك ـ أو ظنَّ ـ في أنها هل وقعت بعد   

وقت أو قبل ذلك فال يجوز االكتفاء بها، خاصة إذا كان   دخـول ال  
 .ما يزال دخول الوقت غير معلوم حتى تلك اللحظة

إذا شـك المكلّف في ضيق الوقت بنى على سعته، حتى مع  : 528م ـ  
قدرتـه على االستعالم، وجاز له اإلتيان بالصالة بشروطها،         

و بعضها  وتصح منه حتى إذا تبين فيما بعد أنها وقعت كلّها أ          
 .خارج الوقت

ال يجوز للمكلّف التراخي في أداء الصالة حتى يضيق وقتها : 529م ـ  
عـن اإلتـيان بهـا كاملة األجزاء والشروط، فلو حدث ذلك            
اضـطراراً أو اختـياراً فإنه تجب المبادرة إليها ما دام يمكن            
إدراك ركعة منها مع الطهارة من الحدث، وكلّما كان استعمال       

مائية، غسالً أو وضوءاً، موجباً لفوت الصالة، كلّها        الطهارة ال 
أو بعضـها، فـي الوقت، فإنه يجب العدول عنها إلى التيمم،            
فمـثالً لـو كان يدرك كّل الصالة مع التيمم وركعة منها أو             
ركعتين مع الوضوء، فإنَّ الواجب عليه اختيار التيمم وإدراك         

 .الصالة كلّها في الوقت
الوقت الذي تضيَّق بين أن يكون لصالة       وال يخـتلف األمـر في       

واحـدة كـوقت فريضة الصبح وبين أن يكون لصالتين، فمن لم          
يـبق لـه لصالة الظهرين إال مقدار للتيمم وللظهرين معاً وجب            
التيمم وإدراك الصالتين، ومن لم يبق له إالَّ مقدار خمس ركعات           

 ركعة  مـع الطهـارة، تطهر وقدَّم الظهر ثُمَّ ينوي العصر مدركاً          
وهكـذا يوازن بين ما يمكن إدراكه من الصالة بإحدى          .  مـنها 

الطهارتين المائية أو الترابية مع الحرص على إدراك كّل الصالة          
 .إن أمكن

ومن أجل التعجيل بإدراك الركعة في الوقت يجب االقتصار على          
الواجـبات، وعلـى الفاتحة دون السورة، إذا كان اإلتيان بها مع            

 . السورة موجباً لوقوع بعضها خارج الوقتالمستحبات أو
إذا علـم المكلّـف قـبل دخول الوقت بأنه إذا نام لم يستيقظ    : 530م ـ  

إلدراك الصالة في وقتها، لم يحرم عليه النوم ولم يجب عليه           
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اسـتعمال المنـبه لالستيقاظ، ولكن ما يفوته من األجر بترك           
وضه لذة  الصالة في وقتها، وخاصة مثل صالة الصبح، ال تع        

النوم، أّما بعد دخول الوقت وعدم احتمال االستيقاظ فإنه يحرم          
 .عليه النوم، أو يجب عليه استخدام وسيلة لالستيقاظ

في البلدان التي يقصر فيها الليل أو النهار أكثر من المعتاد، : 531م ـ  
فيصل إلى نصف ساعة أحياناً، يجب على من يعيش فيها من           

 ذلك المحل، ما دام يمكن تحقّق عنوان        المسلمين العمل بأوقات  
الفجـر والظهـر والمغرب، حتى لو كان الفرق بين األوقات           

 .قليالً
المنتقل من بلد إلى بلد بالوسائل السريعة المستحدثة عليه أن : 532م ـ  

يعمـل علـى طبق الوقت الذي يكون عليه في مكانه الجديد،            
انتقل متجهاً فمـن كـان الـوقت ظهراً في بلده، فصالها، ثُمَّ        

غرباً ـ ومن يتجه غرباً سوف يلتحق بالفجر ـ إلى بلد يطلع   
فـيه الفجر، وجب عليه اإلتيان بصالة الصبح، سواء كان في           
الطائـرة أو علـى األرض، وبـذلك ال يكـون مكلّفاً بصالة             
العشـاءين، حـيث لم تغرب عليه الشمس بعد، فإذا تابع هذا            

ال ُبدَّ أن يمر في وقت      المكلّـف مسـيره باتجاه الغرب، فإنه        
اللـيل، وبما أنه لم يصل العشاءين، وما يزال وقتهما مستمراً           
حتـى طلوع الفجر للمضطر، فإنه يجب عليه اإلتيان بصالة          

ونفس القاعدة تجري لو سار ضّد الشمس       .  المغرب والعشاء 
باتجاه الشرق حيث أنه سيمر بليل قصير ونهار قصير، فمتى          

ريضته، إالَّ أن يجعله المسير مع      أدركـه وقـت جديد صلى ف      
الشمس في ليل أو نهار طويل، وحينئذ إذا استمر الليل وحده،           
أو الـنهار، أربعـاً وعشـرين ساعة لزمه اإلتيان بالصلوات          

 .الخمس من دون تحديدها بوقت معّين
البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار عّدة أيام أو شهور ال : 533م ـ  

فـيها من اإلتيان بخمس صلوات في كّل أربع         ّبـدَّ للمكلّـف     
وعشـرين ساعة، وهو مخير بين أن يصليها كيفما يريد وبين      
أن يلحـظ في أدائها أوقات أقرب البلدان إليه مما يجتمع في            
 .يومها الليل والنهار، ولو لمدة قصيرة، واألولى اختيار الثاني

 هل أدى الفريضة أو ال؟: من شك ولم يدر: 534م ـ 
فإن كان وقت الصالة ما زال باقياً وقائماً فعليه أن يصلي           : ينظر

كمـا لو أيقن بأنه لم يأت بالصالة، وإن حدث الشك والترّدد في             
 .خارج الوقت مضى وال شيء عليه

وإذا شـك فـي تأدية الفريضة ـ وأيضاً شك في بقاء وقتها ـ     
 .وحكم الظّن والشك هنا بمنزلة سواء.  عجل وأتى بها
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لـنهار ولـم يبقَ منه إالَّ مقدار قليل ال يتسع لركعة            وإذا ذهـب ا   
واحـدة مـن الصـالة فكأنه قد ذهب بالكامل ووجود هذا القليل             
كعدمه، وإذا اتسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو أكثر إلى أربع            

هل صلّى الصالتين ـ الظهر  : ركعـات وشـك المكلّف في أنه  
لظهر، وإن والعصـر ـ فعليه أن يصلي العصر حيث ال وقت ل  

 .اتسع الباقي لخمس ركعات صلى الصالتين معاً
هل صلّى الظهر، بنى على عدم      : وإذا شك وهو في أثناء العصر     

اإلتـيان بالظهـر وعـدل بنيته إلى الظهر إن كان الوقت يتسع             
إلكمالهـا مـع اإلتيان بعدها بصالة العصر أو بركعة منها قبل            

أكملها عصراً  خـروج الـوقت، وإن كـان الوقت ال يتسع لذلك            
 .وخرج عن عهدة الظهر بخروج وقتها

كـّل ذلـك إذا كـان إنساناً اعتيادياً في شكه، وأّما إذا كان ممن               
تتـراكم علـيه الشـكوك في هذه الناحية على نحو يبدو أنه شاذ              

 .ومفرط في الشك فال يكترث بشكه
 :تتمة في بعض أحكام النوافل •

 :وفيها مسائل
وافل المرتبة بوقت خاص، وإن لم تكن صـالة اللـيل من الن  : 535م ـ  

مرتبطة بفريضة، ومن المعلوم أن لها ثواباً وفضالً عظيمين،         
وهي ثمان ركعات، ركعتان ركعتان، ثُمَّ ركعتا الشفع التي لها          

 .قراءة خاصة، ثُمَّ ركعة الوتر
ووقـتها مـن منتصف الليل إلى طلوع الفجر الصادق، وأفضله           

إنه :  الثلث األخير من الليل، وقيل     إنَّ السحر هو  : السـحر، وقيل  
السـدس األخير منه، ويمكن تقديمها على منتصف الليل للمسافر          
إذا خـاف فـوتها إن أخـرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها،              
وللشاب وغيره إن خاف غلبة النوم أو طروء االحتالم، ولكّل ذي           

 .عذر كالشيخ وخائف البرد، وينبغي لهم نية التعجيل ال األداء
يجوز االقتصار على بعض ما ذكر من النوافل، وفي صالة : 536م ـ  

اللـيل يمكـن االقتصـار على الشفع والوتر، بل على الوتر            
 .خاصة

إذا فاتـته الـنافلة فـي وقـتها قضاها، ويستحب التعجيل،     : 537م ـ  
 .واألفضل قضاء النهارية في النهار، والليلية في الليل

 . عن المسافر دون غيرهاتسقط نوافل الظهرين: 538م ـ 
يجوز اإلتيان بالنوافل من جلوس ولو مع القدرة على القيام، : 539م ـ  

واألولـى ـ حينـئذ ـ عد كّل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر     
 كذلك يجوز اإلتيان بها حال المشي، راجالً أو          .الوتر مرتين 
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 كذلك  .راكـباً، فيكفيه ـ حينئذ ـ اإليماء للركوع والسجود   
 له االقتصار في القراءة على الفاتحة وترك السورة، كما          فإنَّ
 والنوافل تُصلّى فرادى فال      . له قراءة بعض آيات السورة     أنَّ

 .تشرع فيها الجماعة وال تصح
هـذا ويمكن الرجوع إلى كتب األدعية ونحوها لمعرفة تفاصيل          

 .وآداب وأسباب الكثير من النوافل



 
193

 :في لباس المصلي: المبحث الثاني
 .يجب أن يتوفر في الثوب الذي يكون على بدن المصلي أمور

أن يكون ساتراً للعورة، والمراد بها خصوص القبل        : األمر األول 
والدبـر والبيضـتان للّرجل بالنحو الذي تقّدم في أحكام التخلي،           
وجمـيع الجسد للمرأة، ما عدا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما          

 .وباطنهما
ستر العورة عن الناظر المحترم في شتى الحاالت، كما يجب : 540م ـ  

عـدا الـزوجة وعدا حاالت الضرورة، كالعالج ونحوه، فإنه          
يجـب ستر العورة في حال الصالة عن كّل ناظر محترم ولو   
كـان زوجـاً أو محـرماً، بل حتى لو لم يوجد ناظر أو كان     

 .المصلي في ظلمة أو حفرة تحجبه عن الناظر
ة من الصبية غير البالغة إذا كانت مكشوفة تصـح الصـال  : 541م ـ  

 .الرأس والشعر والعنق دون غيرها من جسدها
ال يجـب الستر من جهة األسفل للواقف على األرض إالَّ إذا  : 542م ـ  

كـان تحته جسم صقيل عاكس يبرز عورته، أو كان المصلي           
واقفاً على مرتفع، كالشرفة أو الشباك، بحيث لو مّر ناظر من           

أى عورته فيجب حينئذ ستر العورة بمثل المالبس        تحـته لـر   
 .الداخلية ونحوها

ال يشـترط في الساتر ـ عند الصالة ـ أن يكون من نوع    : 543م ـ  
عرفاً، بل يكفي   ) اللباس(الثـياب المنسوجة مما يصدق عليه       

كّل ما يصلح للستر ولو لم يكن منسوجاً أو مخيطاً، كالصوف           
ياطتها، وجلد الحيوان   قـبل نسـجه، وقطعـة القماش قبل خ        

المحلـل األكـل ونحـوها، نعم ال يجوز التستر بمثل أوراق            
الشـجر والحشـائش والطين إالَّ عند فقد ما ذكر مما يصلح            

 .للستر
المـدار فـي الستر وعدمه أن ال يكون الثوب رقيقاً بدرجة   : 544م ـ  

تحكـي البشـرة وتبـرزها، بحـيث يراها الناظر من خالله            
 .واضحة معاينة

ال يشـترط في الساتر كونه موافقاً لجنس المصلي من حيث  : 545ـ م  
الذكـورة واألنـوثة، فتصح صالة المرأة بثياب الّرجل، وكذا          
صـالة الـّرجل بثياب المرأة، ويتحقّق بها الستر، وال يضّر           

عليه، ) لباس الشهرة (بـذلك حـرمته في حال انطباق عنوان         
رمة الشيء في   واسـتلزامه هتك حرمة المؤمن، وذلك ألنَّ ح       

 .نفسه ال تستلزم مانعيته عن صحة الصالة
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إذا فقـد المصـلي مـا يستر به عورته، ولو مثل الطين أو    : 546م ـ  
الدهان، فإن أمكنه الصالة في حفرة تقيه الناظر المحترم، أو          
فـي مكـان مظلـم، صلى صالة المختار قائماً مع الركوع            

الناظر، ولو في   والسـجود، وأّما إذا فقد جميع ذلك، فإن أمن          
مكان ال يترّدد النّاس إليه عادة، صلّى صالة المختار قائماً مع           
الركوع والسجود، وإن كان األحوط استحباباً اإلتيان بالصالة        

وإن كان هناك   .  ثانـيةً قائمـاً مع اإليماء للركوع والسجود       
ناظـر، أو لم يأمن وجوده، صلّى جالساً بنحو ال تبدو عورته            

 والسجود بالمقدار الذي يصدق معه الركوع       وانحنـى للركوع  
والسجود عرفاً، وإن خاف ـ رغم ذلك ـ ظهور عورته أومأ   

 .للركوع والسجود
وهـنا ال بـأس برفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته في حال              

هذا وال يجب   .  االنحـناء أو اإليمـاء للسجود، لكنَّه ليس واجباً        
 احتمال وجود الساتر    للعـاري تأخير الصالة إلى آخر الوقت عند       

 .فيه، وإن كان هو األحوط استحباباً
إذا بـدت العورة أثناء الصالة لريح أو غفلة، أو كانت بادية  : 547م ـ  

مـن األول ولـم يعلـم بذلك، أو كان يعلم ونسي سترها ولم              
يتذكـره إالَّ بعد الفراغ من الصالة صحت صالته، وإذا علم           

مته المبادرة إلى ستره    بـذلك أو الـتفت إلـيه في األثناء لز         
 .هذا وال يجب على الغير إعالمه.  وصحت صالته
أن يكون الثوب ـ فضالً عن البدن ـ طاهراً   : األمـر الثاني 

مـن كـّل نجاسة خََبِثية مما تقّدم ذكره في مبحث النجاسات،            
سـواء في ذلك الصالة الواجبة أو المندوبة، وكذلك أجزاؤها          

الذي يحقّق الستر الفعلي    المنسـية، وسـواء فـي ذلك الثوب         
والمباشـر للعـورة، أو غيره من الثياب الزائدة التي يلبسها           
المصـلي، ويستثنى من ذلك ما ال يصلح لستر العورة، مثل           

 .القلنسوة والجورب ونحوهما كما سيأتي بيانه
إذا وضـع المصلي على جسده غطاًء مثل البطانية ونحوها  : 548م ـ  

تفّ به بنحو يصدق عليه أنه لباس       طلـباً للدفء مثالً، فإن إل     
 .وجب أن يكون طاهراً، وإالَّ فال

إذا اشـتبه الـثوب الطاهر بالثوب النجس لم تصح الصالة   : 549م ـ  
بأحـدهما، بل ال ُبدَّ من تكرار الصالة، مرة بهذا ومرة بهذا،            

نعم إذا كانت   .  كـي يقطع باإلتيان بصالٍة في الثوب الطاهر       
صورة، بحيث كانت بعض أطرافها    أطـراف االشتباه غير مح    

خارجـة عـن محل االبتالء فعالً، جاز له الصالة فيه، وذلك            
كمـا لـو كان يعلم بنجاسة ثوبه أو ثوب صديقه الموجود في            
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منـزل صـديقه، فإنه يجوز له الصالة في ثوبه لكون ثوب            
 .صديقه خارجاً عن محل ابتالئه ومباشرته

جود النجاسة على بدنه أو ثوبه إذا صلّى المكلّف مع علمه بو: 550م ـ  
وتََعمُِّده والتفاته لذلك، يحكم ببطالن صالته إذا كان عالماً بأنَّ          
الطهـارة شـرط في صحة الصالة، وكان عالماً بأنَّ الشيء           
الفالني، كالمني مثالً، من النجاسات، وهو ما يعّبر عنه بالعلم          

عن تقصير بالحكم، أّما إذا كان جاهالً بالحكم، فإن كان الجهل      
ولو لبطالن اجتهاده أو تقليده، فالظاهر الحكم ببطالن الصالة         
فـي صـورة الشك والترّدد، دون صورة الغفلة واعتقاد عدم           
كـون الشـيء مبطالً أو نجساً، ودون ما لو كان الجهل عن             

 .قصور فإنها ال تبطل
وأّما إذا كان جاهالً بالموضوع، كما لو لم يعلم أن هذا السائل دم،             

علمه بنجاسة الدم، فصلّى فيه ثُمَّ تبين أنه دم، لم تبطل صالته            مع  
حتـى مـع التهاون والتقصير في البحث، بل إنه ـ أساساً ـ ال     

 .يجب عليه البحث ليعلم طبيعة هذه المادة، أنها دم أو غيره
هذا إذا كان عالماً بوجود النجاسة وصلى بها متعمداً، وكذا يحكم           

لى بها سهواً، فإن تذكر بعد الفراغ من        ببطالن صالته فيما إذا ص    
الصـالة وكـان فـي الـوقت أعادها، وإن كـان خارج الوقت             

وإن تذكـر في أثناء الصالة، فإنَّ صالته تبطل ـ   .  قضـاهـا 
أيضاً ـ وعليه قطعها واستئنافها بالطهارة مع سعة الوقت، وأّما  
مع ضيق الوقت فإن أمكنه أن يطهر ثوبه أو يغيره من دون فعل             
المنافـي، كااللتفات أو ترك المواالة ونحوهما، لزمه ذلك وأكمل          
صـالته، وإالَّ صـلّى بالنجاسة وصحت منه، واألحوط استحباباً          

 .قضاؤها فيما بعد
إذا كانت النجاسة موجودة على الثوب أو البدن قبل الصالة، : 551م ـ  

ولـم يعلـم بهـا المكلّف إالَّ بعد الفراغ من الصالة، فصالته             
ة، وال فـرق في ذلك بين من شك في وجودها قبل            صـحيح 

الصـالة ولـم يفحـص عنها وبين من فحص ولم يجد شيئاً،             
ويشمل هذا الحكم من طهر ثوبه أو بدنه من النجاسة ثُمَّ تبين            
 .له بعد الصالة بقاء شيء من النجاسة وعدم حصول الطهارة
ة، أّمـا إذا علم في أثناء الصالة بوجود نجاسة سابقة على الصال           

فإن كان الوقت واسعاً استأنفها مع الطهارة على األحوط وجوباً،          
وإن كـان الوقت ضيقاً، ولو عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع            
والتـبديل أو التطهيـر دون الوقوع فيما ينافي الصالة فعل ذلك            
وأكمـل صالته، وإالَّ صلّى في النجاسة وصحت منه، وإن كان           

 .د ذلكاألحوط استحباباً القضاء بع
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إذا طـرأت النجاسة على الثوب أو البدن أثناء الصالة، فإن  : 552م ـ  
أمكن التطهير أو التبديل على وجه ال ينافي الصالة فعل ذلك           
واسـتمر في صالته وال شيء عليه، وإن لم يمكن ذلك، فإن            
كـان الـوقت واسعاً قطعها وتطهر وأستأنفها من جديد، وإن           

النزع لبرد أو لعدم األمن من      كـان ضيقاً أو كان عدم إمكان        
الناظـر، أو َأِمَن الناظر وكان قادراً على النزع ولكن لم يكن            

 .عنده ساتر غيره، أتـّم صالته حينئذ وال شيء عليه
ويثـبت نفـس الحكم لمن علم بالنجاسة في أثناء الصالة، ولكنَّه            

 .احتمل وجودها قبل الدخول في الصالة
 : في الصالةـ في ما ُيعفى عنه من النجاسة

مـا ذكـر مـن اشتراط طهارة البدن والثوب إنما هو في غير              
الحـاالت التي ورد الترخيص ببقاء النجاسة فيها، وذلك تسهيالً          

 :على العباد وتلطفاً من الباري تبارك وتعالى، وهي أمور
يعفى عن الدم النازف من الجرح أو :  ـ دم الجروح والقروح 1

ل فترة نزف الدم، وذلك     الحـرق أو الـدمل أو غيرها طوا       
حتى ينقطع الدم ويصبح ممكن التطهير من دون أن يتسبب          
التطهيـر فـي نكأ الجرح وتجّدد جريان الدم منه، وهذا هو       

 .معنى انقطاع الدم انقطاع برء
وإنما يعفى عن الدم في خصوص لزوم المشقة والحرج من إزالة           

قة بالمش"الـدم وتطهيـره عـند معظـم النّاس، وهي ما تسمى             
 .، ولو لم يكن ثمة حرج ومشقة على نفس الشخص"النوعية

ال ُبـدَّ أن يكون الجرح مما يعتد به في حجمه وبالغته، فال  : 553م ـ  
يعفى عن دم الجروح الطفيفة والصغيرة التي ال يطول نزفها          

 .ويسرع برؤها
ال يخـتلف حكـم العفو بين الجروح الظاهرة والباطنة، مثل   : 554م ـ  

ير، وكذا مثل الرعاف إذا كان ناتجاً عن قرح أو          نزف البواس 
 .جرح في األنف

كمـا يعفـى عن الدم الموجود على نفس الجرح يعفى عن   : 555م ـ  
تنجس أطرافه أيضاً، وذلك بالمقدار الذي يتعارف وصول الدم         
إليه من تلك األطراف، وكذا يعفى عّما جاور موضع الجرح          

م، دون ما لو تقاطر     من الثوب الذي يصيبه شيء من ذلك الد       
الـدم علـى المواضـع البعيدة من الثوب، ودون يد المعالج            
 .وأدوات الجراحة ونحوها من األمور الخارجة عن هذا الحّد
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الجـروح المتقاربة المعتبرة جرحاً واحداً يجري عليها حكم  : 556م ـ  
الجـرح الـواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسلها حتى يبرأ            

 .الجميع
ـ : 557م ـ   وز المبادرة للصالة بدم الجروح والقروح حتى مع العلم تج

 .بحصول البرء بعد فترة من الزمن وسعة الوقت
ال يمـنع من العفو عن دم الجروح والقروح اختالطه بمثل  : 558م ـ  

 .القيح والدواء ونحوهما، فإنَّ جميع ذلك معفو عنه
وإذا .   عنهإذا شك في دم أنه دم ما يعفى عنه أو ال لم ُيعفَ: 559م ـ  

شك في برء جرح وعدم برئه، بنى على عدم برئه، ولم يجب            
تطهيـر الدم الخارج منه حتى يحصل اليقين بالبرء، كما في           

 .حالة الظلمة أو كون الجرح داخلياً أو نحوهما من الموانع
يعفى عن الدم الذي تقل مساحة انتشاره عن :  ـ الـدم القلـيل   2

بمقدار عقد اإلصبع   سـعة الـدرهم، واألحـوط اعتـبارها         
السـبَّابة، وهي المجاورة لإلبهام، بال فرق بين ما كان على           

 .البدن أو اللباس، وال بين ما كان من دم النفس أو الغير
ال ُيعفـى عن دم الحيض واالستحاضة والنفاس، وال عن دم  : 560م ـ  

نجس العين، كالكلب والخنزير، وال عن دم الميتة، وال عن دم           
 .حمه على األحوط وجوباً، مهما كان يسيراًما ال يؤكل ل

وكـذا ال يعفى عن الدم المختلط بغيره، من قيح أو دواء أو ماء،              
وال عّما تنجس بالدم من األشربة ونحوها كاليد واألثاث إذا القت           

أنظر .  (ثوب المصلي وبدنه بالنحو الذي تقّدم في أحكام التنجس        
 ).80:المسألة

 الكثرة بنحو ينفذ إلى الجهة األخرى من قـد يكـون الدم من  : 561م ـ  
الـثوب، فإنه مهما كان سميكاً يعتبر دماً واحداً، ويلحق به ما            
لو كان للثوب بطانة ملتصقة به بطريقة تجعلها امتداداً للثوب          
وجـزءاً منه بنحو َيعتبر العرف الدم النافذ إليها هو نفسه ذلك            

أّما إذا كانت البطانة    الدم الذي وقع على الظاهر، ال دماً ثانياً،         
غيـر معـدودة كذلك، بل هي بمنزلة الثوب اآلخر المجاور           
للـثوب األول، فـإن دم الـثوب ودم البطانة يعتبران دمين            
منفصلين، ومن أجل العفو عنهما ال ُبدَّ أن يكون كالهما دون           

 .مساحة الدرهم
 أنه إذا شـك في أنَّ هذا الدم هل يبلغ المقدار المعفو عنه أو : 562م ـ  

أكثـر، يبنى على كونه معفواً عنه إالَّ أن يكون المكلّف عالماً            
وإذا .  قـبل ذلـك الشك أنَّ الدم أكثر من المقدار المعفو عنه           

كانت سعة الدم أقل من مقدار الدرهم، لكنَّه شك في كونه من            
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الدم المعفو عنه أو من غيره بنى على العفو كذلك، وال يجب            
 به حتى لو انكشف بعدها أنه       علـيه الفحص، وتصح الصالة    

 .من غير المعفو عنه
ُيعفى عن نجاسة الثوب الذي ال :  ـ الثوب غير الساتر للعورة 3

يصلح وحده لستر العورة، كمثل الجورب والقلنسوة والحزام        
 .، ونحو ذلك)الفوطة(وربطة العنق والمنديل 

ة، وال يشـمل العفو ما إذا كان غير الساتر متخذاً من أجزاء الميت            
أو من أجزاء نجس العين كالكلب والخنزير، أو من أجزاء حيوان           
محـّرم األكل، بل ال ُيعفى عنه أيضاً في صورة ما لو علق عليه             
شـيء من الفضالت النجسة لغير المأكول أو شيء من أجزائه،           

 .كمثل الشعرة من الهر أو مثل أجزاٍء من غائطه
محمول النجس أو ُيعفى عن ال:  ـ المحمول النجس أو المتنجس 4

المتنجس، سواء كان مما تتم فيه الصالة أو من غيره، كالقلم           
بال فرق بين   .  والكتاب والساعة والدراهم والمنديل ونحوها    

أنواع النجاسات، بما في ذلك الميتة، وكذا نجس العين وإن          
 .كان االحتياط فيه بالترك مما ال ينبغي تركه

ومن ثوبه، ولم يجد من الماء إذا تـنجس موضعان من بدنه  : 563م ـ  
إالَّ مـا يكفي لتطهير أحدهما، لزمه تقديم البدن على الثوب،           
وإذا تـنجس موضعان في بدنه أو في ثوبه، وجب عليه تقديم            
أوسعهما مساحة وأشدهما نجاسة، وذلك كأن يكون أحدهما من         
دم شاة مثالً واآلخر من دم الكلب، فإن كانا في مستوى واحد            

 .تخير بينهما
ُيعفـى عـن كـّل نجاسـة فـي الـبدن أو الثوب في حال       : 564م ـ  

االضطرار، وذلك عندما ال يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل          
ثـوب طاهـر للصالة فيه، لمرض يمنعه من نزعه، أو برد            
شـديد يشقّ تحمله، أو لفقدان الماء، أو لغير ذلك من أسباب            

ذا االضـطرار والحـرج،  فيصـلي فيه وال يصلي عارياً إ           
انحصـر الساتر بالثوب المتنجس، وال ُبدَّ لجواز الصالة في          
الـنجس مـن إحراز عدم زوال العذر في وقت الصالة، وإالَّ            
 .وجب عليه االنتظار إلى حين التمكن من الصالة مع الطهارة

هـذا وال تجب عليه اإلعادة في الوقت لو صادف ارتفاع العذر            
 . خارج الوقتفيه، كما أنه ال يجب القضاء مطلقاً في

أن يكون خصوص الثوب الساتر للعورة ـ فعالً ـ   : األمر الثالث
مـباحاً على األحوط وجوباً، فيكفي في صحة الصالة كون ثوبه           
الداخلـي الساتر لعورته مباحاً ولو كان ما عداه من الثياب التي            

 .يلبسها مغصوباً
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لم إنمـا تـبطل الصـالة في الساتر المغصوب في حالة الع   : 565م ـ  
والعمـد، وال ينبغي ترك االحتياط بالحكم ببطالن الصالة في          

وال تبطل مع .  صـورة الجاهـل بالحكم عن تقصير والتفات   
الجهل بأصل الغصب، وال مع الجهل بالحكم عن قصور، وال          
فـي صـورة النسـيان لحرمة الغصب أو لكون هذا الثوب            

 .مغصوباً إالَّ إذا كان الناسي هو الغاصب فتبطل صالته
إذا كان جاهالً أو ناسياً لحكم الغصب أو موضوعه، فعلم أو : 566م ـ  

تذكـر أثناء الصالة في الثوب المغصوب، وجب عليه نزعه          
فوراً إذا كان له ساتر مباح غيره، وإالَّ فإن كان الوقت واسعاً            
قطـع صالته ثُمَّ استأنفها بالثوب المباح، وإن كان ضيقاً أتـّم           

 .صالته وال شيء عليه
تصـح الصالة في المغصوب عند االضطرار إليه، لبرد أو  : 567م ـ  

خوف تلف الثوب أو ضياعه، أو لمرض يمنعه من نزعه إذا           
كان االضطرار مستوعباً لتمام الوقت، وإالَّ فاألحوط التأخير        

أّما إذا كان االضطرار لفقد الساتر، مع     .  إلـى وقـت التمكن    
واجب عليه ـ حينئذ ـ أن   استيعاب العذر لتمام الوقت، فإنَّ ال

.  وذلك بالنحو الذي تقّدم عند الكالم عن الساتر       .  يصلي عارياً 
 ).546: أنظر المسألة(

ال فـرق فـي الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو   : 568م ـ  
منفعته، أو أن يكون مرهوناً أو محجوراً عليه بالنحو الموجب          

 .وارد الغصبلعدم جواز التصرف فيه، أو غير ذلك من م
ال يضـر حمـل المغصوب بالصالة حتى لو تحّرك بحركة   : 569م ـ  

كذلك تصح الصالة في الثوب المباح إذا غسله أو         .  المصلي
 .طهره بالماء المغصوب

أن ال يكون الثوب من أجزاء الميتة التي تحلها         : األمـر الـرابع   
نفس الحياة، بال فرق بين ميتة مأكول اللحم وغيره، وال بين ذي ال           

 .السائلة وغيره على األحوط وجوباً
هـذا وقـد تقّدم تفصيل أحكام الميتة ومشكوك التذكية في مبحث            

 .النجاسات
الجاهـل بـالحكم أو بالموضوع إذا صلى بالميتة وعلم بعد   : 570م ـ  

الفـراغ فصـالته صـحيحة إال في الجاهل بالحكم إذا كان            
ء الصالة، فإن   مقصـراً وملتفـتاً إلى جهله، وأّما إذا علم أثنا         

أمكنه النزع والتبديل بالثوب الطاهر وكان الوقت واسعاً قطع         
صـالته واستأنفها بالثوب الطاهر، وإن كان الوقت ضيقاً، أو          
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لم يمكنه النزع لبرد أو مرض، أو لفقدان الساتر الطاهر أتـّم           
 .صالته وصحت منه

ئلة إذا نسـي فصـلى بالميتة، فإن كانت من ذي النفس السا  : 571م ـ  
بطلـت صـالته، سواء التفت في أثناء الصالة أو بعد الفراغ            

وإن كانت من غير    .  مـنها، وسواء في الوقت أو في خارجه       
ذي النفس السائلة، فإن كان االلتفات بعد الفراغ من الصالة لم           
تجـب اإلعـادة في الوقت وال القضاء في خارجه، وإن كان            

 النزع والتبديل   التذكـر فـي األثناء، فإن وسع الوقت وأمكنه        
قطع صالته واستأنفها بالثوب الصحيح، وإن ضاق الوقت أو         
لـم يمكنه النزع لبرد ونحوه، أو لفقدان الساتر، أتـّم صالته           

 .وال شيء عليه
أن ال يكون الثوب مصنوعاً من جلد أو شعر ما   : األمـر الخامس  

ال يؤكل لحمه من الحيوانات سواء السباع منها، كاألسد، أو غير           
سباع، كالفيل، وكذا يشترط أن ال تكون بعض أجزاء الثوب من           ال

أجـزاء غير مأكول اللحم، كان تكون أزراره أو ياقته أو أطرافه            
مـن جلد أو فرو أو عظام غير مأكول اللحم، بل يضر بالصالة             

نعم ُيستثنى من ذلك    .  مثل شعرة الهرة العالقة على ثوب المصلي      
كذلك فإنه  .   والقماقم والفنك  جلد ووبر الخز والسنجاب والسمور    

ال يضـر وجود أجزاء من الحشرات والصدف، وال أجزاء من           
 .اإلنسان، كشعره وريقه ولبنه

الظاهـر عدم شمول حكم غير مأكول اللحم للحيوان الذي ال  : 572م ـ  
نفـس سائلة له، فتجوز الصالة في الحزام وغيره مما يصنع           

ن االحتياط بالترك ال    من جلد األفعى أو الحوت مثالً، وإن كا       
بـأس بـه، كذلك فإنه ال يشمل ما حرم أكل لحمه بالعارض،             

ويجب اإللفات هنا إلى أنَّ حكم جواز       .  كالموطـوء والجالل  
الصـالة بجلد ما ال نفس له سائلة، مثل األفعى، إنما هو فيما             
إذا كانت مذكاة باليد ونحوه، وإالَّ فإن كانت ميتة فإنه قد تقّدم            

لوجوبي بعدم الصالة بشيء من أجزائها التي تحلها        االحتياط ا 
 .الحياة

ال فرق في حكم غير مأكول اللحم بين ما كان ساتراً للعورة : 573م ـ  
وغيره، فيشمل حتى مثل الحزام والقلنسوة ونحوهما مما يعدُّ          

 .من الملبوس
األقوى عدم مانعية المحمول مما ال يؤكل لحمه في الصالة، : 574م ـ  

 االحتياط بالترك مما ال ينبغي تركه، وذلك في مثل     وإن كـان  
 .السبحة تكون من العاج، أو الجزدان، ونحوهما



 
201

إنمـا تـبطل الصالة في غير مأكول اللحم مع العلم والعمد   : 575م ـ  
والجهـل بـالحكم عن تقصير، أّما مع الجهل بكونه من غير            
 مأكول اللحم أو الجهل بالحكم عن قصور، أو مع النسيان فال          
تبطل حتى مع االلتفات لذلك أثناء الصالة أو بعد الفراغ منها           
وبقـاء وقـتها، وكذلك تصح الصالة فيه عند االضطرار إليه    
لبـرد أو مـرض أو فقدان الساتر، مع استيعاب العذر لتمام            

 .الوقت
إذا شـك في كون هذا الجلد المذكى من حيوان مأكول اللحم  : 576م ـ  

فيه ولو من دون فحص، وكذا لو       أو غيره، جازت له الصالة      
 .شك في كونه جلداً أو غير جلد، كما في الجلود الصناعية

أن ال يلبس الّرجل في صالته شيئاً من الذهب،         : األمـر السادس  
سواء في ذلك الثوب أو الحلي، كالخاتم وزنجير الساعة والقالدة          
مما يدخل في عنوان اللبس عرفاً، بل وسلسلة ساعة الجيب التي           

لّق بالثوب والنظارات ذات اإلطار الذهبي على األحوط وجوباً         تع
أّمـا ما ال يعد لبساً عرفاً، كجعل الزر من الذهب، أو            .  فـيهما 

تلبـيس األسنان الظاهرة أو المستورة به، أو الشارات العسكرية،          
وكذا ال بأس بحمله،    .  ونحوها، فإنه يجوز وضعها والصالة فيها     

نقود الذهبية، ونحو ذلك، كما أنه ال       كالسـاعة فـي الجيب، أو ال      
بـأس بمـا كـان من معدن آخر ولكنه مطلي بالذهب بنحو يعد              

أّمـا النساء فيجوز لهن لبس الذهب في الصالة         .  الطـالء لـوناً   
 .وغيرها

إذا صـلّى الّرجل في الذهب جاهالً بالحكم أو بالموضوع أو  : 577م ـ  
فصالته صحيحة،  ناسياً لهما، وعلم أو تذكر بعد الفراغ منها         

أّما إذا علم   .  إالَّ فـي جاهل الحكم المقصر الملتفت إلى جهله        
أو تذكـر في األثناء فإنَّ عليه المبادرة إلى نزع الذهب ثم يتم             

 .صالته وال شيء عليه
كما يحرم لبس الذهب للرجال في الصالة كذلك يحرم عليهم : 578م ـ  

 أو مخفياً تحت    لبسه في غير الصالة، سواء كان ظاهراً بارزاً       
الثـياب، ويجـوز التـزين به فيما ال يعد لبساً عرفاً، كجعل             
أزرار الثوب من الذهب، أو تلبيس األسنان به، ظاهرة كانت          
أم خفية، أّما النظارات ذات اإلطار الذهبي فإنَّ األحوط وجوباً          

 .التجنب عنها
الذهب (ال عبـرة بلـون الصـفرة في الذهب، فما يقال له    : 579م ـ  

إن كان هو معدن الذهب نفسه فال يجوز لبسه، وإن          ) ألبيضا
 .كان معدناً آخر غير الذهب جاز لبسه
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قـد تشتمل بعض الساعات على مكونات داخلية ذهبية، فإن  : 580م ـ  
كانـت جميع أجزائها الداخلية أو معظمها ذهبياً بنحو يصدق          

لقليل عليها أنها ساعة ذهبية لم يجز لبسها، وإالَّ لم يمنع كون ا           
 .من أجزائها ذهبياً من جواز لبسها

أن ال يكون ثوب الّرجل من الحرير الخالص، فال         : األمر السابع 
يجوز لبسه في الصالة وتبطل به، وكذا ال يجوز لبسه له في غير        

 .الصالة، أّما النساء فيجوز لهن لبسه في الصالة وغيرها
 وكذا يجوز ال بـأس بحمـل الحرير أثناء الصالة وغيرها،  : 581م ـ  

جعله فراشاً وغطاًء، بل يجوز وضعه على الجسد دثاراً ما لم           
كذلك فإنه يجوز جعل أزرار الثوب،      .  يعتبـر لبسـاً عـرفاً     

وأطرافه، ونحو ذلك، من الحرير، وإن كان األحوط استحباباً         
.  أن ال يـزيد عـرض طرف الثوب أو الكم عن أربع أصابع            

الة مما ال يعد ساتراً     وكـذلك يجـوز لبس ما ال تتّم فيه الص         
للعـورة فعـالً، إذا كـان من الحرير، مثل القلنسوة والحزام            

أّمـا جعله بطانة للثوب، ولو إلى النصف، فال         .  والجـورب 
 .يجوز

ال بأس بالحرير الممتزج بغيره إذا كانت المادة األخرى أكثر : 582م ـ  
 .من الحرير

رة لبرد أو يجـوز لـبس الحرير في الحرب، وعند الضرو  : 583م ـ  
مرض، أّما إذا فقد الساتر غير الحرير فإنه ال يجوز له لبسه،            
وعليه الصالة عارياً بالتفصيل المتقّدم في أحكام الساتر، وذلك         

 وجب االنتظار حتى    مـع اسـتيعاب العذر لتمام الوقت، وإالَّ       
 .يرتفع العذر

 لهما إذا صلى بالحرير جهالً بالحكم أو بالموضوع أو نسياناً: 584م ـ  
وتذكر أو علم بعد الفراغ من الصالة، صحت صالته في غير           

وإن علم أو تذكر    .  الجاهل بالحكم عن تقصير والتفات لجهله     
فـي األثـناء وجـب نـزعه وتبديله بغيره مع اإلمكان ويتّم             
صـالته، وإال قطعهـا واستأنفها بثوب غير الحرير مع سعة           

النزع لبرد أو   الـوقت، وإالَّ فمع ضيق الوقت أو عدم إمكان          
مرض يتمها وتصح منه، وإن كان لفقد ساتر غيره، فقد تقدم           

 .وجوب الصالة عارياً
إذا شك في كون اللباس من الحرير أو من غيره، أو شك في : 585م ـ  

كـونه مـن الحرير الخالص أو الممتزج، أو شك في مقدار            
 .المزيج، جازت الصالة فيه في جميع هذه الحاالت
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للولـي إلباس الصبي الذهب والحرير، في الصالة  يجـوز  : 586م ـ  
 .وغيرها، وتصح صالته فيهما على األظهر
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 :في مكان المصلي: المبحث الثالث
ال تنفصـل الصـالة في فضلها وصحتها عن المكان الذي تُؤدى            
 :فيه، وهو يشتمل على أحكام كثيرة نفصلها تحت العناوين التالية

 :إباحة المكان •
 :وفيه مسائل

يشـترط في صحة الصالة أن يكون موضع سجود المصلي  : 587م ـ  
الذي يضع فيه مساجده السبعة مباحاً غير مغصوب، سواء في          
ذلـك الفريضة أو النافلة، وإنما يلزم هذا الشرط عندما يباشر           
المصلي نفس األرض المغصوبة، فلو كان يصلي على طاولة         

ح موضوعة فوق األرض، أو كانت األرض مبلطة ببالط مبا        
لـم يضـر ذلك بصحة الصالة، وكذلك تبطل الصالة فيما لو            
كانـت األرض مـباحة ولكـن كان البالط أو الحصير الذي            
يصلي عليه مغصوباً، فإن لم يباشر المغصوب حين سجوده،         
كأن كان يصلي من قيام مومياً للسجود لم تشترط اإلباحة في           
موضـع وقوفه، وكذلك ال تشترط إباحة الفضاء الذي يصلي          
تحـته، بـل تجـوز الصـالة تحـت مثل الخيمة أو السقف              

 .المغصوبين
ال فـرق فـي المغصـوب بين مغصوب العين، كمثل الدار    : 588م ـ  

المملـوكة للغيـر، وبـين مغصـوب المنفعة، كما في الدار            
المملـوكة له المؤجرة للغير، وال بين ما تعلّق به حقّ ينافيه            

ذلك فإنَّ  مطلـق التصـّرف بـه، كمـا في الرهن ونحوه، ك           
المغصـوب يشـمل العين الموقوفة إذا تصّرف بها بما ينافي           
العـنوان والحـدود الموقـوفة عليها، سواء في ذلك الوقف           
الخاص أو العام، كذلك فإنَّ الشريك وإن كان مالكاً لجزء من           
العـين أو المـنفعة غيـر أنه ال يجوز له الصالة في المكان              

ويلحق بذلك المال   .  المشـترك إالَّ بـإذن سـائر الشـركاء        
المجهـول مالكه، كاألرض والدار، فإنه ال تجوز الصالة فيه          

 .إالَّ بإذن الحاكم الشرعي
يجـب االقتصـار حـين العمل بمقتضى اإلذن على الحدود    : 589م ـ  

المرسـومة لـه، فمن ُأذن له بالصالة في مكان أو غرفة من             
 .الدار، ال يجوز له الصالة في غيرها، وهكذا

قـد تسـتولي الدولة على ملك خاص وتحوله إلى منتزه أو   : 590م ـ  
ملعـب، وقـد تبنـي علـيه مدرسة أو مؤسسة، فإذا أحرزنا      
إعراض المالكين عنه، بحيث لم يعد ممكناً من خالل الوضع          
الجديد الطارئ عوده إلى المالك، ال سيما مع تعويض الدولة          
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ن للمالـك بمـاٍل وقـبوله به، خصوصاً إذا كان مساوياً للثم           
الحقيقـي أو أكثر منه، فإنه يجوز ـ حينئذ ـ التصّرف فيه    

أّما إذا لم يحرز ذلك، أو      .  بسـائر التصّرفات، ومنها الصالة    
علـم عـدم رضـا المالكـين بالوضع الجديد، فإنه ال يجوز             
التصـّرف فـيه إالَّ بإذنهم، فإن لم يكن المالك معروفاً جرى            

 .شرعيعليه حكم مجهول المالك، ومرجعه الحاكم ال
المشـاعات المعـدودة حريماً للبلد إذا استولى عليها األهالي   : 591م ـ  

 .بإذن الحاكم الشرعي يحكم بصحة صالتهم فيها
من حبس مكاناً في المسجد لصالته لم يجز لغيره أخذه منه، : 592م ـ  

 .فإن أخذه أثـم ولكن ال تبطل صالته فيه
لصالة فيه بإذن من هو المكـان المتنازع على ملكيته تجوز ا : 593م ـ  

 .تحت يده، إالَّ أن يعلم أنه ليس هو المالك
لو كانت بعض أجزاء الدار مغصوبة، كاإلسمنت الذي ثبتت : 594م ـ  

بـه األحجار، أو األبواب أو نحوها، لم يؤثر ذلك في صحة            
 .الصالة إالَّ أن يكون السجود عليه

يره بالصالة يعـرف رضا المالك بإذنه الصريح وسماحه لغ : 595م ـ  
فـي ملكـه، غير أنه يمكن إحراز الرضا بأمور أخرى أقل            
صـراحة ووضوحاً، منها إحرازه بالقرائن الدالة على الرضا         
التـي تعرف من نوع العالقة القائمة بينه وبين المالك، ومنها           

، وهي عبارة عن العلم     )الفحوى(ما يصطلح على تسميته بـ      
شـّد مـن أنواع     برضـا المالـك بالتصـّرف باألقـوى واأل        

التصّرفات، كاإلذن بالنوم في داره واألكل واالستحمام، فيفهم        
.  مـنه الرضـا باألضعف واألقل أهمية، كالوضوء والصالة        

ومنها إحراز رضا المالك بالتوابع بعدما كان قد أذن باألصل،          
كـأن يـأذن لـه بالـتواجد في بيته فيعلم منه اإلذن بالصالة              

التي ال ُبدَّ من صدورها منه      ونحـوها مـن أعمال المتواجد       
 .عادة

األراضـي المملوكة الشاسعة تجوز الصالة فيها ولو لم يعلم  : 596م ـ  
رضـا المالـك، بل حتى لو علم كراهته، أو كان صغيراً أو             

أّمـا غيـر الشاسعة فإن لم يكن لها سور جازت           .  مجـنوناً 
الصالة فيها مع عدم إحراز الرضا، واألحوط وجوباً التجنب         

ا مع ظّن الكراهة أو كون المالك صغيراً أو مجنوناً، وإن           عنه
كان لها سور كمثل ما يوضع حولها من شريط أو حيطان لها            
باب مقفل أو نحوه، بحيث يعلم منه عدم رغبة المالك بدخولها           
لم يجز تخطي ذلك السور والدخول إليها والصالة فيها، وهذا          

 مع إبقاء منفذ    بخالف مالها سور من بعض الجهات أو كلّها،       
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مفتوح لها، بنحو يكون المراد من السور حفظ تراب األرض          
 .أو رسم حدودها وتجليلها

إنمـا تبطل الصالة بالمغصوب مع العلم بالغصبية والحرمة  : 597م ـ  
أّما في صورة   .  والـتعمد لذلك، حتى مع جهله بفساد الصالة       

الجهـل، بالغصب أو بالحرمة، فالصالة صحيحة، وكذا تصح         
فـي حـال النسيان إالَّ أن يكون الناسي هو الغاصب فتبطل            

وكذا تصح الصالة في المكان المغصوب في حاالت        .  صالته
الضـرورة، لبرد أو لحبس ونحوهما، بشرط استيعاب العذر         

 .لتمام الوقت، وإالَّ وجب التأخير إلى حين ارتفاع العذر

 :في أمور أخرى •
 :وفيه مسائل

ة المرأة إلى جانب الّرجل أو تقّدمها عليه، األقوى جواز صال: 598م ـ  
ولكـن األفضل ـ بل هو األحوط استحباباً ـ الفصل بينهما    
بمقـدار مسافة شبر أو ذراع أو عشرة أذرع، أو بفاصل مثل            
الجدار ونحوه، وال فرق في ذلك بين المرأة األجنبية وغيرها،          

 .كالزوجة أو المحارم
 المعصوم عليه السالم في نفسه الظاهـر جواز استدبار قبر : 599م ـ  

حين الصالة، إال أن يستلزم هتك حرمته، وهو أمر عرفي قد           
يخـتلف باختالف البلدان والمجتمعات، وهو وإن حرم بعنوان      

وإذا جاز االستدبار   .  الهـتك لكـنَّه ال يوجب بطالن الصالة       
أّما الصالة  .  جازت المساواة بطريق األولى وصحت الصالة     

 . فهي جائزة في الصالة الواجبة أو المستحبةفي جوف الكعبة
األظهر صحة الصالة في المكان الذي يحرم التواجد فيه، إّما : 600م ـ  

لضـرر على النفس أو الجسد، كشّدة الحر ونحوه، أو لتحقّق           
عـنوان الهتك فيه، كالمكان الذي يلعب فيه القمار أو يشرب           

الفاعل فـيه الخمـر، فالصـالة في مثله صحيحة وإن أثـم            
 .بالمكث فيه لغير ضرورة أو حرج

ال تجـوز الصالة في مثل السفينة في حال سيرها أو وقوفها  : 601م ـ  
مـع اضطرابها وتأرجحها بفعل اشتداد الموج إذا وصل إلى          
حـّد ال يـتمكن معه من القيام أو الركوع أو السجود، أّما إذا              

لصالة وصل إلى حّد تفوت معه الطمأنينة فالحكم بالمنع من ا         
فـيها مبني على االحتياط الذي ال ينبغي تركه، أّما االرتجاج           
اليسـير الـذي ال يؤدي إلى ذلك فال يمنع من صحة الصالة             
فيها، سواء كانت سائرة أو واقفة، وكذا حكم الطائرة والسيارة          

وهـذا كلّـه فـي حـال االختيار، أّما في حال            .  ونحـوهما 
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ة خارج السفينة أو    االضـطرار لعـدم التمكّن من أداء الصال       
السـيارة أو نحوهما، ولو من أجل ضيق الوقت عن إدراكها           
خارجها، فال مانع من الصالة فيها مع مراعاة االستقبال وأقل          
قـدر مـن االضـطراب، وذلك كأن يدور المصلي لمراعاة           

.  االسـتقبال كلّما انحرفت السفينة عن اتجاه القبلة، ونحو ذلك         
لمسافر بين الصالة في السفينة   نعـم إذا فـرض أنه دار أمر ا        

التـي ينقصها االستقرار واالستقبال معاً أو االستقبال وحده،         
وبين التأخير حتى يتوقف فيدرك ركعة من الصالة مع سائر          
الشروط وجب عليه في هاتين الحالتين اختيار التأخير، أّما إذا          
كـان ينقصـها االستقرار فقط فالواجب عليه هو الصالة في           

 .السفينة
قد يحل وقت الفريضة على مسافر قبل موعد انطالق السفينة : 602م ـ  

مـثالً، والسـفر يمتد إلى حين انتهاء الوقت، ففي هذه الحالة            
تجـب المـبادرة إلـى الصالة قبل ركوبه إن وسعها الوقت            
المتبقـي لالنطالق إذا لم يكن قادراً على الصالة في السفينة           

ي مثل السيارة يلزمه أن     باسـتقبال أو اسـتقرار؛ والمسافر ف      
يطلـب تـوقفها ـ إذا أمكـن ذلك ـ من أجل أداء الصالة      

 .بشروطها
ال يشـترط االستقرار في مكان أداء النافلة، وقد سبق القول  : 603م ـ  

أنـه يجوز اإلتيان بها من جلوس في حال االختيار، اللّهم إالَّ            
أن يكـون االضطراب بحّد ال يقدر معه على الجلوس فيعتبر           

 .يها االستقرار حينئذف
 :في أحكام المساجد •

تسـتحب الصـالة فـي المسجد، من دون فرق بين مساجد    : 604م ـ  
المسـلمين وطوائفهم، وأفضل المساجد أربعة  المسجد الحرام         

والمسـجد األقصى ومسجد الكوفة،     ) ص(ومسـجد النبـّي     
وأفضل األربعة المسجد األول ثُمَّ الثاني، وقد وردت روايات         

ساجد أخرى مذكورة في مظانها، كمسجد الخيف في        بفضل م 
 .منى، ومسجد قبا، ومسجد السهلة في الكوفة، وغيرها

ال فـرق فـي اسـتحباب الصـالة في المسجد بين الرجال     : 605م ـ  
والنسـاء، وأّما ما ورد من استحباب صالة المرأة في بيتها،           
فالظاهـر أنَّ الملحوظ فيه جانب الستر، فقد جاء في الحديث           

صالة المرأة في مخدعها أفضل     : "قال) ع(عن اإلمام الصادق    
مـن صالتها في بيتها، وصالتها في بيتها أفضل من صالتها           

 ".في الدار
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وأّمـا كـون الصالة في البيت أفضل من الصالة في المسجد فلم             
أجده إالَّ بسند ضعيف، وقد يستفاد من بعض األحاديث الضعيفة،          

صالة المرأة وحدها في  : "نه قال أ) ص(مـثل الـوارد عن النبّي       
، قد يستفاد   "بيتها كفضل صالتها في الجمع خمساً وعشرين درجة       

مـنه أن اللّـه تعالـى يعطـيها ثواب ذلك رعاية لها ومالحظة              
.  للخصوصيات الناتجة عن ارتباطها الغالب بأمور البيت وشؤونه       

ولـو فـرض ثـبوت هـذا الحديث وصحته، فإنَّ الذي نستقربه             
مور أخرى، أنَّ فضل الصالة في البيت ليس مطلقاً،         بضـميمة أ  

وذلك بمالحظة أنَّ صالة المرأة في المسجد جماعة، أو للحصول          
علـى الحالة الروحية في مجالس الدعاء، أو لالستماع ألحاديث          
الـوعظ واإلرشاد، أو نحو ذلك مما ال يتسنى لها في بيتها تجعل             

ة في البيت، ال    صالتها وحضورها في المسجد أفضل من الصال      
سيما مع مراعاة الستر، بل قد يكون واجباً متعيناً عليها في بعض            
الحاالت، إذ ال تخفى حاجة المرأة إلى هذه األمور كحاجة الّرجل           
إليها، كما أنَّ كتب السيرة قد تحّدثت عن صالة النساء جماعة مع            

 .في المسجد) صلى اللّه عليه وآله وسلم(الرسول 
ـ : 606م ـ   وز مخالفـة التعلـيمات الصـادرة من ولي المسجد    ال تج

الخاص، أو من الولي العام كالحاكم الشرعي، إذا كانت تتصل        
بتنظيم شؤون العبادة أو الوعظ أو الجلوس فيه، ألنه ال يحقّ           
للنّاس التصّرف باألوقاف، ومنها المساجد، إال برضا أوليائها،        

 .فإن ذلك هو مقتضى قانون الوالية عليها
ال يجـوز الكـالم أو رفع الصوت أو القيام بأي عمل يضر   : 607م ـ  

بالمصـلين في عباداتهم أو دعائهم، بنحو يعطل تحقيق الغاية          
التي جرى عليها الوقف، ألنَّ المسجد أوقف للعبادة وذكر اللّه          
تعالى، ال للكالم الالهي أو العابث، أّما إذا لم يضر بالمصلين           

منين ممارسة ذلك ألنه ال     فـال يحـرم، ولكـن ال ينبغي للمؤ        
 .يتناسب مع األجواء الروحية للمسجد

يستحب إعمار المساجد وإحياؤها بالترّدد إليها والتواجد فيها، : 608م ـ  
وقد ورد في الحديث .  وفـي مقابل ذلك يكره تعطيل المساجد   

من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكّل خطوة          : "الشريف
ه عشر حسنات، ومحي عنه     خطاهـا حتـى يرجع إلى منزل      

ال صالة  : "كما ورد ".  عشـر سيئات، ورفع له عشر درجات      
ثالثة : "، كما ورد في الخبر    "لجـار المسـجد إالَّ في المسجد      

مسجد خراب ال يصلى فيه، وعالم بين : يشكون إلى اللّه تعالى   
 ".جهال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار ال يقرأ فيه



 
209

، بل قيل إنها أفضل )ع(في مشاهد األئمة تسـتحب الصالة  : 609م ـ  
بمائتي ألف  ) ع(من المساجد، وقد روي أنَّ الصالة عند علّي         

 .صالة
يحرم تنجيس المساجد وبنائها وفراشها وسائر آالتها التي تعّد : 610م ـ  

جزًء من البناء كاألبواب والشبابيك، بل يحرم إدخال النجاسة         
م من ذلك هتك حرمة المسجد،      العينية غير المتعدية إليه إذا لز     

مـثل وضع العذرة والميتة، وال بأس به مع عدم الهتك، وال            
مثل أن يدخل   .  سـيما فيما ال يعتّد به لكونه من توابع الداخل         

 .اإلنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك
وإذا تـنجس المسجد، بما في ذلك جدرانه وسقفه وأبوابه، وجب           

اً كفائياً على كّل من علم بنجاسته، وال يختص ذلك          تطهيره وجوب 
بمن سبب النجاسة وأحدثها وإن كان أكثر مسؤولية عن ذلك من           
غيـره، وتجـب المبادرة إلى التطهير مقدماً له على الصالة مع            
سعة وقتها، ومع ضيق الوقت يصلي ثُمَّ يبادر إلى إزالة النجاسة           

 .وتطهير الموضع المتنجس
ر والسجاد المفروش فيه ونحوهما من األثاث       أّمـا مـثل الحصي    

واآلالت الموضـوعة فـي المسجد فإنها، وإن حرم تنجسها، ال           
يجـب تطهيـرها إالَّ إذا كـان بقاؤها على النجاسة موجباً لعدم             
االنـتفاع بهـا في الصالة، أو استلزم تنجيس ثياب المصلين أو            
أبـدانهم بـنحو ينافـي غـرض الواقف وال يرضى به، فيجب             

هيـرها ـ حينـئذ ـ بشـرط عدم تضرر الحصير بالتطهير      تط
وفسـاده، فإن استلزم الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع الموضع           
الـنجس منه إشكال، وال يبعد أن ُيراَعى في ذلك ما هو األصلح             
للمسـجد وآالته، الختالف ذلك باختالف الموارد والحاالت، نعم         

جب رفعه بما هو األقل     إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك و       
 .ضرراً من األمرين

إذا توقـف تطهيـر المسـجد على تخريب شيء منه وجب    : 611م ـ  
تطهيـره إذا كـان التخريب يسيراً ال يعتد به، وأّما إذا كان             
التخـريب مضـراً بالوقف فاألقوى عدم جوازه حتى فيما إذا           
وجـد بـاذل لتعميره، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً            

 .لهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به الهتكل
إذا توقـف تطهير المسجد على بذل مال يسير ال يضر بذله  : 612م ـ  

بحـال المسبِّب وال يكون حرجاً عليه وجب بذله، وإذا امتنع           
المسـبِّب عن التطهير، فطهره غيره وبذل ماالً من أجل ذلك           

لتعويض بـإذن الحاكم الشرعي، جاز له أن يطالب المسبِّب با         
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عّمـا أنفقـه، كذلك فإنَّ من صار سبباً لتنجيس المسجد يكون            
 .ضامناً لنقصان قيمته بالتطهير إذا عّد ذلك عيباً عرفاً

إذا توقـف تطهيـر المسـجد علـى تنجس بعض المواضع     : 613م ـ  
 .الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك

اؤه على إذا لـم يتمكن اإلنسان من تطهير المسجد، وكان بق : 614م ـ  
النجاسـة مسـتلزماً للهتك وجب عليه إعالم غيره إذا احتمل           

 .حصول التطهير بإعالمه
ال يجـوز تنجـيس المسـجد الذي صار خراباً وإن كان ال    : 615م ـ  

عرفاً، ) المسجد(يصـلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان          
 .ويجب تطهيره إذا تنجس

ين، أو أحد المكانين من إذا علـم إجماالً بنجاسة أحد المسجد : 616م ـ  
 .مسجد وجب تطهيرهما

إذا تغّير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقاً، أو دكاناً، : 617م ـ  
أو نحـو ذلـك، فاألظهـر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب            

وأّما معابد الكفّار   .  تطهيره، وإن كان االحتياط ال ينبغي تركه      
م إذا اتخذت   فاألظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد، نع      

مسجداً، بأن يتملكها ولي األمر ثُمَّ يجعلها مسجداً، فإنه يجري          
 .عليها جميع أحكام المسجد

يلحـق بالمسـاجد المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة،   : 618م ـ   
) ص(والضرائح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول        

بر المأخـوذة للتبرك من نفس حرم الق      ) ع(وسـائر األئمـة     
.  الشريف، ال من أرض المقام وال من أرض البلد المدفون بها          

فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وهتك حرمتها، وتجب         
 .إزالة النجاسة عنها إلعادة الحرمة واالعتبار لها

قـد ذكـر العلماء كراهة الصالة في األماكن غير النظيفة،   : 619م ـ  
ذا لم تؤثر على    كـزرائب الماشـية ونحوها، وفي الطريق إ       

حركة المرور، فإن أضرت بالمارة حرمت الصالة فيها؛ وأن         
يكـون أمامـه نـار موقدة، أو تمثال ذو روح، أو مصحف             
مفتوح، أو أي كتاب غيره، والصالة على القبر، وفي المقبرة،          
أو أمامـه قبـر إال قبر المعصوم، أو بين قبرين، وفي هذين             

حائل أو البعد عشرة    األخيـرين تـرتفع الكراهة مع وجود ال       
وأمور غير ذلك   .  أذرع، وأن يكـون أمامه إنسان مواجه له       

 .مذكورة في كتب الحديث

 ـــــــــــــــــــــــ
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 :في االستقبال: المبحث الرابع
يجـب اسـتقبال القـبلة ـ مـع اإلمكان ـ في جميع الفرائض       
وتـوابعها مـن األجـزاء المنسية، وكذا في سجود السهو على            

أّمـا النوافل فال يعتبر فيها االستقبال حال        .  اسـتحباباً األحـوط   
المشـي والـركوب وإن كانـت قـد وجبت بالنذر، ويجب على            

 .األحوط في حال االستقرار
.  والقبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة الشريفة في مكة المكرمة          

ويتحقّق االستقبال من القريب بالتوجه إلى عين الكعبة، أّما البعيد          
 .كفيه التوجه إلى الجهةفي

ال يخـتلف األمر في وجوب االتجاه إلى القبلة بين من كان  : 620م ـ  
علـى سطح األرض وبين من كان في الفضاء أو في أعماق            
األرض، وذلـك بأن يتجه إلى النقطة التي لو ارتفعت الكعبة           
إليها في الفضاء أو انخفضت إليها في أعماق األرض لكانت          

ذا وإنه نظراً لكروية األرض فإنه قد يشكل        ه.  الكعـبة أمامه  
األمر في كيفية تحديد جهة القبلة في بعض البلدان، وذلك كما           
فـي كندا وأمريكا، فالمعول عليه ـ حينئذ ـ هو شهادة أهل    

 .الخبرة من الجغرافيين
ال يجـب تحصيل اليقين أو االطمئنان بالتوجه إلى القبلة، بل  : 621م ـ  

ك على الظّن المعتبر الناتج من االعتماد       يكفي االعتماد في ذل   
علـى شـهادة العدلـين بها، أو شهادة العدل الواحد أو الثقة             
الصادق، أو من االعتماد على قبلة بلد المسلمين في صلواتهم          

) البوصلة(كذلك يمكن االعتماد على     .  وقـبورهم ومحاريبهم  
 المستحدثة التي يحصل االطمئنان من خاللها بكون القبلة في        

 .الجهة التي حددتها
إذا لم يجد وسيلة لتحصيل العلم أو الظّن المعتبر بجهة القبلة، : 622م ـ  

فإن حصل له الظّن من بعض القرائن بجهة القبلة صلّى إليها،           
وإالَّ فاألحـوط اسـتحباباً الصـالة إلى أربع جهات مع سعة            
الـوقت، وإن كـان يكفيه الصالة إلى الجهة التي يحتمل فيها            

 .بة، ومع عدم االحتمال يصلي إلى أية جهة شاءالكع
مـن صـلّى إلـى غير جهة القبلة عامداً عالماً ملتفتاً بطلت    : 623م ـ  

صـالته ووجبت إعادتها في الوقت وقضاؤها خارج الوقت،         
أّما من  .  حتـى لو كان االلتفات إلى ما بين اليمين أو اليسار          

مَّ تبين الخطأ، فإن    أنها القبلة، ثُ  " يعتقد"صـلّى إلى الجهة التي      
كانت درجة االنحراف عن جهة القبلة بسيطة ال تصل إلى حّد           
نقطة الجهة األخرى، من على يمين المصلي أو يساره، فليس          
علـيه اإلعادة حتى لو كان االلتفات أثناء الصالة، بل يصحح           
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اتجاهه ويمضي في صالته، وإن وصل االنحراف إلى درجة         
هة يمين المصلي أو يساره، أو      استقبال جهة أخرى، سواء لج    

كـان إلى أزيد من ذلك باتجاه استدبار القبلة، فالواجب إعادة           
الصـالة مع بقاء وقتها، حتى في صورة االلتفات في األثناء،           
فيقطعها ويستأنفها مع االستقبال، وال يجب قضاؤها إذا التفت         

 .بعد خروج الوقت
 في الظّن بين    وال فـرق في هذا الحكم بين المتيقن والظان، وال         

الظّن المعتبر وغيره، كذلك فإنه ال فرق بين الناسي والغافل، بل           
إنَّ هـذا الحكـم يثبت حتى في صورة فقد العلم أو الظّن بالقبلة              
والصالة إلى الجهة المحتملة أو إلى أية جهة، أّما الجاهل بالحكم           
فـإنَّ علـيه اإلعـادة فـي الوقت والقضاء في خارجه إن كان              

ف إلى نقطة اليمين أو اليسار فما زاد، بل وكذلك إذا كان            االنحرا
 .إلى ما بين اليمين أو اليسار على األحوط وجوباً

المريض الذي ال يقدر على القيام إذا صلّى من جلوس يتوجه : 624م ـ  
بـوجهه وبدنه إلى القبلة كما لو كان قائماً، وإذا صلّى مستلقياً            

قبلة، بحيث لو جلس كان     على ظهره، يجعل قدميه إلى جهة ال      
وجهه إليها، وإذا صلّى متمدداً على جانبه فالواجب أن يجعل          
مقـاديم جسـده إلـى القـبلة متمدداً على جانبه األيمن وإالَّ             

 .فاأليسر
المضـطر للصالة في مثل السفينة أو الطائرة أو نحوهما إذا  : 625م ـ  

لـم يـتمكن مـن االستقبال في جميع الصالة، ولو بأن يدور             
باتجـاه جهة القبلة عند انحراف السفينة عنها، يكفيه االستقبال         
عـند تكبيـرة اإلحرام وباألجزاء التي يمكن االستقبال فيها،          

 .وتصح صالته كذلك، وال شيء عليه
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 :في القيام: المبحث الخامس
الصـالة مـن قيام هي المطلوبة أساساً من المكلّف القادر، عدا            

لمعالجة الشك، وعدا النافلة التي     بعض صلوات االحتياط الواجبة     
ومعنى كون الصالة من جلوس،     .  يسـوغ اإلتيان بها من جلوس     

هو اإلتيان بالصالة من أولها إلى آخرها في حالة الجلوس، وذلك           
بـأن يجلس المصلي على هيئته في التشهد فينوي ويكبر تكبيرة           

كوع اإلحرام ويقرأ الفاتحة وسورة ثُمَّ يحني رأسه وظهره إلى الر         
إلـى الحّد الذي يلصق فيه بطنه بفخذيه، ويبقى رأسه مرتفعاً عن            
األرض بمسـاواة فخذيه، ثُمَّ يعتدل في جلسته بعد الركوع ليهوي           
إلـى السجود المعلوم، فإذا سجد السجدتين عاد إلى هيئته األولى           

 .وأتى بالركعة الثانية، وهكذا
 الصالة من   وعليه فإنه حيث تجب الصالة من قيام ال تغني عنها         

 .جلوس إال عند العجز
والمـراد بالقيام اعتدال القامة وانتصابها في مقابل تقوس الظهر          

.  وانحـناء القامـة على هيئة الراكع، وفي مقابل الجلوس أيضاً          
كذلك فإنه يجب حال القراءة     .  والقيام واجب حال تكبير اإلحرام    

ب أن  وحـال الهـوي للركوع، بمعنى أنَّ القيام من المصلي يج          
يسـتمر بعـد تكبير اإلحرام حتى ينتهي من القراءة ليقع الركوع            
عـن حالـة القـيام هذه في الركعة األولى، وكذا فيما بعدها من              

والقيام واجب أساسي في تكبيرة اإلحرام، وهو ما يعبر         .  ركعات
الذي تبطل الصالة بزيادته أو نقصه عمداً أو        ) الركن(عـنه بـ    

ذي يحصل عنه الركوع، فإنه ركن تبطل       وكذلك القيام ال  .  سهواً
الصـالة بتركه عمداً أو سهواً، فلو فرض أنَّ المكلّف بعدما أنهى            
القـراءة جلس ـ عمداً أو سهواً ـ ثُمَّ نهض مقوساً ظهره حتى    
وصـل إلـى حّد الركوع لم يصح منه ذلك، ألنَّ هذا الركوع لم              

ك سهواً  يـتحقّق مـنه فـي حالة كونه قائماً، فإن كان قد فعل ذل             
والـتفت قـبل اإلتـيان بالسجدتين بعده لزمه االنتصاب قائماً ثُمَّ            
الهـوي إلـى الركوع، وإن كان قد أتى بالسجدتين أو ركع بذلك             

 ,النحو عمداً بطلت صالته
أّمـا القيام في حال القراءة أو القيام بعد الركوع فهو واجب غير             

هواً أو جهالً   ركن، فتبطل الصالة بتركه عمداً، وال تبطل بتركه س        
معـتقداً عـدم وجوبه، فلو سهى المصلي وقرأ الفاتحة والسورة           
جالسـاً ثُـمَّ قـام وركع، ثُمَّ التفت إلى أنه قد قرأ جالساً، صحت               

هذا وسوف يأتي مزيد من التفصيل لبعض هذه األحكام         .  صالته
 .في محلها من مبحثي القراءة والركوع
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 القيام واالنتصاب، فينافيه يجـب علـى القادر االعتدال في  : 626م ـ  
االنحـناء إلى األمام أو الخلف أو الميل إلى أحد الجانبين، أو            
تفـريج الرجلين على نحو يخرج عن االستقامة عرفاً، نعم ال           

واألحوط ـ استحباباً ـ الوقوف على   .  بأس بإطراق الرأس
القدمـين جميعاً، فال يقف على إحداهما، وال على أصابعهما          

لـى أصـل القدمين فقط، والظاهر أنه ال يجب          فقـط، وال ع   
االستقالل في القيام ، بل يجوز االعتماد على عصا أو جدار           
أو إنسـان في القيام، لكنَّه مكروه، بل األحوط استحباباً ترك           

كذلك يجب االطمئنان، بمعنى أن ال يكون       .  ذلك مع اإلمكان  
 .في قيامه مضطرباً يتحّرك ويتمايل يمنة ويسرة

إذا لـم يمكـنه االعتدال في القيام، فإن قدر على ما يصدق   : 627م ـ  
علـيه القـيام عـرفاً، ولو منحنياً، أو منفرج الرجلين، صلّى            
قائماً، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً، ويجب عليه االعتدال          
فـي جلوسه وكذا االستقرار والطمأنينة على نحو ما تقّدم في           

 الممكن، فإن تعذر عليه     القـيام مع اإلمكان، وإالَّ اقتصر على      
حتـى الجلـوس االضطراري صلّى مضطجعاً على الجانب         
األيمـن ووجهـه ومقـدم جسده إلى القبلة، ومع تعذره فعلى            
األيسر، وإن تعذر صلّى مستلقياً ورجاله إلى القبلة، بحيث لو          
رفـع رأسه أو جلس يكون وجهه إلى القبلة، وعليه في حالة            

مئ برأسه للركوع والسجود مع     االضطجاع أو االستلقاء أن يو    
اإلمكـان، واألولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء          

 .الركوع، ومع العجز يومئ بعينيه
إذا تمكـن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائماً كفاه اإليماء  : 628م ـ  

برأسـه للركوع، وإن لم يتمكن من السجود ـ أيضاً ـ أومأ    
 .للسجود

لى القيام في بعض الصالة دون بعض وجب أن إذا قـدر ع : 629م ـ  
يقوم حتى يعجز، فيجلس ـ حينئذ ـ، فإذا أحّس بالقدرة على   

 .القيام قام، وهكذا
العاجـز عن القيام إذا صلّى من جلوس في جميع الصالة أو  : 630م ـ  

 :في بعضها ثُمَّ قدر على القيام فإنَّ حكمه يختلف في حالتين
القدرة في سعة من الوقت، فإن  ـ أن يـزول العـذر وتتجدد    1

أمكـن التدارك في األثناء، كأن تجّددت القدرة على القراءة          
قائماً قبل الركوع بعدما كان قد قرأ جالساً، وجب عليه إعادة           

 .القراءة قائماً، ومضى في صالته
وإن لـم يمكـنه التدارك بسبب استلزامه زيادة الركن، فإنه في            

لى القيام لحظة قبل الركوع فركع      المثال اآلنف إن كان قد قدر ع      
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عن قيام، ثُمَّ تجّددت عنده القدرة التامة على القيام صح ما مضى            
ولـم تجـب عليه اإلعادة، أّما إذا كان قد ركع جالساً، بنحو فاته              

وهكذا األمر فيما لو    .  القـيام الركني، وجبت عليه إعادة الصالة      
 .تجّددت القدرة بعد الفراغ من الصالة

لحكم في هذه الحالة إنما هو على حصول القيام الركني          ومـدار ا  
وقد .  قبل الركوع وعدمه، فتصح صالته بحصوله وتبطل بعدمه       

ال يخل بالركن في بعض األحيان، ومع ذلك تجب عليه اإلعادة،           
وذلـك كمـا في حالة القيام متقوساً مثالً، فإنه يعيد إذا كان حين              

 . مضي الوقت وتعافى فعالًبادر للصالة واثقاً بأنه سيتعافى قبل
 ـ أن يكون الوقت ضيقاً عن تدارك الفعل الذي جلس فيه في  2

األثـناء، فضـالً عنه بعد الفراغ من الصالة، فهنا ال يجب            
 .عليه التدارك وال قضاء الصالة بعد الوقت

وكذا ال يجب القضاء إذا زال العجز بعد مضي الوقت في جميع            
 .الحاالت المتصّورة

إذا دار األمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في الجزء : 631م ـ  
الالحـق، فالتـرجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في            
الجزء السابق ركناً، وكان في الجزء الالحق ركناً، وذلك كمن          
كـان عنده شيء من القدرة تمكنه من القيام لفترة وجيزة إّما            

 فإنه يقوم أثناء القراءة حتى لو       أثناء القراءة أو قبيل الركوع،    
 .استلزم ذلك عدم قدرته على الركوع إالَّ جالساً

يسـتحب فـي القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضع   : 632م ـ  
الكفـين علـى الفخـذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى،           

وأن يكون  .  واليسـرى علـى اليسرى، وضّم أصابع الكفين       
وأن يصفّ قدميه متحاذيتين    .  هنظـره إلـى موضـع سجود      

مستقبالً بهما، ويباعد بينهما بثالث أصابع مفرجات، أو أزيد         
إلـى شـبر، وأن يسوي بينهما في االعتماد، فال يتكئ على            
واحـدة أكثر من األخرى بحيث يبدو مائالً، وأن يكون على           
حـال الخضـوع والخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى           

 .الجليل
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 ثانيالفصل ال

 في أفعال الصالة

  وفيه تمهيد ومباحث وخاتمة
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 :في أحكام األذان واإلقامة: تمهيد
يسـتحب اإلتـيان بـاألذان واإلقامة بين يدي الصالة، وذلك في            
خصـوص الفرائض اليومية، أداًء وقضاًء، في السفر والحضر،         
للجامع والمنفرد، وال يشرعان في صالة النوافل وال في الفرائض  

وهما مستحبان  .  مية، كصالة اآليات والعيدين ونحوهما    غير اليو 
 .لكّل من الّرجل والمرأة، والصحيح والمريض

يتأكد استحباب اإلتيان بهما في صالة األداء، وخصوصاً في : 633م ـ  
صـالتي المغرب والصبح، كذلك يتأكد اإلتيان بهما للرجال،         

رجال، وال  وخاصة اإلقامة، بل األحوط استحباباً اإلتيان بها لل       
 .يتأكد استحبابهما على النساء

 .ال يتأكد استحباب األذان واإلقامة على المكلّف في موارد: 634م ـ 
للـداخل فـي صـالة الجماعة التي ُأذِّن لها وُأقيم ولو لم             : األول

يسـمعهما، سواء كانت الجماعة منعقدة فعالً أو كانت على وشك           
 كان الداخل اإلمام أو     االنعقـاد، وفـي هذه الصورة الثانية سواء       

 .المأموم
الداخل إلى المسجد قبل تفّرق الجماعة للصالة منفرداً،        : الثانـي 

فإنـه ال يـتأكد عليه استحباب اإلتيان باألذان واإلقامة إذا كانت            
الجماعـة قد انعقدت بأذان وإقامة، وإالَّ لم يسقطا عن المنفرد لو            

 على أذان وإقامة    كانـت الصالة بدونهما من األساس، أو اعتماداً       
 .جماعٍة سابقة

المستمع ألذان وإقامة غيره، مع استماعه لتمام فصولهما،        : الثالث
أو مع إتمامه لما ينقص من فصولهما، وبشرط أن ال يفصل بين            

وال فرق في اآلتي بهما بين   .  صـالته وبين ما سمع زمن طويل      
السامع أن يكـون إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وكذلك ال فرق في             

بـين المنفرد أو اإلمام أو المأموم، غير أنه ـ حينئذ ـ ال ُبدَّ من    
سماع كّل من اإلمام والمأموم لالجتزاء بهما في صالة الجماعة،          

 .فيشكل األمر لو سمع اإلمام وحده أو المأمومون وحدهم
 :وكذلك يسقط األذان وحده دون اإلقامة في موارد

ٍر أمكنه االكتفاء به، وإن أذّن فال       إذا سمع اإلنسان أذان آخ    : األول
 .ضير عليه

إذا كـان على اإلنسان صلوات عديدة فائتة، وأراد أن          : الثانـي 
يقضيها ويؤديها بصورة متتابعة في وقت واحد، كان له أن يكتفي           
بـأذان واحد لها جميعاً، ويقيم لكّل صالة إقامة خاصة، وال ضير    

 .عليه لو كرر األذان لكّل صالة
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إذا جمـع اإلنسـان بين صالتين وال يزال وقتهما معاً           : الـثالث 
موجـوداً، كالذي يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال، أو بين           
المغـرب والعشـاء بعد الغروب، كان له أن يكتفي بأذاٍن واحد            
للصـالتين معـاً، ولو أذن للثانية أيضاً فال ضير عليه، إالَّ فيمن             

رفة، أو بين المغرب    جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم ع       
ليلة عيد األضحى، فإنَّ عليه في      " المزدلفة"والعشـاء في المشعر     

هذين المكانين إذا جمع بين الصالتين أن ال يؤذن للصالة الثانية           
واألحوط وجوباً لمن يريد الجمع     .  اكـتفاًء بأذان الصالة األولى    

بـين صـالة الجمعـة وصالة العصر أن يتجنب األذان لصالة            
 .مكتفياً بأذان صالة الجمعة، كما في عرفات والمشعرالعصر 

 :شروط األذان واإلقامة •
 :يشترط في األذان واإلقامة أمور

النـية، ويعتبـر فيها قصد التقّرب وتعيين الفريضة التي          : األول
 .ُيؤذَّن لها وُيقام عند اشتراكها مع غيرها في الوقت

تزأ بهما من   اإليمـان، وكمـال العقل، فال ُيج      : الثانـي والـثالث   
المجـنون إالَّ األدواري فـي نـوبة العقل، وال من الصبي غير             

 .المميز، أما المميز فُيجتزأ بأذانه
الذكورة، فال يجتزأ بهما من النساء للرجال ولو كانوا من          : الرابع

المحـارم على األحوط وجوباً، ويجتزأ بهما لمثلهن في الجماعة          
 .واالنفراد
إلتيان باألذان أوالً ثُمَّ باإلقامة، وكذا      الترتيب، وذلك با  : الخـامس 

بين فصول كّل منهما، ومع المخالفة ال ُبدَّ من اإلعادة بما يحصل            
به الترتيب، إالَّ مع فوت المواالة بين الفصول، فال يكفي ـ حينئذ  

 .ـ إعادة الفصل المخالف بل يلزم استئنافه من جديد
يصح الفصل  المـواالة بـين فصـول كّل منهما، فال          : السـادس 

المـوجب لمحـو صـورتيهما، وكذا تعتبر المواالة العرفية بين           
اإلقامة والصالة، وأّما بين األذان واإلقامة فاألمر فيهما أوسع، إذ          
يستحب الفصل بينهما لصالة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما           

 .يذكر في آداب الصالة
يجزيان بغير  اإلتيان بهما باللغة العربية الصحيحة، فال       : السـابع 

 .العربية وال بالملحون
دخول وقت الصالة، فال يصحان قبل دخول الوقت إالَّ في     : الثامن

بعـض الحاالت التي يحكم فيها بصحة الصالة التي يدخل وقتها           
 .في األثناء، كما سبق ذكره في أحكام الوقت
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الطهارة من الحدث، والقيام، واالستقبال، شروط الزمة       : التاسـع 
 .ة ومستحبة في األذانفي اإلقام

هـذا، وقد ذكر العلماء أنه يستحب فيهما تسكين أواخر الفصول،           
والتأنـي فـي األذان والتـتابع في اإلقامة، ووضع اإلصبع في            
األذنـين حال األذان، ومد الصوت ورفعه فيه للذكر، وكذا رفع           

ويكره الكالم في   .  الصـوت فـي اإلقامـة ولكن أقل من األذان         
إالَّ " قد قامت الصالة  : "ّد الكراهة بعد قول المقيم    أثـنائهما، وتشـت   

وغير ذلك  . بأمر يتعلّق بالصالة، كاألمر بتسوية الصفوف ونحوه      
 .من اآلداب المذكورة في كتب الحديث

 :فصول األذان واإلقامة •
 :فصول األذان ثمانية عشر، وهي

مرتان، ثُمَّ  " لّهَأشهُد َأْن ال ِإلَه إالَّ ال     "، أربع مرات، ثُمَّ     "اللّـه َأكبرْ  "
حيَّ على  "ثُمَّ  " حيَّ على الصالة  "ثُمَّ  " أشـهُد أنَّ محمَّداً رسوُل اللّه     "

" ال إلَه إالَّ اللّه   "ثُمَّ  " اللّه أكبرْ "ثُمَّ  " حيَّ على خير العمل   "ثُمَّ  " الفَالَح
 .جميع ذلك مرتان

أّمـا فصـول اإلقامة فهي سبعة عشر، وهي مثل األذان ولكنَّها            
 :نه في أمورتختلف ع

 .التكبير في األول مرتان ال أربع: أوالً
قد قامت  "مرتين، قولُه   " حيَّ على خير العمل   "يزاد بعد قوله    : ثانياً

 .مرتين" الصالة
 .التهليل في اآلخر مرةٌ واحدة ال مرتين: ثالثاً

هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة ألمير المؤمنين          
بالرسالة، في كّل من ) ص(د الشهادة للنبّي بالوالية بع ) ع(علـّي   

األذان واإلقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما ال          
يـوجب بطالنهمـا، وإن كان األحوط تركها في اإلقامة الحتمال           
كون اإلقامة جزءاً من الصالة، مما يفرض أن ال يكون فيها كالم            

شرعية في إدخال   كما أنني ال أجد مصلحة      .  خارج عن الصالة  
أي عنصـر جديـد في مقدمات الصالة أو أفعالها، ال سيما وأنَّ             
الفقهـاء قـد أجمعـوا على أنها ليست جزءاً من األذان وال من              

وقد أجاد الشهيد   .  اإلقامـة، وأنَّ اعـتقاد جزئيتها تشريع محّرم       
إنَّ الشهادة لعلّي   : "عندما عّبر عن هذه الفكرة بقوله     ) رض(الثاني  
 ".ية من حقائق اإليمان ال من فصول األذانبالوال



 
220

 :ـ تنبيه
إذا ترك األذان واإلقامة أو أحدهما عمداً حتى دخل في الصالة لم            
يجـز له قطع الصالة لتداركه واالستئناف من جديد على األحوط       

أّما إذا تركهما نسياناً أو ترك اإلقامة وحدها كذلك ولم          .  وجـوباً 
لصالة استحب له قطع الصالة وتدارك      يتذكر إالَّ بعد الدخول في ا     

المنسي ثُمَّ االستئناف من جديد، وكلّما كان التذكر في أول الصالة         
 .كان فضل القطع واستحبابه أكثر
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 :في النية: المبحث األول
تجـب النية في الصالة، واجبة كانت أو مستحبة، شأنها في ذلك            

النية شـأن سـائر العـبادات، وقد تقّدم في الوضوء ذكر معنى             
وضرورة اإلخالص فيها، وال يختلف األمر في الصالة عنه في          
الوضـوء، غيـر أنَّ لنية الصالة أحكاماً خاصة نذكرها في هذا            

 :المبحث في مسائل
لمـا كان من طبع اإلنسان أن تصدر عنه األفعال بعد وعيه  : 635م ـ  

وإدراكـه لها، فإنَّ من الصعب تصّور وقوع عبادة من دون           
ذهن المكلّف، خاصة وأنَّ المكلّف عندما يشرع       خطورها في   

فـي فعـل مقدماتها وفي التهيؤ لها فإنه يكون قد عاش األمر             
المـتوجه إليه بتفاصيله وصفاته المعلومة لديه، لذا فإنه عندما          
يعـزم على الصالة فإنه يتصّور سلفاً أنها واجبة مثالً، وأنها           

فس وغير ذلك   صالة الظهر، وأنها تامة وأداء وأصالة عن الن       
من صفات األمر والمأمور به، وقليالً ما يحدث خلل في هذا           
اإلدراك أو نقـص فـيه إالَّ عـند مـن يعيش حالة حادة من               

لذا فإننا لم نجد    .  اإلربـاك تُغـيُِّب عن ذهنه بعض التفاصيل       
ضرورة لذكر التفاصيل التي جرت عادة الفقهاء على ذكرها         

 والمأمور به نظراً    حـول مـا ينبغي ذكره من صفات األمر        
لـندرة وقـوع المكلّـف فـيما يوجب اإلخالل بالنية بحّدها            

 .المطلوب شرعاً
ال يجـب الجـزم بالنية في الصالة، فلو صلّى بثوب مشتبه   : 636م ـ  

بالـنجس الحتمال طهارته راجياً وقوع الصالة صحيحة، ثُمَّ         
تبين كونه طاهراً بعد الفراغ منها، فالصالة صحيحة رغم ما          

لط النية من قلق، ورغم وجود ثوب طاهر يمكنه الصالة          خـا 
وكذا تصح صالة من صلّى في مكان مزدحم كما في          .  فـيه 

موسـم الحـج أو الـزيارة وهو يشك في قدرته على إكمالها             
بشروطها المطلوبة، راجياً تمكنه من ذلك، فصادف أن تمكن         
مـن الصالة المطلوبة، فإنها تصح منه رغم ذلك الشك الذي           

 .رهساو
من المعلوم أنه يجب استمرار النية إلى آخر العمل من دون : 637م ـ  

أن يقطعهـا أو يتـرّدد فـيها، غير أنه قد يدخل اإلنسان في              
الصالة ويأتي بشيء منها ثُمَّ ينوي قطعها والخروج منها، أو          
يـنوي فعل ما ال يسوغ فعله في أثنائها من منافيات الصالة،            

 قبل أن يأتي بشيء من الصالة أو        فـإذا عاد إلى نيته األولى     
بمـا ينافـيها ويـبطلها صحت صالته إذا أتمها على الوجه            
المطلوب، وإذا أتـّم الصالة وهو على نية القطع أو على نية           
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فعـل المنافي والمبطل بطلت صالته حتى ولو لم يفعل شيئاً           
محسوسـاً ينافـيها، بـل حتـى ولو كان مترّدداً بين القطع             

كان قد أتى بشيء من الصالة بعد نية القطع ثُمَّ          واإلتمام، وإذا   
عاد إلى نيته األولى، فإن كان الذي أتى به في تلك الحالة هو             
الركوع أو السجود فإنَّ صالته باطلة على كّل حال، وإن كان           
كالتشـهد والفاتحة والذكر، فإنَّ صالته باطلة إن كان قد نوى           

صالة التي نوى بـذلك التشهد ـ مثالً ـ أنه جزء من هذه ال   
قطعهـا، وإن لـم يـنو ذلك وإنما أتى به كشيء مستقل عن              
الصالة، فبإمكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ثانية ما أتى            

 .به حالها ويواصل صالته وال شيء عليه
إذا دخل المكلّف في صالة لم يجز له العدول إلى غيرها إالَّ : 638م ـ  

 .في موارد
دائيتين المترتبتين، كالظهر والعصر أو     فـي الصالتين األ   : األول

المغـرب والعشاء، مع سعة الوقت، فإذا نوى الالحقة قبل اإلتيان           
بالسـابقة سـهواً وجب عليه العدول إلى السابقة، أّما العدول من            
السابقة إلى الالحقة فإنه غير جائز، وذلك كمن نوى صالة الظهر           

عدول بنيته إلى العصر،    ثُمَّ تذكر أنه قد صالها فإنه ال يجوز له ال         
بل إنَّ له قطعها وله االستمرار فيها بنية اإلعادة وله العدول بها            

 .إلى النافلة إن كان محلها باقياً
 .أّما في المترتبتين القضائيتين فالعدول جائز غير واجب

إذا دخل في ذات الوقت، كالظهر، ثُمَّ تذكر أنَّ عليه ظهراً           : الثاني
 .ل من الظهر أداًء إلى الظهر قضاًءقضاًء، جاز له العدو

 :هذا وإنما يجوز العدول في هذين الموردين بشرطين
 ـ عـدم فـوات محـل العدول، وذلك كمن قّدم العشاء على     1

المغرب، وتذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة، فهنا         
ال يمكـنه العدول إلى المغرب، وبطلت صالة العشاء التي          

اللّهم .  بصالة المغرب ثُمَّ بصالة العشاء    بيده، ولزمه اإلتيان    
إالَّ أن يكـون علـيه صالة عشاء قضاًء فإنه يمكنه العدول            

 .بنيته إليها، ثُمَّ يأتي بالمغرب والعشاء أداًء
 ـ أن يبقى الوقت واسعاً، فلو ضاق الوقت عن إدراك الالحقة،  2

وهـي العصـر مـثالً، إذا عدل عنها إلى الظهر، لم يجب             
بل ال يجوز العدول، وعليه أن يبقى     ..  هذه الحالة  العدول في 

 .على نية العصر ألنَّ الوقت صار مختصاً بها
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الـثالث ـ إذا انعقـدت الجماعـة جـاز للمنفرد العدول بصالة      
الفريضـة إلـى الـنافلة قبل فوات محل العدول، وذلك من باب             

 .االستحباب إلدراك فضل الجماعة
ة في الركعة األولى من     مـن نسي قراءة سورة الجمع     : الـرابع 

صالة الجمعة استحب له العدول منها إلى النافلة ثُمَّ اإلتيان بعدها           
 .بصالة الجمعة متداركاً قراءة سورة الجمعة في ركعتها األولى

إذا عدل بنيته في الموارد التي ال يجوز العدول فيها، كما لو : 639م ـ  
ناه آنفاً،  عـدل من السابقة إلى الالحقة في الفرض الذي ذكر         

وبعد العدول بدا له الرجوع إلى نيته السابقة فرجع إليها، فإن           
لـم يكن خالل ترّدده قد أتى بشيء من أفعال الصالة فصالته            
صـحيحة، وإن أتى بشيء غير الركوع أو السجود، كالتشهد          
مثالً، فإنَّ صالته تصح أيضاً بشرط إعادة التشهد بنية صالته          

ا كان الذي أتى به هو الركوع أو        التـي رجـع إليها، وأّما إذ      
 .السجود  فإنَّ صالته باطلة

المسـافر إذا نـوى الصالة قصراً ثُمَّ بدا له نية اإلقامة قبل   : 640م ـ  
التسـليم من الركعة الثانية وجب عليه االستمرار في صالته          
تماماً، وكذا لو نوى الصالة تماماً عازماً على اإلقامة ثُمَّ عدل           

 قبل الدخول في ركوع الثالثة وجب عليه قصر عن نية اإلقامة
 .الصالة وتصّح صالته

من صلّى أو بدأ بصالته في مجمع من النّاس ثُمَّ شك في أنه : 641م ـ  
هـل كان يصلي من أجل اللّه أو من أجل أن يراه النّاس فال              

أّما إذا كان متأكداً من أنه يصلي       .  قيمة لصالته مع هذا الشك    
و كان وحده لصلى أيضاً، ولكنَّه شك واحتمل        للّه، بمعنى أنه ل   

فـي نفسـه الـرياء، أي أنه أشرك النّاس مع اللّه في دوافعه             
 .وبواعثه، فصالته صحيحة ويلغى هذا الشك عملياً

مـن دخـل في الصالة وأتى بشيء منها وقبل أن يتّمها شك   : 642م ـ  
وترّدد هل كان قد دخل فيها بنية الظهر أو بنية العصر، فإنه            
إن لـم يكن قد أتى بالظهر قبالً أتمها ظهراً وعقب بالعصر،            
وإن كـان قد صلّى الظهر بطلت صالته واستأنفها من جديد           
بنية العصر، والشيء نفسه يصدق إذا دخل في صالة ثُمَّ شك           
في أنه نواها مغرباً أو عشاء، فإنه إن لم يكن قد أتى بالمغرب             

الرابع ثُمَّ عقب   نـواها مغـرباً مـا لم يكن قد ركع الركوع            
بالعشـاء، وإن كان قد صلّى المغرب بطلت صالته واستأنفها          

 .من جديد بنية العشاء
إذا قصـد وتهيأ لصالة الظهر الواجبة عليه اآلن ـ مثالً ـ،    : 643م ـ  

هل هذه الصالة   : وبعد أن شرع ودخل في الصالة شك وترّدد       
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 ـ مثالً ـ   هي التي تهيأ لها، أو أنه كان قد نواها لصالة فائتة
لـم يكن قد قصدها وتهيأ لها، بطلت صالته واستأنف صالة           

 .جديدة بنية معينة ومحّددة من ظهر أو عصر أو نحو ذلك
قـد يجد اإلنسان نفسه في صالة وهو ينويها ظهراً أو فجراً  : 644م ـ  

هل أنه دخل في هذه الصالة      : لهـذا اليوم، ولكنه يشك ويترّدد     
 نفسه اآلن، أو أنه كان قد نواها في         بنفس النية التي يجدها في    

الـبدء ظهراً ليوم سابق أو نافلة، وعليه في هذه الحالة أن ال             
 .يكتفي بهذه الصالة ويستأنفها من جديد بنية معينة ومحّددة
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 :في تكبيرة اإلحرام: المبحث الثاني
، فال يكفي ما    )اللّه أكَْبرْ : (وتسـمى تكبيـرة االفتتاح، وصيغتها     

ألفاظ اللغة العربية، وال ترجمتها بغير العربية من        يـرادفها من    
اللغـات، وإذا كبَّـر للصالة فقد دخل فيها، فيحرم عليه كّل ما ال          

وهي ركن تبطل الصالة    .  يجـوز فعلـه مـن منافيات الصالة       
بنقصـها عمداً وسهواً، وتبطل بزيادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانية           

جاء بالرابعة بطلت أيضاً    بطلـت الصالة فيحتاج إلى ثالثة، فإن        
واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر، والظاهر         

ويجب اإلتيان بها على النهج     .  عدم بطالن الصالة بزيادتها سهواً    
العربـي، والجاهل يلقنه غيره أو يتعلّم، فإن لم يمكن اجتزأ منها            

 .بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها
ـ  يجـب عدم وصل تكبيرة اإلحرام بما قبلها من الكالم، دعاًء  : 645 م 

كـان أو غيره، وال بما بعدها من بسملة، أو غيرها، وأن ال             
يعقـب اسم الجاللة بشيء من الصفات الجاللية، أو الجمالية،          

 .وينبغي تفخيم الالم من لفظ الجاللة، والراء من أكبر
م التام، فإذا تركه ـ عمداً أو  يجـب في تكبيرة اإلحرام القيا : 646م ـ  

سهواً ـ بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك اإلمام  
راكعـاً وغيره، بل يجب ـ في صورة إدراك المأموم لإلمام   
راكعـاً ـ عدم االستعجال في الهوي إلى الركوع حتى يتثبت   
ويعلـم بوقـوع التكبيـر تاماً قائماً، وأما االستقرار في القيام            

للمشـي والـتمايل من أحد الجانبين إلى األخر، أو          المقابـل   
االستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجباً حال التكبير،         

 .لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل به الصالة
األخـرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق  : 647م ـ  

ن يحّرك بها   أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، واألحوط األولى أ      
 .لسانه إن أمكن

إذا كبَّر ثُمَّ شك في أنها تكبيرة اإلحرام، أو للركوع بنى على : 648م ـ  
وإن شك  .  وإن شـك في صحتها، بنى على الصحة       .  األول

فـي وقـوعها وقـد دخـل فيما بعدها من القراءة بنى على              
 .وقوعها

، ويستحب يكفـي الفتتاح الصالة اإلتيان بالتكبير مرة واحدة : 649م ـ  
اإلتـيان بعدها بست تكبيرات، فيصير المجموع سبعاً، ويمكن         
االقتصـار في المجموع على الخمس وعلى الثالث، واألولى         

 .أن يقصد باألخيرة تكبيرة اإلحرام
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يجوز اإلتيان بالتكبيرات والًء، بال دعاء، واألفضل أن يأتي : 650م ـ  
الحقُ، ال إلَه إالَّ أنتَ     اللّهم أنتَ الملُك    : "بـثالث منها ثُمَّ يقول    

سـبحانَك إنـي ظلمـتُ نفسي، فاغفْر لي ذنبي، إنه ال يغفُر             
لَبيَك، وَسعديَك،  : "ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول   " الذنـوَب إالَّ أنـتَ    

والخيـُر في َيديَك، والشرُّ ليَس إليَك، والمهديُّ َمْن َهديتَ، ال           
باركْتَ وتَعاليتَ،  َملجـَأ مـنَك إالَّ إلـيَك، سبحانَك وَحنانَْيَك، تَ         

َوجَّهتُ وجهَي  : "ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول   " ُسـبحانَك ربَّ البيتِ   
للـذي فطـَر الّسمواِت واألرَض، عالِم الغيِب والشهادِة َحنيفاً          
ُمسـلماً ومـا َأنا ِمَن المشركيَن، إنَّ صالِتي ونُُسِكي وَمْحياَي           

ذلَك ُأِمْرتُ وأنَا ِمَن    وَممِاتي للّه ربِّ العالَمينَ، ال شريَك لُه، وبِ       
 .، ثُمَّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد"الُمسِلمين

يستحب لإلمام الجهر بواحدة واإلخفات بالبقية، ويستحب أن : 651م ـ  
يكـون التكبيـر فـي حال رفع اليدين إلى األذنين، أو مقابل             
الـوجه، أو إلـى النحـر، مضمومة األصابع، حتى اإلبهام           

 .نيهما القبلةوالخنصر، مستقبالً بباط
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 :في القراءة والذكر: المبحث الثالث
ونتـناول فيه أحكام قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين األولى          

الذي ُيقال في الركعتين    " التسبيحات األربع "والثانية، وأحكام ذكر    
 :الثالثة والرابعة، وتفصيل أحكام هذا المبحث يقع في عناوين

 :قراءة الفاتحة والسورة •
ـ    راءة الفاتحة في كّل صالة واجبة أو مستحبة، ما عدا          تجـب ق

صـالة الميت، إذ إنها ال تعّد صالة بالمعنى المصطلح؛ واألحوط      
قـراءة سـورة كاملة في صالة الفريضة، وإن كان يجزي فيها            

 .بعض السورة، أّما النافلة فال تجب السورة فيها
 :وهنا مسائل

 مندوبة مستحبة، كما تجب السورة في الفريضة وإن صارت: 652م ـ  
في الفريضة التي تُعاد مرة ثانية جماعة، وال تجب في النافلة           
وإن صـارت واجـبة بالنذر ونحوه على األقوى، أّما النوافل           
التـي وردت فـي كيفيتها سور مخصوصة، فإنَّ األولى فيها           

 .االقتصار عليها
 تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل، ويكفي: 653م ـ  

فـي سـقوطها عـنهما تألم المريض أو فوت أمر ُمهمٍّ على             
وكذا تسقط  .  المستعجل ولو لم يكن ذلك شاقاً وصعباً عليهما       

فـي حالـة الخـوف وفي حالة ضيق الوقت عن إدراك تمام             
 .الفريضة إذا قرأها

ال تجـوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها، كالسور  : 654م ـ  
داً بطلت الصالة، وإن كان ساهياً عدل       الطوال، فإن قرأها عام   

إلـى غيرها مع سعة الوقت أو اكتفى ببعضها، وإن ذكر بعد            
الفـراغ منها ـ وقد خرج الوقت ـ أتـّم صالته، إالَّ إذا لم    
يكن قد أدرك ركعة فيحكم ـ حينئذ ـ ببطالن صالته ولزمه   

 .القضاء على األحوط وجوباً
 العزائم التي يجب فيها الظاهـر عـدم حـرمة قراءة سور   : 655م ـ  

السـجود آليـة السـجدة، وتجزي قراءتها في الفريضة، فإن           
قرأها كفاه أن يومئ للسجود ثُمَّ يأتي بالسجدة بعد الصالة على           
األحوط استحباباً، وإن لم يسجد لها نسياناً أو جهالً أو عصياناً           

ونفس الحكم يثبت لمن استمع وأصغى أثناء       .  صحت صالته 
من يقرأ آية السجدة، فإن طرقت سمعه من دون         الصـالة إلى    

 .قصد لم يجب عليه السجود لها
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البسملة جزء من كّل سورة، فتجب قراءتها معها عدا سورة : 656م ـ  
بـراءة المعروفة بسورة التوبة، وال يجب تعيين السورة قبل          
البسـملة كي تقع البسملة لخصوص السورة المعينة، فيجزي         

 .يار أية سورة شاءذكر البسملة ثُمَّ اخت
تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى : 657م ـ  

سـورة أخـرى، ويسـجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى            
وسور .  صالته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها        

هذا ).  السجدة، فصلت، النجم، اقرأ باسم ربك     : (العزائم أربع 
 .صيل أحكام سجدة التالوة في مبحث السجودوسوف يأتي تف

ذهـب بعض الفقهاء إلى اعتبار سورتي الفيل وقريش سورة  : 658م ـ  
واحـدة، وكذا سورتي الضحى واالنشراح، وأوجب قراءتهما        
معـاً فـي الركعة الواحدة من الفريضة، غير أنه لما لم يثبت             

عض عـندنا وحدة السورتين، ولما كنّا نقول بجواز االكتفاء بب         
السـورة الـواحدة، فإنـه تجوز قراءة إحدى السورتين دون           

 .األخرى على كّل حال
األحـوط عـدم قراءة سورتين كاملتين في ركعة واحدة في   : 659م ـ  

الفريضـة، وإن كـان األظهر الجواز على كراهة، وال يكره           
 .ذلك في النافلة

ال بـأس بالعـدول من سورة إلى سورة غيرها قبل تجاوز   : 660م ـ  
صـفها، إالَّ فـي سـورتي التوحيد والكافرون فإنَّ األحوط           ن

وجـوباً فيهما ترك العدول، أّما بعد تجاوز النصف فال يجوز           
 .العدول في جميع السور

نعم إذا نسي بعض آيات السورة جاز له العدول في جميع السور            
ولو بعد تجاوز النصف، ويلحق بذلك صورة خوف فوات الوقت          

و خوف طروء مانع يمنعه عن اإلكمال، كما        إذا أراد اإلكمـال، أ    
يلحق به أيضاً من نوى في صالة الجمعة قراءة سورة الجمعة في     
الـركعة األولـى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، فسهى عن           
ذلـك وقرأ غيرهما فإنه يجوز له ترك السورة التي بيده والعدول            

 .إلى الجمعة أو المنافقين مهما كان نوع السورة
الظاهـر أنـه يجـوز ـ اختياراً ـ القراءة في المصحف      : 661 ـ  م

الشـريف للسـور التي ال يحفظها، بل وللسور التي يحفظها،           
وإن كان األحوط استحباباً االقتصار على صورة عدم القدرة         

 .على الحفظ وال على االئتمام بالحافظ لها

 :ذكر التسبيحات •
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ب والثالثة والرابعة   يتخّيـر المصلي في الركعة الثالثة من المغر       
من العشاء والظهر والعصر بين قراءة الفاتحة وحدها وبين ذكر          

ُسبحاَن اللّه والَحمُد للَِّه وال ِإلَه ِإالَّ اللّه        : "التسبيحات األربع، وهي  
، بال فرق بين اإلمام والمأموم، وإن كان األفضل لهما          "واللّه َأكَْبرْ 

ويجزي قولها  .  ءة الفاتحة وللمنفرد اختيار ذكر التسبيح على قرا     
.  مـرة واحـدة، وإن كان األحوط استحباباً تكرارها ثالث مرات          

أستغفر : بأن يقول بعد تمامها   .  واألفضـل إضافة االستغفار إليه    
 .اللّه رّبي وأتوب إليه

ال تجـب المسـاواة بين الركعتين األخيرتين في القراءة أو   : 662م ـ  
 .الذكر في األخرىالذكر، فله القراءة في إحداهما و

إذا قصـد القـراءة فسبق لسانه إلى التسبيحات، أو بالعكس،   : 663م ـ  
 .صح ما سبق اللسان إليه، ولم تجب إعادته

 :اشتراط العربية •
يجـب في ذكر القراءة ـ وكذا التسبيحات ـ أداء الحروف    : 664م ـ  

وإخـراجها من مخارجها على النحو الموافق للعرف العربي         
ية النطق وإن خرج من غير المخرج الذي عينه         العام في كيف  

علمـاء اللغة أو التجويد، ألنَّ المطلوب أن يقرأ المصلي كما           
كذلك يجب أن تكون هيئة الكلمة في تركيب        .  يقـرأ الـنّاس   

حـروفها وحـركاتها مـوافقة لألسلوب العربي المعتمد على          
قواعد علمي النحو والصرف، فإن أخل بشيء من ذلك بطلت          

 .ةالقراء
يجـب حـذف همـزة الوصل من الكلمة عند نطق الكلمات    : 665م ـ  

متـتابعة دون توقـف علـى الكلمـة السابقة لها، وهو الذي             
اللّه والرحمن،  : ، مثل همزة  )الـَدْرجِ (يصـطلح علـيه بــ       

والـرحيم، واهـدنا وغيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا          
فإذا حذفها  يجـب إثبات همزة القطع في مثل  إياك، وأنعمت،           

 .بطلت القراءة
يتخيـر القـارئ في الحرف األخير من الكلمة المعربة التي   : 666م ـ  

يصح الوقوف عندها، بين الوقوف عليها بالحركة أو السكون،         
الحمد للّه رّب العالمين، يجوز الوقوف على كلمة        : ففـي مثل  

العالمين بالسكون كما يجوز الوقوف بتحريك النون بالفتح ولو         
 .ِصلْها بغيرهالم َي

يجـب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما  : 667م ـ  
قـبلها، واأللـف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون الزم            

ضآلين، وجاء، وجيء، وسوء، والمقدار الواجب منه       : مـثل 
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هـو الذي يظهر منه حرف األلف والواو والياء الواقعة قبل           
:  اإلخالل به إخالل بالحرف، كما إذا قال       الهمزة ونحوها، ألنَّ  

 .وال يجب الزائد على هذا المقدار" جاء"بدل " جأ"
األحوط ـ استحباباً ـ اِإلدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو   : 668م ـ  

هذا وال تجب مراعاة غير     ".  يرملون: "التـنوين أحد حروف   
اء، ذلـك مـن أحكام التجويد التي وضعت مراعاةً لحسن األد          

 .مثل الغُنَّة والتفخيم، وغيرهما
يجب إدغام الم التعريف إذا دخلت على التاء والثاء، والدال، : 669م ـ  

والذال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد،       
: والطـاء، والظـاء، والـالم، والـنون، وهي التي ُيقال لها           

 وهي  ، ويجب إظهارها في بقية الحروف،     "األحرف الشمسية "
، فيدغم الالم ويخفيها في     "األحرف القمرية : "التـي ُيقـال لها    

اللّـه، والـرحمن، والـرحيم، والصراط، والضالين،        : مـثل 
 .الحمد، والعالمين، والمستقيم: ويظهرها في مثل

يجـب اإلدغام في مثل مّد ورّد مما اجتمع في آخره حرفان  : 670م ـ  
مما " يدركْكُم"، و   "اذهْب بكتابي : "متشابهان، وال يجب في مثل    

اجـتمع فيه المثالن في كلمتين، وكان األول ساكناً، وإن كان           
 .اإلدغام أحوط

ويجوز في " َمِلِك يوم الدِّين"و " مالك يوم الدِّين"تجوز قراءة : 671م ـ  
أن يقرأ بضّم   " كفواً"بالصاد والسين، ويجوز في     " الصـراط "

كفُواً، : "ذا النحوالفـاء وبسكونها، مع الهمزة أو الواو، على ه     
 ".كفْواً، كفُؤاً، كفْؤاً

اللّه (ووصله، بـ " قل هو اللّه أحد"في " أحد"إذا لم يقف على : 672م ـ  
، بضّم الدال   "أَحُدِن اللّه الصمد  "فاألحـوط أن يقول     ) الصـمد 

 .وكسر النون الناتجة عن التنوين
البناء إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من اإلعراب أو : 673م ـ  

أو مخـرج الحرف، فصلّى مّدة على ذلك الوجه، ثُمَّ تبين أنه            
 .غلط، فالظاهر الصحة، وإن كان األحوط اإلعادة

 :الجهر واإلخفات •
.  ضّده" اإلخفات"رفع الصوت بالقراءة، و " بالجهر"المـراد  : 674م ـ  

ويكفـي فـيهما أن يصـدق عرفاً على الصوت أنه جهر أو             
ن األساس في ذلك هو أنَّ اإلخفات       إخفـات، وال يبعد أن يكو     

أن ال يكون جوهر    : أحدهما: في القراءة مرتبط بتوفر أمرين    
أن ال يكون الصوت،    : واآلخر.  الصـوت وجرسـه بـارزاً     

بحسـب الجهـد المبذول فيه، عالياً، حتى لو منع من ظهور            
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أّما .  علـوه مـثُل الـُبحة المانعة من ظهور جوهر الصوت          
يبرز جوهر الصوت وجرسه، فإن     الجهـر فاألسـاس فيه أن       

منعته البحة من الظهور فإنَّ الجهد المبذول في رفع الصوت          
هـو الذي يجعل الكالم جهراً عند المعافى، بحيث لوال البحة           

 .لصدر الكالم من هذا المتكلّم جهراً
ويجـب االعتدال في رفع الصوت في الجهر، فال يصح اإلفراط           

ذا ال يصح اإلفراط في     فـي رفـع الصوت إلى حّد الصياح، وك        
اإلخفات إلى حّد ال يسمع نفسه، وفي حالة الضجيج أو األصم ال            
ُبدَّ من األخذ بحالة اإلنسان السليم كمقياس للتقدير من خالل مقدار          

 .الجهد المبذول
يجـب الجهـر علـى الرجال في قراءة صالة الصبح وفي    : 675م ـ  

أّما النساء  الـركعتين األوليين من صالتي المغرب والعشاء،        
أّما القراءة في الركعتين    .  فيتخيرن فيها بين الجهر واإلخفات    

األوليـين مـن صالتي الظهر والعصر فيجب على الرجال          
والنسـاء فيهما اإلخفات، ما عدا البسملة فإنه يستحب الجهر          
فـيها للرجال، وكذا يستحب لهم الجهر بقراءة الظهر في يوم           

 فيه وجب على اإلمام فيها      الجمعـة، فإن أقيمت صالة الجمعة     
 الجهر بالقراءةز

يجـب اإلخفات في ذكر التسبيحات على الرجال والنساء في  : 676م ـ  
الـركعة الثالـثة مـن صـالة المغرب وفي الركعتين الثالثة            
والرابعة من صالة العشاء والظهر والعصر، وكذا يجب فيها         

كر اإلخفـات فـي الفاتحـة بمـا فيها البسملة إذا قالها بدل ذ             
 .التسبيحات

إذا دخـل المأمـوم في صالة الجماعة في الركعة الثالثة أو   : 677م ـ  
الرابعة من صالة اإلمام في صالة المغرب أو العشاء، حسبت          
لـه ركعـة أولـى، وحـيث تجب القراءة فإنَّ الواجب عليه             
اإلخفات بها مراعاة إلخفات اإلمام، بما في ذلك البسملة، على          

 .ة جهريةالرغم من أنَّ الصال
مـا عدا الفاتحة والسورة وذكر التسبيحات من أذكار الصالة  : 678م ـ  

الواجـبة أو المسـتحبة يتخّيـر فـيها المصـلي بين الجهر             
 .واإلخفات

إذا تحّيـر المصـلي في صالة بين لزوم الجهر أو اإلخفات   : 679م ـ  
علـيه، وكان غير قادر على معرفة الحكم، ساغ له أن يؤديها        

جهين راجياً أن تكون عند اللّه تعالى كما أتى         علـى أحـد الو    
بها، ثُمَّ بعد الصالة إذا تبين له العكس، كانت صالته صحيحة           

 .وال شيء عليه، وإن كان األحوط األولى اإلعادة



 
232

 :األحكام العامة •
إذا عجز المصلي عن النطق الصحيح للفاتحة والسورة معاً، : 680م ـ  

اءته، إّما لعارض تكويني،    أو إلحداهما، ولم يمكنه تصحيح قر     
كاأللثغ الذي ينطق الراء ياًء أو غيناً، أو لقصوره عن التعلّم،           
أو لضـيق الـوقت عن التعلّم، كغير العربي الذي أسلم اآلن            
ويريد الصالة، فإنه تجزيه قراءته لهما بالنحو الذي يتيسر له،          
 وقـد يرجح له أن يصلي مأموماً ليكتفي بقراءة اإلمام لكنَّه ال           

أّما الجاهل القادر على التعلّم فإنه إذا أهمل        .  يجب عليه ذلك  
وقصـر حتى ضاق وقته عنه وجب عليه اإلئتمام مع التمكن،           

وإذا تعلّم  .  وإالَّ صـلّى كمـا يتيسـر له وأثـم بترك التعلّم          
الجاهـل بعـض الفاتحة اقتصر في قراءته عليه وسقط عنه           

ها شيئاً، وفي الحالتين    الباقـي، وكذا تسقط عنه إذا لم يتعلّم من        
فإنـه إذا كان يعرف شيئاً من القرآن فإنَّ األحوط له استحباباً            
أن يقرأ بدل الفاتحة، أو ما نقص منها، آيات من القرآن بقدر            

فإن لم يحسن شيئاً من القرآن أجزأه أن يذكر اللّه          .  كلماتهـا 
ر تعالـى تسـبيحاً وتهليالً بدالً عنها، واألحوط استحباباً اختيا         

 .التسبيحات األربع، وأن تكون بقدر الفاتحة
ومـن عـرف الفاتحة وبعض السورة كفاه ذلك من األصل، فإن            
جهـل جميع السورة سقطت عنه وكفته الفاتحة ما دام غير قادر            

 .على تعلّمها، ولو بعضاً منها
إذا تحّيـر أثناء الصالة في نطق كلمة، فلم يدر أي الوجهين  : 681م ـ  

 عليه التعلّم مع سعة الوقت ولو لزم منه         هـو الصحيح، وجب   
قطـع الصـالة، فإذا لم يمكنه التعلّم ـ ولو لضيق الوقت ـ     
احتاط بقول الوجهين من دون حاجة إلى تكرار الصالة، إذ ال           

 .يلحق ذلك بكالم اآلدميين على األظهر
يجـب التـرتيب بقراءة الفاتحة أوالً ثُمَّ السورة، فإذا أخل به   : 682م ـ  

 بطلت صالته ووجب عليه استئنافها، وإذا قدم السورة         عمـداً 
علـى الفاتحـة سـهواً وتذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ             
الفاتحـة بعدها وجب عليه قراءة السورة فقط، وإن لم يكن قد            

أّما .  قـرأ الفاتحة وجب عليه قراءة الفاتحة ثُمَّ السورة بعدها         
في صالته وال شيء    إذا لم يتذكر إالَّ بعد الركوع فإنه يمضي         

كذلك يجب الترتيب بين اآليات في الفاتحة والسورة،        .  علـيه 
فـإن تعّمد اإلخالل بترتيب اآليات بطلت الصالة، وإن حصل          

 .ذلك سهواً أعاد قراءة ما أخل بترتيبه
إذا تـرك القـراءة عمداً بطلت صالته، أّما إذا تركها سهواً،   : 683م ـ  

وإن تذكر بعد الركوع أو بعد      فإن تذكر قبل الركوع أتى بها،       
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الفراغ من الصالة فصالته صحيحة وال شيء عليه، من دون          
 .فرق بين نسيان السورة والفاتحة معاً أو نسيان إحداهما

إذا شـك في اإلتيان بالقراءة أو الذكر قبل الوصول إلى حّد  : 684م ـ  
الركوع، ولو عند الهوي إليه، لم يجب عليه اإلتيان بها، وكذا           

كان الشك بعد الوصول إلى حّد الركوع، وكّل آية أو كلمة           إن  
يشـك في اإلتيان بها بعد الدخول في اآلية أو الكلمة التالية ال             
يبالـي بشـكه فيها، وكذلك لو شك في صحة القراءة كلّها أو             

 .بعضها بعد الفراغ من قراءتها فإنه ال يبالي بشكه فيها
أخفت في موضع الجهر ـ  إذا جهر في موضع االخفات، أو : 685م ـ  

عمداً ـ بطلت صالته، وإذا كان ناسياً، أو جاهالً بالحكم من  
أصـله، أو بمعنـى الجهر واإلخفات، حتى فرغ من الصالة،         
صـحت صالته، وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل، في أثناء           
القـراءة صحح قراءته من موضع االلتفات ومضى فيها، ولم          

 .ف وظيفته قبل االلتفاتتجب إعادة ما قرأه على خال
إذا تحـّرك المصلي من موضعه قهراً فالظاهر عدم وجوب  : 686م ـ  

إعـادة الفقـرة التي فقد االستقرار خاللها من القراءة أو ذكر            
نعم إذا أراد   .  التسـبيحات، فضـالً عـن إعادة القراءة كلّها        

المصـلي، حـال القراءة أو الذكر، التقّدم أو التأخر قليالً، أو            
حـّرك إلـى أحـد الجانبـين، أو االنحناء ألخذ شيء من             الت

األرض، وجب عليه السكوت حال الحركة لفوات االستقرار،        
هذا وال يضر   .  فـإذا استقر استأنف القراءة من حيث توقف       

مـثل تحـريك الـيد أو أصابع الرجلين أو التمايل يسيراً أو             
 .االنحناء كذلك أثناء القراءة

ن الفاتحة والسورة بترك الفصل الموجب تجـب المـواالة بي  : 687م ـ  
لمحو صورة الصالة وإالَّ بطلت الصالة بفوتها عمداً وسهواً،         
وكـذا تجب المواالة والتتابع في نطق حروف الكلمة الواحدة          
من كّل آية أو جملة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة،           

 تعّمد  فـإذا فاتـت المواالة سهواً أعاد الكلمة، وكذا يعيدها إذا          
قطعهـا خـالل النطق بها، أّما إذا تعّمد قَطَْع الكلمة وتَْجِزَأةَ            
حروفها قاصداً ذلك منذ بداية نطقه بالكلمة، ُعدَّ ذلك من نوع           

وفي حكم الكلمة   .  تَعمُّـِد تفـويِت المواالة، فتبطل به الصالة       
التعريف والكلمة  ) أل(الـواحدة الجـار والمجرور، وحرف       

وكذا ال ُبدَّ من    .  ا مما يعّد جزءاً للكلمة    المتصلة به، ونحوهم  
المـواالة والتـتابع بـين الكلمتـين المتالزمتين، كالمضاف          
والمضاف إليه، والموصوف والصفة، ونحو ذلك مما له هيئة         
خاصـة علـى نحـو ال يجوز الفصل فيه باألجنبي عنه من             
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األلفـاظ أو الجمـل، والحكم فيهما هو نفس حكم المواالة في            
 .لمة الواحدةأحرف الك

يجـوز تكـرار بعض اآليات الكريمة، أو فقرات من الدعاء   : 688م ـ  
والذكـر، بداعي التدّبر والتفكّر، ففي الحديث عن اإلمام زين          

حتى يكاد  " مالك يوم الدِّين  "العابدين عليه السالم أنه كان يرّدد       
يموت، وعن اإلمام الكاظم عليه السالم أنه قال في جواب من           

يرّدد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فال        : "لكسـأله عـن ذ    
 ".بأس

قد ذكر العلماء أنه تستحب االستعاذة قبل الشروع في القراءة : 689م ـ  
في الركعة األولى، واألولى اإلخفات بها، والجهر بالبسملة في    
الـركعتين األوليين من صالتي الظهر والعصر، والترتيل في         

ناء، والوقف على فواصل    القـراءة، وتحسـين الصوت بال غ      
اآليـات، والسـكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير          

كذلك اللّه  : "الـركوع أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد        
الحمد للّه  : "، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة      "ربُّنا"أو  " رّبي

، والمأمـوم يقـولها بعـد فراغ اإلمام منها،          "رّب العالمـين  
 في كّل صالة قراءة القدر في األولى والتوحيد في          ويسـتحب 

الثانية، وقد ورد في بعض الرِّوايات أنه إذا عدل من غيرهما           
إلـيهما رغبة في فضلهما أعطي أجر السورة التي عدل عنها           

إلى غير ذلك من المستحبات المذكورة      .  مضافاً إلى أجرهما  
 .في كتب األدعية والحديث

ء أنه يكره ترك قراءة سورة التوحيد في جميع قد ذكر العلما: 690م ـ  
الفـرائض الخمس، وقراءتُها بنَفَس واحد من دون توقف على      
فواصل اآليات، ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية نفس السورة          

 .التي قرأها في الركعة األولى إالَّ سورة التوحيد
 :تتمة في القنوت

بكيفية خاصة أثناء   والمـراد بـه دعاء اللّه تعالى وحمده وذكره          
الصـالة، ومحلـه في معظم الصلوات الواجبة أو المستحبة بعد           
انتهاء القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية من كّل صالة، ما           
عـدا صـالة الجمعـة واآليات والعيدين، فإنه يختلف فيها محالً            
وعـدداً، وسـيأتي بـيان مـا يـتعلّق بذلك عند ذكر أحكام هذه          

 .الصلوات
القـنوت مستحب في كّل صالة واجبة، ويتأكد استحبابه في  : 691م ـ  

الفرائض الجهرية، وخصوصاً في الصبح والمغرب والجمعة،       
كما أنه مستحب في كّل صالة مستحبة، عدا ركعتي الشفع من           

 .صالة الليل، فإنَّ األحوط اإلتيان به فيها برجاء المطلوبية
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بل يكفي فيه ما يقع ال يشـترط في القنوت قول مخصوص،  : 692م ـ  
علـى لسـانه من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزي فيه              

خمس مرات أو ثالثاً أو مرة، واألولى       " سـبحان اللّه  : "قـول 
 .قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السالم

يسـتحب الجهـر بالقنوت للّرجل في جميع الصلوات لإلمام   : 693م ـ  
يسمع اإلمام صوته فُيكره    والمنفـرد، وكـذا للمأمـوم إالَّ أن         

ويسـتحب التكبيـر قبل القنوت، ورفع اليدين حال         .  حينـئذ 
وقيل يستحب  .  التكبير ووضعهما، ثُمَّ رفع اليدين حيال الوجه      

بسـطهما جاعالً باطنهما نحو الّسماء وظاهرها نحو األرض،         
منضـمتين مضـمومتي األصابع عدا اإلبهامين، وأن يكون         

 .نظره إلى كفيه
أمـور أخـرى كثيـرة ورد ذكرها في كتب الحديث           ويسـتحب   
 .واألدعية

إذا نسـي القـنوت وهوى، فإن ذكره قبل الوصول إلى حّد   : 694م ـ  
الـركوع رجع واقفاً وقنت، وإن كان بعد الوصول إليه قنت           
بعد االنتصاب من الركوع، ثُمَّ يهوي إلى السجود، وإذا ذكره          

ه بعد الدخول في    بعـد الهوي إلى السجود، فضالً عّما لو ذكر        
السـجود فإنه ال يرجع للقيام للقنوت، بل يتّم صالته ويقضيه           

أّما إذا تركه عمداً في     .  بعـد انـتهاء الصالة جالساً مستقبالً      
 .محله، أو بعدما ذكره بعد الركوع، فال قضاء له

الظاهر أنَّ وظيفة القنوت تُؤّدى بالدعاء المشتمل على ألفاظ : 695م ـ  
 اللغة العربية إذا صدق عليه أنه دعاء أو ذكر    مخالفـة لقواعد  

 .عرفاً، بل بغير العربية من اللغات



 
236

 :في الركوع: المبحث الرابع
وهـو االنحـناء بمقدار ما تصل أطراف األصابع إلى الركبتين،           
ويجـب بعد القراءة في كّل ركعة مرة، لفريضة كانت أو لنافلة،            

 ركعة خمسة  عـدا صـالة اآليـات فـإنَّ الـواجب فيها في كلّ            
ويجب أن يكون االنحناء بقصد     .  ركـوعات، كمـا سيأتي بيانه     

الركوع، فلو انحنى لتناول شيء من األرض أو لغيره لم يحسب           
 .ركوعاً، بل يجب عليه الوقوف ثُمَّ االنحناء للركوع

 :ويجب فيه أمران
القـيام، وهو واجب، في مواضع ثالثة كما أشرنا إليه في           : األول

 : وهيمبحث القيام،
أ ـ يجب أن يكون المصلي في حالة القيام عندما ينحني للركوع،  
فلـو كان جالساً وقام بهيئة المنحني حتى ركع من دون أن يعتدل             
قـبل ذلك وينتصب في قيامه، فإنَّ صالته محكومة بالبطالن في           

 .حال العمد أو السهو
ب ـ يجب أن يحصل االنحناء للركوع حالة القيام هذه، وهو ما  

، في مقابل ما يعّبر عنه بـ       )الركوع القيامي (ّبـر عـنه بــ       يع
، وهو كون المصلي في هيئة الجالس فينحني        )ركـوع الجـالس   (

بقصـد الركوع، فإذا كان المصلي قادراً على الركوع القيامي لم           
 .يصح منه الركوع جالساً، سواء في حال العمد أو السهو

 مطمئناً ثُمَّ الهوي ج ـ رفع الرأس بعد الركوع باالنتصاب قائماً 
للسجود، فإذا ركع المصلي ثُمَّ هوى للسجود من دون قيام بطلت           

 .صالته مع التعّمد وصحت مع السهو
ال ُبـدَّ أن يكـون الهوي من القائم بقصد الركوع، فلو هوى   : 696م ـ  

اللتقاط شيء ونحوه ثُمَّ نواه من أجل الركوع لم يكتِف به ولم            
 عن قيام، فإذا لم يكن قد نوى ذلك         يعتبر ذلك الركوع ركوعاً   

االنحـناء ركـوعاً، أو لم يكن قد وصل إلى حّد الركوع فإنَّ             
علـيه العـودة إلى القيام ثُمَّ الهوي وتصح صالته، أّما إذا لم             

 .يقدر على تصحيح األمر فإن صالته باطلة
، "ُسبَحاَن َربَِّي الَعِظيِم َوِبَحْمِده   : "الذكـر، وأفضـله قول    : الثانـي 

ثالث مرات، وكذا يجزي مطلق ذكر      " سبحان اللّه : "جزي قول وي
.  اللّـه تعالـى مـن تحميد وتكبير وتهليل إذا كرره ثالث مرات            

ويجوز الجمع بين التسبيحة األولى وغيرها من األذكار، ويجزي         
" سبحان اللّه: "في حال المرض وضيق الوقت االقتصار على قول    

 .ونحوه مرة واحدة
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ر المصلي في ذكر الركوع على التسبيحة األولى لم إذا اقتص: 697م ـ  
فيها غيُره من األوصاف، كاألعلى     " العظيم"يغـنِِ عن وصف     
 .والكريم ونحوهما

ال ُبـدَّ في الذكر من كونه باللغة العربية، ومن كونه موافقاً  : 698م ـ  
لقـواعد القـراءة الصـحيحة في تركيبه وحركاته ومخارج          

مواالة، وجميعه قد مّر تفصيله في      حروفه، كذلك تشترط فيه ال    
 .أحكام القراءة

تجب الطمأنينة حال الذكر، فإذا ذَكََر غيَر مطمئن وال مستقر : 699م ـ  
عامـداً ملتفـتاً، وكـان قاصداً بهذا الذكر أن يؤدي صالته،            
فصـالته باطلة، وإذا لم يقصد بالذكر أن يكون من صالته لم            

ه لذكِر الركوع بل يأتي     تـبطل بـه الصالة، لكنَّه ال َيكتفي ب        
وإذا فاتت الطمأنينة سهواً منه، أو لعدم االلتفات إلى         .  بغيـره 

الحكـم الشرعي، صحت صالته، ولم تجب إعادة الذكر حتى          
وكذلك الحكم فيمن   .  لـو انتـبه قبل رفع رأسه من الركوع        

تحـّرك لسـبب قاهر، كاالزدحام، فإنَّ الذكر صحيح ال تجب           
 .إعادته

تـرك الذكـر عامـداً ملتفتاً إلى كونه واجباً في الصالة    إذا : 700م ـ  
فـصـالته باطلـة، وإذا كان ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم            
تصـح صـالته، وال شيء عليه إذا تذكر بعد رفع رأسه من             

 .الركوع
 :أّما سائر أحكام الركوع فتقع في مسائل

أو لعارض، إذا كان جسد المكلّف منحنياً كهيئة الراكع، خلقة : 701م ـ  
فإن أمكنه االنتصاب التام، ولو باالستعانة بعصا ونحوها، من         
أجـل القراءة وللهوي للركوع وجب، وإالَّ فإن تمكن من رفع           
جذعـه إلـى األعلى مقداراً يجعل االنحناء بعده ركوعاً لهذا           
الّرجل المنحني بحسب نظر العرف فإنه يلزمه ذلك، وإالَّ فإن          

سفل أزيد من المقدار الحاصل،     تمكـن مـن االنحناء إلى األ      
بحـيث ال يخـرج به عن حّد الركوع وجب، وإالَّ أومأ إلى             
الـركوع برأسه، فإن لم يمكن أومأ بعينيه بإغماضهما رمزاً          

 .للركوع وفتحهما رمزاً للرفع منه
إذا عجز عن االنحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، : 702م ـ  

ر الممكن منه على األحوط وجوباً وإذا عجـز عنه أتى بالمقدا   
مـع اإليمـاء للـركوع برأسه، وذلك بخفضه رمزاً للركوع           
ورفعه للرفع منه، ومع عدم التمكّن من اإليماء بالرأس يومئ          
إلـيه بعينيه بالنحو الذي سبق، وال يجزي الركوع من جلوس           

 .مع القدرة على اإليماء إليه قائماً
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ركع جالساً، والظاهر أنه يكفي فيه غيـر القادر على القيام ي : 703م ـ  
أن يكـون االنحـناء بحيث يساوي وجُهُه ركبتيه، وال تجب           
الـزيادة علـى ذلك ليساوي محل سجوده، كما أنه يكفي فيه            
الركوع وهو على هيئة الجالس دون ضرورة لالنتصاب على         

 .الركبتين ـ شبه القائم ـ ثُمَّ االنحناء
 بنقصه عمداً وسهواً، وكذا تبطل الركوع ركن تبطل الصالة: 704م ـ  

بـزيادته عمداً أو سهواً ما عدا صالة الجماعة، فإنها ال تبطل            
بـزيادته فيها للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فإنها ال تبطل           

 .بزيادته سهواً فيها
إذا هـوى مـن القيام قاصداً الركوع، فغفل عن الركوع ولم   : 705م ـ  

، فإن كان خالل هويه قد تحقّق       يلـتفت إالَّ وقد جلس للسجود     
مـنه مسمى الركوع فله المضي في صالته وال شيء عليه،           
وإن كـان األحـوط اسـتحباباً أن يقوم منتصباً ثُمَّ يهوي إلى             

وكذلك األمر فيما لو تحقّق منه      .  السـجود مـن دون ركوع     
مسمى الركوع ولكنَّه لم يلتفت إالَّ بعد الدخول أو االنتهاء من           

ولى فإنه يمضي في صالته أيضاً وتصح منه، وإن         السجدة األ 
كـان األحـوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها، وإذا لم يلتفت ـ    
والحالـة هـذه ـ إالَّ بعد الدخول في السجدة الثانية فال شيء    

 .عليه
أّمـا إذا لم يتحقّق مسمى الركوع فإنَّ حكمه حكم من غفل تماماً             

ود، فإن فطن بعدما سجد     عـن الـركوع فهوى مباشرة إلى السج       
السـجدة الثانـية بطلت صالته، وإن فطن قبل ذلك لزمه تدارك            
الركوع، سواء دخل في السجدة األولى أو لم يدخل فيها، فإن كان            
قـد دخل فيها ألغاها وقام واقفاً ثُمَّ انحنى للركوع ثُمَّ ينزل ويسجد             

هو السجدتين، وليس عليه سجود السهو لزيادة السجدة، وإن كان          
األحوط استحباباً، وفي كال الحالتين فإنَّ عليه سجود السهو لزيادة          

 .القيام
إذا وجد نفسه واقفاً فشك في أنه هل ركع وقام من ركوعه أو : 706م ـ  

أنـه لـمَّـا يركْع بعد، وجب عليه أن يركع، وإذا وجد نفسه             
وإذا .  راكعاً وشك في قول الذكر وعدمه وجب عليه أن يذكر         

في السجود، وشك في أنه هل ركع أو لم يركع بنى           وجد نفسه   
علـى أنـه قد ركع ومضى في صالته، وكذا لو حصل منه             

وإذا شك في   .  الشك عند الهوي إلى السجود وقبل الدخول فيه       
صحة الركوع بعدما رفع رأسه منه بنى على صحته، وكذا لو           
 .شك في صحة الذكر بعدما انتهى منه فإنه يبني على صحته
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قد ذكر العلماء أنه يستحب التكبير قبل الركوع، ورفع اليدين : 707م ـ  
حالـة التكبيـر، ووضع الكفين على الركبتين للَرُجل، اليمنى          
علـى اليمنى واليسرى على اليسرى، أّما المرأة فتضع كفيها          

بنحو يكون  .  ويستحب رّد الركبتين إلى الخلف    .  على فخذيها 
.  وتسوية الظهر .   واحد فـيه الفخذ والساق مستقيمين في خطٍّ      

وأن .  وأن يكون نظره بين قدميه    .  ومّد العنق موازياً للظهر   
وتكرار التسبيح ثالثاً أو أكثر، وأن يكون       .  يجـنح بمـرفقيه   

سمع اللّه لمن   "وأن يقول لالنتصاب بعد الركوع      .  الذكر وتراً 
وأن يصلّي  ".  الحمد للّه رّب العالمين   : "، ويضـم إليه   "حمـده 
 .بّي صلّى اللّه عليه وآله وسلم عقيب ذكر الركوععلى الن

ال تـبطل الصـالة بترك وضع الكفين على الركبتين كما قد   : 708م ـ  
سمع اللّه لمن   "كذلك ال يشترط قول     .  يـتوهمه بعض النّاس   

عند استقرار القيام بعد الركوع، بل يصح قولها وقول       " حمـده 
لهوي إلى  مـا بعـدها خالل رفع الرأس من الركوع وخالل ا          

السـجود، وكذلك الحكم في كّل ذكر خاص بمحٍل ولم ُيقَل في            
 .محله
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 :في السجود: المبحث الخامس
السـجود مـن أركـان الصالة المهمة، ويتحقّق بوضع المساجد           
السبعة على األرض بقصد التذلل والخضوع للّه تعالى، والمساجد         

.  لرجلينالجبهة وباطن الكفين والركبتان وإبهاما ا     : السـبعة هـي   
وال يصدق السجود إالَّ بوضع الجبهة على األرض، وعليها يكون          

والواجب منه في كّل ركعة سجدتان،      .  حساب الزيادة والنقصان  
بـال فـرق بـين الفريضة والنافلة، ومحله بعد رفع الرأس من             

 .الركوع
كيفيته، وما يصح السجود عليه،     : والكـالم فـيه سـوف يتناول      

 :وة، ومستحبات السجود، وذلك في عناوينوأحكامه، وسجدة التال

 :في كيفية السجود •
 :ال يتحقّق السجود وال يصح إالَّ عند توفر أمور

 :وضع المساجد على األرض، وهي سبعة كما ذكرنا: أوالً
والمراد بها القسم األعلى من .   ـ الجـبهة، وهي األصل فيها  1

وال .  الوجه الذي يقع بين منبت الشعر والحاجبين والجبينين       
يجـب السـجود علـى تمام الجبهة بل يكفي السجود على            
بعضـها بالمقدار الذي يصدق به مسمى السجود، وإن كان          

 .األفضل الزيادة عليه
تجب مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه من األرض وما : 709م ـ  

وال يجـب ذلـك في غيرها من أعضاء السجود،          .  أنبـتت 
 .وسنبين ذلك في عنوان خاص

ال يجـب كون ما يصح السجود عليه مجتمعاً، فيصح وضع  : 710ـ م  
الجبهة على مثل حبات الحصى أو السبحة إذا كانت مساحتها          

 .مما يتحقّق به مسمى السجود على األقل
إذا كـان في جبهته قرٌح مثالً تمنعه من السجود عليها، فإن  : 711م ـ  

ويف كـان بعـض الجبهة سليماً يمكن السجود عليه، ولو بتج          
المكـان الذي سوف يسجد عليه، ليقع فيه محل القرحة، وليقع           
السليم على األرض، وجب السجود عليها بذلك النحو، أّما إذا          
كـان المانـع مسـتوعباً لتمام الجبهة لزمه السجود على أحد     
الجبينـين، واألحوط استحباباً تقديم األيمن، فإذا تعذر السجود         

لذقن، فإن تعذر أومأ إلى     علـى الجبين اكتفى بالسجود على ا      
السجود برأسه، وإالَّ بعينيه، بغمضهما رمزاً للسجود وفتحهما        

 .رمزاً لرفع الرأس منه
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 ـ الكفـان، والـواجب فـيهما السجود على باطنيهما، ويجب     2
.  بسـطهما، فال يكفي فيهما تقويسهما ووضع األصابع فقط        

 باطن  فإن تعذر وْضع الباطن وَضع ظاهَر كفيه، وإالَّ وَضع        
الذراعـين، فـإن تعـذر َوَضَع ما يمكن وْضُعه من ظاهر            

.  الذراعين، وهكذا يراعي وْضَع األقرب فاألقرب إلى الكفين       
وال يضّر بالسجود كونهما ملفوفتين برباٍط، لحرق أو جرح         

 .مثالً، أو مع مثل القفازات
وال يجب إلقاء ثقله .   ـ الـركبتان، ويكفـي فـيهما المسمى    3

 كـان في إحداهما قرحة، مثالً، جاز َمسُّها         علـيهما، فلـو   
 .األرض مّساً رفيقاً

 ـ إبهامـا الـرجلين، ويجب فيهما وضع رأسيهما، فال يكفي    4
 .باطناهما

الذكـر، وهـو واجب في السجود بالنحو الذي ذكر في           : ثانـياً 
: الـركوع، غيـر أنَّه إذا اختار التسبيحة الكبرى فال ُبدَّ أن يقول            

، وإذا ترك الذكر عمداً بطلت      " اَألعلـى وِبَحمِده   ُسـبحاَن َربِّـيَ   "
 .صالته، وال تبطل مع النسيان أو الجهل عن قصور

ثـبات واستقرار أعضاء السجود، كّل في محله، وخاصة         : ثالـثاً 
حـين الذكر، فإن أراد رفع شيء منها أو تحريكه من دون رفع             

نعم ال يصح رفع الجبهة     .  لزمه السكوت عن الذكر حتى يستقر     
ثُمَّ وضعها، ألنَّ الوضع ثانية يعتبر سجدة ثانية، وله حكم خاص           
يتبـين ممـا سـيأتي، بينما ال يضّر تحريكها بالنحو الذي سلف             

وفي كّل حال يحدث فيها االضطراب      .  كسـائر أعضاء السجود   
والتحّرك سهواً، أو قهراً بسبب االزدحام مثالً، أثناء الذكر فإنه ال           

 . االلتفات لذلك قبل رفع الرأستجب إعادة الذكر حتى مع
إذا ارتفعـت جبهته عن المسجد قهراً، بسبب قّوة َهوِّيه إلى  : 712م ـ  

السـجود مثالً، فإن قدر على إمساكها عن الوقوع ثانية لزمه           
ذلـك، واحتسبت له سجدة، سواء كان قبل الذكر أو أثناءه أو            
بعـده، وإن عـادت فسقطت قهراً عنه لم يضّر ذلك االرتفاع            
وحسب الجميع سجدة واحدة، فإن لم يكن قد ذكر لزمه الذكر           
حينـئذ، ثُـمَّ يأتي بالسجدة الثانية إن لم يكن قد أتى بها، وال              

 .شيء عليه
رفع الرأس من السجدة األولى والجلوس معتدالً مطمئناً،        : رابعـاً 

ثُـمَّ الهوي إلى السجدة الثانية عن ذلك االعتدال، وهو معتبر في            
ـ    ية مثلما كان الركوع عن قيام معتبراً في الركوع،         السـجدة الثان

لكـنَّه لـيس ركناً هنا مثلما كان القيام في الركوع، فلو سها عنه              
وسـجد الثانية من دون أن يجلس لم يبطل سجوده بذلك واكتفى            
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أّما الجلوس بعد السجدة الثانية وقبل القيام، والمعّبر عنه بـ          .  به
ة، وإن كان األحوط استحباباً     فهي غير واجب  ) جلسـة االستراحة  (

 .اإلتيان بها
تسـاوي موضـع جبهته وموقفه، فال يصح أن يكون          : خامسـاً 

أحدهما أعلى من اآلخر أزيد من مقدار أربع أصابع مضمومات،          
مـن دون فرق بين صورة االنحدار، وهو الذي يحصل تدريجياً           
علـى امـتداد المسـاحة التي يقف فيها المصلي، وبين صورة            

، وهو االرتفاع أو الهبوط الَحدِّي، كمثل حرف الرصيف         التسـنيم 
هـذا وال يشترط ذلك في بقية المساجد، ال بعضها مع           .  ونحـوه 

بعـض وال بالنسـبة إلى الجبهة، فال يضّر اختالفها في االرتفاع      
 .واالنخفاض في بقاء هيئة السجود

هـذا وكنّا قد ذكرنا في مبحث مكان المصلي شرط إباحة موضع            
 .ألننا رأيناه أنسب بذلك المبحث منه بهذا، فلينظر هناكالسجود 

 :في ما يصح السجود عليه •
يجـب حين السجود وضع الجبهة على شيء من األرض أو ما            

وتفصيل .  أنبتت، بشرط أن يكون مما ال يلبسه اإلنسان وال يأكله         
 .ذلك في مسائل

المـراد بـاألرض كـّل ما يصدق عليه اسمها من التراب    : 713م ـ  
الصـخر والـرمل وغيـرها، بما في ذلك المطبوخ منها،           و

كاإلسمنت والكلس ونحوهما مما لم يخرجه الطبخ عن إطالق         
اسـم األرض عليه ولم يحّوله إلى حقيقة أخرى غيرها، وإن           
كان األحوط استحباباً ترك السجود عليه، ويلحق بالمطبوخ ما         

اج، يصنع منه مثل الموزاييك والفخار ونحوهما ما عدا الزج        
فـإنَّ الظاهـر فيه خروجه بالتصنيع عن صدق اسم األرض           

 .عليه
ال يصـح السـجود على ما يستخرج من األرض مما يدخل   : 714م ـ  

تحـت عنوان المعادن أو البترول أو األحجار الكريمة، وذلك          
 .بشتى أصنافها، ويشمل ذلك ما يصنع منها، كالنايلون ونحوه

ت من األرض، من األشجار المـراد بالنـبات كـّل مـا نب    : 715م ـ  
واألعشاب، فيشمل األخشاب واألغصان واألوراق واألثمار،      
بشـرط أن يكـون ممـا ال يأكله اإلنسان وبشرط بقائه على             

 .حقيقته، فلو تحّول إلى مثل الرماد لم يجز السجود عليه
المراد بالمأكول ما اتخذه اإلنسان طعاماً وغذاًء له من النبات : 716م ـ  

لشعير وغيرهما من الحبوب والخضروات والفواكه،      كالقمح وا 
فال يجوز السجود على مثل هذه األشياء، سواء كانت ناضجة          
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.  أو غير ناضجة، وسواء كانت تحتاج إلى طبخ أو تؤكل نيئة          
نعـم يجـوز السجود على ما ال يؤكل من أجزائها، كأوراق            
التـين والتوت ونحوهما، وكذا قشور بعض الفواكه وبذورها،   

 .لى مثل عيدان األرز والقمح والشعيروع
مـا ُيتغذى على مائه، كالشاي والقهوة والزهورات ونحوها  : 717م ـ  

مـن األعشـاب التـي لها طعم حسن يرغب فيه، ال يجوز             
أّما ما لم يكن لها طعم حسن لكنَّها تؤخذ هي          .  السجود عليها 

 أو مغليُّها من أجل التداوي والعالج، أو تؤكل عند االضطرار         
 .والمجاعة، فإنها ال تعّد من المأكول، فيجوز السجود عليها

يكفـي فـي اعتـبار الشيء من المأكول أن تأكله طائفة من    : 718م ـ  
الـنّاس أو شـعب منهم، فال يشترط كونه مأكوالً عند جميع            
النّاس، إالَّ أن يعّد أكله أمراً شاذاً ونادراً، فال يعّد من المأكول            

 .حينئٍذ
راد بالملبوس كّل ما اتخذه اإلنسان ونسجه لحاجاته، سواء الم: 719م ـ  

كـان للبسـه على جسده أو جعله فراشاً أو غطاًء أو ستاراً،             
فيشـمل الثياب والفرش والسجاد وغيرها من النسيج، كما ال          
فرق فيه بين ما كان من الحيوان أو النبات أو النفط كالنايلون            

تر العورة منه والصـوف والكـتان ونحـوها، وال بين ما يس       
نعم ال بأس بالسجود على الحصير أو القبعة ونحوها         .  وغيره

ممـا صنع من أغصان النبات الطبيعية غير المنسوجة، وال          
يضـّر بـذلك كونها ملونة ما دام ليس له جرم، كما ال يضّر              

 .تشبيكها بالخيوط ما دام الغالب هو القش
و كان متخذاً مما األظهـر جواز السجود على الورق، حتى ل : 720م ـ  

ال يصح السجود عليه، كالمتخذ من الكتان أو القطن، وإن كان           
هذا ويجوز السجود على    .  األحوط استحباباً تركه في مثلهما    

الـورق الملـون أو المكـتوب عليه منه إذا لم يكن للحبر أو              
 .الصبغ جرم مستوعب

أفضـل مـا يسجد عليه من األرض التراب، وأفضله تراب   : 721م ـ  
 .رقد اإلمام الحسين عليه السالمم

يشـترط فـيما يصـح السجود عليه طهارته من كّل نجاسة    : 722م ـ  
خبثـية، سواء كانت متعدية أو غير متعدية، غير أنه إذا سجد            
علـى الـنجس غفلـة أو جهالً وعلم بعد الفراغ من الصالة             
فصـالته صـحيحة، وكذا يصح ما أتى به إذا كان التذكر أو             

لصالة، وعليه تحقيق طهارة موضع السجود لما       العلـم أثناء ا   
 .بقي من السجدات
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ال يشـترط جفاف ما يسجد عليه من التراب وال من النبات،  : 723م ـ  
نعـم إذا لـم تستقر الجبهة على الوحل لم يجز السجود عليه             

 .ألجل عدم االستقرار ال من أجل رطوبته

 :في أحكام السجود •
ة في مكان موحل بحيث يلزم من إذا اضـطر المكلّف للصال : 724م ـ  

السـجود تلوث ثيابه وبدنه بالوحل، وكان ذلك موجباً للحرج،          
جـاز لـه أن يصلي مومياً للسجود قياماً، من دون أن يجلس             

 .للسجود
إذ لم يضع المصلي جبهته ـ سهواً أو عمداً ـ على األرض   : 725م ـ  

ر وظلّت مرتفعة عنها لم يعتبر ذلك سجوداً حتى لو وضع سائ          
المسـاجد على األرض، أّما إذا لم يضع المصلي واحداً غير           
الجـبهة مـن أعضـاء السجود، كأن لم يسجد على إبهامي            
الرجلين، أو وضع كفاً واحدة على األرض، أو نحو ذلك، فإن           
كان عمداً تبطل صالته، وإن كان سهواً أو جهالً والتفت أثناء           

لذكر، وإن  السجود لزمه وضع ذلك العضو في محله وإعادة ا        
التفت بعد رفع رأسه من السجود مضى في صالته وال شيء           

 .عليه
إذا فقد المكلّف أثناء الصالة ما يصح السجود عليه، فإن وسع : 726م ـ  

الوقت ولو لركعة واحدة قطع الصالة وأتى بها مع الشروط،          
.  وإن لم يسع الوقت للقطع واالستئناف سجد على ما تيسر له          

د في مكان ليس فيه ما يصح السجود عليه،         وكذا حكم من ُوجِ   
كالمحبوس والخائف ونحوهما من حاالت الضرورة، فإن كان        
العذر يرتفع مع التأخير في سعة الوقت أخّر صالته إلى حين           
 .ارتفاع العذر وتحصيل الشرط، وإالَّ سجد على النحو المتقّدم

ه مما إذا سـجد علـى ما ال يصح السجود عليه معتقداً كون  : 727م ـ  
يصـح السجود عليه، فإن التفت إلى ذلك أثناء الصالة بعدما           
سـجد سـجدة أو سجدتين، فهو بالخيار بين أن يقطع صالته            
ويستأنفها من جديد جامعة لشروطها، وبين أن يتّم صالته بعد          
أن يوفـر ما يصح السجود عليه للسجدات اآلتية، مع إعادتها           

ا لم يلتفت إالَّ بعد الفراغ      أّما إذ .  من باب االحتياط االستحبابي   
مـن الصـالة فصالته صحيحة، وإن كان األحوط استحباباً          

 .إعادتها أداًء في وقتها أو قضاًء إن لم يدركها في وقتها
إذا وضع جبهته غفلة على المكان المرتفع أو المنخفض، فإن : 728م ـ  

كـان من االرتفاع بحّد ال يصدق معه السجود، والتفت أثناء           
 وجب رفع الجبهة ووضعها على المكان المناسب،        السـجود، 
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وإن كـان بحـدٍّ يصدق عليه السجود وأمكنه تحصيل الشرط           
بجـرها من دون رفع وجب ذلك، وإالَّ رفع جبهته ووضعها           

أّما إذا لم يلتفت إلى ذلك إالَّ بعد        .  علـى المكـان المناسـب     
 الفراغ من الصالة فاألحوط ـ استحباباً ـ إعادة الصالة أداءً  

 .في وقتها أو قضاًء إن لم يدركها في وقتها
إذا عجـز عـن السجود التام لزمه االنحناء بالمقدار الممكن   : 729م ـ  

بحيث يتحقّق معه السجود عرفاً، وعليه ـ حينئذ ـ أن يرفع   
مـا يسجد عليه إلى جبهته، ومع عدم اإلمكان، أو كون مقدار            

ماء إليه برأسه   االنحـناء ال يعتبـر سجوداً عرفاً، يلزمه اإلي        
رافعاً ما يسجد عليه بمقدار ما تستقر الجبهة عليه، وإالَّ أومأ           
بعينـيه، يغمضهما للسجود ويفتحهما للرفع منه، فإن لم يمكن          
حتى بالعينين نوى ذلك بقلبه مع تحريك لسانه بذكر السجود،          
أّمـا غير الجبهة من المساجد فإنه يجب وضع ما يقدر على            

 .ها، وإالَّ لم يجبوضعه منها في أماكن
السـجدتان معاً ركن تبطل الصالة بزيادته ونقيصته عمداً أو  : 730م ـ  

سـهواً، وليس كذلك السجدة الواحدة، فإنَّ الصالة ال تبطل إالَّ           
 .بزيادتها أو نقيصتها عمداً ال سهواً

إذا نسـي سـجدة واحدة وتذكرها قبل ركوع الركعة التالية   : 731م ـ  
يان بها، ثُمَّ اإلتيان بسجدتي السهو لزيادة       لـزمه الجلوس واإلت   

القيام، وإن تذكرها بعد الدخول في الركوع مضى في صالته          
أّما .  وقضاها بعد الفراغ من الصالة، كما سيأتي بيانه الحقاً        

إذا نسي السجدتين وتذكرهما قبل ركوع الركعة التالية فالحكم         
لت كمـا سـبق، وإن تذكـرهما بعد الدخول في الركوع بط           

 .صالته
وإذا كـان المنسي هي السجدة أو السجدتين األخيرتين وتذكرهما          
بعـد التسـليم، فإن لم يمر فاصل طويل ولم يصدر منه ما يبطل              
الصالة أتى بما نسيه وأعاد التشهد والتسليم بعده، وكذا إن لم يمر            
فاصل طويل وحدث منه ما يبطل الصالة في صورة العمد فقط،           

مّر فاصل طويل أو صدر منه ما يفسد الصالة         كـالكالم، أّما إذا     
فـي صـورة العمـد أو السهو، كمثل الحدث األصغر، فإن كان             
المنسـي سـجدة واحدة قضاها وتصح صالته، وإن كان المنسي           

 .سجدتين بطلت صالته
إذا شك في السجود أثناء النهوض للقيام لم يعتن بشكه، وكذا : 732م ـ  

شهد أو بعد تحقّق القيام منه،      إذا كان الشك بعد الدخول في الت      
أّمـا إذا وجـد نفسه قائماً وشك في أنَّ قيامه هذا هل هو من               
الـركوع وأنـه لـم يسجد بعد، أو أنَّ قيامه هذا إنما هو بعد               
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السجود وأنه قد قام منه للقراءة أو الذكر، فإنَّ عليه أن يعتبر            
ا هذا ولو تبين لهذ   .  أنـه قيام الركوع وأن عليه السجود بعده       

الشـاك الذي اعتنى بشكه وأتى بسجدتين أنه كان قد سجدهما           
فإنَّ صالته باطلة لزيادة ركن فيها، وكذا لو بنى على اإلتيان           
بهما ثُمَّ تبين له بعد تجاوز محل التدارك أنه لم يأت بهما، فإنَّ             

 .صالته تبطل لنقصان ركن منها
و الثانية وإذا شـك بعـد ما أتى بالسجدة في أنها السجدة األولى أ           

اعتبـر أنها األولى ولزمه اإلتيان بالثانية، وإذا شك في أنها هل            
وإذا شك  .  هـي الثانية أو الثالثة اعتبرها ثانية وليس عليه شيء         

في صحة السجود بعد رفع الرأس منه اعتبره صحيحاً، وكذا إذا           
 .شك في صحة الذكر بعد االنتهاء منه

 :ـ في قضاء السجدة
سجدة واحدة ولم يذكرها إالَّ بعد الدخول في        قلـنا إنَّ مـن نسي       

ركـن بعـدها لزمه قضاء هذه السجدة بعد االنتهاء من الصالة،            
وكيفـية القضـاء أنـه بعدما ينهي التسليم مباشرة، ينوي اإلتيان          
بسـجدة بـدالً عن السجدة المنسية، ثُمَّ يهوي إلى السجود ويأتي            

مساجد السبعة،  بسـجدة واحدة بجميع ما يعتبر فيها، من وضع ال         
والسـجود على ما يصح السجود عليه، والذكر، والطمأنينة حال          
الذكـر، مضـافاً لذلك االستقبال والطهارة وستر العورة وغيرها          

وليس بعده تشهد وال تسليم، كما      .  ممـا يعتبر في سجود الصالة     
أنـه ال يضر اإلتيان بالمنافي بين الصالة وبين السجدة المقضية،           

ط استحباباً إعادة الصالة عند الفصل بالمنافي،       وإن كـان األحـو    
هـذا واألحوط وجوباً اإلتيان بسجدتي السهو لنسيان السجدة بعد          

 .قضائها
 :في أحكام سجدة التالوة •

 :يجب السجود عند قراءة إحدى آيات السجدة، وهي أربع: 733م ـ 
ـ  1 ا ِبها خَرُّوا   إنَّما ُيؤِمُن بآياِتنا الَِّذيَن ِإذَا ذُكِّرو     : قوله تعالى  ـ

 ].15:السجدة [ُسجَّداً وَسبَُّحوا ِبَحمِد ربِّهم وُهم ال َيستكِْبرون
وِمْن آياِته اللَّيُل والنَّهاُر والشَّمُس والقَمُر ال :  ـ قـوله تعالى  2

تَسُجدوا ِللشَّمِس َوال للقَمِر واْسجدوا ِللَِّه الِذي خَلَقَُهنَّ ِإْن كُنتم          
 ].37:لتفص [ِإيَّاُه تَعُبدون

 ].62:النجم [فَاسُجدوا ِللَِّه واعُبدوا:  ـ قوله تعالى3
 ].19:العلق [كالَّ ال تُِطْعُه واْسُجْد واقْتَِرب:  ـ قوله تعالى4
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وال يجـب السـجود لغير هذه األربعة من اآليات التي فيها أمر             
بالسجود، وإن كان يستحب السجود في مواضع خاصة منها، بل          

 .اءة كّل آية فيها أمر بالسجودهو مستحب عند قر
كمـا يجـب السـجود عند قراءتها كذلك يجب السجود عند    : 734م ـ  

اإلصـغاء واالستماع إلى قراءتها من قبل الغير، نعم ال يجب           
 .السجود إذا وقعت في السمع من دون قصد اإلصغاء

وال يشـترط عند االستماع إليها من مقرئ أن يكون بشرياً، فلو            
تسجيل أو في بث مرئي أو مسموع، مباشر أو         سـمعها مـن آلة      

غير مباشر، وجب عليه السجود لها؛ نعم ال ُبدَّ من قراءتها باللغة            
العـربية، فلو قرأ آية السجدة مترجمة إلى غير العربية لم يجب            

وكذلك ال يجب السجود عند     .  السـجود على قارئها وال مستمعها     
 .خطورها بالبال أو كتابتها من دون تلفظ بها

يجـب تكـرار السجود كلّما تكررت القراءة، إالَّ أن يقرأها   : 735م ـ  
جماعـة من النّاس دفعة واحدة فال تتكرر بعددهم، بل يسجد           

 .مرة واحدة، سواء قرأ معهم أو استمع إليهم من دون قراءة
تجـب المبادرة إلى السجود مع اإلمكان، ويجوز التأخير مع  : 736م ـ  

ن القدرة عليه، وكذا مع نسيانه، وإن       الحرج أو التعذر إلى حي    
كـان األحـوط استحباباً اإليماء للسجود حال وجود العذر ثُمَّ           

 .السجود لها بعد ذلك
ال فرق في كيفية السجود بين هذه السجدة وسجدة الصالة من : 737م ـ  

حـيث الشـكل، ولكـن ال يشترط فيها ما يشترط في سجدة             
سجود عليه، وإن   الصـالة من وضع الجبهة على ما يصح ال        

وال يعتبر فيها الطهارة من الحدث      .  كان ذلك أحوط استحباباً   
وال مـن الخـبث، فيصـح السجود من غير المتوضئ ومن            

وكذا .  الجنب والحائض ونحوهما، وبالبدن والثياب المتنجسة     
ال يعتبـر فـيها طهـارة موضع الجبهة وال ستر العورة وال             

لباس وإن أثـم بالتصّرف    االسـتقبال، وال إباحة المكان أو ال      
وكذا ال يجب فيها تكبيرة افتتاح وال تشهد وال تسليم          .  بهمـا 

َسجدتُ لَك يا   : "وال ذكـر وإن كـان يستحب فيها الذكر بمثل         
ربِّ تَعـبُّداً وِرقـاً، ال ُمستكِبراً عن ِعبادِتك، وال ُمستنِكفاً وال            

 ".ُمستعِظماً، بل أنا عبٌد ذَليٌل خَائفٌ ُمستِجير

 :ستحبات السجودفي م •
 :قد ذكر العلماء للسجود مستحبات عديدة، منها

السبق باليدين عند الهوي إلى السجود، واستيعاب الجبهة على ما          
يصـح السـجود علـيه، وإرغام األنف ووضعه على ما يصح            
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السـجود علـيه، وبسط كفيه على األرض مضمومتي األصابع          
ر إلى طرف األنف    بمسـاواة أذنيه موجهاً لهما نحو القبلة، والنظ       

حـال السـجود، واختـيار التسـبيح في ذكر السجود، وخاصة            
التسـبيحة الكبرى، وتكرار الذكر والختم بالفرد، والحرص على         
مسـاواة موضع وقوفه لموضع سجوده، والدعاء في آخر سجدة          

َيا خَْيَر المسؤوليَن َويا خيَر الُمعطين، اْرزقِني       : "من الصالة بمثل  
، واالستغفار  "ْن فَضِلَك، فِإنَك ذُو الفْضِل الَعظيم     وارُزقْ ِعيالـي م   

فـي جلـوس ما بين السجدتين، والتكبير قبل كّل سجدة وبعدها،            
ووضـع الـيدين على الفخذين حال الجلوس بعد السجدة، اليمنى           
علـى اليمنى واليسرى على اليسرى، ورفع البطن حال السجود          

رض وإبعاد  عـن األرض، وتجنيح اليدين، برفع مرفقيه عن األ        
عضـديه عن جانبيه، والصالة على النبّي وآله في ذكر السجود،           
وأن يقـوم بـرفع ركبتيه عن األرض قبل يديه، وإطالة السجود            
واإلكثار فيه من التسبيح والذكر، وأن يجلس بين السجدتين الوياً          
قدمـيه تحـت إليتيه، واضعاً ظاهر القدم اليمنى على باطن القدم            

لـه علـى فخذه األيسر، ويكره ترك القدمين         اليسـرى ملقـياً ثق    
 .منتصبين تحت إليتيه

هـذا بالنسـبة للرجال، أّما المرأة فإنها ال تختلف عن الّرجل إالَّ             
بأنهـا تضع ركبتيها قبل يديها عند الهوي إلى السجود، وال تجنح            
بمرفقيها حال السجود، بل تلصقهما باألرض ضامة عضديها إلى         

تيها عند القيام من السجود قبل يديها، بل        جانبـيها، وال ترفع ركب    
 .تنهض وتنتصب عدالً

هـذا وقـد ذكر العلماء أنه يستحب السجود شكراً للّه تعالى عند             
تجـّدد نعمـة أو دفـع نقمة أو عند تذكرهما مما كان سابقاً، أو               
للتوفـيق ألداء فريضـة أو نافلة أو فعل خير، ويكفي فيه مجّرد             

اً للشكر، ويستحب أن يقول فيه      وضـع الجبهة على األرض ناوي     
، وأن يكررها مائة مرة، وتكفي الثالث، بل        "شكراً"أو  " شكراً للّه "

 .الواحدة
كـذلك يسـتحب السـجود بقصد التذلل أو التعظيم للّه تعالى، أو             
بقصـد كونه راجحاً عبادةً للّه تعالى، بل هو من أعظم العبادات            

ا يكون العبد للّه وهو     وآكـدها، بـل ما ُعِبد اللّه بمثله، وأقرب م         
ساجد، ويستحب إطالته، فقد روي عن زين العابدين عليه السالم          

ال : "أنه سجد على حجارة خشنة حتى أحصي عليه قوله ألف مرة          
إلـه إالَّ اللّـه حقّاً حقّاً، ال إله إالَّ اللّه تعّبداً ورقاً، ال إله إالَّ اللّه                 

 ".إيماناً وصدقاً
يـر اللّـه تعالى مهما كانت درجة العبد   يحـرم السـجود لغ  : 738م ـ  

هذا وما كان   .  المسـجود لـه من العظمة الدينية أو الدنيوية        
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سجود المالئكة آلدم بل كان آدم ِقْبلةً لهم، وكذا لم يكن سجود            
يعقـوب وُولده إلبنه يوسف عليه وعلى أبيه السالم، بل كان           

 .شكراً للّه تعالى على ما أعطاه من الملك
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 :في التشهد والتسليم: ادسالمبحث الس
 : ـ في التشهد1

وهو جزء واجب في الصالة، وصيغته ـ على األحوط وجوباً ـ   
أشـهُد أْن ال إلـَه إالَّ اللّه، َوَحدُه ال شريَك له، وأشهُد أنَّ              : "هـي 

 ".محمَّداً عبُدُه ورسولُه، اللّهمَّ صلِّ على محمٍَّد وآِل محمَّد
مرة واحدة بعد السجدة األخيرة من يجـب اإلتـيان بالتشهد   : 739م ـ  

ويجب .  الـركعة الثانـية فـي كّل صالة مؤلفة من ركعتين          
اإلتـيان به مرتين في كّل صالة مؤلفة من ثالث ركعات أو            
أربـع ركعات، فيأتي بالمرة األولى كما في الصالة الثنائية،          
وبالمـرة الثانية بعد السجدة الثانية من الركعة األخيرة، ثالثية          

 .أو رباعيةكانت 
 :ال ُبدَّ من توفر أمور في التشهد: 740م ـ 

فإن لم .  أن يكون باللغة العربية وبالنحو الموافق لقواعدها    : األول
يكـن عارفاً به و ضاق الوقت عن تعلّمه وجب عليه ترديد اللفظ             
بالتلقـين أو بقراءته مكتوباً أو نحو ذلك، فإن عجز عنه أتى بما             

) ص(لّه تعالى بالوحدانية ولمحمَّد     يحسـن ممـا يعتبـر شهادة ل       
وكـذا حكم غير العربي، غير أنه إن لم يقدر على           .  بالرسـالة 

 .شيء منه بالعربية أتى به كلّه مترجماً
وليس له كيفية   .  الجلوس مطمئناً بمقدار الذكر الواجب    : الثانـي 

واألفضل في  .  خاصة، فيصح بأي نحو كان، وخاصة للمضطر      
و الذي مّر في الجلوس بين السجدتين، وذلك        كيفيته أن يكون بالنح   

وأّما .  بـأن يطوي ساقيه تحت فخذيه معتمداً على فخذه األيسر         
 .العاجز عن الجلوس إذا صلّى قائماً فإنه يتشهد قائماً ويجزيه ذلك

الترتيب والمواالة في فقرات التشهد وكلماته بالنحو الذي        : الثالث
 .تقّدم في القراءة

 التشهد ـ كلّه أو بعضه ـ عمداً بطلت صالته، وإذا   إذا ترك: 741م ـ  
تـركه سـهواً، فإن لم يكن قد دخل في ركوع الركعة التالية             
وجب عليه تداركه، بالهوي والجلوس والتشهد ثُمَّ القيام وإعادة         

.  الذكـر، ثُمَّ ينهي صالته ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام         
إنَّ عليه إتمام وإن كـان قـد ذكـره بعدما دخل في الركوع ف       
 .الصالة وقضاء التشهد بعدها كما سنبينه بعد قليل

إذا شـك فـي أنه أتى بالتشهد أو ال، فإن كان جالساً، أو في   : 742م ـ  
طور النهوض للقيام قبل تحقّق االنتصاب، وجب عليه اإلتيان         
به، وإن كان بعد تحقّق االنتصاب، ولو قبل الشروع في ذكر           
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الشك وبنى على اإلتيان به، وكذا ال       التسـبيحات، لـم يعتن ب     
وإذا علم أنه أتى به     .  يعتني بشكه إذا كان قد دخل في التسليم       

لكنَّه شك بعد الفراغ منه في أنه هل أتى به صحيحاً أوال، بنى             
 .على صحته

: قـد ذكر العلماء أنه يستحب أن يقول قبل الشروع بالتشهد : 743م ـ  
ه وباللّه، والحمد للّه، وخير     بسم اللّ : "، أو يقول  "الحمـد للّـه   "

أن يجعل يديه   ".  األسماء الحسنى كلّها للّه   : "أو" األسـماء للّه  
وتقبْل : "وأن يقول في آخره   .  علـى فخذيه منضمة األصابع    
في التشهد األول والثاني، وإن     " شفاَعتَه في ُأمِته وأرفْع درَجتَه    

لق من  كان األولى في التشهد الثاني قوله من باب الذكر المط         
 .دون قصد جزئيته في الصالة

 :ـ في قضاء التشهد
قلـنا فيما سبق إنَّ من نسي التشهد حتى دخل في ركوع الركعة             
التالـية قضاه، وتفصيل ذلك أنه بعدما ينهي صالته يبقى جالساً            
علـى هيئة جلسة التشهد، فينوي التشهد بدالً عن التشهد المنسي           

اآلنف ذكره بدون   " التشهد"س  متقـّرباً إلـى اللّه تعالى، ويقول نف       
 .زيادة وال نقصان، ثُمَّ يأتي بعده بسجدتي السهو لنسيان التشهد

ال يجـب ابـتداء هـذا التشهد المقضيِّ بتكبيرة اإلحرام وال    : 744م ـ  
ويشـترط فيه جميع ما يشترط في تشهد        .  إنهـاؤه بالتسـليم   

ط الصالة من االستقبال والطهارة وستر العورة، مضافاً للشرو       
.  المعتبرة في التشهد نفسه، من الجلوس واالطمئنان وغيرهما       

كـذلك فإنه ال ُبدَّ من اإلتيان به فوراً بعد الصالة، وال يضر             
تعمـد الفصـل بينه وبين الصالة بالمنافي، وإن كان األحوط           

 .استحباباً ـ حينئذ ـ اإلتيان به قضاًء ثُمَّ إعادة الصالة
 : ـ في التسليم2

ّل صالة، وهو آخر أجزائها، وبه يخرج عنها        وهـو واجب في ك    
السَّالُم َعلْينا َوعلَى   : "وتحـل لـه منافياتها، وله صيغتان، األولى       

َورْحمةُ : "بإضافة" السَّالُم َعلْيكُم : "والثانية" ِعـباِد اللّه الصَّاِلحين   
على األحوط األولى، وتغني إحداهما عن األخرى،       " اللّه وَبَركاتُه 
ار اُألولى، ولو أتى بهما معاً كانت الثانية مستحبة،         واَألْولى اختي 

السَّالُم َعليَك َأيُّها   : "وإذا أتـى بالثانية لم تشرع األولى، وأّما قول        
قبلهما فليس من صيغ السَّالم، وال      " النَِّبـيُّ وَرْحمـةُ اللّه وبَركَاتُه     

 .ُيخَرُج به عن الصالة، بل هو مستحب
م على النهج العربي، كما يجب فيه يجـب اإلتـيان بالتسـلي   : 745م ـ  

الجلـوس والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد         
 .في الحكم المتقّدم
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التسليم جزء من الصالة، فإذا أحدث المصلي قبله أو فعل ما : 746م ـ  
ينافي الصالة تأثرت صالته بذلك وبطلت على األحوط وجوباً         

في أي مكان من الصالة، مثلما تبطل الصالة بذلك عند حدوثه    
 .وذلك في إطار األحكام التي سوف تأتي في منافيات الصالة

إذا نسـي المكلّف التسليم ثُمَّ تذكره بعد مّدة وجيزة ال تعتبر  : 747م ـ  
مخلـة بالمواالة بين أجزاء الصالة وال ماحية لصورتها، كما          
سـوف نبيـنه الحقاً، ولم يكن قد صدر منه ما يوجب بطالن             

ة، أو حدث منه سهواً ما ال ينافي الصالة سهواً، كالتكلّم           الصال
مـثالً، فإنَّ الواجب تدارك التسليم وتصح به الصالة حتى لو           

.  كـان المكلّـف قـد دخل لتوه في تعقيبات الصالة المستحبة           
وكذلك تصح الصالة إذا كان التذكر بعد فوات المواالة أو بعد           

استدبار القبلة مثالً،   صـدور ما يبطل الصالة عمداً وسهواً، ك       
أو بعد صدور الحدث األصغر أو األكبر من المصلي، ولكن          

 .األحوط استحباباً إعادتها
إذا شـك فـي أنـه أتى بالتسليم أو ال، فإن حدث الشك بعد    : 748م ـ  

فاصـل طـويل مخـل بالمواالة، أو بعدما وقع منه ما ينافي             
القبلة الصـالة عمـداً وسـهواً، كالحدث األصغر أو استدبار           

ونحوهما، فإنه ال يبالي بهذا الشك ويعتبر أنه قد سلّم، وأّما إذا            
حـدث الشـك قبل فوات المواالة، أو بعدما فعل سهواً ما ال             
ينافي الصالة في حال السهو، فإنه يعتني بشكه ويأتي بالتسليم          

 .حتى لو كان قد دخل بالتعقيب لتوه
 صحته ومضى   وإذا شـك بعد التسليم في كونه صحيحاً بنى على         

 .دون أن يعتني بشكه
يسـتحب فـي التسليم الجلوس متوركاً، ووضع اليدين على   : 749م ـ  

 .الفخذين، كما سبق في التشهد
 :خاتمة فيها أمور

 :الترتيب: األول
إنَّ هـذه األفعال التي ذكرناها ال يكفي اإلتيان بها كيف اتفق، بل             

جب بعد الفعل الذي    إننا ألمحنا خالل حديثنا عن كّل فعل إلى أنه ي         
قبله، وذلك في ترتيب معين ونظام متناسق يعطي للصالة هيئتها          

ولذا فإنه ال يجوز اإلخالل بذلك الترتيب وتقديم        .  الواجبة شرعاً 
ما يجب تأخيره أو تأخير ما يجب تقديمه، فال يصح أن يسجد قبل        
أن يـركع، أو يتشـهد قـبل أن يسجد، أو نحو ذلك من موارد               

من فعله عامداً ملتفتاً إلى وجوبه تبطل صالته، ومن         اإلخـالل، و  
فعلـه سـهواً، ولم يستلزم فوات الركن عن محل تداركه، تصح            
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وسوف يأتي تفصيل ذلك في مباحث      .  صـالته، وإالَّ فإنها تبطل    
 .الخلل

 :المواالة: الثاني
كمـا يجب الترتيب بين األفعال كذلك تجب المواالة بين كّل فعل            

ه، وهنا نالحظ عّدة مراتب لهذه المواالة، فأجزاء        والفعل الذي بعد  
الصالة تارة تَُؤدى بصورة متتابعة، الواحد تلو اآلخر بدون مهلة،          
وأخـرى تُـؤدَّى بصورة متقطعة يفصل فيها بين الجزء واآلخر           
فاصـل زمنـي قصير، كما إذا رفع رأسه من الركوع ولم يهبط             

د عليه مثالً حتى    فـوراً للسـجود انتظاراً لمن يأتيه بشيء ليسج        
مضـت دقيقة أو نحوها، فإنَّ الصالة في هاتين الحالتين ال تبطل            
بالفاصل الزمني القصير إذا حصل عمداً أو سهواً ما دامت تعتبر           
فعالً واحداً مترابط األجزاء، أّما إذا مضى زمن طويل بين الفعل           
واآلخر بنحو يستوجب محو صورة الصالة وخروجها عن كونها         

حـداً في نظر العرف فإنَّ الصالة تبطل بذلك في حالتي           فعـالً وا  
 .العمد والسهو

 :في التعقيب: الثالث
وهـو االشتغال بعد الفراغ من الصالة بالذكر والدعاء، وقد ذكر           

وأن .  العلمـاء أنَّه يستحب أن يكبر ثالثاً بعد الفراغ من التسليم          
اً وثالثين  أربع" اللّه أكبر : "، وهو قول  )ع(يأتـي بتسبيح الزهراء     

.  ثالثاً وثالثين " سبحان اللّه "ثالثاً وثالثين، ثُمَّ    " الحمد للّه "مرة، ثُمَّ   
وفي هذا المقام أمور غير     .  وأن يقرأ سورة الحمد، وآية الكرسي     

 .ذلك كثيرة مذكورة في كتب األدعية والحديث
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 الفصل الثالث

 في الخلل الواقع في الصالة

 وفيه تمهيد ومباحث
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 :تمهيد
يد بالخلل كّل ما يتسبب بخروج الصالة عن هيئتها وشروطها          نر

المفروضـة لها في الشريعة، وذلك إّما بحدوث ما يعتبره الشرع           
منافياً ومبطالً لها، مثل التكلّم والضحك ونحوهما من األمور التي          

، أو بفقدان الصالة لشيء من      "منافيات الصالة "تذكر تحت عنوان    
أو ".  الخلل" يصطلح عليه بـ     وهـو ما  .  أجـزائها وشـروطها   

بحـدوث الشك في أفعالها أو عدد ركعاتها، وهو ما يبحث عادة            
 ".الشك"تحت عنوان 

ولمـا كانـت هـذه األمور تشترك في كونها على خالف الحالة             
الشـرعية للصـالة والمصـلي، وأنهـا خلـل في نظام الصالة             
المفروضـة، فإنـه يصح أن تجمع في فصل واحد تحت عنوان            

 لتـبحث فـيه هـذه الموضوعات الثالثة تحت عناوينها           الخلـل 
 .المناسبة في ثالثة مباحث

وال ُبـدَّ من القول في هذا التمهيد أنَّ األحوط وجوباً للمكلّف عدم             
تعمد فعل شيء مما يتسبب ببطالن الصالة الواجبة أثناء انشغاله          

م بها، سواء بفعل ما ينافيها أو باإلخالل بشرط أو جزء فيها، إذا ل            
يـوجد سبب وجيه معتد به لذلك اإلخالل، فإن اقتضت حاجة من            
حاجـات اإلنسان العادية قطع الصالة جاز قطعها، كما في حالة           
إسـكات طفل يبكي، أو فتح الباب، أو الرّد على الهاتف، أو قتل             
العقـرب أو نحـوها، فضالً عّما لو كان لدفع ضرر معنوي أو             

ن حفظ النفس أو الغير أو مـادي، بل قد يجب قطع الصالة إذا كا        
هذا في الصالة الواجبة، أّما النافلة      .  المال من ذلك الضرر واجباً    

 .فإنه يجوز قطعها في كّل حال ولو بدون سبب
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 :في منافيات الصالة: المبحث األول
وُيـراد بهـا جملة من األمور التي اعتِبَر حدوثها مفسداً ومبطالً            

ل باألجزاء والشروط، بل    للصـالة ممـا ال يعّد من نوع اإلخال        
 .يعتبر سبباً مستقالً لبطالن الصالة

 :وهذه المنافيات أمور
الفعـل الكثير الذي يخرج به المكلّف عن صورة المصلي          : األول

فـي نظر العرف، وهو مما تبطل به الصالة، سواء حصل عمداً            
أو سـهواً، اختياراً أو اضطراراً، وذلك مثل الحياكة، ومثل نزع           

ب ولبسها، ومثل األكل والشرب المحقق لعنوان المحو،        عّدة أثوا 
دون مـا ال يسـتلزم ذلك، كبلع بقايا الطعام في الفم، ومثل قيام              
الطبـيب بفحص مريض، أو إرضاع الطفل من قبل األم، ونحو           
ذلك، فإن لم يكن العمل مستلزماً لذلك لم تبطل به الصالة، وذلك            

 على البدن، أو    المشـي بضع خطوات، أو ترتيب الثياب      : مـثل 
 .اإلشارة باليد، ونحو ذلك

الضـحك بـنحو القهقهـة التـي تشتمل على الصوت           : الثانـي 
والتـرجيع، والظاهر أنَّ البطالن مختص بصورة العمد، ومنه ما       
لـو حصل قهراً عنه، فال يشمل صورة السهو وال تبطل الصالة            

 .به
 وُيراد به   البكاء ألمر من أمور الدنيا على األحوط وجوباً،       : الثالث

نـزول الدمعة سواء اشتمل على صوت أو لم يشتمل، أّما البكاء            
خشية من اللّه تعالى ولو عند طلب أمر من أمور الدنيا، والبكاء            

، فهو غير   )ع(علـى مصـيبة سيِّد الشهداء ومصائب أهل البيت          
وإنَّما تبطل الصالة بالبكاء مع التعمد، ولو لغلبة البكاء         .  مـبطل 

نه، نعم إذا لم يملك نفسه عن االستمرار في البكاء          علـيه قهراً ع   
وكذلك ال  .  طـوال الوقت المحّدد للصالة لم تبطل صالته حينئذ        

 .تبطل مع البكاء سهواً
كون المصلي قائماً على هيئة يضع فيها يده اليمنى على      : الـرابع 

اليسـرى، أو بـالعكس، بمحاذاة أسفل البطن، وهو المسمى عند           
، وهو مبطل للصالة على األحوط وجوباً إذا        "فيرالتك"الفقهاء بـ   

قصـد بـه الجزئية، واألقوى عدم البطالن بذلك في فرض عدم            
قصـد الجزئية وانتفاء التشريع، خصوصاً إذا قصد به الخضوع          

وال ريب في عدم البطالن لو فعل ذلك        .  والخشـوع للّـه تعالى    
 منه  سـهواً أو تقـية أو العـتقاد كونه جزءاً من الصالة جهالً            

 .بالحكم
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بعد الفاتحة على األحوط، وحكمها     " آمين"تعمـد قول    : الخـامس 
كسابقتها ال تبطل بها الصالة إالَّ مع قصد الجزئية، وتصح بدون           

 .هذا القصد وخاصة إذا قصد بها الدعاء
تعمد التكلّم بما له معنى من الكالم، وبما ال معنى له من            : السادس

 الحروف، فتبطل بالكلمة من     الحـروف المركبة، وال عبرة بعدد     
فعل األمر بالوقاية، بل وبالحرف الواحد      ) ِق(حـرف واحد، مثل     

وال فرق في التعمد بين ما كان عن اختيار أو          .  الذي ال معنى له   
وال تبطل  .  اضـطرار، وال بـين ما كان مع مخاطب أو بدونه          

ة الصالة بالتكلّم سهواً أو العتقاد الفراغ من الصالة، كما ال عبر          
آٍه (أو  ) آٍه من ذنوبي  : (بالتنحنح والنفخ واألنين والتأوه، وإذا قال     

فإن كان شكاية إلى اللّه تعالى لم تبطل، ألنها من          ) من نار جهنم  
 .قبيل المناجاة والدعاء وإظهار الخوف من اللّه تعالى، وإالَّ بطلت

قـول األذكـار واألدعية وآيات القرآن الكريم أثناء الصالة   : 750م ـ  
زيـادة عّمـا ورد فـيها ال يعّد من الكالم المنافي وال يضر              
بالصـالة ما دام القصد منه ذكر اللّه تعالى وزيادة القرب منه        

وكذلك الحكم في تكرار األذكار     .  ال كـونه جزءاً من الصالة     
واآليـات الـواردة في الصالة حتى لو تعمده بدون سبب، أو            

ويحرم .  والتفكركـان مـن أجـل زيادة االحتياط أو التدّبر           
الـدعاء فـي الصالة على مؤمن ظلماً وحقداً عليه، ولكنَّه ال            
يـبطل الصالة، وإن كان األحوط استحباباً إعادتها، وال يضر          

 .الدعاء على الغير لو ظنّه مستحقاً فبان غير مستحق
إذا أتـى المصـلي ببعض األذكار في الصالة من أجل تنبيه   : 751م ـ  

ر للتنبيه على وجوده في البيت، أو على        الغير، وذلك، كالتكبي  
كـونه فـي حالة الصالة، أو الستدعاء الغير، أو نحوها من            
المقاصـد، فإن لم يقصد به الذكر مطلقاً، بل مجّرد كونه لفظاً            
للتنبـيه، بطلـت به الصالة، وإن قصد به الذكر، ولكن قصد            
التنبـيه برفع صوته بذلك الذكر، صحت صالته، وكذا تصح          

به الذكر ولكن كان الدافع لقوله في تلك الحالة هو          لـو قصد    
 .تنبيه الغير به على األقوى

رّد السَّـالم مـن قبل المصلي على من سلّم عليه ال يعّد من   : 752م ـ  
الكالم المبطل، بل إنَّ الرّد واجب على المصلي ويأثـم بتركه          
وُيعاقب عليه، والظاهر وجوب المماثلة بين الرّد وبين صيغة         

ـ  أو " سالم عليكم : "الم الـذي ألقـي عليه، فلو قال المسلِّم        السَّ
وجب الرّد بمثله وبنفس    " سـالم عليك  "أو  " السَّـالم علـيكم   "

: مقّدماً لكلمة" عليكم السَّالم: "الصـيغة، فـال يكفي الرّد بقوله      
: ، نعم إذا سلّم على خالف المعتاد والمتعارف بقوله        "علـيكم "
ّد تقديم كلمة السَّالم وتأخيرها،     جاز عند الر  " علـيكم السَّـالم   "
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وإن كان  .  وكذا إذا لم يلتفت إلى الصيغة التي ألقي بها السَّالم         
: األحـوط اسـتحباباً في الحالتين الرّد بالصيغة القرآنية بقوله         

 .حتى لو كان السَّالم بغيرها" سالم عليكم"
هـذا وال يجـب التدقيق في المماثلة، فلو سلّم عليه بدون األلف             

 .الم فرّد عليه باأللف والالم لم يضر ذلك بصدق المماثلةوال
جاز له الرّد بـ " سالم: "إذا سـلّم علـى المصـلي بقـوله    : 753م ـ  

سالم : "، كما يجوز له الرّد بقوله     "عليكم"مع تقدير كلمة    "سالم"
 .مقدرة لدى القائل" عليكم"بلحاظ أنَّ كلمة " عليكم

لى جماعة مع المصلي لم يجز له إذا كـان السَّـالم موجهاً إ  : 754م ـ  
الـرّد إالَّ إذا لـم يرّد عليه أحد منهم فيجب حينئذ، واألحوط             

حتى لو كان " سالم عليكم: "وجوباً أن يرّد بقصد القرآنية بقوله     
هذا إذا ُعِلَم أنه مقصود مع   .  السَّـالم بغيـر هـذه الصـيغة       

لم الجماعـة، أّما إذا ُعِلَم بكونه غير مقصود أو شك في ذلك             
 .يجز له الرّد

من "سالم"ال يجـوز رّد المصلي للتحية التي ال تتضمن كلمة  : 755م ـ  
كذلك ال  .  ونحوها" صبحكم اللّه بالخير  "أنـواع التحية، مثل     

يجـب علـى غيـر المصلي رّد مثل هذه التحية إالَّ من باب              
 .االستحباب

" مسال"كمـا يجب على المصلي رّد التحية المتضمنة لكلمة  : 756م ـ  
كـذلك يجـب الرّد على غير المصلي إذا وجهت إليه التحية            
وقصـد بها، وإذا كانوا جماعة كفى رّد واحد منهم عليه، إالَّ            

.  أن يقصد بسالمه كّل فرد فرد منهم فيجب الرّد على الجميع          
وال تجـب المماثلة في رّد غير المصلي ما دام يتضمن كلمة            

 ".سالم"
 يسمع الرّد، لصمم أو لبعد عنه، ومنه يجب الرّد على من ال: 757م ـ  

سـالم المذيـع في برامج البث المباشر على المستمعين، وال           
يجـب رّد السـالم الوارد في الرسالة أو في شريط التسجيل            

 .المرئي أو المسموع
ال يجب الرّد على من سلّم قاصداً المزاح، وال على من شك : 758م ـ  

 .مقصود بهفي كونه مقصوداً بالسَّالم أو غير 
 .يجب تكرار الرّد بمقدار تكرر السَّالم: 759م ـ 
 من الشخصين على اآلخر، وجب عليهما إذا تقارن سالم كلٍّ: 760م ـ  

 .الرّد
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تجب الفورية في الرّد بالنحو المتعارف، سواء في الصالة أو : 761م ـ  
خارجهـا، فـإذا أخر الرّد عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن            

 يجب الرّد على غير المصلي، ولم يجز الرّد ـ  صدق الرّد لم
حينـئذ ـ للمصلي، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب   

 .الرّد وإن كان في الصالة
 :تنبيه

في " صدور الحدث "و  " االلتفات"قد جرت عادة الفقهاء على ذكر       
جملة المنافيات، غير أنهما لما كانا من نوع اإلخالل بالشروط، إذ   

الصـالة شرط االستقبال، وبالحدث تفقد شرط       بااللـتفات تفقـد     
الطهـارة، فإنـنا لم نذكرهما هنا ألنهما ليسا من نوع المنافيات            
المسـتقلة، وألنهما قد ذكرا في محلهما عند الكالم عن الوضوء           

 .والغسل واالستقبال
قـد ذكر العلماء أموراً هي من نوع المكروهات التي ينبغي  : 762م ـ  

 إنه يكره أن يلتفت المصلي بوجهه قليالً        :التنـزه عنها، فقالوا   
أو بعيـنه وحـدها، والعـبث بالـيد أو اللحية أو الرأس أو              
األصابع، ونفخ موضع السجود، والبصاق والتمخط، والتمطي       
والتـثاؤب، وفرقعة األصابع، ومدافعة البول والغائط والريح،        
والتكاسـل والتـناعس والتـثاقل، وإلصاق القدمين ببعضهما         

وتشـبيك األصابع، وحديث النفس، وغير ذلك مما        الـبعض،   
 .ذكر في كتب الحديث والفقه
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 :في الزيادة والنقصان: المبحث الثاني
، والحديث عنه   "الخلل"وهو الذي اصطلح الفقهاء على تسميته بـ        

 :يقع في أمرين
 :في طبيعة الخلل وأحكامه: األول

زائها قـد يخل المصلي بشيء مما يجب في صالته، فيزيد في أج           
أو يـنقص مـنها، أو يتـرك بعض الشروط الواجبة فيها، وهذا             
اإلخـالل قد يحصل عن عمد والتفات، أو عن غفلة ونسيان، أو            
عـن جهـل بـالحكم الشرعي، وقد سبق استعراض العديد من            
األحكـام بصورة متفرقة عند الكالم عن تلك األجزاء والشرائط،          

ما يلي جملة من ونـزيد ذلـك توضـيحاً واستيعاباً فنستعرض في       
القواعد العامة، ثُمَّ ما تنطبق عليه من حاالت الخلل، وذلك ضمن           

 :العناوين التالية
 :ـ المبدأ العام

إذا أخـل المصـلي بواجبه فترك شيئاً من أجزاء الصالة أو   : 763م ـ  
شرائطها عامداً عالماً بأنه جزء أو شرط بطلت صالته ألنها          

 .ناقصة
 وملتفتاً إلى أنَّ ذلك ال يجوز بطلت    وإذا زاد فـي صـالته عامداً      

 .صالته
وأّما في غير حالة العامد الملتفت إذا انقص أو أزاد فهناك حاالت            
تـبطل فـيها الصـالة بالنقص أو الزيادة على أي حال، وهناك             

 .حاالت ال تبطل فيها
وقبل تفصيل ذلك ال ُبدَّ من التأكيد والتوضيح لبعض المصطلحات          

 :ا المبحث، فنقولالتي لها عالقة بهذ
كـّل واجـب مـن واجبات الصالة تبطل الصالة بتركه ولو من             

 .الناسي أو الجاهل يسمى ركناً
وكـّل ركـن فهو مما تبطل الصالة بزيادته أيضاً من الناسي أو             
الجاهل إالَّ تكبيرة اإلحرام فإنَّ زيادتها من الناسي أو الجاهل غير           

 .مبطلة
 إالَّ في حالة العمد وااللتفات      وكـّل واجب ال تبطل الصالة بتركه      

 .إلى الحكم الشرعي يسمى واجباً غير ركني
وكّل واجب من واجبات الصالة مرتبط بجزء معين من أجزائها،          
علـى نحـو يجـب ضمن ذلك الجزء، فهو من واجبات الجزء،             
ولـيس مـن واجـبات الصالة مباشرة، فالذكر في السجود من            

 . واجبات الصالة مباشرةواجبات السجود وأّما التشهد فهو من
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ومن أمثلة واجبات الجزء الذكر في الركوع والقيام حال القراءة           
فإنَّـه مـن واجبات القراءة، والطمأنينة في حالة الذكر فإنها من            
واجـبات الذكر، وكذلك الطمأنينة في حالة القراءة أو التشهد أو           

 .التسليم
 .ومن أمثلة ذلك الجهر واإلخفات في القراءة

دأ العام الذي يحكم ما ينقص من شروط الصالة وأجزائها،          والمـب 
إنَّ ما يمكن تداركه والعودة لفعله من دون        : وخاصة أجزاؤها هو  

أن يتسبب ببطالن الصالة فتداركه واجب ويصح به العمل، وإالَّ          
.  فإنـه يصـح فـي بعـض األحيان ويبطل في بعض األحيان            

 :ثوالتدارك ممكٌن دائماً إالَّ في حاالت ثال
أن يكون المصلي قد أتى قبل أن يتفطن إلى نسيانه أو           : األولـى 

جهلـه بـركن، فال يتاح له ـ حينئذ ـ أن يتدارك، ألنَّ التدارك     
معـناه أن يأتـي بما تركه وبما بعده محافظةً على الترتيب، ولو             
صـنع ذلك والحالة هذه ألّدى به إلى تكرار اإلتيان بذلك الركن            

ي ذلك الركن مبطلة، ومن هنا يقول الفقهاء        مّرة ثانية، والزيادة ف   
 .إنَّ محل التدارك قد فات: في مثل ذلك

أن يكون المتروك من واجبات الجزء، وقد أتى المصلي         : الثانـية 
بذلك الجزء وفرغ منه، كما إذا نسي الذكر في سجدته الثانية مثالً            
 حتى رفع رأسه منها، فال يتاح له حينئٍذ أن يتدارك، ألنه إن ذكر            

بدون سجود فال قيمة له، ألنَّ الواجب إنما هو الذكر في السجود،            
وإن سـجد مـرة ثالـثة وذكر فال قيمة له أيضاً، ألنَّ الذكر من               
واجـبات الجـزء، والجزء إنما هو السجدة األولى والثانية دون           

 .الثالثة
أن يفرغ المصلي من صالته وتنمحي صورتها نهائياً، أو         : الثالثة

 ويصدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسل، ففي         يفرغ من صالته  
 .هذه الحالة ال يمكن التدارك أيضاً

ويستخلص من ذلك أنه في كّل حالة ال يمكن فيها التدارك إن كان    
المتـروك ركـناً فالصالة باطلة، وإن كان المتروك واجباً غير           
ركني فالصالة صحيحة وعليه أن يواصلها، وفي كّل حالة يمكن          

 يجـب التدارك وتصح الصالة بذلك، فإذا أهمل         فـيها الـتدارك   
 .التدارك وواصل صالته بطلت

وعلى ضوء ذلك يمكن بيان ما تبطل به الصالة وما ال تبطل به             
 :من الحاالت على النحو التالي
 :ـ الحاالت التي تبطل بها الصالة



 
262

وهـي الحـاالت التـي تبطل فيها الصالة لفقدان شرط فيها أو             
ته مع عدم إمكان التدارك والتصحيح خالل       لنقصان جزٍء أو زياد   
 :الصالة، وهي كما يلي

 ـ إذا ترك الركوع من ركعة حتى سجد السجدة الثانية منها ثُمَّ  1
 .تفطن في أثناء الصالة أو بعدها

 ـ إذا تـرك كلـتا السـجدتين من ركعة إلى أن ركع ركوع     2
 .الركعة التي بعدها ثُمَّ تفطن

 . حال تكبيرة اإلحرام فكبر جالساً ـ إذا ترك القادر القيام3
 . ـ إذا ترك القادر القيام في الركوع فركع جالسا4ً
 . ـ إذا ركع ناهضاً من حالة الجلوس ال هاوياً من حالة القيام5
 ـ إذا صلّى بدون ما يجب عليه من وضوء وغسل وتيمم، أو  6

 .صدر منه في أثناء الصالة ما يوجب الوضوء أو الغسل
 مـنه تصـّرفات أّدت إلى محو اسم الصالة    ـ إذا صـدرت  7

 .والذهاب بصورتها
 ـ إذا صـلّى فـي النجاسـة ـ التي ال تسوغ في الصالة ـ       8

 .نسياناً
 . ـ إذا ركع في ركعة واحدة ركوعين9

 . ـ إذا سجد في ركعة واحدة أربع سجدات10
 ـ إذا صـلّى والقبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه وهو يعتقد   11

 واكتشـف الحال قبل انتهاء الوقت فصالته        بأنهـا أمامـه   
.  باطلـة، وكذلك تبطل في حالة النسيان أو الجهل بالحكم         

 ).622: أنظر المسألة(
 ـ إذا صلّى قبل الوقت المحّدد جهالً منه بالوقت أو غفلة أو  12

اعـتقاداً بدخول الوقت المحّدد لها فإنَّ الصالة تقع باطلة،          
قبل الوقت في بعض    وكـذلك إذا وقعـت بدايـة الصالة         

 .الحاالت التي سبق ذكرها في مبحث أوقات الصالة
 ـ زيـادة الـركعة الكاملـة ولو سهواً تبطل الصالة، وكذا     13

نقصانها، غير أنه في حالة النقيصة إذا التفت إلى ذلك قبل           
التسليم أو بعده قبل فعل ما يوجب بطالن الصالة ولو مع           

 .هالسهو لزمه تدارك الركعة وتصح صالت
 :ـ الحاالت التي ال تبطل فيها الصالة



 
263

أّمـا الحـاالت التي ال تبطل فيها الصالة من الناسي أو الجاهل             
بالحكم الشرعي غير الملتفت إليه فهي ما سوى ذلك، وتنقسم إلى           

أحدهما الحاالت التي يجب فيها على المصلي أن يتدارك         : قسمين
عده ويواصل  مـا صـدر منه ويعود إلى ما نسيه فيأتي به وبما ب            

واآلخـر الحـاالت التي ال يجب فيها على المصلي          .  صـالته 
 .التدارك واإلتيان بما نسيه بل يكتفي بصالته الناقصة

 :أّما حاالت التدارك فهي كما يلي
ـ 1  إذا ترك تكبيرة اإلحرام سهواً أو جهالً وذكرها قبل الركوع  

 .تداركها واستأنف القراءة
الكتاب أو السورة التي عقيبها     ــ إذا تـرك شـيئاً من فاتحة          2

وتفطن قبل الركوع من تلك الركعة فإنه يأتي بما تركه وبما           
 .بعده ويواصل صالته

 ـ إذا تـرك شيئاً مما يجب من قراءة أو تسبيحات في الركعة   3
الثالـثة أو الرابعة وتفطن قبل الركوع من تلك الركعة فإنه           

 .يأتي بما تركه وبما بعده ويواصل صالته
إذا تـرك الـركوع وتفطن قبل أن يسجد السجدة الثانية من    ـ  4

تلـك الـركعة فإنـه يقوم واقفاً ثُمَّ يأتي بالركوع وبما بعده             
 .ويواصل صالته

 ـ إذا تـرك السـجدتين من ركعة أو السجدة الثانية منها فقط    5
وتفطـن قبل أن يركع في الركعة الالحقة رجع إلى السجود           

 .تهوأتى به وبما بعده وواصل صال
 ـ إذا ترك التشهد في الركعة الثانية ونهض قائماً وتفطن قبل  6

 .أن يركع رجع وأتى بالتشهد وبما بعده وواصل صالته
 ـ إذا تـرك سـجدتين من الركعة األخيرة أو التشهد من تلك    7

الركعة أو التسليم وتفطن قبل أن ُيحِدثَ باألصغر أو األكبر،          
ع نهائياً، تدارك   أو قـبل أن تنمحـي صورة الصالة وتنقط        

 .وأتى بما تركه وما بعده
وأّما حاالت عدم وجوب التدارك لما ترك نسياناً أو لعدم االلتفات           

 :إلى الحكم الشرعي فهي كما يلي
 ـ إذا تـرك القـراءة أو الذكر أو بعضاً منهما وتفطن بعد أن    1

 .ركع فال يجب عليه التدارك ويواصل صالته
و سجود وتفطن بعد أن رفع  ـ إذا تـرك الذكـر في ركوع أ   2

رأسـه وخـرج عن حالة الراكع أو الساجد فال يجب عليه            
 .التدارك ويواصل صالته
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 ـ إذا ترك السجدة الثانية من أي ركعة، أو التشهد من الركعة  3
الثانية أو شيئاً من هذا التشهد حتى ركع في الركعة الالحقة،           

أن فـال يجـب عليه التدارك ويواصل صالته، ولكن عليه           
 .يقضي ما نسيه بعد االنتهاء من الصالة كما تقّدم ذكره

 ـ إذا تـرك السجدة الثانية من الركعة األخيرة أو التشهد منها   4
أو التسليم وتفطن بعد أن مضت فترة طويلة وذهبت صورة          
الصـالة نهائياً فقد صحت صالته ومضت، ولكن عليه أن          

 .ذكرهيقضي ما نسيه من السجدة أو التشهد كما تقّدم 
 ـ إذا ترك القيام حال القراءة فقرأ جالساً وتفطن بعد أن أكمل  5

 .القراءة فال يجب عليه أن يتدارك بل يواصل صالته
 ـ إذا ترك الجهر في موضع اإلخفات في القراءة، أو العكس،  6

لم يجب عليه التدارك حتى لو التفت في األثناء، بل يواصل           
ا لو ترك الطمأنينة حال     القراءة بحسب تكليفه، وكذلك حكم م     

ذكـر الـركوع أو السجود فإنه ال يعيده حتى لو التفت في             
 .األثناء

 ـ إذا سها المصلي أثناء السجود عن وضع واحد من المساجد  7
السـتة األخرى غير الجبهة على األرض، والتفت إلى ذلك          
بعدما رفع رأسه من السجود، لم يجب عليه التدارك وتصح          

 .صالته ويمضي فيها
هذا ما أردنا ذكره من حاالت الخلل مع القواعد العامة التي يمكن            
االسـتناد إليها في معرفة أحكام فروع الخلل األخرى إن وجدت،           
ولكـنَّه في جميع الحاالت المذكورة يفضل الرجوع إلى المبحث          
الخـاص بالجـزء أو الشرط الذي وقع الخلل فيه وذلك من أجل             

 .خللاإلحاطة بتفاصيل وفروع ذلك ال
 :في سجود السهو: الثاني

وهو سجدتان بكيفية خاصة يؤتى بهما لعالج بعض حاالت الخلل          
فإنه ) سجود السهو (وهو وإن سمي بـ     .  التي تطرأ على الصالة   

وال يجب هذا السجود عند كّل سهو    .  يشـمل بعض حاالت الشك    
مما مّر ذكره في البحوث الماضية، بل إنَّ معظم حاالت السهو ال            

 :لها السجود، ما عدا بعض الموارد التي نذكرها فيما يلييجب 
لمـن تكلّم في الصالة سهواً متخيالً أنه انتهى من الصالة           : األول

وال يجب السجود لغير التكلّم من      .  أو أنـه ليس في حالة صالة      
وإذا أراد المصلي   .  منافـيات الصالة، كالضحك أو البكاء سهواً      

 إلى غيرها، أو نطق بأحد ألفاظه       قـول ذكـٍر أو آيٍة فسبق لسانه       
 .خطأ لم يجب له سجود السهو
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فـي حالة الشك في عدد الركعات، وذلك عند الشك بين       : الثانـي 
األربع والخمس بعد إكمال ذكر السجدة األخيرة، وعند الشك بين          

 .الخمس والست في حال القيام، وسيأتي تفصيل ذلك الحقاً
حدة على األحوط وجوباً،    إذا أنقص من الصالة سجدة وا     : الثالث

أو التشـهد كلّـه أو بعضه، أو القيام غير الركني على األحوط             
وجـوباً، وذلـك كما لو هوى إلى السجود بعد االنتهاء من ذكر             
الـركوع بدون أن يرفع رأسه قائماً وجميع ذلك مشروط بفوات           
محـل التدارك، فلو تدارك الجزء الناقص صحت صالته وليس          

 .عليه شيء
 إذا زاد فـي صالته التسليم كلّه أو بعضه، كلمة منه أو             :الـرابع 

بعـض كلمة، وكذا لزيادة القيام على األحوط وجوباً، وذلك كمثل      
ما لو قام من أجل ذكر التسبيحات فتذكر أنه لم يتشهد، فإنه يهدم             

وال يجب  .  القيام ويتشهد ثُمَّ يقوم للذكر، فيكون قد زاد قياماً بذلك         
 .غيرهما من أجزاء الصالةسجود السهو لزيادة 

هذا واألحوط استحباباً عدم االقتصار على هذه الموارد، واإلتيان         
 .بسجود السهو لكّل زيادة ونقصان

سـجود السهو مؤلف من سجدتين وتشهد وتسليم، وتجب فيه  : 764م ـ  
نـية القربة، وال يجب فيه تعيين السبب، وال ُبدَّ فيه من تحقّق             

هة على ما يصح السجود عليه،      مفهـوم السـجود بوضع الجب     
ووضـع سـائر المساجد الستة، وال يجب فيه االستقبال وال           
الطهارة من الحدث والخبث وال الستر وال غيرهما مما يعتبر          
فـي سجود الصالة، وإن كان األحوط استحباباً مراعاة جميع          

 .ذلك
 :وصورته العملية الفضلى كما يلي

يم من صالته التي سها فيها،      بعد انتهاء المصلي من التشهد والتسل     
يبقـى على جلسته متوجهاً إلى القبلة، فينوي السجود للسهو قربة           
إلـى اللّه تعالى، ثُمَّ يكّبر استحباباً، ثُمَّ يهوي إلى السجدة األولى            
ويقـول فيها الذكر الخاص بسجود السهو، ثُمَّ يرفع رأسه معتدالً           

كر، ثُمَّ يرفع رأسه    مطمئـناً، ثُـمَّ يهـوي للسـجدة الثانية مع الذ          
 .مستقراً، فيتشهد ويسلّم منهياً به سجود السهو

يجـب الذكر أثناء السجود، ويجب أن يشتمل على ذكر اللّه  : 765م ـ  
على األحوط، ويتخّير المصلي بين     ) ص(تعالـى وذكر نبّيه     

 :هاتين الصيغتين
ورحمةُ اللّه وَبَركاتُه، أ ـ ِبْسِم اللّه وِباللّه، السَّالُم َعليَك َأيُّها النَِبيُّ  

 ).إلخ.. بسم اللّه وباللّه والسالم(أو 
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 .ب ـ ِبْسِم اللّه وِباللّه، وَصلَّى اللّه على ُمحمٍَّد وآِل ُمحمَّد
 .والصيغة األولى أحوط استحباباً

يجـب اإلتيان بسجود السهو بعد انتهاء الصالة فوراً، وقبل  : 766م ـ  
 وال يضر ترك الفورية     الفصـل بيـنها وبيـنه بفعل المنافي،       

بصـحة الصالة وإن أثـم مع التعمد، وحينئذ تلزمه الفورية          
 .حين التذكر أو الندم أو حين زوال المانع عند وجوده

وإذا اجـتمع علـيه سجود السهو وصالة االحتياط وقضاء جزء           
منسـي، وجب عليه تقديم صالة االحتياط على غيرها، ثُمَّ قضاء           

 .تيان بسجود السهوالجزء المنسي، ثُمَّ اإل
يتعّدد سجود السهو بتعّدد السبب الموجب له، لكنَّ مثَل الكالم : 767م ـ  

بُجَمـٍل أو ألفاٍظ متعددة في سهو واحد يعتبر واحداً، وكذا لو            
سـها فسلّم بالصيغ الثالث دفعة واحدة، فال يجب في الحالتين           

كر، ثُمَّ  إالَّ سـجود واحد للسهو، نعم لو تكلّم بجملٍة أو لفٍظ فتذ           
 .سها فتكلّم بلفظ أو جملة، لزمه السجود مرتين، وهكذا

هـذا وال يجب الترتيب في سجود السهو بترتب األسباب، خاصة           
 .وأنه ال يجب تعيين السبب في النية كما سبق بيانه

إذا شـك فـي حدوث ما يوجب سجود السهو لم يلتفت، وإذا   : 768م ـ  
ا شك في إتيانه بعد     شك في عدد الموجب بنى على األقل، وإذ       

العلـم بوجوبه أتى به وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على            
األحوط، وإذا اعتقد تحقّق الموجب، وبعد السَّالم شك فيه، لم          
يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم به أتى به             
علـى مـا مـر، وإذا علم أنه سجد سجدة واحدة من سجدتي              

أتى بها، إالَّ إذا كان قد دخل في        السـهو وشـك فـي الثانية        
التشهد، وإذا علم أنه أتى بسجدتين وشك في أنه هل زاد على            
ذلـك وأتـى بسجدة ثالثة لم يبال بهذا الشك، فإذا علم أنه أتى        

وإذا نسي سجدة .  بـثالث أعـاد سجدتي السهو على األحوط      
واحـدة فـإن أمكـنه التدارك، بأنَّ ذكرها قبل تحقّق الفصل            

 .تداركها، وإالَّ أتى بسجدتي السهو من جديدالطويل، 
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 :في الشك: المبحث الثالث
 :وتفصيل الكالم فيه يقع في فروع

 :بين الشك والظّن: األول
ُيراد بالشك تحّير المكلّف وشكه في وقوع الشيء وعدمه، بحيث          
يتسـاوى احـتمال وقوع الفعل واحتمال عدم الوقوع، من دون           

وهو ما يصطلح عليه علمياً بـ .  رجحـان أحـدهما على اآلخر    
 ).الشك(

فهو الحالة التي يكون فيها احتمال الوجود أو العدم         " الظـنّ "أّمـا   
 .أرجح من اآلخر

وقد ساوى الفقهاء في الحكم بين الشك والظّن إذا وقعا في أجزاء            
الصالة وأفعالها، فحكموا بضرورة اإلتيان بالمشكوك قبل الدخول        

 في النية أو تكبيرة اإلحرام أو الركوع        في الفعل الذي بعده كالشك    
ونحوها، وفّرقوا بينهما إذا كان المورد هو عدد الركعات، فجعلوا          
الظـّن فـي العدد ملحقاً بالعلم، ورتبوا على الشك أحكاماً خاصة            

 .سنبينها فيما يلي
واألقـوى اعتـبار الظـّن كـالعلم في عدد الركعات وفي أفعال             

د الظّن وترتيب األثر على     الصـالة، فـي ضـرورة العمل بمفا       
الطـرف الـراجح وجوداً أو عدماً، فمن ترجح لديه أنه لم يأت             
بالركوع أتى به ولو كان بعد الدخول في الجزء الذي بعده ما لم             
يكن ركناً، ومن ترجح لديه أنه أتى بالركوع اعتبره مأتياً به ولو            
 كـان قبل الدخول في الجزء الذي بعده، وهو في ذلك مثل الظنّ            
بعـدد الركعات في االعتداد بالطرف الراجح وجوداً وعدماً، فإنَّ          
مـن تحّير في أنه هل هو في الركعة الثانية أو الثالثة، ثُمَّ ترجح              
لديـه أنـه فـي الثالثة، فإنه يعتبر نفسه فعالً في الركعة الثالثة              

 .ويمضي في صالته
هل هي شك أو إذا ترّدد المكلّف في أنَّ الحالة التي هو فيها : 769م ـ  

ظـّن اعتبـرها شكاً، وإذا كانت حالته هي الشك فانقلبت إلى            
ظـّن، أو الظـّن فانقلبت إلى شك، رتّب األثر على ما استقر             
عليه أمره في الحالة الثانية، غير أنه قد يوجب بطالن الصالة           

 .في بعض الحاالت، وهذه أمثلة على ذلك
ل فأتى به ثُمَّ  ـ إذا كـان قد شك في الركوع قبل تجاوز المح  1

انقلـب شكه إلى ظّن باإلتيان به، فإنَّ معنى ذلك أنه قد أتى             
 .بركوع زائد، فتبطل صالته



 
268

 ـ إذا ظّن أنه في الركعة الثالثة فتابع صالته على هذا األساس  2
ثُمَّ انقلب ظنّه إلى الشك بين االثنتين والثالث، فإن لم يكن قد            

 ألنَّ صحة الصالة  أكمـل ذكر السجدة الثانية بطلت صالته،      
فـي هذه الحالة من الشك مشروطة بوقوع الشك بعد إكمال           

 .ذكر السجدة الثانية
وهكذا فإنَّ تحّول حالة المصلي والعمل على طبق الحالة الجديدة          
قـد يسـتوجب صحة العمل وقد يستوجب فساده، فال بد من أخذ             

 .ذلك بعين االعتبار
 :حكم كثير الشك: الثاني

ام الشك إنما يعالج حالة الشك العادية، فإذا تكرر         ما يذكر من أحك   
الشـك مـن المكلّف حتى صار كثير الشك اختص بحكم خاص            

 .نذكره في مسائل
كثير الشك هو الذي يتكرر منه الشك في فعل خاص، أو في : 770م ـ  

كّل فعل، بنحو يتجاوز المألوف، والمرجع فيه العرف، حيث         
ث صلوات مرة يعتبر    يـرى العـرف أنَّ من شك في كّل ثال         

وقد تتفاقم كثرة الشك فتصل إلى حّد الوسوسة،      .  كثيـر الشك  
وهـي حالـة مرضية يسيطر فيها الشك على الذهن حتى ال            
يملـك القطع بشيء على اإلطالق، أو بشيء خاص، كالشك          
الـدائم في الطهارة للوسواسي بالنجاسة، أو بالنطق الصحيح         

ومن .  ير ذلك من الحاالت   لتكبيرة اإلحرام أو القراءة، أو بغ     
كان كثير الشك أو وسواسياً في فعل خاص اقتصر في صدق           
هـذا العـنوان عليه بذلك الفعل دون غيره من األفعال التي            

 .يكون شكه فيها عادياً
من كثر شكه من باب المصادفة " كثير الشك"ال يشمل عنوان : 771م ـ  

كون واالتفـاق لظـروف خاصة توجب التوتر والقلق، كأن ي         
مطارداً من ظالم، أو محزوناً بفقد عزيز أو خسارة مال، فإنه           
يتعاطى مع هذا الشك الكثير الطارئ مثلما يتعاطى مع الشك          

 .االعتيادي
حكـم كثيـر الشك، وكذا الوسواسي، أن يأخذ بالحالة التي   : 772م ـ  

يعتبـر عملـه فيها صحيحاً، سواء كان الشك في األفعال أو            
عات، فمن كان كثير الشك في أنه صلّى        الشروط أو عدد الرك   

أو لـم يصّل يعتبر أنه قد صلّى، أو في أنه توضأ للصالة أو              
ال، يعتبـر أنه قد توضأ، أو في أنه ركع أو ال، يعتبر أنه قد               
ركـع، أو في أنه ركع مرة أو مرتين، يعتبر أنه قد ركع مرة              

ن واحـدة، أو في عدد الركعات، فإنه يبني على األكثر، إالَّ أ           
يكـون األكثـر مفسـداً، كمن شك في أنه صلّى الظهر أربع             
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ركعـات أو خمـس، فإنه هنا يبني على األقل الذي تكون به             
 .الصالة صحيحة، وهكذا

إذا لـم يعـتن كثيـر الشك بشكه ثُمَّ تبين له وجود خلل في    : 773م ـ  
صـالته فـي الموضع الذي كان قد شك فيه وجب عليه أن             

لته، فإن كان زيادة أو نقصاً مبطالً       يعمل بما هو المناسب لحا    
أعـاد صالته، وإن كان مما يمكن تداركُه تدراكَه، وإن كان           

ونفس الحكم ثابت لغير كثير  .  مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا    
الشك في الحاالت التي َيعمل فيها بوظيفة الشاك، ثُمَّ يتبين له           

 .وجود الخلل، كما سيأتي بيانه
الشك االعتناء بشكه، فإذا شك في أنه ركع أو ال يجوز لكثير : 774م ـ  

ال، لـم يجز له الركوع، فإن ركع بطلت صالته، نعم إذا كان             
الشـك فـي القراءة أو الذكر وأتى بالمشكوك بقصد القربة لم      

 .تبطل صالته
لـو شك في حصول حالة كثرة الشك بنى على عدمها، وإذا  : 775م ـ  

 بنى على بقائها، إالَّ     كان كثير الشك فشك في زوال هذه الحالة       
أن يرجع شكه إلى الشك في مفهوم كثرة الشك العرفي ومدى           
اعتـبار حالـته من نوع كثرة الشك أو ال، فإنه حينئذ يعتني             

 .بشكه وال يلحقه حكم كثير الشك
 :الشك في األفعال: الثالث

الشـك الذي يحصل من اإلنسان العادي في شكه تارة يكون في            
ا وتارة يكون في عدد ركعاتها، ولكلٍّ       أفعـال الصـالة وشروطه    

مـنهما حكـم خـاص، وفي هذا الفرع نتعّرض لحكم الشك في             
األفعال والشروط، وحيث إننا قد ذكرنا حكم الشك في كّل فعل أو            
شـرط عـند الحـديث عنه في محله فإنه ال ضرورة لإلعادة،             
ونكتفي هنا بالتعّرض للقاعدة العامة التي ترجع إليها تلك الفروع          

 :المذكورة وغيرها مما يمكن أن يستجد، وذلك كما يلي
كلّمـا شك المصلي في أداء واجب من واجبات الصالة بنى  : 776م ـ  

 :وتستثنى من ذلك الحاالت التالية.  على أنَّه لم يؤده
إذا شك في اإلتيان بجزٍء من أجزاء الصالة بعد         : الحالـة األولى  

ترتيبها وتنسيقها ودخل في    أن تجاوز مكانه المقرر له فيها تبعاً ل       
الجزء الذي يليه ولو كان مستحباً، فإنه يمضي وال يعتني بشكه،           
فـإذا شـك في تكبيرة اإلحرام وهو يقرأ الفاتحة فإنه يمضي وال             
يكتـرث، وكذا إذا شك في القراءة وهو في القنوت، أو شّك في             
القـراءة وهـو راكع حتى لو كان الشك في ذلك وهو يهوي إلى              

ولـم يصل بعد إلى مستوى الراكع، ألنَّ المهم في عدم           الـركوع   
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االعتـناء بالشك هو التجاوز لمحل الجزء المشكوك فيه، وبمثل          
 .الهوي يتحقّق التجاوز ولو لم يدخل بعد في الجزء التالي

وهذا الحكم العام بعدم االعتناء بالشك في شيء بعد التجاوز عنه           
قاعدة " لدى الفقهاء بـ     أو بعد الدخول في الجزء الذي يليه يسمى       

، وقـد مـّرت بنا من خالل استعراض أجزاء الصالة           "الـتجاوز 
وفي مقابل ذلك يجب االعتناء .  تطبـيقات كثيـرة لهـذه القاعدة    

بالشك إذا حصل في جزٍء قبل التجاوز عن مكانه المقرر له وهو            
، وبموجب هذه   "قاعدة الشك في المحل   "ما يسمى عند الفقهاء بـ      

 على كّل من يشك في جزء قبل أن يتجاوزه  إلى            القاعـدة يجب  
الجـزء الـذي يلـيه أن يعتني بشكه ويفترض بأنه لم يأت بذلك              
الجزء المشكوك فيؤديه، وذلك كمن شك في القراءة قبل أن يهوي           
إلـى الـركوع أو قبل أن يشرع في القنوت، فإنه يأتي بالقراءة             

 .وهكذا سائر الموارد.  معتبراً أنه لم يقرأ بعد
إذا شـك في صحة الجـزء الواقع وفساده، ال في         : الحالة الثانية 

أصـل وقـوعـه ووجـوده، بعدما أداه وفرغ منه، فالحكم فيه            
الصـحة علـى أي حال، سواء كان حين الشك قد تجاوز المحل             
المقرر لذلك الجزء ودخل في الجزء الذي يليه أم لم يتجاوز ولم            

ة التكبير فالتكبير   يـدخل، فمـن كبـر لإلحرام ثُمَّ شك في صح          
صـحيح وإن لم يكن قد قرأ بعد، وكذا من شك في صحة القراءة              

 .ولم يكن قد ركع
وهـذا الحكـم العـام بعدم االعتناء بالشك في صحة ما وقع بعد              

، وقد مّرت   "قاعدة الفراغ "الفـراغ مـنه يسـمى لدى الفقهاء بـ          
 .تطبيقات عديدة له من خالل استعراض أجزاء الصالة

إذا بدأ الصالة وشروطُها متوافرة، ثُمَّ شك في أنَّ         : ثالثةالحالـة ال  
هـذه الشـروط هل استمرت مع صالته أو اختل شيء منها في             

من بدأ صالته   : أثـناء الصـالة، مضى ولم يعتن بشكه، ومثاله        
مستقبالً للقبلة ثُمَّ شك في أنه هل انحرف عنها في بعض األجزاء            

أت صالتها وهي ساترة    امرأة بد : السـابقة أو ال، ومـثال آخـر       
لشـعرها ثُـمَّ تشك في أنه هل انكشف شعرها في األثناء أم ال،              
والحكـم في المثالين هو المضي وعدم االعتناء ألنَّ األصل بقاء           
الحالة السابقة، ومن أمثلة ذلك أيضاً أن يشك في وقوع مبطل من            

 .المبطالت أو صدور زيادة مبطلة منه فإنه ال يعتني بكّل ذلك
في كّل حالة كان الحكم فيها المضي وعدم االعتناء بالشك إذا : 777م ـ  

طبق المصلي هذا الحكم ثُمَّ انكشف أنه لم يكن قد أتى بالجزء            
المشـكوك حقاً، فإنه إذا كان بإمكانه التدارك بالمعنى المتقّدم          
فـي مـبحث الـزيادة والنقصان رجع وتدارك، وإالَّ مضى           
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لمتروك ركناً، فإنَّ انكشاف    وصحت صالته ما لم يكن الجزء ا      
 .فوته يبطل الصالة

وفـي كـّل حالة كان الحكم فيها هو االعتناء بالشك واإلتيان بما             
يشـك فـيه، تبعاً لقاعدة الشك في المحل، إذا طبق المصلي هذا             
الحكم فأتى بالجزء المشكوك ثُمَّ اتضح له أنه كان قد أتى به سابقاً             

ء ركناً، كأن يكون ركوعاً     مضى في صالته ما لم يكن ذلك الجز       
وقـد كـرره مرتين أو سجدتين وقد سجد أربع سجدات، فتبطل            

 .عندئذ صالته بزيادة الركن
 :الشك في عدد الركعات: الرابع

الشك في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من الصالة فال أثر له             
ألنَّ : وال يعتنى به، وأّما إذا كان في أثناء الصالة فهو على أقسام           

مـنه ما هو مبطل للصالة، ومنه ما هو غير مبطل وبحاجة إلى             
عـالج شرعاً، ومنه ما هو غير مبطل وليس بحاجة إلى عالج،            

 :فهذه أقسام ثالثة
 : ـ الشك الذي ال أثر له1

ونريد به الشك الذي ال يبطل الصالة، وال تحتاج معه في صحتها            
ى الصور  إلـى معالجة بمثل صالة االحتياط، وهو يتمثّل في إحد         

 :التالية
أن يجد المصلي نفسه وهو يتشهد، أو قد أكمل تشهده،          : األولـى 

وشـك فـي أنـه هـل فرغ من الركعة الثانية وهذا هو التشهد               
المطلوب منه في مثل هذا الموضع، أو أنه لم يفرغ حتى اآلن إالَّ             
من الركعة األولى وقد وقع هذا التشهد منه سهواً، ففي هذه الحالة            

ـ    لي على أنه قد صلى ركعتين، وأنَّ هذا هو التشهد          يبنـي المص
المطلوب منه، ويقوم ألداء الركعة الثالثة إذا كانت صالته ثالثية          
أو رباعـية وال شيء عليه، وأّما إذا كانت صالته ثنائية ـ ذات   

 .ركعتين ـ فعليه أن يكمل تشهده وتسليمه وتصح صالته
 نفسه يتشهد أو قد     أن يصلي اإلنسان صالة رباعية فيجد     : الثانـية 

أكمـل تشـهده، وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية إلى ما             
بعده من ركعات، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة وهذا            
هـو التشـهد المطلوب منه في مثل الموضع، أو أنه ال يزال في      
الـركعة الثالـثة وقد وقع منه هذا التشهد سهواً، ففي هذه الحالة             

أنه في الرابعة ويكمل صالته على هذا األساس وال         يبنـي على    
 .شيء عليه

أن يصـلي اإلنسـان صالة ثالثية فيجد نفسه مشغوالً          : الثالـثة 
بالتسليم ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة وهذا التسليم هو            
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المطلـوب منه في مثل هذا الموضع، أو أنه ال يزال في الركعة             
سليم سهواً، ففي هذه الحالة يبني على       الثانية وقد وقع منه هذا الت     

 .أنه أتى بالثالثة ويكمل تسليمه وال شيء عليه
 : ـ الشك الذي له عالج2

ونـريد به صور الشك التسع المشهورة التي ال تبطل بها الصالة            
إذا تمت معالجتها بالنحو المطلوب شرعاً، ووقعت في خصوص         

 :الصالة المؤلفة من أربع ركعات، وهذه الصور هي
أن يرفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، أو        : الصـورة األولى  

يكمـل الذكـر فيها على األقل، ثُمَّ يشك في أنَّ هذه الركعة التي              
هل هي ثانية أو ثالثة، فالثانية متيقنة ال ريب         : فـرغ مـنها اآلن    

فيها، والثالثة محل الريب، فيبني على أنها ثالثة، ويأتي بالرابعة،          
م، ثُـمَّ يأتـي بصالة االحتياط، وهي ـ في هذه    ويتشـهد ويسـلّ  

الصورة ـ ركعة واحدة من قيام على األحوط وجوباً للقادر على  
القيام، أو ركعة واحدة من جلوس بدالً عنها لمن عجز عن القيام            

 .وكانت وظيفته الصالة جالساً
أن يشك هل صلّى ثالث ركعات أو أربع، فإنه يبني على           : الثانية

ء أوقـع الشك منه حال القيام أم حال الركوع أم           األربـع، سـوا   
السـجود أم بعد رفع الرأس من السجود، ويتّم ما بقي من الركعة          
الرابعة ويتشهد ويسلّم، وإذا كان المصلي مكلّفاً بالصالة قائماً فله          
هـنا الخيار بين االحتياط بركعة من قيام واالحتياط بركعتين من           

م ومكلّفاً بالصالة من جلوس     جلـوس، وإن كان عاجزاً عن القيا      
 .فعليه االحتياط باإلتيان بركعة واحدة جالساً

هذا كلّه إذا لم يطرأ هذا الشك على المصلي وهو يتشهد وإالَّ كان             
مـن الصـورة الثانية للقسم السابق الذي تصح معه الصالة بال            

 .عالج
أن يشـك بين الركعتين واألربع بعد إكمال السجدتين،         : الثالـثة 
بالفراغ من الذكر من السجدة الثانية أو برفع الرأس منها،   وذلـك   

فيبني على األربع ويتّم الصالة ويأتي بركعتين من قيام، وإن كان           
 .المصلي ممن يصلي جالساً احتاط بركعتين من جلوس

أن يشك بين الركعتين والثالث واألربع أيضاً بعد إكمال         : الرابعة
الصالة، ويأتي أوالً بركعتين    السـجدتين، فيبني على األربع ويتّم       
وإن كان فرضه أن يصلي     .  مـن قـيام ثُمَّ بركعتين من جلوس       

 .جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثُمَّ بركعة جالساً
أن يشـك بين األربع والخمس بعد إكمال السجدتين،         : الخامسـة 

 .فيبني على األربع ويتّم الصالة ويسجد سجدتي السهو
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ربع والخمس حال القيام، فعليه أن      أن يشـك بـين األ     : السادسـة 
يهـوي جالساً، وبذلك يرجع شكه إلى الشك بين الثالث واألربع،           
ألنه بجلوسه هدم الركعة التي كان فيها وقطعها، وهذا يعني أنها           
لـو كانت هي الرابعة فقد بقي معه ثالث ركعات، ولو كانت هي             
الخامسـة فقـد بقـي معـه أربع ركعات، فهو اآلن بين الثالث              
واألربـع، فيبني على األربع ويتّم الصالة ويأتي بركعة قائماً أو           

 .بركعتين جالساً، تطبيقاً لما تقّدم في الصورة الثانية
أن يشك بين الثالث والخمس وهو قائم، فيجلس ويرجع         : السابعة

شـكه إلـى الشك بين االثنتين واألربع، فيبني على األربع ويتّم            
 تطبيقاً لما تقّدم في الصورة      الصـالة ويأتـي بـركعتين من قيام       

 .الثالثة
أن يشك بين الثالث واألربع والخمس حال القيام، فيجلس         : الثامنة

ويرجع شكه إلى الشك بين االثنتين والثالث واألربع، فيبني على          
األربع ويتّم الصالة ويأتي أوالً بركعتين من قيام ثُمَّ بركعتين من           

 .لرابعةجلوس تطبيقاً لما تقّدم في الصورة ا
أن يشك بين الخمس والست وهو قائم فيجلس ويرجع         : التاسـعة 

شكه إلى الشك بين األربع والخمس ويتّم صالته ويسجد سجدتي          
 .السهو تطبيقاً لما تقّدم في الصورة الخامسة

ففـي هـذه الصـور التسع تصح الصالة بالعالج الذي حّددناه،            
عالج رغم  ويستثنى من ذلك حاالت تصح فيها الصالة من دون          

 :كون الشك من نوع تلك الصور التسع، وهذه الحاالت هي
إذا حصـل للشاك ترجيح معين ألحد االحتماالت، وهو ما          : أوالً

فيعتمد على ظنّه، فإذا غلب على ظّن المصلي أنَّ         " بالظّن"يسمى  
هـذه الركعة التي هو فيها هي ثالثة أو رابعة أو ثانية ـ مثالً ـ    

 كما يعمل بعلمه في عدد الركعات، وال        عمـل بظـنّه هذا، تماماً     
 .شيء عليه وال يحتاج إلى عالج

إذا كـان اإلنسـان مفرطاً في الشك وخارجاً عن الحالة           : ثانـياً 
االعتـيادية على نحو يصدق عليه عرفاً أنه كثير الشك، كما إذا            
كـان يشـك عادة في كّل ثالث صلوات متتالية مرة واحدة على             

وات متتالية مرتين، وهكذا، فعليه أن      األقـل، أو في كّل ست صل      
يلغـي شكه ويفترض أنه قد أتى بما شك فيه من ركعات، أي أنه              
يبني على األكثر، فإذا شك في أنه هل أتى بركعتين أو ثالث بنى             
علـى الـثالث، وإذا شك بين الثالث واألربع بنى على األربع،            

ك وال  ويتّم صالته في هاتين الحالتين أو غيرهما من حاالت الش         
شـيء علـيه وال يحـتاج إلى عالج، إال إذا كان األكثر مبطالً              
للصـالة فإنـه ـ حينـئذ ـ يبني على األقل ويتّم صالته بدون      
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عـالج، وذلـك كما لو شك بين األربع والخمس فإنه يبنى على             
 .األربع، ألنَّ البناء على الخمس يبطل الصالة

أو مأموماً، وكان   إذا كـان الشاك في عدد الركعات إماماً         : ثالـثاً 
مأمـومه أو إمامه حافظاً وضابطاً للعدد، رجع إليه واعتمد على           
حفظه، سواء كان حفظه على مستوى اليقين أو الظّن، كما سيأتي           

 ).365:ص: أنظر.  (تفصيله
إذا كـان المصـلي يـؤدي صالة النافلة وشك في عدد            : رابعـاً 

 صالته وال   ركعاتها فإنَّ له أن يبني على أقل عدد محتمل ويكمل         
شيء عليه، وله أن يبني على أكبر عدد محتمل ما لم يكن مبطالً             

 .ويكمل صالته وال شيء عليه
 : ـ الشك المبطل للصالة3

ونريد به القسم الثالث الذي ليس له عالج، فتبطل به الصالة عند            
إن كّل حالة غير    : "حدوثـه، ويجمـع فروع هذا القسم أن نقول        

ا تقّدم صحة الصالة معه، بعالج أو       الحـاالت الـذي ذكرناها مم     
".  بـدون عـالج، فهـو من النوع الذي يتسبب ببطالن الصالة           

 :وتوضيحاً لذلك نذكر الحاالت التالية من هذا القسم
أن ال ينحصـر شك المصلي في عدد معين من أعداد           : األولـى 

الـركعات، فـال يدري في أية ركعة هو، من دون أن يخطر في        
 ينطلق منه لمعالجة الشك، وليس عليه هنا        ذهنه عدد معين متيقن   

 .إالَّ قطع الصالة واستئنافها من جديد
أن يكون شكه في غير الرباعية من الصلوات اليومية،         : الثانـية 

كـأن يكون شكه بين االثنين والثالث في صالة المغرب، أو بين            
األولـى والثانية في صالة الصبح، وتبطل الصالة بهذا الشك في           

 .الموردين
أن يتـرّدد المصلي في عدد الركعات في صالة رباعية          : الثالـثة 

دون أن يتأكد ويتثبت من وجود الركعة الثانية كاملة سالمة، وإنما           
تكمل ـ كما أسلفنا القول ـ  بإكمال الذكر في السجدة الثانية من   
الركعة الثانية، كما إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في            

 التي فرغ منها اآلن هل هي األولى أو الثانية،          أنَّ هـذه الـركعة    
وكمـا إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة األولى، أو قبل ذلك،             
فـي أنَّ هـذه الركعة التي يؤديها هل هي الثانية أو الثالثة، فإنَّ              

.  صـالته تبطل حينئذ، ألنَّ وجوَد الركعة الثانية كاملةً غيُر مؤكد          
ك في بعض الصور بعد إتمام      وهذا هو معنى اشتراط حدوث الش     

 .ذكر السجدة الثانية
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يجب التذكير في هذا القسم بأنَّ بطالن الصالة وإن كان حتماً : 778م ـ  
الزمـاً فـي مـثل هذه الحاالت، غير أنه يمكن تدارك ذلك             
وتصـحيح الصـالة ضمن االستثناءات التي وردت في ثنايا          

 :كالمنا اآلنف، وهذه االستثناءات هي
لشك من المصلي أثناء التشهد أو بعده، بنحو يشك  ـ حـدوث ا  1

أن تشـهده هذا هل وقع منه خطأ في الركعة األولى، وأنه            
اآلن فـي الركعة األولى، أو أنه في الركعة الثانية والتشهد           
في محله، فإنه يجعل التشهد قرينة على أنه قد أتـّم الركعة           

 .الثانية ويرتب عليها اآلثار المناسبة
 شكِّه إلى الظّن والترجيح لعدد على غيره، فضالً عّما  ـ تحوُّلُ 2

لو تحّول إلى يقين، فإنه يعمل على مقتضى ظنّه أو يقينه في           
 .جميع الحاالت

 ـ كونه كثير الشك، فإنه ال يعتني بشكه حتى في الحاالت التي  3
 .يكون الشك فيها من اإلنسان العادي مبطالً

م على اآلخر، الشاك منهما  ـ أن يعتمد كّل من اإلمام والمأمو 4
 .على الحافظ

 ـ أن يكون الشك في نافلة، فإنه تصح به الصالة رغم كونها   5
وقد مّر جميع ذلك في محله      .  ركعتـين فـي معظم النوافل     

 .مفصالً
في كّل صورة يهدم فيها القيام فإنَّ األحوط وجوباً أن يسجد : 779م ـ  

النتهاء من صالة   سـجدتي السهو لزيادة القيام، ومحلها بعد ا       
 .االحتياط أو بعد سجدتي السهو الواجبتين في عالج الشك

فـي الصور التسع التي يمكن تصحيح الصالة فيها في حال  : 780م ـ  
الشـك ال يجوز للمكلف قطع الصالة واستئنافها على األحوط          
وجـوباً، بل ال ُبدَّ له من العمل بموجب العالج الذي تفرضه            

 .يهاصورة الشك التي هو عل
 :في صالة االحتياط: الخامس

وهي الصالة التي يجب اإلتيان بها لعالج الشك بالنحو الذي بيناه           
فـي صور الشك بهدف تدارك النقص المحتمل في عدد ركعات           

 .الصالة
يشـترط في صالة االحتياط جميع ما يشترط في الصالة من  : 781م ـ  

إذا أحرز  الشرائط، كاالستقبال والطهارة والستر وغير ذلك، ف      
ذلـك كلّه ينوي ويكبر لإلحرام، ويقرأ الفاتحة من دون سورة           
ويخفـت فيها على األحوط وجوباً، بما فيها البسملة، ويركع          



 
276

ويسجد السجدتين ويتشهد ويسلّم، إن كانت ركعة واحدة، وإن         
.  كانـت ركعتين جعل ذلك التشهد والتسليم في الركعة الثانية         

 . قنوتوليس فيها أذان وال إقامة وال
الظاهـر لـزوم اإلتـيان بهـا فوراً بعد الصالة، وقبل فعل     : 782م ـ  

المنافـي، وعلـيه فإنه ال يجوز تعمد فعل المنافي قبلها بنية            
إعـادة الصالة، ولو صدر منه المنافي اختياراً أو اضطراراً          

 .أعاد الصالة بدون صالة االحتياط
مالها، فإن كان قبل إذا زال شـكه واعتقد تمامية الصالة واكت : 783م ـ  

صالة االحتياط لم يحتج إليها، وإن كان أثناء صالة االحتياط          
 .جاز له قطعها وجاز إتمامها بنية النافلة ركعتين

إذا زال شـك المصلي بعد فراغه من الصالة واعتقد نقصان  : 784م ـ  
 :صالته ركعة أو أكثر، فإنَّ حكمه نفصله في الحاالت التالية

 له النقص قبل البدء بصالة االحتياط، وعليه في         أن يتبين : األولى
هذه الحالة أن يغض النظر عما وقع منه من تشهد وتسليم، ويقوم            

 .إلكمال صالته وتدارك النقص بشكل طبيعي
 :أن يتبين له النقص أثناء صالة االحتياط فهنا صورتان: الثانية

أ ـ أن يكـون ذلـك قبل الدخول في ركوع الصالة، فإن كانت    
ته قياماً استمر فيها بقصد إكمال الناقص من صالته، ال          صال

.  بقصـد كـونها صالة احتياط، وأتمها بمقدار ما نقص منها          
وإن كانـت صـالته جلوسـاً فإنَّ عليه أن يلغي ما أتى به              
وينهض قائماً ليتدارك الناقص وكأنه لم يتشهد ولم يسلّم، من          

 .دون تكبيرة اإلحرام
ول في الركوع، فإنَّ عليه قطع ب ـ أن يكـون ذلـك بعد الدخ   

صـالة االحتياط التي هو فيها وإعادة صالة الفريضة التي          
كان قد شك فيها من جديد على األحوط وجوباً، سواء كانت           

 .صالته االحتياطية من قيام أو من جلوس
أن يتبين له النقص بعد الفراغ من صالة االحتياط، فإن          : الثالـثة 

نقص منها صح ما أتى به وأجزأ       كـان الـذي أتى به بمقدار ما         
عـنه، وإذا كان المأتي به أقل من الناقص، وذلك كمن شك بين             
الـثالث واألربـع، فأتـى بركعة االحتياط قائماً، ثُمَّ تبين له قبل             
اإلتيان بالمنافي أنَّ الناقص من صالته ركعتان، فالظاهر وجوب         

 تتميم  إعادة الصالة، وعدم كفاية صالة االحتياط وحدها، وال مع        
 .الناقص متصالً بها على األحوط

أن يتبين له بعد الفراغ من صالة االحتياط زيادتها عن          : الـرابعة 
الـناقص مـن الفريضة، وحكمه لزوم إعادة صالة الفريضة من           
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أن : ومثاله.  جديـد وعـدم االكتفاء بصالة االحتياط التي أداها        
ين احتياطا  يكون قد شك بين االثنتين واألربع، وبعدما أتى بركعت        

تبـين لـه أنَّ الـناقص من صالته ركعة واحدة، وأنَّ ما أتى به               
 .احتياطا أزيد مما نقص من الفريضة

يجـري في صالة االحتياط ما يجري في سائر الفرائض من  : 785م ـ  
أحكـام السـهو في الزيادة والنقصان، ومن أحكام الشك في           

بني على  األفعـال، وال تبطل مع الشك في عدد ركعاتها، بل ي          
األكثـر، إالَّ إذا كـان األكثر مفسداً فيبني على األقل، وتصح         

 .حينئذ من دون صالة احتياط ثانية خاصة بها
إذا نسي من صالة االحتياط ركناً ولم يتمكن من تداركه، أو : 786م ـ  

 .زاد فيها ركناً أو ركعة بطلت صالته ولزمه إعادة الفريضة
ة االحتياط بنى على العدم إالَّ إذا إذا شـك في اإلتيان بصال : 787م ـ  

كان بعد خروج الوقت، أو بعد صدور ما ينافي الصالة عمداً           
 .وسهواً، فإنه ال يبالي بشكه ويعتبر أنه قد أتى بها

 :الشك خالل صالة الجماعة: السادس
مـا ذكرنا من أحكام الشك في عدد الركعات بنوعيه إنما هو في             

ة الجماعة فإنَّ اإلمام إذا شك      غيـر صالة الجماعة، أّما في صال      
في عدد الركعات يرجع في شكه إلى المأموم الحافظ، عادالً كان           
المأمـوم أو فاسـقاً، ذكراً أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه             

والظاّن منهما بمنزلة الحافظ فيكفي     .  يـرجع إلـى اإلمام الحافظ     
 .كونه ظاناً في رجوع الشاك إليه

ون فيكون بعضهم حافظاً وبعضهم شاكاً، فهنا       وقد يختلف المأموم  
يرجع اإلمام إلى الحافظ منهم، لكن المأموم الشاك ال يمكنه حينئذ           
الـرجوع إلـى اإلمـام، بل إنَّ عليه العمل بموجب شكه، إالَّ أن       
ُيحـدث رجوع اإلمام إلى الحافظ من المأمومين له الظّن فيجوز           

 .يهللشاك من المأمومين ـ حينئذ ـ الرجوع إل
وكما يرجع كّل من المأموم واإلمام إلى اآلخر في عدد الركعات           
كـذلك فإنَّ الشاك منهما يرجع إلى الحافظ في األفعال، فإذا شك            
المأمـوم الـذي لـم يتخلّف عن متابعة اإلمام بأنه سجد مرة أو              
مرتين، جاز له الرجوع إلى اإلمام الحافظ في ذلك، أّما إذا احتمل           

في السجود فإنه ال يجوز له الرجوع فيها إلى         تخلّفـه عن اإلمام     
 .اإلمام، بل يبني على األقل ويأتي بسجدة ثانية
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 :تتمة في حكم الخلل في النافلة
ال تختلف النافلة عن الفريضة فيما ذكر من أنواع الخلل وأحكامه           

 :ما عدا أموراً
 .ال تبطل النافلة بزيادة الركن اضطراراً أو سهواً: األول

يجـب تـدارك الجزء المنسي فيها ولو بعد الدخول في           : الثانـي 
الـركن الـذي بعـده رغم استلزامه لزيادة الركن، ألنه من نوع          

لو نسي  : مثالً.  الـزيادة اضطراراً وقد تقّدم أنَّه ال يبطل النافلة        
القراءة وتذكرها بعدما دخل في الركوع، لزمه الوقوف والقراءة         

 .ثُمَّ الركوع مرة ثانية، وهكذا
 .ال يجب فيها سجود السهو عند حصول موجب السهو: لثالثا

 .ال يجب قضاء السجدة الواحدة عند نسيانها: الرابع
ال تبطل بالشك في عدد ركعاتها وإن كانت مؤلفة من          : الخـامس 

ركعتـين، وحينـئذ يجوز البناء فيها على األقل مثلما يجوز فيها            
األكثر موجباً لبطالنها   البناء على األكثر، إالَّ إذا كان البناء على         

 .بزيادة ركعة عليها فيبني على األقل
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 الفصل الرابع

 في صالة المسافر

 وفيه تمهيد ومباحث
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 :تمهيد
 :وفيه فائدتان

 :في معنى القصر والتمام: األولى
قد سبق القول إنَّ الفرائض اليومية مؤلفة في مجموعها من سبع           

متواجد في وطنه،   عشرة ركعة، وهي إنما تكون كذلك للحاضر ال       
ولمـن فـي حكمـه كناوي اإلقامة عشرة أيام فصاعداً في غير             
وطنه، أّما المسافر الذي قطع المسافة الشرعية فإنَّ عدد ركعات          
الفرائض اليومية يصبح إحدى عشرة ركعة، إذ تصير كّل صالة          
مؤلفة من أربع ركعات ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء،         

 .على حالهماوتبقى الصبح والمغرب 
وتسـمى صالة الحاضر بالتامة، والتكليف بإيقاعها أربع ركعات         

صالة (، فإذا سافر نقص العدد ركعتين وتسمى        )التمام(يسمى بـ   
، والقصـر معناه ترك جزء من الشيء، كما في قصر           )القصـر 

 .الثوب والشعر، بمعنى أخذ شيء منهما
اليومية بل  هذا وال يقتصر أثر السفر على عدد ركعات الفرائض          

إنـه يؤثر في النوافل المترتبة على هذه الفرائض فتسقط النوافل           
الـنهارية، وهـي نافلة الظهر والعصر، وال تسقط نافلة المغرب           
وصـالة الليل ونافلة الفجر، أّما نافلة العشاء وهي الُوتَْيرة فتسقط           

 .ـ أيضاً ـ ولكن ال بأس باإلتيان بها برجاء كونها مطلوبة
 :ي الوطن وأقسامهف: الثانية

لما كان بيان مفهوم الوطن مما يرتكز عليه وضوح مفهوم السفر           
فإنـه ال ُبـدَّ من ذكره في هذا التمهيد مقدمة لغيره من المباحث،              

 :فنقول
ـ فقهياً ـ التواجد في الوطن، مقابل السفر،  " الحضر"ُيـراد بـ  

وتكلـيف الحاضـر أن يؤدي صالته تماماً، فإذا سافر عن وطنه            
ولزمه قصر الصالة " مسافراً"بالـنحو المعتبـر في الشرع صار      

والمراد .  وتـرك الصوم، كما سنبينه بالتفصيل بعد هذا التمهيد        
بالـوطن البلدة أو الموضع الذي يسكنه اإلنسان ويستقر فيه بأحد           

 :المعاني التالية
البلد الذي ينسب إليه المكلّف عرفاً من حيث كونه مسكن          : األول

وال يشترط تولده ونشأته فيه، بل يكفي كونه        .  ائلـته أبـويه وع  
موطن آبائه وأجداده، ولم يعرضوا عنه، فيعد وطنهم هذا وطناً له           
حتـى لو لم يذهب إليه أبداً مع أبويه ما دام ناوياً على الترّدد إليه      

 ".الوطن األصلي"والسكنى فيه يوماً ما، ولنسمه 
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اً دائماً له، كالبيروتي الذي     البلد الذي يتخذه المكلّف مقر    : الثانـي 
يـتخذ بعلبك وطناً دائماً له، أو البغدادي الذي يتوطن النجف، أو            

).  الوطن الدائم (الشامي الذي يتوطن حلب، ونحوهم، وليكن اسمه        
وال يشرع المكلّف في ترتيب أحكام الوطن عليه إالَّ بعد اعتباره           

ة سكنه  عـند العـرف وطناً له، وهو أمر يختلف باختالف طبيع          
ومالبسـاته، فقد يحتاج إلى مّدة من الزمن ليتحقّق مفهوم التوطن           

ومع الشك في   .  العرفـي في حالته، وقد يتحقّق من اليوم األول        
 .ذلك يصلي قصراً حتى ينجلي األمر

الـبلد الـذي يتخذه المكلّف مقراً ومسكناً مؤقتاً له مدة           : الـثالث 
 سفراً، والمرجع في    طـويلة، نسـبياً، بنحو ال يعتبر تواجده فيه        

تحديـدها العرف، فتختلف باختالف الظروف، بين الثالث سنين         
واألربـع واألقل واألزيد، وذلك كالعمال الذين يسكنون في مقر          
عملهـم، أو الطالب الذين يهاجرون لطلب العلم في النجف وقم           
وأوروبا وغيرها فيسكنون مّدة الدراسة، وكالمهاجرين من بلدانهم        

 من دون أن يعرضوا عن بلدهم األصلي، فإنَّ حكم          طلـباً لألمن  
هـؤالء في مقرهم المؤقت كحكمهم في وطنهم األصلي أو الدائم           
مـا داموا قد استقروا فيه، يسافرون منه ويرجعون إليه، ويمكن           

 ).الوطن المؤقت(تسميته بـ 
مـن لـيس لـه وطن بأحد المعنيين المتقدمين، فهو قد            : الـرابع 

 ولم يتخذ بلداً غيره مقراً دائماً أو مؤقتاً         أعرض عن بلده األصلي   
لـه، وكـان مضطراً بحكم طبيعة ظروفه على التنقل بين آونة            
وأخرى من مكان إلى مكان، وذلك كسكان البوادي الذين يرحلون          
طلـباً للماء والمرعى، وكالموظف الذي يضطره عمله إلى تغيير          

سوف سـكنه بـين فترة وأخرى من دون أن يعرف المّدة التي             
يقضـيها فـي موضع سكنه، فمثل هذا يعتبر منزله وطناً له مّدة             
اسـتقراره فيه، مهما تكن مّدة بقائه فيه طويلة أو قصيرة، سواء            

الوطن (كـان فـي بـرية أو في بلٍد عامٍر، ويمكن تسميته بـ               
 ).الموضعي

المهاجرون إلى البلدان النائية طلباً للرزق أو العلم أو األمن، : 788م ـ  
انـوا قد أعرضوا عن وطنهم السابق، بحيث لم يعد لهم           إن ك 

وطن، فإنهم يرتبون أثار الوطن على مهجرهم ما داموا فيه،          
سـواء قـرروا السكن فيه مّدة طويلة أو قصيرة كسنة مثالً،            
ويكـون مهجرهم وطناً لهم من النوع الرابع، فيتمون الصالة          

مهجرهم أّمـا إذا لم يعرضوا عن وطنهم السابق فإنَّ          .  فـيه 
يكون وطناً لهم إن قرروا البقاء فيه مّدة طويلة نسبياً كما في            

 .النوع الثالث، وإالَّ قصروا فيه كأي بلد أجنبي يسافرون إليه
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يمكن للمكلّف أن يكون له أكثر من وطن، فمن كان له وطن : 789م ـ  
أصلي كمدينة صور مثالً، فإنَّ له أن يتخذ بيروت وطناً دائماً           

 له أن يتخذ بلدة كيفون الجبلية وطناً دائماً ثالثاً          لـه، كمـا إنَّ    
بهـدف االصطياف فيه، فيصلي فيه تماماً، حتى لو جاءه في           
الشـتاء، مثلما يصلي تماماً في بيروت أو صور في أي وقت            
ذهب إليه، أو يتخذها هي أو غيرها وطناً مؤقتاً، لالصطياف          

 .أو طلب العلم أو الرزق
ن الوطن ال يتصّور التعّدد، ألنَّ صيرورة       نعم في النوع الرابع م    

المنـزل وطناً مشروطة بأن ال يكون عنده وطن دائم وال مؤقت،            
كما أنها مشروطة باإلعراض عن وطنه األصلي إن كان له وطن   

 .أصلي
الـولد الـذي يسكن مع أهله ويعتمد في معاشه عليهم، بنحو   : 790م ـ  

 وطن أهله وطناً له،     يكون تابعاً لهم في حلهم وترحالهم، يعتبر      
فيصـلي فيه تماماً حتى بعد انفصاله عنهم ما لم ُيعرض عنه            

 .بعد االنفصال عن أهله ويترك السكن فيه
وال ُبدَّ في التبعية الواقعية من المساكنة لألهل، فال يكفي االعتماد           
في معاشه عليهم بمجّرده من دون المساكنة، فلو فرضنا أنَّ الولد           

اخلية في مدينة بيروت، وسافر أهله إلى       ُوِضـع فـي مدرسـة د      
القاهـرة سـنة أو سنتين متخذين لها وطناً مؤقتاً، فإنَّ القاهرة ال             

 .تعتبر وطناً لهذا الولد ما دام لم يساكنهم فيها
كـذلك فـإنَّ التبعية الواقعية ال تحصل بمجّرد المساكنة مع عدم            

تزوج االعـتماد فـي معاشـه على األهل، فلو فرضنا أنَّ الولد             
واستقل في معاشه عن أهله، غير أنه اضطر بسبب أزمة السكن           
لمسـاكنة أهله، فإنه ال يصير وطنهم الجديد وطناً له إذا لم يقصد             

 .هو التوطن فيه معهم بقصد شخصي مستقل
ال فرق في تبعية الولد ألهله بين الوطن الدائم أو الموقت أو : 791م ـ  

و مسقط الرأس ـ  الموضـعي، نعم في الوطن األصلي ـ وه  
قلـنا إنه يكفي فيه نسبتُه إليه من دون حاجة لمساكنة أهله فيه             
وعيشه معهم، كما إنه ال فرق في التبعية بين كون الولد حين            
تبعيـته بالغاً أو غير بالغ، ذكراً أو أنثى، عاقالً أو مجنوناً إذا             

 .أفاق من جنونه بعد ذلك وصار مكلّفاً
عليها مساكنة الزوج، ال يصير وطن الـزوجة، وإن وجبت  : 792م ـ  

زوجهـا وطـناً لها إالَّ أن تقصد التوطن معه بقصد شخصي            
مستقل، وهذا القصد يحصل منها عادة في المكان الذي يستقر          
فيه الزوج وتعيش معه فيه، غير أنه قد ال يحصل منها القصد            
في بعض الحاالت، وذلك كالوطن األصلي الذي ال يسكن فيه          



 
283

عندما يذهب إليه مصطحباً زوجته في زيارة أو        الزوج، فإنه   
نـزهة يصـلي الـزوج تماماً والزوجة قصراً، إالَّ أن يتخذه            
مصيفاً يترّدد إليه كثيراً، وتقصد الزوجة التوطن فيه باعتباره         
مصيفاً لها مع زوجها ويصدق عرفاً أنه وطنها، حينئذ تصلي          

ج قد اتخذ   وكذلك األمر في حالة ما لو كان الزو       .  فـيه تماماً  
مقر العمل وطناً له وأسكن عائلته في مكان آخر، فإن الزوج           
فيه يصلي تماماً والزوجة تصلي فيه قصراً إذا ذهبت إليه في           

 .وهكذا سائر الحاالت المشابهة.  زيارة ونحوها
ال يزول حكم الوطنية عن المكان إالَّ باإلعراض عنه، وهو : 793م ـ  

، مقترناً بالخروج منه واإلقامة     العزم على عدم السكن فيه أبداً     
فـي غيره، وال يضر في استمرار حكم التوطن وجود العزم           
علـى عـدم السكن فيه قبل الخروج منه فعالً، أو ترّدده في             
استمرار اتخاذه وطناً قبل تحقّق اإلعراض، بال فرق في ذلك          

 .بين أنواع الوطن
 والواقع فإنه لمـا كان اإلعراض من األمور المتصلة بالنية : 794م ـ  

مـثلما يـتحقّق بقصـد واختـيار قد يتحقّق قهراً بدون قصد             
واختـيار، وذلـك كمـا فـي حالة الزوجة المستقرِة حياتُها            
الـزوجية، والتـي ال يكون زوجها في معّرض الخطر على           
حـياته، أو كمـا فـي حالة المرأة التي تعيش خارج وطنها             

لعودة إلى  األصـلي وال تملـك أية معطيات طبيعية واقعية ل         
وطـن أهلها، من ملك أو أهل أو سكن أو نحوها، فإنَّ المرأة             
فـي مـثل هاتين الحالتين تعتبر معرضة عن وطنها األصلي           
قهـراً مع غفلتها عن نية اإلعراض، بل حتى مع رغبتها في            

 .الرجوع وعدم إعراضها، وتصلي في بلدها األصلي قصراً
 :في ما يتحقّق به السفر: المبحث األول
حقّق السـفر الشـرعي من المكلّف بالقطع المقصود للمسافة          يـت 

المعتبـرة، وهـي محـّددة في الشرع بثمانية فراسخ، والفرسخ           
: مصطلح قديم في المسافة، ويساوي ثالثة أميال شرعية، والميل        

أربعـة آالف ذراع، بـذراع اليد، وَحدُّه من المرفق إلى أطراف            
هي تساوي بالمصطلح   و.  األصـابع في اإلنسان المعتدل القامة     

 .الحديث ثالثة وأربعين كيلو متراً وخمس الكيلو متر الواحد
وحـيث يقصد المكلّف قطع هذه المسافة ويشرع في السفر يعتبر           
مسافراً شرعاً ويقصر الصالة، فإن نقصت عن تلك المسافة ولو          

 .قليالً أتـّم صالته
بين الصور ال يخـتلف األمر في تحقّق السفر ولزوم القصر  : 795م ـ  

 :المختلفة لقطع المسافة، وهي
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 ـ أن يظـّل سائراً حتى يقطع تمام المسافة دفعة واحدة، وهي   1
 ).المسافة االمتدادية(ما يصطلح عليه بـ 

 ـ أن يقطع نصف هذه المسافة أو ما يزيد عليها ذهاباً ونصفها  2
أو مـا يـزيد عليه إياباً، بحيث يكون مجموع ذهابه وإيابه            

وهي ما يصطلح   .  ٍة وأربعين كيلو متراً فصاعداً    بحدود أربع 
ويشترط في ترتب األثر عليها     ).  المسافة الملفقة (عليها بـ   

أن يـرجع قـبل مضي عشرة أيام على ذهابه وانطالقه في            
سـفره، فـإذا كـان فـي نية المسافر أن يفصل بين ذهابه              

 .ورجوعه بنية اإلقامة عشرة أيام في مقصده لزمه اإلتمام
 يقطـع المسافة الملفقة ولكن من دون أن يتساوى ذهابه   ـ أن 3

ورجـوعه، كأن يكون ذهابه ثمانية عشر كيلو متراً وإيابه          
سـتة وعشرين كيلو متراً، أو بالعكس، ولكن ال ينبغي ترك           
االحتياط في هذه الصورة بالجمع بين القصر والتمام، وذلك         

االحتياط باإلتيان بالفريضة مرة قصراً ومرة تماماً، ويتأكد        
فـي صـورة ما لو كان الذهاب أقل من النصف والرجوع            

 .أكثر
ال فـرق فـي الطـريق التـي يسلكها المسافر بين الطريق     : 796م ـ  

المستقيمة أو المتعرجة كثيراً أو قليالً أو المستديرة، فمن كان          
مقصـده واقعـاً في طريق جبلي ملتف حول الجبل، أو كثير            

 التي يمشيها إلى مقصده ولو      الـتعاريج، فإنه يحسب المسافة    
كـان ـ بحسـب النظر ـ قريباً، اللّهم إالَّ أن تكون الطريق     
مسـتديرة حول البلدة بنحو ال يعّد السائر فيها مسافراً عرفاً،           

 .فال تحسب من المسافة حينئذ
إذا أمكنه الوصول إلى مقصده من طريقين، إحداهما قريبة ال : 797م ـ  

ُيقصِّر من سلكها، لم يجب على      قصـر فيها، واألخرى بعيدة      
المسافر اختيار الطريقة القريبة حرصاً على إتمام الصالة، بل         

 .يجوز له سلوك الطريق األبعد والتقصير
ال يشـترط في تحقّق السفر ولزوم القصر علم المكلّف حين  : 798م ـ  

شـروعه في السفر بأنَّ البلد الذي يقصده يبعد مسافة القصر،           
لك في األثناء أو حين وصوله إليه، كذلك        بـل يكفي علمه بذ    

فإنـه ال يشترط قصد بلد معين عند المسافة أو بعدها، فيكفيه            
والمهم في المقام   .  قصـد المسـافة مجّردة عن مكان محّدد       

تحقّق قطع المسافة مع قصد السفر المسبق إلى تلك المسافة أو           
ّدد أو  إلى ذلك البلد، بال فرق بين ما لو تعلّق القصد بمكان مح           

غير محّدد، وبال فرق بين ما لو علم مسبقاً بأنَّ المكان المحّدد            
 .الذي قصده فيه مسافة القصر وبين ما لو لم يعلم بذلك
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ابـتداء حسـاب المسافة من آخر بيوت البلد من الجهة التي   : 799م ـ  
يخـرج مـنها، ونهايـة حساب المسافة عند أول بيوت البلد            

خل منها، والبالد التي يخترقها     المقصـودة من الجهة التي يد     
عابـراً فيها خالل سفره َيحسُب طريقَها الداخلي من المسافة،          
إال أن يكـون لـه غرض في التجول فيها، للفرار من زحمة             
السـير، أو التبضع، أو زيارة صديق، فإنه ال َيحِسُب مسافة           
تجواله فيها من المسافة، نعم إذا تعّددت المخارج منها فإنه ال           

 .بسلوك طريق داخلي أطول ولو من دون سبببأس 
هـذا وال ُبـدَّ مـن التنبيه إلى أنه ال يشرع له قصر الصالة أو                
اإلفطـار بمجّرد الخروج من البلد بل بعد تجاوز حّد الترخص،           

 .كما سيأتي بيانه
تثبت المسافة بالعلم الوجداني الحاصل من التجربة ونحوها، : 800م ـ  

لشياع ونحوه، وبالبينة الشرعية    وباالطمئـنان الحاصـل من ا     
الحاصـلة مـن شهادة العدلين بها، وبخبر العدل الواحد، بل           

وإذا تعارضت البينتان   .  بخبر مطلق الثقة ولو لم يكن مسلماً      
أو خبر العدلين أو الثقتين، سقطا عن االعتبار ولم ُيعتمد على           

ذا ه.  أحدهما، ويبقى حكمه التمام ما دام لم يعلم بقطع المسافة         
وال يجب الفحص على المكلّف، ولو لم يكن فيه حرج، فحيث           
يشـك فـي قطـع المسافة يبقى على التمام إلى حين حصول     

 .العلم
ال ُبـدَّ مـن تحقّق العزم والقصد إلى قطع المسافة من أول   : 801م ـ  

السـير، فلـو سار مّدة من دون قصد مكان محّدد، رغبةً في             
الً، لم يحسب ذلك سفراً مهما      النزهة أو طلباً لحيوان شارد، مث     

طال، فإن نوى مكاناً محّدداً بعد ذلك احتسب المسافة من حين           
النـية، فإن كان الباقي إلى مقصده مسافة السفر الشرعي ولو           

 .ملفقاً قصر، وإالَّ أتـّم
كـذلك فإنـه ال ُبدَّ من استمرار عزمه ونيته على الوصول إلى             

في األثناء عن متابعة    مقصـده إلى حين وصوله إليه، فإن عدل         
السفر، أو ترّدد ما بين متابعة السفر وعدمه واستمر على ترّدده،           
لـزمه اإلتمام إذا لم تكن المسافة التي قطعها موجبة للقصر ولو            
ملفقـة باحتسـاب مسافة الرجوع معها، وحينئذ فإنه إن كان قبل            
 ذلك قد صلى فريضة قصراً أعادها تماماً في الوقت، وإالَّ قضاها          

كما إنَّ عليه ـ  .  تمامـاً خارج الوقت على األحوط وجوباً فيهما 
فـي هذه الحالة ـ إن كان صائماً فأفطر اإلمساك بقية النهار ثُمَّ   

أّما إذا كان ما قطعه .  قضاء الصوم فيما بعد على األحوط وجوباً      
 .مسافة القصر لم يكن عليه بأس في إفطاره وال قصره
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 للمسافر حين عزمه على قطع المسافة       مـن أجل ذلك فإنه ال ُبدَّ      
من إحراز قدرته على ذلك، وانتفاء الموانع من تحقيق مبتغاه، فلو     
لـم يحـرز ذلك، محتمالً عجزه عن المتابعة احتماالً معتداً به،            
فضـالً عّما لو علم به أو ظنّه، لم يترتب األثر على سفره ذلك،              

 .إالَّ أن يكون االحتمال ضئيالً ال يعتد به
التـرّدد فـي األثناء ثُمَّ العود إلى نيته ال يلغي ما قطعه قبل   : 802ـ م  

ترّدده، سواء قطع شيئاً من المسافة خالل حيرته وترّدده أو لم           
يقطـع شيئاً، بل يستمر سفره ويرتب عليه األثر كأن شيئاً لم            

أّمـا إذا لم يكن توقفه عن ترّدد وحيرة بل عزم على            .  يكـن 
فإن ظّل في مكانه ثُمَّ تجّدد عزمه       تـرك السـفر وعدل عنه،       

على متابعة السفر لم يضر ذلك بسفره، وإن فارق مكانه عائداً        
إلى وطنه، وسار أمياالً، ثُمَّ عدل عن العودة وتجّدد منه العزم           
على متابعة السفر، فإنه يلغى ما كان قد قطعه من المسافة في            

ِد العزِم  مـبدأ سـفره، ويشرع باحتساب المسافة من حين تََجدُّ         
على السفر، فإن كان ما بقي له إلى مقصده المسافة الشرعية،           

 .ولو ملفقة، قّصر الصالة، وإالَّ أتـّم
إذا خرج من بيته إلى ما دون األربعة فراسخ بنية السفر إذا : 803م ـ  

تيسـرت لـه سـيارة تنقله، أو إذا رافقه فالن في سفره، أو              
ها، لم تحسب له    نحـوهما من الشروط التي ال يجزم بحصول       

المسافة التي قطعها إلى موضع االشتراط، ولزمه أن يستأنف         
سفراً جديداً من موضعه، نعم إذا كان جازماً بحصول الشرط          
بـنحو لم يضر بعزمه على السفر احتَسَب تلك المسافة ورتََّب           

 .على قطِعها األثر
ال يشـترط فـي القصـد أن يكون نابعاً من رغبة شخصية    : 804م ـ  

قلة، بل يكفي فيه االنقياد والتبعية لرغبة الغير، مع العلم          مسـت 
بقصـده للمسـافة، وذلك كمثل الخادم والزوجة والولد ممن          
يكـون تابعاً للمخدوم والزوج واألب اختياراً، بل وكذلك مثل          

هذا وال يكفي أن يقصد التابع      .  األسـير الذي يتبع آسَره قهراً     
قصده مسافة شرعية، مـا يقصده المتبوع عند شكه في كون م        

وجهله بوجهة اآلسر ومقصده، بل يبقى على التمام حينئذ، وال          
يجب عليه ـ في هذه الحالة ـ االستخبار عن قصد المتبوع،   
وإن كـان هو األحوط استحباباً، كذلك ال يجب على المتبوع           
اإلخـبار، وإذا علـم التابع بقصد المتبوع في األثناء احتسب           

 فإن كان الباقي مسافة شرعية قّصر       المسـافة من حين العلم،    
 .وإالَّ أتـّم

وإذا علـم التابع المقهور مقصد آسره وكان مسافة شرعية، لكنه           
أسـرَّ فـي نفسه رغبة وعزماً على مفارقة المتبوع حين سنوح            
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الفرصـة قبل الوصول إلى مقصده المعلوم، لم يكن األسير بذلك           
 .قاصداً قطع المسافة، فيلزمه اإلتمام حينئذ

ال يضـر بالقصـد حـدوث النوم أو اإلغماء بعده ما دام قد    : 805م ـ  
حصل القصد قبل ذلك، سواء حدث قبل شروعه في السفر أو           
بعـد الشـروع فـيه، وعليه فإنه ال يتحقّق السفر بدون قصد             
مسـبق مـن الـنائم أو المغمى عليه إذا حصل له السفر ولم              

 .يستيقظ إالَّ بعد قطع المسافة
اعـتقد كـون ما قطعه مسافة فقصر، فظهر عدمه، أعاد   إذا : 806م ـ  

الصـالة إن بقي وقتها، وقضاها إن كان قد مضى وقتها، أّما            
إذا اعـتقد أنَّ ما قطعه ليس مسافة فأتـّم صالته، ثُمَّ تبين أنه             

 .مسافة، أعاد صالته في وقتها، وال يقضيها إن خرج الوقت
اعتقد عدم كونه مسافة، إذا شك في كون ما قصده مسافة، أو : 807م ـ  

ثُـمَّ تبين له في األثناء أنه مسافة، وجب عليه القصر حتى لو             
لـم يكن الباقي مسافة مستقلة، وكذلك يقصر لو ظّل جاهالً أو          
شاكاً بكونه مسافة إلى ما بعد الوصول إلى مقصده وانكشاف          

 .قطعه لها
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 :في ما ينقطع به السفر: المبحث الثاني
 المبحث األول أنَّ السفر الشرعي يتحقّق       قـد تبـين مما ذكر في      

بقطـع المسـافة مقترنا ذلك بالنية والعزم على قطعها وطيها مع            
 .االستمرار على هذا العزم إلى حين الوصول إلى نهاية المسافة

ولكـن أمـوراً قـد تطرأ على هذا السفر، مثل المرور بالوطن             
اً، وهي  ونحـوه، فتقطعه وتلغيه وترتب على المكلّف وضعاً جديد        

المرور : ، وهي ثالثة  )قواطع السفر (ما اصطلح على تسميته بـ      
بالـوطن، والبقاء في مكانه متردداً مدة ثالثين يوماً، ونية اإلقامة           

 .عشرة أيام في مكان معين
 :وتفصيل ذلك على النحو التالي

المرور بالوطن، وهو الوطن بأحد المعاني المتقدمة، وال        : األول
 أو الوصول إلى أول البيوت، بل يكفي        يشـترط الدخـول فـيه     

بالنحو الذي سوف نبينه فيما بعد؛ فإذا       " حّد الترخص "الدخول في   
مـّر المسافر خالل طي المسافة بوطنه فإنه ينقطع سفره ويلحقه           
حكم الحاضر في وطنه في صالته وصيامه، وال فرق في انقطاع           

 وبين  السـفر فـي هذه الحالة بين النزول في الوطن والمكث فيه           
مجّرد العبور فيه، وعليه فإنه إذا كان عالماً منذ بدأ سيره أنه لن             
يقطـع المسـافة قبل المرور بوطنه ال يكون قد تحقّق منه السفر             
أصـالً حتـى ينقطع بالمرور عليه، وعليه أن يصلي تماماً منذ            
خروجه، وأّما إذا فوجئ أو اضطر للمرور فيه ولم يكن قد قطع            

وكذلك ينقطع  .  سفره ولزمه اإلتمام والصيام   مسافة السفر انقطع    
السـفر لو كان المرور بالوطن، اختياراً أو اضطرارا، بعد بلوغ           
المسـافة الشـرعية، فإنه يزول به عنوان المسافر ويجب عليه           

 .اإلتمام ويستأنف سفراً جديداً منه
كـذلك فإنه ال فرق في الوطن بين الوطن األصلي والدائم وبين            

حتى لو مّر عليه في غير الوقت المعتاد تواجده         الـوطن المؤقت    
فيه، وذلك كمثل الطالب الساكن في بغداد للدراسة إذا مّر فيها في            
أيام العطلة الصيفية، نعم محل العمل الذي ال يسكن فيه ال ينقطع            

 .السفر بالمرور عليه لغير داعي العمل
ء المسافة، إذا عـزم في ابتداء سفره على المرور بوطنه أثنا : 808م ـ  

ثُمَّ بعدما قطع مسافة من الطريق عدل عن نيته، أو منعه مانع            
مـن المرور عليه، فإنَّ حكمه إتمام الصالة ما دام لم يتحقّق            
منه قصد المسافة حين شرع في سفره، وله ـ إذا شاء ـ أن   

وكذلك لو كان حين انطلق في      .  يستأنف سفراً جديداً بعد ذلك    
ي المرور على وطنه وعدمه أثناء طي       سفره شاكاً ومترّدداً ف   

 .المسافة
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والمراد بها عشرة   .  نـية اإلقامـة عشرة أيام فصاعداً      : الثانـي 
نهـارات وتسع لياٍل إذا كانت النية عند طلوع الفجر أو قبلها من             
أوقـات الليل، أّما إذا كانت النية بعد الفجر من أوقات النهار فإنه             

ر ليالي، فمن نوى اإلقامة     يحتسـبها أحـد عشر نهاراً ملفقاً وعش       
ظهـر يـوم االثنين فإنَّ عليه أن يبقى إلى ظهر الخميس الثاني             

 .لتكمل إقامة العشرة عنده
وحيث ينوي اإلقامة كذلك ينقطع سفره ويصلي تماماً ويصوم كما          
لو كان حاضراً في وطنه، وال فرق في تأثيرها على السفر ـ إذا  

ى المسافر ذلك من ابتداء وقعت بعد طي المسافة ـ بين ما لو نو 
السـفر وبين ما لو حصل ذلك فجأة أو اضطراراً، فضالً عّما لو             

 .وقعت بعد طي المسافة والوصول إلى المقصد غير الوطن
وإذا كان المسافر حين شرع في سفره غير متأكد من أنه سينوي            
اإلقامـة خـالل طي المسافة أو ال، لم يضر ذلك بقصد السفر،             

وكذا .   ما لم يستقر عزمه وينوي اإلقامة فعالً       ويبقى على القصر  
ال يتأثـر سـفره فـيما لـو نوى اإلقامة في مكان أعجبه خالل               

 .استراحته فيه ثُمَّ عدل عن ذلك وتابع سيره
ال ُبـدَّ من استقرار عزمه على اإلقامة عشرة أيام، فال تصح  : 809م ـ  

نع مـع التـرّدد فيها أو مع االحتمال العقالئي بعروض ما يم           
وإذا صح عزمه على اإلقامة فطرأ ما       .  منها ويصرف عنها  

يستوجب قطعها على غير توقع، أو رغب في قطعها ولو من           
دون ضـرورة، جاز قطعها حينئذ، فإن خرج من البلد فوراً           
صـح مـنه ـ إجماالً ـ ما كان قد صاله تماماً وصامه إن     

أكثر حدث منه ذلك، وإن لم يخرج منها مباشرة وبقي يوماً أو            
لقضاء بعض حاجاته أو للنزهة والفرجة فإن له أحكاماً متعددة       

 .وما بعدها) 816(نستعرضها في المسألة 
عـند اإلقامة في األماكن العامرة ال ُبدَّ من االرتباط بالمحل  : 810م ـ  

الـذي نـوى اإلقامة فيه طوال األيام العشرة، فال تصح نية            
في األخرى ليلة، كذلك    اإلقامة في بلدتين يبيت في هذه ليلة و       

ال يصـح الخـروج من محل إقامته إلى ما يزيد عن مسافة             
السـفر الملفقـة، ال في األيام العشرة وال فيما بعدها إن أراد             
البقاء على التمام، ولذا ال يضّر الخروج إلى بساتينها، أو إلى           
القـرى القـريبة منها، مّدة ساعة أو ساعتين أو أكثر مما هو             

 .دون المبيت
كذلك حكم اإلقامة في البرية، فإنه ال ُبدَّ من االلتزام بمكان معين            و

فـيها، ثُـمَّ الذهاب منه والعودة إليه، ولكّل مكان حدوده العرفية،          
كمـثل الجبل والوادي والواحة ونحوها، فإن خرج عنه وبات في           
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الموضـع اآلخر اعتبره العرف مبيتاً في غير محل اإلقامة، وكذا     
 .منطقته مسافة السفر الشرعيلو خرج عن حدود 

ال يخـتلف الحكم في وحدة محل اإلقامة بين القرى والمدن  : 811م ـ  
الصغيرة والمدن الكبيرة ما دام يصدق عليها عرفاً أنها محل          
واحـد، وهذا واضح في القرى والمدن الصغيرة، وأّما المدن          

 :الكبيرة فهي على صور ثالث
ينها األصلي، ثُمَّ تبنى إلى  ـ فقد تكون المدينة صغيرة في تكو 1

جانبها أحياء جديدة متصلة بها أو تتصل بها بشكل تدّرجي،          
فتعتبـر هـذه األحـياء امتداداً للبلد واتساعاً في األراضي           
المحيطة بها، وفي هذه الحال يكون حكم الضواحي الجديدة         
حكـم المحالت القديمة في اعتبارها جزءاً من البلد الواحد،          

سان خمسة أيام في ضاحية وخمسة أيام في        فلـو أقـام اإلن    
ضـاحية أخـرى ترتب عليه حكم المقيم عشرة أيام في بلد            

 .واحد
 ـ وقـد يكون هناك بلدان متجاوران مستقالن بحيث يكون كّل   2

واحـد مـنهما منفصالً عن اآلخر باالسم وباألرض، ولكن          
العمـران توّسـع فـي كّل منهما حتى امتد أحدهما لآلخر            

ما وتداخل كما في الكوفة والنجف، والكاظمية       واتصل بناؤه 
وبغـداد، وكثير من بلدان لبنان، رغم ذلك ال ُيعتبر الَبلَدان           
بلـداً واحداً بل يبقيان على حالهما من االستقالل، فال تكون           
اإلقامة في كّل واحد منهما، مرة هنا ومرة هناك، إقامة في           

 القصر في   مكـان واحـد خالل األيام العشرة، بل ال ُبدَّ من          
 .الصالة واإلفطار في الصوم في الفرض المذكور

 ـ وقد يكون هذان البلدان اللذان اتصال ببعضهما البعض على  3
نحو كان أحدهما كبيراً واآلخر صغيراً، بحيث طغى الكبير         
على الصغير فأصبح الصغير ملحقاً به عرفاً ومنصهراً فيه         

 وما ألحق بها    اجتماعياً بحسب العرف العام، كما في بيروت      
مـن القـرى الصغيرة التي أصبحت من ضواحي بيروت،          
كالغبيري والشياح وبرج البراجنة وغيرها، إذ صارت كلّها        
تشكل مدينة واحدة هي مدينة بيروت لدى النّاس، وفي هذه          
الحـال يكـون حكم الجميع حكم البلد الواحد، كما تقّدم في            

 .الفرض األول
احد معين عشرة أيام ولكن بال قصد إذا أقـام فـي مكـان و   : 812م ـ  

ومن هذا القبيل من    .  اإلقامـة والعزم عليها فال ينقطع السفر      
إذا لم يشتد البرد    : علّق إقامته على بلوغ حاجة، فقال في نفسه       
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سـأبقى في هذا البلد، فبقي عشرة أيام، فال أثر لذلك، ويبقى            
 .على حكم القصر

ع حكم السفر أن يكون اإلنسان ال يشترط في اإلقامة التي تقط: 813م ـ  
خاللهـا مكلفـاً بالصالة، فلو سافرت المرأة الحائض إلى بلد           
نـوت فـيه اإلقامة، أصبحت مقيمة، ووجب عليها أن تتّم في      

ومـثلها غير البالغ إذا سافر ونوى       .  صـالتها إذا طهـرت    
اإلقامـة ثُـمَّ أكمـل خمـس عشرة سنة وبلغ في أثناء األيام              

 .ليه حينئذ التمامالعشرة، فإنه يجب ع
إذا أقـام المسـافر في بلد وصلّى تماماً طوال أيامه العشرة،   : 814م ـ  

وبعـدها مكـث أمـداً في محل إقامته، فال يحتاج البقاء على           
الـتمام إلى قصد اإلقامة مرة أخرى، بل يبقى على التمام إلى            

 .أن يسافر في أي وقت شاء
يت في غير المكان    كـذلك فإنه بعد انقضاء العشرة يجوز له المب        

الذي كان يبيت فيه خالل األيام العشرة، ألنَّ وحدة اإلقامة شرط           
فـي األيـام العشرة األولى دون األيام التي بعدها، نعم ال ُبدَّ من              
تـرك الخروج إلى المسافة لكي يبقى على التمام، فإن خرج إلى            
المسافة انهدمت إقامته وصارت صالته قصراً، أو ينوي اإلقامة         

 . جديدمن
إذا ورد المسـافر إلى بلد فلم يعزم على اإلقامة فيه وصلّى  : 815م ـ  

قصراً كان له بعد ذلك في أي وقت أن يعزم على اإلقامة إذا             
شـاء، علـى أن يحتسب المّدة من حين العزم، فإذا عزم في             
الـيوم الخـامس من تواجده في ذلك البلد على البقاء فيه إلى             

قيماً ووجب عليه أن يتّم صالته      الـيوم الخامس عشر اعتبر م     
 .من ذلك التاريخ

ولـو اتخـذ هذا القرار باإلقامة وهو يصلي الظهر أو العصر أو        
 .العشاء وجب عليه أن يصليها تامة

أن نعود إلى تفصيل أحكام ) 809(كنّا قد وعدنا في المسألة : 816م ـ  
العـدول عن نية اإلقامة، وهذا هو موضع الوفاء بها في هذه            

 :ألة وفيما بعدها، فنقولالمس
إذا عـدل المكلّـف عـن نية اإلقامة بعدما كان قد صلّى صالة              
رباعية تماماً وجب عليه االستمرار في صلواته التالية على التمام          
حتـى يخرج من البلد في يومه الذي عدل فيه أو في األيام التي              

 وال ُبـدَّ ـ كي تؤثر الصالة الرباعية التي صالها تماماً  .  تلـيه 
أثرها ـ أن تكون أداًء وصحيحةً، فلو كانت قضاًء، أو أداًء ولكن  
انكشـف أنهـا باطلـة، لم تؤثر في استمراره على التمام ولزمه             

وأّما إذا عدل عن اإلقامة ولم يكن قد صلّى         .  الصـالة قصـراً   
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وأّما حكم  .  صـالة رباعـية تامة فإنَّ الواجب عليه هو القصر         
 الصالة الرباعية تماماً بالنحو الذي      الصوم، فإن كان قد صلّى تلك     

سـبق فإنـه يستمر في صومه ويصح منه حتى يخرج من البلد،             
وإن كان لم يصل صالة رباعية تماماً، فإنَّ ما عدا يومه الذي هو             
فـيه ال يصح صومه منه، وأّما يومه الذي هو فيه فإنه يبطل إذا              

 .كان العدول قبل الزوال ويصح بعده
المسافر على إقامة عشرة أيام، وبدأ صالة الظهر إذا عـزم  : 817م ـ  

علـى هـذا األساس، وفي أثنائها عدل عن نية اإلقامة، فإنَّ            
 :حكمه يختلف على ثالث حاالت

أن يكـون قد عدل في أثناء الصالة وهو ال يزال في            : األولـى 
الـركعتين األوليـين، فينـتقل عند العدول إلى نية القصر ويأتي            

 .بالصالة قصراً
أن يكون قد عدل بعد أن تجاوز الركعة الثانية ودخل في           : نيةالثا

الثالـثة قبل أن يركع فينتقل إلى نية القصر ويلغي الركعة الثالثة            
 .ويعود إلى الجلوس فيسلم ويختم صالته

أن يكون قد عدل بعد أن ركع في الثالثة وفي هذه الحالة            : الثالثة
 .لصالة قصراًتبطل صالته من األساس كأنها لم تكن ويعيد ا

هل كان قد : إذا عـدل عن نية اإلقامة عشرة أيام ولكنَّه شك : 818م ـ  
صـلّى تماماً كي يبقى ويستمر في صالته على التمام، أو لم            
يـأت بمثل هذه الصالة فاألصل عدم اإلتيان بها، ومعنى هذا           

 .أنَّ وظيفته القصر دون التمام
امة، وهو المسافر الذي    المترّدد المتحّير بين السفر واإلق    : الـثالث 

قطـع مسافة السفر الشرعي ووصل إلى بلد أو مكان وتحّير بين            
البقاء في هذا المكان عشرة أيام وبين الخروج من البلد، فحيث لم            
يـنِو اإلقامـة عشرة أيام فإنه يستمر في الصالة قصراً إلى اليوم      

د الثالثـين، ثُـمَّ ينقطع حكم السفر في أول ساعة من اليوم الواح            
والثالثـين ويلزمه اإلتمام في الصالة والصيام حتى لو كان يريد           
الخـروج والرحيل من ذلك البلد في نفس اليوم، أو بعد يومين أو             
ثالثـة أو أكثـر، مـن دون حاجـة إلى نية اإلقامة عشرة أيام               

 .فصاعداً
مـن أجـل جـريان ذلك الحكم على المترّدد ال ُبدَّ من بقائه    : 819م ـ  

بلد واحد خالل الثالثين يوماً، فلو ذهب خاللها إلى         مترّدداً في   
بلـد آخـر وبات فيه أو سافر عنه مسافة السفر، ولو ملفقاً،             
انقطع تتابع الثالثين يوماً، ولزمه استئناف حسابها بعد عزمه         

وإن كان ال يضره الخروج     .  علـى االسـتقرار في بلد واحد      
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لقرى خـالل الـنهار إلـى مـا دون المسافة الشرعية إلى ا            
 .واألماكن المجاورة من دون مبيت فيها

وفي حالة انقضاء الثالثين يوماً وشروعه في الصالة تماماً يبقى          
علـى الـتمام في محل ترّدده ما دام فيه، فإن خرج عنه مسافة              
السـفر الشـرعي زال عنه حكم التمام وعاد إليه عنوان المسافر            

 أو يحصل منه    ولـزمه القصـر، إالَّ أن ينوي اإلقامة عشرة أيام         
نعم ال يضره بعد الثالثين الخروج      .  التـرّدد ثالثين يوماً أخرى    

 .إلى ما دون المسافة والمبيت فيه، مثلما ذكرنا في ناوي اإلقامة
احتسـاب الثالثـين يوماً، إن كان من أول النهار عند طلوع   : 820م ـ  

الفجـر أو قـبله مـن اللـيل، فمقدارها ثالثون نهاراً وتسع             
يلة، وإن كان بعد الفجر فإنه ال ُبدَّ من التلفيق من           وعشرون ل 

اليوم األول واليوم الحادي والثالثين، فيمر فيه واحد وثالثون         
وال يكفي في الثالثين احتسابها شهراً      .  نهـاراً وثالثـون ليلة    

هاللـياً إذا نقص عن الثالثين، بل ُيزيد عليه يوماً ليتّم حساب            
 .الثالثين

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 :في من يستثنى من حكم القصر: المبحث الثالث
إذا تـمَّ السفر من المكلّف ولم ينقطع بما ذكرنا من قواطع السفر            
فإنـه كي يؤثر أثره في التقصير ال ُبدَّ أن يكون المسافر في سفر              
مباح وأن ال يكون كثير السفر، وإالَّ لم يشمله حكم القصر وكان            

 : كما يليمستثنى منه، وتفصيل ذلك
 :المسافر في معصية: األول

وهـو مـن كانت غايته من السفر إّما ترك الواجب، كالفرار من        
الجهـاد أو مـن دين مستحق مطالب به مع قدرته على دفعه في             
خصوص الحضر، أو كانت غايته ارتكاب محّرم، كالزنا أو قتل          
الـنفس بغير حقّ أو السرقة أو الوشاية بالمؤمن، ونحو ذلك، أو            

ـ  ان نفـس السفر حراماً، كمن حلف أن ال يسافر في يوم معين             ك
فمن كان سفره على نحو من هذه الثالثة ُعدَّ         .  فخالـف وسـافر   

سـفره سـفر معصـية، ومثله ال يرخص له بقصر الصالة وال             
اإلفطار في الصوم مهما قطع ومهما تعب في سفره، بل الواجب           

ل الحاضر في   علـيه أن يصلي تماماً وأن يصوم نهاره، مثله مث         
وأّما إذا كان باعث السفر محلالً، كالتجارة، وصادف فعل      .  وطنه

 .الحرام في أثنائه فال يسمى سفر معصية وال تلحقه أحكامه
السـفر بوسـيلة نقل مغصوبة إذا كان بقصد الفرار بها يتّم   : 821م ـ  

صـالته، وإالَّ لـزمه التقصـير وإن كـان آثمـاً باستخدام             
 .المغصوب

الظاهـر عـدم كون صيد اللّهو محّرماً، ولكنَّه ملحق بسفر   : 822م ـ  
هذا وال يبعد لحوق    .  المعصية في الحكم بوجوب اإلتمام فيه     

الحكـم بوجـوب اإلتمام لكّل سفر باطل خارج عن المقاصد           
وعليه فإنَّ الصيد   .  العقالئـية، بحيث يراه العقالء لهواً باطالً      

خل في باب اللّهو، وال     لقـوِت النفس والعيال أو للتجارة ال يد       
يكـون السفر إليه معصية، ويقصر المسافر ألجله في الصالة          
ويفطر في الصوم، ويدخل في باب اللّهو إن خال من الغرض           
العقالئي ويلحقه حكم سفر المعصية من اإلتمام والصيام رغم         

 .أنه ليس محّرماً في نفسه
 صحيح، كدفع التابع للجائر إذا كان مكرهاً أو بقصد غرض: 823م ـ  

مظلمـة عـن نفسه أو عن غيره، يقصر، وإالَّ فإن كان على             
وجه يعّد من أتباعه وأعوانه في ظلمه لزمه اإلتمام، حتى لو           
كـان سـفر الجائر مباحاً، إذ إنه ـ في هذه الحالة ـ يقصر     

 .الجائر ويتّم التابع له
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تمام، إذا سافر لغاية فيها الحالل وفيها الحرام وجب عليه اإل: 824م ـ  
إالَّ أن يكـون قصـد الحرام ثانوياً وغير ذي أهمية بحيث ال             
يـبعث باستقالله على السفر، وذلك كمن سافر إلنجاز معاملة          

 .مهمة وقصد مصافحة امرأة أجنبية هناك، أو نحو ذلك
العائـد مـن سفر المعصية يقصر في صالته إذا كان سفر   : 825م ـ  

الرجوع حراماً في   الـرجوع مسـافة امتدادية، ولم يكن سفر         
نفسـه، كأن لم يكن  في وسيلة نقل مغصوبة للفرار بها، وإالَّ             
لزمه اإلتمام في رجوعه أيضاً، وال فرق في حكم القصر في           

كذلك فإنه يشرع في  .  سفر الرجوع المحلل بين التائب وغيره     
القصر بمجّرد ابتداء سيره في سفر العودة ولو لم يخرج بعد           

 .من البلد
إذا كان ابتداء السفر مباحاً فقصد المعصية خالل السفر، كمن : 826م ـ  

سـافر لـتجارة الحبوب وفي الطريق غيَّر قصده إلى تجارة           
المسـكرات، فإن استمر على قصده الجديد لزمه اإلتمام، ولم          
يصح منه ما صاله قصراً قبل العدول، بل يعيده تماماً إن بقى            

 لم يستمر وعاد    الـوقت، ويقضيه إن كان قد فات وقته، وإن        
إلى قصد المباح قصر في صالته حتى لو لم يكن ما بقي من             
الطريق مسافة شرعية، بل إن فترةَ تغيُِّر نيته ال تلغي المسافة           

 .التي قطعها خالله، وتحسب مع مجموع المسافة
أّمـا إذا كـان ابتداء سفره معصية فتاب وعدل إلى المباح وظّل             

 الباقي مسافة ولو بضميمة     علـى توبـته لزمه التقصير إن كان       
مسـافة الـرجوع إليه، ولم يصح منه ما صاله تماماً قبل عدوله             
وعلـيه اإلعـادة فـي الـوقت دون خارجه، فإن عاد إلى قصد              

ونلفت إلى أنَّ من تاب في األثناء       .  المعصـية عـاد إلى اإلتمام     
ولـزمه القصر فإنه إنما يشرع في القصر بعد تحّركه وسيره ال            

 .ن استراحته فإنه يصلي تماماًقبل ذلك حي
إذا تغّيـر قصـد المسـافر سـفراً مباحاً إلى المعصية بعد     : 827م ـ  

الوصـول إلى مقصده لم يضّر ذلك في بقائه على القصر إلى       
أن يغـادره، فإن غادر مقصده ُمنشئاً سفراً جديداً في معصية           
فاألقـوى لزوم التمام؛ وإن غادره عائداً إلى وطنه، ولم يكن           

ـ  فر في نفسه حراماً، كأن لم يكن في وسيلة نقل مغصوبة           الس
 .للفرار بها، يقصر في سفره، وإالَّ يتم

 :كثير السفر: الثاني
وُيراد به من يتكرر منه السفر بال فترة يعتد بها، بنحو يكثر منه             

أو " بكثير السفر "السفر ويصير له ديدناً وحالة دائمة، ويعّبر عنه         
 ".دائم السفر"
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 :وان ينطبقوهذا العن
على من كان نفس السفر مهنة له وعمالً، كسائق السيارة أو      : أوالً

الطائـرة أو المعاون لهما ونحوهم ممن يتخذ االنتقال من بلد إلى            
بلـد مهنة له وعمالً، وذلك لنقل الركاب أو جلب الخَْضروات أو            
البضـائع أو غيـر ذلـك، وحكمه إتمام الصالة في ذهابه وإيابه             

 .ويصح الصوم منهومحط رحله، 
ال يشـترط فيمن عمله السفر استمرار السفر منه على مدار  : 828م ـ  

العام، بل يصدق على من اتخذ السفر مهنة له في فصل معين            
مـن السنة، أو في موسم معين، كالحج، ولم يكن سفره لمدة            
ضئيلة ال يعتد بها، كاألسبوع واألسبوعين، بل كان أكثر من          

لسفرة الواحدة قليلة ولكنَّه يسافر مرات      ذلـك، أو كانت مّدة ا     
عديـدة خالل السنة، مثل المعرفين والمرشدين الذين يذهبون         
للحـج والعمرة وزيارة المقامات مراراً متعّددة في كّل عام،          

 .بحيث يصدق عليهم أنَّ عملهم السفر
كـذلك فإنه ال يشترط في لزوم التمام على من عمله السفر الدائم             

ـ    أن يكون سفره لعمٍل لغيره، فلو سافر السائق ــ ال الموسمي 
لـنقل أهلـه أو نقل أثاثه مجاناً، أو سافر هو أو مع أهله لزيارة               
صديق أو ولي أو إلنجاز معاملة رسمية، لزمه اإلتمام في سفره           

 .ذلك كغيره من أسفاره
أّمـا مـن كـان عمله السفر في موسم معّين فإنه يختص ترتيُب              

سم الخاص، ويبقى على القصر في سائر       اآلثـار عليه بذلك المو    
 .الفصول التي ال يعمل فيها في السفر

ال ُبـدَّ مـن تناسب فترة االستراحة والتوقف عن السفر مع   : 829م ـ  
طبيعة المسافة التي يقطعها في سفره، فمن يسافر من بيروت          
إلى طهران مثالً مرة في الشهر ال يضره توقفه خالل الشهر           

عليه، " من عمله السفر  "ن في صدق عنوان     أسبوعاً أو أسبوعي  
أّما من يسافر مرة في األسبوع من بيروت إلى صور، أو من            
الـنجف إلى كربالء، ال يصدق عليه ذلك العنوان، بل يحتاج           
فـي صدقه عليه لتكرر السفر منه أكثر من مرة بسبب قرب            

وهكذا مثالً قائد الطائرة فإنه ال يضره التوقف بين    .  المسـافة 
 وأخـرى أياماً متعّددة على ما تستوجبه طبيعة سفرته          سـفرة 

 .وعرفها الخاص بها
ولـذا فإنه ال يزول العنوان عّمن عمله السفر المتواصل إذا بقى            
فـي وطـنه عشرة أيام، أو إذا نوى اإلقامة عشرة أيام في غير              
وطـنه، مـا دام متناسـباً مع نوع عمله، بل عليه إتمام الصالة              

اً في السفر، حتى في سفره األول، سواء        بمجـّرد الشروع مجّدد   
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أقـام هـذه المدة لضرورة أو لغير ضرورة، وإن كان األحوط            
 .استحباباً الجمع بين القصر والتمام في سفره األول

من اتخذ لتوه السفر الدائم مهنة له وشرع فيه اآلن، فإنه كي : 830م ـ  
ال يصـدق عليه هذا العنوان عرفاً وتترتب عليه آثاره شرعاً           

يـتحّدد ذلـك بتكرار السفر منه مرات متعّددة، كثالث مرات           
مثالً، فلو صدق هذا العنوان باألقل من ذلك أو باألكثر اقتصر           

 .عليه ورتب األثر وأتـّم الصالة
على من يكون عمله في السفر، وذلك كالتاجر المتجول في          : ثانياً

عي، بضـاعته، أو الراعي الذي ينتقل بقطيعه مسافة السفر الشر         
أو الحطـاب الـذي يتـنقل لجلب الحطب، وكذا مثل المفتش أو             
المحاسـب في بنك والمكلّف بالتطواف على الفروع المختلفة من          
بلـد إلـى بلـد، أو أصـحاب الحرف الذين يدورون في البلدان              
لمـزاولة أعمالهم، والمقاولون الملتزمون لعّدة مشاريع يدورون        

 ".السفرعمله في "عليها، وأمثالهم ممن يكون 
وصـاحب هـذه الحالة يتمّيز عن صاحب الحالة السابقة بأنه ال            
يمـتهن نفـس السفر والتنقل وال يتخذه حرفة وعمالً له، كما هو             
شأن سائق السيارة أو مالح السفينة، بل إنَّ له مهنة غير السفر،            
هي الحدادة أو المحاسبة أو تصليح اآلالت مثالً، ولكنَّهم يختارون          

بطريقة التجوال من دون االرتباط بمكان محّدد، أو        أن يمارسوها   
أنَّ المهـنة بطبيعتها تستوجب التنقل والتجوال، كالرعي أو جمع          
الحطب، فالذي يجمع هؤالء أنَّ عملهم واقع في حالة سفر وتنقل           

ولكنَّه رغم هذا االختالف في طبيعة      .  ال أنَّ نفـس السفر عملهم     
ي جميع ما مّر من أحكام      العمـل فـإنَّ حكـم العنوانين واحد ف        

وتفاصيل تتعلّق بالعمل الموسمي، أو بنقل أهله، أو بإقامته عشرة          
 .أيام وغير ذلك

وعلـى صـاحب هـذه الحالـة أن يتّم صالته في حله وترحاله              
 .ويصوم، شأنه في ذلك شأن الحاضر في وطنه

علـى من يتكرر سفره ويكثر من أجل الوصول إلى مقر           : ثالـثاً 
ش منه ويتكسب، وذلك عندما يكون سكنه في بلد         عمله الذي يعتا  

وعمله في بلد آخر بينهما المسافة الشرعية، وال يمكنه أداء عمله           
إالَّ باالنـتقال إلـيه مراراً كثيرة يصدق عليه معها كثرة السفر،            

، يوماً واحداً أيام ويسافر إلى مقر عمله ستةويكفي فيه أن يحضر   
 أيام،  أربعةفر فيها شهرياً    بـنحو يكـون مجموع األيام التي يسا       

متفـرقة على أيام الشهر وأسابيعه أو مجتمعة كلّها في قسم منه،            
 .فإن كان أقل لزمه التقصير
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هذا، وال ُبدَّ أن تكون كثرة السفر حالة ملحوظة في حركة حياته            
ولو في موسم معّين من كّل سنة، أو من أجل أمر طارئ يستمر             

ت الدراسية التي تستمر لستة     لبضعة أشهر، كما في بعض الدورا     
فإن لم يكن كذلك وتكرر منه السفر وكثر ألمر         .  أشـهر مـثالً   

طـارئ وفي فترة ضئيلة كمثل الشهر والشهرين لم يصدق عليه           
 .أنه كثير السفر

فإن تـمَّ ذلك للمكلّف لزمه الصوم خالل سفره والصالة تماماً في           
 لم يكن مقر عمله     مقـر العمـل وفي الطريق إليه ذهاباً وإياباً إذا         

مسكناً له بل كان مسكنه في موضع آخر غير موضع العمل، كما            
 .ذكرناه في تعريف هذه الحالة

أّما إذا اتخذ مقر عمله مسكناً له لمدة طويلة نسبياً، وبالنحو الذي            
ال يعتبر تواجده فيه سفراً، مثلما هو شأن النوع الثالث من الوطن            

ويتّم في البلد الذي يسكن فيه ال في        كمـا تقّدم، فإنَّه حينئذ يصوم       
الطريق إليه ذهاباً وإياباً، ألنَّ حكمه ـ حينئذ ـ كحكم أي وطن   

 .يسافر اإلنسان منه ويرجع إليه
ومن أجل المزيد من التوضيح والتطبيق على الواقع الذي يعيشه          
المكلّـف سـوف نذكـر فـيما يلي عدداً من األمثلة التي ينطبق              

الثالث الذي يكون فيه المكلّف كثير السفر       معظمهـا على العنوان     
مـن أجـل اإلنتاج والكسب، وبعضها على العنوان الثاني الذي           

 :يكون فيه العمل في السفر، وهذه هي األمثلة
الموظفـون الذين تقع وظائفهم في بلد آخر غير بلدهم، مع   ـ  1

عدم اتخاذهم مركز العمل وطناً ثانياً، فعليهم اإلتمام فيه وفي         
ـ  ريق إليه ذهاباً وإياباً، سواء أكانوا يرجعون إلى بلدهم         الط

فـي كـّل يوم أم في كّل جمعة أم كانوا يقضون في مركز              
 .العمل أكثر من ذلك

 ـ المهندسـون وأمثالهم من الذين ُينتَدبون للعمل في مشاريع   2
تسـتمر سـنة أو أكثـر، فيكون مقر عملهم في مكان تنفيذ             

بقدر المسافة المحّددة،   المشـروع الـذي يـبعد عن بلدهم         
فيفـرض علـيه الـتواجد في مقر العمل مّدةً طويلة أحياناً            
وقصـيرة أخـرى، فُيـتّم في كّل تلك األسفار، أي في مقر         

 .العمل وفي طريق الذهاب إليه والعودة منه
 ـ الجـنود المكلّفون أو المتطوعون أو العسكريون، بأية رتبٍة   3

هم ومقر عملهم يبعد    مـن الرتب العسكرية، إذا كان معسكر      
عـن بلـداتهم، فيسـافرون إلى مقر العمل لممارسة عملهم           
فعليهم اإلتمام في صالتهم، سواء كان بقاؤهم في مقر العمل          
أسـبوعاً أو أسـبوعين أو مّدة ال يعرف مداها تُحّدد حسب            
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األوامر التي تصدر إليهم، وكذلك عليهم اإلتمام إذا سافروا          
عمالهم، سواء كان سفرهم    مـن المعسـكر بمهمة ترتبط بأ      
 .بصورة منفردة أو ضمن جماعة

 ـ الخبـراء ـ كالمهندسـين أو األطـباء أو غيرهم ـ الذين       4
يكلّفون من قبل دوائرهم التي ينتسبون إليها بالسفر سنة مثالً          
إلـى الخـارج إلى منطقة معينة لكسب المزيد من الخبرة،           

 التي تضّم   فعلـيهم إتمـام الصالة في تلك المنطقة أو البلدة         
 .الجامعة أو المستشفى أو المصنع الذي يمارسون عملهم فيه

 ـ الـتجار الذين يملكون عمالً إنتاجياً في بلد آخر، ويترّددون   5
علـى معاملهم ويقيمون في بلد المعمل اليوم أو اليومين أو           
األسـبوع أو األسـبوعين حسب الحاجة، فعليهم اإلتمام في          

 .سفرهم وفي مقر عملهم
المفتشـون أو المحاسبون المكلّفون بالتطواف على الفروع   ـ  6

المخـتلقة لبنك من البنوك أو شركة تجارية، فيسافرون من          
بلـد إلـى بلـد يمارسـون أعمالهم في كّل بلد للتدقيق في              
الحسابات أو التفتيش في أوضاع العمل، فعلى واحدهم التمام         

 .يشي أو نحوهفي كّل أسفاره المتعلّقة بعمله التدقيقي أو التفت
 ـ أصحاب المهن الحرة كالحدادين والنجارين ومتعهدي الماء  7

والكهـرباء، ونحو ذلك من الذين يعملون في مجموعة من          
القـرى، فيسـافرون من قريٍة إلى قرية، وكذلك المقاولون          
الـذين يلتزمون بعّدة مقاوالت في بلدان متعّددة ويسافرون         

 .إنهم يتمون صالتهممن موقع إلى موقع لمزاولة عملهم، ف
 ـ الـوعاظ والمبلغون الذين تفرض عليهم وظيفتهم في الوعظ   8

والتبلـيغ تكـرر السـفر إلـى بلد أو أكثر من البلدان التي              
يمارسـون فـيها عملهم مما يبعد عن بلدهم بقدر المسافة،           
فـإنهم يـتمون فـي صالتهم، وكذلك كّل أصحاب األدوار           

عليهم أدوارهم التطواف   االجتماعية والسياسية الذين تفرض     
فـي البلدان التي تتصل بها مهماتهم االجتماعية أو السياسية          

 .بحيث يكونون في سفر دائم متكرر
وجميع هؤالء إذا لم يكن سفرهم كثيراً من أجل أعمالهم، فإنهم إذا      
سافروا ـ أحياناً ـ من أجل العمل يلزمهم القصر، وذلك كالحداد   

تعرض له سفرة في الشهر ليوم أو       المسـتقر في عمله في بلده، ف      
يومـين من أجل العمل في مكان آخر، ومثله الجندي والمحاسب           
والمـبلغ ونحوه ممن يمارسون عملهم ووظيفتهم في مكان محّدد          
فيطـرأ عليهم السفر في عملهم مرة في الشهر أو في السنة، أو             
أقل من ذلك أو أكثر مما هو دون حّد كثرة السفر، فإنَّ عليهم أن              
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يقصـروا في سفرهم ذلك ويفطروا، سواء في مركز عملهم الذي           
 .سافروا إليه أو في الطريق إليه ذهاباً وإياباً

ينطبق عنوان من عمله السفر ـ أيضاً ـ على من يكثر   : رابعـاً 
منه السفر من موضع سكنه إلى مكان آخر يتجاوز للوصول إليه           

 بل من أجل    المسافة الشرعية، ولكن ال من أجل الكسب واإلنتاج       
األجـر والـثواب ومعاونة الغير، أو من أجل التعلّم أو التنزه أو             

 .التداوي أو غيرها من األغراض واألهداف غير اإلنتاجية
 .وهو في تعريفه وحدوده وأحكامه مثل العنوان الثالث تماماً

 :وهذه أمثلة عليه
 ـ المـبلّغون والعلماء والمتطوعون في أعمال اإلغاثة والدفاع   1

لمدني والعسكري والسياسي واالجتماعي ممن ال يتقاضون       ا
أجوراً على أعمالهم، حتى لو كان بعضها بالجبر واإلكراه،         

 .كالخدمة العسكرية اإلجبارية
 ـ الطـالب الذين يدرسون في الجامعات في البلدان التي تبعد   2

عن موطنهم بقدر المسافة، فيأتون إلى الجامعة كّل يوم، أو          
، للدراسة، ويعودون إلى بلداتهم بعد انتهاء       بـين يـوم ويوم    

الدراسـة، فيجب عليهم اإلتمام في بلد الجامعة وفي الطريق       
 .إليها ذهاباً وإياباً

 ـ الطالب الذين يمكثون خمسة أيام في بلد الجامعة ويرجعون  3
إلـى بلدانهم في العطلة يومين من دون أن يقصدوا السكن           

 عديدة، كأن تكون دراسة  واالسـتقرار في بلد الجامعة سنين     
أحـدهم تنتهـي فـي سنٍة واحدة أو ستة أشهر، فإنَّ هؤالء             
وأمثالهم يتمون الصالة والصوم في بلد الجامعة وفي سفرهم         
ذهابـاً وإيابـاً، وكذلك إذا كانت فترة مكثهم في بلد الجامعة     

 .أكثر من أسبوع
 ـ الطـالب الذين يتخرجون من المدرسة في بلداتهم فيلتحقون   4

بـدورة دراسية تمتد ستة أشهر في بلد آخر، فيسافرون إليه           
ألجل ذلك ويمكثون فيه طيلة تلك المدة، إّما بصورة مستمرة          
وإّمـا بصـورة مـتقطعة على نحو يعود واحدهم إلى أهله            
وبلدتـه كّل يوم مساًء أو في كّل أسبوع مرةً أو في فترات             

ي بلد  غير محّددة، وفي جميع الحاالت يصلي صالته تامة ف        
.  الـدورة وكـذلك فـي الطريق إليها ذهاباً أو رجوعاً منها           

وهنا نلفت إلى أنَّ المقياس في ذلك أن يصدق عليه عرفاً أنه            
كثيـر السفر، وهذا قد يصدق على الدورة التي تستمر أقل           

 .من ستة أشهر
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 ـ األشخاص الذين يخرجون في كّل يوم أو بين يوم ويوم أو  5
 لزيارة نبّي أو ولّي أو لعالج مرض        أكثر من ذلك للتنزه أو    

أو نحو ذلك مما ال يكون السفر فيه حرفة ومهنة، فإنه يجب            
علـيهم اإلتمام حتى لو لم يصدق عليهم أنَّ ذلك هو عملهم،            
ألنَّ المـدار هو كثرة السفر وتعّدده بحيث يصدق عليه أنه           

 .دائم السفر



 
302

 :في مبدأ الشروع في القصر: المبحث الرابع
نا فيما سبق إلى أنَّ مبدأ حساب المسافة إنما هو من آخر            قد ألمح 

بـيوت الـبلد مـن الجهة التي يخرج منها، غير أنَّ حكم القصر            
للمسافر ال يبدأ فور خروجه من آخر بيت، وال يبقى على القصر            
فـي عودته إلى وطنه إلى حين وصوله إلى أول بيوت البلد، بل             

ة، حرماً يصطلح الفقهاء على     إنَّ لكّل بلد أو مكان، ولو في البري       
به يبدأ القصر وبه ينتهي، والمراد به       ) حّد الترخص (تسميته بـ   

دائـرة يبدأ شعاعها من آخر بيوت البلد وينتهي عند النقطة التي            
يـتوارى فـيها المسـافر عن البيوت، وَحدُُّه أن يبتعد عنها حتى             

 ممّيز  يتحّول في عين الناظر إليه من نقطة البداية إلى شبح غير          
المعـالم، سـواء غابـت عن عينه بيوت البلد أو ظلّت واضحة             
المعـالم، وسواء غاب صوت األذان عن سمعه أو لم يغب، ألنَّ            

.  العبـرة بغياب المسافر عن الرؤية ال غياب البلد عن عينه هو           
ثُـمَّ إنَّ تقدير غياب المسافر ال ُبدَّ أن يكون في األرض المنبسطة       

ص ظاهراً حتى يتحّول تدريجياً إلى شبح،       التـي يبقى فيها الشخ    
فال عبرة بالغياب الناتج من كونه قد هبط وادياً أو دخل في نفق،             
بحيث كان ال يزال واضحاً للناظر إليه لوال دخوله في ذلك النفق            

وبناًء عليه فإنَّ المسافر إذا خرج من بلدته        .  أو هـبوطه الوادي   
رج من حرم البلدة    وتجـاوز بـيوتها يبقـى على التمام حتى يخ         

فيـرتب األثر على سفره ويقصر، ويبقى على القصر في عودته           
 .حتى يدخل في حرم البلد فيبدأ بالتمام

ال يضر اتصال البالد ببعضها من اعتبار حّد الترخص، بل : 831م ـ  
يعتبـر حينـئذ وكـأن األرض قفر ليس فيها بناء، ويقدر حّد     

ثار، وحينئذ قد   التـرخص بالنحو الذي سلف ويرتب عليه اآل       
ينتهـي فـي أول البلدة المجاورة أو في وسطها، وذلك على            

 .حسب انتهاء مسافة الحّد فيها
كـذلك فإنَّ انتشار بيوت القرى وتوزعها ال يمنع من اعتبار ذلك            
البـيت المحّدد فيها هو آخر البيوت، حتى لو كان منعزالً وبعيداً            

 عن كونه من هذه     عـن غيـره من البيوت ُبعداً نسبياً ال يخرجه         
 .البلدة عرفاً

الظاهـر اختصاص اعتبار حّد الترخص بصورة السفر من  : 832م ـ  
الـوطن والعودة إليه، فال يشمل المقيم في غير وطنه عشرة           
أيام، وال المترّدد ثالثين يوماً، فإنهما يشرعان في القصر فور          
خـروجهما من البلدة ال بعد الخروج من حّد الترخص، وإن           

 .حوط استحباباً االنتظار إلى حّد الترخصكان األ
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إذا اعـتقد المسافر أنه تجاوز حّد الترخص فصلى قصراً ثُمَّ  : 833م ـ  
تبـين عـدم التجاوز وجبت عليه إعادة الصالة، فإن كان ما            
يزال في داخل منطقة حّد الترخص أعادها تماماً، وإن خرج          

في وقتها  عن حّد الترخص أعادها قصراً، فإن لم يعدها كذلك          
 .لزمه قضاؤها خارج الوقت حسب فوتها

وإذا اعتقد العائد إلى وطنه الدخول في حّد الترخص فصلى تماماً           
ثُمَّ تبين العدم وجبت عليه إعادة الصالة، فإن كان ما يزال خارج            
حـّد الترخص أعادها قصراً، وإن كان قد دخل في حّد الترخص            

وقتها قضاها خارج الوقت    أعادهـا تماماً، فإن لم يعّدها كذلك في         
 .حسب فوتها

ال ُبـدَّ مـن تحصـيل العلـم بالخـروج أو الدخول في حّد      : 834م ـ  
التـرخص، فمـع الشك يبقى على وظيفته الحالية، فإن كان           
مغـادراً وشـك في الخروج منه يبقى على التمام، وإن كان            

 .عائداً وشك في الدخول فيه يبقى على القصر
فر مـا أوجب رجوعه ودخوله في حّد  إذا عـرض للمسـا  : 835م ـ  

التـرخص بعد خروجه منه لزمه إتمام الصالة إلى أن يخرج           
 .منه
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 :في أحكام الخلل في صالة المسافر: المبحث الخامس
قـد يخطـئ المسافر عند اإلتيان بصالته أثناء السفر فيأتي بها            
قصراً أو تماماً على غير الوجه المطلوب منه، ولهذا الخلل أحكام           

 :ة نذكرها في مسائلخاص
إنَّ المسـافر إذا وجب عليه القصر في الصالة ولكنَّه صلّى  : 836م ـ  

 :صالته تامة، فلذلك حاالت
أن يكـون مخالفـاً للحكـم الشرعي بالقصر عن تعمد     : األولـى 

 .والتفات فتبطل صالته وعليه إعادتها
أن يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بأنَّ الشريعة أوجبت          : الثانـية 

 .قصر على المسافر فتصح صالتهال
أن يكـون عالمـاً بأنَّ الشريعة أوجبت القـصر على          : الثالـثة 

المسافر ولكنَّه يتخّيل أنها ـ أي الشريعة ـ أرادت بالسفر معنى   
ال يشـمله، كما لو كان قد عزم على طي نصف المسافة المحّددة             

النحو ال  ذهاباً ونصفها اآلخر إياباً، وأعتقد أنَّ من سافر على هذا           
 .يقصر، فتصح صالته

أن يكون المسافر قد غفل عن سفره وخّيل له مثالً أنه           : الـرابعة 
فـي بلـده فصـلّى صالة تامة ثُمَّ تذكر أنه مسافر، فعليه إعادة              
الصالة، ولكن إذا استمرت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة           

 .ثُمَّ انتبه فال قضاء عليه
ماً بأنَّ الشريعة أوجبت القصر     أن يكـون المسافر عال    : الخامسـة 

علـى المسافر، ولكنَّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلي،            
فهـذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنما غفل عن الحكم وحكمه هو             

 .الحكم في الحالة السابقة
أن يقصد المسافر بلداً معينا مثالً ويخّيل له أنَّ المسافة          : السادسة

عن المسافة المحّددة، فيتّم صالته، ثُمَّ يعرف       إليه قريبة وأنها تقل     
بعد ذلك أنها بقدر المسافة المحّددة الشرعية، وحكمه ما ذكر في           

 .الحالة الرابعة
إذا وجـبت الصالة التامة على شخص فصلّى قصراً لم تقبل  : 837م ـ  

منه صالته ووجبت عليه الصالة التامة، سواء انتبه إلى حاله          
و بعد انتهائه، وتستثنى من ذلك حالة       أثـناء وقـت الفريضة أ     

واحدة وهي المسافر إذا أقام في بلد عشرة أيام وصلّى قصراً           
جهـالً منه بأنَّ المسافر المقيم يجب عليه اإلتمام، فإنَّ صالته           
حينئذ صحيحة، وال يبعد الحكم بالصحة في الموارد التي كان          

يد جـاهالً فـيها بوجوب التمام عليه كسفر المعصية أو الص          
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اللّهـوي، أو نحـو ذلك مما استثني من حكم القصر فيه على             
 .المسافر وأمر فيه باإلتمام، وإن كان األحوط استحباباً اإلعادة

إذا دخـل وقت الفريضة على المكلّف وهو حاضر في بلدته  : 838م ـ  
ولكـنَّه لم يصل، بل سافر سفراً شرعياً وأراد أن يصلي تلك            

قتها باقياً، وجب عليه أن     الفريضـة فـي سـفره وال يزال و        
وإذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو       .  يصـليها قصراً  

مسافر ولكنَّه لم يصل بل سافر راجعاً إلى بلدته ووصلها وال           
 .يزال وقت تلك الفريضة باقياً كان عليه أن يصليها تامة

إذا دخـل المسـافر في الصالة يريد الصالة التامة جهالً أو   : 839م ـ  
انتـبه فـي أثناء الصالة إلى أنَّ عليه القصر، بطلت       غفلـة و  

صـالته إذا كان هذا االنتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع            
الـركعة الثالثة، وأّما إذا تنبه قبل ذلك أتمها ركعتين وصحت           
صـالته، ومن ذلك ما لو انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة            

، هـبط جالسـاً وسلم من دون تشهد، وصحت صالته قصراً          
 .ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام

إذا فاتته الصالة خالل السفر وجب عليه قضاؤها قصراً وإن : 840م ـ  
كـان حين القضاء حاضراً في وطنه، ولو أراد المسافر حال           
سفره قضاء ما كان قد فاته في الحضر من الصالة التامة لزم            

ء على  قضـاؤها تماماً كما فاتته، وذلك ألنَّ المدار في القضا         
الحالـة التـي يكون عليها المسافر حين فوت الصالة ال حين            

 .قضائها
المشـهور تخّيـر المسـافر بين القصر والتمام في المسجد    : 841م ـ  

ومسجد الكوفة والحائر الحسيني،    ) ص(الحرام ومسجد النبّي    
واألحوط وجوباً قصر الصالة في هذه األماكن األربعة وترك         

 .اإلتمام
ب للمسـافر أن يقول بعد كّل صالة مقصورة ثالثين  يسـتح : 842م ـ  

 ".ُسبحاَن اللّه والحمُد ِللِه والَ ِإلَه ِإالَّ اللّه واللّه َأكْبر: "مرة
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 الفصل الخامس

 في صالة الجماعة

 وفيه تمهيد ومباحث
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 :تمهيد
أن يصلى اإلنسان بدون أن يكون      : أحدهما: الصـالة لها أسلوبان   

 شخص آخر، وتسمى هذه الصالة      لصالته ارتباط شرعي بصالة   
وهي التي عرفنا صورتها وأجزاءها وشرائطها      " بصالة المنفرد "

أن يصلي اإلنسان ناوياً أن يتخذ من ُمصٍل        : واآلخر.  فـيما تقّدم  
آخـر إمامـاً له وقدوة في صالته، فيتابعه في حركاته وركوعه            

، كما  "بصالة الجماعة "وسـجوده وقـيامه، وتسمى هذه الصالة        
، كذلك  "باالقتداء" العالقـة التي تقوم بين هذين المصلين         تسـمى 

فاالقتداء إذاً  ".  مقتدى به وإماماً  "والثاني  " مقتدياً ومأموماً "يسـمى   
تعبيـر شـرعي عن تلك العالقة التي ينشئها المأموم بينه وبين            

 .اإلمام عندما ينوي أن يأتـّم به ويقتدي بصالته
م أفضل من صالة المنفرد، وكـّل من صالة المأموم وصالة اإلما    

ألنهما يؤديان بذلك صالة الجماعة، وهي من أهم شعائر اإلسالم          
 .وأعظم المستحبات

واسـتحبابها مـؤكد نصـاً وإجماعـاً، بل ثبت هذا االستحباب            
بضرورة دين اإلسالم وعند جميع المسلمين، وأجرها وثوابها من         

ت وجّل  اللّـه تعالـى عظـيم، وقد يفوق أجر الكثير من الواجبا           
المستحبات، وكلّما ازدادت الجماعة وأعطت مظهراً حقيقياً لتجمع        

 .المسلمين والمصلين ارتفعت شأناً وجلت ثواباً
وهـي أفضـل مـا تكون في الفرائض اليومية، الحاضرة منها            
والفائتة، وبالخصوص الحاضرة، وبصورة أخص صالة الصبح       

 .والمغرب والعشاء
 .نسان ألسباب طارئةوقد تجب صالة الجماعة على اإل

أن يكون المصلي بطيء النطق، فيضيق وقته عن إدراك         : مـنها 
ولـو ركعـة من الصالة، بنحو لو صلّى مأموماً مع إمام سريع             
الـنطق ألدرك ركعة من الصالة، فيجب عليه في هذه الحالة أن            

 .يأتـم
أن يكون المكلّف بحاجة إلى تعلّم القراءة، وقد أهمل ذلك          : ومنها

وقت الصالة، وال يسعه فعالً أن يصلي بصورة منفردة         حتى حل   
مع الحفاظ على القراءة، ولكن يسعه أن يأتـم ويعول في القراءة           

 .على اإلمام، فيجب عليه والحالة هذه أن يأتـم
أن ينذر الصالة جماعة أو يحلف باللّه على ذلك أو نحو           : ومـنها 

 .هذا مما يؤدي إلى وجوب طارئ
تعلّق بصالة الجماعة من أحكام في مباحث       فـيما يلي نفّصل ما ي     

 .عديدة
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 :في الصلوات التي يسوغ فيها االقتداء: المبحث األول
يسـوغ االقتداء وإقامة صالة الجماعة في كّل الصلوات الواجبة          
من الصلوات اليومية وصالة الجمعة وصالة اآليات وغيرها، ما         

 أنَّ االقتداء فيها    عدا صالة الطواف فإنا ال نملك دليالً معتبراً على        
 .سائغ

وال يسـوغ االقـتداء في الصلوات المستحبة بطبيعتها حتى ولو           
وجـبت بـنذر ونحـوه، وال فـرق في ذلك بين النوافل اليومية              
وغيرها، ويستثنى من ذلك صالة االستسقاء والعيدين فإنَّ إقامتهما     

 .جماعة سائغ رغم كونهما مستحبتين إجماالً
 جماعة ليس شرطاً واجباً في الصلوات الواجبة إقامة الصالة: 843م ـ  

إالَّ في صالة الجمعة وصالة العيدين، فال تصح صالة الجمعة          
 .وال صالة العيدين الواجبة إالَّ بإقامتهما جماعة

إذا صلّى اإلنسان صالة الفريضة منفرداً سقط وجوبها، ولكن : 844م ـ  
 على أن   مـع هذا يستحب أن يعيدها جماعة إماماً أو مأموماً         

يكـون في الجماعة مأموم واحد على األقل لم يكن قد صلّى            
 .منفرداً قبل ذلك

إذا صلّى المكلّف منفرداً ثُمَّ أعادها جماعة، وبعد ذلك انكشف : 845م ـ  
لـه أنَّ صـالته األولى كانت باطلة، فالثانية عوض وبدل إذا      

 .كانت مستكملة لشروط الصحة
 اتحاد صالة اإلمام والمأموم في النوع يكفـي لجواز االقتداء : 846م ـ  

دون الصنف، وذلك كما في الصالة اليومية، فإنه ال مانع من           
أن يصـلي أحـدهما ظهراً واآلخر عشاًء أو عصراً، أو أن            
تكون صالة أحدهما أداًء واآلخر قضاًء، أو أن يصلي أحدهما          

وكذلك األمر في صالة اآليات، فإنه ال       .  قصراً واآلخر تماماً  
ضر االختالف بينهما في سبب الصالة، كأن يصلي أحدهما          ي

للكسـوف واآلخـر للزلزلة، أو يصلي أحدهما أداًء واآلخر          
 .قضاًء، ما دامت الفروع في الموردين تجمعها وحدة النوع

أّمـا مـع اختالف نوع الصالة، فإنه ال يجوز لمصلي إحداها أن            
تدي مصلي اآليات   يكون إماماً أو مأموماً لمن يغايره فيها، فال يق        

 .بمصلي العيدين، وال أحدهما بمصلي االستسقاء، وهكذا
يعرض على المكلّف ـ في بعض األحيان ـ من األسباب ما   : 847م ـ  

يستوجب اإلتيان بالصالة من باب االحتياط، ويمكن حصرها        
 .في حاالت أربع
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أن يشك المكلّف في صحة الصالة التي أداها فيعيدها من          : األولى
الحتياط، كما في حالة الشك في صحة الوضوء أو الساتر          بـاب ا  

 .أو االستقبال أو غيرها
أن يكـون الواجب عليه تكرار الصالة، كما في حاالت          : الثانـية 

الجمع بين القصر والتمام أو الصالة بالثوبين اللذين اشتبه الطاهر          
 .منهما بالنجس، ونحو ذلك

صالة، كما في المرأة    أن يكون الشك في أصل التكليف بال      : الثالثة
ذات الـدم عـندما تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك           

 .الحائض
أن تكون الصالة لعالج الشك في عدد الركعات، والتي         : الـرابعة 
 ".صالة االحتياط"ُيقال لها 

فهـنا ال يصلح االقتداء باإلمام الذي تكون صالته على حالة من            
م غير المحتاط في صالته،     تلـك الحاالت األربع من قبل المأمو      

ويصح اقتداء المأموم المحتاط في غير الحالة الرابعة باإلمام غير          
 .المحتاط

كـذلك يصـح االقـتداء بيـنهما في صورة كون صالتهما معاً             
احتياطـية فـي غير الحالة الرابعة، ولو مع االختالف في مورد            

المأموم االحتياط وسببه، كأن يكون اإلمام محتاطاً الشتباه ثوبه، و        
أّما الحالة  .  محـتاطاً للجمـع بـين القصر والتمام، أو نحو ذلك          

الـرابعة فإنـه لو فرض أنهما شكا معاً بين الثالث واألربع فال             
يصـح لهما االستمرار في االقتداء في صالة االحتياط، بل يأتيان           

 .بها منفردين
اء به، ال ُبـدَّ مـن علم المأموم بنوع صالة اإلمام قبل االقتد  : 848م ـ  

فربما كان اإلمام في نافلة أو صالٍة احتياطية أو من غير نوع            
 .الفريضة، أو نحو ذلك مما ال يسوغ االقتداء به



 
310

 :في كيفية االقتداء: المبحث الثاني
قلنا ـ فيما سبق ـ إنَّ العالقة التي تقوم بين اإلمام والمأموم في   

توضيحاً صـالة الجماعـة تسـمى باالقتداء، وهنا نزيد المسألة           
إنَّ االقتداء هو أن ينوي المأموم حين يكبر تكبيرة اإلحرام          : فنقول

أنـه يصلي مقتدياً بهذا اإلمام أو مؤتماً به أو نحو ذلك، فإذا نوى              
المأمـوم كـذلك صار مقتدياً وصار المقتدى به إماماً واعتبرت           
صالتهما صالة جماعة، سواء كان اإلمام قاصداً ألن يكون إماماً          

 وحتـى لو كان جاهالً بأنَّ رفيقه قد نوى االقتداء به، فإنَّ             أو ال، 
الجماعـة تُنشأ بنية المأموم ال بنية اإلمام، نعم في الصلوات التي            
ال تشـرع وال تسوغ إالَّ جماعة ال ُبدَّ أن يكون اإلمام فيها ملتفتاً              
إلى أنه يصليها إماماً، وإالَّ كان قاصداً ألمر غير مشروع، ومثاله           

يم صالة الجمعة، وكذلك في كّل فريضة صالها المكلّف         مـن يق  
 .منفرداً وأراد أن يعيدها إماماً استحباباً

ال ُبـدَّ أن يعين المأموم عند نية االقتداء شخصاً معيناً ينوي  : 849م ـ  
اإلئـتمام بـه فال يسوغ أن ينوي اإلئتمام بشخصين معاً، وال            

 .بإنسان ما بدون أن يعينه في هذا وذاك
 من الضروري أن يعينه باالسم بل يكفي أن يشير إليه بقلبه            وليس

 .إشارة محددة بعد تأكده من توفر الشروط الالزمة فيه
إذا نـوى االقـتداء باإلمام الواقف معتقداً أنه زيد، فتبين بعد   : 850م ـ  

ذلـك أنه عمرو، صحت صالته وإئتمامه إذا كان عمرو ممن           
 .الجماعةتتوفر فيه الشروط الالزمة في إمام 

ال يسـوغ لشخصين أن ينوي كّل منهما االقتداء باآلخر، وال  : 851م ـ  
.  أن يـنوي شـخٌص االقتداء بمن ينوي بدوره االقتداء بثالث          

كـذلك ال يصح العدول في أثناء الصالة من اإلئتمام بمن بدأ            
 .صالته معه إلى إمام آخر مجاور له

رداً أن يلتحق بالجماعة ال يسوغ للمصلي الذي بدأ صالته منف: 852م ـ  
ويـنوي في األثناء االئتمام واالقتداء، بل يجب عليه أن ينوي           
ذلك في بداية صالته هو كمأموم، بدون فرق بين ما لو دخل            
فـي الجماعة في بداية صالة اإلمام وبين ما لو كان اإلمام قد             
سـبقه بركعة أو أقل أو أكثر، إذ إنَّ للمأموم أن يلتحق باإلمام             

كعة األولى متى شاء حتى يركع اإلمام، وله أن يلتحق          في الر 
بـه في أثناء الركوع، بأن يكبر واقفاً ناوياً االقتداء ثُمَّ يركع،            
شـريطة أن يكون اإلمام باقياً في الركوع إلى حين ركوعه،           
ولـه أن يلتحق به في الركعة الثانية أو أية ركعة أخرى على             

 .تفصيل يأتي
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 اإلئتمام إلى االنفراد ـ ولو اختياراً ـ في   يجوز العدول من: 853م ـ  
جميع أحوال الصالة، وإن كان ذلك من نيته في أول الصالة،           
ولكـن ال بـأس باالحتـياط بعدم العدول إالَّ لضرورة، ولو            
دنيوية، ال سيما في صورة ما لو كان قد نوى العدول من أول             

 .الصالة
 ما أتى به من     وإذا تحقّـق العـدول إلى االنفراد فإنه يرتب على         

الصـالة قـبل انفراده آثار الجماعة، فال يضر به لو كان قد زاد              
ركناً للمتابعة، وال تجب عليه إعادة القراءة لو انفرد قبل الركوع           
من الركعة األولى أو الثانية، ونحو ذلك من األمور المغتفرة في           
صـالة الجماعـة، ولكـن ال بأس باالحتياط استحباباً باستئناف           

 . في صورة زيادة الركنالصالة
نـية القـربة شـرط أساس في صحة الصالة من حيث هي    : 854م ـ  

وليسـت شـرطاً فـي صحة الجماعة واالقتداء، فمن صلى           
جماعـة بقصـد أن يحسن ويتقن القراءة أو بقصد الفرار من            
الشـك ووسوسـة الشـيطان أو تأييداً إلمام الجماعة الصالح           

وله أجر المتعلّم أو ثواب     وإعزازاً للّدين بذلك صحت صالته،      
الفارِّ من وسوسة الخناس أو المؤيِّد ألهل الخير والصالح تبعاً          
لنيـته، وال شـيء له من ثواب الجماعة، ومن صلى جماعة            
بقصد التظاهر بالتدّين وكسب إعجاب النّاس بعبادته كان آثماً         
وكانـت صالته باطلة في األساس، ألنه رياء، والرياء يبطل          

ا تقّدم، والشيء نفسه ُيقال في اإلمام غير أنَّ ذلك          العـبادة كم  
بالنسبة إلى اإلمام من المزالق التي ينبغي له أن يحصن نفسه           

 .ضّدها ويصون نيته من وساوس الشيطان
هل كان قد : من رأى نفسه وسط أناس يصلون جماعة فشك: 855م ـ  

نـوى اإلئتمام والجماعة أو نوى الصالة منفرداً أتـم صالته          
فرداً، وإذا ائتم بإمام وفي أثناء الصالة شك في أنه عدل عن    من

 .نية اإلئتمام أو لم يعدل، بقي على نيته السابقة
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 :في شروط االقتداء: المبحث الثالث
ال يصح االقتداء شرعاً، وبالتالي ال تصح صالة الجماعة، إالَّ إذا           

 :توفرت الشروط التالية
اإلمام يكبر تكبيرة اإلحرام، أو     أن يقتدي المأموم باإلمام و    : األول

واقـف يقـرأ في الركعة األولى أو بعد القراءة وقبل الهوي إلى             
الـركوع، أو راكع قبل أن يرفع رأسه، فما لم يرفع اإلمام رأسه             
مـن الركوع يسوغ االقتداء به في الركعة األولى، وكذلك يسوغ           

فوت االقتداء به في الركعات األخرى وهو قائم أو وهو راكع، وت          
فرصـة الدخـول في صالة الجماعة عند رفع اإلمام رأسه من            
الـركوع أو هويه إلى السجود، فمن أدركه وقتئٍذ فعليه أن ينتظر            

 .إلى أن يقوم اإلمام لركعة جديدة
ويسـتثنى مـن ذلـك ما إذا وصل اإلنسان إلى صالة الجماعة             

 ـ  واإلمام في الركعة األخيرة قد جلس يتشهد، فإنَّ بإمكانه حينئٍذ
إذا أراد أن يـدرك فضـل الجماعـة وثوابها ـ أن يكّبر تكبيرة     
اإلحـرام ناويـاً االقـتداء وهو قائم ثُمَّ يجلس مع اإلمام ويتشهد             
باعتـباره ذكراً محبوباً للّه، فإذا سلّم اإلمام قام لصالته من غير            

 .حاجة إلى تكرار تكبيرة اإلحرام، وأدى صالته منفرداً
تشهد، في السجدة األولى أو الثانية من       وكـذلك لـو أدركه قبل ال      

الـركعة األخيـرة، فإنَّ له أن ينوي الجماعة ويكبر ويسجد معه            
 .ويتشهد ثُمَّ يقوم لصالته منفرداً كما ذكر

إذا اقتـرن الحـّد األدنى من ركوع المأموم مع ابتداء اإلمام   : 856م ـ  
م بـرفع رأسه لم يجزه ذلك، ولزمه االنفراد، وحينئذ فإنه إن ل           

يكن قد وصل إلى حّد الركوع رفع رأسه وقرأ الحمد والسورة           
وتابـع صالته، وإن كان قد وصل إلى حّد الركوع مضى في            
صـالته منفرداً وال شيء عليه، وإذا كان اإلمام راكعاً فنوى           
المأموم اإلئتمام به وكّبر وركع معتقداً أنه يدرك اإلمام راكعاً          

 .فرداً ال جماعةثُمَّ تبين له العكس صحت صالته من
وإن كّبـر وركع معتقداً أنه يدرك اإلمام راكعاً ولكنه حين ركع            

هل كان راكعاً أو رافعاً رأسه من الركوع،        : شـك في أنَّ اإلمام    
 .صحت صالته جماعة

إذا وصل إلى صالة الجماعة واإلمام راكع، وشك في إدراك : 857م ـ  
وي ويكّبر تكبيرة   اإلمام راكعاً إذا كّبر وركع أو ال، فله أن ين         

اإلحرام ويركع، فإن أدركه راكعاً صحت صالته جماعة وإالَّ         
 .صحت كصالة منفرد



 
313

إذا وجد اإلمام راكعاً وخاف الفوات إذا انتظر إلى أن يصل : 858م ـ  
إلـى صـفوف المصـلين أمكنه أن يكّبر ويركع ويمشي في            
ركـوعه إلى الصف، شرط عدم االنحراف عن القبلة وعدم           

بأي واجب من واجبات الجماعة سوى أنه بدأ صالته         اإلخالل  
 .بعيداً عنها

فـي كّل حالة يلتحق فيها المصلي بصالة الجماعة بأمل أن  : 859م ـ  
يدرك اإلمام قبل رفع رأسه إذا أعجله اإلمام ورفع رأسه فقد           
فاتـته الجماعة، وعندئٍذ يتخّير بين أن يواصل صالته منفرداً          

لى النافلة، فينويها نافلة ويصليها     وتصح منه، وبين أن يعدل إ     
بالكامـل إن شـاء، وإن شاء قطع النافلة والتحق باإلمام في            
ركعـة الحقـة، ولو رغب بقطعها من دون العدول بها إلى            
الـنافلة جـاز لـه ذلك، وإن كان التزام ذلك التخيير أفضل             

 .وأحوط
كوع المتابعة في األفعال، ذلك أنَّ الصالة فيها أفعال كالر        : الثاني

والسـجود والقيام والجلوس، وفيها أقوال كقراءة الفاتحة والذكر         
والتشهد، واالقتداء ال يصح إالَّ إذا تابع المأموم اإلمام في أفعاله،           
فيـركع بركوعه ويسجد بسجوده ويقف بوقوفه ويجلس بجلوسه،         
ومعنـى المـتابعة أن ال يسبقه في أي فعل من واجبات الصالة،             

ن، بل يأتي به إّما بعد شروع اإلمام فيه بال          ركناً كان أو غير رك    
 .فاصل طويل أو مقارناً له

وال تجب المتابعة في األقوال ما عدا تكبيرة اإلحرام، فإنَّ المأموم           
ال يسبق إمامه في تكبيرة اإلحرام وال يقارنه فيها، ويسوغ له أن            
 يسبقه في التشهد أو الذكر ونحو ذلك من األقوال، كما أنَّ للمأموم           
أن يـزيد على إمامه فيسبح في ركوعه مثالً سبع مرات في حالة             

 .اقتصار اإلمام على الثالث
إذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات فاالقتداء باطل وال : 860م ـ  

جماعـة لـه، سواء كان عالماً بأنَّ المتابعة شرط في صالة            
 .الجماعة أو ال

ؤه وال جماعته، بل ينظر     وإذا تـركها سهواً وغفلة فال يبطل اقتدا       
فـإن كان باإلمكان أن يتدارك ويلتحق باإلمام تََدارَك والتحقَ في           
حاالت معينة يأتي تحديدها، وإالَّ فال شيء عليه، ويتضح ذلك من           

 .خالل االفتراضات التالية
 ـ إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل اإلمام سهواً، وتفطن  1

عاً، عاد إلى الركوع مع اإلمام      إلى ذلك واإلمام ما يزال راك     
وال شـيء عليه، بل تصح جماعته أيضاً في صورة ما لو            
صادف هويُّه للركوع رفع اإلمام رأسه منه، وإذا تفطن ولم          
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يعـد في هذه الحالة عمداً بنى على أنه منفرد وأنَّ جماعته            
 .بطلت

وإذا رفـع المأمـوم رأسه من السجود قبل اإلمام سهواً، واإلمام            
 فـالحكم هو نفس ما تقّدم، وهذا يعني أنَّ زيادة الركوع            سـاجد، 

 .والسجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة لإلمام
 ـ إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً وتفطن  2

بعـد أن كان اإلمام قد رفع رأسه واصل صالته مع إمامه            
 .وال شيء عليه

 السجود قبل اإلمام سهواً وتفطن  ـ إذا هـوى إلى الركوع أو  3
إلـى ذلك واإلمام ما يزال قائماً أو جالساً، ذكر ورفع رأسه            
والـتحق باإلمام وركع معه أو سجد ثانية وال ذكر عليه في            
هذا الركوع أو السجود المكرر من أجل المتابعة، وإذا تفطن          
إلـى ذلك في حالة َهويِّ اإلمام إلى الركوع أو السجود بقي            

 .له وتابع صالته مع إمامهعلى حا
 ـ إذا ركـع اإلمـام أو سجد وتخلّف المأموم عنه سهواً حتى    4

رفـع اإلمام رأسه ثُمَّ تفطن المأموم، فعليه أن يؤدي ما فاته            
من ركوع أو سجود ثُمَّ يواصل بعد ذلك متابعته لإلمام وال           

 .شيء عليه
ن  ـ إذا نهـض اإلمام والمأموم معاً من ركوع أو سجود، ولك  5

انتصـب المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب اإلمام غفلة           
أو باعـتقاد أنَّ اإلمـام قد انتصب، بقي على حاله إلى أن             

 .ينتصب اإلمام، ثُمَّ يواصل صالته معه
إذا زاد اإلمـام سـجدة مثالً سهواً منه فال يجب بل ال يجوز   : 861م ـ  

ا بصحة اقتدائه   للمأموم متابعته فيه، وال يضر عدم المتابعة هن       
 .وجماعته

إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى اإلمام ما زال ساجداً : 862م ـ  
فتخـّيل المأموم أنها أولى السجدتين فعاد إليها بقصد المتابعة          

 .فتبين أنها السجدة الثانية حسبت ثانية
وإذا تخـّيل المأمـوم أنها الثانية، فسجد سجدة أخرى بقصد أنها            

 .ة لإلمام، فتبين أنها أولى، حسبت أولى متابعة لإلمامثانية متابع
اجـتماع اإلمـام والمأمومين في موقف واحد من بداية          : الـثالث 

االقتداء إلى نهايته، على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنهم           
مجـتمعون فـي صالتهم ال متفرقون، وال تضر كثرة الصفوف           

ع صادقاً، فال يسوغ    وتـراميها بالغة ما بلغت ما دام اسم االجتما        
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إلنسـان فـي غرفة من بيته أن يقتدي بإمام يصلي في المسجد،             
 .لعدم صدق اسم االجتماع، فال تكون الصالة جماعة

وعلى هذا األساس ال تصح الجماعة مع وجود جدار أو أي حائل            
آخر بين اإلمام والمأمومين أو بين بعض الصفوف وبعض على          

، وكذلك ال تصح مع وجود      نحـو يمنع عن صدق االجتماع عرفاً      
فواصـل وفـراغات بين اإلمام والمأمومين أو بين صف وصف       

واألجدر بالمأموم على   .  بمقـدار ال يسمح بصدق اسم االجتماع      
األحـوط وجوباً أن يراعي في الفاصل بين محل سجوده وموقف           
إمامه، أو موقف المأموم الذي أمامه أو على أحد جانبيه إن كان            

 أن ال يزيد على ما يمكن أن يتخطاه اإلنسان          يصـله بالجماعـة،   
 .بخطوة واسعة من أوسع خطوات الّرجل االعتيادي

ويستثنى من ذلك المرأة إذا أرادت أن تقتدي بالّرجل في صالتها،           
فإنـه يرخص لها بالصالة خلف حائل بينها وبين اإلمام أو بينها            
وبـين الـرجال المأمومـين ولـو لم يصدق اسم االجتماع، كما             

 .يرخص بوجود فاصل بينها وبينه أو بينها وبينهم
تسـوغ صالة الجماعة مع وجود فاصل ال يمنع عن الرؤية  : 863م ـ  

بـين اإلمـام والمأمومـين، أو بين بعض صفوفهم والبعض           
اآلخـر، كالزجاج والشبابيك المخرمة ونحوها، فإنها ال تمنع         
 عن صدق اسم االجتماع، وكذلك تسوغ صالة الجماعة أيضاً        

 .مع وجود حائل غير ثابت كمرور إنسان ونحو ذلك
يكفـي أن يكـون مأمـوم واحد في الصف قد توفر فيه هذا    : 864م ـ  

الشـرط بالنسبة إلى من هو أمامه، فإذا لم يكن بينه وبين من             
هـو أمامه فاصل مكاني أو حائل على نحو يمنع عن صدق            
اسم االجتماع صحت صالته وصالة كّل من عن يمينه وعن          

سـاره من المأمومين حتى ولو كان أمامهم جدار أو ستار،           ي
فـإنَّ اسم االجتماع يصدق في هذه الحالة، وعلى هذا األساس           
فإنـه إذا ضـاق المسجد بالمأمومين فوقف قسم منهم خارج            
المسـجد، كفى اتصالهم بالجماعة بمن يصلي بالباب المفتوح         

 .ويتصل بصفوف الداخل
لمأمومين باإلمام تكبير من في الصف ال يضـر في اتصال ا : 865م ـ  

المتأخـر قـبل مـن هو في الصف المتقّدم ما داموا متهيئين             
للتكبيـر، كاالشتغال بالنية أو برفع األيدي للتكبير، كذلك فإنه          
ال يضر باالتصال بطالن صالة أحد المأمومين أو انفراده أو          
انـتهاء صـالته قـبل اإلمام، كما في الصالة قصراً، إالَّ أن             
يحـدث بيـنه وبين اإلمام، أو بينه وبين من يوصله باإلمام،            
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مسـافة كبيـرة، فيلزمه ـ حينئذ ـ التقّدم بالنحو الذي يحقّق     
 .االتصال

ال يضـر باالتصال اعتقاد المأموم ببطالن صالة من يصله  : 866م ـ  
بالجماعـة من المتقدمين أمامه، ألنَّ اسم االجتماع صادق ما          

 .، فال يعّد حاجباً وفاصالًدام يمارس صورة الصالة
ال ُبـدَّ مـن العلم قبل الدخول في الجماعة بتحقّق االتصال   : 867م ـ  

وعـدم الحاجب، وإالَّ لم يجز الدخول في الجماعة مع الشك           
لكـنَّه إذا علـم بعدم الفاصل ودخل في         .  بوجـود الفاصـل   

ومن علم في   .  الجماعة ثُمَّ شك في طروئه لم يعتن بهذا الشك        
 .اء بوجود الحائل من أول الصالة فجماعته باطلةاألثن
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 :في شروط إمام الجماعة: المبحث الرابع
 :يشترط في إمام الجماعة توفر أمور
الـبلوغ ـ على األحوط ـ    : األول والثانـي والـثالث والـرابع   

والعقـل، فـال تصح إمامة المجنون إالَّ أن يكون جنونه أدوارياً            
 .ة المولد من الزنا، واإليمانفتصح إمامته حالة عقله، وطهار

أن ال يكون إعرابياً، والمراد به من يسكن في البادية          : الخـامس 
ونحـوها فـي وضع ال يساعد على االطمئنان بالتزامه باألحكام           

 .الشرعية المطلوبة
الرجولة إذا كان المأموم رجالً، فال تصح إمامة المرأة         : السادس

لّرجل فإنه تصح إمامته    للـّرجل، وتصـح إمامـتها للمرأة، أّما ا        
 .للّرجل والمرأة

العدالـة، وهي االلتزام العملي بمنهاج الشريعة في فعل   : السـابع 
الواجـبات وتـرك المحّرمات، وذلك من خالل التقوى الداخلية          
المـنطلقة من خوف اللّه تعالى في الحذر من عقابه، ومن محبته            

الذات ال فـي الـرجاء لـثوابه، فتكون العدالة استقامة من داخل        
 .مجّرد سلوك من خارجها

ثُـمَّ إنَّ ارتكاب المعصية عمداً ينافي العدالة، من غير فرق بين            
الصغيرة والكبيرة، فإن تاب عادت عدالته، ولكن ال ُبدَّ من التوبة           
النصوح المخلصة التي تُعرف بالندم العميق على خطيئته والعودة         

 .ه تعالىإلى خطّ االلتزام الشرعي واإلنابة إلى اللّ
تثـبت العدالة باليقين ـ أو االطمئنان ـ الناتج من االختبار    : 868م ـ  

والمعاشرة التفصيلية، أو من الشياع المفيد للعلم أو االطمئنان         
أو مـن غيـر ذلك من أسباب العلم واالطمئنان، كذلك تثبت            

وال .  بشهادة العدلين، بل العدل الواحد، بل وبخبر الثقة أيضاً        
ق والتدقيق في أحواله الظاهرية والباطنية الكتشاف       يجب التعمّ 

مـدى عدالـته، بل يكفي فيها حسن ظاهره وسلوكه العام في            
المجـتمع، فيـرى فيه النّاس إنساناً مستقيماً في دينه وأخالقه           

 .الفردية واالجتماعية المرتبطة بالحدود الشرعية
 .هذا وال قيمة لخبر الفاسق في العدالة سلباً أو إيجاباً

اإلمـام المنافس لإلمام الراتب إذا كان تصديه لإلمامة موجباً  : 869م ـ  
ــ ولـو مـن باب االحتمال ـ إلثارة الفتنة أو هتك حرمة     
المـؤمن أو مـزاحمة لحـقّ السبق مع التفاته إلى ذلك، فإنه             
يـوجب فقدان العدالة أو الشك فيها، وأّما إذا لم يؤد إلى ذلك،             

صيل الثواب، فاألفضل عدم    بـل كان قصده من المزاحمة تح      
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تشـجيعه على ذلك، حذراً من مغبة سوء الفهم لنّياته وحدوث           
 .بعض المفاسد التي ينبغي للمؤمنين العمل على تفاديها

مـن يعـرف مـن نفسـه عدم العدالة ال ينبغي له التصّدي     : 870م ـ  
لإلمامة، لما في ذلك من التغرير بالمصلين والخديعة لهم عند          

ظهر الواجد لشروط الجماعة بالنحو الذي      إظهـار نفسـه بم    
يحقّق لهم االطمئنان بعدالته، ولكن ذلك لم يبلغ درجة الحرمة،          

 .وإن كان ال بأس باالحتياط بالترك
هذا وال يجب عليه التحرز والتهرب من صالة اآلخرين خلفه من           

 .الذين يعتقدون بعدالته، ما دام لم يتصد ولم يسَع إلى ذلك
مـنا بالعدالـة ثُـمَّ حصل الشك فيها من خالل بعض    إذا عل: 871م ـ  

الشائعات أو التصّرفات غير الواضحة، فإنه يحكم ببقائه على         
العدالـة إلـى حـين التيقن بعدمها، اللّهم إالَّ أن توجب هذه             
الشكوك واإلشاعات زوال اليقين السابق بها من خالل تأثيرها         

فال يصح ـ  علـى األسـس التي ارتكز عليها العلم بالعدالة،   
عـندئذ ـ االسـتمرار في ترتيب آثار العدالة عليه، ويلزمه    

 .استئناف الفحص للتثبت من عدالته من جديد
أن يكون اإلمام صحيح القراءة للفاتحة والسورة، فلو كان         : الثامن

اإلمـام معـذوراً فـي اللحن ببعض الكلمات، كاأللثغ الذي يبدل            
 لم يصح االقتداء به، نعم ال       السـين شـيناً، أو الراء ياًء أو غيناً،        

 .يضر باالقتداء ما لو كان المأموم أفصح وأبين نطقاً من اإلمام
أن يصلي اإلمام من قيام إذا كان المأموم يصلي من قيام،           : التاسع

وأّما إذا كان المأموم يصلي جالساً فإنه يجوز له أن يأتـم بجالس            
مام من  هـذا وال يشـترط في صحة االقتداء سالمة اإل         .  مـثله 

األعـذار األخرى، فتصح إمامة المتيمم للمتوضئ، وذي الجبيرة         
للسـليم، والمسـلوس والمبطون والمستحاضة والمضطر للصالة        

 .بالنجاسة لغيرهم
أن تكـون صالة اإلمام صحيحة في نظر المأموم لكي          : العاشـر 

يصـح لـه االقتداء به، فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معين،             
يتوضأ من ذلك الماء للصالة جهالً منه بنجاسته، فال         ورأى إمامه   

يسـوغ لـه االقـتداء به، وأّما إذا شك المأموم في أنَّ إمامه هل               
توضأ من ذلك الماء أو من ماء آخر، ونحو ذلك، بنى على صحة        

 .صالة اإلمام وجاز له االقتداء به
 بعض قـد يختلف اإلمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً في حكم : 872م ـ  

أجـزاء الصـالة وشـروطها فما هو موقف المأموم في هذه            
 الحال؟
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إذا كـان االختالف في حكم يعذر فيه الجاهل وتصح          : الجـواب 
صالته معه فال بأس باالقتداء، كما إذا كان من رأي اإلمام كفاية            
التسبيحات مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، وكان من رأي          

الث مرات، فإنَّ اإلمام معذور هنا لو       المأمـوم وجوب قراءتها ث    
 .قرأ مرة واحدة فيسوغ االقتداء به

وإذا كـان االخـتالف في حكم ال يعذر فيه الجاهل حينما يعرف             
الحقيقة فال يسوغ للمأموم أن يقتدي بذلك اإلمام إذا تأكد أنَّ إمامه            
قـد جـرى في تلك النقطة على الرأي المخالف، بل وحتى ولو             

ام متأكداً من اختالفه معه في وجهة النظر،        احـتمل ذلـك مـا د      
أن يعرف المأموم بأنَّ اإلمام يرى جواز الوضوء        : ومـثال ذلك  

بمـاء الورد والمأموم يرى عدم جواز ذلك، والخلل في الوضوء           
أمـر ال يعذر فيه الجاهل، فال يسوغ للمأموم أن يأتـم به ما لم              

 .الًيثق بأنه لم يتوضأ على ذلك النحو الذي يراه باط
إذا كـان فـي المكان علو وانخفاض واضح         : الحـادي عشـر   

ومحسوس فال ُبدَّ أن ال يعلو اإلمام في موقفه على موقف المأموم            
: شبراً أو أزيد من ذلك، وال بأس بالعلو أقل من شبر، ومثال ذلك            

أن تكـون أرض الغرفة مرتفعة عن ساحة الدار بمقدار شبر أو            
على أرض الغرفة ويقف المأموم     أزيد، فال يسوغ أن يقف اإلمام       

في ساحة الدار، أو مثل أن يكون اإلمام والمأموم على سفح جبل            
منحدر بصورة واضحة محسوسة، فال يسوغ لإلمام أن يقف في          

.  األعلـى ويقف المأموم في نقطة تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد           
أّما إذا انعكس األمر فكان موقف المأموم أعلى من موقف اإلمام           

ر وأكثـر، فإنه ال يضر بصالة الجماعة، نعم إذا كان علو            بشـب 
المأمـوم مفـرطاً بنحو ال يصدق معه االجتماع عرفاً فإنه يضر            

 .بالجماعة حينئذ
وإذا كان في األرض ارتفاع وانخفاض ولكنه غير محسوس، كما          
فـي األرض المسرَّحة التي تنخفض تدريجاً، جاز لإلمام أن يقف      

 .في أي نقطة منها
المعروف عند الفقهاء اشتراط تقدم اإلمام الّرجل    : نـي عشـر   الثا

علـى المأمـوم فـي الجملة، واألقوى جواز المساواة بينهما في            
الموقـف، فال يجب تأخره عنه قليالً وال وقوفه خلفه تماماً، وإن            
كـان االحتياط بالتأخر ال ينبغي تركه، كما أنَّ األحوط استحباباً           

أن يقف إلى يمين اإلمام متأخراً عنه       فـي المأموم الّرجل الواحد      
أّما إذا  .  قلـيالً بنحو يكون مسجد المأموم محاذياً لركبتي اإلمام        

كان اإلمام امرأة فإنه ال شك في جواز وقوفها مساوية للمؤتمات           
 .بها، بل هو األحوط استحباباً
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ولـئن جـازت المساواة بين اإلمام والمأموم في الموقف فإنه ال            
مأمـوم على إمامه فيه بنحو يكون موضع قدمي         يجـوز تقـّدم ال    

المأمـوم مـتقّدماً عن موضع قدمي اإلمام، بل يجب أن ال يتقّدم             
علـيه فـي جمـيع الحاالت، راكعاً وجالساً وساجداً، فال يسمح            
للمأمـوم أن يتقّدم في موضع سجوده على موضع سجود اإلمام           

 .حتى لو تساويا في الموقف
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 :صالة الجماعةفي كيفية : المبحث الخامس
ال تخـتلف صالة اإلمام عن صالة المنفرد بجميع تفاصيلها، وإن           
اخـتلفت عـنه في بعض األحكام، وذلك كمثل ما تقّدم من جواز             
اعـتماد اإلمـام الشـاك في عدد الركعات على المأموم الحافظ،            

وأّما .  وكمـثل اكـتفاء اإلمـام بأذان المأموم وإقامته، ونحوهما         
تختلف شيئاً ما عن صالة المنفرد، وسنبين       صـالة المأموم فهي     
 :هنا ذلك في مسائل

إذا نـوى المأمـوم وكّبـر بعد تكبير اإلمام تكبيرة اإلحرام    : 873م ـ  
واإلمام يقرأ، فليس عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة، بل يتحّمل          
اإلمام عنه هذا الواجب، وكذلك األمر في الركعة الثانية، وأّما          

 فإنَّ المأموم يأتي بها بنفسه كما لو كان         سـائر أجزاء الصالة   
 .منفرداً وال يعول فيها على اإلمام

وكمـا يتحّمل اإلمام القراءة إذا دخل المأموم في الجماعة واإلمام           
يقـرأ فإنه يتحّملها ـ أيضاً ـ إذا كّبر المأموم قبيل انتهاء اإلمام    

ثانية، فإنه  من القراءة أو بعد انتهائه منها، في الركعة األولى أو ال          
يهوي راكعاً معه بدون قراءة، وكذلك األمر فيما إذا كّبر واإلمام           
راكع فإنه يهوي إلى الركوع ويلتحق باإلمام دون أن يتريث واقفاً           

 .وهكذا.  ليقرأ، بل يكتفي بقراءة اإلمام
وكلّمـا كـان اإلمام في حالة القراءة فإنه يجب على المأموم في             

ءة مع اإلمام إذا سمع قراءته ولو       الصـالة الجهـرية ترك القرا     
همهمـة، حتـى لو قصد المأموم بترديد اآليات مع اإلمام مجّرد            
ذكر اللّه تعالى، بل األحوط وجوباً ترك ذكر اللّه بغير اآليات من            
األذكار، فإن لم يسمع صوت اإلمام جازت له القراءة فضالً عن           

 في الصالة   وأّما.  الذكر ولكن إخفاتاً، وإن كان األفضل الصمت      
اإلخفاتـية فـيجب تـرك قراءة الحمد والسورة ويجوز له الذكر            

 .والتسبيح والصالة على النبّي وآله صلّى اللّه عليه وآله
كمـا يصـح من المأموم أن يدخل في أول ركعة لإلمام فإنه   : 874م ـ  

يصح له أن يدخل واإلمام في الركعة الثانية، فيكّبر ويدخل في  
القراءة ويجرى عليه نفس ما تقّدم آنفاً،       الجماعـة وتسقط عنه     

غيـر أنَّ هـذه هـي ركعته األولى بينما هي الركعة الثانية             
لإلمـام، فإذا قنت اإلمام بعد القراءة باعتبارها ركعة ثانية له           
استُِحبَّ للمأموم أن يتابعه في ذلك، فإذا رفع اإلمام رأسه من           

 فليس عليه أن    السـجدة الثانية فيها جلس يتشهد، وأّما المأموم       
يتشهد ألنها ركعته األولى، ولكنَّه مع هذا يستحب له أن يجلس     
جلسة غير مستقرة كمن يهّم بالنهوض ويتشهد متابعة لإلمام،         
حتـى إذا قـام اإلمام إلى ثالثته قام المأموم إلى ثانيته، وهنا             
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تجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة، وال يتحملهما عنه         
إلمام إنما تعوض قراءته عن قراءة المأموم إذا        اإلمـام ألنَّ ا   

 .كان هذا اإلمام في الركعة األولى أو الثانية
وال ُبـدَّ للمأمـوم فـي هذه الحالة أن يخفت بالقراءة ولو كانت              
الصـالة مما َيجهُر فيها المنفرد، وإذا قرأ المأموم في هذه الحالة            

عة اإلمام في   الفاتحـة وركع اإلمام، فخشي المأموم أن تفوته متاب        
الـركوع إذا قـرأ بعـض السورة، تركها وركع، وإذا كان يقرأ             
الفاتحة وركع اإلمام وخشي المأموم أن تفوته المتابعة في الركوع          
إذا اكمـل الفاتحة فال يسوغ له أن يقطعها، بل يكملها برجاء أن             
يـدرك اإلمـام فإن رفع اإلمام رأسه قبل أن يدركه في ركوعه             

 وقرأ السورة بعدها وركع، وإذا أتـم المأموم        انفرد بصالته عنه  
الفاتحـة وأدرك اإلمام راكعاً واصل صالته مع اإلمام، حتى إذا           
فـرغ مـع اإلمام من السجدة الثانية كان عليه أن يتشهد ألنه في              
الركعة الثانية، فيتخلّف عن اإلمام قليالً ويتشهد ويسرع بالنهوض         

ابع اإلمام في ركوعه،    ليـتاح لـه أن يأتـي بذكر التسبيحات ويت         
وبذلك يكون هو في الركعة الثالثة وإمامه في الرابعة، فإذا اكمال           
هـذه الركعة جلس إمامه يتشهد ويسلم بينما يكون بإمكانه هو إّما            
أن يغـادر اإلمـام جالساً وينهض للرابعة، أو يبقى جالساً متهيئاً            

اإلمام للنهوض ويتشهد معه من باب الذكر للّه تعالى، فإذا شرع           
 .بالتسليم قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صالته منفرداً

يصـح للمأمـوم أن يـدخل في الجماعة واإلمام في الركعة    : 875م ـ  
أن يكبر واإلمام ال    : األولى: الثالـثة، وذلـك على صورتين     

يـزال واقفاً، وعليه في هذه الحالة أن يعرف مسبقاً أنه قادر            
 أو الفاتحة على األقل، قبل أن       على أن يقرأ الفاتحة والسورة،    

يـرفع اإلمـام رأسه من الركوع، وذلك كي ال يفوته بعض            
أن يكّبر واإلمام راكع، فتسقط عنه      : والثانية.  الـركوع معه  

ويسوغ للمأموم  .  القـراءة نهائياً ويهوي إلى الركوع مباشرة      
أن يقـنت فـي ركعته الثانية التي هي رابعة اإلمام إذا أمهله             

عندما يجلس اإلمام ليتشهد ويسلم في الركعة األخيرة        اإلمام، و 
يجلـس المأمـوم ليتشـهد لركعته الثانية ثُمَّ يواصل صالته           

وبنفس الصورتين يتمكن المأموم أن يدخل واإلمام       .  منفـرداً 
فـي الـركعة الرابعة، ولكنَّه حينئذ غير ملزم بأن يتشهد مع            

 اإلمام  اإلمـام، بـل له أن ينهض إلكمال صالته حالة تشهد          
 .إلنهاء صالته

إذا وصـل اإلنسـان إلى الجماعة واإلمام قائم فكّبر والتحق   : 876م ـ  
بهـا، ولكنَّه لم يعلم هل أنَّ اإلمام في الركعة األولى أو الثانية         
لكـي تسقط عنه القراءة، أو في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي         
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لسورة يجـب علـيه أن يقرأ إخفاتاً، جاز له أن يقرأ الحمد وا            
إخفاتاً من أجل هذا االحتمال، فإن تبّين أنَّ اإلمام في الثالثة أو            
الـرابعة فقد أحسن صنعاً وصحت صالته، وإن تبّين أنه في           

 .األولى أو الثانية لم يضره ما قرأ وصحت صالته أيضاً
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 :في أحكام مترتبة على الجماعة: المبحث السادس
ة المأموم نستعرض   بعـد أن استعرضنا كيفية صالة اإلمام وصال       

فـيما يلـي مـا تتمّيز به صالة الجماعة عن صالة المنفرد من              
 .أحكام

مـن تلك األحكام أنَّ كالً من اإلمام والمأموم إذا شك أحدهما في             
عـدد الـركعات وكـان اآلخـر حافظاً للعدد وجب على الشاك             
الـرجوع واالعتماد على الحافظ، وال يبني على األكثر في هذه           

 . يبني المنفرد كما تقّدم في مبحث الشكالحالة كما
ومن تلك األحكام أنَّ زيادة السجود وزيادة الركوع مغتفرة بالنسبة   
إلى المأموم إذا كانت من أجل المتابعة كما تقّدم في مبحث شروط            
االقتداء، بينما ال يسمح بمثل هذه الزيادة في صالة المنفرد، وإذا           

ه في حالة العمد وااللتفات،     زاد المنفرد سجدة واحدة بطلت صالت     
 .واإلمام كالمنفرد في هذه الناحية

إذا صلّى اإلنسان مأموماً وانكشف له بعد ذلك أنَّ االئتمام لم : 877م ـ  
يكـن صحيحاً ألي سبب من األسباب كانت صالته صحيحة،          
وال إعـادة علـيه إالَّ إذا كان قد تورط من أجل المتابعة في              

تين في ركعة واحدة فعليه اإلعادة      زيادة ركوع أو زيادة سجد    
وكـذلك إذا كـان قد ُمِنَي بالشك في عدد الركعات           .  حينـئذٍ 

ورجع إلى إمامه وسار عملياً وفقاً لصالة اإلمام فإنَّ الواجب          
علـيه حينـئذ أن يعـيد الصالة، ما دام يحتمل أنَّ صالته قد              
 .نقصت ركعة أو زادت ركعة بسبب التعويل على ذلك اإلمام
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 ل السادسالفص

 في سائر الصلوات الواجبة والمستحبة

 :وفيه مباحث
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 :في صالة الجمعة: المبحث األول
 :تمهيد

تعتبـر صـالة الجمعة من أهم شعائر اإلسالم، قال اللّه سبحانه            
يا أيُّها الَّذيَن آمنُوا إذَا نُوِدَي للصَّـالِة ِمْن يوِم الُجُمعِة  : وتعالـى 

 وذَُروا الَبْيَع، ذَِلكُم خيٌر لكُم ِإْن كُنتُْم        فَاْسـَعوا ِإلـى ِذكْـِر اللّـه       
 ].9:الجمعة [تَْعـلَُموَن

ما ِمْن قََدٍم   : "وجـاء في الحديث عن اإلمام الصادق عليه السالم        
 ".َسَعتْ ِإلى الُجُمعِة إالَّ َحرََّم اللّه َجَسدها َعلَى النَّاِر

 . وتحتل صالة الجمعة موضع صالة الظهر ضمن تفصيالت تأتي        
وقـد مّيز اللّه سبحانه وتعالى صالة الجمعة عن سائر الصلوات           
اليومـية بأْن أوجب أداءها ضمن جماعة، وأمر بتوحيدها في كّل           
مـنطقة، ولم يسمح بالتأخر عن حضورها إذا أقيمت إالَّ ألعذار           

وبذلك كانت صالة الجمعة تعّبر عن اجتماع أسبوعي        .  خاصـة 
بدأ بالموعظة والتثقيف ضمن    موسع لعامة المصلين والمؤمنين، ي    

خطبتـي صالة الجمعة، وينتهي بالعبادة والتوجه إلى اللّه ضمن          
 .الصالة نفسها

وصـورتها ركعتان كصالة الصبح تماماً، إالَّ أنَّ المصلي ينوي          
بهـا أن يصـلي صالة الجمعة قربة إلى اللّه تعالى، وتتمّيز عن             

هما قبل الركوع   أحد: صالة الصبح بأنَّ من المستحب فيها قنوتين      
 .من الركعة األولى واآلخر بعد الركوع من الركعة الثانية

 :شروط صالة الجمعة •
ال تقع صالة الجمعة صحيحة إالَّ إذا أتي بها مستكملة لشروطها،           

 :وهي أمور
وعليه فإنه يجب أن يتوفر في صالة       .  أن تـؤدى جماعة   : األول

 .مّرالجمعة، كّل ما هو شرط لصحة صالة الجماعة كما 
أن ال يقل عدد المشتركين في جماعة الجمعة عن خمسة       : الثانـي 

أحـدهم اإلمـام، فـإن لم يتواجد إالَّ أربعة أو أقل لم تصح منهم               
صـالة الجمعة وصلوا صالة الظهر، وال يشترط فيهم أن يكونوا           
ممـن وجـبت عليهم صالة الجمعة واجتمعت فيهم الشروط، بل           

 .افر والمريض لو حضروهايحسب من العدد مثل المرأة والمس
أن تسبقها خطبتان من قبل إمام صالة الجمعة، وذلك بأن          : الثالث

يقوم اإلمام خطيباً، فيحمد اللّه، ويثني عليه، ويوصي بتقوى اللّه،          
وبعد ذلك يجلس قليالً ثُمَّ يقوم      .  ويقـرأ سورة من الكتاب العزيز     

على محمَّد  خطيـباً مـرة ثانية، فيحمد اللّه ويثنى عليه، ويصلي           
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وعلـى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وبعد ذلك         
ويجب على اإلمام في الخطبتين أن يرفع صوته        .  يـبدأ بالصالة  

علـى نحـو يسمعه عدد من المأمومين، وال يجب أن يكون غير             
القـرآن من عناصر الخطبة باللغة العربية، وإن كان ذلك أحسن           

ن المأمومون ال يفهمون اللغة العربية      وأحـوط استحباباً، وإذا كا    
 .فعلى اإلمام أن يعظهم باللغة التي يفهمونها

ينبغي في الخطبة الثانية، عند التحّدث عن تقوى اللّه تعالى، : 878م ـ  
الدعـوةُ إلى العدل واإلحسان والوحدة واإلصالح بين النّاس         
والتعـّرض لقضـايا المجـتمع العامة والمصيرية في شؤون          

ـ  ة واالقتصـاد، وما يمّس العالم اإلسالمي من قضايا         السياس
وأوضـاع، ونحـو ذلك مما يحّرك الوعي الشامل في األّمة           
ويسـاهم فـي تثقـيفها وتعريفها بمشاكلها وحلولها الناجعة،          
لتسـتطيع مـواجهة التحّديات من موقع الوعي الشامل، ألنَّ          

 في  صـالة الجمعة تمثّل الصالة العبادية االجتماعية السياسية       
 .فكر اإلسالم وشريعته

يجـب اإلصـغاء إلى الخطبتين على األحوط، بل األقوى،   : 879م ـ  
ويشـمل ذلك جميع الخطبة لمن يفهم معناها، كذلك ال يجوز           

 .التكلّم أثناء الخطبة
يجب على الخطيب القيام عند إلقاء الخطبة، ولذلك ال ُبدَّ من : 880م ـ  

فإن لم يتيسر جاز له     اختـيار الخطـيب القـادر على القيام،         
إلقاؤهـا جالساً، فإنه عند العجز يسقط شرط القيام ال وجوب           

 .الصالة
محـل الخطبتين قبل صالة الجمعة وبعد الزوال، فال يشرع  : 881م ـ  

 .اإلتيان بهما قبله ولو بجزٍء منها
أن ال تكون قد أقيمت صالة جمعة أخرى في مكان آخر           : الـرابع 

د بالمكان القريب هنا ما كانت      قـريب مـن تلـك الصالة، ونري       
المسـافة فيه بين المكانين أقل من فرسخ، وهو عبارة عن خمسة            

وفي حالة وجود صالتي    .  كليومتـرات ونصف الكيلومتر تقريباً    
جمعـة على هذا النحو تبطالن معاً إذا كان االبتداء بإحداهما في            
 نفـس وقـت االبتداء باألخرى، وإذا كان االبتداء بإحداهما بعد           
االبـتداء باألخـرى بطلت الصالة المتأخرة فقط، ولكن إذا كانت           
إحـدى الصـالتين باطلة لسبب من األسباب فال تضر بالصالة           

 .األخرى حينئذ، ويعتبر وجودها وعدمها سواء
وعلـى هذا األساس صح القول بأنَّ من شروط صالة الجمعة أن            

مكان ال تسـبقها وال تقارنهـا في بدايتها صالة جمعة أخرى في             
ولكن إذا تقارنت صالتا    .  قـريب بالمعنى المتقّدم للمكان القريب     
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جمعة في مكانين متقاربين دون أن تعلم جماعة كّل من الصالتين           
.  بالصالة األخرى وانتهتا في وقت واحد فكلتا الصالتين صحيحة        

وكذلك إذا بدأت إحداهما بعد ابتداء األخرى بدون علم وانتهتا معاً           
 .في وقت واحد

 :حكم صالة الجمعة •
تجـب إقامـة صالة الجمعة وجوباً حتمياً في حالة وجود سلطان            
عـادل يمارس السلطة فعالً بصورة مشروعة، ويقيم العدل بين          

أو نائبه الخاص المنصوب من     ) ع(الرعية، وهو اإلمام المعصوم     
وهـذا الحكـم األول لصالة الجمعة يعّبر عنه بالوجوب          .  قـبله 

 . صالة الجمعةإلقامة" التعييني"
أّمـا فـي حالة عدم توفر السلطان العادل فصالة الجمعة واجبة            
أيضـاً، ولكنَّها تجب على وجه التخيير ابتداًء، وتجب على وجه           
الحـتم انـتهاء، وذلك أنَّ المكلّفين في هذه الحالة يجب عليهم أن             
يـؤدوا الفريضة في ظهر يوم الجمعة، إّما بإقامة صالة الجمعة           

نحو تتوفر فيها الشروط السابقة وإّما باإلتيان بصالة        جماعة على   
الظهر، وأيهما أتى به المكلّف أجزأه وكفاه، غير أنَّ إقامة صالة           

وهذا هو الحكم الثاني لصالة الجمعة      .  الجمعة أفضل وأكثر ثواباً   
إلقامة صالة الجمعة، وإن كان     " التخييري"ويعّبـر عنه بالوجوب     

ـ    مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ـ  للقـول بوجوبها التعييني 
 .وجه

فـإن اختار خمسة من المكلّفين إقامة صالة الجمعة امتثاالً للحكم           
الثانـي، وكـان فيهم شخص عادل يصلح أن يكون إمام جماعة،            
فقّدمـوه لـيخطب بهم ويصلي صالة الجمعة وأقاموها على هذا           

 الحضور  النحو وجب على سبيل الحتم والتعيين على المكلّفين بها        
واالشـتراك في صالة الجمعة، ألنَّ إقامتها نداء لصالة الجمعة،          
وإذا نـودي لصالة الجمعة وجب السعي إلى ذكر اللّه، وهذا هو            

" التعييني"الحكـم الـثالث لصالة الجمعة، ويعبر عنه بالوجوب          
 .لحضور صالة الجمعة

 .يستثنى من وجوب الحضور لصالة الجمعة أشخاص: 882م ـ 
ان في الحضور لصالة الجمعة ضرر أو حرج ومشقة          مـن ك   .1

الشيخ . 5.  األعمى. 4.  المريض. 3.  المرأة. 2.  شديدة عليه 
المسافر سفراً يسوغ   . 6.  الكبيـر، كالّرجل الذي تجاوز السبعين     

من كان يبعد عن مكان صالة      . 7.  لـه التقصـير فـي الصالة      
 أخماس  الجمعـة مسافة فرسخين، أي عشرة كيلومترات وأربعة       

 .الكيلومتر
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فهـؤالء يعذرون في عدم الحضور، ولكنَّهم إذا تكلّفوا وحضروا          
والبعيد إذا جاء إلى مكان الصالة      .  صـحت منهم صالة الجمعة    

 .وجب عليه االشتراك في صالة الجمعة وصحت صالته
إذا نودي لصالة الجمعة على النحو الذي ذكرناه لم يجز لكّل : 883م ـ  

ور أن يتشاغل عن ذلك ببيع وتجارة       مـن يجـب عليه الحض     
 .ونحو ذلك مما هو معيق عن أداء هذه الفريضة

ال يجـوز لمن وجب عليه الحضور أن يسافر عند ظهر يوم  : 884م ـ  
الجمعـة، إالَّ إذا كان في سفره يمر على صالة جمعة أخرى            
صـحيحة يمكـنه االلتحاق بها واالشتراك فيها قبل أن يفوت           

نَّ له في هذه الحالة أن يسافر عند        وقـت صـالة الجمعة، فإ     
 .الظهر على أن يلتحق بالجمعة التي يمر بها في طريقه

كمـا يجـب حضور الصالة كذلك يجب حضور الخطبتين   : 885م ـ  
واإلصـغاء عـند الحضـور أيضاً، ولو تقاعس شخص عن           
السعي إلى صالة الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصالة صحت         

 .منه
صـالة الجمعة عند الزوال، وهو الوقت الذي  يـبدأ وقـت   : 886م ـ  

تنتصـف فيه الشمس ظهراً في وسط السَّماء وتبدأ ميلها نحو           
الغـرب، وينتهـي عـند وقت العصر الفلكي المعروف في           
التقاويم، وفترة ما بين الزوال والعصر تختلف طوالً وقصراً         

 .باختالف الفصول
ت كثيرة ليوم   هذا وإنه قد ذكر في كتب األدعية والحديث مستحبا        

 .الجمعة وصالتها، فليراجعها الراغب فيها
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 :في صالة اآليات: المبحث الثاني
آيـات جمع آية، والمراد بها العالمة والداللة الكونية على عظمة           

وِمْن آياِتِه اللَّيُل والنَّهاُر    : الخالـق وقدرته وحكمته، قال سبحانه     
ات باعتبار سببها،   ، وسميت هذه الصالة باآلي    والشَّـمُس والقَمرُ  

 .وهي من الصلوات الواجبة

 :أسبابها ووجوبها •
 :وأسباب وجوبها ما يأتي

 ـ كسوف الشمس، بمعنى إسوداد قرص الشمس واحتجابه في  1
 .ظّل القمر، كلّه أو بعضه

 . ـ خسوف القمر، ومعناه ذهاب ضوئه أيضاً كالً أو بعضا2ً
 . ـ زلزال األرض3
 في األرض أو السَّماء وتبعث على  ـ كّل حادثة استثنائية تقع 4

القلـق والـرعب عـادة، كظلمة شديدة، أو ريح سوداء أو            
حمـراء، أو صـاعقة، أو إعصـار، أو غيرها من اآليات            

 .الكبرى
متـى حدث واحد من هذه األربعة وجبت صالة اآليات على  : 887م ـ  

كـّل مكلّـف قادر على أداء الصالة، وال تجب على الحائض         
 .داًء وال قضاًءوالنفساء ال أ

األسـباب الثالثة األولى متى حدث واحد منها وجبت صالة  : 888م ـ  
اآليـات، سـواء حصل الخوف لغالب النّاس من الكسوف أو           
الخسـوف أو الزلزال أم لم يحصل، وتختص الصالة الواجبة          
بأحـد هـذه األسـباب الثالثة بمن حصلت له اآلية، أي بمن             

ب الخسوف ضوء القمر    حجب الكسوفُ الشمَس عنه، أو حج     
عـنه، أو زلـزلت األرض التي هو عليها، وإن لم يشعر بها             
لكونه نائماً مثالً، فال تجب الصالة على أهل البلدان المجاورة          
التـي لـم تر اآلية ولم تهتز األرض فيها، إالَّ في مثل المدن              
المفرطة في الكبر، كطهران مثالً، فإنه إذا شعر بعض أحيائها          

ألحـياء األخـرى وجبت الصالة على الجميع        بالهـزة دون ا   
 .لصدق وحدة البلد عرفاً

وأّمـا السبب الرابع فهو مرتبط بأن تكون الحادثة مثيرة للخوف           
لغالـب النّاس، فإذا لم تكن الحادثة السَّماوية كذلك لم تجب صالة            
اآليات، والمراد بالخوف هو حالة القلق والوحشة النفسية المترتبة         

 .على حدوث اآلية
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وحيث يقع الزلزال أو شيء من اآليات المخوفة في بلد فإنه تجب            
الصـالة على خصوص أهل البلد الذي حدثت فيه اآلية، ويلحق           
بهـم الـبلد المجـاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان             
الخوف العام والقلق الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق           

 .والبالد
جـوب صالة اآليات بتكرر السبب الموجب، فإذا  يتكـرر و : 889م ـ  

كسـفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب          
تكرار صالة اآليات مرتين، وكذا إذا حدثت الزلزلة مرتين أو          
أكثر إذا لم يكن ما بعد المرة األولى من نوع الصدى والترّدد            

وال يجـب في نية الصالة ذكر سبب اآلية ونوعها بل           .  لهـا 
ى بنية صالة اآليات، وإن كان األجدر استحباباً نية السبب          يكتف

 .الخاص عند اختالفه
يثبت وقوع السبب الموجب لهذه الصالة إّما بالحّس المباشر : 890م ـ  

للمكلّـف، أو بشهادة البينة أو بشهادة الثقة، أو بنبوءة األنواء           
 .الجوية والرصد العلمي إذا أفادت النبوءة العلم أو االطمئنان

 :كيفية صالة اآليات •
تـتألف هـذه الصالة بمجموعها من ركعتين، وكّل ركعة تشتمل           

يكّبر : علـى خمسة ركوعات وسجدتين، وذلك على النحو التالي        
المصـلي ناوياً أنه يصلي صالة اآليات قربة إلى اللّه تعالى، ثُمَّ            
يقرأ الحمد وسورة، ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة،           
ثُـمَّ يركع، وهكذا يكرر ذلك حتى يتّم خمسة ركوعات، فإذا رفع            
رأسـه مـن الـركوع الخامس وانتصب قائماً هوى إلى السجود            
فسـجد سجدتين، ثُمَّ يقوم ويأتي بالركعة الثانية كاألولى تماماً، ثُمَّ           

 .يتشهد ويسلم
وللمصـلي أن يخفـف هذه الصالة بقراءة سورة واحدة في كّل            

 الركوعات الخمس بدالً من قراءة خمس       ركعـة مـوزعة علـى     
سور، وذلك بأن يقرأ في الركعة األولى الفاتحة ثُمَّ يقرأ من سورة            
معيـنة، كسورة القدر مثالً، آية أو آيتين، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه            
ويقـرأ اآليـة الثانـية من تلك السورة من غير فاتحة، ثُمَّ يركع              

 يركع ويرفع رأسه ويقرأ اآلية      ويرفع رأسه ويقرأ اآلية الثالثة، ثُمَّ     
الـرابعة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه فيقرأ اآلية الخامسة، وإذا كان قد           
بقي من تلك السورة أكثر من آية فعليه أن يقرأ كّل ما بقي منها،              
ثُـمَّ يـركع ويقوم ويسجد سجدتين، ويصنع في الركعة الثانية ما            

عة الفاتحة مرة   صنع في الركعة األولى، فيكون قد قرأ في كّل رك         
 .والسورة ـ أيَّ سورٍة ـ مرة موزعة على الركوعات الخمسة
 .وعليه فإنه ال ُبدَّ من مالحظة ما يلي في هذه الصالة المخففة
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ال ُبدَّ من قراءة آية تامة عند كّل قيام للركوع، والبسملة تعّد            : أوالً
 .آية من السورة

 فإن بقي أكثر من     يجب أن ينهي كّل السورة في كّل ركعة،       : ثانياً
آيـة قـرأها كلّهـا قبل الركوع الخامس، وإن انتهت السورة في             
الـركوع الـثالث مـثالً لزمه استئناف الفاتحة وسورة أو بعض            

 .السورة للركوع الرابع، وهكذا
هـذا وال تختلف صالة اآليات في شروطها وأحكامها العامة عن           

 والستر  غيـرها مـن الصلوات، فتجب فيها الطهارة واالستقبال        
 .وغيرها مما ذكرناه من شروط وأحكام

gوقتها وأحكامها: 
مؤقتة، ويمتد وقتها من    ) أي الكسوف والخسوف  (صالة الكسوفين   

الشروع في الحادث إلى تمام اإلنجالء، وعليه تجوز المبادرة إلى          
هـذه الصـالة بابتداء الكسوف والخسوف وتتضايق كلّما أوشك          

ى الشروع في الصالة من حين      اإلنجـالء علـى الـتمام، واَألْولَ      
الحدوث، وال يجوز للمكلّف أن يؤخرها إلى أن ال يبقى من وقتها            
إالَّ مـا يتسـع لـركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك، آثماً أو               
معـذوراً، وجبت عليه المبادرة فوراً ويدرك حينئذ وقتها بإدراك          

 .ركعة منها كما في الصالة اليومية
 مـن اآليات ليست من المؤقتات، حتى لو  غيـر الكسـوفين  : 891م ـ  

امتدت لفترة، مثل الظلمة في السَّماء أو األعاصير، وعليه فإنَّ          
الواجب على المكلّف المبادرة إليها عند حدوثها، ولو لم يبادر          
ــ حينـئذ ـ حتى مضت مّدة طويلة أو قصيرة، فال ينويها    

 .قضاًء
به المكلّف حتى إذا حـدث الخسـوف أو الكسوف ولم يعلم   : 892م ـ  

انجلت الظلمة عن القرص وانتهت اآلية، فإن كان القرص قد          
أظلـم كلـياً وجب القضاء، وإن كان قد أظلم جزئياً لم يجب             
القضاء، ويجب القضاء إذا كان قد علم باآلية حين حدوثها ولم   

وأّما الزلزلة ونحوها من    .  يصـلِّ، سواء كان جزئياً أو كلياً      
فإنه ال ُبدَّ من اإلتيان بها فوراً على        اآليـات غيـر الكسوفين      

 .مدى الزمن حتى لو لم يعلم بها حين حدوثها
لما كانت صالة اآليات مؤلفةً من ركعتين فإنَّ الشك فيها في : 893م ـ  

عـدد الركعات موجب لبطالنها، أّما الشك في عدد ركوعات          
كـّل ركعة فإنه ما دام لم يسجد ولم يتجاوز المحل يبني على             

ـ  ل، كما إذا شك في أنَّ الركوع الذي ركعه هو الثالث أو            األق
الـرابع، فإنه يعتبره ثالثاً، وهكذا، وأّما إذا كان شكه في ذلك            

نعم .  بعدما دخل في السجود، فإنه ال يعتني ـ حينئٍذ ـ بشكه  
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إذا شـك فـي أنـه في الركوع الخامس ليكون قد أنهى أول              
 بداية الركعة   ركعـة، أو أنـه في الركوع السادس ليكون في         

الثانية، حكم ببطالن الصالة، ألنه يرجع إلى الشك بين األولى          
 .والثانية
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 :في صالة العيدين: المبحث الثالث
للمسـلمين عيدان كبيران من أهم أعياد اإلسالم، هما عيد الفطر           
وعـيد األضحى، وقد أمر اللّه سبحانه وتعالى بصالة خاصة في           

د، ويجب الحضور إلقامتها إذا     هـذين العيدين تسمى بصالة العي     
أقامهـا جماعةً اإلماُم العادُل، وفي غير هذه الحالة تستحب، وفي           
حالـة اإلستحباب يجوز أن يؤديها اإلنسان فرادى كما يجوز أن           
يؤديها ضمن صالة الجماعة، وإذا أقيمت جماعة فال يشترط فيها          
عـدد خـاص، كمـا ال مانع من تعّددها ولو في أماكن متقاربة،       

 .خالفاً لصالة الجمعة
والمسـافر الذي َيقُصر صالتَه ال تجب عليه صالة العيد في أي            
حـال مـن األحـوال، سواء أقامها اإلمام العادل أم ال، ولكنَّها             

 .مستحبة منه ويحسن به أداؤها على أي حال
صـالة العيد ركعتان كصالة الصبح، وقد مّرت بنا الصورة  : 894م ـ  

 من ركعتين، ولكن يضاف في صالة       العامـة للصالة المكونة   
العيد إلى تلك الصورة العامة أشياء، والصورة الفضلى ألداء         

أن يكّبر  : صـالة العـيد ومـا فيها من األشياء اإلضافية هي          
المصـلي فـي الركعة األولى بعد القراءة ـ أي بعد الفاتحة    
والسـورة التـي عقيبها ـ خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كّل    

للّه ويمجده بما يحسن، ثُمَّ يكّبر بعد القنوت        تكبيـرة فـيدعو ا    
الخـامس مقدمـة للهوي إلى الركوع، وبعد أن يركع يهوي           
للسـجود، فيسـجد السجدتين ثُمَّ ينهض للركعة الثانية، وبعد          
القـراءة يكّبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كّل تكبيرة، ثُمَّ يكّبر           

كعته إلى  بعد ذلك مقّدمة للهوي إلى الركوع فيركع ويواصل ر        
وعلى المصلي في القنوت األخير من      .  أن يفرغ من صالته   

 .كّل ركعة أن يأتي به باحتمال كونه مطلوباً شرعاً
يجـوز للمصلي أن يقتصر على ثالث تكبيرات في كّل من  : 895م ـ  

الـركعتين بعد القراءة، فيقنت عقيب كّل واحدة من التكبيرات          
 .الثالث قنوتاً على ما تقّدم

األفضـل اسـتحباباً للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة   : 896م ـ  
 ).سورة الغاشية(األولى سورة  الشمس ، وفي الركعة الثانية 

 :يستحب للمصلي إذا قنت أن يدعو بالمأثور وهو ما يلي: 897م ـ 
اللّهـم أهـَل الِكبرياِء والَعظمِة، وَأهَل الُجوِد والَجبُروِت، وَأهَل          "

حمِة، وَأهَل التقوى والمغفرِة، َأسألُك في هذا الَيوِم الَّذي         الَعفِْو والرَّ 
ٍد َصلَّى اللّه عليِه وآلِه وَسلََّم ذُخراً       َجعلـتَُه للُمسِلميَن ِعيداً، ولمحمَّ    

ٍد كَأفضِل ما َصليتَ على     ٍد وآِل ُمحمَّ  وَمزيداً َأن تُصلَِّي على ُمحمَّ    
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َك واغفْر للُمؤمنيَن   َعـبٍد من عباِدَك، وَصلِّ على مالِئكتَك وُرسلِ       
والمؤمـناِت والمسلميَن والمسلماِت اَألحياِء منهم واَألمواِت، اللّهم        
ِإنـي َأسألُك خَيَر ما سَألَك ِعباُدك الصَّاِلحوَن، وَأعوذُ ِبَك ِمْن شَرِّ            

، وإذا لم يكن المصلي يحفظ      "ما استعاذَ ِبَك منُه عباُدَك الُمخلَُصون     
 أن يفتح كتاباً في أثناء الصالة       نـص هـذا الـدعاء فال مانع من        

 .ويقرأه فيه
يسـتحب إذا أقيمت صالة العيد جماعة أن يخطب اإلمام بعد  : 898م ـ  

الصـالة بخطبتـين يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما تقّدم في           
 .خطبة صالة الجمعة

إذا صـلّى اإلنسـان صالة العيد مأموماً سقطت عنه قراءة   : 899م ـ  
 .عليه سائر األشياءالفاتحة والسورة وبقي 

لـيس فـي هذه الصالة أذان وال إقامة بل يستحب أن يقول   : 900م ـ  
 .يكرر ذلك ثالث مرات) الصالة(المؤذن لها 

، )الزوال(وقـت هذه الصالة من طلوع الشمس إلى الظهر  : 901م ـ  
 .وإذا فاتت فال قضاء لها بعد ذلك

فيها بالقراءة، ورفع من آدابها المستحبة الغسل قبلها، والجهر : 902م ـ  
 .اليدين حال التكبيرات
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 :في صلوات أخرى مستحبة: المبحث الرابع
 : ـ صالة الوحشة1

وتسمى صالة الهدية للميت أو لقبره، وهي مأثورة في الروايات،          
ووقـتها ليلة الدفن بكاملها، وكيفيتها أنها كصالة الصبح ركعتان،          

من ) 255(ء من اآلية    يقرأ في األولى الفاتحة وآية الكرسي ابتدا      
) 257( إلى نهاية اآلية     ...اللّه ال إله إالَّ هو    سـورة البقرة    

 ويقرأ في الركعة الثانية     أولـئك أصحاب النّار هم فيها خالدون      
الفاتحـة وسورة القدر عشر مرات، وبعد أن يفرغ المصلي من           

ثْ ثَواَبها اللّهمَّ َصلِّ على ُمَحمٍَّد وآِل ُمَحمَّد واْبعَ   : "الصـالة يقـول   
 .، ويسمي اسم الميت"إلى قَبِر فالٍن

وفـي رواية أخرى أنه يقرأ بعد الفاتحة من الركعة األولى سورة        
التوحيد مرتين، ويقرأ بعد الفاتحة من الركعة الثانية سورة التكاثر          

 .عشر مرات، ويدعو بعد الصالة بما تقّدم
 .ويصح فيها االستئجار

 : ـ صالة الغفيلة2
صلوات المستحبة، وقد ورد في الحديث الشريف أنها        وهي من ال  

ووقتها في الساعة األولى من الليل بين       .  تـورث دار الكـرامة    
 .صالة المغرب وصالة العشاء

وتشتمل هذه الصالة على ركعتين، وقد جاء في المأثور أنه يقرأ           
وذَا النُّوِن ِإذْ   : فـي الركعة األولى بعد سورة الفاتحة قوله تعالى        

 ُمغاِضباً فظَنَّ أْن لْن نقِدَر عليِه فنَادى في الظُّلماِت أْن ال ِإلَه             ذهَب
 فَاستجْبنا لُه ونَجَّْيناه ِمن     *إالَّ أنْتَ ُسبحانَك ِإني كُنتُ ِمَن الظَّاِلميَن        

 ].88ـ87:األنبياء [الغمِّ وكذلَك نُنِْج المؤمنين
نْدُه مفاتُح  وِع: ويقـرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قوله تعالى        

الغَـيِب ال َيْعلَُمها إالَّ هَو وَيعلُم ما في البرِّ والَبْحِر وما تَسقطُ مْن              
ورقٍة إالَّ َيعلُمها وال حبٍة في ظُلُماِت اَألرِض وال َرطٍْب وال يابٍس            

اللّهمَّ : "ثُمَّ يرفع يديه ويقول   ].  59:األنعام [ِإالَّ فـي ِكتاٍب ُمبينٍ    
ح الغَيِب التي ال َيعلُمها ِإال َأنتَ أْن تُصلِّي َعلى          ِإنـي َأسألَُك ِبمفاتِ   
اللّهمَّ َأنْتَ وليُّ ِنعَمتي    : "ثُمَّ يطلب حاجته ويقول   " ُمحمٍَّد وآِل ُمحمَّدٍ  

والقـادُر علـى طَِلَبتي تعلُم حاَجِتي فَأسَألَُك ِبحقِّ ُمحمٍَّد وآِلِه عليِه            
ويمكن لمن  .   بما أحبّ  ويدعو".  وعلـيهُم السالُم ِإالَّ قَضْيتَها ِلي     

يـؤدي هـذه الصـالة عقيب صالة المغرب أن يكتفي بها عن             
 .ركعتين من نافلة المغرب

 : ـ صالة االستسقاء3
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وهـي صـالة مستحبة عند اشتداد حاجة البلد إلى الماء وانقطاع            
األمطـار عنه، وتتكون من ركعتين، وكيفيتها تماثل كيفية صالة          

يها من تكبيرات وقنوتات إضافية     العـيد المـتقّدمة تمامـاً بما ف       
وخطبة بعد الصالة، غير أنَّ المناسب في القنوت الدعاء والتوسل          
إلـى المولـى بإنزال المطر وسّد حاجة البلد إلى الماء، وال تقع             
صـالة االستسـقاء إالَّ جماعة، ويتضرع اإلمام والمأمومون قبل     

 .الصالة وفيها وبعدها إلى اللّه أن يكشف ما بهم
 . آداب ومستحبات مذكورة في كتب الحديث واآلدابولها
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 الفصل السابع

 في القضاء
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القضـاء ـ شرعاً ـ هو اإلتيان بالعمل العبادي المؤقت في غير    
الذي هو  " األداء"ويقابله  .  وقته إذا فات المكلّف إتيانه في الوقت      

إتـيان العـبادة فـي وقتها الذي حّددته الشريعة، وذلك كما في             
والذي يعنينا في هذا الفصل هو      .  ج والصوم والصالة  فريضة الح 

 .قضاء الصالة

 متى يجب القضاء؟ •
 :يجب القضاء في حاالت

إذا لم يأت بها في وقتها المحدد لنسيان أو جهل أو عصيان            : أوالً
للّـه تعالـى، وال فرق في المتعمد العاصي بين من يكون مسلماً             

 عن اإلسالم مّدة من     حال تركه للصالة وبين من كان مسلماً فارتدّ       
 .الزمن ثُمَّ عاد إليه إيمانه

مـا إذا ترك المكلّف الصالة في وقتها لعجزه عن اإلتيان           : ثانـياً 
بهـا، كالـنائم والمخـدر والمغمـى عليه إذا كان اإلغماء بفعله             
وتسبيبه ولو من أجل الضرورة، أّما إذا حصل اإلغماء قهراً عنه           

 .الة بسببهفإنه ال يجب قضاء ما يفوت من الص
إذا أتى بالصالة في وقتها ثُمَّ تبّين له أنها لم تكن مستكملة            : ثالـثاً 

ألجزائها أو شروطها المعتبرة فيها، وذلك بالنحو الذي بيناه أثناء          
 .فصول الصالة ومباحثها

هـذا وال يجب قضاء الصالة على الحائض والنفساء ألنهما غير           
.  ل مّدة الحيض والنفاس   مكلّفتـين بالصالة وال مأمورتين بها خال      

وكـذلك ال يجب القضاء على الصبي والمجنون والكافر األصلي          
 .ألنهم غير مكلّفين بالصالة أساساً إالَّ بعد البلوغ والعقل واإلسالم

إذا ارتفع العذر المانع من الصالة وفي الوقت بقية، كأن يفيق : 903م ـ  
اء، فإن  المجـنون أو يبلغ الصبي أو تطهر الحائض أو النفس         

وسـع الـوقت الصـالة ومقدماتها، ولو ركعة منها بالطهارة       
التـرابية، وجب عليهم األداء، وإذا تركوا لزمهم القضاء، فإن   

 .ضاق حتى عن ذلك لم يجب القضاء
وكـذلك يجـب القضـاء إذا حدث المانع أثناء الوقت، كأن يجن             

ن العاقل، أو يغمى عليه، أو يحدث الحيض أو النفاس، قبل اإلتيا          
بالصـالة فـي أول وقتها، فإن كان قد مضى من الوقت ما يسع              
الصـالة مـع مقدماتها أو ما يسع الصالة وحدها مع القدرة على        
المقـدمات قبل الوقت، وجب القضاء بعد زوال العذر، وإالَّ فإن           

 .كان الوقت أقل من ذلك لم يجب القضاء
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الها قبل الظاهر عدم وجوب قضاء المخالف لصالته التي ص: 904م ـ  
التـزامه بمـذهب أهـل البيت عليهم السَّالم ما دامت موافقةً            
لمذهبه الذي كان عليه، أو لمذهب أهل البيت الذي كان يعتقد           
صـحة العمل به ولو للغفلة عن المسألة المذهبية في الصالة،           

 .وإالَّ وجب عليه القضاء
gما يجب قضاؤه من الصالة: 

ية ما عدا صالة الجمعة،     يجـب على المكلّف قضاء الصالة اليوم      
فإنـه إذا فات وقتها قضاها ظهراً ال جمعة، وكذلك يجب قضاء            
صالة اآليات إالَّ في حال عدم احتراق القرص كلّه في الخسوف           

وال يجب قضاء صالة العيدين     .  والكسوف وجهله باآلية كما تقّدم    
 .إذا كانت واجبة، وكذا ال تقضى إذا كانت مستحبة

 اللّه تعالى على اإلتيان بصالة ركعتين في        وإذا حلـف أو عاهـد     
وقت محّدد، ولم يقدر على إتيانها في وقتها لزمه قضاؤها خارج           
الـوقت، وكـذا لو كانت الصالة المنذورة، نافلة من النوافل ذات    
الـوقت، كنوافل الفرائض أو صالة الليل، على األحوط وجوباً،          

إذا نذرت في وقت    واألحـوط استحباباً قضاء النافلة غير المؤقتة        
 .محدد، ولم يؤت بها في وقتها

ويستحب قضاء نوافل الفرائض وغيرها من النوافل المؤقتة، وال         
يتأكد استحباب قضاء ما فات منها حين المرض، وإذا عجز عن           

: قضاء نوافل الفرائض اليومية وصالة الليل، وهي التي ُيقال لها         
رباع الكيلو عن كّل    ، استحب له الصدقة بحوالي ثالثة أ      )الرواتب(

ركعتين، فإن لم يقدر كفاه ذلك المقدار عن نوافل الليل ومثله عن            
 .نوافل النهار

 :أحكام القضاء •
ال يجب الفور في القضاء، بل هو موسع على مدى العمر ما : 905م ـ  

لـم ينـته به إلى المسامحة والتهاون في أداء التكليف، بحيث            
يظّن فيها العجز عنه، أو     يستمر في تأخير القضاء إلى مرحلة       

تظهـر علـيه أمارات الموت فيها فيخشى ضيق الوقت عن           
الـوفاء بما عليه من قضاء، وحيث ال يؤدي التأخير إلى هذا            

 .التهاون فإنَّ المستحب هو التعجيل فيه مهما أمكن
يجـوز القضـاء في كّل وقت من الليل أو النهار، وفي حال   : 906م ـ  

 أن يصلي كّل فائتة في وقتها، بل        الحضر أو السفر، فال يجب    
يصـح منه قضاء صالة الظهر في وقت صالة الصبح أو في            
منتصف الليل، كذلك فإنه يمكنه أن يقضي خالل سفره ما كان           
قـد فاتـه في الحضر من الصلوات التامة، أو يقضي خالل            
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تـواجده في وطنه ما كان قد فاته في حال السفر قصراً، كما             
 .رتقّدم في أحكام السف

ال يجـوز القضـاء مـع العذر المستلزم للنقص في بعض    : 907م ـ  
مقدمات الصالة أو أفعالها إذا كان مما يرجى زواله، حتى لو           
كان ما يريد قضاءه قد فاته في عذر سابق، وذلك كالمضطر           

فإن علم أو   .  للصالة من جلوس أو بدون وضوء، ونحو ذلك       
ة، جاز له   اطمـأن بعـدم زوالـه، كما في األمراض المزمن         

لكنَّه إذا شفي بعد ذلك فجأة      .  القضاء حال مرضه وصح منه    
وبدون توقع فإن كان النقص الذي حصل بسبب المرض مما          
يعذر فيه الجاهل، كاللحن في القراءة مثالً صح ما قضاه، أّما           
إذا كـان ممـا ال يعذر فيه الجاهل، كالوضوء مع الجبيرة أو             

ل أو نحو ذلك، فإنه ال يصح       بالتيمم بدالً عن الوضوء أو الغس     
 .منه ما قضاه حال المرض وعليه إعادة القضاء

ال يجب الترتيب بين الصلوات اليومية وبين غيرها باإلتيان : 908م ـ  
بالسابق قبل الالحق حسب زمان فوته، وكذا ال يجب الترتيب          
بـين فرائض  الصلوات اليومية، فمن فاتته صلوات من أيام           

بدء بأية فريضة، نعم ال يصح ممن فاته        مـتعّددة، يصح له ال    
الظهـر والعصر، أو المغرب والعشاء، أن يبدأ بالعصر قبل          
الظهـر أو بالعشاء قبل المغرب، كذلك فإنه يصح أن يصلي           
فـرائض الصـبح عن األيام التي فاتته فيها دفعة واحدة، ثُمَّ            
يصـلي كـّل الظهر كذلك، وهكذا، وله أن يصلي الفرائض           

 ثُمَّ عن يوم آخر، وهكذا، وال يجب عليه ـ  الخمس عن يوم،
 .في جميع ذلك ـ أن يحّدد زمان فوتها في نيته

ال يجب تقديم صالة القضاء على الصالة الحاضرة المطلوبة : 909م ـ  
مـنه اآلن، وإن كـان ذلـك مستحباً ما لم تفت فضيلة وقت              
الحاضـرة، وخاصة إذا كان قضاًء لما قد فاته في يومه، بل            

حب لـه العدول من الحاضرة إلى الفائتة إذا غفل          إنـه يسـت   
 .وشرع فيها

يجـوز اإلتيان بصالة القضاء جماعة، إماماً كان أو مأموماً،  : 910م ـ  
 .بل هو مستحب

يجوز لمن عليه القضاء اإلتيان بالنوافل وترك القضاء إالَّ مع : 911م ـ  
 .تضيق وقت القضاء

 وقت واحد كفاه األذان إذا أراد قضـاء فـوائت متعددة في  : 912م ـ  
 .واإلقامة للصالة األولى واقتصر على اإلقامة في البواقي
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إذا شك في وجود فوائت في ذمته لم يجب عليه القضاء، وإذا : 913م ـ  
علـم بوجـودها وشك في مقدارها بنى على األقل، وإن كان            

 .األحوط استحباباً اإلتيان باألكثر الذي يعلم معه بفراغ ذمته

 :ن الميتالقضاء ع •
كما يجب على المكلّف القضاء عن نفسه حال حياته فإنه ـ إذا لم  
يوفق لذلك ـ يجب العمل من أجل تفريغ ذمته والقضاء عنه بعد  
مـوته، وذلـك بـأن يوصي بما عليه من واجبات عند اقتراب             
امـارات الموت وحلول األجل، إالَّ إذا كان ما عليه معروفاً عند            

يه، وذلك كما في حالة وجود الولد األكبر        الحي ووثق بأدائه ما عل    
والـثقة بقضـائه عن الوالد، حيث يجب عليه قضاء ما فات أباه             

وعليه فإنَّ تفريغ ذمة الميت بعد العلم       .  خالل حياته، كما سنبينه   
 :بما عليه من صالة يتّم بأمرين

 ـ قضاء الولد األكبر ما فات أباه من الصالة، إّما بقيامه بذلك  1
و بإنابة من يقوم به عنه، باألجرة أو مجاناً، وبذلك          بنفسـه أ  

 .تكون عهدة القضاء في هذه الحالة على الولد األكبر
 ـ حـيث ال يـوجد ولد أكبر للميت، وأوصى بما عليه، فإنَّ    2

العهدة هنا على الوصي في تنفيذ الوصية، فيستأجر من مال          
 .الميت من يقضي عنه، أو يقوم بذلك متبرٌع مجاناً

 :صيل أحكام هذين األمرين نذكره في عنوانينوتف
 :قضاء الولد األكبر عن الوالدين: األول
يجب ـ على األحوط ـ على الولد الذكر األكبر بين الذكور   : 914م ـ  

قضـاء مـا فات أباه من الصالة لعذر، أو ما تركه عمداً في              
بعض الحاالت الطارئة، وكان قد تمكن من قضائه ولم يقضه،          

صورة اإلصرار على ترك الصالة في كّل حياته،        فـال يشمل    
وال .  وال صـورة ما إذا لم يتمكن من القضاء لمرض ونحوه          

فـرق فـيما يجـب قضاؤه من الصالة بين الصالة اليومية            
وغيـرها من الصلوات الواجبة، عدا ما وجب عليه نيابة عن           

 أّما األم فإنه ال يجب عليه     .  الغير باألجرة أو لكونه ولداً أكبر     
 .قضاء ما فاتها، وإن كان مستحباً من باب البر بها

ال ُبدَّ أن يكون الولد األكبر بالغاً عاقالً حين موت أبيه، وغير : 915م ـ  
ممـنوع من االرث لبعض أسبابه كما في صورة قتله ألبيه،           
فال يجب القضاء على الصبي وال على المجنون حتى لو بلغ           

ا والمراد باألكبر من    هذ.  الصـبي وأفـاق المجنون بعد ذلك      
الذكور األكبر حين وفاة والده، فلو مات الذكر البكر قبل والده           
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انـتقل الوجـوب إلـى أخيه الذي بعده، ألنه هو الولد الذكر             
 .األكبر الحي حين وفاة والده

إذا أوصى الميت بقضاء ما عليه من الصالة من ثلث أمواله : 916م ـ  
األكبر إذا نُفِّذتْ الوصية،    التي تركها سقط التكليف عن الولد       

 .وإالَّ وجب عليه القضاء
إذا مات الولد األكبر قبل أن يقضي ما فات أباه لم ُيخرج ما : 917م ـ  

يـوازي كلفـة االستئجار لها من أموال هذا الولد األكبر ولم            
يـتحّمل ولـده األكبر ذلك عنه، إذ إنَّ الولد األكبر يتحّمل ما             

 ما فاته من صالة غيره مما وجب        فات أباه من صالة نفسه ال     
كذلك فإنَّ  .  عليه نيابة عن الغير باألجرة أو لكونه ولداً أكبر        

غيـر الـولد األكبر من أبناء الميت ال يتحّملون القضاء عن            
 .أبيهم عند موت أخيهم األكبر بعد موت أبيهم

فـي أحكام الشك والسهو وغيرها من أحكام الصالة يراعي  : 918م ـ  
 .كبر تكليفَ نفسه، ال تكليف أبيه الميتالولُد األ

إذا كـان الولد األكبر متعّدداً، كأن يكون اثنين ولدا في وقت  : 919م ـ  
واحد من زوجتين، لم يجب توزيع القضاء عليهما، بل يكون          
القضـاء واجباً عليهما على نحو الوجوب الكفائي، فإذا قام به           

معاً، وإذا كان   أحدهما سقط عن اآلخر، وإن لم يقوما به أثما          
 .الولد األكبر توأمين كان األكبُر أسبقَُهما والدةً

مع الشك في وجود فوائت على األب ال يجب القضاء، ومع : 920م ـ  
العلـم بوجـودها والشك في مقدارها يكفي قضاء األقل، وإذا           
علـم بوجود فوائت عليه وشك في كون والده قد أداها أو ال             

 .وجب عليه أداؤها
ال يجـب على الولد األكبر مباشرةُ القضاء بنفسه، بل يجوز  : 921م ـ  

له استئجار من ينوب عنه من ماله ال من مال الميت، ويسقط            
 .عنه القضاء إذا تبرع به متبرع

ال يجـب المباشـرة فوراً بالقضاء عن الميت ما لم يبلغ حّد   : 922م ـ  
 .اإلهمال المؤدي لتفويت الواجب

األكبر عن قضاء ما على أبيه وجب ـ مع  إذا امتـنع الولد  : 923م ـ  
اإلمكـان ـ على األحوط أخذ مقدار أجرة القضاء من حصته   
مـن الميراث بإذن الحاكم الشرعي والقضاء عنه عند تضيق          

 .الوقت وخشية الفوت
 :في صالة االستئجار: الثاني
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يجـوز االسـتئجار للصالة ولسائر العبادات عن األموات،   : 924م ـ  
فعل األجير، من دون فرق بين كون الُمستأِجر        وتفرغ ذمتهم ب  

 .وصياً، أو ولياً، أو وارثاً، أو أجنبياً
يعتبـر في األجير العقل واإليمان، وكذا البلوغ على األحوط  : 925م ـ  

وجـوباً، كذلك يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحاً عند          
وال .  احـتمال كـونه عارفـاً باألحكام ولو بطريقة االحتياط     

ط العدالة في األجير، وإن كان األحوط استحباباً اعتبار     تشـتر 
عدالته عند إخباره بأنه أّدى ما عليه، وذلك زيادة في الوثوق           
بصدور العمل منه، وإن كان الظاهر كفاية االطمئنان بصدقه،         
بل كفاية االطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة، مع احتمال          

 .إتيانه به على الوجه الصحيح
يجـوز استئجار كّل من الّرجل والمرأة عن الّرجل والمرأة،  : 926م ـ  

وفـي الجهـر واالخفات يراعى حاُل اَألجير، فالّرجل يجهر          
بالجهـرية وإن كـان نائباً عن المرأة، والمرأة ال جهر عليها            

 .وإن نابت عن الّرجل
ال يجوز استئجار ذوي االعذار مطلقاً، كالعاجز عن القيام أو : 927م ـ  

طهـارة الخبثية أو المسلوس أو المتيمم، إالَّ إذا تعذر          عـن ال  
غيرهم، بل في صحة تبرعهم عن غيرهم إشكال، نعم ال يبعد           
جـواز استئجار ذي الجبيرة وصحة تبرعه وإن كان األحوط          

 .خالفه، وإن تجّدد لألجير العجز انتَظَر زماَن القدرة
تقرباً به إلى يجب على األجير أن يقصد النيابة عن الميت م: 928م ـ  

اللّـه تعالى، حيث يترتب عليه فراغ ذمة الميت، وكذلك يجب    
تعيين المنوب عنه، ولو باإلجمال دون ذكر االسم، كأن ينوي          

 .من قصده المستأجر، أو صاحب المال، ونحو ذلك
إذا أطلـق المستأجر اإلجارة فلَألجير أن يعمل على مقتضى  : 928م ـ  

وجباً ـ في اعتقاده ـ لفراغ ذمة   اجتهاده أو تقليده بما يكون م
الميت من الصالة، أّما إذا كانت مقيدة بأن تكون الصالة على           

وإذا حصل  .  طبق اجتهاد الميت أو تقليده فيجب مراعاة ذلك       
لألجير شك أو سهو فله العمل حسب تكليفه، وحينئذ ال تجب           
إعـادة الصـالة من أجل حدوث الشك أو السهو فيها إالَّ إذا             

 . عليه اإلعادةاشتُِرط
إذا كانـت اإلجارة على نحو المباشرة فال يجوز لألجير أن  : 929م ـ  

يستأجر غيره للعمل، وال يسوغ لغيره أن يتبرع عنه فيه، وإذا       
كانـت مطلقـة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن ال يجوز أن             
يسـتأجره باألقل قيمة من األجرة التي اشترطها لنفسه إالَّ إذا           

 .ل ولو قليالًأتى ببعض العم
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إذا عين المستأجر لألجير مّدةً إلنجاز العمل، فلم يف األجير : 930م ـ  
بذلك في كّل العمل أو بعضه، لم يجز له اإلتيان به بعد المّدة             
المحـّددة إالَّ بـإذن المسـتأجر، وإذا أتى به من دون إذنه لم            

 .يستحق األجرة وإن برأت ذمة الميت بذلك
جيـر من اإلتيان بالصالة، من حيث المستحبات،  ال ُبـدَّ لأل : 931م ـ  

بالـنحو الـذي تنصـرف إلـيه اإلجارة عرفاً، إالَّ أن يعّين             
 .المستأِجر كيفية خاصة للصالة فيجب التقّيد بها

إذا نسـي األجير بعض ما اشتُِرط عليه من المستحبات، فإنَّ  : 932م ـ  
أجر الحكـم يختلف بإختالف طبيعة التعاقد بين األجير والمست        

 :على ثالث صور
أن يكـون أصل التعاقد على العبادة المتعارفة ويكون         : األولـى 

الـزائد ملحـوظاً كشرط في اإلجارة، فهنا يثبت للمستأجر خيار           
تخلّـف الشرط المستلزم لجواز الفسخ، فإذا فسخ ثبت لألجير من           

 .األجرة المسماة بمقدار ما أنجز من العمل
ظ حين التعاقد مجّزءاً بنحو يكون      أن يكون العمل قد لوح    : الثانية

اسـتحقاق األجـرة متناسـباً مع ما ُينَجز من العمل، فهنا يجوز             
للمسـتأجر أن ُيـنقص مـن األجرة بنسبة ما أنقصه األجير من             

 .العمل
أن تكون المستحبات المطلوبة قد اعتبرت أمراً أساسياً في         : الثالثة

أنه لم يؤد شيئاً    العمـل حين التعاقد، بحيث لو لم يؤدها األجير ك         
 .من العمل، فهنا ال يستحق األجير شيئاً

إذا مـات اَألجيـر قـبل اإلتـيان بالعمـل الُمستأَجر عليه،      : 934م ـ  
واشتُِرطت المباشرة على نحو يكون متعلّق اإلجارة خصوَص        
العمـِل المباشـري، بطلت اإلجارة، ووجب على الوارث رّد          

ط المباشرة وجب   األجـرة المسـماة من تركته، وإن لم تشتر        
علـى الـوارث االسـتئجار من تركته، كما في سائر الديون            
المالـية، وإذا لـم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء،             

 .ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال
إذا شك األجير في مقدار العمل الُمستأَجر عليه جاز له البناء : 935م ـ  

 أن يعلم باألكثر بعد ذلك      علـى األقـل واالقتصار عليه، إالَّ      
 .فيلزمه اإلتيان به وتفريغ ذمة الميت
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 الباب الثالث

 في الصوم واالعتكاف

 :وفيه فصالن
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 الفصل األول

 في الصوم

 :وفيه تمهيد ومباحث
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 :تمهيد
الصوم من الفرائض المهّمة التي أوجبها اللّه تعالى على المكلّفين          

لعظيمة على الفرد والمجتمع،    لما لها من اآلثار الجليلة والفوائد ا      
ومن أجل أهميتها البالغة فإنَّ اللّه تعالى قد كتب الصيام وفرضه           
علـى سـائر األمـم قـبل اإلسالم مثلما فرضه على هذه األّمة              

يا أيُّها الذين آمنوا كتب عليكم      : وقد قال اللّه تعالى فيه    .  المسلمة
وقد ورد  .  الصـيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتقون         

وأنَّ " زكاة األبدان "وأنَّه  " ُجنة من النّار  "فـي الحديث الشريف أنَّه      
نـوم الصائم عبادة ونَفَسه وصمته تسبيح، وعمله مقبول، ودعاءه          

خلـوق فمـه عند اللّه تعالى أطيب من رائحة          "مسـتجاب، وأنَّ    
 .وغير ذلك من األحاديث" المسك

تناع عن الشيء، وفي    هو مطلق الكف واالم   : والصـوم في اللغة   
 .هو اإلمساك واالمتناع عن أمور معينة في وقت محّدد: الشرع

وللصـوم أسـباب كثيـرة أمر بها الشرع وحث عليها، وأفضل            
 .أنواعه صوم شهر رمضان المبارك

ولما كان  .  وفي هذا الباب سوف نبين أحكامه مفصلة في مباحث        
 فإننا سوف نبدأ    زمان الصوم ملحوظاً فيه األشهر العربية القمرية      

بالحديث عن ثبوت الهالل، ثُمَّ نوالي الحديث في سائر أحكام هذه           
 .الفريضة المباركة فيما يلي من مباحث
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 :في ثبوت الهالل: المبحث األول
 :كيف يتولد الهالل •

يـتّم القمر دورة حول األرض في مّدة تستغرق تسعة وعشرين           
قة، فإذا أخذنا بعين    يوماً واثنتي عشرة ساعة وأربعة وأربعين دقي      

االعتـبار تغييـرات تحصل لهذا التقدير تصل إلى حوالي ثالث           
عشـرة سـاعة، فإنَّ ذلك يعني أن الشهر القمري ُيرى مرة بعد             
مضـي ثالثـين يوماً منه ومرة بعد مضي تسعة وعشرين يوماً            
مـنه، كمـا هو متعارف عند النّاس، وال يكون ثمانية وعشرين            

 العلمية صحيح، وله آثار شرعية تظهر       يـوماً، وهو من الناحية    
 .خالل البحث

وفـي مرحلة من دورة القمر يغيب قرصه تماماً في الظّل ما بين   
الشـمس واألرض، فتحجـبانه عـن الناظرين من جهتيه، وهو           

، فإذا خرج من دائرة الظّل هذه       )المحاق(الموقع الذي يسمى بـ     
ذا وانعكـس ضـوء الشمس على ذلك الجزء الذي ظهر سمي ه           

حـيث تتحقّق بهذه الوالدة بداية الشهر القمري        " والدة"الخـروج   
 ).الهالل(الطبيعي الذي يأخذ ذلك الشكل المعروف بـ 

وظهور الهالل في أول الشهر يكون عند غروب الشمس، وُيرى          
فـوق األفق الغربي بقليل، وال يلبث غير قليل حتى يختفي تحت            

 وكثيراً ما تصعب    ذلـك األفـق، ولهذا ال يكون واضح الظهور،        
رؤيـته، بـل قـد ال يمكن أن يرى بحال من األحوال لسبب أو               
آلخـر، كمـا إذا تمـت مواجهة ذلك الجزء المضيء من القمر             
لألرض ثُمَّ غاب واختفى تحت األفق قبل غروب الشمس، فإنه ال           
تتيسـر حينـئذ رؤيـته ما دامت الشمس موجودة، أو تواجد بعد             

 بعد غروب الشمس قصيرة جداً      الغـروب ولكن كانت مّدة مكثه     
بحيث يتعذر تمييزه من بين ضوء الشمس الغاربة القريبة منه، أو           

ضئيالً ) الهالل(كان هذا الجزء المنير المواجه لألرض من القمر         
جـداً لقـرب عهـده بالمحاق إلى درجة ال يمكن رؤيته بالعين             

عية االعتـيادية لإلنسان، ففي كّل هذه الحاالت تكون الدورة الطبي         
 .للشهر القمري قد بدأت على الرغم من أن الهالل ال يمكن رؤيته

ولكن الشهر القمري الشرعي في هذه الحاالت التي ال يمكن فيها           
رؤيـة الهـالل ال يـبدأ تبعاً للشهر القمري الطبيعي، بل يتوقف             

خروج القمر  : أحدهما: ابتداء الشهر القمري الشرعي على أمرين     
لتحـّرك بعد أن يصبح بين األرض       مـن المحـاق وابـتداؤه با      

.  والشمس، وهذا يعني مواجهة جزء من نصفه المضيء لألرض        
أن يكون هذا الجزء مما يمكن رؤيته بالعين االعتيادية         : واآلخـر 

المجـّردة أو بالوسائل المقربة وإن لم ُير فعالً، وعليه فإذا أثبت            
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بعض العلـم بوسـائله التقنـية الدقيقة إمكان رؤيته، لوال وجود            
األمـور الطارئـة المانعة من الرؤية، فإنه يمكن الحكم بالهالل           

 .حينئذ
وعلـى هذا األساس قد يتأخر الشهر القمري الشرعي عن الشهر           
القمري الطبيعي، فيبدأ هذا ليلة السبت مثالً وال يبدأ ذاك إالَّ ليلة            
األحـد، وذلك في كّل حالة خرج فيها القمر من المحاق ولكن لم             

د مّر الوقت الكافي الذي يكون فيه الهالل قد اختزن يكـن بعـد ق    
 .الكمية من الضوء التي تساعد على الرؤية

إنَّ وجـود حاجـب يحول دون الرؤية، كالغيم      : وبتعبيـر آخـر   
والضباب، ال يضّر بالمقياس، ألنَّ المقياس إمكان الرؤية في حالة         

الة ولذا فإنه يصح في هذه الح     .  عدم وجود حاجب من هذا القبيل     
وفي غيرها االعتماد على قول الفلكي الخبير الثقة بخروج القمر          
مـن المحاق إلى الدرجة التي يمكن رؤيته فيها بالعين المجّردة،           
ويكفـي ذلك في ثبوت الهالل الشرعي حتى لو لم يقدر أحد على             

 .رؤيته، لوجود الموانع أو لعدم استهالل النّاس

 :أفق واحد أم آفاق متعّددة •
األفق هو الموقع المتقارب للبلدان المتعّددة الواقعة على        المـراد ب  

خـطّ واحد، بحيث يكون لها غروب وشروق واحد متقارب جداً،           
ولمـا كانـت األرض كـروية والبالد منتشرة عليها فإنَّ البلدان            

 .تختلف في آفاقها باختالف مواقعها
ولمـا كان ظهور الهالل بعد والدته مرتبطاً بغروب الشمس فإنَّ           
اختالف الغروب في البلدان قد يمنع من رؤية الهالل في بعضها،           
فهـل يكـون الشهر القمري في كّل منطقة من األرض مرتبطاً            
بإمكـان الـرؤية فـيها بالـذات، فيكون لكّل أفق شهره القمري             
الخـاص، فيـبدأ في هذا األفق الغربي في ليلة متقّدمة وفي أفق             

القمري له بداية واحدة    شـرقي فـي ليلة متأخرة، أو أنَّ الشهر          
بالنسـبة إلـى الجميع، فإذا ُرؤي الهالل في جزء من العالم كفى             

 ذلك لآلخرين؟
هل حلول الشهر القمري الشرعي أمٌر نسبي       : وبكلمـة أخـرى   

يختلف فيه أفق عن أفق، فيكون من قبيل طلوع الشمس، فكما أنَّ            
الشـمس قـد تطلـع في سماء بغداد وال تطلع في سماء ميتشغن           

كون الطلـوع بالنسـبة إلى بغداد ثابتاً والطلوع بالنسبة إلى           فـي 
ميتشـغن غيـر متحقّق، أو أنَّ بداية الشهر القمري الشرعي أمر    
 مطلق وظاهرة كونية مستقلة ال يمكن أن تختلف باختالف البالد؟



 
351

إننا كنّا قد ذكرنا أنَّ الشهر القمري       : وفـي مقـام الجواب نقول     
أحدهما كوني وهو   : موع عاملين الشرعي تتوقف بدايته على مج    

الخـروج مـن المحاق، واآلخر أن يكون الجزء المنير المواجه           
لألرض ممكن الرؤية، وإمكان الرؤية يمكن أن نأخذه كأمر نسبي          
يتأثر باختالف المواقع في األرض، ويمكن أن نأخذه كأمر مطلق          

ن محـّدد ال يتأثر بذلك، وذلك ألننا إذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكا           
رؤيـة اإلنسـان في هذا الجزء من األرض وفي ذاك كان أمراً             
نسـبياً، وترتب على ذلك أنَّ الشهر القمري الشرعي يبدأ بالنسبة           
إلـى كّل جزء من األرض إذا كانت رؤية هالله ممكنة في ذلك             
الجزء من األرض، وإذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكان الرؤية ولو          

ا رؤي في نقطة بدأ الشهر      فـي نقطـة واحـدة من العالم، فمهم        
الشـرعي بالنسـبة إلـى كّل النقاط، كان أمراً مطلقاً ال يختلف             

 .باختالف المواقع على األرض
وبـذلك يتضح أنَّ الشهر القمري لما كان مرتبطاً ـ إضافة إلى   
الخـروج مـن المحاق ـ بإمكان الرؤية، وكانت الرؤية ممكنة    

 المعقول أن تكون    أحياناً في بعض المواضع دون بعض، كان من       
بدايـة الشهر القمري الشرعي نسبية، وحينئذ ال ُبدَّ من الرجوع           
إلى الشريعة التي ربطت شهرها القمري الشرعي بإمكان الرؤية         
لنرى أنها هل ربطت الشهر في كّل نقطة بإمكان الرؤية في تلك            
المـنطقة أو ربطت الشهر في كّل المناطق بإمكان الرؤية في أي            

 موضع كان؟
واألقـرب علـى أساس ما نفهمه من األدلة الشرعية هو الثاني،            

 التي  وعلـيه فإذا رؤي الهالل في بلد ثبت الشهر في سائر البالد           
 .تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل

 كيف يثبت أول الشهر؟ •
: اتضـح أنَّ بدايـة الشـهر القمري الشرعي تتوقف على أمرين           

ل ممكن الرؤية وإن لم ير      خروج القمر من المحاق، وكون الهال     
فعـالً، فـإذا اقترن هذان األمران بالرؤية الفعلية كان ذلك خيراً            

 .على خير
 :وإثبات ذلك يتم بأحد األمور التالية

الـرؤية المباشـرة بالعين االعتيادية المجّردة فعالً، ألنَّ         : األول
 رؤية الهالل فعالً تثبت للرائي أنَّ القمر قد خرج من المحاق وأنَّ           

 .باإلمكان رؤيته، وإالَّ لما رآه فعالً
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شـهادة اآلخرين برؤيتهم، فإذا لم يكن الشخص قد رأى          : الثانـي 
الهـالل مباشـرة ولكن شهد االخرون برؤيتهم له، كفاه ذلك إذا            

 :توفر في هذه الشهادة أحد األمرين التاليين
بنحو يحصل التواتر أو الشياع     : كثـرة العدد وتنّوع الشهود    : أوالً
مفـيد للعلـم أو االطمئنان، فإذا كثر العدد ولم يحصل العلم أو             ال

االطمئـنان من أجل منشأ معقول لم يثبت الهالل، فالكثرة العددية           
عامـل مسـاعد على حصول اليقين ولكنَّها ليست كّل شيء في            
الحسـاب، بـل ينبغي للفَطن أن يدخل في الحساب كّل ما يلقي             

م أو خطأهم، ونذكر    ضـوءاً علـى مدى صدق الشهود أو كذبه        
 :األمثلة التالية على سبيل التوضيح

 ـ إذا أحصي أربعون شاهداً بالهالل من بلدة واحدة فقد يكون  1
تـواجدهم جمـيعاً في بلدة واحدة يعزز شهادتهم، بينما إذا           
أحصي أربعون شاهداً من أربعين بلدة استهل ابناؤها فشهد         

جة من اإلثبات،   واحد من كّل بلدة لم يكن لهم نفس تلك الدر         
والسـبب فـي ذلك أنَّ تواجد أربعين شخصاً على خطأ في            
مجمـوعة المسـتهلين من بلدة واحدة أمر بعيد نسبياً بينما           
تـواجد شخص واحد على خطأ في مجموعة المستهلين من          

 .كّل بلد أقرب احتماالً
 ـ وفي نفس الحالة السابقة قد يصبح األمر على العكس، وذلك  2

 تلـك البلدة التي شهد من أهاليها أربعون         فـيما إذا كانـت    
شخصاً واقعة تحت تأثير ظروف عاطفية غير موجودة في         

 .المدن األخرى
 ـ وكمـا ينبغي أن ُيلحظ الشهود في جانب اإلثبات فإنه ينبغي   3

أن ُيلحـظ نوع وعدد المستهلين الذين استهلوا وعجزوا عن          
ا كان عدد   فكلّم.  رؤية الهالل كنقطة في جانب عدم اإلثبات      

هـؤالء الـذين عجزوا عن الرؤية كبيراً جداً ومتواجداً في           
آفـاق نقـية صـالحة للرؤية وقريبة من مواضع شهادات           

 .الشهود شكل ذلك عامالً سلبياً ُيدخَل في الحساب
 ـ ونوعـية الشـهود لهـا أثر كبير إيجاباً وسلباً على تقرير     4

 أنهم ال   النتـيجة، ففـرق بـين أربعين شاهداً ُيعرف مسبقاً         
يتورعون عن الكذب أو مجهولو الحال، وبين أربعين شاهداً         

 .ُيعلم بوثاقتهم
 ـ قـد تتحد مجموعة من الشهادات في المكان، بأن يقف عدد   5

مـن المستهلين في مكان مشرف على األفق، فيرى أحدهم          
الهـالل ثُمَّ يهدي اآلخر إلى موضعه فيراه ثُمَّ يهتدي الثالث           

ثل ذلك تتعزز هذه الشهادات ألنَّ وقوعها       إليه وهكذا، وفي م   
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كلّها فريسة خطأ واحد في نقطة معينة من األفق بعيد جداً،           
إذ إنَّ قـدرة المشـاهد األول على إراءة ما رآه تعزز الثقة             

 .بشهادته
 ـ التطابق العفوي في النقاط التفصيلية بين الشهود، بأن يشهد  6

، ويعطي كّل   عـدد من األشخاص المتفرقين من بلدة واحدة       
واحد منهم نقاطاً تطابق النقاط التي يعطيها اآلخر، من قبيل          
أن يـتفقوا علـى زمـان رؤية الهالل وزمان غروبه عن            

 .أعينهم، فإنَّ ذلك عامل مساعد على حصول اليقين
 ـ ويـدخل فـي الحسـاب أيضاً التنبؤ العلمي المسبق بوقت     7

ادعى الشهود  خروج القمر من المحاق، فإنه إذا حّدد وقتاً و        
الـرؤية قبل ذلك الوقت كان التحديد العلمي المسبق عامالً          
سـلبياً يضـعف من تلك الشهادات، فإنَّ احتمال الخطأ في           
حسابات النبوءة العلمية، وإن كان موجوداً، ولكنَّه بعيد جداً         
في مقابل احتمال الخطأ في مجموع تلك الشهادات، أو على          

قين بصواب الشهود في    األقـل ال يسمح بسرعة حصول الي      
 .شهادتهم

والبينة على الهالل تكتمل إذا     :  تـواجد البينة في الشهود    : ثانـياً 
 :توفر ما يلي

 ـ أن يشـهد رجـالن عدالن برؤية الهالل، فال تكفي شهادة    1
الـّرجل الواحد، وال شهادة النساء وإن كنَّ عادالت، إالَّ أن           

مئنان من أي توجب االطمئنان فنأخذ بها من جهة حجية االط   
 .سبب حصل ما دام االطمئنان حجة عقالئية معتبرة

 ـ أن ال يقـع اختالف بين الشاهدين في شهادتيهما على نحو   2
يعنـي أنَّ ما يفترض أحد الشاهدين أنه رآه هو غير ما رآه             

 .اآلخر
 ـ أن ال تـتجمع قرائن قوية تدل على كذب البينة أو وقوعها   3

ينفرد اثنان بالشهادة من بين     في خطأ، ومن هذه القرائن أن       
جمع كبير من المستهلين لم يستطيعوا أن يروه مع اتجاههم          
جمـيعاً إلى نفس النقطة التي اتجه إليها الشاهدان في األفق           
وتقاربهم في القدرة البصرية ونقاء األفق وصالحيته العامة        

إذا رآه واحد رآه    "للـرؤية، وهذا معنى قولهم عليهم السَّالم        
 ".مائة

هذا وال يشترط في اعتبار البينة قيامها عند الحاكم الشرعي، بل           
 .يجوز التعويل عليها لكّل من علم بها
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مضي ثالثين يوماً من هالل الشهر السابق، ألنَّ الشهر         : الـثالث 
القمـري الشـرعي ال يكـون أكثر من ثالثين يوماً، فإذا مضى             

موجوداً، ويبدأ  ثالثـون يوماً ولم ُير الهالل الجديد اعتبر الهالل          
 .بذلك شهر قمري جديد

حكم الحاكم الشرعي، فإنه نافذ وواجب االتباع حتى على         : الرابع
مـن لم يطلع بصورة مباشرة على وجاهة األدلة التي استند إليها            

 :في حكمه، وذلك ضمن التفصيل التالي
أ ـ أن ال تكـون لدى المكلّف أي فكرة عن صواب الحكم الذي   

رعي وخطأه، وفي هذه الحالة يجب عليه       أصـدره الحاكم الش   
 .االتباع

ب ـ أن تكـون لـدى المكلّـف فكرة تبعث في نفسه الظّن بأنَّ     
الحـاكم علـى خطـأ فـي موقفه على الرغم من اجتهاده             

 .وعدالته، وفي هذه الحالة يجب عليه االتباع أيضاً
ج ـ أن تكون لدى المكلّف فكرة تأكد على أساسها من عدم كفاية  

التي استند إليها الحاكم الشرعي، كما إذا كان قد استند        األدلة  
إلـى شـهود وثق بعدالتهم ولكنَّ المكلّف يعرف أنهم ليسوا           
عـدوالً، فهـو يرى أنَّ شهاداتهم غير كافية ما داموا غير            
عـدول ولكـنَّه ال يعلـم بأنهم قد كذبوا في شهاداتهم هذه             

وال يجب  بالـذات، وفي هذه الحالة ال اعتبار لحكم الحاكم          
 .عليه اتباع حكمه

د ـ أن يعلم المكلّف بأنَّ الشهر لم يبدأ فعالً وأنَّ الحاكم الشرعي  
وقـع فريسة خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدود، وفي هذه           
الحالـة ـ أيضـاً ـ ال يجب االتباع بل يعمل المكلّف على     

 .أساس علمه
 أو أمره   ونـريد بحكم الحاكم الشرعي اتخاذه قراراً بثبوت الشهر        

للمسـلمين بالعمل على هذا األساس، وأّما إذا حصلت لديه قناعة           
بثبوت الشهر ولكن لم يتخذ قراراً بذلك ولم ُيصدر أمراً للمسلمين           
بـتحديد مـوقفهم العملي على هذا األساس فال تكون هذه القناعة            
ملـزمة إالَّ لمـن اقتـنع علـى أساسها وحصل لديه االطمئنان             

 .الشخصي بسببها
ـ  ي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتباعه حتى على          وف

 .غير مقلديه ممن يؤمن بتوفر شروط الحاكم الشرعي فيه
كّل جهد علمي يؤدي إلى اليقين أو االطمئنان بأنَّ القمر          : الخامس

قد خرج من المحاق وأنَّ الهالل موجود في األفق بصورة تمكن           
ري الشرعي أن يؤكد    مـن رؤيـته، فال يكفي إلثبات الشهر القم        

العلـم بوسـائله الحديثة خروج القمر من المحاق ما لم يؤكد إلى             



 
355

جانـب ذلـك إمكان رؤية الهالل وتحصُل لإلنسان القناعة بذلك           
 .على مستوى اليقين أو االطمئنان

هـناك حاالت تالحظ في الهالل عندما يرى ألول مرة كثيراً  : 936م ـ  
ه في ليلته الثانية وأنَّ الشهر      ما يتخذها النّاس قرينة إلثبات أن     

القمـري كـان قـد بدأ في الليلة السابقة على الرغم من عدم         
رؤيـته، مـن قبيل أن يكون الهالل على شكل دائرة وهو ما             
يسمى بتَطوُّق الهالل، أو سماكة الجزء المنير منه وسعته، أو          
استمرار ظهوره قرابة ساعة من الزمان وعدم غيابه إالَّ بعد          

ـ    إنَّ الهالل لو كان جديد الوالدة   : ثالً، إذ ُيقال حينئذ   الشـفق م
 .ولم يكن ابن ليلة سابقة لما كان بهذه الكيفية أو بهذه المّدة

ولكـن الصـحيح أنَّ هذه الحاالت ال يمكن اتخاذها دليالً الثبات            
بدايـة الشهر في الليلة السابقة، ألنَّ أقصى ما يمكن أن تثبته هو             

 من المحاق قبل فترة طويلة ولذلك أصبح        أنَّ القمر كان قد خرج    
بهـذه الكيفـية أو استمر بهذه المّدة، ولكنَّه ال يدلل على أنه كان              
باإلمكـان رؤيته في غروب الليلة السابقة، فلو كان القمر مثالً قد            
خرج من المحاق قبل اثنتي عشرة ساعة من الغروب الذي رؤي           

أطول مّدة مما   فـيه ألول مرة فسوف يبدو أوضح وأشمل نوراً و         
لو كان قد خرج من المحاق قبل دقائق من الغروب، على الرغم            

 .من أنه ليس ابن الليلة السابقة في كلتا الحالتين
وعلـى العموم ال يجوز االعتماد على مثل هذه الظنون في إثبات      
هـالل شـهر رمضان أو هالل شوال، ومنها حسابات المنجمين           

ا المجال عادة، نعم إذا حصل      الـذين ال يعول على أقوالهم في هذ       
االطمئـنان للمكلّـف بالهالل من خالل بعض تلك العالمات جاز     

 .األخذ بها من أجل ذلك
 :أحكام مترتبة •

إذا ثـبت هالل شهر رمضان وجب الصيام وإذا ثبت هالل  : 937م ـ  
شوال وجب االفطار، وإذا لم يثبت هالل شهر رمضان بأحد          

ثالثين من شعبان ولم يمكن     الطـرق السابقة، بأن حلت ليلة ال      
إثبات هالل شهر رمضان لم يجب صيام النهار التالي، بل ال           
يسوغ صيامه بنية أنه من رمضان ما دام شهر رمضان غير           
ثابت شرعاً، فله أن يفطر في ذلك النهار وله أن يصومه بنية            
أنـه من شعبان استحباباً أو بنية أنه قضاء لصيام واجب في            

وى أنه إن كان من شعبان فأصومه على هذا         عهدته، أّما إذا ن   
األساس وإن كان من رمضان فأصومه على أنه من رمضان،          
فيعقد النية على هذا النحو من التأرجح فإنه يصح منه الصوم           
أيضـاً، ومتى صام على هذه األوجه التي ذكرناها ثُمَّ انكشف           
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لـه بعـد ذلك أنَّ اليوم الذي صامه كان من رمضان أجزأه             
 .وكفاه

إذا أصبح اإلنسان يوم الشك وهو غير ناٍو للصيام، فإذا تبين : 938م ـ  
خـالل الـنهار أنـه مـن شهر رمضان، ولم يكن قد تناول              
المفطـر، فـإن كـان قـبل الظهر، وجب عليه تجديد النية             
واالستمرار في الصوم على األحوط، وإن كان بعد الظهر لم          

لى الغروب، ثُمَّ   يصـح مـنه تجديد النية، لكنَّه يبقى ممسكاً إ         
 .يقضيه فيما بعد

إذا حلـت لـيلة الثالثـين من شهر رمضان ولم يثبت هالل    : 939م ـ  
شـوال بطريقة شرعية وجب صيام النهار التالي، وإذا صامه          
وانكشـف له بعذ ذلك أنَّه كان من شوال وأنه يوم العيد الذي             
يحرم صيامه فال حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه وهو            

 .لم بدخول شهر شوالال يع
وإذا حصـل لـدى المكلّف ما يشبه القناعة بأنَّ غداً أول شوال،             
ولكـنَّه ال يسـمح لنفسـه بأن يفطره لعدم وجود طريق شرعي             
واضـح، كما يعّز عليه أن يصومه خوفاً من أن يكون يوم العيد،             
فبإمكانه أن يحتاط ويخرج من هذه الحيرة بالسفر الشرعي، فإن           

ستمر في سفره طوال النهار، أو عاد إلى وطنه         سـافر لـيالً وا    
صـباحاً بعـدما تناول المفطر، فقد تخلص، وإن أجل سفره إلى            
النهار وجب عليه أن ينوي الصيام ويمسك إلى حين خروجه من           
بلـده وتجـاوزه لحّد الترخص، وهو في هذا الفرض الثاني وإن            

ن اضـطر لصيام بعض يوم العيد ولكنَّه بذلك يكون قد تخلص م           
 .الحرام الذي هو صيام تمام يوم العيد ال بعضه
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 :في شروط الصوم: المبحث الثاني
يشـترط فـي وجوب الصوم على المكلّف، أو في صحته منه،            

 :أمور
اإلسالم، فال يجب الصوم على الكافر، وإذا صام لم يصح          : األول

 .منه ولم يقبل
 صام  الـبلوغ، فال يجب الصوم على الصبي، ولكنَّه إذا        : الثانـي 

صـح عمله وقبل منه وأثيب عليه كسائر العبادات، فلو بلغ أثناء            
النهار ولم يكن صائماً لم يجب عليه اإلمساك إلى آخر النهار وال            
قضـاؤه فيما بعد، وإن كان صائماً فهو مخير بين اإلفطار وبين            

 .متابعة الصوم، سواء بلغ قبل الظهر أو بعده
لمجنون المطبق، وهو الذي    العقل، فال يصح الصوم من ا     : الثالث

يسـتمر معه الجنون في جميع األوقات، وقد يصح من المجنون           
 .األدواري الذي يفيق تارة ويجن أخرى، كما سيأتي تفصيله

الخلو من الحيض والنفاس، فإنَّ المرأة الحائض والنفساء        : الرابع
 .ال يصح منهما الصوم خالل الفترة الشرعية للحيض والنفاس

ا حدث الكفر أو الحيض أو النفاس أو الجنون المطبق أثناء إذ: 940م ـ  
الـنهار بطـل به الصوم، نعم في الجنون األدواري إذا طلع            
علـيه الفجر عاقالً فنوى الصوم ثُمَّ جاءته النوبة أثناء النهار،           
ثُـمَّ أفـاق، فالظاهـر عدم بطالن صومه، سواء أكانت فترة            

ا إذا أصبح اإلنسان غير     أّم.  الجنون قليلة أم مستغرقة للنهار    
صـائم لكونه على حالة من تلك الحاالت فزالت أثناء النهار،           
كأن أفاق المجنون، أو طهرت الحائض، لم يجب اإلمساك إلى          

 .الغروب
عدم السفر الموجب لقصر الصالة، دون ما ال يوجب         : الخـامس 

ذلـك، مـثل سفر المعصية، أو سفر من عمله السفر، أو ناوي             
ـ    وه، فـال يصح الصوم من المسافر المقصر في         اإلقامـة، ونح

 :صالته ما عدا ثالثة
 ـ مـن عجز من الحّجاج عن ذبح الهدي في حج التمتع، فإنَّ   1

علـيه أن يصوم بدل هذا الهدي ثالثة أيام في الحج، وسبعة            
 .أيام عندما يعود إلى بلده

 ـ مـن وجـبت علـيه ناقةٌ، كفارةَ اإلفاضة من عرفات قبل     2
ـ    يه صـيام ثمانية عشر يوماً، ولو في حال         الغـروب، فعل

 .السفر، إذا عجز عن الناقة
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 ـ من نذر الصيام في السفر خصوصاً، أو نذر الصيام في أيام  3
 .محّددة بنحو أعّم من السفر أو الحضر

كمـا ال يصـح الصوم الواجب من المسافر كذلك ال يصح   : 941م ـ  
ة أيام في   الصـوم المستحب منه إالَّ لمن رغب في صيام ثالث         

المديـنة المنورة لقضاء الحاجة، واألحوط أن يكون ذلك في          
 .خصوص أيام األربعاء والخميس والجمعة

إذا صـام المسـافر جاهالً بعدم صحة الصوم منه، أو عالماً   : 942م ـ  
بـذلك لكنَّه كان يجهل خصوصيات الحكم وتفاصيله، كما لو          

لتي هي اثنان   كـان جـاهالً بأنَّ من قطع المسافة الملفقة، وا         
وعشـرون كيلو متراً تقريباً في الذهاب، ومثلها في اإلياب،          

.  يعتبـر مسافراً، فظّل صائماً، فهنا يصح صومه في الحالتين         
 .نعم ال يصح الصوم من المسافر الناسي مطلقاً

المسـافر الصائم الجاهل إذا علم بالحكم أو علم بالموضوع  : 943م ـ  
عليه قضاء هذا اليوم دون     خالل النهار بطل صومه، ووجب      

 .غيره من األيام التي صامها حال جهله
إذا سافر الصائم قبل الظهر لزمه اإلفطار وبطل صومه حتى : 944م ـ  

لـو ظـّل ممسـكاً إلى الغروب، أّما إذا سافر بعد الظهر فال              
يجوز له االفطار، ويصح صوم ذلك النهار منه، والمَعوَُّل في          

ت من البلد قبل الظهر أو بعده،       ذلك على خروجه من آخر بي     
ال علـى خروجه من حّد الترخص، نعم ال يجوز لمن سافر            
قـبل الظهر تناول المفطر إالَّ بعد خروجه من حّد الترخص،           
وحّد الترخص هو المكان الذي ال يرى منه إالَّ شبح المسافر           

كما ذكرناه في فصل صالة     .  للناظر إليه من آخر بيوت البلد     
 ).395:ص.  (المسافر

إذا رجـع المسـافر إلى بلده أو إلى بلد قد نوى اإلقامة فيه   : 945م ـ  
عشـرة أيـام، فدخل أول بيوت البلد قبل الظهر، ولم يكن قد             
تـناول المفطر خالل سفره منذ طلوع الفجر، وجب عليه نية           
الصـيام، وصـح مـنه صوم اليوم، أّما إذا كان مسافراً قبل             

ر، أو وصل قبل الظهر لكنَّه      الظهـر فرجع إلى بلده بعد الظه      
كـان قـد تناول المفطر، لم يصح منه صوم ذلك اليوم، نعم             

 .يستحب له اإلمساك إلى الغروب
ال يشترط في جواز اإلفطار من المسافر تبييت نية السفر من : 946م ـ  

اللـيل قـبل طلـوع الفجر ممن يريد السفر قبل الزوال، فإنَّ             
 له ـ خالله ـ تناول   صومه يبطل عند سفره صباحاً ويجوز

المفطـر ولو لم يكن قد بيت نية السفر، نعم األحوط استحباباً            
 .له في هذه الحالة البقاء ممسكاً ثُمَّ قضاؤه فيما بعد
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المسافر من بلده إذا تناول المفطر قبل تجاوزه لحّد الترخص : 947م ـ  
عامـداً عالمـاً بـالحكم ُعدَّ عاصياً ووجبت عليه الكفارة مع            

ء، أّمـا نـاوي اإلقامة عشرة أيام والمترّدد في محله           القضـا 
ثالثـين يوماً فإنهما ال يجب عليهما اإلنتظار إلى حين تجاوز           
حّد الترخص، بل يجوز لهما اإلفطار بمجّرد الخروج من البلد          
ال قبله، فإن أفطرا قبل الخروج منه بالنحو الذي ذكر وجبت           

 .عليهما الكفارة مضافاً إلى القضاء
إذا وجـب علـى المكلّـف صوم يوم معين، كمثل الصوم    : 948م ـ  

المـنذور في الحضر في يوم معين، فإنه يجوز للمكلّف السفر      
فـيه لغير ضرورة، كما أنه لو كان مسافراً لم تجب عليه نية             

 .اإلقامة إلدراكه في اليوم المعين، وعليه قضاؤه فيما بعد
رة، ولو للفرار يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرو: 949م ـ  

من الصوم، ولكنَّه مكروه، وال بأس بما لو كان السفر للعمرة           
أو لغـزو فـي سبيل اللّه تعالى أو لمال يخاف تلفه أو إنسان              

 .يخاف هالكه أو بعد مضي ثالث وعشرين ليلة منه
يجوز للمسافر تناول الطعام والشراب، كما يجوز فعل سائر : 950م ـ  

ع نهاراً، ولكن يكره التملي من      المفطـرات بمـا فـيها الجما      
الطعـام والشراب كما يكره الجماع، واألحوط استحباباً الترك        

 .وخاصة الجماع
السالمة من المرض، فال يصح الصوم من المكلّف إذا         : السـادس 

َأَضرَّ به بنحو كان سليماً فأمرضه، أو كان مريضاً فأوجب اشتداد   
وال فرق  .  اء منه المـرض، أو زيادة الوجع، أو طول فترة الشف        

في  ضرر الصوم بين ما يظهر فوراً وبين ما يظهر بعد مّدة في              
 .المستقبل، كأمراض القرحة والكلى وفقر الدم

ال يشترط العلم القطعي بحدوث المرض أو بتضرر المريض : 951م ـ  
من الصوم، بل يكفي في ذلك الظّن واالحتمال الذي ُيوِجُد في           

 .النفس خوفاً من ذلك
التشخيص الطبي والحكم بتضرر المكلّف من الصوم يعتّد به : 952م ـ  

بحـّد ذاتـه إذا كان الطبيب حاذقاً ماهراً، حتى لو لم يوجب             
خوف الضرر عند المكلّف بنحو القطع أو الظّن أو االحتمال،          
نعـم إذا حكم الطبيب بعدم الضرر من الصوم وكان المكلّف           

 .خائفاً من الضرر وجب اإلفطار
إذا صـام المكلّـف مـع خوف الضرر أو مع اعتقاده، فإن    : 953م ـ  

حصـل الضـرر فعالً، بطل الصوم، وإن تبين عدم الضرر،           
وأمكـن صدور قصد القربة منه، بأن صام رغبة في الطاعة           
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بـدون قصد التجرؤ على اللّه تعالى وتعدي حدوده، ولم يكن           
الضرر الذي خافه أو اعتقده مما يحرم ارتكابه، صح صومه،          

وإذا اعتقد عدم   .  الَّ بطـل، وهـو آثــم في كال الحالتين         وإ
 .الضرر فصام فتضرَّر من الصوم صح صومه

ذا برىء المريض قبل الظهر، ولم يكن قد تناول المفطر، لم إ: 954م ـ  
 .يجب عليه تجديد النية، وال يصح منه الصوم

عدم اإلغماء، ال يصح الصوم من المغمى عليه إذا حدث          : السابع
لفجر وقبل النية، أّما إذا كان قد نوى صوم النهار المقبل قبل            قبل ا 

الفجر ثُمَّ أصابه اإلغماء بعد النية ـ ولو قبل الفجر ـ وأفاق في   
الـنهار فـإنَّ عليه أن يواصل صومه ويحسب له، وكذلك يصح            
صومه إذا أصبح ناوياً للصوم فأغمي عليه أثناء النهار ساعة أو           

باإلغماء في هذا الحكم غياب العقل بالبنج       أكثـر ثُمَّ أفاق، ويلحق      
العمومـي المسـتخدم فـي العمليات الجراحية غالباً، غير أنهما           
يخـتلفان فـي لزوم القضاء، فإنَّ المغمى عليه قبل الفجر وقبل            
صدور نية الصوم منه ال يجب عليه القضاء، بينما غياب الوعي           

 .بالبنج في هذه الحالة يوجب القضاء
 :ص لهم في اإلفطارالمرخ: الثامن

 :وهم طوائف
 ـ من يعاني من ضعف في قواه وفتور في نشاطه، فإذا صام  1

أحرجه الصوم وأربكه وزاده ضعفاً بنحو يصبح معه عاجزاً         
 .عن القيام والمشي وممارسة نشاطه اليومي االعتيادي

 ـ مـن بلـغ سـن السبعين، وهي مرحلة الشيخوخة للرجال     2
 يجعل الصوم متعذراً منه وغير      والنساء المترافقة مع ضعف   

 .مقدور عليه بتاتاً، أو تجعله شاقاً وحرجاً عليه
 ـ أصحاب المهن الشاقة الذين يضعفهم الصوم أو يوقعهم في  3

العطـش الشـديد الـذي يشق تحمله، مع عدم قدرتهم على            
تحصـيل عمل آخر مريح، وعدم وجود مال مدخر أو دين           

 .يستغنون به مؤقتاً
، وهو من ال يقدر على الصبر على العطش،  ـ ذو العطـاش  4

 .فيتعذر منه الصوم أو يشق عليه
 ـ الحامـل التـي اقتـرب أوان وضعها، أو التي لم يقترب،     5

 .وكانت ضعيفة بحيث يضرها الصوم أو يضر ولدها
 ـ المرضعة القليلة الحليب التي إذا صامت مع اإلرضاع َأضرَّ  6

ها، فيلزمها اإلفطار   بهـا الصوم، أو قل حليبها فأضّر بولد       
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حينـئذ، أّمـا إذا أمكنها تعويض ذلك بالحليب الصناعي أو           
الحيوانـي أو بإرضـاع امـرأة أخـرى، متبرعة بذلك أو            
 .مستأجرة مع التمكن من دفع أجرتها، فال يجوز لها اإلفطار

كمـا يجـوز اإلفطار لهؤالء المرخص لهم كذلك يجوز لهم   : 955م ـ  
ارهم على تحمل المشقة    الصـيام فـي حـال رغبتهم وإصر       

والحـرج ما لم يتضرروا بذلك، فإن أضّر بهم الصوم ضرراً           
يعتد به ويجب دفعه لم يجز لهم الصيام ولحقهم حكم المريض           
الـذي سـبق ذكـره، وال يستثنى من ذلك المرأة الحامل أو             
المرضـعة التـي يضر الصوم بولدها، ألنه يجب عليها دفع           

بنفس الدرجة التي يجب أن     الضرر عن ولدها في هذه الحالة       
 .تدفعه عن نفسها
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 :في الصوم ونيته: المبحث الثالث
اإلمساك واالمتناع في زمن محّدد عن تناول أو فعل         : الصوم هو 

 .أمور معينة اعتبرها الشرع ُمفطِّرة ومبطلة للصوم
ومـبدأ الصوم طلوع الفجر الصادق الذي يتمّيز بأنه ينتشر أفقياً           

يشبه الخيط األبيض الممتد مع األفق، يتوسع       فيشكل في بدايته ما     
وينتهي عند غروب الشمس الذي     .  فـي االنتشار طوالً وعرضاً    

يـتحقّق بغياب القرص، من دون ضرورة إلنتظار ذهاب الحمرة          
المشرقية التي تتحقّق ـ عادة ـ بعد غياب القرص بما بين اثنتي   

إلى عشـرة وخمـس عشرة دقيقة، وإن كان االحتياط باالنتظار           
 .حين زوال الحمرة المشرقية ال ينبغي تركه

يجـب اإلمسـاك قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فليس هناك   : 956م ـ  
وقت لإلمساك ووقت لطلوع الفجر، كما هو الشائع         : وقـتان 

بـين الـنّاس، بل هو وقت واحد، وقت الفجر، ولكن لما كان             
تحديـد الفجـر بدقـة أو اكتشـافه للرائي أمراً ال يخلو من              
الصـعوبة، كان االحتياط باإلمساك قبل الوقت بفترة وجيزة،         

هذا وقد سبق منا في     .  كخمس دقائق، الزماً من باب المقدمة     
مواقـيت الصالة ذكر الوسائل التي يمكن معرفة الوقت بها،          

 .وهي ال تختلف في الصوم عنها في الصالة
م يعلم يجـوز للمكلّف االستمرار في األكل والشرب ما دام ل : 957م ـ  

بطلـوع الفجر، بل يجوز له ذلك حتى مع الشك في الطلوع            
وعليه .  وعدمـه، وال يجـب عليه الفحص والتدقيق في ذلك         

فإنـه إذا ظّل على جهله باألمر، ولم يتبين له الواقع فيما بعد،        
مضى في صومه وال شيء عليه، وإذا تبين له أثناء النهار أنه            

 يحكم ببطالن صومه    كان قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر،       
 .ولزوم قضائه فيما بعد، وال إثـم عليه وال كفارة

أّمـا إذا فحص وتحّرى عن الوقت عند الشك، فإن كان قد اعتقد             
بقـاء اللـيل وعدم طلوع الفجر فأكل أو شرب ثُمَّ تبين أنه كان              
طالعـاً فصومه صحيح وال شيء عليه، وإن كان قد اعتقد طلوع            

غم ذلك ـ تعمداً وإهماالً فصومه باطل  الفجر فتناول المفطر ـ ر 
وعلـيه القضاء والكفارة إالَّ إذا تبين خطُأه وبقاء الليل فليس عليه   

 .شيء
أّما بالنسبة لإلخالل بوقت الغروب     .  هـذا بالنسبة لطلوع الفجر    

 :فنقول
إنـه ال يجوز للصائم تناول المفطر إالَّ بعد التأكد واالعتماد على            

 من غروب الشمس، فإن تحقّق من       حجـة معتبـرة يـتحقّق بها      
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غروب الشمس فأفطر فتبين بقاء النهار وجب عليه االستمرار في          
الصـوم وال شيء عليه، وإن كان االحتياط بالقضاء ال بأس به،            
أّمـا إذا تحقّق من بقاء النهار فخالف الحجة وأفطر وكان النهار            

الَّ أن  باقـياً فعـالً، فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء والكفارة، إ          
 .يتبين حلول الغروب فال شيء عليه

وأّما إذا كان قادراً على الفحص فأهمله وظّن دخول الليل فأفطر           
فتبـين بقـاء النهار، فإن كان في السَّماء ظلمة وكانت ناتجة عن            
تكاثـف الغيوم فصومه صحيح ويواصله إلى الغروب وال شيء          

 آخر غير   أّمـا إذا كانت الظلمة ناتجة عن سبب سماوي        .  علـيه 
الغـيوم، فـإنَّ صومه يبطل على األحوط وجوباً، كما أنه يلزمه            

وأّما إذا وجدت الظلمة    .  القضـاء والكفارة على األحوط وجوباً     
مـن غيـر علة في السَّماء، ال غيم وال غيره، فإنَّ صومه باطل              

 .وعليه القضاء والكفارة
م يكن  وكذلك يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا ل         

في السَّماء ظلمة، وشك في تحقّق الغروب فأفطر من دون فحص           
 .فتبين بقاء النهار، إالَّ أن يصدف تحقّق الغروب فال شيء عليه

هذا وال ُبدَّ من إلفات النظر إلى أنَّ الموارد التي حكم فيها ببطالن          
الصوم في هذه المسألة ال ينبغي ترك االحتياط فيها باإلمساك بقية       

 .النهار
مـا ذكر في المسألة السابقة حول اإلخالل بالوقت ال يختلف  : 958م ـ  

الحكـم فيه بين صوم شهر رمضان وغيره من أنواع الصيام           
الـواجب، لكـن لما كانت هذه األنواع تختلف في أنَّ بعضها            
يجـوز إبطالـه اختياراً للمكلّف قبل الظهر أو في تمام النهار           

لنهار، فإنَّ الكفارة التي    وبعضـها ال يجـوز إبطاله في تمام ا        
تجـب في بعض فروع المسألة السابقة سوف يختلف وجوبها          
باختالف أنواع الصوم، فمثالً إذا أخل الصائم بوقت اإلمساك         
عـند طلـوع الفجر عمداً إذا قامت عنده الحجة على طلوعه            
فخالفها وتناول المفطر وتبين طلوعه فعالً، ففي شهر رمضان         

ي قضائه ال تجب الكفارة، ألنه يجوز في        تجب الكفارة بينما ف   
صوم القضاء تعمد تناول المفطر وإبطال الصوم في فترة ما          

 .قبل الظهر اختياراً، وهكذا
وأّما أنواع الصوم المستحب فإنه يجوز تعمد اإلفطار فيها طوال          
 .النهار وبالتالي فإنه ال يجب على من فعل ذلك القضاء والكفارة

 :أنواع الصوم •
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وهي : لصوم ـ في األصل ـ من حيث حكمه إلى أربعة  ينقسم ا
الصـوم الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، وكّل واحد منها         

 .له أفراد كثيرة
صوم شهر رمضان، وهو أهمها، وصوم      : فالصـوم الواجب هو   

الكفـارة، وصـوم النذر واليمين والعهد، وصوم بدل الهدي في           
 .الحج، وصوم القضاء

ر رمضان يجب اإلمساك طوال النهار، فال فـي صـوم شه  : 959م ـ  
يجـوز اإلفطار فيه خالل النهار بدون عذر، ويجوز اإلفطار          
فـي صوم القضاء قبل الظهر وال يجوز بعده إذا كان يقضي            

أّما صوم  .  عـن نفسـه، ويجـوز إذا كان يقضي عن غيره          
الكفارة فإنه في األيام التي يجب التتابع فيها ال يجوز اإلفطار           

هر وال بعده، وفي غير أيام التتابع يجوز اإلفطار قبل          قبل الظ 
وأّما الواجب بالنذر ونحوه إذا لم ُيعيَّن له        .  الظهـر ال بعـده    

وقـت فإنـه يجوز اإلفطار فيه قبل الظهر وبعده، واألحوط           
استحباباً ترك اإلفطار بعد الظهر، وما حّدد له وقت معين ال           

 .دهيجوز اإلفطار فيه، ال قبل الظهر وال بع
أّما الصوم المستحب فكثير، وأشهره صيام رجب وشعبان، وثالثة      

.  وغيرها) ص(أيام من كّل شهر، ويوم الغدير، ويوم مولد النبّي          
وهـذا النوع من الصيام يجوز فيه اإلفطار قبل الظهر وبعده ما            
عدا صوم االعتكاف فإنه ال يصح اإلفطار فيه لمن يريد االلتزام           

 .بشروط االعتكاف
ا الصوم المحّرم فهو  في يوم العيدين الفطر واألضحى، وأيام           وأّم

التشـريق لمـن كـان في منى، سواء أكان في حج أم لم يكن،               
وصـيام يوم الشك على أنه من شهر رمضان، والصوم المنذور           
شكراً للّه تعالى على معصية فعلها، والصوم الذي َيِصُل فيه الليل           

ك، وال يضّر عدم اإلفطار إلى      بالـنهار قاصـداً ذلك ناوياً له كذل       
الـيوم الثاني من دون نية الوصال، وصيام الزوجة المستحب مع          
مـزاحمته لحقّ الزوج، وصوم الصمت عن الكالم تمام النهار أو    
بعضه، بنحو يجعله في نيته من قيود الصوم، وصوم المريض أو           
مـن يضـره الصوم، وكّل صوم يتَعنَْون بعنوان محّرم، كصوم           

 .وغير ذلك.   كونه موجباً إليذاء والديه إشفاقاًالولد مع
والضيف .  صيام الولد نافلة بدون إذن والده     : أّمـا المكروه فمنه   

ويـوم عرفة عند الشك في هالل ذي        .  مـن دون إذن مضـيفه     
الحجة مع احتمال كونه عيد األضحى، أو لمن خاف أن يضعف           

 .عن الدعاء
 :نية الصوم
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لصوم من وقوعه عن النية، ويكفي فيها ال ُبـدَّ فـي صحة ا  : 960م ـ  
قصـد الصـوم تقـّرباً إلى اللّه تعالى، وال يجب تحديد نوع             
الصوم من حيث كونه واجباً أو مستحباً، أو أداًء أو قضاًء إالَّ            
مـن حيث اإلشارة إلى ما هو المطلوب إذا كان مشتركاً بين            

د أكثر من نوع، وتوقف تحديده على ذلك، ولكن ال ُبدَّ من قص           
العـنوان الذي أخذ موضوعاً للحكم، كصوم شهر رمضان أو          

 .قضائه، أو صوم النذر ونحوه
ال يقـع فـي أيام شهر رمضان صوم غيره، فلو نوى صوم   : 961م ـ  

غير شهر رمضان ملتفتاً عالماً بطل صومه، ولم يصح ال عن      
رمضـان وال عّمـا نواه، أّما مع النسيان لشهر رمضان أو            

 صومه عن شهر رمضان ال عّما نواه،        الجهـل به فإنه يصح    
وال يـبعد صحة الصوم المستحب ـ وهو خصوص الصوم   
الـذي يمكـن إيقاعه في السفر أساساً، مثل صيام ثالثة أيام            
لقضـاء الحاجـة في المدينة المنورة ـ إذا وقع من المسافر    
خـالل شهر رمضان، وكذا الصيام المنذور إيقاعه في السفر          

لسفر أو الحضر، فإنه ال يبعد صحته ـ  أو مطلقـاً بدون قيد ا 
أيضـاً ـ إذا اختار الناذر أيام سفره في شهر رمضان للوفاء   

 .بنذره، وإن كان االحتياط بالترك ال ينبغي تركه
وقـت النـية في شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق،   : 962م ـ  

وذلـك بمعنى أن ال يطلع الفجر عليه وهو غير ناٍو للصوم،            
ن النية عند طلوع الفجر أن يكون المكلّف        ولـيس معنـى كو    

مستيقظاً في هذا الوقت إليقاع النية فيه، بل يكفي نية ذلك عند            
المسـاء قبل النوم وتصح بذلك إذا استمر به النوم إلى ما بعد             
طلوع الفجر، بل إنه يكفي لشهر رمضان نية واحدة في أول           

 .يوم منه من دون حاجة لتجديدها في كّل ليلة
لـواجب غير المعين بوقت خاص، مثل قضاء الصوم، أو          أّمـا ا  

الـنذر غيـر المحّدد بوقت، أو صوم الكفارة، ونحوها فإنه يمتد            
وقـت النـية فيه إلى ما قبل الظهر، فلو أصبح غير ناٍو للصوم              
وظـّل ممسـكاً عن المفطرات، فبدا له قبل الظهر أن يصوم هذا             

ال يصح هذا الصوم    اليوم فنواه قضاًء أو كفارة مثالً صح منه، و        
 .إذا نواه بعد الظهر على األحوط وجوباً

وأّمـا الواجب المعين، وهو الذي حّدد له وقت خاص بمثل النذر            
أو اليمين فإنه ملحق بالواجب غير المعين، فيصح تأخير نيته إلى           
مـا قـبل الظهر، ولكن ال ينبغي ترك االحتياط بجعل نيته عند             

د عليه استحباب االحتياط بقضاء ذلك      الفجر، فإْن َجَعلَها بعده تأك    
 .اليوم وعدم اإلكتفاء به
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وأّما الصيام المستحب فإنه يمكن أن ينويه قبل المغرب بلحظات،          
فلو صادف أنه ظّل نائماً، أو كان مستيقظاً لكنَّه لم يتناول المفطر            

 .إلى ما قبل الغروب، فنوى الصوم صح منه
لصائم في شهر رمضان عن يجـب أن ال تتأخر النية لدى ا : 963م ـ  

طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وهو غير ناو للصيام غفلة           
أو جهالً ثُمَّ تفطن قبل أن يستعمل مفطراً، فإذا كان تذكره قبل            
الـزوال نـوى الصوم وصّح منه، وإن كان بعد الزوال نوى            

.  الصوم وظّل ممسكاً ثُمَّ يقضي بعد ذلك على األحوط وجوباً         
ان قد استعمل المفطر في حال غفلته وجهله فعليه         وأّمـا إذا ك   

وإن طلع  .  أن يمسـك تشـبهاً بالصائمين ثُمَّ يقضيه بعد ذلك         
الفجر عليه وهو غير ناٍو للصيام عن تعمد وعصيان ثُمَّ تاب            
فـي أثناء النهار فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثُمَّ يقضيه           

 .بعد ذلك
صوم طوال النهار، فإذا عزم على يجب االستمرار في نية ال: 964م ـ  

قطع الصوم ولو بمثل العزم على تناول المفطر بطل صومه،          
وكذا لو ترّدد بين االستمرار وعدمه، فإن زال ترّدده واستقر          
عـزمه علـى المضـي في الصوم قبل تناول المفطر صح            

هذا وال  .  صومه، وإن كان االحتياط بالقضاء ال ينبغي تركه       
نية إذا حدث بسبب الشك في صحة صومه        يضّر الترّدد في ال   

 .وعدمها ثُمَّ تبين له بعد ذلك صحة صومه
هـذا في صوم شهر رمضان، أّما في الواجب غير المعين بوقت            
خاص، فإنه إذا رجع عن نيته قبل الظهر ثُمَّ تجّدد منه العزم على             
الصـوم قـبل تـناول المفطر لم يبطل صومه، وكذا الحكم في             

أّما .  ن كان األحوط إستحباباً قضاؤه فيما بعد      الواجب المعين، وإ  
الصوم المستحب فإنه يصح إذا عاد عن ترّدده أو عن نية القطع            

 .قبل الغروب
األحوط وجوباً عدم العدول من صوم صحيح إلى صوم آخر : 965م ـ  

حتـى لـو كان وقت النية في المعدول إليه باقياً، وذلك كأن             
لمستحب إلى نية صوم    يعـدل قـبل الظهـر من نية الصيام ا         

أّمـا إذا بطل الصوم الذي نواه لسبب غير تناول          .  القضـاء 
المفطر فإنه يجوز له أن ينوي صوماً غيره إذا كان وقت النية            

 .باقياً
إذا لـم تقـع النـية مـن المكلّف بشكلها الصحيح، أو تعمد     : 966م ـ  

اإلخـالل بالنية، حتى فات وقت تداركها، بطل الصوم ولزمه          
ك إلى الغروب والقضاء فيما بعد، وال كفارة عليه مع          اإلمسـا 
 .التعمد
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 :في المفطرات: المبحث الرابع
 :يجب على الصائم االمتناع عن أمور

األكـل والشرب، سواء الكثير منهما أم القليل، حتى ولو          : األول
كـان مـثل بقايا األكل التي تعلق بين األسنان، وسواء أكانا مما             

 شربه أم لم يكونا معتاَدْين على األحوط        اعـتاد الـنّاس أكلـه أو      
وجوباً، وذلك مثل التراب أو الدم الذي يخرج من اللثة أحياناً، أو            

 .غير ذلك
ال يـبطل الصوم بتذوق المرق ثُمَّ بصقه، وال بمضغ الطعام  : 967م ـ  

من دون ابتالعه إلطعام طائر مثالً أو غير ذلك من األسباب،           
وغير الملبس بمادة تدخل إلى     وال بمضـغ العلك غير المحلى       

الجـوف، وال يضر وجود طعم له في الفم، ويجب الحرص           
علـى عدم تفتت شيء منه ودخوله إلى الجوف عمداً، أّما ما            

 .يدخل من أجزائه غير المتوقعة غفلة فال يبطل الصوم
ال يـبطل الصـوم بابتالع اللعاب المجتمع في الفم وإن كان   : 968م ـ  

طل بابتالع البلغم الذي ينزل من الرأس أو        كثيراً، كذلك ال يب   
يطلـع مـن الصـدر، حتى لو وصل إلى فضاء الحلق على             

 .األقوى
إدخـال الطعـام أو الشـراب عن غير طريق الحلق، بنحو    : 969م ـ  

يصدق عليه األكل والشرب مبطل للصوم، وذلك مثل إدخاله         
فـي أنـبوب من أنفه أو من رقبته إلى المعدة، أو مثل حقنه              

رة المصل المغذي في اليد أو في الفخذ أو غيرهما، أّما إذا            بإب
كان وضع المصل من أجل وضع الدواء فيه لسرعة وصوله          
إلـى أنحاء الجسد، ال من أجل تغذية المريض، فإنه ال ُيفطِّر            

 .حينئذ
ال بـأس بما يدخل إلى الجوف من غير الحلق إذا لم يصدق  : 970م ـ  

ل دخول الدواء في األذن أو      علـيه األكل أو الشرب، وذلك مث      
العين، حتى ولو أحس بطعم له في البلعوم، أو مثل ما لو أنفذ             
إبـرة أو نحوها في جسده فوصلت إلى جوفه، أو أدخل دواًء            

الربو، ونحو  ) طساسة(باإلبـرة في يده أو فخذه، أو استخدام         
ذلك مما ال يصدق عليه األكل والشرب، أّما إدخال الدواء في           

 القطـرة فالظاهر أنه مما يصدق عليه األكل         األنـف بمـثل   
 .والشرب لقربه إلى الحلق، فيبطل به الصوم

االحتقان بالمائع من المفطرات ـ على األحوط وجوباً ـ   : الثاني
ولـو كـان لضـرورة العالج، أما وضع ما يعرف ـ طبياً ـ      

 .بالتحميلة أو غيرها من الجوامد كالمرهم ونحوه فليس مفطراً
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تص االحتقان المفطر بما كان في الدبر، فال يضر منه ما يخ: 971م ـ  
 .كان في العضو التناسلي للّرجل أو في المهبل للمرأة

تعمد القيء من المفطرات ـ على األحوط وجوباً ـ حتى   : الثالث
لـو كـان لضـرورة، أّما إذا غلبه القيء فخرج قهراً عنه فليس              

 .مفطراً
الطعام، فإن عاد ونزل إلى إذا تجشـأ فخرج معه شيء من  : 972م ـ  

جـوفه قهراً عنه أو غفلة منه لم يبطل صومه، أّما إذا وصل             
إلـى فضاء الحلق وقدر على بصقه فبلعه مختاراً عامداً بطل           

 .صومه
الجماع من المفطرات، وهو يتحقّق بدخول مقدار الحشفة        : الرابع

ـ على األقل ـ من العضو الذكري في الفرج، وكذلك في الدبر  
األحوط وجوباً، وهو مفطر للّرجل والمرأة، من البالغ أو         علـى   

غيـره، علـى الفاعـل والمفعول به، بهيمة كان أو غيرها على             
 .األحوط وجوباً، حّياً أو ميتاً، خرج معه المني أو لم يخرج

إذا قصـد الجمـاع لكـنَّه شك في حصول الدخول، أو علم    : 973م ـ  
حشفة، لم يبطل صومه    بالدخول ولكنَّه شك في بلوغه مقدار ال      

من هذه الجهة، ولكنَّه قد يبطل من جهة اإلخالل بالنية، إذ إنه            
 .بقصده للجماع يكون قد عزم على قطع الصوم

إذا قصد المالعبة فحصل الدخول من غير قصد منه لذلك لم : 974م ـ  
 .يبطل صومه

خروج المني بغير الجماع من األفعال أو التخيالت أو         : الخـامس 
ت التي تؤدي إلى نزول المني، ويتحقّق اإلفطار به مع          المشـاهدا 

أن يحـتمل خروج المني بهذا الفعل أو التخّيل أو          : أوالً: أمـرين 
أن يكون غير واثق من قدرته على ضبط نفسه         : ثانياً.  المنظـر 

فإن لم يحتمل نزول المني، أو كان واثقاً من         .  لمنع نزول المني  
 سبب، لم يبطل صومه في      عـدم نزوله، أو سبقه المني من دون       

 .هذه الحاالت الثالث
تعمـد الـبقاء على الحدث األكبر ـ إجماالً ـ وترك     : السـادس 

فألنَّ تعمد  " إجماالً"االغتسـال مـنه حتى يطلع الفجر، وإنما قلنا          
الـبقاء على بعض األحداث موجب لإلفطار حتماً وبعضها غير          

 :موجب وبعضها على نحو االحتياط، وتفصيله كما يلي
إذا كـان الحدث هو الحيض أو النفاس، وطهرت المرأة منه ليالً            
وانقطـع عـنها الدم، وعلمت به ولم تغتسل منه عمداً حتى طلع             

أّما إذا  .  الفجـر عليها بطل صومها ولزمها قضاؤه والتكفير عنه        
لم تعلم بانقطاع الدم الحادث ليالً إالَّ بعد طلوع الفجر لم يضرها            
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الصيام ويصح منها، وكذا لو علمت بالنقاء       ذلك وعليها أن تنوي     
وإن كان الحدث هو االستحاضة الكبرى      .  ونسيت االغتسال منه  

أو المتوسـطة فإنـه ال تـتوقف صحة الصوم من المستحاضة            
، كما ال تتوقف على     لصالة العشاءين بأحدهما على االغتسال منه     

 باب  األغسـال النهارية، وإن كان األجدر بالمرأة اإلتيان بها من         
 .االحتياط االستحبابي المؤكد

أّمـا إذا كان الحدث األكبر هو مّس الميت ليالً فإنه ال يجب عليه              
 .االغتسال منه قبل طلوع الفجر، وال يبطل الصوم بتركه

وأّمـا إذا كـان الحدث هو الجنابة ليالً في حالة اليقظة بالجماع             
الفجر، وغيـره فإنَّ األحوط وجوباً للجنب أن يغتسل قبل طلوع           

فـإن طلع الفجر عليه وقد تعمد البقاء بدون غسل واصل صومه            
 .وقضاه فيما بعد وكفر عنه على األحوط وجوباً

ال يجوز للجنب على األحوط أن ينام وهو غير ناٍو لالغتسال : 975م ـ  
قبل الفجر، فإن نام كذلك واستمر به النوم حتى طلع الفجر عّد    

م يجوز له النوم قبل االغتسال      مـتعمداً للبقاء على الجنابة، نع     
إذا كان من عادته االستيقاظ قبل الفجر أو َوَضَع منبهاً ُيوقظه،           

 .فإن صادف أنه لم يستيقظ رغم ذلك صام وال شيء عليه
وَمـْن كـان من عادته اإلستيقاظ فنام ثُمَّ استيقظ ثانية لم يجز له              

قبل الفجر،  النوم مرة ثانية على األحوط إالَّ إذا اطمأن لالستيقاظ          
فإذا عاد فاستيقظ ثُمَّ نام ثالثة معتمداً على أنه سيتنبه ويغتسل قبل            
الفجـر فاسـتمر بـه النوم إلى ما بعد الفجر، فإنَّ عليه مواصلة              

 .الصوم والقضاء بعد ذلك على األحوط وجوباً من دون كفارة
هـذا كلّه حكم من أجنب في حالة اليقظة بالجماع ونحوه، أّما إذا             

اإلحتالم في حالة النوم ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فإنه          أجـنب ب  
يصوم وال شيء عليه، وإن كان قد استيقظ قبل طلوع الفجر من            
نـومه الذي احتلم فيه لم يجز له النوم على األحوط وجوباً إالَّ إذا    
كان ناوياً للغسل ومعتاداً على االستيقاظ، فإن لم يستيقظ، والحالة          

إنَّ عليه مواصلة الصوم ثُمَّ قضاءه على       هـذه، حتى طلع الفجر ف     
أّما إذا لم يكن معتاداً على      .  األحـوط وجـوباً مـن دون كفارة       

اإلسـتيقاظ فـنام حتـى طلـع الفجر فإنَّ عليه مواصلة الصوم             
 .والقضاء والكفارة على األحوط وجوباً

، مضى في إذا أجـنب ليالً ونسي االغتسال حتى طلع الفجر : 976م ـ  
ء عليه، سواء في ذلك صوم شهر رمضان أو         صومه وال شي  

 .غيره
إذا ضـاق الـوقت عن االغتسال قبل الفجر لم يجز للمكلّف   : 977م ـ  

إجناب نفسه بجماع ونحوه على األحوط وجوباً، فإن فعل ذلك          
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عصياناً أو سهواً لزمته المبادرة إلى التيمم قبل طلوع الفجر،          
ذه الحالة  وصـح صومه وال شيء عليه، وال يجب عليه في ه          

البقاء متيقظاً حتى يطلع الفجر من أجل المحافظة على تيممه          
فإذا لم يتيمم حتى طلع الفجر لزمه       .  لعدم بطالنه بالنوم بعده   

 .الصوم والقضاء والكفارة على األحوط وجوباً
في كّل حالة لزم فيها االغتسال من الحدث األكبر قبل طلوع : 978م ـ  

 يجب التيمم بدالً عنه لتصحيح      الفجر فضاق الوقت عن الغسل    
الصـوم، ثُـمَّ يلزمه بعدما يطلع الفجر االغتسال للصالة مع           
إمكانـه وقدرته عليه، وإالَّ فإن كان العجز قد طرأ بعد القدرة            
علـى االغتسال بعد طلوع الفجر لزمه التيمم مرة ثانية، وإن           
كان عاجزاً من األول اكتفى به في الصالة عن التيمم لها مرة            

 .انيةث
الحكـم ببطالن الصوم عند تعمد البقاء على الحدث األكبر،  : 979م ـ  

جـنابة أو حيضـاً أو نفاسـاً، ملحـوظ في كّل صوم واجب              
باألصـل، وهو صوم شهر رمضان وقضائه وصوم الكفارة         
وصوم التعويض عن الهدي، فال يضّر بالصوم المستحب ولو         

 .وجب بالعارض لنذر ونحوه
 مفطـرية اإلصباح جنباً في خصوص صيام  األقـوى عـدم  : 980م ـ  

قضـاء شهر رمضان، وإن كان اإلفطار به هو األحوط الذي           
ال ينبغـي تـركه، وُيـراد به حدوث الجنابة خالل النوم قبل             
الفجـر، بحيث يستيقظ من نومه بعد الفجر من أوقات النهار           
مجنباً، أّما إذا حصلت الجنابة باإلحتالم بعد طلوع الفجر، أو          

وقت من النهار، فإنه ال يضر بصحة صوم القضاء         فـي أي    
 .وال غيره من أنواع الصيام

 :ال يفطر الصائم بارتكاب أمور: 981م ـ 
الكذب على اللّه تعالى، وعلى رسوله واألئمة صلوات اللّه         : األول

وسالمه عليه وعليهم، وذلك بأن َينِسَب حكماً أو حديثا إليهم كذباً           
 كبائر الذنوب غير أنه ال يفطر به       وافتـراًء، وهـو وإن كان من      

 .الصائم، وإن كان األحوط استحباباً القضاء فيما بعد
رمـس الرأس في الماء، مع البدن أو بدونه، واألحوط          : الثانـي 

 .وجوباً ـ للصائم ـ تركه رغم أنه ال يبطل الصوم بفعله
تعمد إدخال الغبار الغليظ وغير الغليظ، وهو وإن كان ال          : الثالث

كذلك .  به الصوم لكن األحوط استحباباً تجنب الغليظ منه       يـبطل   
ال يفطـر الصـائم بالبخار وال بالدخان من أي مصدر كان، وال             
بـرذاذ الـدهان والصبغ الذي يرش بآلة الضغط المستحدثة في           

 .زماننا
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يحرم تدخين التبغ بأية وسيلة من الوسائل، غير أنه ال يفطر : 982م ـ  
 .به الصائم

 المفطـرات المذكـورة إنمـا يبطل بها الصوم إذا فعلها    إنَّ: 983م ـ  
 ما يتناوله من    الصائم عالماً متعمداً، ونريد بالعالم العارفَ بأنَّ      

 الجماع أو المفطرات، فمن كان جاهالً ـ عن قصور ـ بأنَّ  
اإلحـتقان بالمائع مفطر فتناوله معتقداً عدم مفطريته لم يفطر          

 ما في الحقنة جامد     اً أنَّ بـه، كـذلك ال يفطر من كان معتقد        
 فإن كان الجهل بالمفطرية ناشئاً       .فاحـتقن به فظهر أنه مائع     

عن التقصير فإنه يفطر من يتناوله، وكذلك يفطر الصائم في          
صـورة مـا لو كان المفطِّر حراماً وكان عالماً بحرمته فإنه            

 .يفطر به الجاهل ولو عن قصور
عند القيام بالعمل، وذلك في     ونريد بالتعّمد حالة االلتفات والوعي      

مقابـل غيـر القاصـد وال الملتفت، لغفلة منه وسهو أو نسيان،             
فيشـمُل المـتعمُِّد مـن أفطر لعذٍر كالمرض والتقية، كما يشمل            

أّما المكَرُه على   .  المـتعّمد من أفطر تجرؤاً وعصياناً للّه تعالى       
ه تـناول المفطـر فإنـه إن خضع لذلك اإلكراه فأخذ المفطر بيد            

وتناوله فإنه يفطر به، وإن ُأدِخل الطعام في فمه بيد المكِرِه نَفِسه            
وعلى هذا فإنَّ السهو ال     .  فإبـتلعه الصائم قهراً عنه لم يفطر به       

ُيـبِطُل الصوَم بجميَع أنواعه، وكذلك ال يبطُل الصوُم ممن دخل           
المفطُر في جوفه فجأةً من دون توقع، ومنه ما إذا أدخل الماء في             

لتنظـيفه أو مـن أجل المضمضة للوضوء، ولكن ال بأس           فمـه   
باالحتياط بالقضاء فيما بعد في صورة ما إذا لم يكن إدخال الماء            

 .إلى الفم من أجل المضمضة لوضوء الصالة خاصة
هـذا كلّه لمن كان عالماً بوجوب الصوم عليه، أّما الجاهل بأصل     

ن األيام  وجوب الصوم عليه فإنه يجب عليه قضاء ما لم يصمه م          
 .بسبب هذا الجهل الحاصل عن قصور أو تقصير

يكره للصائم مالمسة المرأة وتقبيلها ومالعبتها إذا كان واثقاً : 984م ـ  
 :بعدم خروج المني بفعله هذا، وكذا يكره له فعل أمور هي

 .ـ سحب الدم الذي يسبب له الضعف، وال بأس به إذا لم يضعفه
 .كره التطيب بالروائح المعطرةـ شم كّل نبت طيب الريح، وال ي

 .ـ بلُّ الثياب بالماء وهي على الجسد
 .ـ جلوس المرأة في الماء
 .ـ االحتقان بالدواء الجامد

 .ـ قلع الضرس أو إدماء الفم بأي سبب إالَّ عند الضرورة
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 .ـ السواك بالعود الرطب
 .ـ المضمضة عبثاً لغير الوضوء

 .ومدائحهم) ع(مين ـ إنشاد الشعر إالَّ في مراثي المعصو
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 :في الكفارة: المبحث الخامس
فـي ثـنايا مـا سبق ذكره من مسائل كّل مبحث حكمنا بوجوب              
الكفـارة مع القضاء في بعض الحاالت التي يرتكب فيها الصائم           
اإلفطـار خـالل صومه، وفي هذا المبحث سوف نضع القاعدة           

 :سائلالعامة لذلك مع ذكر األحكام الخاصة بالكفارة، وذلك في م
قـد ظهـر ممـا سبق أنَّ الصوم غير صحيح من المريض    : 985م ـ  

والمسـافر والحـائض والنفسـاء وممن يضره الصوم ممن          
رخص لهم باإلفطار، كما سبق القول أنَّ الصائم ُيفسد صوَمه          
إذا تناول شيئاً من المفطرات، وفي معظم هذه الحاالت أوجبنا          

لجاهل المقصر دون   القضـاء علـى المكلّف العالم المتعّمد وا       
القاصـر، وعلى المختار والمضطر إجماالً، والقاعدة في ذلك         

إنه في كّل مورد حكم فيه ببطالن الصوم من المكلّف          : هـي 
فإنه يحكم فيه حتماً بلزوم القضاء عليه، ما عدا استثناء ضئيل           

 .سوف يرد ذكره في مبحث القضاء
بة على ترك   غيـر أنه مضافاً إلى وجوب القضاء وتشديداً للعقو        

الصوم فإنَّ اللّه تعالى قد أوجب الكفارة على الصائم القادر على           
االستمرار بالصوم إذا تعّمد تناول المفطر خالل صيامه مع علمه          
بوجـوب الصوم عليه وبأنَّ ما تناوله أو فعله من المفطرات، أو            
علمـه بأنه من األمور المحّرمة على المكلّف ولو لم يعلم أنه من             

 .ات، وكان مختاراً في ذلك غير مضطرالمفطر
 :فال تجب الكفارة

على الجاهل بوجوب الصوم عليه، وأكثر ما يكون ذلك في          : أوالً
صـغار المكلّفـين من الذكور واإلناث، بحيث إنهم قد ال يعلمون            
بوجـوب الصوم عليهم، فيمّر عليهم شهر رمضان في عّدة سنين           

م، فمثل هؤالء يجب    مـن دون أن يعرفوا أنَّ الصوم واجب عليه        
 .عليهم القضاء من دون كفارة

على الجاهل بكون ما فعله أو تناوله من المفطرات، رغم          : ثانـياً 
علمـه بوجـوب الصوم عليه، وذلك كأن يعتقد الصائم أنَّ تعّمد            
القيء أو البقاء على الحدث األكبر حتى يطلع الفجر، أو الجماع            

، ففي مثل هذه الحاالت     من دون إنزال المني، ال يفطر به الصائم       
 .ال يبطل الصيام وال تجب الكفارة

ما إذا كان المفطِّر محرَّماً     : ويسـتثنى مـن ذلك حالة واحدة هي       
علـى الصـائم وغيره، كاالستمناء، وكان المكلّف يعلم بحرمته          
علـيه، ولكنَّه يجهل كونه مفطراً للصائم، فإذا فعله أثناء الصوم           

 .اده بأنه غير مفطربطل ولزمته الكفارة رغم اعتق
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هـذا وال فـرق في الجهل الموجب لعدم الكفارة بين الجهل عن             
 .قصور أو عن تقصير

علـى من أكره على اإلفطار بداعي الخوف من الظالم،          : ثالـثاً 
 .فتناول المفطر دفعاً ألذاه وتوقياً لظلمه

وفـيما عـدا هـذه الحـاالت، مما يكون مشموالً تحت القاعدة             
ا الكفارة على المكلّف، مضافاً للقضاء، بالنحو     المذكورة، تجب فيه  

كذلك فإنه يظهر من    .  الذي فصلناه في محله من البحوث السابقة      
هـذه القاعـدة وكأنَّ الكفارة قد شّرعت عقوبة للمكلّف بما أذنب            
وفرط في هذه العبادة المهمة وفوت على نفسه من فوائدها، األمر           

قاً، والتي تبدو وكأنها قد     التي سنبينها الح  " الفدية"الـذي يجعـل     
جعلـت تعويضاً من المعذور في ترك الصوم عّما فاته من فائدة            

 .الصوم، مختلفة عن الكفارة في هدفها وفي مقدارها
إذا تكـرر الفعـل الـذي أفطر به الصائم أكثر من مرة في    : 986م ـ  

النهار لم يجب عليه إالَّ كفارة واحدة، كمن أكل أو شرب أكثر            
النهار الواحد، نعم إذا كان ما فعله هو الجماع أو          من مرة في    

االسـتمناء وتكـرر أكثـر من مرة، فاألحوط استحباباً تكرر           
التكفيـر منه بعدد المرات التي فعلها، وكذلك لو أكل ثُمَّ جامع            

 .أو استمنى كرر الكفارة على األحوط استحباباً
 شهر إذا حصـل الجمـاع بين الزوجين الصائمين في نهار  : 987م ـ  

رمضان بإرادتيهما ورغبتيهما كفّر كّل منهما عن نفسه؛ وإذا         
أجبـر الزوج الصائم زوجته الصائمة على الجماع في شهر          
رمضـان وجـبت عليه كفارة عن نفسه، وكفارة أخرى عن           
زوجـته على األحوط وجوباً، حتى لو صارت منسجمة معه          
ومطاوعـة لـه بعد اإلكراه من باب الخضوع لألمر الواقع           

وأّما إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره       .  لمفـروض علـيها   ا
زوجته الصائمة على الجماع، فإنه يأثـم بذلك ولكن ال تجب          

 .الكفارة على زوجته، وال يتحملها هو عنها
من أفطر في نهار شهر رمضان على محرَّم، كالزنا وشرب : 988م ـ  

 بصيام الخمـر ونحوهما، كفاه التكفير بإطعام ستين مسكيناً أو        
شـهرين متتابعـين كغيره ممن أفطر على غير المحرَّم كما           
سـيأتي، وإن كان اإلتيان بكفارة الجمع هو األحوط استحباباً،          

 .وهي صيام شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكيناً
إذا أفطـر عمـداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم تسقط الكفارة عنه   : 989م ـ  

 .بذلك
كفارة على الفور، فبإمكانه تأخيره مّدة من ال يجـب دفـع ال  : 990م ـ  

 .الزمان بنحو ال يعتبر ـ عرفاً ـ متهاوناً ومهمالً لدفعها
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يجوز التبرع بأداء الكفارة عن الميت، صياماً وإطعاماً، وكذا : 991م ـ  
 .عن الحي بالنسبة إلى اإلطعام، دون الصوم

 اإلفطار هل إذا علـم أنـه أفسد صومه، ولكنَّه شك بأنَّ ذلك  : 992م ـ  
يوجب القضاء فقط أو يوجب معه الكفارة، وجب عليه القضاء          

وإذا علم بأن عليه كفارة وشك في أنه        .  فحسـب دون الكفارة   
 .أداها أم ال وجب عليه أداؤها

إذا لـم يعـرف عـدد األيام التي أفطرها عمداً، قدَّر عدداً    : 993م ـ  
 الزائد  مقطـوعاً بـه وكفّر عنه، ولم يجب عليه التكفير عن          

 .المشكوك فيه
إذا أفطر يوماً بعد الظهر لكنَّه شك هل هو من شهر رمضان : 994م ـ  

أو مـن قضائه، كفاه إطعام ستين مسكيناً، وله االقتصار على           
 .إطعام عشرة مساكين

أّمـا إذا كان إفطاره قبل الظهر وشك كما في الحالة السالفة، لم             
 .تجب عليه الكفارة

لكفارة باإلفطار في صوم شهر رمضان يخـتص وجـوب ا  : 995م ـ  
وقضـائه والصوم الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد في وقت           
محّدد، فلو أفطر عمداً في غير هذه األنواع من الصوم، مثل           
صوم الكفارة، أو بدل الهدي، أو الواجب غير المعين بوقت لم          

 .تجب الكفارة رغم كونه آثماً في بعض الموارد
الكفارة الواجب دفعها يختلف باختالف أنواع الصوم مقـدار  : 996م ـ  

 :على النحو التالي
أ ـ مـن أفطـر يوماً عمداً في شهر رمضان، فكفارته في هذا    
الـزمان صـيام شـهرين هالليين متتابعين، أو إطعام ستين           

وهي نفس كفارة إفطار اليوم الذي      .  مسـكيناً، مخيراً بينهما   
 .يجب صيامه بالعهد

ماً عمداً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ب ـ مـن أفطر يو  
فكفارتـه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثالثة أيام،          
وهو بالخيار في صيامها متتابعة أو غير متتابعة، وإن كان          

 .االحتياط بالتتابع ال بأس به
ج ـ كفـارة الـيوم المنذور أو المحلوف على صومه في وقت    

أو اليمين، وهي في هذا     محّدد هي نفس كفارة مخالفة النذر       
الـزمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام          

 .ثالثة أيام
وال ُبدَّ من االلتفات إلى أنه في مثل اليمين والنذر والعهد إذا كان             
قـد نذر صيام ثالثة أيام محّددة، كالجمعة والسبت واألحد مثالً،           
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رة واحدة هي   فخالف نذره ولم يصمها، فإنه ال تجب عليه إالَّ كفا         
كفـارة مخالفة النذر التي حدثت مرة واحدة ال ثالث كفارات عن            
كّل يوم من األيام المنذورة، وكذا لو صام بعضها وأفطر البعض           

 .اآلخر
مصـرف الكفارة هو الفقير أو المسكين، والفقير هو من ال  : 997م ـ  

يملـك قوت سنته، بحيث ال يوجد عنده مؤونة السنة ال دفعة            
 .ال بالتدريج، أّما المسكين فهو الفقير األسوأ حاالًواحدة، و

ال يختص قوت السنة بالطعام، بل يشمل األثاث الضروري، : 998م ـ  
والمسـكن والـدواء والثـياب، وغير ذلك مما يعّد عرفاً من            
ضــروريات الحــياة العاديــة المناســبة لوضــعه العائلــي 

 .واالجتماعي
دار ثالثة أرباع الكيلو، يعطـى كـّل فقيـر مـن الستين مق    : 999م ـ  

واألحوط استحباباً جعلُه كيلواً ونصفاً، من كّل ما يصدق عليه          
أنه قوت، مثل القمح والحنطة والتمر واألرز والعدس والفول         

 .ونحوها
ال يعطـى الفقير أكثر من المقدار السابق من كفارة واحدة،  : 1000م ـ  

ة وذلـك بـأن يعطي عشرة فقراء ـ مثالً ـ كّل واحد ست    
كـيلوات ويعتبر أنه قد دفع ستين كيلواً، بل ال ُبدَّ من توزيع             
الكفـارة علـى ستين مسكيناً، ألنَّ الواجب هو إطعام ستين           

 .مسكيناً، وليس مجّرد دفع ستين كيلواً ولو لفقير واحد
يمكـن دعـوة الفقيـر إلـى مائدة طعام وتقديم ما يشبعه،     : 1001م ـ  

ن أوسط ما يأكل منه هو      واألحوط وجوباً أن يجعل الطعام م     
وأهـل بيته، كما يمكن تسليمه نفس القمح أو الطحين مثالً،           
وال يجـزي دفع القيمة عن العين، إالَّ أن ُيجعل الفقير وكيالً            
فـي شراء الطحين مثالً وقبضه بعنوان الكفارة، ثُمَّ إذا شاء           
باعه وأخذ المال مقابله، أو يوكِّل الفقيُر شخصاً عنه ليقبض          

 .ة ويبيعها ويأتيه بثمنهاالكفار
يمكـن أن يعطـى لرّب العائلة الفقير حصصاً من الكفارة   : 1002م ـ  

بعـدد أفـراد عائلته، سواء الصغار أو الكبار، أّما الزوجة،           
فإنـه ال يجوز إعطاؤها من الكفارة ما دام زوجها يؤمن لها            
نفقتها المتعارفة ألمثالها، نعم إذا كان على الزوجة مصارف         

ضرورية ال تدخل في النفقة الواجبة على زوجها،        شخصية  
مـثل قضـاء الـدين، أو نحو ذلك مما هو مبين في أحكام              

 .النفقة، فإنه في هذه الحالة يجوز إعطاؤها من الكفارة
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يشترط في الفقير أن يكون مؤمناً، وأن يكون ممن ال تجب : 1003م ـ  
 أباً وال   نفقته على دافع الكفارة، أي أن ال يكون ولداً له وال          

أماً وال نحوهم من واجبي النفقة، وأن ال يكون تاركاً للصالة           
وال شـارباً لخمـر وال متجاهراً بالمعصية، وال يصرف ما           

كذلك فإنَّ دفع الكفارة من نوع العبادة،       .  يأخـذه في الحرام   
فتجب فيه نية التقّرب إلى اللّه تعالى، ويجب ـ مضافاً إلى  

كفر من أجله، بأن ينوي أنها ذلـك ـ تعيـين السبب الذي ي   
كفـارة إفطاٍر عمداً في شهر رمضان، أو في قضائه، ونحو           

 .ذلك
إذا اخـتار مـن أفطـر عمداً صيام شهرين متتابعين من    : 1004م ـ  

خصـال الكفـارة بدل إطعام ستين مسكيناً، أو وجب عليه           
التكفيـر بصـيام شهرين متتابعين بسبب آخر غير اإلفطار          

ي كفارة الظهار أو القتل أو غيرهما، فإنَّ        عمداً، وذلك كما ف   
الـواجب علـيه مواصـلة الصيام ومتابعته في تمام الشهر           
األول، يوماً بعد يوم حتى يصله بالشهر الثاني، حيث يكفيه          
صـيام اليوم األول منه ويتحقّق به التتابع، ويتخّير فيما بقي           

 .من الشهر الثاني بين التتابع والتقطع
 صوم شهرين متتابعين، فإنَّ معنى التتابع هو ما مـن نذر : 1005م ـ  

تقّدم، إالَّ أن يقصد التتابع بين الستين يوماً جميعها، فحينئذ ال           
 .ُبدَّ من االستمرار في الصوم على مدى الستين يوماً

من نذر أن يصوم شهراً أو أسبوعاً فال يجب عليه المتابعة : 1006م ـ  
ع أو كان التتابع هو المعنى      بـين األيـام، إالَّ إذا شرط التتاب       

 .الذي يفهم من اللفظ بنحو يكون قيداً له
ال يجـوز قطع التتابع باإلفطار خالله لغير عذر ولو بمثل  : 1007م ـ  

السـفر، فإن أفطر كذلك انتقض ما قد صامه والتغى ولزمه           
اإلسـتئناف مـن جديـد، أّما إذا اضطر لقطع صومه لسفر       

األعذار، لم يضر ذلك    اضطراري أو مرض أو غيرهما من       
 .بالتتابع، ويستمر في صومه من حيث قطع بعد زوال العذر

ال يجوز في صيام التتابع أن يبدأ في وقت يكون فيه ملتفتاً : 1008م ـ  
إلى طروء ما سوف يستوجب اإلفطار، كيوم العيد مثالً، نعم          

 .إذا لم يلتفت إلى ذلك لم يضر بالتتابع
ع متتابعاً في وقت محّدد، ففاته اإلتيان من نذر صيام أسبو: 1009م ـ  

بالـنذر فـي وقته، وجب عليه القضاء، واألحوط استحباباً          
 .التتابع فيه
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إذا عجـز عن كفارة إفطار شهر رمضان تخّير بين صيام  : 1010م ـ  
ثمانـية عشـر يوماً والتصّدق بما يطيق، فإن لم يقدر على            

رة، وال يجب   شـيء منهما استغفر اللّه تعالى بدالً عن الكفا        
 .عليه اإلتيان بها بعد ذلك لو تمكن منها، وال بأس باالحتياط
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 :في الفدية: المبحث السادس
وهـي مـا يترتب عادة على اإلفطار المعذور فيه المكلّف، وقد            

 :تجب لسبب آخر، وتفصيل أحكامها في مسائل
 :تجب الفدية في الحاالت التالية: 1011م ـ 

ي العطاش إذا تركوا الصيام لكونه أ ـ علـى الشيخ والشيخة وذ  
 .شاقاً وصعباً عليهم دون ما لو كان متعذراً أو مضراً بهم

ب ـ عند إفطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا أضّر  
 .الصوم بالجنين أو الرضيع

ج ـ علـى من أخر قضاء ما فاته من شهر رمضان إلى حلول   
هاون مع القدرة   شهر رمضان الثاني، سواء كان ذلك عن ت       

علـى القضاء، أو كان التأخير بسبب استمرار المرض، أّما          
إذا كان قادراً على القضاء وعازماً عليه، فطرأ ما منعه من           
القضـاء، كالمرض أو السفر أو غيرهما فإنه يجب عليه ـ   

 .مضافاً إلى القضاء ـ الفدية على األحوط وجوباً
لصوم ومن قضائه لسنوات إذا اسـتمر المرض المانع من ا : 1012م ـ  

عـّدة وجـب دفـع الفديـة عند نهاية كّل سنة لم يقدر فيها               
المريض على الصوم وال على القضاء ولو استمر ذلك إلى          

وأّما إذا أخر قضاء شهِر رمضاَن واحٍد لعّدة        .  نهاية العمر 
سـنين، لم تجب عليه إالَّ فدية واحدة عن السنة األولى التي            

 .رمضان الثانيأخر فيها القضاء إلى 
مقـدار الفديـة عن اليوم الواحد ثالثة أرباع الكيلو للفقير   : 1013م ـ  

وحكمها .  الواحد، واألحوط استحباباً أن تكون كيلواً ونصفاً      
في مصرفها ونوعها ونية التقّرب بها ولزوم دفع العين دون          
القـيمة مـثلما مّر في الكفارة، نعم تختلف عن الكفارة بأنه            

فدية أيام عديدة أو شهور عديدة لفقير واحد،        يمكـن إعطاء    
وأنـه في الفدية ال ُبدَّ من تسليم نفس العين، فال يكفي دعوة             
الفقيـر إلـى مائـدة وإشباعه، بخالف الكفارة، وكذلك فإنَّ           
األحـوط استحباباً االقتصار في الفدية على القمح والطحين،         

 .بخالف الكفارة
 أو المرضع خوف الضرر على إذا أفطرت الحامل المقرب: 1014م ـ  

الـولد، وأخـرت القضـاء حتى حّل شهر رمضان الثاني،           
ألنها أفطرت خوفاً على    : األولى: وجـبت علـيها فديـتان     

 .لتأخير القضاء: ولدها، والثانية
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 :في القضاء: المبحث السابع
 :ويقع في مسائل

يجب على المكلّف قضاء ما فاته من الصيام الواجب، سواء : 1015م ـ  
مـا تـركه تعمـداً وتجرؤاً على اللّه تعالى، بما في ذلك ما      
يتركه خالل فترة ارتداده عن اإلسالم وقبل توبته ورجوعه         
إلى اللّه تعالى، أو ما تركه لعذر، وذلك كما في حالة السفر،            
أو المرض، أو الحمل، أو الرضاع، أو الحيض والنفاس، أو          

إذا صام على   أّما غير اإلثني عشري     .  الـنوم، أو السـكر    
طـبق مذهـبه أو مذهب أهل البيت فليس عليه قضاء، وإالَّ            

 .وجب عليه القضاء
 :ال يجب القضاء على أشخاص هم: 1016م ـ 

أ ـ الكافر األصلي الذي بلغ كافراً وإن لم يكن قد تولد من أبوين  
 .كافرين

ب ـ المجـنون المطـبق إذا عقل بعد ذلك، وكذا األدواري إذا    
 . تحقيق النية منه قبل طلوع الفجرحدث الجنون قبل

ج ـ المغمـى عليه إذا حدث عنده اإلغماء قبل أن ينوي الصوم   
المعروفة ) السكتة الدماغية (عـند الفجر، ومن نوع اإلغماء       

 .في هذا الزمان
د ـ الشيخ والشيخة حيث يتركان الصوم لتعسره عليهما أو لكونه  

درا على  حـرجياً، حتى لو ذهب عنهما الضعف بعد ذلك وق         
 .القضاء، وكذلك الحكم في ذوي العطاش

هــ ـ ال يجـب القضاء على من استمر به المرض إلى حين    
حلـول شـهر رمضان الثاني، حتى لو قدر بعد ذلك على            
القضـاء، وغاية ما يجب عليه الفدية كما مر، أّما من فاته            
شـهر رمضـان بسبب المرض، ثُمَّ شفي منه، قبل حلول           

لكنَّه لم يتمكن من القضاء حتى حل       شهر رمضان الثاني و   
رمضان الثاني بسبب سفره المتواصل مثالً، فإنه ال يعفى         
 .من القضاء، بل عليه القضاء والفدية على األحوط وجوباً

ال يجـب القضاء فوراً على المكلّف، لكن األحوط استحباباً  : 1017م ـ  
 .عدم تأخير القضاء إلى أن يحل شهر رمضان الثاني

مـن فاتـه عّدة أيام من شهر رمضان فإنه ال يجب عليه   : 1018م ـ  
الترتيب بينها في القضاء، كما ال يجب تعيين رقم اليوم الذي           
فاته من الشهر، حتى أنه لو عينه في نيته لم يتعين، وكذلك            
ال يجب التعيين وال الترتيب لو فاته شيء من شهر رمضان           
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 عّين  السـابق وشـيء مـن شهر رمضان الحالي، لكنَّه لو          
أحـدهما تعـين ونفعه ذلك في مسألة تأخير القضاء ولزوم           
الفدية، فلو فرض أنه قصده عن السابق برأت ذمته منه، فإن           
لـم يصم ما عليه من الشهر الحالي حتى حل شهر رمضان            
الثالث وجبت عليه الفدية مضافاً للقضاء، ولو فرض أنه لم          

 لم يصم عن يعين أحدهما فإنَّ ما صامه يقع عن السابق، فإن   
نعم لو  .  الحالـي لـزمته الفديـة مع القضاء أيضاً، وهكذا         

فرض أنه رغب في القضاء وكان قد ضاق الوقت باقتراب          
حلول شهر رمضان الثالث، بحيث ال يسع إالَّ أيام السابق أو           
الحالي، فاألحوط وجوباً ـ حينئذ ـ تقديم قضاء ما فاته في   

 الحالي ال الشهر    الشـهر الحالـي، فيعـين في النية الشهر        
 .السابق

ال يجـب تقديم صوم قضاء شهر رمضان على غيره من  : 1019م ـ  
أقسام الصوم الواجب، كصوم الكفارة أو النذر غير المعين،         

 .بل يصح منه تقديم أيها شاء
مـن فاته شهر رمضان أو أيام منه بسبب المرض، وظّل  : 1020م ـ  

ء، وكذلك  مريضاً حتى مات في مرضه، فليس في ذمته شي        
الحـائض أو النفساء إذا ماتت قبل طهرها أو بعده مباشرة           

 .قبل أن يمضي زمان يمكنها القضاء فيه
يجب ـ على األحوط ـ على الولد الذكر األكبر قضاء ما   : 1021م ـ  

فـات أبـاه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، وكان            
غاً ويشترط أن يكون الولد األكبر بال     .  قـادراً علـى القضاء    

عاقالً حين موت أبيه، فإن لم يكن بالغاً فبلغ بعد ذلك، أو لم             
يكن عاقالً فعقل، لم يجب عليه القضاء، كذلك يشترط أن ال           

وال يتحّمل  .  يكون ممنوعاً من اإلرث لبعض أسبابه، كالقتل      
هذا وال يجب على    .  الـولد األكبـر ما فات أمه من الصوم        

بل يمكنه أن يستأجر من     الولد األكبر مباشرة الصوم بنفسه،      
ماله من يصوم عن أبيه، ويسقط القضاء عنه لو أوصى أبوه           
بالقضـاء، فتنفذ الوصية في مال الميت حينئذ، وليس على          
الـولد األكبر شيء إذا نُفِّذت الوصية، كما ذكرنا في مبحث           
قضـاء الصالة الذي سبق ذكره، والذي ال يختلف فيه حكم           

ر التفاصيل التي ذكرت    الصـالة عـن حكم الصوم في سائ       
 .هناك

ال ُبـدَّ لمـن يقضـي نيابة عن الغير من نية ذلك، فيقصد    : 1022م ـ  
امتـثال األمـر المتوّجه إليه بالنيابة عن الغير، سواء كان           

 .ُمستَأَجراً لذلك أو متبرعاً
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ال يجـوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يصوم تبرعاً  : 1023م ـ  
غير أنه ال مانع من الصوم      عـن غيره أو صياماً مستحباً،       

.  المسـتحب في السفر الذي ال يتمكن فيه من صوم الواجب          
هـذا ويجـوز التطوع بالصوم لمن عليه واجب غير قضاء           

 .شهر رمضان، من نذر أو كفارة ونحوهما
يجـوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجيراً عن  : 1024م ـ  

 .غيره في الصوم المندوب أو الواجب
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 الثانيالفصل 

 في االعتكاف

 وفيه تمهيد ومباحث
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 :تمهيد
وفي .  اإلقامة على الشيء في المكان    : االعـتكاف فـي اللغـة     

وهو .  المكـث فـي المسـجد بقصد التعّبد للّه وحده         : الشـريعة 
ويبدو أنَّ اإلسالم قد شّرع .  مشـروع قـرآناً وسـنة وإجماعـاً      

ين حين  االعـتكاف ليكون وسيلة موقوتة وعبادة محدودة تؤدى ب        
وآخر، لتحقيق نقلة إلى رحاب اللّه يعّمق فيها اإلنسان صلته بربِّه           
ويتـزود بما تتيح له العبادة من زاد، ليرجع إلى حياته االعتيادية            

 .وعمله اليومي وقلبه أشّد ثباتاً وإيمانه أقوى فاعلية
وله .  وأسـاس االعتكاف يتمثّل في المكث ثالثة أيام في المسجد         

 الصيام، والتزامات منها اجتناب االستمتاع      شـروط مـن أهمها    
 :وفيما يلي نستعرض أحكامه مفصلة في مباحث.  الجنسي
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 :في شرائط االعتكاف: المبحث األول
 :لالعتكاف شروط ال يصح بدونها وهي كما يأتي

 .العقل: األول
 .اإليمان: الثاني
 .نية القربة ابتداًء واستمراراً كسائر العبادات: الثالث

ـ  أن ينوي االعتكاف في المسجد قربة إلى اللّه        : م في النية  والمه
تعالى، وليس من الضروري أن يقصد باعتكافه التوفر على مزيد          
مـن الـدعاء والصـالة وإن كـان هذا أفضل وأكمل، غير أنَّ              
االعتكاف بذاته عبادة يصح أن يقصد ويتقّرب به إلى اللّه تعالى،           

وممارسة المزيد من الدعاء    فـإن انضـّم إلى ذلك التفّرغ للعبادة         
 .والصالة كان نوراً على نور

وال ُبـدَّ من وقوع النية مقارنة للبدء باالعتكاف، وال بأس بتبييت            
النـية من الليل لمن أراد الشروع في االعتكاف فجراً، بنحو يمر            
عليه الفجر وهو نائم، من دون ضرورة لكونه منتبهاً متيقظاً عند           

 .ألول االعتكافصدور النية منه مقارنة 
الصـيام في األيام الثالثة، فمن ال يصح منه الصوم ال           : الـرابع 

يصـح مـنه االعـتكاف؛ فالمريض والمسافر ال يتأتى لهما أن            
نعم يمكن للمسافر أن يتوصل     .  يعتكفا، إذ ال يصح منهما الصيام     

إلى ذلك بأن ينذر أن يصوم في سفره وحينئذ يسوغ له أن يعتكف             
 .ويصوم

 أن يـنوي بالصـيام أي صيام مشروع بالنسبة إليه،           وللمعـتكف 
فيصح له أن ينوي صيام القضاء أو صيام الكفارة، كما يصح له            
أن يصوم صياماً مستحباً إذا توفرت له الشروط التي يصح معها           
الصـيام المسـتحب، ومن تلك الشروط أن ال يكون عليه صيام            

 وأراد  واجـب على ما تقّدم، فمن كان عليه قضاء شهر رمضان          
أن يعتكف في غير شهر رمضان فعليه أن ينوي بصيامه القضاء           

 .الواجب
وكما يجب أن يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم، كذلك يجب           
أن تكـون أيـام االعـتكاف ممـا يصح فيها الصوم، فال يصح              
االعـتكاف فـي عيد الفطر أو عيد األضحى مثالً، إذ ال يسوغ             

 .الصيام فيهما
وم فهو يفسد االعتكاف ويبطله، ألنَّ الصوم       وكـّل مـا يفسد الص     

 .شرط في صحته والمشروط يبطل ببطالن شرطه
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العدد، وأقله ثالثة نهارات تتوسطها ليلتان، ويسوغ أن        : الخـامس 
يكـون أكثر من ذلك، بأن ينوي االعتكاف من بداية ليلة الجمعة            
إلـى نهار األحد أو إلى صباح اإلثنين، فيكون اعتكافه مكوناً من            
ثالثـة نهـارات واربع ليال، أو إلى غروب اإلثنين أو أكثر من             

 .ذلك
أن يكون االعتكاف في مسجد يجتمع فيه النّاس ويعتبر         : السادس

فليس من المعلوم أن يصح     .  مسـجداً جامعـاً ورئيسياً في البلد      
 .االعتكاف في مسجد صغير جانبي

داً ويجـب أن يكون المسجد المقصود ممارسة االعتكاف فيه محدّ         
وواحـداً، فال يسوغ االعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في           
هذا يوماً وفي ذاك يوماً أو يومين، وعليه فإذا اعتكف في مسجد            
وتعـذر البقاء فيه لإلتمام واإلكمال بطل االعتكاف من األساس،          

 .وال يسوغ توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا أو تجاورا
والسراديب، ولو خّص والمسـجد يشـمل كّل طوابقه من السطح       

المعتكف بنيته زاوية خاصة من المسجد فنوى االعتكاف في تلك          
الـزاوية بالـذات، فـال أثر لهذا القصد، ويسوغ لهذا القاصد أن             

 .يمكث ويتنقل في كّل أجزاء ذلك المسجد
أن ال يخرج المعتكف من مسجده إالَّ لضرورة شرعية أو          : السابع

 يخرج لغسل الجنابة، إذ ال      عـرفية، فمن الضرورة الشرعية أن     
يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل حتى ولو كان ذلك ممكناً،            

ومن .  ومـنها الخـروج لحضـور صـالة الجمعـة إذا أقيمت           
الضـرورة العـرفية أن يخرج لقضاء الحاجة أو لعالج مرض           
داهمه ونحو ذلك، وال يشترط لجواز الخروج عند الضرورة عدم          

د، لذا لو أمكنه إتيان الغسل الواجب من        إمكـان تأديها في المسج    
مـّس الميت في المسجد، أو أمكنه استدعاء الطبيب إلى المسجد،           
جـاز له الخروج ـ رغم ذلك ـ واالغتسال في بيته أو التداوي    

 .في عيادة الطبيب
فإذا لم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعاً أو عرفاً وخرج           

لغير ضرورة جهالً أو نسياناً     متعمداً بطل اعتكافه، وكذا لو خرج       
 :ويستثنى من ذلك األمور التالية.  على األحوط

أ ـ إذا خـرج لعـيادة مـريض أو معالجته فإنه ال يبطل بذلك     
 .اعتكافه

 .ب ـ إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز
 .ج ـ إذا أكره على الخروج
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ي وفـي كّل حالة يسوغ للمعتكف فيها الخروج عليه أن يقتصر ف           
ابـتعاده عن  المسجد على قدر الحاجة التي سوغت له الخروج،            
وال يجلـس مهمـا أمكن وإذا اضطر إلى الجلوس فال يجلس في             

 .ظّل، ويتحرى مهما أمكن أقرب الطرق
أن يتـرك كّل ما يجب على المعتكف اجتنابه مما يأتي           : الـثامن 

بـيانه فـي التـزامات المعتكف، فإذا مارس عامداً شيئاً من تلك         
األشـياء بطـل اعتكافه، بل يبطل مع اإلتيان بها جهالً أو نسياناً             
علـى األحـوط وجوباً، وإذا وقع منه هذا النسيان أو الجهل في             
الـيوم الـثالث فاألحوط وجوباً إكمال اعتكافه، الحتمال أن يقبل           

 .منه، ثُمَّ يعيده
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 :في ما يحرم على المعتكف: المبحث الثاني
تداء اعتكافه إلى انتهائه أن يجتنب      يجـب علـى المعتكف منذ اب      

 :نهاراً أو ليالً عما يلي
مباشـرة النسـاء بالجمـاع أو بما دون ذلك من اإلستمتاع            : أوالً

 .بالتقبيل واللمس أيضاً
 ).أي إنزال المني باليد أو بآلة(االستمناء : ثانياً

شـم الطـيب، وهو كّل مادة لها رائحة طيبة وتتخذ للشم            : ثالـثاً 
 .عطر الورد والقرنفل وغيرهوالتطيب، ك

التلذذ بما للرياحين من رائحة طيبة، والرياحين كّل نبات         : رابعـاً 
 .ذو رائحة طيبة، كالورد والياسمين

الـتجارة بشـتى أنواعها، وال يدخل في نطاق ذلك ما           : خامسـاً 
يمارسـه اإلنسان من أعمال شخصية نافعة له، كالخياطة والطبخ          

 .والحياكة ونحو ذلك
الممـاراة، ونريد بها هنا المجادلة والمنازعة في قضية         : سادسـاً 

معينة حّباً بالظهور والفوز على األقران، سواء كانت وجهة نظر          
المعـتكف صحيحة بذاتها أو ال، وسواء كانت القضية المطروحة          
للجـدال دينية أو غير دينية؛ وأّما إذا كان الجدال والنقاش بروح            

و حرصاً على تصحيح خطأ     موضـوعية وبدافـع إثبات الحقّ أ      
 .اآلخرين فال ضير فيه
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 :في أحكام االعتكاف: المبحث الثالث
االعـتكاف مسـتحب ومندوب بطبيعته، وقد يجب بنذر أو   : 1025م ـ  

 .عهد أو يمين
إذا بـدأ اإلنسـان اعـتكافه جاز له في كّل لحظة أن يلغي    : 1026م ـ  

 :اعتكافه ويغادر المسجد، ويستثنى من ذلك ما يلي
إذا كان قد وجب عليه االعتكاف بنذر ونحوه في تلك األيام           : والًأ

بالـذات، فإنه يجب عليه حينئذ أن يواصل اعتكافه، وأّما إذا كان            
قـد نـذر أن يعتكف بدون أن يحّدد أياماً معينة فله إذا شرع في               

 .االعتكاف أن يهدمه مؤجالً الوفاء إلى أيام أخرى
تكف يومان، أي نهاران، فإنَّ     إذا كان قد مضى على المع     : ثانـياً 

علـيه فـي هـذه الحالة أن يكمل اعتكافه حتى ولو كان قد بدأه               
مستحباً، إالَّ في حالة واحدة، وهي أن يكون حين نوى االعتكاف           
قـد شرط بينه وبين ربِّه أن يتحلل من اعتكافه ويلغيه متى شاء،             

فه أو فـي حاالت معينة، ففي هذه الحالة يسوغ له أن يهدم اعتكا            
 .وفقاً لشرطه حتى في اليوم الثالث

يخـتلف حكـم المعتكف عند فساد اعتكافه ألي سبب من   : 1027م ـ  
 :األسباب السابقة على حاالت

أ ـ أن يكـون اعـتكافه مستحباً عند البدء وقد فسد قبل مضي    
 .نهارين منه، ففي هذه الحالة ال يجب عليه إعادته

ء وقد فسد بعد مضي ب ـ أن يكـون اعـتكافه مستحباً عند البد   
يومين فيجب عليه حينئذ إعادته، ولكن ال تجب إعادته على          

نعم إذا فسد في هذه الحالة      .  الفور بل له أن يعيده بعد مّدة      
لمصـادفة اليوم الثالث منه ليوم العيد سهواً، أو اللتفاته إلى           
كون االعتكاف في غير المسجد، انصرف عن اعتكافه من         

 .غير إعادة
ون قد نذر االعتكاف في أيام محّددة كالعشرة األولى ج ـ أن يك 

مـن رجـب، واعتكف وفاًء بنذره، فعليه أن يعيد اعتكافه،           
سـواء كان نذره محّدداً بتلك األيام التي فسد فيها االعتكاف           
بالـذات كأن يكون قد حّدده بأيام الخميس والجمعة والسبت          

ن مـن تلـك األيام العشرة، أو غير محّدد بيوم خاص ضم           
األيام العشرة، غير أنَّ اإلعادة في حالة النذر المحّدد تسمى          
قضاًء ألنها تقع بعد انتهاء األمد المحّدد في النذر وال يجب           
فـيها الفـور، وأّمـا في الحالة الثانية فاإلعادة عمل بالنذر            
ووفـاء لـه في وقته المحّدد فيه ويجب أن تقع وفق المّدة             

 .المحّددة في النذر
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إذا تعمـد المعـتكف مقاربـة زوجته فعليه كفارة مخالفة    : 1028م ـ  
االعتكاف، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، وال كفارة           
 .عليه إذا تعّمد غير ذلك مما يحرم عليه وإنما عليه أن يتوب

غيـر أنه إذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر             
: ن، إحداهما رمضـان أو فـي قضاء شهر رمضان فعليه كفارتا         
كفارة إفطار  : علـى أسـاس أنه تحّدى بذلك اعتكافه، واألخرى        

 .صيام شهر رمضان أو كفارة إفطار قضاء شهر رمضان
وإذا افترضنا في الحالة اآلنفة الذكر أنَّ االعتكاف في تلك األيام           
بالذات كان منذوراً وجب على المعتكف الذي قارب زوجته كفارة  

 .رثالثة من أجل تحديه للنذ
األحـوط وجـوباً كـون كفارة االعتكاف في حالة مقاربة    : 1029م ـ  

الـزوجة مـرتبة، وذلـك بأن يعتق رقبة، فإن عجز صام            
 .شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً

 ــــــــــــــــــــــــ
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 الباب الرابع

 في الزكاة

 :وفيه تمهيد وفصالن وخاتمة
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 :تمهيد
ذا الخمس ـ من نوع الفرائض  تعتبـر فريضـة الـزكاة ـ وك    

العـبادية المشـروطة صـحتُها بقصد القربة، ورغم أنها تتعلق           
باألموال فإننا لم نجد مانعاً من إدراجها في باب العبادات، خاصة           

بالمعنى المصطلح، بل هي واجب على      " معاملة"وأنهـا ليسـت     
لذا رأينا  .  المكلّف يؤديه تبرأة لذمته وخروجاً من عهدة التكليف       

أنَّ إبقاءهـا في قسم العبادات أنسب وأوفق بالمنهج المألوف في           
 .كتب الفقهاء

ومـن المعلـوم أنَّ الزكاة، ومعها الخمس، من األركان التي بني         
علـيها اإلسالم، ووجوبها من ضروريات الدِّين، وقد قرنها اللّه          
تعالى بالصالة في أكثر من آية في القرآن الكريم، وشّدد العقوبة           

مم التي منعتها، وقد ورد في الحديث الشريف، أنَّ الصالة على األ 
ال تقبل من مانعها، وأنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء             

 .يهودياً أو نصرانياً
ونظـراً الختالف كّل من الفريضتين في األحكام فإننا قد أفردنا           
 بابـاً لكّل فريضة، وفي هذا الباب نبحث أحكام الزكاة في فصلين        

 :وخاتمة على النحو التالي
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 الفصل األول

 ما تجب زكاته

 وفيه تمهيد ومباحث



 
394

 :تمهيد في الشروط العامة
وهي اإلبل والبقر والغنم؛    : تجـب الزكاة على المكلّف في األنعام      

وهي خصوص القمح والشعير والتمر والزبيب،      : وفـي الغالت  
واع وإن كـان األحـوط وجـوباً ثبوتها ـ أيضاً ـ في سائر أن     

الذهب : الحبوب، كالعدس والفول والسمسم ونحوها؛ وفي النقدين      
والفضـة، وفي حكمهما األوراق النقدية المستحدثة على األحوط         

 :وهذا الوجوب مشروط بتحقّق أمور.  وجوباً
البلوغ والعقل، فال تجب الزكاة في مال الصبي        : األول والثانـي  

ت األموال مما   والمجـنون ولـو كـان الجنون أدوارياً، فإن كان         
يشـترط فيها مرور الحول ـ أيضاً ـ كما في النقدين واألنعام،    
فإنـه ال ُبدَّ من توفر هذين الشرطين في تمام الحول وعلى مدار             
السـنة، فلـو عرض الجنون أو بلغ الصبي أثناء الحول لم تجب             
الـزكاة في تلك السنة؛ وإن كان المال مما ال يشترط فيه الحول،             

 ال ُبدَّ من تحقّق البلوغ والعقل قبل مرحلة معينة          كـالغالت، فإنه  
كما سوف  ) زمان تعلّق الوجوب  (من مراحل نضج الثمرة نسميها      

نبيـنه الحقـاً، فلو بلغت الثمرة من النضج المرحلة التي توجب            
الـزكاة ولم يكن قد بلغ الصبي وال َعقَل المجنون لم تجب الزكاة             

 .عليهما في ذلك الموسم
ي الصبي والمجنون دفع زكاة مال التجارة عنهما        نعم يستحب لول  
هذا وال يمنع غياب العقل باإلغماء أو السكر،        .  إذا أتجر بمالهما  

ولـو طـال زمانهمـا، مـن وجوب الزكاة على المغمى عليه             
 .والسكران

الملك، والمراد به كون العين مملوكة للمكلّف ملكاً مستقراً     : الثالث
ير الغالت، وقبل زمان تعلّق     وثابـتاً علـى مـدار السـنة في غ         

الوجـوب فـي الغالت، فلو ملك نقداً خالل السنة، أو وهبت له             
ماشـية فـي أول السنة ولم يقبضها إالَّ بعد شهرين مثالً، فإنه ال              
يجـب عليه الزكاة على رأس الحول من الهبة ألنَّه ال يتحقّق بها             

قبضه، أو  الملك إالَّ بعد القبض للعين، ومنه المال المقتَرض قبل          
الموصـى له به قبل وفاة الموصي، ونحو ذلك من أسباب التملك            

 .غير المستقر
إذا اقتـرض المكلّف مقداراً من النقدين أو الغالت وقبضه،  : 1030م ـ  

وبقـي عـنده سنة مثالً، فاجتمعت فيه عنده شروط الزكاة،           
وجـبت زكاته على المستدين ال على صاحب المال، إالَّ أن           

مال زكاته فيسقط عن المقتِرض، أو يشتِرط       يؤدي صاحب ال  
المقتـِرُض أن تكون زكاته على صاحب المال فتسقط عنه          

 .أيضاً
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الوقـف تارة يكون على عنوان عام، مثل مطلق الفقراء أو  : 1031م ـ  
العلماء، فال تجب الزكاة ـ في هذه الحالة ـ في حصة من   

وان، أخـذ مقدار النصاب من هذا النماء من أفراد ذلك العن          
 .حتى لو كان الوقف على نحو التمليك

وتـارة ُيجعُل الوقف على عنوان محّدد، وذلك مثل الوقف على           
ذريـته أو بعضـهم، أو على طالب العلوم الدينية في المدرسة            
الفالنـية، أو علـى فقراء أو علماء بلد خاص، ونحو ذلك، فهنا             

 :صورتان
 هذا العنوان النماء على) صرف(أن يكون الوقف بصيغة    : األولى

مـن دون تمليك ألفراده، فال تجب الزكاة على المستفيد من ذلك            
أن يكون الوقف بصيغة    : والثانية.  النماء ما دام غير مالك لشيء     

 .التمليك فتجب الزكاة على من بلغت حصته نصاباً
إذا كانـت األعـيان المسـتحقة للزكاة مملوكة على نحو    : 1032م ـ  

، فال ُبدَّ من بلوغ حصة كّل شريك        اإلشتراك الثنين أو أكثر   
مقدار النصاب لتجب الزكاة عليه، فإذا لم يحدث ذلك وكان          
مجمـوع الحصص مقدار نصاب لم تجب زكاته على واحد          

 .منهم وال على الجميع بنحو االشتراك
الـتمكن من التصّرف بالمال المملوك، والمراد به قدرة         : الـرابع 

ق بماله، بمثل النقل عن ملكه      المالك الفعلية على التصّرف المطل    
أو اإلتـالف له ونحو ذلك، لذا فإنه ال تجب الزكاة في مثل المال              
المرهون والموقوف والمسروق والمدفون في مكان منسي والدَّْين        

 .الذي له على النّاس حتى مع قدرته على استيفائه، ونحو ذلك
وب إذا عـرض عدم التمكن من التصّرف بعد استقرار وج : 1033م ـ  

الزكاة، كأن تلفت الغلة أو سرقت، أو ضاع المال، لم يرتفع           
وجوب الزكاة عن المكلّف، ووجب عليه أداؤها بعد ذلك عند        
وجـدان المال الضائع أو عودة المسروق، فإن ظّل مفقوداً          
ضـمن زكاته إذا كان مقصراً في حفظه، وكذا في صورة           

 .اًالتلف مع التعدي أو التفريط، وإالَّ لم يضمن شيئ
النصـاب، وهو بلوغ أموال الزكاة مقداراً معيناً، كما         : الخـامس 

 .سنذكره في محله
النية، وذلك ألنَّ الزكاة من العبادات، فال ُبدَّ في صحتها          : السادس

مـن دفعها بنية التقّرب إلى اللّه تعالى، فإْن دفََعها بدونها وكانت            
يها زكاة  العـين مـا تـزال موجودة غير تالفة فإنَّ عليه أن ينو            

متقّرباً إلى اللّه تعالى وتصح حينئذ، وإن كانت تالفة عند القابض           
مـن دون أن تكون مضمونة عليه فال ُبدَّ للمالك من دفعها ثانية،             
وإن كانـت مضمونة على القابض فإنها تصير ديناً عليه للمالك،           
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فيصح للمالك ـ حينئذ ـ احتساب ما في ذمة ذلك القابض زكاة   
 . اللّه تعالىمتقّرباً إلى
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 :في زكاة األنعام: المبحث األول
اإلبل بشتى  : قـد قلـنا إنَّ األنعـام التـي تجب الزكاة فيها هي            

وال .  أصـنافها، والبقـر، ومنه الجاموس، والغنم، ومنه الماعز        
وال ُبدَّ فيها أن تكون أهلية      .  فرق في الجميع بين الذكور واإلناث     

تجب الزكاة في البقر أو الماعز      ُمستَأنَسة تعيش مع اإلنسان، فال      
الوحشـي لو أمكن ملكها بالحيازة واجتمعت فيها الشروط قبل أن           
تصبح أهلية، وال تجب فيما عدا ذلك من الحيوانات األهلية، نعم           

وال تجب الزكاة في    .  هـي مستحبة في إناث الخيل دون غيرها       
عامة األنعام إالَّ إذا توفرت فيها شروط خاصة، مضافاً للشروط ال         

 :التي سبق ذكرها، وهي أمور
 :النصاب: األول

النصـاب مصطلح فقهي، وُيراد به بلوغ المال مقداراً معيناً في           
األعـيان الـزكوية، فهو ـ منضماً إلى شروط أخرى ـ يختلف     
مقـداره ما بين األنعام والغالت والنقدين، وهو في األنعام تسعة           

 :يليعشر نصاباً موزعة على األنعام الثالث كما 
خمسة : في اإلبل اثنا عشر نصاباً، األول:  ـ نصـاب اإلبـل   1

جمـال وفيها شاة، ثُمَّ عشرة وفيها شاتان، ثُمَّ خمسة عشر وفيها            
ثـالث شـياه، ثُمَّ عشرون وفيها أربع شياه، ثُمَّ خمسة وعشرون            
وفيها خمس شياه، ثُمَّ ستة وعشرون وفيها من الجمال ناقة تسمى           

اخلة في السنة الثانية، ثُمَّ ستة وثالثون       ، وهي الد  "بـنت مخاض  "
وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثُمَّ ستة وأربعون           

ثُمَّ واحد وستون   .  وفـيها حقـة، وهي الداخلة في السنة الرابعة        
وفـيها جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثُمَّ ستة وسبعون           

ون، وفيها حقتان، ثُمَّ مائة وواحد      ثُمَّ واحد وتسع  .  وفيها بنتا لبون  
وعشرون فصاعداً بالغاً ما بلغ العدد، وفيها في كّل خمسين حقة،           
وفـي كـّل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً لألربعين،            
بحـيث إذا حسب باألربعين لم تكن زيادة وال نقيصة، عمل على            

 بالمعنى  األربعـين كالمائـة والستين، وإذا كان مطابقاً للخمسين        
المتقّدم عمل على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً         
لكّل منهما، كالمائتين، تخّير المالك بين العد باألربعين والخمسين،         
وإن كـان مطابقاً لهما معاً، كالمائتين والستين، عمل عليهما معاً،     
فيحسـب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا ال عفو إالَّ في ما            

 .ون العشرةد
ما لو بلغ : يختص النصاب السادس من نُُصب اإلبل، وهو: 1034م ـ  

عدد الجمال ستاً وعشرين، بأنه إذا لم يكن عنده بنت مخاض    
أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده تخّير في شراء أيهما            
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شـاء، أّما غيره من األنصبة، سواء كانت كلّها إناثاً أو كلّها            
مختلفة ذكوراً وإناثاً، فإنَّ الواجب عليه دفع       ذكوراً أو كانت    

 .األنثى بالنحو المحّدد لها من السن
ثالثون، وفيها تبيع، : األول: في البقر نصابان:  ـ نصاب البقر 2

.  وال تجـزى التبيعة على األحوط، وهو ما دخل في السنة الثانية           
  .أربعـون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة        : الثانـي 

وفـيما زاد على هذا الحساب، يتعّين العد بالمطابق الذي ال عفو            
فـيه، فـإن طابق الثالثين ال غير، كالستين عّد بها، وإن طابق             
األربعـين ال غيـر، كالثمانـين، عـّد بهـا، وإن طابقهما معاً،              
كالسـبعين، عـّد بهمـا معـاً، وإن طابـق كال منهما، كالمائة              

ثالثين أو األربعين، وما بين     والعشـرين، يتخّيـر بـين العّد بال       
األربعين والستين عفو، وكذا يعفى عّما دون الثالثين، وعّما زاد          

 .على النصاب من اآلحاد إلى التسعة
أربعون وفيها شاة، ثُمَّ : في الغنم خمسة نصب:  ـ نصاب الغنم 3

مائـة وإحـدى وعشرون وفيها شاتان، ثُمَّ مائتان وواحدة وفيها           
أربع شياه، ثُمَّ أربعمائة،    : الثمائة وواحدة، وفيها  ثـالث شياه، ثُمَّ ث    

ففي كّل مائٍة شاةٌ بالغاً ما بلغ، وال شيء فيما نقص عن النصاب             
 .األول وال فيما بين نصابين

يحسـب مـن العـدد في النصاب الذكور واإلناث، والغنم    : 1035م ـ  
والماعـز تعّد نوعاً واحداً ولها نصاب واحد، وكذلك البقر          

س، واإلبل ذات السنام الواحد وذات السنامين، فإنَّ    والجامـو 
اخـتالف الصنف للنوع الواحد ال يستلزم نصاباً خاصاً لكّل          

 .صنف
الشـاة التـي ذكرنا أنها تُدفع زكاة عن بعض أنصبة اإلبل   : 1036م ـ  

وعـن جميع أنصبة الغنم يجزي فيها الذكر واألنثى، سواء          
كذلك يجزي  .   مختلفاً كـان النصاب كلّه ذكوراً أو إناثاً أو       

فـيها أن تكون من المعز أو من الغنم، سواء كان النصاب            
أّما ِسنُّها فالواجب فيه أن     .  كلّـه غـنماً أو ماعزاً أو مختلفاً       

تكون قد كمل لها سنة ودخلت في الثانية إن كانت من الغنم،            
وأن تكون قد كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة إن كانت من            

 .المعز
ما يدفع زكاة من األنعام بشتى أنواعها يجب أن يكون شاباً : 1037م ـ  

غيـر هرم، وصحيحاً غير معيب، وسليماً غير مريض، في          
حال كان جميع النصاب شاباً صحيحاً سليماً، وكذلك إذا كان          
بعضـه جـيداً وبعضـه رديئاً على األحوط إن لم يكن هو             

يباً أو مريضاً،   أّما إذا كان كلّه رديئاً، هرماً أو مع       .  األقوى
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فإنـه يجـوز الدفع منه، دون أن ُيلَزم المكلّف بشراء الجّيد            
 .لدفعه زكاة

مـا ُيدفع زكاة من الشياه وغيرها يجوز أن يكون من نفس  : 1038م ـ  
األنعام المزكاة ويجوز من غيرها مما هو من نفس البلد أو           

كذلك يجوز دفع القيمة بدالً عن الحيوان بما        .  مـن بلد آخر   
ـ  اوي قيمـته من النقد المتداول من الذهب أو الفضة أو           يس

األوراق الـنقدية أو المعدنية المستحدثة، وكذا لو كان البدل          
مـن غيـر النقد، كما لو دفع قيمة الشاة قمحاً أو قماشاً أو              

 .ودفع الحيوان أفضل وأحوط في جميع الحاالت.  نحوهما
لحيوان زكاةً فإنَّ إذا رغـب المكلّـف في دفع القيمة بدل ا  : 1039م ـ  

المعتبـر هـو قيمتُه حين دفع الزكاة ال حين وجوبها، وإذا            
اختلفت القيم باختالف البلدان فإنَّ االعتبار بقيمة الحيوان في         
البلد الذي سوف يدفع فيه ال في بلد النصاب وال في غيرها،            
وإن كـان األحـوط استحباباً دفع أعلى القيمتين ما بين بلد            

صاب، فمن كانت ماشيته التي بلغت نصاباً       الدفـع وبلـد الن    
مثالً، وكانت قيمة الشاة فيها     " صور"ووجبت فيها الزكاة في     

" بعلبك"خمسين دوالراً، فأراد دفع الزكاة من شياه عنده في          
وكانـت قيمـتها في بعلبك أربعين دوالراً، فإنه يصح حينئذ        

حوط دفع القيمة في بعلبك بما يوافق القيمة فيها، وإن كان األ          
 .دفعها خمسين بما يوافق بلد النصاب ألنها أعلى وأبرأ للذمة

إذا كانت المواشي المملوكة لشخص واحد متفرقة في أكثر : 1040م ـ  
 .من بلد اعتُِبرتْ ماالً واحداً ولُوحظ النصاب في مجموعها

إذا كـان مـا عنده من المواشي بمقدار النصاب، فإن كان   : 1041م ـ  
رها، فإنه تجب عليه الزكاة في كّل سنة        يخرج الزكاة من غي   

ما لم َيحُدثْ النقصان، أّما إذا أخرج الزكاة من نفس النصاب           
فنقص، أو لم يكن يدفع الزكاة أصالً ومضى عليه عّدة سنين           

 .والنصاب موجود، فليس عليه إالَّ زكاة سنة واحدة
وأّمـا إن كان العدد أزيد من النصاب، فإن كان يزكي فإنَّ عليه             

فـع الـزكاة فـي كّل سنة حتى تنقص عن األربعين الذي هو              د
النصـاب األول في الغنم، وإن لم يكن يزكي فإنَّ عليه دفع زكاة             

 .ما مضى من السنين حتى ينقص عن النصاب كذلك
 :أن تكون غير معلوفة: الثاني

ال ُبدَّ لوجوب الزكاة في األنعام أن تكون سائمة تعتاش على نبات            
به، من دون فرق بين رعيها في المراعي        األرض وتسـرح لطل   

العامـة أو فـي األراضي المملوكة مما ينبت فيها من الحشيش،            
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وذلك على مدار الحول؛ وال يؤثر في ذلك علفها ما بين اليوم أو             
 .اليومين أو الثالثة

فإن علفت هذه المواشي، إّما بشراء العلف لها، أو بزرعه لها في            
 المباح لها من البرية مجزوزاً،      مراٍع خاصة، أو بجلب الحشيش    

لـم تجـب فـيها الزكاة، من دون فرق بين حالة االضطرار أو              
االختيار، وال بين أن تكون من مال المالك أو من مال غيره، وال             
بـين مـا يكون بإذنه أو من دون إذنه، فإنَّ مجّرد صيرورة هذه              
المواشـي معلـوفة، سـواء كّل النصاب أو بعضه، يرفع عنها            

 .الزكاةوجوب 
 :أن تكون غير عوامل: الثالث

المشـهور أنـه ال ُبـدَّ في األنعام أن تكون غير عاملة في مثل               
الفالحـة ونقـل األحمال أو األشخاص، على مدار الحول، فإن           
عملـت ولو مدة يسيرة خالل الحول ارتفع عنها وجوب الزكاة،           

نَّ ولكن ال يبعد أن يكون هذا الشرط غير معتبر بنفسه بل بلحاظ أ            
الغالـب في العوامل أن تكون معلوفة، فلو كانت سائمة وجب ـ   

 .على األحوط ـ إخراج الزكاة منها حتى لو كانت عاملة
 :مضي الحول: الرابع

وذلـك بأن يمر عليها سنة في ملك المالك جامعة لما سبق ذكره             
من الشروط العامة والخاصة، فإذا اختلت بعض هذه الشروط في          

 .ب الزكاة فيهابعض السنة سقط وجو
يكفي في صدق انتهاء الحول دخول أول أيام الشهر الثاني : 1042م ـ  

عشـر، إذ به يستقر وجوب الزكاة على األنعام التي اكتملت          
فـيها الشـروط العامـة والخاصة إلى ذلك الحين، فلو فقد            
بعضـها بعـد الدخول في الشهر الثاني عشر لم يرفع ذلك            

 .وجوب الزكاة
ول الجديد فإنها ال تحسب إالَّ بعد انقضاء آخر يوم          أّمـا بداية الح   

 .من الشهر الثاني عشر وبداية أول يوم من الشهر التالي له
من المعلوم أنَّ الماشية معرضة للزيادة أثناء الحول، وذلك : 1043م ـ  

إّما بتناسلها أو بشراء ماشية جديدة أو بما أشبه ذلك، فكيف           
من جهة احتساب الحول لها؟     يتعاطى المالك مع هذه الزيادة      

 :وجواباً على ذلك نقول
 :إنَّ الصور المحتملة لهذه الحالة أربع

أن تكون الزيادة بمقدار العفو الواقع بين نصابين، وذلك         : األولى
كمـا لو كان عنده أربعون شاة فاستجد عنده أربعون أخرى، فهنا       
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اب ال شـيء عليه في هذه الزيادة سوى ما كان واجباً على النص            
 .األول
أن تكون الزيادة بمقدار نصاب مستقل جديد، كما لو كان          : الثانية

عنده خمسة من اإلبل، فاستجدت خمسة أخرى، فهنا َيحِسب لهذا          
 .المستجد حوالً خاصاً به من لحظة وجوده

أن تكون الزيادة نصاباً مستقالً ومكمالً للنصاب الالحق،        : الثالـثة 
 اإلبل فولدت ستة، فالست     وذلـك كما لو كان عنده عشرون من       

وعشرون هي نصاب مستقل من جهة ويكتمل بها النصاب الذي          
ن، فال ُبدَّ من اعتبار حول      والخمس وعشر العشـرين وهو    بعـد   

 .خاص لهذا النصاب الجديد غير حول العشرين
أن يكون مكمالً لنصاب آخر، وذلك كما لو كان عنده          : الـرابعة 

، حيث بها يكتمل النصاب     ثالثـون من البقر فزادت إحدى عشرة      
الثاني وهو األربعون وتزيد واحدة، فهنا ينتظر حتى ينتهي حول          

 .النصاب األول، ثُمَّ يبدأ حول جديد لهما معاً
هـذا وال إشـكال في انطباق هذه الصور وأحكامها على ما لو             
كانت الزيادة ناتجة من تناسل الماشية، وال يؤثر على لحوق نفس           

في فترة الرضاع التي تمنع من تحقّق شرط        األحكـام بها كونها     
كـونها سـائمة مـا دامت ليس لها قابلية الرعي، إذ إنه بمجّرد              
والدته يلحق بأمه في َعدِِّه من األعيان الزكوية ومالحظة انطباق          
الشروط عليه، كما أنَّ الحول بالنسبة لهذه السِّخال المرتضعة يبدأ          

 .سائمة أو معلوفةمنذ تولدها بغض النظر عن كون إمهاتها 
إذا تعلّقـت الـزكاة بالماشية فنقلها المكلّف عن ملكه بالبيع   : 1044م ـ  

ونحوه قبل إخراج الزكاة منها، فإنَّ الزكاة تبقى واجبة على          
المالك األول، ولم يجز للمالك الجديد التصّرف بمقدار الزكاة         
من تلك الماشية قبل إخراج الزكاة منها، فإن أخرجها المالك          

ـ  ن مـال آخـر أو من عين المال وأرجع بدلها فبها، وإالَّ    م
أخـرجها المالـك الجديـد ورجع على المالك األول بمقدار       
الزكاة، وفي حال عدم إخراجهما لها فإنَّ للحاكم الشرعي أن          

 .يرجع على المالك الجديد فيرجع هو على المالك األول
 فإنَّ من السهل بما أنَّ وجوب الزكاة مرهون بتوفر الشروط: 1045م ـ  

علـى المكلّـف اإلخـالل بهذه الشروط والتهّرب من دفع           
الـزكاة، وهو أمر جائز شرعاً وإن كان غير مستحسن من           
المـؤمن الـذي يـرجو رحمة ربِّه تعالى ورضوانه، فإنَّ           
الحـرص على الطاعة واإلصرار عليها أفضل وأجدى من         

ب التهـّرب مـنها، ولـو في غير معصية، عند يقينه بالثوا           
 .العظيم المعدِّ له
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 :في زكاة الغالت: المبحث الثاني
القمح والشعير والتمر   : تجـب الزكاة في أربع من الغالت وهي       

والـزبيب، واألحوط ـ وجوباً ـ ثبوتها في سائر الحبوب، مثل    
األرز والعـدس والسمسـم ونحوها، وال تجب في الخضروات،          

 .كالبطاطا والخيار والجزر ونحوها
 :ة فيها متوقف على أمرينووجوب الزكا

بلوغ حاصل الموسم مقداراً معيناً، وهو ما اصطلحنا على         : األول
، ومقداره في جميع أنواع الحبوب ثمانمائة       )النصاب(تسميته بـ   

ثُمَّ تجب فيما يزيد عن ذلك      .  وسـبعة وأربعون كيلوغراماً تقريباً    
ر لم  بالغـاً مـا بلغ مقداره، فإن نقص عن ذلك المقدار ولو بيسي            

 .تجب فيه الزكاة
والمعـيار فـي بلوغ الغالت هذا المقدار هو حالة اليباس، فمثل            
العـنب قد يكون نصاباً حين قطفه عنباً، لكنه ينقص عن النصاب      

هذا .  إذا صار زبيباً، فال تجب الزكاة حينئذ، وهكذا سائر الغالت         
ويعتبـر كـّل نوع من الغالت مستقالً بنفسه فيلحظ فيه النصاب            

ده، فال يضّم نتاج القمح والشعير في نصاب واحد بل ال ُبدَّ            لـوح 
مـن بلوغ كّل منهما النصاب لتجب فيه الزكاة، وهكذا في التمر            

 .والزبيب والعدس وغيرها
الحقـول المـتعّددة المتباعدة تعتبر موسماً واحداً وحاصالً   : 1046م ـ  

واحـداً حتى لو اختلف وقت نضجها ما بين منطقة وأخرى           
الشهر ونحوه، لذا يعتبر النصاب فيها جميعاً ال في كّل          بمثل  

حقل على حدة، إالَّ أن يكون التفاوت في زمان النضج كبيراً           
 .بنحو ال يصدق عليها أنها لموسم واحد

نضج الثمرة، فال تجب الزكاة في الغالت إالَّ بعد نضجها،          : الثاني
كتمال تكونه  والمشهور بين العلماء أنه يتحقّق عند اشتداد الحب وا        

أخضر، وهو عند   " ِفْركاً"في الحنطة والشعير، ولو كان ما يزال        
في النخيل، وعند   ) بلحاً(اإلحمـرار واإلصـفرار وصـيرورته       

ولكن الظاهر أنَّ المدار في ذلك      .  انعقـاده حصـرماً في العنب     
علـى المرحلة التي يصدق فيها عرفاً على الثمار أنها قمح وتمر            

 والشعير كما ذكره المشهور، لكنَّها في       وعـنب، وهي في القمح    
التمـر والعـنب ال تصدق على مرحلة البلح والحصرم، ألنه ال            
يصـدق على البلح عرفاً أنه تمر وال على الحصرم أنه عنب إالَّ             

 .فيما بعد
يختلف المقدار الذي يجب دفعه زكاة عن الغالت باختالف : 1047م ـ  

ت بمياه السواقي   وسـيلة الـري، فـإذا كانت الثمار قد سقي         
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المجـرورة إلـيها، أو بماء المطر، أو بالماء المترسب في           
، ونحو  )البعل(األرض، وهـو الذي ُيقال له في بالد لبنان          

ذلـك مـن الوسائل الطبيعية التي ال تكلّف المالك شيئاً، فإنَّ         
زكاةً، وأّما إذا سقيت بجهد العامل، بمثل       " الُعشـر " علـيها 

و الموتورات الحديثة فإنَّ فيها زكاةً      الـدالء، أو الناعورة، أ    
 ".نصف الُعشر"

وال ُبدَّ من اإللفات إلى أنَّ اختالف مقدار الزكاة باختالف طبيعة           
الـري لـه عالقـة بالثمرة ال بالشجرة، فلو كانت الشجرة حين             
غرسـها أو قـبل إثمارهـا تسقى باآللة مثالً، لكنَّها لما أثمرت             

 الزكاة هنا هو العشر، لكون      صـارت تسقى بالمطر، فإنَّ مقدار     
 .الملحوظ هو كيفية سقاية الثمرة ال الشجرة قبل إثمارها

قد يختلف أسلوب ري الثمرة خالل الموسم الواحد، فتسقى : 1048م ـ  
مـرة بجهـد العامل، كالدالء، ومرة بالري الطبيعي، كمياه          
المطـر، فـإذا غلب أحد األسلوبين، بنحو كان هو المعوَّل           

و الملحوظ في مقدار الزكاة، وإذا اشتركا من        علـيه، كان ه   
دون غلـبة أحدهما قّسم الحاصل نصفين، فيؤخذ من نصفه          
مقـدار العشـر، ومن نصفه اآلخر نصف العشر، أي ثالثة           

 .أرباع العشر
وإذا شـك المزارع فلم يدر أنَّ األمر كان على نحو اإلشتراك أم             

عشر، وإن غلـب أحدهما، كفاه ـ في هذه الحالة ـ دفع نصف ال   
 .كان األحوط استحباباً دفع األكثر

تجـب المبادرة إلى إخراج زكاة الغالت عند تصفية الغلة  : 1049م ـ  
وتخليصـها من جذورها، وعند اجتذاذ التمر وقطاف العنب         
على النحو المتعارف، ويأثـم المالك إن لم يخرج الزكاة في          

 .هذا الوقت إالَّ مع وجود العذر الصحيح
إذا اخـتلفت نوعية الحاصل من حيث الجودة وعدمها، فإن  : 1050م ـ  

كـان الحاصل كلّه جيداً فاختلفت مراتبه بين الجيد واألجود          
جـاز دفع األقل جودة عن األكثر جودة، وكذا إذا كان كلّه            
رديـئاً فإنه يجوز دفع الرديء عن الرديء، بل يجوز دفع           

لنوعية بين  أّما إذا اختلفت ا   .  األكثر رداءة عن األقل رداءة    
 .الرديء والجيد فإنه ال يجوز دفع الرديء عن الجّيد

ال يـبعد عدم استثناء ما يصرفه المزارع على زرعه قبل  : 1051م ـ  
تعلّق الزكاة به، ويستثنى ما يصرفه بعد تعلّق الزكاة به، أي           
بعد صيرورة الزرع قمحاً وشعيراً وتمراً وعنباً، وذلك مثل         

جرة خزنها في مستودعات وكلفة     أجرة حصادها وقطافها، وأ   
نقلها وتوضيبها في براميل أو صناديق أو أكياس، فتقوَّم هذه          
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المصـاريف وتستثنى بطريقة احتسابها على الزكاة بالنسبة        
 .مع اإلذن من الحاكم الشرعي

يجـوز دفع قيمة مقدار زكاة الغالت بنسبة ما يساويها من  : 1052م ـ  
الورقـي أو المعدني    الـنقدين الـذهب والفضـة أو الـنقد          

المسـتحدث، وكـذا يجـوز دفعها من غير النقد، كأن يدفع            
بقيمـتها قماشاً أو حيواناً أو نحوهما من األعيان، وإن كان           

 .األحوط استحباباً ترك ذلك
إذا انـتقل حاصـل الغـالت إلى مالك آخر، فتارة يكون    : 1053م ـ  

االنـتقال بـاإلرث وأخـرى بغيره، كالشراء والهبة، فهنا          
 :حالتان

أن يموت المكلّف وينتقل ذلك الحاصل إلى الورثة، فإن         : األولـى 
كـان بعـد تعلّق الزكاة به وجب على الورثة إخراج الزكاة من             
أصـل المـال، من جهة كونه إبراًء لذمة الميت بعد تعلّق الزكاة             
بماله قبل وفاته؛ وإن كان الموت قبل تعلّق الزكاة به فإنَّ الوارث            

ن تمت الشروط وهي في ملكه لزمه إخراج زكاة         مالـك جديد، فإ   
هـذا المـال والشروط هنا هي حصول اإلنتقال قبل تعلّق الزكاة            
بالغالت واستقرار ملكه عليها، وبلوغ النصاب والبلوغ ونحو ذلك         

وبالنسبة للنصاب فإنه إن كان الوارث أكثر من        .  مـن الشروط  
ّل واحد منهم   واحد فال ُبدَّ من مالحظة توفر النصاب في حصة ك         

 .كي تجب الزكاة في حصته، وإالَّ لم تجب
أن يكون االنتقال بغير اإلرث، كالشراء والهبة، فإن كان         : الثانية

المال قد تعلّقت به الزكاة، ولم يكن البائع المالك قد أخرج زكاته            
قـبل بـيعه، عصـياناً أو غفلـة، وجب إخراج زكاته ولم يجز              

ينئذ إّما أن يراجع المشتري     التصـّرف بمقـدار الزكاة منه، وح      
الـبائع فُيخـرج البائُع زكاتَه ويتصافى مع المشتري في ذلك، أو        
يبادر المشتري إلى دفع الزكاة منه ويرجع على البائع فيما نقص           

وإن تعلّقت الزكاة بالمال بعد بيعه، فإنه حينئذ يكون         .  من المثمن 
شروطها علـى ملك مالكه الجديد فتجب عليه زكاته عند اجتماع           

 .عنده
ال تجب الزكاة ـ في الغالت ـ مرة ثانية على المالك بعد   : 1054م ـ  

إخـراج الـزكاة مـنها، ولو ظّل عنده مقدار النصاب منها            
 .سنوات عّدة، إذ ال تجب الزكاة في الغالت إالَّ مرة واحدة

إنَّ وقـت وجوب إخراج الزكاة إنما هو عند تصفية  : قلـنا : 1055م ـ  
التمر وقطاف العنب، وحينئذ ال ُبدَّ أن يكال        الحـب واجتذاذ    

أو يـوزن ويدفـع زكاته، فال يكتفى بالتخمين عن الكيل أو            
الـوزن، وال يصح للحاكم المطالبة به قبل هذا الوقت، نعم           
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يجـوز للمكلّـف إخراج الزكاة قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب           
ر بالثمر وقبل قطافه، وحينئذ ال ُبدَّ من تخمين الثمر من التم          

والعنب على شجره، فإذا خمَّنه الحاكم الشرعي وقدره وهو         
على شجره اكتفي به عن كيله أو وزنه فيما بعد، وكذا يجوز   
اإلكتفاء بتخمين المالك إذا رجع إلى أهل الخبرة أو كان هو           

 .منهم
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 :في زكاة النقدين: المبحث الثالث
 كانا  والمـراد بالـنقدين الديـنار الذهبي والدرهم الفضي اللذان         

متداولين لعهد طويل في المجتمعات اإلسالمية، غير أنَّ الزكاة ال          
تخـتص بمـا حمل اسم الدينار والدرهم، بل تشمل كّل نقد دخل             
الـذهب والفضة في سكه بنسبة كبيرة، نعم يشكل الحكم بوجوب           
الـزكاة فـيما لو كان الخليط أكثر من الذهب أو الفضة، بنحو لم     

 نقد ذهبي أو فضي، وبلغت نسبة الذهب        يصدق على هذا النقد أنه    
هذا وإنه لما كان النقد     .  أو الفضـة في المجموع مقدار النصاب      

المـتداول فـي عصـر المعصوم هو الدينار والدرهم الشرعيين          
المعروفين بوزنهما المحّدد، فإنه قد صار وزنهما الذي كانا عليه          

بية هـو المقـياس في بلوغ النصاب في غيرهما من النقود الذه           
والفضـية التـي شاع تداولها في العصور المتأخرة، مثل الليرة           
والتومان وغيرهما، والتي هي مشمولة لوجوب الزكاة عند توفر         

 :الشروط فيها، وهي أمور
أن تكون مسكوكة من أجل استخدامها كنقد، بحيث يخرج         : األول

المعـدن عـن كونه سبيكة أو حلياً أو ِقطعاً غيَر مصنَّعة، سواء             
ـ  ت السكة التي عليها هي سكة اإلسالم أو الكفر، وسواء كان           كان

الـنقش الذي عليها هو من نوع الحروف أو غيرها، مثل الرسوم            
والـرموز ونحوها، وسواء بقيت الكتابة عليها أو مسحت بكثرة          
الـتداول ونحوه، بل ال يبعد وجوب زكاة النقد المسكوك ممسوحاً           

 .م ُيتعامل بهباألصل، بدون كتابة وال رسوم، ما دا
وال ُبدَّ مع سكها من كونها في مورد التعامل الفعلي بها وتداولها            
كنقد في حركة التعامل التجاري وغيره من المعامالت، فإذا كان          
الـنقد مـتداوالً ثُمَّ هجر، فتارة يهجر تماماً، مثلما هو الحال في             

ي الدنانيـر والدراهم القديمة التي أصبحت من األمور األثرية، فف         
هـذه الحالـة ال تجب فيها الزكاة على األظهر، وأّما إذا هجرت             
بـنحو قـل تداولها بين عامة النّاس، ولم تعد عملة نقدية وطنية             
مسـتخدمة فـي المعـامالت، لكـنها لم تزل متداولة في نطاق             
الصـيارفة ومـرغوبة عند قسم من النّاس في بعض معامالتهم،           

فها المتعّددة، فإنها تبقى    مـثلما هـو شأن  الليرة  الذهبية بأصنا         
 .مشمولة للزكاة

وال فـرق في وجوب الزكاة في نقود الذهب والفضة بين الجّيدة            
والرديئة، والجودة والرداءة في الذهب أو الفضة مصطلح يرجع         
إلـى نسبة الخليط الذي يضاف إليهما، فإن كان كثيراً كان الذهب      

ذهب أو الفضة   أو الفضـة رديـئاً وكلّما كان الخليط أقل كان ال          
 .أجود
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المعروف لدى الفقهاء عدم وجوب الزكاة في العملة الورقية : 1056م ـ  
والمعدنـية المتداولة في هذا الزمان، ألنَّ موضوع الوجوب         
ـ عندهم ـ هو النقد الذهبي أو الفضي بما للذهب والفضة  

ولكن هناك رأياً آخر يرى     .  من خصوصية دخيلة في الحكم    
، ألنَّ الدرهم والدينار كانا ملحوظين من       وجوب الزكاة فيها  

حـيث همـا عملة متداولة بين النّاس بما لهما من االعتبار            
المالـي الـذي كان مشروطاً بكونه ذهباً أو فضة، ولم يكن            
غيـرهما متداوالً بين النّاس بعد اختصاص االعتبار النقدي         

وعلى ضوء هذا، فإنَّ من الممكن شمول الحكم لكّل         .  بهمـا 
ان عملة متداولة لدى النّاس، بحيث يقابل بها الدراهم         مـا ك  

الفضـية أو الدنانير الذهبية مما هو موجود اآلن كعملة في           
مقابـل عملة، ال كعملة في مقابل بضاعة، مع مالحظة أنَّ           
األحاديـث التـي تصف الزكاة بأنها تكفي حاجة النّاس ال           

 هي  تتناسـب مع عدم وجوب الزكاة في العملة الورقية التي         
الشكل المتداول للعملة في العالم، بحيث ال تمثّل ـ اآلن ـ   
العملـة الذهبـية أو الفضية شيئاً في مقابلها، حتى أصبحت           
مالـية الدراهم والدنانير المتداولة خاضعةً ـ في قيمتها ـ    

 .لبعض العمالت الورقية كالدوالر مثالً
روح وهـذا الـرأي قريب ألجواء األحاديث العامة في الزكاة ول          

التشـريع، مما يجعل االحتياط في االلتزام به والسير في الجانب           
العملي على أساسه وإخراج الزكاة من العملة الورقية أقرب إلى          

 .االحتياط اللزومي
 :بلوغ النصاب: الثاني

ما بلغ وزنُه ِزنةَ عشرين ديناراً من الذهب،        : وهـو فـي الذهب    
رشادية، إذ يساوي   ويمكـن قياسـه على ليرة الذهب العثمانية ال        

الدينار الواحد نصف ليرة ذهبية تقريباً، وفيه زكاةٌ نصف دينار،          
أي مـا نسبته واحد من كّل أربعين، أو ربع العشر كما يعّبر عنه       

 .في الفقه
فال تجب الزكاة في ما نقص عن العشرين، وال في ما زاد عليها             

عشر، حتـى يـبلغ األربع، ففي األربع الزائدة ـ حينئذ ـ ربع ال    
 .وهكذا في كّل أربعة أربعة بعد العشرين

ما بلغ وزنه ِزنةَ ماءتي درهم من الفضة،       : أّما نصاب الفضة فهو   
وزنـة الـدرهم الواحد بالغرام ـ كما ذكر بعض أهل الخبرة ـ     

وفيها خمسة دراهم زكاة، أي ربع العشر       .  غـرامان ونصـف   
 .أيضاً



 
408

ئد فليس فيه زكاة ولـيس في ما نقص عن الماءتين زكاة، أّما الزا    
حتـى يـبلغ األربعين ففيه درهم واحد زكاة، وهكذا كّل أربعين            

 .تزيد بعد ذلك، بالغاً ما بلغ المال
وباإلجمـال فـإنَّ المقـدار الواجب دفعه زكاة في نُُصب الذهب            

أو اثنان  ) 1/40(والفضـة علـى السواء هو مقدار ربع العشر،          
 .ونصف من كّل ماءة

 :مرور الحول: الثالث
والمـراد به بقاء نفس النقود بأعيانها على ملك مالكها مّدة حول،            
والحـول ينتهـي ببداية الشهر الثاني عشر، حيث تصبح الزكاة           
واجبة حينئذ، غير أنَّ بداية الحول الجديد ال تحسب إالَّ بعد انتهاء            
الشـهر الثاني عشر وبداية الشهر التالي له، كما ذكرنا في َحوِل            

 .األنعام
المعـوَّل عليه في النصاب هو عنوان الدينار والدرهم من  : 1057م ـ  

حيث وزنه، ال مقدار الذهب أو الفضة الصافيين الموجودين         
 .فيه

الـنقد الذهبي يعتبر جنساً مستقالً فيلحظ في بلوغ النصاب  : 1058م ـ  
مسـتقالً، وكـذلك الـنقد الفضي، نعم إذا وجد من الذهب            

نكليزية، ُجمعا معاً في نصاب     أصناف، كالليرة العثمانية واإل   
 .واحد، ولو اختلف وزن الواحدة عن األخرى، وكذا الدراهم

 بمقدار دام النقدتجـب الزكاة على النقدين في كّل سنة ما  : 1059م ـ  
، فإذا استبدله بغيره أو نقص عن       عينهالنصـاب، ولم تتغير     

 .النصاب لم تجب فيه الزكاة لتلك السنة، وهكذا
 : األعيان الزكويةفائدة في تخميس

إن ما ذكرناه من أحكام الزكاة في األعيان المذكورة ال يعني اكتفاء المكلف 
بما يدعفه عنها زكاة عن دفع الخمس إذا اجتمعت شروطه فيها، فإن ما 
سوف نذكره من أحكام الخمس ينطبق على كل شيء بما فيها األعيان 

 :الزكوية، وهذه أمثلة على ذلك

لزكاة قمحاً ودفع زكاته، فإن باع ما بقي، أو جعله ـ من ملك نصاب ا1
مؤنة له خالل السنة، يجب عليه أن ينظر بعد مرور سنة عليه، أو بعد 

 ممامرور رأس سنة خمسه، فيخمس ما بقي من القمح أو من ثمنه، ألنه 
 ).فاضل المؤنة(تلحقه أحكام 
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إن عليه أن  ـ من اتخذ رأسمال يتّجر به من النقد الذهبي أو الورقي، ف2
يدفع زكاته بالشروط اآلنفة، ثم إنه يجب عليه خمسه بعد سنة من اتخاذه 
رأس مال تجارياً، ولذا فقد يتفق وقت الزكاة والخمس فيجبان معاً، وقد 

يجب أحدهما قبل اآلخر، وذلك حسب اجتماع شروط الخمس في كل 
 .منهما

 فإنه مضافاً للزكاة  ـ من كان عنده نصاب الزكاة غنماً، فاتّجر بأعيانها،3
 .الواجبة فيها يجب عليه تخميس ما يزيد في ثمنها ولو لم يبعه

 .وهكذا سائر الموارد
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 الفصل الثاني

 في مستحق الزكاة

 وفيه مباحث



 
411

 :في أصناف المستحقين: المبحث األول
تصرف الزكاة بأنواعها المختلفة، بما فيها زكاة الفطرة، في ثمان          

ة المقدسة، وهي تتجه إلى معالجة وَحلِّ       مصارف حّددتها الشريع  
عـدد من األمور الحيوية والمشاكل الحادة التي تواجه اإلنسان،          
والتـي مـا يـزال منها في رأس القائمة الفقر، والتي كان منها              
تحرير العبيد ولو كانوا غير مسلمين، ونحو ذلك من األمور التي           

ضة المباركة  نذكـرها مفصلة، والتي يظهر منها أهمية هذه الفري        
ودورها في التكافل االجتماعي واالزدهار االقتصادي، وهذه هي        

 :المصارف
 :الفقراء والمساكين: األول والثاني

من ال يملك مؤونة سنته المناسبة له ولعياله،        : والمـراد بالفقيـر   
بـنحو ال تكون موجودة كلّها دفعة واحدة لجميع السنة، وال هي            

 .ب يومي أو شهريموجودة بالتدريج من خالل رات
 .غير أنه أسوأ حاالً منه: والمسكين مثل الفقير

والمـراد مـن المؤونة ما يشمل جميع احتياجاته المناسبة لشأنه،           
ومـنها مصـاريف الزواج المحتاج إليه، ودار السكن، ووسيلة          
الـنقل، والمالبس للفصول المختلفة، والكتب العلمية إن كان من          

مصاريف الضيوف الالئقة به، ونحو     أهل العلم، ونفقات العالج و    
 .ذلك

القادر على االكتساب وال يتكسب تكاسالً ال يجوز إعطاؤه : 1060م ـ  
مـن الزكاة في هذه الحالة، بل يجب عليه السعي للتكسب،           
ويجـب علـيه تعلّم ما ُيمكِّنُه من االكتساب المناسب لشأنه،           

ى ويعطـى من الزكاة في فترة التعلّم أو البحث عن عمل حت        
يجـد ما يكفي، ويستثنى من ذلك طالب العلوم الدينية الذين           
ال يسـتطيعون الجمـع بين التكسب والتفرغ للتحصيل، في          
الـوقت الـذي يجب فيه تفّرغ من تقوم به الحاجات العامة            
للدعوة وللوعظ واإلرشاد والتبليغ واألمر بالمعروف والنهي       

 .عن المنكر في الواقع اإلسالمي العام
إذا كـان عنده رأس مال أو آالت مهنة أو بستان وال يكفي   :1061م ـ  

إنـتاجها لمؤنـته، لم يجب عليه صرف رأس المال، أو بيع            
آالت الصنع، في المؤنة ليأخذ بعد ذلك من الزكاة، بل يجوز           

 .له البقاء على حالته وأخذ ما ينقص من مؤنته من الزكاة
شأنه االجتماعي القـادر على التكسب من مهنة ال تناسب  : 1062م ـ  

ومقامـه بين النّاس بحكم غير القادر، وكذا صاحب المهنة          
 .الفاقد آلالتها فيجوز إعطاؤهم من الزكاة
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قد يتمكن بعض طلبة العلوم الدينية من االكتساب المناسب : 1063م ـ  
لشـأنهم مـن دون أن يضـر ذلـك بتحصيلهم العلمي وال             

 يجوز لهم األخذ    بنشـاطهم التبليغي ولكنَّهم لم يتكسبوا، فال      
مـن حصـة الفقراء من الزكاة، ويجوز إعطاؤهم من سهم           

إذا كان لهم نشاط مؤثر في الدعوة والتبليغ ولم         ) سبيل اللّه (
يكونـوا يريدون به الرئاسة والجاه؛ وكذا من هو مثلهم من           
العاملـين فـي حقـل الدعوة والعمل االجتماعي والجهادي          

ن يكون في عملهم    ونحـوه من مجاالت العمل اإلسالمي مم      
تدعـيم وقـّوة للدِّين والمذهب الحقّ وصالح المؤمنين مما          

 ).سبيل اللّه(ينطبق عليه 
ال ُبـدَّ مـن الوثوق بكون المستحق فقيراً، وذلك بالعلم أو   : 1064م ـ  

وُيصدَّق مدعي  .  االطمئـنان بفقره، أو بشهادة من يوثق به       
 ولم نقدر على    الفقر إذا كان ثقة، وكذا إذا كان مجهول الحال        

االسـتعالم عنه وال نعلم غناه سابقاً، فإنه يجوز إعطاؤه من           
الزكاة، فإن كنّا نعلم غناه سابقاً لم يجز إعطاؤه حينئذ إالَّ مع            

هذا ونفس الحكم ثابت لغير الفقير      .  الوثـوق بقوله وصدقه   
مـن المسـتحقين، كالغارم وابن السبيل والعبد والعامل في          

وز إعطاؤهم من الزكاة إالَّ بعد الوثوق       الـزكاة، فإنه ال يج    
 .بصفة االستحقاق التي هم فيها بالنحو الذي ذكر في الفقير

 :العاملون عليها: الثالث
وهم الموظفون الذين يعملون في جلب الزكاة من النّاس وفرزها          
وجمعهـا وحسـابها وحفظها ونحو ذلك من شؤونها، وهو إنما           

ة العادلة التي تهتم بهذا يكـون ـ في األصل ـ في ظّل الحكوم   
الشـأن، أو مـن قبل الحاكم الشرعي المتصّدي لهذا األمر، وقد            
تكـون بمـبادرة من المؤمنين، فيكلفون عامالً لجمع الزكاة منهم           
والقـيام بشـؤونها، وفي كّل الحاالت المتصّورة فإنَّ للعامل في           

 .الزكاة نصيباً منها أجرةً له
 :المؤلفة قلوبهم: الرابع

لمسلمون الذين ضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية وخيف       وهـم ا  
علـيهم الضالل واالنحراف، فُيعطْون من الزكاة لَيْحُسن إسالمهم         

 .ويثبتوا على دينهم
وكذلك الكفّار الذين يرجى إسالمهم وتؤمل معاونتهم للمسلمين في         
مصـالح األّمـة العامـة، كالـدفاع عن الوطن، وإشاعة األمن،            

 .ايش السلمي ونحو ذلكوتحقيق عرى التع
 :الرقاب: الخامس
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وُيـراد به بذل الزكاة من قبل الدولة والفرد لتحرير العبيد الذين            
تعهدوا ألسيادهم بدفع مال لتحريرهم فعجزوا عن دفع المال، أو          
لتحرير العبيد الذين أرهقهم أسيادهم عمالً وتعذيباً لتخليصهم من         

لعبيد الراغبين في   ظلمهـم وعـذابهم، بـل تبذل الزكاة لمطلق ا         
ومـن المعلوم أنَّ هذا الصنف لم يعد له وجود اآلن،           .  الحـرية 

فـيحول نصـيبه إلى سائر األصناف، وإنما ذكرناه لتظهر عناية           
اإلسـالم العظـيمة بتحريـر العبيد من خالل الزكاة وجعله هذا            

 .التحرير مسؤولية الدولة والفرد المسلمين
 :الغارمون: السادس

قـتهم ديونهم وعجزوا عن وفائها من إنتاجهم        وهـم الـذين أره    
المتيسـر بأيديهم وإن كفاهم لمعاشهم وقوت سنتهم، بشرط أن ال           

 .يكون دينه مصروفاً في معصية اللّه تعالى
 :سبيل اللّه تعالى: السابع

وهـو كـّل عمل ذي منفعة عامة من سبل الخير، كبناء المساجد             
لوطن، وإصالح  والمـدارس والمستشـفيات ووسائل الدفاع عن ا       
 .ذات البين، ومحاربة الفساد والمنكر، ونحو ذلك

 :ابن السبيل: الثامن
وهـو المسافر الذي انقطع به طريق العودة إلى وطنه ونفذ ماله،            
فـيجوز إعطـاؤه مـن الـزكاة ما يكفل عودته إلى بلده بالنحو              
المتعارف من أجرة الطريق ونفقته الشخصية، بشرط أن ال يكون          

ية، وال يكون قادراً على االستدانة، وال قادراً على         سفره في معص  
 .بيع ماٍل له في بلده على األحوط وجوباً
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 :في أوصاف المستحقين: المبحث الثاني
ال يكفي في دفع الزكاة للمستحق مجّرد كونه واحداً من األصناف           
الثمانية التي ذكرت آنفاً، بل ال ُبدَّ من توفر شروط أخرى في كّل             

 :ذه األصناف أو في بعضها على النحو التاليواحد من ه
يشترط في مستحق الزكاة من الفقراء والمساكين       : اإليمان: األول

، بل وال   خاصـة أن يكون مسلماًً، فال تعطى الزكاة للفقير الكافر         
، أّما غير الفقراء    تعطـى لغيـر المـؤمن علـى سبيل اإلحتياط         

املين عليها، فال   والمسـاكين، كالغـارم وابن السبيل والعبيد والع       
 .يشترط فيهم اإلسالم وال اإليمان

وهو شرط في الفقير    : أن ال يكـون من أهل المعاصي      : الثانـي 
والمسـكين خاصة دون غيره وال ُيراد به من كان تاركاً لجميع            
المعاصي، بل المهم أن ال يعلم أنه سوف يصرف مال الزكاة في            

بنحو يكون  لعـب القمار وشرب الخمر ونحوهما من المعاصي،         
واألحوط وجوباً أن ال يكون     .  الدفع إليه إعانة له على المعصية     

 .شارباً للخمر وال متجاهراً بالفسق، وال تاركاً للصالة
وقـد كـنّا شـرطنا في الغارمين أن ال يكون َدْينه مصروفاً في              
المعصـية، كمـا شـرطنا في ابن السبيل أن ال يكون سفره في              

يهما غير ذلك، فيجوز إعطاؤهما إذا      معصـية، ولكنَّه ال يشترط ف     
كانـا مـن أهل المعاصي مثلما يجوز إعطاء غيرهما من سائر            

 .األصناف
وهو شرط عام   : أن يكون غير واجب النفقة على المعطي      : الثالث

لجمـيع األصـناف، فال يجوز للمالك أن يدفع زكاة ماله ألبويه            
هة األم،  وأجداده وإن تعددوا، سواء كانوا من جهة األب أو من ج          

وال ألوالده وأوالد أوالده، ذكـوراً أو إناثاً، وإن تعددوا وكثرت           
 .الواسطة بينه وبينهم، وال لزوجته الدائمة، واحدة كانت أو أكثر

وإنمـا ال ُيعطـون من الزكاة في خصوص حاجاتهم الشخصية           
المباشرة مما يجب على المكلّف تحمل نفقتها عنهم، فإن كانت لهم           

 ذلك، كما لو كان لوالده خادم، أو عليه دين، أو           حاجة زائدة على  
كـان لـولده زوجة أو خادم أو دين، فإنه يجوز له ـ حينئذ ـ     

 .إعطاؤهم من الزكاة
كـذلك فإنـه ال يجوز إعطاؤهم من الزكاة بهدف التوسعة عليهم            
زيـادة عـن النفقة الواجبة التي يدفعها من ماله الخاص إذا كان             

 من ماله، وإالَّ جاز له إعطاؤهم من        قـادراً على التوسعة عليهم    
 .الزكاة حينئذ
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هـذا كلّه مع قدرة المكلّف على اإلنفاق، فإن كان عاجزاً جاز له             
 .دفع زكاته لهم، وإن كان األحوط استحباباً الترك

الزوجة المؤقتة ليست واجبة النفقة على الزوج، فيجوز له : 1065م ـ  
ة أو مؤقتة، يجوز    وكذا الزوجة، دائم  .  إعطاؤها من الزكاة  

 .لها دفع زكاة مالها لزوجها ولو من أجل اإلنفاق عليها منه
ال َيسـتَغني واجـُب النفقة بما يدفعه إليه الُمنِفق ما دام ال   : 1066م ـ  

يملك فعالً قوت سنته، فيجوز له األخذ من زكاة مال الغير،           
خاصـة مع عجز المنفق، أو مع بذله بالمنة التي ال تتحّمل            

أو مـع امتناعه عن اإلنفاق؛ وحينئذ يسقط الوجوب         عـادة،   
هذا في  .  عـن المـنِفق بمقدار ما تبذل الزكاةُ له من الغير          

غيـر الـزوجة، أّمـا الزوجة فال تأخذ من الزكاة مع قدرة             
 .الزوج وإنفاقه عليها، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً

ال الزكاة للوالد ال ينبغي للحاكم الشرعي التحرز من دفع م: 1067م ـ  
ــ أو نحـوه من واجبي النفقة ـ  إذا كان مال زكاة الولد    
مخلـوطاً عـنده بمال الغير، اللّهم إالَّ إن يكون معلوماً فال            

 .يصح دفعه حينئذ لوالده
: أن ال يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي         : الـرابع 

صوص وهو شرط عام في جميع األصناف، والمراد بالهاشمي خ        
باألب دون األم،   ) ص(مـن انتسـب إلى هاشم من أجداد النبّي          

فيشمل أبناء عبد المطلب وغيره من أوالد هاشم ومن تناسل منهم           
وعليه فإنه ال يجوز للمستحق الهاشمي أن يأخذ        .  إلى قيام الساعة  

الـزكاة مـن مال غير الهاشمي، ويجوز أخذها من مال هاشمي            
 .مثله

 المال وزكاة الفطرة، فال يحرم على       ويخـتص هذا الحكم بزكاة    
الهاشـمي أخذ الصدقة المستحبة من غير الهاشمي وال من المال           
الموصـى به للفقراء، كما ال يحرم عليه األخذ من مال الكفارات            
ورّد المظـالم ومجهول المالك واللقطة ونحوها، مما يدخل تحت          
 عـنوان الصـدقة الواجبة، كذلك فإنه يجوز للهاشمي التصّرف         
بالمـرافق العامة والمؤسسات الخيرية، مثل الجسور والمدارس        

 .والمستشفيات ونحوها مما ُبني من أموال الزكاة
يجـوز للهاشـمي أن يأخـذ زكـاة غيـر الهاشمي عند      : 1068م ـ  

االضـطرار، واألحوط وجوباً تحديد الضرورة بعدم وجدانه      
مـا يكفيه من الخمس وغيره من الصدقات المحللة له يوماً           
فـيوماً مـع اإلمكان، فال ُيعطى أكثر من ذلك إالَّ حيث ال             
يتيسـر الدفـع إلـيه يومياً، بسبب السفر مثالً، أو صعوبة            

 .الوصول إلى مصدر الزكاة يومياً، ونحو ذلك من األعذار
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ال ُيصـدَّق مدعي االنتساب إلى هاشم بمجّرد اإلدعاء ولو  : 1069م ـ  
العلم أو االطمئنان   كـان ثقـة، بـل ال ُبدَّ من إحراز ذلك ب           

وال تبرأ ذمة الدافع    .  الحاصل من الشياع ونحوه، أو بالبينة     
 .إليه بدون ذلك
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 :في أحكام دفع الزكاة: المبحث الثالث
بعدما بّينا أصناف المستحقين للزكاة والشروط الالزم توفرها فيهم         
ال ُبـدَّ مـن التعـّرض لبيان أحكام وكيفية دفع الزكاة، وذلك في         

 :مسائل
ال يجـوز للمالك دفع الزكاة قبل زمان تعلّق وجوبها، نعم  : 1070م ـ  

يجـوز له إعطاء الفقير ماالً بعنوان الدين قبل تعلّق وجوب           
الزكاة بالمال، فإذا استحقت الزكاة احتسب ذلك الدين زكاة،         
لكـن المالك ليس ملزماً بذلك، بل إنَّ بإمكانه إعطاء الزكاة           

 الدين زكاة على الفقير األول      لفقير آخر وعدم احتساب ذلك    
 .بل يبقيه ديناً في ذمته

ال يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقتها الممكن من دون عذر : 1071م ـ  
قاهـر مستلزم للتأخير، فإن أخره بدون عذر أثـم في ذلك           

 .وكان عاصياً
 :ويمكن للمكلّف أن يتعاطى مع مسألة الدفع بطريقتين

 مختلطاً بماله إلى أن يتيسر له       أن يبقـي مقدار الزكاة    : األولـى 
 :دفعه، فيخرجه من ماله ويعطيه للمستحق، ويترتب على ذلك

 ـ أنه إذا تلف مقدار من المال ـ في هذه الحالة ـ فإنه يتلف    1
 .من مال المالك ال من مال الزكاة

 ـ إذا حدث نماء متصل أو منفصل فإنَّ النماء يكون للمالك ال  2
 .لمستحق الزكاة

أن يعـزل مقـدار الـزكاة من ماله جانباً مقدمة لدفعه            : الثانـية 
 .للمستحق عند تيسر الدفع، ويترتب على هذه الطريقة

 ـ أنـه إذا حدث التلف على الزكاة المعزولة من دون تفريط   1
مـنه، وال تأخر في الدفع مع إمكانه، فإنَّ التلف يكون على            

 .المستحق ال على المالك
 المنفصل إذا حدث في مال الزكاة  ـ أنَّ الـنماء المتصـل أو   2

 .المعزول فإنَّه يكون للمستحق ال للمالك
 . ـ أنه ال يجوز له تبديل ذلك المال المعزول بغيره بعد عزله3

ال يجـب عند دفع الزكاة بسطها وتوزيعها على األصناف  : 1072م ـ  
الثمانـية، فـيجوز إعطاؤها لصنف واحد منهم، كما يجوز          

 .فدفعها لواحد من الصن
مـا ُيعطى من الزكاة ليس له حّد من حيث القلة، غير أنَّ  : 1073م ـ  

األحـوط استحباباً عدم نقصان ما يعطى للفقير عن الخمسة          
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دراهـم أو النصـف دينار، وهو ما يعادل ربع ليرة ذهب            
ومن حيث الكثرة فإنَّه يجوز إعطاؤه قوت سنة        .  عثمانـية 

ك لصيرورته غنياً   كاملة دفعة واحدة، وال ُيعطى أكثر من ذل       
 .حينئذ

األقـوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط  : 1074م ـ  
في زمن الغيبة، وإن كان أحوط وأفضل، نعم إذا طلبها على           
وجه اإليجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه          
وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً، إذا كان           

و الحكم دون الفتوى، وإالَّ لم يجب إالَّ على         طلـبه على نح   
 .مقلديه

إذا قـبض الحـاكم الشرعي الزكاة بعنوان الوالية العامة   : 1075م ـ  
بـرئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو            

 .دفعها إلى غير المستحق
إذا كـان لـه مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عّما   : 1076م ـ  

 في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له            عليه
ديـن فـي ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من             

 .الزكاة، إذا كان فقيراً وال إشكال في شيء من ذلك
يجـوز احتسـاب الدين من الزكاة، وال يجب إعالم الفقير   : 1077م ـ  

 الزكاة بصورة   بذلك، وال بَأنَّ ما ُيدفع إليه زكاة، فلو قدَّم إليه         
 .هدية ونوى الدافع بها الزكاة، صح ذلك، وأجزأ عن الزكاة

يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في : 1078م ـ  
اإليصـال إلـى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل           
أنهـا زكـاة متقّرباً بها للّه تعالى، واألحوط استمرارها إلى           

 .لى الفقيرحين الدفع إ
ال يجب أن يقبض المستحق الزكاة بنفسه، بل يجوز له أن : 1079م ـ  

يـوكل مـن يقـبض له الزكاة، من شخص واحد أو أكثر،             
ويعتبر قبض الوكيل مبرئاً لذمة المالك، فال يضمن لو تلفت          

 .في يد الوكيل
إذا تبين بعد الدفع للمستحق أنه لم يكن مستحقاً حين إعطائه : 1080م ـ  

كاة فإن كان المالك قد عزل هذه الزكاة ثُمَّ دفعها إلى غير            الز
المسـتحق، وجـب عليه استرجاعها من القابض إذا كانت          
عينها باقية موجودة، أّما إذا تصرف بها القابض فأتلفها، أو          
لـم تكن هذه الزكاة متعينة بالعزل، فإن كان قد تحرى عن            

، فليس عليه   هذا القابض واعتمد على حجة في اعتباره فقيراً       
ضـمان، وإن دفع من دون اعتماد على حجة فعليه ضمان           
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الزكاة ودفعها ثانية، وحيث يضمن الزكاة يجوز له الرجوع         
علـى ذلك القابض ومطالبته بمثل أو قيمة الزكاة التي دفعها         
إليه إذا كان القابض يعلم بأنَّ المال الذي دفع إليه زكاة، بال            

جواز أخذه لها والتصّرف بها     فرق بين ما لو كان يعلم بعدم        
أّما مع عدم علمه    .  وبـين مـا لو لم يعلم بحرمة ذلك عليه         

بكونه زكاة فليس للمالك الرجوع إليه وال مطالبته بالمثل أو          
 .القيمة

ونفـس الكالم يجري فيما لو كان االشتباه في أوصاف المستحق           
ك، لغيـر جهة الفقر، كما لو ظنّه من أبناء السبيل فبان خالف ذل            

 .ونحو ذلك.. أو من العاملين عليها
إذا اعتقد وجوب الزكاة فدفعها، ثُمَّ تبين عدم وجوبها عليه : 1081م ـ  

جـاز لـه استرجاعها من المستحق، فإذا كانت تالفة وكان           
المسـتحق عالمـاً بعدم وجوب الزكاة على المالك جاز له           

 .استرجاع بدلها منه، وإالَّ لم يجز االسترجاع
إذا نذر أن يعطي زكاته مستحقاً بعينه انعقد نذره، فإن سها  :1082م ـ  

وأعطاهـا مسـتحقاً غيـره أجزأه عن النذر ولم يجب عليه       
وأّما إذا دفعها   .  اسـتردادها منه حتى لو كانت عينها باقية       

لغيـره مـتعمداً فإنهـا تصح زكاة وتبرأ ذمته، لكنَّه يأثـم            
 .ذرلمخالفة النذر وتجب عليه كفارة مخالفة الن

يجوز للمالك نقل الزكاة من محلها إلى بلد آخر ودفعها فيه : 1083م ـ  
حتـى مـع وجود المستحق في بلد الزكاة، لكنَّه مع وجود            
المسـتحق، ومع كون النقل بدون أمر الحاكم الشرعي، فإنَّ          
أجـرة النقل على المالك، وأّما مع عدم وجود المستحق، أو           

 بعدما قبضها المالك    مـع كـون النقل بأمر الحاكم الشرعي       
 .بالوكالة عنه، فإنَّ أجرة النقل في مال الزكاة حينئذ

إذا تلف المقدار المعزول من الزكاة، أو تلف تمام النصاب : 1084م ـ  
قـبل عزل الزكاة منه، عند المالك قبل دفعها للمستحق، فهنا      

 :صور
أن يكـون الـتلف قد حصل مع التعدي أو التفريط في            : األولـى 

فيضمن الُمتِلفُ المال، سواء كان هو المالك أو غيره،         حفظهـا،   
فـإن كـان المالك هو المتلف لم يختلف الحكم بين ما لو كان قد               
أخـر دفعهـا عن موعده أو ال، وال بين ما لو كان معذوراً في               
 .التأخير أو غير معذور، وال بين وجود المستحق في البلد وعدمه

فع لغير عذر مقبول، وكان     أن يكـون المالك قد أخر الد      : الثانـية 
المسـتحق موجـوداً في البلد، فإذا تلف المال بعامل طبيعي غير            
بشـري، كالحـرق والغرق ونحوهما، أو كان التلف بفعل إنسان           
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غيـر متعمد، فالضمان على المالك، ألنَّ تأخير الدفع مع إمكانه           
وأّما إذا  .  يعد تفريطاً بالحق الشرعي فتقع مسؤولية ضمانه عليه       

ـ  ف بفعل غير المالك مع التعدي وقصد اإلتالف، فإنَّ مسؤولية          تل
الضـمان ـ هـنا ـ بالدرجة األولى على المتلف المتعدي، فإذا     
بـادر هذا المتلف إلى ضمان المال، أو رجع الحاكم عليه وأخذ            
الـزكاة مـنه، فإنـه يتحّمل المسؤولية وحده دون أن يرجع إلى             

 الضمان، أو رجع الحاكم     المالـك في ذلك، ولكنَّه إذا تهرب من       
ابـتداًء علـى المالك، وجب على المالك ضمان الزكاة من ماله،            
وكـان له الحقّ ـ بعد ذلك ـ بالرجوع على المتلف، وهذا هو    

، )إنَّ مسؤولية الضمان عليهما   : (معنى قول الفقهاء في هذا المقام     
ة فإنَّ المراد به أنَّ الضمان بالدرجة األولى على المتلف وبالدرج         

 .الثانية على المالك ألنه لم يدفع الزكاة في وقتها
أن يتلف المال من غير تعٍد وال تفريط، ال من المالك وال            : الثالثة

مـن غيره، وال يكون المالك قد أخر الدفع أو أخره لعذر أو لعدم              
وجـود المسـتحق، فإن وقع التلف على تمام النصاب، أو على            

مالك ضمان الزكاة، وإن    بعضـه، قبل عزل الزكاة وجب على ال       
 .وقع التلف على الزكاة المعزولة لم يلزمه الضمان

إذا نقـل المالك الزكاة من محلها إلى بلد آخر فتلفت خالل  : 1085م ـ  
نقلها، فإن كان المستحق موجوداً في بلد الزكاة، وكان النقل          
بدون أمر الفقيه، وجب عليه ضمانها، سواء مع التفريط في          

ـ     ه، وأّما إن كان المستحق غير موجود، أو    حفظهـا أو بدون
كان قد قبض الزكاة وكالة عن الفقيه ونقلها عن بلدها بأمره،           
فإنـه ال يضـمنها حينـئذ إالَّ إذا كان متعدياً أو مفرطاً في              

 .حفظها
يسـتحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان اآلخذ  : 1086م ـ  

حوط ـ استحباباً ـ في   الفقيه أو العامل أو الفقير، بل هو األ
 .الفقيه الذي يأخذه بالوالية

يسـتحب تخصـيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنه   : 1087م ـ  
يسـتحب تـرجيح األقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن ال          
َيسـأل علـى من َيسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل           
الـتجمل ـ وهـم الفقراء المتعففون ـ، وهذه مرجحات قد     

 .رجحات أهم وأرجحتزاحمها م
يكره لرّب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة : 1088م ـ  

والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ          
بـه وال كراهة، كما ال كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه             

 .بسبب قهري، من ميراث وغيره
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 :في زكاة الفطرة: خاتمة
ن المال يجب دفعه عن كّل نفس في وقت محّدد من           وهي مقدار م  

، الذي أخذت   "الفطر"الـيوم األول من شهر شوال الواقع فيه عيد          
) زكاة األموال : (مقابل) زكاة النفوس : (اسمها منه، وقد ُيقال لها    

التـي سـبق الكالم عنها، ولها أحكام عديدة نفصلها على النحو            
 :التالي

 :على من تجب الفطرة •
تجـب زكـاة الفطرة على كّل مكلّف اجتمعت فيه الشروط    :1089م ـ  

 :التالية
 ـ الـبلوغ والعقـل، فال تجب على الصبي وال على    2ــ   1

 إذا كـان أدواريـاً ووافق عقله وقت وجوبها الذي           المجـنون إالَّ  
 .سوف نبينه الحقاً

 ـ الغنى، فال تجب على الفقير الذي ال يملك قوت سنته بنحو  3
نعم يستحب له إخراجها عن نفسه وعياله إذا        كامـل أو تدريجي،     

لـم يكن عنده إالَّ مقدار زكاة نفس واحدة، فيتصدق بذلك المقدار            
علـى ولده مثالً، ثُمَّ ولده على أمه، وهكذا يتصّدق بها كّل واحد             
من أفراد العائلة على اآلخر، فإذا وصلت لألخير تصّدق بها على           

 في أفراد العائلة صغير أو      األجنبي على األحوط لزوماً، وإذا كان     
مجـنون فاألحوط لزوماً أن يأخذ الولي ذلك المال لنفسه ثُمَّ يدفعه   
فطـرة منه عن ولده الصغير أو المجنون، وذلك تحرزاً عن دفع            

 .مالهما صدقة للغير مع حاجتهما إليه
ال ُبـدَّ مـن توفـر هذه الشروط قبل بداية الوقت المحّدد    : 1090م ـ  

طرة فيه، وهو ما بين غروب ليلة أول        إلخـراج زكـاة الف    
شـوال وزواله، وإن كان األحوط وجوباً لمن لم تتحقّق هذه           
الشـروط عنده إالَّ عند غروب ليلة أول شوال أو بعدها إلى            

 .ما قبل ظهر يوم العيد، أن يخرجها عن نفسه وعن عياله
نعم إذا أسلم الكافر، أو ُولد الولد، أو صارت المرأة زوجة للّرجل            

دخلـت فـي عياله، وحدث ذلك بعد الغروب لم يجب على من             و
يعـيلهم دفـع فطرتهم، كذلك لم يجب عليهم هم أن يدفعوا زكاة             
أنفسـهم مـع قدرتهم ما عدا الزوجة التي ال ينفق عليها أحد قبل              

 .زواجها، وقدرت على دفعها، فإنه يجب عليها دفعها عن نفسها

 عّمن تدفع الفطرة؟ •
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 شـروط وجـوب الزكاة وجب على المكلّف   إذا اجـتمعت : 1091م ـ  
إخـراجها عـن نفسـه بالدرجة األولى، وكذلك يجب عليه           
إخـراجها مـن ماله عّمن يدخل في عياله من أفراد أسرته            

 :ومن غيرهم، وهم
 ـ األفـراد الذين تجب نفقتهم عليه من أفراد أسرته ممن ينفق   1

 .عليهم فعالً، كزوجته وأوالده وأبويه
ين يعيشـون في بيته وتحت كنفه ممن تكفّل   ـ األقـارب الـذ   2

هذا وال يكفي في    .  باإلنفـاق عليهم، كأخته وأخيه ونحوهما     
هذا الصنف وال في الصنف األول مجّرد اإلنفاق عليهم من          
دون أن يعـدوا في عياله، كما أنَّ من يصدق عليه أنه من             
عـياله مـنهم ال يشـترط حضوره الدائم وال حضوره في            

د، فإنَّ من غاب في سفر ونحوه ولو لفترة خصوص ليلة العي
طـويلة تبقى فطرته واجبة على من يعوله ما دام في عياله            

 .ومن أفراد أسرته
 ـ الخـدم الذين يعيشون في بيته ويكونون في رعايته وكنفه،   3

فـال يشمل الخادم الموظف الذي يسكن مستقالً عنه حتى لو           
ده ليلة العيد   تـواجد عـنده معظـم النهار، إالَّ أن يبيت عن          

ويكـون فـي ضـيافته، فـيكون ممن يدخل تحت عنوان            
 .التالي" الضيف"

 ـ مـن يكون في ضيافته ويبيت عنده بحيث يصدق عرفاً أنه   4
نـازل فـي ضـيافته مـن أقاربه وأصدقائه وغيرهم ممن            
يستضيفهم ألي سبب؛ وال ُبدَّ من قدومه عليه قبل هالل ليلة           

فاية نزوله عليه بعد    العـيد، وإن كـان األحـوط وجوباً ك        
والمهم في  .  الغروب من ليلة العيد في اعتباره من ضيوفه       

صـدق الضـيافة المبيت ولو لم يأكل عنده، فال يشمل من            
 .يدعوهم للطعام والسهر عنده ليلة العيد إذا لم يبيتوا عنده

ال يشـترط في صدق العيلولة اعتماد الولد مثالً على والده  : 1092م ـ  
ه، فلو اعتمد عليه في بعضها وصدق بذلك        في جميع مصارف  

 .كونه من عياله وجبت فطرته على المعيل
إذا كـان المعيل فقيراً وبعض عياله غنياً كزوجته مثالً أو  : 1093م ـ  

ولده أو ضيفه وجب حينئٍذ على ذلك القادر من أفراد عائلته           
 .ممن اجتمعت فيهم شروط الوجوب أن يخرجها عن نفسه

م يدفع المعيل زكاة الفطرة عّمن يعوله عمداً أو نسياناً إذا ل: 1094م ـ  
لم يجب على من  يعوله دفعها عن نفسه، وإن كان األحوط            
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اسـتحباباً عـدم السـقوط إذا لم يخرجها نسياناً أو غفلة أو             
 .نحوهما مما يسقط معه التكليف واقعاً

د قد يشترك أكثر من واحد في اإلنفاق، كمثل اشتراك األوال: 1095م ـ  
فـي اإلنفاق على األبوين، فيجب ـ حينئذ ـ توزيع الفطرة    
علـيهم، فـإن عجز أحدهم عن دفع حصته لم تسقط حصة            
القـادر، وال يتحّمل القادر حصة العاجز، ومع عجز الجميع          

 .تسقط عنهم

 :الفطرة ومقدارها •
يجب أن تكون الفطرة مما يعد قوتاً وغذاًء، مثل القمح ومشتقاته           

، والشعير والتمر والزبيب والحليب ومشتقاته      كالطحـين والبرغل  
 .واألرز والذرة ونحو ذلك

ويجـوز دفـع قـيمة الفطرة من النقد، وتالحظ القيمة عند أداء             
الفطـرة وإخراجها، كما تالحظ القيمة في بلد اإلخراج ال في بلد            

 .المكلّف
وال ُبدَّ من   .  والمقـدار الواجب ثالثة كيلوات تقريباً عن كّل نفس        

ا من جنس واحد عن كّل نفس، فال يجزي دفع كيلو ونصف            كونه
مـثالً مـن القمح وكيلو ونصف من التمر عن نفس واحدة، نعم             
يصـح لـذي العيال أن يدفع جنساً مختلفاً عن كّل نفس من أفراد       
عائلـته، فـيدفع عن نفسه تمراً، وعن زوجته حنطة، وعن ولده            

 .أرزاً، وهكذا

 :وقت دفع الفطرة •
 إلى دفع زكاة الفطرة خالل أيام شهر رمضان         تجـوز المـبادرة   

المـبارك، أو في ليلة العيد، ولكن األحوط استحباباً ـ حينئذ ـ    
دفعها إلى الفقير بعنوان الدين ثُمَّ احتسابها عليه زكاة صبيحة يوم           
العـيد؛ فـإن لـم يكـن قد دفعها خالل شهر رمضان فإنَّ وقت               

ما قبل صالة العيد   اإلخـراج يـبدأ من طلوع فجر يوم العيد إلى           
علـى األحوط وجوباً لمن صلى صالة العيد، فإن لم يصل صالة            

وال يجب في إخراجها دفعها     .  العيد امتد وقته إلى ما قبل الظهر      
إلى الفقير مباشرة، بل يجوز عزلها جانباً في وقتها وتأخير الدفع           
ولـو أيامـاً إلى أن يوصلها إلى المستحق ما دام التأخير لسبب             

معتبـر عند العقالء، كالوصول إلى الفقير أو أداء بعض          وجـيه   
الواجبات الشخصية، أو نحو ذلك مما يشغل اإلنسان عادةً في أيام           

 .العيد
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فإذا لم يدفعها في وقتها ولم يعزلها حتى حل وقت الظهر من يوم             
العـيد فاألحوط وجوباً اإلتيان بها بعد ذلك بقصد القربة المطلقة           

 .يهبدون لحاظ وجوبها عل
حـيث يرغب المكلّف في عزل زكاة الفطرة فال ُبدَّ  : 1096م ـ  

مـن تحقّـق العزل والتحييد لها فعالً، فال يكفي عزلها في النية             
هذا الكيس من القمح فيه     : "كحصـة مشاعة في المال، كأن يقول      

، بل يجب إخراج هذه العشر      "للّه تعالى زكاة فطرة عشر كيلوات     
 .وعزلها فعالًكيلوات من الكيس وتحييدها 

كـذلك ال يصـح جعلهـا مع ماٍل لغيره على نحو اإلشاعة على              
األحوط وجوباً، بل ال ُبدَّ من تمييزها عن مال الغير وعزلها عنه            

 .جانباً، فإذا عزلها تعينت ولم يجز تبديلها
مـع وجـود المسـتحق في بلد المكلّف ال يجوز نقل زكاة    : 1097م ـ  

ط وجوباً وإن كان ذلك جائزاً      الفطرة إلى بلد آخر على األحو     
ويجوز النقل مع عدم    .  فـي زكـاة األموال كما سبق بيانه       

وجود المستحق، كما يجوز له أن يدفعها في البلد الذي سافر           
ولما كان دفعها إلى الفقيه     .  إلـيه بعد وجوبها عليه في بلده      

العادل أفضل وأحوط فإنه يجوز إرسالها إلى بلد الفقيه حتى          
 .مستحق في بلد المكلّفمع وجود ال
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 الباب الخامس

 في الخمس

 وفيه تمهيد وفصالن
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 :تمهيد
قد أشرنا في باب الزكاة إلى أنَّ الخمس من الفرائض المهمة التي            
افترضـها اللّه تعالى على عباده، وذلك لما له من دور مهم في             
حـركة تـداول المـال وإغـناء خزينة الدولة وتحقيق التكافل            

بذلك يشارك الزكاة في أهدافها ويقترن معها في        االجتماعي، وهو   
مأخوذ ) الخمس(ومصطلح  .  الـثواب ويتكامل معها في األهداف     

، وهو اسم للمقدار الذي يؤخذ من كّل        )1/5(مـن النسبة العددية     
مـال تعلّـق به هذا الواجب، فمن ملك عشرة أثواب يؤخذ منها             

 الحال في   ثـوبان، ومن ملك ألف دوالر يؤخذ منه مئتان، وهكذا         
وقد ظهر من أبحاث الزكاة     .  جمـيع أصـناف وأنواع األموال     

اختصاصـها بنوع معين من األموال، وسيظهر من خالل بحوث          
الخمـس شـموله لسائر األموال التي لم تجب فيها الزكاة، بل قد             
يجب الخمس في بعض األموال التي سبق دفع زكاتها إذا انطبقت           

ل وتداوله، وسوف نتعّرض    علـيه شروط الخمس عند تحّرك الما      
 .لهذا الموضوع الحقاً

والخمس من العبادات التي يشترط في صحتها وبراءة الذمة منها          
نـية التقّرب إلى اللّه تعالى عند دفعها، وهي في ذلك مثل الزكاة             

 .والكفارات من الفرائض المالية
 :شروط الخمس •

 : يليال يجب الخمس إالَّ عند توفر عدد من الشروط نذكرها كما
البلوغ والعقل، فال يجب الخمس في مال الصبي        : األول والثانـي  

حتـى يـبلغ، وال في مال المجنون حتى يرجع إليه عقله إذا كان         
جنونه مطبقاً، أّما إذا كان جنونه أدوارياً، يعقل تارةً ويجن أخرى           

ومثله في الحكم من كان     .  خـالل العام، فإنه يجب عليه الخمس      
 .رة بعد أخرىيعرض له اإلغماء م

اإلسـالم، فإنه ال يجب الخمس على الكافر خالل فترة          : الـثالث 
 .كفره ولو طالت وكثرت فيها أمواله

هـذه الشروط الثالثة معتبرة في وجوب الخمس في جميع  : 1098م ـ  
األمـوال التـي يـتعلّق بها الخمس، عدا البلوغ في المال            

موال المخـتلط فـي الحرام، فإنه يجب على الولي تخميس أ          
وعدا اإلسالم  .  الصبي إن اختلطت بالحرام ولو قبل بلوغه      

في األرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فإنَّ الخمس إنما          
 .وجب على الذمي هنا بعنوان كونه ذمياً غير مسلم

كـذلك فإنَّ هذه الشروط الثالثة إذا تحقّقت، وكانت سائر الشروط      
إذا كان قد مضى    :  فمثالً األخرى متحقّقة فإنه يجب الخمس فوراً،     
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سـنة علـى المـال عند الصبي قبل بلوغه فبلغ، وجب عليه أن              
يخمس المال فوراً دون أن ينتظر مرور سنة على المال من دون            

 .استعمال بعد البلوغ، وهكذا غير البلوغ بالنسبة لهذا األمر
بلـوغ النصاب في بعض األموال، وذلك كما في الكنز          : الـرابع 

بعضها اآلخر، كما في أرباح المكاسب ونحوها،       والمعـدن، دون    
 .وسنبين ذلك مفصالً في محله

، فال يجب الخمس    )الشخص(أن يكون المال مملوكاً لـ      : الخامس
، والمراد بالجهة المالك المعنوي، كالدولة      "الجهـة "فـيما تملكـه     

والمؤسسة الخيرية، والمسجد، ونحوها مما يتبرع به أو يوقف أو          
 من قبل تلك الجهة، حتى ولو طال عليه الزمن          يوضـع اليد عليه   
 .ونما فيه وربح
بالمالك الواحد، بل يشمل الشركاء في      ) الشـخص (وال يخـتص    

المـال حتـى لو كثروا، كالشركات المساهمة، ويشمل الجمعيات          
التعاونـية التـي يشترك فيها األفراد بمبلغ محّدد يبقى مملوكاً له            

 مما يبقى المال ملحوظاً فيه      ويأخذه عند فّض الشركة، وغير ذلك     
 .لمالك معين أو مجموعة مالكين على نحو االشتراك

نمـاء األوقـاف التي خُص بها أشخاص معينون، كالوقف   : 1099م ـ  
علـى أفراد عائلة معينة، يجب الخمس في حصة كّل واحد           
مـنهم بعد أخذه لها واستقرار ملكه لها، وكذلك الوقف العام           

ن، كطلبة العلوم الدينية، أو     الموقـوف علـى عـنوان معي      
، فإذا  )السبيل(الموقـوف على عامة النّاس مما يعّد من نوع          

ملك فرد من النّاس حصة من نماء ذلك الوقف فقد دخل في            
 .ملكه ووجب عليه خمسه عند اجتماع شروطه

ال يشترط في وجوب الخمس كون المال حاضراً وموجوداً : 1100م ـ  
جود عند الغير والمال المغصوب     تحت اليد، فمثل الدين المو    

الذي يؤمل رجوعه، والمال الذي ال يمكن الوصول إليه اآلن      
ويرجـى الوصـول إلـيه فيما بعد، ونحو ذلك، يجب فيه            
الخمـس، ولكن ال يجب تخميسه في حال غيبته، بل المكلّف        
مخّيـر بين تخميسه اآلن وتخميسه حين الحصول عليه، نعم          

يعد بحكم التالف المعدوم ال يجب      ما يكون ميؤوساً منه بنحو      
فيه الخمس، إالَّ أن يصادف ويتمكن منه فإنه يجب تخميسه          

 .إذا كانت قد اجتمعت فيه شروط الخمس
عـند تمامـية شروط الخمس فإنه ال فرق في وجوبه بين   : 1101م ـ  

الّرجل والمرأة، سواء كانا مستقلين في اإلنتاج والتكسب أو         
 ما يزال يعيش في كنف أبيه       غيـر مسـتقلين، فالشاب الذي     

ويعـتمد فـي مصروفه عليه، أو على غير أبيه، كأخيه أو            
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غيره، يجب عليه خمس ما يزيد عن مؤونة سنته أو ما يزيد            
عـن مصـاريفه العادية من المال الذي يعطى له، أو المال            

وكذلك حكم المرأة أو    .  الذي كسبه بعمل أو حيازة أو تجارة      
 .جة وكان المال ملكاً لهاالفتاة حتى لو كانت متزو

هذا ما أردنا ذكره في هذا التمهيد؛ وفيما يلي سوف نتناول أحكام            
الخمـس فـي فصلين، الفصل األول نبحث فيه في األموال التي            
يجـب فيها الخمس، والفصل الثاني نذكر فيه أصناف األشخاص          

 .الذين يوزع عليهم الخمس وكيفية التوزيع
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 الفصل األول

 ه الخمسفي ما يجب في

 :وفيه تمهيد ومبحثان
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 :تمهيد
يجـب الخمس في جميع األموال التي تتعلّق بها ملكية الفرد عدا            
أمـور ضئيلة، سواء اكتسبها بجهده وعمله وكدحه، أو ملكها بال           

ما يملكه اإلنسان بإجارة نفسه،     : جهد وال مشقة، فمن النوع األول     
االستخراج، ومن  أو بالزراعة أو التجارة أو الحرب أو التنقيب و        

مـا يملكـه بالهبة أو الوصية أو الميراث غير          : الـنوع الثانـي   
كذلك يجب الخمس على الكافر الذمي في األرض التي         .  المتوقع

يشتريها من المسلم، كحالة استثنائية فرض فيها الخمس على هذا          
الـنوع مـن المعامالت، وعلى المال المختلط بالحرام من أجل           

 .ف فيهتحليله وجواز التصّر
ولمـا كـان لخمـس ما يفضل عن المؤونة من أرباح المكاسب             
النصيُب األوفى من التفاصيل، فإننا سوف نبحث هذه األمور في          
مبحثين رئيسين، األول يبحث في أمور ليس لها عالقة بما يفضل           
مـن مؤنة اإلنسان الشخصية، مثل الغنائم، والمعدن والكنز وما          

 بالحرام، واألرض التي يشتريها     يخرج بالغوص، والمال المختلط   
الذمي من المسلم، وهي تتمّيز عن أرباح المكاسب بأنه ال ينتظر           
فـيها مـرور حـول على ملكيتها ليجب فيها الخمس، بل يجب             
تخميسها فور الحصول عليها حتى لو لم تكن زائدة عن المؤونة،           
وإنمـا جمعـناها في مبحث واحد لقلة تفاصيلها وقلة اإلبتالء بها            

عّما ينتجه  " فاضل المؤونة "وفي الثاني نبحث في خمس      .  جماالًإ
اإلنسـان بأسباب العمل المختلفة األخرى، وهو مصطلح ُيراد به          
تمييز األرباح الناتجة عن تكسب اإلنسان بحرفة أو تجارة خالل          
سنته بنحو يكون فيه الخمس متعلّقاً بخصوص ما يفضل عنه من           

الف ما يربحه من مثل الغنائم      األربـاح في آخر السنة، وهو بخ      
 .ونحوها مما يجب فيه الخمس فور الحصول عليه
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 :في خمس الغنائم ونحوها: المبحث األول
 :وهي أمور

 :غنائم الحرب: األول
وهو ما يغنمه المسلمون في الحرب ضّد الكفّار والمأخوذ بالقّوة،          
 وال ُبـدَّ أن تكون الحرب بإذن اإلمام في حال الحضور أو بإذن            

وقد اتفق المسلمون على    .  السـلطة الشـرعية فـي حال الغيبة       
وجـوب الخمـس في هذه الغنائم، وهو ما دلت عليه النصوص            

 .المعتبرة من الكتاب والسنة
والظاهـر أنَّ هـذا المورد ال موضوع له في عصرنا الحاضر،            
وذلـك ألنَّ القيادة اإلسالمية في العصور الماضية لم تكن تتحّمل           

ش بـل إنَّ المقاتلـين كانوا هم الذي يتحّملون          مصـاريف الجـي   
مسؤولية المصاريف الالزمة للقتال، من السالح والزاد والراحلة،        
لذلك كان تقسيم الغنائم عليهم باعتبار أنها نتاج جهدهم، أّما اآلن           
فإنَّ القيادة اإلسالمية ـ الدولة ـ هي التي تتحّمل لوازم الحرب   

 الرواتب والمساعدات للمقاتلين،    وتكالـيفها، كمـا تتحّمل إعطاء     
لـذلك ال يـبعد القول برجوع الغنائم إلى الدولة، وبأنه ال تشملها             
األدلـة الدالة على تقسيم الغنائم بين المقاتلين، بعدما صار الجنود        

 .في الواقع الحاضر بمنزلة األجراء على العمل
ب اآلثار الظاهـر أنَّ عنوان الغنيمة الذي كان مصداقاً لترت : 1102م ـ  

الشـرعية هو المال الذي يؤخذ عن طريق الحرب، أّما ما           
يقع في يد المسلم من مال الكافر الحربي ـ إذا جاز له أخذه  
ـ فيدخل في أرباح المكاسب، وقد ُيقال بعدم جواز أخذ مال           
الحربـي من ِقَبل المسلمين، ألنَّ من المحتمل أن ُيرجع في           

لى الحاكم الشرعي الذي    عالقـة المسلمين بأموال الحربيين إ     
يملـك الـوالية العامة، مما يجعل االحتياط الزماً في عدم           

 .جواز أخذه
 :المعدن: الثاني

وهو كّل ما خرج من األرض مما خلق فيها، ولم يكن جزءاً من             
 .حقيقتها، على أن يكون له قيمة وثمن

وال فـرق فـي وجوب الخمس في المعادن بين المعادن الظاهرة           
يجب الخمس في الذهب والفضة والنحاس والرصاص       والباطنة، ف 

والحديـد والـياقوت والزبـرجد والفيـروزج والعقيق والزئبق          
 .والكبريت والنفط والزفت والملح ونحوها
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والظاهر أنَّ المعدن من األنفال، فال ُبدَّ من استئذان ولّي المسلمين           
في إخراجه وتملكه، من دون فرق بين األراضي المفتوحة عنوة          

 .يرهاوغ
لو أخرج شخص المعدن من أرض مملوكة لغيره بغير إذن : 1103م ـ  

مالكها، فالمشهور هو أنَّ المعدن ملك لمالك األرض، ألنَّ ما          
ولكن الظاهر اختصاص   .  في األرض يتبعها، وحكمه حكمه    

ذلـك بالمعدن الظاهر، أو المعدود من توابع األرض عرفاً،          
، أّما إذا كان عميقاً فيها      كما إذا كان عمقه في األرض قليالً      

بحـيث ال يعـّد مـن توابعها فال يتبع ملكية األرض ليكون             
لمالكهـا، ولـذلك فال ُبدَّ من التصالح بين المالك والُمخِرج           
احتياطاً، فإن لم يتراضيا رجعا إلى الحاكم الشرعي الذي هو          

 .ولّي المعدن
ما يشـترط النصاب في وجوب الخمس في المعدن، وهو  : 1104م ـ  

بلغـت قيمـته عشرين ديناراً، وهو ما يقارب عشر ليرات           
والظاهر أنَّ الذي يجب تخميسه هو مقدار       .  ذهبـية عثمانية  

النصاب الصافي لصاحبه بعد إستثناء مؤنة إستخراج المعدن        
وتكالـيف تصـفيته، فلـو كـان الخارج من المعدن خمساً            
وعشـرين، وكانـت المـؤونة عشرة لم يجب الخمس، ألنَّ     

اقـي ـ وهـو الخمسة عشر ـ دون النصاب وإن كان     الب
 .المجموع فوقه

إذا أخرج المعدن على دفعات، فإن صدقت وحدة اإلخراج : 1105م ـ  
عرفاً، بحيث كان العمل شبه مستمر ال يفصل بين أوقاته إالَّ           
المقـدار المـتعارف في العمل الواحد، كفى بلوغ المجموع          

ا إذا صدق تعّدد اإلخراج     نصاباً حتى مع تعّدد الدفعات، وأمّ     
عـرفاً، بأن كان الفاصل الزمني طويالً، كما إذا أهمله فترة           
طـويلة لمانـع خارجـي أو غيره، أو كانت طبيعة العمل            
تقتضي تعّدده بحيث كان الواقع اإلقتصادي يفرض ذلك، فال         

 .يجب الخمس فيه إالَّ إذا بلغ كّل إخراٍج نصاباً
اإلخراج، فال ُبدَّ ـ في وجوب  إذا اشـترك جماعـة فـي    : 1106م ـ  

الخمـس ـ من بلوغ حصة كّل واحٍد منهم النصاب، فلو لم   
تبلغ الحصة الخاصة، لهذا أو ذاك، النصاب لم يجب الخمس          

 .فيها حتى لو بلغ المجموع مقدار النصاب
إذا شـك في بلوغ النصاب، فاألحوط ـ لزوماً ـ االختبار    : 1107م ـ  

مكان فال يجب عليه شيء، وكذا      مع اإلمكان، أّما مع عدم اإل     
 .إذا اختبره فلم يتبين له شيء

 :الكنز: الثالث
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الكنـز ـ في األصل ـ هو المال المنقول المذخور والمخفي في    
أرض أو كهـف أو جـدار أو شجر أو نحوها، بنحو جعله ذلك              
اإلسـتتار الطارىء خارجاً عن قابلية التصّرف الفعلي، وهو في          

واهر والمعادن النفيسة كالذهب والفضة،     الغالـب من النقود والج    
لكنَّه لما صار لمثل الحجر والخرز والفخار ونحوها من األثريات          
قيمة كبيرة في هذا الزمان، فإنَّ كّل ما يستخرج من أثريات قديمة            

 .مما له قيمة نفيسة مشمول للكنز ومحكوم بحكمه
لم أو كافر محترم يتملك الكنَز واجُده إذا لم ُيعلم له مالك مس: 1108م ـ  

المال، بال فرق بين ما كان في بالد الحرب أو اإلسالم، وال            
بين ما عليه أثر اإلسالم أو الجاهلية، وال بين األرض التي           
كانـت حـين الفتح عامرة أو خراباً، وال بين ما كان زمانه             

فإن َعِلَم له مالكاً ُمحتَرماً     .  قـريب العهـد بواجده أو بعيده      
أو بوارثه دفعه إليه إن عرفه، وإن لم يعرفه         موجوداً بنفسه   

بعـد الفحـص عنه جرى عليه حكم مجهول المالك ودفعه           
للحـاكم الشرعي، وإن كان المالك قديماً ال يعرف له وارث           

 .جرى عليه حكم الكنز
مهمـا كان نوع األرض التي يوجد فيها الكنز فإنه حيث ال  : 1109م ـ  

ب عليه الفحص والبحث عن     يعلم بأّن له مالكاً محترماً ال يج      
وجود مالك له، وخاصة إذا كان الكنز قديماً لم تمسه يد من            
قبل، بال فرق بين األرض التي ملكها بالوراثة عن آبائه أو           
باإلحـياء لهـا بعد أن كانت مواتاً ليس لها مالك قبله، وبين           
األرض التـي ملكهـا بالشـراء من مالك قبله أو بالهبة أو             

كانت مملوكة لمالك قبله وعلم أنَّ للكنز       نحـوهما، نعـم إذا      
الـذي وجـده مالكاً محترم المال، واحتمل أن يكون للمالك           
السـابق أو لوارثه، وجب عليه أن يسأله ويستعلمه، وكذا لو      
احـتمل أنـه للمالك األسبق أو لوارثه، فإن عرفه دفعه إليه            

 .وإال جرى عليه الحكم المذكور في المسألة السابقة
ال يخـتلف الحكم بين األرض التي يجوز له التصّرف فيها   :1110م ـ  

بإجـارة ونحـوها وبين األرض التي لم يؤذن له بالتصّرف           
فـيها، وإن كـان آثمـاً بالتصّرف فيها، وفي كّل حال فإنَّ             
األحـوط اسـتحباباً التصالح مع صاحب األرض التي وجد          

ع فـيها الكنز حتى لو كان مأذوناً بالتصّرف فيها، أو الرجو          
 .إلى الحاكم الشرعي إذا لم يتراضيا بينهما

يجب إخراج الخمس إذا بلغ مقدار الكنز ـ في حّده األدنى  : 1111م ـ  
ـ نصاب الزكاة األول في الذهب أو الفضة، وهو عشرون          
ديـناراً ذهـباً، أو مائتا درهم فضة، أو ما يساوي في قيمته          

 .ذلك إن كان الكنز من غير النقدين الذهب أو الفضة
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كذلك يشترط في الحصة التي تبلغ النصاب ما سبق اشتراطه في           
المعدن، وهو أن يستخرج مقدار النصاب دفعة واحدة عرفية ولو          
على مراحل متقاربة، فإن تباعدت الدفعات على مدى عّدة أيام أو           
شـهور، بحـيث لـم يصدق اإلخراج دفعة واحدة فإنه ال يجب             

 .بالخمس إالَّ في كّل دفعة تبلغ النصا
كـذلك فـإنَّ له أن يستثني تكاليف الحفر ونحوه مما بذله للكشف             
عـن الكنز وإخراجه، فإن كان الباقي بعد اإلستثناء نصاباً خمَّسه           

 .وإالَّ لم يجب فيه الخمس
إذا اشـترك جماعـة فـي إخراج الكنز فال يكفي لوجوب    : 1112م ـ  

 الخمس بلوغ المجموع نصاباً، بل ال ُبدَّ من بلوغ حصة كلّ          
واحد نصاباً ليجب عليه الخمس، وهذا هو نفس الحكم الذي          
ذكـر فـي المعـدن، وكـذلك يشترك مع المعدن في لزوم             

 .االحتياط بالفحص عن بلوغه النصاب مع اإلمكان
ينبغـي للمسـلم عدم مخالفة األنظمة المرعية في القضايا   : 1113م ـ  

لتراث العامة للبلدان التي يعيش فيها، ومنها تلك التي تحمي ا         
 .الوطني وتحفظ اآلثار، فإن خالفها فوجد كنزاً جاز له أخذه

 :ما يخرج بالغوص: الرابع
وهـو ما يخرج من داخل البحر عن طريق غوص اإلنسان، أو            
عن طريق آلة خاصة به، كالجواهر واللؤلؤ والمرجان وما إليها          
مـن المعادن والنباتات التي لها قيمة دون األسماك والحيوانات،          

 مـا يلتقط من وجه الماء فال يترتب عليه حكم الغوص بل             أّمـا 
 .يلحق بأرباح المكاسب

والظاهـر أنَّ األنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما           
 .يخرج منها بالغوص

الظاهـر اعتبار النصاب في المستخرج بالغوص، ومقداره  : 1114م ـ  
، وال ُبدَّ   دينار، وهو يساوي نصف ليرة عثمانية ذهبية تقريباً       

مـن بلـوغ هـذا المقدار في حصة كّل شخص إذا اشترك             
وال فرق في ذلك بين اتحاد النوع       .  جماعـة فـي إخراجه    

 .وعدمه
إذا غرق شيء في البحر كالسفينة وما إليها، وأعرض عنه : 1115م ـ  

مالكـه بحسب القرائن المحيطة بالموضوع، كما إذا لم يكن          
الموجودة، أو كان مما ال     بصدد البحث عنه بواسطة الوسائل      

يمكـن إخـراجه عـادة، فهو لمن أخرجه، وال يلحقه حكم            
الغوص على األقوى وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان، ويلحقه         
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وكذا ما قذفه البحر، فهو لمن حازه       .  حكـم أرباح المكاسب   
 .ووضع يده عليه

العنبـر إن ُأخـرج بالغوص جرى عليه حكمه ووجب فيه   : 1116م ـ  
إن أخـذ عن وجه الماء أو الساحل لم يجب فيه           الخمـس، و  

 .الخمس بعنوان الغوص، وكان من أرباح المكاسب
 :المال الحالل المختلط بالحرام: الخامس

والمـراد بـه اختالط المال المكتسب من طرق محللة بمال آخر            
اُكتُِسَب من طرق محّرمة، ولم يمكن تمييز الحرام من الحالل، ال           

قداره وال بجنسه، وال بصاحبه ومستحقه،      بعينه وشخصه، وال بم   
فصـار المكلّـف جاهالً ومتحيراً في التخلّص من الحرام وتبرئة           
ذمـته منه، فأوجبت الشريعة على المكلّف دفع خمس هذا المال           
المخـتلط بالحـرام كطـريقة للتخلّص من الحرام وَجْعِل الباقي           

ى وندمه  حـالالً، وذلـك فور توبة اإلنسان وعودته إلى اللّه تعال          
علـى ذنـبه من دون انتظار مرور سنة على ذلك اإلختالط كما             

 .ألمحنا إلى ذلك في التمهيد
، فهو كّل   )السحت: (، وقد ُيقال له   "المال المحرم "أّمـا مرادنا بـ     

مال اكتِسَب عن طريٍق حّرمه اإلسالم، أو ُأخذ من مالكه بغصب           
غناء المحّرم،  مثل المال المأخوذ أجراً على ال     : فاألول.  أو سرقة 

أو الزنـى واللـواط ونحـوهما من الموبقات الجنسية، أو صنع            
التماثـيل، ونحـو ذلـك، أو كان ثمناً لشيء محّرم، كثمن الميتة             

: والثاني.  والخمر والخنزير، أو كان من الربا والقمار ونحوهما       
كـّل ما أخذ من مالكه من دون إذنه ورضاه بالغصب والقهر أو             

وسوف نتعّرض لتفصيل مصادر الكسب المحّرم      بالسرقة والغيلة،   
فإذا تاب  .  وأحكامه في باب المعامالت الحقاً إن شاء اللّه تعالى        

فاعـل الحرام الذي بيده هذا المال المحّرم فإنَّ من الواجب عليه            
حتماً أن يتخلّص منه بإرجاعه إلى من أخذه منه وتمكينه منه، أو            

ن أنواع الحرام التي    بالتسـامح مـنه واسترضـائه، بال فرق بي        
 .ذكرناها

ولكـن هـذا المـال الحرام ـ حين إرجاعه ـ تارة تكون عينه      
موجـودة غيـر تالفة، وأخرى تكون تالفة ومتحولة إلى مال في            
الذمـة، وهـو في كال الحالتين إّما أن يكون صاحبه معلوماً أو             
مجهوالً، وإن كان معلوماً، فهو إّما أن يكون معلوماً بعينه أو في            

من عدد محصور، وكذلك المال فإنه تارة يكون معلوم المقدار          ض
والـنوع، وأخـرى يكون مجهولهما، أو أحدهما معلوماً واآلخر          
مجهوالً، فيتحصل من ذلك فروع عديدة لكّل منها حكمها في مقام           

وجرياً على عادة الفقهاء فإنَّ هذا المبحث من مباحث         .  العـالج 
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 الموضوع، وسوف تتّم    الخمـس قـد عقـد من أجل معالجة هذا         
 :معالجته من قبلنا من خالل العناوين التالية

 :المال المعلوم مالكه: األول
 :ويتضمن حالتين

مـا لو كانت عين المال موجودة، ولها فروع         : الحالـة األولـى   
 :متعددة نذكرها كما يلي

 ـ أن يكون المالك معروفاً بشخصه، وكذا مقدار المال ونوعه  1
 .فعه إلى صاحبهوعينه، فالواجب د

 ـ نفـس األول، ولكن لم تتميز عين المال، كأن كان له كتاب   2
اللمعـة فـي الفقـه مختلطاً بنسخ من نفس الكتاب مملوكة            
للغاصـب، فهـنا إذا أمكن التصالح والتراضي بينهما على          
واحـدة من النسخ فبها، وإالَّ لجأ إلى القرعة لتعيين واحدة           

نت النسخ مختلفة في قيمتها منها، من دون فرق بين ما لو كا       
 .أو متماثلة

 ـ أن َيعلَم المالَك والمقداَر ولكنَّه يجهل نوع المال، وذلك كأن  3
يعلم أنَّ لزيد عنده مقدار عشرة كيلوات من الحبوب، ولكنَّه          
يجهـل إن كانت قمحاً أو شعيراً أو غيرهما، وحكمها حكم           

 .الصورة الثانية
 ويجهل مقداره، فإن أمكن  ـ أن يعلـم المالـك ونـوع المال    4

التراضي بينهما بصلح ونحوه فهو، وإالَّ اكتفى برّد المقدار         
المقطـوع بـه مقابـل المشكوك، فإن لم يقبل به رجعا إلى             

 .الحاكم الشرعي ليفصل بينهما
 ـ أن يكـون المالـك معلوماً إجماالً في عدد محصور، كأحد    5

 وكذا نوعه   أبـناء زيـد الـثالثة، فإن كان المقدار معلوماً،         
وعيـنه، أعلمهم بالحال، فإن ادعاه أحدهم ووافقه اآلخران         
دفعه إليه، وإن ادعاه أكثر من واحد، فإن تراضوا فيما بينهم           
بصلح ونحوه فبه، وإالَّ رجعوا إلى الحاكم الشرعي ليفصل         

وأّما إذا لم يعِرفه أحد منهم وال ادعاه ولم يتراضوا          .  بينهم
 لزوم العمل بالقرعة، واألحوط     فـيما بيـنهم عليه فاألظهر     

وأّما إذا كان   .  تصـّدي الحاكم الشرعي أو وكيله إلجرائها      
المقدار مجهوالً فإنه يجري فيه ما قد ذكر في الفرع الرابع           
من التراضي أو دفع األقل أو الرجوع إلى الحاكم، وإذا كان           
المجهول هو الجنس أو العين فإنه ـ كذلك ـ يرجع فيه إلى   

 .بقاً في الفرعين الثالث والثانيما ذكر سا
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ما لو كانت عين المال تالفة، بنحو صار ذلك المال          : الحالة الثانية 
الحرام مضموناً على الغاصب ومستقراً في ذمته، فحكم فروعها         

 :كما يلي
 ـ إن عرف المالك والمقدار والنوع رّده إليه إن كان نقداً، وإن  1

كما في مثل المصنوعات    كـان عيناً رّد مثله إن كان مثلياً،         
التـي تتماثل أفرادها في زماننا، ودفع قيمته إن كان قيمياً،           

 .كما في مثل الحبوب والزيوت ونحوهما
 ـ إذا َعـرفَ المالَك َوجِهَل المقدار، فإن عرف نوعه جاز له   2

االقتصار في رّده على األقل المقطوع به، وإن جهل نوعه          
 .لحاكم الشرعيلزمه التصالح معه أو الرجوع إلى ا

 ـ إذا عرف المالك إجماالً في عدد محصور، كأحد أبناء زيد  3
الـثالثة، فاألحـوط وجـوباً استرضاء الجميع، وإالَّ عّينه          
بالقرعة، وفي حالة ما لو علم المقدار أو جهله، وحالة ما لو            
علم النوع أو جهله، تجري نفس األحكام الثابتة لفروع ما لو           

 . في الفرعين األول والثانيعرف المالك بعينه كما
 :المال المجهول مالكه: الثاني

إذا لم َيعِرف الغاصُب مالَك العين ال بشخصه وال في ضمن عدد            
 :محصور، فإنَّ للعالج حاالت

أن يعـرف المقـدار والنوع، فإن كانت العين موجودة        : األولـى 
وعـرفها تصدق بها، وإن لم يعرفها تصدق بمثل مقدارها، وكذا           

نـت العـين تالفة، واألحوط وجوباً أن يكون التصّدق بإذن           إذا كا 
 .الحاكم الشرعي

أن يكون المال في الذمة وقد جهل المقدار وجهل المالك،          : الثانية
فإنـنا قـد قلنا سابقاً إن عالج الجهل بالمقدار هو االقتصار على             
األقـل، أّما عالج الجهل بالمالك فهو ـ أيضاً ـ بالتصّدق بإذن    

 .شرعي على األحوط كسابقهالحاكم ال
أن تكون عين المال موجودة خارجاً ولكنَّها اختلطت بمال         : الثالثة

آخـر حالل، ولم يعرف صاحبها وال مقدارها، وهذه هي الحالة           
المرادة أساساً من هذا المبحث، وعالجها يكون بدفع خمس المال          

 .الذي اختلطت به
 :وها هنا مسائل

ـ   : 1117م ـ   ال الحرام إذا كان من األموال العامة، قـد يـتوهم أنَّ الم
كالخمس والزكاة ومال الوقف ونحوها، هو من الموارد التي         

) المال المختلط بالحرام  (ال يعلـم مالكهـا فتدخل في عنوان         
وتعـالج بالخمس، وهو توهم باطل، ألنَّ هذه األموال العامة          
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لمـا كان المرجع فيها هو الحاكم الشرعي فإنها تكون بحكم           
ان مالكه معلوماً، فال تحلل بالخمس، بل يجب الرجوع         ما ك 

فـيها إلـى الحاكم الشرعي بأحد الوجوه السابقة، من كونها           
معلومة المقدار والنوع، أو مجهولتهما، أو مختلفة فيهما بين         

 .الجهل والعلم
إذا علم الغاصب قبل أداء الخمس أنَّ المال الحرام المختلط : 1118م ـ  

يكفه إخراج الخمس، بل يجب التصّدق      أزيـد من الخمس لم      
عنه بالمقدار الذي يعلم بأنه حرام، وال يطلب منه دفع شيء           

وإذا علم الغاصب ـ كذلك ـ أنَّ   .  عن المبلغ المشكوك فيه
المـال الحرام أنقص من مقدار الخمس، كفاه االقتصار في          
التصـّدق علـى المقـدار الذي يعلم أنه حرام مقابل الزائد            

، واألحـوط وجوباً أن يكون التصّدق بإذن        المشـكوك فـيه   
 .الحاكم الشرعي في الحالتين

وإذا علـم وجزم بمقدار المال الحرام بعدما كان قد أّدى خمسه،            
فـإن كان أزيد من مقدار الخمس وجب حينئذ التصدق بالزائد أو            
دفعـه إلـى الحاكم الشرعي، وإن كان أنقص لم يجز له استرداد             

كم لو كان ذلك العلم منه على نحو        ويثـبت نفـس الح    .  الـزائد 
 .اإلجمال

إذا كـان المكلّف يبيع في دكانه األعيان المحّرمة، كالخمر  : 1119م ـ  
والخنزير والميتة، مضافاً لألعيان المحللة، ثُمَّ تاب، وكان قد         
باع تلك األعيان المحّرمة بغير وجه شرعي، اعتبرت أثمان         

ن قبل ذلك قد دفع ثمنها      هذه األعيان ماالً محّرماً، حتى لو كا      
مـن مال محلل، وكذلك تعتبر أرباحها ماالً محّرماً، ويجب          
علـيه عـالج هذا المال بالنحو الذي ذكر، من إرجاعه إلى            
صـاحبه إن كـان معلـوماً، والتصّدق به إن كان مجهوالً،          
وتخميسـه إن كـان مختلطاً بالحالل ولم يعرف مقداره وال           

تاجر الذي اشتراها منه، فأعاد     نعم إذا رّدها إلى ال    .  صاحبه
إلـيه مالـه المحلل الذي كان قد دفعه ثمناً لها لم يكن عليه              
شـيء، وإن كـان مأثوماً في صورة بيع الخمر أورده إلى            
مصـدره، وكـذا رّد الخنزيـر والميـتة أو بيعهما لمن ال             
يسـتحلهما، ألنَّ الـواجب عليه في مثل هذه الحالة إتالف           

لميتة إلى خصوص المستحل لهما من      الخمر ورّد الخنزير وا   
 .الكفّار أو بيعهما له

إذا علـم المكلّـف أنَّ فـي مجموع المال الحالل المختلط    : 1120م ـ  
بالحـرام مقداراً معيناً منه قد مضى عليه عنده سنة وصار           
مـتعلّقاً للخمس، فال ُبدَّ في عالجه من تخميسه مرتين، فلو           

 وأنَّ المال الحالل    فرض أنَّ مجموع المال خمسة وسبعون،     
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المـتعلّق للخمـس مقـداره خمسون، وأنَّ مقدار الحرام في     
المـبلغ الباقـي مرّدد بين أن يكون أقل من خمس المجموع            
الكلي أو أكثر منه، فالواجب تخميس الخَمسين أوالً، ومقداره         
عشـرة، ثُـمَّ ُيخمـس الباقي وهو الخمس وستون لتحليلها،           

 .ه إثنان وخمسون، وهكذاومقداره ثالثة عشر، فيبقى ل
إذا تصـّرف المكلّـف بالمال المختلط بالحرام قبل تخميسه   : 1121م ـ  

فأتلفـه، وجـب علـيه دفع الخمس، واألحوط استحباباً دفع           
مقـدار الخمس إلى مستحقه بقصد ما في الذمة المرّدد بين           

 .الخمس والصدقة
 ذلك إذا ُعـرف المالـك بعد دفع الخمس لم يضمن الدافع  : 1122م ـ  

 .للمالك، وإن كان ال بأس باالحتياط بدفع ماله إليه
 :فائدة فيها أمور
إنَّ مـا سبق ذكره في هذا المبحث يعالج حالة ما لو كان             : األول

المال حراماً، أّما حالة ما لو كان مال الغير الموجود عنده فعالً،            
أو الـذي كان موجوداً عنده فتلف، قد وصل إليه بطريق الحالل،           

ريـة ونحـوها، فإنَّ حكمها يختلف في بعض تفاصيله عن           كالعا
الحالة السابقة، ومن المعلوم أنه عند معرفة المالك والمقدار يجب          
رّد العين إلى مالكها مع وجودها، ويجب رّد مثلها أو قيمتها عند            
تلفهـا، وإذا لم تكن معلومة من بعض النواحي فإنه يجري عليها            

 .ية المال المأخوذ بطريق الحرامحكم ما يشبهها من أحوال مجهول
هو أمر منتزع من    ) رّد المظالم (مـا يصطلح عليه بـ      : الثانـي 

، وهي الفعل   "َمظْلَمة"جمع  ) المظالم(بعض فروع هذا المبحث، و      
الـذي ظُِلـَم به الغير، وُيراد منه هنا خصوص ما يترتب عليه             

مم في  تبعات مالية للغير في ذمة الفاعل، ولكنَّه صار يستخدم ويع         
بعض الحاالت التي تترتب عليها تبعات مالية للغير من دون أن           
يكـون الغير مظلوماً فيها، حيث يحكم على المكلّف في مثل هذه            

، إلى  "المظالم"وإرجـاع هذه األموال، أي      " رّد"الحـاالت بــ     
 .أصحابها إن كانوا موجودين أو إلى ُورَّاِثهم إن كانوا مفقودين

 : تجاه رّد المظالم هيوخالصة تكليف اإلنسان
إنَّ كـّل مـال للغير موجود عند المكلّف بعينه، أو في الذمة في              
حـال تلفـت عيـنه، سواء وصل إليه عن طريق محلل، أو عن       
طريق محّرم من دون أن يختلط بمال حالل عنده، وكان مضموناً           
علـيه، يجب عليه رّده وإرجاعه إلى مالكه المجهول بالتصّدق به    

ذن الحاكم الشرعي على األحوط وجوباً، سواء كان        عنه، ولكن بإ  
 .مقدار المال معلوماً أو كان مجهوالً
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هذا، وال ُبدَّ من االلتفات إلى أنَّ رّد المظالم ال يختص بحالة من             
توفـي فعالً، أو من يوشك على الموت، كما قد ُيتَوهَُّم من اعتياد             

ب ـ في  النّاس على اإليصاء به عند حضور المنية، بل هو واج
األصـل ـ على المكلّف فور االلتفات إليه والتوبة عنه والقدرة   
على أدائه عند العلم بوجود هذه المظالم عليه قطعاً، ومستحب من           
بـاب االحتياط لبراءة الذمة عند الشك واالحتمال متى شاء ذلك           

 .ورغب فيه
، كوصف يوصف به المال، هو      )مجهول المالك (مصطلح  : الثالث

نتزع من فروع هذا المبحث، وهو في مقابل وصف ـ أيضاً ـ م 
، ونريد به كّل حالة ال يكون فيها مالك         )معلوم المالك (المال بأنه   

المـال معـروفاً ومعلـوماً بشخصـه وعينه أو في ضمن عدد             
محصـور، بـل يكون مجهوالً جهالً ال يقدر المكلّف معه على            

 .الوصول إليه والتخاطب معه
لك المعلوم بين ما لو كان شخصاً،       وذلـك من دون فرق في الما      

فرداً واحداً أو جماعة، وبين ما لو كان جهة كالحاكم الشرعي أو            
فإنها تملك حتى لو كانت     ) الدولة(لجـنة الوقف ونحوهما، ومنها      

دولة ظالمة أو كافرة، فال تندرج أموالها فيما كان مالكه مجهوالً           
 .خالفاً لبعض الفقهاء
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 : المؤنةفي فاضل: المبحث الثاني
وهـو الموضـوع األكثـر أهمية في الخمس، وذلك نظراً لكثرة            
اإلبـتالء بـه وكثرة فروعه وتشعبها، وُيراد به تخميس ما يزيد            
ويفضل من األرباح التي تدخل في ملك المكلّف على مدار العام           
بعـد اسـتثناء ما يصرفه منها في معاشه وحاجاته، بما فيها ما             

اج، وكذا ما يصرفه في سداد     يصـرفه مـن أجـل الكسب واإلنت       
ديونه، أو في شأن عبادي كالحج والخمس والكفارات، ونحو ذلك          

 .من ألوان اإلنفاق المقبول شرعاً
 :وتفصيل أحكامه في عناوين

 : ـ األرباح1
نريد باألرباح ما يدخل في ملك المكلّف من أي سبب محلل كان،            

ت ولكـن الخمـس ال يجـب في فاضل كّل ربح منها، بل مّيز             
الشريعة بين تلك األرباح فأوجبت الخمس في بعضها ولم توجبه          

: فـي بعضها  اآلخر، أّما ما يجب خمس فاضله من األرباح فهو            
فـوائد ونـتاج الحرف والصناعة والزراعة والتجارة واإلجارة         
وحـيازة المـباحات، وكذا ما يستفيده مجاناً بدون جهد، كالهدية           

ميراث غير المتوقع، وعوائد    والهـبة والمال الموصى له به، وال      
األوقـاف، ومـا يأخذه الفقير من سهم السادة والزكاة والصدقات           
والكفـارات ورّد المظـالم، أّمـا سهم اإلمام فإْن أخذه المستحق            
بعنوان الفقر فزاد بعضه عن حاجته بعدما صار غنياً لم يملك هذا       

خر المقدار منه، وحينئذ ال يجب عليه خمسه، وإن أخذه بعنوان آ          
غير الفقر، كالسهم الذي يعطى لطالب العلم أو الُمبلِّغ أو المجاهد           
مـثالً، فـإنَّ اآلخـذ يملكه وعليه خمسه إن فضل منه شيء عن              

 .مؤنته
 :وأّما ما ال يجب الخمس فيه فهو أمور

في المال الموروث المنتقل للوارث بعد الموت، فال يشمل         : األول
 األب ألوالده حال حياته، وال ما       ما يتوهمه النّاس ميراثاً مما يهبه     

يوصي لهم به بعد موته من ثلثه الخاص به، بل الميراث الُمعفى            
مـن الخمـس هـو خصوص المال الذي ينتقل إلى الوارث بعد             
المـوت ممـا تركه الميت ليوزع حسب الشريعة من أمواله التي    
سـبق له تملكها في حياته، إالَّ أن يكون المال قد تعلّق به الخمس           

ند مالكه قبل الموت فيجب ـ حينئذ ـ على الورثة تخميسه قبل   ع
 .توزيعه إبراًء لذمة الميت منه

أّمـا إذا اكتسب الورثة ـ بسبب موت مورثهم ـ ماالً بعد موته،    
مـن دون أن يكون قد سبق لذلك الميت تملكه حال حياته فإنه ال              
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يعـّد ـ حينـئذ ـ من نوع الميراث الذي ال يخمس، وذلك مثل     
تعويض الذي يعطى ألوالده من المؤسسة التي كان يعمل فيها،          ال

أو مـثل األمـوال التي تعطى باسمه بسبب موته شهيداً، أو مثل             
مـال التأمـين، أو دية الجناية عليه بالقتل، ونحو ذلك، فإنها ال             

 .تعتبر ميراثاً معفواً من الخمس حتى لو وزع كتوزيع الميراث
كذا عوض الطالق الخلعي الذي     مهـر الزواج للمرأة، و    : الثانـي 

 .تعطيه المرأة للّرجل ليطلقها
مـا يجـب تخميسه فوراً من األرباح، وذلك كالمعدن          : الـثالث 

والكنـز، فإنَّه إذا خمسه المكلّف وبقي عنده إلى آخر سنة الخمس            
دون أن يصـرفه في مؤنته، لم يجب عليه تخميسه رغم طروء            

 ".نةفاضل المؤو"عنوان جديد عليه هو عنوان 
مـثلما تعتبـر أصول األموال المملوكة أرباحاً كذلك يعتبر   : 1123م ـ  

نماؤها ونتاجها أرباحاً مشمولة ألحكام الخمس، والنماء الذي        
يجـب فـيه الخمـس ال يختلف الحكم فيه بين ما إذا كانت              
الـزيادة والنماء منفصالً، كالولد واللبن والصوف للماشية،        

ين ما إذا كانت الزيادة     والثمـر للشـجرة، ونحـو ذلك، وب       
متصـلة، كـنمو الشجرة التي تكون صغيرة فتكبر، والشاة          

وهذا الحكم ثابت في    .  تكـون ضـعيفة فتسمن، ونحو ذلك      
جميع األموال، سواء التي تعلّق بها الخمس فخمست فعالً أو          
لـم تخمـس، أو التي هي مما ال يتعلّق بها الخمس كأموال             

أو للتجارة، ألنَّ النماء ربح     الميراث، وسواء أعّدت لالقتناء     
جديـد حادث مستقل عن أصله فيخمس كغيره من األرباح          

 .عند تمامية الشروط فيه
أّما إذا كان النماء من نوع زيادة القيمة السوقية الناتجة من طبيعة            
الحركة االقتصادية، ال من طروء زيادة متصلة أو منفصلة على          

 :نحاءالعين، فإنَّ حكمها يختلف على ثالثة أ
 ـ أن تكـون العـين التي زادت قيمتها معّدة من أجل اإلتجار    1

فتارة تكون العين مما ُيراد اإلتجار      : بها، وهي على نحوين   
بـنمائها مـع بقاء أصولها سنة بعد سنة، مثل أبقار الحليب            
ودجـاج البيض وسيارة النقل ونحو ذلك، ففي هذه الحالة ال           

 دامت تلك األعيان    يخمـس الـزائد على قيمتها السوقية ما       
عـنده، فإذا باعها بعد ذلك ُعدَّ ذلك الزائد على سعرها من            
أرباح سنة البيع، فإن صرفه خالل سنته أعفي من الخمس،          

ومثله ما يدخل في    .  وإن ظـّل إلى آخر سنة الخمس خمسه       
مقّدمات اإلنتاج، مثل صالة العرض والمصنع وآالت اإلنتاج        

خرى تكون العين نفسها في     وتارة أ .  وخلو الدكان ونحوها  
معـرض التجارة فيشتري عقاراً أو حيواناً أو سيارة ليبيعها          
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ويشـتري غيرها ليربح من ذلك، ففي هذه الحالة تعتبر كّل           
 .زيادة في القيمة السوقية ربحاً، فيجب تخميسها ولو لم يبعها

 ـ أن تكون العين معّدة لالنتفاع الشخصي واالقتناء، فال يجب  2
ادة القيمة لما ملكه بالشراء مثالً إذا زادت قيمته         تخمـيس زي  

السـوقية عـنده إالَّ إذا باعـه، فمـن اشترى داراً ليسكنها             
بعشـرين ألفـاً فباعها بخمسين، وجب عليه خمس الثالثين          

 .الزائدة عند حلول رأس السنة وزيادتها عن مؤنته
 ـ أن يكـون المـال ممـا ال يتعلّق به الخمس أصالً، كالمال     3

وروث، فإن زادت قيمته فباعه أو أتجر به لم يجب خمس           الم
 .الزائد عن قيمته التي كان عليها حين تملكه

ومـثله فـي الحكم المال الذي يملك بالهبة أو الحيازة، أي بغير             
طريق الشراء والمعاوضة عليه، ولم يتعلّق به الخمس من األول،          

 به الخمس   كما لو كان من حاجاته واستعمله فور تملكه، أو تعلّق         
وخمَّسـه من نفس العين، ففي هاتين الحالتين ال يجب الخمس في           

 .زيادة القيمة حتى لو اتخذه للتجارة
وفـي فـرض تعلّق الخمس به، كما في أرض موات أحياها ولم             
يسـتعملها فـي بـناٍء مثالً حتى مضى عليها العام، ولكنَّه عندما     

 عليه تخميس   خمسـها دفع مقابل خمس العين ماالً، فهنا ال يجب         
زيـادة القـيمة لمـا يقابـل أربعة أخماس العين ألنها قد ملكت              
بالحـيازة، أّما الخمس الخامس من العين فبما أنه دفع مقابله ماالً            
بـنحو يعـد كأنـه اشتراه، فإنَّ عليه أن يدفع خمس زيادة القيمة              

 .لخصوص هذا القسم الخامس من األرض إذا أتجر به
زيد قيمته السوقية بين ما يكون من النقد أو ال فـرق فيما ت : 1124م ـ  

من غيره، فمن كان عنده دينار أو ليرة فحوله إلى دوالر أو            
مـارك مثالً، فزادت قيمته خالل السنة فصارت ضعف ما          
كـان علـيه، فـإنَّ هذه الزيادة تعّد ربحاً وتشملها األحكام            

ة السالفة واآلتية، من جهة كونه للتجارة أو لإلقتناء، ومن جه 
ومثال ذلك   .  َجْبر الخسارة وعدمها، ونحو ذلك من األحكام      

رجـل َحوََّل مبلغ ألف دينار عراقي مخمسة إلى ألف دوالر           
أمريكي، وصار يتعامل في مصاريفه وتجارته بالدوالر، ثُمَّ        
هبطت قيمة الدينار بنحو صارت األلف دوالر تساوي ألفي         

المكلّف أن يدفع   دينار عراقي في آخر السنة، فإنَّ على هذا         
خمـس األلـف دينار الثانية، رغم أنَّه ال يتعامل بها اآلن،            
باعتبارها ربحاً متضمناً في األلف دوالر، في خصوص ما         
لـو كان يتجر بالعملة، أّما إذا كان ذلك التبديل بقصد حفظ            
القـيمة فال خمس فيه، سواء صرف المبلغ في مؤنته أو في            
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ح ببيعها أو الستخدامها في     أمـور تجارية اشتراها لإلستربا    
 .اإلنتاج مع بقاء أعيانها، كاآللة والسيارة ونحوهما

أنَّ الخمس واجب على    : وخالصـة مـا تضمنه هذا العنوان هو       
المكلّـف في فاضل كّل ربح يكسبه، وأنه ال يفرق في الربح بين             
أن يكـون نقـداً أو عيـناً، وال في العين بين األصول والنماء،              

 مال الميراث والمهر وبعض حاالت زيادة       ويسـتثنى مـن ذلك    
 .القيمة السوقية

 : ـ المؤنة المستثناة2
إنَّ كـون الخمس متعلّقاً بفاضل أرباح المكاسب يترتب عليه َأنَّ           
أربـاح المكاسـب التي ذكرناها ال يجب فيها الخمس فوراً، بل            
يلحـظ فيها مرور سنة من بداية إنتاج المكلّف لها، والهدف من            

ح المجـال له من أجل اإلنفاق على حاجاته لمعاشه          ذلـك إفسـا   
ولتجارته، فإن فضل من هذه األرباح شيئاً بعد ذلك خمسها على           
رأس الحـول، وعليه فإننا ال ُبدَّ أن نستعرض ما يدخل في هذه             

 :المؤنة ليكون مستثنى من تلك األرباح وغير معتبر منها فنقول
 :المؤنة المستثناة من األرباح أمران

 اإلنسان في سبيل    ما يغرمه مـؤنة تحصيل الربح، وهي      : لاألو
 من صيانة ووقود ما يبذل من أجرة النقل         ،الحصـول على الربح   

والمحاسـبة والحراسة ومستودع التخزين ومحل العرض والبيع        
والضـرائب ونحـوها، فـإنَّ جميع هذه المصاريف تستثنى من           

ج أو كان   األرباح، سواء صرفت بين حين وآخر خالل سنة اإلنتا        
المطلوب دفعها في آخر السنة كمثل الضرائب والصيانة الدورية         

 .اأجرة المحل وغيرهاو
هذا وإنَّ السماح باستثناء مؤنة تحصيل الربح ال يختص بصورة          
الربح في سنة اإلنفاق، فلو لم يربح إالَّ في السنة الثانية أو الثالثة             

، كذلك فإنَّ ديون    كـان له استثناء ما أنفقه عليه في السنة األولى         
الـتجارة داخلة في المؤنة المستثناة إجماالً، وسيأتي بيان مفصل          

 .لهذين الموضوعين في القسم الخاص بخمس التجارة
وهي كّل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه         : مؤنة السنة : الثاني

وعياله المناسب له، أو ما يصرفه في صدقاته وهداياه وجوائزه،          
افته أو في وفاء الحقوق الواجبة عليه بنذر أو         أو ما يبذله في ضي    

كفـارة أو أداء دين أو تعويض عن جناية أو عّما أتلفه عمداً أو              
خطـأ، ويدخل في المؤنة ما يحتاج إليه من سيارة وخادم وأثاث،            
ولـو كـان ممـا يعـّد زينة، كالرسوم واألزهار وطيور الزينة             

 وإسكانهم وتأمين   ونحوها، بل يدخل فيها ما ينفق لتزويج األوالد       
مصـالح يعتاشـون مـنها، وكذا يستثنى ما ينفق على الطاعات            
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كـالحج وزيـارة األماكن المقدسة، واجباً كان ذلك أو مستحباً،           
وأمـور أخـرى كثيرة تختلف بين عصر وعصر، وبين مجتمع           

كّل مصرف متعارف له، سواء كان      : وآخـر، والقاعـدة فـيها     
تحباب أو الكراهة أو    الصـرف فـيه على نحو الوجوب أو اإلس        

 .اإلباحة
ولكن استثناء هذه المؤنة مشروط بكونها قد صرفت فعالً، وتحقّق          
الـبذل من أجلها من األرباح، فلو تبرع له متبرع بنفقته كلّها أو             
بعضـها، أو أنه قتَّر على نفسه فوفّر ـ مثالً ـ ربح ما يصرفه    

ذا المبلغ ألنه   سنوياً وبقي عنده مدَّخَراً، لم ُيعفَ من دفع خمس ه         
وفره من مؤنته أو تبرع به عنه متبرع، بل ما دامت هذه األرباح             
لـم تصـرف فعـالً في حاجاته فهي زائدة عن المؤنة وواجبة             

ومثل ذلك في الحكم ما كان قد أعّده من ماٍل للحج أو            .  التخميس
الـزيارة فعـدل عنه لعذر أو عصياناً، فإنَّ ذلك المال يعّد زائداً             

سه إذا بقي إلى آخر السنة دون أن يصرفه في حاجة           ويجب تخمي 
 .أخرى من حاجاته

في دفع األموال إلى ) الشيكات(يكثـر في عصرنا استخدام  : 1125م ـ  
مسـتحقيها عبر البنوك، فلو فرض أنَّ المكلّف أصدر شيكاً          
بمـبلغ معـين في مؤنته ونحوها، وذلك على أن يقتطع من            

اع المبلغ بسبب طول    حسـابه قبيل رأس سنته، فتأخر اقتط      
المّدة التي تستغرقها المعاملة الخاصة بهذا اإلقتطاع، فمّرت        
السـنة والمبلغ ما يزال في حساب صاحبه، فإنَّ عليه خمسه           

بالصرف ال يخرج المال    ) شيك(في هذه الحالة، ألنَّ إصدار      
عـن ملك صاحبه إالَّ بعد اقتطاعه من حسابه وتحويله إلى           

 .حساب المستحق
إذا تجـاوز المكلّـف الّحد المتعارف من أمثاله في اإلنفاق   : 1126م ـ  

علـى حاجاتـه، ُعدَّ ما صرفه من نوع اإلسراف والتبذير،           
ومـنه مـا يصرفه في الحرام، كشرب الخمر ولعب القمار           
ونحـوهما، وحينئذ ال يصح احتسابه من المؤنة وال يستثنى          

صرفه مـن األرباح، بل يجب على المكلّف تقدير ما أتلفه و          
 .من األموال من أجل ذلك واعتباره كأنه موجود وتخميسه

ومن ذلك، المصرفُ الذي يدفع في مثل التبرع للمشاريع الخيرية          
أو الجهـاد أو اإلنفاق على الضيوف ونحوها، فإنه ال يعتبر من            
المـؤنة وال يستثنى من األرباح إن كان المقدار المبذول فيها مما            

 . مثل حالته وإال صح استثناؤهال يتعارف دفعه ممن هو في
قـد ظهـر مما سبق أنَّ الشيء ال يكون مؤنة إالَّ إذا كان   : 1127م ـ  

حاجـة للمكلّف في معاشه، وال تنفك الحاجة ـ عادة ـ عن    
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اسـتعمال ذلـك الشـيء فـي تلك الحاجة، فاالستعمال هو            
ممارسـة تلـك الحاجـة وفعلهـا خارجـاً، لذا فإنَّ كلمة             

ـ   " االسـتعمال " رّدد معـنا كثيراً، حيث نقصد بها       سـوف تت
اسـتخدام اإلنسان أمواله في مؤنته خالل السنة الواحدة، فلو          
كـان عـند المكلّف مال لم يصرفه في حاجاته، أو ثوب لم             
يلبسـه، أو بيت لم يسكنه، رغم كونه محتاجاً إليه، فإنه ـ    
بعدم االستعمال هذا ـ يصبح المال النقدي أو العيني فاضالً  

ويشترط في اإلستعمال   .  ويجب عليه تخميسه  عـن مؤنـته     
تحقّقـه مـن قـبل المالـك أو مـن قبل أحد أفراد عائلته               
المحسـوبين عليه والمعتبرين من شؤونه، فال يشمل ما لو           
أعـاره لصديقه ـ مثالً ـ أو نحو ذلك مما ال يعّد استعماالً    

 .له من قبل المالك
ى تحقيق حاجته   ويستثنى من ذلك ما لو كان المكلّف غير قادر عل         

إالَّ تـدريجاً، كبـناء المنزل وتجهيز العروس، ونحوهما، فإنَّ ما           
ينجزه خالل السنة من أجزاء تلك الحاجة يعتبر ضرورة للمكلّف          
ومـؤنة لـه رغم عدم تمكنه من استعماله في تلك الحاجة، ولكن        
بشـرط دفع المال فعالً إلنجاز ذلك الجزء من تلك الحاجة، كما            

 .بعدسنبينه فيما 
كذلك يستثنى ما يكون حاجة فعلية للمكلّف ولكن وقوعها مرهون          
بالطـوارىء، كمـثل األثاث واألدوات المعّدة للضيوف، فإذا مّر          
العـام على شرائها دون قدوم ضيف يستخدمها، لم يضر ذلك في   

ومثلها كتب العلم التي يحتاجها     .  كونها مؤنة مستثناة من الخمس    
حتياجه لها في تلك السنة، أو ثياب       الطالـب عادة وصادف عدم ا     

الشـتاء التـي اشتراها بعد الموسم فحل رأس سنته من دون أن             
 .يلبسها، ونحو ذلك كثير

كلّما كانت الحاجة بطبيعتها أوسع     : والقاعدة في هذا االستثناء هي    
مـن دورة السـنة كما في الضيوف أو كتب العلم، ونحوهما، أو             

 المكلّف على تحقيقها من ربح      كلّمـا كانت الحاجة أكبر من قدرة      
سـنة واحـدة، فـإنَّ االسـتعمال حينئذ ال يعّد شرطاً في المؤنة              

 .المستثناة في تلك السنة
وقـد يرد في ثنايا المباحث القادمة مزيد من التفصيل ألحكام هذا            

 .الموضوع
ال تنحصر المؤنة المستثناة بالمال الذي ربحه وصرفه فعالً : 1128م ـ  

 تشمل الديون التي اقترضها لتغطية نفقات       فـي حاجاته، بل   
يحتاجها في مؤنته، كعالج مرض أو شراء سيارة ونحوهما،         
أو لتغطـية نفقـات استحقت عليه ألسباب دينية، كالكفارات          
ورّد المظالم ونحوهما، مما هو من مؤنة سنته الحالية، فإذا          
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دفـع ديـنه هـذا من أرباحه خالل السنة فهي مستثناة، بل             
ّل دين لمؤنته من سنين سابقة إذا دفعه من أرباح          يسـتثنى ك  

سنته هذه، ما عدا دين الخمس الذي له حكم خاص نبينه في            
المسألة التالية، وأّما إذا لم يدفع ما عليه من الديون، بل بقي            
في ذمته إلى آخر السنة، عازماً على عدم دفعه من ربح هذه            

تثناه في آخر   السنة، فإن كان الدين لمؤنة سنة الربح هذه اس        
السـنة وأعفـي من التخميس ما يوازي مقدار ما عليه من            
الديـون، بال فرق بين ما لو كان اإلقتراض قبل أن يكسب            
شيئاً من إنتاجه أو كان بعدما كسب وظهر ربحه، وإن كان           
الدين عن السنين السابقة فإنه ال يعفى ما يوازيه إذا لم يدفعه            

 دين المؤنة الذي ال يريد      إنَّ: إلـى مستحقيه، وبعبارة أخرى    
المكلّف دفعه من أرباح سنة االقتراض له الحقّ في استثنائه          
مـن هذه األرباح، فإن جاءت السنة الثانية ولم يدفعه فيها لم           

 .يكن له استثناؤه مرة ثانية، وهكذا
ذكـرنا فـيما سبق أنَّ الخمس المستحق على المكلّف من   : 1129م ـ  

نّا قد أجلنا الكالم فيه إلى هذه       سنين سابقة له حكم خاص، وك     
 :المسألة، فنقول

قـد يجـب الخمس على المكلّف في أرباح سنته وال يدفعه فيها،             
وذلك إّما عن عذر يستأذن فيه الحاكم الشرعي فيسمح له بالتأخير           
والدفـع فـيما بعد، وإّما عن عصيان وتهاون، فتمر السنون وال            

وباً منه ويصير ديناً    يدفـع، ثُـمَّ يـتوب، فيبقى ذلك الخمس مطل         
 .مستحقاً عليه عند االقتدار، سواء في ذلك حالتا العذر وعدمه

فإذا أراد وفاء ما عليه من الخمس من أرباح سنته الثانية أو التي             
بعدها فإنه ال يكون دائماً مستثنى من األرباح ومعفى من الخمس،           

 :بل إنَّ له من هذه الجهة حالتين
لتي وجب فيها الخمس موجودة عنده      أن تكـون العين ا    : األولـى 

غيـر تالفـة، وذلـك كالدار واألرض والسيارة والكتاب والنقد           
ونحـوها مـن األعـيان التي تبقى عند المكلّف حتى لحظة دفع             
الخمـس المسـتحق عليها منذ السنة الماضية أو التي قبلها، فإنَّ            
علـيه ـ حينئذ ـ تخميس مقدار الخمس الذي يريد دفعه، أي ما    

 .ي مجموعه مقدار الربع تقريباًيساو
 :ومثال ذلك

اشترى داراً للتجارة، أو للسكن ولم يسكن فيها، بخمسين ألفاً، فلم           
يدفـع خمسـها البالغ عشرة آالف في سنة الشراء، ال من نفس             
العـين وال من مال آخر ربحه في سنته، وظلّت العين عنده، فإذا             

 منه لزمه دفع العشرة     ربح في سنته الثانية ماالً وأراد دفع الخمس       
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مضـافاً إلـيها خمس هذه العشرة، وهو ألفان، فيكون مجموع ما           
 .يجب دفعه إثني عشر ألفاً، وهو مقدار ربع الخمسين ألفاً تقريباً

رجل ربح ألفاً فلم يخمسها وظلّت موجودة عنده إلى         : ومثال آخر 
ة السـنة الثانية، فربح ماالً جديداً وأراد وفاء خمس السنة الماضي          

مـن ربح هذه السنة، فإنَّ عليه دفع ماءتين هي خمس األلف مع             
 .زيادة أربعين هي خمس الماءتين

ففي جميع فروض هذه المسألة يجب على المكلّف دائماً دفع الربع     
تقـريباً، إالَّ أن يدفع الخمس من نفس العين، أو يدفع بدل خمس             

 .العين ماالً من أرباح سنة االستحقاق المخمسة
 فـي ذلك أنَّ المكلّف لما ظلّت العين موجودة عنده مع            والسـبب 

خمسـها ومـّرت عليها السنة الثانية ولم يدفع منها الخمس، فإنَّ            
معنـى ذلك أنَّ مقدار الخمس منها لم يصرفه كي يعّد من مؤنته،             
فـإذا أراد دفـع بدله من أرباح السنة الثانية لم يعف من الخمس              

الً ثُمَّ دفعه ديناً عّما عليه من       كسـائر ديونه، بل عليه تخميسه أو      
 .خمس تلك العين الموجودة

أن تكـون العـين التي وجب فيها الخمس قد تلفت بعد            : الثانـية 
مضـي سنة الربح، فيتحول الخمس إلى دين في ذمته، فإن ربح            
فـي سنته الثانية أو التي بعدها وأّدى ذلك الخمس من أرباح هذه             

مس فقط ال الربع، أي يدفع الخمس       السنة لم يكن عليه إالَّ دفع الخ      
مـن دون تخمـيس، وليس ذلك إالَّ ألنَّ ما يقابل هذا الخمس من              
العـين قـد انعدم وزال وصرف، فيعّد ـ حينئذ ـ هذا الخمس     
الدين من المؤنة فيعفى من الخمس ويستثنى من أرباح السنة التي           

 .دفع فيها
 :ومثال ذلك

 وبعدما استحق فيها الخمس     رجل اشترى كتباً لإلقتناء أو للتجارة،     
تلفت بعد رأس السنة قبل دفع الخمس، فإذا أراد دفع الخمس من            

 .ربح السنة الثانية لم يكن عليه إالَّ مقدار الخمس دون زيادة
وكـذا لـو كان ربحه نقداً فصرفه بعد استقرار الخمس فيه وقبل             
 دفعـه، فإنه ليس عليه إالَّ مقدار الخمس الذي كان عليه دفعه من            

 .ذلك المال قبل تلفه
هـذا وإنه ال يختلف الحكم في الحالتين اآلنفتين بين الخمس الذي            
يكـون ديناً عن مال التجارة أو عن غيره مما أعد للمؤنة وفضل             

 .عنها
ال فـرق فـي مـؤنة السـنة بـين ما يتلف وتذهب عينه      : 1130م ـ  

باالستعمال، من قبيل األكل والشرب والوقود ونحوها، وبين        
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بقـى عيـنه باالسـتعمال، كالمنزل واألثاث واآلالت         مـا ت  
ونحوها، فكما يستثنى النوع األول من المؤنة كذلك يستثنى         
النوع الثاني ما دام قد استعمله في سنة الشراء وكان محتاجاً           

 .إليه، حتى لو بقي للسنين القادمة
كما يجب تخميس أرباحه النقدية أو العينية التي لم يصرفها : 1131م ـ  

ـ  ي المؤنة في آخر السنة، فإنه يجب عليه تخميس ما يبقى           ف
مـن المـؤنة التـي تذهب عينها باإلستعمال، مثل الحنطة           

فاضل (والزيت والوقود ونحوها، وهو ما يصطلح عليه بـ         
، ألنَّ المسـتثنى مـنها هو ما احتاجه وصرفه في           )المـؤنة 

 .حاجته، فإن بقي شيء منها خّمسه
عمال كالثياب واألثاث فإنها تعفى من      أّمـا مـا تبقى عينه باالست      

الخمس ما دامت موضع حاجته بمرور السنين، فإن استغنى عنه،          
كالمنـزل يضـيق به فينتقل إلى األوسع واألنسب به، وكالحلي           
للمـرأة عندما تستغني عنها في شيخوختها، ونحو ذلك، فالظاهر          

 .وجوب الخمس فيه
 فيه الخمس أو وجب فيه إذا كان عند المكلّف مال ال يجب: 1132م ـ  

وخّمسـه، ومال آخر من ربح هذه السنة، فإنه ال يجب عليه            
الصـرف فـي حاجاتـه من المال المخمس، بل يجوز له            
احتسـاب جمـيع مصاريف مؤنته من أرباح سنته هذه كي           

وعليه فإنه لو فرض أنَّ له في       .  تكـون مستثناة من الخمس    
، وكان يأخذ   البنك ماالً، بعضه مخّمس وبعضه غير مخّمس      

مـنه مـن دون أن ينوي في نفسه أنه من أحد المالين، فإنه              
يصـح أن يعتبر بعد ذلك أنَّ ما أخذه إنما هو من المال غير   
المخّمـس، فضـالً عن أنه يصح له نية ذلك قبل األخذ من             

 .دون أن يضر بذلك اختالط المالين
حدة، إذا كانـت حاجـته لمؤنته ال تتحقّق من ربح سنة وا  : 1133م ـ  

كبـناء منزله أو تهيأة متطلبات تجهيز أبنائه وبناته للزواج،          
ونحـوهما ممـا ال يحصـل من أمثاله إالَّ من أرباح سنين             
متعّددة، فهنا إن كان قد أدخر ماالً نقداً من ربح كّل سنة فإنه             
يجـب عليه تخميس ذلك المال الذي يدخره مما دارت عليه           

لمقدار الذي يدخره في    السنة أو السنون، ويستثنى من ذلك ا      
آخر سنة إذا اشترى فيها تلك الحاجة واستخدمها أو اشترى          

وأّما إذا كان يشتري    .  بعـض أجزائها مقدمة لشراء الباقي     
بذلك المال قبل حلول رأس سنته في كّل سنة جزءاً من تلك            
الحاجـة، كـأن يشتري في السنة األولى أرض البناء، وفي           

والعمدان والسقف، وفي الثالثة    السـنة الثانـية يقيم األساس       
يبنـي الجدران، وهكذا، إّما بتعهد ذلك بنفسه أو بالدفع إلى           
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تاجـر البناء الذي يتدرج له بالبناء بتدرج دفعه له، فإنه في            
مثل هذه الحالة وأشباهها ال يجب عليه دفع خمس ما ينجزه           
مـن أجزاء بناء المنزل في كّل سنة ما دام غير قادر على             

ته إالَّ بهذه الطريقة، فيدخل ذلك في مؤنته ويعّد         تحقيق حاج 
مـنها ويستثنى من الخمس رغم أنه لن يتمكن من استخدامه           

 .في حاجته إالَّ بعد مرور عّدة سنين
وكـذلك األمر فيما لو كان البناء ألبنائه ما داموا ال يقدرون على             

 .ذلك بأنفسهم بحيث يعد ذلك من شؤون األب ومن توابع مؤنته
الدواجن والمواشي واألشجار التي تقتنى من أجل المؤنة ال : 1134م ـ  

يجـب الخمس في أعيانها ما دامت تعّد من حاجات اإلنسان           
التـي ينـتفع بها ولو بنحو غير مباشر، فإنَّ االنتفاع ببيض            
الـدجاج وحلـيب الماشـية وثمر األشجار هو انتفاع بنفس           

تراها من  األعـيان، لـذا ال يجب خمس تلك األعيان إذا اش          
أربـاح السـنة، أي من مال لم يتعلّق به الخمس بعد، وأّما             
نماؤهـا فإن استهلكه وأكله فال كالم، وإن بقي منه شيء لم            

 :يستهلك إلى آخر السنة، فهنا حالتان
أن يكـون الـنماء قد دخل في حاجة المكلّف، كما لو            : األولـى 

لجديد من  صارت الفراخ بيَّاضة وكان المكلّف بحاجة إلى نتاجها ا        
 .البيض في مؤنته، فال يخمسها حينئذ

أن ال يكون قد دخل في المؤنة بذلك المعنى، كما لو كانت            : الثانية
الفراخ غير منتجة أو تطلب للحمها ال لبيضها، أو كان النماء من            
قبـيل الفاكهة والخضار واللبن والبيض ونحوه من أنواع النماء          

ة، فإنه في مثل هذه     المنفصـل، وبقـي شيء منه إلى رأس السن        
 .الحاالت يلزمه تخميسه

ونفـس الحكم يثبت في طيور الزينة، فإنها لو تناسلت وصارت           
فـراخها مـن الزينة المناسبة له لم يخّمس ذلك النماء وإالَّ وجب     

 .تخميسه
والحكـم في مثل هذه األمور ثابت حتى لمن كان مستغنياً بدخله            

شراء مؤنته منها من    مـن وظيفـته أو تجارته وكان قادراً على          
 .مصدر آخر

األراضـي التـي يـزرعها اإلنسان خضاراً أو حبوباً أو    : 1135م ـ  
يشـجرها زيـتوناً أو فاكهـة من أجل مؤنته ال تعتبر من             
المـؤنة، بل تعامل األرض واألشجار المغروسة فيها بستاناً         
معاملة رأس المال ويجري عليها حكمه، سواء اعتمد عليها         

 أو جزئياً، فهي بذلك تختلف عن بقرة الحليب         في معاشه كلياً  
أو دجـاج البـيض أو عـن مثل الشجرة أو الشجرات التي     
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تـزرع عادة في حديقة المنزل لالستفادة من نمائها، كشجرة          
الحامض أو بعض أشجار الفاكهة، مما ال يعد بستاناً يعتاش          

 .وسيأتي مزيد بيان لذلك في أحكام التجارة.  منه
ـ  : 1136م ـ   تلف مـن مال نقدي أو عيني في مؤنة اإلنسان من  مـا ي

أرباح سنته، وكذا ما يتلف من األعيان المستعملة في مؤنته،          
ال يجبـر وال يعوض من الربح الباقي عنه آخر السنة، فلو            
احترق شيء من أثاث بيته، أو أصلح سيارة ركوبه، أو نحو           
ذلـك من الطوارىء على المؤنة، فإنه إذا اشترى بدله من           

باحه خالل السنة عّد من مؤنته وكان مستثنى من أرباحه،          أر
أّما إذا لم يشتر بدله فإنه ال يصح له أن يعزل قيمة بدله من              
الـنقد من أرباحه كتعويض وَجْبٍر لهذه الخسارة التي وقعت          

 .على السيارة أو على األثاث مثالً ويعفيه من الخمس
نة الماضية  نعـم إذا كـان عنده مال مخمس مدخر من أرباح الس           

واحتاجه لمؤنته فإنه إذا ربح في سنته وفضل عنه شيء جاز له            
اسـتثناء مقدار ما أخذه من ذلك المال المدخر وتعويضه من هذا            

 .الربح الباقي وعدم تخميسه حينئذ
إذا أراد المكلّف إخراج الخمس من المال الذي تعلّق به فهو : 1137م ـ  

ين إخراج ما يساوي    بالخيار بين إخراجه من نفس العين وب      
وفي هذه المسألة   .  قيمـته مـن غيرها، نقداً كان أو غيره        

 .تفاصيل وفروع نذكرها في مكان آخر أنسب بها
 : ـ فائدة اتخاذ رأس السنة وكيفيته3

مرور (أو  ) رأس السنة (قد تكرر معنا منذ بداية هذا البحث تعبير         
 أكثـر مـن مرة، فصار من الضروري بيان معنى ذلك          ) السـنة 

وفائدتـه فـي عملـية الخمس، وقد كنّا أشرنا إلى ذلك في بداية              
 :البحث وهنا نزيده تفصيالً وإيضاحاً فنقول

إنَّ المـراد بهذا المصطلح هو مرور سنة منذ بداية ظهور           : أوالً
الربح من إنتاج المكلّف وكسبه، وهو أمر مهم من الناحية العملية           

 كان منه للمؤنة أو     في حصر وضبط المداخيل والنفقات، سواء ما      
للتجارة، من أجل معرفة مدى استكمال عملية الخمس لعناصرها         
وشـروطها، وخاصة في خمس فاضل المؤنة التي سوف نركز          
عليها في هذا الحديث، ُمؤجلين الحديث في رأس سنة التجارة إلى          

 .محله
هـذا رغم أنَّ الخمس ـ أساساً ـ يتعلّق بالربح بمجّرد ظهوره،    

 كانت مؤنة السنة مستثناة من هذا الربح فإنه لن يظهر           ولكنَّه لما 
مقـدار هذا المال المستثنى إالَّ بعد استهالك اإلنسان لمؤنته على           
مـدار العـام لينكشف بعده الربح الباقي ومقدار الخمس الواجب           
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دفعه فيه، فلو فرضنا أنَّ إنساناً علم بأنه لن يصرف شيئاً من هذا             
النتظار نهاية السنة أهمية، وحينئذ فإنَّ      الربح في مؤنته فال يبقى      

األحـوط اسـتحباباً له دفع الخمس فوراً وترك تأجيله إلى آخر            
السـنة؛ كما أنه لو فرض أنه ربح ماالً كثيراً في أول السنة، فإنَّ              
له أن يعزل منه مقدار مؤنة سنته إذا كانت معروفة عنده تفصيالً            

 .أو إجماالً ويخمس الباقي
 لرأس السنة بداية طبيعية غير متوقفة على نية المكلّف          إنَّ: ثانـياً 

وإرادتـه له وتحديده من قبله، وهي ظهور الربح عند أول عمل            
إنتاجـي يشـرع فيه المكلّف، فيلحظ نهاية السنة عند حلول ذلك            

وللمكلّف أن يتدخل بذلك ويحّدد يوماً      .  الـتاريخ من السنة التالية    
 المناسب له، ولكنَّه ال ُبدَّ له       خاصـاً لرأس سنته يجعله في الوقت      

حينئذ من تخميس أرباحه التي اكتسبها ما بين بداية سنته الطبيعية           
ومـا بـين التاريخ الجديد الذي حّدده، ونفس الحكم يثبت فيما لو             

 .رغب بعد ذلك في تغييره مرة ثانية
هـذا، والمكلّـف مخّيـر في اعتماد أي تقويم شاء، الهجري أو             

 .هماالميالدي أو غير
مـن كـان لـه نوع واحد من االكتساب، كالموظف الذي    : 1138م ـ  

يقـبض راتبه شهراً بعد شهر، فإنه إذا اتخذ رأس سنة له لم             
يلحـظ فـي كّل جزء من أرباحه أن تدور عليه السنة، فلو             
قـبض مرتب الشهر الثاني عشر قبل شهر من حلول آخر           

ا يفضل  سـنته اعتبر هذا المرتب داخالً في سنته وخَمَّس م         
منه رغم أنه لم يمر عليه بذاته سنة كاملة، وكذا لو أهدي له             
شـيء قبـيل آخـر سنته وبقي عنده من دون استهالك أو             
استعمال إلى آخر السنة فإنه يلزمه تخميسه، وعليه فإنه ليس          

 .له أن يجعل لكّل جزء من الربح رأس سنة مستقل
أضاف إلى  نعـم إذا كانـت عنده مصادر إنتاج متعّددة، كما لو            

وظيفـته عمالً تجارياً أو زراعياً مثالً، تخّير ـ حينئذ ـ بين أن    
يجعـل لكّل عمل رأس سنة مستقالً وبين أن يجعل للجميع رأس            

 .سنة واحدة
قد تتحقّق أرباح عّدة سنين في سنة واحدة في غير التجارة، : 1139م ـ  

وذلك كاألجير أو الحرفي أو المتعهد ألعمال البناء ونحوهم         
إذا آجر نفسه لعّدة سنين متوالية في عقد واحد وأخذ األجرة           
سـلفاً عن كّل السنين المحّددة في العقد، ففي هذه الحالة ال            
يعتبر المال الذي أخذه من ربح سنة االستئجار وحدها بنحو          
ال يسـتثنى مـنها إالَّ مؤنة سنة واحدة ويخمس ربح سائر            

ت العقد، ويجعل   السنين، بل إنه يوزع ذلك المال على سنوا       
لكـّل سـنة ربحهـا، وال يخمس إالَّ ما زاد عن مؤنته من              
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المقـدار المخصص لتلك السنة، وهكذا سائر المبلغ يوزعه         
على سائر السنين ويخمس في كّل سنة ما يخصها من الربح           

 .بعد استثناء مؤنتها
 إذا كانـت أربـاح المكلّف غير متوفرة في يده عند حلول   :1140م ـ  

 بل كانت كلّها أو بعضها ديوناً له عند النّاس،          رأس سـنته،  
فهو مخّير بين تخميسها اآلن رغم كونها غير موجودة عنده          
وبين أن ينتظر حتى تُدفع له في السنة التالية أو السنين التي            
بعـدها، فـإذا قبضها خَمَّسها فوراً واعتبرها من أرباح سنة       

 هذا إذا لم    اإلقـراض ال من ربح السنة التي استوفاها فيها،        
يكـن الدين مؤجالً لوقت محّدد، فإن كان كذلك وحان وقته،           
أو كـان عالمـاً بأنـه لو طلبه قبل وقته ألعطاه إياه، فإنَّ              
الواجب تخميسه عند القدرة على استيفائه لكونه حينئذ منّزالً         

 .منزلة الموجود
 : ـ خمس مال التجارة4

لك اإلنسان ال يخلو    إنَّ المـال النقدي أو العيني الذي يدخل في م         
فإّمـا أن يدخره المكلّف إلنفاقه أو استخدامه في         : مـن أمـرين   

، وإّما أن   "المؤنة"حاجاتـه الشخصية، وهو ما اصطلح عليه بـ         
يوظف ذلك الشيء في عمل يدر ربحاً، وهو ما يصطلح عليه بـ            

ومرادنا باألخير كّل ما ُيجعل له رأس مال نقدي أو          ".  الـتجارة "
 توظيفه في عمل إنتاجي، سواء في ذلك اإلتجار         عينـي من أجل   

بالنقد أو البضائع أو استثماره في مشاريع زراعية أو صناعية أو           
وبما أنَّ له أحكاماً كثيرة تتعلّق      .  غيـرها من مجاالت االستثمار    

بكيفـية اتخاذ رأس المال التجاري وبَجْبر الخسارة وبالديون كان          
هذا العنوان الذي نفصل مسائله     من الالزم إفراده بالذكر وخّصه ب     

 :كما يلي
gرأس المال التجاري: 

كّل ما له عالقة بالعملية التجارية مما       ) رأس المال (ُيـراد بــ     
 :يمكن حصر أفراده تحت العنوانين التاليين

ما يكون من نوع الوسيلة لتحصيل الربح من األمور التي          : األول
ودة الستخدامها دائماً   يقتنيها العامل أو التاجر وتبقى أعيانها موج      

آالت اإلنتاج،  : فـي عملـية اإلنتاج بمختلف جوانبه، وهي مثل        
وسـيارة نقل الموظفين أو توزيع اإلنتاج أو تأمين المواد األولية           
ونحـوها، ومحل اإلنتاج، من مصنع وصالة عرض أو دكان أو           
مسـتودع أو مكتب عالقات ونحوها، وفرش وتجهيز ذلك البناء،          

ألمور العينية، بل إنَّ هذا العنوان يشتمل على        وغيـر ذلـك من ا     
عند استئجار  " خلواً"بعض األمور غير العينية كالمال الذي يدفع        
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مكان للعمل، فإنه، وإن كان نقداً، غير أنه من األمور التي تعتبر            
.  مـن مقـدمات اإلنـتاج ووسائله ال من األمور التي يتّجر بها            

ذي يدفعه التاجر كتأمين ُيَردُّ له فيما       الماُل النقدي ال  " الخُلوَّ"ويشبه  
بعـد للسماح له باستحداث المصنع أو المؤسسة مثالً وغير ذلك،           
أّمـا ما يدفعه من أجل الترخيص له من دون أن ُيردَّ إليه فإنه ال               
يعـّد فـي رأس المـال الذي يستربح به، بل من مؤنة التجارة              

 .ونفقاتها، مثلها كمثل أجرة المحل والعمال
آلة الفالحة لمن يمتهنها،    :  يشتمل العنوان األول على مثل     كـذلك 

وسـيارة نقـل الـركاب لمـن يعمل في نقل الركاب، واألرض             
المغروسـة أو المستصلحة للزراعة، والمواشي المقتناة لبيع لبنها         
وسـخالها وفضـالتها، ونحـو ذلك من آالت الحرف والصنائع           

 .المختلفة
تجر بها من األعيان التي     مـا يكـون من األمور التي ي       : الثانـي 

يبـيعها، سـواء فـي ذلـك األمـوال نفسها في أعمال البنوك              
والصـيرفة، أو البضـائع بشتى أنواعها، أو البناء والعقارات أو           

 .غير ذلك
 :وهنا ال ُبدَّ من ذكر مسائل

 يجـب تخمـيس رأس مال التجارة مهما كان نوعه، سواء   :1141م ـ  
و الثاني من األمور  كـان مـا يـدخل تحت العنوان األول أ         

لمن  استأجر محالً    " الخلو"اآلنفـة الذكـر، ولو كانت مثل        
ليـتخذه مكتباً له، بحيث لم يكن له رأس مال إالَّ ذلك الخلو             

 .والطاولة والكرسي التي يجلس عليها
 :ويستثنى من وجوب التخميس ما يلي

 ـ رأس المـال المـتخذ من مال مخمس سابقاً أو من مال ال    1
سه باألصل، كالميراث ومهر الزواج وعوض      يجـب تخمي  

الطـالق الخلعـي، فإنَّ مقدار ذلك المال يبقى محفوظاً من           
دون تخمـيس مهما تغّير وتبدل عند اإلتجار به، فمن ورث           
عن أبيه عقاراً مثالً فباعه واشترى بثمنه مواد غذائية يتجر          
بها فإنه ال يخمس إالَّ ما يربحه زيادة على ثمن ذلك العقار،            
ونفـس الكالم يجري لو فرض أنه باع تلك المواد الغذائية           
واشـترى بهـا سيارات واتجر بها، وهكذا األمر في المهر           

ويثبت نفس الحكم لما يتلف منه ويخسره       .  وعـوض الخلع  
ثُمَّ يجبره من أرباح سنته، فإنه يبقى معتبراً رأَس ماٍل معفواً           

لم يقدر  مـن الخمـس؛ أّما إذا تلف بأكمله أو تلف بعضه و           
على جبره من ربح سنته فإنه يصبح معدوماً وال يعوض من       

 .ربح السنة الثانية كما سيأتي بيانه فيما بعد
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 ـ المـال الـذي يساوي مقدار مصروفه السنوي أو يقل عنه،    2
فإنه إذا لم يكن يملك غيره، ال نقداً وال عيناً يمكن اإلستغناء            

نتاجي آخر،  عنها، كاألرض وغيرها، ولم يكن عنده عمل إ       
فإنـه إذا رغب في اإلتجار بذلك المال، فاشترى سيارة لنقل         
الـركاب مثالً، أو فتح به حانوتاً لبيع الثياب أو غيرها، أو            
اشترى به عّدة للحياكة أو النجارة أو غيرهما، لم يجب عليه           
خمـس المال الذي عنده إالَّ أن يكون قد وجب فيه الخمس            

 .قد مضت عليه سنة سابقاًقبل ذلك لكونه ماالً مجمداً 
فـإن كان عنده مال آخر أو وظيفة أو تجارة أخرى مثالً، وكانت             
تغطـي كامل نفقاته لم يشمله هذا اإلستثناء ولزمه تخميس رأس           
ماله كغيره، وأما إذا كانت الوظيفة أو المال الزائد عن مصروفه           
السـنوي ال تغطـي إالَّ بعض مصروفه السنوي فإنه يستثني من            

نسـبة ما ينقص عنه من المصروف السنوي فال يخمسه          ذلـك ب  
 .ويخمس الباقي

رجل يصرف في السنة عشرة آالف، وهبه أخوه عشرة   : ومـثاله 
آالف، وليس عنده مال آخر وال عمل آخر، فإذا أتجر بذلك المال            

 .الموهوب له فإنه ال يخمسه
 أّما إذا كان هذا الّرجل موظفاً وينتج خمسة آالف في السنة، فإنه           
يخمـس نصف ذلك المبلغ الموهوب له فقط إذا أتجر به، وكذلك            
لـو لم يكن موظفاً لكنه كان يملك خمسة آالف نقداً أو عيناً زيادة              

 .على المبلغ الموهوب له من أخيه
 إذا مضـت عـّدة سنين على التاجر من دون أن يكون له   :1142م ـ  

ء رأس سنة للخمس، فجعل لنفسه رأس سنة، فإذا أراد استثنا         
مقـدار مصروفه السنوي من رأس المال لم يجب عليه أن           
يستثنيه بمقدار ما كان يصرفه في سنته األولى التي بدأ فيها           
تجارتـه، بـل إنَّ له أن يستثنيه بمقدار مصروفه في سنته            
الفعلـية هـذه، ولكـن االحتياط بمراعاة مصلحة المستحق          

 .أحسن
مال التجاري عند  ال تجـب المـبادرة إلى تخميس رأس ال  :1143م ـ  

بدايـة اإلتجـار به، بل يجوز إنتظار مرور سنة على ذلك            
اإلتّجـار فيخمسه على رأس السنة إالَّ أن يتعلّق به الخمس           
ألسـباب أخرى قبل ذلك، وذلك كما لو كان قد مّرت عليه            
سنة عنده، أو أنتجه خالل السنة ومّرت عليه رأس سنته، أو           

ير ذلك من األسباب، وحيث     كان ماالً مختلطاً بالحرام، أو غ     
يسـوغ تخميسـه آخر السنة، فإنه لو اشترى به مثالً آالت            
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للخياطة أو الزراعة فنقصت قيمتها آخر السنة فإنه يخمسها         
 .بقيمتها الحالية ال بقيمتها عند الشراء

gما يخمس من أرباح التجارة: 
 ال يجب تخميس الربح الذي يزيد عن رأس المال المخمس :1144م ـ  

 ظهوره، بل إنَّ له أن ينتظر حتى يحل رأس سنته أو            فـور 
مرور سنة عليه منذ بداية ظهور الربح إن لم يكن له رأس            
سـنة، وذلـك ألنـه يسـوغ له خالل هذه السنة التصّرف             
باألربـاح التـي تظهر في مؤنته وحاجاته الحالية أو قضاء           

د ثُمَّ إنَّ له أن يستثني ما كان ق       .  ديون عليه من سنين سابقة    
أجرة المحل والعمال،   : صـرفه مـن أجل اإلنتاج، من مثل       

والضـرائب ومصاريف اإلنارة والوقود وغير ذلك مما يعّد         
فمن كان إنتاجه عشرين ألفاً، وكان قد       .  مـن نفقات اإلنتاج   

صـرف منها في حاجاته ثمانية، وصرف من أجل اإلنتاج          
ه، فال  أربعة، فإنَّ الذي يجب تخميسه هو الثمانية الباقية عند        

َيعتِبر ما صرفه كأنه ما يزال موجوداً ويخمسه، بل يستثني          
 .جميع ذلك ويخمِّس الباقي فحسب

 ال يجب على المكلّف أن يجعل لكّل ربح رأس سنة خاص :1145م ـ  
به، بل يجوز لمن عنده أنواع متعّددة من المكاسب أن يجعل           
لهـا رأس سـنة واحـداً، بال فرق بين ما اختلفت أنواعه،             

لتجارة والزراعة والصناعة، وبين ما اتحّد نوعاً واختلف        كا
صـنفاً، كالـتجارة فـي الحبوب وفي قطع السيارات وفي           

 .الثياب
 اسـتثناء مصاريف اإلنتاج ال ينحصر بما يظهر ربحه في  :1146م ـ  

سـنة الصرف، فلو صرف في هذه السنة من أجل ربح لن            
إنه يصح له   يظهـر إالَّ فـي السـنة التالية أو التي بعدها ف           

 .استثناؤه عند ظهور الربح بعد سنة أو سنتين أو أكثر
 كمـا تستثنى مصاريف اإلنتاج من األرباح كذلك تجبر كّل  :1147م ـ  

خسارة وقعت على رأس المال من األرباح التي تظهر آخر          
السنة، وال فرق في ذلك بين الخسارة الناتجة من التلف الذي           

اد الخام أو السلع الُمنتَجِة     يقـع علـى اآلالت والعمال والمو      
خـالل عملية اإلنتاج، وبين الخسارة الناتجة من هبوط سعر     
اآللـة بسبب استخدامها، فإنَّ من كانت آالت مصنعه، والتي          
هـي عـبارة أخـرى عـن رأس ماله، تساوي مائة ألف،             
فصـارت باالسـتعمال تسـاوي سبعين ألفاً، فإنه يكون في           

الثين ألفاً، وال يختلف الحكم     الحقيقة قد خسر من رأس ماله ث      
بجواز استثنائها من أرباح هذه السنة بين كون تلك الخسارة          
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قـد تكـونت تدريجـياً خالل السنين السابقة وبين كونها قد            
 .حدثت فجأة في هذه السنة

 قـد ذكـرنا سماح الشريعة بَجْبر خسارة التلف الواقع في   :1148م ـ  
تاج أو نتيجة هبوط    اآلالت ونحـوها نتـيجة تشغيلها في اإلن       

قيمة السلعة في السوق أو نتيجة لتعّرضها للحرق أو الغرق          
أو السرقة أو نحوها من الطوارىء، بل إنَّ التاجر قد يطرأ           
عليه ما يستلزم اإلنفاق في حاجاته من رأس المال المخمس،          
ففـي جميع هذه الحاالت تجبر هذه الخسارة من أرباح سنة           

إنَّ الخسارة تجبر من    :  نقول وزيادة على ذلك  .  الخسـران 
ربح السنة سواء كانت الخسارة قد حدثت قبل أن يربح شيئاً           

رجل عنده ثياب قد    : فـي عامـه هذا أو بعدما ربح، ومثاله        
اشـتراها بخمسين ألفاً، فباع قسماً منها وربح فيه، أو أنه لم            
يكن قد باع شيئاً منها بربح، فنزلت أسعارها في السوق إلى           

 أنه احتاج شيئاً منها لحاجاته فأخذ منها ما قيمته          أربعين، أو 
عشـرة آالف، أو ُسرق مقدار منها بقيمة عشرة آالف، ففي           
جمـيع هذه الحاالت إذا باع ما بقي عنده فربح فيه عشرين            
ألفاً، فإنه في آخر سنته يجبر العشرة التي خسرها من رأس           
 المـال فيضـمها إلـيه فيرِجُع َرأُس ماله خمسين، وُيخمس          

 .العشرة آالف األخرى كربح صاٍف له
فـإن ظلّت الخسارة على ما هي عليه حتى حل رأس سنته، فإنه             
يعتبـر أنَّ رأس ماله الجديد هو األربعون ألفاً، وهي الثمن الذي            
اسـتقرت عليه البضاعة بعد هبوط أسعارها مثالً، فيستأنف سنة          

لجديدة لم  جديدة على هذا األساس، فإذا ربح فيما بعد خالل سنته ا          
 .َيجُبر من ربحه هذا ما كان قد خسره في العام الماضي

ويثـبت نفس الحكم فيما لو خسر رأسماله كلّه، فإنه إن ربح شيئاً             
في سنة الخسارة عوض من رأس ماله بمقداره وإن لم يربح شيئاً            
يكـون رأسـماله لسنته الجديدة صفراً فال ُيعوِّض منه شيئاً من            

 . وهكذا. أرباح سنته الثانية
 قد ذكرنا فيما سبق أنه يجب الخمس في كّل نماء متصل أو :1149م ـ  

منفصـل، بـال فرق بين ما كانت أصوله معّدة لإلقتناء أو            
للتجارة، ألنَّ هذا النماء زيادةٌ على األصل وربٌح متحقّق فيه          

كذلك فإننا قد ذكرنا حكم زيادة      .  فيجري عليه حكم األرباح   
ا فيه بين ما يكون قد ملكه بالشراء أو         القـيمة السوقية وفرقن   

ملكه بالحيازة أو الميراث، وبين ما يكون قد أعّد لإلسترباح          
بثمنه أو لإلقتناء الشخصي أو التجاري، وذكرنا حكم األقسام         

.  مفصـالً ومـنها مالـه عالقة بالتجارة فليرجع إليه هناك          
 ).1123: أنظر المسألة(
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ر بها، كالعقار مثالً، فزادت قيمتها  إذا اشـترى عيناً لإلتجا :1150م ـ  
خـالل السـنة فلم يبادر لبيعها، إّما طلباً ألكثر من ذلك من             
الـزيادة أو غفلـة أو لغيـر ذلك من األسباب، ثُمَّ تراجعت             
قيمتها عند حلول رأس السنة إلى ما كانت عليه أوالً، فإنه ال            
يجـب عليه خمس تلك الزيادة التي فاتته ما دامت قد زالت            

 .نعدمتوا
ويثبت نفس الحكم فيما لو فرض أنَّ هذه الزيادة ظلّت إلى أن حل             
رأس سـنته فلـم يبعها أيضاً مع قدرته على بيعها والتفاته لذلك،             
فإنها إذا تراجعت قيمتها إلى ما كانت عليه لم يجب خمس ما فاته             
من الزيادة، نعم إذا تراجعت قيمتها جزئياً وجب عليه تخميس ما           

الزيادة، وذلك كما لو زادت قيمتها ثالثين في المائة         بقي من هذه    
ثُـمَّ تـراجعت إلى العشرين في المائة لزمه الخمس فيها مقدَّرةً            

 .بزيادة العشرين في المائة
 ال يخـتلف مال التجارة عن غيره في كون الخمس متعلّقاً  :1151م ـ  

 بنفس العين، وفي أنَّ المكلّف مخيَّر بين الدفع منها وبين دفع          
وسنبينه ) 1137: (قيمتها، وقد بينا ذلك فيما سبق في المسألة       

، كما أننا قد ذكرنا     "كيفية تقدير الخمس  "مفصـالً في مبحث     
لـتونا فـي المسألة السابقة أنَّ هبوط سعر السلعة وارتفاعه           
خالل السنة ال يعتّد به، والمعول عليه هو السعر الذي تستقر           

 .عليه عند حلول رأس السنة
سعر المفرق وسعر الجملة،    :  كان للسلعة التجارية سعران    نعم لما 

فإنَّ التاجر عند تقويم البضاعة الموجودة عنده إن كان يلتزم أحد           
األمـرين في بيعه فإنَّه يجري عليه، وإذا كان يبيع باألمرين معاً            
فإنه يالحظهما معاً بنسبة ما يبيع بهما، وفي جميع الفروض فإنَّ           

هو سعر السوق الحالي حين التخميس ال       المالحـظ من األسعار     
السـعر الذي اشترى به وال السعر الذي يبيع به، فلو فرض أنَّ             
ثـوباً يشتريه من مصدره بألف، ويبيعه بثالثة آالف، ولكن قيمته           
فـي سـوق البلد الذي هو فيه ألفان، فإنَّ المعّول عليه في تقدير              

يصعب البضـاعة التـي ما تزال عنده هو سعر السوق، وحيث            
معرفة ذلك في العديد من السلع التجارية في بلد من البلدان ذات            
اإلقتصـاد الحـر كلبنان فإنه ال محيص للمكلّف من التصالح مع            

 .الحاكم الشرعي أو سلوك سبيل االحتياط
gحكم المزروعات والمواشي: 

 ال يخـتلف الحكـم فـي المزروعات والمواشي عن حكم    :1152م ـ  
واء فيما يرجع إلى المؤنة التي تقّدم       غيرهما من األموال، س   
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الكـالم عـنها في مسائل أحكام المؤنة، أو فيما يرجع إلى            
 :التجارة التي نفصلها كما يلي

 :حكم المواشي: أوالً
قد يرغب المكلّف في شراء عدٍد من األبقار أو رؤوس الماعز أو            
الغنم أو غير ذلك كالخيول والدجاج والنعام والطيور، ونحو ذلك          

ـ  ا ُيـراد منه اإلتجار بنتاجه من الحليب والصوف والفضالت          مم
والموالـيد ونحـوها، وحكمه أنَّ األصول  التي تكون عنده هي            
رأس مالـه، بمالها من توابع، كالحظيرة، وآالت الحلب والتفقيس          
وسـيارات النقل وغيرها، فتعامل معاملة رأس المال الذي يستفاد          

 الذي ذكرناه، ولكنَّه في     مـن نـتاجه، فيخمس رأس المال بالنحو       
مـثل هـذه الحالـة ال يخمس ما يحدث فيه من زيادة في القيمة               
السوقية ما دام هدفه اإلتجار بالنماء ال باألصول، بل يخمس كّل           

 .ربح يحصل عليه بعد استثناء مؤنة السنة ومؤنة اإلنتاج
وقد يرغب المكلّف في اإلتجار بنفس المواشي فيشتري قسماً منها          

ا ويربح، فهذه أيضاً ال ُبدَّ من تخميسها كرأس مال تجاري           ليبيعه
وتخميس أرباحه بما في ذلك زيادة القيمة السوقية لما يبقى عنده           

 .من دون بيع إلى آخر السنة
 :حكم المزروعات: ثانياً

تجري في الزراعة نفس القاعدة المذكورة في المواشي، فإنَّ من          
تصالحها وغرسها، إن   أراد اإلعتـياش من تعمير األراضي واس      

كـان هدفه اإلتجار بنماء الشجر أو بتأجير األرض للزراعة أو           
لجعلهـا مـوقفاً للسـيارات أو مستودعاً، أو غير ذلك من منافع             
األرض والبسـتان، فـإنَّ ذلـك العقـار وما يحويه من منشئآت           
وغروس يعّد رأس مال ويجري عليه ما سبق ذكره، وإذا زادت           

 . يجب خمس الزائدقيمته خالل السنة لم
هذا البستان وأجَّره لمّدة خمس سنين      " َضمَّن"وهـنا لو فرض أنه      

مثالً وقبض األجرة سلفاً، فهل يعتبر هذا المال جميعه ربحاً لسنة           
التأجيـر فيجب خمسه في آخر السنة بعد استثناء مؤنته ونحوها،           
أم أنه يوزع هذا المال على كّل سنة من السنوات الخمس فينظر            

آخـر كّل سنة ما يفضل عن المقدار الخاص بها عن مؤنته            فـي   
إنَّ الحكم في أمثال ذلك هو األول، فيعتبر أنَّ         : فيخمسه؟ والجواب 

المـال جمـيعه من أرباح سنة التأجير، فيصرف منه ما يحتاجه            
على نفسه إلى آخر السنة فيحسمه من األجرة، وكذلك يحسم منه           

بسبب كونه مسلوب المنفعة    النقصان الذي طرأ على هذا البستان       
لو : ولزيادة التوضيح نقول  .  خـالل مّدة التأجير، ويخمس الباقي     

فـرض أنَّ قيمة البستان خمسون ألفاً، فأّجره لمّدة خمس سنوات           
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بعشـرة آالف وقبضها، ولنفترض أنَّ هذا البستان في حالته هذه           
 التـي لـن ينتفع فيها المشتري بالبستان قد هبطت قيمته الشرائية           
إلـى خمسـة وأربعـين ألفاً، فإنَّ المالك هنا عندما يحول عليه             
الحـول، يسـتثنى مؤنة سنته، وهي ألفان مثالً، ويستثنى مقدار           
النقصـان الحاصل في ثمن البستان، وهو خمسة آالف، فيبقى له           

 .من العشرة ثالثة آالف فيخمسها
ة ويجـري نفـس الحكم فيمن أجَّر داره أو دكَّانه أو سيارته لعدّ            

 .سنين
هـذا كلّه إذا أراد اإلستفادة من نماء البستان، أّما إذا كان مراده             
اإلتجار بنفس البستان ليبيعه ويربح بثمنه، فهو كاألول يعتبر كلّه          
رأسمال له، ولكنَّه إذا زادت قيمته خالل السنة وجب عليه خمس           
الـزيادة ولو لم يبعه، وذلك بالتفاصيل التي ذكرناها في المسألة           

 ).1123: أنظر المسألة.  (اصة بأحكام زيادة القيمة السوقيةالخ
 إذا زرع الفـالح لـتجارته أو لمؤنته أكثر من موسم، فما   :1153م ـ  

ينضج من الثمار في سنته يعّد من أرباح تلك السنة، وما لم            
ينضـج بعـد حتى تنقضي السنة فإنه يعّد من أرباح السنة            

قّدمات النضج ما يكون له     القادمـة، اللّهم إالَّ أن يكون في م       
قـيمة بنفسـه بغض النظر عن ثمره، وذلك كالقصيل الذي           
يمكن جزه وبيعه علفاً للماشية، فإنه يعّد من أرباح هذه السنة           

 .ويجري عليه حكمها
gحكم ديون التجارة: 

ال تكاد تخلو عملية تجارية من ديون للتاجر عند زبائنه أو ديون            
ان دين التجارة مختلفاً في بعض      علـيه للتجار أو البنوك، ولما ك      

أحكامـه عـن دين المؤنة فإنه ال ُبدَّ من استعراض أحكامه في             
 :عنوانين

 :أ ـ حكم الديون التي عليه
 :وهي تنقسم إلى قسمين

مـا كان بدل دينه موجوداً، وُيراد به ما يبقى عند التاجر            : األول
يقترض بعينه أو ببدله من أجل استخدامه في عملية التجارة، كأن           

مقداراً من المال ليجعله رأس مال له، فيتجر به كنقد في عمليات            
مالية، أو يشتري به بضاعة أو محالً، أو ليدفعه خلواً، أو ليجهز            

أو أن يأخذ   .  بـه محله أو يشتري به آالت صنعته، أو نحو ذلك          
بضاعة أو آالت أو عقاراً في الذمة، على أن يسّدد ثمنه فيما بعد،             

أو أقساطاً، ونحو ذلك من الموارد التي يبقى فيه         دفعـة واحـدة     
وجود لذلك المال بصورته النقدية أو العينية خالل تقلبات العملية          

 .التجارية



 
461

 :وحكم هذا القسم ما يلي
إنَّ رأس المـال الذي يكون كلّه أو بعضه ديناً على التاجر ُمنَزَّل             

اله خمسين  منزلة المعدوم ما دام لم يِف منه شيئاً، فمن كان رأسم          
ألفـاً، نصفها مملوك له ونصفه اآلخر مقترض، فإنَّ رأس المال           
لهـذا التاجـر هو خصوص القسم المملوك، ومعنى ذلك أنه إذا            
دارت السنة على المكلّف لم يجب عليه تخميس ذلك النصف الذي           

 .اقترضه ما دام لم يِف منه شيئاً
 ال يخمسها،   كذلك فإنه ال يستثني مقدار ذلك الدين من أرباحه كي         

بـل إنَّ مـن ربح في المثال المذكور عشرين ألفاً يلزمه خمسها             
علـى كـّل حال، سواء ضمَّها إلى رأس المال أو وفى بها القسم              
المقتـرض مـن رأسماله، وذلك طبعاً بعد استثناء نفقات مؤنته           

 .ومؤنة اإلنتاج بالنحو الذي ذكرناه سابقاً
اط شهرية مثالً إذا فرض أنه      وهذا يعني أنَّ التاجر الذي عليه أقس      

وفى من ديونه عشرة آالف خالل هذه السنة فإنه يعتبرها في آخر          
السنة ربحاً ويلزمه دفع خمسها، وهكذا األمر فيما يوفيه من الدين           

 .في السنوات التالية
وهـنا يجب اإللتفات إلى أنَّ من اتخذ رأس مال بالدين، مثل من             

اطة مثالً، ولم يكن يخمس ما      اقتـرض ماالً وبنى به مصنعاً للخي      
يدفعـه كّل سنة من أرباح المصنع وفاًء لدينه جهالً أو عصياناً،            
فإنـه إذا أراد أن يخمـس المصنع بعد عّدة سنوات مثالً لم يجب              
عليه تخميسه بقيمته الحالية، ولو صارت أضعاف القيمة السابقة،         

عليه، بل إنَّ عليه أن يخمسه بثمنه األول مع زيادة خمس الخمس            
فـيكون الحقّ الشرعي المترتب عليه هو مقدار ربع ثمنه السابق           

 .تقريباً
 ال يخـتلف أمـر اإلقتراض من البنوك عن اإلقتراض من   :1154م ـ  

غيرها، كذلك فإنه ال يختلف دين البنوك بين ما كان بطريقة           
، وال بين ما كان     "التسليف"أو ما كان بطريقة     " فـتح اعتماد  "

كان بفائدة، سواء كان التاجر معذوراً بدفع       من دون فائدة أو     
في الجميع  " الدين"الربا أو غير معذور، فإنه يصدق عنوان        

 .وتجري عليه األحكام السابقة
أن يكون الدين الذي على التاجر من نوع التلف والخسارة          : الثاني

الـواقعة على رأس المال، كمن اقترض لسّد النقص الحاصل في           
 أجور العمال أو لنفقات الوقود أو نحو ذلك         رأس المال، أو لوفاء   

 .مما ال يكون له بدل موجود مستثمر في عملية اإلنتاج
 .وحكمه أنه إذا ربح في تلك السنة
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فإن وفى دينه من ذلك الربح أعفي مقداره من الخمس، وكان ذلك            
الـربح تعويضاً لتلك الخسارة، وإن لم يف دينه منه بل وفاه من             

جاز له ذلك ولكن يلزمه دفع خمسه عند وفاء         ربـح السنة الثانية     
 .الدين به

وأّما إذا لم يربح في سنة الدَّين فإنه يوفّيه من أرباح السنة الثانية             
 .من دون أن يخمسه

 ما ذكرناه من حكم الدين في المسألة السابقة مختص بالدين :1155م ـ  
المـتعلّق بـرأس المـال، أّما إذا كان الدين الذي عليه هو             

ـ  س الـذي كان ينبغي دفعه من أرباح سنته فلم يدفعه،           الخم
لعذر أو بدون عذر، وصار يدفعه من أرباح السنة الثانية أو           

1129(التي بعدها، فإننا قد ذكرنا حكمه مفصالً في المسألة          
أنَّ : مـن أحكام المؤنة المستثناة، وخالصة ما ذكرناه فيها        ) 

ليه تخميس  الخمس إن كان عن عين ما تزال موجودة فإنَّ ع         
مقـدار الخمس عند دفعه، فيصير مقداره ربعاً تقريباً، وإن          
كـان عن عين تالفة كفاه دفع مقدار الخمس الذي عليه من            

 .دون تخميسه
 :ب ـ حكم الديون التي له

 ال يخـتلف حكم الديون التي تكون للتاجر عند زبائنه عن  :1156م ـ  
 وذلك ألنَّ   حكـم الديون التي تكون لغير التاجر عند النّاس،        

هـذا الدين يعّد ماالً مملوكاً له، وكونه غائباً عنه ال يخرجه            
عـن ملكه، فإن كان قد حل أجله، أو كان يعطى له لو طلبه              
ولو قبل حلول األجل، لزمه تخميسه، وأّما إذا لم يحل أجله،           
أو ال يدفـع له لو طالب به، فإنه بالخيار بين تخميسه اآلن             

 يدفع فيه إليه فيخمسه حينئذ، ولكنَّه       وبين انتظار الوقت الذي   
فـي هـذه الحالـة يعتبره من أرباح سنة اإلقراض ال سنة             

 .الوفاء
 الـتعويض الـذي يعطى للموظف عند نهاية الخدمة على   :1157م ـ  

 :نحوين
أن يكـون مقتطعاً من راتبه الشهري وُيدخر له إلى حين           : األول

لديون التي له، ولما    انتهاء خدمته أو استقالته، فيكون حكمه حكم ا       
كان ـ عادة ـ ال يمكنه أخذ شيء من المبلغ خالل خدمته فإنَّ له   
أن يـؤجل تخميسـه إلى حين قبضه فيخمس منه ـ فوراً ـ ما     

 .دارت عليه السنة أو السنون، كأي مال آخر
أن ال يكـون كذلك، بل هو مبلغ يستحقه عند تقاعده أو            : الثانـي 

دثةً وجديدة، فيكون المال من أرباح      استقالته، فتكون ملكيته له حا    
سـنته التـي قبضـه فيها، فيدخل في مؤنته ويلحقه حكمها، فما             
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يصـرفه منه في حاجاته ال شيء فيه، ويخّمس ما يبقى منه عند             
حلول رأس سنته إذا كان له رأس سنة، أو عند مرور سنة عليه             

 .من تاريخ قبضه إذا لم يكن له رأس سنة
لموظف في شركة أهلية أو في مؤسسة       وال يخـتلف الحكم بين ا     

 .حكومية
 مـن لـه ديـن على إنسان ويئس من تحصيله، فإن كان    :1158م ـ  

الخمـس قد تعلّق بذلك المال قبل إقراضه لزمه دفع خمسه،           
وذلـك كأن تكون قد مّرت عليه سنة عنده بدون تخميس ثُمَّ            

 .أقرضه، وإالَّ لم يجب عليه تخميسه
 : ـ كيفية تقدير الخمس5

إذا تمـت شـروط الخمس وجبت المبادرة إلى تقديره وإخراجه           
ودفعـه إلى أهله، ولكن المال الذي يجب تخميسه مرة يكون نقداً            
وأخـرى يكون عيناً، وهذه العين مرة يشتريها بمال مجمَّد قد مّر            
عليه سنة عنده، وأخرى يشتريها من أرباح السنة، كذلك فإنه مرة           

 نقداً، وجميع ذلك مرة يكون للمؤنة       يشتريها ديناً وأخرى يشتريها   
وأخرى للتجارة، كما إنَّ له في جميع الحاالت أن يخرج الخمس           
من العين وله أن يخرجه بقيمته من مال آخر كما سبقت اإلشارة            
إلـيه، وعلـيه فإنَّ تقدير الخمس يختلف أمره بسبب هذه الوجوه            

 :التي نذكر تفصيلها على النحو التالي
المال الذي ُيراد تخميسه من النقد، ليرة أو دوالراً         إذا كـان    : أوالً

أو نحـوهما، أو كان المال من األعيان التي عنده، زيتاً أو خبزاً،    
أو ثياباً أو أحذية أو سيارات أو أراضي أو أشجاراً أو نحو ذلك،             
وأراد المكلّف إخراج الخمس من نفس النقد أو العين التي عنده ال            

إنه ال مشكلة حينئذ في التقدير، بل       مـن مـال آخر مخالف له، ف       
يخرج خمس المال الموجود عنده ويدفعه ألهله، سواء في ذلك ما           

 .كان للمؤنة أو للتجارة
 إذا كانـت أفـراد العـين التـي ُيراد إخراج الخمس منها     :1159م ـ  

متساوية في قيمتها فال مشكلة في ذلك، وذلك كمن عنده ألف           
ية، فيكفيه دفع مائتي زوج     زوج من األحذية الوطنية الرجال    

 .منها خُمساً ويصح منه ذلك
وأّمـا إذا كانـت أفـراد العين مختلفة القيمة، كمن عنده خمس             
دونمـات أرض، بعضـها أعلى قيمة ألنه واقع على طريق عام            
دون البعض اآلخر، فهنا ال يكفي دفع األقل قيمة عن غيره، فإن            

وإن أراد دفع ما عليه     أحّب أن يدفع األعلى قيمة فبها وله األجر،         
فقـط من دون زيادة، فإنه ال ُبدَّ أن يلحظ اختالف القيم ويدفع ما              
 .يساوي مقدار خمس المجموع من نفس األرض أو من مال آخر
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إذا لم يرد المكلّف إخراج الخمس من نفس العين رغبة منه           : ثانياً
ب في اإلحتفاظ بالعين كاملة، أو ألنَّ العين ال يمكن تجزأتها بحس          

طبيعتها، كالثوب المخيط أو الكتاب أو الشجرة ونحوها، فالقاعدة         
إنَّ كّل ما كان قد اشتراه من أرباح السنة لمؤنته          : فـي ذلك هي   

وفضل عنه في آخر السنة فلم يستهلكه أو يستعمله في مؤنته فإنه            
يجـب تقدير هذه األعيان بقيمتها الحالية وإخراج خمسها حتى لو           

قل من ثمن الشراء، وإن كان األحوط استحباباً        كانت قيمتها اآلن أ   
 .إخراج خمس قيمتها حسب ثمن الشراء

وكـذلك الحكـم في األعيان المعّدة للتجارة إذا تعلّق بها الخمس،            
وذلـك كمثل األعيان التي اشتراها في سنته فإنه يخّمسها بقيمتها           
الحالـية ولو كانت أنقص من ثمنها األصلي، سواء ما كان منها            

ـ  يل الربح منه، كآالت الحرف والصناعة مثالً، أو ما كان          لتحص
منها لإلسترباح ببيعه، فحيث يريد تخميس المال الذي اشتري من          
أربـاح السـنة، فـي رأس سنة الخمس لمن يخمس أو بعد عّدة              
سـنوات لمـن لـم يخمس، فإنَّ عليه أن يقّدرها بقيمتها الحالية             

يسها مرة ثانية إالَّ في     ويخمسـها، ثُمَّ بعد ذلك ال يجب عليه تخم        
حالـة واحدة، وهي ما لو كانت لإلسترباح ببيعها وكانت مخمسة           
وزاد سـعرها فإنه يجب عليه تخميس هذه الزيادة بوصفها ربحاً           

 .مستجداً في السلعة
 مـا ذكـر آنفاً ـ أي كون التقدير على طبق القيمة الفعلية    :1160م ـ  

ذلك الشيء نقداً للمال ـ إنما هو في صورة ما لو دفع ثمن  
من ماله الذي ربحه في سنة الشراء، أّما إذا اقترض مقداراً           
مـن المال فاشترى به سيارة أو بيتاً أو عقاراً بهدف إقتنائه            
إلسـتخدامه فـي مؤنته أو في تجارته، ثُمَّ صار يسّدده من            
أربـاح السنين الالحقة، فإنه بعد أن يستكمل ثمنها وتمضي          

خمس يجب عليه خمس الثمن الذي      المـّدة ويـتعلّق بهـا ال      
اشـتراها به ديناً في السابق حتى لو كان ثمنها الفعلي أزيد            

أّما إذا كان الشراء من أجل اإلسترباح       .  مـن ذلـك بكثير    
ببيعها، كأْن يشتري سيارة ديناً ليبيعها، فإنه إذا زادت قيمتها          
السوقية بعدما سّدد ثمنها لزمه تخميسها بقيمتها الحالية، أي         

ـ  وهذا االختالف في   .  ع الـزيادة التي طرأت على الثمن      م
حكـم ديـن التجارة، بين ما كان منه لإلقتناء وما كان منه             
لالسـترباح، قد تعّرضنا له في مبحث أحكام خمس التجارة          

 .597:ص) حكم الديون التي عليه(في فقرة 
ولـو فرض أنَّ المكلّف دفع جزءاً من الثمن نقداً من أرباح السنة             

اً منه مقسَّطاً ووفّاه من ربح السنة الثانية، فإنه عند تقدير           وجـزء 
الخمـس يجب أن يلحظ األمرين معاً، فإذا كان نصف الثمن نقداً            
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لزمه تخميس هذا النصف بقيمته الفعلية، وتخميس النصف الثاني         
 .الذي اشتراه ديناً بقيمته السابقة عند شرائه

اشتراها بمال هو من أرباح     إذا كانت األعيان التي عنده قد       : ثالثاً
السنة السابقة التي استحق فيها الخمس ولم يخمسها، وذلك كما لو           
كان له رصيد مجمَّد قد مّرت عليه السنة ولم يخمسه، فاشترى به            
منـزالً، فإنَّ الذي يجب تخميسه هنا هو ذلك المال المجمد ال هذا             

سكنه، المنزل بشخصه، بال فرق في ذلك بين لو كان قد اشتراه ل           
فسـكنه أو لم يسكنه، وبين ما لو كان قد اشتراه من أجل اإلنتفاع              
بإنتاجه في إجارة أو تجارة، فُيغَضُّ النظُر عن نفس المنزل وعن           
قيمـته الحالية أو السابقة ويتجه وجوب التخميس إلى نفس الثمن           

نعم في صورة ما لو كان هدفه بيع المنزل         .  الـذي اشـتري به    
أن يخمس ثمن المنزل الذي     : إنَّ عليه هنا أوالً   لإلسترباح بثمنه ف  

اشـتراه به حتى لو كانت قيمته الحالية عند تخميسه أقل من ثمن             
عليه أن يخمس زيادة القيمة إذا كانت قد حدثت         : الشـراء، وثانياً  

فيه بعد شرائه وقبل بيعه، ويعامل من هذه الجهة معاملة أي رأس      
 .لنحو الذي سلفمال تجاري ُيراد اإلسترباح ببيعه با

 كـنّا قد ذكرنا في أحكام خمس التجارة ما له عالقة بتقدير  :1161م ـ  
الخمس، وهي المسائل التي تتحّدث عن كيفية تقدير الخمس         
عـند اخـتالف األسعار، بين  المفرق والجملة، وبين سعر           
الشـراء والبـيع، وعند اختالف أسعار السوق، وكذا ما له           

نة الربح، وأمور أخرى، مما ال ُبدَّ       عالقة بَجْبر الخسارة ومؤ   
 .للمكلّف من مالحظته عند تقدير ما عليه من خمس

 إذا شـك المكلّف في أنَّ هذه العين هل اشتراها بمال مجّمد  :1162م ـ  
قد مضت عليه سنة عنده حتى يقّدر خمسها على أساس ثمن           
الشراء، أو أنه قد اشتراها من أرباح سنة الشراء حتى يقّدر           

 علـى أساس قيمتها الحالية، لزمه أن يقدر خمسها          خمسـها 
 .بسعرها الحالي

 إذا اشـتبه األمر على المكلّف فلم يدر ما صرف وما بقي  :1163م ـ  
عنده، وأيضاً لم يدر ما وجب عليه الخمس فيه مما لم يجب            
علـيه، أو كان تاجراً في أمور دقيقة ال يمكن إحصاؤها، أو            

 الماضي، وأنتج وصرف    لـم يكن قد اتخذ له رأس سنة في        
ولـم يحفظ أرقاماً دقيقة لذلك، أو لغير ذلك من دواعي عدم            
العلم بالمقدار الذي يجب إخراجه خمساً بعد العلم بتعلّقه في          
ذمته إجماالً، فإنَّ تقدير الخمس هنا ال ُبدَّ أن يكون بمراجعة           
الحـاكم الشـرعي وعرض األمر عليه واإلتفاق معه على          

ه نسميها  مصالحة، فيصالحه الحاكم      تسـوية تُبـرىء ذمـت     
الشـرعي على ما في ذمته بمبلغ معين، وهذا اللفظ مأخوذ           
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من المعاملة الشرعية الموجودة في كتب الفقهاء تحت عنوان         
والـذي ُيلجأ إليه عند األمور الغامضة والمشكلة        ) الصـلح (

كـنوع مـن التراضـي علـى حل معين لحسم النزاع بين             
 .المتخاصمين

 قد َيتوهُم بعُض النّاس أنَّ هذه المصالحة هي نوع من           هـذا، وإنه  
التسـاهل مع من عليه مقدار كبير من الخمس، فيسامحه الحاكم           
ببعضـه تخفيفاً عنه ويأخذ منه البعض اآلخر، وهذا األمر غير            
صـحيح بل إنه غير جائز إذا كان َمْن عليه الخمُس غنياً أو ليس              

قّ الفقراء، والفقيه مؤتمن    مـورداً للحقّ الشرعي، فإنَّ الخمس ح      
عليه، فإن ُعرف مقدار ما على المكلّف من الخمس أخذه جميعه،           
وإن ُجهل ما عليه صالحه على مقدار يظّن براءة الذمة به، وهو            
في الواقع قد يكون أكثر مما على المكلّف، وهدف المصالحة ليس          

 .نةالتسهيل والتخفيف، بل استنقاذ الحقّ المجهول بالطريقة الممك
 إذا انكشـف للمكلّـف بعد المصالحة أنَّ الخمس أزيد من   :1164م ـ  

المقـدار الذي دفعه وجب عليه تبرأة ذّمته بدفع ذلك المقدار           
 .الزائد المعلوم
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 الفصل الثاني

 في أحكام دفع الخمس

 :وفيه مباحث
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 :في أوصاف المستحق: المبحث األول
م إذا التزم به    قـد تبـين مما ذكرناه أنَّ الخمس مورد مالي ضخ          

جمـيع المكلفين ودفعوه، ومثل هذه األموال الطائلة ال تسّد حاجة           
الفقـراء وتغنـيهم فحسب، بل إنها تفيض عن ذلك بكثير لتصبح            
مـورداً مهماً للدولة يغني خزينتها ويعينها على تمويل العديد من           

لذا فإنه قد لوحظ في     .  المشـاريع الحـيوية وسـد ثغرات مهمة       
على موارد اإلستحقاق والحاجة كّل من جانب       توزيـع الخمـس     

الدولة كجهاز له مصارفه وجانب األفراد المحتاجين إلى من ينفق          
علـيهم ويعيـنهم، وقد اصطلح في الفقه على تسمية الحصة من            

 :فكان المجموع ستة سهام توزع كما يلي" السهم"الخمس بـ 
 :أ ـ نصيب الدولة

 اللّه تعالى وسهم الرسول     فجانـب الدولة له ثالثة أسهم، هي سهم       
وسـهم ذي القربـى، وهـو اإلمام المعصوم عليه السَّالم           ) ص(

ففي حال وجود الرسول األعظم صلى اللّه عليه وآله         .  خاصـة 
وسلم فإنه هو الذي يتولى سهم اللّه تعالى وسهم اإلمام المعصوم           
مضـافاً لسـهمه، وفي حالة فقدان الرسول فإنَّ اإلمام هو الذي            

هم اللّه تعالى وسهم الرسول مضافاً لسهمه، وفي حال         يتولـى س  
غيـبة اإلمام فإنَّ الذي يتولى هذه السهام الثالثة هو النائب العام            

، )الحاكم الشرعي (لإلمام، وهو الفقيه العادل المصطلح عليه بـ        
) سهم اإلمام (كـذلك فإنَّ الفقهاء يصطلحون على هذه السهام بـ          

 .ثة مجتمعةوُيراد به هذه السهام الثال
ومـن الواضـح أنَّ هذا القسم من الخمس ال يعطى للرسول أو             
اإلمـام بصـفته العادية الشخصية، بل بماله من موقع ومسؤولية           
تسـتلزم أن يكـون لها مخصصات يستعين بها في تدبير شؤون            

لذا .  المنصـب وإدارة الدولة بالنحو الذي يراه المعصوم مناسباً        
م موجوداً وكانت والية هذا المال      فإنـه عـندما ال يكون المعصو      

سهم اإلمام  (للحـاكم الشـرعي فإنـه يجب أن يلحظ في صرف            
المقدَّر والمعلوم من خالل طبيعة التشريع      ) ع(رضـا اإلمـام     )

وسـيرة اإلمـام المعصـوم فـي المسـلمين حال حياته ونوع             
ومقتضيات موقع اإلمامة واحتياجاتها، فيلحظ الحاكم الشرعي في        

لو كان  ) ع(ألولويات التي كان يهتم بها اإلمام       مصـارفه تلـك ا    
موجـوداً، ثُمَّ يسير في سياسة توزيع سهم اإلمام على ضوء تلك            
األولـويات التي تختلف وتتنّوع باختالف كّل ظرف، وباختالف         

 .مساحة سلطة الفقيه العادل ومدى حاكميته
ي إنَّ هذه األولويات تندرج في دائرتين مترتبتين ف       : ويمكن القول 

 :األهمية
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بـذل سـهم اإلمام في كّل ما فيه نشر لتعاليم اإلسالم            : األولـى 
 .وترسيخها، بما في ذلك حماية اإلسالم وأوطانه من االعتداء

فـيدخل فـيها تمـويل مراكـز الدعوة والتبليغ، وإعداد العلماء            
والمبلغـين والدعاة، وإنشاء الجامعات والمعاهد الدينية، وطباعة        

 أعمال الدفاع عن بلدان المسلمين ومنجزاتهم       كذلك تشمل .  الكتب
في حاالت السلم والحرب بالنحو الالزم عند أهل الخبرة في هذا           
المجـال، وكـذا البذل من أجل تقوية الكيان اإلسالمي واستقالله           

 .وسيادته وإقامة شريعة العدل فيه ورد غائلة الظلم عنه
وية للمسلمين من   بذل سهم اإلمام في إقامة المشاريع الحي      : الثانية

مدارس ومستشفيات ومعاهد علمية ومشاريع إقتصادية ضرورية،       
مثل مشاريع الري واستصالح األراضي ونحوها مما يعجز عنه         
األفـراد ويحتاجه النّاس، وكذا مساعدة الضعفاء والفقراء بالمال         
والمؤسسات التي ترعى شؤونهم وتيسر أمورهم، وغير ذلك من         

 .تدخل في هذا المجالاألمور الكثيرة التي 
هـذا ومـن المعلوم أنه لو صار للفقيه العادل حكومة ودولة فإنَّ             

تتسع باتساع  ) عجل اللّه فرجه  (مجـاالت صـرف سـهم اإلمام        
 .صالحيات الدولة واهتماماتها

 :ب ـ نصيب األفراد
وهو ثالثة سهام أيضاً، وتعطى للفقراء وباألخص للمساكين منهم،         

بيل، واألمر هنا على خالف ما كان في        ولليتامـى، وألبـناء الس    
الزكاة، فإنَّ كالً من الفقراء وأبناء السبيل في مستحق الزكاة يعّم           
كـّل فقير من المسلمين، سواء كان هاشمياً أو غير هاشمي، أّما            
هـنا فـإن اإلجمـاع قد انعقد على تخصيص هذه السهام الثالثة             

 وهو القسم الذي    بالفقـراء وأبناء السبيل واأليتام من بني هاشم،       
مقابل نصيب الدولة الذي يصطلح     ) سهم السادة (يصطلح عليه بـ    

، وهذا التقسيم ملحوظ ومراعى من حيث       )سهم اإلمام (علـيه بـ    
 .المبدأ، لكنَّه قد يعطى الهاشمي من سهم اإلمام في بعض األحيان

أنَّ اآلية الكريمة قد نصت على توزيع الخمس        : وخالصة ما تقّدم  
وَأْعلُموا َأنَّما غَنْمتُم مْن شيء فأنَّ للَِّه خُُمَسه        : له تعالى كما في قو  

، الخ..وِللرَُّسوِل ولِذي القُربَى واليتَامى والمساكيِن وابِن السَّبيل        
: وهي) سهم اإلمام (ثالثة منها اصطلح عليها بـ      : فهي ستة سهام  

وسهم ذي القربى، وهـو    ) ص(سـهم اللّـه تعالى وسهم رسوله        
، وهي نصف الخمس الذي بيناه      )ع(إلمـام المعصوم   خصوص ا 

وثالثة منها اصطلح عليها بـ     .  تحـت عـنوان  نصيب الدولة      
، وهي سهم الفقراء واليتامى وأبناء السبيل من بني         )سهم السادة (
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هاشـم خاصة، وهي النصف الثاني من الخمس الذي بيناه تحت           
 ".نصيب األفراد"عنوان 

 :وهنا مسائل
سبق الكالم في مبحث الزكاة عن أوصاف الفقير وابن  قـد  :1165م ـ  

السـبيل والهاشـمي وكيفية التعّرف على الهاشمي والفقير،         
وكـذلك اشـتراط أن ال يكون المستحق واجب النفقة على           
المعطـي، وال يخـتلف األمـر في الخمس عنه في الزكاة            

وزيادة على ذلك وتأكيداً لبعض ما سبق فإنه        .  فليرجع إليه 
 :ي المستحق لسهم السادة ما يلييشترط ف

ال تشترط العدالة وااللتزام التام بأحكام الشريعة، وإن كان          : أوالً
األحـوط وجوباً عدم إعطاء تارك الصالة والمتجاهر بالمعاصي         

، كما أن األجدر بالمكلف أن يحتاط بترك دفع         وشـارب الخمـر   
 ).ع(الخمس لمن ال يؤمن بالنهح الحق ألهل البيت

لمراد باليتيم من فقد أباه وكان دون سن البلوغ، فإن بلغ لم            ا: ثانياً
يعتبـر يتيماً شرعاً ولو كان ما يزال غير رشيد وغير قادر على             

 .اإلستقالل بأموره
وال يكفي مجّرد اليتم بل ال ُبدَّ من كونه فقيراً ال يملك مؤنة سنته،              

به لمدة  فاليتيم الذي ورث عن أبيه ماالً أو عقاراً يمكن اإلستغناء           
سـنة علـى األقـل ال يعّد فقيراً فال يعطى من سهم السادة من               

 .الخمس
 إذا كانت الزوجة هاشمية، وكان زوجها غير هاشمي، فإنها :1166م ـ  

ال تعطى من سهم السادة إذا كانت غنية بزوجها، وذلك بأن           
كـان قـادراً علـى القـيام بشؤونها على مدار السنة، ولو             

 كان غير قادر على ذلك، أو كان ما         أّمـا إذا  .  باالسـتدانة 
تحـتاج إلـيه مما ال يجب بذله على الزوج، كقضاء دينها            
مثالً، فإنه يجوز ـ حينئذ ـ إعطاؤها من سهم السادة، فإن   
أخذتـه ملكـته وجـاز لهـا صرفه على زوجها وأوالدها            

 .وغيرهم
 إنَّ الهاشمي يجوز له أخذ زكاة الهاشمي:  قد قلنا في الزكاة:1167م ـ  

وهـذا غير مشترط في الخمس، فإنَّ الهاشمي يأخذ         .  فقـط 
نصـيبه من الخمس سواء كان دافع الخمس هاشمياً أو غير           

 .هاشمي
 يجوز أن يعطى فرد واحد من السادة ما يكفيه لمؤنة سنة ال :1168م ـ  

أكثـر من ذلك، ويجوز توزيع المبلغ على األصناف الثالثة          
 .سهم اإلمامبأي نحو رغبه الدافع، وكذا مصارف 
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 :في أحكام الدفع للمستحق: المبحث الثاني
ال يسـتقل من عليه الخمس بالدفع إلى المستحق من سهم السادة            
وال يِصـرفه فـي مصارف سهم اإلمام من دون مراجعة الحاكم            
الشـرعي، وهـو الفقيه المجتهد العادل أو وكيله، على األحوط           

ضافاً لالجتهاد والعدالة،   وجوباً في السهمين، وال ُبدَّ في الفقيه، م       
أن يكـون بصـيراً بمصـارفه العامة والخاصة بالنحو الموافق           

 .لتوجهات الشريعة واحتياجات المجتمع
 ال يجـب الدفع في بلد من عليه الخمس، وإن كان األولى  :1169م ـ  

صـرفه فيه مع وجود المستحق، نعم إذا اعتبر النقل إلى بلد    
ن التهاون في أداء الحقّ، آخـر ـ في هذه الحالة ـ نوعاً م   

كمـا لـو استلزم ذلك تأخير الدفع إلى فترة طويلة، فإنه ال             
كذلك فإنه إذا كان .  يجـوز نقلـه ـ حينئذ ـ إلى بلد آخر    

الخمس في غير بلد المالك فإنَّ الالزم عليه عدم التهاون في           
 .الدفع وتحري أقرب األزمنة لدفعه

ستحق، ورغب في دفع الخمس  إذا كان للمالك دين على الم:1170م ـ  
إلـيه فإنَّـه يجـوز له اعتبار ماله في ذمة المستحق خمساً             
ويـتحقّق به فراغ ذمته من الخمس إذا كان قد احتسبه عليه            

 .بإذن الحاكم الشرعي من باب االحتياط الوجوبي
 إذا دفـع الخمس للفقير ثُمَّ تبين عدم وجوب الخمس عليه،  :1171م ـ  

ول لخطأ في حساباته فإنَّ له أن يرجع        فإن كان ذلك بعد الح    
إلى ذلك الفقير ويأخذ منه ذلك المال الذي أعطاه إياه خمساً،           
وأّما إذا كان الدفع في بدايات السنة باعتقاد عدم حاجته إلى           
ذلك المال في مؤنته، فخّمسه ودفعه للمستحق، ثُمَّ تجّددت له          

وز له  حاجـة غير محتسبة في مؤنته، ففي هذه الحالة ال يج          
استرجاع ما أعطاه للفقير حتى لو كانت عينه ما تزال باقية           

 .عنده، فضالً عّما لو كانت تالفة
ولـو فرض أنَّ ما دفعه في آخر السنة كان أكثر مما يجب عليه              
دفعه جاز له استرجاعه من الفقير إذا كانت عينه باقية، وكذا إذا            

ا المال زائد عن    كانـت العـين تالفة إن كان الفقير عالماً بأنَّ هذ          
 .الخمس، فإن لم يكن عالماً بذلك فليس عليه ضمانه بعد تلفه

إنَّ المكلّف إذا لم يعلم ": كيفية تقدير الخمس" قلنا في مبحث :1172م ـ  
مقدار ما عليه من الخمس فإنَّ عليه أن يجري مصالحة مع           

والسؤال هنا أنه هل ُيلزم هذا المكلّف       .  الحـاكم الشـرعي   
س المجتهد الذي أجرى معه المصالحة أو لوكيله،        بالدفع لنف 

أو أنـه يجـوز له الدفع لمجتهد آخر غيره؟ والجواب على            
إنَّ المكلّف إذا كان يقلّد من يوجب الدفع إلى مرجع          : ذلـك 
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التقلـيد، فإنـه في هذه الحالة ال يجوز له إالَّ أن يدفع ذلك              
المـال إلـى المـرجع أو وكيله بعد افتراض أنه قد أجرى             

لمصالحة عنده أو عند وكيله، فإن كان ذلك الغير وكيالً عن           ا
نفـس مرجعه ـ أيضاً ـ فإنه ال مانع من الدفع إليه حينئذ،    
اللّهم إالَّ في صورة ما لو كان قد أجرى المصالحة مع عالم            
هاشمي مستحق لسهم السادة، وكان ذلك الوكيل الهاشمي قد         

 اقرضه إياه، فإنه    قـبض المال منه واحتسبه لنفسه فتملكه ثُمَّ       
ــ فـي هذه الحالة ـ ال يجوز له أن يدفع لغيره ولو كان    
ذلـك الغيـر وكيالً عن مرجع تقليده أيضاً،  إذ ـ في هذه    
الحالـة ـ يصـبح المال ديناً في ذمته لنفس العالم الهاشمي    

 .الذي صالحه، فال يصح الدفع لغيره حينئذ
دفع الحقّ إليه أو إلى     وأّمـا إذا كان المكلّف مقلداً لمن ال يوجب          

وكـيله، بل يجيز الدفع إلى أي مجتهد عادل أو مأذون من قبله،             
فإنـه يجـوز لـه الدفع إلى غير من صالحه من المجتهدين أو              
وكالئه، فيدفع لواحد منهم جميع الخمس أو بعضه ويعطى لغيره          

وهنا ـ أيضاً ـ تستثنى نفس الصورة السابقة،   .  الـبعض اآلخر 
و صالح عالماً هاشمياً على سهم السادة ودفعه        وهـي صورة ما ل    

 .إليه ثُمَّ أقرضه العالم إياه، فإنه ال يجوز له الدفع لغيره
 قـد ال يتمكن المكلّف من دفع تمام الخمس المتوجب عليه،  :1173م ـ  

إّمـا لعـدم توفر المال الالزم تحت يده، أو لضيق ذات يده             
ة عليه، كما   وعجـزه عن دفعه، أو لكون الدفع حرجاً ومشق        

فـي بعـض التجار الذين يربكهم دفع مبالغ كبيرة، أو لغير            
ذلك من األعذار المقبولة، فإنَّ للحاكم الشرعي أن ينظر في          
هـذا األمـر ويأخذه بعين االعتبار ويؤجل أخذ الخمس منه           

 .بالنحو الذي يراه مناسباً
له وهـذا األمـر يتّم عادة إّما بقبض الخمس من المكلّف ثُمَّ رّده              

بعـنوان الـدَّين، سواء في ذلك سهم اإلمام وسهم السادة، أو أنه             
يـأذن له ويمهله في الدفع إلى أمد معين من دون أن ُيديِّنَه المال،     
وفي كلتا الحالتين يمكن أن يقّسط له المبلغ ويمكن أن يطلب منه            
دفعه كله في وقت محّدد، وربما غير ذلك مما يكون الملحوظ فيه            

 .ف ومصلحة مستحق الخمس معاًمصلحة المكلّ
فإن تـّم االتفاق مع الحاكم الشرعي على أحد النحوين اعتُبر ذلك           
بمنـزلة الدفـع وجرى عليه حكمه، وتظهر الفائدة فيما لو زادت            
القيمة السوقية ألعيان المؤنة مثالً أو ما أشبهها خالل مّدة المهلة           

ن قد دفع   فإنه ال يجب لحاظ خمسها، بل يكون حكمها حكم من كا          
 .الخمس فعالً
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 إذا مضـت علـيه عّدة سنين ولم يكن يدفع الخمس، وكان   :1174م ـ  
خالل تلك المدة ينتج ويصرف على نفسه وعائلته، ثُمَّ تاب،          
وجـب عليه أن يحاسب نفسه خالل تلك المّدة ويبرئ ذمته           
مـن عهدة هذه الفريضة، وفيما يلي نستعرض اإلحتماالت         

 :المتوقعة في حقّه
إذا كان إنتاجه بقدر مؤنته، ولم يدخر شيئاً منه وال صرف           : أوالً

شـيئاً مـنه فـي الحرام، وال اختلط بمال محّرم، فليس عليه إالَّ              
احتسـاب ما يكون قد بقي حتماً من مؤنته، ولو بمقدار أوقية من             
الشاي أو السكر، وكذا من الكبريت والغاز والنفط والخبز، فيقدِّر          

 .تصالح به مع الحاكم الشرعيعن كّل سنة مقداراً ي
إذا كان إنتاجه يزيد عن مؤنته قليالً تارة وكثيراً أخرى،          : ثانـياً 

وكـان قـد أسـرف في بعض مصاريفه، وصرف بعضها في            
الحـرام، واقتنـى مـا كان زائداً عن حاجته من أراٍض وحلي             
ومنازل، وتاجر بماله، فربح مرة وخسر أخرى، وتصرف بماله         

التصّرف، فإنَّ احتساب ما عليه من الخمس       بغيـر ذلك من ألوان      
يخضـع لما ينطبق على حالته من القواعد التي سبق ذكرها، فإن            
كان يعرف كيف أنتج هذا المال ومتى أنتجه وكيف صرفه أجرى           
على كّل مال عنده ما سلف ذكره من أحكام، وكذا إن كان بعُضه             

 في  ونظـراً لعدم وجود رأس سنة تكون هي المقياس        .  معلـوماً 
األربـاح والمصـاريف فإنـه ما دام يعرف متى أنتج هذا المال             
وكـيف صرفه فإنَّ عليه أن يعتبر بداية السنة منذ بداية اإلنتاج،            
وينظـر إن كان قد صرفه خاللها أو استعمله في مؤنته أو زادت           
قيمـته فـيها أو نقصت، ثُمَّ يعمل على مقتضى ذلك من الخمس             

 .وعدمه
ئاً من ذلك، وكان ناسياً كيف تملك ومتى        وأّمـا إذا لـم يعرف شي      

وبـأي سـعر وكـيف تصرف به، فإنه ليس له إالَّ التصالح مع              
 .الحاكم الشرعي

 يجـوز أخـذ مقدار الخمس من مال الممتنع عن دفعه من   :1175م ـ  
دون إعالمـه وال استئذانه ولكن ال ُبدَّ أن يكون األخذ بإذن            

 .الحاكم الشرعي وأمره
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 :في أحكام تلف الخمس: المبحث الثالث
 إذا تعـّرض المال الذي تعلّق به الخمس للتلف قبل إخراج  :1176م ـ  

الخمس منه، كأن تنهّد الدار أو يحترق األثاث أو نحو ذلك،           
فإن لم يكن المالك قد قصر وتماهل في اإلخراج، وتلف من           
دون تعـٍد وال تفـريط منه فإنه ال يضمن الخمس ما دام قد              

وإن كان قد   .   منه بذهاب المال كلّه    ذهـب مقـدار الخمس    
قصـر فـي اإلخراج ولم يكن معذوراً في التأخير عن وقته        
الذي يمكن اإلخراج فيه، أو قصر في حفظه وصيانته فتلف          
قضاًء وقدراً، أو تعّدى عليه وتعّمد إتالفه، فإنه يضمن مقدار       
الخمس الذي فيه للحاكم الشرعي، وللحاكم الشرعي ـ حينئذ  

بمطالبته بمثله إذا كان له ِمثٌْل وشبيه، أو مطالبته         ــ الحقّ    
 .بقيمته إذا لم يكن له ِمثْل وشبيه

وإذا قصر المالك في اإلخراج أو الحفظ فأتلفه غيره كان الضامن           
للخمس هنا ـ أيضاً ـ هو المالك، وعليه يرجع الحاكم الشرعي   
بالـنحو الذي سبق، وذلك بغض النظر عن جواز رجوع المالك           

ذلـك المـتلف ضمن القواعد الشرعية المعتمدة في باب          علـى   
الضـمان، ألنَّ معالجـة هـذه المسـألة هنا مقتصرة على مدى             
مسؤولية المالك عن ضمان خمس ماله الذي تلف مع أصله أمام           

وأّما إذا لم يقصِّر    .  الحـاكم الشرعي الذي هو ولي ذلك الخمس       
عٍد وتفريط كان   المالـك في اإلخراج وال في الحفظ فأتلفه غيره بت         

ذلـك الغيـر هو الضامن، وعليه يرجع الحاكم الشرعي مباشرة           
 .بمقدار الخمس

 إذا قلـد المكلّـف من يقول بعدم وجوب الخمس في بعض   :1177م ـ  
األمـوال كالهديـة مثالً، فعمل برأيه مدة من الزمان فمات،           
فقلّـد من يقول بوجوب تخميس تلك الهدايا، وجب عليه دفع           

 .و كانت قد تلفت وزالت أعيانهاخمسها حتى ل
 إذا أخرج المالك خمس ماله ووضعه جانباً مقدمة إليصاله :1178م ـ  

إلى المستحق فتلف، كان عليه دفع غيره من ماله، ألنَّ عزل           
مـال الخمس عن سائر أموال المكلّف ال يعينه خمساً، كالَّ           
وال يـوجب ذلك التعيين خروجه عن ملكية المالك ودخوله          

كية المستحق، لذا فإنه عندما يتلف يكون تلفه على من          في مل 
 .هو في ملكه، و هو مالك العين، ال على المستحق

 إذا تصـرف المالـك بالعـين التي تعلّق بها الخمس فنقلها    :1179م ـ  
بمعاملـة شرعية إلى غيره قبل إخراج الخمس منها، وذلك          

ا ديناً  بمـثل ما لو باعها أو وهبها أو جعلها مهراً أو وفى به            
أو نحو ذلك، فإن كان ذلك جهالً أو غفلة منه فال إثـم عليه             
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في هذا التصّرف، وإن كان عن التفات وتعّمد فقد أثـم بهذا           
وهـو في كلتا الحالتين بمنزلة اإلتالف للمال،        .  التصـّرف 

 :ويترتب عليه أحكام
يضـمن المالـك خمـس ذلك المال الذي خرج عن ملكه،            : أوالً

 الرجوع إليه ومطالبته به، سواء مع الغفلة أو         وللحـاكم الشرعي  
اإللتفات، فيدفع للحاكم الشرعي بدله ومثله إن كان مثلياً أو قيمته           

 .إن كان قيمياً
تعتبر تلك المعاملة صحيحة، فيجوز لمن انتقل إليه المال ـ  : ثانياً

إذا كان مؤمناً ـ أن يتصرف بالمال الذي انتقل إليه من دون أن  
 وال مؤاخذاً بمقدار الخمس الموجود ضمن ذلك        يكـون مسـؤوالً   

المال، وعليه فإنه ليس للمالك ـ حتى في صورة الغفلة ـ فسخ   
تلك المعاملة واسترجاع ماله إالَّ إذا كان له ذلك من خالل طبيعة            
المعاملـة، كالرجوع في هبة غير الرحم، أو استخدام الخيار في           

 .البيع الخياري، ونحو ذلك
ان المالك قد تصّرف بمثل الَحب والبيض مما وجب         إذا ك : ثالـثاً 

خمسه عليه، فزرع الحب وصير البيض دجاجاً ونحو ذلك مما له           
نماء منفصل عن ذلك األصل، فإنه ال يضمن إالَّ مثل ذلك الحب،            
ويكـون الزرع والدجاج الناتجان عن خمس تلك األصول أرباحاً          

عن ذلك التصّرف   أّما إذا كان النماء الناتج      .  لـه ال للمسـتحق    
متصـالً، كما لو سمنت الشاة، أو نمت األشجار وكبرت بعد أن            
كانـت غرساً صغيراً فإنَّ الخمس يتعلّق بذلك المال على ما هو            
علـيه اآلن مـن الـنمو فيدخل فيه مقدار النمو الذي حدث بعد              
وجوب الخمس في العين ويكون الفقير شريكاً بذلك النمو المتصل          

 .الجديد
إذا أتجـر المالـك بالعين ـ نقداً كانت أم غيره ـ بعد     : رابعـاً 

وجـوب الخمس فيها وقبل دفعه، ولو لعذر، فربح فيها، فإن كان            
ذلك ببيعها صار الفقير شريكاً له بذلك الربح بمقدار الخمس منه،           
وإن كان بالشراء، أي أنه دفع ذلك المال ثمناً لسلعٍة فباعها وربح            

كه في الربح بنسبة حصته فيه إذا دفع        فـيها، فإنَّ الفقير ال يشار     
المكلّـف حصـة المسـتحق قبل إنتهاء سنة الشراء، وإالَّ صار            

 .المستحق شريكاً له بنسبة حصته في هذه الحالة أيضاً
يجـوز للمؤمن التصّرف بما يبذله له مانع الخمس من          : خامسـاً 

أمواله، حتى لو كان قد إشتراه بعين المال الذي تعلّق به الخمس،            
يجوز له األكل عنده والصالة في بيته وفي ثيابه ونحو ذلك، فإنَّ            ف

وزر التصـّرف بالمـال الذي لم يدفع خمسه إنما هو على مانع             
الخمـس، وال ضير في ذلك على المؤمن الذي تصّرف به عالماً            

 .أو جاهالً
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 إذا اخـتلفت قـيمة المال التالف ما بين زمان تلفه وزمان   :1180م ـ  
 .بار بزمن الدفعدفعه كان االعت
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 الباب السادس

 في األمر بالمعروف

 والنهي عن المنكر

 وفيه تمهيد ومباحث وخاتمة
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 :تمهيد
إنَّ مجاهـدة الفسـاد بالكلمـة الهاديـة والفعل الموّجه، من أهم             
الفـرائض الواجـبة علـى المسـلم اتجاه أخيه المسلم في إطار             

 االنحراف  التواصـي بالحقّ وصيانة اآلخر، فرداً ومجتمعاً، من       
فـي الفكـر والسلوك، لذا فإنه يمكن القول بأنه أعظم الفرائض            
االجتماعـية، فـيما الصـالة أعظم الفرائض الفردية والعبادية،          

باألمر : خاصـة وأنـه قـد روي عن المعصوم عليه السالم أنَّ           
بالمعروف تُقام الفرائض وتَأَمُن المذاهب، وتَِحل المكاسب، وتُمنَع        

 األرض، وينتِصفُ المظلوم من الظالم، وال يزاُل        المظالم، وتَعُمر 
النّاس بخيٍر ما أمروا بالمعروف ونَهَوا عن المنكر وتعاونُوا على          
البـر، فـإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات، وُسلط بعضهم            

.  علـى بعـض، ولم يكن لهم ناصٌر في األرض وال في السَّماء            
ضة وامتداد أثرها ونفوذه    األمر الذي يؤكد على مركزية هذه الفري      

فـي شـتى مجاالت الحياة وجميع األنظمة الفردية واالجتماعية،          
وحفـظ األمن وصيانة األرض، وهو وإن لم يكن من الواجبات           
المشـروط فعلها بنية التقرب إلى اللّه تعالى، كما هو الشأن فيما            
سـلف مـن أبـواب هذا الجزء، إالَّ أننا نذكره معها جرياً على              

 عـند الفقهاء، وتسهيالً للرجوع إليه، رغم أنَّ فيه قدراً       المألـوف 
كبيـراً من روح العبادة وجوهرها، بما هو سبيل إلى اللّه تعالى            
ومَعبِّر عن الحرص على طاعته وعلى دعوة النّاس إليها وحثهم          

 .عليها
وسـوف يظهـر مـن البحوث القادمة أنَّ األمر بالمعروف ليس            

مين متناصحين يبقى صداها خافتاً مجـّرد عالقة محدودة بين مسل     
وأثـرها ضئيالً، بل إنه يكبر ليصبح مواجهةً وثورة بين الشعب           
المـؤمن والقـيادة المنحـرفة عندما ال ينفع النصح واإلعتراض           

 .واإلحتجاج السلمي
قيام المكلّف بواجب التصّدي لتارك     ) األمر والنهي (والمـراد بـ    

ل المعروف وترك   المعـروف أو لفاعـل المنكـر لحثّه على فع         
المنكر بواحد من األساليب التي وضعتها الشريعة لذلك، وقد ُأخذ          
فـي شـروطه علـم تارك المعروف وفاعل المنكر بذلك وقيامه      
بالمعصـية عـن وعي وقصد، فال يشمل من فعل ذلك عن جهل             
بكـون المعـروف واجـباً علـيه أو المنكر حراماً عليه، بل إنَّ       

 . مختلف كما سيأتي بيانهالموقف من مثل هذا المكلّف
كّل فعل حسن أوجبتْه الشريعة أو ندبت إليه،        " بالمعروف"والمراد  

فإن كان واجباً كان األمر به واجباً، وإن كان مستحباً كان األمر            
 .به مستحباً
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كّل فعل كرهتْه الشريعة فحرمت فعله      " بالمنكر"كذلك فإنَّ المراد    
نكر حراماً كان النهي عنه     أو حثّت على التنزه عنه، فإن كان الم       

 .واجباً، وإن كان مكروهاً كان النهي عنه مستحباً وراجحاً
وال يصير المباح معروفاً وال منكراً إالَّ إذا غلب جانب المصلحة           
أو المفسـدة فـيه على غيره وانطبقت عليه العناوين اإلستثنائية           

ل الموجـبة للحرمة أو الوجوب أو االستحباب أو الكراهة، فُيعام         
معاملـة العـنوان الجديد الذي تلبَّس به، وذلك كمثل الماء المباح            
شرُبه، فإن توقف عليه دفع الضرر وإنقاذ النفس من الهالك صار     
واجباً ومعروفاً، فيجب األمر به عند تركه من قبل المحتاج إليه،           

 ..وهكذا
هـذا وينبغي اإللتفات إلى أنَّ استحباب األمر بالمستحب أو النهي        

مكـروه إنمـا هو في صورة ما لو لم يترتب عليه إيذاء             عـن ال  
المأمور وإهانته، وإالَّ َحُرَم حينئذ، كذلك ينبغي الحذر من اإلفراط          
فـي األمـر والنهي واستلزامه اإلثقال على المأمور وتزهيده في           
الـدين وتنفيـره مـنه وانقـالب األمر في نتائجه إلى ضّده من              

 األخالق، فقد روي عن     التـرغيب والحث على الطاعة ومكارم     
يا علّي إنَّ هذا الدين متين      : "قوله لعلّي عليه السالم   ) ص(النبـّي   

، مؤكداً على ضرورة تقديم الحقيقة بأسلوب       "فأوغـل فـيه برفق    
 .حكيم يتناسب مع قابليات اإلنسان وقدرته على االستيعاب

 األمـر بالمعـروف والنهي عن المنكر واجبان على نحو   :1181م ـ  
 الكفائـي، فـإذا تصّدى له من به الكفاية إلنجاز           الوجـوب 

المهمـة وتحقيق الواجب سقط التكليف عن الباقين، غير أنَّ          
وجـوبه مسـتمر فـي عموم حاالت المنكر ما دام المنكر            
موجـوداً، وكذا يبقى وجوبه مستمراً في حالة خاصة ما دام           
الشخص تاركاً لمعروف أو فاعالً لمنكر، فال يسقط الوجوب         

 .د تحقّق األمر والنهي ولو لم يكن مجدياً ومؤثراً فعالًبمجّر
 ال يخـتص وجـوب األمر والنهي بصنف من النّاس دون   :1182م ـ  

صنف، بل يجب عند اجتماع شروطه على العلماء وغيرهم،         
والعـدول والفساق، والسلطان والرعية، واألغنياء والفقراء،       

 .والرجال والنساء
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 :عليه األمر والنهيفي من يجب : المبحث األول
يجـب األمر والنهي على كّل مكلّف جمع شروط التكليف العامة           

 :من البلوغ والعقل، مضافاً إلى ما يلي
العلم بالمعروف وبالمنكر، فال يصح التصّدي لألمر والنهي        : أوالً

نعم يجب عليه تعلّم    .  ممـن ليس عنده معرفة باألحكام الشرعية      
إلبتالء بها في سلوكه وعالقاته     األحكـام التي يكون في معرض ا      

وعباداته ومعامالته، فيتوفر عنده رصيد من العلم يقدر من خالله          
علـى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ما عدا ذلك ال            
يجب عليه تعلّم األزيد من ذلك كمقدمة لألمر والنهي إالَّ أن يتعين            

، وال يوجد من    علـيه التصّدي لما ُيعلم وجوُده إجماالً من الفساد        
هـو أجـدر منه بذلك، فيجب عليه التعلّم حينئذ لمواجهة الفساد            

وكذلك الحكم لو انحصرت    .  والقـيام بالـواجب المنحصـر فيه      
الجـدارة بمجمـوعة معينة قادرٍة على األمر والنهي لوال جهلُها           
بالمعـروف والمنكـر، فـيجب حينـئذ على هؤالء جميعاً تعلّم            

 الوجوب الكفائي من أجل القيام      المعـروف والمنكـر على نحو     
بـواجب األمـر والنهي، فإذا تصّدى أحدهم للتعلّم ممن تكون له            

 .الكفاءة والكفاية سقط الوجوب عن الباقين
على نفسه وعرضه وعلى    " الضَرر"أن يأمَن اآلمُر والناهي     : ثانياً

مـا يهمـه حفظه من المال المعتد به، والمعيار في قلته وكثرته             
راً به، فيختلف باختالف النّاس في طرق معيشتهم        كون فقده مض  

وظـروفها، بل يشمل هذا الشرط عدم ترتب الضرر على غيره           
مـن المسـلمين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، كأبويه وأخوته          
وأبنائه وأقربائه وجيرانه وأهل بلده، ونحوهم ممن يمكن أن يلحقه     

 .أذى بسبب األمر والنهي
لضرر، كذلك يشترط عدم استلزامهما     وكمـا يشترط األمن من ا     

لوقوع المكلّف في الحرج الشديد الذي يصعب تحمله، وذلك كأن          
يتـرتب علـيه عدم تمكنه من التواجد في منزله، أو ترك عمل             
مـريح إلى عمل آخر مجهد ومربك، أو نحو ذلك مما يربك حياة             

 .المكلّف وعالقاته العادية المستقرة
 :مسائلوتفصيل أحكام هذا الشرط في 

 :ما يشتمل) الضرر( المراد بـ :1183م ـ 
علـى األذى المـادي الشخصي الالحق بالجسد أو النفس،          : أوالً

كالقـتل والجـرح والكسـر والجنون ونحوها من موجبات األلم           
 .والمرض الالحق بالبدن أو العقل والمشاعر
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على األذى المعنوي المتعلّق بالكرامة، كالسخرية، والتشهير       : ثانياً
بعـيوبه وفضـح أسـراره ونحوها مما يرجع إلى حرمة الذات            

 .وصيانة الكرامة والخصوصيات
وحـّد الضـرر في القلة أن يكون مما يعتني العقالء بدفعه عن             
أنفسـهم، لـذا فإنَّ مجّرد صدق عنوان الضرر عليه أو على من             
يهمـه حفظـه مباشـرة كزوجته وأبنائه وأخوته وأهله، أو على            

ن، كاٍف في سقوط وجوب األمر والنهي عن        غيـرهم من المسلمي   
 .المكلّف

فالمراد به االعتداء الجنسي    " العرض"أّمـا الضـرر الواقع على       
.  بمراتبه، سواء وقع على الذكر أو األنثى، وال حّد له قلة وكثرة           

زوجته ومحارمه من النساء بالدرجة     : وِعـْرض اإلنسـان هـم     
قه، ولكننا قلنا أنه    األولى، حسبما يفهم من لفظ العرض عند إطال       

ال يخـتص باإلنـاث فيشمل الذكور، وال بعرض اآلمر والناهي           
وحـده، فيشمل أعراض سائر المسلمين ممن سيطالهم األذى في          

 .أعراضهم
هـذا ومـن الواضـح أنَّ المراد بالضرر الواقع على المال هو             
خسارته وتلفه، وَحدُّه أن يكون معتداً به كما ذكرنا سابقاً، ويشمل           

 .ال كّل ما يملكه اإلنسان من نقد وعقار ومواٍش وغيرهاالم
حسب المصطلح " الضرر"عنوان آخر مختلف عن " الحرج ":1184م ـ  

والمـراد بـه اختالل وتيرة الحياة الشخصية        .  الشـرعي 
المعـتادة فـي المزاج والعادات والسكن والطعام والعالقات         

في والمرجع  .  بالـنحو الـذي  يصعب تحمله على اإلنسان        
تشخيصـه هـو المكلّـف نفسـه ألنـه أعـرف بوضعه             
وخصوصـياته التي تتشابك في كثير من األحيان بدرجة ال          

 .يمكن لغير المكلّف الشعور بوطأتها وتحديدها
إنَّ الحرج موجب لسقوط    : وكما قلنا في عنوان الضرر نقول هنا      

وجـوب األمـر والنهي عن المكلّف، سواء وقع نفس اآلمر في            
 .ه من أقربائه ومن سائر المسلمينالحرج أو غير

وَحـدُّه أن يكون مما يصعب ويشقّ تحمله، فإن كان دون ذلك لم             
 .يسقط به الوجوب

 ال يجـب إحـراز الضـرر والقطع به، بل يكفي الظّن أو    :1185م ـ  
أّما .  االحتمال المعتّد به عند العقالء الموجب لصدق الخوف       

 عند إحرازه والعلم به،    الحرج فإنه أمر واقعي وال يتحقّق إالَّ      
 .فال يكفي فيه ـ بحسب طبيعته ـ الظّن بالحرج أو احتماله
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 قـد يجـب فـي بعض الحاالت تحمل الضرر الواقع على    :1186م ـ  
الـنفس أو الغير، وذلك إذا ُعلم كون التصّدي لألمر والنهي           
مـن األهمـية عند اللّه تعالى وفي موازين الشريعة بحيث           

رر الواقع؛ وهو أمر واقع حتماً في       يهـون دونها تحمل الض    
حـاالت المواجهة الكبرى لدفع الظلم والفساد وإقامة النظام         

ولمـا كان تشخيص ذلك صعباً على المكلّف في         .  العـادل 
معظـم الحاالت، فإنه ال ُبدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي في           

 .التشخيص وفي مقدار الضرر الذي يجوز تحمله
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 :جب أمره ونهيهفي من ي: المبحث الثاني
ال ُبدَّ من توفر أمور في تارك المعروف وفاعل المنكر كي يجب            

 :أمره ونهيه، وهذه األمور ما يلي
العلم بأنَّ ما تركه من المعروف وأنَّ ما فعله من المنكر،           : األول

فلـو كـان جاهالً بالحكم وجاهالً بالموضوع سقط وجوب أمره           
 عليه من األمور التي ال يرضى       ونهيه إالَّ إذا كان ما يريد اإلقدام      

اللّـه تعالـى بوقوعها مطلقاً، كاإلفساد في األرض وقتل النفس           
المحتـرمة، فإنه يجب ردعه عنها ـ حينئذ ـ ولو كان معذوراً    

 .فيها
 إذا كان المكلّف مقصراً في ترك التعلم ُعّد تاركاً للمعروف :1187م ـ  

 .ووجب أمره بالتعلّم
جاهل األحكام التي يكثر ابتالؤه بها من مسائل  يجب تعليم ال:1188م ـ  

العـبادات والمعامالت إذا لم يقدر على تحصيل العلم بنفسه          
من خالل المطالعة أو استماع األشرطة المسجلة أو نحوهما         

 .من وسائل االكتساب الشخصي
أن ال يكون معذوراً في فعل المنكر وترك الواجب، وذلك          : الثاني

، أو في حاالت اإلعتقاد بأنَّ ما يفعله        كمـا في حاالت الضرورة    
ليس حراماً وما يتركه ليس واجباً، لكون ذلك هو رأيه االجتهادي           
أو رأي مـرجعه الذي يجوز له تقليده فيه، فإن ُعلم كون المكلّف             
معذوراً في ذلك سقط وجوب األمر والنهي إالَّ أن يكون ما يريد            

ه تعالى بوقوعها   اإلقـدام علـيه مـن األمور التي ال يرضى اللّ          
مطلقاً، ولو من الجاهل والغافل، كاإلفساد في األرض وقتل النفس          
المحتـرمة، فإنه يجب ردعه عنها ـ حينئذ ـ ولو كان معذوراً    

 .فيها غير مأثوم عليها
 يجـب على اآلمر والناهي الجري على ما هو ظاهر حال  :1189م ـ  

ن له  فاعـل المنكر وتارك المعروف وأمره ونهيه حتى يتبي        
كونه معذوراً بالمخالفة، فال َيكتفي وال َيعتَدُّ بظّن أو احتمال          

 .كونه معذوراً فيها، ولكنَّه إذا أمكن سؤاله كان ذلك أولى
قد يشترط بعض الفقهاء في وجوب األمر والنهي كون         : الـثالث 

العاصـي متلبسـاً بالمعصـية فعالً، أو ممن علم إصراره عليها            
ن الظاهر كفاية إحراز عزم الفاعل      وصـدورها منه مراراً، ولك    

علـى ترك المعروف أو فعل المنكر للمرة األولى أو عزمه على            
تكرر ذلك منه في وجوب أمره أو نهيه، من دون ضرورة لكونه            
يمـارس المعصـية فعالً، أو لكونه قد ظهر منه اإلصرار على            
االسـتمرار فيها بعد ممارستها، فحيث يكون توجيه األمر والنهي   
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 مقبوالً عند العقالء يصير واجباً ولو لم يكن متلبساً بالمخالفة           إليه
 .فعالً أو مصراً على االستمرار فيها بعد التلبس بها

فـإذا فعل المعصية ثُمَّ ظهر منه اإلرتداع عنها وعدم الرغبة في            
تكـرارها لـم يجب أمره ونهيه حينئذ، بل يكفي احتمال ارتداعه            

ا تهاون في التوبة وجب أمره      نعم إذ .  عـنها في سقوط الوجوب    
 .بها

احتمال تأثير األمر أو النهي بالفاعل، والمراد به التأثير         : الـرابع 
ــ من حيث المبدأ ـ ولو كان ذلك في المستقبل، أو بانضمامه   
إلى األوامر أو النواهي الصادرة من اآلخرين، أو بكونه سبباً في           

ملي به أو نحو ذلك،     إثارة التفكير لديه مما قد يؤدي إلى تأثره الع        
ولـيس المـراد التأثيـر الفـوري، بل هو في مقابل القطع بأنَّ              
الشـخص الفاعل ال يبالي باألمر والنهي وال يتأثر بهما، وال ُبدَّ            
مـن التدقـيق فـي ذلك ألنَّ بعض النّاس ربما يستعجلون القطع             
بالسلب انطالقاً من حالة نفسية ال شعورية في حّب الراحة والبعد           

فإذا قطع بعدم تأثير األمر أو النهي بهذا الفاعل         .  لمسؤوليةعن ا 
وعدم اهتمامه بالطاعة وإصراره على اإلرتكاس في المعصية لم         

 .يجب أمره أو نهيه
هـذا وال ُبدَّ من دراسة واقع العاصي وظروفه وابتداع الوسائل           
المؤثرة فيه واختيار الشخص والزمان والمكان بالنحو الذي يكفل         

 . فيه، كما سنبينه في مبحث وسائل األمر والنهيالتأثير
 في كّل مورد قلنا فيه بسقوط وجوب األمر والنهي ال نعني :1190م ـ  

بذلك عدم جوازهما، بل يجوز األمر والنهي من باب التذكير          
باللّـه تعالـى بأسلوب لطيف وموعظة حسنة، اللّهم إالَّ أن           

 .هي فيحرم حينئذيكون في ذلك إهانة وإيذاء للمأمور أو المن
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 :في مراتب األمر والنهي: المبحث الثالث
يمكـن للمكلّـف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويواجه           

 :العصاة والمتمردين بأساليب ثالثة
اإلنكـار بالقلـب، وهو أن يأتي بعمل ُيظهر به انزعاجه           : األول

وكـراهته للمعصـية، وذلك بمثل اإلعراض عنه، وترك الكالم          
عدم مصافحته والسالم عليه، ونحو ذلك من األمور التي         معه، و 

 .تدل على كراهة ما وقع منه
 المقاطعـة والهجران من الوسائل التي يمكن استخدامها في  :1191م ـ  

الـردع عـن المنكر، وحينئذ يجوز المضي فيهما حتى لو           
إسـتلزما تـرك الـواجب في بعض األحيان، وهذه بعض           

 :األمثلة
لمقاطعة ترك رّد السَّالم عليه إذا كان الرّد  ـ يجوز في حال ا 1

مشـجعاً له على االستمرار، أو معطالً لفرصة التأثير، وإالَّ          
 .لم يجز

 ـ يجوز ترك صلة األرحام مع إبقاء الصلة ـ من حيث المبدأ   2
ــ بأمـور هامشية ال تضر بفاعلية المقاطعة من الجهات           

 .الحيوية
عن زوجها العاصي إذا  ـ يجـوز للـزوجة منع نفسها جنسياً    3

كـان المنكـر الـذي يمارسه والمعروف الذي يتركه من           
األهمـية بحيث يترك تأثيراً سلبياً كبيراً على واقع الشخص          
أو المجـتمع، وكان االمتناع من قبلها من األساليب المؤثرة          

وهكذا أمثالها من   .  فـي التـزامه بالمعروف وتركه للمنكر      
 .سائر الموارد
تحكم هذه االستثناءات أنه كلّما كان المنكر الذي        والقاعـدة التي    

يمارس أو المعروف الذي يترك أهم وأكبر في سلبياته ومفسدته،          
وتوقـف دفعـه علـى ارتكاب ما هو دونه في األهمية جاز دفع     
األعظـم مفسدة باألقل مفسدة انطالقاً من قاعدة التزاحم، وسوف          

لكن .  من المباحث يأتـي مزيد ذكر لموارد هذه القاعدة فيما يلي          
لما كان المكلّف غير قادر على تشخيص مراتب األهمية في كثير           
مـن المـوارد فإنه ال غنى له عن الرجوع إلى الفقيه العادل في              

 .ذلك
اإلنكـار باللسـان، وهـو األمر والنهي بالكلمة بالنحو          : الثانـي 

المناسـب والمؤثـر، ولـيس من الضروري أن يكون الخطاب           
نهـي إالَّ أن يكون هو األسلوب األنجع في         بصـيغة األمـر وال    

التأثيـر، فيصـح الخطـاب بصـيغة البيان والتوضيح وشرح           
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األهداف، وبصيغة الموعظة والتخويف من العقاب والترغيب في        
الـثواب، كـذلك فإنَّ لهجة الخطاب يمكن أن تكون هادئة أخوية            
منفـتحة، أو أبـوية مسـتوعبة وموجهة، أو تكون شديدة قوية            

 . خالية من التهديد طوراً ومشتملة عليه طوراً آخرحازمة،
وال يخفـى أنَّ التأثيـر يختلف شّدة وضعفاً باختالف األشخاص           
واألزمنة واألمكنة، فقد يتأثر الّرجل بكالم المرأة وال يتأثر بكالم          
الـّرجل، وبالعكس، وقد يتأثر الشاب بكالم من هو في سنه أكثر            

سناً أو العالم الديني، وقد يكون      مـن تأثـره بكالم أبيه أو األكبر         
التأثير في سهرة جماعية أكثر منه في خطاب انفرادي، أو يكون           
التأثير في شهر رمضان أو مجالس عاشوراء، أو بطريقة اإلنشاد          
والموسيقى، أو في نزهة في البرية، أو بواسطة فيلم أو مسرحية           

ال ُبدَّ  وحينئذ فإنه   .  أو إذاعـة، ونحو ذلك مما ال يمكن إحصاؤه        
مـن اختيار ما نعلم تأثيره في العاصي من فنون القول وأساليبه            

هذا وال يجوز استعمال أية لهجة      .  وأزمنـته وأمكنته وأشخاصه   
 .عنيفة في القول إذا أمكن تحقيق النتائج اإليجابية باألقل منها

اإلنكار باليد، والمراد به إيذاؤه وإيالمه بالضرب الذي        : الـثالث 
 :اليد عادة، وال ُبدَّ من مالحظة أمورتستخدم فيه 

كما .  ال يلجـأ إلـى الضرب إالَّ بعد فشل سائر األساليب          :  أوالً
 .سيأتي بيانه

الحّد األعلى للضرب أن يبقى ما دون الكَسر والَجرح، فإن          : ثانياً
توقـف الـردع على الكسر أو الجرح أو القتل وجب كونه بإذن             

ائبه الخاص، بل ال يبعد شموله      اإلمام المعصوم عليه السالم أو ن     
لنائبه العام، وهو الفقيه العادل الذي يملك إدارة الموضوع بالنحو          
الـذي ال يسـيء للنظام العام، ويوصله بعد الدرس والتأمل إلى            
النـتائج المطلوبة المناسبة للمصلحة اإلسالمية العليا التي تفرض         

رة على الحاكم   التحّرك نحو مواقع الفساد، وذلك كما في حالة الثو        
الظالم والنظام الجائر التي يمكن الوصول بها إلى قتله أو جرحه،           

 .أو قتل أعوانه أو جرحهم، تمهيداً إلسقاطه
يجـب التـرتب في مراتب الضرب من أدناها خفة إلى           : ثالـثاً 

أقصـاها شـّدة، وهـذا معناه ضرورة تشخيص الحالة ودرسها           
اسبة هذه المرتبة من    بجوانـبها المختلفة وتحصيل االطمئنان بمن     

الضرب لهذا النوع من المنكر، أو لخصوص فاعل معين للمنكر،          
لذا فإنه ال يبعد اعتبار     .  أو لخصوص زمان معين أو مكان معين      

هـذا األسـلوب مـن األمـر بالمعروف والنهي عن المنكر من             
الواجـبات المتصـلة بالنظام العام الذي تفرضه الدولة اإلسالمية          

جدت ـ بأمر الولي الشرعي في تخطيطها للواقع  العادلة ـ إن و 
العملـي لألّمـة، أّمـا إذا لـم تكن هناك حكومة إسالمية، وكان        
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المجـتمع اإلسـالمي خاضـعاً لحكومة غير إسالمية، فقد يجوز          
للمؤمنـين، أو يجـب علـيهم، القيام بهذا الواجب بالمقدار الذي            

لموضوع يـتوقف عليه دفع المنكر وإقامة المعروف بعد دراسة ا         
مـع أهـل الخبرة من جميع النواحي حتى ال يسيء استخدام هذا             
األسـلوب إلى الواقع اإلسالمي العام، أو إلى الصورة اإلسالمية          
المشـرقة، أو إلـى الـنظام االجتماعي العام، وذلك بالنحو الذي     
يؤدي إلى الفوضى، أو إلى اإلضرار بالمسيرة اإلسالمية، أو إلى          

 .ن المخاطرالفتنة، أو غير ذلك م
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 :في أحكام األمر والنهي: المبحث الرابع
 :وهو يتضمن جملة من المسائل نذكرها كما يلي

 ال يجـب الترتيب بين اإلنكار بالقلب وبين اإلنكار باللسان  :1192م ـ  
أّما .  بـل يخـتار اآلمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما          

ز اللجوء إليه إالَّ    اإلنكـار باليد فقد أشرنا آنفاً إلى أنه ال يجو         
بعد استنفاد جميع الوسائل األخرى أو العلم بعدم تأثيرها ولو          
لـم يسـتخدمها، والمعيار في جميع هذه المراتب هو حث           
العاصي على التوبة والطاعة بأقل قدر من اإلهانة واإليذاء،         
ألنَّ األصـل هـو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن          

 .كان متعيناًتحقّق الهدف بألطف سبيل 
 ال يتـرتب على السلطة في الحكم أو على عالقة األبوة أو  :1193م ـ  

الـزواج حـقّ اسـتثنائي للحاكم واألب والزوج في األمر           
والنهـي علـى الطرف اآلخر، بل هم محكومون في األمر           
والنهي مع من يتعلّق بهم بنفس األحكام العامة لألمر والنهي          

حاالت نادرة ال تدخل    مـن دون خصوصـية لهم فيها، عدا         
تحـت عـنوان األمر والنهي وإن أفادت فائدته، ولمزيد من        

 :التوضيح نذكر بعض األمثلة
ال " التعزير" ـ إنَّ ما يصدر من الحاكم الشرعي تحت عنوان  1

يدخل في باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو          
 داخل في باب العقوبات التي يجريها الحاكم بغرض أعم من         
ردع فاعـل المعصـية وتأديبه، وذلك بما يتعداه إلى تأديب           

 .المجتمع وإحالل هيبة السلطة فيه
 ـ حـقّ الوالد في تأديب ولده هو ـ أيضاً ـ خارج عّما نحن     2

فـيه، والملحوظ فيه حالة ما قبل البلوغ التي ال يكون الولد            
 فيها مكلّفاً أصالً، وحيث يضطر الوالد إلى ضربه تأديباً فإنَّ         
لـه حـدوداً أخـرى غيـر ما هو للضرب في باب األمر              

 .بالمعروف والنهي عن المنكر
لـذا فإنَّ الواجب على الوالد ـ بعد بلوغ أوالده ـ التزام أحكام    
األمـر والنهي في عالقته معهم، مثله في ذلك مثل أمره أو نهيه             

 .لغير أوالده من سائر النّاس
أمرها بالمعروف  ـ الـواجب علـى الزوج اتجاه زوجته أن ي   3

ويـنهاها عن المنكر كما يأمر غيرها من النّاس، وإن كان           
بإمكانـه اسـتخدام بعض الوسائل الذكية الضاغطة بحرية         
أكبـر، ومـا ذكـرته اآلية الكريمة من جواز ضربها عند            
نشـوزها ال يخرج عن الجّو العام ألحكام األمر والنهي، لذا   
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والهجر، كما أنَّ   فإنـه ال يجـوز ضربها إالَّ بعد الموعظة          
للنشـوز بعض تفاصيل قد تمّيزه عن مراتب األمر والنهي،          
فهـو حالة خاصة َأْوكََل اإلسالم أمر عالجها للزوج ضمن          
إطارها الخاص، وفيما عدا ذلك فإنَّ عالقته بها يجب أن تتّم           

 .ضمن اإلطار العام لنظام العالقات في اإلسالم
 يجوز له في عالقته  ـ ليس لألخ سلطة خاصة على أخته، وال 4

بهـا أن يـتجاوز الحـدود المرسـومة لعالقة عامة النّاس            
ببعضهم البعض، وما هو شائع في مجتمعنا من الممارسات         
الظالمـة بحقّ الفتاة من قبل أخيها أمر ال يقره اإلسالم وال            
يعتـرف بـه، ولو كان تحت عناوين مثل التأديب والتربية           

 .والمحافظة على الشرف ونحو ذلك
 ـ في عالقة األرحام ببعضهم البعض قد يستحل األب أو األخ  5

أو الزوج شتم ولده أو أخته أو زوجته بهدف تربيته أو أمره            
بالمعـروف، وهو أمر غير جائز ـ باألصل ـ ال في حقّ    
القريب وال في حقّ الغريب، نعم إذا كان اإلغالظ في القول           

 إذا كانت   بهـذا الحـّد مؤثـراً في اإلرتداع جاز استخدامه         
 .المعصية المنهي عنها أهم وأعظم مفسدة

 ـ إذا توقـف أمـر الـوالدين بالمعروف من قبل الولد على     6
اإلغـالظ في القول أو الضرب أو الحبس أو نحو ذلك جاز            
أو وجب القيام به، ألنَّ ذلك من مصاديق البّر بهما، ولكن ال          

واقعية ـ  ُبدَّ من التدقيق في دراسة الوسائل ـ من الناحية ال 
فـي ضرورتها أو جدواها وعدم التسّرع في ذلك، فال يقدم           
على التصرفات السلبية قبل اقتناعه بها بطريقة شرعية حتى         

 .ال يختلط عليه مورد الِبر بمورد العقوق
 قـد يـوجب النهـي عـن المنكر ارتكاب الناهي لبعض     :1194م ـ  

و المحـّرمات، مثل الدخول إلى بيت بدون إذن، أو النظر أ          
اللمس لما يحرم من المرأة األجنبية، أو الجلوس على مائدة          
يشـرب عليها الخمر، ونحو ذلك، وحينئذ فإنه ال ُبدَّ في مثل      
هذه األمور من دراسة أهمية المنكر في نتائجه السلبية على          
الفـرد أو المجتمع، من هذا المحّرم أو ذاك، فإذا كان أكثر            

الَّ فال يجوز، انطالقاً    أهمية وخطورة من الحرام جاز ذلك وإ      
مـن قاعـدة التزاحم التي ترتكز على تقديم األهم واألكثر           
مصلحة على المهّم إذا توقف امتثال األهم على ترك المهّم،          

 .على ما مّرت اإلشارة إليه في مسائل سابقة
 إذا توقـف التأثير في األمر والنهي على اجتماع أكثر من  :1195م ـ  

م، كالجمعية أو النادي أو الحزب،      واحد، سواء في إطار منظ    
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أو من دون تنظيم وتكتل، وجب عليهم ذلك مع إمكانه، ولم           
يسقط التكليف عنهم إالَّ به، ولذا فإنه ال يحرُم، بل قد يجب،            
تشكيل األحزاب والمنظمات اإلسالمية من أجل الدعوة إلى         
اللّـه تعالى والعمل لتوجيه النّاس إلى طاعته، وإلى االلتزام          

سـالم فكراً وعاطفة ومنهجاً للحياة، ومواجهة المنكر في     باإل
العقـيدة والخـطّ والواقع، وإقامة الحقّ وإزهاق الباطل، مع          
مالحظـة الحدود الشرعية في الحركة واألسلوب والتخطيط        
والمـواجهة فـي المسـألة السياسية واألمنية واالجتماعية         

قع والعسـكرية، ومن دون تعصب أو انغالق أو تمزيق للوا         
اإلسالمي أو تكفير أو تفسيق لمن كان بعيداً عن الحزب أو           
المـنظمة، ليكون هذا النهج وسيلة من وسائل تقوية اإلسالم          

 .في الواقع، وال فرق في ذلك بين العالم الديني وغيره
 إذا توقـف األمـر والنهي، وخاصة المهم من المعروف،   :1196م ـ  

من قبل اآلمر أو    كإصالح ذات البين ونحوه على بذل المال        
الناهـي لـم يجب عليه صرف المال في هذا السبيل إالَّ إذا             
كان المنكر يمثّل خطورة كبرى، كما إذا كان النزاع الواقع          
بـين النّاس يؤدي إلى إتالف األنفس واألموال والفتنة، ولم          
يوجد من الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة ما يمكن بذله          

اس وجوباً كفائياً بذل ما يتحقّق      فـي ذلك، فإنه يجب على النّ      
به زوال المنكر وإقامة المعروف من األموال، أّما مع وجود          
الحقـوق الشـرعية، كالزكاة وسهم اإلمام عليه السالم فإن          

 .صرفها في مثل ذلك من أفضل المصارف
 ال يجـوز للمسـلمين وضـع أوالدهـم في المدارس غير     :1197م ـ  

لضالل ولو في المستقبل،    اإلسـالمية إذا خـيف عليهم من ا       
وإالَّ جـاز وضـعهم فـيها، ولكنَّنا ال نشجع ذلك مع وجود             
مـدارس إسـالمية فـي المستوى التربوي النموذجي، ولو          
فـرض عـدم وجـود مدارس إسالمية، وخيف على أوالد           
المسـلمين من الضالل في المدارس غير اإلسالمية كما هو          

 التربوية، فإنه   الغالـب، مما يجعله من المنكرات االجتماعية      
يجـب علـى المسلمين بالوجوب الكفائي السعي إليجاد تلك          

 .المدارس بالمقدار الذي يحقّق الكفاية
 إذا توقـف ردع فاعل المنكر على اإلستعانة بالظالم جازت  :1198م ـ  

اإلستعانة به حتى مع العلم بأنَّ الظالم سوف يتعدى ويتجاوز          
 أن يكون الضرر الذي     الحّد الشرعي المقبول في ردعه، إالَّ     

سـوف يلحـق فاعل المنكر أعظم مفسدة من المنكر الذي           
يفعله، فيدخل حينئذ في باب التزاحم وضرورة الموازنة بين         

 .األهم والمهم
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 البدعة هي نسبة حكم أو معتقد إلى اإلسالم مع عدم وجود :1199م ـ  
نص يدل عليه وال قاعدة شرعية تشمله، وال حكم عقلي يلزم    

هـي من المنكرات التي قد تمثّل خطورة كبرى في          بـه، و  
المجـتمع اإلسالمي، ألنها قد تترك تأثيراتها على التصّور         
العقيدي أو الواقع العملي فتؤدي إلى انحراف المسلمين عن         
اإلسـالم في العقيدة والعمل، ولذلك ال ُبدَّ من مواجهتها بكّل           

عافها، وربما  الوسائل العملية الحكيمة الكفيلة بإزالتها أو إض      
يجب القيام بذلك حتى لو لم يكن هناك أمل في التأثير، ألنَّ            
المطلـوب هـو إبعـاد التصـّور العام للمسلمين ـ حتى      

 .المنحرفين منهم ـ عن اعتبارها عنواناً إسالمياً شرعياً
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 :خاتمة
لمـا صار فعل المنكر وترك المعروف ظاهرة كبيرة متمثّلة في           

سـات، مضافاً لتمثّلها في أفراد  دول وهيـئات وجمعـيات ومؤس    
عاديين أو ذوي شأن، فإنَّ المواجهة القوية المؤثرة لهذه الظاهرة          
تحتاج إلى دراسة واسعة وخطّة شاملة تتصل بالواقع االجتماعي         
والسياسـي واالقتصـادي ونحوه، أّما العاملون في حقل التوجيه          

ا كّل الدينـي فـإنَّ علـيهم ـ بقدر موقعهم وطاقتهم ـ أن يبذلو     
جهـدهم فـي الوعظ واإلرشاد والتوعية ومواجهة الواقع الفاسد          
بحكمـة وعمـق ورويـة وشـمولية، وأن يحّركوا جهودهم مع            
العاملين في سبيل تحويل الخطّة إلى واقع في هذا الموقع أو ذاك،            
ألنَّ المـرحلة هي مرحلة الطوارىء التي ينبغي لهم أن يحّركوا           

 . الرسالي الكبيرفيها كّل طاقتهم في هذا الهمِّ
 .ثُمَّ إنه قد ذكر بعض األكابر قدس سره

إنَّ من أعظم أفراد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعالها          
وأتقـنها وأشـّدها، خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدِّين أن يلبس           
اآلمـر أو الناهـي رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء           

ل نفسه باألخالق الكريمة،    المنكـر محـرمه ومكروهه، ويستكم     
وينزهها عن األخالق الذميمة، فإنَّ ذلك منه سبب تام لفعل النّاس           
المعـروف، ونزعهم المنكر، خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ         
الحسـنة المرغبة والمرهبة، فإن لكّل مقام مقاالً، ولكّل داء دواء،           
وطـب الـنفوس والعقـول أشّد من طب األبدان بمراتب كثيرة،            

حينـئٍذ يكون قد جاء بأعلى أفراد األمر بالمعروف والنهي عن           و
 .المنكر

وهنا يستحسن ذكر جملة من األمور الداخلة في المعروف تذكيراً          
بهـا وتـرغيباً فيها، وذكر أمور من المنكر تزهيداً فيها وتنفيراً            

 :عنها، وذلك في مطلبين
 :في ذكر أمور هي من المعروف: المطلب األول
وَمْن َيعتِصْم باللّه   : تصام باللّه تعالى، قال اللّه تعالى     االع: مـنها 

، وروي عن أبي عبد اللّه عليه       فقـد ُهـدَي إلى صراٍط ُمْستقيمٍ      
ما اعتصَم بي   : أوحى اللّه عزَّ وجّل إلى داوود     : "السَّـالم أنه قال   

عبٌد من عبادي دوَن أحٍد من خلقي َعرفْتُ ذلك مْن ِنيتِه، ثُمَّ تَكيُده             
 ".ماواتُ واألرُض ومْن فيهن إالَّ َجعلتُ له الَمخَرَج ِمْن بينهنَّالسَّ

الـتوكل على اللّه سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه العالم         : ومـنها 
وإذا لم يتوكل عليه    .  بمصـالحهم والقـادر على قضاء حوائجهم      

تعالـى فعلـى من يتوكل، أعلى نفسه، أم على غيره مع عجزه             
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، ومْن َيتوكَّْل على اللّه فَهَو َحْسُبه      :وجهلـه؟ قـال اللّه تعالى     
الِغنَى والِعزُّ  : "وروي عـن أبـي عبد اللّه عليه السَّالم، أنه قال          

 ".َيُجوالن، فإذا ظَِفرا ِبموضٍع مَن التوكِّل َأْوطَنا
حسن الظّن باللّه تعالى، فعن أمير المؤمنين عليه السَّالم         : ومـنها 
 ال َيحُسن ظنُّ عبٍد مؤمٍن باللّه إالَّ        والذي ال إله إالَّ هو    : "فيما قال 

كاَن اللّه عند ظنِّ عبِده المؤمن، ألنَّ اللّه كريٌم بيده الخيُر َيستحي            
أن يكوَن عبُده المؤمُن قد أحسَن به الظَّنَّ ثُمَّ ُيخِلفُ ظنَُّه ورجاَءه،            

 ".فَأحِسنوا باللّه الظنَّ وارغُبوا إليه
 عن محارم اللّه، قال اللّه      الصـبر عند البالء، والصبر    : ومـنها 
، وروي عن   إنَّما ُيوفَّى الصاِبروَن أجَرهم بغيرِِ ِحساب     : تعالى

فاصبْر فإنَّ  : "رسـول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حديث أنه قال          
فـي الصـبِر علـى ما تكره خيراً كثيراً، واعلم أنَّ النصَر مع              

سِر ُيسراً، إنَّ مع    الصـبر، وأنَّ الفـرَج مع الكرِب،  فإنَّ مع العُ          
ال ُيعدُم  : "، وعن أمير المؤمنين عليه السَّالم، أنه قال       "الُعسِر ُيسراً 

: ، وعنه عليه السَّالم أيضاً    "الصـبُر الظَفَـَر وإن طاَل بِه الزمانُ       
صبٌر عند المصيبة حسٌن جميٌل، وأحسُن من       : الصـبُر صبران  "

 ".ذلك الصبُر عند ما حرََّم اللّه تعالى عليَك
ـ  ما عبادة أفضُل عند    : "العفة، فعن أبي جعفر عليه السَّالم     : نهاوم

إنما : "، وعن أبي عبد اللّه عليه السَّالم      "اللّـه من عفِة بطٍن وفرجٍ     
شيعةُ جعفر مْن عفَّ بطنَه وفَرجه، واشتَدَّ ِجهاُده، وَعِمل لخاِلقه،          

" عفرورجا ثَواَبه، وخافَ ِعقاَبه، فإذا رأْيتَ أولئَك فأولئك شيعةُ ج         
 .عليه السَّالم

: الحلم، روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه قال          : ومنها
، وعن أمير المؤمنين    "مـا أعزَّ اللّه بجهٍل قط، وال أذلَّ بحلم قط         "

أول عوض الحليم من حلمه أنَّ النّاس : "علـيه السَّـالم أنـه قال     
ال : "، وعن الرضا عليه السَّالم أنه قال      "أنصـاره علـى الجاهل    

 ".يكون الّرجل عابداً حتى يكون حليماً
التواضع، روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه          : ومـنها 

مـن تواضـع للّه رفعُه اللّه ومن تكّبر خفضه اللّه، ومن            : "قـال 
اقتصد في معيشته رزقه اللّه ومن بذّر حرمه اللّه، ومن أكثر ذكر     

 ".الموت أحّبه اللّه تعالى
صـاف النّاس، ولو من النفس، ُروي عن رسول اللّه          إن: ومـنها 

سيُِّد األعمال إنصاف النّاس من     : "صـلّى اللّه عليه وآله أنه قال      
 ".نفسك، ومواساة األخ في اللّه تعالى على كّل حال

اشتغال اإلنسان بعيبه عن عيوب النّاس، فعن رسول اللّه         : ومنها
له خوف اللّه عزَّ    طوبى لمن شغ  : "صـلّى اللّه عليه وآله أنه قال      
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وجـّل عـن خـوف النّاس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب             
إنَّ أسرع الخير ثواباً    : "، وعـنه صلّى اللّه عليه وآله      "المؤمنـين 

البر، وإنَّ أسرع الشر عقاباً البغي، وكفى بالمرء عيباً أن يبصر           
من النّاس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يعّير النّاس بما ال يستطيع             

 ". وأن يؤذي جليسه بما ال يعنيهتركه،
إصـالح الـنفس عند ميلها إلى الشر، روي عن أمير           : ومـنها 

من أصلح سريرته أصلح اللّه     : "المؤمنـين علـيه السَّالم أنه قال      
تعالـى عالنيته، ومن عمل لدينه كفاه اللّه دنياه، ومن أحسن فيما            

 ".بينه وبين اللّه أصلح اللّه ما بينه وبين النّاس
الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، روي عن أبي عبد          :  ومـنها 

من زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في        : "اللّه عليه السَّالم أنه قال    
قلـبه، وانطلـق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها،           

، وروي أنَّ رجالً قال ألبي      "وأخـرجه منها سالماً إلى دار السَّالم      
إني ال ألقاك إالَّ في السنين فأوصني بشيٍء        : "لسَّالمعبد اللّه عليه ا   

أوصيك بتقوى اللّه، والورع    : حتـى آخـذ به؟ فقال عليه السَّالم       
واالجتهاد، وإياك أن تطمع إلى من فوقك، وكفى بما قال اللّه عزَّ            

وال تَُمدَّنَّ عينْيَك إلى ما     : وجّل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله      
فال : ، وقال تعالى  أزواجاً ِمنْهم َزهرةَ الحياِة الدنيا    متَّْعـنا ِبـِه     

، فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول       تُعِجْبك أموالُهم وال َأوالُدهم   
اللّه صلّى اللّه عليه وآله، فإنما كان قوته من الشعير، وحلواه من            
التمـر ووقـوده من السعف إذا وجده، وإذا أصبت بمصيبة في            

ذكر مصابك برسول اللّه صلّى اللّه      نفسـك أو مالـك أو ولدك فا       
 ".عليه وآله فإنَّ الخالئق لم يصابوا بمثله قط

 :في ذكر بعض األمور التي هي من المنكر: المطلب الثاني
: فعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه قال        .  الغضب: مـنها 

، وعن أبي عبد اللّه     "الغضب يفسد اإليمان كما يفسد الخل العسل      "
وعن أبي جعفر   ".  الغضب مفتاح كّل شر   : "سَّالم أنه قال  علـيه ال  

إنَّ الّرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى       : "علـيه السَّالم أنه قال    
يـدخل النّار، فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من       
فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، وأيما رجل غضب          

 ".، فإنَّ الرحَم إذا ُمسَّتْ سكنتعلى ذي رحم فَلَيْدُن منه فَلَْيمسَُّه
الحسد، فعن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السَّالم أنهما          : ومنها
، وعن  "إنَّ الحسـد ليأكل اإليمان كما تأكل النّار الحطب        : "قـاال 

إنه : "رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه قال ذات يوم ألصحابه          
 الحسد، ليس بحالق الشعر     قد دب إليكم داء األمم ممن قبلكم وهو       

ولكـنَّه حالـق الّدين، وُينَجِّي فيه أن يكف اإلنسان يده، ويخزن            
 ".لسانه، وال يكون ذا غَْمٍز على أخيه المؤمن
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من : "الظلم، روي عن أبي عبد اللّه عليه السَّالم، أنه قال         : ومنها
، وروي  "ظَلَـَم مظلمـةً ُأخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده             

ما ظَفَر بخير من ظفر بالظلم، أّما إنَّ : "أيضـاً أنـه قـال     عـنه   
المظلـوم يأخـذ مـن دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال              

 ".المظلوم
كون اإلنسان ممن يتقى شره، فعن رسول اللّه صلّى اللّه          : ومنها

شر النّاس عند اللّه يوم القيامة الذين يكرمون        : "عليه وآله أنه قال   
ومن خاف  : " وعن أبي عبد اللّه عليه السَّالم أنه قال        ،"اتقاء شرهم 

إنَّ أبغض  : "وعنه عليه السَّالم أيضاً   " الـنّاُس لسانَه فهو في النّار     
 ".خلق اللّه عبٌد اتقى النّاُس لسانَه
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 الباب السابع

 في أحكام الدفاع

 وفيه تمهيد ومبحثان وخاتمة
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 :تمهيد
ا من األمور الفطرية    يعتبـر الـدفاع عـن النفس وعّما يتعلّق به         

المـركوزة في طبيعة اإلنسان، وقد أقّره الشرع وأمر المكلّف به           
وحثه عليه، مرغباً بالثواب على فعله متوعداً بالعقاب على تركه،          
وذلك بسبب ما له من أهمية قصوى في سعادة اإلنسان ونهوض           

 .األمم واستقرار المجتمع
ة واجب األمر   وال تقـل أهمـية هـذا الواجب المقدس عن أهمي          

بالمعـروف والنهـي عـن المنكر، إن لم تزد عليه، فإنه باألمر             
والنهي ندافع عن الدِّين والقيم، وبالجهاد الدفاعي ندافع عن وجود          
اإلنسـان والمجتمع والوطن، وهي من األهمية بدرجة عالية، فال          
عجـب أن تتكاثـر اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة مشيدة به           

مرغبة فيه، فيوصف بأنه تجارة مع اللّه تعالى،        وحاثـة علـيه و    
وإنما .  وأنـه بـاب مـن أبواب الجنة فتحه اللّه لخاصة أوليائه           

خصصـنا الكالم بالجهاد الدفاعي ألنَّ الجهاد االبتدائي ال يرجى          
تهيؤ ظروفه قبل ظهور الحّجة عجل اللّه تعالى فرجه، فاقتصرنا          

 .على ما هو مورد الحاجة
د حدود الدفاع عن النفس وتوابعها من المال        وال يقـف ذلـك عن     

والعـرض، بل يتعداه إلى وجوب الدفاع عن أنفس الغير، سواء           
كانـوا مسـلمين أو غير مسلمين، كذلك فإنَّ األمر ال يقف عند             
ضـرورة دفـع المخاطر المتوجهة إلى النفس مباشرة بل يتعّدى           

وهي ذلـك إلى المخاطر التي تلحق المكلّف بطريق غير مباشر،           
المخاطـر التـي تلحـق المجتمع بوجوده المعنوي العام، وذلك           
كالمخاطر التي تتهّدد األرض التي يسكن عليها ويستقر فيها، بما          
هـي كيان وطني مستقل له مداه الملحوظ في الشرع، وله توابعه            
األمنـية والسياسـية واالقتصـادية وغيرها من األمور الحيوية          

مع بوظائفه المنوطة به من اللّه      والضـرورية لقيام الفرد والمجت    
 .تعالى

والدفاع عن النفس ضّد المخاطر الشخصية قد يكون واجباً عينياً          
فـي بعـض األحيان على المكلّف القادر على الدفاع وجائزاً في            
أحيان أخرى، فإن عجز المكلّف عن رّد الخطر عن نفسه وجب           

 الوطن  وأّما الدفاع عن  .  علـى غير رّده عنه بالوجوب الكفائي      
ونحـوه مـن األمور العامة فإنَّ وجوبه في األصل إنما هو على             
 .نحو الوجوب الكفائي، وقد يكون واجباً عينياً في بعض األحيان

 .هذا، وإنَّ في ما سنذكره من مباحث تفصيل جميع ذلك
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 :في الدفاع عن النفس وُمتعلَّقاتها: المبحث األول
لمتوجهة إلى نفس المكلّف أو     وقد قلنا إنَّ المراد به دفع المخاطر ا       

نفـس غيـره ممـن يتعلّق به أو ال يتعلّق به من سائر المسلمين               
واستيفاء الكالم  .  وغيرهم، أو المتوجهة إلى غير النفس كاألموال      

 :ثالثة مطالبفيها يقع في 
 : الدفاع عن الذات:المطلب األول

رر  يجـب علـى كّل مكلّف، رجالً كان أو امرأة، دفع الض  :1200م ـ  
المتوجه إليه من الغير، سواء كان مصدره إنساناً أو حيواناً          
أو شـيئاً آخـر غيرهما من المخاطر الطبيعية األرضية أو           
السَّـماوية، بـل يحـرم على المكلّف إيقاع الضرر بنفسه،           

 .ويجب عليه ترك ذلك وحفظ نفسه من األضرار
وحـّد الضـرر الواجب دفعه وحماية النفس منه هو ما يحرص            

ـ  ة العقالء على دفعه عن أنفسهم، وأعاله الموت، ثُمَّ ما يشبه           عام
الموت من األضرار الكبرى، كاإلغماء الدائم أو الشلل أو الجنون          
أو العمـى أو غيـر ذلك من األمور المستلزمة لتعطل األعضاء            
والوظائـف الرئيسة في الجسم، ثُمَّ الجروح والحروق البليغة أو          

الحادة والصعبة، ونحو ذلك من     الكسـور واألمراض واألوجاع     
مـراتب اإلضـرار بالـنفس التي تتجاوز الحّد األدنى في األذى        
واإليالم، فإن كان مثل الخدوش واللطمات والرضوض واألوجاع        
البسـيطة الـناتجة عن مثل ُحرقة المعدة أو السعال أو الحساسية            
الجلديـة أو نحـو ذلك فإنها مما ال يحرص العقالء على تجنيب             

، وإن كان   م مـنه فال يجب حفظ النفس منه وتجنيبها إياه         أنفسـه 
 يجوز دفع من يريد االعتداء 

ومـن المخاطـر الـواجب دفعها ما إذا قصده المهاجم بعدوان            
جنسـي، بمـثل الجماع فما دون، للّرجل والمرأة، من الّرجل أو            

ويعـّد منها ـ أيضاً ـ االعتداء على كرامته وحرمته    .  المـرأة 
ل األعمـال واألقوال المؤدية إلى السخرية منه        المعـنوية، بمـث   

 .واإلستهزاء به وإقالق راحته وحجز حريته، ونحو ذلك
 حالة ما لو عمد شخص إلى       :ومن موارد العدوان على الحرمات    

تسلق سور دار إنسان، أو أحدث ثقباً في جدار داره، أو استخدم            
الـناظور المقـّرب، أو وضع أجهزة تنصت أو تصوير، وذلك           

دف مراقبته وكشف أسراره أو اإللتذاذ الجنسي بمشاهدة حريمه         به
أو أعمالـه الجنسية، فإنه يجوز له، وقد يجب عليه، دفعه ومنعه            
من فعل ذلك، فإن توقف دفعه على الجناية عليه أو إتالف ماله لم             

 .يكن عليه ضمان
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 ال يسـتثنى من ذلك األضرار التي ألف النّاس إيقاع أنفسهم  :1201م ـ  
ا، كتدخين التبغ، وال األضرار التي يوقعها بعض النّاس         فيه

بأنفسـهم لـدواٍع دينـية، كضرب الرأس بالسيف أو جرح           
، فإنَّ الضرر   )ع(الجسد أو حرقه حزناً على اإلمام الحسين        

إذا انطـبق عليه ذلك المعيار يحرم إيقاع النفس فيه حتى لو            
ي لم يأمر بها    صار مألوفاً أو مغلفاً ببعض التقاليد الدينية الت       

 .الشرع ولم يرغب بها
 قد يجب ارتكاب الضرر األقل إذا توقف عليه دفع الضرر :1202م ـ  

 كمـا فـي حاالت التداوي بالعقاقير أو بالعمليات          األكثـر، 
 بل قد يجب، أو يجوز، إهالك       الجـراحية أو بما يشبه ذلك،     

الـنفس، كما في العمليات الجهادية اإلستشهادية، إذا توقف         
 . أمر أهم منه، كدفع العدو ونحوهعليه

 : دفع الخطر له مرتبتان:1203م ـ 
بالتوقـي والتحصن منه واستخدام الحيلة لدفع عدوانه        : األولـى 

وخطـره، وهـو األصل في دفع المخاطر الطبيعية عن النفس،           
وإذا كان  .  كأضـرار الحـر والبـرد واألوبئة والسباع وغيرها        

ن عدوانه بالتحصن في بيت،     المعـتدي إنساناً وأمكن التخلّص م     
أوبتنبيهه بمثل السعال والكالم إلى كونه مستيقظاً ومستعداً له، أو          
بالفرار منه وتغييب نفسه عنه، فإنه يجوز فعل ذلك إذا لم يترتب            
عليه ذلة وهتك لحرمته أو غيرهما من العناوين الموجبة للحرمة،          

لمعتدى بـل قـد يجب ذلك إذا كان فيه سالمة المعتدي وسالمة ا            
عليه، في مثل موارد غضب الرحم على رحمه، أو كون المهاجم           

 .مجنوناً، أو غيرها من الموارد
ويجب التنبيه إلى أنَّ حاالت وموارد هذه المرتبة كثيرة ومتنّوعة،          

يتحلى بالدقة  بل إنَّ بعضها معقد وُمرِبك، لذا فإنَّ على المكلّف أن           
 عند استخدام   وبخاصةبه   في كّل موارد الدفاع وأسالي     واإلحتـياط 
 . خشية تجاوز الحّد المشروع،القّوة والعنف

مبادرة المهاجم بالهجوم المضاد، ودفع خطره ـ ولو كان  : الثانية
دون القـتل ـ بالوسـائل المادية المتوفرة، وفي هذا المقام فإنه    
يجـوز استخدام كّل وسيلة متوفرة بين يديه من أجل رّد الخطر            

ت إلى إيقاع الضرر البالغ بالمعتدي أو قتله،        ودفـع العدو ولو أدّ    
ولكـن يجـب على الدافع ـ مع اإلمكان ـ الترقي في الدفع من     

هو كون المدافع قادراً    " اإلمكان"األخـف إلى األشّد، ومرادنا بـ       
علـى إدارة المواجهة من حيث القدرة البدنية واألدوات والزمان          

مقابل حالة عدم   والمكـان بـتلك الطريقة من التدرج، وذلك في          
اإلمكـان، وهي الحالة التي يكون فيها المداِفع مربكاً أو خائفاً أو            
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فاقـداً لـألدوات المناسبة ونحو ذلك من األمور التي تعجزه عن            
 .الدفاع بتدرج

 كـّل حالة من الدفاع لها أسلوبها في الدفع المتدرج، ويمكن  :1204م ـ  
 :تحديد ذلك بنحو إجمالي كما يلي

عزل النفس  : لجـوء إلى وسيلة دون الضرب، وذلك مثل       بال: أوالً
عن المعتدي، بمثل الدرع أو إغالق الباب، أو الصراخ أو إطالق           

 .النّار في الهواء، أو التلويح باليد أو السالح، أو نحو ذلك
ضربه باليد أو العصا على األماكن األقل إيالماً، متدرجاً         : ثانـياً 

 كما إنَّ عليه التدرج في قّوة       فـيه إلـى األمـاكن األكثر إيالماً،       
الضـرب ممـا ال يتـرك أثراً إلى ما يترك أثراً، اإلحمرار ثُمَّ              
اإلزرقاق ثُمَّ اإلسوداد، وهكذا إلى استخدام األدوات الحادة بقصد         
إصـابته بجروح خفيفة ثُمَّ باألعمق، ويلتفت إلى ما بين الجروح           

 .تبالعميقة والكسور من مراتب، فيتدرج إلى آخر المرا
نعم إذا اعتقد ـ مسبقاً ـ أنه ال يندفع إالَّ باألشّد جاز فعل األشّد   
مباشـرة، وكـذا إذا لم يكن له مجال لتحديد المرتبة األخف من             

أّما المرجع فيما هو    .  ناحـية طبـيعة الوضـع وتعقيدات الدفاع       
 .األخف واألشّد فهو العرف

ضرر الجروح  ال يضمن المدافع ما يقع على المعتدي من :1205م ـ  
 ونحوهما،  سيارتهأو الكسـور، أو تلف في أمواله، كثيابه و        

إذا كـان المدافـع قد التزم األسلوب المشروع في الدفع فلم            
 .يعتد ولم يفرط، وإالَّ كان ضامناً بقدر تعديه أو تفريطه

 إذا اعتقد المكلّف ـ خطأ ـ أنَّ شخصاً يريد العدوان عليه   :1206م ـ  
مَّ تبين له خطُأه لزمه ضمان ما جناه        فدفعـه فجنـى عليه، ثُ     

 .عليه في نفسه وماله، ولم يكن آثماً بذلك
 ال ُبدَّ من توفر أمور في المدافع كي يجوز له أو يجب عليه :1207م ـ  

 .مباشرة عملية الدفاع
إحـراز كون الخصم يريده باألذى، فلو ظّن أو احتمل أنه    : األول

عه في كّل وقت، لم يجز له       يريده، وكان واثقاً من قدرته على دف      
فإن خاف مفاجأته له بالهجوم     .  الدفع إالَّ بعد وثوقه بالهجوم عليه     

 فـي وقـت ال يقدر على دفعه، وكان ظنَّه معتبراً عرفاً، جاز له             
 .لدفاعل المبادرة
احتمال التغلّب على الخصم في الحّد األدنى، فإذا اعتقد         : الثانـي 

 ، لم يجب عليه الدفاع حينئذ      التغلّب على الخصم   علىعدم قدرته   
إالَّ أن يكـون فـي ترك الدفاع مفسدة أعظم فيجب التصّدي ولو             

 .انهزم
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، فإن قطع بتعريض نفسه للقتل لم يجب        أن ال يقطع بالقتل   : الثالث
علـيه الدفـع في جميع الموارد، نعم ال يحرم عليه ذلك في كل              

العدوان مورد قصده فيه المهاجم بما يجب دفعه، كالقتل والجرح و  
علـى عرضه ونحوها، وإال حرم عليه، وذلك كما في صورة ما            

 .لو قصده باللطمة ونحوها
 ال فرق في جواز الدفاع أو وجوبه بين ما لو كان المهاجم :1208م ـ  

غـريباً عـنه أو كان من أرحامه ومن في حكمهم، كاألب            
واإلبن والزوج ونحوهم، فإذا هاجم األب ولده أو الولد والده          

لـزوج زوجته جاز للمعتدى عليه الدفاع عن نفسه حتى          أو ا 
لـو أّدى ذلـك إلى قتل المهاجم أو جرحه إذا توقف الدفاع             

 .عليه
 حـيث يندفع المهاجم ويكفُّ ويثقُ المداِفُع بذلك ال يجوز له  :1209م ـ  

االسـتمرار فـي دفعه، وكذا إذا أدبر المهاجم معرضاً عن           
حالتين وجنى عليه كان    عدوانه، فلو دفعه في إحدى هاتين ال      

 .آثماً وضامناً
 إذا توقـف دفعه على اإلستعانة بالظالم أو الكافر جاز ذلك  :1210م ـ  

أو وجـب، حسب المورد، حتى لو أّدى إلى إفراطه في رّد            
االعتداء عن النفس والعرض، نعم إذا أمكنه نهُي الظالم عن          

ند اإلفراط وجب عليه، وال يضمن المستعيُن جناية الظالم ع        
 .إفراطه على كّل حال، بل الظالم هو الذي يضمن

 إذا تشاجر الشخصان فاعتدى كّل منهما على اآلخر َضِمَن :1211م ـ  
كـّل منهما ما وقع على اآلخر من جناية، وإذا كفّ أحدهما            
وترك المهاجمة فلم يتوقف اآلخر واستمر فيها وجدد هجومه         

 المدافع ما   عليه فاضطر المتوقف للدفاع عن نفسه لم يضمن       
 .يقع من جناية على خصمه

 : الدفاع عن الغير: المطلب الثاني
 يجـب الدفاع عن الغير مما يجب دفعه عن النفس إذا كان  :1212م ـ  

الغير عاجزاً عن الدفاع عن نفسه، جزئياً أو كلياً، بل يجب           
الدفاع عنه مع قدرته وغفلته عن الخطر وعدم إمكان تنبيهه          

اء كان ذلك الخطر يؤدي إلى هالكه أو        ليدافع عن نفسه، سو   
إلـى مـا دون الهالك من المخاطر التي يجب حفظ النفس            

أّما إذا كان قادراً على الدفاع عن نفسه فتعمد ترك          .  مـنها 
الدفاع لم يجب الدفاع عنه ـ كفرد ـ إالَّ في حاالت الخطر   
الشـديد المؤدي للهالك أو لما يشبه الهالك، كالعمى والشلل          

، ولكـن رغم ذلك فإنه يجوز الدفاع عنه في مثل           والجـنون 
 .تلك الحالة وإن لم يكن واجباً
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ويجـري في الدفاع عن الغير األحكام التي تجري في الدفاع عن          
 :النفس إجماالً مع ضرورة مالحظة ما يلي

إن جمـيع مـا ذكر من أحكام الدفاع عن الذات يجري في             : أوالً
األبوان وإن  : ارمه، وهم صورة الدفاع عن أهله ممن يعّد من مح       

علوا، واألبناء وإن سفلوا، والزوج، واإلخوة واألخوات وأبناؤهم،        
واألعمـام والعمات واألخوال والخاالت، ذلك أنهم بمنزلة النفس         

 .لإلنسان
وال فـرق فـي العدوان بين ما يستهدف الجسد بالجرح أو القتل             

 .وبين ما يستهدف العرض باالغتصاب أو ما دونه
 إنَّ غيـر َمـْن ذكـرنا من األهل يشمل أقرباءه وسائر             :ثانـياً 

المسـلمين، وخصوصاً من يتعلّق به كخادمه، فيجب الدفاع عنهم          
إذا لم يعلم بأنه سوف يلحقه من الضرر أكثر مما يأمل في دفعه              
عـنهم، وخاصة في صورة ما لو استلزم الدفع هالكه أو ما يشبه   

 ـ في هذه الحالة ـ   الهـالك، فـإنَّ ترتب على دفاعه عن الغير  
وقوع ضرر أكبر مما هو دون القتل وشبهه جاز الدفع ولم يجب،            
فـإذا تـرتب علـيه هالكه أو شبهه لم يجز فضالً عن أن يكون               

 .واجباً
 : الدفاع عن المال:المطلب الثالث

 يجوز الدفاع عن المال إذا تعّرض للسرقة أو اإلتالف ولو :1213م ـ  
 أو المدافع، ويجوز ترك الدفاع      أّدى ذلـك إلى قتل المعتدي،     

، مهما كان ذلك المال كثيراً، هذا مع        والكـف عن المعتدي   
سالمة المدافع من الهالك، واالحرم الدفاع مع قطع المدافع         

 .بالهالك
هـذا ويجـري هنا ما ذكر في أحكام الدفاع عن النفس من عدم              
ضمان ما يقع من الضرر على المعتدي من جراء الدفع، وكذلك           

 .م التدرج في دفعه، ونحوهمالزو
وكمـا يدافـع عن ماله يدافع عن مال أهله، أما مال غيرهم فإنه              
يجـوز لـه الـدفاع عنه إذا لم يقطع بترتب ضرر عليه، كمثل              

 .الجرح أو الكسر أو ما دونهما مما يجب حفظ نفسه منه
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 :في الدفاع عن الوطن: المبحث الثاني
بر كّل دولة مسلمة وطناً     فـي ظـّل األعراف الدولية السائدة تعت       

ألبـنائها، وكـذا كّل دولة يسكنها المسلمون بشكل كثيف، بحيث           
يكـون االعـتداء علـيها باالحـتالل ونحوه اعتداًء عليهم، فإذا            
تعّرضـت للغزو من العدو الخارجي الكافر وجب على أبنائها ـ   

ـ بالوجوب الكفائي التصّدي لتحرير األرض       بالدرجـة األولـى   
 فإن عجزوا وجب على األقرب إليهم فاألقرب على         ودفع العدو، 

 .نحو الكفاية أيضاً مع القدرة واإلمكان
أّمـا إذا كان الغازي والمعتدي حاكم بلد إسالمي آخر فإنه يدخل            

حيث يجب السعي لإلصالح بينهما، فإن      " البغي"تحـت عـنوان     
بغت إحداهما على األخرى فتقاتل الفئة الباغية تحت عنوان آخر          

نوان الدفاع، وهو أمر آخر غير ما نحن بصدده، إذ إننا           غيـر ع  
نريد بالدفاع خصوص رّد عدوان الكافر على البلد اإلسالمي في          
إطـار كونه وطناً اصطالحياً لجماعة من المسلمين يعيشون فيه،          
فـيهدد ذلـك العـدوان وجـودهم وعيشهم فيه أو يزعزع أمنهم      

جتماعية الحرة  واسـتقرارهم وانـتظام عالئقهـم اإلسالمية واال       
 .الكريمة

 ال يخـتص وجـوب الـدفاع ـ فـي األصل ـ بالرجال       :1214م ـ  
والشباب، بل يشمل كّل قادٍر على الدفع بأية مرتبة منه، فيعّم     

.  الرجال والنساء، والشباب والشيوخ، والمرضى واألصحاء     
نعـم إذا تصّدى منهم من يتأّدى به الواجب ويتحقّق به الدفع            

 . الباقينسقط التكليف عن
 قـد يكـون الوجوب عينياً على بعض من يملكون خبرات   :1215م ـ  

معيـنة ممـن ال بـديل لهـم وال غنى عنهم، فيجب عليهم              
المبادرة للقيام بدورهم وال يجوز لهم التهاون أو الفرار، بل          
يجب على من كان منهم خارج وطنه أن يبادر إلى الحضور           

 .والنهوض بواجبه
م إمكان االنقياد للولي الفقيه العادل، وضرورة  في حال عد:1216م ـ  

المباشرة الفورية بالدفاع ال تشترط العدالة فيمن يقود عملية         
الـدفاع من المسلمين بعد الوثوق بخبرته وإخالصه، بل قد          
يجـب االنقـياد لغير المسلم الموثوق بخبرته وإخالصه إذا          

العادل فإنَّ  انحصرت القيادة به، أّما مع إمكان االنقياد للفقيه         
الـدفاع هو من موارد صالحياته، فال يجوز التصّدي له إالَّ           

 .تحت إمرته ونظره
 يجـب على عامة المسلمين من أبناء الوطن المحتلة أرضه  :1217م ـ  

تقديم العون والحماية للمقاتلين الذين يقومون بواجب الدفاع،        
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وذلـك بجمـيع أشكالها ومراتبها الالزمة في عملية الدفاع،          
سـواء المالـية أو األمنية أو إظهار مناصرتهم أو تأييدهم           

 .وتكفل أيتام وأسر شهدائهم، ونحو ذلك
 ال يشـترط فـي قيام الولد بمهمة الدفاع الواجب على نحو   :1218م ـ  

الكفاية استئذان األبوين، بل يجوز له ذلك حتى مع منعهما له   
 .ونهيهما عنه

ض فلسطين وأجزاء من  الكـيان الصـهيوني المحـتل ألر   :1219م ـ  
سورية ولبنان كيان غاصب ومعتٍد، فيجب قتاله حتى تحرير         
كامـل األراضـي المغتصبة، وال تجوز مهادنته ومسالمته         
وإقـرار احتالله ألراضي المسلمين، كذلك ال يجوز التعامل         

 .معه بأي نحو من المعاملة
  إذا اقتضـت طبـيعة المواجهة مع العدو قيام المجاهدين  :1220ــ   م

بعملـيات استشهادية جاز القيام بها، بل قد تكون واجبة إذا           
توقـف النصـر عليها، وال تكون من قبيل إلقاء النفس في            
التهلكة، ألنَّ أدلة الجهاد مطلقة، وألنَّ الجهاد ـ في األصل  
ــ مبنـي علـى التهلكة، ولو فرض أنها إلقاء النفس في             

د مصلحة  الـتهلكة، فـإنَّ اإللقـاء إنما يحرم حيث ال توج          
 .إسالمية أهم، فترتفع الحرمة مع وجود المصلحة األهم

 قـد ال يتعّرض البلد ـ في زماننا هذا ـ إلى عدوان على    :1221م ـ  
األرض، بـل يتعـّرض إلـى مؤامرة سياسية بمثل فرض           
حكومة جائرة خائنة، أو إلى عدوان اقتصادي، كمثل بعض         

ـ على نحو االتفاقات المضرة، ونحوها، فهنا يجب التصّدي  
الكفاية ـ لمثل هذه المؤامرات بما يناسبها مما ال ُبدَّ فيه ـ   

 .بحسب العادة ـ من نظر الفقيه العادل وقيادته
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 :خاتمة في الرد بالمثل
فَمن اْعتَدى عليكُم فاعتُدوا عليِه ِبِمثِل      : واألصل فيها قوله تعالى   

، حيث   ِمثلُها وَجزاُء سيئٍة سيئةٌ  :  وقوله تعالى  ما اْعتَدى عليكُم  
تنص هاتان اآليتان على أنَّ المعتدى عليه مأمور بأن يقتصر في           
رّد العـدوان الواقع عليه بمثله، في حين قد ذكرنا فيما سبق من             
مسائل الدفاع أنه يجوز دفع المعتدي عن النفس والمال والعرض          
ولـو أّدى ذلـك إلـى قـتله أو جرحه، مما يبدو وكأنَّ الحكمين               

 .متعارضان
والحقيقة أنَّ مورد الدفاع هو مورد التصّدي للعدوان قبل وقوعه          
حـين هجوم الخصم ومباشرته بالعدوان الذي ال نعلم ـ غالباً ـ    

فحيث لم تجز الشريعة االستسالم للخصم وتركه       .  حجمه وأهدافه 
يمـارس عدوانـه، فإنهـا أمـرت بعدم تمكينه من تنفيذ عدوانه             

 .األحكام التي سلفتوأوجبت التصّدي له، فكانت تلك 
فإنَّ الملحوظ فيه ما ينبغي أن يكون       " الرّد بالمثل "وأّمـا مـورد     

المعـتدى علـيه بعد حدوث العدوان ووقوعه، بغض النظر عن           
مدافعة المعتدي قبل ذلك وعدم مدافعته، والصورة المفترضة هي         
أننا أمام عدوان حصل، إّما غفلة من المعتدى عليه، أو النهزامه           

عـتدي، أو لغلـبة المعتدي، ونحو ذلك، فكيف يجب أن    أمـام الم  
تكـون رّدة فعل المعتدى عليه عند قدرته على المعتدي؟ هذه هي       

وهي في الحقيقة َأْدخَُل في باب القصاص منها في باب          .  المسألة
الـدفاع، لذا فإنَّ تفاصيلها الكاملة هناك، ونقتصر هنا على بعض           

 : فنقولالمسائل التي لها عالقة بهذا الباب
 يجـب االقتصـار في رّد العدوان بعد وقوعه على مقدار   :1222م ـ  

العـدوان إن كـان مما له مقدار يمكن الوقوف عنده، وذلك            
مـثل مـبادلة السب بمثله، أو الضربة بمثلها، أو الجرح أو            

 .الكسر، ونحو ذلك
فـإن كانت الجناية مما ال يمكن تقديرها، وذلك كمثل الهرس، أو            

هما فإنه ال يجوز رّدها حينئذ بل تؤخذ ديتها أو          الرضـة، ونحـو   
أرشـها، وفـي جمـيع الحاالت فإنَّ العفو أقرب للتقوى وأكرم            

 .لألخالق
 ما :أولهما: على نحوين السـبُّ الـذي يصـدر من الغير    :1223م ـ  

يا زاٍن، : يتضـمن قذفاً لآلخر بما يوجب الحّد، كأن يقول له         
يا بن الزانية   : قول له يـا قـواد، أو ينعت أهله بذلك، كأن ي         

فمثل هذا السب ال يجوز رّده ألنَّ القذف حرام مطلقاً          .  مثالً
حتى في صورة الرّد، وألنَّ فيه وفي أمثاله شتماً لألهل، فال           

.  يجـوز الـرّد بشتم أهله الذين ال عالقة لهم بالعدوان عليه           
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يا مجرم، يا قليل    :  ما ال يتضمن قذفاً، كأن يقول له       :ثانيهماو
ما يرادفه،   ب وهذا هو ما يجوز رّده فيرّده     .  حياء، ونحوهما ال

أو يـرّده بسـبٍّ آخر، مراعياً عدم الوقوع في الكذب بنعته            
 .بغير ما هو فيه

وال شك أنَّ الترفع عن ذلك أهم في رّد االعتبار وتعزيز الكرامة            
 .من رّد السباب بمثله، وأقرب للتقوى والخلق الفاضل

عدو في حربه وعدوانه الستخدام أسلحة محّرمة  قـد يلجأ ال :1224م ـ  
دولـياً، أو يقـوم بقصـف أهـداف مدنية، ونحو ذلك من             
تجـاوزات، فإنـه يجـوز ـ في هذه الحالة ـ رّد العدوان      
بالمـثل، بـل إنه يجوز للمجاهدين استخدام ذلك ابتداًء إذا           
توقـف عليه دفع العدو ولم يؤد إلى ضرر أكبر، وتشخيص           

ن األمور الدقيقة والجليلة التي ينبغي      مـوارده ووسـائله م    
 .إناطتها بالحاكم الشرعي ومعاونيه من أهل الخبرة
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....................................................
.............................................. 

ــل    ــتحبات الغســــ ــ مســــ ـــــ
....................................................

...................................... 
ــتحبة    ــال المســ ــي األغســ ــة فــ خاتمــ

.........................................................
......................... 

 :ألمواتفي أحكام ا: الفصل الرابع 
وفيه تمهيد ومباحث 

.........................................................
....................................... 

تمهـــــــــــــــــــــــــيد 
.........................................................



 
513

.........................................................
............... 

ـــ مــا يفعــل عــند ظهــور إمــارات المــوت  
....................................................

.... 
ــار      ــند االحتضـ ــل عـ ــا يفعـ ــ مـ ــ

....................................................
........................... 

ـــــ مــــا بــــه يــــتحقّق المــــوت  
....................................................

................................... 
ــيت      ــز المـ ــى تجهيـ ــن يتولـ ــ مـ ــ

....................................................
............................... 

فـــي تغســـيل المـــيت   : المـــبحث األول 
.........................................................

............... 
ــــ فــــي مــــن يجــــب تغســــيله   

....................................................
................................... 

ـــــ فــــي شــــروط المغسِّــــل     
....................................................

...................................... 
ــل    ــية الغســـ ــي كيفـــ ــ فـــ ــــ

....................................................
.......................................... 

ــّيت     ــل المــ ــي آداب غســ ــ فــ ـــ
....................................................

............................... 
ــي   ــبحث الثانــ ــيط  : المــ ــي التحنــ فــ

.........................................................
........................... 

ــثالث  ــبحث الـ ــيت  : المـ ــين المـ ــي تكفـ فـ
.........................................................

............... 
ــه     ــين وأحكامــ ــية التكفــ ــ كيفــ ـــ

....................................................
......................... 
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ــين    ــي آداب التكفــــ ــ فــــ ـــــ
....................................................

....................................... 
ــرابع  ــبحث ال ــيت  : الم ــى الم ــالة عل ــي الص ف

.........................................................
.... 

ــّيت      ــالة المــ ــروط صــ ــ شــ ـــ
....................................................

................................... 
ــّيت     ــى المـ ــالة علـ ــية الصـ ــ كيفـ ــ

....................................................
........................ 

ــــ فـــي آداب الصـــالة علـــى المـــّيت  
....................................................

.................. 
ــامس   ــبحث الخــ ــدفن  : المــ ــي الــ فــ

.........................................................
........................... 

ــدفن    ــّيع والــ ــي آداب التشــ ــ فــ ـــ
....................................................

.......................... 
ــادس  ــبحث الس ــيت  :الم ــّس الم ــل م ــي غس  ف

.........................................................
.. 

 :في التيمم: الفصل الخامس 
وفيه تمهيد ومباحث 

.........................................................
....................................... 

تمهـــــــــــــــــــــــــيد  
.........................................................

.........................................................
............... 

ــبحث األول  ــيمم  : المـ ــوغات التـ ــي مسـ فـ
.........................................................

....... 
فـــي مـــا يتـــيمم بـــه : المـــبحث الثانـــي 

.........................................................
..................... 
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ــثالث  ــبحث الـ ــيمم : المـ ــرائط التـ ــي شـ فـ
.........................................................

............ 
ــرابع  ــبحث الـ ــيمم  : المـ ــية التـ ــي كيفـ فـ

.........................................................
................ 

فـــي أحكـــام التـــيمم : المـــبحث الخـــامس 
.........................................................

.......... 
 في الصالة: الباب الثاني 

 وفيه مدخل وفصول وخاتمة
المـــــــــــــــــــــــــدخل  

.........................................................
.........................................................

........... 
ــــــــ أنـــــــواع الصـــــــالة  

....................................................
............................................... 

ــــ هيـــئة الصـــالة وصـــورتها العامـــة  
....................................................

................. 
ــــــــــــ خاتمـــــــــــة   

....................................................

....................................................
........... 

 :في مقدمات الصالة: الفصل األول 
وفيه مباحث 

.........................................................
.........................................................

.. 
ــبحث األول  ــوافلها : الم ــرائض ون ــات الف ــي أوق ف

.............................................. 
ــنوافل       ــام ال ــض أحك ــي بع ــتمة ف ــ ت ـ

....................................................
................ 

ــلي : المـــبحث الثانـــي  فـــي لـــباس المصـ
.........................................................

................. 
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ــ فـيما يعفـى عـنه مـن النجاسـة في الصالة               
................................................. 

فـــي مكـــان المصـــلي : المـــبحث الـــثالث 
.........................................................

............. 
ــان   ــة المكـــــ ــ إباحـــــ ــــــ

....................................................
................................................. 

ــرى    ــور أخـــ ــي أمـــ ــ فـــ ــــ
....................................................

............................................ 
ـ     اجد ـــــ فــــي أحكــــام المســـ

....................................................
.................................... 

ــرابع  ــبحث الــ ــتقبال : المــ ــي االســ فــ
.........................................................

...................... 
ــامس   ــبحث الخــ ــيام  : المــ ــي القــ فــ

.........................................................
........................... 

 :في أفعال الصالة: الفصل الثاني 
وفيه تمهيد ومباحث وخاتمة 

.........................................................
.................... 

تمهــــيد فــــي أحكــــام األذان واإلقامــــة  
.........................................................

................ 
ــة    ــروط األذان واإلقامـــ ــ شـــ ــــ

....................................................
............................ 

ــة    ــول األذان واإلقامـــ ــ فصـــ ــــ
....................................................

............................. 
ــبحث األول  ــية : المــــ ــي النــــ فــــ

.........................................................
.................................. 

فـــي تكبيـــرة اإلحـــرام:المـــبحث الثانـــي 
.........................................................
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............ 
ذكـــر فـــي القـــراءة وال: المـــبحث الـــثالث 

.........................................................
......... 

ــورة    ــة والســ ــراءة الفاتحــ ــ قــ ـــ
....................................................

.............................. 
ــبيحات     ــر التســــ ــ ذكــــ ـــــ

....................................................
........................................ 

ــربية     ــتراط العــــ ــ اشــــ ـــــ
....................................................

............................................ 
ــات    ــر واإلخفــــ ــ الجهــــ ـــــ

....................................................
........................................ 

ـــــــ األحكــــــام العامــــــة    
....................................................

............................................ 
ــنوت    ــي القـــ ــتمة فـــ ــ تـــ ــــ

....................................................
.......................................... 

ــرابع   ــبحث الــ ــي: المــ ــركوع فــ  الــ
.........................................................

......................... 
ــامس  ــبحث الخــ ــجود : المــ ــي الســ فــ

.........................................................
..................... 

ــــــ فـــــي كيفـــــية الســـــجود  
....................................................
...................................... 

ــــ فـــي مـــا يصـــح الســـجود علـــيه  
....................................................

...................... 
ــــــ فـــــي أحكـــــام الســـــجود  

....................................................
.................................... 

ــتالوة  ــجدة الـ ــام سـ ــي أحكـ ــ فـ ــ
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....................................................
........................ 

ــجود     ــتحبات الســ ــي مســ ــ فــ ـــ
....................................................

............................ 
فــي التشــهد والتســليم   : المــبحث الســادس  

.........................................................
. 

ــهد      1  ــي التشــــــ  ـ فــــــ
....................................................

............................................... 
ــليم      2  ــي التســــــ  ـ فــــــ

....................................................
............................................... 

ــور    ــيها أمـــــ ــة فـــــ خاتمـــــ
.........................................................

.................................................. 
التـــــــــــــــــــرتيب : األول 

....................................................
................................................. 

ــي  ــواالة : الثانــــــــ المــــــــ
....................................................
....................................................

. 
ــثالث  ــيب  : الــــ ــي التعقــــ فــــ

....................................................
......................................... 

 :في الخلل الواقع في الصالة: الفصل الثالث 
وفيه تمهيد ومباحث 

.........................................................
....................................... 

تمهـــــــــــــــــــــــــيد  
.........................................................

.........................................................
............... 

ــبحث األول  ــالة  : المـ ــيات الصـ ــي منافـ فـ
.........................................................

......... 



 
519

وفيه أمران  : فـي الزيادة والنقيصة   : المـبحث الثانـي    
....................................... 

ــل و : األول  ــيعة الخلـ ــي طبـ ــه فـ أحكامـ
....................................................

.............. 
ــي  ــهو  : الثانــ ــجود الســ ــي ســ فــ

....................................................
................................ 

ــثالث   ــبحث ال ــك : الم ــي الش ــروع  : ف ــيه ف وف
.........................................................

ــّن   : األول  ــك والظـــ ــين الشـــ بـــ
....................................................

.............................. 
ــي  ــك   : الثانــ ــر الشــ ــم كثيــ حكــ

....................................................
.............................. 

ــثالث  ــي األ : الــ ــك فــ ــال الشــ فعــ
....................................................

............................ 
ــدد الـــركعات : الـــرابع  الشـــك فـــي عـ

....................................................
............... 

فــــي صــــالة االحتــــياط : الخــــامس 
....................................................

....................... 
ــادس  ــة   : الس ــالة الجماع ــالل ص ــك خ الش

....................................................
... 

تـــتمة فـــي حكـــم الخلـــل فـــي الـــنافلة   
.........................................................

.................... 
 :مسافرفي صالة ال: الفصل الرابع 

وفيه تمهيد ومباحث 
.........................................................

....................................... 
تمهـــــــيد وفـــــــيه فائـــــــدتان  

.........................................................
............................................ 
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ي معنـــى القصـــر والـــتمام فـــ: األولـــى 
....................................................

.................. 
ــية  ــامه : الثانــ ــوطن وأقســ ــي الــ فــ

....................................................
............................ 

ــبحث األول  ــفر   : الم ــه الس ــتحقّق ب ــا ي ــي م ف
.........................................................

.. 
ــي  ــبحث الثان ــفر  : الم ــه الس ــنقطع ب ــا ي ــي م ف

.........................................................
..... 

فـي مـن يستثنى من حكم القصر        : المـبحث الـثالث    
....................................... 

ــية  : األول  ــي معصـــ ــافر فـــ المســـ
....................................................

............................. 
ــي  ــفر  : الثانــــ ــر الســــ كثيــــ

....................................................
............................................ 

فـي مـبدأ الشـروع فـي القصر         : المـبحث الـرابع    
................................................. 

في أحكام الخلل في صالة المسافر      : المـبحث الخامس   
................................ 

 :في صالة الجماعة: الفصل الخامس 
وفيه تمهيد ومباحث 

.........................................................
....................................... 

تمهـــــــــــــــــــــــــيد  
.........................................................
.........................................................

............... 
في الصلوات التي يسوغ فيها االقتداء      : المـبحث األول   

......................... 
ــي  ــبحث الثانـ ــتداء : المـ ــية االقـ ــي كيفـ فـ

.........................................................
.............. 

فـــي شـــروط االقـــتداء:المـــبحث الـــثالث 
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.........................................................
........ 

ــرابع  ــبحث ال ــة  : الم ــام الجماع ــروط إم ــي ش ف
.........................................................

ــية صــالة الجماعــة : المــبحث الخــامس  فــي كيف
.................................................... 

فـي أحكام مترتبة على الجماعة      : المـبحث السـادس    
..................................... 

 :في سائر الصلوات الواجبة والمستحبة: الفصل السادس 
وفيه مباحث 

.........................................................
.........................................................

.. 
ــبحث األول  ــة   : المـ ــالة الجمعـ ــي صـ فـ

.........................................................
............... 

تمهـــــــــــــــــــــــــيد  
.........................................................

.........................................................
............... 

ـــــ شــــروط صــــالة الجمعــــة     
.........................................................

................................. 
ــة    ــالة الجمعـــ ــم صـــ ــ حكـــ ــــ

.........................................................
.................................... 

ــي  ــبحث الثانـ ــات : المـ ــالة اآليـ ــي صـ فـ
.........................................................

................ 
ـــــــ أســـــــبابها ووجـــــــوبها   

.........................................................
........................................... 

ــــــ كيفـــــية صـــــالة اآليـــــات  
.........................................................

................................... 
ــــــــ وقـــــــتها وأحكامهـــــــا  

.........................................................
.......................................... 
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ــثالث  ــيدين : المـــبحث الـ فـــي صـــالة العـ
.........................................................

............ 
فــي صــلوات أخــرى مســتحبة : المــبحث الــرابع 

................................................ 
ــة      1  ــالة الوحشـــــ  ـ صـــــ

....................................................
....................................... 

 ـ صـــــــالة الغفـــــــيلة       2 
....................................................

.......................................... 
ــقاء     3  ــالة االستســـــ  ـ صـــــ

....................................................
.................................. 

 في القضاء: الفصل السابع 
ــــــ متـــــى يجـــــب القضـــــاء  

....................................................
........................................ 

ـــ مــا يجــب قضــاؤه مــن الصــالة       
....................................................

.................... 
ــــــــ أحكـــــــام القضـــــــاء  

....................................................
............................................. 

ـــــ القضــــاء عــــن المــــيت     
....................................................

....................................... 
ــولد األ: األول  ــوالدين قضــاء ال ــن ال ــر ع كب

............................................... 
فـــي صـــالة االســـتئجار   : الثانـــي 

.................................................
....................... 
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 في الصوم واالعتكاف: الباب الثالث 
 وفيه فصالن

 :في الصوم: الفصل األول 
وفيه تمهيد ومباحث 

.........................................................
....................................... 

تمهـــــــــــــــــــــــــيد  
.........................................................
.........................................................

............... 
 الهـــالل فـــي ثـــبوت : المـــبحث األول 

.........................................................
................ 

ــالل    ــتولد الهـــ ــيف يـــ ــ كـــ ــــ
.........................................................

...................................... 
ــتعددة؟      ــاق مـ ــد أم آفـ ــق واحـ ــ أفـ ــ

.........................................................
.................... 

ــهر؟     ــبت أول الشــ ــيف يثــ ــ كــ ـــ
.........................................................

.......................... 
ــرتبة    ــام متـــــ ــ أحكـــــ ــــــ

.........................................................
................................................ 

فـــي شـــروط الصـــوم : المـــبحث الثانـــي 
.........................................................

.............. 
ــثالث  ــبحث الـ ــته : المـ ــوم ونيـ ــي الصـ فـ

.........................................................
............... 

ــوم    ــواع الصـــــ ــ أنـــــ ــــــ
.........................................................

.................................................. 
ــــــــ نـــــــية الصـــــــوم    

.........................................................
....................................................... 

فــــي المفطــــرات:المــــبحث الــــرابع 
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.........................................................
....................... 

ــامس  ــبحث الخــ ــارة : المــ ــي الكفــ فــ
.........................................................

....................... 
ــادس   ــبحث الســ ــة  : المــ ــي الفديــ فــ

.........................................................
........................ 

ــابع   ــبحث الســ ــاء  : المــ ــي القضــ فــ
.........................................................

.......................... 
 :في االعتكاف: الفصل الثاني 

وفيه تمهيد ومباحث 
.........................................................

....................................... 
تمهـــــــــــــــــــــــــيد  

.........................................................

.........................................................
............... 

ــبحث األول  ــتكاف  : المـ ــرائط االعـ ــي شـ فـ
.........................................................

.... 
فـي مـا يحـرم علـى المعتكف         : المـبحث الثانـي    

........................................................ 
فــي أحكــام االعــتكاف   : المــبحث الــثالث  

.........................................................
.... 

 في الزكاة: الباب الرابع 
 ن وخاتمةوفيه تمهيد وفصال

تمهـــــــــــــــــــــــــيد  
.........................................................
.........................................................

............... 
 :في ما تجب زكاته: الفصل األول 

وفيه تمهيد ومباحث 
.........................................................

....................................... 
تمهــــيد فــــي الشــــروط العامــــة 
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.........................................................
................................ 

فــــي زكــــاة األنعــــام : المــــبحث األول 
.........................................................

................. 
ــاب : األول  النصـــــــــــــــــ

.........................................................
........................................... 

أن تكــــون غيــــر معلــــوفة : الثانــــي 
.........................................................

................... 
أن تكــــون غيــــر عــــوامل : الــــثالث 

.........................................................
................ 

ــرابع  ــول : الــــ ــي الحــــ مضــــ
.........................................................

................................... 
ــي   ــبحث الثانـ ــالة  : المـ ــاة الغـ ــي زكـ فـ

.........................................................
.................... 

ــثالث  ــبحث الـ ــنقدين  : المـ ــاة الـ ــي زكـ فـ
.........................................................

............. 
 :في مستحق الزكاة: الفصل الثاني 

وفيه مباحث 
.........................................................

.........................................................
.. 

فـــي أصـــناف المســـتحقين : المـــبحث األول 
.........................................................

.... 
ــي   ــبحث الثان ــتحقين   : الم ــاف المس ــي أوص ف

.........................................................
.... 

ــبحث الــ   ــزكاة   : ثالثالم ــع ال ــام دف ــي أحك ف
.........................................................

.. 
خاتمـــــة فـــــي زكـــــاة الفطـــــرة 
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.........................................................
..................................... 

ــرة       ــب الفطـ ــن تجـ ــى مـ ــ علـ ــ
....................................................

............................... 
ــــــ عّمـــــن تدفـــــع الفطـــــرة  

....................................................
...................................... 

ــدارها    ــرة ومقــــ ــ الفطــــ ـــــ
....................................................

....................................... 
ــــــ وقـــــت دفـــــع الفطـــــرة  

....................................................
....................................... 

 في الخمس: الباب الخامس 
 وفيه تمهيد وفصالن

تمهـــــــــــــــــــــــــيد  
.........................................................

.........................................................

............... 
ـــــــ شــــــروط الخمــــــس    

....................................................
............................................ 

 :في ما يجب فيه الخمس: الفصل األول 
وفيه تمهيد ومبحثان 

.........................................................
...................................... 

تمهـــــــــــــــــــــــــيد  
.........................................................
.........................................................

............... 
ــبحث األول  ــوها   : الم ــنائم ونح ــس الغ ــي خم ف

.........................................................
غـــــــــنائم الحـــــــــرب : األول 

....................................................
...................................... 

ــي  ــدن:الثانــــــــ المعــــــــ
....................................................
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....................................................
.. 

الكنـــــــــــز : الـــــــــــثالث 
....................................................
....................................................

. 
ــرابع  ــوص  : الــ ــرج بالغــ ــا يخــ مــ

....................................................
.............................. 

ــامسا  ــرام  : لخ ــتلط بالح ــالل المخ ــال الح الم
....................................................

.... 
المـــــال المعلـــــوم مالكـــــه : األول 

.................................................
........................ 

ــي  ــه   : الثانـ ــول مالكـ ــال المجهـ المـ
.................................................

........................ 
ــــ فائـــدة فـــيها أمـــور مهمـــة      

....................................................
.............................. 

ــي  ــبحث الثانـ ــؤنة : المـ ــل المـ ــي فاضـ فـ
.........................................................

................... 
ــاح        1   ـ األربــــــــــــ

....................................................

....................................................
. 

ــتثناة      2  ــؤنة المســـــ  ـ المـــــ
....................................................

........................................ 
ـ   3  اذ رأس الســنة وكيفيــته   ـ فائــدة اتخـ

....................................................
..... 

 ـ خمـــــس مـــــال الـــــتجارة    4 
....................................................

.............................. 
ــتجاري  ــال الـــ ــ رأس المـــ ــــ
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.................................................
............................... 

ــتجارة      ــاح ال ــن أرب ــس م ــا يخم ــ م ـ
.................................................

............. 
ــي     ــزروعات والمواشـ ــم المـ ــ حكـ ــ

.................................................
................ 

ــتجارة     ــون الــ ــم ديــ ــ حكــ ـــ
.................................................

.............................. 
 ـ كيفـــــية تقديـــــر الخمـــــس    5 

....................................................
........................... 

 :في أحكام دفع الخمس: الفصل الثاني 
وفيه مباحث 

.........................................................
.........................................................

.. 
ــبحث األول  ــتحق : المـ ــاف المسـ ــي أوصـ فـ

.........................................................
...... 

ــي  ــبحث الثان ــتحق  : الم ــع للمس ــام الدف ــي أحك ف
................................................... 

ــثالث  ــبحث ال ــس  : الم ــف الخم ــام تل ــي أحك ف
........................................................ 

 في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الباب السادس 
 وفيه تمهيد ومباحث وخاتمة

تمهـــــــــــــــــــــــــيد  
.........................................................

.........................................................
............... 

فـي مـن يجـب عليه األمر والنهي         : المـبحث األول   
.......................................... 

فــي مــن يجــب أمــره ونهــيه : المــبحث الثانــي 
.........................................................

... 
ــثا  ــبحث ال ــي:لثالم ــر والنه ــراتب األم ــي م ف
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....................................................... 
ــرابع  ــبحث ال ــي  : الم ــر والنه ــام األم ــي أحك ف

.........................................................
ــة   خاتمـــــــــــــــــــــــ

.........................................................
.........................................................

............... 
 في أحكام الدفاع: الباب السابع 

 وفيه تمهيد ومبحثان وخاتمة
تمهـــــــــــــــــــــــــيد  

.........................................................

.........................................................
............... 

فـي الـدفاع عـن النفس ومتعلّقاتها        : المـبحث األول   
....................................... 

ــذات     1  ــن الـــ ــدفاع عـــ  ـ الـــ
....................................................

............................... 
ــر     2  ــن الغيـــ ــدفاع عـــ  ـ الـــ

....................................................
................................... 

ــال     3  ــن المـــ ــدفاع عـــ  ـ الـــ
....................................................

................................... 
ــي   ــبحث الثان ــوطن   : الم ــن ال ــدفاع ع ــي ال ف

.........................................................
...... 

ــثل    ــرّد بالمـــ ــي الـــ ــة فـــ خاتمـــ
.........................................................

.......................................... 
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