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

وبعد.. 
فيقـول العبـد الفقري إىل اهللا تعاىل (حممد سـعيد) عفي عنه، نجل سـامحة  
حجة اإلسـالم واملسلمني آية اهللا (السـيد حممد عيل الطباطبائي احلكيم)  دامت 
بركاته: هذه رسـالة عملية تشتمل عىل االحكام الرشعية للمسائل الّتي  تعمّ هبا 

البلو من أبواب العبادات واملعامالت وغريها.
وقـد سـميتها (منهـاج الصاحلني) باسـم رسـالة سـيدنا االعظـم مرجع  
سـتاذ اجلد (السـيد حمسـن الطباطبائي احلكيم) أعـىل اهللا مقامه، الين   الطائفة االُ
وإن خرجـت عنها كثرياً يف التعبري والتبويب ونظم املسـائل، إال أين قد جاريتها  

يف منهجها، ورست عىل ضوئها، واستعنت بكثري من عباراهتا.
وقد حافظت عىل هذا االسـم تيمناً به، واعتزازاً بصاحبه، وإبقاءً لذكره،  
اعرتافـاً بالفضـل، وأداءً للحق.وأسـأله تعـاىل أن يعصمني مـن الزلل يف القول 
والعمل، وجيعل عميل هذا خالصاً لوجهه الكريم، وال حيرمني أجره، وأن ينفع 
بـه إخـواين املؤمنـني ويوفقني خلدمتهم، وجيعلني عند حسـن ظنهـم، ويرزقني 

مودهتم ودعاءهم.
وأسـأله جـل شـأنه يل وهلم خـري العاجلـة، وثـواب االجلة، إنـه أرحم  

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





متهيد
قـد متيَّزت الطائفـة اإلمامية اإلثنا عرشية ـ أعـز اهللا دعوهتا وأعىل كلمتها 
  ـ  بفتـح بـاب االجتهـاد عىل مـرِّ العصور وتعاقـب الدهور، وعـىل ذلك جر
علامؤها األبرار، وهم ال يريدون باالجتهاد التوسع عىل حساب احلكم الرشعي  
بام يالئم مسـتجدات العرص وتطور الزمن، أو إرضاء لعامة الناس، أو للحكام  

واملتسلطني وغريهم من أهل النفوذ أو لغري ذلك.
بـل االجتهـاد عندهم هو بـذل اجلهد ملعرفـة احلكم الرشعي مـن منابعه  
االصيلـة، واحلفـاظ عليه كأمانة يسـأل اهللا تعاىل املجتهد عنهـا عند ما يقف بني  
﴾، ﴿والظاملون  ما  يديه يوم العرض االكرب، ﴿يوم ال يغني موىل عن موىل شـيئاً

هلم من ويل وال نصري﴾.
كـام متيَّزت هذه الطائفة بالتقليد، الـذي هو عبارة عن رجوع عامة الناس  
الذيـن ال معرفـة هلم باالحـكام الرشعية يف أعامهلـم ـ من عبـادات ومعامالت  
وغريهـاـ  للمجتهـد املأمون عـىل احلكم الرشعي، الذي ال يفرط فيه تسـاحماً يف  
البحث والفحص، أو تبعاً لسـلطان، أو إرضاءً لعامة الناس، أو حباً للظهور يف  
ابتداع اجلديد، أو يف التخفيف والتسهيل، أو لغري ذلك من املكاسب  واألغراض 
املاديـة واملعنويـة. كل ذلك خوفاً من اهللا تعاىل، وفرقاً من عظيم  عقابه وشـديد 

نكاله. 
دونه خاصة مـن االحرتام   ة وملـن يقلِّ ـون لعلامئهـم عامَّ نُّ كِ ولـذا تراهـم يُ
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والتقديس والتعظيم والتبجيل اليشء الكثري.
وحق هلذه الطائفة أن ترفع رأسـها فخراً واعتزازاً بمحافظتها عىل أحكام  
اهللا تعـاىل، واهتاممهـا بأخذها من منابـع الترشيع االصيلـة، وصمودها يف ذلك  

متحدية أعاصري الزمن، وظلامت الفتن، عىل طول املدة وشدة املحنة.
كل ذلـك بفضـل علامئها املخلصـني الذين ال تأخذهـم يف اهللا تعاىل لومة  
الئم، وأتباعهم املؤمنني الذين ال يأخذون دينهم إال ممن هو أهل لالمانة يف  دينه 
وورعه وقدسـيته، رافضني غريهم ممن ال يتحـىل باالمانة والورع،  و ال يبايل يف 

أي واد سلك، قد تورط يف الشبهة، ووضع نفسه يف مواضع  التهمة.
وأمـام أعينهـم يف ذلك تعاليم أئمـة اهلد من أهل البيـت (صلوات اهللا  
عليهـم) املطابقـة حلكم العقل السـليم، وللكتاب املجيد وسـنة النبي8، 
فقـد ورد عنهـمEيف ذلـك اليشء الكثـري، ويف احلديث الرشيـف عن اإلمام 
الصـادقA أنـه بعـد أن ذم اليهود بتقليدهـم لعلامئهم، وشـدد عليهم، قال: 
«وكذلـك عـوام اُمتنـا إذا عرفوا من فقهائهم الفسـق الظاهـر، والعصبية 
الشديدة، والتكالب عىل حطام الدنيا وحرامها، وإهالك من يتعصبون عليه وإن 
كان الصالح أمره مستحقاً، وبالرتفرف بالرب واالحسان عىل من تعصبوا له وإن 
كان لالذالل واالهانة مستحقاً، فمن قلَّد من عوامنا مثل هؤالء الفقهاء فهم مثل 
هم اهللا تعاىل بالتقليد لفسـقة فقهائهـم، فأما من كان من الفقهاء  اليهـود الذين ذمَّ
صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، خمالفاً عىل هواه، مطيعاً المر مواله، فللعوام أن يقلدوه، 
وذلـك ال يكـون إال بعض فقهاء الشـيعة ال مجيعهم. فأما مـن ركب من القبائح 
والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فال تقبلوا منهم عنا شيئاً وال كرامة...».

فعـىل املؤمنـني سـددهم اهللا تعـاىل ـ العلـامء منهـم واالتبـاع ـ أن يعرفوا  



لها اهللا تعاىل  إياهم.  عظيم املسـؤولية امللقاة عىل عواتقهم، وثقل االمانة التي محّ
وليكـن اهلمُّ األول و االخري للعامل هو معرفة احلقيقة واحلفاظ عليها  والوصول 
للحكـم الرشعـي من منابعه االصيلـة وبيانه، أداءً للوظيفـة الرشعية، من  دون 
اهتامم بكثرة االتباع واالنصار، وال بالبهرجة وحب الظهور، وال بغري ذلك  من 
مغريات الدنيا الزائلة ودواعي الشيطان املهلكة، وأمام عينيه قوله  تعاىل: ﴿ولو 
ل علينـا بعض األقاويل * الخذنا منه باليمني * ثم لقطعنا  منه الوتني * فام  تقـوَّ

منكم من أحد عنه حاجزين﴾.
كـام ليكن هـمّ األتباع اخلـروج عن تبعة األحـكام الرشعيـة بأخذها من  
العلـامء العاملني مـن أهل الورع والتقـو والنزاهة واإلخالص واإلسـتقامة،  
وممن ال تناهلم الطعون وال تلوكهم األلسـن، لبعدهم عن الشبهات وعن مواقع  
التهـم، مع كـامل التثبت والـرتوي، ليكونوا بذلك عىل بصرية مـن اخلروج عن  
املسـؤولية وقيام العـذر هلم بني يدي اهللا تعاىل يوم يعرضـون عليه ال خيفى عليه  

منهم خافية.
وال يكـون اتّباعهـم الشـخص مبنيـاً عـىل التـرسع واالنخـداع ببهرجـة  
األقـوال، أو ملوافقتـهِ ألهوائهـم ورغباهتم، فـإن الرقيب يف مجيع ذلـك هو  اهللا 
تعـاىل املطلع عىل الرسائر والعامل باخلفايـا والضامئر وال يعزب عنه مثقال ذرة يف 

األرض وال يف السامء.
وقد يقف الناس حيار ـ ملالبسـات خاصـة وظروف طارئة ـ أمام كثرة  
الدعـاو وتعـدد االجتاهات إال أن ذلـك ال ينبغي أن جيرّ للتفريـط يف الوظيفة  
والتقصري يف أداء الواجب، إذ مهام التبست االمور وشبَّهت الفتن فإن اهللا جلت  
آالؤه ال يضيـع حجتـه، وال خيفي معـامل دينه ـ بفضله ورمحته إن شـاء اهللا ـ عىل  
من حاول البحث عنها وجهد يف الوصول إليها﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم  

٩ ................................................................................................. متهيد 
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ه احلجة البالغة فلو شاء هلداكم  أمجعني﴾. سبلنا وإن اهللا ملع املحسنني﴾،﴿قل فللّ
و نرجـو بذلـك أن نكون قـد قمنا ببعـض الواجب في النصـح لاخواننا  
المؤمنين، وتذكيرهم بواجبهم ﴿فإن الذكر تنفع المؤمنين﴾، وما توفيقي إال  

بالله عليه توكلت وإليه اُنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العاملني



التقليد
مقدمة

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

األول: اإلنبـات، وهـو ظهور الشـعر اخلشـن عـىل الوجـه، أو يف منطقة  
العانة، وهي فوق الذكر ومن جانبيه.

الثاين: خروج املني، سواءً كان باالحتالم أم بدونه ولو يف حال اليقظة.
الثالث: إكامل مخس عرشة سنة قمرية.

نثى فتبلغ مرتبة التكليف بإكامل تسع سنني قمرية. أما االُ
(مسـألة ١): إذا بلغ اإلنسـان مرتبة التكليف ووجب عليه تطبيق أحكام  

الرشيعة وتكاليفها عىل أعامله أمكنه تطبيقها بأحد وجوه:
األول: االجتهـاد، بـأن ينظـر يف أدلـة االحـكام الرشعية ويعرف بنفسـه  

احلكم منها ويعمل عليه. وهو ال يتيرس إال لقليل من الناس.
الثاين: االحتياط، بأن يتحفظ عىل التكليف يف مورد احتامله، سواء  قامت 

عليه حجة أم مل تقم.

١١ ............................................................................................. التقليد 
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فإن أفتى بعض املجتهدين بحرمة التدخني ـ مثالً ـ وأفتى بعضهم بحليته  
يلتزم برتك التدخني الحتامل حرمته. وإن أفتى بعضهم بوجوب تسبيحة واحدة  
يف الصـالة، وأفتـى بعضهـم بوجوب ثـالث تسـبيحات يلتزم باإلتيـان بثالث  
تسـبيحات الحتامل وجوهبا. وإن أفتى بعضهـم بوجوب القرص وأفتى بعضهم  
بوجـوب التـامم يلتـزم باجلمع بني القـرص والتـامم الحتامل وجـوب كل منهام.

وهكذا كلام احتمل وجود التكليف حيتاط بموافقته. وهذا الطريق يتعذر  
أو يعرس يف حق أكثر الناس.

(مسألة ٢): االحتياط..
تـارة: يكـون لـه جهـة واحـدة كاالحتيـاط بـرتك التدخـني لـو اختلف  

املجتهدون يف حليته وحرمته.
واُخـر: يكـون لـه أكثر من جهـة واحـدة، كاالحتياط يف مـورد اجلنابة  
واحليـض: فـإن اجلنـب جيب عليـه الغسـل وجيزئـه عن الوضـوء، ففـي مورد  
االحتيـاط يف اجلنابة ال يتـم االحتياط إال باجلمع بني الغسـل والوضوء إذا كان  
حمدثاً باحلدث االصغر، وال جيزئ فيه الغسل، وكذا احلائض فإن االحتياط هلا  ال 
يتـم إال باجلمع بني واجبـات الطاهر كالصالة والصيام وتـروك احلائض كرتك  

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

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

واُخر: يتعلق بأكثر من شخص، كام هو الغالب يف املعامالت،  فاالحتياط 
. فالبد يف اخلروج  عنه من اتفاقهام  ـ  قائم باملشرتي والبائع معاً ببطالن البيعـ  مثالً



عىل تكرار عقد البيع بالوجه املعلوم الصحة، أو عىل التقايل  وفسخ البيع املحتمل 
البطالن، وال يكفي فيه العمل من أحدمها عىل احتامل  بطالن البيع من دون رضا 
االخـر. وهذا أمر يلزم االلتفات إليه يف مجيع  االحتياطات الواردة يف الرسـالة.

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

وهذا الطريق هو املتيرس لعامة الناس.
(مسألة ٣): يشرتط يف املجتهد الذي يصح تقليده اُمور:

. األول والثاين: الذكورة، وطهارة املولد، عىل األحوط وجوباً
الثالث: االيامن، وهو االعتقاد بإمامة االئمة االثني عرش من أهل   البيت 

صلوات اهللا عليهم.
الرابـع: العدالة بمرتبـة عالية، بأن يكون عىل مرتبة من التقو متنعه عادةً  
من خمالفة التكليف الرشعي ومن الوقوع يف املعصية وإن كانت صغرية،  بحيث 
ـ  فوقع يف املعصية  الرسع للتوبة  لو غلبته نوازع النفس ودواعي الشيطانـ  نادراً

وأناب هللا تعاىل.
ـد كإمام اجلامعة والشـاهد، فيكفي فيها   وأمـا العدالـة املعتربة يف غري املقلَّ
التقـو املانعة مـن ارتكاب املعصية الكبـرية، وال يقدح فيها ارتـكاب املعصية  

الصغرية من دون إرصار واستهوان.
(مسـألة ٤): إذا قلـد جمتهداً فامت، وجب البقاء عـىل تقليده إىل أن  يظهر 
مـن االحيـاء من هـو أعلم منه بفارق ظاهـر ومرتبة معتدّ هبا. مـن دون فرق  يف 
ذلك بني املسـائل التي عمل هبا وغريها، وال بني املسـائل التي يعلمها  ويذكرها 

واملسائل التي مل يعلمها أو نسيها.

١٣ ............................................................................................. التقليد 
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(مسـألة ٥): إذا اختلف املجتهدون يف الفتو، فـإن كان أحدهم متفوقاً  
عـىل االخريـن بمرتبـة معتدّ هبا وجـب اختياره، ومـع عدمه فاألحـوط وجوباً  
العمـل بأحـوط االقوال، ومع تعـذر ذلك أو تعرسهـ  كام هـو الغالبـ  فالالزم  
اختيـار االعلم ولو بمرتبة ضعيفة، ومع التسـاوي بينهـم يرتجح االورع، ومع  

عدمه يتخري بني املجتهدين، فيقلد أحدهم، ويعمل بفتاواه.
(مسـألة ٦): يثبـت اجتهـاد املجتهد وأعلميتـه وعدالتـه ـ بالنحو املتقدم 
ـ  بالعلـم الناشـئ من املخالطـة واإلختبار أو من الشـياع أو غريمها. ومع عدمه  
يكفـي فيـه شـهادة الثقـة مـن أهـل اخلـربة، إذا اسـتندت إىل اإلختبـار ونحوه 
ممـا  يلحـق باحلـس، وال يكفـي اسـتنادها للحـدس والتخمني، ومـع اختالف 

أهل  اخلربة تسقط شهادهتم.
(مسألة ٧): إذا احتمل أعلمية بعض املجتهدين وجب الفحص عنه،  فمع 
ثبوته بالعلم أو غريه مما تقدم يف املسـألة اخلامسـة يلزم اختياره، ومع عدم  تيرس 
ره أو  ، ومع  تعذّ معرفتـه بالوجه املتقدم، فـإن أمكن العمل بأحوط االقوال تعنيّ
ه ـ كـام هو الغالب ـ إن احتمل أعلمية شـخص بعينه مـن دون أن  حيتمل  تعـرسّ

أعلمية غريه منه يتعني تقليده.
وإن كان احتامل االعلمية الكثر من شـخص واحد تعني اختيار من يظن  
بأعلميتـه، ومع اختـالط االمر وعدم تيرس الظن بأعلميـة أحدهم يتعني اختيار  

االورع، ومع عدمه يتخري بينهم، كام سبق يف صورة التساوي.
(مسألة ٨): إذا قلد جمتهداً ثم ظهر له أن تقليده مل يكن عىل الوجه  الرشعي 

. لزم العدول عنه وتقليد غريه عىل الوجه املطلوب رشعاً
(مسـألة ٩): إذا بقي عىل تقليد امليت فاسـتجدت له بعض املسـائل التي  



ال يسـتطيع معرفـة فتو امليت فيهـا وجب الرجوع فيها للحـي، ومع اختالف  
االحياء جيري ما سـبق من الرتجيح والتخيري. وكذا لو كان مقلداً للحي وتعذر  

معرفة رأيه يف بعض املسائل.
(مسـألة ١٠): إذا قلد جمتهـداً وعمل عىل رأيه مدة ثـم عدل املجتهد عن  
رأيـه اجتـزأ املقلد بعمله السـابق ومل جيب عليه قضاؤه يف العبـادات ونحوها مما  
يمكن فيه التدارك. وكذا لو عدل املقلد من جمتهد إىل آخر إذا كان تقليده األول  
عـىل الوجه الرشعي، أو عىل غري الوجه الرشعي غفلةً من دون تقصري، وأما إذا  

ابتنى عىل التسامح والتقصري فهو كام لو عمل من غري تقليد، وسيأيت حكمه.
(مسـألة ١١): إذا عمـل من غري تقليد مدة مـن الزمان فليس له االجتزاء  
بعملـه، بـل البد مـن الرجـوع للمجتهد اجلامـع للرشائط فعالً وعـرض عمله 

السابق  عليه، فإن أفتى له بصحته أو بعدم وجوب إعادته اجتزأ به، وإال أعاد.
(مسألة ١٢): من ال يتيرس له الفحص عمن جيب تقليده وأخذ احلكم  منه، 
لبعـده عن مراكز الثقافة الدينية، أو لقلة إدراكه كبعض النسـاء والعوام إذا وثق  
ببعـض املتدينـنيـ  من طالب العلوم الدينية أو غريهـمـ  يف اختيار من يقلده أو  
يف تعيني حكمه الفعيل ليعمل عليه، فأرشـده يف أمره وعنيّ له احلكم أو  املجتهد 
ل الشخص  الذي يقلده فعمل عىل ذلك كان كمن عمل عن تقليد صحيح،  وحتمّ
الذي أرشـده مسـؤولية عمله، فيجب عليه بذل الوسع  واستكامل الفحص عن 
مقتـىض امليزان الرشعـي أداءً لالمانـة، وإال كان خائناً  مسـؤوالً أمام اهللا تعاىل.

له أو   (مسألة ١٣): الوكيل يف العمل عن الغري يعمل عىل طبق تقليد موكِّ
اجتهاده، إال مع القرينة اخلاصة عىل ابتناء الوكالة عىل خالف ذلك، وكذا احلال  
يف الـويص فإنـه يعمل عـىل طبق اجتهاد املـويص أو تقليده، إال مـع القرينة عىل  
ل واملويص أو اجتهاده جيوز العمل  عىل  خالف ذلك. نعم مع اجلهل بتقليد املوكِّ
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طبق اجتهاد الوكيل أو الويص أو تقليدمها.
وأمـا الـويلـ  املكلـف بالقضـاء عـن امليتـ  فيعمـل عىل طبـق تقليده أو  
اجتهاده بنفسه وكذا املتربع. وأما االجري فالبد من اتفاقه مع املستأجر عىل  كيفية 

. العمل إال مع االنرصاف إىل وجه معنيّ تبتني عليه االجارة ضمناً
(مسـألة ١٤): احلاكـم الرشعـي هو املجتهـد العادل، فإنه هـو املنصوب 
من  قبـل أئمة أهل البيتGللحكم والقضاء. فيجـب الرتافع إليه عند النزاع 
والتخاصم، وينفذ حكمه يف فصل اخلصومة، وال جيوز ردّ حكمه، بل الراد عليه 
كالـراد عىل االئمةGالذي هو كالراد عىل اهللا تعاىل وهو عىل حدّ الرشك باهللا، 

كام يف احلديث الرشيف.
(مسألة ١٥): ال جيوز الرتافع لغري احلاكم الرشعي، بل حيرم املال  املأخوذ 
. نعم إذا علم صاحب احلق  بثبوت  بحكم ذلك الشـخص وإن كان االخذ حمقاً
ر الرتافع  عند  ـه جاز له اسـتنقاذه بالرتافع لغري احلاكم الرشعي، بـرشط تعذّ حقّ
احلاكـم الرشعـي إما للعجز عن الوصول إليه أو اخلـوف من ذلك أو امتناع من  

عليه احلق من الرتافع عنده.
(مسـألة ١٦): ال جيـوز للمقلد التصدي للقضـاء وفصل اخلصومة حتى  

ده، وال جيوز الرتافع له والتحاكم عنده، وال ينفذ حكمه.  عىل طبق فتو مقلَّ
نعم، جيوز له بيان حكم الواقعة عىل طبق تقليد املتخاصمني، فمع  وثوقهام 

بصدقه ومعرفته جيب عليهام العمل بقوله.
مور العامة التي يرجع   (مسـألة ١٧): إذا مات املجتهد انعزل وكيله يف االُ
إليـه فيها كتويلّ أموال القارصين واالوقـاف التي ال ويل هلا وغري ذلك، بل البد  

من جتديد وكالته من جمتهد عادل آخر.



(مسألة ١٨): االحتياط يف هذه الرسالة عىل قسمني: 
األول: االحتياط الوجويب، وهو االحتياط الذي ليس معه فتو بالسـعة  
ويتخري املكلف بني العمل به والرجوع ملجتهد آخر، االعلم فاالعلم مع  االمكان، 

عىل التفصيل املتقدم. 
الثـاين: االحتياط االسـتحبايب، وهو االحتياط الذي معه فتو بالسـعة،  
كـام لـو قيل: جيوز كـذا واألحوط اسـتحباباً تركـه. أو قيل: األحوط اسـتحباباً 
تـرك  الـيشء الفـالين وإن كان الظاهر جواز فعله. وحيسـن مـن املكلف العمل  

باالحتياط املذكور وإن كان له تركه والعمل عىل السعة.
(مسألة ١٩): قد يرد االحتياط الوجويب يف بعض املستحبات، كام إذا  قيل: 
األحوط وجوباً يف سـجود الشكر السجود عىل املساجد السبعة. واملراد  بذلك: 
أن سـجود الشـكر وإن كان مستحباً جيوز تركه من أصله إال أن من أراد  اإلتيان 
به ال حيرز صحته إال بالسجود عىل املساجد السبعة، فلو سجد عىل  اجلبهة فقط 
جاز إال انه ال حيرز مرشوعية سجوده وحتقق وظيفة سجود الشكر  املستحب به.

(مسألة ٢٠): قد ترد يف الرسالة العبارات التالية: الظاهر كذا، أو: االظهر  
كذا، أو: ال يبعد كذا. واملراد باجلميع الفتو باالمر املذكور. كام قد ترد  العبارة 
التاليـة، وهي: األوىل كـذا، واملراد بذلك رجحان االمر املذكـور ـ ولو من  غري 

. جهة الرشع ـ من دون أن يكون الزماً
(مسـألة ٢١): إن كثـرياً مـن املسـتحبات املذكورة يف هذه الرسـالة يبتني  
اسـتحباهبا عـىل ذكر العلامء هلـا أو ورود بعـض االخبار هبـا وإن مل تكن معتربة  
السند، فيحسن اإلتيان هبا برجاء املطلوبية، وكذا احلال يف املكروهات،  فيحسن 

الرتك هلا برجاء الكراهة، وال جيوز يف املقامني اجلزم باالستحباب  والكراهة.
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هـذا، وقـد ورد يف االخبـار الكثرية املعتـربة عن االئمـةGأن من بلغه  
ثواب عىل عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن مل يكن االمر عىل ما بلغه، ومن هنا 
ال ينبغـي الزهـد يف العمل من أجل ضعف الدليل عىل اسـتحبابه، الن املهم هو 

حتصيل الثواب. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.



كتاب الطهارة
وفيه مقاصد:

املقصد األول
يف املاء وأحكامه

ينقسم املاء إىل قسمني:
األول: املاء املطلق، وهو ما يصح إطالق لفظ املاء عليه من دون  إضافة، 
كامء املطر وماء البحر وماء النهر وماء االبار والعيون واملاء املقطر.  فإنه يصح يف 

مجيع ذلك أن يقال: هذا ماء.
الثـاين: املاء املضاف، وهو ما ال يصح إطالق لفظ املاء عليه إال  باالضافة 
والتقييد، ومنه املاء املعترص من بعض االجسـام كامء الليمون وماء  الرمان وماء 
العنب، فإنه ال يصح أن يقال: هذا ماء، بل البد أن يقال: هذا ماء  الرمان أو ماء 
العنب أو نحو ذلك. ومنه املاء الذي خيلط به جسم آخر بقدر  معتدّ به بحيث ال 
يصـح إطالق لفـظ املاء عليه إال مقيَّداً به ومضافاً إليه، كامء  السـكر وماء امللح. 

. وحمل الكالم هو األول، وأما الثاين فال يذكر إال تبعاً
إذا عرفت هذا، فيقع الكالم يف ضمن فصول:
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الفصل األول
يف طهارة املاء ونجاسته

املـاء طاهـر باالصـل، وهـو بجميـع أقسـامه ينجـس بمالقاة النجاسـة 
إذا تغـري لونـه أو طعمـه أو رائحتـه. وأمـا إذا مل يتغري هبـا فإنام ينجـس باملالقاة 
لـه  كان  أو  الكـرّ  بلـغ  إذا  أمـا  مـادة،  لـه  يكـن  ومل  الكـرّ  دون  قليـالً  كان  إذا 
مـادة فإنـه ال ينجـس بمالقـاة النجاسـة مـن دون تغـري. وهـو املسـمى باملـاء 
املعتصـم. هـذا يف غـري املطـر. أمـا املطـر، فيأيت الـكالم فيـه يف الفصـل الثاين.
(مسألة ١): إنام ينجس املاء القليل بمالقاة النجاسة مع استقراره، أما  إذا 
كان متدافعـاً بحيـث يصدق عليه اجلريـان عرفاً باجتاه معنيّ فـال ينجس منه إال  
موضـع املالقـاة، دون ما قبله. فإذا جر من االعىل لالسـفل، والقى االسـفل  
النجاسـة مل ينجـس االعىل، وإذا اندفع من االسـفل لالعىل ـ كـام يف النافورات 
ـ  والقى االعىل النجاسـة مل ينجس االسـفل، وكذا إذا جر من اليمني للشامل  

والقى جانب الشامل النجاسة مل ينجس من جانب اليمني، وهكذا.
(مسـألة ٢): املـاء القليـل كـام ينجـس بمالقـاة النجس ينجـس بمالقاة  

املتنجس بجميع أقسامه.
.  واألحوط  رّ بحسب احلجم سبعة وعرشون شرباً مكعباً (مسألة ٣): الكُ
وجوباً القياس بالشرب املقارب لربع املرت. وأما الكرّ بحسب الوزن  فهو أربعامئة 
وأربعة وسـتون كيلو غراماً ومائة غرام، واألحوط اسـتحباباً ما يزيد  عىل ذلك 



. قليالً حتّى يبلغ أربعامئة وسبعني كيلو غراماً
(مسـألة ٤): املراد باملـاء الذي له مادة هو املتصل بغـريه بحيث إذا نقص  
ه، سـواء جر عليه، كاملاء الذي جتري عليه احلنفية التي تأخذ من  املخازن  أمدّ
الكبـرية، أم نبع فيه، كامء االبار والعيون. والبدّ فيها من اتصال املادة  باملاء، وال 

يكفي تقاطرها وترشحها عليه من دون اتصال.
(مسـألة ٥): املـادة إنام متنع املـاء من التنجس بمالقاة النجاسـة إذا بلغت  
ر   ية جممـوع املائني، فإذا كانت املادة ثالثـة أرباع الكُ وحدهـا كـراً، وال يكفي كرّ
ـر مل متنع من تنجسـه، بل ينجـس بمالقاة   مثـالً وجـرت عىل ماء يبلـغ نصف كُ

النجاسة وإن مل يتغري.
ية   نعـم، مـع اسـتقرار املائني وعـدم تدافع أحدمهـا عىل االخر يكفـي كرّ
املجموع يف اعتصامه وعدم تنجسـه بمالقاة النجاسـة، كام يف الغديرين  املتصل 
أحدمها باالخر بسـاقية ضيقة، وكام يف املخـازن الصغرية املتصل  بعضها ببعض 
 نبوب صغري. كام أن املجموع حينئذٍٍ يصلح أن يكون مادة  عاصمة، فإذا جر باُ

منه عىل املاء القليل مل ينجس ذلك املاء بمالقاة النجاسة  من دون تغري.
(مسألة ٦): البد يف التغريـ  الذي ينجس معه املاء وإن كان كراً، أو كان  له 
مادة ـ من أن يكون بأحد الصفات الثالث ـ وهي اللون والطعم والرائحة ـ وال  
يكفي التغري بغريها كالثقل والثخانة وغريمها. وكذا البدّ من استناده للنجاسة،  
وال يكفي استناده للمتنجس هبا، فإذا تنجس الدبس مثالً بمالقاة امليتة، ثم وقع  
يف املاء الكثري فغريَّ طعمه مل ينجس. إال أن يكون من الكثرة بحدّ خيرج املاء  عن 

. كونه ماءً مطلقاً وجيعله ماءً مضافاً
نعـم، لو كان التغري بوصف النجاسـة الذي حيملـه املتنجس تنجس املاء  
عـىل األحوط وجوباً، كـام لو أنتن املتنجس بمالقاة امليتة ثـم وقع يف املاء  الكثري 

٢١ ...................................................................................... املاء وأحكامه 



٢٢.........................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

فأنتـن املـاء. أو القـى الـدمَ املتنجس فغريّ لونه، ثـم وقع ذلك املتنجـس يف  املاء 
الكثري فتأثر املاء بلون الدم الذي حيمله املتنجس.

(مسـألة ٧): البدّ يف تنجس املاء بالتغري من استناده ملالقاة النجاسة،  وال 
يكفي فيه التغري بسبب جماورة النجاسة أو نحوها من دون مالقاة.

(مسـألة ٨): إذا تغـري جانـب من املاء الكثـري بمالقاة النجاسـة ومل يتغري  
اجلانب االخر مل ينجس اجلانب غري املتغري إذا كان كراً أو متصالً باملادة.

يته حتى لو  كان  رّ رية املاء فال جمال للبناء عىل كُ (مسـألة ٩): إذا شـك يف كُ
يته، بـل األحوط وجوباً   رّ ية سـابقاً واُخذ منه حتى شـك يف بقـاء كُ رّ معلـوم الكُ
يته، فينجس بمالقاة النجاسـة ولو مع عدم التغري، وال يكون   رّ البناء عىل عدم كُ

مادة عاصمة للامء القليل.
(مسألة ١٠): إذا شك يف أن للامء مادة بنى عىل عدم كونه ذا مادة. نعم  إذا 

علم بسبق اتصاله باملادة ثم احتمل انقطاعها عنه، بنى عىل أن له مادة.
(مسـألة ١١): إذا تنجـس املـاء القليـل مل يطهر بإضافة املـاء إليه وإن بلغ  

رّ إذا تنجس بالتغري مل يطهر بزوال التغري عنه بنفسه أو بعالج. ، كام أن الكُ رّ الكُ
وينحـرص تطهـري املاء النجس غري املتغـري ـ قليالً كان أم كثـرياً ـ باتصاله  
رّ الطاهر وتدافعه عليه، أما   رّ الطاهر مع اسـتقرار املائني، أو مع جريـان الكُ بالكُ
ـرّ الطاهر فال يكفي االتصـال يف تطهري النجس   مـع تدافـع املاء النجس عىل الكُ

بتاممه، وإنام يطهر منه خصوص ما صار مع الطاهر واستقر معه بعد التدافع.



الفصل الثاين
يف ماء املطر

مـاء املطـر طاهر ومعتصـم يف نفسـه، وال ينجس بمالقاة النجاسـة حال  
سـقوطه من اجلو قبل استقراره، فإذا سـقط عىل املوضع النجس فنضح منه عىل  
غريه مل ينجس املنتضح منه. نعم إذا القى املنتضح منه نجسـاً تنجس به. كام  أنه 
إذا جـر من موضع سـقوطه والقى نجسـاً تنجـس به. إال أن يسـتمر التقاطر  
ويستند اجلريان الستمراره، فال ينجس اجلاري حينئذٍٍ حتى ينقطع التقاطر.  فإذا 

. انقطع التقاطر حينئذٍٍ تنجس اجلاري بمالقاة النجاسة إذا مل يكن كراً
(مسـألة ١٢): إنام جيـري حكم املطر عىل املاء إذا كان تقاطره من  السـامء 
مبارشة، أما إذا تقاطر عىل مكان ثم سـقط منه عىل غريه مل جيرِ عليه  حكم املطر، 
بـل كان بحكـم املاء القليل، كام لو تقاطر عىل ورق الشـجر أو  اخليمة ثم سـقط 
منها عىل يشء آخر. نعم إذا جر متصالً بسبب التقاطر كان  اجلاري معتصامً ما 

دام التقاطر مستمراً، كام تقدم.
(مسألة ١٣): ماء املطر بحكم املادة للامء املجتمع منه، فال ينجس  بمالقاة 

. النجاسة ما دام التقاطر عليه مستمراً
ره، وكان له بحكم   (مسـألة ١٤): إذا تقاطـر ماء املطر عىل ماء نجـس طهّ

املادة إذا كان التقاطر بمقدار معتدّ به، وال تكفي القطرة والقطرتان ونحوها.
(مسـألة ١٥): تقاطـر املطـر عىل غـري املاء مـن املائعات ـ كاملـاء املضاف  

٢٣ ........................................................................................... ماء املطر 
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وغـريه ـ ال يطهرها مهام كثر التقاطر، إال أن تسـتهلك ويصدق عىل املتجمع أنه  
ماء عرفاً، فيطهر مع التقاطر عليه حني صدق املاء عليه.

(مسـألة ١٦): إذا تقاطر املطر عىل االرض ونحوها من االجسام الصلبة  
رهـا إذا كانت نجسـة برشط أن يسـتويل عىل املوضع النجـس، وال حيتاج إىل   طهّ
التعدد وإن كانت النجاسة حمتاجة للتعدد يف غري املطر. وكذا يطهر باطنها  بنفوذ 

املاء فيه حال استمرار التقاطر.
وكذا احلال يف الفراش ونحوه، فإن ظاهره يطهر باستيالء ماء املطر  عليه، 
وباطنه يطهر بنفوذه فيه حال التقاطر، وال حيتاج إىل العرص وال إىل  التعدد. نعم 

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

الفصل الثالث
يف املاء املستعمل

يف رفع احلدث أو اخلبث
(مسألة ١٧): املاء املستعمل يف الوضوء والغسل طاهر إذا مل تصبه  نجاسة 

. خارجية، سواء كان قليالً أم كثرياً
ر من اخلبث وهو  النجاسة.  (مسـألة ١٨): املاء املستعمل يف الوضوء يطهِّ

ر من احلدث، فيصح الوضوء به والغسل. كام أنه يطهِّ
(مسألة ١٩): املاء املستعمل يف غسل اجلنابة وغريه من االغسال  الواجبة 
رّ وذي املادة.  وأما  ال يصـح الوضوء وال الغسـل به، إال أن يكون معتصـامً كالكُ
املسـتعمل يف الغسـل املسـتحب فال بأس باسـتعامله يف الوضوء والغسـل،  كامء 



غسل اجلمعة إذا مل يصادف اجلنابة ومل يكن رافعاً هلا.
(مسألة ٢٠): إذا كان عليه غسل واجب قد ضاق وقته وكان عنده ماء قليل  
ال يكفيه للغسل إال بأخذ ما يتساقط منه وإكامل الغسل به، فاألحوط وجوباً  الغسل 
بـه بالنحو املذكور ثم التيمم ثم إعادة الغسـل بعد وجدان املاء الكايف  للغسـل.

(مسـألة ٢١): املاء املسـتعمل يف التطهري من اخلبثـ  وهو النجاسـةـ  إذا  
كان قليالً غري معتصم بامدة نجس، حتى ماء الغسلة التي يتعقبها طهارة املحل،  
كالغسـلة الثانيـة يف التطهـري من البول. وال جيوز اسـتعامله يف رفـع احلدث وال  

س ملا يالقيه. اخلبث، بل هو منجّ
س ما يالقيه  برشوط: (مسألة ٢٢): ماء االستنجاء وإن كان نجساً إال أنه ال ينجّ

األول: عدم تعدي النجاسـة املغسـولة به عن موضع الغائـط املعتاد عند  
االستنجاء. وال بأس بالتعدي القليل الذي يلزم من االنتقال من موضع التخيل  

ملوضع االستنجاء.
الثاين: عدم تغريه بالنجاسة املغسولة به.

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

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

نعـم، ال بـأس بإصابة اليد الغاسـلة له املتنجسـة بمالقاة النجاسـة حني  
االستنجاء، كام ال بأس بام يتعارف من إصابته لبعض أجزاء الطعام غري  املهضوم 

اخلارج مع الغائط واملتنجس به.
(مسألة ٢٣): األحوط وجوباً االجتناب عن املوضع الذي يستقر فيه ماء  
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االستنجاء كالطشت واملنخفض من االرض، وترتيب أحكام النجاسة عليه.

الفصل الرابع
يف املاء املشكوك

(مسـألة ٢٤): إذا تـردد املائـع بـني أن يكون مـاءً مطلقاً وغـريه فال جمال  
لرتتيـب أحكام املاء املطلق عليه، بل يتعني اسـتعامل ما يعلـم بكونه ماءً مطلقاً،  
ومـع االنحصار باملاء املشـتبه جيمع املكلف بني الوضوء أو الغسـل به والتيمم،  

وبعد تيرس املاء املعلوم كونه مطلقاً يعيد الوضوء أو الغسل.
(مسألة ٢٥): إذا علم بأن أحد املائعني ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو  

الغسل هبام، بل وجب ذلك مع انحصار املاء هبام.
(مسألة ٢٦): إذا شك يف طهارة املاء بنى عىل طهارته. إال أن يعلم  بنجاسته 
. وهكذا احلال  يف غري املاء. سابقاً ويشك يف تطهريه فإنه يبني عىل نجاسته حينئذٍٍ
(مسألة ٢٧): إذا كان عند املكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدمها وطهارة  االخر 
مل جيز استعامهلام يف التطهري من احلدث، بل ينتقل للتيمم، واألوىل  إهراقهام قبل التيمم.

الفصل اخلامس
يف املاء املضاف

ر من احلدث وال من اخلبث،  وإذا  املاء املضاف وغريه من املائعات ال تطهِّ
س وإن كانت كثـرية أو ذات مادة، نعم مـع التدافع ال ترسي   القـت نجسـاً تنجُ



النجاسة للمتدافع منه، كام سبق يف املاء املطلق.
رّ   ـر باتصاله بالكُ (مسـألة ٢٨): إذا تنجـس املائع غري املـاء املطلق ال يطهُ

وغريه إال أن يستهلك، نظري ما تقدم يف املسألة (١٥) من فصل ماء املطر.

الفصل السادس
يف األسآر 

االسآر كلها طاهرة إال سؤر نجس العني، كالكلب واخلنزير. ويكره سؤر  
ل وآكل اجليف والفـأرة واحلية والعقرب   مـا ال حيل أكل حلمـه، خصوصاً اجلالّ
والـوزغ وولـد الزنا، واملـرأة احلائض واجلنب غـري املأمونتني عـىل التطهري، بل  

مطلق احلائض خصوصاً يف الوضوء بسؤرمها، وال بأس بسؤر اهلرة.
(مسـألة ٢٩): يستحب سـؤر املؤمن وهو شـفاء، بل يف النص الصحيح  

. وغريه أنه شفاء من سبعني داءً
(مسألة ٣٠): السؤر هو فضل رشاب احليوان وطعامه مما بارشه برطوبة.  
لكن احلكم بالتنجيس فيام تقدم يعم كل ما بارشه احليوان برطوبة. سـواء بارشه  

بفمه أم بغريه من أجزائه.
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املقصد الثاين
يف أحكام اخللوة

وفيه فصول..
الفصل األول
يف أحكام التخيلّ

جيب يف حال التخيلـ  بل يف مجيع االحوالـ  سرت العورة عن كل ناظر  مميِّز 
عدا الزوج والزوجة، فإنه جيوز لكل منهام كشف كل منهام عورته  لالخر، وكذا 
لِّلت  لة بالنسـبة  إىل من حُ املالـك ومملوكتـه إذا حلّ له نكاحها. وكذا االمة املحلَّ

له، إذا كان التحليل يتناول كشف العورة أو النظر إليها.
(مسـألة ٣١): املراد بالعورة يف الرجل القضيـب والبيضتان والدبر، ويف  

املرأة القبل والدبر.
(مسألة ٣٢): املراد بسرت العورة سرت برشهتا، وال يرض ظهور احلجم،  إال 

أن يكون مثرياً للشهوة. ويكفي يف السرت كل ما يمنع النظر حتى الظلمة.
(مسـألة ٣٣): املعيار يف التمييز كون الشـخص ممن يقبح التكشف أمامه  
عرفـاً، لكونـه ممن يدرك قبح العورة. واألحوط وجوباً سـرت العـورة عن البالغ  

وان مل يكن مميزاً باملعنى املذكور.



(مسـألة ٣٤): حيـرم النظـر لعورة املؤمـن، وكذا املخالـف عىل األحوط  
، فيجوز نظر الرجل لعـورة الرجل الكافر،   . دون الكافـر إذا كان مماثـالً وجوبـاً
ونظر املرأة لعورة املرأة الكافرة، دون العكس. نعم البد أن ال يكون النظر إليها  
. أما النظر لعـورة الكافر غري املامثل فال   ماً مثرياً للشـهوة فإن كان مثـرياً كان حمرّ

. جيوز حتى لو تعمد كشف العورة ومل يكن بريبة عىل األحوط وجوباً
(مسألة ٣٥): جيوز النظر لعورة الطفل ما مل يبلغ مرتبة يقبح عرفاً يف  حقه 
أن ينظر إليه، بحيث يكون توهيناً عليه منافياً لكرامته فيجري عليه حكم  الكبري.

(مسـألة ٣٦): إذا احتمـل وجـود الناظـر، فاألحـوط وجوبـاً التحفـظ  
واالحرتاز من أن ينظر إىل العورة.

(مسألة ٣٧): ال جيوز النظر لعورة الغري من وراء الزجاجة ونحوها كاملاء  
الصايف. بل األحوط وجوباً ترك النظر إىل صورهتا املنعكسة يف املرآة  ونحوها.

(مسـألة ٣٨): إذا اضطـر لكشـف العـورة أمـام الغري للتـداوي أو غريه 
فالـالزم  ترجيـح املامثل عىل غـريه مع االمكان. وكـذا فيام لو اضطـر للنظر إىل 

عورة  الغري، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة املامثل مع االمكان.
(مسألة ٣٩): إذا دار االمر بني النظر للعورة والنظر لصورهتا املنعكسة يف  

املرآة ونحوها لزم اختيار الثاين.
(مسـألة ٤٠): املشـهور حرمة اسـتقبال القبلة واسـتدبارها حال التخيل  
والتبول، لكن الظاهر الكراهة. وال ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك. ويف الصحيح  
عـن اإلمـام الرضاA: «من بـال حذاء القبلة ثـم ذكر فانحـرف عنها إجالالً 

للقبلة  وتعظيامً هلا مل يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له».
(مسألة ٤١): ال جيوز قضاء احلاجة يف االماكن العامة املوقوفة لذلك  مامل 

٢٩ ...................................................................................... أحكام التخيل 
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حيرز املكلف شمول الوقف له. ويكفي إخبار املتويل أو من يقوم مقامه  يف إدارة 
شؤون املكان بالشمول. وكذا ظهور حاهلام يف ذلك.

(مسألة ٤٢): األحوط وجوباً عدم التخيل يف املواضع التي توجب  مزامحة 
من له حق فيها ـ من دون ان يكون مالكاً ـ واالرضار به، كالتخيلّ يف  الطرق إذا 
زاحـم املارة أو أرضّ هبم، وعند أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار  يف دخوله 

إليها وخروجه منها أو أرضَّ به.

الفصل الثاين
يف االستنجاء

(مسـألة ٤٣): ال جيـزئ يف التطهـري من البول إال املـاء. وجيب صب املاء  
تني يف القليل ومرة يف غريه، وال جيب  الدلك  عىل املوضع الذي يصيبه البول مرّ
ث املوضع بامدة غليظة متنجسـة بالبـول ال تزول  بالصب،  أو نحـوه إال مـع تلوّ

كالوذي واملذي. ولو شك يف ذلك وجب االحتياط بالدلك أو نحوه.
(مسـألة ٤٤): يتخري يف االسـتنجاء من الغائط بني غسـله باملاء واملسـح  
باالحجـار أو اخلِـرق أو نحومها مما يزيل عني النجاسـة. والغسـل باملاء أفضل.  

واألوىل اجلمع بتقديم املسح باالحجار ونحوها ثم إتباعه بالغسل باملاء.
(مسألة ٤٥): إنام جيزئ املسح باالحجار ونحوها برشطني:

األول: عدم تعدي الغائط عن املخرج بمقدار خارج عن املتعارف.
الثـاين: عدم خروج نجاسـة اُخـر مع الغائطـ  كالـدمـ  بحيث يتنجس  

املوضع هبا.
(مسـألة ٤٦): إذا زالت عني النجاسـة باملسـح بأقل من ثالثة أحجار أو  



نحوها فاألحوط وجوباً إكامهلا حتَّى تبلغ ثالثة أحجار أو نحوها.
س املوضع به   لوجود  (مسألة ٤٧): املسح باحلجر النجس إن أوجب تنجُّ
الرطوبـة املرسيـةـ  مل جيزِ يف االسـتنجاء، بل البدّ بعد ذلك من  االسـتنجاء باملاء 
وال جيزئ احلجر الطاهر، وإن مل يوجب تنجس املوضع،  فاألحوط وجوباً عدم 

االجتزاء به، لكن يكفي املسح باحلجر الطاهر بعده.
(مسألة ٤٨): األحوط وجوباً عدم االستنجاء بالعظم والروث. لكن لو  

استنجى املكلف هبام طهر املحل.
(مسألة ٤٩): جيب يف الغسل باملاء إزالة عني الغائط وأثره، وهو  االجزاء 
الدقيقة واملادة الغروية املصاحبة له، وال جيب إزالة اللون وال الرائحة  لو فرض 
ختلفهـام. وأمـا مع املسـح باالحجـار أو نحوها فيكفـي إزالة العـني دون  االثر 

ونحوه مما من شأنه أن ال يزول باملسح.

الفصل الثالث
يف آداب التخيل

يسـتحب للمتخـيل ـ عـىل ما تضمنتـه النصـوص الرشيفة وذكـره علامء  
الطائفـة (رضـوان اهللا عليهم) ـ أن يكـون بحيث ال يراه الناظـر ـ ولو باالبتعاد 
عنه ـ  وتغطية الرأس، وأفضل منه التقنع. كام يسـتحب له التسـمية عند دخول 
بيـت  اخلـالء وعند التكشـف وعند اخلروج مـن بيت اخلالء والدعـاء باملأثور، 
ففي  النص الصحيح: «إذا دخلت املخرج فقل: بسم اهللا اللهم إين اُعوذ بك من  
اخلبيث املخبث الرجس النجس الشـيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسـم اهللا  

.«احلمد هللا الذي عافاين من اخلبيث املخبث وأماط عني االذ

٣١ ....................................................................................... آداب التخيل 



٣٢.........................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

كام يسـتحب تقديم الرجل اليرس عند الدخـول واليمنى عند اخلروج.  
وأن يتكئ حال اجللوس عىل رجله اليرس ويفرج اليمنى.

ويكـره التخيل يف الشـوارع، ومشـارع امليـاه، ونحوها مـن االماكن التي  
يسـتقى منهـا املاء، وحتت االشـجار املثمـرة، وعند أبـواب الـدور إذا مل يزاحم  
ة لنزول   أصحاهبـا وإال كان األحـوط وجوباً تركه، كام تقـدم. ويف املواضع املعدّ

القوافل، وقبلة املساجد وأفنيتها وهو ما اتسع أمامها.
كام يكره أن يسـتقبل الشـمس والقمر بفرجه، خصوصاً حال البول. وأن  
يستقبل الريح ببوله. بل يكره استقبال الريح واستدبارها يف حال التخيل والبول  
معـاً، والبول يف االرض الصلبة ونحوها مما يوجـب التعرض لنضح البول عىل  

البدن. والبول يف ثقوب احليوانات، ويف املاء، خصوصاً الراكد.
كام يكره حال اجللوس للتخيل الكالم بغري ذكر اهللا تعاىل واالكل  والرشب 
والسـواك، واالسـتنجاء باليمني، وأن يكون يف اليد التي يسـتنجي هبا  خاتم فيه 
اسم اهللا تعاىل، بل يكره حال التخيل استصحاب اخلاتم الذي فيه  اسمه تعاىل أو 

يشء من القرآن.. إىل غري ذلك مما ذكروه.

الفصل الرابع
يف االسترباء

ى فيه من  البول.  يستحب للرجل إذا بال أن يستربئ بتنقية املجر مما تبقّ
واألحـوط األوىل يف كيفيته: أن يمسـح بيشء من الضغط مـن املقعدة إىل  أصل 
الذكـر ثالثـاً، ثـم يعرص أصل الذكـر إىل طرفهـ  ويسـتحلب ما فيه مـن البولـ   

. ثالثاً، ثم ينرت طرف الذكر ثالثاً



(مسـألة ٥٠): إذا خرج من املكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بني البول  
وغـريه مـن املواد الطاهـرة كاملذي، فإن كان قد اسـتربأ بنى عـىل طهارته وعدم  
انتقـاض وضوئـه به لـو كان قد توضأ، وإن مل يكن قد اسـتربأ بنى عىل نجاسـته  

وانتقاض وضوئه به.
(مسـألة ٥١): يلحـق باالسـترباء يف الفائـدة املذكـورة ما إذا علـم بنقاء  

املجر من البول لعرص أو حركة أو طول مدة أو غريها.
(مسألة ٥٢): إذا شك من مل يستربئ يف خروج البلل منه بنى عىل  عدمه، 
ره، وعىل عدم انتقاض وضوئه إن  كان قد توضأ. وعىل طهارة املخرج إن كان قد طهّ

(مسـألة ٥٣): إذا علـم مـن مل يسـتربئ بخروج املذي ونحوه مـن املواد  
الطاهرة وشـك يف خروج البول معه بنى عـىل عدم خروجه، وعىل طهارة البلل  

اخلارج، وعدم انتقاض الوضوء به لو كان قد توضأ.
فام سبق من البناء عىل النجاسة وانتقاض الوضوء خمتص بام إذا مل يعلم  بنوع 
البلل اخلارج، دون ما إذا علم بأنه من النوع الطاهر وشك يف خروج البول  معه.
(مسـألة ٥٤): إذا شـك املكلف يف أنه هل اسـتربأ أو مل يسـتربئ بنى عىل  
أنـه مل يسـتربئ حتَّـى لو كان من عادته أن يسـتربئ، إال أن يكون منشـأ الشـك  
الوسواس. وكذا لو شك يف أنه استنجى أو ال، فإنه يبني عىل أنه مل يستنج  حتَّى 

. لو كان من عادته أن يستنجي، إال مع الوسواس أيضاً
(مسـألة ٥٥): إذا اسـتربأ أو اسـتنجى ثـم شـك يف وقـوع االسـترباء أو  

االستنجاء عىل الوجه الصحيح بنى عىل الصحة.
(مسألة ٥٦): ال استرباء عىل املرأة، والبلل اخلارج منها حمكوم  بالطهارة، 
فـال جيب الوضوء منه إال أن تعلم باشـتامله عىل البـول. نعم األوىل هلا  أن تصرب 

قليالً وتتنحنح ثم تعرص موضع البول عرضاً وتستنجي بعد ذلك.
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املقصد الثالث
يف الوضوء

وفيه فصول..
الفصل األول

يف نواقض الوضوء
مور: ثاً باُ ينتقض الوضوء ويصري اإلنسان حمدِ

األول والثاين: خروج البول والغائط من القبل والدبر. واألحوط وجوباً  
عموم احلكم خلروجهام من غري املوضعني، سواء كان خروجهام منه معتاداً  بسبب 
طـارئ أم مـن غري اعتياد إذا كان يصدق عىل اخلـارج أنه بول أو غائط.  واملعيار 
عـىل خروجهام عن حدّ اجلسـم وإن كان حمبوسـاً بانبوب أو كيـس أو  نحومها.

الثالث: خروج الريح من الدبر. واألحوط وجوباً عموم احلكم ملا  خيرج من 
غريه إذا كان من شأنه أن خيرج من الدبر. وال عربة بام خيرج من  القبُل ولو مع االعتياد.

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

غلبته عىل السمع.
اخلامـس: كل مـا غلب عىل العقـل من جنون أو إغامء أو سـكر أو غريه،  



. عىل األحوط وجوباً
السادس: االستحاضة، عىل تفصيل يأيت يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.

(مسـألة ٥٧): خروج ماء االحتقان ال ينقض الوضوء وكذا خروج الدم 
أو  القيح أو نحومها إال أن يعلم أن معه شيئاً من البول أو الغائط.

(مسـألة ٥٨): ال ينتقـض الوضـوء باملـذي أو الـودي أو الـوذي. قيـل:  
واألول ما خيرج بعد املالعبة، والثاين ما خيرج بعد البول، والثالث ما خيرج  بعد 

املني. وال هيم حتديدها بعد انحصار الناقض بام سبق.
(مسألة ٥٩): إذا شك يف حصول أحد النواقض املتقدمة بنى عىل  عدمه. 
وكذا لو علم بخروج يشء من السبيلني وتردد بني الناقض وغريه فإنه  يبني عىل 
عدم خروج الناقض إال يف خروج البلل املشتبه مع عدم االسترباء،  عىل ما تقدم 

يف الفصل الرابع من أحكام اخللوة.

الفصل الثاين 
يف أجزاء الوضوء

الوضوء عبارة عن غسـل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلني، فيقع  
الكالم يف اُمور:

ه طوالً ما بني منبت شعر الرأس وأسفل   األول: جيب غسل الوجه، وحدّ
الوجـه، وهـو طـرف الذقـن، وحـده عرضاً مـا دارت عليـه االهبـام واالصبع  
الوسـطى. واألحـوط وجوباً غسـل يشء مما خـرج عن احلد الحراز اسـتيعاب  

الغسل ملا دخل يف احلد.
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(مسـألة ٦٠): األحوط وجوباً االبتداء من أعىل الوجه نازالً إىل أسـفله،  
. نعم ال جيـب التدقيق يف ذلك، بـل يكتفى   وعـدم االجتـزاء بالغسـل منكوسـاً

. بصدق الغسل من االعىل لالسفل عرفاً
(مسـألة ٦١): غـري مسـتوي اخللقـة ـ لكرب الوجـه أو لصغـره أو لطول  
االصابـع أو قرصها ـ يرجع إىل متعارف اخللقة، فيغسـل مـن أطراف الوجه ما  
يغسـله متعارف اخللقة. وكذا االغم الذي ينبت الشـعر عـىل جبهته واالصلع،  

فإهنام يغسالن طوالً ما يغسله متعارف اخللقة.
(مسـألة ٦٢): إذا أحاط الشـعر بموضـع من البرشة وسـرتها ـ كاللحية  
والشـارب واحلاجبني ـ مل جيب البحث عن البرشة وإيصال املاء إليها، بل  يكفي 
جريان املاء عىل الشـعر الظاهر. وإذا كان الشـعر غري ساتر للبرشة ـ  كالشعرات 
املتفرقة والشـعر الرقيق ـ مل جيب غسـله ووجب غسـل البرشة ال  غري، فلو كان 
عىل الشـعر املذكور حاجب يمنع من وصول املاء إليه وال يمنع  من وصول املاء 

للبرشة مل جيب رفعه وال إزالة الشعر املذكور.
(مسألة ٦٣): إنام جيب يف الوضوء غسل الظاهر، الذي يصله املاء  بإجرائه 
عليـه ـ ولو بمعونة اليـد ونحوها ـ من دون حاجة إىل بحـث وعناية، وال  جيب 
غسل الباطن كباطن االنف والفم، وكذا مثل ثقبة االنف التي جتعل فيها  احللقة 
إال أن تكـون ظاهـرة يصلها املـاء بإجرائه وبإمرار اليد مـن دون عناية، وكذا  ال 

جيب غسل باطن العني ومطبق اجلفنني والشفتني.
(مسألة ٦٤): لو شك يف يشء أنه من الظاهر أو من الباطن وجب غسله.
(مسـألة ٦٥): الشـعر النابـت خارج احلـد إذا تدىلّ عىل مـا دخل يف احلد 
ال  جيب غسـله، بل جيب غسـل ما حتته ال غري. كام أن الشـعر النابت يف احلد إذا  



اسرتسل وخرج عن احلد ـ كشعر اللحية ـ مل جيب غسل املقدار اخلارج منه  عن 
احلد، وأما الداخل يف احلد فإن سـرت البرشة وجب غسله، وإن مل يسرتها  وجب 

غسل البرشة عىل ما تقدم يف املسألة (٦٢).
(مسألة ٦٦): جيب التأكد من استيعاب الوجه بالغسل بمالحظة االماكن  
التي قد تتعرض لوجود احلاجب املانع من وصول املاء للبرشة، كأطراف  العينني 
التي قد يتجمع فيها من آثار الدمع ما يكون مانعاً فيجب إزالته، وكذا  كلام شك 
يف وجـود املانـع أوعلـم بوجود يشء وشـك يف مانعيته فإنه جيـب  الفحص عنه 

والعلم بإيصال املاء للبرشة يف موضعه.
(مسـألة ٦٧): جتـب إزالة الصبـغ والدهن ونحومها مما يوضـع للزينة أو  
التـداوي أو غريمهـا إن كان له جـرم يمنع من وصول املاء للبـرشة، وإن مل يكن  
ته أو لنفوذ املاء فيه ال جيب إزالته، بل جيتزأ بالغسل مع  بقائه.  كذلك للطافته ورقّ

وكذا احلال يف الوسخ.
الثاين: جيب غسل اليدين من املرفقني إىل أطراف االصابع. واملراد  باملرفق 

هو جممع عظمي الذراع والعضد، وجيب إدخاله يف املغسول.
(مسـألة ٦٨): جيـب يف الغسـل االبتـداء من املرفقـني نـازالً إىل أطراف  

االصابع بحيث حيصل الرتتيب بالنحو املذكور عرفاً، وال جيوز النكس.
(مسألة ٦٩): إذا قطعت اليد فإن بقي منها يشء مما جيب غسله قبل  القطع 
وجب غسـله، وإن مل يبق منه يشء فاألحوط وجوباً غسـل ما بقي من  العضد، 

وإن قطعت من الكتف سقط غسلها.
عدّ من توابع  اليد  (مسألة ٧٠): جيب غسل الزوائد النابتة دون املرفق مما يُ
كاالصبـع واللحمـة الزائدتني. وكذا احلال فيام يقطع مـن اليد أو الوجه إذا بقي  
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قاً بجلدة، فإنه جيب غسله، وال جيب فصله إذا أمكن. معلّ
(مسـألة ٧١): الشـقوق التي يف اليد إن كانت معدودة من الظاهر وجب  
غسلها وإال مل جيب، وكذا ما حتت االظفار. وقد تقدم املعيار يف الظاهر  والباطن 
يف املسـألة (٦٣). كـام تقـدم يف املسـألة (٦٦) و (٦٧) حكـم املانـع  والطـالء 

ونحوه.
(مسـألة ٧٢): ال جيب الدلك يف غسـل الوضوء، بـل يكفي وصول املاء  
واسـتيعابه للبرشة بنحو الرتتيب املتقدم. فيكفي جعل العضو حتت احلنفية ونيّة  
الوضوء بجريان املاء من االعىل لالسفل، كام يكفي جعله حتت املطر كذلك  إذا 

استوعب العضو بتاممه وجر املاء عليه بنحو الرتتيب املتقدم.
(مسـألة ٧٣): يكفي غسـل العضو بنحو االرمتاس إما برمس العضو من  
االعىل إىل االسـفل، أو برمسـه بتاممه مـن دون نية الوضوء، وتبـدأ نيّة الوضوء  

بنحو الرتتيب بأحد وجهني:
األول: بجريـان املاء باجتاهـه، فإذا كان اجتاه جريان النهر من الشـامل إىل  
 اجلنوب وضع مبدأ العضو املغسـول باجتاه الشـامل وآخره باجتاه اجلنوب  ونو
الوضوء بجريان املاء عليه من أوله الخره وانتظر حتَّى يمر املاء من أول  العضو 

. الخره تدرجياً
  . الثـاين: بتحريـك العضـو يف املاء بنحو يمـر املاء من أوله الخـره تدرجياً
وكـذا باخراج العضو من املاء تدرجياً فيدخل اليد مثالً ثم خيرجها من املرفق  إىل 

أطراف االصابع تدرجياً ناوياً الوضوء باالخراج.
نعم، يشـكل املسح باليد املغسـولة بإجراء املاء أو برمسها، عىل ما يأيت  يف 

املسألة (٧٦) بيانه إن شاء اهللا تعاىل.



ه طوالً مـن أعىل الـرأس إىل   الثالـث: جيـب مسـح مقدم الـرأس. وحـدّ
قصاص الشعر وعرضاً ما يوازي اجلبهة.

(مسـألة ٧٤): املقدار الذي جيب مسـحه من املقدم هو املسـمى، فيكفي  
. نعـم األحوط اسـتحباباً أن يكـون بعرض ثالث   املسـح بإصبـع واحـدة قليالً

أصابع وطول إصبع.
ر   (مسـألة ٧٥): األحـوط وجوباً املسـح بباطـن الكف اليمنـى، فلو تعذّ
ر فاألحوط وجوباً املسح بباطن  الذراع،  فاألحوط وجوباً املسح بظاهرها، فإن تعذّ
ر املسح باليمنى يمسح باليرس عىل  الرتتيب املتقدم. ر فبظاهره. ومع تعذّ فإن تعذّ

ة غسـل الوضوء، وال   ى يف اليـد من بلّ (مسـألة ٧٦): جيـب املسـح بام تبقّ
جيـوز أخذ ماء جديد واملسـح به. كـام أن األحوط وجوباً عـدم اختالط بلة اليد  
. بل األحوط وجوبـاً أيضاً عدم   بغـري مـاء الوضوء بحيث يكون املسـح هبام معاً
ة اليـد بامء بقية االعضاء بعد إكامل الغسـل الوضوئـي. نعم ال بأس  اختـالط بلّ
د ذلك وإن   بام  هو املتعارف من االسـتمرار يف غسـل اليرس لالحتياط أو لتعوّ

استلزم اختالط مائها بامء اليمنى.
ويرتتب عىل ذلك أمران:

األول: أن ال يكـون عـىل موضع املسـح بلل كثري خيتلط ببلـة اليد بحيث  
. نعم ال بأس بالبلل القليل الذي يستهلك يف بلة   يكون املسـح عرفاً بالبلّتني معاً
ة اليد وحدهـا. وأوىل باجلواز من ذلك ما إذا   اليد، بحيث يكون املسـح عرفاً ببلّ

كان عىل موضع املسح رطوبة غري مرسية.
الثـاين: أنـه إذا كان غسـل اليدين بإجراء املـاء عليهام أو برمسـهام يف املاء  
فالغالـب كثـرة املاء اجلاري بعد إكامل غسـل اليـد، أو نزول املاء مـن الذراعني  
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للكفـني حني إخراج اليد من املاء بعد رمسـها فيه، وحينئذٍٍ يشـكل املسـح باليد  
ه. تها من ماء الوضوء وحدَ لعدم كون بلّ

ومـن هنـا يتعنيّ ملن يتوضأ بإجـراء املاء عىل العضـو أو برمس العضو يف  
املاء أن يسـتثني قسـامً مـن اليد اليرس فال ينـوي وضوءها بذلك، بل يسـتعني  
ر ذلك ـ لشـلل أو عضـب أو نحومها ـ   باليـد اليمنـى الكامل غسـلها. فـإن تعذّ
حتفّظ من كثرة املاء عند الوصول للكفني، فال ينوي غسـلهام بإجراء املاء  عليهام 
أو بإخراجهـام مـن املاء بعد الرمس، بل ينوي غسـلهام بعد ذلك بـامء  قليل ولو 
بـأن يبل قطعة من القامش وينوي غسـل الكـف بإمراره عليهـا. وبذلك  يرتفع 

االشكال الذي أرشنا إليه يف آخر املسألة (٧٣).
(مسـألة ٧٧): لو جفّ ما عىل اليد من البلل لعذر ـ من نسـيان أو حرارة  
اهلواء أو غريمها ـ أخذ من بلة الوضوء يف اللحية أو أشفار العني أو احلاجبني  أو 
ع البلل، وال بأس باالخذ من اللحية حتَّى ما خرج منها   غريهـا من مواضـع جتمّ

عن احلد، كجانبي العارضني وما نزل عن الذقن.
(مسـألة ٧٨): لو كانت وظيفته املسـح بباطن الكف مثالً فجفّ ما عليه 
مـن  البلـل وبقي البلـل عىل ظاهر الكـف فاألحـوط وجوباً اجلمع بني املسـح 
بظاهر  الكف وأخذ البلل من بقية أعضاء الوضوء بباطنها واملسح به. وكذا احلال 
يف  بقيـة املراتب املتقدمة يف املسـألة (٧٦) فمع جفاف البلـل فيام هو متقدم رتبةً  
دون املتأخر جيمع املكلف بني املسـح باملتأخر رتبـةً وأخذ البلل من بقية  أعضاء 

الوضوء بباطن الكف واملسح به.
ر أو نحوه فاألحوط   ة الوضوء للمسح حلَ ر حفظ بلّ (مسـألة ٧٩): لو تعذّ

وجوباً اجلمع بني املسح بامء جديد والتيمم.
. (مسألة ٨٠): جيوز املسح بأي وجه اتفق ولو منكوساً أو منحرفاً أو  عرضاً



م الرأس، لكن البد   (مسـألة ٨١): جيوز املسح عىل الشـعر النابت يف مقدَّ
م، إما لكونـه قصرياً ال   مـن كون املوضع املمسـوح منه هـو مامل خيرج عـن املقدَّ
م، أو لكونه طويالً مع كون املسـح عىل اُصوله غري اخلارجة  عن  خيـرج عن املقدّ
م  م، أو مع التفافه وجتعده بحيث يكون مقتىض طبعه عدم خروجه عن  املقدَّ املقدَّ

ه بعناية.  ه ومدّ م بجرّ حتَّى لو أمكن خروج موضع املسح عن املقدَّ
م. بل األحوط   نعم ال جيوز املسـح عىل أطراف الشـعر اخلارجة عن املقدَّ
وجوباً عدم املسح عليها حتَّى لو اُرجعت إىل املقدم وقلبت عليه إذا مل يكن  ذلك 

مقتىض وضعها الطبيعي.
(مسألة ٨٢): ال جيوز املسح عىل احلائل وإن كان رقيقاً ال يمنع من  وصول 

البلل ملا حتته، ومع تعذر رفعه فاألحوط وجوباً املسح عليه وضمّ  التيمم.
الرابع: جيب مسح ظاهر القدمني من أطراف االصابع إىل الكعبني،  ومها 
قبتـا القدمـني، وإن كان األحوط اسـتحباباً املسـح إىل مفصل السـاق.  وجيزئ 

رضاً ولو بقدر إصبع أو دونه. ويستحب املسح بتامم  الكف. املسمى عَ
  ،باليرس (مسـألة ٨٣): األحوط وجوباً مسح اليمنى باليمنى واليرس

.مع تقديم اليمنى عىل اليرس
(مسـألة ٨٤): املقطوع منه بعض القدم يمسـح الباقـي مما دخل يف احلد،  

ولو قطع من الكعب فاألحوط وجوباً مسح ما بقي من ظهر القدم.
(مسـألة ٨٥): يكفي املسـح بإمرار اليد عىل القـدم بالنحو املتعارف، من  
دون حاجة للتدقيق وإحراز وصول البلة للمواضع املتعرجة أو ملا حتت  الشعر.

(مسألة ٨٦): ال جيوز املسح عىل احلائل إال لربد أو تقية من املخالفني.
(مسـألة ٨٧): يكفي يف التقية اخلوف عىل النفس أو املؤمنني من  الرضر، 
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بل يكفي فيها التحبب للمخالفني وحسـن معارشهتـم وخمالطتهم جتنباً  لرشهم 
ولـو بلحاظ االمـد البعيد. نعم ال ترشع ملحض التزلـف، كام إذا علموا  مذهب 
أهل احلق يف املسألة وعلموا بأن املكلَّف منهم ومل يكن من حاهلم  طلبُ متابعته 
هلم وترك ما يقتضيه مذهبه، فإنه ال جتزئ متابعتهم حينئذٍٍ بل قد  حترم تكليفاً، ملا 

فيها من توهني مذهب أهل احلق.
(مسـألة ٨٨): إذا أمكـن املكلـف يف مـورد التقية أن يوهم مـن يتقي منه  
ئه   زِ العمـلَ عىل طبق التقية، مع إتيانه بالعمـل التام يف الواقع وجب ذلك، ومل جيُ

العمل عىل مقتىض التقية إذا التفت لذلك.
(مسألة ٨٩): إذا دار االمر يف التقية بني املسح عىل احلائل وغسل  الرجلني 
اختـار الثاين. لكن لو غفل املكلف عن ذلك وختيلَ انحصار التقية  باملسـح عىل 

احلائل فمسح عليه أجزأه.
(مسـألة ٩٠): إذا غفل عن حتقـق موضوع التقية فخالفهـا وأتى بالعمل 
التـام  صـح وضوؤه، وكذا إذا التفت لذلك وكانـت التقية غري واجبة باعتقاده. 

د خمالفتها عصياناً بطل وضوؤه. نعم إذا  اعتقد وجوهبا وتعمَّ
(مسـألة ٩١): جيوز مسـح الرجلني تدرجيـاً بأن يضع كفـه عىل االصابع  
هـا إىل الكعبـني، كام جيوز دفعةً بأن يضع كفه ابتداءً عىل متام موضع  املسـح  وجيرّ

، لكن األوىل األول. ها قليالً من القدم ثم جيرّ
(مسألة ٩٢): جيوز النكس يف مسح الرجلني بأن يبتدئ من الكعب  وينتهي 
ـ  بأن يضع كفه عىل متام موضع  املسح ابتداء  بأطراف االصابع. وأما املسح عرضاً
ويمسـحها إىل اليمني أو اليسـار ـ فال خيلو عن إشـكال فاألحوط  وجوباً تركه.
(مسـألة ٩٣): يكفي يف غسـل الوضـوء ايصال اقل ما يصـدق عليه املاء  



للعضو املغسول بحيث يستوعبه ولو بمعونة اليد وبمثل الدهن، وال جيب  تكثري 
املاء بحيث جيري عىل العضو املغسـول لكثرتـه. نعم ال يكتفى بايصال  الرطوبة 
إذا مل يصدق عليها املاء. وجيري ذلك يف الغسـل باقسـامه عدا غسـل  امليت، كام 

يأيت يف حمله ان شاء اهللا تعاىل. 

الفصل الثالث
يف رشوط الوضوء

يشرتط يف الوضوء اُمور:
األول: إطالق املاء، وقد تقدم توضيحه يف أول كتاب الطهارة.

الثاين: طهارة املاء.
(مسـألة ٩٤): إذا كان العضـو الوضوئي نجسـاً فإن كان املـاء قليالً غري  
معتصـم مل يمكن غسـل ذلـك العضو به للوضوء إال بعد تطهريه من النجاسـة، 
النـه  ينجـس املاء القليل بصبـه عليه، فال يصلـح الن يتوضأ بـه، وإن كان املاء   
راً أو له مادة ـ أمكن تطهري العضو من النجاسـة والوضوءُ به   معتصـامً ـ لكونه كُ
دفعـة واحـدة، فلو وضع العضو النجس حتت ماء االسـالة مثالً ونو الوضوء  
، ثم   ر العضو وحتقـق الوضوء، نعم األحوط اسـتحباباً تطهـريه أوالً بذلـك طهُ

غسله للوضوء بعد ذلك.
الثالـث: عدم اسـتعامل املاء يف رفع احلدث االكرب، عـىل تفصيل تقدم  يف 

الفصل الثالث من مقصد املاء وأحكامه.
الرابع: النية، وهي تتقوم بأمرين:
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أحدمها: قصد الوضوء بالغسـل واملسـح، فلو غسل االعضاء أو مسحها  
من دون أن ينوي الوضوء مل يتحقق الوضوء.

، فلـو أراد شـخص أن يتعلم   (مسـألة ٩٥): يكفـي نيـة الوضـوء إمجـاالً
ل مثله ناويـاً متابعته فيام فعل صح   الصـالة مثالً فـرأ رجالً يتوضأ ويصيل ففعَ
منـه الوضوء وإن مل ينـوِ الوضوء بعنوانه جلهله به، الن نيـة املتابعة ترجع إىل نية  

. الوضوء إمجاالً
ثانيهـام: قصد التقرب هللا تعاىل بالوضـوء، بحيث يكون الداعي للوضوء  
م إذا التفـت املكلف إىل ذلك،   هـو التقـرب. والزم ذلك عـدم وقوعه بوجه حمرَّ

لتعذر التقرب باملحرم. هذا ولوقوع الوضوء بالوجه املحرم صور:
وىل: أن يكـون الوضـوء اسـتعامالً النـاء الذهب أو الفضـة، ملا يأيت يف   االُ

مبحث االواين من حرمة استعامل االناء املتخذ منهام.
الثانية: أن يلزم من الوضوء الترصف يف املغصوب، إما لكون املاء أو  إنائه 
مغصوبـاً، أو لكون املـكان أوالفضاء الذي يقـع فيه الوضوء مغصوبـاً، أو النه  
يلزم جريان املاء يف مكان أو طشـت مغصوب أو لكون ثوب املتوضئ مغصوباً  
بحيـث يلـزم مـن الوضـوء حتركه والتـرصف فيه أو غـري ذلك من صـور لزوم  

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

م. التقرب بام هو حمرَّ
نعـم، لـو غفل عن حرمة الترصف الالزم مـن الوضوءـ  ولو للتقصري يف  



الفحـص عـن احلكم الرشعيـ  وحتقـق منه قصد التقرب صـح الوضوء. وهذا  
جـار يف مجيـع العبادات التي يعترب فيها قصد التقرب، كام يأيت االشـارة إليه عند  

التعرض لكل منها إن شاء اهللا تعاىل.
(مسألة ٩٦): إذا كان قصد الوضوء مستلزماً للعزم عىل فعل احلرام امتنع  
التقرب به وبطل، كام لو توضأ يف مكان مباح يلزم من إكامل الوضوء فيه  اخلروج 
من طريق مغصوب حيرم العبور فيه فرشع يف الوضوء ملتفتاً لذلك.  وهذا جيري 

. يف مجيع العبادات أيضاً
(مسـألة ٩٧): املـراد من التـرصف يف املغصوب كل تـرصف مناف حلق  

الغري ممن هو حمرتم رشعاً، وله صور:
وىل: أن يكون الغري مالكاً للعني التي يقع الترصف فيها ولو بأن يكون   االُ

رشيكاً فيها.
الثانية: أن يكون الغري مالكاً ملنفعتها، كام لو كان مستأجراً للدار التي  يقع 

الترصف فيها.
الثالثـة: أن يتعلق له حـق فيها يكون الترصف منافياً لـه، كالعني املرهونة  
للغري حيث ال جيوز الترصف فيها بدون رضاه، وكرتكة امليت املدين التي  يتعلق 
هبا حق الدائنني، وكذا تركة امليت التي تعلقت هبا وصيته، حيث ال  جيوز الترصف 
فيها قبل إنفاذ الوصية إال بإذن الويص. وكاملال املتعلَّق للخمس  والزكاة، حيث 
ال جيـوز التـرصف فيـه إال عىل تفصيل مذكـور يف كتايب الـزكاة  واخلمس. ومنه 
التـرصف يف االوقـاف عىل خالف مقتـىض وقفيتها، إىل غري  ذلـك مما يمنع من 

سلطنة املكلف عىل الترصف.
(مسـألة ٩٨): إذا كان التصـرف منافيـاً حلق الغري لـم حيل التصـرف إال  
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لِم   بـإذنــه ـ الرصيـح أو املعلـوم من ظاهـر حاله ـ أو العلـم من حاله أنـه لو عَ
بالترصف لريض به. هذا إذا كان مسـتقالً بالترصف أما إذا كان قارصاً لصغر أو  

جنون أو غريمها فالالزم مراجعة وليّه الرشعي.
(مسألة ٩٩): لو شك يف إذن صاحب احلق أو رضاه مل حيلّ له  الترصف، 
وكذا إذا شك املكلف يف دخوله يف املوقوف عليهم، عىل ما تقدم  يف املسألة(٤١) 

من فصل أحكام التخيل.
(مسـألة ١٠٠): جيوز الوضوء والصالة وغريمها حتت السقف املغصوب  
، فمن غصب خيمة   واخليمـة املغصوبـة إذا مل يكن الفضـاء الذي حتتها مغصوبـاً
ماً، ولكن يصح وضوؤه وصالته حتتها.  نعم  ل حمرّ ونصبها يف الصحراء مثالً فعَ
إذا نصـب شـخص خيمة يف الصحراء صار له أولويـة الترصف يف املكان  الذي 
تشـغله وإن مل يملكه، فـال جيوز لغريه االنتفاع باملـكان والترصف فيه  بالوضوء 

وغريه بغري إذنه ورضاه.
(مسـألة ١٠١): إذا توضأ وضوءاً يسـتلزم التـرصف يف املغصوب ملتفتاً  
حلرمـة عمله بطل وضوؤه، وال ينفع يف صحتـه إرضاء املالك بعد ذلك وحتليله  

من تبعة الترصف.
(مسـألة ١٠٢): جيوز التـرصف ـ بمثل الوضوء والصـالة ـ يف االرايض  
ضة  ضة ملرور عامة الناس. وكذا جيوز استعامل املياه املكشوفة  املعرَّ املكشوفة املعرَّ

الستعامل عامة الناس وإن مل حيرز رضا املالك يف اجلميع.
(مسـألة ١٠٣): إذا كان ماء املسـجد ـ مثالً ـ وقفاً عـىل املصلني فيه حرم  
الوضـوء منه بدون نيـة الصالة فيه، ولو توضأ منه بدون نية الصالة يف املسـجد  
بطـل وضـوؤه مع التفاته حلرمـة ذلك، وال ينفع يف تصحيحـه أن يصيل يف ذلك  
املسـجد، ولو توضأ بنية الصالة يف ذلك املسـجد صح وضوؤه، ولو بدا له بعد  



الفـراغ مـن الوضوء أن ال يصيل فيه مل جيب عليـه الصالة فيه ومل يبطل وضوؤه.  
وكـذا لو توضـأ غفلة عن وقفيته بالنحو املذكـور أو غفلة عن حرمة الوضوء يف  
هـذا احلال فإنـه يصح وضوؤه وال جيـب عليه الصالة يف ذلك املسـجد لو علم  

باحلال بعد الوضوء.
(مسألة ١٠٤): إذا اعتقد املكلف حرمة الترصف باملاء أو يف املكان  فتوضأ 
بـه بطل وضـوؤه، وليس له االجتزاء بـه حتَّى لو ظهر له بعد ذلـك عدم  حرمة 
الترصف، لعدم كونه مغصوباً، أو لرضا املالك بالترصف، وكذا احلال لو  شـك 
غ رشعي للعمل، كام لو شك يف رضا املالك  بالترصف،  يف احلرمة ومل يكن له مسوِّ

فإن وضوءه يبطل حتَّى لو انكشف بعد ذلك رضا املالك بترصفه.
(مسـألة ١٠٥): البـد مـن اخللوص يف النيـة، فلو قصد الريـاء وحده أو 
مـع  التقـرب هللا تعاىل بطل العمل. واملراد بالرياء املحـرم أو املبطل هو أن يعمل  
ناً، وترتفع منزلته الدينية عندهم. نعم إذا  كان  املكلف من أجل أن يراه الناس متديّ
الغـرض من ذلك دفع رشهم وإرضارهم بـه واعتدائهم عليه ظلامً فال بأس  به.

(مسـألة ١٠٦): إذا أتـى بالعمـل بنيّـة القربـة خالصةً مـن دون رياء، ثم 
خطـر  يف بالـه أن ذلك يرفعه عند الناس مل يرض ذلـك يف صحة العمل بعد أن مل 
ه عن   يكن  عمله من أجل ذلك، بل قد يكون ذلك من وساوس الشيطان ليصدّ

ذ باهللا تعاىل منه وليستمر يف عمله. العمل، فليتعوّ
(مسـألة ١٠٧): ال يرض يف التقرب نية الضامئـم الراجحة رشعاً كإرضاء  
الوالديـن بالعمل واسـتجالب دعائهام أو دعاء املؤمنـني، وتعليم اجلاهلني، بل  

ذلك يؤكد التقرب. كام ال يرض أيضاً نية الضامئم املباحة كالتربد.
(مسـألة ١٠٨): ال يعترب نية الوجـوب وال الندب وال نية رفع احلدث أو  

استباحة الصالة أو غريها.
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(مسـألة ١٠٩): ال جيب يف النية التلفـظ بمؤداها، بل موقعها النفس. كام  
أهنـا ال حتتاج إىل تكلف واسـتحضار، بل يكفي حصوهلـا بمقتىض طبع املكلف  
وارتكازه، بحيث لو سـئل الجاب بأين اُريد الوضوء قربة هللا تعاىل. وكذا احلال  

يف سائر العبادات.
اخلامـس مـن رشوط الوضـوء: مبـارشة املتوضئ للغسـل واملسـح. فلو  
ر املبارشة عليه، فيجتزئ بذلك. والذي يتويل النية   وضأه غريه بطـل.إال مع تعذّ
ئ. وإن كان األحوط استحباباً ضم نية املوضئ  إليه  حينئذٍٍ هو املتوضئ ال املوضّ
. كام أنه البد من تسـبيب املتوضئ لفعل الغري بأن يطلبه منه، أو متكينه  من  أيضاً

أن يوضئه، ليتسنّى له قصد الوضوء وتقربه به.
(مسـألة ١١٠): كيفية توضئة الغري للعاجز عن املبارشة: أن يغسل وجهه  
ويديه كيف اتفق ثم يأخذ املبارش يد العاجز فيمسح هبا وجهه ويديه، فإن  تعذر 
ذلـك جفـف املبارش يـده ثم أخذ هبا املاء من يد العاجز بعد غسـلها فمسـح  هبا 
رأس العاجز ورجليه. فإن تعذر عليه أخذ املاء من يد العاجز مسح املبارش  رأس 
ي فيها بعد غسـله لوجه العاجز ويديه.  واألحوط  العاجز ورجليه بامء يده املتبقّ

وجوباً يف هذه الصورة االخرية ضم التيمم.
السـادس: املواالة، وهي التتابع بني أجزاء الوضوء، بمعنى عدم الفصل  
بنحو يلزم جفاف متام السـابق قبل البدء بالالحق، فلو جفّ لقلة املاء أو حلرارة  
اهلواء أو نحومها من دون فصل عريف مل يرض. وال يرض امليش والكالم  ونحومها 

يف االثناء مع عدم اجلفاف.
(مسـألة ١١١): األحوط وجوباً عـدم االكتفاء ببقـاء الرطوبة فيام خرج 
عن  احلد من اللحية أو غريها. وكذا بقاء الرطوبة يف الباطن الذي ال جيب غسله 

وإن  دخل يف احلد كباطن اللحية.



(مسـألة ١١٢): لو اسـتأنف الوضوء قبـل فوات املـواالة صح الوضوء  
املسـتأنف. وكـذا لو اسـتأنفه احتياطاً الحتامل فـوت املواالة. وال جيـب حينئذٍٍ  

جتفيف االعضاء قبل استئناف الوضوء.
(مسألة ١١٣): لو شك يف فوت املواالة الحتامل اجلفاف بنى عىل  عدمه، 

واجتزأ بإمتام وضوئه.
السابع: الرتتيب بني االعضاء، فيغسل الوجه أوالً ثم اليد اليمنى ثم اليد  
اليرس ثم يمسـح الرأس ثـم الرجلني. واألحوط وجوباً تقديم مسـح اليمنى 
عـىل  مسـح اليرس. وكـذا يلزم الرتتيـب يف كل عضو مغسـول بالبدء باالعىل 

فاالعىل،  عىل ما تقدم يف فصل أجزاء الوضوء.
(مسـألة ١١٤): لو أخل بالرتتيب فمع عدم فـوت املواالة يكتفي بإعادة 
ل وجهه   مه عىل ما حيصل معه الرتتيب وإال استأنف الوضوء، مثالً لو غسَ ما  قدّ
ـل اليـد اليرس فـإن بقي بلل عىل وجهه كفاه غسـل اليـد اليمنى ثم يعيد  وغسَ

ل  اليرس ويتم وضوءه، وإن جفّ وجهه استأنف الوضوء. غسْ
(مسـألة ١١٥): لـو أخلّ بالرتتيب يف نفس العضو ـ كام لو غسـل الكف 
قبـل  أن يغسـل الـذراع ـ جر فيه ما سـبق، فمع عدم فوت املواالة يتم غسـل 
العضو  عىل الرتتيب املتقدم من غسل األعىل فاألعىل ثم يتم وضوءه، وال يكتفي  
. ومع فوت املواالة   بتـدارك خصوص اجلزء الذي أخل به عىل األحـوط وجوباً
يسـتأنف الوضوء. وكـذا احلال لو أخل ببعض العضو، كام لو غسـل الكف ومل  

يغسل الذراع.
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الفصل الرابع
يف اجلبائر

وهـي يف االصـل ما جيرب به العظـم عند الكرس من االخشـاب أو العظام 
التي  تشد عىل موضع الكرس، واملراد هبا هنا كل ما يشد عىل البدن لكرس أو خلع 

أو  جرح أو غريها من موارد احلاجة للعالج. إذا عرفت هذا فنقول:
ه الوضوء   مـن كان عىل بعض أعضـاء وضوئه جبرية فإن أمكنـه ومل يرضّ
االختيـاريـ  بأجزائـه ورشائطـه السـابقةـ  وجب، كام لو أمكن نـزع اجلبرية أو  
ر ذلك لكن أمكن  إيصال  . ولو تعذّ إجراء املاء حتتها بنحو حيصل الغسل تدرجياً
ا حتت اجلبريةـ  ولو بغمسها يف املاء حتَّى ينفذ للجلدـ  وجب  أيضاً وأجزأه  املاء ملِ
وإن مل حيصـل بـه الرتتيب املعترب يف الغسـل. بل يكفي ذلك يف  مواضع املسـحـ  
ر إيصال  كالرجلني ـ وإن مل يتحقق به املسح الواجب حال االختيار. أما  مع تعذّ

املاء للبرشة فيكفي املسح عىل اجلبرية.
غ للمسح عىل اجلبرية بني أن  يكون  ر املسوِّ (مسألة ١١٦): ال فرق يف التعذّ
ر حـلّ اجلبرية لكونه مرضاً بالكرس أو اجلرح من دون أن يرضّ به  املاء، وأن  لتعـذّ
ر إزالة  النجاسـة، فإن  يكـون الرضار املاء بالكـرس أو اجلرح. وأما إذا كان لتعذّ
كان منشـؤه االرضار باجلرح فالظاهر جريان احلكم املذكور فيه،  فيجزئ املسح 
عىل اجلبائر، وإن كان منشؤه ضيق الوقت أو عدم املاء أو نحو  ذلك مما ال يرجع 
للجرح فالظاهر االنتقال للتيمم وعدم االجتزاء بالوضوء  اجلبريي الذي تقدم.



سـل   ة باملـاء من دون أن حيقق الغَ (مسـألة ١١٧): لـو أمكن مسـح البرشَ
املعترب فاألحوط وجوباً اجلمع بينه وبني املسـح عىل اجلبرية إما باجلمع بينهام  يف 
وضـوء واحد، أو بتكرار الوضوء. بل لو أمكن نزع اجلبرية حال الوضوء  وبقي 

ة ومل جيب وضع اجلبرية واملسح  عليها. اجلرح مكشوفاً اجتزأ بمسح البرشَ
(مسـألة ١١٨): لـو تعذر املسـح عىل اجلبرية يف مـوارد وجوبه فاألحوط  
وجوباً اجلمع بني الوضوء الناقص بغسـل اجلبرية أو إجراء املاء عليها والتيمم.  

وال جيزئ غسل اجلبرية عن مسحها.
(مسـألة ١١٩): البد من استيعاب اجلبرية باملسح عرفاً، وال جتب املداقة  
يف ذلـك، فال جيب اسـتيعاب مواضع اخلِـالل ـ أي الفواصـل ـ التي تكون بني  

اخليوط ونحوها.
(مسـألة ١٢٠): اجلرح املكشوف يكفي غسـل ما حوله، وال جيب وضع  
يشء عليه ومسحه. نعم إذا كان يف موضع املسح فإن أمكن مسحه وجب، وإال  

فاألحوط وجوباً وضع يشء عليه ومسحه.
(مسألة ١٢١): إذا كان بعض االطراف الصحيح حتت اجلبرية، فإن   كان 
وضـع اجلبرية لسـرت اجلرح أو نحوه مـن دون أن حيتاج اجلرح ذلـك بطبعه  لَزم 
نزع اجلبرية وغسـل املوضع الصحيح، وجر عـىل موضع اجلرح حكم  اجلرح 

املكشوف.
وإن كان وضع اجلبرية مما يقتضيه طبيعة اجلرح، فإن كانت اجلبرية  ساترة 
للصحيـح باملقدار املتعارف مل جيب نزع اجلبرية واجزأ مسـحها بدالً عن  غسـل 

ما حتتها.
وإن كانـت سـاترة الكثـر من املتعـارف لزم نزعها وغسـل مـا حتتها من  
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ـربُ اجلبرية مما   املقـدار الصحيـح، ومع تعـذر النزع أجزأه املسـح عليها إن كان كِ
تقتضيـه طبيعـة اجلـرح، أما لو كان لفقـد اجلبرية الصغرية أو نحـوه من دون أن  

حيتاجه اجلرح بطبعه فاألحوط وجوباً ضم التيمم.
(مسـألة ١٢٢): إذا كانت اجلبرية نجسة مل جيزئ املسح عليها، فإن أمكن  
تطهريهـا أو تبديلهـا بجبرية طاهـرة أو نزعهـا وإجراء حكم اجلرح املكشـوف  
املتقدم وجب، وإال فاألحوط وجوباً اجلمع بني الوضوء الناقص ـ بعدم املسـح  
دّ   عىل اجلبرية ـ والتيمم. وإن أمكن وضع يشء طاهر عليها واملسـح عليه فإن عُ
ذلـك بعد وضعـه من أجزاء اجلبرية عرفاً أجزأ املسـح عليه وحلقـه حكم تبديل  
دّ أمراً خارجاً عنها زائداً عليها مل جيزئ املسـح عليه وحلقه  حكم  اجلبرية، وإن عُ

ر املسح عىل اجلبرية من اجلمع بني الوضوء الناقص والتيمم. تعذّ
(مسألة ١٢٣): ال فرق يف جريان حكم اجلبرية املتقدم بني اجلبرية  الصغرية 
وغريها حتَّى املسـتوعبة للعضو الوضوئي، بل املسـتوعبة لتـامم  االعضاء. وأما 
اجلرح املكشوف الكبري جداً فيشكل االكتفاء بغسل ماعدا  موضعه، بل األحوط 

وجوباً ضم التيمم إليه.
(مسـألة ١٢٤): ال فرق يف جريان حكم اجلبرية بني أن تكون عىل العضو  
املغسـول وأن تكـون عـىل العضو املمسـوح. نعـم إذا مل تكن مسـتوعبة للعضو  
املمسـوح تعني املسـح عىل البرشة يف غري موضع اجلبرية، كام لو كانت عىل  أحد 
أصابـع الرجـل، فإنه يتعني املسـح عىل غريه من االصابع ملا تقـدم من أنه  يكفي 

. املسح عرضاً
تها، وإال  ـح ببلّ (مسـألة ١٢٥): إذا اسـتوعبت اجلبرية العضو املاسح مسَ
م  ـح  بالبرشة، إال أن يكون الظاهر من البرشة قليالً ال يكفي يف املسـح، فيتمّ مسَ

املسح  باجلبرية.



(مسـألة ١٢٦): ال فرق يف جريان حكم اجلبرية وحكم اجلرح املكشـوف  
بني أن يكون املانع من استعامل املاء كرساً وجرحاً وورماً وغريها مما يعود  لنقص 
يف البـدن، فمع وضـع يشء عليه من جبرية أو عصابة يمسـح عليه، ومع  عدمه 

يغسل ما حوله، عىل ما سبق تفصيله.
نعم لو كان اسـتعامل املاء للطهارة مرضاً بام ال جيب غسـله كباطن االنف  
والعـني يتعـني التيمم، وال جيزئ الوضـوء الناقص. وكذا يتعـني التيمم لو كان  
اسـتعامل املاء موجباً حلدوث خلل يف البدن من دون أن يكون موجوداً  بالفعل، 

كبعض االمراض اجللدية التي خيشى من ظهورها باستعامل املاء.
(مسـألة ١٢٧): اللطوخ والدهـون املطيل هبا العضو للتـداوي إن أمكن  
املسـح عليها وجب، وإال فاألحوط وجوباً اجلمع بني غسـل ما حوهلا والتيمم.  
هذا إذا كانت مكشـوفة، أما إذا كانت عليها جبرية فيلحقها ما تقدم من وجوب  

املسح عليها.
(مسـألة ١٢٨): احلاجـب الالصق اتفاقاً من دون أن حيتـاج إليه للعالج  

األحوط وجوباً اجلمع بني املسح عليه والتيمم.
(مسـألة ١٢٩): ال جيب ختفيف اجلبرية، إال أن يكـون الزائد خارجاً عن  
. اجلبرية عرفاً، كام جيوز إضافة يشء اليها إذا عدّ بعد إضافته إليها جزءً منها  عرفاً

(مسألة ١٣٠): ما دام خوف الرضر باقياً جيري حكم اجلبرية، ومع زواله  
ن  إزالتها  سِ ر رفعها المر خارج من ضيقِ وقت أو فقدِ من حيُ جيب رفعها. فلو تعذّ
أو نحو ذلك فاألحوط وجوباً اجلمع بني املسح عليها والتيمم، نظري ما  تقدم يف 

املسألة (١٢٨).
(مسألة ١٣١): إذا خاف الرضر فعمل بحكم اجلبرية ثم تبني عدمه، فإن  
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انكشف عدم اجلرح أو الكرس أو نحومها مما هو موضوع اجلبرية انكشف  بطالن 
الوضوء اجلبريي ولزم إعادته وإعادة الصالة الواقعة به، سـواء كان  االنكشاف 
يف الوقـت أم بعـد خروجه. وإن كان موضوع اجلبرية موجـوداً ـ بأن  كان هناك 
كرس أو جرح ـ وانكشـف عدم الرضر من اسـتعامل املاء فالظاهر عدم  وجوب 

التدارك، نعم جيب إعادة الوضوء للصلوات االتية.
ر تطهريه من   (مسألة ١٣٢): إذا كان موضع من أعضاء الوضوء نجساً وتعذّ
ر الوضوء  دون أن يرضّ به املاء سقط الوضوء ووجب التيمم. وكذا مجيع موارد   تعذّ
مـن غري جهة وجـود احلاجب أو خوف الرضر عىل املوضـع   الذي يصيبه املاء.
(مسألة١٣٣):ال فرق بني جريان حكم اجلبرية بني الوضوء والغسل  والتيمم.

(مسـألة ١٣٤): ال جيـوز إيقاع الطهـارة اجلبريية ـ ونحوهـا من الطهارة  
الناقصة، كالطهارة يف اجلرح املكشـوف ـ يف سـعة الوقت إال مراعاةً باسـتمرار  
العذر يف متام الوقت، فإن ارتفع العذر يف سـعة الوقت انكشف بطالن الطهارة،  
وبطـالن العمل املرتتـب عليها من صالة أو نحوها، وإن اسـتمر العذر إىل آخر  
الوقـت انكشـف صحة الطهـارة وصحة العمـل. وحينئذٍٍ لو ارتفـع العذر بعد 
الوقت  مل تبطل الطهارة من وضوء أو غسل، فال جيب االستئناف. وإن كان هو  

األحوط استحباباً، خصوصاً يف الوضوء والتيمم.
(مسـألة ١٣٥): فـإذا كان اسـتعامل املاء مـرضاً يف الواقـع إال أن املكلَّف  
غفـل عن ذلك ومل خيف الرضر فاسـتعمل املـاء من دون جبرية وأتـى بالطهارة  

التامة صحت طهارته.
وإن خـاف الـرضر وتعمد اإلتيـان بالطهـارة التامة، فـإن مل يكن الرضر 
بحدّ  حيرم إيقاع النفس فيه صحت طهارته أيضاً، وكذا إذا كان بحدّ حيرم إيقاع  
النفس فيه إال أنّه غفل عن احتامل احلرمة. وأما إذا التفت الحتامل احلرمة  حينئذٍٍ 



فإن كان إيصال املاء ملا ال يرضه املاء وغسـله بنحو يسـتلزم وصوله ملا  يرضه املاء 
بطلـت طهارته، لعدم تـأيتّ قصدِ القربة منه مع التفاتـه لرتتب احلرام  عىل فعله، 
وإن مل يكـن كذلـك بـل كان وصول املـاء ملا حيـرم وصوله إليه بحركة  مسـتقلة 

صحت طهارته.
وجيـري هـذا التفصيل فيام لـو خاف الرضر وتبـني عدمـه يف الواقع بعد  

اإلتيان بالطهارة التامة.
(مسألة ١٣٦): يف كل مورد يشك املكلف يف أن وظيفته الطهارة اجلبريية  
ونحوها أو التيمم يتعنيّ عليه اجلمع بينهام حتَّى يتضح له احلال بالسؤال  ونحوه.

الفصل اخلامس
ن لَسِ البول والبَطَ يف سَ

واملـراد باألول عدم استمسـاك البـول، وبالثاين عدم استمسـاك الغائط،  
وبحكمه عدم استمساك الريح.

(مسـألة ١٣٧): ذوا السـلس والبَطـن إن كان هلـام فرتة مضبوطة تسـهل  
ـعُ الوضـوءَ والصالةَ التامـة وجب عليهام انتظارهـا وإيقاع الصالة   معرفتها تسَ

بطهارة تامة فيها. وكذا احلال يف كل مستمر احلدث.
(مسـألة ١٣٨): يكفـي يف احلكـم السـابق سـعة الفـرتة الدنـى الصـالة  
االختيارية الواجبة، بل يكفي سـعتها لصالة املسـتعجل كالفاقدة للسورة.وأما 
لو  كانت تسع الصالة االضطرارية دون االختيارية كالصالة بااليامء، أو الصالة  

بالتيمم فاألحوط وجوباً اجلمع بينها وبني الوظيفة االتية.
(مسـألة ١٣٩): ذو السـلس إذا مل تكـن له فـرتة مضبوطة تسـع الطهارة  

السلس والبطن..................................................................................... ٥٥
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والصـالة التامـة جيمع بني الظهريـن بأذان وإقامتـني بوضوء واحـد، وكذا بني  
العشائني، ويتوضأ لكل صالة غريها إذا كانت مضيقة، حتَّى لو كانت مستحبة.

ق ذو السـلس يف الفرض السـابق بني الظهرين أو   (مسـألة ١٤٠): إذا فرّ
العشائني أعاد الوضوء للصالة الثانية.

(مسـألة ١٤١): ذو البَطـن إن مل تكـن لـه فـرتة مضبوطـة تسـع الطهارة 
والصـالة  التامـة إذا فاجأه احلدث يف أثناء الصالة توضـأ وبنى عىل ما مىض من 
صالته.  واألحوط وجوباً جتنُّب منافيات الصالة من الكالم والقهقهة والبكاء. 
نعـم ال  بـأس برتك االسـتقبال وتـرك السـرت ـ للمـرأة ـ باملقدار الـذي يقتضيه 
الوضـوء،  وكذا الفعـل الكثري الذي تقتضيه هتيئة مقدمـات الوضوء القريبة أما 
البعيـدة   كاسـتقاء املاء ـ فاألحوط وجوبـاً قدحه، فالبد من جتنـب ذلك بتهيئة  

املقدمات املذكورة قبل الصالة.
(مسـألة ١٤٢): إذا مل تكن لذي البَطن فرتة تسع الطهارة وبعض الصالة 

كان  عليه الوضوء لكل صالة.
(مسألة ١٤٣): صالة االحتياط وقضاء االجزاء املنسيّة تابعة لصالهتا يف  
االحكام السابقة، فمع االكتفاء بوضوء واحد لصالة أو صالتني يكتفى   بذلك 
الوضـوء لصالة االحتياط وقضاء االجزاء املنسـية، وال حيتاج لتجديد  الوضوء 
هلـا، ومع تكرار الوضوء للصالة الواحدة البـد من الوضوء إذا وقع  احلدث هلا 

أو يف أثنائها.
(مسـألة ١٤٤): جيـب عـىل من به السـلس والبَطـن التحفظ مـن تعدي  
النجاسة للبدن والثوب مهام أمكن فيعلق الرجل كيساً فيه قطن للبول، وتستثفر  
املرأة، كام يستثفران للغائط، عىل نحو ما يأيت يف االستحاضة. واألحوط  وجوباً 
التطهـري لكل صـالة. نعم يف مورد اجلمع بـني الصالتني بوضـوء واحد  يكفي 



التطهري لكل صالتني.
(مسـألة ١٤٥): بقية أفراد مسـتمر احلدث ـ مثل من يفجؤه النوم ـ إذا مل  
تكـن له فرتة تسـع الصالة التامة اكتفـى بالصالة االضطرارية مـع الطهارة ولو  
ر ذلك فاألحـوط وجوباً الوضـوء لكل صالة. نعـم لو كانت  بتيمـم، فـإن تعذّ
ـع الصـالةـ  وإن كانت اضطرارية بطهارة ولـو بتيممـ  لكنه مل يصلّ  لـه  فرتة تسَ
فيهـا  للجهل هبا أو تفريطـاً فاألحوط وجوباً اجلمع بني الوضـوء لكل صالة أداءً  

والقضاء بعد ذلك.

الفصل السادس
يف غايات الوضوء

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

(مسـألة ١٤٦): البـدّ من الوضـوء يف صحة الصالة الواجبـة واملندوبة، 
وكذا  صالة االحتياط وقضاء االجزاء املنسية. بل هو األحوط وجوباً يف سجود  

السهو.
(مسألة ١٤٧): ال يشرتط الوضوء يف صحة الصالة عىل امليت، وإن كان  

االفضل إيقاعها عن وضوء.
(مسـألة ١٤٨): يشـرتط الوضوء يف الطواف الواجب، وهو ما كان جزءً 
مـن  حـج أو عمـرة. وال يشـرتط يف غريه حتَّـى لو وجـب بنذر أو نحـوه. نعم 

االفضل  إيقاعه عن وضوء. وإنام يشرتط يف صالته ال غري.
(مسـألة ١٤٩): حيـرم عـىل املُحدِث غـري املتوضئ مسُّ كتابـة املصحف  

غايات الوضوء ..................................................................................... ٥٧
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ـه ملا يكتب مـن القرآن يف غري   الرشيـف وأبعاضـه. بل األحوط وجوباً عدم مسّ
املصحـف، ككتب التفسـري واحلديـث وغريها. نعم ال بأس بمـسّ ما يكتب يف  

الدراهم والدنانري، حتَّى الورقية املتعارفة يف عصورنا.
(مسـألة ١٥٠): إنـام حيـرم عـىل املحـدِث مسّ رسـم احلرف القـرآين يف  
املصحف ونحوه، دون رسـم احلركات االعرابيّة واملدّ والتشديد ونحوها مما  ال 

يكون رسامً للحرف، بل لكيفيّة النطق به.
(مسـألة ١٥١): األحوط وجوباً أن ال يمـسّ املحدِث غري املتوضئ لفظ  
اجلاللـة وسـائر أسـامء اهللا تعـاىل وصفاته. وال يلحق به أسـامء االنبيـاء واالئمة  

وسيدة النساء صلوات اهللا عليهم أمجعني.
(مسـألة ١٥٢): ال فـرق يف الكتابـة بني أنواع اخلط العـريب. بل األحوط  
سـم هبا القـرآن عىل عربيته، وكذا إذا   وجوبـاً العموم للخطوط غري العربية إذا رُ

سم هبا لفظ اجلاللة أو أسامؤه تعاىل. رُ
(مسـألة ١٥٣): ال حيـرم عـىل املحدث مسّ ترمجـة القرآن، وأما أسـامؤه  

ها. تعاىل بغري اللغة العربية فاألحوط وجوباً عدم مسّ
ـر وغريها.   فْ (مسـألة ١٥٤): ال فـرق بـني الكتابـة باحلـرب والتطريز واحلَ
ويتحقـق املـسّ يف احلفـر بمـسّ القعـر، بل األحـوط وجوبـاً فيه العمـوم ملسّ  

احلوايش، وكذا احلال يف مسّ الكتابة بنحو التخريم، فيتجنب مسّ حواشيها.
(مسألة ١٥٥): األحوط وجوباً عدم املسّ حتَّى بام ال حتله احلياة،  كالظفر. 

نعم ال بأس يف املسّ بالشعر.
(مسـألة ١٥٦): البـد يف صدق القـرآن من قصد الكاتـب ـ ولو إمجاال ـ  
ه، فلو كتب ما يطابقه لفظاً ال بنيّة رسمهِ واحلكايةِ عنه مل  حيرم  مَ احلكايةَ عنه ورسْ



ه، من دون فرق بني االلفاظ املشرتكة واملختصة. مسّ
(مسـألة ١٥٧): الظاهر أن الصـور الفوتوغرافية لكتابة القرآن وأسـامئه 

. تعاىل  بحكم القرآن وبحكم أسامئه تعاىل يف املسّ
(مسـألة ١٥٨): الظاهـر جـواز كتابـة القـرآن الكريـم ونحـوه عىل بدن  

ث، وال جيب عىل املحدث حينئذٍٍ املبادرة للوضوء أو الغسل. املحدِ
(مسألة ١٥٩): ال جيب منع املحدث غري املكلف من مسّ القرآن  ونحوه، 

. راً ه، وكذا احلال يف اجلاهل باحلرمة جهالً  معذِّ بل جيوز التسبيب ملسّ
(مسألة ١٦٠): ذكر العلامء (رضوان اهللا عليهم) أنه يستحب الوضوء لغري  
الطواف من أفعال احلج، ولطلب احلاجة، وحلمل املصحف الرشيف،  ولتالوة 
ل  امليت قبل  القرآن، ولدخول املسـاجد، ولتغسـيل اجلنُب للميت، وجلامع مغسِّ
أن يغتسـل، وللنوم، ولسجود الشكر، وللكون عىل الطهارة،  ولتجديد الطهارة 

من دون حدث، ولغري ذلك.
(مسـألة ١٦١): يكفـي يف التقرب املعترب يف الوضـوء اإلتيان به من أجل  
بعض ما سـبق، سـواء توقفت صحته عليـه ـ كالصالة ـ أم توقـف كامله  عليهـ  
كصالة امليت وقراءة القرآنـ  أم توقف جوازه عليهـ  كمسّ املصحفـ   أم توقف 
ـل امليت قبل أن يغتسـل. بل يكفي فيه  اإلتيان به  رفع كراهته عليه، كجامع مغسِّ
برجـاء املطلوبيـة لغاية حيتمل مرشوعيته هلا، كام هو احلال يف بعض  املسـتحبات 
املذكـورة يف كلامهتـم، عـىل ما ذكرنـاه يف أواخـر مباحـث االجتهـاد  والتقليد.
(مسألة ١٦٢): إذا توضأ لغايةـ  كالصالةـ  ثم تبنيّ أنه قد أتى هبا صح  وضوؤه.
(مسألة ١٦٣): إذا توضأ لغايةـ  كقراءة القرآنـ  ثم مل يأتِ هبا صح  وضوؤه.
(مسـألة ١٦٤): إذا توضـأ للتجديد ثم تبنيّ أنـه كان حمدثاً صح وضوؤه 

غايات الوضوء ..................................................................................... ٥٩
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وكان  رافعاً للحدث.
(مسألة ١٦٥): يصح الوضوء لغاية ـ كالصالة ـ قبل دخول وقتها.

الفصل السابع
يف آداب الوضوء وسننه

(مسألة ١٦٦): ال إشكال يف كفاية الغسلة الواحدة لكل عضو من أعضاء  
الوضوء، كام ال إشـكال يف مرشوعية الثانية. بل قيل باسـتحباهبا، لكنه مل يثبت.  
وأمـا الثالثـة فالظاهر أهنا بدعة. بل يبطل الوضوء هبا إذا حتقق املسـح بامئها. كام  
د الغرفات للغسلة الواحدة فال بأس به، وليس   . وأما تعدُ لو غسل اليرس ثالثاً

هلا عدد خاص.
(مسألة ١٦٧): سنن الوضوء عىل ما تضمنته النصوص الرشيفة أو ذكره  

العلامء (رضوان اهللا عليهم) اُمور:
منها: السـواك، وهو دلك االسنان. بل هو مستحب حتَّى لغري الوضوء.  
واالفضل أن يكون بعود االراك وليفه وعود الزيتون، ثم مطلق قضبان الشجر،  

وأدناه أن يدلكها بأصبعه.
ومنها: وضع االناء الذي يتوضأ منه عىل اليمني، وكذا االغرتاف باليمني  

حتَّى لغسلها. فيصبه يف اليرس ثم يغسل اليمنى هبا.
ومنها: التسـمية حني وضع اليد يف املاء حني االستنجاء مقدمةً  للوضوء، 
وقبل وضع اليد يف املاء للوضوء، وبعد الرشوع يف غسل الوجه.  وحيسن تداركها 

ل الوضوء. يف االثناء لوتركها يف أوّ



ومنهـا: الدعـاء باملأثور، وقد وردت أدعية كثـرية، ففي النص الصحيح:  
«إذا وضعـت يـدك يف املـاء فقـل: بسـم اهللا وبـاهللا اللهـم اجعلني مـن التوابني  

واجعلني من املتطهرين».
د باملـاء فأكفأه فصبه   ويف حديـث وضـوء أمـري املؤمننيA:«فأتـاه حممّ
بيده اليرس عىل يده اليمنى ثم قال: بسـم اهللا وباهللا واحلمد هللا الذي جعل املاء  

. طهوراً ومل جيعله نجساً
مني  ه واسرت عوريت  وحرّ ن فرجي واعفّ قال: ثم استنجى فقال: اللهم حصّ

عىل النار. 
نـي حجتي يوم ألقاك، وأطلِق لسـاين   قـال: ثم متضمض فقـال: اللهم لقّ
م عـيلَّ ريح اجلنة واجعلني ممن يشـم   بذكـراك. ثم استنشـق فقـال: اللهم ال حترّ

رحيها وطيبها. 
قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه وال  

د وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه.  تسوّ
ثم غسـل يـده اليمنى فقال: اللهم اعطني كتـايب بيميني واخللد يف اجلنان  

. بيساري وحاسبني حساباً يسرياً
ثم غسـل يده اليـرس فقال: اللهـم ال تعطني كتايب بشـاميل، وال جتعلها  

عات النريان.  مغلولة إىل عنقي، وأعوذ بك من مقطّ
ني برمحتك وبركاتك وعفوك.  ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشِّ

ثـم مسـح رجليه فقـال: اللهـم ثبّتني عىل الـرصاط يوم تزلّ فيـه االقدام  
واجعل سعيي فيام يرضيك عني».

ويف اخلرب الصحيح: «فإذا فرغت فقل: احلمد هللا رب العاملني». 
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وهناك صور اُخر وأدعية اُخر يضيق املقام عن ذكرها.
ومنها: املضمضة واالستنشاق، وتثليثهام، وتقديم املضمضة.

ومنها: بدء الرجل يف غسل اليدين بظاهر الذراعني، وبدء املرأة  بباطنهام.
ومنهـا: إسـباغ الوضوء بتكثري املاء لـكل عضو غرفتـان، أو غرفة وافية،  
بحيـث يسـتويل املاء عىل العضو املغسـول ويفيـض عليه، وعـدم االكتفاء بأقل  

املجزئ احلاصل بوصول املاء للبرشة وإن قل.
. والظاهر أن   د وهو ثامنامئة وسـبعون غرامـاً تقريبـاً ومنهـا: الوضـوء بمُ

املقدار املذكور إنام يستحب مع اإلتيان بآداب الوضوء.
ومنها: فتح العينني عند غسل الوجه وإرشاهبام املاء. إىل غري ذلك.

(مسألة ١٦٨): يكره يف الوضوء اُمور:
منها: االسـتعانة بالغـري يف صب املاء لوضوء الصالة. بل يسـتحب عدم  

االستعانة بالغري حتى يف مقدمات الوضوء البعيدة، كاستقاء املاء وتسخينه.
ومنهـا: الوضوء يف املسـجد من حدث البول والغائـط، وكذا غريمها من  
االحـداث إذا وقـع يف غـري املسـجد. ويـأيت الـكالم يف حكم املعتكـف يف حمله 

 إن شاء اهللا تعاىل.
ب أو املنقوش بالصور.  وكذا  ض أو املذهَّ ومنها: الوضوء من االناء املفضَّ
الوضوء فيه. وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم، كام سـبق يف  مبحث 

النية، ويأيت يف آخر كتاب الطهارة.
ومنها: الوضوء باملاء املسـخن بالشـمس، بل مطلق الغسل به، بل مطلق  

االستعامل له.



ومنهـا: الوضوء من املاء القليل الذي يدخـل املحدث بالنوم أو البول أو  
سلها مرة، وكذا يف  الثاين  ه فيه.وترتفع الكراهة، يف األول بغَ الغائط أو اجلنابة يدَ
. سل ثالثاً سل مرتني، ويف الرابع  بالغَ وإن كان االفضل فيه مرتني، ويف الثالث بالغَ

ومنهـا: الوضوء باملـاء االجن، وبجميـع املياه التي يكره اسـتعامهلا، كامء  
البئر قبل النزح واالسآر املكروهة.. إىل غري ذلك.

(مسـألة ١٦٩): يكره صب املاء املسـتعمل يف الوضـوء يف الكنيف، وهو  
جمر املرافق الصحية.

الفصل الثامن
يف أحكام الشك

(مسـألة ١٧٠): مـن تيقن بسـبق احلدث وشـك يف التطهر منـه بنى عىل  
احلـدث مـا مل يتيقن الطهارة. ومن تيقن بسـبق الطهارة وشـك يف انتقاضها بنى  
عـىل الطهـارة مـا مل يتيقن احلـدث. وال أثر للظـن يف املورديـن إال أن يكون ظناً  

معترباً رشعاً كالبيّنة.
(مسـألة ١٧١): من تيقن سـبْق احلدث منه والطهارة معاً وجهل املتأخر  
منهام، فإن علم تاريخ الطهارة بنى عىل الطهارة وإن علم تاريخ احلدث بنى  عىل 
احلـدث. وإن جهل التارخيني مل يبن عىل الطهارة وال عىل احلدث، فال  يصح منه 
اإلتيان بام يشـرتط فيه الطهارة ـ كالصالة ـ حتى يتطهر، وال حيرم عليه  ما حيرم 

عىل املحدث ـ كمسّ املصحف ـ حتى حيدث.
عها   (مسـألة ١٧٢): إذا شـك يف أثناء الصالة يف أنه عىل وضوء أو ال، قطَ
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ر واسـتأنف الصالة. ولو كان شكه بعد الفراغ من الصالة بنى عىل صحة   وتطهّ
الصالة وتوضأ للصلوات االتية ولغريها من الغايات.

(مسألة ١٧٣): إذا شك قبل الفراغ من الوضوء يف فوت جزء منه تداركه  
مع عدم فوات املواالة، ومع فواهتا يسـتأنف الوضوء، فإذا شـك مثالً يف غسـل  
بعض اليد اليمنى وهو يف غسل اليرس فإذا مل جيف ماء الوضوء السابق عىل  اجلزء 
املشـكوك غسـل اجلزء املشـكوك وأتم وضوءه، وإن جف املاء املذكور  استأنف 

الوضوء.
(مسـألة ١٧٤): إذا شـك بعـد الفـراغ مـن الوضـوء يف صحتـه بنى عىل 
الصحـة  حتى لو علم من نفسـه عدم التفاته ملنشـأ الشـك، كام لـو توضأ بخامته 
غفلـة  واحتمـل وصـول املاء حتته مـن دون أن يتعمـد ذلك. نعم لـو علم بعدم 

وصول  املاء حتته وجبت عليه االعادة.
(مسـألة ١٧٥): إذا كانـت أعضاء وضوئه نجسـة فتوضأ ثم شـك يف أنه  
طهرها قبل الوضوء أو بقيت عىل نجاستها بنى عىل صحة وضوئه، وعىل  نجاسة 

رها.  أعضائه فيطهّ
وكـذا إذا توضـأ بامء كان نجسـاً ثم شـك بعـد الوضوء يف أنـه طهره قبل  
الوضوء به أو ال، فإنه يبني عىل صحة وضوئه وعىل نجاسـة املاء الذي توضأ به  

ر كل ما وصل إليه ذلك املاء حتى أعضاء وضوئه. فيطهّ



املقصد الرابع
يف الغسل

جيب الغسل من اجلنابة، واحليض، واالستحاضة، والنفاس، ومسّ  امليت، 
وجيب أيضاً غسـل امليت. كام يسـتحب الغسـل يف موارد كثرية.  فهنا مباحث..

املبحث األول
يف غسل اجلنابة

وفيه فصول..
الفصل األول
يف سبب اجلنابة

تتحقق اجلنابة بأمرين:
األول: خـروج املنـي من الرجل. واألحوط وجوباً ثبـوت اجلنابة للمرأة  

. باالنزال أيضاً
ويرتتـب عىل ذلـك لزوم اجلمـع عليها بـني الغسـل والوضـوء احتياطاً  
وتطهري ما يالقيه املاء الذي ينزل عليها من مالبسها وبدهنا. وهذا هو احلكم  يف 
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مجيع موارد االحتياط الوجويب يف ثبوت اجلنابة. 
رف كفى يف احلكم به   رف املني فال إشكال وإن مل يعُ (مسألة ١٧٦): إن عُ
مع املرض خروجه عن شـهوة. وأما حال الصحة فالبد يف احلكم به من  اجتامع 
الدفق والفتور والشهوة. نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق،   ولو شك 
يف الدفق كان قلة البلل أمارة عىل عدمه، فال جيب معه الغسل. هذا  يف الرجل. 
بُل عند بلوغ الشـهوةِ   وأمـا يف املرأة فليـس املني منها إال ما خيـرج من القُ
الذروة. وال أثر ملا خيرج لنضح البلل بمالعبة أو نحوها بدون بلوغ الشهوةِ  الذروة.
الثـاين: اجلامع، ولو بدون إنزال املني ويتحقق بدخول احلشـفة يف  القبل. 
بـل األحـوط وجوباً حتقـق اجلنابة أيضـاً بدخول احلشـفة يف الدبر مـن  الرجل 
واملـرأة. وبـه تتحقق اجلنابة يف حـق الفاعل واملفعول بـه وإن مل يكونا  مكلفني. 
نعم يف ثبوت اجلنابة باالدخال يف امليت أو إدخال عضو امليت يف  احلي إشـكال 
. وأما االدخال يف فرج البهيمة فالظاهر  عدم حتقق  وإن كان هو األحوط وجوباً

اجلنابة به مع عدم إنزال املني.

الفصل الثاين
يف أحكام اجلنابة

(مسـألة ١٧٧): ال يصح من اجلنب مجيع ما ال يصح من غري املتوضئ مما  
تقدم يف غايات الوضوء، كام ال يصح الصوم منه أيضاً، عىل تفصيل يأيت يف  كتاب 

الصوم إن شاء اهللا تعاىل.
(مسألة ١٧٨): حيرم عىل اجلنب مجيع ما حيرم عىل غري املتوضئ مما  تقدم. 
كام حيرم عليه أيضا الكون يف املسجد احلرام ومسجد النبي 8 مطلقاً  وإن 



كان بنحو املرور واالجتياز. بل لو أصابته جنابة يف املسجدين املذكورين  وجب 
عليه املبادرة للخروج بعد التيمم. وأما يف سائر املساجد فيحل االجتياز  بالدخول 
مـن بـاب واخلروج من آخـر، والدخول الخذ يشء منها، وحيـرم ما  عدا ذلك.

(مسألة ١٧٩): ال جيوز للجنب دخول املسجد لوضع يشء فيه، نعم  جيوز 
له وضع يشء يف املسجد حال االجتياز به، كام جيوز له وضع يشء يف  املسجد إذا 

مل يستلزم الدخول فيه.
شـاهد  مَ يف  اجلنـب  مكـث  عـدم  وجوبـاً  األحـوط   :(١٨٠ (مسـألة 
النبـي 8 واالئمةGفيقترص من أعوزته حاجة لذلك أو أعجله أمر عن 
سـل عـىل  العبور فيها، أو الطواف هبا مـن دون مكث. نعم ال بأس يف املكث  الغُ

يف االروقة  املطهرة التي هي خارج البنية التي فيها القرب الرشيف.
(مسـألة ١٨١): إذا احتمـل عدم مسـجدية بعض أجزاء بناية  املسـجد ـ 
كالسـاحة املكشـوفة واملدخل ـ جاز الدخول فيه واملكـث، ومل جترِ  عليه أحكام 
املسجدية. نعم إذا اخرب بمسجديته املتويل أو من يكون املسجد  حتت يده صدق 

وجرت عليه أحكام املسجد.
(مسـألة ١٨٢): ال فرق يف جريان أحكام املسجد املذكورة بني العامر من  
املساجد واخلراب، بل حتى ما غصب من املساجد وجعل طريقاً أو داراً أو  حمالً 

جتارياً أو غري ذلك.
(مسـألة ١٨٣): حيـرم عـىل اجلنب قـراءة آية السـجدة من سـور العزائم  
االربع، وهي (امل السجدة) و(حم السجدة) و(النجم) و(العلق). وجيوز   أن يقرأ 
بقية السور املذكورة، نعم هو مكروه بل األحوط استحباباً تركه، كام  يكره قراءة 
القرآن مطلقاً، خصوصاً ما زاد عىل سبع آيات، وأوىل بذلك ما زاد  عىل السبعني.

(مسـألة ١٨٤): ذكر العلامء (رضوان اهللا عليهم) أنه يكره للجنب االكل  
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والرشب إال بعد الوضوء أو غسـل اليدين واملضمضة واالستنشاق، والنوم إال  
بعد الوضوء أو التيمم بدالً عنه. ومسّ ما عدا الكتابة من املصحف، وأما الكتابة  

ها، كام تقدم. فيحرم عىل اجلنب مسّ

الفصل الثالث
يف كيفية غسل اجلنابة

وجيب فيه اُمور..
سله، وإطالق  املاء  منها: النية، وإيصال املاء للبرشة، ومبارشة املغتسـل لغُ
مور يف الوضوء، الن املقامني من  باب واحد. وطهارته، وقد تقدم تفصيل هذه االُ
(مسـألة ١٨٥): ال جيب غسـل الشـعر، بـل جيب إيصال املـاء ملا حتته من  

. البرشة حتى لو كان الشعر كثيفاً
ومنها: غسل متام البدن. واملشهور أن له صورتني ال جيوز اخلروج  عنهام:

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

ثانيتهام: االرمتاس، بتغطية البدن يف املاء دفعةً واحدةً بحيث حيصل  غسل 
متام البدن حينها. 

وهذا وإن كان أحوط استحباباً إال أن الظاهر عدم تعنيّ إحد الصورتني،  
غايـة االمـر أنه ال جيـوز تقديم اجلسـد عىل الرأس، وجيـوز ما عـدا ذلك، فمن  
سـل متام البـدن بالوقوف حتـت املطر أو احلنفيـة أو نحومها. الصـور اجلائزة: غَ
ومنها: صبّ املاء عىل الرأس واجلسـد، ثم إمرار اليد حتى يستوعب  املاء 



متام الرأس واجلسد، والبد من التأكد من وصول املاء لتامم اجلسد.
ومنها: تقديم الشـق االيمن من الرأس واجلسـد عىل الشق االيرس منهام.  

وغري ذلك من الصور.
(مسألة ١٨٦): ال يشرتط املواالة يف الغسل، بل جيوز التفريق بني أجزائه  

وإن جفّ املغسول قبل اإلتيان بالباقي.
(مسألة ١٨٧): ذكر العلامء (رضوان اهللا عليهم) أنه يستحب للجنب عند  
. إرادة الغسل غسلُ اليدين من املرفقني ثالثاً ثم املضمضة ثالثاً ثم االستنشاق  ثالثاً

(مسـألة ١٨٨): يسـتحب يف غسـل اجلنابـة الغسـل بصـاع، وهو ثالث  
كيلـوات وأربعامئـة وثامنـون غراماً تقريباً، وإن كان جيزئ اسـتيعاب اجلسـد بام  
يصـدق عليـه املاء مهام قل، كام تقدم يف الوضوء. وجيري هذا يف مجيع  االغسـال 

عدا تغسيل امليت، كام يأيت.

الفصل الرابع
يف أحكام غسل اجلنابة

(مسـألة ١٨٩): إذا أحـدث باالصغـر يف أثناء غسـل اجلنابـة أجزأه إمتام  
. وعىل كل حال البد من   الغسل وال حيتاج الستئنافه. وإن كان أحوط استحباباً

الوضوء الجل احلدث املذكور. وهكذا احلال يف كل غسل غري غسل اجلنابة.
(مسـألة ١٩٠): غسل اجلنابة جيزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مرشوع  
غري غسـل اجلنابة واجباً كان أو مستحباً، نعم من آداب غسل غري اجلنابة تقديم  
الوضوء عليه. وأما االغسـال االحتياطية أو املعدودة يف املستحبات من دون أن  

يثبت استحباهبا رشعاً فال جيتزأ هبا عن الوضوء.
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(مسـألة ١٩١): إذا اجتمعـت أغسـال متعـددة أجزأ عنها غسـل واحد، 
سواء  كانت واجبة أم مستحبة ثابتة االستحباب ـ عىل ما يأيت يف بحث االغسال  
املسـتحبة التعرض لذلك ـ أم خمتلفة بعضها واجب وبعضها مسـتحب، وسواء  
أتى املكلف بالغسل املذكور بنيّة بعضها أم بنية اجلميع، وجيزئ هذا الغسل  عن 

. الوضوء، وال سيام إذا كان املغتسل جنباً
(مسـألة ١٩٢): إذا علم باجلنابة وشك يف أنه اغتسل منها بنى عىل العدم  
حتى لو كان من عادته االغتسال، إال أن يرجع الشك للوسواس، فإنه ال يعتني 

به  ويبني عىل الطهارة.
(مسـألة ١٩٣): إذا شـك يف أثناء الغسـل يف صحته أو يف أنه هل غسـل  
موضعاًمـن البـدن وجـب عليه التـدارك، أما إذا شـك يف ذلك بعـد الفراغ من 

الغسل  فال يعتني بشكه ويبني عىل صحة غسله ومتاميته.
(مسألة ١٩٤): يستحب البول قبل الغسل ملن كانت جنابته بخروج املني  
مع اجلامع أو بدونه. وليس هو رشطاً يف صحة الغسل. ولكن فائدته أنه لو  خرج 
منـه بعـد البول بلل مشـتبه باملني مل يبنِ عىل أنه مني، أما لـو خرج منه البلل  قبل 
البـول فالالزم البناء عىل أنه مني فيتطهر منه وينتقض الغسـل به وجيب  إعادته. 

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



املبحث الثاين
يف غسل احليض 

وفيه فصول..
الفصل األول
يف سببه

وهو خروج دم احليض، الذي هو دم خاص يقذفه الرحم بمقتىض  طبيعة 
مـزاج املـرأة. والبد فيه من النزول لظاهر الفـرج، وال يكفي النزول من  الرحم 

لباطنه. وإن كان ذلك يكفي يف استمرار احليض وبقائه، كام يظهر فيام  يأيت.
(مسألة ١٩٥): إذا افتضت البكر فسال منها دم كثري وتردد بني أن يكون 
مـن  دم البـكارة أو من دم احليض أو منهام معاً أدخلـت قطنة وتركتها مدة قليلة 
ثم  أخرجتها إخراجاً رفيقاً، فإن كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من  

البكارة، وإن كانت مستنقعة فهو من احليض.
(مسـألة ١٩٦): كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسـع سنني قمرية حمكوم  
بأنه ليس بحيض، وكذا ما تراه املرأة بعد بلوغ سن اليأس. نعم لو علم يقيناً بأنه  

من احليض ترتبت عليه أحكامه.
(مسـألة ١٩٧): حد اليأس يف القرشية بلوغ ستني سنة قمرية، ويف غريها  
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بلوغ مخسـني سنة ويكفي االنتساب لقريش من الزنا. ومع الشك يف كون  املرأة 
قرشية حيكم بعدم كوهنا قرشية.

(مسـألة ١٩٨): أقـل احليض ثالثة أيـام، واملراد باليوم هنا مـا يعم الليل  
احلاصل بدورة تامة لالرض، ال خصوص بياض النهار.

(مسـألة ١٩٩): الظاهـر أنـه ال يعترب التـوايل يف االيام الثالثـة، بل تكفي 
الثالثة  املتفرقة. لكن البد من اجتامعها يف ضمن عرشة أيام. نعم جيب عىل املرأة  
ترتيـب أحكام احليـض بمجرد رؤية الـدم وإن مل يكن بصفـات احليض االتية،  
فإن اسـتمر ثالثة أيام، أو انقطع ثم رجع حتى تم هلا ثالثة أيام يف ضمن العرشة  
حتققت كونه حيضاً، وإال انكشـف أنه اسـتحاضة ووجب عليها قضاء الصالة  

التي تركتها حني رؤية الدم.
(مسألة ٢٠٠): أكثر احليض عرشة أيام. وهي أطول مدة بني أول احليض  
وآخره، غايته أن احليض قد يسـتوعبها، وقـد يتفرق فيها، وإن كان الالزم بلوغ  

جمموعه ثالثة أيام فأكثر، كام تقدم.
(مسـألة ٢٠١): إذا تفرقت الثالثة أيام أو أكثر يف ضمن عرشة كان النقاء  
املتخلـل بحكم الطهر، فتغتسـل له وتصيل، وإن مل تفعل وجـب عليها القضاء.  
نعـم ال عربة بفرتات التقطع القصـرية التي تقتضيها طبيعة دم احليض وتتعارف  
يف النسـاء، سـواء نـزل الدم من الرحـم لباطن الفـرج أم مل ينزل، فـإن الفرتات  

املذكورة ما مل تكن منافية الستمرار احليض عرفاً تكون بحكم احليض.
(مسـألة ٢٠٢): أقل الطهر بـني حيضتني عرشة أيام، فـكل دم تراه املرأة  

قبل إكامل عرشة أيام من احليض األول فهو ليس من احليض.
(مسـألة ٢٠٣): كل دم تراه املرأة حتكم عليه بأنه حيض إذا مل ينقص عن  



الثالثة أيام ومل يزد عىل العرشة، وكان بينه وبني احليض السابق عرشة أيام،  سواء 
كان بصفات احليض االتية أم ال.

نعم، يأيت الكالم يف حكم احلامل وحكم الصفرة.
(مسـألة ٢٠٤): تصري املرأة ذات عادة باتفاق احليض مرتني متواليتني يف  
العـدد والوقـت أو يف أحدمها. فإن اتفقا يف الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية  
  . وعدديـة، كـام لو رأت الدم يف أول كل من الشـهرين املتواليني سـبعة أيام مثالً
وإن اتفقـا يف الوقـت دون العـدد فهي ذات عـادة وقتية ال عدديـة، كام لو رأت 
. وإن   الدم  يف أول الشهر األول مخسة أيام، ويف أول الشهر الثاين سبعة أيام مثالً
اتفقا يف العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط، كام لو رأت الدم يف أول  
. واملراد  بالشهر  الشـهر األول مخسة أيام، ويف وسط الشهر الثاين مخسة أيام مثالً

هو اهلاليل.
(مسـألة ٢٠٥): ال يزول حكم العادة باختالف احليض عنها يف الشـهور  
الالحقـة مهام طالت املدة مادامت الشـهور خمتلفة فيام بينهـا. نعم تنقلب العادة  
باتفاق شهرين متعاقبني من دون فصل عىل وقت أو عدد خمالف لعادهتا  السابقة، 

فتنعقد عادهتا عىل الوجه الالحق ويكون العمل عليه.
(مسألة ٢٠٦): احليض جيتمع مع احلمل حتى مع استبانته وظهوره، فإن  
كانـت املرأة ذات عادة وقتية تتحيض برؤيـة الدم يف عادهتا أو قبل عادهتا بقليل   
هلا، هـذا إذا كان   يـوم أو يومـني ـ أو بعـد عادهتا قبـل ميض عرشين يومـاً من أوّ
أمحـر، وأما إذا كان أصفر فاألحوط وجوبـاً أن جتمع بني تروك احلائض وأعامل  
املسـتحاضة. وإن رأتـه بعـد ميض عرشين يومـاً من أول عادهتا فـال تتحيض به  
وإن كان أمحـر. وأمـا إذا مل تكن ذات عادة فإهنا تتحيض بالدم إذا كان أمحر، وال  

تتحيض به إذا كان أصفر.
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(مسـألة ٢٠٧): ال يشـرتط يف حيـض احلامل بلـوغ الدم ثالثـة أيام، بل 
يكفي  بلوغه يوماً واحداً أو يومني. نعم ال يكفي ما دون ذلك.

(مسـألة ٢٠٨): الصفـرة إن كانت سـابقة عىل دم حمكـوم عليه باحليضية  
بيومـني فام دون حيكم عليها بأهنا حيض، سـواء كانـت يف العادة أم ال. وكذا إذا  
كانـت متأخـرة عنـه بيومني فـام دون متصلة به، بـل وإن كانـت منفصلة عنه يف  
مت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك   . وإن تقدّ ضمـن العرشة عىل األحوط وجوباً

فهي ليست بحيض.
كـام أهنا يف أيـام العادة الوقتيـة أو قبلها بيومني حيكم عليهـا بأهنا حيض،  
اتصلت بدم أو مل تتصل، برشط بلوغها وحدها أو مع الدم ثالثة أيام. وفيام عدا  
ذلـك ال حيكـم عليها بأهنا حيض، سـواءً مل تكن املرأة ذات عـادة أم كانت ذات  

عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليالً أو تقدمت أكثر من يومني.
(مسـألة ٢٠٩): املـراد بالصفرة هنا ويف مجيع املسـائل االتية هي السـائل  
املختلـط بالـدم الـذي يكون بسـبب قلة الـدم أمحر محـرة خفيفة كالصفـرة. أما  
السائل االصفر الذي ال تكون صفرته من الدم فهو طاهر ال يرتتب عليه يشء.

(مسـألة ٢١٠): هـذه الصفرة إذا مل حيكم عليها بأهنـا حيض جيري عليها  
حكم االستحاضة االيت يف حمله.

(مسـألة ٢١١): إذا انقطع دم احليض عن اخلروج للظاهر واحتمل بقاؤه 
يف  باطن الفرج (املهبل) وجب الفحص واالسـترباء، وذلك بأن تسـتدخل قطنة 
يف  باطن الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت عىل التحيض، وإن خرجت نقيّة  
بنَـت عىل الطهـر، وإن احتملت مع ذلك احتباس يشء يف الرحم فلتقم وتلصق  
بطنها بحائط وترفع رجلها عىل حائط وتستدخل القطنة فإن خرج فيها يشء من  



الـدم بقيت عىل التحيض، وإن خرجت نقية بنت عـىل الطهر، وال جيب املبادرة  
، بل هلـا أن تنتظر به النهـار وتبني عىل بقاء احليـض بدونه. ولو   لالسـترباء ليـالً

ر عليها الفحص ولو هناراً فإهنا تبقى عىل التحيض حتى تعلم بالنقاء. تعذّ
(مسألة ٢١٢): إذا رأت املرأة الدم فتحيضت واستمر هبا الدم فإن مل تكن  
ذات عادة عددية بقيت عىل التحيض به ما دام مسـتمراً، فإن انقطع قبل العرشة  
او عند إكامهلا بَنَتْ عىل الطهر ـ بعد االسـترباء الذي تقدم يف املسـألة السـابقة ـ  
وجر عليه حكمه، وإن استمر عملت بعد العرشة أعامل املستحاضة االتية  يف 

املقصد الثالث.
وإن كانـت ذات عـادة عددية فإن انقطع الدم عنـد ميض عادهتا بنت عىل  
الطهر بعد االسـترباء، وإن اسـتمر بعد العادة جاز هلا االقتصار يف التحيض عىل  
عادهتا وتعمل بعدها أعامل املسـتحاضة. لكن يسـتحب هلا االسـتظهار، بل هو  
. وذلك بأن تبقى عـىل التحيض يوماً أو يومني أو ثالثة خمرية   األحوط اسـتحباباً
بينها بل هلا أن تسـتظهر حتى تتم هلا عرشة أيام من حني رؤية الدم، فإن اسـتمر  

بعد ميض مدة االستظهار التي اختارهتا تعمل أعامل املستحاضة.
(مسـألة ٢١٣): إذا اقترصت ذات العادة يف املسـألة السـابقة عىل عادهتا  
وعملـت أعامل املسـتحاضة ثم انقطـع الدم عىل العرشة أو قبلها مل ينكشـف أن  
حيضها متام العرشة، فلو كانت عادهتا سـبعة أيام مثالً فاقترصت عليها وقامت  
بعدهـا بأعـامل املسـتحاضة وصلّت وصامت، فـإذا انقطع الدم عـىل العرشة أو  

قبلها مل جيب عليها قضاء الصوم الذي جاءت به بني أيام عادهتا والعرشة.
وكـذا إذا اسـتظهرت بام ال يبلغ هبـا العرشة ـ كيوم أو يومـني ـ ثم قامت  
بأعامل املسـتحاضة وصامت وصلّت ثم انقطع الدم عىل العرشة، فإهنا ال تقيض  
الصوم الذي جاءت به بني أيام استظهارها والعرشة. كام أهنا لو استظهرت بأي  
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مقدار شاءت ثم جتاوز الدم العرشة مل ينكشف أن حيضها خصوص أيام العادة  
فال جيب عليها قضاء الصالة التي تركتها أيام االستظهار.

(مسـألة ٢١٤): إذا اسـتمر احليـض بعد مـدة االسـتظهار يف ذات العادة  
العددية وبعد العرشة يف غري ذات العادة وعملت أعامل املسـتحاضة فإن انقطع  
بعد مدة قصرية فال إشكال، وإن استمر شهراً فام زاد فإن كانت ذات عادة وقتية  
وعددية اقترصت عليها ومل تستظهر، وعملت بأحكام املستحاضة بعدها.  لكن 
بـرشط أن يميض أقل الطهـر بني آخر حتيضها وأيام عادهتـا، وإال مل  تتحيض يف 

ور الثاين. ور وانتظرت الدَّ ذلك الدَّ
: لـو كانت عادهتـا من اخلامـس عرش مـن الشـهر إىل العرشين منه   مثـالً
ورأت الدم يف الثالث من الشـهر، فتحيضت إىل الثامن منه واستظهرت يومني،  
وبنـت عىل الطهـر وعملت أعامل املسـتحاضة مـن اليوم احلادي عـرش، فليس 
هلـا  أن تتحيض أيـام عادهتا من اليوم اخلامس عرش، لعـدم ميض أقل الطهر بني  
احليضتني، بل تنتظر إىل الشـهر الالحـق وتتحيض أيام عادهتا، وتبقى عىل ذلك  

يف كل شهر استمر به الدم.
(مسـألة ٢١٥): مـن اسـتمر هبـا الدم شـهراً أو أكثـر إن مل تكـن هلا عادة 
وقتيـة  وعدديـة أو كانـت ذات عادة وقتية وعددية ونسـيتها ترجـع للتمييز بأن 
تتحيـض  بالـدم الواجـد لصفات احليـض دون الفاقـد هلا، بل تعمـل يف الفاقد 
أعامل  املستحاضة. هذا إذا كان الواجد للصفات واجداً لرشوط احليض الثالثة  
املذكورة يف املسـائل املتقدمة من (١٩٨) إىل (٢٠٢)، وهي أن ال يقل عن ثالثة  
أيـام ولو متفرقة يف ضمـن العرشة، وأن ال يزيد عىل عرشة من أوله الخره، وأن  
ال يقـل الفاقد للصفة ـ املحكوم بعدم كونـه حيضاً ـ عن عرشة، الن أقل الطهر  

بني احليضتني عرشة أيام كام تقدم.



نعم، ال يرض ختلل الفاقد يف ضمن حيضة واحدة وإن كان حمكوماً  بكونه 
استحاضة، كام لو كان الواجد لصفات احليض متفرقاً يف ضمن عرشة  أيام يبلغ 
بمجموعـه ثالثـة أيام أو يزيد عليها. كام لو رأت يومني بصفة احليض  ثم يومني 
فاقـداً هلا ثـم يومني بصفة احليض ثـم يومني فاقداً هلا ثم يومـني بصفة  احليض، 
ثم اسـتمر الفاقد هلا. فإهنا جتعل ما بصفـة احليض حيضة واحدة،  واملتخلل بينه 
استحاضة، نظري النقاء املتخلل حليضة واحدة، عىل ما تقدم يف  املسألة (٢٠١).

(مسألة ٢١٦): املعيار يف صفات دم احليضـ  التي عليها العمل يف  املسألة 
السـابقة وهبـا يكون التمييز ـ يرجـع إليها، عىل كون الدم شـديد احلمرة  بحيث 
كم  اً خيرج بلذعة ودفع، فمع اجتامع هذه  الصفات حيُ يميل للسـواد، وكونه حارّ

بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها حيكم بكونه استحاضة.
(مسألة ٢١٧): من استمر هبا الدمـ  الذي تتحيض يف أولهـ  شهراً أو أكثر  
ومل تكـن ذات عـادة وقتيـة وعددية أو كانت هلـا ونسـيتها إذا مل يمكنها الرجوع  
للتمييـز وصفات احليض ـ إما لعدمها أو لفقدها للرشوط املتقدمة ـ رجعت إىل  
عـادة أقارهبـا فتوافقها يف العدد، وتسـتظهر بيوم فإن مل تعـرف إالّ عادة بعضهن  
عملـت عليها، فإن اختلفن أو جهلت عادهتن حتيضـت بالعدد فتختار أي عدد  

شاءت من الثالثة إىل العرشة. وإن كان األوىل اختيار السبعة.
ت   م واجلدتـان واالخوات والعامّ (مسـألة ٢١٨): املراد مـن االقارب االُ

واخلاالت القريبات وبناهتن. وال يرض موهتن.
(مسالة ٢١٩): الدم املتقطع عىل صور:

وىل: أن يتـم له بمجموعه ثالثة أيام فام فوق ويقع كله يف ضمن  عرشة  االُ
أيام. كام لو رأت يومني أو ثالثة دماً ثم انقطع يومني ثم رأت يومني دماً  وانقطع 
 . يومـاً ثـم رأت يوماً دماً وانقطع. وحكمه البناء عىل كـون الدماء حيضاً  واحداً
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ويكون النقاء بحكم الطهر، عىل ما تقدم يف املسألة (٢٠١).
الثانيـة: أن يتـم لكل دمـ  متصالً أو متفرقاً يف ضمن عرشةـ  ثالثة أيام  فام 
فـوق ويفصل بني جمموعتني من الدم عرشة أيام، كام لو رأت مخسـة أيام  دماً ثم 
انقطع عرشة أيام ثم رأت مخسة أيام اُخر دماً، أو رأت ثالثة أيام أو  يومني دماً 
وانقطع يوماً ثم رأت يومني دماً وانقطع عرشة أيام ثم رأت ستة أيام  دماً متصلة 
أو منفصلـة بيـوم. وحكمـه البناء عـىل أن جمموع الـدم الذي قبل عـرشة  النقاء 
حيـض واحد، وجمموع الدم الذي بعد عـرشة النقاء حيض آخر، من دون  فرق 
بـني مـا يقع يف أيام العـادة الوقتية وما يقع يف غريها، وال بـني ما يكون  بصفات 
احليـض املتقدمـة يف املسـألة (٢١٦) وما يكون فاقـداً هلا. نعم تقـدم  الكالم يف 

حكم الصفرة يف املسألة (٢٠٨).
الثالثـة: أن ال يتم ليشء من الدم ـ جمتمعاً أو متفرقاً يف ضمن عرشة  أيام ـ 
أقل احليض، وهو ثالثة أيام، كام لو رأت يومني دماً ثم انقطع عرشة أيام  وهكذا، 
أو رأت يوما دماً وانقطع يوماً ثم رجع يوماً ثم انقطع عرشة أيام، ثم  رأت الدم 
يوماً وانقطع يوماً ثم رجع يوماً وانقطع عرشة أيام، وهكذا. وحكمها  البناء عىل 

عدم احليضية يف مجيع الدماء مهام تكررت عىل النحو املذكور.
ضمـن  يف  متفرقـاً  أو  جمتمعـاً  ـ  الـدم  مـن  لـيشء  يتـم  أن  الرابعـة: 
عـرشة أيـامـ   أقـل احليض إال أنـه ال يفصل بـني املجموعتني أقـل الطهر الذي 
هو عرشة أيام،  كام لو رأت الدم سـبعة أيام وانقطع سـبعة أيام وعاد سـبعة أيام 
وانقطـع سـبعة أيام  وهكـذا. أو رأت الدم ثالثة أيام وانقطـع يومني وعاد ثالثة 
أيـام وانقطع ثامنيـة أيام  ثم عاد ثالثة أيام وانقطع يومني وعاد ثالثة أيام وانقطع 
سبعة أيام ثم عاد ثالثة  أيام وهكذا من دون أن يتم انقطاعه عرشة أيام، وحكمها 
وىل دون الـدم الثاين، بل ال تتحيض بعد  التحيـض بالدم  احلاصل يف العرشة االُ



ذلك إال بعد  ميض أقل الطهرـ  وهو عرشة أيامـ  فإذا اسـتمرت عىل ذلك شـهراً 
رجعت إىل  وظائف مستمرة الدم املتقدمة يف املسائل السابقة من املسألة (٢١٤) 

حتى  املسألة (٢١٧).
(مسألة ٢٢٠): إذا انقطع الدم لدون العرشة ثم عاد قبل ميض عرشة أيام 
من  حني رؤية الدم األول، فإن مل تكن ذات عادة عددية حتيضت باألول والثاين  
حتى متيض العرشة، فإن انقطع وإال عملت بعد العرشة أعامل املستحاضة.  وكذا 

. إذا كانت ذات عادة عددية عىل األحوط وجوباً
(مسـألة ٢٢١): ما تـراه املرأة قبل مـيض أقل الطهر مـن حيضـها ـ وهو 
عرشة  أيام ـ حيكم عليه بأنه اسـتحاضة، فإن اسـتمر مدة طويلة فإن كانت ذات 
عادة  وقتية وعددية حتيضت أيام عادهتا، وإال رجعت للتمييز بالصفات املتقدمة 
يف  املسألة (٢١٦)، فإن تعذر رجوعها للتمييز ـ لعدم مطابقته لرشوط احليض ـ  
قِدن  حتيضت  رجعت بعد ميض شهر من رؤية الدم لعادة أقارهبا، فإن اختلفن أو فُ

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

الفصل الثاين
يف أحكام احليض

تشـارك احلائـض اجلنـب يف أكثر االحـكام املتقدمـة، بـل يف مجيعها عىل  
. . بل األحوط وجوباً عدم صحة طواف النافلة منها أيضاً األحوط وجوباً

(مسألة ٢٢٢): حيرم وطء احلائض يف القبل، كام حيرم عليها التمكني  من 
. ذلك. وكذا الوطء يف الدبر عىل األحوط وجوباً

(مسـألة ٢٢٣): ال جيب عىل الزوج الكفـارة بوطء زوجته احلائض، نعم  
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تسـتحب الكفـارة مـع تعمده. واالشـهر أهنـا يف أول احليض دينار ويف وسـطه  
نصـف دينار ويف آخـره ربع دينار. والدينار يسـاوي أربع غرامـات وربع غرام  

. ويكفي دفع قيمته. ذهباً تقريباً
(مسألة ٢٢٤): جيوز االستمتاع باحلائض بغري الوطء. ويكره االستمتاع  

بموضع املئزر، وهو ما بني الرسة والركبة.
(مسـألة ٢٢٥): ال جيوز طالق احلائض وال ظهارها عىل تفصيل يذكر يف  

بحث الطالق والظهار.
(مسـألة ٢٢٦): جيب عىل احلائـض قضاء صوم رمضان، وال جيب عليها  
قضاء الصالة املؤقتة التي استغرق احليض وقتها. فإذا كانت حائضاً يف متام  املدة 
مـن الـزوال إىل الغـروب مثـالً مل جيب عليها قضـاء الظهرين. نعـم جيب  قضاء 
الصـالة التـي حاضـت بعد خـروج وقتهـا الفضيـيل، كالظهر لـو حاضت بعد  
دخـول وقت العرص الفضييل، بل األحوط وجوباً قضـاء الصالة التي حاضت 
بعد  ما مىض من وقتها بمقدار أدائها. فلو حاضت بعد الزوال مثالً بمقدار أداء 

صالة  الظهر قضتها.
كـام جيب عليها إذا طهـرت أداءُ الصالة التي طهـرت يف وقتها دون التي  
خـرج وقتها. بل ال يبعد عدم وجوب أداء صـالة الظهر إذا طهرت بعد خروج  
وقتهـا الفضييل وإن بقي وقتها االدائي. لكن يسـتحب أداؤها، بل هو األحوط  
استحباباً، كام أنه األحوط وجوباً يف صالة املغرب إذا طهرت بعد خروج وقتها  

الفضييل قبل الفجر فضالً عن العشاء، كام يأيت يف االوقات.
(مسـألة ٢٢٧): إذا طهرت املرأة من احليض جاز وطؤها وإن مل تغتسـل.  
لكنه مكروه، ولو تعذر الغسـل ختف الكراهة بالتيمم. واألحوط وجوباً تطهري  



فرجها قبل الوطء.
(مسـألة ٢٢٨): مجيـع ما تقدم عـدم صحته من احلائـض أو عدم جوازه 
هلا ال  يصح منها وال حيل هلا بمجرد الطهر من احليض بل البد معه من الغسـل 

الرافع  حلدث احليض.
(مسألة ٢٢٩): غسـل احليض كغسل اجلنابة يف الكيفية، ويشرتك معه يف  
االحكام املتقدمة. نعم تقدم أنه يستحب عند إرادة غسل احليض الوضوء قبله.
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املبحث الثالث
يف غسل االستحاضة

كل دم خيـرج مـن الرحم ال حيكـم عليه بأنه حيـض أو نفاس فهو حمكوم  
بأنه دم اسـتحاضة وهو موجب للحدث، فيمتنع عىل املستحاضة مجيع ما  يمتنع 
عـىل املحدث الذي تقدم ذكره عنـد الكالم فيام يتوقف عىل الوضوء. وال  يصح 

منها إال مع القيام بالوظائف االتية.
(مسألة ٢٣٠): لالستحاضة ثالث مراتب:

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

الثانية: املتوسطة، وهي التي ينفذ دمها يف القطنة التي تستدخلها يف  داخل 
الفـرج وخيـرج للجانب االخـر من غري أن يسـيل عنها. وال أثـر لتلطخ  اخلرقة 

بالدم ملجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم.
الثالثـة: الكثـرية، وهـي التي ينفذ دمها يف القطنة ويسـيل منهـا لقوة دفع  

الدم. بل األحوط وجوباً االكتفاء فيها بسيالن الدم لعدم وضع القطنة.
(مسـألة ٢٣١): حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صالة فريضة كانت 
أو  نافلة، دون االجزاء املنسـية وصالة االحتياط وسجود السهو املتصل بالصالة  
. فإنـه جيتزأ له بوضوئها وأما مـع الفصل املعتدّ به   عـدّ من توابعها عرفاً بحيـث يُ



فاألحـوط وجوبـاً الوضوء له. وال جيب تبديل القطنـة أو تطهريها لكل صالة،  
. وإن كان أحوط استحباباً

(مسألة ٢٣٢): حكم املتوسطة غسل واحد لليوم، فإن كانت يف أوله لزم  
إيقاعه قبل صالة الصبح، وإن حدثت يف أثنائه لزم إيقاعه ملا بعد ذلك من  الصلوات. 
وجيـب الوضـوء لكل صـالة منفصلة عن الغسـل، كصالة الظهر لو  اغتسـلت 
لصالة الصبح، وكذا صالة الصبح لو اغتسـلت هلا ومل تبادر إليها بعد  الغسـل.
وأمـا الصـالة املتصلـة بالغسـل فالظاهر عدم وجـوب الوضـوء هلا، بل  
الظاهر االجتزاء بالغسل لصالتني لو مجعت بينهام، كام لو حصلت االستحاضة  
املتوسـطة قبل الظهر فإهنا لو اغتسـلت اجتزأت بغسـلها عن الوضوء للظهرين 
إذا  مجعت بينهام وجاءت هبام بعد الغسـل بال فصل، وإن كان األحوط استحباباً  

الوضوء لكل صالة حتى الصالة املتصلة بالغسل.
وحينئـذٍ تتخـري بـني تقديم الوضـوء عىل الغسـل وتأخريه عنـه، وجيزئ  
الوضـوء أو الغسـل املأيت به للصـالة لتوابعهـا كقضاء االجزاء املنسـية وصالة  
االحتيـاط وسـجود السـهو نظري ما تقدم يف املسـألة السـابقة، وال جيـب تبديل  
القطنة لكل صالة وإن كان االحتياط االستحبايب هنا آكد منه يف املسألة السابقة.

هـذا، والظاهـر االكتفاء يف غري اليوميـة بالوضوء لكل صـالة، وإن كان  
األحـوط وجوبـاً االقتصـار عـىل الصلـوات املضيّقة مـن الفرائـض والنوافل، 
ـعة كصالة القضاء، بل تنتظر  كصالة  الكسـوف والنوافل الرواتب، دون املوسَّ

هبا الشفاء  من االستحاضة.
(مسـألة ٢٣٣): حكم الكثرية الغسـلُ لصـالة الصبح تبـادر إليها بعده،  
والغسل للظهرين جتمع بينهام وتبادر إليهام بعده، والغسلُ للعشائني كذلك.  فإن 
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قت بني الصالتني أعادته للثانية.  وال  قت بني الغسل والصالة أعادته، وإن فرّ فرّ
جيب الوضوء لكل صالة، بل ال جيوز إذا أخل باملواالة العرفية بني   الغسل والصالة 
أو بـني الصالتـني. نعم ال بأس بالوضوء قبل الغسـل النه مـن  آدابه، كام تقدم. 
وجيب عليها التحفظ من خروج الدم بعد الغسـل حتى تفرغ من الصالة  
بحشـو الفرج بقطنة والتعصب واالسـتثفار بأن تشدّ وسـطها بحزام وجتعل فيه  
خرقة من مقدمها ثم تنزهلا بني فخذهيا وخترجها من مؤخرها وجتعلها يف  احلزام 
ها بقوة وإحكام، ونحو ذلك مما يمنع من زيادة خروج  الدم،  من خلفها مع شدّ
وال جيـب عليهـا تبديل القطنـة أو اخلرقة بني الصالتني بل يلـزم جتنب  ذلك إذا 

أخل باملواالة املعتربة أو كان سبباً يف زيادة خروج الدم.
هذا، والظاهر أن هلا اجلمع بني صالتني بغسل واحد حتى يف غري  اليومية 
وإن كان األحـوط وجوبـاً االقتصـار عىل الصلـوات املضيَّقة مـن الفرائض  أو 

النوافل، نظري ما تقدم يف املسألة السابقة.
(مسـألة ٢٣٤): مـا تقدم من أقسـام االسـتحاضة إنام هو يف الـدم، وأما  
الصفرة التي ال يصدق عليها الدم عرفاً فحكمها الوضوء لكل صالة مهام كثرت.
(مسـألة ٢٣٥): إذا علمت املسـتحاضة أن هلا فـرتة مضبوطة ينقطع فيها 
الـدم  تكفـي الطهـارة والصالة وجب انتظارهـا وإيقاع الصالة فيهـا، وكذا مع 
االطمئنان  بذلك بل مع الظن أيضاً عىل األحوط وجوباً، وأما مع عدم الفرتة أو 
عدم تيرس  ضبطها فلو عملت أعامل املستحاضة وصلّت ثم حصلت الفرتة بعد 

الصالة مل  جتب إعادة الصالة وإنام جتب إعادة االعامل للصلوات االتية.
(مسـألة ٢٣٦): حيل الطواف للمسـتحاضة إذا عملت بالوظائف املقررة  
للصالة من الوضوء يف القليلة واملتوسطة أو الغسل يف الكثرية، بل يف  املتوسطة 



إذا أرادت اإلتيـان بـه أول اليـوم، فإذا كانت وظيفتها الغسـل اغتسـلت   كام يف 
الكثـرية واملتوسـطة أول اليوم ـ وطافـت من غري وضـوء، وإذا كانت  وظيفتها 

الوضوء أتت به قبل الطواف وأجتزأت به لصالته.
(مسـألة ٢٣٧): ال تتوقـف صحـة الصـوم مـن املسـتحاضة عـىل القيام  
بوظائفها املتقدمة للصالة، بل يصح منها مع التفريط بالوظائف املذكورة. وكذا  
قـراءة العزائم، ودخول املسـاجد، وإن كان األحوط وجوباً عدم دخول الكعبة  
الرشيفة هلا حتى مع القيام بالوظائف. بل الظاهر عدم جواز مسّ املصحف هلا،  
وأمـا لو اضطرت له ـ ولو لتوقف رفع هتـك املصحف عليه ـ كان عليها جتديد  
الوظائف املتقدمة له مع تيرسها، ومع تعذرها فاألحوط وجوباً االنتقال للتيمم.

(مسـألة ٢٣٨): غسل االسـتحاضة كغسـل اجلنابة واحليض يف الكيفية،  
وجيزئ هو عنهام وعن غريمها من االغسـال كام جتزئ عنه بقية االغسـال. وكذا  
جيـزئ اإلتيـان بغسـل واحد بنيـة اجلميع، نظري ما سـبق يف املسـألة (١٩١) من  

الفصل الرابع يف أحكام غسل اجلنابة.
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املبحث الرابع
يف غسل النفاس

دم النفـاس دم يقذفـه الرحـم بوضـع احلمل، سـواء خرج أثنـاء الوالدة  
بخروج جزء من الولد أم بعدها، دون ما خرج قبلها وإن استند إليها، بل حيكم  

عليه بأحكام االستحاضة.
(مسـألة ٢٣٩): يشكل صدق النفاس عىل ما خيرج بالسقط إذا مل يصدق  
عليه الولد، مثل ما خيرج عند إلقاء املضغة أو العلقة أو النطفة، واألحوط  وجوباً 

القيام معه بأعامل املستحاضة.
(مسـألة ٢٤٠): ال حـدّ لقليل النفاس، بل قد ال يكـون للمرأة نفاس كام 

إذا مل  ترَ دماً عند الوالدة.
(مسـألة ٢٤١): النفسـاء إن اسـتمر هبا الدم فإن كانت ذات عادة عددية  
تنفسـت بقـدر عادهتا، واسـتظهرت بيـوم أو يومـني إىل متام العـرشة، ثم تعمل  
أعامل املستحاضة، نظري ما تقدم يف املسألة (٢١٢) يف الفصل األول من  مباحث 
احليـض، وإن كان األحـوط وجوباً هلا عدم ترك االسـتظهار ولـو بيوم.  وإن مل 
تكـن ذات عـادة عددية تنفسـت إىل العرشة ثم عملت أعامل  املسـتحاضة، وإن 

. كان األحوط وجوباً هلا القيام برتوك النفساء إىل   ثامنية عرش يوماً
(مسـألة ٢٤٢): إذا مل تـرَ املرأة بعـد الوالدة إىل عرشة أيـام دماً مل يكن هلا  
، وإذا رأتـه بعدها كان حيضـاً إن كان واجداً لرشوطـه، وإال كان   نفـاس أصـالً



اسـتحاضة، وكذا لو انفصـل الدم عن الوالدة بمقدار معتـدٍّ به بحيث ال يكون  
عدّ   عدّ نفاسـاً عندهم. نعم إذا كان الفاصل قليالً بحيث يُ باً عرفا عنها وال يُ مسـبَّ

عرفاً نفاساً جر عليه حكم النفاس.
(مسـألة ٢٤٣): مبدأ احلساب من حني متام الوالدة، ال من حني البدء هبا  

وإن كان اخلارج بظهور أول جزء من الولد نفاساً أيضاً كام سبق.
(مسـألة ٢٤٤): إذا تعدد الولد كان لكلّ نفاسـه، ويتداخل النفاسـان يف 
الزمن  املشـرتك بينهام وينفرد كل منهام بالزمن املختص به، فلو كان نفاس املرأة  
وىل  عرشة أيام وولدت األول يف أول الشهر، والثاين يف خامسه كانت اخلمسة  االُ
من الشهر من نفاس األول واخلمسة الثالثة منه من نفاس الثاين واخلمسة  الثانية 
من نفاسهام معاً، ولو مل يكن بينهام زمان مشرتك ـ كام لو كان بينهام  عرشة أيام فام 
فـوقـ  اختـص نفاس كل منهام بزمانه، وال يعتـرب فصل أقل  الطهرـ  وهو عرشة 

. أيام ـ بينهام، بل قد ال يفصل بينهام طهر أصالً
ع الولد كان مبدأ احلساب خروج آخر قطعة منه،   (مسألة ٢٤٥): إذا تقطّ
وإن وجب ترتيب أثر النفاس عىل الدم اخلارج من أول ظهور جزء منه،   كام سبق.
(مسـألة ٢٤٦): الـدم اخلـارج قبل املخاض حيض إن بلـغ يومني فام زاد 
ومل  يتجاوز العرشة، وال يعترب الفصل بينه وبني النفاس بأقل الطهر، بل جيوز أن  
، وإن جتـاوز العرشة أو مل يبلغ اليومني فهو   يكـون متصالً به من دون طهر أصالً
اسـتحاضة، وكذا ما يبدأ خروجه حال املخاض قبـل ظهور جزء من الولد، أما  

بعد ظهوره فهو نفاس كام سبق.
(مسـألة ٢٤٧): إذا رأت النفـاس ثـم انقطع ثم عاد قبـل ميض عادهتا أو 
قبـل  العـرشة فالنقاء املتخلل بني الدمني بحكم الطهـر، كام تقدم نظريه يف النقاء  

املتخلل بني دمي احليض الواحد يف ضمن العرشة.
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(مسـألة ٢٤٨): إذا استمر الدم بعد الوالدة مدة طويلة شهراً أو أكثر فقد  
تقدم يف املسـألة (٢٤١) بيان مقدار نفاسـها وأهنا تعمل بعده عىل االسـتحاضة  
والظاهر أهنا تبقى عىل ذلك حتى ينقطع الدم فتتحيض بمجرد رؤية الدم  اجلديد 
مـع واجديته لـرشوط احليض، ومنها الفصل بينه وبني أيام النفاس  بعرشة أيام. 
وال تتحيض باسـتمرار الـدم األول بمجرد ميض أقل الطهر بعـد أيام  النفاس، 
وال بحضور عادهتا الوقتية ـ لو كانت هلا عادة وقتية ـ وال بالتمييز لو  صار الدم 

بصفات احليض وال بغري ذلك مما تقدم يف حكم مستمرة الدم يف  احليض.
نعـم، إذا طـال أمد الـدم بحيث خرج عام يتعـارف عند النسـاء من الدم  
املتصـل بالـوالدة، رجعت إىل حكم مسـتمرة الـدم املتقـدم يف مبحث احليض.  
، ثم رجع الـدم إىل الكثرة بحيث   وكـذا إذا ضعف الـدم املتصل بالوالدة وخفّ

عدّ عرفاً دماً آخر غري الدم املسبَّب عن الوالدة. يُ
(مسألة ٢٤٩): جيب عىل النفساء االسترباء عند انقطاع الدم عن الظهور  
بإدخال قطنة، نظري ما سبق يف املسألة (٢١١) يف الفصل األول من   مباحث احليض.
(مسألة ٢٥٠): حيرم عىل النفسـاء العبادات املرشوطة بالطهارة، وتقيض  
الصوم وال تقيض الصالة إال التي تنفست أو طهرت يف أثناء وقتها االدائي،   كام 
حيرم عليها الدخول للمساجد عىل نحو ما تقدم يف احلائض. وحيرم  وطؤها حال 
النفاس، من دون أن جتب الكفارة به. ويكره وطؤها بعد النفاس  قبل الغسـل.
كـام ال يصـح طالقهـا، وال ظهارهـا، عىل نحو مـا تقـدم يف احليض. بل  
األحـوط وجوبـاً مشـاركتها للحائـض يف االحكام حتـى املكروهـات، بل هو  

االظهر يف أكثر تلك االحكام.
(مسـألة ٢٥١): جيب عليها الغسل بعد احلكم بطهرها من النفاس، وهو  

يشارك غسل احليض يف الكيفية واالحكام.



املبحث اخلامس
يف غسل األموات

وينبغي التعرّض لسائر أفعال التجهيز وملا يناسب ذلك مما يتعلق  باملوت، 
فيقع الكالم يف ضمن ستة فصول.

الفصل األول
يف مقدمات املوت ولواحقه

ف املـوت أو ظهـور أمارتـه املبـادرة الداء   جيـب عـىل اإلنسـان عند ختـوّ
الواجبـات املالية وغريها التي يف ذمته هللا تعـاىل ـ كقضاء الصوم والصالة وأداء  
اخلمـس والـزكاة وغري ذلكـ  وأداء حقوق الناس احلالـة والتوثّق من أداء ما ال  
يسـعه أداءه يف حياتـه بالوصية عىل أوثق الوجوه املوصلـة الدائه بعد وفاته، كام  
قاً   جيـب عليه االقرار واالشـهاد عىل ما يف ذمتـه وما حتت يده مـن االمانات توثّ
عـىل حفظهـا ووصوهلا الهلها. ويتأكـد عليه وجوب املبادرة للتوبة واملسـارعة  

لالستغفار والتكفري عام عليه مما خيلصه من تبعات ذنوبه.
(مسـألة ٢٥٢): يسـتحب توجيـه املحتـرض للقبلـة، بـل هـو األحـوط  
اسـتحباباً، كام جيب توجيهه إليها بعد املوت. وذلك بأن يكون مسـتقبالً بوجهه  

وباطن رجليه إليها، بحيث لو جلس كان مستقبالً هلا.
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مجيـع   يف  بـل  ـ  االحتضـار  حـال  لالنسـان  يسـتحب   :(٢٥٣ (مسـألة 
االحـوال ـ االقـرار بالشـهادتني وبواليـة االئمةGوبجميـع العقائـد احلقـة  
رها وتقريرها يف النفس دفعاً لوسـاوس الشـيطان. بل يستحب إشهاد من   وتذكّ
حرضه من املؤمنني بذلك عند الوصية باملأثور ويسـتحب تلقينه بذلك كله عند  
االحتضار، كام يستحب أن يكون آخر كالمه «ال إله إال اهللا» ففي بعض النصوص  
املعتـربة «من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة» ويسـتحب تلقينه كلامت  
الفرج، وهي: «ال إله إال اهللا احلليم الكريم ال إله إال اهللا العيل العظيم سبحان اهللا  
رب السـاموات السـبع ورب االرضني السبع وما فيهن وما بينهن وما [حتتهن ] 

ورب العرش العظيم واحلمد هللا رب العاملني». 
ونسأله سبحانه أن يعيذنا  ومجيع املؤمنني من الشيطان الرجيم ومن الفتنة 
عنـد املـوت وال خيرجنا مـن  الدنيا حتى يرىض عنـا، وأن يعيننـا بأفضل العون 
ويلطف بنا برمحته ويسـهل  علينا مجيعاً سكرات املوت، إنه أرحم الرامحني وويل 

املؤمنني وهو حسبنا  ونعم الوكيل.
(مسألة ٢٥٤): يكره أن يُمسّ حال النزع وأن حيرضه جنب أو حائض.

(مسـألة ٢٥٥): يسـتحب بعد املوت املبادرة لتغميض عينَي امليت وشـدّ  
دّ يداه  إىل  حلييه ـ ومها عظام الفك االسـفل ـ إىل رأسـه. قيل: وأن يطبق فمه ومتُ

جانبيه وساقاه، كام يستحب أن يغطى بثوب.
(مسألة ٢٥٦): يستحب إعالم إخوانه املؤمنني بموته ليحرضوا جنازته،  
وا   فإن تشـييع املؤمن مـن أفضل القربات، وقد ورد فيه الثـواب العظيم، وليصلّ

عليه ويستغفروا له. كام يستحب تعجيل جتهيزه إذا حتقق موته.
(مسألة ٢٥٧): جيب عىل املكلَّفني كفايةً جتهيز امليت املؤمن بحيث لو  قام 
به أحدهم أجزأ عن الباقني، وإن تركوه كلهم كانوا عاصني، ومن عجز عن  القيام 



بذلك ومتكن من التسبيب له بإخبار غريه وإعانته عليه وجب عليه القيام  بذلك.
(مسـألة ٢٥٨): البـدّ مـن وقـوع التجهيـز بـإذن الـويل، بمعنـى حرمـة 
ماً بـدون إذنه. ومع االلتفـات لذلك يمتنع  االسـتقالل  عنـه، فيكون الفعل حمرّ
التقرب به،  فيبطل إن كان عبادة كالصالة والتغسـيل، أما مع الغفلة عن احلرمة 
فيصـح العمل  وجيزئ، كام جيزئ ما ال يعترب فيه التقرّب كالتكفني والدفن حتى 

مع االلتفات  للحرمة.
(مسـألة ٢٥٩): الزوج أوىل بزوجته من كل أحد، إال أن يكون مملوكاً أو  
قـارصاً عـن مقام الوالية بصغر أو جنون أو نحومهـا، كام أن املالك أوىل من كل  
أحد بمملوكه، إال مع قصوره فيقوم وليه مقامه ويف غري الزوجة واململوك  تكون 
الوالية لطبقات املرياث عىل الرتتيب بينهم، وهم االبوان واألوالد، ثم  االخوة 
واالجداد، ثم االخوال واالعامم، مع قيام أوالدهم مقامهم عند فقدهم،  عىل ما 

يذكر يف مباحث االرث، ثم املوىل املعتِق، ثم ضامن اجلريرة، ثم  اإلمام.
ر الرجوع للطبقـة املتقدمة لبعض   وال يرجـع للطبقة املتأخـرة إال مع تعذّ
املوانـع اخلارجيـة أو امتناعهـا عن إعـامل واليتها أو قصورها عـن مقام الوالية  

بصغر أو نحوه.
(مسـألة ٢٦٠): مـع تعـدد األوليـاء يف الطبقة الواحدة تسـقط والية من 
ر  الرجـوع إليه لبعض املوانع اخلارجية أو من يمتنـع عن إعامل واليته، أو  يتعـذّ
يقرص  عن مقام الوالية بصغر أو نحوه. وأما الرتجيح بني أفراد الطبقة الواحدة 

فغري  ثابت واألحوط وجوباً االستئذان من اجلميع.
ر الرجـوع للويل يف مجيع الطبقات فالظاهر جواز   (مسـألة ٢٦١): إذا تعذّ

استقالل كل أحد بالتجهيز وال حيتاج ملراجعة احلاكم الرشعي.
(مسـألة ٢٦٢): إذا كان امليـت قـد أوىص بـأن يتـوىل أمره شـخص غري 
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الـويل  الرشعـي فاألحوط وجوباً العمل بإذنه وإذن الـويل معاً، كام أنه لو أوىص  
بخصوصيات التجهيز كالغسـل بامء خاص أو التكفني من نوع خاص أو الدفن  
يف قـرب خاص أو غري ذلـك فاألحوط وجوباً عدم خروج الـويل عن ذلك، وإن  
كان بنظره أصلح للميت، إال أن يسـتلزم رصف مال فيلحقه حكم الوصية، أو  

يكون حمرماً فال يعتد بالوصية.
(مسـألة ٢٦٣): مـؤن التجهيـزـ  كالكفـن واملاء والسـدر وأرض القربـ  
لـو  توقفت عىل بذل املال من الرتكة تقدم عـىل الدين والوصية. نعم مؤن جتهيز  
الزوجـة عـىل زوجها، وال خترج مـن الرتكة إال مع إعسـاره بحيث ال يقدر عىل  
االقـرتاض. وكذا مـع عصيانه، وإن جاز للورثة حينئذٍ الرجوع عليه إذا دفعوها  
بنيّـة الرجوع عليـه بعد مراجعة احلاكـم الرشعي مع تيرس الرجـوع إليه. كام انّ 

مؤن  جتهيز اململوك عىل مالكه.
هـذا، ولـو مل يكن للميـت تركة أو امتنـع الورثة أو الـزوج أو املالك عن  
ر إجبارهم مل جيـب عىل عامة النـاس كفائياً بـذل املؤن، بل   القيـام بذلـك وتعـذّ
يسـقط من التجهيز ما احتـاج إىل بذل مؤنة عدا الدفن، فإنـه جيب القيام بمؤنته  

دفعاً هلتك املؤمن ومراعاة حلرمته.
(مسألة ٢٦٤): املقدار الذي جيب بذله من املؤنة من الرتكة أو عىل الزوج  
أو املالك هو املقدار الذي يتحقق به الواجب، دون ما زاد عليه من املسـتحبات  
أو ما تقتضيه االعراف االجتامعية أو العادات اخلاصة بالقبيلة أو نحو ذلك، بل  
ال يتحمـل الزيـادة إال من يريد القيام هبـا أو كان امليت قد أوىص هبا فتخرج من  
ثلثـه. نعـم لو أعدّ اإلنسـان كفنـه وجب تكفينه بـه وإن زادت قيمتـه عن أصل  

. الواجب، بام يزيد عن الثلث أو استغرق الرتكة، عىل األحوط وجوباً



الفصل الثاين
يف تغسيل امليت 

(مسـألة ٢٦٥): األحوط وجوباً تطهري كل موضع من بدن امليت من كل  
نجاسة خارجية غري املوت قبل الرشوع يف تغسيله.

(مسألة ٢٦٦): كيفية تغسيل امليت كغسل اجلنابة، وإن كان الرأس منفصالً  
وجب تقديم غسل رأسه. كام أن غسل امليت خيتلف عن غسل اجلنابة بأمرين  آخرين: 
األول: كثـرة املـاء وإفاضتـه بحيـث يتحقـق به الغسـل عرفاً عـىل النحو  
املعهود يف التطهري من اخلبث، وال يكفي القليل منه بخالف بقية االغسـال، كام  

تقدم يف آخر الفصل الثاين من الوضوء.
الثاين: تثليث الغسالت، فيغسل أوالً بامء السدر ثم بامء الكافور ثم  باملاء 

القراح، وهو املاء املطلق.
(مسـألة ٢٦٧): البد فيـه من النية عىل النحو املتقـدم يف الوضوء وجيري  
جرة   فيه ما سبق هناك من الفروع. ويرتتب عىل ذلك عدم صحته بداعي أخذ االُ
أو اجلعـل عليه إذا مل يكن الداعي القريب صاحلاً للداعوية اسـتقالالً بحيث لو مل  
جرة عليه وال  اجلعالة  جرة أو اجلعل مل يغسله. بل األحوط وجوباً عدم االُ يأخذ االُ
جرة أو  مطلقـاً حتـى لو كان بحيث يغسـل عـىل كل حال حتى لـو مل يأخـذ   االُ
اجلعل، ولو اُريد دفع يشء عليه كان هدية حمضة غري مسـبوقة برشط  أو اتفاق.

ر أحد اخلليطـني أو كالمها وجب الغسـل باملاء   (مسـألة ٢٦٨): لـو تعـذّ
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القـراح بـدالً عن غسـلته، واألحـوط وجوبـاً نيّة البدليـة ولو إمجاالً بـان ينوي 
عه اهللا تعاىل. اإلتيان  بالغسل املرشوع عىل نحو ما رشَ

(مسألة ٢٦٩): يشرتط يف السدر أن يكون بمقدار حيقق تنظيف جسد  امليت 
الذي هو الغرض منه عرفاً، والظاهر أن ذلك مالزم خلروج املاء به   عن االطالق.
نعم، البدّ من عدم كثرته بنحو ال يصدق به الغسـل بامء السدر. كام يعترب  
يف الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطييب جسـد امليت. وأما الغسـل الثالث  
فيعترب فيه إطالق املاء وال يقدح فيه اشـتامله عىل يشء من السـدر أو الكافور أو  

غريمها مما ال خيرجه عن االطالق.
ر تثليث االغسـال لقلة املاء لزم ترجيح الغسـل  (مسـألة ٢٧٠): لـو تعذّ
باملاء  القراح. ومع القدرة عىل غسـل آخر يتخـري بني أحد اخلليطني. واألحوط 

. وجوباً  ضمّ التيمم حينئذٍ
(مسـألة ٢٧١): إذا تعـذر التغسـيل لعـدم املـاء أو خلـوف تناثـر جلـد  
م. نعم لو أمكن صب املاء من دون دلك  ومل  يمَّ امليت حلرق أو غريه ـ وجب أن يُ

خيف معه من تناثر جلد امليت، وجب ومل يرشع التيمم.
(مسألة ٢٧٢): يكفي تيمم واحد. وإن كان األحوط استحباباً التثليث ـ 
كام  يف الغسل ـ وينو هبا ما هو املرشوع واقعاً من دون نيّة بدليّة كل واحد عن  

غسل خاص.
(مسـألة ٢٧٣): جيـب يف التيمم أن يكون الرضب واملسـح بيد امليت مع  

مه. االمكان، ومع تعذره يكفي الرضب واملسح بيد احلي الذي ييمّ
(مسألة ٢٧٤): إذا تنجس بدن امليت بنجاسة منه أو من غريه بعد التغسيل  
قبل التكفني وجب تطهريه منها. وال جيب إعادة الغسل هلا. بل األحوط وجوباً  



التطهري حتى لو أصابته النجاسة بعد التكفني، بل بعد وضعه يف القرب إذا مل   يتم الدفن.
نوثة.   ل يف الذكورة واالُ (مسـألة ٢٧٥): البد من املامثلة بني امليت واملغسِّ

ويستثنى من ذلك موارد:
األول: الصبي والصبية، فيجوز تغسـيل غري املامثل هلام اختياراً إىل  ثالث 

. سنني. وأما مع االضطرار وفقدِ املامثل فيجوز مطلقاً
الثاين: الزوجان، فيجوز تغسيل الزوج زوجته وتغسيل الزوجة  زوجها. 
وإن كان األحـوط وجوبـاً االقتصـار يف الثاين عىل فقد املامثـل. كام أن  األحوط 

وجوباً فيهام معاً عدم النظر للعورة.
الثالـث: املحارم بنسـب أو رضاع أو مصاهرة، بـرشط فقد املامثل  وأحد 

الزوجني. ويستحب كونه من وراء الثياب. وحيرم النظر للعورة.
ة ملوالهـا عـىل كالم وتفصيل ال هيم   تـه واالمَ الرابـع: تغسـيل املـوىل المَ

التعرض هلام بعد عدم االبتالء بذلك يف هذه العصور أو ندرته.
(مسـألة ٢٧٦): إذا انحرص املامثل بالكتـايب فمع وجود أحد الزوجني أو  
املحـارم من غري املامثل يتعني تولّيهم التغسـيل، ومع فقدهم يغتسـل الكتايب ثم  
م عىل الكتايب. واألحوط وجوباً اغتسـاله   ـل امليت. وإذا أمكن املخالف قدّ يغسِّ
قبل التغسيل كالكتايب. وإذا وجد املامثل املسلم أو أحد الزوجني أو املحارم  بعد 

ذلك أعاد التغسيل مامل يتضيق وقت الدفن لتعرض امليت للهتك.
(مسـألة ٢٧٧): إذا مل يوجـد املامثـل حتـى الكافـر وال أحـد الزوجـني  
واالرحام سـقط التغسيل، نعم يستحب تغسـيل غري املامثل له من وراء الثياب،  
ودونـه يف املـرأة غسـل مواضع الوضوء، ثم غسـل مواضع التيممـ  بأن يغسـل  
باطن كفيها ثم وجهها ثم ظاهر كفيها ـ ثم االقتصار عىل غسل الكفني. ويتخري  
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. بينها وبني التيمم أيضاً
(مسـألة ٢٧٨): إذا دفـن امليـت بال تغسـيل عمـداً أو خطأً وجب نبشـه  
ر التغسـيل لتغريّ جسـد امليت وجب تيممه، وكذا جيب نبشه   لتغسـيله. ولو تعذّ
للتيمـم إذا كان حكمه التيمم قبل الدفـن فلم ييمم. نعم إذا لزم حمذور هتكه أو  

االرضار ببدنه حرم النبش.
(مسـألة ٢٧٩): إذا مـات يف حـال االحـرام قبل أن حيلّ لـه الطيب حرم 
تطييبه  بجعل الكافور يف ماء غسله الثاين وبتحنيطه وبغريمها من أنحاء التطييب.

(مسـألة ٢٨٠): املقتول يف جهاد مرشوع إذا مل يدركه املسـلمون حياً بعد  
ل وال حينّط، بل يصىلّ عليه  ويدفن  احلرب أو يف أثنائها عند تفقد اجلرحى ال يغسّ

ن. د من ثيابه فيكفّ بثيابه، إال أن جيرّ
(مسألة ٢٨١): من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل امليت  
ن كتكفني امليت، ثم يقتل ويصىلّ عليه ويدفن بال  تغسيل. املتقدم ويتحنّط ويكفّ

(مسألة ٢٨٢): حيرم تقليم أظافر امليت وقصّ شعره وحلقه وختانه ونحو  
ذلـك ممـا يوجب فصل يشء من بدنه، بل األحوط وجوباً عدم ختليل أظافره إال  
مـا يتوقـف عليه وصول املـاء لظاهر البرشة الذي جيب غسـله مـن احلي، وكذا  
ترجيل شـعره ومتشـيطه إذا احتمل سقوط يشء منه بسـببه. ولو سقط منه يشء  

فن معه. دُ
: (مسألة ٢٨٣): ذكروا للتغسيل سنناً وآداباً

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

ومنها: تليني أصابعه ومجيع مفاصله برفق.



ومنها: أن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه باالشنان قبل الغسل.
ومنها: أن يبدأ بغسل يديه إىل نصف الذراع ثالث مرات قبل كل  غسل... 

الت. إىل غري ذلك مما يضيق املقام عن ذكرها. فلرتاجع يف املطوّ
(مسـألة ٢٨٤): يسـتحب أن يسـتقبل امليـت بعـد التغسـيل معرتضاً كام  

يستقبل به حال الصالة عليه.

الفصل الثالث
يف التكفني

جيب تكفني امليت بثالثة أثواب..
األول: القميـص، واألحـوط وجوبـاً عـدم االجتـزاء عنه بثوب شـامل  

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

الرأس منه.
. الثالث: الرداء، والبد أن يلف متام البدن حتى الرأس.  واألوىل كونه  برداً يامنياً

(مسألة ٢٨٥): ذكروا أنه البد يف القميص أن يكون ساتراً من املنكبني إىل  
نصف الساق.  لكن الظاهر كفاية سرته الفخذين.

(مسـألة ٢٨٦): املشـهور أن أول ثيـاب الكفن مئزر يسـرت مـا بني الرسة  
والركبـة مـن دون حاجة لالزار الذي تقـدم أنه الثوب الثاين مـن ثياب الكفن.   
وعليه اشـتهر العمل اليوم.  لكن مل يثبت مرشوعيته، فضالً عن االجتزاء به عام  
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ذكرنا.  فالالزم التنبه لذلك.
 نعم قد هيون االمر بلحاظ ما عليه كثري من املؤمنني  من زيادة حربة يلف 
هبا امليت زائداً عىل الكفن للبناء عىل استحباهبا، فإنه  يتحصل هبا العدد املطلوب.

(مسـألة ٢٨٧): البد من حصول السـرت بمجموع الثيـاب.  بل األحوط 
وجوباً  كون كل منها ساتراً بنفسه ملا حتته.

(مسـألة ٢٨٨): إذا تعـذرت الثيـاب الثالثـة اقتـرص عىل امليسـور منها.  
ويقـدم  االشـمل مع الدوران بينـه وبني غريه.  وإذا مل يتيرس إال ما يسـرت العورة 

وجب  سرتها به، ومع الدوران بني القبل والدبر يتعني سرت القبل.
(مسـألة ٢٨٩): ال جيـوز التكفني باحلريـر، وال باملخلوط به إال أن يكون  

اخلليط أكثر.  ومع االنحصار فاألحوط وجوباً التكفني به.
(مسـألة ٢٩٠): األحوط وجوباً عدم التكفني باجللد ونحوه مما ال يكون  

من سنخ املنسوج إال مع الرضورة.
(مسألة ٢٩١): البد من طهارة الكفن، ولو تنجس بعد التكفني به بنجاسة  
ه من الكفن. مـن امليت أو غريه وجب تطهريه أو قرضُ موضع النجاسـة وقطعُ
  واألحـوط وجوباً االقتصار يف القرض عىل ما إذا كان موضع النجاسـة 
صغرياً  بحيث ال يكون القرضُ مفسداً للكفن مانعاً من سرت بدن امليت به، وإال 

ر. لزم رد  بعضه عىل بعض.  حتى يسرت البدن أو ال يقرض بل يطهّ
(مسـألة ٢٩٢): لـو انحـرص الكفـن بالنجـس ومل يمكن تطهـريه وجب  

التكفني به.
(مسـألة ٢٩٣): حيـرم التكفني باملغصوب ويسـقط وجـوب التكفني مع  



االنحصار به.
 لكن ال جيب عىل من علم بغصبية الكفن السعي لنزعه أو تبديله  إذا مل يكن هو 
الغاصب، وإن حرم عليه حينئذٍ الترصف فيه ولو بحمل امليت،  نعم لو علم الوارث 
بغصبية الكفن وجب عليه بذل الكفن من الرتكة مع وفائها به  أو بامليسـور منه.

(مسـألة ٢٩٤): يسـتحب أن يزاد للميت خرقة يُشـدّ هبا وركاه وفخذاه  
وعورتـه حتـت القميـص أو فوقـه، ويزاد للرجـل العاممـة، وللمـرأة اخلامر كام  

يستحب أن يكثر من وضع القطن عىل القبل والدبر حتت اللفافة.
(مسـألة ٢٩٥): يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض وأن يكون من  
خالـص املـال وطهوره، وأن يكـون فيه ثوب قد أحرم أو صـىل فيه، وأن يكتب  
عىل حاشية االزار منه: «فالن يشهد أن ال إله إال اهللا».  ويستحب أن يكتب ذلك  
برتبة احلسنيA.  وال بأس بإضافة الشهادة بالرسالة للنبي 8 واإلمامة  
لالئمة(عليهم السالم)بل سائر االعتقادات احلقة برجاء انتفاع امليت هبا.  وغري 

ذلك مما  هو مذكور يف املطوالت.
(مسـألة ٢٩٦): يسـتحب لالنسان أن يعدّ كفنه يف حياته وأن يكرر النظر  
إليـه.  وحينئـذٍ يعد الكفـن املذكور من املؤن فال جيب إخراج مخسـه إذا كان من  

أرباح سنة إعداده.
(مسـألة ٢٩٧): يسـتحب أن جيعـل مع امليت جريدة رطبـة، وأفضل منه  

جريدتان.  وينبغي االهتامم بذلك لعظيم فائدته هبا.
 وقـد أمجعت عليـه روايات  الفريقني، شـيعة أهـل البيتGوغريهم، 
وهـي كثـرية جداً إال أن اهللا تعاىل وفّق  هذه الفرقة لالهتامم بذلك والعمل بسـنة 
النبـي 8 فيه دون غريها، حتى صار  مـن متفرداهتا، ويف النص الصحيح 
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َ جتعل معه جريـدة ؟ فقال:  «قلـت اليب جعفـرA: أرأيـت امليـت إذا  مـات ملِ
يتجاىف عنه العذاب ما دام العود رطباً، إنّام  العذاب واحلساب كله يف يوم واحد 
يف سـاعة واحـدة قدر ما يدخـل يف القرب  ويرجع القوم، وإنام جعلت السـعفتان 
لذلك فال يصيبه عذاب وال حسـاب بعد  جفوفهام إن شاء اهللا». ولعلّ االفضل 

بقاء خوصها عليها.
ر فاألوىل   عود  (مسـألة ٢٩٨): املستحب باالصل جريد النخل، فإن تعذّ
السـدر، ثـم عود اخلالف ـ وهو نوع مـن الصفصاف ـ ثم عـود الرمان،  ثم كل 

عود رطب.
(مسـألة ٢٩٩): يسـتحب أن يكـون طـول كل من اجلريدتني قدر شـرب،  

وأفضل منه قدر ذراع.
(مسألة ٣٠٠): يستحب وضع اجلريدتني بإحد كيفيتني:

وىل: وضـع إحدامهـا يف اجلانـب االيمن من عند الرتقـوة إىل ما بلغت   االُ
خر يف اجلانب االيرس فوق القميص من عند  الرتقوة  طوالً ملصقة باجللد، واالُ

إىل ما بلغت طوالً كذلك.
الثانيـة: وضـع إحدامها بـني الركبتني طـوالً بحيث تكـون الركبتان عند  
وىل.   خر حتت االبـط االيمن. واألوىل اختيـار الكيفية االُ نصفهـا، ووضع االُ
ومـع عـدم تيرس ذلـك فاألوىل وضعهـام يف القرب كيـف اتفق، ومع عـدم تيرسه  
تغـرزان بعـد الدفـن يف القرب.  ولـو كانت جريـدة واحدة فاالفضـل جعلها يف

يمني  امليت.



الفصل الرابع
يف التحنيط

جيـب حتنيط امليت بعد تغسـيله قبل إكامل تكفينـه. والواجب من مواضع  
التحنيط هو املسـاجد السـبعة، واألوىل إضافة االنف إليها، ويسـتحب أن  يزاد 
عليهـا مفاصلـه ولبّتـهـ  وهـي احلفـرة يف أصل العنـق حتت احلنجـرةـ  وصدره  
وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسـه وحليته وعنقه ومنكبـاه وفرجه وفمه  وراحتاه 

بّة القدم. اك من القدمني الذي هو قُ وموضع الرشِّ
 واألوىل إضافـة  املغابـن، وهـي االباط من اليدين واملرافـغ التي هي من 

الرجلني كاالباط من  اليدين.
(مسـألة ٣٠١): احلنوط الذي جيعل يف املواضع السـبعة املتقدمة وغريها  
هـو الكافور.  ويشـرتط فيه أن يكون مسـحوقاً له رائحـة. واألحوط وجوباً أن  

. يكون طاهراً
(مسألة ٣٠٢): التحنيط بالكافور إنام يكون بمسحه عىل املواضع  املتقدمة 

بنحو يبقى يشء منه عليها.
(مسألة ٣٠٣): يكره وضع الكافور يف منخري امليت وعينيه واُذنيه وعىل  

وجهه غري ما تقدم ذكره.
(مسـألة ٣٠٤): يكفـي من الكافور املسـمى بحيث يصـدق عرفاً وضع  
الكافـور يف املواضـع املذكورة، وإن كان قليالً إال أن األوىل أن يكون بقدر ثالثة  
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عـرش درمهـاً وثلث ـ وتسـاوي أربعني غرامـاً إال ثلث الغرام تقريبـاً ـ ثم أربعة  
مثاقيل رشعية ـ وتسـاوي سـبعة عرش غراماً ـ ثم مثقال ونصف ـ وتساوي ستة  
ـ  ثم مثقالـ  ويساوي أربعة  غرامات  غرامات وثالثامئة ومخسة وسبعني ملغراماً

وربعاً تقريباً ـ.
.A(مسألة ٣٠٥): يستحب خلط الكافور برتبة احلسني

الفصل اخلامس 
يف الصالة عىل امليت

ال تـرشع الصالة عـىل الطفل إذا مل يعقل الصالة. واملشـهور وجوهبا بعد  
ذلك. لكن الظاهر االستحباب وعدم وجوهبا حتى يبلغ ويكلَّف بالصالة.

 هذا  وقيل بأن احلدّ يف عقله للصالة أن يبلغ ست سنني، لكن الظاهر أن 
املرجع فيه  العرف، وهو خيتلف باختالف االطفال.

(مسألة ٣٠٦): جتب الصالة عىل املؤمن كام جتب عىل املستضعف  الواقف، 
وهو الذي ال جيحد الوالية وال يقرّ هبا، ولو لعدم التفاته هلا، وكذا  عىل جمهول احلال.

 وال جتب عىل جاحد والية أهل البيت(عليهم السالم)، نعم قد  جتب أو 
ةً من املخالفني أو مداراة هلم وتأليفاً لقلوهبم. حتسن تقيّ

(مسـألة ٣٠٧): الطفـل ملحـق بأبيـه يف االيامن وغـريه، وكـذا املجنون  
املتصـل جنونه بصغره، وأما من عرض لـه اجلنون بعد البلوغ فهو حمكوم بحاله  

حني عروض اجلنون.
(مسـألة ٣٠٨): جيب يف الصالة عىل املؤمن واملستضعف وجمهول  احلال 



مخـس تكبريات البـدّ من الذكر والدعـاء بينها، وختامها التكبرية اخلامسـة  من 
دون حاجة للتسليم، بل هو غري مرشوع فيها.

 وأمـا الصـالة عىل اجلاحـد  لواليـة أهل البيـتG لو اُيت هبـا تقية من 
املخالفني أو مداراة هلمـ  فهي أربع  تكبريات البد من الذكر والدعاء بينها أيضاً، 

ويكون ختامها بالرابعة.
(مسـألة ٣٠٩): البـد يف الصالة عىل امليـت من الدعاء لـه إن كان مؤمناً  
بالغـاً، وأمـا إن كان طفالً فيكفي الدعاء البويـه إن كانا أهالً لذلك وللمؤمنني، 
». وإن  ويف  بعـض النصـوص أنه يقال: «اللهـم اجعله البويه ولنا فرطاً وسـلفاً
كان  مستضعفاً واقفاً غري جاحد للوالية يُدعى للمؤمنني بدل الدعاء له، وجيوز  
ة والوالية يف الدين. وأما  جمهول  خوّ الدعاء له عىل سبيل الشفاعة ال عىل سبيل االُ
احلـال فيُدعى بام ينفعه إن كان مؤمناً كالدعاء للمؤمنني عموماً، والدعاء  له بأن 
حيـرش مع مـن يتواله، أو يقال:«اللهم إن كان حيب اخلري وأهله فاغفر له  وارمحه 
وجتاوز عنه»، ونحـو ذلك.وأما الصالة عىل النبي 8 فوجوهبا يف الصالة 
عىل امليت ال خيلو عن  إشكال، وإن كان األحوط وجوباً اإلتيان هبا. وال جيب يف 
. الصالة عىل امليّت ما  عدا ذلك كالشـهادتني والدعاء للمؤمنني وإن كان حسـناً

د الشـهادتني، وله أن   نعم األوىل يف كيفيتها: أن يكرب املصيل أوالً ويتشـهّ
يضيف االقرار بسائر العقائد احلقة.

ثـم يكـربّ ثانياً ويصيل عـىل النبي وآله  (صلوات اهللا عليهم)، وحيسـن أن 
خيـص إمام العـرص بالدعاء، وأن يضيـف  الصالة عىل مجيع االنبياء واملرسـلني 

واملالئكة املقربني وغريهم ممن  يستحق أن يصىل عليه.
 ثم يكربّ ثالثاً ويدعو للمؤمنني واملؤمنات ويستغفر  هلم.
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 ويكربّ رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغاً، وإال فعىل النحو املتقدم.
ثـم يكـربّ خامسـاً وينرصف. وجيـوز تكـرار مجيـع االدعيـة املتقدمة بني 
التكبـريات  كلهـا، كام جيـوز االقتصار عىل الصـالة عىل النبي وآلـه (صلوات اهللا 
عليهم)  والدعاء للميت وتكرار ذلك بني التكبريات.  وال جيب يف مجيع االدعية  

املتقدمة التقيد بألفاظ خمصوصة، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان.
(مسـألة ٣١٠): األحـوط وجوباً أن يكـون املقدار الواجـب من الدعاء  

. بالعربية وأن ال يكون ملحوناً
(مسـألة ٣١١): ال جتب قـراءة القرآن يف صالة امليـت. نعم جيوز اإلتيان  

باالدعية واالذكار القرآنية املناسبة لصالة امليت فيها.
(مسـألة ٣١٢): يشـرتط يف الصالة عىل امليت اُمور:منها: النية، عىل نحو 

ما تقدم يف الوضوء.
ومنهـا: إذن الـويل، عـىل مـا تقـدم تفصيلـه يف املسـألة (٢٥٨) يف فصـل  

مقدمات املوت ولواحقه.
ومنهـا: حضـور امليت، فال يصىلّ عىل الغائب. و ال يرشع يف حق  الغائب 

عندنا إال الدعاء له من دون ان يكون صالة عليه.
ومنهـا: وقوف املصـيل خلف امليت حماذيـاً لبعضـه، إال أن يكون  املصيل 
مأمومـاً وقـد اسـتطال الصف حتى خـرج عن حماذاة امليـت، أو كانـت  اجلنائز 

ج، عىل ما يأيت يف املسألة (٣٢٣). متعددة قد وضعت بنحو التدرّ
ومنهـا: أن يكـون امليت قريباً مـن املصيل، غري بعيد عنـه وال مرتفع عليه  
كثرياً وال منخفض عنه كذلك، وال حمجوب عنه بجدار أو سرت أو نحومها. نعم  
ال بأس بأن يكون حمجوباً بالسرت املوضوع عىل الرسير ونحوه، كام ال يرضّ  الفصل 



باملقدار القليل، والالزم أن يصدق عرفاً كون املصيل واقفاً عند امليت.
ره جيتزأ بصالة اجلالس، بل  جتب،  ومنها: أن يكون املصيل قائامً، ومع تعذّ
ر صالة اجلالس ففي وجوب صالة املضطجع واملسـتلقي  إشـكال.  أمـا مع تعذّ

. وإن كان أحوط وجوباً
ومنها: أن يكون امليت مستلقياً عىل قفاه.

ومنها: اسـتقبال املصـيل للقبلة، واالسـتقبال بامليت بأن يكـون معرتضاً  
اجتاه القبلة رأسه إىل يمني املصيل ورجاله إىل يساره.

. والالزم   ومنهـا: املـواالة بني التكبـريات واالدعية عىل األحوط وجوبـاً
فيها عدم الفصل بالنحو الذي يصدق معه عرفاً عدم االنشغال بالصالة. نعم ال  
بأس بإطالة االدعية، بل يكفي االنشـغال بالذكـر والدعاء وقراءة القرآن وإن مل  

يكن من سنخ االدعية املعتربة يف صالة امليت.
ومنها: أن تكون الصالة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط والتكفني،  وقبل 
الدفن. لكن مع سقوط أحدها بالتعذر أو بغريهـ  كام يف الشهيدـ  ال تسقط  الصالة.
ر تكفينـه ولو بثوب واحـد، فإن أمكن    نعـم إذا كان امليـت عريانـاً وتعذّ
سرت متام بدنه بثوب حني الصالة فقط ونزعه بعدها، وجب سرته والصالة عليه  
ر فاألحوط وجوباً إنزاله يف حلده وسرت بدنه  به  حينئذٍ ثم إنزاله يف القرب، وإن تعذّ

ثم سرت عورته باللبن واحلجر ونحومها، ثم الصالة عليه ثم دفنه.
(مسألة ٣١٣): ال يشرتط يف الصالة عىل امليت طهارة املصيل من  احلدث وال 
من اخلبث وال إباحة اللباس، نعم األحوط وجوباً سرت العورة حال  الصالة وترك 
الكالم والضحك واالنحراف عن القبلة، ونحوه مما يكون ماحياً  لصورة الصالة.
(مسألة ٣١٤): يرشع تكرار الصالة عىل امليت الواحد ممن مل يصلِّ  عليه، 
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وكذا ممن صىلّ عليه إذا كان هو اإلمام. بل هو مستحب خصوصاً إذا كان  امليت 
من أهل الرشف يف الدين.

(مسألة ٣١٥): الظاهر عدم مرشوعية الصالة بعد الدفن حتى عىل من دفن  
بغري صالة أو كانت الصالة عليه باطلة. نعم ال بأس باإلتيان هبا برجاء  املطلوبية.

(مسألة ٣١٦): يستحب يف صالة امليت اجلامعة. وكلام كان املصلون  أكثر 
كان خـرياً للميت. بل الظاهر عدم اعتبـار إذن الويل يف االئتامم، وإنام يعترب  إذنه 
م هلا، الهنا من شـؤون التجهيز التـي تقدم اعتبار  إذن  يف أصـل الصـالة ملن يتقدّ

الويل فيها.
 نعـم لو أوىص امليت بأن ال يصيل عليه شـخص أو أشـخاص ولو  بنحو 

االئتامم فاألحوط وجوباً تنفيذ وصيته.
(مسـألة ٣١٧): الظاهـر عدم اعتبـار عدالة اإلمام يف الصـالة عىل امليت  
وعـدم اعتبار طهارته باملاء إذا كان املأمـوم متطهراً به، وعدم قدح االفة يف نطقه  

. إذا كانوا فصحاء، لعدم حتمله عنهم شيئاً
(مسألة ٣١٨): الظاهر عدم انعقاد إمامة اجلالس للقائمني، وكذا مع كون  
موقـف اإلمام أعىل من موقف املأمومني ومع عـدم اتصاهلم به بالنحو املعترب يف  

إمامة اجلامعة يف الصالة.
(مسـألة ٣١٩): األحـوط وجوبـاً يف انعقـاد اجلامعـة تقـدم اإلمـام عىل  

. املأمومني إذا كان رجالً
 نعـم إذا كانـت امرأة كان هلا أن تؤمّ النسـاء، لكن تقوم  يف وسـطهن وال 

تتقدم عليهن.
 (مسـألة ٣٢٠): إذا حرض شـخص يف أثناء صالة اإلمام كان له أن يكرب  



ويلتحـق باإلمـام يف دعاء التكبرية التي هو مشـغول فيهـا وجيعلها أول صالته، 
ثـم  يتابـع اإلمام يف التكبريات، فـإذا فرغ اإلمام قبل أن يفرغ هـو من تكبرياته أتم 
ما  بقي عليه من التكبري من دون دعاء أو مع ختفيف الدعاء، فإن رفعت اجلنازة  

تبعها وهو مستقبل القبلة وأتمّ برجاء املطلوبية.
(مسألة ٣٢١): االفضل وقوف املصيل إذا كان إماماً أو منفرداً عند صدر  
الرجـل ورأس املـرأة. بل يكره وقوفه عند وسـط املرأة. وال بـأس   بوقوفه عند 
وسط الرجل وصدر املرأة. وأما إذا كان مأموماً فإنه يقف حيث  ينتهي به الصف.

(مسألة ٣٢٢): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز ترشيكها بصالة واحدة،  
ويراعـى يف الدعـاء هلم التثنية أو اجلمع، وإذا كان فيهم رجال ونسـاء فاالفضل  
جعـل الرجـال أقـرب للمصـيل، وجيوز التذكـري يف الدعـاء هلم بنيـة االموات،  

والتأنيث بنية االنفس.
علوا مجيعاً يف  سمت  (مسألة ٣٢٣): مع اجتامع اجلنائز املتعددة جيوز أن جيُ
واحد أمام املصيل. لكن االفضل جعل كل منهم عند ورك االخر  فيكونون صفاً 
.  وإذا كان فيهم رجال  واحداً شبه الدرج، ويقف اإلمام وسط الصف وراءهم مجيعاً
ونسـاء وقف وسط الرجال. ويكون أقرهبم للمصيل من هو  عىل جانب يساره.

(مسـألة ٣٢٤): يسـتحب للمصيل الطهارة من احلدث، وإذا خاف فوت  
. بـل ال بـأس بالتيمم برجاء   وىل مجاعـةً إن تطهـر باملـاء تيمم وصىلّ الصـالة االُ

املطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعامل املاء.
(مسألة ٣٢٥): يستحب رفع اليدين عند التكبري، واألوىل أن يرفع اإلمام  
 كثرة   صوتـه ـ يف صـالة اجلامعـة ـ بالدعاء حتى يسـمع املأمومـني. وأن يتَحرّ
املصلني عىل امليت. كام يستحب االجتهاد يف الدعاء للميت. وتكره الصالة  عىل 

امليت يف املسجد.
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الفصل السادس 
يف الدفن

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

مل يكن يف بطن االرض.
(مسألة ٣٢٦): جيب وضع امليت يف قربه معرتضاً كام تقدم يف حال  الصالة 
عليـه، إال أنه يكون مضطجعاً عىل جانبه االيمـن موجهاً وجهه إىل القبلة.  وإذا 

تعذر العلم بالقبلة عمل بالظن، ومع عدمه يسقط وجوب االستقبال.
(مسـألة ٣٢٧): من مـات يف البحـر إن أمكن جتهيزه واالنتظـار به حتى 
يدفن  يف الرب وجب، وإن تعذرـ  للزوم هتكه بظهور رائحته وتفسخه أو الرضار 
مـن  معه من االحياء أو لغري ذلك ـ وجب تغسـيله وحتنيطـه والصالة عليه، ثم 
إن  أمكن حفظ جسـده بوضعه يف خابية كبرية تسـعه من دون أن يلزم تكسـريه  
واالعتداء عىل جسـده وجب حفظه بجعله يف اخلابية، ثم يسـدّ رأسـها بإحكام  
ر ذلـك وجب تثقيله لريسـب يف املاء ثـم يلقى فيه. وتلقـى يف البحـر. وإن تعـذّ
ر دفنه فيه أو خيف  من  وجيري احلكم املذكور يف من يموت يف الرب أو تعذّ
االعتداء عليه بعد الدفن بنبشه وهتك حرمته، فيلقى يف النهر أو البحر  كذلك.

(مسـألة ٣٢٨): حيـرم دفن املؤمن يف مكان يوجب هتـك حرمته كاملزبلة  
والبالوعـة، كام حيرم الدفن يف املـكان املوقوف جلهة خاصة ال تعم الدفن،  وكذا 



يف املكان اململوك بغري إذن مالكه، أو يف املكان الذي تعلق به حق  لشـخص من 
دون إذنه.

(مسـألة ٣٢٩): حيرم دفن ميت يف قرب ميت آخر حتى لو اتفق نبش ذلك  
القرب وفتح موضع امليت األول، إال يف صورتني: 

وىل: أن يبتنـي دفـن امليـت األول عىل عدم اختصاصـه بالقرب، بل عىل   االُ
جمرد جعله فيه مع كونه يف معرض دفن غريه معه.

 الثانية: أن خيرج امليت األول من القرب وينقل عنه، أو يتالشى فيه  ويصري 
تراباً، بحيث خيرج املكان عن كونه قرباً له.

 نعم حيرم فتح القرب ودفن  ميت آخر فيه لو كان للميت األول كرامة دينية 
بحيـث يكون قربه رمزاً من رموز  الدين وشـعائره حتى بعـد االندراس أو بعد 

نقله منه ويكون فتحه ودفن شخص  آخر فيه هتكاً له وتوهيناً للدين.
(مسـألة ٣٣٠): ورد يف بعـض النصـوص النهـي عن نقـل امليت من بلد  
موته. وحيسـن متابعتها وإن مل تكن حجـة، لكنه غري واجب، بل جيوز النقل  بال 

إشكال كام جرت عليه سرية املسلمني واملؤمنني من الصدر األول.
Gبل  حيسـن النقل للبقاع الرشيفة، كحرم مكة ومشـاهد  املعصومني 

وخصوصاً  الغري واحلائر احلسيني، فقد تضمنت االخبار أن من دفن يف احلرم 
Gأمـن من  الفـزع االكرب، وأن الدفن يف الغري بل يف مجيع مشـاهد املعصومني

مسقط لسؤال منكر ونكري.
(مسألة ٣٣١): حيرم نبش قرب امليت عىل نحو يظهر جسده إذا كان فيه  هتك 
. له بظهور رائحته وتغري صورته، بل األحوط وجوباً عدم نبشه بعد الدفن  مطلقاً

نعم جيوز النبش يف موارد:
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األول: ما إذا دفن بال غسـل أو بال تكفني أو مع وقوعهام عىل غري الوجه  
الرشعي، فيجوز نبشـه لذلك إذا كان دفنـه قريباً بحيث ال يلزم من النبش هتك  
امليـت بظهور رائحتـه وتغري صورته، أما مع لزوم ذلك فيحرم النبش، ويسـقط  

التغسيل والتكفني.
 كـام أنـه لو طال العهد وجـف امليت بحيث ال يلزم هتكـه مل  جيب النبش 

لتدارك التغسيل والتكفني.
الثـاين: ما إذا كان النبش ملصلحة امليـت، كالنقل للبقاع الرشيفة أو  ملقربة 
عائلته إذا كان ذلك تعزيزاً له أو سبباً لذكره بام ينفعه من قراءة القرآن أو  االستغفار 
أو نحو ذلك. والالزم جتنب هتكه بانتظار جفافه والتكتم به مهام  أمكن. بل قد 
جيب النقل، كام إذا دفن يف مكان يسـتلزم هتكـه كاملزابل  ونحوها. وإذا لزم منه 

ظهور رائحته أو نحو ذلك مما يوجب هتكه لزم اختيار  أقل املحذورين.
الثالـث: ما إذا كان يف النبش دفع عدوان حمرم، كام إذا دفن يف ملك  الغري 
بغري إذنه أو دفن معه مال للغري أو نحو ذلك، ويراعى يف ذلك عدم هتكه  بظهور 
رائحتـه ونحوه مهام أمكـن، وإذا أرص ذو احلق عىل التعجيـل فاألحوط  وجوباً 

الرتجيح باالمهية.
الرابـع: مـا إذا توقف عىل النبـش مصلحة مهمة أو دفع مفسـدة كذلك،  
ويراعـى يف ذلـك عـدم هتكه بظهـور رائحتـه ونحوه مهـام أمكـن. والالزم يف  
املورديـن األولني اسـتئذان الويل عىل النحو املتقدم يف املسـألة (٢٥٨) يف  فصل 
مقدمات املوت ولواحقه وهو األحوط وجوباً يف املوردين االخريين،  ومع فقد 
من هو الويل حني موت امليت فاألحوط االنتقال ملن هو االقرب  للميت بعده.

(مسـألة ٣٣٢): يسـتحب أن جيعل امليت يف موضع متسـع من قربه بقدر 



مـا  يمكـن فيه اجللـوس، واالفضل أن يكون بشـق حلد له يف جانـب القرب، فإن 
اً وسقف عليه ببناء   قّ له يف االرض شقّ ر  لرخاوة االرض أو خيف اهندامه شُ تعذّ
ونحوه. كام يستحب أن يكشف عن وجهه وجيعل خده عىل االرض، وأن  جيعل 
معه يف القرب يشء من تربة احلسنيA، واألوىل أن جيعل أمام وجهه  لبنة منها. 
وقد وردت أذكار كثرية عند تناول امليت وإنزاله يف القرب وبعد وضعه  يف 
القرب وعند سدّ القرب باللبن وبعد ذلك وال يسع املقام ذكرها، وإن كان  املناسب 

االهتامم هبا واملحافظة عليها، فلتطلب من املطوالت.
وينبغـي االهتـامم بتلقينـه وهـو يف القـرب قبـل إكـامل الدفن بالشـهادتني  
والعقائـد احلقة وإمامة االئمةGواحداً بعد واحد. وكذا تلقينه بذلك من قبل  

أوىل الناس به بعد إكامل الدفن عند انرصاف املشيعني رافعاً به صوته. 
كام  يستحب تربيع القرب، ورشه باملاء. واالفضل أن يستقبل من يفعل ذلك 
القبلـة  ويبدأ من عنـد الرأس إىل الرجلني ثم يدور إىل اجلانب االخر، فإن فضل 
منه  يشء فاألوىل صبه يف وسـطه. ويف بعض النصـوص أنه يتجاىف عنه العذاب 
مـا  دام النـد يف الـرتاب، كام يظهر من بعضها اسـتحباب تكرار الصب يف كل 
يـوم  إىل أربعني يوماً أو أربعني شـهراً، كام يسـتحب أن يضع احلارضون أيدهيم 
عىل  القرب عند رأسه مع تفريج االصابع وغمزها فيه بعد رشه. وأن يستغفروا له  
ه منك  ويدعو له بمثل: «اللهم جافِ االرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه   ولقّ
رضواناً وأسـكن قربه من رمحتك ما تغنيه عن رمحة من   سواك».. إىل غري ذلك.
(مسألة ٣٣٣): يكره تعميق القرب أكثر من ثالثة أذرع ـ وهي تقارب املرت  
والنصـف ـ كـام يكره نزول االب يف قرب ولده، ونـزول غري املحرم يف قرب  املرأة، 

وإهالة الرحم عليه الرتاب.. إىل غري ذلك مما ذكر يف املطوالت.
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تتميم
فيه مسائل:

وىل: إذا مـات احلمـل دون اُمـه، فإن أمكن إخراجـه صحيحاً وجب،   االُ
م   وإال جاز تقطيعه مقترصاً من ذلك عىل ما تقتضيه الرضورة، ولو خيف عىل االُ
ماً عىل االحتياط له. وإن   ماتت هي  من االحتياط يف ذلك كان االحتياط هلا مقدّ
دونه واحتمل حفظ حياته بإخراجه وجب ولو بشق بطنها. لكنه  خياط بعد ذلك.

الثانية: جيب إجراء متام أفعال التجهيز عىل أجزاء امليت يف موارد:
األول: العظـام املجـردة عن اللحـم، وال خيلّ نقص عظـم أو عظمني مما  

يتعارف يف من أكله السبع ونحوه. 
الثـاين: البـدن التام، وإن فقـدت منه بعض أطرافه ـ مـن الرأس واليدين  

والرجلني ـ أو مجيعها.
الثالث: النصف الذي فيه القلب ـ عرضياً كان أو طولياً ـ إذا كان واجداً  
لالطراف املناسـبة له، فالعريض أطرافه الرأس واليدان، والطويل أطرافه نصف  
الـرأس ويـد ورجل واحـدة. واألحـوط وجوباً إجـراء االفعـال املذكورة عىل  
النصـف الذي فيه القلب وإن فقد االطراف أو فقـد بعضها.وأما يف غري املوارد 
املذكورة فال إشـكال يف وجوب دفنه، لكن األحوط  وجوباً فيام اشتمل منه عىل 
عظم أن يغسـل ويلفّ يف خرقة قبل الدفن.   لكنه ال يطهر بالتغسيل. واألحوط 

استحباباً فيام ال يشتمل عىل عظم أن يلف  يف خرقة ال غري.
الثالثـة: ال تـرشع الصـالة عـىل السـقط. لكـن إذا كملت خلقتـه ونمت  
فِـن. وهو األحوط وجوباً فيـام إذا تم له أربعة   ن ودُ فّ نّط وكُ ـل وحُ سّ أعضـاؤه غُ



أشـهر ومل تتـم خلقته لـو أمكن ذلك. وأمـا إذا مل يكن مكتمل اخللقـة ومل تتم له  
ه بخرقة وال جيب   أربعة أشهر فالواجب دفنه، واألحوط وجوباً أن يكون بعد لفّ

تغسيله وال حتنيطه.
الرابعة: اذا قطع من احلي قطعة مل جيب إجراء أحكام امليت عليها حتى  لو 

كان فيها عظم. نعم قد حيسن دفنها.

املبحث السادس
 يف غسل مسّ امليت

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

(مسـألة ٣٣٤): إذا تم تغسـيل امليت مل جيب الغسـل بمسه، حتى لو كان  
املغسـل لـه الكافر عند فقـد املامثل. نعم يشـكل االكتفاء بالغسـل االضطراري  
الناقص، كالغسـل الواحـد مع قلة املاء والغسـل الفاقد للخليطني، كام يشـكل  

االكتفاء بالتيمم عند فقد املاء. فاألحوط وجوباً الغسل باملسّ يف املقامني.
(مسـألة ٣٣٥): األحوط وجوباً الغسـل بمسّ ما ال حتله احلياة من امليت  
كالسـن والظفـر، وكـذا مع املسّ بـام ال حتله احليـاة من احلي. نعـم الظاهر عدم  

وجوبه بمسّ الشعر من امليت، وباملسّ بالشعر من احلي. 
(مسـألة ٣٣٦): جيب الغسـل بمـس القطعة املبانة من احلـي أو امليت إذا  
كانـت مشـتملة عىل العظم وال جيب بمسّ اللحم اخلـايل من العظم، وال العظم  
اخلـايل من اللحم سـواء كان مقطوعاً من حي أم من ميـت. وكذا ال جيب بمسّ  
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العظم إذا كان مشـتمالً عىل قليل من اللحم غري معتدّ به، كالسـن إذا قلع ومعه  
قليل من اللحم.

(مسألة ٣٣٧): حيرم عىل من عليه غسل املسّ كل عمل مرشوط بالطهارة  
كالصالة ومـس املصحف، وال حيرم عليه ما خيتص باجلنب واحلائض  كدخول 

املساجد وقراءة العزائم.
(مسـألة ٣٣٨): غسـل املس كغسـل اجلنابـة واحليض، وتقـدم أنه جيزئ

عن  الوضوء.

املبحث السابع
يف االغسال املستحبة

وهي أغسال كثرية مذكورة يف كتب الفقه واالدعية والزيارات وغريها ال  
يسع املقام استقصاءها، إال أنه ملا تقدم منا يف املسألة (١٩٠) يف الفصل الرابع  يف 
أحكام غسل اجلنابة أنّ كل غسل مرشوع جيزئ عن الوضوء فاملناسب يف  املقام 
التعرض جلملة مما ثبت عندنا مرشوعيته واستحبابه، ثم نشري لغريه مما  مل يثبت عندنا 
استحبابه وإنام حيسن اإلتيان به برجاء املطلوبية من دون أن  جيتزأ به عن الوضوء. 

وحينئذٍ نقول: األغسال املستحبة عىل أقسام ثالثة:
القسم األول: االغسال الزمانية:

وهي التي تستحب خلصوصية الزمان، وهي عدة أغسال:
منها: غسل اجلمعة، وهو من املستحبات املؤكدة، ووقته من طلوع  الفجر 
يـوم اجلمعـة إىل الـزوال. ويقـىض بعده إىل آخر هنـار يوم اجلمعة، فـإن مل  يقضه 



حينئذٍ قضاه يوم السبت.
ته عىل املكلف يف متام يوم اجلمعة  جيوز  (مسألة ٣٣٩): مع إعواز املاء وقلّ
تقديم غسـله يوم اخلميس. ولو أخطأ املكلف يف اعتقاده ذلك،  ينكشف بطالن 
غسـله. ومـن ثمّ لو احتمـل ذلك جاز له التقديـم برجاء املطلوبيـة  من دون أن 

جيتزئ به عن الوضوء.
ومنهـا: غسـل يومـي العيديـنـ  الفطر واالضحـىـ  ووقتهـام من طلوع  

الفجر إىل غروب الشمس.
ومنها: غسـل يـوم عرفة ويوم الرتويـة ـ وهو اليوم الثامن من شـهر ذي  
احلجـة ـ من دون فرق بـني من يريد احلج وغريه. ووقتهام مـن طلوع الفجر إىل  

غروب الشمس.
وىل من شهر رمضان، والسابعة عرشة منه، وغسل   ومنها: غسل الليلة االُ
ليايل القدر، وهي الليايل التاسـعة عرشة واحلادية والعرشون والثالثة والعرشون  

منه. وأفضل الثالثِ االخريةُ ثم الثانية.
(مسـألة ٣٤٠): يرشع غسـل ليايل شـهر رمضان يف أي جـزء من الليل، 
لكـن  االفضـل إيقاعه يف أول الليـل، وأفضل منه إيقاعه قبيل غروب الشـمس 
بقليـل.  واألحـوط وجوباً حينئـذٍ عدم ختلل احلدث االكـرب أو االصغر بينه وبني 

دخول  الليل.
(مسـألة ٣٤١): ذكـر العلامء (رضوان اهللا عليهم) من االغسـال الزمانية 
غسـل  يـوم الغديرـ  وهو اليوم الثامن عرش من شـهر ذي احلجـةـ ويوم املباهلة 
ـ وهـو  اليـوم الرابع والعـرشون منه ـ ويـوم مولد النبـي 8 ـ وهو اليوم 
السـابع عرش من  شهر ربيع األول ـ ويوم النريوز، وأول رجب ونصفه وآخره، 
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ويـوم املبعـث ـ  وهو اليوم السـابع والعرشون منه ـ وليلة النصف من شـعبان، 
وأول يوم من شـهر  رمضان، ومجيع ليايل االفراد منه، ومجيع ليايل العرش االواخر 
منه، خصوصاً  ليلة الرابع والعرشين، وغسل ثان يف آخر الليلة الثالثة والعرشين 
منه ملن  اغتسـل أول الليلة املذكورة، وغسـل الكسوف إذا احرتق القرص كله، 
وغـري  ذلك. وهي وإن وردت االخبار يف مجلة منها، إال أهنا مل تثبت بنحو معترب  

فيحسن اإلتيان هبا برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ هبا عن الوضوء.
(مسألة ٣٤٢): جيوز إيقاع االغسال الزمانية يف أي جزء من أجزاء الزمان  
الذي نسـبت لـه، إال ما تقدم التنبيه عـىل التقييد فيه بوقت خاص منه ـ كغسـل  

اجلمعة ـ أو جلواز إيقاعه قبل الوقت كأغسال ليايل شهر رمضان.
(مسـألة ٣٤٣): ال تنتقض االغسـال الزمانية باحلدث االصغر أو االكرب 

يف  أجزاء الزمان الذي نسبت له، إال ما تقدم التنبيه عليه يف املسألة(٣٤٠).
القسم الثاين من االغسال املستحبة: االغسال املكانية:

وهي التي ترشع مقدمة للكون يف مكان خاص، وهي عدة أغسال:
منها: الغسل لدخول مكة املعظمة أو املدينة املنورة. واملتيقن منهام  الدخول 
الداء فرض أو نفل من حج أو عمرة أو زيارة. وأما يف غري ذلك  فاملتعني اإلتيان 

به برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء. 
ومنها: الغسل لدخول الكعبة الرشيفة.

ومنها: الغسل لدخول مسجد النبي 8. 
ومنها: الغسل لدخول أحد احلرمني الرشيفني حرم مكة وحرم املدينة.

(مسـألة ٣٤٤): ذكر العلامء (رضـوان اهللا عليهم) من االغسـال املكانية  



الغسـل لدخـول املسـجد احلـرام، والغسـل لدخـول مشـاهد االئمة (عليهـم 
السـالم)، بل لكل  مشهد أو مكان رشيف. لكنه مل يثبت عىل عمومه بوجه معترب، 

فاألوىل اإلتيان  به برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء.
(مسألة ٣٤٥): وقت االغسال املكانية قبل الدخول يف االمكنة املرشوعة  
هلا. عدا غسـل دخول حرم مكة، فإنّ تقديمه عىل دخوله وإن كان أفضل إال أنه  

يستحب ملن مل يفعله أن يأيت به بعد دخوله ولو يف مكة نفسها.
القسم الثالث: االغسال الفعلية:

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

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

جيتزأ به عن الوضوء. 
ومنها: الغسل للوقوف بعرفة يف احلج. ووقته بعد الزوال قريباً منه.

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

ومنهـا: الغسـل للحلـق يف احلج.وهنـاك أغسـال اُخـر وردت مقدمة 
العامل وعبادات ال يسع املقام  استقصاءها.

(مسـألة ٣٤٦): ذكـر العلـامء (رضـوان اهللا عليهـم) من هذا القسـم من 
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االغسال  الفعلية الغسل للوقوف باملشعر ولزيارة النبي 8 واالئمة (عليهم 
السـالم)، لكن األول  مل يثبـت بوجه معترب. وأما الثاين فقـد تضمنته النصوص 
يف زيـارات خاصـة  كثـرية يضيـق املقـام عـن اسـتقصائها وحتقيـق حاهلـا، وال 
جمال السـتفادة اسـتحباب  الغسـل لـكل زيـارة منها، فـاألوىل اإلتيان بالغسـل 
يف مجيـع املـوارد املذكـورة  برجاء املطلوبية، مـن دون أن جيتزأ بـه عن الوضوء.
(مسألة ٣٤٧): جيزئ يف االغسال املكانية ويف القسم األول من االغسال  
الفعلية غسـل اليوم ملا يؤتى به يف ذلك اليوم، وغسـل الليـل ملا يؤتى به يف ذلك  
الليل، وال يستمر أثره ملا بعد ذلك، فمن اغتسل هناراً لدخول الكعبة أو  لالحرام 
باحلج مثالً فلم يتهيأ له دخوهلا وال االحرام حتى دخل الليل مل جيزئه  غسله، بل 

عليه االعادة.
(مسـألة ٣٤٨): تنتقض االغسـال املكانية والقسـم األول من االغسـال 
الفعليـة  باحلـدث االصغـر ـ فضالً عن االكرب ـ بني الغسـل والغايـة التي أوقع 
هلا، فمن  اغتسـل لدخول الكعبة أو الحرام احلج مثالً ثم أحدث باالصغر قبل 

فعلهام مل  جيزئه غسله، بل عليه االعادة.
ثانيهام: ما يستحب بسبب وقوع فعل خاص، وهو عدة أغسال:

منها: الغسل ملسّ امليت بعد إمتام تغسيله. 
ط يف صالة اخلسـوف إذا احرتق قرص القمر كله،   ومنها: الغسـل ملن فرّ

فإنه يستحب له أن يغتسل ويقيض الصالة.
دِ سـامع الغناء ورضب العود. بل حيسـن   ومنهـا: الغسـل للتوبـةِ من تعمُّ

الغسل للتوبة مطلقاً برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء.
(مسـألة ٣٤٩): ذكر العلامء (رضوان اهللا عليهم) استحباب الغسل لقتل  



الوزغ والسـعي لرؤيـة املصلوب وغري ذلك. لكنه مل يثبـت بوجه معترب فاألوىل  
اإلتيان به برجاء املطلوبية من دون أن جيتزأ به عن الوضوء. 

(مسـألة ٣٥٠): مل يثبـت عمـوم مرشوعيـة التيمـم بـدالً عن االغسـال 
املسـتحبة  عنـد تعذرها، بل قد يظهـر من بعض النصوص عدمـه. إال يف موارد 
خاصة ال  جمال الستقصائها، فال ينبغي اإلتيان به إال برجاء املطلوبية وحينئذٍ ال 

جيتزأ به  عن الوضوء.
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املقصد اخلامس
يف التيمم

وفيه فصول:
الفصل األول
غاته يف مسوّ

وهي اُمور:
األول: عـدم املاء الكايف للوضوء أو الغسـل باملقدار الذي يتحقق به أقل  
الواجب من دون فرق بني أن يكون فقده للامء قهراً عليه وأن يكون لتفريطه به،  

كام لو كان عنده ثم أراقه.
(مسألة ٣٥١): لو احتمل وجود املاء وجب الفحص عنه حتى حيصل له  

العلم أو االطمئنان بعدمه.
(مسـألة ٣٥٢): يكتفي املسـافر يف الفالة إذا مل يكن عنـده ماء بأن يطلب  
لْوتني من كل جانب حيتمل  وجوده  املاء يف االرض السـهلةـ  وهي املنبسـطةـ  غَ

وة واحدة، وهي رمية سهم متعارفة. لْ فيه، ويف االرض احلزنة غَ
(مسـألة ٣٥٣): يسـقط وجوب الطلـب يف ضيق الوقت، كام يسـقط إذا  
خاف عىل نفسـه أو ماله من لص أو سـبع أو غريمها. وكذا إذا عجز عن الطلب 



أو  كان جمهداً له بنحو يبلغ احلرج.
ط يف الطلب حتى ضاق الوقت عىص ووجب عليه   (مسألة ٣٥٤): إذا فرّ
التيمـم والصالة ثم القضاء بعد ذلك، إال أن ينكشـف عـدم وجود املاء يف حمل  

الطلب، فال جيب القضاء.
م وصىلّ ثم انكشـف وجود   (مسـألة ٣٥٥): إذا طلب املاء فلم جيده فتيمّ
املاء، فإن كان موجوداً يف مكان من شـأنه أن يعثر عليه بالطلب إال أن الطلب مل  
يكـن كافياً وجب عليه االعادة أو القضـاء، وإن كان موجوداً يف مكان ليس من  
شـأنه أن يعثر عليه، فإن وجده يف الوقت فاألحوط وجوباً االعادة، وإن وجده  

بعد ذلك صحت صالته ومل جيب عليه القضاء.
(مسألة ٣٥٦): إذا مل يكن عنده املاء إال أنه كان واجداً لثمنه وجب رشاؤه  
. كام أنه إذا  أمكنه  إال أن جيحف به ويرض بحاله بمقتىض وضعه املايل فيتيمم حينئذٍ
حتصيله باالسـتيهاب ونحوه وجب، إال أن يسـتوجب هوانه بنحو حيرم  الوقوع 

. فيه، أو يكون حرجياً، فيتيمم أيضاً
الثاين: خـوف العطش من استعامل املاء الذي عندهـ  وإن مل يبلغ مرتبة  التلف 
ـ عىل نفسه ومن يتعلق به ممن من شأنه االهتامم به حتى دابته  وحيواناته. وأما يف 
غري ذلك فإنام يرشع له التيمم إذا خاف التلف عىل نفس  موجودة جيب حفظها.

(مسـألة ٣٥٧): إذا مل يعتـن باحتـامل العطـش فلـم يتيمـم بـل توضأ أو  
اغتسـل، فإن كان العطش املخوف بالنحو الذي حيرم الوقوع فيه ـ كام لو خيف  
منه تلف نفس حمرتمة ـ فمع التفاته لذلك يبطل غسـله أو وضوؤه، وجيب عليه  
االعادة أو القضاء، ومع غفلته عن ذلك يصح منه الغسـل أو الوضوء وال جيب  
عليـه االعادة وال القضاء، وكذا إذا مل يكن العطـش املخوف بالنحو الذي حيرم  

الوقوع فيه.

التيمم ومسوغاته ................................................................................. ١٢١



١٢٢.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

الثالث: خوف الرضر البدين من اسـتعامل املاء بحدوث مرض أو  زيادته 
أو بـطء شـفائه أو نحو ذلـك. إال أن ترشع يف حقه اجلبرية فيتعني  اسـتعامل املاء 

. معها عىل ما سبق تفصيله يف مباحث الوضوء، وال يرشع التيمم  حينئذٍ
مه ومل جيب عليه   (مسـألة ٣٥٨): إذا تيمـم ثم تبني عدم الرضر صـحّ تيمّ

التدارك، إال أن يتبني ذلك يف الوقت فاألحوط وجوباً االعادة.
(مسـألة ٣٥٩): إذا كان يـرضه املـاء فتوضأ أو اغتسـل، فـإن كان الرضر  
بمرتبـة حيرم الوقوع فيه، وكان عاملاً بـه أو خائفاً منه ملتفتاً حلرمته بطل وضوؤه  
أو غسـله ووجب عليه إعادة الصالة الواقعة به أو قضاؤها، وإال صحّ وضوؤه 
أو  غسـله وصالته ومل جيب التدارك، سـواء كان غافالً عن الرضر أم ملتفتاً له، 

ماًوكان غافالً عن حرمته. ماً، أم كان حمرّ ومل  يكن الرضر حمرّ
الرابع: ما إذا وجب رصفُ املاء يف واجب آخر، كتطهري املسجد أو  تطهري 
البـدن أو الثـوب للصالة أو نحو ذلك. نعم إذا غفل عـن ذلك وتوضأ باملاء  أو 

اغتسل صح وضوؤه وغسله.
اخلامس: ما إذا لزم من اسـتعامل املـاء حمذور رشعي كالترصف يف  أرض 
له كاعتـداء ظامل  عليه  الغـري أو إنائـه من دون إذنه، أو حمـذور عريف يصعب حتمّ
. نعم إذا غفل عن ذلك فتوضأ باملاء أو  اغتسـل  ونحـوه ممـا يكون حتمله حرجياً
صـح وضوؤه أو غسـله. أما لو التفـت لذلك ومل يعتن به فـإن كان املحذور  مما 
حيرم الوقوع فيه رشعاً بطل وضوؤه أو غسله، وإن مل يكن كذلك ـ كام يف  موارد 

احلرج ـ صح وضوؤه أو غسله.
(مسـألة ٣٦٠): ذهب مجاعة إىل أن ضيق الوقت عن استعامل املاء مسوغ  
للتيمم فيجتزأ به يف صحة العمل. لكنه غري ثابت. نعم األحوط استحباباً  املبادرة 



الداء الصـالة بالتيمم، ثم القضاء إذا حتققت رشوطه. ويرتتب عىل  ذلك أنه إذا 
احتمل سعة الوقت الستعامل املاء وجبت املبادرة الستعامله برجاء  إدراك الصالة 
بالطهارة املائية، وال جيوز له االكتفاء بالتيمم يف الوقت. بل حتى  لو علم بضيق 
الوقت عن إدراك متام الصالة بالطهارة املائية لكن علم أو احتمل  إدراك بعضها 
بمقـدار ركعـة فـام زاد فاألحوط وجوباً املبادرة السـتعامل املاء  وعـدم االكتفاء 
بالتيمـم يف الوقت.هذا كله إذا كان واجداً للامء، أما إذا مل يكن واجداً له وأمكنه 
حتصيله  بالسـعي له أو برشائه أو اسـتيهابه إال أن وقته يضيق عن ذلك فالظاهر 
مرشوعيـة  التيمم واالجتزاء به يف صحـة عمله، من دون أن جيب عليه القضاء.

(مسـألة ٣٦١): يسـتحب النوم عىل طهارة، فإذا أو املكلف إىل فراشـه  
وذكر أنه عىل غري طهر فقد روي أنه يتيمم بدثاره وثيابه، فال بأس باإلتيان بذلك  

برجاء املطلوبية وإن كان يستطيع القيام والتطهر باملاء.

الفصل الثاين
فيام يتيمم به

وهـو كل ما يسـمى أرضـاً وإن كان صلباً ال يعلق منـه يشء بالكف عند  
رضهبـا بـه، كالصخـر واحلجـر االملـس. وإن كان األحـوط اسـتحباباً التيمم 

بالرتاب  مع االمكان.
(مسألة ٣٦٢): ال يصح التيمم بام ال يصدق عليه االرض، وإن كان أصله  
منهـا، كالنبات وامللـح والزجاج، وبقية املعادن كالياقـوت والزمرد والفريوزج  
رّ النجـف، النه نوع من احلىص   ومسـحوقها. نعـم الظاهر صدق االرض عىل دُ
عرفاً، وأما العقيق فاالمر فيه ال خيلو عن إشكال، فاألحوط وجوباً مع االنحصار  
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به اجلمع بني التيمم به والتيمم باملرتبة املتأخرة عن االرض كالغبار، عىل ما  يأيت 
بيانه.

(مسألة ٣٦٣): الظاهر جواز التيمم باالرض بعد طبخها كاجلص والنورة  
واالسـمنت، وإن كان األحوط اسـتحباباً عدم التيمم هبا مع تيرس غري املطبوخ.
(مسألة ٣٦٤): يشرتط فيام يتيمم به الطهارة، فال جيوز التيمم بالنجس. 

(مسـألة ٣٦٥): ال جيوز التيمم بـام يمتزج بغري االرض بحيث ال يصدق  
عليه االرض وحدها، نعم إذا كان اخلليط مستهلكاً يف االرض فال بأس بالتيمم  به.
(مسـألة ٣٦٦): ال جيـوز التيمم بـام يملكه الغري أو يكـون له حق فيه من 
غـري  إذنه، ولو تيمم بـه ملتفتاً حلرمته بطل تيممه، لعدم حتقق نية التقرب به عىل 
ما  يتضح مما تقدم يف مبحث النية من الوضوء. نعم لو اُكره عىل املكث يف أرض 
الغـري بحبـس ونحـوه جاز التيمم هبـا  وصح تيممـه إذا مل يرض هبـا رضراً زائداً 
عـىل مـا يقتضيه احلبـس. كام جيوز  التيمـم بمثل حائط الغري من جانب الشـارع 

وباالرض املكشوفة ونحو ذلك، مما  جيوز العبور فيه من دون إذن مالكه.
(مسألة ٣٦٧): إذا تيمم بأرض الغري بغري إذنه غفلة عن حرمة ذلك صح  

تيممه.
(مسـألة ٣٦٨): إذا عجـز عن التيمم باالرض فإن أمكنـه مجعُ الغبار من 
ثيابه  وفراشه وغريمها بحيث يصدق عليه االرض وجب وتيمم به. وإن مل يمكنه  
ـرف دابته أو غريها   ذلـك وجب التيمـم بالغبار املوجود يف ثوبه أو فراشـه أو عُ
وإن قـل. نعـم البد من كونـه غباراً أصله مـن االرض الطاهرة، أمـا إذا مل يكن 
أصله  منها كغبار الدقيق وغبار اخلشب املجتمع من نجارته فال يصح التيمم به.

(مسـألة ٣٦٩): إذا كان عنـده طني، فإن أمكنه جتفيفـه والتيمم به وجب  



مـاً عىل التيمم بالغبار، وإن عجز عن جتفيفه فال جيوز التيمم به إال مع   وكان مقدّ
العجز عن التيمم بالغبار.

(مسـألة ٣٧٠): إذا وجب عليه التيمم بالطني فاألحوط وجوباً يف كيفيته 
خر ليزيل ما علق هبام من   أن  يرضب بكفه عىل الطني ثم يفرك إحد كفيه باالُ
الطني ثم يمسح هبام وجهه ويديه عىل ما يأيت يف كيفية التيمم، وال يمسح  بكفيه 

قبل إزالة ما علق هبام من الطني. 
(مسألة ٣٧١): إذا عجز عن استعامل املاء وعن التيمم حتى بالطني صار  
فاقد الطهورين وسقط عنه أداء الصالة يف الوقت. وحينئذٍ إن كان قادراً يف أثناء  
الوقت عىل اسـتعامل املاء أو التيمم فلم يفعل غفلةً أو تقصرياً ثم عجز عنهام  يف 
آخـر الوقـت وجب عليه قضاء الصـالة مع الطهارة. وهو األحـوط وجوباً فيام  
إذا كــان عاجـزاً عنهمـا من أول الوقت إن كان العجز مسـتنداً إليهـ  قصوراً أو  
تقصرياً ـ كام إذا كان عنده ماء فأراقه، أو سـافر إىل مكان يعجز فيه عن اسـتعامل  
املـاء وعـن التيمم.وأمـا إذا كان عاجزاً عنهـام من أول الوقت ومل يسـتند العجز 
إليه، بل كان  مغلوباً عىل أمره ـ كالسـجني ونحوه ـ فال جيب القضاء عليه. نعم 
األحـوط  اسـتحباباً يف مجيع الصور اجلمع بني أداء الصـالة يف الوقت بالطهارة 

والقضاء  يف خارج الوقت مع الطهارة.
(مسـألة ٣٧٢): يكـره التيمـم بـرتاب الطريـق ونحـوه مما يطـؤه الناس  
بأرجلهـم. واألوىل التيمم من االماكـن العالية التي هي أبعد عن القذر ومالقاة  

النجاسة.
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الفصل الثالث
يف كيفية التيمم

أجزاء التيمم اُمور:
األول: رضب باطـن اليدين بـاالرض دفعة واحدة. وال يكفي جمرد مسّ  

االرض من دون أن يصدق عليه الرضب.
الثاين: أن يمسـح بباطن يديه مجيعاً جبهته. وهي العظم املسـتوي يف  أعىل 
ه مـن االعـىل قصاص الشـعر ومبـدأ الوجه ومن االسـفل عظم   الوجـه، وحـدّ
احلاجبـني، ومن اجلانبني صفحتا الوجه. وينبغي مسـح يشء مما خرج عن  احلد 
ليعلم اسـتيعاب اجلبهة باملسـح. والبد من كون املسـح من االعىل إىل  االسفل، 

. وال يكفي املسح منكوساً وال معرتضاً
الثالث: مسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليرس، ويبدأ من الزندـ   

وهو املفصل الذي بني الكف والذراع ـ وينتهي بأطراف االصابع.
الرابـع: مسـح ظهـر الكـف اليـرس بباطن الكـف اليمنى، عـىل النحو  

املذكور يف سابقه.
(مسـألة ٣٧٣): البـد من كون الرضب واملسـح ببـرشة الكفني من دون 
حائـل  كام البد من ذلك يف املمسـوح، فيجب إزالة احلاجـب كاخلاتم وغريه مما 

ر. يمنع  من مماسة البرشة. هذا مع االمكان، وسيأيت احلكم مع التعذّ
(مسـألة ٣٧٤): ال جتب إزالة الشـعر النابت يف اجلبهة وظهر الكفني، بل  



يكفي املسح عليه.
ـة يف اسـتيعاب املسـح للوجـه والكفـني   (مسـألة ٣٧٥): ال جتـب املداقّ
بمالحظة املواضع املتعرجة بل يكفي االستيعاب العريف احلاصل بإمرار  اليدين 
مـرة واحـدة عىل املكان املمسـوح، من دون حاجـة لتخليل االصابـع  ونحوها 

للوصول ملا بينها من املواضع العميقة يف ظاهر الكفني.
(مسـألة ٣٧٦): الظاهـر أنـه يكفـي رضب الكفـني مـرة واحـدة للوجه 
والكفني  يف التيمم، كام سبق، سواء كان التيمم بدالً عن الوضوء أم عن الغسل. 
لكن  األحوط اسـتحباباً الرضب مرة اُخر للكفني، فإذا أراد ذلك أتى بالتيمم 
سـح الكفني رضب هبام مرة اُخر عىل االرض  عىل  الوجه السـابق فإذا أكمل مَ
 ثم يمسـح ظهر اليرس ،وأعاد  مسـحهام، فيمسـح ظهر اليمنى بباطن اليرس

بباطن  اليمنى.
ر الرضب واملسح بباطن الكفني انتقل إىل  ظاهرمها. (مسألة ٣٧٧): إذا تعذّ
(مسألة ٣٧٨): من كان بعض كفه مقطوعاً يرضب ويمسح بالباقي، ومن  
كانت إحد كفيه مقطوعة بتاممها إن أمكنه أن يرضب ببقية يده املقطوعة  االرض 
ه ببقية  خر ومسح متام جبهته بالكف ومسح ظهر  كفّ رضب هبا مع كف اليد االُ
يده املقطوعة. وإن مل يبق من يده املقطوعة ما يرضب به االرض  رضب بكفّ يده 
السـاملة االرض ومسح هبا وجهه ومسح ظهر كفه باالرض  مبارشة. واألحوط 
وجوباً أن ال يقترص عىل ذلك، بل يطلب أيضاً ـ مع  االمكانـ  من شـخص آخر 
ـه االرض ثم يمسـح ذلك الشـخص  بكفه تلك كـفَّ االقطع. أن يـرضب بكفّ

(مسألة ٣٧٩): من كان متام كفيه مقطوعاً إن أمكنه أن يرضب ببقية يديه  
ـح جبهته، وكـذا إذا متكن أن يرضب ببقيـة يد واحدة   االرض رضب هبـام ومسَ
ـح جبهته باالرض   ر عليه أن يرضب بيشء من يديه االرض مسْ فقـط. وإن تعـذّ

١٢٧ ...................................................................................... كيفية التيمم 



١٢٨.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

مبـارشة. واألحـوط وجوبـاً أن يضم إىل ذلك مسـحها بكفِّ شـخص آخر مع  
االمكان عىل النحو املتقدم يف املسألة السابقة.

يهـ  لشلل أو قيد أو  نحومها  ه أو بكفّ (مسألة ٣٨٠): من تعذر عليه املسح بكفّ
ـ جر عليه حكم مقطوع الكف والكفني املتقدم يف املسألتني  (٣٧٨) و(٣٧٩).

(مسألة ٣٨١): من كان عىل بعض أعضاء تيممه جبرية جلرح أو كرس أو  
نحومها ومل يمكن إزالتها جر عليها حكم البرشة، فيمسح هبا إن كان يف  باطن 
الكف وعليها إن كانت يف الوجه أو يف ظاهر الكف. أما إذا مل يكن  احلائل جبرية 
رت إزالته فإن كان يف اجلبهة أو ظهر الكف مسح عليه، وإن  كان يف باطن  وتعذّ
الكف رضب االرض بكفه ومسـح هبا بنحو يكون املسـح بام ال  حاجب عليه. 
نعم إذا كان مستوعباً لباطن الكف ـ بحيث ال يمكن مسح الوجه وظهر  الكفني 
ب االرض بذراعه  واملسـح  ببرشهتـا ـ فاألحوط وجوباً أن يضيف إىل ذلك رضْ
بـه، فـإن تعذر عليه ذلـك طلب من غريه أن يرضب بكفه االرض  ويمسـح له، 

نظري ما تقدم يف املسألتني (٣٧٨)و (٣٧٩).

الفصل الرابع
يف رشوط التيمم

يشرتط يف التيمم اُمور:
األول: النية عىل نحو ما تقدم يف الوضوء، والبدّ من حصوهلا من حني  الرضب.
(مسـألة ٣٨٢): ال جتـب نيـة البدلية عـن الوضوء أو الغسـل، بل يكفي 

اإلتيان  بالتيمم بنية القربة.



(مسألة ٣٨٣): لو اجتمع سبب الوضوء والغسل كفى تيمم واحد عنهام  
. حينئذٍ

الثاين: املبارشة مع االمكان، بحيث يستقل املتيمم باإلتيان بأجزاء  التيمم 
السابقة. نعم مع تعذر ذلك جيوز االستعانة بالغري لكن البد من نية  املتيمم، وال 
مه. وإن كان األحوط اسـتحباباً ضم نية  الذي ييممه  تكفـي نية الغري الـذي ييمّ
إليها، كام أنه البد من تسـبيب املتيمم لفعل امليمم له بأن يطلبه منه  أو يمكنه من 

فعله، ليتسنى له قصد التيمم والتقرب به.
(مسـألة ٣٨٤): البـد مـع االسـتعانة بالغـري مـن الرضب بيـدي املتيمم 
يه ويمسح  ر ذلك يرضب الغريُ االرضَ بكفّ واملسـح  هبام مع االمكان، نعم مع تعذّ

هبام  وجه املتيمم وظاهر كفيه.
الثالث: الرتتيب بني أجزاء التيمم، عىل النحو املذكور فيام تقدم.

الرابـع: املـواالة عىل األحوط وجوبـاً وإن كان التيمم بدالً عن الغسـل.  
والبـدّ فيهـا من تعاقب االجزاء وعـدم الفصل بينها، بحيث يصـدق أن املتيمم  
منشـغل بالتيمـم عرفاً من حني الرشوع فيه حتى يكملـه وال يصدق أنه تركه يف  

االثناء ثم عاد إليه.
(مسـألة ٣٨٥): إذا خالـف الرتتيب عمداً أو سـهواً وجب عليه التدارك 
عـىل  ما يطابقه بتكرار اجلـزء الذي قدمه إذا كان حقه التأخري، فلو رضب بكفيه  
  ح الكف اليرس ح الكفني ثم الوجه أعاد مسح الكفني، ولو مسَ االرض ثم مسَ
ثم اليمنى أعاد مسـح اليرس. بل إذا طالت املدة حتى فاتت املواالة فاألحوط  
وجوبـاً اسـتئناف التيمـم مـن أوله.اخلامس: طهـارة أعضاء التيمـم، فال يصح 
التيمـم مع نجاسـتها برطوبة إذا  كانت موجبة لنجاسـة االرض التي يتيمم هبا. 
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بـل األحـوط وجوباً اعتبـار طهارهتا  حتى لو مل تسـتلزم ذلك جلفافهـا. نعم إذا 
ر تطهريها يصح التيمم مع  اجلفاف. تعذّ

(مسـألة ٣٨٦): إذا شـك يف صحة التيمم بعد الفـراغ منه مل يلتفت وبنى 
عـىل  صحته. وإذا شـك يف اإلتيان بجزء منه بعد اإلتيـان باجلزء الذي بعده بنى 
عىل  اإلتيان به، كام لو شك بعد مسح اليمنى يف مسح الوجه. وإن كان األحوط  

استحباباً التدارك.
(مسـألة ٣٨٧): يسـتحب نفض اليديـن بعد الرضب هبام قبل املسـح إذا 
علـق  هبـام يشء من االرض، ويكفي عنه كل ما يزيل عنهام ما علق هبام، كرضب  

حها هبا. خر أو مسْ إحدامها باالُ

الفصل اخلامس
يف أحكام التيمم

(مسـألة ٣٨٨): األحوط وجوباً عدم التيمـم للصالة قبل وقتها حتى لو 
علـم  بتعذر الطهارة املائيـة عليه للصالة ذات الوقت يف متام وقتها. نعم إذا علم 
ر التيمم عليه بعـد الوقت وجبـت عليه املبادرة لـه، ليتمكن من  أو  خـاف تعـذُّ

الصالة  يف وقتها.
(مسـألة ٣٨٩): ال جتـوز الصالة بالتيمم يف سـعة الوقـت إال مع احتامل  
اسـتمرار العـذر يف متـام الوقـت، فـإن اسـتمر أجـزأت، وإن ارتفـع مل جيتزأ هبا  

ووجبت إعادهتا بالطهارة املائية. 
(مسـألة ٣٩٠): يسـتثنى مما تقدم يف املسـألة السـابقة من كان عذره عدم  
وجدان املاء الذي يسعه الطهارة به، فإنه إذا مل يعلم أو يظن بقدرته عليه يف  أثناء 



الوقـت جتوز له املبادرة للصالة بالتيمم وجيتزئ هبا حتى لو وجد املاء  بعد ذلك 
قبل خروج الوقت. نعم يستحب له االعادة حينئذٍ بالطهارة املائية،  كام يستحب 

له االنتظار من أول االمر بالصالة حتى يقدر عىل املاء.
(مسألة ٣٩١): ال ترشع صالة القضاء بالتيمم، بل ينتظر هبا ارتفاع العذر  
والقـدرة عىل الطهارة املائية، نعـم اذا علم بتعذر اإلتيان هبا بطهارة مائية، لكون  
العـذر الزماً ال يرتفع مـد احلياة جاز إيقاعها به، بل وجب ولو خاف املكلف  
ذلـك جاز له إيقاعها بالتيمم وكان االجتزاء هبا مراعى باسـتمرار العذر، فإن مل  

يستمر مل جيتزأ هبا.
(مسـألة ٣٩٢): لـو تيمـم لصالة فريضـة أو نافلة ثم دخـل وقت صالة 
اُخر  جاز له الصالة بذلك التيمم، عىل التفصيل املتقدم يف املسألتني السابقتني.  
وال ينتقض التيمم مهام طالت املدة إال باحلدث أو بارتفاع العذر املسـوغ للتيمم  
كوجدان املاء والشـفاء من املرض ونحومها. ولو ارتفع العذر لكن مل يسـتعمل  

املاء ثم عاد العذر وجب إعادة التيمم وال يكتفي بالتيمم السابق.
(مسـألة ٣٩٣): مـن دخـل يف الصـالة بتيمم ثـم وجد املاء قبـل الركوع 
قطع  الصالة وتطهر باملاء واستأنف الصالة، وإن وجده بعد الركوع أتمّ صالته  
بتيممـه، وتطهر باملاء للصلـوات االتية. هذا إذا كان دخولـه يف الصالة بالتيمم  

مرشوعاً كام تقدم يف املسألة (٣٩٠).
(مسـألة ٣٩٤): يرشع التيمم بدالً عن الوضوء يف مجيع موارد مرشوعية  
الوضـوء حتـى للكون عىل الطهارة، كام يرشع بدالً عن االغسـال الواجبة. نعم  
،  النه  البدّ من كون الغاية مما يرجح حتققه فيجوز التيمم للكون يف املسجد مثالً
أمر راجح رشعاً، وال جيوز التيمم ملسّ املصحف، إال أن يرجح املسّ أو  يضطر 
إليـه، بخالف الوضوء، فإنه جيوز إيقاعه ملسّ املصحف وإن مل يرجح  ومل يضطر 
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إليه. وأما مرشوعية التيمم بدالً عن االغسال املستحبة فهي ال ختلو  عن إشكال، 
كام تقدم يف آخر الكالم يف االغسال املستحبة.

(مسـألة ٣٩٥): مـن تيمـم لغايـة جاز له الدخـول بتيممه ذلـك يف مجيع  
الغايـات، فمن تيمم لصـالة جاز له الدخول بتيممه ذلـك يف صالة اُخر ويف  
الطـواف، وجـاز لـه به مـسّ املصحـف والدخول للمسـجد وإن كان مسـبوقاً  
باجلنابـة وغري ذلك. نعم البد من مرشوعية إيقاع تلك الغاية بالتيمم، كالصالة  
يف الوقت عىل التفصيل املتقدم يف املسألتني (٣٨٩)و (٣٩٠). أما عدم  مرشوعية 

إيقاعها به كالصالة القضائية فهي خارجة عن ذلك.
(مسألة ٣٩٦): حيث تقدم يف املسألة (٣٩٢) أن التيمم ينتقض باحلدث،  
فانتقاضه به عىل نحو انتقاض الوضوء أو الغسـل الذي يقع بدالً عنهام. وحينئذٍ  
فاملحدث باالكـرب إذا كانت وظيفته التيمم فتيمم ثم أحدث باالصغر مل تنتقض  
طهارتـه مـن احلدث االكـرب، ومل ترتتب عليـه أحكامه، بل تنتقـض طهارته من  
احلـدث االصغر وترتتب أحكامه الغري، فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه،  
ومع تعذره يتيمم بدالً عنه ال عن الغسل. نعم األحوط استحباباً مع القدرة عىل  
الوضـوء اجلمع بينـه وبني التيمم بدالً عن الغسـل، ومع تعـذر الوضوء التيمم 

بدالً  عامّ يف ذمته من دون تعيني.
(مسـألة ٣٩٧): حيث سبق يف املسـألة (٣٩٢) أن التيمم ينتقض بالقدرة  
عىل استعامل املاء. وعليه فلو وجد شخصان متيمامن أو أكثر ماءً يكفي  لشخص 
 . واحد، فإن قدر كل منهم عىل اسـتعامله لعدم تسـابقهم إليه بطل تيممهم  مجيعاً
وإن مل يقـدر بعضهم عىل اسـتعامله، لسـبق غريه إليه مل يبطـل تيممه  وبطل تيمم 

السابق فقط.



املقصد السادس
يف الطهارة من اخلبث

وفيه فصول..
الفصل األول

يف عدد النجاسات
وهي عرشة..

األول والثـاين: البـول والغائـط من كل حيوان حيـرم أكل حلمه إذا كانت 
له  نفس سـائلة، أما مـا حيل أكل حلمه فبوله وغائطه طاهـران، وإن كان مكروه  

االكل، كاحلامر والبغل والفرس.
(مسألة ٣٩٨): ال فرق بني ما حيرم أكل حلمه باالصل كالثعلب واالرنب،  
 ل، وهو الذي يتغذ وما حيرم أكل حلمه بالعرض، وهو اُمور ثالثة:األول: اجلالَّ
بالعـذرة فقط مـدة معتداً هبا، بحيث  يصدق عرفاً أن غـذاءه العذرة. واألحوط 

وجوباً، حرمة نسله املتكون فيه قبل  االسترباء.
الثاين: اجلدي الذي يرضع لبن اخلنزيرة حتى يشتدّ عليه ويكرب.  واألحوط 

وجوباً العموم لكل حيوان يرتضع منها.
الثالث: البهيمة التي يطؤها الرجل، حتى الذكر عىل األحوط وجوباً، بل  
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األحـوط وجوباً العموم لكل حيوان وإن مل يكن من البهائم كالطيور. والنسـل  
. كام أن األحـوط وجوباً العمـوم ملا إذا كان   تابـع لالصـل عىل األحـوط وجوباً

. الواطئ صبياً
(مسألة ٣٩٩): بول الطري وذرقه طاهران وإن حرم أكل حلمه كالصقر.

(مسـألة ٤٠٠): مـا حيـرم أكلـه ممـا ليـس لـه نفـس سـائلة إن مل يكن له 
ي  حلـم ـ  كالبـق والذبـاب ـ فـام خيـرج منـه طاهـر، وإن كان لـه حلـم ـ كاجلِـرّ
والسـلحفاة ـ  فغائطه طاهـر. وإن كان له بول فاألحـوط وجوباً االجتناب عنه 

وإجراء حكم  النجس عليه.
(مسـألة ٤٠١): املراد باحليوان الذي له نفس سـائلة هـو الذي له عروق  
يشخب منها الدم، وغريه إما ال دم له كاخلنفساء، أو له دم جيتمع يف بطنه  كالبق، 
أو ينضح دمه من حلمه عند قطعه كالسمك. وأما وجود الدورة الدموية  للحيوان 
ـ الذي يدركه علامء الترشيح ـ فهو ال يكفي يف كون احليوان ذا نفس  سائلة، إال 
أن يكون ذلك مالزماً لشخب الدم من العرق ولو يف بعض أفراد ذلك  احليوان 

كالنشيط أو الكبري أو نحومها.
(مسـألة ٤٠٢): مـا يشـك يف أن له نفسـاً سـائلة حيكـم بطهـارة غائطه،  

واألحوط وجوباً االجتناب عن بوله إن كان له حلم حيرم أكله.
(مسـألة ٤٠٣): ما يشـك يف حلية أكل حلمه حيكم بطهارة بوله وغائطه. 
إذا  كان الشك للشبهة املوضوعية، كام لو اشتبه احليوان ـ لظلمة او نحوها ـ بني 
أن  يكـون كلبـاً أو شـاة، وأما إذا كان للشـبهة احلكمية فالـالزم االحتياط حتى 

يعرف  حكمه من مقلده، كام لو شك املكلف يف حلية حلم االرنب.
الثالث: املني من كل ما ال يؤكل حلمه وكان له نفس سائلة. وأما ما ال  نفس 



له سـائلة فمنيّه طاهر، وكذا ما يؤكل حلمه وإن كان األحوط اسـتحباباً  اجتنابه.
الرابع: الدم من احليوان ذي النفس السـائلة. أما دم ما ال نفس له سـائلة  

كدم السمك والربغوث وغريمها فهو طاهر.
قة يف احليوان ويف البيضة طاهر، واألحوط وجوباً   (مسألة ٤٠٤): دم العلَ

عدم أكله.
(مسألة ٤٠٥): الدم املتخلف يف الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه  
بالذبح والنحر طاهر، إال أن يتنجس بنجاسة خارجية كام لو القى السكني أو يد  
ته وختلفه   القصاب النجسة. نعم حيرم أكله، إال ما يعدّ من أجزاء اللحم عرفاً لقلّ

يف العروق الدقيقة.
(مسـألة ٤٠٦): دم احليـوان املشـكوك يف كونـه ذا نفـس سـائلة حمكـوم  
بالطهـارة. وكـذا الدم الذي ال يعلم أنه من حيوان له نفس سـائلة أو من حيوان  
ليـس له نفس سـائلة. فمن وجد عىل ثوبه دماً ومل يعلـم أنه منه أو من الربغوث  
أو البعـوض يبني عىل طهارته، وكذا احلال يف كل دم مردد بني الطاهر والنجس  

كالدم املردد بني اخلارج بالذبح واملتخلف يف الذبيحة بعد الذبح.
(مسـألة ٤٠٧):الظاهـر أن احلكم بنجاسـة البول والغائـط واملني والدم  
مـرشوط بخروجها للظاهـر وأما قبل ذلـك فهي طاهـرة، ومالقاهتا ال توجب  

نجاسة املالقي.
اخلامس: ميتة احليوان الذي له نفس سائلة. وأما ميتة ما ال نفس له  سائلة 

فهي طاهرة.
(مسـألة ٤٠٨): اجلزء املقطوع من احلي نجس كامليتة، ويستثنى من ذلك  
االجـزاء غري اللحمية التي هي من سـنخ زوائد البدن، كقشـور البدن وأسـفل 
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القدم  وكذا الثالول ونحوه مما من شأنه االنفصال.
(مسـألة ٤٠٩): إذا اُوصل اجلزء املقطوع من احليوان بجسـم اإلنسان أو  
بحيوان آخر وجرت فيه احلياة طهر، كام يف موارد زرع أعضاء اجلسم  وأجهزته، 
وكـذا مـوارد ترقيـع اجللد. نعـم إذا نقل من نجـس العني لطاهر العني  أشـكل 
احلكـم بالطهـارة بمجرد وصلـه وجريان احليـاة فيه. بل األحـوط وجوباً  عدم 
احلكم بطهارته إال بعد إحلاقه عرفاً باحليوان الطاهر بحيث يعدّ كسائر  أجزائه.

ه احلياة الظاهرة من أجزاء امليتة طاهر كالصوف   (مسـألة ٤١٠): ما ال حتلّ
والشـعر والعظـم والقـرن والظفر، وكذا مـا ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتسـت 

القرش  الغليظ.
(مسـألة ٤١١): اللبن يف امليتة طاهر حيل رشبه إن اسـتخرج من رضعها  

وإن كان مالقياً للميتة.
(مسـألة ٤١٢): حتـل االنفحـة مـن امليتـة، وهي مـا يؤخذ من السـخال  
ونحوها لصناعة اجلبن. واألحوط وجوباً االقتصار يف حلها عىل املادة  املتجمدة 
املوجودة داخل الكرش دون نفس الكرش الذي فيه تلك املادة.  وحينئذٍ يغسل 

ظاهرها املالقي للكرش ليطهر قبل استعامله.
. ومع الشـك يف التذكية   (مسـألة ٤١٣): املراد بامليتة هنا كل ميت مل يذكَّ
حيكـم بعدمهـا، وبنجاسـة وحرمة احليـوان وأجزائه من جلده وحلمه وشـحمه  

ودهنه وغريها، إال أن يقوم دليل رشعي عىل تذكيته.
(مسـألة ٤١٤): مـا يكون حتت يد املسـلم مـن أجزاء احليوان املشـكوك  
التذكيـة حيكـم بتذكيته وطهارته وحلـه، إذا كان يعامله معاملـة املذكى بإعداده  
للبيـع أو لـالكل أو اسـتعامله يف املأكول واملرشوب أو لبسـه أو نحو ذلك، دون  



ما ال يعامله كذلك كظروف العذرات والنجاسـات.وكـذا حيكم بتذكية ما يباع 
يف سـوق املسـلمني، أو يصنع يف بالد  اإلسـالم ـ ولو لغلبة املسلمني عليها ـ إذا 
احتمل كون البائع أو الصانع هلا  مسلامً، وكذا ما يوجد مطروحاً يف بالد اإلسالم 
ـ وهي البالد التي يغلب عليها  املسـلمون ـ إذا احتمل كونه مسبوقاً بيد املسلم، 

وكان عليه أثر االستعامل  املناسب للتذكية.
(مسـألة ٤١٥): أجزاء احليوان املأخوذة من يد الكافر إذا كانت مسـبوقة 

بيد  املسلم حيكم بتذكيتها.
(مسـألة ٤١٦): أجـزاء احليـوان التـي مل تكن سـابقاً حتت يد املسـلم إذا  
صـارت يف يد املسـلم إن احتمـل أخذه هلا بعد إحـرازه لتذكيتهـا بوجه رشعي  
كانت حمكومة بالتذكية، وإن علم بعدم إحراز املسـلم لتذكيتها ـ غفلة أو  تساحماً 

ـ فهي حمكومة بالنجاسة وعدم التذكية.
السـادس والسـابع: الكلب واخلنزير الربيان، وكذا أجزاؤمها وإن كانت  

ه احلياة كالشعر ونحوه. وأما البحريان فهام طاهران. مما ال حتلّ
. أما الكتـايب ـ وهو   الثامـن: الكافـر غـري الكتـايب عىل األحـوط وجوبـاً
اليهودي والنـرصاين واملجويس ـ فالظاهر طهارته بنفسـه، وإنام ينجس بمالقاة  

النجاسة كامليتة واخلمر ونحومها مما يستعمله مستحالً له أو غري مستحل.
(مسـألة ٤١٧): اإلسـالم هـو االقـرار بوحدانيـة اهللا تعاىل ونبـوة النبي  
حممد 8 وبام جاء به من عند اهللا تعاىل، فالكافر هو الذي ال يتدين بذلك،  

إما لعدم اعتقاده بدين أصالً أو لتدينه بدين غري اإلسالم باملعنى املذكور.
(مسـألة ٤١٨): إنـكار الرضوري من الدين إن رجـع إىل عدم االقرار به 
بعـد  العلـم بانزاله من قبل اهللا تعاىل، أو إىل تكذيـب النبي 8 يف تبليغه به 
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بعد العلم  بتبليغه له كان موجباً للكفر، وإن رجع إىل عدم العلم بثبوته يف الدين 
أو بتبليغ  النبي 8 له، مل يوجب الكفر، كام إذا نشـأ من اجلهل بتحريمه أو 

من شبهة  اعتقد معها عدم التحريم.
(مسـألة ٤١٩): األحـوط وجوباً نجاسـة الناصب الهـل البيتGإذا 
رجـع  نصبـه إىل إنكار الـرضوري بالنحو املوجب للكفر الذي تقدم يف املسـألة  
السابقة. وكذا الغايل إذا رجع غلوه إىل إنكار التوحيد هللا تعاىل أو إنكار النبوة أو  

إنكار الرضوري بالنحو املتقدم.
. وتتأكد الكراهة  (مسـألة ٤٢٠): يكره مبارشة الكتايب ومسـاورته مطلقاً
يف  مبارشتـه برطوبـة، إذا احتمل نجاسـته بالعرض، وترتفـع الكراهة املذكورة  

بتطهريه بدنه من اخلبث. 
التاسـع: اخلمـر وكل مسـكر مائـع باالصـل وإن مل يتعارف رشبـه. وأما  

رض. املسكر اجلامد ـ كاحلشيشة ـ فإنه طاهر وإن صار مائعاً بالعَ
(مسـألة ٤٢١): نجاسـة الكحول بأقسـامه تبتني عىل كونه مسكراً، فمن 
علم  أنه مسـكر فهو نجس يف حقه، ومن مل يعلم بأنه مسـكر فهو طاهر يف حقه. 
إال  أننـا ننصح إخواننا املؤمنني مجيعـاً باالجتناب عنه واالحتياط فيه، فان من مل  
يعلم بإسكاره ونجاسته وإن كان من حقه رشعاً البناء عىل طهارته إال أنه يرجح  

منه اجتنابه المرين: 
األول: أنه قد يتضح له يوماً ما أنه مسـكر ونجس فيقع يف مشـاكل كثرية  

بسبب عمله السابق. 
الثـاين: أنـه حيث كان الكحول نجسـاً عنـد كثري من املؤمنـني ـ بمقتىض  
اجتهادهـم او تقليدهم ـ فاملناسـب مالحظـة حاهلم والرفق هبـم، خصوصاً يف  



االسـتعامالت الظاهرة، حيث قد يسبب ذلك احلرج هلم أو النفرة بني  املؤمنني، 
فـإن مقتـىض تكليف مـن ير نجاسـته جتنب الـذي يسـتعمله والتطهـري  عند 
مساورته، فإن عملوا عىل ذلك فياله من مظهر للجفاء وسوء اخللق  واخلروج عن 
آداب املعارشة، وإن مل يعملوا عليه خرجوا عن ميزاهنم الرشعي  وخالفوا دينهم. 
ة خصوصاً الدينية   واالشـد من ذلك واالنكى اسـتعامله يف االماكن العامَّ
منهـا. بل قد حيرم ذلك الهنا ليسـت ملكاً لشـخص خاص يتـرصف فيها كيف  
يشاء، بل يشرتك فيها اجلميع، ففعل ما يوجب االحراج عىل البعض فيها  خروج 
هبا عن مقتىض وضعها. وكم رأينا من يتقرب إىل اهللا تعاىل بنرش العطور  التي فيها 
الكحول يف املشـاهد املرشفة واالماكن املقدسـة، وهو ير أنه قد  أحسن بذلك 
ملقام تلك املشـاهد وللمؤمنني الذين يردوهنـا، مع أنه يف احلقيقة  قد اعتد عىل 
املشـاهد ومن فيها. حيث صار سـبباً اليذاء مجاعة من املؤمنني  الذين حيرضون 
فيها ومنعهم عن أداء وظائفهم فيها من الزيارة عند االرضحة  املطهرة والصالة 

يف تلك املشاهد املعظمة، لتنجس أبداهنم أو ثياهبم أو  خوف تنجيسها.
ومن املؤسـف حقاً أن أمـراً مصدره الغرب الكافر الـذي ال يتقيد بخلق 
وال  رشيعة يأخذه املسـلمون منهم وينترش بينهم هذا االنتشـار الفظيع مع ما فيه 

من  اهلنات والشبهات من دون روية وال بصرية.
وإنا هللا وإنا إليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(مسـألة ٤٢٢): العصري العنبي إذا غىل بالنـار ال ينجس، بل يبقى طاهراً  
لكن حيرم رشبه حتى يذهب ثلثاه.

(مسـألة ٤٢٣): إذا وضع العنب يف ماء واُغيل املاء، فإن مل يغل املاء الذي  
يف داخـل حبـات العنـب فال إشـكال يف حليتـه، وإن غىل ماء العنـب يف داخله  
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فاألحـوط وجوبـاً االجتنـاب عنـه وإن كان طاهراً، وكذا لو غىل مـاء العنب يف  
داخله بتعريضه حلرارة النار رأساً من دون أن يوضع العنب يف ماء.

(مسـألة ٤٢٤): األحـوط وجوبـاً االجتناب عن عصـري الزبيب إذا غىل 
بالنار  حتى يذهب ثلثاه. وهو األحوط استحباباً يف عصري التمر. نعم ال إشكال 

يف  عدم نجاستهام.
(مسألة ٤٢٥): اذا غال عصري العنب أو الزبيب أو التمر من دون نارـ  بل  
بحرارة اجلو أو من قبل نفسهـ  فال يبعد حرمته ونجاسته لصريورته مسكراً  بذلك وإن 
كان ذلك أمراً تكوينياً ال رشعياً والشبهة فيه موضوعية نظري ما تقدم  يف الكحول.
(مسـألة ٤٢٦): جيـوز وضـع الزبيـب والتمـر يف االمـراق وغريهـا من  

املطبوخات، وال حترم بذلك وال تنجس.
اع نجس وإن مل يظهر إسكاره. وهو رشاب يتخذ من   قّ (مسألة ٤٢٧): الفُ
لة، بل كل حيوان  الشعري عىل وجه خاص يعرفه أهله.العارش: عرق االبل اجلالّ

. ل عىل األحوط وجوباً جالّ
(مسألة ٤٢٨): الظاهر عدم نجاسة عرق اجلنب من احلرام. نعم األحوط  
وجوباً أنه مانع من الصالة، فإذا أصاب الثوب ال تصح الصالة فيه حتّى يغسل.

(مسـألة ٤٢٩): إذا تردد اليشء بـني الطاهر والنجس حيكم بطهارته، كام  
إذا تـردد الشـعر بني أن يكون من املاعـز وأن يكون من اخلنزيـر. وهكذا كل ما  

يشك يف طهارته الشتباه حاله.



الفصل الثاين
يف كيفية رساية النجاسة

ال ينجس اجلسم الطاهر بمالقاة النجاسة إال مع الرطوبة املرسية التي  تنتقل 
من أحدمها إىل االخر بمجرد املالقاة، سواء كانت مائية أم دهنية. وأما  الند الذي ال 
ينتقل إال بمدة طويلةـ  كرطوبة النجس التي ترسي يف البناءـ  فال  ترسي به النجاسة.

(مسـألة ٤٣٠): الذوبـان مـن دون رطوبة مرسية ال يكفـي يف التنجيس  
ات إذا اُذيبت يف بوتقة نجسة مل تنجس. فالفلزّ

(مسـألة ٤٣١): االجسـام اجلامـدة إذا القت النجاسـة برطوبة مرسية مل  
ينجس منها إال موضع املالقاة، وال ترسي النجاسة إىل غريه وإن كانت الرطوبة  

املرسية مستوعبة له. فالثوب املبتلّ مثالً ال ينجس منه إال موضع املالقاة.
(مسـألة ٤٣٢): إذا القت النجاسـة املائع تنجس كله. أما إذا كان  جامداً 
ـ لـربد أو غـريهـ  فإنه ال يتنجس منه إال موضع املالقاة. واملراد باجلمود متاسـك 
اليشء بحيث ال يرسـب فيه مثل الفأرة، كالسـمن يف الشـتاء، وال يكفي ما دون 

ذلك مهام كثف أو غلظ.
(مسـألة ٤٣٣): االقو أن املتنجس كالنجس ينجس ما يالقيه بالرطوبة  

مهام تعددت الوسائط، من دون فرق بني املاء وغريه.
(مسـألة ٤٣٤): سـبق يف املسـألة (٤٠٧) من فصل عدد النجاسـات أن  
االعيان النجسة ال حتكم بالنجاسة ما مل خترج للظاهر، وأن مالقاهتا يف الباطن  غري 
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منجسة للمالقي. سواء كان املالقي من الباطن كالريق يالقي دم االسنان  فيخرج 
للظاهر، أم كان املالقي من الظاهر، كامء االحتقان يالقي الغائط ثم  خيرج للظاهر. 

أما إذا كانت النجاسة من الظاهر فلمالقاهتا يف الباطن صورتان: 
وىل: أن يكون املالقي من الباطن كاخلمر يرشبه اإلنسان فيالقي  فضاء  االُ
الفـم أو اجلوف، وبحكمه اللسـان خيرجه اإلنسـان فيذوق بـه الطعام  النجس، 

 . والظاهر هنا احلكم بالطهارة أيضاً
الثانيـة: أن يكون النجس والطاهر معاً من اخلارج ويتالقيان يف الداخل،  
فإن كان الطاهر من توابع الباطن مل ينجس، كالذي يشد أسنانه بالذهب أو يضع  
سـناً صناعية ثم يتمضمض باملاء النجـس، وإن مل يكن الطاهر من توابع الباطن  
فاألحـوط وجوباً نجاسـته، كام لو أدخـل إصبعني يف فمه وكان أحدمها نجسـاً  

فتالقيا يف الفم برطوبة ثم انفصال واُخرجا منه.
(مسـألة ٤٣٥): مع الشـك يف املالقاة يبنى عىل الطهـارة، وكذا مع العلم 
هبا  والشك يف أن املالقي هو الطاهر أو النجس، وكذا مع العلم بمالقاة النجس  
والشـك يف وجـود الرطوبـة، أو يف كوهنا مرسية، حتى لو علـم بوجود الرطوبة  

سابقاً وكوهنا مرسية واحتمل جفافها بحيث مل تكن مرسية حني املالقاة.



الفصل الثالث
يف أحكام النجاسة

يشـرتط يف صحة الصـالة طهارة بدن املصـيل وثيابه، وإن مل تكن سـاترة  
للعورة من دون فرق يف الصالة بني الواجبة واملستحبة، بل حتى صالة  االحتياط، 
وكذا قضاء االجزاء املنسية. بل هو األحوط وجوباً يف سجود  السهو. نعم تصح 

الصالة عىل امليت مع النجاسة.
(مسألة ٤٣٦): البد من طهارة مسجد اجلبهة باملقدار الذي جيب إمساس  
اجلبهة له. وال يرض نجاسة ما زاد عىل ذلك مما يمسّ اجلبهة أو يمس بقية  املساجد 
ـه. نعم مـع  الرطوبة  السـبعة أو غريهـا من أجـزاء بدن املصيل فضالً عامّ ال يمسّ

ورسيان النجاسة لبدن املصيل أو لباسه ال تصح الصالة، كام تقدم.
(مسألة ٤٣٧): ال ترض نجاسة الغطاء يف صالة املستلقي أو املضطجع إذا  
مل يصدق عليه اللباس، إال إذا لف املصيل به جسده بحيث يصدق أنه صىل  فيه.

(مسـألة ٤٣٨): من صىل مع النجاسـة جهالً بوجودهـا ومل يعلم إال بعد  
الفراغ صحت صالته، وال إعادة عليه، إال يف دم احليض فاألحوط وجوباً  االعادة.

(مسألة ٤٣٩): من علم بوجود سبب النجاسة وصىل فيها للجهل بسببيته  
للنجاسـة صحت صالتـه، كام لو علم بإصابـة البول لثوبه فغسـله مرة واحدة،  
ـ  بكفاية الغسـلة الواحـدة يف التطهري مـن البول. وصـىل فيـه العتقـادهـ  خطـأً

(مسألة ٤٤٠): من علم بالنجاسة وصىل فيها للجهل بامنعيّتها من الصالة  
صحت صالته.
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(مسألة ٤٤١): من علم بالنجاسة ثم نسيها وصىل كان عليه إعادة الصالة 
إذا  ذكر يف الوقت، والقضاء اذا ذكر بعد خروج الوقت.

(مسـألة ٤٤٢): إذا دخل يف الصالة مع النجاسة جهالً بوجودها ثم علم 
هبا  يف أثناء الصالة بطلت صالته، وعليه استئنافها بعد التطهري.

(مسـألة ٤٤٣): إذا دخـل يف الصالة مـع الطهارة واُصيب بالنجاسـة يف 
أثنـاء  الصـالة فـإن مل يعلم هبـا إال بعد الفـراغ صحت صالتـه، وإن علم هبا يف 

االثناء  فلذلك صورتان:
وىل: أن يعلـم بوقـوع بعـض الصـالة يف النجاسـة، وحينئـذٍ األحوط   االُ
وجوبـاً عدم االجتزاء بصالتـه، كام لو علم يف الركعة الثالثة إصابة النجاسـة يف  

الركعة الثانية.
الثانيـة: أن ال يعلـم بذلك بل حيتمل او يعلم بعـدم وقوع يشء من اجزاء  
الصالة بالنجاسـة. وحينئذٍ إن تيرس له التخلص من النجاسة ـ بالتطهري منها أو  
نـزع الثـوب النجسـ  من دون أن يقع فيام ينايف الصالةـ  كاالنحراف عن القبلة  
والكالمـ  فعل ذلك وصحت صالته، وإال ختلّص من النجاسة واستأنف  الصالة.
هذا مع سـعة الوقت، وأمـا مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاسـة  
فالالزم إمتام الصالة بالنجاسـة واالجتزاء هبا اذا كانت النجاسة يف البدن، وكذا  
إذا كانـت يف الثـوب ومل يكن نزعه لربد او وجود ناظـر أو غريمها. أما إذا أمكن  
نزعـه كان خمـرياً بني الصالة بـه والصالة عاريـاً بالكيفية االتيـة يف صورة تعذر  
الساتر من مبحث لباس املصيل، وعىل كل حال ال جيتزأ بصالته تلك بل  يقضيها 

. بعد ذلك عىل األحوط وجوباً
(مسألة ٤٤٤): إذا رأ النجاسة يف أثناء الصالة وشك يف أهنا قد أصابته  قبل 



الدخول فيها أو بعده بنى عىل الثاين، وجر عليه احلكم املتقدم يف  املسألة السابقة.
ـره هو أو غريه وصىل   (مسـألة ٤٤٥): إذا علم بنجاسـة ثوبه أو بدنه فطهّ
وظهر له بعد الفراغ من الصالة عدم صحة التطهري صحت صالته ومل جتب عليه  
االعـادة. نعـم لو اعتمد عىل تطهري غريه فيام حيتاج إزالتـه إىل كلفة كاملن ونحوه  
من دون فحص عن حاله وظهر بعد الصالة عدم صحة تطهريه، فاألحوط  وجوباً 

االعادة.
(مسألة ٤٤٦): لو علم بالنجاسة واعتقد بأهنا قد طهرت فصىل، ثم ظهر 
لـه  خطـأ اعتقاده وعدم وقوع التطهـري أصالً صحت صالتـه، وليس احلال فيه  

كاملسألة السابقة.
(مسألة ٤٤٧): لو علم بنجاسة ثوبه فصىل فيه وهو ير أنه صىل يف غريه  

صحت صالته.
(مسألة ٤٤٨): لو علم بنجاسة يشء فنيس والقاه برطوبة فتنجس بدنه أو  
ثوبه وهو ال يعلم فصىل، وبعد الفراغ ذكر أن الذي القاه كان نجساً  صحت صالته.

(مسألة ٤٤٩): من مل جيد إال ثوباً نجساً فإن اضطر إىل لبسه لربد أو نحوه  
صىل فيه، وأجزأته صالته. وأما مع إمكان نزعه والصالة عارياً فاألحوط وجوباً  
اجلمـع بني الصالة فيه والصالة عارياً بالكيفية االتية يف الكالم يف تعذر السـاتر  

الرشعي من مبحث لباس املصيل.
(مسألة ٤٥٠):إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدمها وجب عليه الصالة  
خر   يف خارجه. ر اجلمع يف الوقت يأيت باالُ يف كل منهام بتكرار الصالة، ومع تعذّ
ر تطهريمهـا معاً رجح  (مسـألة ٤٥١): إذا كان بدنـه وثوبـه نجسـاً وتعذّ

تطهري  البدن، وجر عليه يف الصالة بالثوب ما تقدم يف املسألة (٤٤٩).
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(مسـألة ٤٥٢): ال جيـب عـىل املكلف إعالم غريه بنجاسـة بدنـه أو ثوبه  
رمها يف الصالة، بل جيوز له إهيامه يف ذلك من دون كذب، إال مع  استئامنه له  ليطهّ
عىل ذلك، كام لو أوكل إليه أمر التطهري، أو طلب منه أن خيتار له  ثوباً للصالة، فإن 

األحوط وجوباً له حينئذٍ إعالمه باحلال وعدم اخلروج عن  مقتىض االستئامن.
(مسألة ٤٥٣): حيرم أكل النجس واملتنجس ورشهبام، وجيوز االنتفاع  هبام 
فيام ال يشرتط فيه الطهارة، كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو  ذلك.

(مسـألة ٤٥٤): حيرم سـقي االطفال واملجانني املسكر. وجيوز إطعامهم  
وسقيهم غريه من النجاسات واملتنجسات إذا رآه الويل صالحاً هلم.

(مسـألة ٤٥٥): حيرم تنجيس املسـجد وإن مل يوجب هتكه من دون فرق  
بني ظاهر أرضه وباطنها وسقفه وسطحه وحيطانه وغريها. نعم إذا كان تنجيسه  
ملصلحتـه ـ كام لـو توقف عليه تعمريه ـ جاز بنظر الـويل اخلاص أو العام.كام أن 
الظاهر جواز تنجيس حائط املسجد من اخلارج بالنحو املتعارف  يف ظاهر االبنية 
التي جرت السـرية عىل الترصف فيها باملسّ ونحوه من   دون اسـتئذان املالك أو 

نحوه. نعم إذا كان تنجيس حائط املسجد من اخلارج  هتكاً له حرم.
(مسـألة ٤٥٦): جتـب إزالة النجاسـة عن املسـجد إذا كان هتـكاً له. بل 
. نعم ال جتب إزالتهـا عن باطن أرضه لو أمكن من  مطلقـاً  عـىل األحوط وجوباً
دون  ختريـب. بـل ال جيوز إزالتها عن باطن أرضه وغـريه من أجزائه لو توقفت 
عـىل  ختريبه بالنحو املرضّ به، إال مع وجود الباذل لعامرته بعد التخريب أو أمهية  

املفسدة املرتتبة عىل النجاسة حسب تشخيص الويل اخلاص أو العام.
(مسـألة ٤٥٧): وجـوب االزالـة فوري يقتـيض املسـارعة، إال مع لزوم 

الرضر  أو احلرج أو املزامحة بتكليف أهم.



(مسألة ٤٥٨): وجوب االزالة كفائي يعم مجيع املكلفني وال خيتص بمن  
سه أو بوليّه أو غريمها. نجّ

(مسألة ٤٥٩): حيرم تنجيس فراش املسجد. وجيب تطهريه بعد  التنجيس 
إذا استلزم بقاء النجاسة هتك املسجد.

(مسـألة ٤٦٠): بقيـة آالت املسـجد ومـا يوقـف لـه إن ابتنـى وقفه عىل  
التعرض للنجاسة ـ كاخلشب املعدّ لوضع االحذية ـ مل حيرم تنجيسه، وإال  حرم 

تنجيسه. وأما تطهريه بعد التنجيس فيجري فيه ما تقدم يف الفراش.
(مسألة ٤٦١): املشاهد املرشفة كاملساجد يف حرمة التنجيس. كام أنه  جيب 
تطهريها إذا كان بقاء النجاسة هتكاً هلا. وكذا احلال يف مجيع املوقوفات  للجهات 
. املقدسـة، إال أن يبتني وقفها عىل االذن يف تنجيسـها، فيجوز تنجيسـها  حينئذٍ

(مسـألة ٤٦٢): ال جيوز تنجيس املسـجد اخلراب وإن صار أرضاً خالية.  
وجيب تطهريه بعد التنجيس إذا لزم من بقاء النجاسة هتكه.

(مسـألة ٤٦٣): حيرم تنجيس املصحف الرشيف إذا كان هتكاً له، وجيب  
. وكذا احلال يف كل ما يكتسب قدسية بنسبته جلهة مقدسة،  كرتبة  تطهريه حينئذٍ

احلسنيA املأخوذة للتربك وكسوة الكعبة وغريمها.
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الفصل الرابع
فيام يعفى عنه يف الصالة من النجاسة

جتوز الصالة يف النجاسة يف موارد:
االول: دم اجلـروح والقـروح يف البدن واللباس، حتـى ينقطع عنها الدم 

انقطاع برء.
(مسـألة ٤٦٤): خيتص العفو بام إذا كانت رساية النجاسة مستندة لطبيعة 
اجلـرح أو القـرح بمقتيض املتعارف. أما لو اسـتندت المر خـارج عن ذلك فال 

عفو  ، كام لو مسّ اجلرح بيده فتنجست  ، فإنه ال يعفى عن نجاستها.
(مسـألة ٤٦٥): كام يعفى عن الـدم يف اجلروح والقروح يعفى عن القيح 
اخلارج من اجلرح أو القرح والدواء املوضوع عليهام والعرق املتنجس هبام. نعم 
يشـكل العفو عن االشـياء اخلارجية املالقية للجرح أو القرح  ، كام لو وقع عليه 

ماء جر منه للموضع الطاهر.
(مسـألة ٤٦٦): الظاهـر عدم العفو عن دم اجلـروح والقروح الباطنية  ، 
كدم الرعاف وقروح املعاء الذي قد ينزل من االسافل ودم البواسري. بل يشكل 

العفو عن دم البواسري الظاهرة  ، واالحوط وجوباً التطهري منه.
(مسـألة ٤٦٧): إذا كانـت اجلـروح أو القروح متقاربـة بحيث ال جيدي 
عرفاً التطهري من بعضها يف ختفيف النجاسـة لتعرّض ما ينجس بسـببه للنجاسة 
بسـبب االخر مل جيب التطهري منه عند برئه  ، وإن كان يوجب ختفيف النجاسـة 

دقة، بل ينتظر بالتطهري برء اجلميع.



وإن كانـت متباعدة فإذا برئ بعضها فاالحوط وجوباً التطهري منه وإن مل 
يربأ الباقى.

(مسـألة ٤٦٨): إذا شـك يف دم أنه من دم اجلروح أو القروح أو من غريه 
من أقسام الدم النجس وجب التطهري منه.

الثـاين: الـدم دون الدرهم يف اللبـاس  ، وأما يف البـدن فاالحوط وجوباً 
عدم العفو عنه.

. وكذا دم النفاس  (مسـألة ٤٦٩): ال عفو عن دم احليـض وإن كان قليالً
. وأما دم االسـتحاضة فالظاهر أنه كسـائر الدماء يعفى عنه  عىل االحوط وجوباً

إذا كان دون الدرهم  ، وإن كان االحوط استحباباً االجتناب عنه.
(مسـألة ٤٧٠): ال يعفى عن دم ما ال يؤكل حلمه غري االنسـان وإن كان 
أقل من درهم. واالحوط وجوباً عدم العفو عن دم امليتة ودم نجس العني أيضا.

(مسألة ٤٧١): العفو املتقدم إنام هو عن الدم اخلالص دون املخلوط بغريه 
من طاهر أو نجس  ، ودون املتنجس به  ، فال تصح الصالة يف مجيع ذلك  ، وإن 

كان أقل من الدرهم.
ى الدم من أحد اجلانبني إىل االخر فهو دم واحد.  (مسألة ٤٧٢): إذا تفشّ
 . وكذا إذا وقع الدم يف اجلانبني من مكان واحد إذا اتصال حتى صارا دماً واحداً
وإن مل يتصـال فهام دمان فيلزم مالحظة سـعة جمموعهـام. وعىل ذلك جيري الدم 
يف الثـوب ذي الطبقـاتـ  كالظهـارة والبطانةـ  فإنه إن اتصـل الدم يف الطبقات 

لتالصقها كان دماً واحداً  ، وإن مل يتصل كان دمني.
(مسألة ٤٧٣): إذا شك يف أن الدم املوجود يف الثوب من املستثنيات او من غريه 
ـ كدم احليضـ  بنى عىل العفو عنه. وكذا إذا شك يف أنه بقدر الدرهم أو دون ذلك.
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(مسـألة ٤٧٤): الظاهر أن املدار يف التقدير عىل الدرهم الشـايع استعامله 
يف عـرص الصادقـني G  ، واالحوط وجوباً االقتصار فيـه عىل ما يكون قطره 

سنتمرتين وثالثة ملمرتات.
الثالـث: ماال تتـم به الصالة وحده  ، لعدم إمكان سـرت عورة الرجل به. 
كاخلف واجلورب واملنديل الصغري والتكة والقلنسـوة واخلاتم وغريها. فإنه ال 
بـأس بالصـالة يف مجيع ذلـك وإن أصابته النجاسـة  ، إال اذا كانـت مما ال يؤكل 

حلمه فاالحوط وجوباً عدم العفو.
(مسـألة ٤٧٥): االحـوط وجوبـاً عـدم العفو عن نجاسـة املحمول غري 

امللبوس إذا كان مما تتم به الصالة كالثوب حيمل يف الصالة من دون لبس.
(مسألة ٤٧٦): ال يعفى عن امللبوس املتخذ من نجس العني أو امليتة وإن 
كان ممـا ال تتم به الصـالة  ، وكذا ال يعفى عن امليتة التابعة للملبوس كالسـيف 
الـذي يكون قرابه مـن جلد امليتة  ، بل االحوط وجوباً عـدم العفو عن النجس 
وامليتة املحمولني من دون لبس كاملحفظة املتخذة من جلد امليتة. وأوىل بذلك ما 
إذا كان غري مأكول اللحم  ، إذا كان طاهراً  ، كاملحفظة املتخذة من شعر االرنب 

. فضالً عامّ إذا كان نجساً كالذي يتخذ من شعر الكلب مثالً
م املربية لطفلها  ، فإنّه معفوٌ عنه برشوط: الرابع: ثوب االُ

االول: أن تكـون نجاسـته ببولـه  ، دون غـريه مما خيرج منـه  ، فضالً عن 
النجاسة االجنبية عنه.

الثاين: أن ال يكون هلا إال ثوب واحد. واالحوط وجوباً أن تكون بحيث 
يصعب عليها حتصيل غريه وإن مل يبلغ مرتبة احلرج.

الثالث: أن تغسله يف اليوم مرة. واالحوط وجوباً أن يكون غسله بحيث 
تقـدر عـىل حفظ طهارته الكثر من صالة مع عـدم لزوم احلرج من ذلك. كام أن 



االحوط وجوباً أن يكون غسله يف النهار.
م غريها ممن يريب الطفل من النسـاء فضال  (مسـألة ٤٧٧): ال يلحق بـاالُ

عن الرجال.
(مسألة ٤٧٨): إذا كان عندها ثياب متعددة حتتاج إىل لبسها مجيعا لربد أو 

نحوه فهي بحكم الثوب الواحد. 
(مسـألة ٤٧٩): ال يعفى عن نجاسـة بدهنا من بول ولدها  ، بل البد من 

تطهريه للصالة.
اخلامس: مجيع موارد االضطرار للصالة مع النجاسـة أو لزوم احلرج من 
جتنبها. وقد تقدم حكم االنحصار بالثوب النجس يف املسألة (٤٤٩) من الفصل 

السابق.

الفصل اخلامس
يف التطهري من النجاسات
وهو خيتلف باختالف املطهرات، وهي اُمور..

األول: املاء املطلق الطاهر، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه  ويسـتويل 
عليه. بل تقدم يف املسـألة (١١) يف الفصل األول من أحكام املياه أنه  يطهر املاء 
املطلق النجس.وأما املاء املضاف وسائر املائعات فال تطهر به إال أن تستهلك فيه 
. والبد يف طهارهتا حينئذٍ من طهارة  لغلبتـه  عليهـا بكثرته بحيث تنعدم فيه عرفاً

املاء  حني استهالكها فيه العتصامه بالكرية أو باملادة أو باملطر. 
إذا عرفت هذا،  فالكالم يف مقامني:
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املقام األول: يف رشوط مطهرية املاء للمتنجس باستيالئه عليه.
(مسـألة ٤٨٠): البد يف تطهري اجلسم باملاء من زوال عني النجاسة عرفاً،  
وال يـرض بقـاء االثر مـن اللون أو الرائحة. كـام أنه لو كان متنجسـاً باملتنجسـ   
، إال أن يطهر املتنجس   كاللبـن أو الـرتاب املتنجس ـ فالبد من زوال عينه أيضـاً
بغسـله باملـاء مع ما تنجس به، كالثوب الطاهر ينجـس بمالقاة احلىص املتنجس  

فيطهران بغسلهام معاً باملاء.
(مسألة ٤٨١): بعض ما ينفذ فيه النجاسة كالثياب والفراش حيتاج زوال  
عـني النجاسـة فيها إىل عناية، وال يكفي فيه جمرد وصـول املاء بصب أو غمس،  

. بل البد من فركه أو نحوه مما حيقق الغسل عرفاً
(مسـألة ٤٨٢): الدسـومة إذا مل تبلـغ مرتبة اجلرم املانع مـن وصول املاء  

للمحل النجس ال متنع من التطهري.
(مسألة ٤٨٣): يشرتط يف التطهري بالقليل انفصال ماء الغسالة عىل النحو  
املتعارف، فإذا كان املتنجس صلباً ال ينفذ املاء فيه ومل تدخل النجاسـة يف  أعامقه 
كفى صب املاء عليه وانفصاله عنه، وإذا كان مما ينفذ املاء فيه كالفراش  والثياب 
واالسفنج فالبد من إخراج ماء الغسالة منه بعرص أو غمز أو نفض أو  نحوها، 

ويكفي توايل الصبّ عليه حتى خيرج ماء الغسالة منه وخيلفه غريه.
، بل األحوط   ـع يف موضع بقي ذلك املوضع نجسـاً وإذا مل ينفصـل وجتمّ
وجوباً املبادرة بانفصاله عىل النحو املتعارف يف غسل القذارات العرفية وعدم  بقائه 
مدة أطول من ذلك.نعم ال يرض ختلف قليل من ماء الغسالة يف اجلسم  املغسول 
اً  كان أو غريهـ  فال  بالنحو املتعارف يف الغسل باملاء. وأما مع الغسل باملعتصمـ  كرّ
يعترب يشء من ذلك، بل يكفي وصول املاء للموضع  املتنجس وإن مل ينفصل عنه.



(مسـألة ٤٨٤): ال يـرض تعدي ماء الغسـالة من املوضع النجس بسـبب  
تطهـريه للموضـع الطاهر املتصل به، فلـو كان موضع من ذراعه نجسـاً فصبَّ 
ه. وإذا مل ينفصل  عليـه  املاء فجر منه عىل كفه ووقع عـىل االرض مل تنجس كفُّ
ة املاء مل تطهر الكف، بل تنجس بامء الغسـالة. وكذا إذا مل   ه يف املثـال لقلّ عـن  كفِّ
يتصـل املوضـع الطاهـر باملوضع النجس الـذي وصل منه املاء لـه، كام إذا طهر  

وجهه فتقاطر ماء الغسالة عىل بطنه فإنه ينجس بطنه.
(مسـألة ٤٨٥): إذا كان املتنجـس صلباً قد تنجسـت أعامقه وال ينفذ فيه 
مـاء  التطهري، كالشـمع الذائـب إذا تنجس ثم مجد فال يطهـر إال ظاهره املالقي 
. وحينئذٍ إذا اُزيل منه سطحه الظاهر وظهر ما حتته فهو   للامء  ويبقى باطنه نجساً

. ل سطوحه حكم بنجاسته أيضاً نجس. ولو شك يف إزالة ظاهره وتبدُّ
(مسـألة ٤٨٦): إذا كان للمتنجـس صالبـة متنـع من نفوذ املـاء يف باطنه  

بمجرد وصوله وإن أمكن نفوذه فيه ببطء فله صورتان:
وىل: أن يكـون باطنـه متنجسـاً قبـل تصلبـه، كالصابـون املصنوع من   االُ
الدهـن املتنجـس واجلبـن املصنوع من احلليـب املتنجس والوحـل املتنجس إذا  
انجمـد حتـى صار طيناً، والظاهر أنه ال يطهر ال باملـاء القليل وال باملاء املعتصم  
مهام طال اتصاله به إذا بقي عىل متاسكه، إذ ال ينفذ يف باطنه حينئذٍ إال رطوبة ال  
يصـدق عليها املاء أو بلل كثري يمتزج بأجزائه بنحو يكون ماءً مضافاً وال يكون  

 . ماءً مطلقاً
نعم يمكن تطهري مثل الطني املتجمد إذا ذاب يف املاء املعتصم  واسـتهلك 
ـع بعد  ذلك  فيـه مـن دون أن خيرجه عـن االطالق، فإنـه يكون طاهـراً إذا جتمّ

ورسب يف املاء.
الثانية: أن يتنجس ظاهره بعد تصلبه، فإن مل تنفذ الرطوبة النجسة  لباطنه 
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أمكن تطهريه باملاء سـواء كان معتصامً أم مل يكن. وكذا إذا نفذت فيه  رطوبة من 
النجاسـة غري مرسيـة. أما إذا نفذت فيه رطوبة مرسية من النجاسـة  فاحلكم فيه 

وىل. كام يف الصورة االُ
(مسـألة ٤٨٧): اللحم الطري إذا طبخ بامء متنجس أمكن تطهريه بغسله  
باملـاء. وأما اللحم املجفف فإن علم بنفـوذ الرطوبة املرسية لباطنه امتنع تطهريه  
باملـاء، وإن مل يعلـم بذلك،بـل علم أو احتمل كـون الرطوبة النافـذة باطنه غري  
مرسية أمكن تطهريه بغسله باملاء، وإن كان األوىل إطعامه لالطفال ونحوهم  ممن 

ال تكليف عليه. وجيري هذا التفصيل يف مجيع ما يطبخ باملاء  املتنجس.
(مسألة ٤٨٨): البد يف التطهري باملاء القليل من ورود املاء عىل  املتنجس، 
وال يكفي غمس املتنجس باملاء، بل ينجس املاء حينئذٍ وال يطهر  املتنجس. نعم 
مـا يتعـارف يف تطهريه غسـله داخل املاء املجمـوع ال فرق بـني  ورود املاء عليه 

ووروده عىل املاء، كالثوب يطهر بغسله يف الطست الذي  جيتمع فيه املاء.
(مسألة ٤٨٩): إذا طهر الثوب املتنجس ثم وجد فيه شيئاً من الطني أو  دقيق 
االشـنان أو الصابون فإن كان ذلك اليشء مما يطهر ظاهره بالغسل الن له  نحواً 
من الصالبة كاالشنان بنى عىل طهارة ظاهره كالثوب لغسله معه تبعاً،   وإال تعنيّ 
البناء عىل نجاسته ونجاسة املوضع الذي هو فيه من الثوب وطهارة  باقي الثوب.

املقام الثاين: يف العدد الالزم يف التطهري.
يكفـي يف تطهـري املتنجس اسـتيالء املاء عليـه ـ بالـرشوط املتقدمة ـ مرة  

واحدة، إال يف موارد:
األول: املتنجس بالبول ثوباً كان أو جسـداً أو غريمها، فإنه ال يطهر  باملاء 
القليل إال مع الصب أو الغسل مرتني بأن يغسل باملاء أو يصب عليه، ثم  يقطع 



املاء عنه وينفصل ماء الغسـالة منه، ثم يغسـل أو يصب عليه املاء ثم  يفصل ماء 
الغسـالة عنه. وال يكفي اسـتمرار الغسـل أو الصب فيه مرة واحدة مدة  طويلة 

تعادل املرتني يف الزمن.
وىل، وال يكفي  (مسـألة ٤٩٠): البـد مـن زوال عني النجاسـة باملـرة االُ

. زواهلا  هبام معاً
(مسـألة ٤٩١): سبق يف املسألة (٤٨١) أن الثياب ونحوها البد فيها من  
الغسـل. ولكن يكفي يف ثبوت املتنجس ببول الصبـي والصبية اللذين مل يتغذيا  
بالطعـام صب املـاء. بل يكفـي يف بول الصبـي الصب مرة واحـدة. واألحوط  

وجوباً فيهام معاً العرص بعد الصب.
راً كان   (مسـألة ٤٩٢): يسقط التعدد يف البول مع الغسل باملاء املعتصم كُ

. أو ذا مادة أو مطراً
الثـاين: االنـاء، فإنـه إذا تنجس ال يطهـر باملاء القليل إال إذا غسـل ثالث  
مـرات بجعـل املاء فيه كل مرة بنحو يصل إىل موضع النجاسـة ثم يفرغ منه. أما  

راً كان أو غريه ـ فيكفي غسله مرة واحدة. إذا طهر باملاء املعتصم ـ كُ
(مسألة ٤٩٣): يلحق باالناء كل موضع ال يمرّ فيه املاء مروراً، وينفصل  

ب، بل حتى مثل احلوض واحلفرية. عنه، بل جيتمع فيه ويقر يف قعره كاحلُ
(مسألة ٤٩٤): إذا أمكن تطهري االناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه املاء  
أجزأ غسـله مرة واحدة، كام إذا كان قليل التقعري، أو كان مثقوباً يف أسـفله بنحو  
ينزل املاء منه كاملغسلة التي يف أسفلها ثقب جلريان املاء، وكذا إذا تنجس  ظاهر 

االناء واُريد تطهريه. 
(مسـألة ٤٩٥): جيب يف تطهري االناء الذي يرشب فيه الكلب أن يغسـل  
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تني. من دون فرق بني رشبه للامء ورشبه لبقية  املائعات. أوالً بالرتاب، ثم باملاء مرّ
(مسـألة ٤٩٦): األحوط وجوباً احلاق لطع الكلـب لالناء ووقوع لعابه 
فيه  برشبه منه يف الغسـل مرة بالرتاب ثم ثالث مرات باملاء. وأما مالقاته لالناء 
بغـري  ذلـك مما يوجب تنجيسـه له فال جيب معها إال الغسـل ثـالث مرات باملاء 

وحده  من دون تراب.
(مسألة ٤٩٧): البد من طهارة الرتاب الذي يغسل به االناء كاملاء.

(مسألة ٤٩٨): البد يف الغسل بالرتاب من أن يكون الرتاب ممزوجاً باملاء  
بمقدار معتدّ به، بحيث يصدق أن الغسـل بالرتاب، ثم ينظف االناء من الرتاب  

باملاء نظري الغسل بالصابون واالشنان والسدر ونحوها.
(مسـألة ٤٩٩): جيـب يف تطهري االناء الـذي يرشب منه اخلنزير الغسـل  

سبع مرات.
(مسـألة ٥٠٠): األحوط وجوباً غسل االناء الذي يتنجس بموت اجلرذ 
ـ  وهو الكبري من الفأر ـ فيه سـبع مرات، بل يسـتحب فيـه ذلك وإن مل يتنجس  

بموته فيه لعدم رسيان الرطوبة لالناء مما حتله احلياة من جسده امليت.
(مسـألة ٥٠١): يسـقط التعدد يف غسـل االناء باملاء املعتصم، كام سـبق.  

لكن ال يسقط معه الغسل بالرتاب إذا تنجس برشب الكلب منه ونحوه.
ـ  موضعـه  يف  مثبتـاً  أو  كبـرياً  كان  إذا  ونحـوه  االنـاء   :(٥٠٢ (مسـألة 
كاحلـوض إذا  طهر باملاء القليل وكان يصعب أو يتعذر تفريغه من ماء الغسـالة 
رأسـاً يكفي  تفريغه بالواسـطة، وال يرض تقاطر ماء الغسالة فيه حال االخراج، 
كام ال يرض فيه  نجاسة آلة التفريغ بسبب ماء الغسالة الذي يفرغ هبا تدرجياً، نعم 

األحوط  وجوباً تطهريها لكل غسلة.



(مسـألة ٥٠٣): ال يعترب التوايل بني الغسـالت يف كل ما جيب فيه التعدد،  
بـل يكفـي حتقق العدد املعتـرب ولو مع الفصل بني الغسـالت بزمان طويل. نعم 
تقدم يف املسـألة (٤٨٣) أن األحوط وجوباً املبادرة الخراج ماء  الغسـالة يف كل 

غسلة بمجرد متاميتها، وعدم تركه مدة طويلة مع املتنجس  املغسول به.
ر باطـن القدم ومـا يتوقّى به   الثـاين مـن املطهـرات: االرض. وهـي تطهّ

كالنعل واخلف واحلذاء وغريها بامليش عليها.
(مسـألة ٥٠٤): البد مـن جفاف األرض بل يبوسـتها واألحوط وجوباً 
طهارهتا. ولوشـك يف  طهارهتا بني عىل الطهارة، إال أن يعلم بنجاسـتها سـابقاً 
ويشـك يف تطهريها بعد  ذلك. أما لو شك يف جفاف االرض ويبوستها فالالزم 

البناء عىل عدم التطهري  بامليش عليها.
(مسـألة ٥٠٥): البـد يف تطهري باطن القدم من زوال عني النجاسـة ولو 
نيَ عىل عدم التطهري وكذا لوشك يف أصل علوق   قبل  امليش. ولو شك يف زواهلا بُ

. عني النجاسة بالقدم واحتمل بقاؤه لو كان عالقاً
(مسـألة ٥٠٦): الظاهر عموم االرض لكل ما يطلق عليه اسـمها، حتى  

املطبوخ منها كالطابوق.
(مسـألة ٥٠٧): الظاهر اختصاص مطهريـة االرض بام إذا كان التنجس  
بسـبب امليش عىل االرض، لوجود عني النجاسـة عليها أو لتنجسها، دون ما إذا  
مل يكن بسبب امليش عىل االرض فإن امليش عىل االرض حينئذٍ ال يكون  مطهراً، 
وكذا إذا كان بسبب امليش عىل االرض إال أنه مل يكن لنجاسة االرض  أو نجاسةِ 
ما عليها، بل كان ملثل جرح القدم حال امليش وتنجسها بالدم  اخلارج من اجلرح.
ق التطهـري ملثل اجلـورب إذا كان هو الواقي   (مسـألة ٥٠٨): الظاهـر حتقّ
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للقـدم. لكـن ال يطهـر بامليش إال وجهـه املـامس لـالرض، دون الباطن املامس  
للرجل إذا نفذت له النجاسة أو رطوبتها بامليش.

هام من النجاسـة   (مسـألة ٥٠٩): ال يكفي يف تطهري القدم والنعل مسـحُ
باالرض من دون امليش عليها.

(مسـألة ٥١٠): األحـوط وجوباً عدم طهـارة نعل الدابـة بمجرد زوال 
النجاسـة  أو املتنجـس عنـه، بل البد مع ذلك من مشـيها عىل االرض. بخالف 
رجل الدابة  فإهنا تطهر بزوال عني النجاسـة كسـائر أجزاء جسـمها، كام يأيت يف   

املطهر التاسع.
ر االرض وكل ماال ينقل من االبنية وما ثبت   الثالث: الشمس، فإهنا تطهِّ

فيها، وكذا االشجار والزرع والنبات والثمر وإن حان قطافه.
(مسألة ٥١١): يشرتط يف التطهري بالشمس اُمور:األول: رطوبة املوضع. 
الثاين: جفافه بالشـمس، بحيث يسـتند عرفاً الرشاقها عليه، وال يكفي  استناده 
حلرارهتـا. نعم البأس بمشـاركة الريـح بالنحو املتعـارف يف التجفيف.الثالث: 
زوال عـني النجاسـة إذا كان هلا جرم ظاهر كالغائط والـدم. دون  مثل البول مما 
ال جرم له بعد التجفيف وإن بقي أثره. نعم إذا تكثر وتكاثف ففي  كفاية جفافه 

بالشمس من دون أن خيفف باملاء إشكال، واألحوط وجوباً عدم  طهارته.
(مسـألة ٥١٢): إذا جـف املوضع النجـس بغري الشـمس واُريد تطهريه  

ه، ولو باملاء النجس، فيطهر بتجفيف الشمس له. بالشمس فالبد من بلّ
(مسـألة ٥١٣): ال تطهر الشـمس احلـرص والبواري وكل مـا ينقل. ويف  
تطهريها ملثل السـفينة والسـيارة ونحومها من املنقوالت التي هلا نحو من السعة  
إشـكال واألحـوط وجوباً العـدم، نعم ما يكـون من غري املنقـول عرفاً لوضعه 



عـىل  االرض واسـتقراره فيها كالبيـوت اجلاهزة ملحق بـاالرض. وكذا ما يعدّ 
مـن أجزاء  االرض عرفاً كأحجارها وصخورهـا ونحو ذلك، دون مثل احلجر 

املوضوع يف  غري موضعه.
الرابع: االسـتحالة إىل جسـم آخر، بحيث يعد املسـتحال إليه مبايناً عرفاً  
للمسـتحال منـه وناشـئاً منـه، كاسـتحالة الطعام والـرشاب النجسـني اللذين  
يتناوهلام احليوان املأكول اللحم روثاً وبوالً له، واستحالة اخلشب املتنجس  رماداً 

واستحالة املاء بخاراً وغري ذلك. 
نعم يشـكل حتققها بصريورة اخلشـب  فحامً، فاألحوط وجوباً البناء عىل 
نجاسـته لو كان اخلشـب نجسـاً، بل ال إشـكال  يف عدم حتققهـا بمثل صريورة 

الطني والصخر ونحوها آجراً أو خزفاً أو جصاً  أو نورة.
(مسألة ٥١٤): إذا استحال املتنجس بخاراً ثم استحال البخار عرقاً كان  
العرق طاهراً، وكذا إذا استحال عني النجس بخاراً ثم استحال البخار عرقاً، إال  

. أن يصدق عىل العرق عنوان نجس كاملسكر فينجس حينئذٍ
اخلامـس: االنقالب، فإنـه مطهر للخمر إذا انقلبت خالً أو شـيئاً آخر ال  
يصدق عليه اخلمر وال يكون مسكراً، سواء انقلبت بنفسها أم بعالج ولو بوضع  
يشء فيهـا كامللح ونحوه، سـواء اسـتهلك ذلـك الغري يف اخلمر أم مل يسـتهلك،  

. وجيري ذلك يف كل مسكر وإن مل يكن مخراً
(مسـألة ٥١٥): البـد يف االنقـالب املطهر من تبدل حالِ مـا كان متصفاً  
باخلمرية بحيث ينسـلخ عنه اسـم اخلمر مـع بقاء عينه. وال يكفـي مزجه بغريه  
بحيـث يسـتهلك اخلمر فيـه وال يصدق عىل املجموع عنـوان اخلمر أو ال يكون  

مسكراً بسبب التخفيف واملزج.
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(مسـألة ٥١٦): البد يف طهارة اخلمر باالنقالب من عدم وصول نجاسة  
خارجيـة مـن غري جهـة اخلمر إليهـا قبل االنقـالب فلو وضعت اخلمـر يف إناء  
متنجـس بغـري اخلمر ثم انقلب خال مل تطهر، وكذا لو القت نجاسـة اُخر غري  
س اخلل بغري اخلمر ثم انقلب مخراً، ثم انقلبت اخلمر  خال،  اخلمر. وكذا لو تنجّ

فإنه ال يطهر يف مجيع ذلك.
ر للمنتقِـل منه، كانتقال دم نجس العني إىل   السـادس: االنتقال، فإنه مطهّ
ر له. وأما انتقال دم طاهر العني هلا  فهو  البق والربغوث والقمل ونحوها، فإنه مطهّ
ر له، النّه مل يكن نجساً عندما كان يف باطن احليوان حتّى يطهر  باالنتقال. غري مطهِّ

(مسـألة ٥١٧): إذا امتص العلق الدم من اإلنسـان أو نحوه مما هو طاهر  
العـني ثم انفجر يشـكل احلكم بطهارة الـدم املذكور، واألحـوط وجوباً إجراء  
حكـم النجـس عليه. وأمـا إذا امتص دم نجـس العني ثم انفجر فال إشـكال يف  
نجاسـته. وكـذا ما يمتصه احليوان الكارس من الـدم النجس أو يرشبه، ما دام يف  
جوفه قبل أن يتحلل ويستحيل ويصري جزءً منه، فلو قاءه وجب االجتناب عنه.

ـر للكافر النجـس، حتى املرتد عـن فطرة.   السـابع: اإلسـالم، فإنه مطهّ
وتطهر فضالته املتصلة به معه.

(مسـألة ٥١٨): يكفي يف اإلسـالم االقرار ظاهراً بالتوحيد والرسالة من 
دون  إعالن بعدم االعتقاد بمضموهنام أو بلوازمه من الرضوريات التي يلزم من  
االقرار به االقرار هبا. والظاهر قبول االقرار من الشـخص بالنحو املذكور وإن  

علم بعدم االعتقاد بأحد االمرين إذا كتم ذلك.
(مسـألة ٥١٩): الظاهـر قبول إسـالم الصبـي املميز الذي يـدرك معنى 

اإلسالم  وحيسن وصفه.



الثامن: التبعية، فإهنا مطهرة يف موارد:
ه الصغار الذين   ر ولدَ ره يطهّ منها: ما إذا أسلم الكافر، فإن إسالمه كام يطهّ
مل يعلنوا اإلسالم وال الكفر. وكذا احلال يف غري االب ممن يعيش الطفل معه  ويف 
كنفه كأقاربه وآرسه إذا انقطع عن أبيه انقطاعاً تاماً ملوت االب، أو لنهبه من  أبيه 

أو نحو ذلك.
ومنها: تبعية أواين اخلمر هلا إذا انقلبت وخرجت عن اخلمرية، فإهنا  تطهر 
معها، وكذا االالت املستعملة يف عملية االنقالب املذكور واملصاحبة له  كغطاء 
االواين املذكـورة. وكـذا ما يتعـارف جعله فيها من االجسـام الطاهرة  باالصل 
ـ  كالتمر الذي جيعل يف املـاء  للتخليل حتى  سـواء وضعـت قبل صريورته مخـراً
يصـري املـاء مخراً ثم يصري خـالً ـ أم بعـد صريورته مخراً، كامللـح  الذي جيعل يف 

. اخلمر من أجل أن ينقلب خالً
ومنها: تبعية االناء الذي يغسل فيه الثوب ونحوه له، فإنه وإن كان  ينجس 
بمالقاة النجس الذي يغسل فيه وبمالقاة ماء الغسالة إال أنه ال حيتاج إىل  تطهري 
مسـتقل بعد تطهري ما يغسـل فيه، بل يكفي غسـله تبعاً ملا يغسل فيه  ويطهر معه 

بعد تفريغه من ماء الغسالة من دون حاجة إىل تثليث.
ومنها: طهارة يد الغاسل للميت وثوب امليت إذا غسل فيه وآالت  تغسيله، 
فإهنا تطهر بتاممية تغسـيل امليت تبعاً لطهارته وهي يف احلقيقة تطهر  بغسـلها مع 
امليت. نعم ال ينجس امليت بعد إمتام غسله بمالقاة الثوب قبل  عرصه، وإن كان 

الثوب ال يطهر إال بالعرص.
التاسـع: زوال عني النجاسة أو املتنجس عن بواطن اإلنسان وعن جسد  
غـريه من مجيـع احليوانات لو قيل بأهنا تنجس بمالقـاة النجس واملتنجس. وأما  
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لوقلنـا بأهنـا ال تنجـس فال حيتاج إىل زوال عـني النجاسـة أو املتنجس من أجل  
تطهريها، بل من أجل اجتناب مالقاهتام ومها عليها.

(مسألة ٥٢٠): إذا علم بمالقاة باطن اإلنسان أو جسد غريه من احليوانات  
للنجاسـة، ثم احتمل زوال عينها عنها، فإذا القاها جسـم طاهر برطوبة مل حيكم  

بنجاسته، بل يبقى عىل طهارته.
(مسـألة ٥٢١): املالقاة يف الباطن ال توجب النجاسـة، عىل تفصيل تقدم  

يف املسألة (٤٣٤) يف فصل كيفية رساية النجاسة.
قه   رَ ر لبوله وخرئـه، وكذا لِعَ العارش: اسـترباء احليوان اجلـالل، فإنه مطهّ
بنـاء عىل أنه نجـس. وكذلك اسـترباء احليوان الـذي يرتضع من لبـن خنزيرة.  
راً هلا أن ما يتجدد وخيرج منها بعد االسـترباء طاهر ابتداء، ال   واملراد بكونه مطهّ

أنه يطهر بعد نجاسته.
(مسـألة ٥٢٢): يتحقق االسترباء يف اجلالل بمنع احليوان مدة طويلة عن  
د رشعاً يف  االبل  دّ أكل العذرة، بحيث يصدق عليه أنه ليس غذاؤه العذرة. وقد حُ
. ويف البقر بعرشين يوماً، واألحوط االفضل ثالثون،  وأحوط منه  بأربعني يوماً
أربعون. ويف الشاة بعرشة أيام، واألحوط االفضل أربعة عرش يوماً،  واألحوط 
وجوباً إحلاق املاعز بالشـاة يف ذلك. ويف البطة بخمسة أيام،  واألحوط االفضل 
سبعة أيام. ويف الدجاجة بثالثة أيام. وأما فيام عداها  فاألحوط وجوباً مالحظة 
أكثـر االمرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن  ميض مدة مناسـبة حلجمه 

باالضافة إىل ماسبق عده من احليوانات.
(مسألة ٥٢٣): يتحقق االسترباء يف احليوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة  

بأن حيبس عنها ويعلف سبعة أيام أو يلقى عىل رضع شاة هذه املدة.



(مسألة ٥٢٤):نسل اجلالل واحليوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة ـ بناء  
عىل حرمته ـ ال حيل حلمه وال يطهر بوله وال خرؤه باالسترباء.

احلـادي عـرش: تغسـيل امليت، فإنـه مطهر له من نجاسـته باملـوت. لكنه  
خيتص بالغسل التام، دون الناقص، للرضورة، ودون التيمم عند تعذر الغسل.

 ، الثاين عرش: حجر االستنجاء ونحوه مما يزيل الغائط عن موضع  التخيلّ
. عىل تفصيل تقدم يف أحكام التخيلّ

(مسألة ٥٢٥): إذا علم املكلف بتنجس اجلسم وشك يف تطهريه بنى عىل  
عدمه. إال مع قيام االمارة الرشعية عىل حتققه، كالبينة وإخبار ذي اليد.

(مسـألة ٥٢٦): لو علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهري وشك يف  
صحتـه بني عىل صحته. أمـا إذا مل يعلم بوقوعه بعنوان التطهري وشـك يف حتقق  

رشوط التطهري فال حيكم به، بل ببقاء النجاسة.
(مسـألة ٥٢٧): إذا علـم املكلـف بتنجـس بدن املسـلم أو ثوبـه أو إنائه 
قاته ثم غـاب عنه بنى ظاهراً عىل طهـارة ذلك املتنجس    أو نحـو  ذلـك من متعلّ

برشوط ثالثة:
األول: احتامل حصول التطهري لذلك املتنجس ولو من دون قصد.

الثاين: أن يعلم املسلم بأن اليشء اخلاص الذي حتت يده قد تنجس.
ه مع الطاهر،   ساً تعاملَ الثالث: أن يتعامل مع ذلك اليشء الذي كان متنجّ
ـ  كرشبه أو تقديمـه ليرشبـ  أو   إمـا باسـتعامله فيام يشـرتط فيـه الطهارة رشعـاً
باسـتعامله فيام ال يسـتعمل فيه النجس عادة، كام لو غمس يده التي كانت نجسة  

يف ماء طاهر معرَّض الن يرشب أو يتوضأ منه.

التطهري من النجاسات ............................................................................ ١٦٣
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خـــامتة : يف األواين
(مسـألة ٥٢٨): أواين اخلمـر قابلـة للتطهـري بغسـلها ثالثاً مـع الرشوط  
املتقدمة يف التطهري باملاء، وجيوز استعامهلا بعد ذلك من دون فرق بني ما  تنفذ فيه 

فر. الرطوبة كإناء اخلزف، وغريه كإناء الصِّ
(مسـألة ٥٢٩): حيرم اسـتعامل أواين الذهب والفضة يف االكل والرشب  
والوضـوء وغريهـا من أنـواع االسـتعامل. وال حيـرم التزيني هبـا، وال اقتناؤها  

لالدخار فقط.
(مسـألة ٥٣٠): إذا انحـرص الغـرض من االنـاء عادة باالسـتعامل حرم 
جرة عليه، وكذا حيرم بيعه ورشاؤه، وحيرم  صنعه  من الذهب والفضة، وأخذ االُ
ثمنـه  إن كان هليئته دخـل يف بيعه ورشائه. وأمـا إذا كان البيع والرشاء ملادته من 
دون  دخل للهيئة فال بأس به.وأما إذا مل ينحرص الغرض من االناء باالسـتعامل بل 
كان صاحلـاً له  وللتزيني، أو متمحضـاً يف التزيني فال بأس بصنعه وبيعه ورشائه 
وحيل ثمنه.  أما بعد صنعه فال بأس بالتزيني به واقتنائه لالدخار حتى يف القسـم 

األول.
(مسـألة ٥٣١): جيوز اسـتعامل االناء املفضض، وهو الـذي فيه قطعة أو  
قطـع مـن الفضة. نعم هو مكروه. بل األحوط وجوبـاً عدم الرشب من موضع  

ب بذلك. الفضة، كام أن األحوط وجوباً إحلاق املذهَّ
(مسـألة ٥٣٢): ال إشـكال يف صدق االناء عىل ما يتعارف وضع املأكول  
واملرشوب فيه ليؤكل منه أو يرشب، وكذا ما جيعل فيه املاء ليتوضأ به أو  يغتسل 
منه أو نحومها، واألحوط وجوباً ذلك يف مثل االبريق، دون مثل  املالعق مما يعد 



من سنخ آالت االكل والرشب ونحومها.
(مسـألة ٥٣٣): ال يصـدق االنـاء عـىل ما يتعـارف خزن الـيشء فيه من 
دون أن  يعـد الن يـؤكل أو يـرشب منه كمخـازن املياه وصفائـح الدهن، وكذا 
مور فيه لالسـتعامل غري االكل والرشب والغسـل  مـا يتعارف  وضـع بعض االُ
ونحومهـا،  كظـروف العطـر والتبـغ وغريمها، وما يصنـع بيتاً للقـرآن الرشيف 
والعـوذة  ونحومهـا حلفظهـا أو التزيُّن هبا. بل يشـكل صدقه عـىل مثل زجاجة 
ت الن يرشب هبـا. فال بأس باسـتعامل ما يصنع  املرشوبـات  الغازيـة وإن اُعـدَّ

هبيئتها من  الذهب والفضة.
(مسـألة ٥٣٤): ما شـك يف صدق االناء عليه جاز استعامله وإن كان من  

الذهب أو الفضة.
(مسألة ٥٣٥): ال فرق يف احلرمة بني أن يكون الذهب والفضة خالصني  
وأن يكونـا مغشوشـني، إذا مل يكن الغش مانعاً من صـدق الذهب والفضة عىل  

املادة التي يصنع منها االناء.
(مسألة ٥٣٦): إذا شك يف كون االناء من الذهب أو الفضة جاز استعامله.

واحلمد هللا رب العاملني

أحكام األواين .................................................................................... ١٦٥



كتاب الصالة
هلـا وأفضلها  وهـي إحد الدعائـم التي بني عليها اإلسـالم، بل هي أوّ
بعـد  االيـامن، وهي أصل اإلسـالم وعمـود الديـن ووجهه، وهـي آخر وصية 
النبـي 8 ووصايا االنبياءGوأول ما يسـأل عنه العبد يـوم القيامة، كام 

 .Gتضمن ذلك  االخبار عن النبي 8 واالئمة االطهار
ويف بعضها: أن من ترك صالته متعمداً فقد برئت منه ملة اإلسالم، وأنّه  ما 
رة   له به. بني الكفر وااليامن إال ترك الصالة. وهي الصلة بني العبد وربه، واملذكِّ
فينبغـي االهتـامم هبـا، والتعاهد هلا، والتوجه واخلشـوع فيهـا، والتأينِّ يف  
بِل ما سواها،   بلت قُ أدائها، وإمتام ركوعها وسجودها وسائر أجزائها، فإهنا إن قُ

دَّت ردَّ ما سواها.  وإن رُ
وعـن اإلمـام الصـادقA أنـه قـال: «إنّ شـفاعتنا ال تنـال مسـتخفاً 
بالصالة».  وال يسـعنا اسـتقصاء ما ورد يف فضلها، ويكفينا ما عن اإلمام الباقر

A قال:  «قال رسول اهللا 8: لو كان عىل باب دار أحدكم هنر واغتسل 
يف كل يوم منه  مخس مرات أكان يبقى يف جسده من الدرن يشء؟ قلت: ال. قال: 
رت ما بينهام من الذنوب».  فـإن الصـالة  كمثل النهر اجلاري كلام صىلّ صالة كفّ
ومـا عـن  اإلمام الصـادقA قال: «صـالة الفريضة خري مـن عرشين حجة، 
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وحجة خري  من بيت مملوء ذهباً يتصدق منه حتّى يفنى».
وحيزّ يف النفس ما نراه اليوم من التسامح والتهاون من كثري من أهل هذه  
ـة هبـذه الفريضة العظيمة واالسـتخفاف هبـا فـ (إنا هللا وإنـا إليه راجعون)،   مّ االُ
زاً لالهتامم هبذه الفريضة،  (فإن  مناه رادعاً عن ذلك وحمفِّ ونرجوا أن يكون ما قدّ
الذكـر تنفـع املؤمنني). ومنه سـبحانه وتعاىل نسـتمدّ العـون والتوفيق،  وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.

مقـدمة
الصـالة الواجبـة يف هذا الزمان باالصل مخس: الصـالة اليومية، وصالة  

اجلمعة، وصالة االيات، وصالة االموات، وصالة الطواف.
والباقـي صلوات مسـتحبة، وإن كانت قد جتب بالعـرض لنذر أو إجارة 

أو  نحومها.
أمـا صالة الطواف فالكالم فيها موكـول لكتاب احلج، وصالة االموات  
تقـدم الكالم فيهـا عند الكالم يف أحكام االموات تبعاً للكالم يف تغسـيل امليت  
من كتاب الطهارة، فلم يبق إال الصالة اليومية، وصالة اجلمعة، وصالة االيات،  

والصلوات املستحبة. 
فيقع الكالم فيها ضمن مقاصد:



املقصد األول
يف الصالة اليومية

وفيه مباحث..
املبحث األول
يف أعدادها

جيـب يف اليـوم والليلة مخـس صلوات: الصبـح والظهر ـ وهـي الصالة  
الوسطى ـ والعرص واملغرب والعشاء.

أما الصبح فركعتان، وأما املغرب فثالث ركعات، وأما الباقي فأربع  ركعات.
(مسـألة ١): تقـرص الرباعيـةـ  وهـي الظهـر والعرص والعشـاءـ  فتكون  

ركعتني يف السفر واخلوف. عىل ما يأيت تفصيله يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٢): يتخـريّ املكلـف يف احلـرض يف عـرص الغيبـة وعدم بسـط يد  
اإلمامA بني إقامة الظهر يف يوم اجلمعة أربع ركعات وإقامة اجلمعة برشوطها  

املقررة.
(مسألة ٣): الصلوات املستحبة وإن كانت كثرية ويأيت الكالم يف  بعضها 
ض للنوافـل الرواتـب التـي هي   إن شـاء اهللا تعـاىل، إال أن املناسـب هنـا التعـرّ
ملحقـة بالصـالة اليومية، وهي ثامين ركعـات للظهر قبلها، وثـامن للعرص بينها  
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ان بركعة للعشاء   وبني الظهر، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس تعدّ
بعدهـا وتسـمى الوتـرية. وثامين ركعـات صالة الليـل، وركعتا الشـفع بعدها،  
وركعة الوتر بعدها. وركعتان نافلة الفجر قبل الفريضة، ويف يوم اجلمعة يزاد  يف 

نافلة النهار قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو االفضل.
د   (مسـألة ٤): النوافـل املذكـورة ركعتـان ركعتـان، لـكل ركعتني تشـهّ
د وتسـليم، وتفصل عن الشـفع   وتسـليم، عـدا الوتر، فإهنا ركعة واحدة بتشـهّ
د   د وتسـليم. وأما بقيـة الصلوات املسـتحبة فهـي ركعتان ركعتان بتشـهّ بتشـهّ

ثني فينبَّه عليه عند التعرّض له. وتسليم، إال ما استُ
(مسـألة ٥): الوتـرية وإن كانت مرشوعـة يف االصل ركعتني من جلوس  

إال أنّه يرشع اإلتيان هبا من قيام، بل هو أفضل.
(مسـألة ٦): جيـوز االقتصـار عـىل بعـض النوافـل املذكـورة، كـام جيوز  
االقتصار يف نافلة العرص عىل أربع ركعات، ويف نافلة املغرب عىل ركعتني،  ويف 

صالة الليل عىل الشفع والوتر، وعىل الوتر خاصة.
(مسـألة ٧): تسقط نافلة الظهرين يف السفر عند قرص الفريضة،  والظاهر 

عدم سقوط الوترية، وهي الركعتان بعد العشاء.
(مسألة ٨): جيوز اإلتيان بالنوافل الرواتب وغري الرواتب حال  اجللوس 
تني، كام  ر الوتر  مرّ . لكن يسـتحب عـدّ كل ركعتني بركعة، وعليه فيكـرّ اختيـاراً

يكرر غريها من النوافل.
.  ويومئ  (مسـألة ٩): جيوز اإلتيان بالنوافل حال امليش والركوب اختياراً
يف احلالـني للركـوع والسـجود. واألحـوط وجوبـاً أن يكون االيامء  للسـجود 

أخفض.



املبحث الثاين
يف أوقات الفرائض اليومية ونوافلها

وقـت الظهريـن من الـزوال إىل املغـرب. إال أنه جيب تقديـم الظهر عىل  
العـرص. ووقـت املغرب والعشـاء للمختـار من املغـرب إىل نصـف الليل، إال 
أنـه  جيـب تقديم املغرب عىل العشـاء. وأما املضطرـ  لنوم أو نسـيان أو غريمهاـ   
فيجب عليه اإلتيان باملغرب والعشاء قبل الفجر، بل هو األحوط وجوباً للمرأة  
إذا طهـرت من احليض والنفاس بعد نصف الليـل. لكن ينو هبام حينئذٍ االمر  
الفعـيل املـردد بني االداء والقضـاء. بل ذلك هو األحوط وجوبـاً يف حق العامد  
يف تأخريمهـا عن نصف الليل، فإنـه وإن كان آثامً بالتأخري إال أنه يبادر إليهام قبل  
د بـني االداء والقضاء. ووقت صـالة الفجر من  الفجـر بنيّة االمـر الفعيل املـردّ

طلوع  الفجر الصادق إىل طلوع الشمس.
(مسـألة ١٠): الفجـر الصـادق هو البيـاض املعـرتض يف جانب املرشق  
الـذي يتزايـد وضوحـاً وجـالءً حتّى تطلـع احلمرة ثم الشـمس. وقبلـه الفجر  
فق صاعـداً إىل السـامء كالعمود، وهو   الـكاذب، وهـو البياض املسـتطيل يف االُ

يتناقص ويضعف حتّى ينمحي قبل ظهور الفجر الصادق.
(مسـألة ١١): الـزوال منتصـف ما بني طلـوع الشـمس وغروهبا، الذي 
متيـل  فيه الشـمس إىل جانب املغرب بعد منتهى ارتفاعهـا. ويعرف بزيادته ظلِّ  

شاخص معتدل بعد نقصانه، أو بحدوث ظله بعد انعدامه.
(مسألة ١٢): نصف الليل منتصف ما بني غروب الشمس وطلوع الفجر  
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الصادق. وهو يكون قبل الثانية عرشة عىل التوقيت الزوايل بام يرتاوح بني  أربعني 
دقيقة ومخسني دقيقة تقريباً، حسب اختالف الفصول.

(مسألة ١٣): املغرب عبارة عن غروب الشمس وسقوط قرصها وغيابه  
فـق. ومع الشـك فيه البـدّ من اليقني به. ويكفـي يف معرفته ذهاب احلمرة   يف االُ
املرشقيـة، وهـي احلمرة التـي تظهر يف جانـب املرشق عند مغيب الشـمس. بل  
يكفـي تغري احلمـرة وذهاب الصفرة. وأمـا مع اليقني به فال جيـب االنتظار، بل  

يستحب االنتظار قليالً بام يقارب ذهاب احلمرة.
(مسألة ١٤): جيوز اجلمع بني الظهر والعرص يف وقتهام املتقدم وبني  املغرب 
والعشـاء يف وقتهـام املتقدم يف السـفر واحلرض، مـن غري مطر وال  رضر، تأسـياً 
بالنبـي 8 عىل ما رواه الفريقان شـيعة أهل البيتGوغريهم.  نعم ربام 
يكون االفضل اإلتيان بكل منهام يف وقت فضيلته، عىل ما يأيت إن  شاء اهللا تعاىل.

مها   م العرص عىل الظهر عامداً بطلت صالته، ولو قدّ (مسألة ١٥): من قدّ
ر يف االثناء عدل بنيّتـه إىل الظهر وأمتّها ظهراً ثم جاء بالعرص، وإن   ناسـياً فإن ذكَ
ذكر بعد الفراغ فاألحوط وجوباً أن جيعل ما أتى به ظهراً، ثم يأيت بأربع ركعات  
دة بني الظهر والعرص. وال فرق يف ذلك بني اإلتيان بالعرص   بنيّة ما يف الذمة مردّ
عند الزوال واإلتيان هبا بعده بمقدار أداء الظهر. وإن كان األحوط استحباباً يف  

وىل عدم االعتداد هبا واإلتيان بالفريضتني معاً برجاء املطلوبية. الصورة االُ
م العشـاء عىل املغـرب عمداً بطلـت صالته، ومن   (مسـألة ١٦): مـن قدّ
ر يف االثناء قبل القيام للرابعة عدل بنيّته إىل املغرب وأمتّها  ثم  قدمها سهواً فإن ذكَ
جاء بالعشـاء، وإن ذكر بعد القيام للرابعة بطلت. وإن ذكر بعد الفراغ صحت،  

ووجب عليه اإلتيان باملغرب ال غري.



(مسـألة ١٧): ال جيوز العدول من السـابقة إىل الالحقة، فإذا صىلّ الظهر  
ها ليس لـه العدول إىل العرص، بل   ، ويف االثنـاء التفت إىل أنه كان قد صالّ مثـالً
تبطـل تلـك الصالة وجيب عليه اسـتئناف العرص. وكذا املغرب والعشـاء. نعم  

تقدم يف املسألتني السابقتني جواز العدول من الالحقة إىل السابقة.
(مسـألة ١٨): من أخر صـالة الظهرين حتّى خاف مغيب الشـمس قبل  
اإلتيـان هبـام معاً قدم العـرص، ثم إن علـم أو احتمل بقاء يشء مـن الوقت ولو  
بمقـدار ركعـة وجبت املبادرة إىل الظهر بنيّة االمر هبا مـن دون تعيني االداء وال  
القضـاء، وإن علـم بخروج الوقت مل جتـب املبادرة للظهر. وكـذا احلال لو أخر  
صـالة املغـرب والعشـاء حتّـى خاف فـوت الوقـتـ  وهو النصـف األول من 

. مها معاً الليل ـ  لو صالّ
(مسـألة ١٩): وقـت فضيلـة فريضـة الظهـر مـن الـزوال إىل بلـوغ ظل 
ل هبـا كان أفضل ما مل  ). وكلـام عجّ ي الشـاخص تقريباً ـبعَ اإلنسـان  قدمـني (سُ
ي الشـاخص تركها  ـبعَ ينشـغل  بالنافلة، فإذا مل يكمل النافلة حتّى يبلغ الظل سُ
وبادر  لفريضة الظهر. وإذا مل يصلّ الظهر حتّى بلغ مثل الشاخص بادر إليها وكره 

له  تأخريها.
(مسـألة ٢٠): وقت فضيلة فريضة العرص من بلوغ ظل اإلنسـان قدمني  
 .( ) إىل بلوغه أربعة أقدام (أربعة أسباع الشاخص  تقريباً ي الشاخص تقريباً بعَ (سُ
ل هبا يف ضمن الوقت املذكور كان أفضل ما مل ينشغل  بالنافلة، فإذا مل  وكلّام عجّ
) تركها  يكمل النافلة حتّى بلغ الظل أربعة أقدام (أربعة أسباع الشاخص  تقريباً
ثيلَ  الشـاخص بادر  وبادر لفريضة العرص. وإذا مل يصلّ العرص حتّى بلغ الظل مِ
هلا وكره له تأخريها. واحلكم يف هذه املسـألة وما قبلها غري خال  عن االشـكال، 
وكـذا احلال يف كثري مـن أوقات الفضيلـة للفرائض وأوقـات  النوافل، فاألوىل 
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ن االمر أنّه  العمـل عىل ذلك برجاء املطلوبية مراعاة لالحتـامالت البعيدة.  وهيوّ
عىل االستحباب.

(مسـألة ٢١): وقـت فضيلة فريضة املغرب من املغـرب ـ باملعنى  املتقدم 
يف املسـألة (١٣) ـ إىل ذهاب الشـفق وهو احلمرة املغربية، ويمتدّ يف  السـفر إىل 

ل هبا يف ضمن الوقت املذكور كان أفضل. ثلث الليل. وكلّام عجّ
(مسـألة ٢٢): وقـت فضيلـة فريضة العشـاء من ذهاب الشـفق إىل ثلث  

الليل، وكلّام عجل هبا يف ضمن الوقت املذكور كان أفضل.
(مسـألة ٢٣): وقت فضيلة فريضة الصبح من الفجر إىل أن جيلّل الصبح  
السـامء، بحيـث يطبق ضياؤه عىل جوانبهـا. والغلَس هبـا يف أول الفجر أفضل.  
وقـد ورد أن من صالها مع طلـوع الفجر اُثبتت له مرتـني فتثبتها مالئكة الليل  

وتثبتها مالئكة النهار.
(مسـألة ٢٤): من املسـتحبات املؤكدة التعجيل بالصـالة يف أول وقتها.  
وقـد ورد يف بعض االخبـار أن من تعاهدها يف أوقاهتـا الفضيلية املتقدمة مل يعد  
من الغافلني، وأن ملك املوت يلقنه شـهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً   رسـول 

ي عنه إبليس.  اهللا 8 وينحّ
وقـد ورد يف النصـوص الكثـرية النهـي عـن  تأخريها عمداً عـن أوقات 
الفضيلـة، ويظهر من النصوص أنه هو املراد بتضييع  الصالة واالسـتخفاف هبا 
الذي سبق الردع عنه. وعن اإلمام الباقرA أنه قال:  «إن الصالة إذا ارتفعت 
يف أول وقتهـا رجعـت إىل صاحبها وهي بيضاء مرشقة  تقول: حفظتني حفظك 
اهللا، وإذا ارتفعت يف غري وقتها بغري حدودها رجعت  إىل صاحبها وهي سـوداء 
مظلمة تقـول: ضيّعتني ضيّعك اهللا». فاالمل باملؤمنني  االهتامم بذلك وااللتزام 



دوا عليه فيخفّ عليهم. به حتّى يتعوّ
(مسـألة ٢٥): وقـت نافلـة الظهر من الـزوال إىل أن يبلـغ الظل احلادث  
). ووقت نافلة العرص من أول وقتها إىل أن يبلغ   ي الشاخص تقريباً بعَ قدمني (سُ

.( الظل أربعة أقدام (أربعة أسباع الشاخص تقريباً
(مسـألة ٢٦): وقت نافلة املغرب بعد الفراغ منها إىل نصف الليل، غايته  
أنه بعد ذهاب احلمرة املغربية يسـتحب تقديم فريضة العشـاء عليها. وأما نافلة  
رها بعده أتى هبا بنيّة االمر   العشـاء فاألوىل اإلتيان هبا قبل نصف الليل، وإن أخّ

املردد بني االداء والقضاء.
(مسـألة ٢٧): وقـت نافلة الليـل من منتصف الليـل إىل الفجر الصادق،  
وأفضلـه قرب الفجـر، وربام يكون االفضـل من ذلك التفريق، بـأن يصيل عند  
نصـف الليـل أربـع ركعات، ثـم يفصل مـدة ـ بنوم أو غـريه ـ ثم يصـيل أربعة  

ركعات، ثم يصيل الشفع والوتر قرب الفجر.
(مسـألة ٢٨): مـن قام آخـر الليل وخـاف أن يفجأه الفجر اسـتحب له  
التعجيـل بصالة الليـل وختفيفها ولو بقراءة الفاحتة وحدهـا، وإن ضاق الوقت  

عن ذلك اقترص عىل ركعتي الشفع وركعة الوتر.
(مسـألة ٢٩): من صىل من صالة الليل أربع ركعات ثم طلع الفجر كان 
لـه  إكامل صـالة الليل ولو بعد الفجر. واالفضل االقتصار عىل الشـفع والوتر،  

وقضاء الركعات االربع الباقية من نافلة الليل بعد صالة الفجر.
(مسألة ٣٠): يبدأ وقت نافلة الفجر من السدس االخري من الليل ويستمر  
ها  حتـى تطلع احلمرة املرشقية، فإذا طلعت احلمـرة املرشقية بعد الفجر ومل  يصلّ
ـها يف صالة الليل قبل  ذلك،  كان األوىل تأخريها عن فريضة الفجر. وجيوز دسّ
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نعم إن نام بعدها واستحفيظ قبل الفجر استحب له إعادهتا.
(مسـألة ٣١): جيـوز تقديـم نافلتـي الظهرين عـىل الزوال يـوم اجلمعة. 
كـام  جيـوز يف بقية االيام أيضاً إذا علم أنه يشـغله عنهام شـاغل. بل جيوز من غري  

شاغل، إال أن أداءمها يف وقتهام أفضل.
(مسـألة ٣٢): جيـوز تقديـم صـالة الليـل عـىل نصـف الليـل للمسـافر  
واملريـض، وملن خيشـى أن يغلبه النوم فال يقوم بعـد نصف الليل، وملن  يصعب 
. وقضاؤهـا يف  النهار  عليـه القيـام نصف الليـل، بل مطلقـاً، وإن كان مرجوحاً

أفضل من تقديمها.
. نعم   (مسـألة ٣٣): ال جيوز تقديم الفريضة عىل الوقت، بل تبطل حينئذٍ
لو دخل الوقت قبل الفراغ من الصالة صحت الصالة برشط أن يكون قد دخل  
يف الصـالة اعتامداً عـىل حجة رشعية أو باعتقاد دخول الوقـت ولو كان اعتقاداً  

اً راجعاً للذهول والغفلة عامّ يوجب الشك فيه. بدويّ
(مسـألة ٣٤): لو دخل يف الصالة وهو شـاك يف دخول الوقت فال تصح  
صالته إال إذا انكشف دخول الوقت قبل الصالة، وال يكفي دخوله يف االثناء.

مور: (مسألة ٣٥): يثبت الوقت باُ
األول: العلم، ولو حصل من إخبار ثقة عارف باعتقاد املكلف.

الثـاين: قيـام البينـة، بأن يشـهد عادالن بدخـول الوقـت إذا كان خربمها  
مسـتنداً إىل احلـس، فإنـه جيـوز االعتامد عـىل خربمها حينئـذٍ وإن احتمـل بعيداً  
خطؤمها. نعم إذا اسـتند خربمهـا إىل احلدس والتخمني فال جيـوز االعتامد عليه  

إال إذا أوجب اليقني.
الثالث: أذان العارف الثقة، الذي ينحرص خطؤه بالغفلة، دون التسـامح  



ة املعرفة. أو قلّ
(مسـألة ٣٦): إذا بلـغ الصبـي يف أثنـاء الوقت فـإن كان قد صـىلّ اجتزأ  
بصالتـه، وإن كان يف أثنـاء الصـالة أتـمّ صالته واجتـزأ هبـا. وإن مل يكن صىلّ  
وجبت عليه الصالة إذا وسعها الوقت، بل األحوط وجوباً املبادرة إليها إذا بقي  

من الوقت مقدار أداء ركعة.
(مسألة ٣٧): جيوز اإلتيان بالنافلة يف وقت الفريضة، نعم مع تضيّق  وقت 
الفريضـة جتب املبادرة هلا. وكذلك جيوز اإلتيان بالنافلة ملن عليه قضاء  فريضة.

املبحث الثالث
يف القبلة

وم االرض إىل عنان السامء. وهي الكعبة الرشيفة، وما حاذاها من ختُ
وجيب اسـتقباهلا يف الصالة الواجبة مع االمكان، وكذا يف توابعها كصالة  
  . االحتياط وقضاء االجزاء املنسـية، بل يف سـجود السـهو عىل األحوط وجوباً
وكذا النوافل إذا صلّيت عىل االرض حال االستقرار. أما إذا صلّيت حال امليش  

أو الركوب أو يف السفينة، فال جيب فيها االستقبال.
(مسـألة ٣٨): إذا علـم املكلَّف حـني إرادة الصالة باجتـاه القبلة احلقيقية  
وجـب عليـه التوجه هلا، وال جيوز لـه االنحراف عنها حتـى يف العراق وما كان 
. ومع اجلهل باجتاه القبلة احلقيقية جيزئه   يف  سمته من البالد عىل األحوط وجوباً
التوجـه جلهتهـا العرفية التي ال خيلّ هبـا الفارق القليل فيتخري بـني مجيع نقاطها  
التـي حيتمـل وقـوع القبلـة احلقيقية فيهـا، وال جيب معـه تكلُّف حتصيـل العلم  
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ـة يف ذلك. فمثـالً لو علم ببناء مسـجد أو مكان عىل   بالقبلـة احلقيقيـة وال املداقّ
القبلـة احلقيقيه مل جيب عليه الصالة فيه، بل جيزئه الصالة يف مكان آخر  متوجهاً 

جلهة القبلة العرفية.
(مسـألة ٣٩): جيزئ الرجوع يف معرفة القبلة إىل البيّنة إذا ابتنت شـهادهتا  
مة عىل كل طريق،  وال  عىل احلس أو احلدس القريب من احلس وهي حينئذٍ مقدَّ

تسقط عن احلجية إال مع العلم أو االطمئنان بخطئها.
(مسألة ٤٠): جيزئ العمل عىل قبلة بلد املسلمني التي يصلون  ويذبحون 
إليهـا وعليها بنيت مسـاجدهم وحماريبهم وقبورهـم. وال يرض فيها  االختالف 
اليسري الذي ال خيل باجلهة العرفية، بل يتخري بني نقاط تلك اجلهة  املتحصلة من 
املجموع. نعم إذا ظن بخطئها وخروجها حتّى عن اجلهة العرفية  مل جيز العمل عليها.

ر العلـم بالقبلـة وفقـدِ الطـرق املتقدمـة جيـب  (مسـألة ٤١): مـع تعـذّ
عـىل  املكلـف بذل اجلهد والوسـع يف معرفتها بسـؤال من يتيرس سـؤاله والنظر  
  . يف االمـارات الظنيـة وغري ذلـك، ويعمل عىل مـا حتصل له منهـا وإن كان ظناً
وجيزئه يف عمله حينئذٍ الظن باجلهة العرفية التي ال يرضّ فيها االختالف اليسري.
ر عىل املكلف معرفة القبلة أو الظن هبا أجزأته  صالة  (مسألة ٤٢): إذا تعذّ
واحدة اليّ جهة حيتمل كوهنا القبلة، فإن انكشـف بعد الفراغ أو يف  االثناء اهنا 
ليست إىل القبلة فاألحوط وجوباً جريان التفصيل االيت يف  املسألتني (٤٤)و (٤٥).

(مسألة ٤٣): يستحب ملن تعذر عليه معرفة القبلة أو الظن هبا أن ال  جيتزئ 
بصالة واحدة ـ وإن تقدم يف املسـألة السـابقة أهنا جتزئه ـ بل حيتاط  بالصالة إىل 
اجلهـات االربع ـ بأن يكون بـني كل صالتني ربع دائرة عرفاً ـ إذا  احتمل وقوع 
القبلة يف كل منها، وإن علم أو ظن بعدم وقوعها يف بعضها سقط  االحتياط فيها 



وأجزأه الصالة للباقي. كام أنه لو صىلّ لبعض اجلهات فإن كشـف  وقوع القبلة 
يف ضمنها صحت صالته ومل حيتج إىل الصالة لبقية اجلهات.

(مسـألة ٤٤): مـن صىلّ إىل جهـة وهو ير أهنا القبلـة أو قامت حجة له  
عـىل ذلك وبعـد الفراغ تبنيّ أهنا ليسـت إىل القبلـة، فإن كانت القبلـة أمامه فيام 
بـني  يمينه ويسـاره صحت صالته وال إعـادة عليـه، وإن كان انحرافه أكثر من 
ذلك  بحيث تتجاوز ما بني اليمني واليسار إىل اخللف، فإن تبنيّ ذلك يف الوقت 
أعـاد  الصالة، وإن كان بعد الوقت مضـت صالته وال قضاء عليه حتّى لو كان 

مستدبراً  للقبلة.
(مسـألة ٤٥): مـن صىلّ إىل جهة ير أهنـا القبلة أو قامـت حجة له عىل  
ذلـك وتبـني له يف االثناء أهنا ليسـت إىل القبلـة، فإن كانت القبلـة أمامه فيام بني  
يمينه ويساره انحرف إليها وأتم صالته، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بطلت  

صالته ووجب استئنافها إىل القبلة.
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املبحث الرابع
يف لباس املصيل

وفيه فصول..
الفصل األول 

فيام جيب سرته يف الصالة
نثيان   جيـب عىل الرجـل حال الصالة سـرت العـورة، وهي القضيـب واالُ
والدبـر. وعىل املرأة سـرت مجيع جسـدها، وال جيـب عليها سـرت الوجه والكفني  
والقدمـني، من دون فرق بـني وجود الناظر وعدمه حتى مـع الظلمة املانعة من  

النظر. وقد تقدم يف أحكام اخللوة حتديد السرت وبيان الضابط فيه.
(مسألة ٤٦): يلحق بالصالة يف وجوب السرت قضاء االجزاء املنسية، بل  

. سجود السهو عىل األحوط وجوباً
(مسـألة ٤٧): املـراد بالوجه يف املـرأة طوالً من قصاص الشـعر إىل حتت  
ذنني. وجيب عليها سـرت الشعر حتّى   احلنك املسـامت للرقبة، وعرضاً ما بني االُ

املنسدل عىل األحوط وجوباً، وكذا العنق.
ر   ة التي مل يتحرّ (مسألة ٤٨): يسقط وجوب سرت الرأس والرقبة عن االمَ
يشء منهـا. وكذا عن الصبية، واملراد هبا هنـا عىل االظهر من مل حتِضْ  لصغرها، 

فة. وإن كان األحوط استحباباً االقتصار عىل غري املكلَّ



(مسـألة ٤٩): ال جيـب سـرت العورة والبـدن من جهة االسـفل برساويل  
ونحوها. نعم إذا كان املصيل واقفاً عىل شـباك أو طرف سطح فاألحوط وجوباً  

التسرت بحيث لو كان حتته أحد مل يره.
(مسـألة ٥٠): إذا أخلّ بالسـرت جهالً أو نسـياناً ومل يلتفت إال بعد الفراغ  
ا لو التفت يف االثناء فإن كان حني االلتفات مستوراً صحت   صحت صالته. وأمّ
صالته وال يبطلها االخالل به قبل االلتفات، وإن مل يكن حني االلتفات مستوراً  
فبادر إىل السـرت ففي صحة صالته إشـكال، فاألحوط وجوباً االعادة. وله قطعُ  

الصالة بفعل املبطل حني االلتفات واالستئناف.

الفصل الثاين
يف اللباس الساتر

م كل مانع عن الرؤيـة كالثياب وورق   يكفـي يف السـاتر عن النظر املحـرَّ
الشجر واحلشيش والطني واليدين، بل حتّى البناء احلاجب عن الناظر والظلمة  
عـىل مـا تقدم يف أحكام اخللوة. أما السـاتر يف الصالة فال يكفـي فيه ذلك، ولذا  
تقـدم عموم وجوب السـرت حلالة عدم الناظر، بل األحـوط وجوباً مع االمكان  
لزوم كون الساتر من سنخ الثياب واللباس كاملئزر والرساويل والقميص والرداء  
والقنـاع للمـرأة ونحو ذلـك، وعـدم االجتزاء بمثل ورق الشـجر واحلشـيش  
واليدين، فضالً عن مثل الطني والوحل ونحوها مما يطىل به البدن وحيجب  عن 

النظر، إال أن يضطر إىل ذلك فيأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
إذا عرفت هذا، فيشرتط يف لباس املصيل اُمور:

األول: الطهـارة، إال فيـام يعفى عنه، عىل ما تقدم يف أحكام النجاسـات.  
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وتقدم حكم انحصار الساتر بالنجس.
الثاين: االباحـة، فال جتوز الصالة يف املغصوب إذا كان يتحرك  بحركات 
الصالة الواجبة، كاهلوي للركوع والسجود والقيام منهام، بحيث  تكون االفعال 
الالزمـة يف الصالة ترصفاً فيه. نعم منشـأ رشطية االباحة هو امتناع  التقرب مع 
احلرمـة، وذلك خيتص بـام إذا كان املكلف ملتفتاً حني الصـالة  حلرمة الترصف 
يف املغصـوب الذي عليه. عىل ما تقدم نظريه عند الكالم يف نية  الوضوء، وتقدم 

قة بذلك فالالزم مراجعتها. كثري من الفروع املتعلّ
(مسـألة ٥١): ال فرق يف مانعية املغصوب، بني كونه ساتراً ملا جيب  سرته 
ك  يف الصـالة وغـريه كاجلورب للرجـل. بل تعـمّ املانعية املحمولَ الـذي  يتحرّ

بحركات املصيل.
الثالـث: أن ال يكـون مـن امليتة النجسـة، وأمـا امليتة الطاهـرة فاألحوط  
وجوبـاً االجتنـاب عـام كان له جلـد ينتفع به منهـا. وال بأس بغـريه كميتة البق  
والقمـل ونحومهـا. كام ال بأس بام ال حتلـه احلياة من أجزاء امليتـة. وقد تقدم  يف 

النجاسات بيان ذلك، وبيان حكم الشك يف تذكية احليوان.
(مسـألة ٥٢): األحوط وجوباً االجتناب عن محل امليتة يف الصالة وإن  مل 

تكن ملبوسة.
(مسـألة ٥٣): إذا صـىلّ يف امليتـة جاهـالً ومل يعلـم حتّى فـرغ من صالته  
صحت صالته، وإن صىلّ فيها ناسياً فإن كانت طاهرة صحت صالته،   وإن كانت 
نجسة فاألحوط وجوباً االعادة لو ذكر يف الوقت والقضاء لو   ذكر بعد الوقت.
(مسألة ٥٤): ما يشك يف كونه من جلد احليوان ال بأس به، مثل ما يشتبه  يف 
هذا الزمان فال يعلم كونه من مادة النايلون وكونه من اجللد الذي حترم  الصالة به.



الرابع: أن ال يكون من أجزاء ما ال حيل أكل حلمه من ذي النفس  السائلة، 
وأما من غري ذي النفس السائلة فاألحوط وجوباً املنع إذا كان له حلم،  دون مثل 

البق والربغوث والنحل واخلنافس مما ال حلم له.
(مسـألة ٥٥): ال فـرق يف املنع بني امللبوس واملحمول ممـا تتم به  الصالة 
. وغريه. بل حتّى مثل الشعرات القليلة الواقعة عىل الثوب عىل األحوط  وجوباً

(مسـألة ٥٦): يسـتثنى من غري مأكول اللحم اإلنسان، فإنه جيوز الصالة  
يف أجزائه وفضالته الطاهرة.

بَر اخلـزّ وجلده،  (مسـألة ٥٧): يسـتثنى مـن أجـزاء مـا ال يؤكل حلمـه وَ
بَر ينسـج منه الثياب. لكن يف تعيينه   وهو  دابة تعيش يف املاء، وخترج إىل الربّ له وَ
. وهناك مستثنيات اُخر   إشـكال، الن املعروف باخلزّ االن ربّام يكون حيواناً برياً
قيل هبا، وال خيلو استثناؤها عن إشكال، فاألحوط وجوباً االجتناب عن الكل.

(مسـألة ٥٨): اذا صىلّ يف غري املأكول جاهالً به صحت صالته، وكذا لو  
صىلّ به ناسياً له أو جاهالً بامنعيته.

(مسألة ٥٩): إذا شكّ يف أن شيئاً ما من أجزاء احليوان صحت الصالة  به، 
د بني احلالل واحلرام   كاملاعز والثعلب. وكذا لو علم بكونه من أجزاء حيوان مردّ
اخلامـس: أن ال يكـون من الذهب امللبوس وإن مل يكن سـاتراً،  كاخلاتم، 
وال بـأس باملحمـول املسـتور. وأما الظاهـر الذي يتزيـن به فاألحـوط  وجوباً 

مانعيته. وهذا كله للرجال، وأما للنساء فال بأس بذلك كله.
(مسألة ٦٠): حيرم عىل الرجال التزين بالذهب حتّى يف غري الصالة،  ولو 
بغـري اللبس، كتعليق االوسـمة من الذهب. نعم إذا مل يكن  بنفسـه زينة للرجل 
را. بل  عرفـاً، بـل زينة ملا حيمله فال بأس به، كتحلية السـيف والقلم  بـه وإن ظهَ
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، وأظهر من ذلك املحمول املستور . نعم االحوط وجوباً  تصح الصالة به حينئذٍ
عدم لبسه من دون تزين به، كلبسه يف موضع مستور.

(مسـألة ٦١): ال بـأس باملطـيل بالذهـب إذا كان الطالء من سـنخ اللون 
عرفاً  ومل يكن له جرم معتدّ به.

(مسـألة ٦٢): ال بأس بشـدّ االسـنان بالذهب إذا مل يصـدق عليه التزيّن  
. أما لو صـدق عليه التزيّن فاألحوط وجوباً الـرتك، إال مع احلاجة لذلك   عرفـاً

وانحصار االمر به.
، وأما الظاهرة   ـبَ (مسـألة ٦٣): ال بأس بإلباس االسـنان الداخلية الذهَ
فاألحوط وجوباً ترك إلباسـها الذهب، إال لدفع الرضر مع االنحصار، نظري ما  

تقدم يف املسألة السابقة.
(مسـألة ٦٤): إذا صـىلّ بالذهـب جاهـالً بوجـوده أو ناسـياً له صحت  

صالته، وكذا لو صىلّ جاهالً بكونه مبطالً للصالة.
السادس: أن ال يكون من احلرير اخلالص للرجال، وأما للنساء   فال بأس به.

(مسألة ٦٥): حيرم لبس احلرير اخلالص للرجال حتّى يف غري الصالة.
(مسألة ٦٦): ال بأس بلبس احلرير للرجال يف احلرب، وتصح الصالة  به 

. وكذا مع االضطرار عىل ما يأيت يف املسألة (٧٧) من الفصل الثالث. حينئذٍ
(مسـألة ٦٧): األحـوط وجوبـاً عدم الصالة فيـام ال تتم بـه الصالة من  

احلرير املحض، كالقلنسوة واجلورب.
(مسـألة ٦٨): ال بـأس بكفّ الثـوب باحلرير املحـض وإن زاد عىل أربع  
أصابع، واملراد به ما جيعل يف أطراف الثوب، وكذا السـفائف واالزرار ونحوها  



دّ فيه. وكذا إذا كان الثوب حمشواً باحلرير. شَ زيَّن به أو تُ من توابع الثياب مما تُ
(مسـألة ٦٩): ال بـأس بحمل احلرير وافرتاشـه والتغطـي والتعصب به 

وشدّ  اجلروح وغري ذلك مما ال يعدّ لبساً له.
(مسألة ٧٠): األحوط وجوباً عدم لبس الثوب الذي يكون بعضه حريراً  
حمضـاً بحيث يكون البعـض املذكور بعضاً من امللبوس عرفـاً ـ كأكاممه وبطانته  

وصدره ونحوه ـ ال تابعاً له.
(مسـألة ٧١): ال بـأس بلبـس ما يصنع مـن احلرير املمـزوج بغريه، وإن 
كان  احلريـر أكثـر ما مل يكن اخلليط مسـتهلكاً عرفاً، بحيث يصدق عىل النسـيج 

أنه  حرير خالص.
(مسـألة ٧٢): إذا شـكّ يف كون اللبـاس حريراً جاز لبسـه والصالة فيه،  

وكذا إذا تردد بني احلرير اخلالص وغريه.
(مسـألة ٧٣): إذا صـىلّ يف احلرير جهالً به أو بحرمته ومانعيّته أو نسـياناً  

هلام صحت صالته.
(مسـألة ٧٤): جيـوز إلبـاس الصبيان احلريـر أو الذهب. لكـن ال تصح  

صالهتم فيهام.
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الفصل الثالث
يف تعذر الساتر الرشعي

تقـدم يف أول الفصـل الثـاين أن األحـوط وجوبـاً يف السـاتر الصاليت أن  
يكـون من سـنخ الثياب واللبـاس. وحينئـذٍ إن تعذر ذلك فإن وجـد املصيل ما  
يتسـرت به كاحلشيش وورق الشـجر والقرطاس ونحوها تسـرتّ به وأتمّ صالته.  
وإن تعذر عليه ذلك أيضاً وأمكنه التسرتّ بالطني والوحل ونحومها وجب أيضاً  
وأتمّ صالته. وإن تعذر عليه ذلك وأمكنه النزول يف حفرية ضيّقة يتمُّ هبا ركوعه  
وسـجوده وجـب عليه ذلـك. وإن كان األحوط وجوباً أن يسـرت عورته بيديه،  
رجـالً كان أو امـرأة. ويلحق باحلفرية نحوها كالبناء الضيّـق والتنّور ونحومها،  

وإن كان األحوط وجوباً تقديم احلفرية مع االمكان.
(مسـألة ٧٥): من مل جيد سـاتراً حتّى ما تقدم، فإن رآه أحد صىلّ جالسـاً  
ويومـئ للركـوع والسـجود، وإن مل يـره أحـد صـىلّ من قيـام ويومـئ للركوع  
د أن ال   له بيديه ويتعمّ . لكنه جيلس للتشهد والتسليم. ويسرت قبُ والسـجود أيضاً

ينفرج ليسرت الدبر باالليتني.
(مسـألة ٧٦): إذا اضطر إىل لبس السـاتر الفاقد للرشوط السابقة لربد أو  

غريه صحت صالته فيه.
(مسـألة ٧٧): إذا انحـرص السـاتر بالفاقـد للـرشوط السـابقة ومل يكـن 
مضطراً  إىل لبسه ـ لربد أو نحوه ـ ففي املغصوب واحلرير والذهب جيب الصالة   
عارياً بالكيفية املتقدمة يف املسألة (٧٥)، ويف غري املأكول األحوط وجوباً   اجلمع 



. وكذا احلال يف النجس، عـىل ما تقدم يف  أحكام  بـني الصالة بـه والصالة عارياً
النجاسات.

(مسـألة ٧٨): ال جيوز البدار للصالة عارياً يف أول الوقت أو مع السـاتر  
الفاقـد للرشائـط، إال مـع اليأس عـن وجدان السـاتر الواجد للرشائـط يف متام  
الوقـت، ولـو صـىلَّ مع اليـأس ثم اتفق وجـدان السـاتر الواجـد للرشائط قبل 

خروج  الوقت وجب إعادة الصالة به.
(مسألة ٧٩): ذكر العلامء (رضوان اهللا عليهم) أنه يكره الصالة يف الثوب  
االسـود حتّى للنسـاء عدا اخلفّ والعاممة والكسـاء ومنه العباءة. ويف الرسوال  
وحـده للرجل وإن كان صفيقاً ـ كثيف النسـج ـ ال حيكي ما حتته، بل جيعل عىل  
. وكذا يكـره الصالة يف   منكبيـه شـيئاً، ويف ثـوب واحد للمـرأة وإن كان سـاتراً
العاممـة مـن دون حتنك. ويف خاتم أو ثوب عليهام صـورة ذي روح، ويف  لباس 

الكفار وأعداء الدين، ويف الثوب الوسخ ويف الثوب الضيق وغري ذلك.
(مسـألة ٨٠): ذكر العلـامء (رضوان اهللا عليهم) أنه يسـتحب الصالة يف  
أنظـف الثيـاب، وأن تكون بيضاء، وأن تكون قطنـاً أو كتاناً، مع التطيب ولبس  
الرساويـل واخلاتم من العقيق والعاممة للرجل، وسـرت القدمني للمرأة، والرداء  

إلمام اجلامعة وغري ذلك.
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املبحث اخلامس
يف مكان املصيل

ملا كانت الصالة من العبادات التي يشـرتط فيهـا نيّة التقرّب هللا تعاىل فال  
تصـح إذا وقعـت يف املكان والفضـاء املغصوبني إذا كان املصـيل ملتفتاً للحرمة  
م بقدرهـا، من دون فرق بني أن   وكانـت نيّته للصـالة تبتني عىل نية املكث املحرَّ
تكـون حـركات املصيل ترصفـاً حمرماً فيهام كـام يف صالة املختـار، وأن ال تكون  
كذلـك كـام يف صـالة االيامء مـن دون قيام وقعـود وركوع وسـجود، نعم إذا مل  
م بقدرها ومل تشتمل الصالة عىل  حركات  تبتنِ نيّته للصالة عىل نيّة املكث املحرّ
م صحـت الصـالة، كـام يف صـالة العابـر يف  االرض  تسـتلزم التـرصف املحـرّ
. وقد تقدم يف الوضوء كثـري من الفروع املتعلقـة بذلك  تنفع يف  املغصوبـة إيـامءً

املقام، فالالزم مراجعتها.
(مسـألة ٨١): إذا دخل املكان الغصبي جهالً ثم التفت، فمع سـعة وقت  
الصالة ال جيوز التشاغل بالصالة، بل جيب قطعها واملبادرة باخلروج إذا مل  حيرز 
. ومع ضيق الوقت جتـب الصالة حال اخلروج  مع  رضـا املالـك بالصالة حينئذٍ

االيامء للركوع والسجود.
وكـذا احلال لو دخله عمداً عصياناً ثـم تاب، فإنه يصيل بااليامء مع ضيق  
الوقت. بل وكذا احلال إذا مل يَتُب، الن اخلروج حينئذٍ وإن كان عصياناً  حمرماً إال 

. أن الصالة حال اخلروج بااليامء ال تكون ترصفاً يف املكان  املغصوب عرفاً



(مسألة ٨٢): املحبوس يف املكان املغصوب له أن يصيل فيه صالة  املختار 
إذا مل توجب ترصفاً مرضاً باملكان.

(مسـألة ٨٣): مـن سـبق إىل مـكان يف املسـجد أو املشـهد أو غريمها من  
اه  وأخذ  االماكن العامة فهو أحق به، وحترم مزامحته فيه، ولو قهره شخص ونحّ
مكانـه كان آثامً ما دام األول غري معرض عن املكان، ووجب عليه متكني  األول 
منـه. لكـن لو صىلّ الغاصب فيه مل تبطل صالته إال إذا كان اسـتمراره يف  غصبه 
من أجل الصالة مع االلتفات للحرمة. كام أنه إذا أعرض األول عنه بعد  غصبه 
ه يف مكان آخرـ  حلّ  املكث  منـهـ  ولو لتجنب املشاكسـة واالهتامم بقضاء وطـرِ

فيه للغاصب وغريه.
يته به من   (مسـألة ٨٤): البدّ يف سـبق الشـخص للمكان املوجـب الحقّ
جلوسه فيه وإشغاله فيام هو معدٌّ له من عبادة أو نحوها، وال يكفي وضعه شيئاً  
فيه كسجادة وسبحة، فَمن اكتفى بذلك جاز لغريه إشغال املكان. نعم حيرم  عليه 
التـرصف يف ذلك الـيشء املوضوع فيه. فاذا أمكنه االنتفـاع  باملكان ـ بصالة أو 

غريها ـ من دون ترصف يف ذلك اليشء، املوضوع فيه  جاز له وصح عمله.
بـل إذا كان حجز املكان بالـيشء املوضوع فيه موجباً لتعطيله عرفاً لطول  
ة ووجـود من حيتاج الشـغاله فيه سـقطت حرمة ذلك الـيشء املوضوع فيه   املـدّ
وجـاز إشـغال املكان وإن أوجـب الترصف يف اليشء املوضوع فيـه، غاية االمر  
أنـه يلزم االقتصـار يف الترصف فيه عىل مقدار الـرضورة واحلاجة التي يقتضيها  

االنتفاع باملكان.
(مسـألة ٨٥): إذا سبق شخص ملكان من االماكن العامة وأشغله فيام هو  
دّ له وصار أحق به، ثم قام عنه، فإن قام معرِضاً عنه سـقط حقه فيه، وإن قام   عَ مُ
ه فيه، فإن أشـغله غريه يف   ناويـاً للعـود إليه فإن ترك فيه شـيئاً لتحجريه بقي حقّ
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غيابه مل حيلّ له منع األول منه إذا عاد إليه.
وأمـا إذا مل يرتك فيه شـيئاً لتحجـريه ففي ارتفاع حقه إشـكال، خصوصاً 
إذا  قـام حلاجة كالوضوء ونحوه. فاألحوط وجوبـاً الرتايض بينه وبني من يريد  

إشغال املكان.
(مسـألة ٨٦): حيرم اشغال الطريق بالصالة وغريها إذا أرض باملارة. لكن  
الظاهـر عـدم بطـالن الصالة بذلـك، إال أن يكـون املكث يف الطريـق من أجل  

الصالة مع االلتفات للحرمة.
(مسألة ٨٧): ال بأس بصالة الرجل واملرأة يف مكان واحد، متقدمة عليه  
وحماذيـة لـه ومتأخرة عنه. نعم يكره ذلـك، بل األحوط اسـتحباباً تركه، إال أن  
يتقدم الرجل ولو بصدره، بحيث إذا سجدا حياذي رأسها ركبتيه، أو يكون  بينهام 
حائـل ـ كجدار ونحوه ـ وإن كان قصرياً ال يمنع من املشـاهدة، أو يكون  بينهام 
مسافة عرشة أذرع بذراع اليد ـ تقارب مخسة أمتار ـ ودون ذلك أن  يكون بينهام 
مـا ال يتخطـى ـ ويقارب املـرت والربع ـ ودون ذلـك أن يكون بينهـام  قدر عظم 

الذراع، ودون ذلك أن يكون بينهام شرب.
(مسـألة ٨٨): ال فـرق بني املحارم وغريهم والـزوج والزوجة وغريمها،  

والبالغ وغريه. نعم البدّ من صحة صالة كل منهام.
وقبـور   النبـي 8  قـرب  عنـد  يصـيل  ملـن  جيـوز  ال   :(٨٩ (مسـألة 
االئمة (عليهـم السـالم)الصالة أمام القرب الرشيف، بحيـث يكون القرب خلفه. 
بل تكون  الصالة خلف القرب وعن يمينه وشامله. وال بأس بالتقدم من اجلانبني 

عن سمت  القرب الرشيف، بحيث ال يصدق عرفاً أن القرب خلف املصيل.
(مسـألة ٩٠): خيتص املنع عـن الصالة أمام القرب بالصـالة يف البنية التي  



فيها القرب الرشيف دون ما خرج عنها من االروقة املتصلة هبا.
(مسـألة ٩١): لـو تقـدم املصيل عىل قـرب املعصومنيGجهـالً بموضع  

القرب أو باحلرمة أو غفلةً فالظاهر صحة الصالة.
(مسألة ٩٢): األحوط وجوباً إحلاق قرب الصديقة الزهراء (عليها السالم) 
بقبـور  النبـي 8 واالئمةGيف احلكم املذكور لو تيـرس العلم بموضعه. 
Gمهام ارتفع مقامهم، حتّـى االنبياء االخرينGبخالف  قبور غـري االئمة
فإنه  جيوز التقدم عليها باملعنى املذكور، إال أن يسـتلزم التوهني وسـوء االدب،  

فيحرم وتبطل الصالة مع االلتفات لذلك.
(مسألة ٩٣): جتوز الصالة يف جوف الكعبة وسطحها. نعم يكره ذلك  يف 

صالة الفريضة، بل األحوط استحباباً تركه مع االختيار.
(مسـألة ٩٤): جيـب يف مسـجد اجلبهـةـ  مضافـاً إىل الطهـارة، كـام تقدم 
يف  فصـل أحـكام النجاسـة ـ أن يكـون مـن االرض أو مـا أنبتت غـري املأكول  
وامللبوس. والسـجود عىل االرض أفضل، وأفضلها طني قرب احلسـنيA فقد  
ورد عن اإلمام الصادقA أنه كان قد أعدّ منه لصالته وأنه قال: «إن السجود  
عىل تربة أيب عبد اهللاA خترق احلجب السبع». وقال: «السجود عىل طني  قرب 

احلسنيA ينور إىل االرضني السبعة».
(مسـألة ٩٥): ال جتـب مماسـة بقية املسـاجد لالرض، أو مـا انبتت. نعم  

االفضل مماسة الكفني االرض. بل ربام عم ذلك مجيع املساجد.
(مسـألة ٩٦): ال جيوز السـجود عىل املعـادن إذا مل يصدق عليها االرض  

كالقري، وقد تقدم يف التيمم ما ينفع يف املقام.
(مسـألة ٩٧): جيـوز السـجود عـىل االرض املطبوخة كاجلـص واالجر  
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واخلزف واالسمنت ونحوها.
(مسـألة ٩٨): املـراد باملأكـول وامللبوس ما من شـأنه أن يـؤكل أو يلبس  
وإن احتـاج إىل إعداد من طبخ أو غـزل أو نحومها، واملدار فيه عىل تعارف أكل  
اإلنسـان ولبسـه له بحسـب طبعه، وال عربة باحلـاالت االسـتثنائية من مرض  
ة  وجماعة ونحومها. نعم إذا كان عدم أكله أو لبسه يف احلال املتعارف لندرته  وقلّ
وجـوده فيدخر للـرضورات ونحوها كان من املأكول أو امللبوس الذي ال  جيوز 

السجود عليه.
(مسألة ٩٩): األحوط وجوباً عدم السجود عىل غري املأكول مما  يستخلص 
نّ والشاي. نعم جيوز السجود عىل  التبغ ونحو مما  منه مادة تؤكل أو ترشب كالبُ

ال يؤكل وان استعمل للتدخني او نحوه.
(مسألة ١٠٠): املدار يف االكل واللبس عىل عامة الناس، وال عربة  بالنادر. 
نعم إذا كان عدم أكل العامة له أو عدم لبسـهم لعدم واجديّتهِم له مع  أكلهم أو 

لبسهم له لو وجدوه كان من املأكول أو امللبوس الذي ال جيوز  السجود عليه.
(مسـألة ١٠١): األحـوط وجوبـاً عدم السـجود عىل ما يـؤكل أو يلبس 
ه غـريِ الصالـح لالكل واللبـس كاجلوز واللوز وجـوزة القطن  إذا كان  يف قـرشِ
بّه. هذا فيام ينفصل قرشه  ونحوها. نعم  جيوز السـجود عىل القرش بعد إخـراج لُ
عنـه، وأما مـا  يتصل به كالبطيخ فالظاهـر عدم جواز السـجود عليه قبل فصل 

قرشه، بل األحوط  وجوباً عدم السجود عىل قرشه حتّى بعد انفصاله عنه.
(مسألة ١٠٢): ال جيوز السجود عىل املأكول وامللبوس حتّى إذا مل  يصلح 
ن أو طبخ أو متزق أو نحو ذلك، كالثياب  املسـتعملة  لالكل واللبس بسـبب تعفّ

تعالج وتكبس فتكون حمفظة أو نحوها.



(مسـألة ١٠٣): ال بأس بالسـجود عىل النو الذي ال لبّ له أو الذي له 
لبّ  ال يتعارف أكله وان كانت الثمرة ذات النو مأكولة، وكذا ورق الشـجر ـ 

الذي  يؤكل ثمره ـ وكذا خشبه وأغصانه ونحو ذلك مما ال يؤكل منه.
(مسـألة ١٠٤): جيـوز السـجود عـىل اخلشـب وإن صنـع منـه االحذية  
راباً أو   امللبوسـة أو دخـل يف صنعهـا. وكذا لو اختذ منـه احليل امللبـوس أو كان قُ

مقبضاً للسيف امللبوس.
(مسـألة ١٠٥): ال جيوز السجود عىل رمادِ ما يصح السجود عليه، وكذا  

. الفحم عىل األحوط وجوباً
(مسـألة ١٠٦): جيوز السـجود عىل القرطاس املتخذ مما يصح السـجود  
دي، دون ما يتّخذ مما ال يصح السـجود عليـه كالقطن والكتان. ولو   عليـه كالربَ

شكّ يف حاله ال جيوز السجود عليه.
(مسـألة ١٠٧): جيـوزـ  عـىل كراهةـ  السـجود عىل ما هـو مكتوبـ  من  
القرطاس وغريه مما جيوز السـجود عليه ـ اذا كانت الكتابة من سـنخ اللون. أما  
اذا كان هلا جرم حائل بني برشة اجلبهة وما يصح السجود عليه فال جيوز  السجود 
إال ان تكون الفراغات بني الكتابة بمقدار يتحقق به أدنى الواجب من  السجود 

عىل ما يصح السجود عليه.
 . (مسألة ١٠٨): جيوز مع التقية السجود عىل ما ال يصح السجود عليه  اختياراً
وقـد تقـدم يف الوضوء بعض الفروع املتعلقة بالتقيّـة التي تنفع يف املقام  فراجع.

ر السـجود عىل ما يصح السـجود عليه لغري تقية  (مسـألة ١٠٩): إذا تعذّ
د  عـىل ثوبـه، واألحوط وجوبـاً تقديـم الثوب مـن القطـن أو الكتان مع  سـجَ
ه. واملـراد بالتعذر جمرد عدم  مهـا، فـإن  مل يتيرسّ الثوب سـجد عىل ظهـرِ كفّ تيرسُّ
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تيرس السـجود عىل ما يصح  السـجود عليه يف الوقت واملكان الذي يريد املكلف 
ر التام،  رّ أو نحومها، وال يعترب التعذُّ الصالة فيه ـ كاملسـجد  ونحوه ـ لربد أو حَ
فـال جيب تبديـل املكان  وال تأخري الصـالة وال غري ذلك مما يمكـن معه القدرة 
عـىل ما يصح السـجود  عليه. نعم األحوط وجوباً عـدم االكتفاء بفقد ما يصح 

السجود عليه إذا أمكن  حتصيله بتأخري الصالة أو تبديله املكان.
(مسألة ١١٠): لو تعذر السجود حتّى عىل ظهر الكف جاز السجود عىل  
كل يشء، واألحـوط وجوباً تقديم النبات. واملـراد بالتعذر هنا التعذر احلقيقي  

الذي ال يرتفع بتبديل املكان، وال بتأخري الصالة.
د يف أثناء الصالة ما يصح السـجود عليه ففي سعة   (مسـألة ١١١): إذا فقَ

الوقت يقطع الصالة، ويف ضيقها ينتقل إىل البدل املتقدم.
ه إىل ما   (مسـألة ١١٢): إذا سـجد عىل ما ال يصح السجود عليه كفى جرّ
ر   يصح السـجود عليه وال جيب رفعه، بل األحـوط وجوباً عدم الرفع. ولو تعذّ
حتصيله باجلرّ فاألحوط وجوباً استئناف الصالة بعد فعل املبطل أو بعد  إمتامها.
(مسـألة ١١٣): إذا سـجد عـىل مـا ال يصـح السـجود عليه جهـالً به أو 

بوجوبه  أو سهواً ومل يلتفت إال بعد الفراغ من السجود صحت صالته.
(مسألة ١١٤): البدّ من متكن اجلبهة مما يسجد عليه بحيث تثبت وتستقر  
عليه، وال يكفي جمرد املامسـة من دون اسـتقرار، فال جيوز السـجود عىل  الرتاب 
الرخـو وال عـىل الطـني غري املتامسـك، وكـذا إذا كان مـا يصح السـجود  عليه 
موضوعـاً عـىل املـكان غري املسـتقر، كالقطن املنـدوف. نعـم إذا أمكن  حتصيل 

االستقرار بعد وضع اجلبهة بزيادة االعتامد صح السجود.
(مسألة ١١٥): إذا لصق بجبهته حني السجود يشء من الطني أو الرتاب  



وجب إزالته للسجدة الثانية إذا كان مستوعباً للجبهة.
(مسألة ١١٦): إذا مل جيد إال الطني الذي ال تستمكن اجلبهة عليه فاألحوط  
لة   ته. نعم إذا كانت االرض مع ذلك موحِ وجوباً السجود عليه واالكتفاء بمامسّ
خ بدنـه وثيابه كان له أن يقوم فيصيل ويركع ركوعاً تاماً، ثم سـجد   بحيـث يتلطّ
. واألحوط وجوبـاً االقتصار يف ذلك   م قائامً أيضاً د وسـلّ بااليـامء قائامً، ثم تشـهّ

عىل ما إذا تعذرت الصالة التامة يف متام الوقت.
(مسألة ١١٧): يشرتط يف مكان املصيل أن يكون بحيث يستقر فيه  املصيل 
، كام  ويتحقق له الطمأنينه املعتربة يف الصالة فال تصح يف املكان  املضطرب واملُهتَزّ
يف الكثري من صور الصالة عىل الدابة ويف السـفينة  والسيارة والقطار والطائرة. 
مور إذا مل يكن هلا اهتزاز  معتدّ به وحتققت هبا الصالة  وال يرض جمرد سري هذه االُ

التامة بالركوع والسجود واالستقبال وغريها.
نعـم مـع الـرضورةـ  ولو لضيـق الوقتـ  تصـح الصالة فيها بامليسـور،  
وحينئـذٍ ينحـرف إىل القبلة كلّام انحرفت، وإن تعذر االسـتقبال يف بعضها أو يف  
مجيعها سـقط. واألحوط استحباباً اختيار االقرب للقبلة فاالقرب. وكذا احلال  
يف املايش وغريه من املعذورين. هذا كله يف الفريضة وأما يف النافلة فيجوز  اإلتيان 

هبا ماشياً وراكباً اختياراً، كام سبق عند الكالم يف أعداد الفرائض  والنوافل.
(مسألة ١١٨): يستحب إيقاع الصالة يف املسجد، بل يف بعض  النصوص 
أن الصالة يف املسجد فراد أفضل من الصالة يف غريه مجاعة.  وأفضل املساجد 
املسـجد احلرام. ويف بعض النصوص: أن الصالة فيه تعدل  ألف ألف صالة يف 
غريه من املسـاجد، ثم مسـجد النبـي8 والصالة فيه تعـدل  عرشة آالف 
صالة يف غريه من املسـاجد، ثم مسـجد الكوفة والصالة فيـه تعدل  ألف صالة 
يف غريه من املسـاجد، ثم املسـجد االقىص والصالة فيه تعـدل ألف  صالة، ويف 
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بعض النصوص مفاضلة بينهام، ثم مسجد اجلامع وهو املسجد  االعظم يف البلد 
ـ والصـالة فيـه بامئة صالة، ثم مسـجد القبيلـة والصالة فيـه  بخمس وعرشين 

صالة، ثم مسجد السوق والصالة فيه باثنتي عرشة صالة.
(مسألة ١١٩): صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد.  وأفضل 

البيوت املخدع، وهو البيت الصغري الذي يكون داخل بيتها.
(مسـألة ١٢٠): تستحب الصالة يف مشاهد االئمة(عليهم السالم)، وقد 

ورد أن  الصالة عند عيلA بامئتي ألف صالة.
(مسـألة ١٢١): يكـره تعطيل املسـاجد، ففي اخلرب ثالثة يشـكون إىل اهللا  
ال، ومصحـف معلّق  تعـاىل: مسـجد خـراب ال يصيل فيـه أحد، وعامل بـني جهّ
قـد  وقـع عليه الغبـار ال يقرأ فيه. ويكره اخلروج من املسـجد بعـد االذان حتّى 
يصـىل  فيه ـ ويف اخلـرب أنه من عالمات النفاق ـ إال أن يريـد الرجوع إليه. وكذا 
ة كاملطر، ويف اخلرب: «ال صالة جلار   يكره  جلار املسـجد أن يصيل يف غريه لغري علّ

املسجد إال يف املسجد».
(مسـألة ١٢٢): يسـتحب الرتدد إىل املسـاجد، ففي اخلرب: من مشـى إىل  
مسـجد مـن مسـاجد اهللا فله بـكل خطوة خطاهـا حتّـى يرجـع إىل منزله عرش  
حسـنات وحمي عنه عرش سـيئات ورفـع له عرش درجات. ويسـتحب اجللوس  
ب اُمتـي القعود يف   يف املسـجد النتظـار الصالة. وعـن النبـي8: أن ترهّ

املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة.
(مسـألة ١٢٣): يسـتحب للمصـيل أن جيعل بني يديه حائـالً من عود أو  

حبل أو قلنسوة أو كومة تراب أو نحوها حتّى مثل اخلط يف الرتاب.
م واملزبلة واملجزرة   (مسـألة ١٢٤): قـد ذكروا أنه يُكـره الصالة يف احلـامّ



ة للتخـيل ويف بيت فيه مسـكر ويف مبارِك االبـل ومرابِط اخليل   واملواضـع املعـدّ
والبغـال واحلمـري والبقر والغنم، بل يف كل مكان قـذر، وتكره الصالة أيضاً يف  
مـاً ـ كام تقـدم ـ وتكره أيضـاً يف جماري   الطريـق إذا مل يـرض املـارة، وإال كان حمرّ
املياه، ويف االرض السـبخة وبيت النار كاملطبخ، وعىل القرب ويف املقربة أو  أمامه 

قرب، وبني قربين إال مع احلائل أو بعد عرشة أذرع بذراع اليد.
(مسـألة ١٢٥): يكره ان يكون امام املصيل نار مرضمة ـ ولو رساجاً ـ او  
متثـال او صـورة لذي روح أو مصحف أو كتاب مفتوحان، او إنسـان مواجه له  

وغري ذلك.
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املقصد الثاين
يف كيفية الصالة

وفيه مباحث:
املبحث األول

يف األذان واالقامة
وفيه فصول..

الفصل األول 
 ، يسـتحب االذان واالقامـة يف الفرائـض اليوميـة أداءً كانـت أو قضـاءً
يف  احلـرض والسـفر، والصحة واملرض، سـواءً كانت الصالة فـراد أم مجاعة،  
نثى. ويتأكد استحباهبام للرجال وال سيام يف  االدائية،  وسواءً كان املصيل ذكراً أم أُ
مها تأكداً االقامة. وال يرشع االذان  واالقامة  خصوصاً املغرب والصبح، وأشـدّ

للنوافل وال للفرائض غري اليومية كصالة االيات.
(مسـألة ١٢٦): للمـرأة أن جتتزئ عـن االذان بالتكبري والشـهادتني مرةً 
،  بل بالشـهادتني فقط، كام جتتزئ عن االقامة بالتكبري وشـهادة أن ال إله إال  مرةً

اهللا وأن  حممداً عبده ورسوله. بل لو سمعت االذان اجتزأت بالشهادتني.
عـت مع الظهـر يف عرفة   (مسـألة ١٢٧): ال يـرشع االذان للعـرص إذا مجُ



عت مع املغرب يف املزدلفة ليلة العيد. كام ال جيوز  االذان  يومها، وللعشـاء إذا مجُ
ن  أعاد  ـع بني صالتني بوضوء واحـد، وإذا أذّ للصـالة الثانية للمسـلوس إذا مجَ
الوضوء للثانية. وكذا املسـتحاضة الكثرية التي جتمع بني صالتني بغسـل  واحد 
نـت أعادت الغسـل للثانية. بـل كل من مجع  بني  عـىل األحـوط وجوباً، فإذا أذّ
هلام، بل لعله ال يرشع االذان  ملا بعدها  صالتني أدائيتني جيزئه هلام أذان واحد يف أوّ

. وكذا من مجع بني صالتني قضائيتني أو أكثر. حينئذٍ
(مسألة ١٢٨): يتحقق اجلمع بني الصالة بعدم الفصل بينهام بزمان طويل،  
وال ينافيـه التعقيب القليل. نعم ينافيه التنفل بـني الفريضيتني ولو بركعتني عىل  

. األحوط وجوباً
(مسألة ١٢٩): يسقط االذان واالقامة معاً يف موارد:

.  والظاهر  ن هلا واُقيم، إماماً كان أو مأموماً األول: من دخل يف مجاعة قد اُذّ
عدم مرشوعيته.

الثاين: من دخل املسـجد قبل تفرق اجلامعة سـواء صـىلّ منفرداً أم  مجاعة 
إماماً أو مأموماً برشوط:

أحدهـا: وحـدة املكان عرفـاً ولو كان واسـعاً عىل األحـوط وجوباً، فال  
ده لفصل املسـجد بعضه عـن بعض ببنـاء أو سـرت،أو لكون   يسـقطان مـع تعـدّ

خر عىل سطحه. إحدامها يف أرض املسجد واالُ
ثانيها: أن تكون اجلامعة السـابقة بأذان وإقامة. بل الظاهر االجتزاء بام إذا  
نوا   سـقط االذان واالقامة عنهم الجتزائهم بأذانِ غريهم وإقامته. نعم إذا مل يؤذّ

ن بعدهم. ويقيموا من دون أن يسقطا عنهم مل يسقط االذان واالقامة عمّ
ثالثهـا: أن تكـون الصالتان أدائيّتني مشـرتكتني يف الوقـت عىل األحوط  
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وجوباً، ففي غري ذلك يؤتى هبام برجاء املطلوبية.
وىل صحيحة، هذا والظاهر أن سقوط  االذان  رابعها: أن تكون اجلامعة االُ
ام غري مرشوعني ـ   ال رخصة.  واالقامـة مع اجتامع الرشوط عزيمة ـ بمعنـى أهنّ
.  نعم ال بأس  كام أن الظاهر عموم السـقوط لغري املسـجد مع وحدة املكان عرفاً

باإلتيان هبام فيه برجاء املطلوبية.
ن  الثالث: من سمع أذان غريه وإقامته للصالة، فإنه جيزئه ذلك عن أن  يؤذّ
مها أو بعضاً منهام أتمّ ما بقي برشط مراعاة  الرتتيب، وال  أو يقيم، ولو سمع أحدَ
ن واملقيم بني اإلمام واملأموم واملنفرد، وكذا ال  فرق يف السـامع بني  فرق يف املؤذّ
اإلمام واملنفرد، وأما املأموم فيشكل اكتفاؤه بسامع أذان  غريه وإقامته يف دخوله 

يف اجلامعة التي مل يؤذن هلا ومل جيزئها أذان آخر.
واخلالصة: سـامع اإلمـام يكفي عن االذان للجامعة، أما سـامع املأمومني  
أو بعضهم فال يكفي هلا. كام أنه يشكل مرشوعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد  

ن هلا وال أجزأها أذان آخر. اجلامعة لدخوله فيها إذا مل يكن قد اُذّ
(مسألة ١٣٠): يستحب حكاية االذان ملن سمعه، كام يستحب االذان يف  

.اُذن املولود اليمنى واالقامة يف اليرس

الفصل الثاين
فصول االذان ثامنية عرش: اهللا أكرب أربع مرات، ثم أشهد أن ال إله إال اهللا،  
ثم أشهد أن حممداً رسول اهللا، ثم حيّ عىل الصالة، ثم حيّ عىل الفالح، ثم  حيّ 

تان. عىل خري العمل، ثم اهللا أكرب، ثم ال إله إال اهللا، كلّ منها مرّ



وفصول االقامة سـبعة عرش، وهي كاالذان إال أن التكبري يف أوهلا مرتان  
والتهليل يف آخرها مرة، ويزاد فيها قبل التكبري يف آخرها: قد قامت   الصالة مرتني.

(مسألة ١٣١): تستحب الصالة عىل النبي وعىل آله (صلوات اهللا وسالمه  
عليهم أمجعني) عند ذكر اسمه الرشيف يف االذان وغريه، وعند سامع  اسمه 8.

 A(مسألة ١٣٢): ورد يف بعض االخبار أن من أجزاء االذان الشهادة لعيل
بالوالية وبإمرة املؤمنني، بل عن بعض كتب اجلمهور املخطوطة أن  أبا ذر (ريض 
ه  ن بالوالية لهA فشكاه الناس   لرسول اهللا 8 فأقرَّ اهللا تعاىل عنه) قد أذَّ

عىل ما فعل. 
إال انـه حيـث مل تتـم عندنا حجية االخبـار املذكورة فال جمـال لإلتيان هبا  
بنيـة اهنـا من أجـزاء االذان. نعم قد حيسـن اإلتيان هبـا ال بنية ذلـك، بل برجاء  
كوهنا من أجزاء االذان املستحبة، أو كوهنا مستحبة يف نفسها لقولهA يف  خرب 
االحتجـاج: «إذا قـال احدكـم: ال إلـه إال اهللا حممد رسـول اهللا فليقل: عيل أمري  
املؤمنـني»، والهنا شـهادة بحق جعله اهللا تعـاىل من الفرائض اخلمـس التي بني  

عليها اإلسالم، بل هو أمهها.
وهي بعد شهادة اذن اهللا سبحانه هبا يف بدء اخللق مع الشهادتني  األوليني، 
رفعاً لشـأهنا وتثبيتاً ملضموهنا، فقد رو ثقة اإلسالم الكليني بسنده  عن اإلمام 
ه اهللا بأسـامئنا. انه ملا خلق  السـاموات  الصـادقA قـال: «إنا أول أهل بيت نوَّ
واالرض أمـر مناديـاً فنـاد: أشـهد ان ال الـه إال اهللا ـ ثالثاً ـ أشـهد ان  حممداً 

رسول اهللا ـ ثالثاً ـ أشهد أن علياً أمري املؤمنني حقاً ـ ثالثاً ـ ». 
وال بـدع مـع كل ذلـك أن يؤتى هبـا يف االذان واالقامة تأكيداً هلـا وتثبيتاً  
ملضموهنـا ال بنيـة اجلزئية منهام، كام فعل املسـلمون يف عـرص النبي8 يوم  
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قتلوا (عيهلة) االسود العنيس الكذاب لعنه اهللا تعاىل، فقد قال مؤذهنمـ  إمعاناً  يف 
احلـط لدعوته وإعالناً بخمود نارها ـ: «أشـهد أن حممداً رسـول اهللا وان  عيهلة 

كذاب» ومل ينكر عليهم احد بأهنم قد أدخلوا يف االذان ما ليس منه.
وانـام تركـوا ذلك ومل يسـتمروا عليه لعدم احلاجة له بعـد ان ماتت دعوة  
العنيس بقتله. أما شـهادتنا هذه فال زال املسـلمون يف حاجة لالعالن هبا بعد ان  
جتاهلها البعض، بل ال زالوا مرصين عىل انكارها جمدين يف اطفاء نورها،  ويأبى 
Gاتباع أهل  البيت اهللا تعـاىل إال ان يتم نوره ويعيل كلمته. وعـىل ذلك جر
عىل مرِّ العصور وتعاقب الدهور حتى صار شعاراً هلم ورمزاً  لاليامن، من دون 
ان يدعـي أحـد منهم أهنا مـن أجـزاء االذان أو االقامة الواجبـة،  فالتزامهم هبا 
كالتزامهـم بالصـالة عىل النبي وعىل آله (صلوات اهللا وسـالمه   عليهم أمجعني) 

عند ذكر اسمه الرشيف راجح من دون أن يكون جزءً من  االذان وال االقامة.
(مسـألة ١٣٣): جيزئ يف السـفر والعجلة اإلتيان بـكل فصل من االذان  

واالقامة مرة مرة.
(مسألة ١٣٤): يشرتط يف االذان واالقامة اُمور:

األول: النيـة، فيؤتـى بالفصـول املتقدمة بعنـوان أهنـا أذان أو إقامة، وال  
يكفـي التلفّظ هبـا من دون قصد العنوان املذكور. والبـدّ فيهام من قصد القربة.  

واألحوط وجوباً تعيني الصالة التي يراد االذان واالقامة هلا.
الثـاين والثالـث: العقل وااليـامن، دون البلوغ، فيجـزئ أذان وإقامة غري  

. البالغ إذا كان مميزاً
الرابـع: الذكـورة عـىل األحوط وجوبـاً، فال جيـزئ أذان املـرأة وإقامتها  

للرجال، نعم جيزئان للنساء.



اخلامس: الرتتيب، بتقديم االذان عىل االقامة، وكذا الرتتيب بني  فصوهلام 
عـىل النحـو املتقـدم. وإذا خالـف الرتتيب بني الفصـول أعاد عىل مـا  حيصل به 

الرتتيب، إال أن تفوت املواالة، فيعيد من األول.
السادس: املواالة بني فصول كل من االذان واالقامة، فال يصح كل منهام  
. وكذا بني االذان   مـع الفصل الطويل املاحي للصورة عرفاً عىل األحوط وجوباً

واالقامة بالنحو الذي ال ينافيه الفصل بام يأيت. وكذا بني االقامة والصالة.
السابع: العربية، فال جيزئ ترمجتها بغري العربية، كام ال جيزئ  امللحون.

. الثامن: دخول الوقت، حتى للمنفرد يف الفجر عىل األحوط وجوباً
التاسـع: القيـام واالسـتقبال والطهـارة يف االقامـة دون االذان، بل غاية 

االمر  أهنا مستحبة فيه.
(مسـألة ١٣٥): يستحب فيهام التسـكني يف فصوهلام. مع التأينّ يف االذان  
واالرساع يف االقامة. كام يستحب يف االذان االفصاحُ بااللف واهلاء الواقعتني  يف 
ن، وغري  ذلك. ذُ آخر بعض فصوله، ورفعُ الصوت فيه، ووضع االصبعني يف االُ

(مسـألة ١٣٦): يكره الكالم يف أثناء االذان واالقامة، وتشتدّ الكراهة يف  
، وأشدّ ذلك بعد قول: قد قامت الصالة. االقامة، بل يستحب إعادهتا حينئذٍ

(مسـألة ١٣٧): يسـتحب الفصل بني االذان واالقامة بصالة ركعتني أو  
بسـجدة، أو بجلوس أو بكالم، إال يف الفجر فيكره الكالم. ويستحب أن يقول  
» أو: «سجدت  يف السـجود: «ال إله إال أنت ريب سـجدت لك خاضعاً خاشـعاً

.« لك  خاضعاً خاشعاً ذليالً

٢٠٣ ........................................................................... فصول األذان واإلقامة 
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الفصل الثالث
ها   مـن نـيس االذان واالقامـة حتّـى دخـل يف الصـالة اسـتُحب لـه قطعُ
ام إذا ذكـر ذلك قبل أن يركـع، وخصوصـاً إذا ذكره قبل أن   لتداركهـام، وال سـيّ
يقرأ. وكذا إذا نيس االقامة وحدها وذكر قبل القراءة. بل الظاهر جواز القطع يف  
غري ذلك لتدارك االذان أو االقامة، سواء ترك االذان وحده أم االقامة وحدها. 

. هام أو ترك أحدمها ثم بدا له التدارك جاز له القطع أيضاً د تركَ بل  لو تعمّ
(مسـألة ١٣٨): جيـري احلكـم املذكور يف مـن ترك بعـض فصوهلام، فله  
القطـع لتـدارك ما ترك وما بعده حمافظةً عىل الرتتيـب، إال مع االخالل باملواالة  

فيستأنف من األول.

تتميم: فيه إيقاظ وتذكري
قـال اهللا تعـاىل: (قد أفلـح املؤمنون * الذين هم يف صالهتم  خاشـعون)، 
وعـن النبي8 واالئمةG كام ورد يف أخبار كثرية ـ أنه ال  حيسـب للعبد 
 ، من صالته إال ما يُقبل عليه منها، وأنه ال يقدمنَّ أحدكم عىل  الصالة متكاسالً
، وال يفكرنَّ يف نفسـه، ويقبل بقلبه عىل ربه وال  يشـغله بأمر الدنيا،  وال ناعسـاً
وأن الصالة وفادة عىل اهللا تعاىل، وأن العبد قائم فيها بني  يدي اهللا تعاىل. فينبغي 
أن يكـون قائـامً مقام العبـد الذليل الراغـب الراهب  اخلائف الراجي املسـتكني 

. املترضع، وأن يصيل صالة مودع ير أن ال يعود  إليها أبداً



وكان اإلمـام زيـن العابدينA إذا قام يف الصالة كأنه سـاق شـجرة ال  
كت الريح منه، وكان اإلمامـان الباقر والصادق H إذا  يتحـرك منـه إال ما حرّ
ام يناجيان شيئاً يريانِه. ةً صفرةً وكأهنّ ةً محرةً ومرّ قاما  إىل الصالة تغريت ألواهنام مرّ

وينبغـي أن يكـون صادقاً يف قوله: (إيّاك نعبد وإيّاك نسـتعني) فال  يكون 
عابـداً هلواه وال مسـتعيناً بغري مواله. وكذا ينبغـي إذا أراد الصالة أو غريها  من 
ط يف جنب اهللا، ليكون  معدوداً  الطاعات أن يسـتغفر اهللا تعاىل ويندم عىل مـا فرّ

يف عداد املتقني الذين قال اهللا تعاىل يف حقهم: (إنَّام يتقبَّل اهللا من  املتَّقني).
وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت وإليه اُنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل،  

وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم.
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املبحث الثاين 
يف أفعال الصالة

وجيب فيها: النية، وتكبرية االحرام، والقيام، والقراءة، والذكر،  والركوع، 
والسجود، والتشهد، والتسليم، والرتتيب، واملواالة.

 فهنا فصول..

الفصل األول
يف النيّة

الصالة من العبادات التي جتب فيها النية، والبد فيها من اإلتيان باالفعال  
م يف الوضوء، وقد تقدم   بقصـد كوهنـا صالة قربة إىل اهللا تعاىل، عىل نحو ما تقـدّ
م، وتقدم كثري من الفروع  املتعلقة  هناك أنّه البدّ من عدم وقوع العبادة بوجه حمرَّ

بالنيّة اجلارية يف املقام.
(مسـألة ١٣٩): البـدّ مـن تعيني الصـالة التي يريـد اإلتيان هبـا ويمتثل 
دة بني  أمرهـا،  فـإذا كان عليه صلـوات متعددة ونـو اإلتيان بصالة منهـا مردّ
الفريضـة  والنافلة أو بـني االدائيّة والقضائية أو بـني القضائيّتني بطلت صالته. 
، كام لو نو الصالة الواجبة عليه فعالً وكان الواجب  نعـم يكفي  تعيينها إمجاالً
عليه صالةً  واحدةً ال يعرف نوعها صحت صالته، وكذا لو نو ما وجب عليه 



. الً ـ مثالً ـ  فيامإذا كان الواجب عليه متعدداً أوّ
(مسـألة ١٤٠): ال يشـرتط نيّة القضاء واالداء مع وحدة الصالة الواجبة  
عليه، فلو علم انشغال ذمته بصالة ظهر مثالً وترددت بني أن تكون أدائية  وقضائية 
كفـى نيّة الظهر الذي انشـغلت هبا ذمته. بل لو نـو الصالة اخلاصة  بتخيل أهنا 
أدائية فبانت قضائية مثالً أو بالعكس صحت صالته. فمن أفاق من  نومه وختيّل 
ت صالته  بـح ذلك اليوم بتخيل أهنـا أدائية  صحّ عدم طلوع الشـمس فصىلّ صُ
بح  حتّـى لو كانت الشـمس طالعةً يف الواقـع، وكذا لو ختيّـل طلوعها  فصىل صُ
ذلـك اليوم بتخيل أهنـا قضائية صحت صالته حتّى لو مل تكن طالعة  يف الواقع.

(مسألة ١٤١): ال يشرتط نية الوجوب وال االستحباب مع وحدة الصالة  
ذاتـاً، فمن علم مرشوعية صـالة ومل يعلم أهنا واجبة أو مسـتحبة أجزأه اإلتيان 
هبـا  بنيـة القربة واملرشوعية مـن دون حاجة إىل قصد الوجوب أو االسـتحباب 
، بل لو نواهـا عىل خالف واقعها خطأ صحت، كـام لو أعاد صالته   ولـو  إمجـاالً
وىل فإهنا تصح حتى لو انكشف   مجاعة بنية االسـتحباب لتخيل صحة صالته االُ

وجوهبا لبطالن صالته األوىل.
(مسـألة ١٤٢): إذا أتى بالصالة فنو قطعهـا ثم رجع عن ذلك قبل أن 
يـأيت  بيشء من االجزاء صحـت صالته. أما لو أتى بيشء مـن االجزاء مع النيّة  
عَ الصالة بعد إكامل القراءة،   املذكـورة فال جيتزئ به، كام لو نو قبـل القراءة قطْ
، بل يشـكل صحة   فقـرأ هبذه النية ثم عدل من نية القطع مل جيتزئ بقراءته حينئذٍ
صالتـه حتّى لو تدارك القـراءة. فاألحوط وجوباً االسـتئناف بعد فعل القاطع  

للصالة التي بيده أو بعد إكامهلا.
(مسـألة ١٤٣): ال جيـب يف الصاله البناء عىل عـدم قطعها، بل تصحّ مع  
الـرتدد يف قطعهـا، فلو صىلّ يف مـكان حيتمل تعذر إكامل صالتـه فيه واضطراره  

النية .............................................................................................. ٢٠٧
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لقطعها فصادف عدم حصول القاطع حتّى أمتها صحت صالته.
د فيام نواه  ـةِ صـالة معينة ثم تـردّ (مسـألة ١٤٤): إذا رشع يف الصـالة بنيَّ
ت   أو  ختيـل أنـه نو صالة اُخـر فمىض يف صالته بنيّة إمتام مـا دخل فيه صحّ

ووقعت عىل ما نواه عند الرشوع فيها.
(مسـألة ١٤٥): ال جيـوز العدول من صالة إىل اُخـر بحيث تقع للثانية 

إال  يف موارد:
األول: مـن دخل يف العرص ثم ذكر أنّه مل يصل الظهر أو دخل يف العشـاء  
ثـم ذكـر أنّه مل يصل املغرب، فـإن عليه العدول إىل السـابقة حمافظةً عىل الرتتيب  
الواجـب مـع بقاء حمـل العدول، وإال فال جمـال للعدول كام لو ذكـر أنه مل يصلّ  

املغرب بعد القيام للرابعة من العشاء فإهنا تبطل، كام تقدم يف املواقيت.
الثاين: إذا كانت الصالتان قضائيتني مرتتبتني، كالظهر والعرص واملغرب  

والعشاء، عىل نحو ما تقدم يف االدائيتني.
الثالث: ما إذا دخل يف احلارضة فذكر أنّ عليه فائتة، فإن له العدول  للفائتة 
مع سعة وقت احلارضة وبقاء حمل العدول، وإال تعنيّ إكامل الصالة عىل  ما نواها.
الرابـع: مـا إذا قرأ يف صـالة اجلمعة سـورة التوحيد والتفـت بعد الفراغ  
منها، فإنه يستحب أن جيعلها نافلة ويتمها ثم يصيل اجلمعة باجلمعة  واملنافقني.

اخلامس: إذا دخل يف الفريضة منفرداً ثم أقيمت اجلامعة استحب له  العدول 
بنيتـه للنافلـة وإمتامها ركعتني ليدخل يف اجلامعة. ولو علـم بعدم إدراك  اجلامعة 
إذا أمتهـا نافلـة جاز لـه قطعها، بل جيوز له قطعها حتّى مـع عدم خوف  الفوت.

(مسـألة ١٤٦): إذا عـدل يف غـري مـورد العـدول، فإن مل يـأت بيشء من  
االجزاء جاز له الرجوع إىل ما نواه أوالً ويتمّ صالته. وإن فعل شيئاً قبل الرجوع  



فكـام ال يقع ملا عـدل إليه، كذلك األحوط وجوباً عدم وقوعه ملا عدل منه ونواه  
، بل يتخريّ بني إبطاهلا بفعل املبطل وإمتامها برجاء وقوعها عام نواه أوالً  من  أوالً

دون أن يعتدّ هبا.
 ، (مسـألة ١٤٧): إذا شـكّ يف أثناء الصالة أنه نواها ظهـراً أو عرصاً مثالً
فـإن  كان مل يصـلّ الظهر قبـل ذلك نواها ظهراً واجتزأ هبا. وكذا لو شـكّ يف أنه 
صىلّ  الظهر. وإن كان قد صىلّ الظهر بطلت، واألحوط استحباباً عدم الدخول 

يف  غريها إال بعد إبطاهلا بفعل أحد املبطالت.
 (مسـألة ١٤٨): إذا قام لصالة ثم شـكّ بعد الدخول يف الصالة أنه نو
ما  قام له أو نو غريها مل يبنِ عىل أنه نو ما قام له، بل يتعنيّ عليه قطع ما بيده  
بفعل مبطل، أو إمتامه عىل ما نواه من دون أن جيتزئ به عن صالة خاصة، إال  أن 

يتذكر بعد ذلك ما نواه فيجتزئ هبا له.
(مسـألة ١٤٩): إذا كان يف أثناء الصالة ناوياً لصالة معينة ثم شكّ يف أنه  
هـل نـو تلك الصالة من أول االمر أو نو غريها مل جيتزئ هبا لصالة خاصة،  

وجيري عليه حكم املسألة السابقة.

الفصل الثاين
يف تكبرية اإلحرام

وهبـا يكون الدخـول يف الصالة. وهي ركن تبطل الصـالة بنقصها عمداً 
أو  سـهواً، كام تبطل بزيادهتا عمداً، فإذا جاء هبا ثانية بطلت الصالة فيحتاج إىل  
ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إىل خامسـة، وهكذا تبطل بالشـفع  
وتصح بالوتر إذا قصد بكل منها االفتتاح. والظاهر عدم البطالن بزيادهتا سهواً،  

٢٠٩ ................................................................................... تكبرية اإلحرام 
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كام لو نيس أنه افتتح الصالة بالتكبري فكربّ لالفتتاح. وإن كان األحوط استحباباً  
االستئناف بعد فعل املبطل. 

وصورهتـا: «اهللاُ أَكـرب»(١) وجيـب أن تكون عىل النهج العـريب، فال جيزئ  
امللحـون، كـام ال جيـزئ مرادفها بالعربيـة وال ترمجتهـا بغري العربيـة، وال تغيري  
صورهتـا بإضافـة يشء إليها، بـل األحوط وجوباً عدم وصلهـا بام قبلها بحذف  

مهزة (اهللا) وال بام بعدهابضم راء (أكرب) للدرج.
(مسـألة ١٥٠): اجلاهـل هبا جيـب عليه التعلـم ولو بتلقني غـريه هلا عند  
الصالة، فإن عجز عنها ـ تامة عىل ما سـبق ـ اجتزأ باملمكن منها، فإن عجز جاء  

بمرادفها بالعربية، فإن عجز فبرتمجتها.
(مسألة ١٥١): االخرس يأيت هبا عىل قدر االمكان، فإن مل يقدر عىل  يشء 
،  بأن  منها اكتفى بتحريك لسـانه وإشارته بإصبعه مع القصد للمعنى ولو إمجاالً
يعلم املعنى ويقصده عىل إمجاله حني حتريك اللسان واالشارة باالصبع  من دون 
استحضار له بخصوصياته، وكذا احلال يف قراءته للقرآن وتشهده  وذكره ودعائه.

(مسـألة ١٥٢):البـدّ يف تكبرية االحـرام من ظهور الصـوت ولو خفيفاً 
ه لو مل يكن مانع، وال يكفي ما دون ذلك، فضالً عام إذا  ع إال نفسَ بحيث  ال يُسمِ
د حتريك اللسـان والشـفتني. كام البد من   ، بل كان بمجرّ مل  يكن له صوت أصالً

عدم علوّ الصوت املفرط املعدود عرفاً من الصياح.
وهكذا احلال يف مجيع ما يعترب يف الصالة من قراءة أو ذكر أو غريمها.  نعم 
ال بـأس بارتفـاع الصوت املفرط يف القراءة واالذكار املأيت هبا ال بنيّة  اجلزئية من 

الصالة، كام يقع من املنبّهني يف صالة اجلامعة.

»، وهو خطأ شائع البدّ من االنتباه إليه وجتنّبه. ربَ كْ (١) بعض الناس يقرؤها هبذه الصيغة: «اهللا وَ



(مسألة ١٥٣): األوىل تفخيم الالم من لفظ اجلاللة والباء والراء من «أكرب».
(مسـألة ١٥٤): جيب القيام التام حال تكبرية االحرام فاذا تركه عمداً أو  

سهواً بطلت.
(مسألة ١٥٥): ال يكفي القيام حال امليش فلو جاء بتكبرية االحرام ماشياً  
عمداً بطلت، ولو كان ذلك سهواً فاألحوط وجوباً االستئناف بعد إمتام الصالة  

أو بعد فعل املبطل.
(مسـألة ١٥٦): األحـوط وجوباً الطمأنينة حال تكبـرية االحرام بحيث  
ـة يف ذلك. ولو   يصـدق عرفـاً أنه مسـتقر حينها غري مضطـرب، وال جيب املداقّ
أخلّ بالطمأنينـة عمداً مل جيتزئ بالتكبرية، وإن كان األحوط وجوباً فعل املبطل  
قبل إعادهتا. أما لو أخل بالطمأنينة سهواً فال تبطل التكبرية. كام أنه لو عجز عن  

الطمأنينة ملرض أو ارجتاجِ مكان ال يقدر عىل غريه سقطت.
(مسـألة ١٥٧): لو شـكّ يف تكبرية االحرام قبل اإلتيان بام بعدها وجب  
اإلتيـان هبـا، وإن كان ذلك بعد الدخول فيام بعدهاـ  كالقراءة بل االسـتعاذة بل  

دعاء التوجه االيت يف املسألة (١٥٩) ـ بنى عىل أنه أتى هبا.
(مسـألة ١٥٨): جيـزئ يف تكبـرية االفتتـاح واحـدة، واالفضـل ثـالث  
تكبريات، وأفضل منها مخس، وأفضل منها سـبع. ويتحقق الدخول يف الصالة  
ل لفضيلتها. ويسـتحب لإلمـام يف صالة اجلامعة   وىل، والزائـد عليهـا مكمّ بـاالُ

اجلهر بواحدة واالرسار بالباقي.
(مسـألة ١٥٩): جيوز اإلتيان بالتكبـريات والءً من غري دعاء. واالفضل 
أن  يكـرب ثالثـاً ثم يقـول: «اللهم أنت امللـك احلق ال إله إال أنت سـبحانك إينّ 
ظلمـت  نفـيس فاغفر يل ذنبـي إنّه ال يغفر الذنوب إال أنـت»، ثم يكرب تكبريتني 
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ثـم يقول:  «لبيك وسـعديك واخلري يف يديـك والرش ليس إليـك، واملَهدي من 
هديـت، ال  ملجـأ منـك إال إليـك سـبحانك وحنانيـك وتباركـت وتعاليـت 
سـبحانك رب  البيت»، ثم يكرب التكبريتني االخريتني ويقول: «وجهت وجهي 
للـذي فطر  السـموات واالرض حنيفاً مسـلامً وما أنا مـن املرشكني، إنّ صاليت 
ـكي  وحميـاي وممـايت هللا رب العاملـني ال رشيك لـه وبذلك اُمـرت وأنا من  ونُسُ
املسـلمني»  وهو دعـاء التوجه. وإذا اجتـزأ بتكبرية واحدة اسـتُحب له يف دعاء 
التوجـه أن  يقـول بعدها: «وجهت وجهي للذي فطر السـموات واالرض عىل 
ـكي وحمياي  ملـة إبراهيـم  حنيفـاً مسـلامً وما أنا مـن املرشكـني، إن صاليت ونُسُ

وممايت هللا رب  العاملني ال رشيك له، وبذلك اُمرت وأنا من املسلمني».
(مسـألة ١٦٠): يسـتحب أن يكون التكبري يف حال رفع اليدين مسـتقبالً  
بباطنهام القبلة، واألوىل أن تكونا مضمومتي االصابع كلها أو ما عدا االهبامني.  
ذنني  ويستحب أن يكون رفعهام مقارباً للوجه أو ما زاد عىل ذلك حتّى حياذي  االُ

وال يزيد عىل ذلك، فإذا أتم التكبري أسبل يديه.

الفصل الثالث
يف القيام

وهـو إنام جيـب يف الصـالة الواجبة مـع القـدرة واالختيار ويسـقط فيها  
بالتعذر، كام يأيت. وال جيب يف الصالة املندوبة، كام تقدم يف فصل   أعداد الصالة.

(مسـألة ١٦١): يشـرتط يف الصالة الواجبة مع القدرة القيام حال تكبرية  
االحـرام، وحال القراءة أو الذكر بـدالً عنها وقبل الركوع وبعده. واالخالل به  
عمداً مبطل للصالة يف اجلميع. بل تقدم أنّ من كربّ جالسـاً سهواً تبطل صالته،  



وكذا لو قام راكعاً من دون أن هيوي للركوع من القيام سهواً، نعم ال إشكال يف  
صحة صالته لو هو من الركوع للسـجود سـهواً من دون أن ينتصب قائامً من  

الركوع، عىل ما يأيت يف مبحث الركوع.
(مسـألة ١٦٢): جيب مع االمكان االعتدال يف القيام، فإذا انحنى بظهره 
أو  مـال إىل أحـد اجلانبني بطل، وكـذا إذا فرج بني رجليه كثرياً أو قوسـهام بثني  

الركبتني إىل اإلمام. نعم جيوز إطراق الرأس، وإن كان االفضل انتصابه.
(مسـألة ١٦٣): األحـوط وجوباً القيـام عىل متام القدمـني مجيعاً، ال عىل  
أحدمهـا وال عىل اُصوهلام وال عىل أطراف االصابع. نعم ال جيب اشـرتاك الكل  
خر، وعىل  بعض  يف االعتـامد، بل جيـوز االعتامد عىل إحد القدمـني دون االُ

القدم دون بعض مع وضع متام القدمني عىل االرض.
(مسـألة ١٦٤): جيوز االتكاء حال القيام واالعتامد عىل يشء من إنسـان 
أو  عصـا أو حائـط، وإن كان مكروهـاً، بل األحوط اسـتحباباً االسـتقالل مع 

االمكان.  أما مع االضطرار فال بأس به.
ـ  ولو معتمـداً عىل يشءـ  اجتزأ   ر القيـام منتصباً (مسـألة ١٦٥): إذا تعـذّ
بمسـمى القيام ولو منحنياً أو مائالً إىل أحد اجلانبني، أو مع عدم الطمأنينة، فإن  
ر صىلّ من جلـوس. وجيب حينئذٍ ـ مع االمـكان ـ االنتصاب بإقامة الظهر   تعـذّ
واعتداله. واألحوط استحباباً عدم االتكاء واالعتامد حاله، كام تقدم يف القيام.

(مسألة ١٦٦): من عجز عن اجللوس صىلّ مضطجعاً عىل جانبه االيمن،  
هـاً إىل القبلـة بصـدره، فـإن مل يسـتطع صـىلّ مضطجعاً عـىل جانبه االيرس   موجّ
موجهاً إىل القبلة بصدره أيضاً، فإن مل يستطع صىلّ مستلقياً بحيث لو جلس  كان 
مستقبالً للقبلة. ويومئ للركوع والسجود. وليكن إيامء السجود أخفض.  ومع 
ره ينوي بقلبه.  كام أن  . ومع تعذّ ر االيامء يغمض عينيه عىل األحوط وجوباً تعـذّ
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األحـوط وجوباً مع القدرة أن يضع حال السـجود بااليامء جبهته عىل ما  يصحّ 
السجود عليه، وكذا يف حال السجود بتغميض العينني. وال جيب ذلك  يف النافلة.

(مسـألة ١٦٧): إذا متكن من القيام وعجز عن الركوع قائامً صىلّ من قيام  
وركع جالساً، وإذا عجز عن الركوع أو السجود جالساً أومأ للركوع قائامً وأومأ  
للسـجود ـ مع تعذره ـ قائامً أو جالسـاً، وجلس للتشـهد. ومـع اإليامء جيري ما  
تقدم يف املسـألة السـابقة من كون اإليامء للسجود أخفض ووضع اجلبهة عىل ما  

يصح السجود عليه.
غ لالنتقال من القيام للجلوس وملا بعده   (مسألة ١٦٨): حد العجز املسوِّ
ر احلقيقـي أو لزوم الرضر، مـن مرض أو عـدوّ أو نحومها،   مـن املراتـب التعذّ

ويكفي فيه اخلوف أو لزوم احلرج واملشقة التي يصعب حتملها عادة.
(مسألة ١٦٩): من قدر عىل القيام يف بعض الصالة دون بعض وجب عليه  
القيام حتّى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر حتّى يعجز، وهكذا حتّى يتم  صالته.

(مسـألة ١٧٠): إذا دار االمـر بني الصـالة من جلوس بركوع وسـجود  
والصالة قائامً بااليامء اختار األول. وكذا إذا دار االمر بني الصالة ماشياً بااليامء  
. نعـم إذا دار االمر بني الصالة ماشـياً مع الركوع والسـجود  والصـالة جالسـاً
ـني  والصـالة من جلوس فاألحـوط وجوباً اجلمع بينهام. كـام أن األحوط  التامّ

وليني اجلمع بني الوجهني. استحباباً  يف الصورتني االُ
عَ  (مسـألة ١٧١): إذا دخـل الوقت وهو قادر عىل الصالة مـن قيام وتوقّ
ر عليه جاز  ط حتّى تعذّ دَ  العجز عنها يف الوقت وجبت املبادرة إليها، فإن فرّ جتدُّ
له  الصالة جالسـاً أو ما دوهنا من املراتب املتقدمة واجتزأ هبا، بل األحوط وجوباً  
مع التفريط عدم االكتفاء باملشقة يف االنتقال للمرتبة الدانية ولزوم حتمل  احلرج 
باإلتيـان بالصالة التامة لو قدر عليهـا. وهكذا احلال يف مجيع موارد  القدرة عىل 



د العجز يف أثناء الوقت. ع جتدُّ الصالة التامة وتوقُّ
(مسألة ١٧٢): إنام ترشع الصالة الناقصة باجللوس وما دونه من املراتب  
مع اسـتيعاب العذر للوقت، فلو بادر إليها يف أول الوقت كانت صحتها مراعاة  
ر الصالة التامة، إال ما اسـتثني   باسـتمرار العذر، وكذا احلال يف مجيع موارد تعذّ

فينبَّه عليه يف موضعه.
(مسـألة ١٧٣): يسـتحب يف القيـام إسـدال املنكبـني وإرسـال اليديـن 
ووضع  الكفني مبسـوطتني مضمومتي االصابع عىل الفخذين بحذاء الركبتني، 
وأن  يكون نظره ـ يف غري حال القنوت ـ إىل موضع السجود، وأن يصفَّ قدميه  
خر، وإن يستقبل هبام ويباعد  بينهام  متحاذيتني بحيث ال تتقدم إحدامها عىل االُ
جات إال  املرأة فإن  فرَ بإصبع إىل شـرب، واالفضل أن يكون بينهام ثالث أصابع مُ
االفضـل هلا أن جتمع بني قدميها، وأن يسـاوي بينهـام يف   االعتامد، وأن يكون يف 

حال خضوع وخشوع كقيام العبد الذليل بني يدي  املوىل اجلليل.

الفصل الرابع
يف القراءة

وىل والثانية مـن كل صالة ـ فريضةً كانـت أو  نافلة ـ  البـد يف الركعـة االُ
قراءة سـورة فاحتة الكتاب. ومنها البسـملة، فإهنا جزء منها ومن كل  سورة عدا 

سورة براءة.
(مسـألة ١٧٤): جيـب يف الفريضة قراءة سـورة كاملة بعدهـا، واملراد هبا  
الفريضة باالصل وإن صارت مندوبة بالعارض، كالصالة اليومية املُعادة مجاعةً  
وصالة العيدين يف عرص الغيبة. أما النافلة فال جيب فيها قراءة السـورة حتّى لو  
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وجبـت بالعـارض، كنذر أو إجـارة. نعم بعض النوافل اخلاصـة وردت بكيفيّة  
خمصوصـة مشـتملة عىل سـور أو آيات خمصوصـة وغري ذلك، فالبـد يف إدراك  

فضيلتها من املحافظة عىل كيفيتها الواردة.
(مسـألة ١٧٥): تسـقط السـورة يف الفريضـة عن املريض واملسـتعجل.  
واألحوط وجوباً فيهام االقتصار عىل صورة املشقة يف اجلملة، بل ال إشكال  يف عدم 
كفاية كون الشـخص ممن يسـتعجل يف صالته ولو من دون شـغل لعدم  اهتاممه 
هبـا. كام يكفي يف ترك السـورة خوف ضيق الوقـت، واخلوف من يشء  يرضّ به.
(مسـألة ١٧٦): ال جتـوز قراءة السـور التي يفوت الوقـت بقراءهتا. فإن 

قرأها  متعمداً متلفتاً لفوت الوقت بقراءهتا وحلرمة ذلك بطلت الصالة.
(مسـألة ١٧٧): مـن قرأ السـورة التي يفـوت الوقت بقراءهتـا غفلةً عن 
ذلـك،  فإن التفـت يف االثناء مع إمكان التدارك بتبديل السـورة وإدراك الوقت 
وجب  وصحت صالته، وكذا مع ضيق الوقت عن قراءة سورة اُخر إذا أمكن 
إدراك  الوقت ولو بإدراك ركعة، حيث جيب حينئذٍ ترك السورة الدراك الركعة.
وأمـا إذا التفـت مع ضيق الوقت عن إدراك الركعة أو بعد خروج الوقت  
. وكذا لو التفت   فيجب إكامل السـورة وإمتام الصالة وتقع الصالة قضاء حينئذٍ

بعد إكامل السورة أو بعد إمتام الصاله، فإهنا تصح وتقع قضاء.
(مسـألة ١٧٨): ال جتوز قراءة إحد سـور العزائـم االربع يف الفريضة،  
لوجوب السـجود هبا املوجب لبطالهنا. فإن قرأ هبـا بنيّة اجلزئية متعمداً وملتفتاً  

لذلك بطلت صالته.
(مسـألة ١٧٩): مـن قرأ إحد سـور العزائـم ال بنيّة اجلزئيـة حرم عليه 

قراءة  آية السجدة منها، فإن قرأها سجد هلا وبطلت صالته.



(مسـألة ١٨٠): من قرأ إحد سـور العزائم بنيّة اجلزئية سـهواً أو غفلةً 
عن  وجوب السـجود هلا أو عن بطالن الصالة بالسجود املذكور، فإن مل يلتفت 
ومل  يسـجد هلا حتّى أتم صالته صحت صالته، ووجب عليه السـجود للتالوة. 

وكذا  تصح صالته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصالة أو جهالً هبا.
وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صالته،  وإن 
التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورةـ  ولو بعد جتاوز النصفـ   لسورة 
اُخر وصحت صالته، فإن مل يعدل واستمر يف قراءة سورة العزيمة  بطلت صالته.

(مسـألة ١٨١): إذا اسـتمع إىل آية السـجدة وهو يف الصالة أومأ برأسـه  
للسجود ومل تبطل صالته. وكذا إذا سمعها من غري استامع عىل األحوط  وجوباً، 

. وإن مل يومئ عىص، ومل تبطل صالته أيضاً
ةً فقرأ اإلمام سـورة من   (مسـألة ١٨٢): من صىلّ مـع إمام من العامة تقيّ
العزائم فإن سـجد اإلمام هلا سـجد معه، وإن مل يسـجد اجتزأ بااليامء وصحت  

صالته يف احلالني.
(مسـألة ١٨٣): جتوز قراءة سـورة من العزائم يف النافلة فإذا بلغ موضع  
السـجود سـجد وال تبطل صالتـه، بل يتمها، وكـذا احلكم لو قرأ آية السـجدة  

منها. ولو نيس السجود هلا يف حمله جاء به متى ذكره يف الصالة أو بعدها.
(مسألة ١٨٤): سور العزائم أربع: سورة (أمل السجدة)، وموضع السجود  
لت، وموضع   منها االية اخلامسة عرشة. وسورة (حم السجدة) وهي سورة فصّ
السجود منها االية السابعة والثالثون. وسورتا النجم والعلق، وموضع السجود  

منهام االية االخرية.
(مسـألة ١٨٥): جيب السـجود لقراءة االيات املذكورة من سور العزائم  
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االربع ولو يف غري الصالة عىل القارئ واملسـتمع، بل السـامع من دون اسـتامع  
ياً فال جيب عليه السـجود، بل األحوط   عـىل األحوط وجوباً، إال أن يكون مصلّ

وجوباً له االيامء برأسه بدالً عنه.
(مسألة ١٨٦): ال جيب السجود بقراءة بعض االية أو سامعها، إال إذا كان  

. مشتمالً عىل اجلملة املتضمنة للسجود، فإن األحوط وجوباً السجود حينئذٍ
(مسـألة ١٨٧): يستحب السـجود يف كل موضع من القرآن يشتمل عىل  
سـجدة، ومنهـا املواضـع املعروفة املسـجلة يف املصاحف املطبوعـة، حيث  ذكر 
العلامء اسـتحباب السـجود فيها باخلصوص، ومنها سجدة سورة (ص) وإن  مل 

تشتمل عىل السجود بل اشتملت عىل الركوع.
(مسألة ١٨٨): وجوب السـجود يف العزائم االربع واستحبابه يف غريها  

فوري، ومع عدم املبادرة عمداً أو سهواً ال يسقط، بل يبقى عىل فوريته.
(مسألة ١٨٩): يتكرر السجود بتكرر السبب. ولو تعدد السبب ومل يسجد  
يف الكل وجب عليه تكرار السـجود، ويكفي ختلل رفع الرأس بني السـجدتني  

وال جيب اجللوس التام بينهام كام يف الصالة.
، عىل نحو ما تقدم يف  الوضوء.  (مسألة ١٩٠): جيب يف سجود التالوة النيّةُ
واألحوط وجوباً مماسـة اجلبهة لالرض أو ما أنبتت، وعدم علوّ  مسـجد اجلبهة 
بأكثر من أربعة أصابع. ووضع املسـاجد السـبعة عـىل االرض عىل  نحو ما يأيت 
يف سـجود الصالة. نعم ال جيب االخريان مع قراءة السـجدة حال  الركوب، بل 

يكفي السجود بااليامء.
(مسـألة ١٩١): ال يشـرتط يف هذا السـجود االسـتقبال وال الطهارة من  
احلدث وال اخلبث، وال يسـقط عن احلائض، كام ال يشـرتط فيـه طهارة موضع  



اجلبهة وال سرت العورة وال بقية رشوط سجود الصالة.
د وال تسليم.  (مسـألة ١٩٢): ليس هلذا السجود تكبري لالفتتاح وال تشهّ
نعم  يسـتحب التكبري بعد رفع الرأس منه. واألحـوط وجوباً الذكر فيه وجيزئ 
داً  فيـه ما  جيزئ يف سـجود الصالة. واالفضـل أن يقول فيه: «سـجدت لك تعبُّ
ـاً ال  مسـتكرباً عـن عبادتك وال مسـتنكفاً وال مسـتعظامً، بل أنـا عبد ذليل  ورقّ

خائف  مستجري».
(مسـألة ١٩٣): ال جتوز قراءة البسملة يف الفريضة بنيّة اجلزئية يف الصالة  
إال بنية تعيينها لسورة خاصة. وإذا مل يعينها لسورة فإن قصد هبا الذكر أو القرآن  
من دون نية اجلزئية مل تبطل الصالة، وإن قصد هبا اجلزئية عمداً بطلت  الصالة، 
تزأ هبـا، بل البد من إعادهتا  للسـورة التي  وإن كان سـهواً مل تبطلهـا، لكـن ال جيُ

يريد قراءهتا.
ولو عينها لسـورة فليس له أن يقرأ هبا غريها، بل البدّ من إعادهتا للثانية  

إذا جاز العدول إليها، عىل ما يأيت التعرض ملوارده.
(مسـألة ١٩٤): يكفـي يف تعيني البسـملة للسـورة االمجـايل االرتكازي  
الناشـئ مـن العـادة، فلو كان مـن عادته أن يقرأ سـورة االخالص بعـد الفاحتة 
فجاء  بالبسملة هلا جرياً عىل عادته من دون التفات تفصييل لذلك وقعت لسورة  
االخالص ومل حيتج العادهتا. وهكذا احلال يف كل ما هو مشـرتك بني السور  مما 

يقع يف أوائلها مثل (أمل) و(حم) و(احلمد هللا) و(تبارك الذي) وغريها.
د يف السـورة التـي قصدها هلا مل   (مسـألة ١٩٥): إذا قـرأ البسـملة ثم تردَّ

جيتزئ هبا، بل البد من إعادهتا للسورة التي يريد قراءهتا.
(مسـألة ١٩٦): إذا عزم يف أول الصالة عىل قراءة سـورة خاصة ثم غفل  
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عنها وقرأ غريها جرياً عىل عادته أو المر آخر اجتزأ بام قرأ.
(مسـألة ١٩٧): األحـوط وجوبـاً عـدم الزيـادة عـىل سـورة واحـدة يف  
الفريضـة، وذلـك بـأن يأيت بام زاد عىل السـورة عـىل أنّه جزء مـن الصالة إالّ يف  
ا إذا أتى به ال بقصد اجلزئية بل بام أنّه قراءة للقرآن فال   مـوارد العـدول االتية، أمّ
بـأس به. وكذا ال بأس باإلتيان بأكثر من سـورة يف النوافـل مطلقاً، بل مجلة من  

النوافل يستحب فيها ذلك أو يلزم.
(مسألة ١٩٨): ال جيوز االقتصار يف ركعة واحدة من الفريضة عىل سورة  
(الضحـى) وال عىل سـورة (أمل نرشح) وال عىل سـورة (الفيل) وال عىل سـورة  
(االيـالف)، بل مـن أراد قـراءة إحد هذه السـور لزم عليه اجلمـع يف الركعة  
وليني أو السـورتني االخريتـني مع الرتتيـب بينهام   الواحـدة بـني السـورتني االُ

البسملة يف كل منهام.
ـ   اجلحـد  أو  التوحيـد  سـورة  مـن  العـدول  جيـوز  ال   :(١٩٩ (مسـألة 
خر. ويكفي يف عدم جواز   وهي الكافـرون ـ إىل غريمها، وال من إحدامهـا لالُ
ثي   العدول الرشوع بالبسـملة. وأما العدول من بقيّة السـور فال جيـوز إذا قرأ ثلُ

السورة، بل األحوط وجوباً عدم العدول مع جتاوز النصف.
(مسـألة ٢٠٠): من أراد أن يقرأ سورة اجلمعة أو املنافقني يف يوم اجلمعة  
  ، فنيس وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول منها والرجوع إىل ما أراد قراءته أوالً
د قراءة التوحيد   سواءً كان ذلك يف صالة الصبح أم الظهر أم العرص، أما لو تعمّ
مـن أول االمر فاألحوط وجوباً عدم العدول منها، كام أن األحوط وجوباً عدم  

. العدول من سورة اجلحد للسورتني املذكورتني مطلقاً
(مسألة ٢٠١): يتخري املصيل يف الثالثة من املغرب واالخريتني من  الرباعية 
بـني قـراءة الفاحتة والذكر، مـن دون فرق بني اإلمام واملأمـوم واملنفرد.  والذكر 



. ويف أفضليته لإلمام   واملنفرد إشكال. أفضل للمأموم، بل هو األحوط استحباباً
(مسـألة ٢٠٢): ال جيب مساواة الركعتني االخريتني يف القراءة أو الذكر،  

.خر بل جيوز القراءة يف إحدامها والذكر يف االُ
(مسألة ٢٠٣): جيوز العدول من الذكر قبل إكامله إىل القراءة، وكذا  العكس.

(مسألة ٢٠٤): إذا قصد أحدمها فسبق لسانه إىل االخر فال جيتزئ به، بل  
البدّ من االستئناف له أو لبديله. أما إذا عزم من أول االمر عىل اإلتيان بأحدمها  
أو كان من عادته ذلك فنيس وأتى باالخر فإنه جيتزئ به، وكذا إذا قرأ باعتقاد  أنه 
وليـني فتبـني أنه يف االخريتني أو اعتقد أنه يف االخريتني فاختار القراءة  ثم  يف االُ
وليني فغفل وأتى بالتسـبيح   ثم تبنيّ أنّه  وليني، أو اعتقد أنه يف االُ تبـني أنه يف االُ

يف االخريتني، فإنه جيتزئ بام أتى به يف مجيع ذلك وال حيتاج  لالستئناف.
(مسألة ٢٠٥): يكفي يف الذكر يف الركعتني االخريتني أن يقول: (سبحان  
، أو يقـول:  اهللا واحلمـد هللا وال إلـه إال اهللا واهللا أكـرب) مـرة، واالفضـل ثالثـاً
(سبحان  اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا) ثالثاً، أو يقول: (احلمد هللا وسبحان اهللا 
واهللا أكرب)  مرة، أو يسبح وحيمد اهللا ويستغفر. بل حيتمل االجتزاء بمطلق الذكر 
 مـن دون  حتديـد بصـورة خاصـة، لكن األحـوط وجوباً االقتصـار عىل إحد

الصور  املتقدمة. واألوىل يف غري الصورة االخرية إضافةُ االستغفار.
وليني من   (مسألة ٢٠٦): جيب اجلهر عىل الرجال بالقراءة يف الصبح واالُ

ن بينه وبني االخفات. املغرب والعشاء، وال جيب عىل النساء فيها، بل يتخريّ
(مسـألة ٢٠٧): جيـب االخفـات عـىل الرجـال والنسـاء يف القـراءة يف  
الظهرين، كام جيب عليهم مجيعاً االخفات يف ثالثة املغرب والركعتني  االخريتني 

من الرباعية، سواء اختار املصيل الذكر أم القراءة.
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الصـالة  مـن  وليـني  االُ يف  بالبسـملة  اجلهـر  يسـتحب   :(٢٠٨ (مسـألة 
االخفاتية،  بل حتّى يف االخريتني لو اختار القراءة، وإن كان األحوط اسـتحباباً 

االخفات،  بل جيب عىل املأموم يف اجلامعة.
(مسـألة ٢٠٩): جيب اجلهـر يف صالة اجلمعة، ويسـتحب يف صالة ظهر  

. يوم اجلمعة متاماً كانت أو قرصاً
(مسألة ٢١٠): يتخري املصيل بني اجلهر واالخفات فيام عدا القراءة وذكر  
الركعتني االخريتني، كتكبرية االحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد  والتسليم.
(مسـألة ٢١١): تقدم عند الـكالم يف تكبرية االحرام حـدّ الكالم املعترب 
يف  مجيـع االلفـاظ الـواردة يف الصـالة. أما اجلهـر واالخفات يف املقـام فالظاهر 
أن  املرجـع فيهـام إىل العرف، فاالخفات ما يصدق بـه االرسار عرفاً، واألحوط  
وجوبـاً فيه عدم ظهور جوهر الصوت، واجلهر ما يصدق به االعالن واالظهار  
عرفاً الرتفاع الصوت، واألحوط وجوباً فيه ظهور جوهر الصوت. وعىل ذلك  
ال جيـزئ يف اجلهر وال االخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره، كالكالم  

املرتفع الصادر من املبحوح.
(مسألة ٢١٢): ال بأس بارتفاع الصوت املفرط يف القراءة واالذكار املأيت  

هبا ال بنيّة اجلزئية من الصالة، كام يكون من بعض املنبّهني لصالة اجلامعة.
(مسألة ٢١٣): إذا جهر املصيل يف موضع االخفات أو أخفت يف موضع  
اجلهـر عمـداً بطلـت صالته، وإذا كان ناسـياً أو جاهـالً باحلكـم ـ ولو للجهل  
بضابـط اجلهـر واالخفات ـ صحت صالتـه. نعم إذا كان مـرتدداً حني الصالة  
فجهـر أو أخفـت برجاء املطلوبية وانكشـف خمالفة ما أتى بـه للواقع فاألحوط  

وجوباً له االعادة.
ر النايس أو علم اجلاهل يف أثناء القراءة أو الذكر  (مسـألة ٢١٤): إذا تذكّ



أو  بعدمها مل جتب عليه إعادة ما قرأه.
(مسـألة ٢١٥): جيـب يف القـراءة والذكـر وغريمهـا ممـا هـو مطلوب يف  
الصـالة أن يكـون عىل النهـج العريب، فال جيـزئ امللحون وال الرتمجـة، نظري ما  
تقدم يف تكبرية االحرام. نعم ال يلزم ذلك يف الذكر املأيت به ال بقصد اجلزئية  يف 

الصالة.
(مسألة ٢١٦): جيب حذف مهزة الوصل يف الدرج إن مل تفصل عام قبلها  
بسكتة مثل مهزة (اهللا) و(الرمحن) و(الرحيم) و(اهدنا) وغريها، كام جيب  إثباهتا 
مع الوقوف عىل ما قبلها، وجيب إثباب مهزة القطع مثل مهزة (إياك)  و(أنعمت) 

و(أشهد) ونحوها.
(مسـألة ٢١٧): الظاهر جواز الوقوف باحلركة والوصل بالسكون، وإن 
 ،وال جيوز تبديل احلركة بحركة اُخر . كان  األحوط استحباباً ترك االمرين معاً

. وإال  كان الكالم ملحوناً باطالً
(مسـألة ٢١٨): الظاهـر عدم وجـوب املدّ يف الواو السـاكنة املضموم ما  
قبلها والياء السـاكنة املكسـور ما قبلها، وااللف املفتـوح ماقبلها إذا كان بعدها  
وء) و(جيء). بل وكذا   مهزة وإن كانتا يف كلمة واحدة، مثل (جاء) و(ماء) و(سُ
إذا كان بعدها سـكون الزم كام يف مثل (ضآلّني). لكن البدّ من ظهور احلروف  
املذكورة عرفاً وعدم حذفها بسـبب التقاء الساكنني. نعم حيسن املدّ يف  املوردين 

. املذكورين، خصوصاً الثاين، بل هو األحوط استحباباً
(مسـألة ٢١٩): جيب إظهـار الم التعريف وال جيـوز إدغامها فيام بعدها 
إذا  كان بعدها أحد احلروف القمرية، وهي: اهلمزة والباء واخلاء واحلاء  والعني 
والغـني والفاء والقاف والكاف وامليم والواو واهلاء والياء، كام يف مثل  (احلمد) 
و(العاملني) و(املستقيم)، وهو األحوط وجوباً قبل اجليم، كام يف  (اجلاين)، كام أن 
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األحـوط وجوبـاً عدم إظهـار الم التعريف بل تدغم فيام بعدهـا  إذا كان بعدها 
أحد احلروف الشمسية، وهي باقي احلروف اهلجائية.

(مسألة ٢٢٠): جيب إدغام أحد احلرفني املتامثلني يف االخر إذا كان  األول 
)، وهو األحوط وجوباً  فيام إذا كانا  ) و(عمّ ساكناً وكانا يف كلمة واحدة كام يف (مدّ
يف كلمتـني، كـام يف (إذهب بكتايب) و(يدرككم)، وأمـا إذا كان  احلرفان متقاريب 
املخـرج ـ كالتـاء والدال والطاء، وكالثـاء والذال، والضاد  والظـاء ـ فال يدغم 
. وجيزئ فيه اجلري  عىل ما تقتضيه طبيعة  األول إدغامـاً تاماً، بل قد يظهر قليـالً
النطق من دون تكلّف كام يف (عبدتم) و(قالت طائفة)  و(يلهث ذلك) ونحوها.

(مسـألة ٢٢١): األحوط وجوباً إدغام النون الساكنة ـ حتى نون التنوين 
ـ بـام  بعدهـا اذا كان بعدها أحد حروف (يرملون). فمثـل (من ما) تقرأ: (مما)، 
ومثـل  (أشـهد أن ال إلـه إال اهللا) تقـرأ: (أشـهد أال إله إال اهللا)، ومثـل (حممد وآل 

آل حممد)، وهكذا حممد)  تقرأ: (حممدِ وّ
(مسألة ٢٢٢): يتخري املكلف يف القراءة بني القراءات املشهورة  املتداولة 
يف زمان االئمةG. وإن كان األوىل اليوم القراءة عىل ما هو املثبت  يف املصاحف 

املشهورة بني املسلمني.
(مسـألة ٢٢٣): جيوز يف سـورة الفاحتة قراءة (مالك يوم الدين) و(ملك  

يوم الدين) وقراءة (رصاط) و(رساط)، وإن كان األوىل األول يف املقامني.
) بضـم الفاء مع  واً فُ (مسـألة ٢٢٤): جيـوز يف سـورة التوحيد قـراءة: (كُ
) بضم الفاء وسـكوهنا مع اهلمزة. وإن كان األوىل األول. ؤاً فُ ) و(كُ ؤاً فْ الواو،  و(كُ

(مسـألة ٢٢٥): األحـوط وجوبـاً يف قوله تعاىل: (قل هـو اهللا أحد * اهللا  
ج. ) وكرسه يف الدرْ الصمد) إظهار تنوين (أحدٌ



(مسـألة ٢٢٦): جتب املواالة بني حروف الكلمـة الواحدة باملقدار الذي  
يتوقف عليه صدق الكلمة عرفاً، فإذا فاتت املواالة سهواً بطلت الكلمة فتجب  
إعادهتـا وال تبطل الصالة بذلـك، وكذا املواالة بني حـرف التعريف ومدخوله  
  . عـدّ كلمة واحـدة عرفاً وبـني الضمـري املتصل ومـا يتصل به، ونحـو ذلك مما يُ
واألحـوط وجوبـاً عـدم الفصـل املعتد بـه بني حـرف اجلر ومدخولـه وحرف  
العطف ومدخوله وحـرف النداء واملناد، بل مجيع احلروف ومدخوهلا،  وكذا 

املضاف واملضاف إليه.
كراً من تسـبيح أو تشـهد أو نحومها،   وأما يف غري ذلك، فإن كان الكالم ذِ
ـ  ومنه التسليمـ   فالالزم  مما كان وظيفة املصيل فيه قصد أداء مضمونه ولو إمجاالً
املحافظـة فيه عىل املواالة بني املفردات يف اجلملـة الواحدة، وبني  اجلمل املتعلِّق 
بعضهـا ببعـض، كاجلملة احلاليـة والتعليلية مع مـا قبلها،  وكاجلمـل املتعاطفة 
وغريهـا، فـال جيـوز الفصـل بينهـا بالـكالم االجنبـي وال  بالسـكوت الطويل 
الذي ال يتعارف عند أهل اللسـان إال عند االعراض عن  الكالم، فمن سـكت 
باملقـدار املذكـور بني أجزاء الشـهادتني يف التشـهد أو ردَّ  السـالم أو نحو ذلك 
لزمه اسـتئناف التشهد وعدم االجتزاء بام وقع منه، بخالف  ما لو فعل ذلك بني 
التسـبيحات االربع عند تكرارها أو بني التشـهد والصـالة عىل  النبي وآله وبني 
الصـالة والتسـليم، حيث الحاجة السـتئناف ما وقع، إال أن يكون  السـكوت 
طويـالً ماحيـاً لصـورة الصالة فيسـتأنف الصالة، عـىل ما يأيت عنـد  الكالم يف 

منافيات الصالة.
وأمـا يف القراءة التي ال يعترب فيها إال قصـد املصيل حكاية القرآن الكريم  
بال حاجة لقصد املضمون، فال يقدح الفصل بالسكوت الطويل وال باالجنبي،  

إال أن يكون ماحياً لصورة الصالة.
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(مسـألة ٢٢٧): إذا شـك يف حركة كلمة أو يف صورة نطقها أو غري ذلك 
ز له القراءة بالوجهني، أو بجميع   مما  يشـرتط يف صحتها فإن كان يف القراءة مل جتُ
الوجـوه املحتملـة، بل جيب عليـه التعلّم. ولو حصل له الشـك وهو يف الصالة  
ر عليه التعلّم حاهلا قرأ بأحد الوجهني برجاء صحته، فإن انكشف صحته   وتعذّ

اجتزأ به وإال أعاد الصالة. وكذا احلال يف السالم. 
وإن كان يف ذكـر اهللا تعاىل أو النبي8 أو الدعاء جاز النطق بجميع  

الوجوه املحتملة مع نية الصالة إمجاالً بالصحيح منها والذكر املطلق بغريه.
(مسألة ٢٢٨): جيوز تكرار االية أو الذكر أو الدعاء وإن مل يكن مطلوباً يف  
الصالة. لكن البدّ من عدم قصد اجلزئية يف الزائد، بل بقصد القرآنية أو الذكر  املطلق.

(مسـألة ٢٢٩): جيـوز يف القـراءة قصـد مضمـون الـكالم مـن الدعـاء  
واخلطـاب ونحوها يف طول قصـد القرآنية، بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن  

بيان مضمونه.
(مسـألة ٢٣٠): ال تصـح القـراءة والذكـر يف الركعتـني االخريتني حال  
املـيش، بل األحـوط وجوباً فيها الطمأنينة عىل نحو ماتقـدم يف تكبرية االحرام،  

. وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطالن باالخالل هبا سهواً
(مسألة ٢٣١): إذا حترك يف حال القراءة قهراً وجب عليه السكوت، فإن  
مل يسكت غفلةً صحت صالته وقراءته ومل جيب عليه إعادة ما قرأ حال  التحرك، 
وإن كانـت إعادته أحوط اسـتحباباً، بل االقو عدم إعادته أيضـاً إذا قرأ  قهراً 
د السـيطرة عىل نطقه، وإن كان األحوط اسـتحباباً  فيه  لقوة االسـتمرار بنحو فقَ

إعادة الصالة بعد إكامهلا أو استئنافها بعد قطعها.
(مسألة ٢٣٢): ما تقدم يف تكبرية االحرام من حكم االخرس جيري هنا.  



وال جيب عليه االئتامم.
(مسألة ٢٣٣): من ال يقدر إال عىل امللحون ولو بتبديل بعض احلروف  أجزأه 
ذلك، وال جيب عليه االئتامم. وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم من دون  تفريط منه.
(مسـألة ٢٣٤): من كان يعلـم بعض الفاحتة قرأه، واألحـوط وجوباً أن 
يقرأ  من سائر القرآن بقدر بقيّتها ويأيت بالسورة بعد ذلك. وإذا مل يعلم شيئاً من  
الفاحتة قرأ من سـائر القـرآن، واألحوط وجوباً أن يكـون بقدرها وإذا قدر عىل  
السورة التامة أتى هبا، وإذا مل يقدر عىل ذلك فاألحوط وجوباً أن يقرأ من  القرآن 
سـن،  بقدرهـا. وإن مل يعلم شـيئاً مـن القرآن أجزأه أن يكربّ ويسـبّح بقدر ما  حيُ

واألحوط وجوباً أن يكون بقدر الفاحتة والسورة.
(مسـألة ٢٣٥): جيـب تعلّم القراءة والذكر ونحومهـا مما جيب يف الصالة  
ـم النهج العريب املعتـرب فيه، وال جيزئ   مـع القدرة عرفـاً عىل ذلك، كام جيب تعلّ
ط حتى ضـاق الوقت عـن التعلّم فاألحوط  . ولـو فرّ الناقـص أو البـدل حينئذٍ
ره أو كـون النقص يف غـري القراءة  وجوبـاً  االمتـام مـع القدرة عليـه، ومع تعـذّ

فاألحوط  وجوباً اجلمع بني االداء بالناقص والقضاء.
(مسألة ٢٣٦): إذا قرأ أو ذكر بالوجه غري الصحيح معتقداً صحته جهالً 
أو  نسياناً ومل يلتفت إال بعد ميض حمل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صالته.

(مسـألة ٢٣٧): إذا نيس القراءة أو الذكـر أو بعضهام حتى وصل إىل حدّ  
ه   الركـوع مىض وصحت صالته، ولو ذكر بعد اهلوي للركوع قبل الوصول حلدّ
رجع وتدارك ما نسـيه. وكذا إذا ترك شيئاً العتقاد عدم وجوبه، كام إذا دخل يف  

اجلامعة باعتقاد أن اإلمام يف األوليني فتبني أنه يف االخريتني.
(مسألة ٢٣٨): إذا شك يف القراءة أو الذكر قبل التكبري للركوع أو القنوت  
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أتى بام شك فيه، بل هو األحوط وجوباً إذا كان الشك بعد التكبري قبل الركوع،  
أما لوشك بعد الدخول يف الركوع مىض يف صالته وبنى عىل أنه قد أتى بام  شك فيه. 
بل الظاهر ذلك أيضاً لو حصل الشك بعد الدخول يف القنوت، وإن  كان األحوط 
اسـتحباباً فيه الرجوع واإلتيان بام شـك فيه ثم إعادة القنـوت برجاء  املطلوبية.

(مسـألة ٢٣٩): تسـتحب االسـتعاذة قبل الرشوع يف القـراءة يف الركعة  
وىل بـأن يقـول: «أعوذ باهللا مـن الشـيطان الرجيـم». واألوىل االخفات هبا،   االُ
الرتتيـل يف القـراءة، وحتسـني الصوت بال غنـاء، والوقف عـىل فواصل االيات  
والسـكتة بني احلمد والسـورة، وبني السـورة وتكبري الركوع، أو القنوت، وأن  
يقـول بعـد قراءة التوحيد: (كذلك اهللا ريب) أو (ربنـا) وأن يقول بعد الفراغ من  
الفاحتـة (احلمد هللا رب العاملني)، واملأموم يقوهلا بعد فراغ اإلمام، وقراءة  بعض 
) و(هل أتى) و(الغاشـية) و(البلد)  يف  السـور يف بعض الصلوات كقـراءة (عمّ
صـالة الصبـح، وسـورة (االعىل) و(الشـمس) ونحومهـا يف الظهر والعشـاء،  

وسورة (النرص) و(التكاثر) يف العرص واملغرب. 
وىل وسورة االعىل يف الركعة  ويستحب قراءة سورة اجلمعة  يف الركعة االُ
وىل والتوحيد يف  الثانية من العشـائني ليلة اجلمعة،  وقراءة سـورة اجلمعـة يف االُ
وىل واملنافقـني يف الثانية من  الثانيـة مـن صبحها، وقـراءة سـورة  اجلمعـة يف االُ
وىل و(هل أتـاك) يف الثانيـة يف صبح  ظهرهيـا، وقـراءة سـورة (هل أتـى)  يف االُ
وىل و(القدر)  اخلميس واالثنني، ويستحب يف كل  صالة قراءة (التوحيد) يف االُ
يف الثانيـة، وروي أيضـاً عكس  ذلـك، وإذا عدل عن غريمها إليهـام ملا فيهام من 

فضل اُعطي أجر السورة التي  عدل عنها مضافاً إىل أجرمها.
(مسـألة ٢٤٠): يكـره تـرك سـورة التوحيـد يف الفرائض اخلمـس ليوم 
واحـد،  ويكـره قراءهتـا بنَفَس واحـد، وقراءة سـورة واحدة يف كلتـا الركعتني 



وليـني إال  سـورة التوحيد فإنه ال يكره االقتصـار عليها يف صالة واحدة، بل  االُ
يف مجيع  الصلوات.

الفصل اخلامس
يف الركوع

، عدا صالة االيات،   وهـو واجب يف كل ركعة مرة،فريضةً كانت أو نافلةً
ه إن شاء اهللا تعاىل. كام أنه ركن تبطل الصالة بزيادته  ونقيصته  عىل ما يأيت يف حملّ
عمداً وسـهواً، عدا صـالة اجلامعة، فال تبطل بزيادته للمتابعـة، كام  يأيت يف حمله 
إن شـاء اهللا تعـاىل، وعـدا النافلة فال تبطل بزيادته فيها سـهواً عـىل  كالم يأيت يف 

مباحث اخللل.
وجيب فيه اُمور:

األول: االنحنـاء بقصـد الركـوع إىل اإلمـام بمقـدار تصل معـه أطراف  
االصابـع إىل الركبتـني لـو كان السـاقان مسـتقيمني ومل ينثنيا إىل اإلمـام. وغري  
ها ـ يرجع يف   مها أو طول اجلثـة أو قِرصَ مسـتوي اخللقة ـ لطـول اليدين أو قِرصَ

مقدار االنحناء إىل مستوي اخللقة.
الثـاين: الذكر، وجيزئ فيه: «سـبحان ريب العظيم وبحمده» أو «سـبحان  
. بل جيزئ مطلق الذكر من حتميد وتكبري وهتليل إذا كان بقدر الثالث   اهللا» ثالثاً
الصغريات، وجيوز اجلمع بني التسبيحة الكرب والثالث الصغريات، وكذا  بينها 
وبني غريمها من االذكار، ويشرتط يف الذكر العربية عىل نحو ما تقدم يف  القراءة.

(مسـألة ٢٤١): جيـزئ «سـبحان اهللا» مـرة واحدة للمريض الذي يشـق 
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عليـه  الثالث، وكـذا مع ضيق الوقت عنها أو وجـود رضورة عرفية من خوف 
أو نحـوه.  واألحـوط وجوبـاً االقتصار يف الـرضورة العرفية عىل مـا إذا كانت 

مستوعبة  للوقت.
(مسـألة ٢٤٢): جيري يف االخرس والعاجـز عن تعلّم الصحيح ما تقدم 

يف  القراءة.
(مسـألة ٢٤٣): من نيس الذكر حتى رفع رأسـه مـن الركوع وخرج عن 

ه  الواجب صحت صالته. حدّ
(مسألة ٢٤٤): من قال يف الركوع «سبحان ريب االعىل وبحمده» مل  جيتزئ 

به إال أن يضيف من الذكر ما يكون معه املجموع بقدر ثالث  تسبيحات.
الثالـث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب عىل األحوط وجوباً، باملقدار  

املتقدم يف تكبرية االحرام والقراءة.
. واألحوط وجوبـاً الطمأنينة   الرابـع: رفع الرأس منـه حتى يعتدل قائـامً
حالـه، ولـو أخلّ هبا سـهواً مل تبطل صالتـه. وكذا لو أخل باالعتـدال إذا خرج 
عـن  حـدّ الركـوع. وقـد تقـدم يف القـراءة بعـض الفـروع املتعلقـة بالطمأنينة، 

وهي  جتري هنا.
(مسألة ٢٤٥): إذا عجز عن االنحناء باملقدار املتقدم ـ ولو باالعتامد عىل  
ن من االنحناء حال اجللوس بقدر   يشء من عصا أو غريها ـ ركع جالساً إذا متكّ
االنحنـاء للركوع حال القيام. وإن تعذر االنحناء باملقدار املذكور حتى جالسـاً  
ر االنحناء   فاألحوط وجوباً االنحناء بظهره باملقدار امليسـور وهو قائم، فإن تعذّ
ر كان ركوعه   بظهره ولو قليالً صىلّ قائامً بااليامء ويومئ للركوع برأسه، فإن تعذّ

بتغميض عينيه.



لقة أو لعارض فإن أمكنه االنتصاب  (مسـألة ٢٤٦): إذا كان كالراكـع خِ
التـام  للقـراءة وللهـوي للركـوعـ  ولو باالسـتعانة بيشءـ  وجـب، وإال اكتفى 
ر  بامليسـور  ولـو باخلـروج عن حدّ الركـوع خلصوص اهلوي للركـوع، وإن تعذّ
عليـه اخلـروج  عن حدّ الركوع رأسـاً أومأ برأسـه للركوع أو بعينيـه عىل النحو 
ر عليـه القيـام يف الصـالة، وإن كان األحوط اسـتحباباً له  املتقـدم يف مـن  يتعـذّ
ر ذلك لكونه  مع القدرة االنحناء  قليالً بنحو ال ينزل عن حدّ الركوع، ومع تعذّ

يف آخر مرتبة من  الركوع يرفع رأسه قليالً ثم هيوي إىل حاله بنيّة الركوع.
(مسألة ٢٤٧): جيب أن يكون االنحناء بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد  
أمـر آخـرـ  كتناول يشءـ  فليس له أن ينوي بعـد حتقق االنحناء منه الركوع، بل  

البد من الرجوع للقيام ثم الركوع منه.
(مسـألة ٢٤٨): إذا نيس الركوع فهو إىل السـجود، فإن ذكر قبل وضع  
جبهته عىل االرض رجع إىل القيام ثم ركع، واألحوط وجوباً االعتدال يف  القيام. 
وإن ذكر بعد وضع جبهته عىل االرض بطلت صالته. واألحوط اسـتحباباً  فيام 
لو ذكر قبل اإلتيان بالسـجدة الثانية أن يأيت باملبطل قبل اسـتئناف الصالة.  هذا 
يف الفريضة، وأما يف النافلة فال تبطل الصالة، بل يرجع ويتدارك الركوع،  ويأيت 

بام بعده.
(مسألة ٢٤٩): إذا هو للركوع ثم نيس وهو للسجود، فإن كان نسيانه  
قبل الوصول إىل حدّ الركوع كان كمن نيس الركوع الذي تقدم حكمه يف  املسألة 

السابقة. وإن كان نسيانه بعد الوصول إىل حدّ الركوع حسب له الركوع. 
ج عن االنحنـاء يف نزوله رجع راكعاً وأتى   وحينئـذٍ إن التفت قبل أن خيرُ
بالذكـر إن كان مل يـأت بـه ثم قام منتصبـاً وهو للسـجود، وإن مل يلتفت حتى  

ت منه. خرج عن االنحناء أو حتى سجد مىض يف صالته وصحّ
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 . (مسـألة ٢٥٠):حدّ ركـوع اجلالس أن ينحنـي قدر انحنـاء الراكع قائامً
ره  ومـع  العجز عن ذلك فاألحـوط وجوباً االنحناء باملقدار امليسـور، ومع تعذّ

ره فبتغميض عينيه. يركع  بااليامء برأسه، ومع تعذّ
(مسـألة ٢٥١): إذا شـك يف الركوع قبل اهلوي للسـجود أتـى به، أما لو 
شـك  فيه بعد اهلوي للسـجود قبل وضع جبهته عـىل االرض أو بعده فإنه يبني 

عىل أنه  ركع ويميض يف صالته.
(مسـألة ٢٥٢): يستحب التكبري قبل الركوع، ورفع اليدين حال التكبري  
ناً   ووضـع الكفني عىل الركبتـني اليمنى عىل اليمنى واليرس عـىل اليرس، ممكّ
يـه مـن عينيهام، وردّ الركبتني إىل اخللف، وتسـوية الظهر، ومـدّ العنق موازياً   كفّ
يـه، وأن يضع اليمنى عىل   نِّح بمرفقَ للظهـر، وأن يكون نظره بـني قدميه، وأن جيُ
يها عىل فخذهيا، وتكرار التسـبيح ثالثاً   الركبـة قبـل اليرس، وأن تضع املرأة كفّ
أو مخسـاً أو سـبعاً أو أكثـر وكلـام زاد كان أفضـل، وأن يكون الذكـر وتراً، وأن  
يقـول قبل التسـبيح: (اللهم لك ركعت ولك أسـلمت وعليـك توكلت وأنت 
ريب  خشـع لك قلبي وسـمعي وبرصي وشـعري وبرشي وحلمي ودمي وخمي  
ته قدماي، غري مستنكف وال مستكرب وال مستحرس)،   وعصبي وعظامي وما أقلّ
وأن يصـيل عـىل النبي وآله يف الركـوع، وأن يقول بعد الركـوع حني االنتصاب  
منه: «سـمع اهللا ملن محده»، وأن يضم اليـه: «احلمد هللا رب العاملني» أو أن  يضم 
إليـه: «أهل اجلربوت والكربيـاء والعظمة واحلمـد هللا رب العاملني»، وأن  يرفع 

يديه لالنتصاب املذكور ثم يكرب.
(مسـألة ٢٥٣): يكـره يف الركـوع أن يطأطـئ رأسـه أو يرفعـه إىل فوق، 
خر ويدخلهام بني   وأن  يضـم يديـه إىل جنبيه، وأن يضع إحد الكفني عىل االُ
ركبتيه، وأن يقرأ القرآن يف الركوع، وأن جيعل يديه حتت ثيابه مالصقاً  جلسده.



الفصل السادس
يف السجود

وهو وضع اجلبهة عىل االرض بقصد اخلضوع. والواجب منه يف كل  ركعة 
سـجدتان. ومها معاً ركن تبطل الصـالة بنقصاهنام معاً يف الركعة الواحدة  عمداً 
. وال  وسهواً، كام تبطل بزيادهتام فيها عمداً، بل سهواً أيضاً عىل األحوط  وجوباً
تبطل بزيادة واحدة والنقصها سـهواً، وجيب فيه ـ مضافاً   إىل ما سـبق يف مبحث 

مكان املصيل من لزوم مماسة اجلبهة ملا يصح السجود  عليه ـ اُمور:
ي   األول: السـجود عىل سـبعة أعضاء: اجلبهة والكفـني والركبتني وإهبامَ

الرجلني. ويستحب إضافة االنف إليها.
(مسألة ٢٥٤): املدار يف الزيادة والنقيصة والركنية عىل وضع اجلبهة دون  

بقية االعضاء.
(مسـألة ٢٥٥): يشرتط مماسة اجلبهة ملا يصح السجود عليه، عىل ماتقدم  

يف مبحث مكان املصيل، وال يشرتط ذلك يف بقية االعضاء.
ره   (مسـألة ٢٥٦): األحوط وجوباً السجود عىل باطن الكفني، ومع تعذّ
ره يسـقط وضع اليدين يف السـجود، وإن كان األحوط   ينتقل للظاهر، ومع تعذّ

استحباباً السجود عىل االقرب فاالقرب من الذراع والعضد.
، كـام يكفي أن يكون   (مسـألة ٢٥٧): يكفي يف اجلبهة املسـمى ولو قليالً
متفرقـاً غري جمتمع كالسـجود عىل احلىص الناعم أو السـبحة من الطني، وجيزئ  
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املسمى أيضاً يف بقية االعضاء، وإن كان األحوط استحباباً يف الكفّني  استيعاهبام 
. ويكفي يف االهبامني أيُّ جزء منهام. وإن كان األحوط  استحباباً طرفهام. عرفاً

(مسـألة ٢٥٨): البـد يف السـجود عـىل كل عضو من االعتـامد عليه ولو  
ته ملا يوضع عليه مع االعتامد عىل غريه. ، وال يكفي جمرد مماسّ قليالً

كر، عىل نحو ما تقدم يف الركوع، إال أن التسبيحة الكرب  فيه:  الثاين: الذِ
«سـبحان ريب االعىل وبحمده»، ولو جاء بتسـبيحة الركـوع وجب إكامهلا،  عىل 

نحو ما تقدم يف الركوع لو أتى فيه بتسبيحة السجود.
والـالزم أن يكـون الذكر حـال وضع املسـاجد بتاممها، واسـتقرارها يف  
كه عمداً   مكاهنـا، وال يكفي فيه وضع اجلبهة. ولـو أتى به مع رفع بعضها أو حترّ
بطلت الصالة. ولو كان ذلك سـهواً أو جهالً مل تبطل، واألحوط وجوباً حينئذٍ  

إعادة الذكر بعد وضع املساجد واستقرارها.
الثالث: الطمأنينة حال الذكر، عىل نحو ما تقدم يف الركوع.

الرابـع: رفـع الرأس بـني السـجدتني حتى ينتصـب جالسـاً مطمئناً، بل  
وىل والثالثة، وهو   األحـوط وجوبـاً ذلـك بعد السـجدة الثانيـة مـن الركعـة االُ

املعروف بجلسة االسرتاحة.
اخلامـس: عـدم ارتفاع مسـجد اجلبهة عن بقية املسـاجد بأكثـر من أربع  
أصابع وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك، بل األحوط وجوباً عدم انخفاضه بأكثر  

من ذلك عن الرجلني وإن كان مساوياً لبقية املساجد.
(مسألة ٢٥٩): إذا وضع جبهته عىل املوضع املرتفع أكثر من أربعة أصابع  
سـهواً، فإن كان بحدٍّ ال يصدق معه السـجود جاز له رفع رأسـه والسجود عىل  
املوضع املنخفض، كام جيوز إزالة املرتفع وإكامل اهلوي للسجود، وإن كان  بحدٍّ 



يصدق معه السـجود فاألحوط وجوباً إزالة املرتفع وإكامل اهلوي أو جرّ  اجلبهة 
للموضع املنخفض، من دون رفع للرأس.

(مسألة ٢٦٠): إذا ارتفعت جبهته عن املسجد قهراً فلذلك صورتان:
وىل: أن يكـون بعـد اسـتقرارها عـىل املسـجد وركودها، فتحسـب له   االُ
سجدة من دون فرق بني إدراك الذكر فيها وعدمه. وحينئذٍ إن أمكن حفظها عن  
الرجوع للمسجد ثانياً وجب ولزم اجللوس منها. وإن رجعت قهراً للمسجد مل  
وىل وجب اإلتيان بالسجدة الثانية   حتسـب الثانية سـجدة، بل إن كان ذلك يف االُ

بعد اجللوس منها.
الثانيـة: أن يكون ذلك قبل اسـتقرارها عىل املسـجد ـ كـام يتفق كثرياً مع  
العجلـة ـ فـإن عادت ثانيـاً قهراً فاألحـوط وجوباً اإلتيـان بالذكـر فيها برجاء 
وىل وجب اإلتيان   اجلزئية  من دون أن حتسب سجدة ثانية، بل إن كان ذلك يف االُ
بالسـجدة الثانيـة بعد اجللوس منهـا. وإن أمكن حفظها عن الرجوع للمسـجد 

ثانياً  فاألحوط وجوباً استئناف الصالة بعد فعل املبطل.
(مسـألة ٢٦١): إذا عجـز عن السـجود التام فاألحـوط وجوباً االنحناء  
باملقدار املمكن ووضع اجلبهة عىل ما يصح السـجود عليه ووضع بقية  املساجد 
ر االنحناء يتعني االيامء برأسـه، وإال فبعينيه  وإال فبقلبه  يف مواضعهـا، ومع تعذّ

م ما يتعلق بذلك من الفروع  فراجع. عىل ما تقدم يف فصل القيام، وتقدّ
(مسـألة ٢٦٢): من كان بجبهته قرحة أو نحوها إن أمكنه السـجود عىل  
أطـراف اجلبهـة ولـو بحفر حفـرية ليقع السـليم منها عـىل االرض وجب، فإن 
ر  ذلك سـجد عىل ذقنه وهو أسـفل الوجه. فإن تعذر ذلـك فاألحوط وجوباً  تعذّ

ماً االنف عىل غريه. أن  يسجد عىل يشء من وجهه مقدِّ
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(مسـألة ٢٦٣): من نيس سجدة أو سجدتني، فإن ذكر قبل الركوع رجع  
وأتى بام نسيه وبام بعده، وإن ذكر بعد الدخول يف الركوع فإن كان املنيس  سجدة 
واحدة مىض يف صالته وقضاها بعد الفراغ من الصالة، وإن كان املنيس  سجدتني 
بطلـت صالته. هـذا يف الفريضة، وأمـا يف النافلة فال تبطل الصـالة، بل  يرجع 
ويتدارك السـجود حتى لو كان سـجدة واحدة، ثم يأيت بـام بعده حتى  الركوع.

(مسألة ٢٦٤): من نيس السجود حتى سلم، فإن كان املنيس سجدتني من  
ركعـة بطلت صالته، من دون فرق بني الفريضـة والنافلة، وإال صحت صالته  

وقىض ما نسيه.
(مسـألة ٢٦٥): إذا شـك يف السجود قبل أن يسـتوي قائامً ـ ولو يف حال  
النهوضـ  أو قبل الدخول يف التشهد رجع وأتى به، وإن شك فيه بعد أن  يستوي 
قائامً أو بعد الدخول يف التشـهدـ  ولو بقول: بسـم اهللا وباهللاـ  بنى عىل  أنه أتى به 

ومىض يف صالته.
(مسـألة ٢٦٦): يسـتحب التكبـري حـال االنتصـاب بعد الركـوع وقبل 
السـجود،  ورفع اليدين حال التكبري، والسـبق باليدين إىل االرض قبل الركعتني 
عند اهلوي  للسـجود، واستيعاب اجلبهة يف السـجود عليها، واالرغام باالنف، 
ذنـني متوجهاً هبام إىل  وبسـط  اليديـن مضمومتي االصابع حتـى االهبام أزاء االُ
القبلة،  وشغل العني بالنظر إىل طرف االنف حال السجود، والدعاء قبل الرشوع 
يف  الذكر فيقول: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت  
وأنت ريب سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبرصه، احلمد هللا رب  العاملني 
تبارك اهللا أحسـن اخلالقني»، ويسـتحب تكرار الذكر وأن يكون وتراً،  واختيار 
التسـبيح فيه واالفضل التسـبيحة الكرب منه، وتكرارها ثالثاً أو مخساً أو  سبعاً 

أو أكثر، وكلام زاد كان أفضل. 



وأن يسجد عىل االرض بل الرتاب،  ومساواة موضع اجلبهة للموقف، بل 
املساواة يف مجيع املساجد، والتجايف  حالَ السجود يعني رفع البدن عن االرض، 
والتجنُّـح بمعنـى أن يباعد بـني  عضديه عن جنبيه ويديه عـن بدنه، والدعاء يف 
السـجود بام يريد من حوائج  الدنيـا واالخرة، خصوصاً الرزق، فيقول: «ياخري 
املسـؤولني وياخري املعطني  ارزقني وارزق عيايل مـن فضلك، فإنك ذو الفضل 

العظيم». 
وأن يصـيلّ عىل  النبي وآله 8 يف السـجدتني والتـورك يف اجللوس 
بني السجدتني وبعدمها،  بأن جيلس عىل فخذه وأليته اليرس جاعالً ظهر قدمه 
اليمنى عىل بطن  اليرس، وأن يقول يف اجللوس بني السـجدتني: «أسـتغفر اهللا 
وىل بعد اجللوس مطمئناً،  ريب وأتـوب  إليه»، وأن يكربّ بعد الرفع من السـجدة االُ
ويكـربّ قبل  السـجدة الثانية وهو جالـس، ويكربّ بعد الرفع مـن الثانية كذلك، 
ويرفـع اليديـن  حال التكبـريات، ووضـع اليدين عىل الفخذيـن حال اجللوس 
اليمنـى عـىل  اليمنى واليرس عىل اليرس، وأن يبسـط كفيـه عىل االرض عند 
القيـام ثم يقوم  رافعـاً ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بني السـجدتني: «اللهم اغفر 
َّ مـن خـري فقـري، تبـارك اهللا  ـرين وادفـع عنـي إين ملـا أنزلـت إيلَ يل وارمحنـي  وأجُ
رب العاملـني»  وأن يقول عنـد النهوض: «بحول اهللا وقوتـه أقوم وأقعد وأركع 
وأسـجد» أو  «بحولك وقوتك أقوم وأقعد»، واالفضـل أن يضم إليه: «وأركع 
وأسـجد»، وأن  يطيل السـجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، ويبارش االرض 

بكفيه، وزيادة  متكني اجلبهة.
(مسـألة ٢٦٧): يسـتحب للمرأة وضع اليدين بعـد الركبتني عند اهلوي  
للسـجود وعـدم جتافيها، بـل تفرش ذراعيهـا وتلصق بطنها بـاالرض، وتضم  

أعضاءها وال ترفع عجيزهتا حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة. 
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(مسألة ٢٦٨): يكره االقعاء يف اجللوس بني السجدتني وبعدمها أيضاً،  وهو: 
أن يعتمد بصدر قدميه عىل االرض وجيلس عىل عقبيه. ويكره أيضاً  نفخ موضع 
السجود، وأن ال يبقي يديه عىل االرض بني السجدتني، وأن يقرأ  القرآن يف السجود.

الفصل السابع
يف التشهد

وهـو واجـب يف الثنائية مـرة بعد رفع الـرأس من السـجدة االخرية من  
الركعـة الثانية، وجيب أن يضيف إليهـا يف الثالثية والرباعية مرة اُخر بعد رفع  
الرأس من السـجدة االخرية من الركعة االخرية. وهو واجب غري ركن، فتبطل  
الصـالة بنقصه وزيادته عمـداً، وال تبطل بنقصه وزيادته سـهواً، وإنام جيب مع  

ه إن شاء اهللا تعاىل. نقصه سهواً قضاؤه بعد الصالة، عىل تفصيل يأيت يف حملّ
(مسألة ٢٦٩): جيزئ يف التشهد أن يقول: «أشهد أن ال إله إال اهللا وحده  
الرشيك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، اللهم صلّ عىل حممد وآل  حممد». 
واألوىل عدم اخلروج عن هذه الكيفية. وإن كان الظاهر االجتزاء  بالشـهادتني، 
وبالصالة عىل النبـي وآله8 بأي صورة حصلت. بل الظاهر عدم  جزئية 
الصالة عىل النبي وآله8 من التشهد. نعم األحوط وجوباً عدم تركها  يف 

الصالة.
(مسـألة ٢٧٠): جيب يف التشهد العربية، وعدم اللحن، ومع اجلهل جيب  
التعلـم، ومـع العجز جيزئ امليسـور ولو مع الرتمجة عىل نحو مـا تقدم يف تكبرية  
ط يف   االحـرام، كـام تقدم فيها حكـم االخرس. وتقـدم يف القراءة حكـم من فرّ

. وحكم من قرأ خطأً وهو يعتقد صحة ما أتى به. التعلّم ملتفتاً



ره جيتزئ بامليسـور   (مسـألة ٢٧١): جيب يف التشـهد اجللـوس، ومع تعذّ
مقدماً القيام عىل االضطجاع واالستلقاء.

م   (مسألة ٢٧٢): األحوط وجوباً الطمأنينة حال التشهد، عىل نحو ما تقدّ
يف تكبرية االحرام والقراءة وغريمها.

(مسـألة ٢٧٣): إذا نيس التشـهد األول يف الرباعيـة والثالثية فذكر حال 
القيـام  قبـل الركوع وجب عليـه اجللوس واإلتيـان به، وإن ذكـره بعد الركوع 
مىض يف  صالته، ووجب عليه قضاؤه يف ضمن سـجود السهو، فيجتزئ بتشهد 
سـجود  السهو عن التشهد املنيس. وإذا نيس التشـهد االخري يف مجيع الصلوات 
فإن  ذكر قبل التسـليم املخرج عن الصالة رجع وأتى به ثم سلم. وان ذكره بعد  
  . . واألحوط استحباباً اإلتيان بسجود السهو أيضاً التسليم املخرج قضاه منفرداً
هذا يف الفريضة، وأما النافلة فيأيت الكالم فيها يف مباحث اخللل إن شاء اهللا  تعاىل.

(مسـألة ٢٧٤): إذا شك يف التشـهد بعد القيام أو بعد الرشوع يف السالم 
بنـى  عـىل اإلتيـان بـه، ومـىض يف صالته. وإن شـك فيه قبـل ذلـكـ  ولو حال 

ـ  وجب عليه اإلتيان به. النهوض  قبل أن يستوي قائامً
(مسـألة ٢٧٥): يكـره االقعـاء فيـه، بل هو أشـدّ كراهة مـن االقعاء بني  
كاً كام تقدم فيام بني السجدتني،  وأن  السـجدتني. بل يسـتحب فيه اجللوس متورّ
يقـول قبل الـرشوع يف الذكـر: «احلمد هللا» أو يقول: «بسـم اهللا وبـاهللا، واحلمد  
هللا وخـري االسـامء هللا» أو «واالسـامء احلسـنى كلهـا هللا». وأن جيعـل يديـه عـىل  
جره، وأن يقـول بعد الصالة   فخذيـه منضمـة االصابع، وأن يكون نظـره إىل حِ
عـىل النبي 8: «وتقبّل شـفاعته وارفـع درجته» يف التشـهد األول، قيل: 
. وأن يقول: (سـبحان اهللا) سـبعاً بعد التشـهد األول ثم يقوم،  ويف  الثـاين أيضاً
 ويسـتحب للمـرأة يف جلوسـها للتشـهد أن ترفـع ركبتيهـا عـن االرض وتضم  

٢٣٩ ........................................................................................... التشهد 



٢٤٠.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

فخذهيا إىل نفسها.

الفصل الثامن
يف التسليم

وهو واجب يف كل صالة، وهو آخر أجزائها، واملحلّل هلا، فبه خيرج  عنها 
بحيث ال يبطلها بعده وقوع منافياهتا. وله صيغتان:

وىل: «السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني». االُ
والثانية: «السالم عليكم».

ويستحب أن يضيف يف الثانية فيقول «السالم عليكم ورمحة اهللا».
وأفضـل مـن ذلـك أن يضيف فيهـا فيقول: «السـالم عليكـم ورمحة اهللا  
وىل استُحب له إضافة الثانية هلا، وإذا بدأ بالثانية    وبركاته»، وإذا بدأ بالصيغة االُ

وىل بعدها. مل تستحب االُ
(مسألة ٢٧٦): جيب اإلتيان بالتسليم عىل النهج العريب، ومع العجز عن  

رَس أو غريه جيري ما تقدم يف التشهد.  ذلك أو عن أصل التسليم بِخَ
(مسـألة ٢٧٧): جيب فيه اجللوس، وكذا الطمأنينة عىل األحوط وجوباً،  

عىل نحو ما تقدم يف التشهد وغريه.
(مسألة ٢٧٨): جيزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة لإلمام واملأموم  
واملنفـرد، ويسـتحب أن يومـئ بعينـه أو بصفحـة وجهـه إىل جانـب يمينه، كام  

يستحب للمأموم أن يسلم مرة اُخر إىل شامله إن كان عىل شامله أحد.
(مسألة ٢٧٩): إذا نيس التسليم حتى دخل يف التعقيب وغريه مما ال يبطل  



الصـالة رجـع وأتى بـه. وإن ذكره بعد الدخـول يف املنايف فـإن كان املنايف مما ال  
يبطل الصالة إال مع العمد كالكالم أتى بالسـالم وصحت صالته، وإن كان مما  

يبطلها مطلقاً ـ كاحلدث ـ بطلت صالته.
(مسـألة ٢٨٠): إذا شـك يف التسـليم بعـد الفـراغ مـن الصـالة بنى عىل  
صحتها. واملعيار يف الفراغ عىل إهناء العمل املأيت به بعنوان الصالة، وإذا مل  حيرز 
ذلك فإن دخل فيام يرتتب عىل الصالة كالتعقيب أو صالة اُخر صحت  صالته.
(مسألة ٢٨١): إذا سلم عىل نقص يف الركعات فإن مل يأت باملنايف أو  جاء 
بام ال يبطل مع السهو ـ كالكالم ـ قام فأتم صالته. وإن جاء بام يبطل مع  السهو 

ـ كاحلدث واالنحراف عن القبلة ـ استأنف الصالة.
ك يف اجللوس حال التسليم، ووضع اليدين   (مسألة ٢٨٢): يستحب التورّ
عـىل الفخذيـن، وأن يكون نظره إىل حجره، ويكره فيه االقعاء، نظري ما تقدم  يف 

التشهد.

تتميم : يف التعقيب وسجود الشكر
وهـو االشـتغال بعد الفـراغ من الصالة بالذكـر والدعاء وقـراءة القرآن 
الكريم  وهو من املستحبات املؤكدة ذات الفوائد املتعددة، كسعة الرزق، وكفاية  
اهلـم، وبـه يكون العبـد ضيفاً عىل اهللا تعـاىل، وحقيقاً بكرامته، وقـد ورد ان من  

صىل فريضة فله دعوة مستجابة.. إىل غري ذلك.
(مسـألة ٢٨٣): من التعقيب أن يكرب ثالثاً بعد التسـليم رافعاً يديه، عىل  
نحو ما سبق يف تكبريات الصالة، وأن يقول بعدها: «ال إله إال اهللا وحده وحده،  
أنجـز وعده، ونَرصَ عبده، وأعزَّ جنده، وغلـب االحزاب وحده، فله امللك وله  
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احلمد حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير».
(مسـألة ٢٨٤): من التعقيب تسـبيح الزهراء (عليها السالم)، وهو «اهللا 
أكـرب» أربعـاً  وثالثـني، ثـم «احلمد هللا» ثالثـاً وثالثني، ثـم «سـبحان اهللا» ثالثاً 
وثالثني،  ويسـتحب أن يقول يف ختامه: «الإله إال اهللا» وأن يأيت به قبل أن يثني 

رجليه من  صالة الفريضة.
(مسألة ٢٨٥): يستحب مالزمة تسبيح الزهراء Jحتى يف غري الصالة  

وأمر الصبيان به. كام يستحب عند النوم.
 ،A(مسألة ٢٨٦): يستحب أن يكون التسبيح بسبحة من طني قرب  احلسني
ويف بعض االخبار أهنا تسبّح يف يد من يديرها ويكتب ثواب  تسبيحها له وإن غفل 

عن التسبيح. 
(مسألة ٢٨٧): من التعقيب قراءة سورة الفاحتة، وقراءة سورة االخالص،  
وقراءة آية (شهد اهللا....) وهي االية الثامنة عرشة من سورة آل عمران،  واألوىل 
أن يضيف إليها االية التاسـعة عرشة منها، وآية الكريس، وآية  (قل اللهم مالك 
امللك...) وهي االية السادسـة والعرشون والسـابعة  والعرشون من سـورة آل 

عمران. 
جه   ومـن التعقيب أن يسـتعيذ باهللا تعاىل من النار ويسـأله اجلنة، وأن يزوّ

ة لذلك. من احلور العني. وغري ذلك مما هو كثري ومذكور يف الكتب املعدّ
(مسألة ٢٨٨): يستحب سجدة الشكر بعد كل صالة فريضة أو نافلة، ويف  
اخلرب الصحيح عن الصادقA أنه قال: «سجدة الشكر واجبة عىل كل مسلم،  
تمّ هبا صالتَك، وتُريض هبا ربَّك، وتعجب املالئكة منك...»، واالفضل  سجدتان  تُ
يفصـل بينهـام بتعفري اخلديـن أو اجلبينني أو اجلميع مقدمـاً االيمن عىل  االيرس.



(مسـألة ٢٨٩): يسـتحب يف سـجدة الشـكر افرتاش الذراعني وإلصاق  
الصدر والبطن باالرض. وأن يقول فيها ثالث مرات: «شـكراً هللا»، أو مائة مرة  
» وكلام قال عرش مرات  » أو يقول مائة مرة «احلمد هللا شـكراً » أو «عفـواً «شـكراً
قـال  «شـكراً للمجيـب» ثم يقـول: «ياذا املن الـذي ال ينقطع أبـداً، وال حيصيه 
غـريه  عدداً، وياذا املعـروف الذي ال ينفذ أبداً، ياكريم ياكريم ياكريم» ثم يدعو  
ويتـرضع ويذكر حاجتـه دنيوية كانـت أو اُخروية. وقـد ورد يف بعض االخبار  

أدعية اُخر، ومنها أدعية طويلة ال جمال الستقصائها.
(مسـألة ٢٩٠): األحوط وجوباً يف سـجود الشكر السجود عىل ما يصح  

السجود عليه والسجود عىل املساجد السبعة.
(مسـألة ٢٩١): يسـتحب بعد رفع الرأس من سـجود الشكر أن يمسح  

ها عىل وجهه ومقاديم بدنه وما نالته يده منها. موضع سجوده بيده ثم يمرّ
(مسـألة ٢٩٢): يسـتحب سجود الشـكر أيضاً عند جتدد كل نعمة ودفع 
كل  نقمة وعند التوفيق للخري والرب. بل يستحب السجود بقصد التذلل هللا تعاىل  
تعبّداً له ولو مل يكن الجل الشكر، بل هو من أعظم العبادات وأفضل القربات،  
وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إىل اهللا تعاىل وهو سـاجد. ويسـتحب إطالته،  

ه مما هو مذكور يف املطوالت. وجيزئ فيه ما تقدم وغريُ
بـني   فـرق  دون  مـن  تعـاىل،  اهللا  لغـري  السـجود  حيـرم   :(٢٩٣ (مسـألة 
Aبـني هللا تعاىل. وسـجود املالئكة ليس  الدم املعصومنيGواألوليـاء املقرّ
بـل هللا عـز وجـل تكريـامً الدم، وكـذا سـجود إخـوة يوسـفA ليـس لـه 

 بل هللا عزوجل.
(مسـألة ٢٩٤): ال بأس بالسـجود هللا تعاىل يف املشاهد املرشفة شكراً عىل  
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التوفيـق لزيارهتا والترشف باحلضور فيها. والدعـاء فيه بقضاء احلوائج بربكتها  
وبركة من حلّ فيها، واالستشفاع به إىل اهللا تعاىل يف ذلك، نسأله سبحانه  وتعاىل 

مزيد التوفيق ملراضيه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الفصل التاسع
يف الرتتيب

جيب اإلتيان بأفعال الصالة عىل النحو املتقدم بأن يفتتح الصالة  بالتكبري، 
ويقـدم القـراءة أو الذكـر يف كل ركعـة عـىل الركـوع، والركوع عىل  السـجود، 

والسجود عىل التشهد، والتشهد عىل التسليم.
ـراً، فإن كان عمداً بطلت   م مؤخَّ (مسـألة ٢٩٥): إذا خالـف الرتتيب فقدّ
م ركناً عىل ركن بطلت الصالة أيضاً،   ، فإن قدّ الصالة، وإن كان سـهواً أو جهالً
كـام لـو ترك الركوع ومل يلتفت حتى أكمل السـجدتني أو ترك السـجدتني حتى  
دخـل يف ركـوع الركعة الالحقـة، وإن قدم غري الركن عليه رجـع وأتى بالركن  
م، كام لو ترك الركوع والتفت بعد إكامل سـجدة واحدة، فإنه يرجع   وأعاد ما قدّ
م غري الركن عىل غري الركن، كام لو   ويأيت بالركوع ثم يعيد السجدة، وكذا إن قدّ
تشـهد بني السـجدتني فإنه يرجع ويأيت بالسـجدة الثانية ثم يعيد التشـهد.   وإن 
قـدم الركـن عىل غريه فإنـه يميض يف صالته، كام لو قدم الركـوع عىل القراءة  أو 
عىل التشـهد. نعم إذا كان اجلزء الفائت مما يقىضـ  كالتشـهدـ  قضاه بعد   الفراغ 
مـن الصـالة. هـذا كله يف الفريضـة، وأما النافلـة فيأيت الكالم فيهـا يف  مباحث 

اخللل يف الصالة.



الفصل العارش
يف املواالة

تقدم يف القراءة بيان املواالة املعتربة فيها. واألحوط وجوباً اعتبار  املواالة 
بـني أجـزاء الصالة وعدم الفصل عـىل نحو يوجب حمو صـورة الصالة  يف نظر 

. أهل الرشع. وال بأس به لو وقع سهواً
(مسألة ٢٩٦): ال يرض باملواالة املعتربة تطويل الركوع والسجود وقراءة  

السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن مل يكن بنيّة اجلزئية.

خامتة: يف القنوت
وهو مستحب يف مجيع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة، عىل إشكال  يف 
الشـفع، وينبغي اإلتيان به فيها برجاء املطلوبية. ويتأكد اسـتحبابه يف  الفرائض 
اجلهريـة، خصوصـاً يف الصبـح واجلمعـة واملغـرب، ويف الوتـر مـن  النوافـل، 
واملسـتحب منـه مرة بعـد القراءة قبـل الركوع يف الركعـة الثانيـة إال يف  اجلمعة 

والعيدين وااليات، عىل ما يأيت عند التعرّض هلا إن شاء اهللا تعاىل.
(مسألة ٢٩٧): يستحب القنوت يف صالة الوتر وإن كانت ركعة واحدة،  
وحملـه بعد القراءة قبل الركوع بل قيل اسـتحباب قنـوت آخر فيها بعد الركوع.  

لكنه غري ثابت.
نعـم ينبغـي أن يدعـو بام روي عن اإلمام أيب احلسـن موسـى بـن جعفر  
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الكاظم(عليهام السالم) وهو: «هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف 
وذنبه  عظيم، وليس لذلك إال رفقك ورمحتك، فإنك قلت يف كتابك املنزل عىل  
نبيـك املرسـل 8: (كانوا قليالً مـن الليل ما هيجعون * وباألسـحار هم  
يسـتغفرون) طال واهللا هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنويب  

استغفارَ من ال يملك لنفسه رضاً وال نفعاً وال موتاً وال حياتاً وال نشوراً ».
(مسـألة ٢٩٨): ال يشـرتط يف القنـوت قول خمصوص، بـل يكفي فيه ما  
تيـرس من ذكر أو دعاء أو محد أو ثنـاء، وجيزئ الصالة عىل النبي 8 وآله،  
. واألوىل قراءة املأثور عن املعصومنيG.  ولعلّ  كام سـبحان اهللا مخساً أو ثالثاً
من أفضله كلامت الفرج، وهي: «ال إله إال اهللا احلليم الكريم ال إله إال اهللا  العيل 
العظيم سـبحان اهللا رب السموات السـبع ورب االرضني السبع وما فيهن  وما 

بينهن ورب العرش العظيم واحلمد هللا رب العاملني».
(مسألة ٢٩٩): يستحب يف قنوت الوتر أن يدعو بكلامت الفرج السابقة،  
، وأن يقول سـبعني مرة: «أستغفر اهللا   وأن يسـتغفر الربعني مؤمناً أمواتاً وأحياءً
ريب وأتـوب إليـه». ثم يقول: «أسـتغفر اهللا الذي الإله إال هو احلـي القيوم، ذو  
اجلالل واالكرام جلميع ظلمي وجرمي وإرسايف عىل نفسـى، وأتوب إليه» سبع  
مـرات، ثم يقول سـبع مرات، «هذا مقام العائذ بك مـن النار»، ثم يقول: «رب  
، وهذي يدي جزاء بام كسـبت، وهذه   ، وظلمتُ نفيس وبئس ما صنعتُ أسـأتُ
رقبتـي خاضعـة ملـا آتيت، وها أنا ذا بني يديك، فخذ لنفسـك مـن نفيس الرضا  
حتى ترىض، لك العتبى ال أعود»، ثم يقول: «العفو» ثالثمأه مرة ويقول: «رب  
اغفر يل وارمحني وتب عيل إنك أنت التواب الرحيم». وللمصيل االقتصار  عىل 

بعض ذلك. بل له االقتصار عىل أدنى ما تقدم يف القنوت.
(مسـألة ٣٠٠): يستحب التكبري قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبري  



ووضعهام ثم يقنت رافعاً يديه حيال الوجه جاعالً باطنهام إىل السـامء  وظاهرمها 
إىل االرض. قيـل: وأن تكونا منضمتني مضمومتي االصابع إال  االهبامني، وأن 

يكون نظره إىل كفيه.
(مسألة ٣٠١): يستحب اجلهر بالقنوت لإلمام واملنفرد، بل حتى للمأموم  

وإن كان يكره له إسامع اإلمام.
(مسألة ٣٠٢): إذا نيس القنوت وهو إىل الركوع فإن ذكر قبل الوصول  
إىل حـدّ الركوع اسـتحب لـه الرجوع واإلتيان بـه. وإن كان بعـد الوصول إليه 
، بل يميض  قضاه  حني رفع الرأس من الركوع، إال يف الوتر فإنه ال يقضيه حينئذٍ
يف  صالتـه. وإن ذكـره بعد اهلوي منـه أتى به بعد الصالة وهو جالس مسـتقبل 

. القبلة،  وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائامً
(مسـألة ٣٠٣): جيـوز القنوت بغـري العريب وبالعريب امللحـون إذا مل يكن  

 به وظيفة القنوت. اً للمعنى، وتؤدّ مغريّ
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املبحث الثالث
يف منافيات الصالة

وهي اُمور:
األول: فقدُ بعض الرشوط، كالطهارة من اخلبث والسـاتر ونحوها، عىل  

تفصيل تقدم عند التعرض هلا.
الثـاين: احلدث، سـواء كان أصغر أم أكـرب، فإنه مبطل أينـام وقع، ولو يف  
. ويسـتثنى   آخـر جزء من السـالم الواجب عىل األحوط وجوباً، عمداً وسـهواً

املستحاضة واملسلوس واملبطون ونحوهم، كام تقدم.
الثالث: االلتفات بتامم البدن عن القبلة، وإن مل يكن فاحشاً، إال أن  يكون 
باملقـدار املغتفـر يف االسـتقبال، الـذي تقدم حتديـده. من دون فرق بني  السـهو 
واالختيـار واالضطرار لريـح أو نحوه. إال أن يضطر للصالة بالنحو  املسـتلزم 
لاللتفـات املذكور، كالصالة يف السـفينة. وأما االلتفات بالوجه مع  االسـتقبال 
. والظاهر  بمقاديم البدن فهو مكروه إذا مل يكن فاحشاً، وإن كان فاحشاً كان  مبطالً
أن املعيار يف كونه فاحشاً عىل أن ير ما خلفه، وهو ربع  الدائرة الذي يكون يف 
جانب اخللف. وخيتص االبطال به بالفريضة، دون  النافلة، وبالعمد دون السهو.

الرابـع: مـا كان منافيـاً للصالة بنظر أهـل الرشع بحيث خيـرج به املصيل  
عنهـا بنظرهـم تبعـاً الرتكازيّاهتم عىل األحـوط وجوباً، كاالصـوات اخلارجة 



مـن  الفم احلاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكالم، وكالرقص  
والتصفيق ونحوه مما يستعمل يف مقام اللهو والفرح، وكبعض االشارات  الواردة 
يف مقام الفحش والبذاء، وكبعض االعامل اليدوية املعتدّ هبا كاخلياطة  والنساجة 
عتدّ به لكثرتـه، وغري ذلك. ومنه االكل والرشب إذا كان بنحو  معتدٍّ به،  بنحـو يُ

ر. دون غريه كابتالع بقايا الطعام يف الفم وما يذوب فيه من السكَّ
(مسـألة ٣٠٤): مـن كان مشـغوالً بالدعـاء يف الوتـر، وقد نـو الصوم 
وضـاق  عليـه الوقت وهو عطشـان جاز لـه أن يميش للامء فيـرشب منه قبل أن 

يفجأه  الفجر ويعود للدعاء وال تبطل صالته بذلك.
(مسـألة ٣٠٥): إذا أتـى بفعـل يشـك يف كونـه منافياً للصـالة بنظر أهل 

ده عن ذلك. الرشع  كان عليه السؤال ممن يقلّ
(مسـألة ٣٠٦): البـأس بالتصفيـق لالعـالم، وكذا مثـل رضب الفخذ 
ورضب  احلائـط باليد أو بالعصا، ورمي الغري باحلـىص لينبهه. كام البأس بمثل 
حركـة اليد  واالشـارة هبا واالنحناء لتنـاول يشء مـن االرض ومناولته للغري، 
ورمي الكلب  باحلجر ليزجره، وقتل احلية والعقرب والقملة والذباب ونحوه، 
وجلـوس  املرأة يف الصالة حلمـل طفلها وإرضاعه وتسـكيته، وغري ذلك مما ال 

ينايف  الصالة بحسب نظر أهل الرشع.
ـد إدخال صـالة يف صالة،  (مسـألة ٣٠٧): األحـوط وجوبـاً عـدم تعمّ
وىل فريضةً وكان ملتفتاً حلرمة   . وكذا الثانية إذا كانت االُ وىل بـه احتياطاً فتبطـل  االُ
ت الثانية   وىل نافلة أو فريضة وغفل عن حرمة قطعها صحّ قطعها، وإن كانت االُ

وله إمتامها، وجيري حينئذٍ ما يأيت يف صورة السهو.
خر سـهواً فالظاهر عدمُ بطالن   وأمـا لو أدخـل إحد الصالتني يف االُ
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وىل وصحةُ الثانية ويتخري يف إكامل أهيام شـاء، فإن سـجد الحد الصالتني   االُ
خر، وكذا إذا سـجد هلا سـجدتني  خـر بطلت االُ سـجدة واحـدة ملتفتاً لالُ
خر، بل هو األحـوط وجوباً يف الركـوع الحدامها وحينئذٍ  مـع  غفلتـه عن االُ
تمّ  التي مىض فيها الغري. وإن كان األحوط اسـتحباباً عدم االعتداد هبا أيضاً،   يُ

فيستأنفهام معاً بعد إبطال التي بيده أو إمتامها.
د الـكالم، عربياً كان أو غريه مع خماطب أو بدونه، منشـئاً   اخلامـس: تعمّ

كان املصيل أو حاكياً لكالم غريه.
(مسـألة ٣٠٨): الظاهـر صدق الكالم عـىل تعمد إخـراج احلروف عىل  
الوجـه املعهـود عند العـرف يف مقام البيـان وإن مل يقصد هبـا احلكاية عن معنى  
المهاهلـا أو لعـدم قصد معناها منها. واألحوط وجوبـاً عمومه للحرف الواحد 

غري  املفهم للمعنى، وأما إذا كان مفهامً له فال إشكال يف مبطليته.
وأمـا إخـراج صـورة احلـروف بالنحو غـري املعهـود يف مقام البيـان، بل  
لغـرض آخـر كالتنحنح الذي قد يسـتلزم خروج حرف احلـاء والنفخ الذي قد  

يستلزم خروج حرف الفاء فالظاهر عدم صدق الكالم عليه.
(مسألة ٣٠٩): األحوط وجوباً جتنب بعض االصوات الصادرة من الفم  
التـي يتعارف احلكايـة هبا عن معان خاصة كاالنني الـذي يتعارف بيان االمل به،  
والزعقـة التي يتعـارف بيان الردع أو التضجر هبا، فإهنـا وإن مل تكن من الكالم  
عرفاً لعدم اشتامهلا عىل احلروف املعهودة إال أهنا منافيةٌ للصالة بنظر أهل  الرشع 

فتدخل يف القاطع الرابع.
ضطراً  (مسـألة ٣١٠): تبطل الصالة بتعمد الكالم حتى لو كان التكلم مُ
ة. نعم ال تبطل به مع السهو لو غفل عن كونه يف الصالة  له  خلوف أو حاجة ملحّ



أو  ختيّل اخلروج منها.
(مسألة ٣١١): ال بأس بذكر اهللا تعاىل والنبي8 يف الصالة. واملراد 
بـه  ذكرمهـا بام فيه ثنـاء عليهام، واألحوط وجوبـاً االقتصار عىل مـا كان بداعي  
التعظيـم واملـدح، دون مـا كان بقصد االخبار من دون نظـر للمدح، كام لو قال  

. أو تويف حممد يف شهر صفر. رزق اهللا زيداً ولداً
(مسـألة ٣١٢): البـأس بالدعـاء إذا كان بنحـو املناجـاة مـع اهللا تعـاىل  
واخلطـاب لـه، مثل: اللهـم ارحم زيـداً، دون مثل: رحم اهللا زيـداً، أو اخلطاب  
لشـخص بمثل: رمحك اهللا. وعىل هذا فال جيوز للمصيل تسـميت العاطس،  بأن 
ته،  ، وال رد العاطس إذا كان يف الصالة عىل من  سمّ يقول له: «يرمحك اهللا» مثالً
. نعم يسـتحب للمصـيل إذا عطس أن  يقول:  بـأن يقـول له: «غفر اهللا لك» مثالً

. «احلمد هللا»، بل يستحب له ذلك إذا عطس غريه أيضاً

(مسألة ٣١٣): البأس بقراءة القرآن يف الصالة.
ه من أقسـام   (مسـألة ٣١٤): ال جيوز للمصيل السـالم عىل الغري وال غريُ
التحية. نعم جيب عليه ردّ السالم، وإذا مل يردّ ومىض يف صالته أثم، وإن  صحت 

صالته. لكن يكره السالم عليه.
لِّم  عليه،  ه السالم بمثل ما سُ (مسألة ٣١٥): جيب عىل املصيل أن يكون ردّ
فـإذا قال املسـلِّم: «السـالم عليك» قال املصـيل يف اجلواب: «السـالم  عليك»، 
وإذا قال: «السـالم عليكم» قال: «السـالم عليكم»، وإذا قال: «السـالم»  قال: 
«السـالم». نعم إذا أضاف املسلِّم أمراً غري السـالم فاألحوط وجوباً عدم  رده، 
م: «السـالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته» اقترص املصيلّ يف  اجلواب  فإذا قال املسـلِّ

عىل: «السالم عليكم».
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(مسـألة ٣١٦): إذا كان السـالم بامللحـون ففي وجوب الـرد يف الصالة  
وغريهـا إشـكال، واألحوط وجوباً الـردّ لكن بقصد القرآنيـة إن مل يرشع الرد. 

هذا  إذا مل خيرج باللحن عن كونه سالماً، وإال مل جيب الرد.
(مسـألة ٣١٧): إذا كان املسـلّم صبيـاً يميّـز السـالم أو امـرأة فالظاهـر   

وجوب الرد.
(مسألة ٣١٨): األحوط وجوباً االسامع يف رد السالم يف الصالة وغريها،  
وال يكفـي االعالم بالـردّ بمعونة االشـارة ونحوها. نعم يكـره يف الصالة رفع  
ر االسـامع مل جيـب رفع الصـوت بالرد حتـى باملقدار   . ولو تعذّ الصـوت كثـرياً
املتعارف، بل يكفي الرد اخلفي. نعم األحوط وجوباً االعالم بالرد بمثل  االشارة.
(مسألة ٣١٩): إذا كانت التحية بغري السالم مل يرشع الرد يف الصالة، بل  

يكون مبطالً هلا. نعم يستحب الرد يف غري الصالة هبا أو بأحسن منها.
(مسـألة ٣٢٠): ردّ السـالم واجب كفائي، فإذا خوطب بالسـالم مجاعة  
  . أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبياً مميزاً، وإن اسـتحب لالخرين الردّ أيضاً
، وإن ردّ غريه   وحينئـذٍ إذا كان املصيل أحدهم، فـإن مل يردّ غريه وجب عليه الردّ
فاألحـوط وجوبـاً عدم الردّ منه، بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسـالم من  

بينهم فال إشكال يف أنه ال جيوز له الرد عليه حتى لو مل يرد واحد منهم.
(مسـألة ٣٢١): إذا تعدد السالم من شخص واحد أو من مجاعة أجزأ يف  

ه. د السالم بعد الرد وجب ردّ الرد للكل اجلواب مرة واحدة. نعم لو جتدّ
(مسـألة ٣٢٢): إذا سـلّم كلّ مـن الشـخصني عـىل االخر دفعـة واحدة 
وجـب  عـىل كلٍّ منهام الرد عـىل صاحبه ومل يكتف بسـالمه عليه. أمـا إذا تأخر 
. نعم  سـالم  أحدمها عن االخر كفى يف الرد وال حيتاج إىل قصد عنوان كونه رداً



إذا مل  يعلـم الثاين بسـالم األول حينام سـلم عليه فاألحوط وجوبـاً الرد منه عىل 
. األول،  ورد األول عليه أيضاً

(مسـألة ٣٢٣): إذا سلّم سـخرية أو مزاحاً أو إحراجاً ال بقصد التحية مل  
جيب الرد.

(مسألة ٣٢٤): إذا كان السالم بصيغة «عليكم السالم» وجب الرد به.
(مسألة ٣٢٥): جيب يف رد السالم الفورية العرفية بالنحو املتعارف، فإذا  
أخر عصياناً أو نسـياناً حتى خرج عن صـدق اجلواب مل جيب الرد، ويف الصالة  

ال جيوز، ولو شك يف عدم صدق اجلواب فاحلكم كام لو علم بعدم صدقه.
(مسـألة ٣٢٦): األحـوط وجوبـاً عـدم بدء املسـلم للكافر بالسـالم إال 
مع  لزومه بمقتىض وضع املعارشة، بحيث يكون ترك السـالم جفاء. ولو سـلم  
الكافـر فاألحـوط وجوباً عدم رد السـالم عليه بالصيغة التامـة، بل يقترص عىل  

«السالم» أو عىل «عليكم».
(مسـألة ٣٢٧): يسـتحب لكل أحد البدء بالسالم، لكن األوىل أن يسلم  
الصغري عىل الكبري، والقليل عىل الكثري، والقائم أو املايش عىل القاعد،  والراكب 

عىل املايش.
السادس: تعمد القهقهة، وهي الضحك املشتمل عىل الصوت  والرتجيع، 
بـل األحوط وجوبـاً التعميم ملطلق الضحك املشـتمل عىل الصـوت،  من دون 
فـرق بني االختيـار واالضطرار. نعم ال تبطل الصالة بالقهقهة سـهواً أو  جهالً 

. باحلكم، والبأس بالتبسم من دون صوت ولو عمداً
(مسـألة ٣٢٨): لو امتال جوفـه ضحكاً وامحرّ وجهه، لكن حبس نفسـه 

عن  إظهار الصوت فالظاهر عدم بطالن الصالة بذلك.
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مور الدنيا، كذكر   د البكاء املشـتمل عىل الصـوت إذا كان الُ السـابع: تعمُّ
ميت أو فقد مال أو خوف من سلطان أو نحو ذلك، فإن األحوط وجوباً بطالن  
الصالة به وال بأس بالبكاء إذا كان خوفاً من اهللا تعاىل أو تذلّالً له أو ترضعاً إليه  
لقضاء حاجة دينية أو دنيوية. كام البأس به إذا كان سـهواً، أما إذا كان اضطراراً  

. بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر أنه مبطل حينئذٍ
(مسألة ٣٢٩): البكاء عىل مصائب أهل البيتGوما ناهلم ونال مبدأهم  
وشيعتهم إن رجع إىل أمر االخرة فال بأس به، كام إذا كان بكاءً عىل احلق وحزناً  
عىل معصية اهللا فيهم أو حباً هلم بلحاظ ارتباطهم به تعاىل. وإن رجع المر الدنيا  

. بأن يكون ملحض العاطفة غري املرتبطة به تعاىل فاألحوط وجوباً كونه مبطالً
خر تذلّالً وخضوعاً   الثامن: التكفري، وهو وضع إحد اليدين عىل االُ
هللا تعـاىل، فـإن املشـهور بطالن الصـالة به. لكنـه ال خيلو عن إشـكال واالظهر  
الكراهـة. نعـم إذا كان فيـه ترويـج للباطل كان حمرمـاً، وكذا إذا أتـى به بقصد  
الترشيع عىل أنه أمر موظف يف الصالة، وحينئذٍ مع االلتفات لذلك يكون مانعاً  

. من التقرب بالصالة فتبطل. نعم البأس باإلتيان به تقية أو سهواً
التاسـع: تعمـد قول «آمني» بعد متـام الفاحتة، فإنه حـرام ومبطل للصالة  

. وال يبطل إذا أتى به سهواً، وكذا تقية، بل قد جيب. عىل األحوط وجوباً
(مسألة ٣٣٠): إذا شك يف حصول أحد القواطع املتقدمة بنى عىل عدمه.
(مسألة ٣٣١): إذا شك يف صحة الصالة بعد الفراغ منها بنى عىل الصحة.

(مسـألة ٣٣٢): يكـره يف الصـالة االلتفات بالوجهـ  كام سـبقـ  وبالعني  
والعبـث باليـد واللحية والرأس واالصابـع، ونفخ موضع السـجود والبصاق  
والتمطـي والتثـاؤب ومدافعـة البـول والغائط والريـح والتكاسـل والتناعس 



خر بال فصـل بينهام، إال  والتثاقـل  واالمتخـاط ووصـل إحد القدمـني باالُ
للمرأة فإنه  مسـتحب، ويكره أيضاً تشـبيك االصابع، ولبس اخلف أو اجلورب 
الضيق،  وحديث النفس، والنظر إىل نقش اخلاتم واملصحف والكتاب، ووضع 

اليد  عىل الورك متعمداً، وغري ذلك مما ذكر يف املفصالت.

خـــامتة
. وجيـوز لكل غرض راجح   األحـوط وجوباً عـدم قطع الفريضة اختياراً
دينـي أو دنيـوي كأداء الواجبـات واملسـتحبات الفورية وكحفـظ املال وحبس  
الغريـم والدابـة ونحومها. ومنـه القطع اليقاع الصالة عـىل الوجه االكمل، كام 
لـو  صـىلّ يف ثوب يكره الصالة فيه فله قطعها للصـالة يف ثوب آخر ال تكره فيه  
الصـالة. وكذا قطعها وإعادهتـا لتجنّب احتامل البطالن سـواء صحت الصالة  
ظاهـراً، كـام لو صـىلّ يف ثوب حيتمل طهارته من دون سـبق العلم بنجاسـته، أم  
مل تصـحّ كـام لـو صىلّ يف أحـد ثوبني يعلم بنجاسـة أحدمها، ويرتتـب عىل ذلك  
جـواز قطع الصـالة يف مجيع موارد االحتيـاط الوجويب واالسـتحبايب بإعادهتا،  
فإنـه الملـزم مع ذلك بإمتامها ثم االعادةـ  كام جر عليه مجاعة من االكابرـ  بل  

جيوز قطعها واستئنافها، كام ذكرناه مراراً فيام تقدم.
(مسـألة ٣٣٣): جيـوز قطـع النافلـة اختيـاراً ولـو ملجرد االعـراض عن  
امتثاهلا، حتى لو وجبت باالصل كاملعادة مجاعة أو وجبت بالعرض  كاملنذورة.

(مسـألة ٣٣٤): إذا وجب قطع الفريضـة أو النافلة الداء واجب فوري، 
ؤدِّ الواجب وانشـغل بالصـالة، فإن كان الداعي لرتك   فـإن  خالف املكلف ومل يُ
الواجب هو االنشـغال بالصالة أشـكل صحتها لعدم وضوح تأيت قصد القربة 

٢٥٥ ............................................................................................ خامتة 



٢٥٦.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

هبـا،  بـل األحوط وجوباً عـدم االعتداد هبا. وإن كان الداعي لـرتك الواجب أمراً 
آخر  فالظاهر صحة الصالة.

تكملة 
يف الصالة عىل النبي8

تستحب الصالة عىل النبي 8 يف مجيع االحوال، وقد ورد أهنا تعدل  
عند اهللا تعاىل التسـبيح والتهليل والتكبري، وأهنا هتدم الذنوب هدماً، وأهنا  أحمق 
للخطايـا مـن املاء للنار، وأهنا تذهـب بالنفاق، وأهنا أثقـل يشء يف  امليزان، وهبا 
تثقل ميزان من خفت أعامله. وأن اهللا تعاىل إنام اختذ إبراهيم  خليالً لكثرة صالته 
عـىل حممـد وأهل بيته، وأن من صىل عىل النبي صالة  واحدة صىل اهللا تعاىل عليه 
الـف صـالة يف ألف صف من املالئكة، ومل يبق  يشء ممـا خلقه اهللا إال صىل عىل 
العبـد لصالة اهللا وصالة مالئكته. قالA:  «فمن مل يرغب يف هذا فهو جاهل 
مغرور قد برئ اهللا منه ورسـوله وأهل بيتـه»،  وعنه 8 أنه قال: «من كان 

آخر كالمه الصالة عيلّ وعىل عيل دخل اجلنة».
 وقـد ورد أن الدعـاء مايزال حمجوباً حتى يصـىلّ عىل حممد وآله. وأن من 
سأل  اهللا حاجة فليبدأ بالصالة عىل النبي وآله ثم يسأل حاجته ثم خيتم بالصالة  

. عليهم لتقىض حاجته.. إىل غري ذلك مما هو كثري جداً
(مسألة ٣٣٥): يسـتحب رفع الصوت بالصالة عىل النبي 8 وقد 

ورد أن  ذلك يذهب بالنفاق.
(مسـألة ٣٣٦): تسـتحب الصـالة عىل النبـي 8 باخلصوص عند 



الذبح  والعطاس، كام ورد أهنا متنع النسيان.
(مسـألة ٣٣٧): يتأكد استحباب الصالة عىل النبي 8 ملن ذكره أو 
كـر  عنـده، وإن كان يف الصـالة، بـل الظاهر كراهة تركها كراهة شـديدة ملن مل  ذُ

يكن له  عذر يف ذلك. بل قد حيرم إذا ابتنى عىل الزهد فيها.
(مسألة ٣٣٨): الفرق يف ذلك بني ذكره باسمه الرشيف أو بلقبه أو كنيته 

أو  بالضمري.
(مسـألة ٣٣٩): إذا ذكر اسـمه مكـرراً يف حديث واحد اسـتحب تكرار  

الصالة، وإن كان الظاهر زوال الكراهة باإلتيان هبا مرة.
(مسـألة ٣٤٠): الظاهر أن استحباب الصالة عليه بعد ذكره بنحو الفور  

العريف.
  (مسـألة ٣٤١): ال يشـرتط يف الصـالة عليه كيفية خاصـة. نعم ال تؤد
وظيفتها إال بضم آله ـ صلوات اهللا عليهم ـ إليه، كام يشهد به النصوص الكثرية  
التي رواها الفريقني شـيعة أهل البيت وغريهم، وقد ورد من طرقهم النهي عن  
الصالة البرتاء، وهي التي ال يذكر فيها آله (عليهم السالم)، بل لعلّ تركه رغبةً 
م.  وقد ورد يف غري واحد من االخبار عنه 8 أن من صىل عليه ومل  عنه حمرّ
يصـل عـىل  آله مل جيد ريح اجلنة وان رحيها ليوجد من مسـرية مخسـامئة عام.. إىل 

غري  ذلك.
(مسـألة ٣٤٢): اذا ذكـر احد االنبيـاء فاالفضل الصالة عـىل النبي وآله 
ثـم  الصالة عىل ذلـك النبي.واحلمد هللا رب العاملني، وصـىل اهللا عىل حممد وآله 

الطاهرين.
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املقصد الثالث
يف صالة اجلمعة

وقـد تقـدم يف فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسـط يـد اإلمامـ  كام يف  
عرصنا هذا عرص الغيبة ـ يتخري املكلف بينها وبني صالة الظهر.

ويقع الكالم فيها يف ضمن فصول..

الفصل األول
يف كيفيتها

وهـي ركعتـان، يقرأ فيهام بالفاحتة وسـورة كسـائر الفرائـض املقصورة.  
ومتتـاز عنهـا بخطبتني قبلها بـدل الركعتني، وبوجوب إيقاعهـا مجاعة، برشوط  

.اجلامعة االتية يف حملها، وال ترشع فراد
(مسألة ٣٤٣): جيب عىل اإلمام اجلهر بالقراءة يف صالة اجلمعة.

(مسـألة ٣٤٤): يسـتحب أن يقـرأ يف الركعـة األوىل بعـد الفاحتة سـورة  
اجلمعة، ويف الثانية بعد الفاحتة سورة املنافقني.

وىل بعد   (مسـألة ٣٤٥): يسـتحب فيها قنوتـان، (األول): يف الركعـة االُ
القراءة قبل الركوع،(الثاين): يف الركعة الثانية بعد الركوع حني االنتصاب منه.



(مسألة ٣٤٦): جيب أن يكون اخلطيب هو اإلمام للصالة، وال يكفي  خطبة 
غـريه، كام جيب عليه القيام حال اخلطبة والفصل بني اخلطبتني بجلسـة  قصرية.

وىل من محـد اهللا تعاىل والثنـاء عليه،   (مسـألة ٣٤٧): البـد يف اخلطبـة االُ
والوصية بتقو اهللا تعاىل، ويقرأ سورة من القرآن. أما يف اخلطبة الثانية فال بد  من 
محـد اهللا تعاىل والثناء عليه والصـالة عىل النبي وآله 8، واألحوط وجوباً  
تسـمية االئمةGواحداً واحداً عند الصالة عليهم معه8 واالسـتغفار  
وىل بالثناء عـىل اهللا تعاىل  ومتجيده  للمؤمنـني واملؤمنـات. وينبغي االهتامم يف االُ
وتقديسـه، ويف الثانيـة باالعـذار واالنذار وبيان ما يصلح للنـاس يف أمر  دينهم 
ودنياهـم، والتنبيـه ملـا ورد عىل املسـلمني يف االفـاق وما ينبغي هلـم  االهتامم به 

واالعداد له.
(مسألة ٣٤٨): األحوط وجوباً رفع الصوت باخلطبة باملقدار املتعارف  يف 
مقام االسـامع، لتحقيق الغرض املطلوب منها ولو باالضافة إىل بعض  املصلني، 
ر رفع  الصوت عىل  ر االسـامع حتى باالضافة إىل بعـض املأمومني لِتعذُّ ولو تعذّ
لَ مرشوعية  اإلمام أو لصمم املأمومني أو لوجود مانع خارجي من سامعهم  أشكَ

اجلمعة، فاألحوط وجوباً عدم االجتزاء هبا.
(مسـألة ٣٤٩): األحـوط وجوبـاً يف اخلطبـة طهـارة اإلمـام من احلدث  

واخلبث يف الثوب والبدن باملقدار الالزم يف الصالة.
(مسألة ٣٥٠): األحوط وجوباً العربية يف املقدار الواجب من اخلطبتني،  
دون املقـدار الزائـد منهام عـىل الواجب. ومع كون مجيـع احلارضين ال يفهمون  
العربية فاألحوط وجوباً اجلمع يف االمر بتقو اهللا تعاىل بني العربية واللغة التي  

يفهموهنا، مع املحافظة عىل العربية فيام بقي من املقدار الواجب من  اخلطبتني.
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الفصل الثاين
يف رشوط مرشوعيتها وصحتها

وهي اُمور:
األول: دخـول الوقـت، وهـو رشط يف الصـالة. أمـا اخلطبتـان فيجـوز  
تقديمهام عىل الزوال بحيث يفرغ منهام عند الزوال، وجيوز تأخريمها عن  الزوال 
أيضـاً، لكـن يرجـح مؤكداً املبـادرة عرفاً هلـام وللصالة يف أول الوقـت،  بل هو 
. فمع تراخي املكلف عنها ال جيتزئ هبا، بل يأيت  بصالة الظهر. األحوط وجوباً

الثـاين: اجتامع مخسـة مصلـني أحدهـم اإلمـام. واألحوط وجوبـاً عدم  
انعقادها باملرأة والصبي، وإن صحت منهام إذا انعقدت بخمسة غريمها.

الثالـث: عـدم انعقـاد مجعتـني بينهـام دون فرسـخ، وهـو يقـارب سـتة  
كيلومرتات، ولو سـبقت إحدامها وكانت واجدة لبقيـة الرشوط بطلت الثانية،  

. ولو اقرتنتا بطلتا معاً

الفصل الثالث
يف أحكام صالة اجلمعة

(مسألة ٣٥١): ال جيوز الكالم حال اخلطبة، بل حيسن االصغاء هلا.
(مسـألة ٣٥٢): مـن مل يدرك اخلطبتـني أجزأه إدراك الصـالة مع اإلمام.  



ويكفـي يف إدراكهـا أن يـدرك اإلمام بعد الدخـول فيها إىل أن يركـع يف الركعة  
الثانيـة، فـإذا التحق به يف الركعة الثانية صالها معـه وأكملها بركعة اُخر جيهر  
فيهـا، وتتـم له اجلمعـة. وأما إذا أدركه بعـد الركوع فقد فاتتـه اجلمعة ولزمه أن  

. يصيل الظهر أربعاً
(مسـألة ٣٥٣): ملـا مل تكن اجلمعة يف هذا الزمان واجبـة تعييناً بل ختيرياً،  

فالظاهر عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع.
   (مسـألة ٣٥٤): يسـتحب لإلمام أن يعتمّ يف الشتاء والصيف وأن يرتدّ

د يمني أو عدين وأن يتوكأ عىل قوس أو عصا. بربُ

أحكام صالة اجلمعة .............................................................................. ٢٦١
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املقصد الرابع
يف صالة اآليات

وهي واجبة عىل كل مكلف عدا احلائض والنفساء. 
وفيها فصول..

الفصل األول
يف أسباهبا

وهي اُمور:
األول: كسوف الشمس وخسوف القمر، سواء حصل اخلوف منهام  أم ال.

الثاين: الزلزلة، عىل األحوط وجوباً، سواء حصل اخلوف منها أم ال.
والصفـراء   واحلمـراء  السـوداء  كالريـح  سـاموي،  خميـف  كل  الثالـث: 
والظلمة الشـديدة والصاعقة والصيحة والنار التي تظهر يف السـامء وغريها. بل  
هو األحوط وجوباً يف املخيف االريض كاهلدة واخلسـف وغريمها. والظاهر  أن 
املعيار يف ذلك أن تكون خميفة نوعاً بمقتىض طبع اإلنسـان وإن مل حيصل  اخلوف 
د أو قسـوة القلوب أو تفسـري احلوادث  تفسـرياً  فعـالً يف عصورنا بسـبب التعوُّ

علمياً أو غري ذلك.



 (مسـألة ٣٥٥): إنام جتب هذه الصالة عىل أهل املكان الذي يقع السـبب  
د عنه. فيه وما يلحق به عرفاً، دون غريه ممن بَعُ

الفصل الثاين
فـي وقـتـــها

وقت صالة الكسوفني من ابتداء االنكساف إىل متام االنجالء. واألحوط  
استحباباً اإلتيان هبا قبل الرشوع باالنجالء. واألحوط وجوباً مع بقاء يشء من  
الوقت ال يسـع متام الصالة اإلتيانُ هبا البنية االداء وال القضاء. ولو كان وقت  
ه ال يسع متام الصالة فاألحوط وجوباً اإلتيان هبا برجاء املطلوبية.   الكسـوف كلُّ
وأمـا يف غريمهـا من االيـات فالظاهر وجـوب املبادرة إىل الصـالة عند حصوله  
بحيث يصدق عرفاً أنه صىلّ حينه، وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت  املبادرة 

إليه قبل ارتفاعه.
(مسـألة ٣٥٦): إذا مل يعلـم املكلـف بالكسـوفني إىل متـام االنجالء، فإن 
مل  حيـرتق القـرص كلـه مل جيب عليـه القضـاء، وإن احرتق القـرص كله وجب  
القضـاء، وأما إذا علم بالكسـوف أو اخلسـوف حينه ومل يصـل، فإنه يقيض وإن  
مل حيـرتق القرص كله. وأما يف غري الكسـوفني من االيـات فاألحوط وجوباً مع  
العلم به وعدم الصالة له القضاء، أما مع اجلهل به حتى ارتفع فال جيب القضاء.

(مسـألة ٣٥٧): لـو جاء بالصـالة يف الوقت ثم تبنيّ بعـد خروج الوقت  
. فسادها فهو بحكم ما إذا مل يصلها يف القضاء وجوباً أو احتياطاً

(مسألة ٣٥٨): ال جيب عىل احلائض والنفساء عند حصول السبب قضاء  
الصالة بعد الطهر من احليض والنفاس.
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(مسألة ٣٥٩): إذا حصل السبب يف وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقت  
كل منهـام يتخري يف تقديم أهيام شـاء، وإن كان االفضـل تقديم اليومية خصوصاً  
خر يبادر   إذا خـاف فوت وقـت فضيلتها، ومع تضيُّق وقت إحدامهـا دون االُ

للتي ضاق وقتها، وإن ضاق وقتهام معاً قدم اليومية.
(مسألة ٣٦٠): إذا رشع يف صالة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة  
اليومية االدائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية، وإذا خاف فوت وقتها  
الفضييل اسـتحب له قطعها وأداء الفريضة اليوميـة. وإذا مل يأت باملنايف للصالة  
يف املوردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصالة الكسـوف من املوضع  

الذي قطعها عنده، وال جيب عليه استئنافها.

الفصل الثالث
يف كيفيتها

وهـي ركعتـان يف كل ركعة مخسـة ركوعات يقـرأ قبل كل منهـا ويعتدل 
يف  قيامه بعد كل منها، وبعد القيام من اخلامس يسـجد سـجدتني، ويتشهد بعد  
سجود الركعة الثانية ويسلم. وليس فيها أذان وال إقامة. واألوىل أن يناد عند  

اإلتيان هبا مجاعة: الصالة الصالة الصالة.
(مسألة ٣٦١): جيب يف كل ركعة من الركعتني قراءة الفاحتة وسورة، وله  
تفريق سـورة واحدة عىل الركوعات اخلمسة يقرأ يف الركعة الواحدة بعضاً منها  
قبـل كل ركـوع حتى يتمها. وحينئذٍ إن ختم قبل الركوع سـورة قـرأ بعد القيام 
  منه  وقبل الركوع الذي بعده الفاحتة وبدأ بسـورة، وإن مل خيتم سـورة، بل هو
للركـوع من بعض سـورة بدأ بعد القيام منه وقبـل الركوع الذي بعده من حيث  



انتهى من تلك السورة ومل يقرأ الفاحتة حتى يتم مخسة ركوعات.
ق سـورة   وعـىل ذلك قد يكتفـي بالفاحتة مرة واحدة يف الركعة، كام إذا فرّ
واحدة عىل الركوعات اخلمسـة، وقد جيب عليه اإلتيان بالفاحتة مخس مرات  يف 
الركعـة، كام إذا أتم السـورة قبـل كل ركوع من الركوعات اخلمسـة. وقد جيب  
عليـه اإلتيـان بالفاحتة أكثر من مرة وأقل من مخس مرات، كام لو ختم سـورة يف  

بعض الركوعات وقطع السورة يف بعض الركوعات وأمتّها يف بعض.
(مسـألة ٣٦٢): األحوط وجوباً عدم اهلـوي للركوع اخلامس يف كل من  
الركعتـني إالبعـد إكامل السـورة، وعدم االكتفاء ببعض سـورة وإن كان قد أتم  

سورة يف ركوع سابق من تلك الركعة.
(مسـألة ٣٦٣): حكـم هذه الصـالة حكم الثنائية يف البطالن بالشـك يف 
عدد  الركعات، ويف حجية الظن فيها. وأما الشـك يف عدد الركوعات من ركعة  

واحدة فحكمه البناء عىل االقل.
(مسـألة ٣٦٤): ركوعـات هـذه الصـالة أركان تبطـل الصـالة بزيادهتا 
ونقصها  عمداً وسـهواً، نظري ما تقـدم يف اليومية. وجيب فيها ما جيب يف اليومية 
من  االجزاء والرشائط واالذكار الواجبة واملندوبة. كام جيري فيها أحكام الشك 

يف  املحل وبعد التجاوز.
(مسـألة ٣٦٥): يسـتحب فيها القنـوت بعد القـراءة قبل الركـوع الثاين 
والرابع  والسـادس والثامن والعارش، وجيوز االقتصار عىل بعضها. ويسـتحب 
التكبـري  عنـد اهلوي للركـوع وعند القيـام منـه، إال يف رفع الرأس مـن الركوع 
اخلامـس يف  كل من الركعتني، فإنه يقول: سـمع اهللا ملن محده. نعم البأس بضم 

التكبري إليه  برجاء املطلوبية.
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(مسـألة ٣٦٦): يسـتحب اإلتيان هبا مجاعة ويتحمل اإلمـام فيها القراءة  
الغـري، كاليوميـة. وتدرك بـإدراك اإلمام قبـل الركوع األول أو فيـه يف كل من  

الركعتني، أما إذا أدركه يف غريه ففيه إشكال.
(مسـألة ٣٦٧): يسـتحب التطويل يف صالة الكسوف إىل متام االنجالء،  
فـإن فـرغ قبله جلس يف مصاله مشـتغالً بالدعـاء أو يعيد الصـالة، نعم إذا كان  

املصيل إماماً يشق عىل من خلفه التطويل خف استحبابه يف حقه.
(مسـألة ٣٦٨): حيـث كانت االعادة قبـل متام االنجالء مسـتحبة جيوز  
االئتامم بمن يعيدها ملن صالها وملن مل يصلها، كام هو احلال يف الصالة  اليومية.

(مسألة ٣٦٩):يستحب يف صالة الكسوف قراءة السور الطوال كـ: يس  
والنور والكهف واحلجر، وإكامل السورة يف كل قيام، وأن يكون كل من  الركوع 

والسجود بقدر القراءة يف التطويل.
(مسـألة ٣٧٠): يسـتحب اجلهر بالقراءة يف صالة الكسـوف ليالً وهناراً  

حتى يف كسوف الشمس عىل االصح.
(مسألة ٣٧١): يستحب اإلتيان بصالة الكسوف حتت السامء، ويف  املسجد.

(مسـألة ٣٧٢): يثبت الكسـوف ونحوه بالعلم والبينـة، وال يثبت بقول  
املنجمني ونحوهم ممن ال يشهد برؤيته، إال أن يوجب العلم.

(مسـألة ٣٧٣): تتعـدد الصـالة الواجبـة بتعـدد السـبب من أفـراد نوع 
واحـد   أو أنواع متعددة. وال جيب تعيني السـبب عند اإلتيان بالصالة يف االداء  

 وال القضاء.



املقصد اخلامس
يف صالة القضاء

وفيه فصول..
الفصل األول

يف حكم القضاء ومورده
جيب قضاء الصالة اليومية التي فاتت يف وقتها عمداً أو سهواً أو جهالً أو  
الجل النوم املسـتوعب للوقت أو لغري ذلك. وكذا إذا اُيت هبا فاسـدةً لفقدِ جزء  

أو رشط مستلزم لبطالهنا ووجوب إعادهتا يف الوقت.
وال جيـب قضاء ما تركه الصبي حال صباه وال املجنون حال جنونه، وال  
املغمـى عليـه، وإن كان ذلك منهـام بفعلهام، وكذا ما تركـه الكافر االصيل حال  
م يف مبحث احليض. أما   كفـره، ومـا تركته احلائض والنفسـاء، عىل تفصيل تقـدّ
املرتـد فاألحوط وجوباً أن يقيض ما فاته حال االرتداد بعد توبته، من دون فرق  
. والظاهر قبول توبة الفطري وإن وجب قتله،  فترتتب  بني املرتد الفطري وامليلّ

أحكام اإلسالم عليه إذا مل يقتل.
(مسـألة ٣٧٤): إذا بلـغ الصبـي أو أفاق املجنـون أو املغمى عليه وجب  
عليهم االداء إذا أدركوا من الوقت ما يسـع الصالة، بل هو األحوط وجوباً إذا  
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. أدركوا منه ما يسع ركعة واحدة، فإذا تركوه وجب القضاء عىل األحوط وجوباً
(مسـألة ٣٧٥): إذا طرأ اجلنون أو االغامء بعد ما مىض من الوقت مقدار 
ما  يسـع من الصالة االختيارية فاألحوط وجوباً القضاء. أما احلائض والنفساء 
إذا  طهرتـا يف أثنـاء الوقـت أو طرأ عليهام احليـض والنفاس يف أثنائـه فقد تقدم 

الكالم  فيهام يف مبحث احليض.
(مسألة ٣٧٦): جيب القضاء عىل السكران إذا كان السكر مستنداً إليه، أما  إذا 
كان قهراً عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء، وإن كان األحوط استحباباً  القضاء.
(مسـألة ٣٧٧): إذا اسـتبرص املخالف وجب عليه قضاء مـا فاته دون ما 

أتى  به عىل طبق مذهبه أو غريه إذا تأتّى منه قصد القربة.
(مسألة ٣٧٨): الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة املنذورة يف وقت معني.
(مسـألة ٣٧٩): إذا فاتتـه الصـالة يف بعـض مواضع التخيـري بني القرص 

. والتامم  قىض قرصاً حتى يف نفس تلك املواضع عىل األحوط وجوباً
داً قضـاء النوافل الرواتـب. نعم ال يتأكد  (مسـألة ٣٨٠): يسـتحب مؤكّ
م ما  قضـاء  مـا فات منها حال املرض. وإذا عجز عـن قضاء مجيع ما فاته منها قدّ
فاته  لطلب الدنيا الزائدة عن املعاش عىل ما فاته لطلب املعاش أو لقضاء احلقوق  
ها   الواجبة واملسـتحبة، فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتني بصدقة أقلّ
دّ ـ ثامنامئة وسبعون غراماً تقريباً ـ من طعام لكل مسكني عن كل ركعتني،  فإن  مُ
عجز عن ذلك تصدق به عن كل أربع ركعات، فإن عجز تصدق بمد عن  نافلة 
الليل ومد عن نافلة النهار. وأما غري الرواتب من النوافل املؤقتة ففي  مرشوعية 

قضائها إشكال واألوىل اإلتيان هبا برجاء املطلوبية.
(مسألة ٣٨١): ال يشرتط الرتتيب يف القضاء بني الفوائت اليومية وغريها،  



فمـن كان عليـه صـالة يومية فائتـة وصالة الكسـوف جاز له تقديم أهيام شـاء.
وأمـا الصلوات اليومية فام كان منها مرتتبـاً أداءً جيب الرتتيب يف قضائه،  
فمـن فاتتـه الظهـر والعـرص أو املغـرب والعشـاء مـن يـوم واحد وجـب عليه 
تقديـم  الظهـر أو املغـرب. وأما غريها فـال جيب الرتتيب يف قضائهـا، فمن فاته 
أيـام  متعـددة جاز له أن يقيض صبحـاً بعددها ثم ظهراً بعددهـا وهكذا. وإن كان  
األحوط اسـتحباباً الرتتيب بينها يف القضاء حسـب ترتبهـا يف الفوت خصوصاً 
اً ثم يوماً  مـع  إمـكان معرفة الرتتيب بينها، فمن فاته أيام متعـددة يقيض يوماً تامّ

اً  حتى يفرغ منها. تامّ
(مسـألة ٣٨٢): إذا علـم أن عليه إحد الصلـوات اخلمس يكفيه صبح  
داً بـني الظهر والعرص والعشـاء،   ومغـرب ورباعيـة ينـوي هبا مـا يف الذمة مـردّ
ويتخـري فيهـا بني اجلهـر واالخفات. ولـو كان مسـافراً أجزأته مغـرب وثنائية 
مرددة  بني الصلوات االربع الباقية. وكذا احلال يف مجيع موارد تردد الفائت بني  
الصلوات املذكورة، فإنه مع اختالفه يف عدد الركعات يكرر حتى يقطع  بالفراغ، 
ومـع اتفاقه فيه يأيت بواحدة مرددة بـني الكل خمرياً فيه بني اجلهر  واالخفات مع 

اختالفها فيه.
(مسـألة ٣٨٣): إذا شـك يف فـوت الفريضـة بنـى عىل العـدم، وإذا علم  

بالفوت وتردد الفائت بني االقل واالكثر جاز له االقتصار عىل االقل.
(مسـألة ٣٨٤): ال جيـب الفـور يف القضـاء، فيجوز التأخـري مامل حيصل  

التهاون يف تفريغ الذمة.
(مسألة ٣٨٥): ال جيب تقديم قضاء الفائتة عىل احلارضة، فيجوز اإلتيان  
باحلـارضة ملن عليـه القضاء وإن كان ليومه، بل يسـتحب ذلـك إذا خاف فوت  
فضيلـة احلـارضة، نعم مع سـعة وقت فضيلة احلارضة يسـتحب تقديـم الفائتة  
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ر حينئذٍ الفائتة وقد رشع يف احلارضة استحب له العدول للفائتة   عليها، بل إن ذكَ
مع بقاء حمله، كام سبق يف املسألة (١٤٥) يف فصل النية يف الصالة.

(مسـألة ٣٨٦): ال جتـوز املبـادرة والتعجيـل بالقضـاء لـذوي االعـذار 
املوجبـة  لنقصـان الطهارة أو الصالة، مثل من يصـيل بتيمم أو مع اجلبرية أو من 
جلوس،  بل جيب عليهم انتظار ارتفاع العذر ليكون القضاء منهم بصالة كاملة، 
نعـم مع  احتامل اسـتمرار العذر إىل حني املوت جيـوز التعجيل برجاء املطلوبية،  
ة العمل مراعاةً باسـتمرار العذر. كام جيوز التعجيل مع اجلزم بالنية   وتكون صحّ
عند القطع باسـتمرار العذر. لكن لو انكشـف عدم استمراره جتب االعادة بعد  
. وأما  ارتفاعـه إذا كان اخللل باالركان التي تبطل الصالة بنقصها عمداً وسـهواً

إذا  كان اخللل بغريها فال جتب االعادة.

الفصل الثاين
يف النيابة

ال يرشع التربع وال النيابة عن االحياء يف الواجبات ولو مع عجزهم عنها،  
إال يف احلـج إذا كان مسـتطيعاً وكان عاجـزاً عـن املبارشة عىل مـا يذكر يف حمله،  
وجيـوز التـربع والنيابة عن االحيـاء يف مجلة من املسـتحبات، كالصالة والصوم  
واحلـج والصدقـة والزيارة وقراءة القرآن. بل قد يـرشع ذلك يف بقية العبادات،  
وإن كان األحـوط وجوباً اإلتيان هبا برجاء املرشوعيـة، كام جيوز التربع والنيابة  

عن االموات يف الواجبات واملستحبات.
نعم يشـكل مرشوعيـة التربع والنيابة يف الدعاء عـن االحياء واالموات،  
مور   فاألوىل إبداله بالدعاء هلم. وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد يف بعض االُ



كاحلج وبعض الصلوات وقراءة القرآن، وحكي فعله عن بعض أصحاب  االئمة
G. واألحوط وجوباً اإلتيان به برجاء املرشوعية وترتُّب االثر، حيث  يرجى 
ترتبـه بفضل اهللا سـبحانه وسـعة رمحته. نعم هـو ال يقتيض بـراءة الذمة  وحتقق 
فإن عـىل أن ينوي العامل بالعمل حـني اإلتيان به  امتثال  االمتثـال، بل مها متوقّ

االمر املتوجه للغري، وذلك ال يكون إال بالنيابة تربعاً أو بإجارة.
(مسألة ٣٨٧): يشرتط يف النائب اُمور:

األول: العقل، فال جيتزأ بفعل غري العاقل وإن حتقق منه القصد يف  اجلملة، 
لعدم التعويل عىل قصده، بل هو كقصد النائم ملغي عند العقالء. نعم  إذا مل يبلغ 

الضعف العقيل عنده مرتبة اجلنون فال بأس بعمله.
الثاين: اإلسالم.

الثالـث: االيامن، فال جيتزأ بعمل املخالـف، وإن جاء بالعمل عىل  الوجه 
الصحيح عندنا. بل يشـكل االجتزاء بعمل املسـتضعَفـ  غري املُقرّ  بالوالية وال 

اجلاحد هلا ـ فاألحوط وجوباً عدم االجتزاء بعمله.
(مسـألة ٣٨٨): ال يشـرتط يف النائب البلوغ، فيصـح عمل الصبي املميِّز 
. كـام ال يشـرتط العدالة، فيصح عمل الفاسـق،  اه بالوجـه املطلـوب رشعـاً إذا  أدّ
نعم  يشكل التعويل عىل إخباره باإلتيان بالعمل إال مع كونه ثقة يف نفسه مأموناً  
وحصـول الوثـوق من خربه. نعـم لو علم بإتيانـه بالعمل بنيّة تفريـغ ذمة الغري  

وشكّ يف صحة عمله فالظاهر البناء عىل الصحة وإن مل يكن ثقة.
(مسـألة ٣٨٩): ال يشـرتط املامثلـة بـني النائب واملنوب عنـه يف الذكورة  
واالنُوثة، فتصح نيابة الرجل عن املرأة واملرأة عن الرجل، ويف اجلهر  واالخفات 

يراعى حال النائب.
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(مسـألة ٣٩٠): النائـب يعمل عىل طبـق اجتهاده أو تقليـده ال عىل طبق  
اجتهاد املنوب عنه أو تقليده. نعم إذا كان وصياً عن الغري يف تفريغ ذمته  والوفاء 
عنـه كان ظاهـر حال الوصية أن املوىص به هو العمـل عىل طبق اجتهاد  املويص 
أو تقليـده، فال يقوم بالوصية إال إذا جاء بالعمل عىل الوجه املذكور،  وال يكفيه 
العمل عىل طبق اجتهاد نفسه أو تقليده. لكن إذا شك يف مقتىض  اجتهاد املويص 
أو تقليـده ومل ينبهـه املويص عىل خمالفته له يف االجتهـاد أو  التقليد ومل تقم قرينة 
ـ عامـة او خاصـة عىل ذلـكـ  كان له اإلتيان بالعمل عىل  طبق اجتهاد نفسـه أو 

تقليده. وأما االجري فيأيت الكالم فيه يف املسألة (٤١١) يف  الفصل االيت.
(مسـألة ٣٩١): يسـتحب التربع عن املؤمن امليت يف أداء الواجبات التي  
عليـه كقضاء الصلوات والصيام وغريها، وكذا املسـتحبات فإنه من أفضل الربِّ  

باملؤمن والصلة له واالحسان إليه.
(مسألة ٣٩٢): ينوي النائب بالفعل امتثال أمر املنوب عنه وتفريغ ذمته،  
وذلـك كاف يف املقربيـة الالزمـة يف العبادة، وال يشـرتط مع ذلـك التقرب بأمر  
النيابة املتوجه للنائب نفسه، حيث إنه يستحب للمؤمن أن ينوب عن املؤمن  يف 
تفريـغ ذمته ويؤدي اخلريات عنه، فإن تقرب النائب باالمر املذكور ليس  رشطاً 
د، كام  يف صحـة عبادته التي ينوب فيها. نعم البد من عدم وقوعه منه بوجه  مبعِّ

م لغصب املكان أو اللباس أو غريمها. لو أوقعه بوجه حمرَّ
(مسـألة ٣٩٣): ال تربأ ذمة املنوب عنـه بعمل النائب إذا كان اضطرارياً، 
كام  لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة اجلبريية أو الصالة من جلوس أو نحوها، 
إال  مـع االضطرار، بـان ال يكون هناك من يؤدي عنه بعمـل اختياري تام، ولو 
حصـل  ذلك وجيء بالعمـل االضطراري فاالجتزاء به مراعـى بعدم تيرس من 

يؤدي عنه  بالعمل التام، فمتى تيرس كان الالزم اإلتيان به.



. وال   (مسـألة ٣٩٤): البـدّ من تعيني املنوب عنه حني العمـل ولو إمجاالً
يكفي التعيني بعد العمل.

(مسـألة ٣٩٥): جيـب عـىل ويلّ امليت أن يقيض ما عـىل امليت من الصالة  
والصيام، سـواءً فاته لعذر ـ من مرض أو جهـل بالتكليف أو بكيفية االداء ـ أم  
. داً . نعم ال جيب االداء إذا مات الشخص وهو غري مهتم بالقضاء هتاوناً  ومترّ تساحماً

(مسـألة ٣٩٦): املراد بالويل هو الوارث الذكر. ويف عمومه للطفل حني  
موت امليّت إشكال. فاألحوط وجوباً عليه القضاء إذا بلغ.

(مسـألة ٣٩٧): الظاهـر اختصـاص وجـوب القضـاء بـام إذا كان امليت 
،  وال جيب القضاء عن املرأة. وإن كان هو األحوط اسـتحباباً، بل ال إشكال  رجالً

يف  استحبابه.
د الويل وجب القضاء عىل كل منهم بنحو الوجوب   (مسألة ٣٩٨): إذا تعدّ
ع   الكفائي، فيعاقب الكل عىل تركه ويسـقط بفعل البعض عن الباقني. وال يتوزّ

القضاء عليهم بالنسبة.
(مسألة ٣٩٩): ال جيب عىل الويل أن يقيض بدل امليت ما وجب عىل  امليت 
ـاً عن ميت قبله عليه صـوم أو صالة، أو  كان  قضـاؤه عـن غريه، كام لو كان وليّ
راً عىل أن يصيل أو يصوم عن غريه، بل يسـقط األول وجيري عىل  الثاين  مسـتأجَ
حكـم الديـن فيخرج من أصل الرتكة، إال مع اشـرتاط مبارشته فتبطل  االجارة 

جرة من تركته، وليس عىل الويل يشء. بموته وجيب إرجاع االُ
ه تربعاً أو   (مسألة ٤٠٠): يسقط القضاء عن الويل إذا قىض عن امليت غريُ

بإجارة من قِبَل الويل أو غريه، ولو لوصية امليت بالقضاء من ثلثه.
(مسـألة ٤٠١): لـو عجز الويل عن القضاء بنفسـه سـقط عنه، وال جيب 
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عليه  السعي لقضاءِ غريهِ عن امليت باستئجار أو غريه.
(مسـألة ٤٠٢): إذا شـك الـويل يف فوات يشء عن امليـت مل جيب القضاء  

عليه، وإذا شك يف مقدار الفائت اقترص عىل االقل.
(مسألة ٤٠٣): إذا أخرب الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فاألحوط وجوباً  

امً يف إخباره. للويل قضاؤها عنه بعد موته إذا مل يكن متّهَ
(مسـألة ٤٠٤): إذا مل يكـن للميـت ويل أو كان ومل جيـب عليـه القضـاء  
فاالقو عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل الرتكة.  

نعم إذا أوىص بإخراجه نفذت وصيته يف الثلث.
(مسـألة ٤٠٥): ال جيـب الفـور يف القضـاء عـن امليـت، وإن كان األوىل  

املسارعة ولو لتخليص امليت من تبعة الفوت.
(مسـألة ٤٠٦): كـام جيب عىل الـويل قضاء ما فات امليت جيـب عليه أداء  
ها  وكان  ه، كام لو مات يف وقت صالة ومل يؤدّ مـا وجب عىل امليـت أداؤه ومل يؤدّ
فـاً بأدائها مليضّ زمان يتيرس له االداء فيه. واألحوط وجوباً للويل  املبادرة هلا  مكلّ

يف الوقت مع االمكان، وإن مل يبادر وجب عليه أداؤها بعده.
(مسـألة ٤٠٧): ال تـربأ ذمـة امليت بصـالة الويل االضطراريـة، كصالته  
بالتيمـم أو بطهـارة جبريية أو من جلوس. إال مع تعذر إتيانه هبا بوجه اختياري  
وعـدم تفريـغ ذمة امليت مـن قِبَل غريه، فإنه جيـب عليه حينئـذٍ اإلتيان بالصالة  
االضطرارية حتقيقاً للميسـور. لكن لو قدر بعد ذلك عىل االداء بوجه اختياري  
مل جيتزئ بام أتى به بوجه اضطراري. وكذا ال جيتزئ به غريه من األولياء لو  قدر 
عىل االداء بوجه اختياري، كام أنه ال يمنع من مرشوعية أداء غري الويل عن  امليت 

بوجه اختياري.



الفصل الثالث
يف االستئجار عىل تفريغ ذمة الغري

كل عمـل تصح فيه النيابة يرشع االسـتئجار له، فيسـتحق صاحب املال  
اً كان ذلك الغري أو ميتاً،   عىل االجري العمل للغري المتثال أمره وتفريغ ذمته، حيّ
. وأما االجارة عىل العمل الهداء ثوابه للغري   واجباً كان ذلك العمل أو مستحباً
فـال خيلو عن إشـكال. نعم البأس بدفع املال مقابل إهـداء الثواب إذا حتقق من  

الفاعل قصد القربة بالعمل.
(مسـألة ٤٠٨): يشـرتط يف االجري يف املقام ما يشرتط يف االجري يف سائر  
موارد االجارة. نعم إذا ابتنت االجارة عىل أن يبارش العمل بنفسـه لزم فيه أيضاً  

الرشوط املتقدمة يف النائب وجر عليه حكمه.
(مسـألة ٤٠٩): ال يشـرتط يف االجري العدالة وال الوثاقة. لكن ال يعول 
عىل  إخباره بالقيام بالعمل املستأجر عليه إذا مل يكن ثقةً مأموناً، فال حيكم برباءة  
جرة، البتناء  االجارة  ذمة املنوب عنه. لكن يلزم تصديقه من حيثيّة استحقاقه االُ

مور التي التُعلم إال بإخباره. عىل ذلك يف مثل هذه االُ
(مسـألة ٤١٠): ال تفرغ ذمة امليت باسـتئجار من يصيل صالة اضطرارية  
كاملتيمـم وذي اجلبـرية والعاجز عن القيام، بل البد فيه من اسـتئجار غريه، فإن  
تاً ال يسـتوعب زمان االجارة   د له العـذر بعد االجارة، فـإن كان العذر موقّ جتـدّ
وجب عىل االجري انتظار القدرة عىل الصالة االختيارية التامة، وإن كان مستوعباً  
انفسـخت االجـارة. نعم إذا مل تكن االجارة لتفريغ ذمـة امليت من صالة واجبة  
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ثابتـة يف ذمتـه بل ملجرد الصالة عنه وإن مل يكن مشـغول الذمة جاز االسـتئجار  
للصالة االضطرارية إذا كانت مرشوعة يف حق املبارش.

(مسـألة ٤١١): إذا اختلـف االجـري واملؤجـر يف االجتهـاد أو التقليد يف 
كيفية  العمل املسـتأجر عليـه، فإن كانت االجارة مقيـدة بأحد الوجهني رصحياً 
لـزم  العمـل عليـه، وكـذا لـو كان هنـاك قرينـة عامـة عىل تعيـني الوجـه الذي 
جيـري عليه  العمـل، كام لو كان هنـاك مرجع عام للتقليد تنـرصف االجارة إىل 
مطابقـة فتـواه أو  فتـاو مشـهورة تنـرصف االجـارة إىل عـدم اخلـروج عنهـا 
ومـع عـدم ذلـك يكون  ظاهـر االجـارة االكتفـاء باجتهـاد االجـري أو تقليده، 
فيلـزم املؤجـر االكتفاء بذلك يف  دفع االجـرة وإن مل جيزه ذلك يف فراغ الذمة إذا 

كان العمل باطالً عنده.
(مسـألة ٤١٢): ال تفرغ ذمة امليت بمجرد االجارة، بل يتوقف عىل حتقق  

العمل املستأجر عليه.
(مسـألة ٤١٣): إذا اسـتأجره عـىل أن يصـيل كان ظاهره لـزوم مبارشته 
بنفسـه  وعدم االكتفاء بفعل غريه بـدالً عنه إال بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد 
االجارة.  أما إذا آجره عىل أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهره عدم اشرتاط 

املبارشة  إال مع قرينة صارفة عن الظهور املذكور.
(مسألة ٤١٤): إذا كان مقتىض االجارة عدم اشرتاط املبارشة فلالجري أن  
ة امليت بإجارة أو غريها، نعـم البدّ يف االجارة أن ال   يسـتنيب غـريه يف تفريغ ذمّ
جرة   جرة التي جعلت له عىل العمل إال مع اختالف جنس االُ تكون بأقل من االُ

أو أدائه لبعض العمل.
(مسـألة ٤١٥): إذا اُخـذ يف االجـارة زمان معـني الداء العمل فإن رجع 



ذلك  لتعيني العمل املستأجر عليه بام يقع يف الزمن املذكور، كام قد يكون يف مثل  
قراءة القرآن يف شهر رمضان، فمع عدم اإلتيان بالعمل يف الزمان املذكور تبطل  

. جرة بالعمل بعدها. بل يكون متربعاً االجارة فال يستحق االُ
وإن رجـع ذلـك إىل اشـرتاط الزمان املعـني زائداً عىل االجـارة، كام لعله  
د املرضوبة الجل احلث عىل املسارعة يف العمل، فمع عدم  اإلتيان  الغالب يف املُدَ
بالعمـل يف الزمـان املعـني ال تبطل االجـارة، وال يكون اإلتيـان بالعمل  بعدها 
. غاية االمر أن يكون للمسـتأجر حق فسخ االجارة، فمع الفسخ  يستحق  جمانياً
جرة املسامة. نعم تفرغ ذمة  املنوب عنه بالعمل  اُجرة املثل، ومع عدمه يستحق االُ

يف مجيع فروض املسألة.
(مسـألة ٤١٦): إذا انكشـف بطالن االجارة بعد العمل اسـتحق االجري 

اُجرة  املثل عىل املستأجر، وكذا إذا فسخت خليار أو إقالة.
(مسألة ٤١٧): إذا مل تُعنيّ كيفية العمل من حيثية االشتامل عىل  املستحبات 

تنرصف االجارة إىل النحو املتعارف يف القضاء.
(مسـألة ٤١٨): إذا نيس االجري بعض املسـتحبات املأخـوذة يف االجارة 
أو  الواجبات التي ال ختلّ بصحة العمل، فإن كان بالنحو املتعارف مل ينقص من  

جرة بالنسبة. جرة يشء، وإال نقص من االُ االُ
ع متربع  (مسـألة ٤١٩): إذا كانـت االجـارة عـىل تفريـغ ذمة امليت فتـربّ
بالعمل  قبل قيام املستأجر به بطلت االجارة. أما إذا كانت عىل العمل عن امليت 

ته فال تبطل. ولو مع  فراغ ذمّ
(مسـألة ٤٢٠): إذا مـات االجري قبـل القيام بالعمل املسـتأجر عليه فإن 
كانت  املبارشة رشطاً يف العمل املسـتاجر عليـه بطلت االجارة، ووجب إرجاع 
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جـرة  مـن الرتكـة إن كان قد أخذهـا، وإال وجب عىل ورثته االسـتئجار من  االُ
جرة التي استحقها باالجارة، كسائر الديون املالية، وإذا مل تكن  تركته، ومنها  االُ
له تركة مل  جيب عىل الوارث يشء، ويبقى امليت مشـغول الذمة بالعمل، كسـائر 

الديون  التي تفي تركته هبا.
(مسـألة ٤٢١): كام جيوز اسـتئجار الغري عىل الصالة أو غريها عن امليت  
جيـوز جعل اجلعل له، والفرق بينهام أن االجارة عقد الزم مرشوط برشوط وله  
أحـكام مذكورة يف حملها من كتاب االجارة، أما اجلعالة فهي إيقاع قوامه الوعد  
بدفـع املال عـىل العمل، وال يكـون الزماً، بـل جلاعلِ اجلعل الرجـوع عنه قبل  
عمـل العامل. ومجلة من الفروع املتقدمة ختتص باالجارة وال جتري يف  اجلعالة، 

كام يظهر بالتأمل فيها.



املقصد السادس
يف صالة اجلامعة

وهـي مـن املسـتحبات املؤكـدة يف مجيـع الفرائـض خصوصـاً االدائيـة  
وخصوصـاً يف الصبـح والعشـائني، وخصوصاً جلريان املسـجد الـذي تقام فيه  
اجلامعـة وملن يسـمع النداء. وهلا ثـواب عظيم، وقد ورد يف احلـث عليها والذم  
عـىل تركهـا أخبار كثرية ومضامني عالية. ففي كثري من االخبار أهنا تعدل مخسـاً  
وعرشيـن صالة للفرد ـ وعن النبـي 8: «من صىلّ خلف إمام عامل فكأنام  

صىلّ خلفي وخلف إبراهيم خليل الرمحن».
وعن الصـادقA: «الصالة  خلف العامل بألـف ركعة وخلف القريش 
بامئة»، وعن النبي 8: «ركعة  يصليها املؤمن مع اإلمام خري من مائة ألف 
دينار يتصدق هبا عىل املسـاكني،  وسـجدة يسـجدها املؤمن مع اإلمام يف مجاعة 

خري من عتق مائة رقبة». 
ومـع كل  ذلك فليسـت اجلامعة رشطـاً يف الصالة، وال متنـع من الصالة 
فـراد، حتـى يف  املكان الـذي تقام فيه اجلامعة، فمن دخل املسـجد وفيه مجاعة 
منعقدة جاز له  أن يصيل منفرداً، سواءً أحرز أهلية اإلمام ألن يؤتم به، أم مل حيرز 

ذلك وجهل  حال اإلمام. بل إذا مل حيرز أهلية اإلمام مل جيز له االئتامم به.
والكالم يف صالة اجلامعة يف ضمن فصول:
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الفصل األول
فيام ترشع فيه اجلامعة

تـرشع اجلامعة يف الصالة اليومية وصالة االيات وصالة العيدين وصالة  
االستسقاء.

(مسـألة ٤٢٢): يشكل مرشوعية اجلامعة يف صالة االحتياط ويف الصالة  
رض، ويف صالة الطوافـ  وإن  وجبت  املنذورة ونحوها من النوافل الواجبة بالعَ
عل  املصيل  تبعـاً للطواف ـ فاألحوط وجوباً عـدم ترتيب أثر اجلامعة عليها لو جُ
. نعم البأس باإلتيان هبا  مجاعة برجاء  هلـا إماماً، وعدم اإلتيان هبـا مجاعة مأموماً

املرشوعية من دون أن يتحمل اإلمام عن املأموم القراءة.
(مسـألة ٤٢٣): اجلامعة رشط يف صالة اجلمعـة. وكذا يف صالة العيدين  
 . مع وجوهبا. وأما مع عدم وجوهبا فليست رشطاً فيها، بل ترشع فراد أيضاً

(مسـألة ٤٢٤): ال ترشع اجلامعة لـيشء من النوافل االصلية وإن وجبت  
بالعارض لنذر ونحوه حتى صالة الغدير، إال يف صالة االستسـقاء، كام سـبق.  
نعـم ورد يف بعض االخبار فيام إذا ائتم املسـافر باحلارض أنه يصيل فريضة الظهر  
وليني من الظهر، ثم يصيلّ معه يف الركعتني االخريتني   مع اإلمام يف الركعتني االُ
وليني من العرص النافلةَ ثم يصيل معه  يف  منها النافلة، ويصيل معه يف الركعتني االُ
خريني منها فريضةَ العرص. وال بأس بالعمل بذلك برجاء  املطلوبية.  الركعتني االُ
(مسألة ٤٢٥): إذا صىلّ فراد استُحبَّ له يف الوقت إعادة صالته مجاعةً  



. بل حتى لو كان قد صىلّ مجاعة، فإنه يرشع بل يسـتحب له أن   إمامـاً أو مأمومـاً
وىل أجزأته الثانية   يعيدهـا مجاعـة إماماً أو مأموماً، ولو ظهر بعد ذلك بطـالن االُ

وكانت هي الواجبة وإن ختيّل أهنا مستحبة.
(مسألة ٤٢٦): ال ترشع إعادة الصالة مجاعة بعد الوقت.

(مسـألة ٤٢٧): الصـالة املُعادة يف الوقت احتياطاً إن اُحرز اشـتامهلا عىل  
االجـزاء والـرشوط الواجبة ترشع اجلامعـة فيها وترتتب آثارهـا، النه إن كانت  
، وقد تقدم يف املسـألة السـابقة   وىل صحيحـة كانـت الثانيـة إعـادةً هلا مجاعـةً االُ
، وإن  وىل باطلـة كانت الثانيـة صالةً مبتـدأةً مجاعةً مرشوعيتهـا. وإن كانـت االُ
ـرز اشـتامهلا عـىل االجزاء والرشوط املعتـربة جيوز اإلتيان هبـا مجاعةً برجاء   مل  حيُ
،  وكذا  مرشوعيتهـا، لكـن ال جمال لرتتيب آثار اجلامعة عليها من قبل غري املصيلّ
احلـال يف كل صـالة يؤتى هبا احتياطاً وال حيرز اشـتامهلا عىل االجزاء  والرشوط 
ر الصـالة يف الثوبـني  املعلومة  املعتـربة وإن كانـت ابتدائيـة ال معـادة، فمـن كرّ
ع بني القرص والتامم يف موارد عدم قيام احلجة  عىل وجوب  نجاسة أحدمها أو مجَ
خصـوص أحدمهـا ال جمال الجتزاء غريه باالئتامم بـه يف إحد  الصالتني لعدم 
إحـراز مرشوعيتهـا، كـام الجمال ال تصـال غريه به لـو كان مأموماً،  بـل لو كان 

الفصل به كثرياً مل تنعقد اجلامعة.
وكـذا احلـال يف املُعادة خـارج الوقت احتياطاً سـواءً اُحرز اشـتامهلا عىل  
االجـزاء والـرشوط املعتـربة أم مل حيرز. نعـم إذا اتفقت اجلهـة املوجبة الحتامل  
صحة الصالة يف حقّ مجاعة جاز ائتامم بعضهم ببعض واتصال بعضهم ببعض  يف 
اجلامعة، كام لو كانت وظيفة مجاعة اجلمعَ بني القرص والتامم فإنه جيوز  هلم االئتامم 

وا مجاعة قرصاً، ثم متاماً أو  بالعكس. ببعضهم يف كلتا الصالتني، بأن يصلّ
(مسـألة ٤٢٨): جيـوز اقتداء مـن يصيل إحـد الصلـوات اليومية بمن 
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خر، وإن اختلف يف اجلهر واالخفـات، واالداء والقضاء، والقرص  يصـيل  االُ
والتـامم.  وال جيـوز اقتداء مصيلّ اليومية بمصيل العيدين أو االيات أو االموات، 
م، كام لو ائتـم مصيل اليومية  وكـذا  العكـس، ولو مع عـدم لزوم اختـالف النظْ
يف الركـوع  االخري من صالة االيات. بل يشـكل ائتامم مصـيل االيات بمثله مع 

اختالف  السبب، فاألحوط وجوباً تركه.

الفصل الثاين
فيام تنعقد به اجلامعة

أقـل عدد تنعقد به اجلامعة يف غري اجلمعة والعيدين إثنان، أحدمها  اإلمام 
سـواء كان املأمـوم رجـالً أم امرأة أم صبيـاً مميِّزاً، وأما يف اجلمعـة  والعيدين فال 

تنعقد إال بخمسة أحدهم اإلمام. ويشرتط يف انعقاد اجلامعة  اُمور.
األول: نيـة االئتـامم من املأموم، ولو مع عدم نيـة اإلمام لإلمامة المتناعه  
منهـا أو جلهله بوجود املأموم. نعم البدّ من نيـة اإلمام لإلمامة يف صالة اجلمعة  

والعيدين، وكذا إذا كانت صالته معادة، لتوقف مرشوعية صالته عليها.
(مسألة ٤٢٩): ال يشرتط يف انعقاد اجلامعة قصد القربة ال من اإلمام وال  
مـن املأموم. فـإذا كان الداعي هلا غرضـاً مباحاً، كالفرار من الشـك والتخلص 
م    مـن  القـراءة انعقـدت وإن مل يرتتب عليها الثـواب. نعم إذا وقعـت بوجه حمرَّ
كالريـاء أو ترويـج باطـل ملتفت إليه ـ مل تنعقـد لبطالن الصالة هبـا. كام أنه إذا  
كانـت اجلامعـة رشطاً يف الصالة املأيت هبا تعنيّ قصـد القربة هبا تبعاً للصالة،  كام 

يف الصالة املعادة وصالة اجلمعة.
(مسـألة ٤٣٠): البدّ من نية االئتامم من أول الصالة، فال يصح ملن رشع  



يف الصالة منفرداً االئتامم يف االثناء.
(مسـألة ٤٣١): جيـوز العـدول من االئتـامم إىل االنفراد اختيـاراً يف مجيع  
أحـوال الصـالة، كام جيوز نية ذلك من أول الصالة بأن ينوي أن ينفرد يف االثناء  
بعـد انعقـاد اجلامعة، ال أنه ينوي من أول االمـر االئتامم يف بعض الصالة بحيث  
. ينفرد بانتهاء البعض من دون نية، فإن ذلك ال يرشع، وال تنعقد اجلامعة  حينئذٍ
(مسـألة ٤٣٢): إذا نـو االنفراد بعـد قراءة اإلمام قبـل الركوع أجزأته 
قـراءة  اإلمـام ومل جتـب عليه القـراءة، وأما إذا انفـرد يف أثناء القـراءة فاألحوط 

وجوباً له  استئناف القراءة لنفسه وعدم االجتزاء بام قرأه اإلمام قبل أن ينفرد.
(مسـألة ٤٣٣): إذا توقف يف أثناء صالة اجلامعة عن نية االئتامم ـ إما مع  
ز له الرجوع   نية االنفراد أو بدوهنا ـ فإن أتى هو أو اإلمام بيشء من االفعال مل جيُ
، وأما إذا كان   لالئتـامم، بـل وكذا إذا مل يـأتِ أحدمها بيشء عىل األحوط وجوبـاً
ناويـاً لالئتـامم لكنّـه تردد يف أنه هـل يبقى عليـه أو ينفرد فالظاهر أنـه يبقى عىل  

االئتامم ما مل يتوقف عن نيّته.
(مسألة ٤٣٤): إذا شك يف أثناء صالة اجلامعة يف أنه هل نو االنفراد أو  

ال، بنى عىل العدم وبقي عىل االئتامم.
(مسألة ٤٣٥): إذا شك يف أنه نو االئتامم أو ال بنى عىل العدم، حتى لو  
علـم أنه قام بنيّـة الدخول يف اجلامعة أو ظهر عليه أحـوال االئتامم كعدم القراءة  
ونحـوه، بـل وإن رأ نفسـه ناوياً فعالً االئتامم وشـكّ يف أنه هل نـواه من أول  
االمـر أو ال. وعليه يتخري بني قطع الصالة واسـتئنافها بنية االئتامم، وبني امليض  
فيها وترتيب آثار االنفراد، وإن كان األحوط استحباباً يف الثاين نية االنفراد. نعم  

لو رجع الشك للوسواس مل يعتن به.
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الثاين: تعيني اإلمام ولو إمجاالً من دون أن يعرفه بشخصه أو باسمه،  مثل 
أن ينوي االئتامم بإمام اجلامعة املنعقدة، أو الذي يسمع صوته أو غري  ذلك. وال 

جيوز االئتامم بأحد شخصني عىل نحو الرتديد. 
(مسألة ٤٣٦): إذا نو االئتامم بشخص خاص معتقداً أنه زيد فبان عمراً  
انعقدت مجاعته. إال أن يرجع إىل تقييد االئتامم بالشـخص اخلاص وتعليقه  عىل 

. أن يكون هو زيداً
الثالـث: وحـدة اإلمـام الذي يأتمّ به، فـال جيوز االئتامم بشـخصني دفعةً  
واحـدةً وإن اقرتبـا يف االقـوال واالفعـال، كام ال جيـوز االنتقـال يف االئتامم من  
شـخص الخر يف أثناء الصالة، إال أن يطرأ عىل اإلمام ما يمنعه من االسـتمرار 
ث أو علة أو غري ذلك، ومنه ماإذا   يف  الصالة من موت أو جنون أو إغامء أو حدَ
. وحينئذٍ للمأمومـني أن يكملوا صالهتم فراد، وجيوز بل   ـر أنه كان حمدثاً تذكّ
مه اإلمام أو   يسـتحب هلم االئتامم بشـخص آخر من املأمومني أو من غريهم يقدّ
املأمومون أو يتقدم بنفسه يُكملون معه صالهتم. واالفضل أن ال يكون مسبوقاً  

تمّ صالته بعدهم. بركعة أو أكثر. فإن كان مسبوقاً أمتّوا صالهتم معه، ثم يُ
الرابع: إدراك اإلمام بعد تكبرية االفتتاح وقبل التسليم يف أي جزء من  أجزاء 
الصالة: القراءة أو الذكر أو تكبرية الركوع أو الركوع نفسه أو السجود أو  التشهد.

نعم يتوقف إدراك ركعة واحتساهبا من الصالة عىل إدراك اإلمام يف القيام  
قبل الركوع أو يف تكبرية الركوع أو يف الركوع. أما إذا أدركه بعد رفع رأسـه من  
الركوع فال يدرك تلك الركعة وال حتسب له وال يعتدّ بام أدركه منها، وال  حيسب 

من صالته. 
هـذا كلـه يف الدخول يف مجاعة قائمة، أما إذا أراد االئتامم بشـخص منفرد  



فال يدخل معه إال حال القيام أو حال الركوع وحتسب له ركعة.
(مسـألة ٤٣٧): إذا أدرك اإلمام بعد رفع رأسـه من الركوع قبل السجود 
د معه وتابعه ومل يعتدّ بسـجوده ذلك للصالة، فإن  أو  حاله كربّ لالفتتاح وسـجَ
وىل له، وإن  قـام  اإلمـام يف الركعـة الثانية أو الثالثة قـام معه وجعلها الركعـة االُ
أدركه  حال التشهد األول كربّ لالفتتاح قائامً، واألحوط وجوباً أن ال جيلس معه 

وىل له.  يف  التشهد، بل يبقى قائامً حتى يقوم اإلمام فيتابعه وجيعلها الركعة االُ
م ثم   وإن أدركه حال التشـهد الثاين كربّ لالفتتاح قائامً وجلس حتى يسـلِّ
وىل  يف  وىل وال حيتاج الستئناف التكبري قائامً عند البدء بالركعة االُ يقوم للركعة االُ
مجيع الصور، وإن كان األحوط اسـتحباباً التكبري يف مجيع الصور برجاء  اجلزئية 

داً بينها وبني الذكر املطلق. من دون جزم هبا، بل مردّ
(مسألة ٤٣٨): إذا أدرك اإلمام راكعاً وعلم أنه إن كربّ مل يدركه يف الركوع  
فاألحـوط وجوبـاً عـدم التكبري حتـى يرفـع اإلمام رأسـه، فيكربّ وهيـوي معه  
للسجود، عىل ما تقدم يف املسألة السابقة، أو يكربّ بعد قيام اإلمام   للركعة الالحقة.
(مسألة ٤٣٩): إذا كربّ املصيل برجاء إدراك اإلمام فرفع اإلمام رأسه قبل 
أن  هيـوي املصيل للركوع فاألحـوط وجوباً عدم إدراك اجلامعة، بل إما أن ينوي  
 .االنفراد، أو يستأنف الصالة بعد فعل املبطل ليدرك اجلامعة بالتكبري مرة  اُخر
أمـا لو كرب وركع برجاء إدراك اإلمام ومل يدركـه فإنه ال يدرك بركوعه  اجلامعة، 
بـل الظاهـر وقـوع صالته فراد واحتسـاب الركعـة منهـا، وإن كان  األحوط 

استحباباً استئناف الصالة بعد فعل املبطل.
(مسـألة ٤٤٠): لـو ركع برجـاء إدراك اإلمام راكعاً فرفع اإلمام رأسـه، 
وشـك  يف إدراكـه لـه قبل رفع رأسـه فاألحـوط وجوباً عـدم البناء عـىل انعقاد 
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اجلامعة، بل  ينوي االنفراد ثم جيري حكم املسألة السابقة.
(مسـألة ٤٤١): يكفي يف إدراك الركوع اجتـامع املأموم مع اإلمام يف حد  
الركـوع وإن كان اإلمام قد هنض منه واملأمـوم قد هو إليه، وإن كان األحوط  

استحباباً فيه نية االنفراد، عىل نحو ما تقدم يف املسألة السابقة.
(مسـألة ٤٤٢): إذا حـرض املـكان الذي فيـه اجلامعة فرأ اإلمـام راكعاً  
وخـيش أن يرفع رأسـه قبل وصوله للصـف كان له أن يكربّ لالحـرام يف مكانه  
ويركع ثم يميش يف ركوعه أو بَعده أو بني السجدتني أو بعدمها، فيلتحق  بالصف 
وهـم جلـوس أو قيـام. سـواءً كان املـيش إىل اإلمـام أم إىل اخللـف أم إىل  أحد 

اجلانبني. واألحوط وجوباً كونه حني التكبري متأخراً عن اإلمام.
كـام البدّ مـن عدم االنحـراف عن القبلـة ومراعاة سـائر رشوط الصالة 
ومنهـا  الطمأنينـة حال الذكر. وكـذا رشوط اجلامعة عدا البُعـد، فالبدّ من عدم 
احلائـل  وعـدم علوّ اإلمام وغـري ذلك. واألوىل جرّ الرجلـني حال امليش وعدم 

التخطي  فيه برفع الرجلني.

الفصل الثالث
يف رشوط انعقاد اجلامعة

األول: أن ال يكون بني املصلني حائل من سرت أو جدار أو نحومها، من  دون 
فرق بني اإلمام واملأمومني، وبني املأموم القريب من اإلمام واملأموم  البعيد عنه، بل 
البدّ من اتصال املأمومني بعضهم ببعض من أمامه أو من أحد  جانبيه حتى يتصلوا 
باإلمام. نعم ال يمنع من ائتامم النساء بالرجل وجود احلائل  بينهن وبني املصلني.
(مسـألة ٤٤٣): ال بـأس باحلائـل القليـل االرتفاع، كالـذي يكون بقدر 



شـرب.  وأما احلائل غري املسـتوعب جلسـد املصيل يف امتداده كالشـجرة وأعمدة 
البنـاء  فالظاهر عدم منعه. وعىل ذلك فال يقدح يف االئتامم انفراد بعض املصلني 
وإن  انحرص االتصال من جانبه، إال إذا استلزم البعد املانع، كام يأيت. نعم إذا امتد  
احلائـل من موقف املصـيل إىل ركبتيه عند اجللوس أو السـجود واختص الفراغ  

ه من االئتامم. م البدن عند السجود فاألحوط وجوباً منعُ واالتصال بمقدّ
(مسألة ٤٤٤): ال يمنع من اتصال اجلامعة فصلُ مثل الشبابيك واجلدران  
ج ضيّقة فاألحوط وجوباً عدم االتصال، وكذا احلال   رَ مة. نعم إذا كانت الفُ املخرّ
يف احلائـل املسـتوعب غري املانع مـن الرؤية كالزجـاج والثـوب الرقيق احلاكي  
واحلائـل املثقوب الذي يمكن معه الرؤية يف خصـوص بعض االحوال كالقيام  

أو الركوع أو السجود، فإن األحوط وجوباً عدم االنعقاد يف مجيع ذلك.
(مسـألة ٤٤٥): إذا اتصـل أهـل الصـف بعضهم ببعض كفـى يف انعقاد  
اجلامعـة هلم عـدم احلائل بني بعضهم وبـني اإلمام أو الصـف املتقدم، وال يرض  
م، فإذا كانت الصفوف   فيـه وجود احلائـل بني بعضهم واإلمام أو الصف املتقـدّ
ت اجلامعة للكل من   يف مكانني مفصولني بحائل فيه فتحة كالباب ونحوها صحّ

جهة االتصال يف موضع الباب.
(مسـألة ٤٤٦): ليس مـن احلائل املانع من انعقاد اجلامعة مرور اإلنسـان  
اً هبا منع ذلك من   ة معتدّ ة وتكاثفوا واسـتمروا مدّ بـني املصلني، نعم إذا كثر املارّ

انعقاد اجلامعة.
الثـاين: أن تتصـل اجلامعـة، بـأن ال يكـون بـني اإلمـام واملأمومـني وبني  
املأمومني أنفسـهم بُعدٌ كثري، واألحوط وجوبـاً يف حتديده أن ال يكون بينهم من  
أحـد اجلانبني أو بني موقف املتقدم ومسـجد املتأخر مـاال يتخطى، وهو يقارب  
املـرت والربـع، وإن كان االفضل االتصال العريف. وال يـرض الفصل املذكور من  
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جانب إذا كان بينهم اتصال من جانب آخر.
نعـم تقـدم يف آخر الكالم يف الرشط الثالث من الفصل السـابق عدم منع  
البُعـد يف ابتـداء اجلامعة ملن يدخل إىل مكان اجلامعة وخيشـى عـدم إدراكها  وأنّه 

يأتمّ مع البُعد ثم يتصل باجلامعة.
الثالـث: أن ال يكون موقف اإلمام أعىل مـن موقف املأموم بمقدار معتدّ  
به، واألحوط وجوباً أن ال يزيد عىل إصبعني. هذا إذا كان العلو دفعياً أو  تدرجيياً 
قريباً من الدفعي لوضوحه، كسفح اجلبل، أما إذا كان ترسحيياً خفيفاً  يغفل عنه 
عرفـاً وال ينـايف صدق أن االرض منبسـطة فال بـأس باالرتفاع أكثـر من  ذلك 

بسبب سعة املكان.
(مسـألة ٤٤٧): ال بأس بعلوّ موقف املأمـوم عىل موقف اإلمام وإن كان  
. إال أن يكون مفرطاً كعرشة أمتار فإن األحوط وجوباً عدم االتصال معه. كثرياً

(مسألة ٤٤٨): ال بأس بكون بعض املأمومني أسفل من بعض إذا مل يكن  
أسفل من اإلمام حتى لو انحرص اتصاله باجلامعة باملأموم املرتفع. نعم  األحوط 
وجوبـاً مـع االنحصـار أن ال يكون انخفاضه عنـه كثرياً بحيث ينـايف  االجتامع 

ويتحقق به تعدد املكان.
الرابع: أن ال يتقدم املأموم عىل اإلمام، بل األحوط وجوباً أن ال  يساويه، 

اً كقدر أربع أصابع. بل يتأخر عنه بموقفه ولو قليالً جدّ
(مسألة ٤٤٩): الرشوط االربعة االخرية رشوط يف االبتداء واالستدامة،  
قـد أحدها يف االثناء بطلت اجلامعة وإذا مل يلتفت املأموم لذلك وبقي  عىل  فـاذا فُ
نية االئتامم، فإذا أتى بام يُبطل صالة املنفرد حتى لو وقع سـهواً ـ كزيادة  الركوع 

.راد ت فُ ـ بطلت صالته، وإال صحّ



(مسـألة ٤٥٠): البـد مـن إحـراز الـرشوط املذكـورة حـني الدخول يف  
الصـالة، فـإذا غفل ودخـل فيها ثـم التفت بعد الفـراغ بنى عـىل صحة صالته  
ومجاعتـه. وإن التفـت يف االثناء فإن تيرسّ له إحرازهـا صحت صالته ومجاعته،  
وإال بنـى عـىل عـدم انعقاد اجلامعـة، فإن مل تشـتمل صالته عىل مـا يبطل صالة  

.املنفرد صحت فراد
(مسـألة ٤٥١): إذا أحـرز املأمـوم الـرشوط املذكـورة حـني الدخول يف  
دَ بعضهـا يف االثناء بنى   قْ ها أو فَ دَ قْ الصـالة وأحـرز انعقـاد اجلامعة ثم احتمـل فَ

عىل بقاء اجلامعة.

الفصل الرابع
يف رشوط إمام اجلامعة

يشرتط يف إمام اجلامعة ـ مضافاً إىل العقل وااليامن ـ اُمور:
األول: طهارة املولد، فال تصح إمامة ولد الزنا.

الثاين: الرجولة إذا كان يف املأمومني رجل، فال تصح إمامة املرأة إال  للمرأة. 
ويف صحـة إمامـة الصبي ولو ملثله إشـكال، فاألحوط وجوباً عـدم  االئتامم به.

ناً بحيث يمتنع من   الثالـث: العدالـة، وهي عبارة عن كون اإلنسـان متديّ
الكبائـر، وال يقـع فيهـا إال يف حالة نادرة لغلبة الشـهوة أو الغضب. ومن لوازم  
وجودهـا حصول النـدم والتوبة عند االلتفات لصدور املعصية بمجرد سـكون  
الشـهوة والغضـب. أما إذا كثر وقـوع املعصية منه لضعف تديّنـه وإن كان يندم  

كلّام حصل ذلك منه فليس هو بعادل.
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(مسـألة ٤٥٢): الكبائـر هـي الذنوب التي أوعـد اهللا عليهـا النار.وهي 
كثـرية  يـأيت التعـرّض جلملة منهـا يف كتاب االمـر باملعروف والنهـي عن املنكر 

إن شاء  اهللا تعاىل.
(مسـألة ٤٥٣): ال جيوز الصالة خلف من يشـك يف عدالته، بل البدّ من  

إحرازها بأحد اُمور: 
أحدها: العلم الناشئ من املعارشة أو غريها.

ثانيها: البيّنة إذا استندت شهادهتا للمعارشة ونحوها مما يوجب االطالع  
عىل العدالة بوجه مقارب للحس، وال يكفي استنادها للحدس والتخمني بدون  
ذلك وإن أوجب للشـاهد العلم. وإذا شـكّ يف مستند الشهادة حيمل عىل األول  

ما مل تقم أمارة عىل الثاين.
ثالثها: حسن الظاهر، ولو لظهور اخلري منه وعدم ظهور الرش ملن  يعارشه 

وخيالطه. 
الرابع: أن يكون صحيح القراءة إذا كان املأموم حيسـن القراءة الصحيحة  
. أمـا إذا كان يف   وليـني مـن اجلهريّـة، عىل األحـوط وجوباً وكان االئتـامم يف االُ
االخريتني أو كان املأموم كاإلمام يف عدم صحة قراءته مع احتاد حملّ اللحن  فال بأس 
بإمامته، وكذا إذا كانت الصالة إخفاتية، فإنه جيوز االئتامم به ويقرأ  املأموم لنفسه.
(مسألة ٤٥٤): جتوز إمامة االخرس ملثله، وال جتوز إمامته لغري  االخرس.
(مسـألة ٤٥٥): ال بـأس بأن يأتم االفصح بالفصيـح والفصيح بغريه إذا 

كان  يؤدي القدر الواجب من النطق.
(مسـألة ٤٥٦): جتـوز إمامة القائم للجالس، واجلالس ملثله، ويشـكل ما  
عـدا ذلك، كإمامة اجلالـس لغريه ممن هو أكمل منه ودونه، وإمامة املضطجع أو  



املستلقي ملثله أو لغريه.
(مسـألة ٤٥٧): جتـوز إمامـة املتيمم ملثله ولـذي الطهارة املائيـة، وإمامة 
ذي  الطهـارة اجلبريية لـذي الطهارة التامة. أما إمامة املسـلوس واملبطون ملثلهام  

ولغريمها فال ختلو عن إشكال، واألحوط وجوباً عدم انعقادها.
اً رشعياً ولـو بعد التوبـة. واألحوط   اخلامـس: أن ال يكـون حمـدوداً حـدّ
عي لنفسـه االهلية.  وجوبـاً عمومـه ملا إذا أقام احلـدّ من ليس أهالً له إذا كان يدّ
، فإذا اُقيم احلـدّ عىل من مل يرتكـب موجبه خطأً أو  نعـم  البـدّ من كون احلدّ بحـقّ
ظلـامً  مل يمنـع من االقتداء به. كام ال يمنع من االقتداء أيضاً الذنب الذي يوجب 

احلد  من دون أن يقام عليه احلد إذا تاب منه وحصلت له العدالة.
ـر. واملراد باالعرايب من   السـادس: أن ال يكـون أعرابياً فإنه ال يؤمّ املهاجِ
يسـكن البوادي ممن تقل معرفتهم باالحكام الرشعية، ويكثر منهم بسـبب ذلك  
خمالفتها ويلحق هبم من هو مثلهم من سـكنة املدن، واملراد باملهاجر من  يسـكن 
املدن ويتفقه يف الدين ويعرف االحكام الرشعية، ويلحق به من يسكن  البوادي 

ممن يتفقه يف الدين.
(مسـألة ٤٥٨): إذا تبـنيّ بعد الصالة فقدُ اإلمـام الحد الرشوط املتقدمة 
أو  بطالن صالته لفقد رشط عمداً أو فقدِ ركن ولو سهواً مل جيب عىل املأمومني  
االعـادة، وتصـح صالهتم إذا مل يكـن فيها ما يبطل صالة املنفـرد بل مطلقاً عىل  
االقـو، وإن كان األحـوط اسـتحباباً االعادة يف الصورة املذكـورة، كام لو زاد  
ركنـاً للمتابعـة أو رجع لإلمام يف الشـك يف عدد الركعـات وكان اإلمام حافظاً 
يـر  االكثر، وهكذا احلـال لو تبنيّ بطالن صالة اإلمـام يف االثناء، فإن املأموم 
يتـمّ  صالته، وال يشء عليه. نعم إذا تبنيّ ذلـك مع إمكان تدارك القراءة وجب  

تداركها كام لو تبنيّ بطالهنا قبل الركوع.
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(مسألة ٤٥٩): إذا علم املأموم بطالن صالة اإلمام أو قامت عنده احلجة  
ز لـه االئتامم به، وإالّ بنـى عىل صحة صالته وجاز لـه االئتامم به   عـىل ذلـك مل جيُ
وإن اختلفا يف اجلهة املوجبة للبطالن، كام إذا كان اإلمام يعتقد طهارة املاء  الذي 
عنده واملأموم يعتقد نجاسـته لكن احتمل املأموم أن اإلمام مل يتوضأ  بذلك املاء 
بل توضأ بغريه، وكذا إذا كان اإلمام ير عدم وجوب الرتتيب يف  غسل اجلنابة 
واملأمـوم يـر وجوبه، لكن احتمل املأموم أن اإلمام قد اغتسـل  بنحو الرتتيب 

فإنه يبني عىل صحة صالته يف ذلك وأمثاله وجيوز له االئتامم به.

الفصل اخلامس
يف أحكام اجلامعة

(مسـألة ٤٦٠): ال يتحمـل اإلمـام عـن املأموم شـيئاً من أفعـال الصالة 
وليني إذا ائتم به فيهام، فتجزئه قراءته. وأقواهلا  غري القراءة يف الركعتني االُ

(مسـألة ٤٦١): األحـوط وجوباً عدم القراءة خلـف اإلمام يف الركعتني  
وليـني مـن االخفاتيـة بقصـد اخلصوصيـة، نعـم جيوز لـه القـراءة ال بقصد   االُ
اخلصوصيـة بـل بام أن قراءة القـرآن ال تبطل الصالة، كام أنه يكره له السـكوت  
ويسـتحب له االشـتغال بالذكر، كالتسـبيح والتحميد والصالة عىل النبي وآله  
(صلـوات اهللا عليهـم). وأمـا يف اجلهريـة فإن سـمع صوت اإلمـام ولو مههمة  
وجب عليه ترك القراءة، واالفضل له االسـتامع واالنصات له، بل هو األحوط  
. وإن مل يسمع حتى اهلمهمة جازت له القراءة، سواء كان عدم  السامع  اسـتحباباً

لصمم أم بعد أم غريِمها.
(مسألة ٤٦٢): لو شك يف أن ما يسمعه صوت اإلمام أو غريه جازت له  



القراءة.
(مسـألة ٤٦٣):املسـبوق بركعة أو أكثر ال يتحمل عنه اإلمام يف ثالثته أو  
رابعته القراءة، بل إن أدرك اإلمام يف الركوع سـقطت عنه القراءة، كام لو أدركه  
وليـني، وإن أدركه قائامً قبل الركوع قرأ لنفسـه فإن ركع اإلمام قبل  يف ركـوع االُ
أن  يأيت بالسورة أو قبل أن يتمها اجتزأ بام قرأ وركع معه، وجيوز له إمتام السورة  

إذا مل خيلّ باملتابعة العرفية.
وكـذا إن ركـع اإلمام قبل أن يـأيت املأموم بالفاحتة أو قبـل أن يتمها. وإن  
كان األحوط اسـتحباباً له إمتامها إذا مل خيلّ باملتابعة العرفية، واالنفراد من أجل  
القـراءة إذا أخل االمتـامُ باملتابعة. وإذا علم قبل الدخول يف الصالة بعدم إدراكه  

للفاحتة تامة فاألحوط استحباباً له انتظار اإلمام حتى يركع فيدخل معه.
(مسـألة ٤٦٤): املسـبوق إن طابقـت وظيفتـه وظيفة اإلمام يف التشـهد 
ـ  كام لو كانت صالته ثنائية ودخل  جلس  معه فيه، سواء طابقتها يف السالم أيضاً
ه   يف  الثالثة من الصالة الرباعية لإلمامـ  أم مل تطابقها فيهـ  كام إذا التحق من صالتُ

رباعيّة باجلامعة يف الركعة الثالثة ـ.
وإن اختلفـت الوظيفتـان ـ كام لو دخـل معه يف الثانيـة أو الرابعة ـ وأراد  
البقـاء عـىل االئتـامم ومل ينفـرد تابعه يف اجللوس للتشـهد وحده أو مع السـالم.  
واستحب له حال اجللوس اإلتيان بالتشهد، وجيوز له االشتغال بالذكر البقصد  
اخلصوصيـة بـل بـام أنه أمر مسـتحب يف نفسـه ال يبطل الصالة. كـام جيب عليه  
اجللوس للتشـهد لنفسـه يف ثانيته إذا قام اإلمام للرابعة ثـم يلتحق باإلمام، وال  

يسقط عنه التشهد للمتابعة.
ده أو سالمه من   (مسـألة ٤٦٥): إذا جلس املسـبوق ملتابعة اإلمام يف تشهّ
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دون أن تكـون وظيفتـه يف نفسـه اجللوس فاألحـوط وجوباً لـه أن يتجاىف، وال  
. ناً جيلس متمكّ

(مسـألة ٤٦٦): إذا دخل املسـبوق يف ثانية اإلمام قبل الركوع تابع اإلمام 
 وىل له. ويف مرشوعية القنوت له مرة اُخر يف  القنوت وإن كانت هي الركعة االُ

يف  ثانيته إشكال، فاألحوط وجوباً له عدم اإلتيان به إال برجاء املطلوبية.
(مسـألة ٤٦٧): جيب االخفـات يف القراءة والذكر خلف اإلمام، سـواءً 
وليني لإلمام أم واجبني   كانـا  مسـتحبني كاملأيت هبام حال االئتامم يف الركعتـني االُ

كاملأيت هبام حال االئتامم يف الركعتني االخريتني لإلمام.
(مسألة ٤٦٨): جيب عىل املأموم متابعة اإلمام يف االفعال، فال يتقدم  عليه 
. بل يتأخر عنه قليالً أو  يقارنه، وإن  وال يتأخر عنه تأخراً كثرياً ينايف املتابعة عرفاً
. وأما االقوال ـ من  القراءة والذكر  كان األحوط استحباباً عدم مقارنته له أيضاً
ـ فالظاهـر عـدم وجوب املتابعة فيها عدا تكبرية االحـرام فال جيوز  التقدم فيها، 
بل البدّ من التأخر ولو كثرياً، بمعنى لزوم فراغ اإلمام من التكبري  الذي به يتحقق 

الدخول يف الصالة قبل رشوع املأموم يف التكبري.
(مسألة ٤٦٩): إذا ترك املتابعة عمداً مل تبطل صالته وال مجاعته، بل يأثم  
م رشط يف انعقاد   بذلـك، عدا تكبـرية االحرام، فـإن املتابعة فيهـا باملعنى املتقـدّ

.اجلامعة، فلو مل يتابع صحت الصالة فراد
كـام أنه ال جيوز له الركـوع قبل فراغ اإلمام من القـراءة عمداً، بل حكمه  
حكم ترك القراءة عمداً، املوجب لبطالن الصالة. وأما الركوع قبله سـهواً فهو  
بحكـم سـبق اإلمام سـهواً الذي يأيت الكالم فيـه. وأما عدم املتابعة يف التسـليم  
واإلتيان به قبل اإلمام فهو ال يوجب إال عدم استكامل فضيلة اجلامعة، من دون  



أن يقتيض بطالن الصالة.
وليني قبل فراغ   (مسـألة ٤٧٠): إذا ركع قبل اإلمام عمداً يف الركعتني االُ
اإلمام من القراءة بطلت صالته، كام تقدم، وكذا إذا ركع قبله عمداً يف غري ذلك  
أو سـجد قبلـه عمداً ملتفتاً ملنافاتِه لوجوب املتابعـة وكونِه معصيةً له. وإن غفل  
عـن وجـوب املتابعة فركعـ  يف الفرضـ  أو سـجد قبل اإلمـام عمداً فاألحوط  
وجوبـاً البقـاء يف ركوعـه أو سـجوده بانتظار ركـوع اإلمام أو سـجوده، وعدم  

الرجوع إىل اإلمام لريكع أو يسجد معه.
(مسـألة ٤٧١): إذا ركع أو سـجد قبل اإلمام سـهواً فاألحوط وجوباً له  
املتابعة بالعودة إىل اإلمام متى التفت ثم الركوع أو السجود معه، وال جيب عليه  
لـني، بل جيب عليه الذكر يف الركوع   قبل العود الذكر يف الركوع والسـجود االوّ

والسجود املعادين مع اإلمام.
(مسـألة ٤٧٢): إذا رفع رأسـه من الركوع أو السجود قبل اإلمام عمداً، 
فـإن  كان قبـل الذكر بطلت صالته، وإن كان بعـده فاألحوط وجوباً له البقاء عىل 

حاله  إىل أن يلحقه اإلمام، وال تبطل مجاعته وال صالته.
(مسـألة ٤٧٣): إذا رفع رأسـه من الركوع أو السـجود قبل اإلمام سهواً 
وجـب  عليـه الرجـوع لإلمـام إن احتمل إدراكه لـه قبل أن يرفع رأسـه، وإن مل 
يرجـع أثم  ومل تبطل صالته وال مجاعته. وإن رجع فركع أو سـجد ورفع اإلمام 
رأسه قبل  أن يتحقق منه الركوع والسجود. فاألحوط وجوباً إجراء حكم زيادة 

. الركوع أو  السجود سهواً
(مسـألة ٤٧٤): إذا رفع رأسـه من السـجود فرأ اإلمام ساجداً فتخيّل 
وىل فعـاد إليهـا بقصـد املتابعة فتبـنيّ أهنا الثانيـة اجتزأ هبـا، وإذا ختيلها  أنـه يف  االُ
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وىل حسـبت للمتابعة، ووجب  الثانية  فسـجد اُخـر بقصد الثانية فتبني أهنا االُ
عليه  السجود مرة اُخر مع اإلمام يف السجدة الثانية له.

(مسـألة ٤٧٥): إذا سـها اإلمـام فزاد سـجدةً أو تشـهداً أو غريمها مما ال 
تبطـل  الصالة بزيادته سـهواً مل جتـب عىل املأموم متابعته فيـه، وال تبطل اجلامعة 
بعـدم  املتابعـة بذلك، أمـا لو زاد عمـداً أو كان الزائد ركناً بطلـت صالة اإلمام 
وجـر  حكم بطالهنا عىل املأموم حيث يتعني االنفراد أو تقديم إمام آخر، عىل 

ما  تقدم يف الفصل الثاين فيام تنعقد به اجلامعة.
(مسألة ٤٧٦): إذا سها اإلمام فنقص شيئاً ال يرض نقصه سهواً وجب عىل  
املأموم اإلتيان به، وإذا التفت اإلمام بعد ذلك فرجع لتدارك ما فاته مل يتابعه  املأموم فيه.
(مسـألة ٤٧٧): إذا نيس اإلمام القنوت فركع جاز للمأموم اإلتيان به إذا 
مل  يوجب فوات املتابعة عرفاً، وإذا مل يأتِ به عمداً وركع مع اإلمام فذكر اإلمام  
وتدارك القنوت بعد الركوع مل يرشع للمأموم متابعته فيه. نعم جيوز له الدعاء ال  

بعنوان القنوت.
(مسألة ٤٧٨): إذا كان اإلمام ال ير وجوب يشء ـ كجلسة االسرتاحة 
ـ  وير املأموم وجوبه فإن جاء به اإلمام فال إشكال، وإن مل يأتِ به وجب عىل  
املأموم اإلتيان به من دون أن خيلّ باجلامعة. نعم إذا كان من االركان بنظر  املأموم 

كانت صالة اإلمام باطلة بنظره فال يرشع االئتامم هبا.
(مسـألة ٤٧٩): إذا كان اإلمـام يـر وجوب فصل فأتى بـه واملأموم ال 
يـر  وجوبه، فإن كان املأموم يـر مرشوعيته وجواز اإلتيان به تابعه فيه، وإال 
ز له اإلتيان به. لكن ال تبطل اجلامعة، إال أن يكون بنظر املأموم من االركان   مل  جيُ

التي تبطل الصالة بزيادهتا فتبطل اجلامعة.



وليني  (مسألة ٤٨٠): إذا حرض اجلامعة ومل يدر أن اإلمام يف الركعتني   االُ
أو االخريتـني جاز له أن يقرأ الفاحتة والسـورة برجـاء اجلزئية فإن   تبنيّ كونه يف 

وليني مل يرض. االخريتني وقعت القراءة يف حملها، وإن تبني كونه يف   االُ
(مسـألة ٤٨١): إذا رشع املقيـم يف االقامـة يكـره ملـن يريـد الدخـول يف 
وىل  تلـك  الصالة الـرشوع يف النافلة، وإن علـم أنه يدرك اجلامعـة يف الركعة االُ
أو  غريها. بل لو كان قد رشع يف النافلة قبل ذلك جاز له قطعها، بل يسـتحب من  

أجل استحباب الدخول يف اجلامعة.
(مسـألة ٤٨٢): إذا كان يف الفريضـة الثالثية أو الرباعية واُقيمت اجلامعة  
وىل منها استحبّ له  العدول  وخيش من إمتامها عدم إدراك اجلامعة يف الركعة االُ
هبـا إىل النافلـة وإمتامهـا ركعتني. هذا وجيـوز قطع الفريضـة الدراك  اجلامعة بل 

يستحب ذلك من أجل استحباب إدراك اجلامعة.
(مسـألة ٤٨٣): إذا شك املأموم يف عدد الركعات كان له الرجوع لإلمام 
. إذا  كان حافظاً، ولو بأن يكون ظاناً، وكذا يرجع اإلمام للمأموم إذا كان حافظاً

وإن  تعدد املأمومون فال بد يف رجوع اإلمام هلم من اتفاقهم. 
ناً أو ظاناً عىل  خالف  وأما إذا اختلف اإلمام واملأموم بأن كان أحدمها متيقِّ

يقني االخر أو ظنه فالالزم عملُ كلّ منهام عىل مقتىض يقينه أو ظنه.
(مسـألة ٤٨٤): إذا شـك اإلمـام أو املأمـوم يف فعـل من أفعـال الصالة 
كالركـوع  أو السـجود قبـل التجـاوز عنـه والدخـول يف غريه فاالظهـر رجوع   

أحدمها لالخر.
(مسـألة ٤٨٥): إذا شـك املأموم بعد السـجدة الثانية لإلمام يف أنه سجد 
معـه  السـجدتني أو واحـدة بنى عىل أنـه مل يأت بالثانيـة، وكذا احلـال يف كل فعل  
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حيتمل عدم إتيانه به مع اإلمام فإنه يبني عىل عدم إتيانه به ومتابعته فيه. نعم ماال  
جيب املتابعة فيه ـ كاالقوال ـ ال يبني عىل أنه أتى به. إال أن يكون كثري الشك  أو 

يرجع شكه للوسواس.
(مسـألة ٤٨٦): إذا وقع من اإلمام ما يوجب سـجود السهو عليه مل جيب  

عىل املأموم السجود معه إال أن يقع منه أيضاً ما يوجبه.
(مسألة ٤٨٧): إذا شكّ املأموم يف الوقت فال جيوز له التعويل عىل اإلمام  
والدخول معه يف الصالة. وكذا لو شكّ يف القبلة، إال أن يثق   بمعرفة اإلمام هلا 

ي الذي هو حجة يف القبلة،  كام تقدم. بحيث يتحقق بالرجوع إليه التحرّ
(مسـألة ٤٨٨): اختـالف اإلمـام واملأموم يف القبلة إذا مل يكن فاحشـاً ال  

يمنع من انعقاد اجلامعة.
(مسـألة ٤٨٩): يسـتحب أن يقوم املأموم إن كان رجالً واحداً عن يمني  
اإلمام متأخراً عنه قليالً عىل األحوط وجوباً، كام تقدم، وإن كان امرأة وقفت  خلف 
اإلمام عن يمينه، وان كان رجالً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل  عن 
يمني اإلمام واملرأة الواحدة أو االكثر خلفهام. وإن كان املأمومون   أكثر من رجل 
واحد وقفوا خلف اإلمام وبرز اإلمام عنهم. وإن كان معه نساء  رصن خلفهم.
(مسـألة ٤٩٠): يسـتحب للمأمـوم القيـام عنـد قـول املقيم: قـد قامت 
الصـالة.  ويقـول: «اللهم اقمهـا وادمها واجعلنـي من صاحلي اهلهـا». وكلام 

سارع للدخول  يف الصالة بعد تكبري اإلمام كان افضل.
(مسألة ٤٩١): يكره للمأموم الوقوف يف صف وحده إال ان يضيق الصف  
فال بأس بالوقوف يف صف وحده، وان كان االفضل ان يقف عن يمني اإلمام.

(مسـألة ٤٩٢): يكره تعـرج الصفوف بل ينبغي تسـويتها واعتداهلا. كام  



يكره تباعد املصلني بعضهم عن بعض يف الصف الواحد. بل ينبغي سـدّ الفرج  
وحماذاة املصلني بعضهم لبعض يف املناكب.

(مسـألة ٤٩٣): يكـره التنفل عند الـرشوع يف االقامة، وتشـتد عند قول  
. املقيم: «قد قامت الصالة». بل تقدم انه تقطع النافلة بل الفريضة حينئذٍ
(مسألة ٤٩٤): يكره الكالم بعد قول املقيم: «قد قامت الصالة».

(مسألة ٤٩٥): يكره لإلمام أن خيص نفسه بالدعاء، بل يدعو للمأمومني  معه.
(مسألة ٤٩٦): سـبق أنه جيوز إمامة املرأة للنساء. وحينئذٍ تقوم وسطهن  

يف الصف وال تربز عنهن.
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املقصد السابع
يف اخللل

وفيه فصول..
الفصل األول

يف حكم الزيادة والنقيصة
مـن ترك شـيئاً من أجزاء الصـالة ورشائطها عمداً بطلـت صالته، حتى 
لو  كان ذلك اليشء حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد شـيئاً من  
أجزائها عمداً، سواءً كان ذلك اجلزء من سنخ أجزاء الصالة كالتكبري والركوع  
أم من غري سـنخها، كام لـو رفع يده بقصد اجلزئية. وكـذا إذا فعل أحد االمرين  

مرتدداً يف صحة عمله شاكاً يف ذلك من دون حجة.
(مسـألة ٤٩٧): ال تتحقـق الزيـادة إال باإلتيـان باليشء بقصـد اجلزئية، 
ك يده أو حكَّ جسـده أو قرأ القرآن أو  فإن  فعل شـيئاً ال بقصد ذلك، كام لو حرّ
ق للتنبيه أو غري ذلك مل تبطل صالته. نعم ال يشرتط ذلك يف زيادة   سبَّح  أو صفّ
السـجود، فمن سـجد البقصد اجلزئية من الصالة، بل بداع آخرـ  كام يف سجود  
. التالوة أو الشكر ـ بطلت صالته. وكذا احلال يف الركوع عىل األحوط وجوباً

(مسـألة ٤٩٨): من زاد جزءً سـهواً أو جهالً مل تبطل صالته إال أن يكون  



الزائد ركوعاً، أو سجدتني يف ركعة، وأما من أنقص جزءً سهواً أو جهالً فيظهر  
حكمـه مما تقـدم عند التعرض لـكل جزء من أجـزاء الصالة، كـام أن االخالل  
بالطهـارة مـن احلدث موجـب لبطالن الصالة مطلقاً، سـواء كان عـن عمد أم 
جهل  أم نسيان، وسواء كان برتكها رأساً أم باإلتيان هبا بوجه باطل، وأما غريها 

من  الرشوط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل رشط رشط.

الفصل الثاين
يف الشك

واملـراد به ما خيالف اليقني، سـواء تسـاو فيه طرفا االحتـامل أم ترجح  
. أحدمها فكان مظنوناً واالخر موهوماً

نعـم البـدّ من عـدم بلوغه مرتبة الوسـواس الذي خيرج به اإلنسـان عن  
الوضع العقالئي فري الواقع بعقله وال يطمئن له بقلبه، بل يبقى قلقاً مضطرباً،  
مور، بل ينبغي لالنسان  مكافحة  ومثل هذا ال يعتنى به يف الصالة وال يف مجيع االُ

هذه احلالة بإمهاهلا وعدم االهتامم هبا ليستعيد شخصيته وثقته بنفسه.
إذا عرفت هذا، فيقع الكالم يف مقامني..

املقام األول
يف الشك يف الصالة وأفعاهلا

(مسألة ٤٩٩): من شك يف أنه صىلّ أو ال، فإن كان بعد خروج الوقت بنى  
عىل أنه صىلّ وإن كان قبل خروجه أتى هبا. نعم يف املرتتّبتني ـ كالظهر  والعرص، 

٣٠١ ......................................................................... الشك يف الصالة وأفعاهلا 



٣٠٢.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

واملغرب والعشـاء ـ إن شك يف اإلتيان بالسابقة بعد الرشوع يف  الالحقة أو بعد 
الفراغ منها مل يعتنِ بالشك املذكور وبنى عىل اإلتيان هبا.

(مسألة ٥٠٠): كثري الشك يعتني بشكه يف املقام إذا مل يرجع شكه  للوسواس.
(مسألة ٥٠١): إذا شكّ ـ حني الشك يف اإلتيان بالصالة ـ يف بقاء الوقت  

بنى عىل بقائه، فيجب عليه اإلتيان بالصالة املشكوكة.
(مسألة ٥٠٢): إذا شكّ يف صحة الصالة بعد الفراغ منها بنى عىل الصحة.
(مسـألة ٥٠٣): من شـكّ يف فعل من أفعال الصالة وقـد دخل فيام بعده 
بنى  عىل اإلتيان به ومىض يف صالته، كمن شـكّ يف االذان وهو يف االقامة أو يف  
االقامة وهو يف الصالة، أو يف تكبرية االحرام وهو يف القراءة.. إىل غري ذلك  مما 

تقدم تفصيله عند الكالم يف كل جزء جزء.
(مسـألة ٥٠٤): إذا أتى باجلزء وشـكّ يف صحته بعد الفراغ منه بنى عىل  
صحته وإن مل يدخل فيام بعده، كمن كربّ لالحرام ثم شـكّ يف صحة التكبري قبل  
الدخول يف القراءة، أو قرأ ثم شكّ يف صحة القراءة قبل القنوت أو قبل  الركوع، 
أو أتى بذكر الركوع أو السجود ثم شكّ يف صحته قبل رفع الرأس  منهام.. إىل غري 
ذلك، فإنه يبني عىل صحة ما وقع. وأما إذا شـكّ يف صحة  اجلزء وهو مشـتغل 
بـه قبـل الفراغ منـه، فالـالزم عليه االعـادة. إال أن يرجع الشـك  للوسـواس.

(مسـألة ٥٠٥): إذا أتـى باملشـكوك يف املحل ثم تبنيّ أنه قـد فعله أوالً مل  
تبطـل صالتـه، إال إذا كان اجلـزء مما تبطل الصـالة بزيادته عمداً وسـهواً، وهو  

الركوع وكذا السجدتان معاً من ركعة واحدة.
(مسألة ٥٠٦): من كثر عليه الشكّ يف فعل من أفعال الصالة قبل الدخول  
فيـام بعده، فإن أدرك أن أحد طريف الشـكّ من الشـيطان مل يعتـنِ به وجر عىل  



الطرف االخر، كام هو الغالب فيام إذا كثر عليه الظن بأحد الطرفني، حيث  يكون 
املرتكز غالباً أنّ االحتامل االخر املوهوم من الشيطان وإن مل يدرك أن  أحد الطرفني 
 ، بخصوصه من الشـيطان فاألحوط وجوباً له البناء عىل االكثر مامل  يكن مبطالً
. فمن شكّ يف أنه سجد أو تشهد أو ال،  يبني عىل فعلهام. فيبني عىل االقل حينئذٍ

نعم إذا أمكن اإلتيان باملشكوك برجاء اجلزئية من دون أن يستلزم  الزيادة 
ن كثر  ا  مَ د دون مثل السجود، وأمّ املبطلة كان له اإلتيان به احتياطاً، كام يف التشهّ
 عليه الشكّ يف الفعل، وقد دخل فيام بعده فإنه ال يعتني بالشكّ مطلقاً  حتى لو رأ
. أن أحد الطرفني من الشيطان، ويبني عىل حتقق الفعل املذكور ما  مل يكن مبطالً
ه وإن  كان  (مسألة ٥٠٧): من كثر عليه الشكّ يف رشوط الصالة مل يعتنِ بشكّ
ذلك قبل الفراغ من الصالة. نعم من كثر عليه الشكّ يف الرشطـ  كالطهارةـ   قبل 
ه ويبني عىل عدم حصول الرشط ما مل يبلغ مرتبة  الوسواس. الصالة يعتني بشكّ
(مسـألة ٥٠٨): املرجع يف كثرة الشـكّ إىل العرف. نعم إذا كان يشـكّ يف  
ق كثرة الشـكّ   ، وقد تصدُ كل ثـالث صلـوات متتالية فهو ممن كثر عليه الشـكّ

بأقل من ذلك.
(مسـألة ٥٠٩): البـد يف جريـان حكـم كثري الشـكّ من أن يسـتند عرفاً  
للشـيطان ال إىل أسـباب خارجيـة من مـرض أو خوف أو قلـق أو نحو ذلك مما  

يوجب اضطراب الذهن.
(مسـألة ٥١٠): إذا كثر عليه الشـكّ يف فعل خاص ـ كالشكّ يف السجدة  
ه يف غري ذلك  عىل  والسجدتنيـ  أو يف حال خاصـ  كالصالة فرادـ  وكان شكّ
املتعارف الكثرة فيه اختص حكم كثري الشكّ بذلك احلال، أما يف غريه  فيجري 

حكم الشكّ املتعارف.
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  (مسـألة ٥١١): إذا مل يعتنِ بالشـكّ ثم تبني أنّه قد نقص يف صالته جر
. عليه حكم النقيصة سهواً

املقام الثاين
يف الشكّ يف الركعات

من شـكّ أثنـاء الصالة يف عدد الركعـات فإن تيرسّ له الظـن بأحد طريف  
ي ـ أخذ به وعمل عليه. وإن مل يتيرس له الظن، فإن كانت   الشكّ ـ ولو بعد الرتوّ
الصـالة ثنائيـة أو ثالثيـة فليس له املـيض يف الصالة، بـل يسـتأنف. وإن كانت  
رباعيـة فـإن أحرز الركعـة الثانية بإمتام الذكـر الواجب من السـجدة الثانية من 

الركعة  املرددة بني الثانية والثالثة أمكن تصحيح الصالة يف صور مخس:
وىل: الشـكّ بـني االثنتـني والثـالث بعـد إكـامل الذكـر الواجـب من   االُ
السـجدة الثانيـة. وحكمه البناء عىل الثـالث واإلتيان بالرابعة، فإذا سـلّم صىلّ  
صـالة االحتيـاط يتدارك هبا النقـص املحتمل، واألحوط وجوبـاً يف كيفيتها أن  

يصيل ركعة من قيام بفاحتة الكتاب إخفاتاً، ثم يسلّم.
الثانيـة: الشـكّ بني الثـالث واالربـع يف أي موضع كان، وحكمـه البناء  
م صـىلّ صالة االحتيـاط، وهي ركعة من قيـام ـ كام تقدم  عـىل االربع، فإذا سـلّ
وىل ـ أو ركعتني من جلوس بفاحتة الكتاب، واألحوط اسـتحباباً   يف  الصورة االُ

اختيار الركعتني من جلوس.
الثالثة: الشكّ بني االثنتني واالربع بعد إكامل الذكر الواجب من السجدة  
االخـرية. وحكمـه البنـاء عىل االربـع، فإذا سـلّم صىلّ صـالة االحتياط، وهي  

. ركعتان من قيام بفاحتة الكتاب إخفاتاً



الرابعة: الشـكّ بني االثنتني والثالث واالربـع بعد إكامل الذكر الواجب 
من  السجدة االخرية. وحكمه البناء عىل االربع، فإذا سلّم صىلّ صالة االحتياط،  
وهـي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس. ويتعـني تقديم الركعتني من قيام.
اخلامسة: الشكّ بني االربع واخلمس بعد ذكر السجدة االخرية. وحكمه  

البناء عىل االربع فإذا سلّم سجد سجديت السهو.
وأمـا بقية الصور املذكـورة يف كلامت الفقهاء وغريهـا فالظاهر فيها عدم  

جواز امليض يف الصالة، بل يتعني االستئناف.
(مسـألة ٥١٢): من كانت وظيفته الصـالة من جلوس يتعنيّ عليه صالة  
وليني يتعني عليه   االحتياط عـىل نحو يتمّ هبا النقص الفائت. ففي الصورتني االُ
ركعة من جلوس، ويف الثالثة يتعني عليه ركعتان من جلوس، ويف الرابعة  يتعني 

عليه ركعتان من جلوس، ثم ركعة من جلوس.
(مسـألة ٥١٣): تقـدم أنه البـدّ يف إمكان تصحيح الصالة مع الشـكّ يف  
الرباعية من إحراز متام الركعتني بالفراغ من الذكر الواجب يف السجدة الثانية.

وعـىل ذلك لو شـكّ يف أنـه هل أتى بالسـجدة الثانية أو ال، فـإن كان مع  
ميض حمل السـجدة والدخول فيام بعدها ـ كالتشـهد أو القيام ـ بنى عىل اإلتيان  
، وإال بنى عىل عدمها وعدم   هبا، وكان له تصحيح الصالة والقيام بوظيفة الشكّ

إحراز الركعتني واستئناف الصالة.
ـ  كام قد يتفق عند   د يف أن احلاصل له ظنّ أو شـكّ (مسـألة ٥١٤): إذا تردّ

. اضطراب النفس ـ جر عليه حكم الشكّ
(مسـألة ٥١٥): إذا حصـل لـه الشـكّ وقـام بوظيفتـه وقبل الفـراغ من 
ل باليقـني أو بالظن تركَ وظيفة الشـكّ وعمل بيقينـه أو ظنه. وإذا  الصـالة  تبـدّ
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حصل له  الظن وجر عليه ثمّ قبْل الفراغ من الصالة ارتفع الظن وصار شـكاً 
عمل بوظيفة  الشك الفعلية. مثالً إذا تردد بني الواحدة واالثنتني وظن باالثنتني 
 اً جر وعمل بظنّه  ومىض يف صالته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظنّه وبقي شـاكّ
عليه حكم  الشـكّ بـني االثنتني والثالث، وحينئذٍ فـإن كان ذلك قبل الفراغ من 
الذكر الواجب  يف السـجدة الثانية فليس له امليض يف الصالة، بل يسـتأنف، وإن 
وىل. كان بعده كان  له تصحيح الصالة بالبناء عىل الثالث، كام تقدم يف الصورة االُ
(مسـألة ٥١٦): إذا ظن بالركعات وجر عىل ظنّه حتى فرغ من الصالة 

ثم  ارتفع ظنه وصار شكاً مل يعتنِ بالشكّ وبنى عىل صحة عمله.
(مسـألة ٥١٧): إذا شـكّ وبنى عىل االكثر، وبعد الفراغ من الصالة قبل  

ه بالظن فله صور:  اإلتيان بصالة االحتياط تبدل شكّ
ه بني الثالث   وىل: أن يظـن باالكثـر الـذي بنى عليه، كـام لو كان شـكّ االُ
واالربـع فظـنّ بعـد الفـراغ باالربع. واألحـوط وجوبـاً اإلتيان حينئـذٍ بصالة 

االحتياط  التي هي مقتىض وظيفة الشكّ السابق.
الثانية: أن يظنّ بنقص صالته باملقدار الذي تتداركه صالة االحتياط،  كام 
لو ظنّ يف الفرض السـابق بالثالث، واألحوط وجوباً حينئذٍ أن ال ينوي  بصالة 
، بل االعم منها ومن الركعة املتممة لصالته  السابقة،  االحتياط الصالةَ املستقلةَ

وال يكربّ هلا بنيّة االفتتاح جزماً، بل برجاء االفتتاح واجلزئية.
الثالثـة: أن يظنّ بنقص صالته باملقدار الذي ال تتداركه صالة االحتياط،  
ه بـني االثنتـني واالربع، فبنـى عىل االربـع، وبعد الفـراغ ظنّ   كـام لو كان شـكّ
بالثالث، فاألحوط وجوباً االستئناف بعد فعل املبطل وعدم االعتداد بصالته.
(مسـألة ٥١٨): إذا شـكّ وبنى عـىل االكثر وبعد الفـراغ من صالته قبل 



اإلتيان  بصالة االحتياط تيقن بتاممية صالته اجتزأ هبا ومل حيتج لصالة االحتياط، 
وإن  تيقن بنقص صالته جر عليه حكم من سلّم عىل النقص وال حيتاج لصالة  

االحتياط.
(مسألة ٥١٩): لو تبنيّ يف أثناء صالة االحتياط متامية صالته انكشف أن  
صـالة االحتياط نافلة فله قطعها، أما لو تبنيّ نقْص صالته كان عليه إمتام صالة  

االحتياط وأجزأته.
(مسـألة ٥٢٠): الظاهر عدم وجوب عالج الشكّ بالوجوه املتقدمة، بل  
جيـوز قطـع الصالة بفعل املبطل واسـتئنافها، لكن لو مـىض يف صالته عىل طبق  
الوظيفـة حتـى سـلّم فاألحوط وجوباً عدم تـرك صالة االحتيـاط وعدم إعادة  

الصالة بدالً عنها.
(مسـألة ٥٢١): جيب يف صالة االحتيـاط ما جيب يف الصالة من االجزاء  
والرشوط، وجيب فيها التشـهد والتسـليم، ويُقترص يف قراءهتا عىل الفاحتة،  وال 

يرشع فيها سورة، إال أن يؤتى هبا من دون قصد اجلزئية.
(مسألة ٥٢٢): األحوط وجوباً عدم ختلل املنايف بينها وبني الصالة. ولو  
ختلل فاألحوط وجوباً اإلتيان هبا ثم إعادة الصالة. نعم لو كان املنايف مما ال  تبطل 

الصالة به سهواً فمع اإلتيان به سهواً جيتزأ بصالة االحتياط.
(مسـألة ٥٢٣): األحـوط وجوبـاً املواالة بـني الصـالة االصلية وصالة  

االحتياط بالنحو املعترب يف الصالة.
(مسـألة ٥٢٤): جيري يف صالة االحتياط ما جيري يف سـائر الفرائض من  
أحكام السهو يف الزيادة والنقيصة والشكّ يف اجلزء قبل الدخول فيام بعده  وبعد 
الدخول فيام بعده وغري ذلك. نعم إذا شـكّ يف عـدد ركعاهتا فالظاهر أنه  يتخريّ 
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بني البناء عىل االقل والبناء عىل االكثر، وإن كان األحوط استحباباً الثاين.
(مسـألة ٥٢٥): إذا شـكّ يف اإلتيان بصالة االحتياط بنى عىل العدم، إال 
أن  خيرج الوقت، مع إمكان إيقاعها فيه لسعته، أو يتحقق منه الفراغ عن الصالة 
د السـالم الذي يكون قبـل صالة االحتياط، بل بـرتك الصالة بعنوان  ال  بمجـرّ

إكامهلا  وإمتامها وحتقق امتثاهلا املفرغ لذمته.
(مسـألة ٥٢٦): إذا بطلت صالة االحتياط فاألحـوط وجوباً إعادهتا ثم 

إعادة  الصالة، نظري ما تقدم يف املسألة (٥٢٢) عند الكالم يف ختلل املنايف.

الفصل الثالث
يف قضاء االجزاء املنسية

تقـدم يف مبحث السـجود وجوب قضاء السـجدة املنسـية، كـام تقدم يف  
مبحـث التشـهد وجوب قضـاء التشـهد االخري إذا ذكـره املصيل بعد السـالم.  
واألحـوط وجوبـاً قضـاء بعـض التشـهد إذا نسـيه. وال يقـيض غـري ذلك من 
االجزاء.  وأما التشـهد األول إذا نسـيه أو نيس بعضه وذكر بعد الركوع فيجزئه 

عنه سجود  السهو.
(مسـألة ٥٢٧): جيـب يف القضـاء مجيـع ما يعتـرب يف اجلـزء الصاليت من  
االجـزاء والـرشوط. واألوىل عـدم الفصـل بينه وبـني الصالة باملنـايف، بل هو  

األحوط استحباباً، لكن الظاهر عدم بطالن الصالة لو فصل به.
(مسألة ٥٢٨): إذا شكّ يف نسيان اجلزء الذي يقىض بنى عىل عدم  نسيانه، 
ولو علم به وشكّ يف قضائه بنى عىل عدم قضائه، إال أن خيرج الوقت  أو يتحقق 



منه الفراغ عن الصالة، بالنحو املتقدم يف املسألة (٥٢٥) يف الفصل  السابق.
(مسألة ٥٢٩): إذا ذكر اجلزء املنيس بعد خروج وقت الصالة قضاه.

الفصل الرابع
يف سجود السهو

مور: جيب سجود السهو الُ
األول: الكالم، قليالً كان أو كثرياً، من دون فرق بني أن يتكلم ساهياً  وأن 
يتكلم عامداً بتخيّل أنه خارج عن الصالة، كام لو سلّم يف غري حمل  السالم. نعم 
. كام ال جيب  بسبق اللسان. ال جيب بالكالم عامداً لتخيّل أن ما أتى به قرآن مثالً

الثاين: نسـيان التشـهد األول يف الثالثيـة والرباعية، بـل األحوط وجوباً  
. ثبوته بنسيان التشهد مطلقاً

. بل هو االظهر لو  زاد  الثالث: زيادة السالم املُخرِج عىل األحوط وجوباً
معه التشهد املتصل به.

الرابع: الشكّ بني االربع واخلمس بعد ذكر السجدة االخرية.
اخلامس: إذا أتى جالسـاً بام يرشع حال القيام، أو أتى قائامً بام يرشع  حال 
اجللـوس، كـام لو قرأ مـن وظيفته القيام حال اجللوس، أو تشـهد حـال  القيام. 
إال ان يكـون ذلـك مبطـالً للصالة كام لو كـرب لإلحرام من وظيفتـه القيام حال  

. اجللوس، فإنه ال سجود حينئذٍ
السـادس: مـن قرأ بدل التسـبيح أو سـبّح بدل القـراءة، كام لو سـبّح يف  

وليني، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح. الركعتني االُ
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السـابع: ما إذا علم إمجاالً بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطالن.  
واألحوط اسـتحباباً أن يلحق به ما إذا تردد االمر بني الزيادة والنقيصة والعدم. 

بل  األحوط استحباباً اإلتيان به لكل زيادة أو نقيصة غري مبطلة.
(مسـألة ٥٣٠): يسـتحب سجود السـهو ملن شـكّ بني الثالث واالربع 

وظن  باالربع فبنى عليها وسلّم.
(مسـألة ٥٣١): األحـوط وجوباً املبادرة لسـجود السـهو بعـد الصالة، 
بحيث  ال ينشـغل بيشء آخر من كالم أو عمل أو نحومها. نعم األحوط وجوباً 

تأخريه  عن صالة االحتياط. واألوىل تأخريه عن قضاء االجزاء املنسية.
(مسـألة ٥٣٢): جيـب عدم فصل الكالم بينه وبـني الصالة. بل األحوط  

وجوباً العموم لغري الكالم من منافيات الصالة.
(مسـألة ٥٣٣): إذا مل يبـادر لسـجود السـهو أو فصل بينـه وبني الصالة  

باملنايف أو تركه رأساً مل تبطل الصالة التي وجب تبعاً هلا.
(مسـألة ٥٣٤): إذا نيس سـجود السـهو ثم ذكره وهو يف الصالة مل يبعد  
وجوب قطعها واإلتيان به إذا كان إمتامها موجباً لفوت املبادرة العرفية. لكن لو  

أمتّها ومل يبادر إليه مل تبطل.
(مسـألة ٥٣٥): الظاهر تعدد سـجود السـهو بتعدد السـبب املوجب له. 
لكـن  ال جيب الرتتيب بني السـجود حسـب ترتيب أسـبابه. بـل ال جيب تعيني 

السبب  املأيت به له.
(مسـألة ٥٣٦): ليس يف سجود السـهو تكبرية االفتتاح، وإن كان أحوط  

. استحباباً
(مسألة ٥٣٧): سجود السهو سجدتان، وليكونا متواليتني عىل األحوط  



. وجيب فيهام: وجوباً
١ ـ النية املعتربة يف العبادة.

٢ ـ أن يكون السجود فيهام عىل املساجد السبعة.
٣ ـ وضع اجلبهة عىل ما يصح السجود عليه يف الصالة.

٤ ـ عدم علّو موضع اجلبهة. 
واألحـوط وجوبـاً التشـهد بعدمها ثم التسـليم. كام أن األحـوط وجوباً  

اشرتاطهام برشوط الصالة من الطهارة واالستقبال وغريمها.
(مسـألة ٥٣٨): األحوط وجوباً يف سجديت السـهو الذكر، لكن ال جيب  
، نعم يستحب أن يقول: «بسم اهللا وباهللا وصىل اهللا عىل حممد  وآل  فيهام ذكرٌ معنيّ
حممد» أو «بسـم اهللا وباهللا اللهم صل عىل حممد وآل حممد» أو: «بسـم اهللا  وباهللا 

والسالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته» أو بحذف الواو يف أول  السالم.
(مسـألة ٥٣٩): إذا شـكّ يف حتقق موجب سجود السهو بنى عىل العدم،  
وإذا شـكّ يف عـدده بنـى عـىل االقـل. وإذا علـم بوجوبـه وشـكّ يف اإلتيان به  

فاألحوط وجوباً اإلتيان به وإن طالت املدة.
(مسـألة ٥٤٠): إذا شكّ يف أنه سجد سجدة أو سجدتني بنى عىل االقل،  

إال مع حتقق الفراغ من العمل.
(مسألة ٥٤١): إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة يف أنه هل أتى بالذكر  
، وإذا علم بعدمه فاألحوط وجوباً إعادة السـجدة. فيهـا أو ال، مـىض ومل يعتـنِ

(مسألة ٥٤٢): ال يبطل سجود السهو بالزيادة فيه.
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الفصل اخلامس
يف اخللل يف النافلة

(مسـألة ٥٤٣): تبطـل النافلـة بالنقيصة العمديـة مطلقاً، وكـذا بالزيادة 
 . العمديـة  عـىل األحوط وجوبـاً، كام تبطل بنقيصـة الركن واالخالل به سـهواً
واملراد  بالركن هو تكبرية االحرام والركوع والسجود والطهارة احلدثية والقبلة، 

. . وال تبطل بزيادة الركن سهواً عىل  التفصيل املتقدم يف مبحث القبلة سهواً
ـ  كالركوعـ  أو غريهـ  كسجدة واحدة  (مسألة ٥٤٤): لو نقص جزءً ركنياً
ـ  حتى فعل جزءً ركنياً ـ كالركوع أو السـجدتني ـ مل يرشع له امليض، بل البدّ له  
مـن الرجوع وتدارك اجلزء املنيس وإن اسـتلزم زيادة اجلـزء الركني الذي فعله.  

نعم إذا نيس القراءة حتى ركع مىض يف صالته ومل يرجع.
كام أنّ السجود والتشهد املنسيني ال يقضيان، بل يتعني تداركهام وإن  دخل 
م فاألحوط وجوباً الرجوع  والتدارك  يف ركن بعدمها. نعم إذا مل يذكر حتى سـلّ

ثم إمتام الصالة حتى السالم.
اً بني البناء عىل االقل   (مسـألة ٥٤٥): إذا شكّ يف ركعات النافلة كان خمريّ
والبنـاء عـىل االكثـر. واألوىل البناء عـىل االقل. بـل قيل: إنه مسـتحب. كام أن  

األحوط وجوباً العمل بالظن.
(مسـألة ٥٤٦): األحوط وجوباً االستئناف إذا شكّ يف عدد الركعات يف  

صالة الوتر.



(مسألة ٥٤٧): إذا شكّ يف اجلزء بعد الدخول فيام بعده مىض يف  صالته، 
كام تقدم يف الفريضة. كام أنه إذا شكّ فيه قبل الدخول فيام بعده  فاألحوط وجوباً 

اإلتيان به، كام تقدم يف الفريضة.
. (مسألة ٥٤٨): ال جيب سجود السهو يف النافلة، وإن كان أحوط  استحباباً

(مسـألة ٥٤٩): مـن نقص ركعة من النافلة فـإن أمكن تداركها قبل فعل  
م يف الفريضة. وأما   املنـايف تداركها وصحت صالتـه، وإال بطلت، نظري ما تقـدّ

. بطالهنا بزيادة ركعة فال خيلو عن إشكال، وإن كان هو األحوط وجوباً
(مسـألة ٥٥٠): النوافـل التي هلا كيفيات خمصوصة من حيثية السـور أو  
األذكار أو غريها جيوز للمكلف العدول يف أثنائها عن الكيفية اخلاصة إىل النافلة  
املطلقـة. كـام أنه لو نيس وخالـف كيفيتها فإن ذكر قبل أن يأيت بـام ينافيها كان له  
الرجـوع وتـدارك الكيفية اخلاصة، كـام لو نيس قراءة آية الغفيلة وقرأ سـورة ثم  
ذكـر قبل الركوع، فإن له قراءة االيـة وإمتام الصالة. وأما إذا ذكر بعد اإلتيان بام  
ينافيها فال خيلو التدارك عن إشكال، كام لو ذكر يف الفرض السابق بعد  الركوع، 
الن الركـوع يصـح منه للنافلة املطلقة، والتدارك يسـتلزم زيـادة الركوع  عمداً، 
وقد سـبق االحتياط بمبطليتـه للنافلة. ومن هنا يكـون األوىل امليض يف  الصالة 

بقصد النافلة املطلقة، أو قطعها ثم استئناف الصالة اخلاصة.
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املقصد الثامن
يف صالة املسافر

تقـرص الصـالة الرباعيـة يف اخلوف والسـفر، أما قرصهـا يف اخلوف ففيه  
تفصيـل وكالم الجمـال له يف املقام بعـد ندرة االبتالء أو عدمـه بذلك. والكالم  

هنا يف السفر، وفيه فصول..

الفصل األول
يف رشوط السفر املوجب للقرص

وهي اُمور:
األول: املسافة، وهي ثامنية فراسخ.

(مسـألة ٥٥١): تكفي الثامنية امللفقة من أربعة فراسـخ ذهاباً وأربعة إياباً  
فـام زاد، إذا مل يفصـل بينها بأحد القواطع االتيـة. وال يكفي امللفقة مما دون أحد  

االمرين، كثالثة ذهاباً ومخسة إياباً أو العكس.
قـة قصدُ   (مسـألة ٥٥٢): ال يشـرتط يف وجـوب القـرص يف املسـافة امللفّ
الرجـوع ليومـه، بل جيب القـرص ولو مع نية املبيت يف مقصـده يوماً أو أكثر مامل  

يقصد البقاء عرشة أيام، حيث ينقطع حكم السفر كام يأيت.



(مسألة ٥٥٣): الثامنية فراسخ تقارب الستة واالربعني كيلومرتاً، وحيسن  
. االحتياط فيام نقص عن ذلك قليالً أو زاد عليه قليالً

(مسـألة ٥٥٤): تثـبت املســافة بالعلـم وبالبينة الرشعية، وهي شـهادة  
العدلني، ومع الشـك يف بلوغ السفر املسـافة مع تعيني املقصد جيب التامم،  لكن 
لـو ظهـر بلوغه املسـافة يف الوقت لزمت االعـادة قرصاً، ولو ظهـر بعد الوقت  
. أما مع الشك يف بلوغ السفر املسافة لعدم  تعيني  فاألحوط وجوباً القضاء قرصاً
املقصـد فيجب التامم لعدم حصول قصد املسـافة منه، كـام لو خرج من  النجف 

االرشف وهو مرتدد بني السفر للكوفة والسفر للحلة.
(مسـألة ٥٥٥): إذا اعتقد بلوغ السـفر املسافة فقرص الصالة فظهر اخلطأ  
وجبـت عليـه االعادة يف الوقت والقضاء خارجه، وإذا اعتقد عدم بلوغ السـفر  

املسافة فأتمّ ثم ظهر اخلطأ فاألحوط وجوباً له االعادة أو القضاء.
(مسـألة ٥٥٦): إذا كان للمقصـد طريقـان قريب ال يبلغ املسـافة وبعيد 
يبلغهـا  أتـمّ إذا قصد سـلوك القريب وقرص إذا قصد سـلوك البعيد وإن مل حيتج 
لسـلوكه.  وإذا كان الذهاب من أحدمها والرجوع من االخر يبلغ ثامنية فراسـخ 
فإن كان يف  الطريق البعيد موضع بينه وبني بلده أربعة فراسـخ يف ذهابه منه ويف 

. ، وإال أتمّ رجوعه إليه  قرصّ
(مسـألة ٥٥٧): السري يف املسافة املسـتديرة حول البلد إن مل يصدق عليه  
السـفر لقـرب الطريق من البلد بحيث يكـون من توابعه وجب التـامم وكذا إذا 
ضُ له، وإن صدق عليه السـفر لبُعد   مل  خيـرج عن حدّ الرتخص الذي يأيت التعرّ
الطريق من البلد وجب فيه القرص إذا بلغ جمموع الدائرة مع اخلط الواصل بينها  
وبـني البلد يف الذهاب واالياب ثامنية فراسـخ. كام لـو كان طول اخلط الفاصل  

نصف فرسخ وحميط الدائرة سبعة فراسخ.
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(مسـألة ٥٥٨): مبدأ حسـاب املسـافة مـن مبدأ صدق السـفر، وهو من  
املنزل فيام إذا كان منفرداً يف الصحراء، ومن منتهى القرية، ومن منتهى   البلد.

(مسألة ٥٥٩): البلدان الكبرية التي تعارفت يف عصورنا كثرياً   عىل قسمني:
األول: مـا يكون بعضه مرتبطاً ببعض يف الوضع املعايش واحليايت  بحيث 
ال تستقل أحياؤه وحمالّه بنفسها، بل يرتبط أحدها باالخر أو ترتبط كلها  باملركز. 

ويف هذا القسم يكون مبدأ حساب املسافة طرف البلد.
الثاين: ما يستقل بعضه عن بعض، بحيث يستغني كلّ حي أو حملة  بنفسه 
خر أو  يف وضعـه املعـايش، وال حيتـاج بعضهـا االخر إال كـام حيتاج املـدن  االُ
حتتاجه فهي ـ وإن جتاورت وشملها اسم واحد ـ كاملدن  املتعددة، وليس تقارهبا 
إال كتقارب القر أو املدن التي تتسع شيئاً فشيئاً حتى  تتقارب أو تتصل. ومبدأ 
حسـاب املسـافة يف هذا القسم املحلة أو احلي الذي  يسكنه املسافر. نعم إذا كان 
املسـافر مرتبطـاً بأكثر من حي أو حملة، كان مبدأ  احلسـاب له مـن منتهى أقرب 
احليني أو االحياء إىل جهة سفره. كالشخص الذي  يبيت يف حي ويعمل يف آخر. 
كام أن الشـخص الذي يرتبط بجميع أحياء  املدينةـ  لتعدد مراكز عمله أو لسـعة 

عالئقه االجتامعية أو لغري ذلك ـ يكون  مبدأ احلساب له أطراف املدينة.
الثـاين: القصد إىل السـفر يف املسـافة املتقدمة، فال يكفي السـفر من دون  
قصد كام لو ساروا به وهو مغمىً عليه أو نائم، كام ال يكفي قصد السفر من دون  
قصد املسافة حتى لو متاد به السري فبلغ املسافة من دون قصد هلا. نعم إذا  قصد 
االسـتمرار بعد ذلك يف السـري بام يبلغ ثامنية فراسـخ أو أربعة مع قصد  الرجوع 

قرص. كام أنه إذا قصد الرجوع وكان ثامنية فراسخ قرص فيه.
(مسـألة ٥٦٠): يكفي يف التقصري قصد املوضع الذي يبلغ املسافة وإن مل  



يعلـم ببلوغه هلا، بـل وإن اعتقد عدم بلوغه خطأ. كام ال يكفي يف التقصري قصد  
السفر ملا يعتقد بلوغه املسافة إذا مل يبلغها يف الواقع.

، كام إذا قصد أحد بلدين كل   (مسـألة ٥٦١): يكفي قصد املسـافة إمجاالً
ده بني أن يرجع أو  يستمر  منهام يبلغ املسافة، أو قصد السري أربعة فراسخ مع تردّ

يف السري ثامنية فراسخ ثم ينوي االقامة يف املقصد.
(مسـألة ٥٦٢): إذا خـرج إىل مـا دون أربعة فراسـخ وهو يريـد التجاوز 
قـاً عىل أمر غري معلوم احلصولـ  كتحصيل نفقة له أو رفيق يف طريقه،  عنهـا  معلّ
أو  توثـق عـىل من خلّف من أهلـه ـ مل يقرص إال أن حيصل له ذلـك ويتجدد منه 
د   العزم  فعالً عىل السفر املسافة املذكورة، وحينئذٍ يكون مبدأ املسافة من حني جتدّ

العزم الفعيل.
(مسـألة ٥٦٣): يكفي يف قصد السفر للمسـافة املذكورة العزم عىل ذلك  

لوجود املقتيض وعدم العلم باملانع، وال يرض احتامل عروض املانع.
، بل يكفـي قصدها  (مسـألة ٥٦٤): ال يشـرتط قصـد املسـافة اسـتقالالً
تبعـاً  للغري، كام يف قصـد الزوجة تبعاً لزوجها والعيال تبعاً ملعيلهم واالجري تبعاً  

للمستأجر واالسري تبعاً لالرس ونحوهم.
نعم البدّ من أمرين:

أحدمها: العزم عىل عدم مفارقة املتبوع، فمع عدم العزم املذكور  واحتامل 
مفارقته ال يتحقق القصد التبعي ويتعني االمتام.

ثانيهـام: العلم بقصد املتبوع للمسـافة، أما مع اجلهل بقصده املسـافة فال  
يتحقـق القصد التبعـي، ويتعني االمتام. وال جيب عـىل التابع الفحص، وال عىل  
املتبوع االخبار لو سأله التابع. نعم إذا جتدد له العزم عىل عدم مفارقة   املتبوع أو 
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قة من حني  العلم بقصد املتبوع قرصّ إذا حتقق منه قصد املسافة االمتدادية أو  امللفّ
حتقق القصد املذكور، عىل نحو ما تقدم عند الكالم يف اعتبار  قصد املسافة.

الثالث: اسـتمرار القصد للسفر يف املسـافة املذكورة، فلو عدل قبل بلوغ  
. أربعة فراسخ فبنى عىل الرجوع أو تردد يف االستمرار أتمّ

(مسألة ٥٦٥): إذا صىلّ قرصاً أو تناول املفطر ثم تردد يف االستمرار يف  السفر 
أو عدل عن السفر قبل بلوغ املسافة فاألحوط وجوباً له إعادة الصالة يف  الوقت 
متاماً وقضاؤها خارج الوقت كذلك. ووجب عليه االمساك بقيّة اليوم  وقضاؤه.

(مسـألة ٥٦٦): إذا كان عدولـه أو تردده بعد بلوغ أربعة فراسـخ بحيث 
البـد  لـه يف الرجوع من أربعة فراسـخ اُخر وكان عازماً عـىل العود قبل إقامة 
عـرشة  أيام مل جيب عليه إعادة صالته وال االمسـاك عن املفطرات يف بقيّة يومه، 
بـل  يبقى عىل القرص واالفطار إىل أن يعـود إىل منزله. وإذا كان عدوله أو تردده 
بعد  بلوغ ثامنية فراسـخ فالالزم عليه القـرص واالفطار وإن مل يعزم عىل العود، إال 

أن  ينوي إقامة عرشة أيام.
(مسـألة ٥٦٧): يكفـي يف اسـتمرار القصد للسـفر البقاء عىل نيّة السـفر 
ولو  مع تبدل املقصد قبل بلوغ املسافة، كام إذا قصد السفر إىل مكان وقبل بلوغ  
املسـافة عـدل إىل مكان آخر. لكن البـدّ من كون ما بقي من السـفر بضميمة ما  

حصل منه متمامً للمسافة.
(مسـألة ٥٦٨): إذا تردد أو عدل عن السـفر قبل بلوغ أربعة فراسـخ ثم 
عاد  لنية السـفر قبل قطع يشء من املسـافة رجع إىل القرص. وإن قطع شـيئاً من  
املسـافة حال الـرتدد أو العدول ثم رجع إىل نيّة السـفر، فالظاهـر وجوب التامم  
عليـه. إال أن يرشع يف سـفر جديـد قاصداً ثامنية فراسـخ أو قاصـداً أربعة وهو  



. ينوي الرجوع فيقرص حينئذٍ
الرابع: أن ال يكون ناوياً يف أول السفر قطعهـ  باملرور بالوطن أو ما  يلحق 
به أو إقامة عرشة أيام قبل بلوغ املسـافة ـ أو يكون مرتدداً يف ذلك، فإنه  ال يعتد 
غاً للقرص، وال يكون التلفيق منه. فال  يقرص ال  بالسـفر املذكور، فال يكون مسوِّ
يف الطريق وال يف حمل االقامة وال يف الرجوع، إال أن ينوي سفراً  جديداً باملسافة 

املتقدمة.
(مسـألة ٥٦٩): إذا عزم يف أثناء السـفر عىل املرور بالوطن أو االقامة، ثم  

عدل عن ذلك جر فيه التفصيل املتقدم يف املسألة السابقة.
(مسـألة ٥٧٠): يكفـي يف وجوب القرص العزم عـىل عدم املرور بالوطن  
وعـدم نيّـة االقامة وإن احتمل عروض ما يلزمه بأحد االمرين، نظري ما تقدم يف  

املسألة (٥٦٣).
ماً بنفسـهـ  كسـفر العبد   اخلامـس: أن يكـون السـفر مباحـاً، فلو كان حمرَّ
االبق وسـفر الزوجـة مـن بيت الزوجية بدون إذن الزوج ـ أو بغايته ـ كالسـفر 

لقتل  نفس حمرتمة أو للرسقة ـ مل يوجب القرص، بل جيب فيه التامم.
مة ـ كالرسقة ـ وجب التامم وإن مل   (مسألة ٥٧١): إذا كان السفر لغاية حمرَّ

ترتتب الغاية، فعدم ترتبها ال يكشف عن وجوب القرص يف ذلك السفر.
(مسـألة ٥٧٢): ال يمنـع من وجـوب القرص ترتب احلرام عىل  السـفر ـ 
كإيـذاء املؤمـن ـ إذا مل يكـن مقصوداً منـه وال غايةً له. نعم إذا علـم بأنه  يضطر 
للحرام بسبب السفر بحيث لوال السفر مل يفعله وجب التامم وإن مل يكن  احلرام 

ـ بالوجه املذكور ـ هو الغاية من السفر.
(مسـألة ٥٧٣): إذا كان السـفر مباحـاً يف الواقع واعتقـد املكلف حرمته  
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خطـأ، فالواجب القرص كام لو سـافر لالرضار بمن حيـل االرضار به واقعاً وهو  
يعتقـد حرمة االرضار به، وحينئذٍ لوصىل قـرصاً وتيرسّ له قصد القربة   صحت 
صالتـه، أما لو صىلّ متاماً فاألحوط وجوباً له االعادة يف الوقت قرصاً  والقضاء 

يف خارجه كذلك.
(مسـألة ٥٧٤): إذا كان السـفر حرامـاً يف الواقـع وكان املكلـف جاهالً 
ا لو مل يكن معذوراً يف  بحرمته  معذوراً يف جهله فالظاهر وجوب القرص عليه. أمّ
جهله  فاالمر ال خيلو عن إشـكال، واألحوط وجوبـاً اجلمع بني القرص والتامم، 

فلو  فعل أحدمها كان عليه االحتياط بضم االخر ولو بعد الوقت.
(مسـألة ٥٧٥): إذا كان السفر مسـتلزماً لرتك أداء الواجب يف بلده، فإن 
كان  الغـرض منه الفرار عن الواجب وجب التامم كام لو سـافر املدين فراراً عن 
أداء  الدين مع حلوله والقدرة عىل وفائه. وكذا إذا مل يكن الغرض منه ذلك لكن 
. أما إذا مل  كان  املكلـف بنحو يؤدي الواجب لوال السـفر، عىل األحـوط وجوباً

يكن  يف مقام أداء الواجب سافر أو مل يسافر فالظاهر وجوب القرص.
(مسـألة ٥٧٦): إذا سـافر املكلـف سـفراً مباحـاً يف نفسـه إال أنـه ركب 
عـىل  الدابة املغصوبة أو يف السـيارة املغصوبـة أو نحومها، فإن كان بقصد الفرار  

باملغصوب وسلبه وجب عليه االمتام، وإال وجب القرص.
(مسـألة ٥٧٧): إذا كان السـفر مرضاً بالنفس أو الغري رضراً حيرم إيقاعه  

وجب االمتام فيه.
(مسـألة ٥٧٨): التابـع للجائـر يف منصبه يتمّ يف سـفره الـذي يكون من  
شؤون تبعيّته له سواءً كان مرسالً من قبله أم مشيّعاً له أم غري ذلك. نعم إذا كان  
هاً يف تبعيته له أو كان غرضه منها دفع مظلمة عن نفسـه أو عن املؤمنني أو   مكرَ



. نفعهم من دون أن يلزم منها ظلم ملؤمن قرصّ
(مسـألة ٥٧٩): التابع للجائر بشخصه ال بمنصبه يقرص يف سفره، كام لو  
ارسله ليبني داراً له ال تتعلق بمنصبه، إال أن يستلزم تروجياً لباطل أو رضراً عىل  

. مؤمن أو نحومها من العناوين املحرمة، فيتم حينئذٍ
(مسـألة ٥٨٠): السـفر لصيد الرب والبحر إن كان للقوت أو التجارة كان 
هـو كان حراماً ووجب فيه  حـالالً  ووجـب فيه التقصري واالفطـار، وإن كان للّ

. االمتام  والصيام. وأما نفس الصيد فالظاهر أنه حالل مطلقاً
سـافر   لـو  كـام  ـ  مـة  وحمرّ لـة  حملَّ لغايتـني  سـافر  إذا   :(٥٨١ (مسـألة 
للتجارةولـالرضار بمؤمن ـ وجـب عليه االمتام، نعم لو مل تكـن اجلهة املحرمة  

غاية للسفر، بل مما قد تتفق فيه من دون أن تكون مقصودة منه وجب القرص.
(مسـألة ٥٨٢): إذا كان السفر حمرماً بنفسه البلحاظ غايته ـ كالسفر تبعاً  
للجائر، والسـفر املرضّ بالبـدن ـ فالالزم التامم فيـه وإن كان إيقاعه بداعي غاية  

لة كالنزهة. حملّ
(مسـألة ٥٨٣): إذا اختلـف السـفر الواحد فكان بعضه حـالالً وبعضه 
حراماً  وجب التقصري يف القسـم احلالل واالمتام يف القسـم احلرام، وال يتوقف  
التقصري يف القسم احلالل إىل نيّة قطع مسافة تامة جديدة. فمن سافر تبعاً  للجائر 
ثـم تركـه وتوقف يف بعـض املواضع للعالج قـرص وإن مل يقطع مسـافة.  كام أن 
االمتـام يف القسـم احلرام إنـام يتوقف عىل السـري وقطع املسـافة إذا كان  العنوان 

املحرم يتوقف عليه كالسفر لتشييع اجلائر.
أمـا إذا كان العنـوان املحـرم منطبقاً عىل السـفر ببقائه ولـو مع عدم قطع  
املسافة فال حيتاج وجوب االمتام للسري وقطع املسافة. فمن سافر لغاية  حمللة، ثم 
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بـدا له التوقف يف مـكان لقطع الطريق أو التحق بركب اجلائر وجب  عليه التامم 
وإن مل يقطع مسافة.

دّ رجوعه من توابع سـفر   (مسـألة ٥٨٤): الراجع من سـفر املعصية إن عُ
املعصيـة وانحـرص غرضـه بالرجـوع وجب عليه االمتـام حالـه، وإن مل ينحرص  
غرضـه به فاألحـوط وجوباً له اجلمـع بني القرص والتـامم، كام لو اختـار طريقاً  
خاصـاً يف الرجـوع أو عجل بالرجـوع لداع حملّـل. وأما لو مل يعـدّ الرجوع من  
توابع سـفر املعصية فالواجـب فيه القرص، كام لو رجع عـىل طريق بعيد لغرض  
ـل، أو فصـل بني الذهـاب والرجوع باملكث مدة معتداً هبـا بنحو ال يتعارف   حملّ

يف سفر الذهاب.
السـادس: أن ال يكون السـفر كثرياً من املكلف بمقتىض طبيعة حياته أو  
عمله، فيجب التامم يف السفر الذي يتكثر من املكلف ويتعارف بمقتىض  وضعه 
احليايت أو العميل، سـواء كان عمله السـفر ـ كاملكاري واملالح وسـائق  السيارة 
ـ أم كان عملـه يف السـفرـ  كاجلـايب الذي يـدور يف جبايته والتاجـر الذي  يدور 
يف جتارتـه والصانـع الذي يـدور يف صنعته ـ أم توقف عمله عىل تكرر  السـفر ـ 
د اخلروج الحتطاب احلطـب وبيعه يف البلـد، ومن  ابتنى  كاحلطـاب الذي تعـوّ
عملـه عىل جلـب البضاعة يف فرتات متقاربة وبيعها يف بلـده ـ أم كان له  غرض 
يف تكـرر السـفر يف فرتات متقاربة للزيارة أو العـالج أو الدرس أو غريها  بنحو 

يكون مستمراً عىل ذلك، بحيث يكون مقتىض وضعه الطبيعي.
(مسألة ٥٨٥): إذا كان كثري السفر ملا دون املسافة، وجب عليه القرص إذا  

اتفق له السفر إىل املسافة.
(مسـألة ٥٨٦): إذا كان كثري السـفر جلهة معينة فاتفق له السـفر لغريها، 
ده بحيث يكون مقتىض طبيعة  فإن  كان السفر الطارئ من سنخ السفر الذي تعوّ



حياتـه  أوعملـه مثله وجـب عليه التـامم يف السـفر املذكور، كالسـائق عىل خط 
خاص  يسـتأجر خلـط آخر، وجالب البضاعـة من مكان معني حيتـاج جللبه من 

مكان  آخر ونحومها.
ده ـ بحيث خيرج عن   وإن كان السـفر الطارئ أجنبياً عن السفر الذي تعوّ
مقتىض طبيعة حياته وعمله ـ وجب عليه القرص، كالسائق واملالح ونحومها  إذا 
سـافرا لزيارة إمام أو صديق أو لعالج أو غريه، ومنه ما إذا ترك السـائق سيارته  

. د ذلك ويكثر منه، فيتم حينئذٍ يف سفره، ورجع إىل أهله. إال أن يتعوّ
(مسـألة ٥٨٧): من كان كثرة السـفر مقتىض عملـه كالتاجر الذي يدور 
وىل   يف  جتارتـه واملـالح يكفـي يف إمتامه إختاذ العمـل املذكور فيتمّ يف السـفرة االُ
بـال حاجـة لتكرار السـفر. أما مـن كانت كثرة سـفره لداع خـاص يقتيض كثرة 
ة معتدٍّ هبا يصدق فيها أنّ السـفر مقتىض طبيعة حياته.   السـفر  فالالزم مـيض مدّ
واألحـوط وجوبـاً اجلمع بني القـرص والتامم من حني حـدوث الداعي املذكور  

واالبتداء بكثرة السفر إىل ميض املدة املذكورة.
(مسألة ٥٨٨): إذا كان كثري السفر بالوجه املتقدم يف فرتة معينة من السنة  
جرة يف بعض املواسم أو  جيلب  اختص التامم عليه بتلك املدة، كالذي يسوق باالُ
اً هبا عرفاً بحيث  يصدق  اخلـرض يف فصـل الصيف. نعم البدّ من كون املدة معتدّ

عرفاً أن ذلك مقتىض وضعه الطبيعي بلحاظ حياته أو عمله.
(مسـألة ٥٨٩): البدّ يف صدق كثرة السـفر بالوجه املتقدم من البناء عىل  
مزاولة السـفر مرة بعد اُخر، وال يكفي املرة واملرتان وإن طالت مدة السـفر.  
والظاهـر صدقه يف السـفر الطويـل املتكرر قليالً مع تقارب مدة السـفر مع مدة  

احلرض، فضالً عام إذا زادت مدة السفر.
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وأما يف السفر القصري فالظاهر صدقه مع تقارب عدد أيام السفر مع عدد  
أيـام احلرض، فضـالً عام إذا زادت أيام السـفر. وأمـا إذا زادت أيام احلرض بقدر  
معتد به فالظاهر وجوب القرص، كام يف من يقيض يومني من األسبوع يف السفر. 
وأمـا إذا  كان السـفر قصـرياً ال يتجاوز نصـف هنار فالظاهر عـدم كفاية االربع 

سبوع. سفرات يف  االُ
(مسـألة ٥٩٠): من كان كثري السـفر بالوجه املتقدم إذا أقام يف بلده أو يف  
وىل، سواءً كانت العرشة   البلد الذي يدخله عرشة أيام قرص وأفطر يف السفرة االُ

منويّة من أول االمر أم ال.
(مسألة ٥٩١): السائح يف االرض الذي مل يتخذ له وطناً منها يتمّ يف  سياحته.

(مسـألة ٥٩٢): مـن خرج معرضاً عن وطنه عازمـاً عىل التوطن يف غريه  
يقرص يف الطريق. وأما إن كان عازماً عىل عدم التوطن يف غريه، وعدم اختاذ  مقر 
. وكذا إذا كان مرتدداً يف ذلك. وإن  كان  له بل يبقى متجوالً يف االرض فإنه يتمّ

. األحوط استحباباً له اجلمع بني القرص والتامم إىل أن تطول عليه املدة فيتمّ
السابع: أن يصل إىل حدّ الرتخص، ويعرف بأحد أمرين: 

أوهلـام: أن يتوار عـن البيوت، بحيث خيفى شـخصه عـىل أهلها لبُعده  
عنهم، ويعلم ذلك بأن يبعد بحيث خيفى عليه من كان واقفاً أو ماشياً عندها.

ثانيهام: أن يبعد بحيث ال يسـمع أذان أهل البلد. وان حصل أحدمها  ومل 
يعلـم بحصول االخر قـرص. أما إذا حصل أحدمها وعلـم بعدم حصول االخر  

فالالزم االحتياط ولو بتأخري الصالة.
(مسألة ٥٩٣): املدار يف السامع عىل املتعارف من حيث السامع  والصوت 
املسموع وموانع السمع. ومع اختالف املتعارف يلزم االحتياط وال  عربة بالسامع 



عة القطة له. كام أن املدار يف  التواري عىل  بسـبب مكرب الصوت أو بسـبب سـامّ
ما يستند للبعد دون ما يستند للحاجب اخلارجي. وكذا عىل ما  يكون يف الوجه 
املتعـارف يف النظر بالعني املجردة، وال عربة بام خيرج عن  املتعارف يف قوة النظر 

أو ضعفه، كام ال عربة بالنظر بالواسطة.
(مسـألة ٥٩٤): الوصـول إىل حـدّ الرتخـص مبدأ التقصـري عند خروج  

املسافر من بلده، ومنتهى التقصري عند رجوعه لبلده.
(مسـألة ٥٩٥): األحـوط وجوبـاً عـدم التقصـري عند اخلـروج من حمل 
االقامة  أو املكان الذي يبقى فيه ثالثني يوماً إال بعد الوصول إىل حدّ الرتخص، 
ع بني القرص والتامم. وأما عند إرادة الدخول ملكان يريد   وإذا  أراد الصالة قبله مجَ
املقـام فيـه عرشة أيام فال يكفي يف التامم الوصول إىل حدّ الرتخص، بل البدّ  من 

الوصول إىل مكان االقامة بنفسه.
(مسـألة ٥٩٦): إذا شـكّ يف الوصـول إىل حدّ الرتخـص بنى عىل عدمه،  
فيبقى عىل التامم يف الذهاب وعىل القرص يف االياب. إال أن يصيل صالتني  يعلم 
إمجـاالً ببطالن إحدامها، فيجب االحتيـاط بإعادهتام. نعم إذا رجع ذلك  المجال 
احلد الرشعيـ  كام إذا شك يف املراد بحدود البلد أو بالتواري عن  البلدـ  فالالزم 

االحتياط أو الرجوع للمقلد.
(مسـألة ٥٩٧): إذا اعتقد الوصـول إىل حد الرتخص عند اخلروج فصىل  
قـرصاً أو عنـد الرجـوع فصىل متاماً ثـم تبنيّ اخلطأ وجـب التـدارك باالعادة أو  

. القضاء يف األول، بل يف الثاين عىل األحوط وجوباً
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الفصل الثاين 
يف قواطع السفر

وهي اُمور.. 
اً له عىل   األول: املـرور بالوطـن. وهـو املكان الذي يتّخذه اإلنسـان مقـرّ
الدوام لو خيلّ ونفسـه، بحيث يعزم عىل البقاء فيه وعدم اخلروج منه إال لسـبب  
طارئ. سـواء كان مسقط رأسـه أم اسـتجده. ويكفي فيه التبعية للغري كالزوج  

واالب ونحومها، فوطن املتبوع وطن للتابع ما مل يُعرض عنه وخيرج منه.
(مسـألة ٥٩٨): يكفي يف الوطن املستجد السكني فيه بالنيّة املتقدمة، وال  
ة معتدّ هبا، فال حيتاج يف املدة املذكورة لنيّة  االقامة  يتوقف مع ذلك عىل قضاء مدّ

. أو االحتياط باجلمع بني القرص والتامم، وإن كان أحوط استحباباً
اً  (مسـألة ٥٩٩): يمكن تعدد الوطن، بأن يتخذ اإلنسـان بلدين مثالً مقرّ
له  يقيض يف كل منهام قسامً من أوقاته وال خيرج منهام لغريمها إال لسبب طارئ.

وحينئذٍ البدّ يف التقصري عند السفر بني الوطنني من أمرين:
األول: بلـوغ املسـافة االمتدادية، وهـي ثامنية فراسـخ، وال يكفي امللفقة  

النقطاع السفر بدخول كل منهام.
الثاين: أن ال يكون كثري السفر بينهام، وإال وجب عليه التامم يف الطريق  ومل 
وىل إذا بقي يف أحدمها عرشة أيام، عىل ما تقدم يف  كثري السفر. يقرصّ إال يف السفرة االُ

(مسـألة ٦٠٠): إذا اختذ اإلنسان مسـكناً يبيت فيه يف مدينته، وحمل عمل  



اً عىل الدوام واالستمرار، كان كل   يعمل فيه يف مدينة اُخر وكان كل منهام مبنيّ
منهام وطناً له، فيجري عليه حكم ذي الوطنني.

(مسـألة ٦٠١): الظاهـر عدم ثبـوت الوطن الرشعي، فـال جتري أحكام  
الوطن عىل املكان الذي يملك فيه اإلنسان منزالً قد أقام فيه ستة أشهر إذا  أعرض 

عنه، بل جيب فيه القرص كام جيب يف الوطن الذي أعرض عنه.
(مسـألة ٦٠٢): الظاهر عدم خروج الوطن عـن كونه وطناً إال بالعدول 
عـن  جعله وطناً مـع اخلروج عنه، وال يكفـي العدول عنه مع البقـاء فيه وعدم 

اخلروج  منه، كام ال يكفي الرتدد يف البقاء عىل كونه وطناً ولو مع اخلروج عنه.
اً له مدة   (مسـألة ٦٠٣): يلحق بالوطن املكان الذي يتّخذه اإلنسـان مقرّ
طويلة يسـكن فيه سـكناه يف وطنه بمنزل وأثاث ونحومها، بحيث يصدق عرفاً  
أنه مسـكنه يف املدة املذكورة، كالبلد الذي يسـكنه طالب العلم يف مدة دراسـته،  
واملوظـف يف مـدة وظيفته وصاحب العمل يف مدة عملـه ونحوهم، فإنه وإن مل  
يكـن وطنـاً لـهـ  كام يظهـر مما سـبق يف معنى الوطـنـ  إال أنه جيـري عليه حكم  
الوطن، فإذا كان فيه كان حارضاً يتمّ وإن مل ينوِ االقامة فيه، وإذا خرج منه صار  
مسـافراً والبدّ يف وجوب القرص عليه من العزم عىل قطع املسـافة االمتدادية أو  
قـة، وإذا مـرّ به يف سـفره انقطع سـفره إىل غـري ذلك. لكن البـدّ فيه من أن   امللفّ

. اً له. نعم يتمّ فيه لكونه كثري السفر حينئذٍ اليُكثر اخلروج منه، وإال مل يكن مقرّ
(مسـألة ٦٠٤): ملا كان السـفر ينقطـع باملرور بالوطـن وباملقر، فال بدّ يف  

التقصري عند السفر بينهام من بلوغ املسافة االمتدادية وهي ثامنية فراسخ.
اً له يف وقت معني من السنة مل جير  عليه  (مسألة ٦٠٥): إذا اختذ املكان مقرّ
حكم الوطن يف غري ذلك الوقت. فطالب العلم الذين يتخذون حمل  دراسـتهم 
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اً يف أيام الدراسـة ويرتكونه ويرجعـون إىل أوطاهنم يف أيام العطلة  إذا ذهبوا  مقرّ
إليه يف العطلة الدراسية كانوا مسافرين وجر عليهم حكم السفر. إال  أن تكون 

. العطلة قصرية ال تنايف االرتباط باملكان عرفاً
الثاين: العزم من املسافر عىل االقامة عرشة أيام متوالية يف مكان واحد  أو 
العلـم ببقائه يف املدة املذكورة وإن مل يكن باختياره. ويكفي تلفيق اليوم  املنكرس 
مـن يوم آخر، فإذا نو االقامة مثالً مـن زوال يوم إىل زوال اليوم  احلادي عرش 

من ذلك اليوم كان عليه التامم.
ومبدأ اليوم طلوع الفجر، فاذا نو االقامة من طلوع الشـمس فالبدّ من  
نيّتها إىل طلوع الشـمس مـن اليوم احلادي عرش، كام أن الليايل املتوسـطة داخلة  
فتني بنحو يتـمّ به ليلة ملفقة، وإن   دون الليلـة املتطرفـة، وأبعاض الليلتني املتطرّ

كان األحوط استحباباً ضمها لالقامة.
(مسألة ٦٠٦): يشرتط وحدة حمل االقامة عرفاً، فال تصح االقامة يف أكثر  
مـن قريـة أو بلد واحد. نعم ال يـرض التنقل يف أبعاض القريـة أو البلد الواحد،  
ونحـو ذلـك مما من شـأن أهل املكانـ  الـذي يقيم فيهـ  التنقل فيـه بام أهنم أهل  
اً عىل العناية واخلروج عن مقتىض   ذلـك املكان، بحيث ال يكون تنقلهم فيـه مبنيّ
امه ومتنزهاته ومقربته، دون غري ذلك مما يكون  ذهاب  إقامتهم فيه، كمسجده ومحّ
أهـل ذلـك املكان له خروجاً عن مقتىض إقامتهـم يف مكاهنم عرفاً، نظري  ذهاب 
غريهم له من املسافرين. وإن كان ذهاهبم له أيرس من ذهاب غريهم  لقرهبم منه.
(مسألة ٦٠٧): تصح نيّة االقامة يف الصحراء، عىل أن ينو املقام يف  مكان 
منها وعدم الوصول إىل ما ال يتعارف وصول أهل ذلك املكان إليه من  املواضع.

(مسألة ٦٠٨): يكفي يف نيّة االقامة النية التبعية، كنية الزوجة تبعاً للزوج  



والولـد تبعاً البيه. لكن البدّ من العلم بتحقق نيّة االقامة من املتبوع، وال يكفي  
حتققها منه من دون أن يعلم التابع هبا وإن كان بانياً عىل املتابعة.

(مسألة ٦٠٩): الظاهر عدم حتقق نيّة االقامة يف املكان مع نيّة اخلروج منه  
إىل ما دون املسـافة ممـا ال يعدّ من توابعه بحيث يعدّ ذهاب أهل املكان له سـفراً  
، بل يتعني القرص مـع ذلك حتى يف املحل   منهـم، وإن كان زمـان اخلـروج قليالً
الـذي نو فيه االقامة. نعـم إذا انعقدت االقامة بحيث ال يـرض فيها العدول ـ 
بأن  نو االقامة من دون نية اخلروج للمكان املذكور وصىل فريضة رباعية متاماً 

ـ  ال يكون اخلروج ملا دون املسافة ـ فضالً عن نيته ـ مبطالً هلا.
(مسألة ٦١٠): إذا نو املقام إىل حادث ال يعلم أمدهـ  كورود مسافر أو  قضاء 
حاجةـ  فصادف أمده عرشة أيام أو أكثر مل تنعقد له إقامة وكان الواجب  عليه القرص.

(مسألة ٦١): إذا نو االقامة إىل يوم معني وكان يف الواقع عرشة أيام من  
دون أن يعلـم ذلـك متت إقامته وكان من الواجب عليـه التامم، كام لو نو ظهر  
االربعاء االقامة إىل ظهر يوم اجلمعة الثانية، وإن اعتقد خطأ أن نيّته لالقامة كانت  يف 
ظهر يوم اخلميس. ولو انعكس االمر مل تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه  القرص.
(مسألة ٦١٢): إذا نو إقامة عرشة أيام يف املكان ثم عدل عن إقامته قبل  
مـيض عـرشة أيام فعزم عىل اخلروج قبل إكامهلا أو تردد فإن كان قد صىلّ  فريضة 

رباعية متاماً بقي عىل التامم إىل أن يسافر.
وإن مل يكن قد صىلّ فريضة متاماً رجع إىل القرص، سواء مل يصلّ أصالً   ولو 
عصياناً ـ أم صىلّ صالة غري رباعية أم رشع يف صالة رباعية ومل يتمها وإن  دخل 
يف ركوع الركعة الثالثة، وسـواء فعل غري الصالة الرباعية مما ال جيوز  للمسـافر 
كالصوم، والنوافل النهارية أم ال. بل حتى لو صىلّ رباعية، ثم تبنيّ  بطالهنا، فإنه 
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حينئذٍ يكون بحكم من مل يصل.
(مسـألة ٦١٣): إذا عـدل عن نيّـة االقامة وهو يف الرباعيـة قبل أن يتمها 
 . وجـب  عليه قرصها، وإن دخل يف الركعة الثالثة قبل الركوع هدم وأمتّها قرصاً
وإن  كان بعـد الركـوع بطلـت، نعـم لو كان يف مواضـع التخيـري كان عليه إمتامها 

أربعاً،  لكن ال تكفي يف البقاء عىل التامم.
(مسألة ٦١٤): إذا نو االقامة فصام وعدل عن نيّة االقامة قبل أن يصيل  
متامـاً وقبل الـزوال بطل صومـه، وإن كان عدوله بعد الـزوال صح صوم ذلك  
اليـوم، دون مابعـده، ووجب عليه القرص. وأما إن كان عدوله بعد الصالة متاماً  

فيصح صوم ذلك اليوم مطلقاً، كام يصح الصوم بعده ما دام مل خيرج.
(مسألة ٦١٥): إذا عدل عن نيّة االقامة وشكّ يف أنه صىلّ متاماً أم مل يصلّ  
بنـى عىل أنـه مل يصل ووجب عليه القـرص. نعم إذا كان بعد الفـراغ من الصالة  
الرباعيـة وقـد شـكّ يف صحتهـا، أو بعد خـروج وقتها وقد شـكّ يف اإلتيان هبا  
فالظاهـر البناء عـىل اإلتيان هبا والبقاء عـىل التامم، وإن كان األحوط اسـتحباباً 

ضمّ  القرص إليه.
(مسـألة ٦١٦): إذا صىلّ بعد نيّة االقامة فريضةً متاماً نسـياناً أو غفلة عن  
إقامته أو لرشف البقعةـ  كام يف مواضع التخيريـ  كفى ذلك يف انعقاد االقامة  وعدم 
الرجوع للقرص مع العدول عنها. أما إذا فاتته الصالة أداء فقضاها متاماً ثم  عدل عن 
نية االقامة فاالمر ال خيلو من إشكال، واألحوط وجوباً اجلمع بني  القرص والتامم.

(مسألة ٦١٧): إذا عدل عن نيّة االقامة قبل أن يصيل فريضة متاماً بطلت  
االقامـة من حني العدول ال من أول االمـر، فلو كان قد صام قبل العدول صح  

صومه، ولو فاتته صالة رباعية قبل العدول قضاها متاماً بعد العدول.



(مسـألة ٦١٨): إذا متت مدة االقامة مل حيتـج يف البقاء عىل التامم إىل إقامة  
. جديدة، بل يبقى عىل التامم إىل أن يسافر وإن مل يصلّ يف مدة االقامة فريضة  متاماً

فاً حني النية، فلو   (مسألة ٦١٩): ال يشرتط يف انعقاد نيّة االقامة كونه مكلَّ
نو وهو غري بالغ كان حكمه التامم، عىل التفصيل املتقدم. وكذا لو نوت  املرأة 

وهي حائض أو نفساء.
(مسـألة ٦٢٠): إذا اسـتقرت االقامة ـ ولو بالصالة متاماً ـ ثم بدا للمقيم  
اخلروج إىل ما دون املسافة ثم السفر منه بام تتم به، فإن مل يكن عازماً عىل  الرجوع 
إىل حمـل االقامـة وجب عليـه القرص باخلروج مـن حمل إقامتـه. وإن كان  عازماً 
عـىل الرجـوع إىل حمل االقامة ـ ولو مع املكث فيه مـن دون نيّة إقامة  جديدة ـ مل 
جيب عليه القرص باخلروج من حمل االقامة، وإنام جيب عليه  القرص بمفارقة حمل 
. فمثالً من اسـتقرت لـه االقامة يف النجـف  االرشف إذا خرج إىل  االقامـة ثانياً
الكوفـة وأراد الرجـوع إىل النجف ثم اخلروج منـه إىل  كربالء مل يقرص بخروجه 
مـن النجـف إىل الكوفة وال بخروجه من الكوفة إىل  النجـف، بل بخروجه ثانياً 

من النجف يف طريقه إىل كربالء.
الثالث: أن يقيم يف مكان واحد ثالثني يوماً من دون عزم عىل إقامة  عرشة 
أيام، سـواء عزم عىل إقامة ما دون العرشة مرة بعد اُخر حتى أتمّ  الثالثني، أم 
، فيجب بعدها االمتام حتى يسافر وإن مل  يصلّ بعدها إال  مل يعزم عىل إقامة أصالً
صالة واحدة. وال يكفي الشـهر اهلاليل إذا كان تسـعة وعرشين  يوماً، والظاهر 
هنـا تبعيـة الليايل لاليام، فالبدّ من إكامل ثالثني ليلة مـع االيام.  ويكفي التلفيق 

من اليوم أو الليلة املنكرسين.
(مسـألة ٦٢١): البـدّ يف إمتام املرتدد ثالثني يوماً مـن وحدة املكان الذي  
هو فيه هذه املدة، عىل نحو ما تقدم يف نيّة االقامة. وإذا خرج إىل ما دون  املسافة 
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مما ال يعد من توابع البلد بقي عىل التقصري.
(مسألة ٦٢٢): إذا انتقل من املكان قبل إمتام املدة بقليل مل جيب التامم  وإن 

تكرر ذلك منه يف أمكنة متعددة.
(مسـألة ٦٢٣): يظهر منهم أن االقامة ثالثني يوماً متنع من تلفيق املسـافة  
وتتميم ما بعدها ملا قبلها، فال بدّ يف القرص من سفر جديد وتام املسافة كام  سبق. 
وينكشف هبا عدم مرشوعية القرص منه إذا كانت املسافة السابقة منه دون  الثامنية. 
ويف هذا االخري إشكال، فاألحوط وجوباً قضاء ما صاله قرصاً  واإلتيان به متاماً 

غري مقصور.

الفصل الثالث
يف أحكام املسافر

واملراد به املسافر بالرشوط املتقدمة، وله أحكام:
األول: حرمـة الصوم منه وعدم صحته، عدا ما اسـتثني مما يأيت التعرض  

له يف كتاب الصوم إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٦٢٤): يصح الصوم من اجلاهل بحرمتـه وعدم مرشوعيته ولو  
ص، كام إذا اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده املسـافة،   للجهل بتحقق السـفر املرخِّ
أو للجهـل بكون السـفر مرخصاً، كام لو اعتقد عدم وجـوب االفطار مع قصد  

. املسافة امللفقة. وال يصحّ من النايس عىل األحوط وجوباً
الثاين: سـقوط نافلة الصالة املقصـورة النهارية، دون غريها حتى الوترية  

.عىل االقو



(مسألة ٦٢٥): إذا سافر بعد الوقت ومل يكن قد صىلّ مل ترشع له نافلة  تلك 
. الصالة. نعم لو صالها قبل السفر صحت وإن مل يصلّ الفريضة إال يف  السفر قرصاً

(مسألة ٦٢٦): ال ترشع نافلة املقصورة يف السفر حتى ملن يؤخر  الفريضة ويأيت 
هبا متاماً يف احلرض. نعم إذا رجع من سفره قبل خروج وقتها  رشعت له يف احلرض.

الثالـث: وجوب القـرص يف الفرائض الرباعية، وهي صلـوات الظهرين  
والعشاء، وال ترشع متاماً إال يف مواضع التخيري االتية.

(مسـألة ٦٢٧): إذا صىلّ املسـافر الرباعية متاماً عاملاً عامداً بطلت صالته  
وعليه االعادة أو القضاء. وإن صالها جاهالً بأصل وجوب القرص يف السفر مل  
جتب االعادة، فضالً عن القضاء. وإن كان للجهل بتحقق السـفر املرخص ـ كام  
لـو اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده املسـافة ـ فاألحوط وجوبـاً االعادة والقضاء  
وكذا إذا كان عاملاً بأصل وجوب القرص يف السـفر لكن جهل خصوصياته، كام  
لـو جهل أن كثري السـفر لو أقـام ببلده عرشة أيام وجب عليه القرص يف السـفرة  
وىل، أو أن العايص بسفره يقرص إذا رجع إىل الطاعة أو نحو ذلك من الفروع. االُ
ده بالتامم ثم عدل   نعم إذا قلد يف اخلصوصيات تقليداً صحيحاً فأفتى مقلَّ
مقلـده إىل القـرص أو عدل هو عن تقليده لشـخص آخر يفتـي بالقرص فالظاهر  

االجزاء، كام تقدم يف مبحث التقليد.
(مسألة ٦٢٨): إذا سها املسافر يف صالته بأن أراد أن يصيل ركعتني  فصىل 

أربعاً فاألحوط وجوباً له االعادة أو القضاء.
، فإن ذكـر يف الوقت فعليه   (مسـألة ٦٢٩): إذا نـيس املسـافر فصىل متامـاً
االعـادة أو القضاء، وإن ذكر بعد خـروج الوقت فال قضاء عليه. من دون فرق 

بني  نسيان السفر ونسيان وجوب القرص يف السفر.
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ها جاهالً فاألحوط   (مسألة ٦٣٠): ال تقرص املغرب يف السفر، ومن قرصَ
وجوباً له التدارك باالعادة أو القضاء. بل هو الواجب يف غريه من موارد القرص  
يف موضـع االمتـام. نعم من قرص مـع نيّة االقامـة جهالً بوجوب التـامم أجزأته  
صالتـه وال إعـادة عليه. كام أنه إذا ابتنى تقصريه للصـالة عىل تقليد صحيح ثم  

عدل مقلده أو عدل هو عن تقليده أجزأه، نظري ما تقدم يف املسألة (٦٢٧).
(مسألة ٦٣١): العربة يف التامم والقرص بحال أداء الصالة البحال دخول  
وقتها والتكليف هبا، فمن دخل عليه الوقت وهو حارض أو بحكمه ـ ولو لعدم  
جتاوزه حدّ الرتخص ـ فلم يصلّ حتى سافر ـ برشوط السفر السابقة ـ كان عليه  
قرص الصالة، ومن دخل عليه الوقت وهو مسـافر فلم يصلّ حتى صار حارضاً  

كان عليه إمتام الصالة.
(مسـألة ٦٣٢): إذا فاتتـه الصـالة يف احلرض قىض متاماً ولو كان مسـافراً  
حـني القضـاء، وإذا فاتته الصالة يف السـفر قـىض قرصاً ولـو كان حارضاً حني  
القضـاء. واملعيـار يف الفوت آخر الوقت، فمن خـرج عليه الوقـت وهو حارض  

. قىض متاماً، ومن خرج عليه الوقت وهو مسافر قىض قرصاً
(مسـألة ٦٣٣): يتخـري املسـافر بـني القرص والتـامم يف االماكـن االربعة  
الرشيفة، وهي: مكة املكرمة، واملدينة املرشفة، والكوفةـ  وال يلحـق هبا  النجف 
االرشف ـ وحـرم احلسـنيA، واألحوط وجوباً االقتصـار فيه يف زماننا  عىل 

البناء الذي فيه القبة الرشيفة دون املسجد امللحق به من جانب الشامل.
(مسألة ٦٣٤): ال يلحق الصوم بالصالة يف التخيري املذكور، بل املواضع  

املذكورة كغريها فيه.
(مسـألة ٦٣٥): التخيـري املذكور اسـتمراري، فـإذا رشع يف الصالة بنيّة  



القرص كان له العدول للتامم وبالعكس. نعم األحوط وجوباً االستمرار يف التامم  
مع القيام للركعة الثالثة فال يرشع اهلدم منه والرجوع للقرص.

(مسـألة ٦٣٦): ال جيري التخيري يف بقيّة املسـاجد ومشـاهد  املعصومني
Gونحوها من املواضع الرشيفة غري ما تقدم.

  . (مسألة ٦٣٧): ال جيري التخيري املذكور يف قضاء الصلوات الفائتة قرصاً
بل األحوط وجوباً عدم جريانه يف الصالة التي تفوت يف املواضع املذكورة،  بل 

. يتعنيّ اإلتيان هبا قرصاً
(مسـألة ٦٣٨): يسـتحب للمسـافر أن يقول عقيب كل صالة مقصورة 
ثالثـني  مرة: «سـبحان اهللا واحلمـد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكـرب». ويف احلديث: 

«إن ذلك  متام الصالة».
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خامتة
يف بعض الصلوات املستحبة

منها: صالة العيدين، الفطر واالضحى.
وهـي واجبـة يف زمـان حضـور  اإلمام وبسـط يـده مع اجتـامع الرشائط 
ومسـتحبة يف عـرص الغيبـة مجاعةً وفـراد،  وال يشـرتط فيها العـدد وال تباعد 

اجلامعتني، وال غري ذلك من رشائط صالة  اجلمعة. 
وكيفيتهـا ركعتـان يقـرأ يف كل منهـام احلمد وسـورة، واالفضـل أن يقرأ  
وىل (االعـىل) ويف الثانيـة   يف األوىل (الشـمس) ويف الثانيـة (الغاشـية) أو يف االُ
وىل مخس تكبـريات ويقنت عقيـب كل تكبرية. ويف   (الشـمس) ثـم يكـرب يف االُ
الثانيـة أربعـاً، ويقنـت بعـد كل تكبرية عىل األحـوط وجوبـاً يف كل التكبريات  
والقنوتـات، وجيزئ يف القنـوت ما جيزئ يف قنوت سـائر الصلوات، واالفضل  
أن يدعـو باملأثـور فيقـول يف كل قنـوت منها:«اللهم أهـل الكربيـاء والعظمة،  
وأهل اجلود واجلربوت، وأهل العفو والرمحة، وأهل التقو واملغفرة،  أسـألك 
يف هذا اليوم الذي جعلته للمسـلمني عيداً، وملحمد 8 ذخراً  ومزيداً، أن 
تصـيل عىل حممد وآل حممد، كأفضـل ما صليت عىل عبد من  عبادك، وصلّ عىل 
مالئكتك ورسلك، واغفر للمؤمنني واملؤمنات،  واملسلمني واملسلامت االحياء 
منهم واالموات، اللهم إين أسـألك من خريِ ما  سـألك عبادك املرسلون وأعوذ 



بـك مـن رشِّ ما اسـتعاذ بك منه عبـادك  املرسـلون»، ووردت يف بعض االخبار 
صوراً اُخر للدعاء.

ويأيت اإلمام بخطبتني بعد الصالة يفصل بينهام بجلسة خفيفة، واألحوط  
وجوباً اإلتيان هبام، وال جيب احلضور عندمها وال االصغاء.

(مسألة ٦٣٩): ال يتحمل اإلمام يف هذه الصالة غري القراءة.
(مسألة ٦٤٠): إذا مل جتتمع رشائط وجوهبا فالظاهر جريان أحكام النافلة  
عليها، فيجوز البناء عىل االقل واالكثر عند الشـك يف الركعات، وال تقدح فيها  
زيـادة الركن سـهواً، واألحوط وجوباً قضاء اجلزء املنيس، واألحوط اسـتحباباً  

السجود للسهو.
(مسألة ٦٤١): إذا شكّ يف جزء منها وهو يف املحل أتى به، وإن كان بعد  

جتاوز املحل مىض.
(مسألة ٦٤٢): ليس يف هذه الصالة أذان وال إقامة، بل يستحب أن يقول  

. املؤذن: «الصالة» ثالثاً
(مسـألة ٦٤٣): وقت صالة العيدين من طلوع الشمس إىل الزوال، ويف  
سقوط قضائها لو فاتت إشكال، ويستحب الغسل قبلها، واجلهر فيها بالقراءة،  إماماً 
كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبريات، والسجود عىل االرض،  واالصحار 
هبا إال يف مكة املعظمة فإن اإلتيان هبا يف املسـجد احلرام أفضل،  وأن خيرج إليها 
راً ثوبه إىل ساقه، وأن  يأكل قبل خروجه إىل  راجالً حافياً البساً عاممة بيضاء مشمِّ
ي به إن كان قد ضحى. الصالة يف عيد الفطر، أما يف عيد االضحى فيأكل مما  يضحّ

ومنها: صالة الغفيلة.
وىل سورة الفاحتة وآية (وذا  وهي: ركعتان بني املغرب والعشاء يقرأ يف  االُ
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النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه  فناد يف الظلامت أن ال إله إال أنت 
سـبحانك إين كنت من الظاملني *  فاسـتجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 

املؤمنني).
ويف الثانيـة سـورة الفاحتة وآيـة (وعنده مفاتـح الغيـب ال يعلمها إال هو  
ويعلـم مـا يف الـرب والبحر وما تسـقط مـن ورقـة إال يعلمها وال حبـة يف ظلامت  
االرض وال رطـب وال يابـس إال يف كتـاب مبني) ثم يقنت ويقـول: «اللهم إين  
أسـألك بمفاتـح الغيـب التي ال يعلمهـا إال أنت أن تصيل عـىل حممد وآل حممد  
وأن تفعل يب.....» ويذكر حاجته ثم يقول:«اللهم أنت ويل نعمتي والقادر  عىل 
طلبتي تعلم حاجتي فأسلك بحق حممد وآله عليه وعليهم السالم ملّا  قضيتها يل» 
ويسأل حاجته. وال حيتاج للبسملة يف الركعتني قبل االيتني، بل ال  جيوز اإلتيان 
هبا إال بقصد الذكر والتربّك أو بقصد القرآنية من دون نيّة الورود  واخلصوصية.

  (مسألة ٦٤٤): جتزئ صالة الغفيلة عن ركعتني من نافلة املغرب إذا نو
النافلة هبا.

ومنها: صالة جعفر بن أيب طالب.
مها النبي 8جلعفر ملا قدم من  احلبشة، وهي أربع ركعات لكل   علّ
ركعتني تشـهد وتسـليم يقول يف كل ركعة بعد  الفاحتة والسـورة، (سـبحان اهللا 
واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب) مخس عرشة  مرة، ويف الركوع عرش مرات، ويف 
وىل عرش مرات، ويف اجللوس  القيـام بعد الركوع عرش مرات، ويف السـجدة  االُ
بني السـجدتني عرش مرات، ويف السـجدة  الثانية عرش مرات، ويف اجللوس بعد 
السـجدة الثانية عرش مـرات، فيتمّ له يف كل  ركعة مخس وسـبعون مرة، ويكون 

جمموع التسبيحات يف الركعات االربع  ثالثامئة تسبيحة.



(مسـألة ٦٤٥): روي أنه يقرأ يف كل ركعتني من صالة جعفر بعد سـورة  
وىل   الفاحتـة سـوريت (التوحيـد) و(الكافـرون). كـام روي أيضـاً أن يقـرأ يف االُ
(الزلزلـة) ويف الثانية (والعاديات) ويف الثالثـة (النرص) ويف الرابعة (التوحيد)،  
وروي أنه يقرأ فيها (الزلزلة) و(النرص) و(القدر) و(التوحيد). وله أن يأيت بأي  

وجه شاء، بل له أن جيتزئ بأي سورة شاء من القرآن.
يها أربـع ركعات من  (مسـألة ٦٤٦): من كان مسـتعجالً أجـزأه أن يصلّ
دون  تسـبيح ثـم يقـيض التسـبيح وهو ذاهـب يف حاجته. كـام روي أن من نيس 
خر التي يذكره فيها، فإذا  التسبيح  يف بعض حاالت الصالة قضاه يف احلالة االُ
نيس  التسبيح بعد القراءة حتى ركع ـ مثالً ـ سبّح يف الركوع مخساً وعرشين مرة.
(مسـألة ٦٤٧): يسـتحب اإلتيان بصالة جعفر يف كل وقت ليل أو هنار،  

وخصوصاً صدر النهار من يوم اجلمعة، وليلة النصف من شعبان.
(مسألة ٦٤٨): جيوز االجتزاء هبا عن أربع ركعات من النوافل املرتبة.

ومنها: صالة ليلة الدفن.
وىل التي متر  عىل املؤمن امليت يف قربه يقرأ  وهي صالة ركعتني يف الليلة االُ
وىل سـورة الفاحتـة وآية الكريس. ويف  الثانية: سـورة الفاحتة وعرش مرات  يف االُ
سـورة القدر، فإذا سـلّم قال: (اللهم صل عىل  حممد وآل حممد وابعث ثواهبا إىل 

قرب...) ويذكر اسم امليت.
(مسـألة ٦٤٩): ورد عـن النبي 8 االمر بالتصـدق عن امليت ليلة 
وىل سورة التوحيد   الدفن  الهنا أشدّ ليلة مترّ به، فإن مل جيد صىلّ ركعتني يقرأ يف االُ

. تني، ويف الثانية سورة التكاثر عرشاً مرّ
(مسألة ٦٥٠): ال يرشع االستئجار لصالة ليلة الدفن. نعم البأس بأن يدفع  
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لشخص ماالً ويأذن له يف متلّكه هبةً بعد اإلتيان بالصالة املذكورة. وحينئذٍ لو  مل 
يصلّ عمداً أو نسياناً جاز. لكن مل حيلّ له املال ووجب عليه إرجاعه  لصاحبه، ومع 
اجلهل به واليأس عن الوصول إليه جيري عليه حكم جمهول  املالك وهو الصدقة.
زة ويشرتط عليه فيها أن يصيل  الصـالة  ويمكن أن يدفع املال له هدية منجَّ
ـ  أو  ـ   عصياناً املذكـورة، وحينئـذٍ حيرم عليه ترك هذه الصالة، فإن تركهـا عمداً
نسـياناً كان لصاحب املـال الرجوع يف هديته، فإن مل يرجـع ولو  جلهله باحلال مل 

حيرم املال عىل الشخص املذكور.
ومنها: صالة أول الشهر.

وىل سـورة  وهـي ركعتـان يف أول يـوم مـن كل شـهر قمري  يقـرأ يف االُ
(الفاحتـة) وسـورة (التوحيـد) بعدد أيـام الشـهر، ويف  الثانية: سـورة (الفاحتة) 
وسـورة (القدر) بعدد أيام الشـهر ثم بعد االنتهاء من  الصالة يتصدق بام يتيرسّ 
له فيشـرتي بذلك سـالمة الشـهر كله. ويف بعض  الروايات أنه يقرأ بعدها هذه 
االيـات الكريمـة (بسـم اهللا الرمحن الرحيـم وما من  دابـة يف االرض إال عىل اهللا 

عها كل يف كتاب  مبني) ها ومستودّ رزقها ويعلم مستقرّ
(بسـم اهللا الرمحـن الرحيـم * وإن يمسسـك اهللا بـرض فال كاشـف له إال 
هـو  وإن يـردك بخري فال راد لفضله يصيب به من يشـاء من عبـاده وهو الغفور  
الرحيم)، (وإن يمسسك اهللا برضّ فال كاشف له إال هو، وإن يمسسك بخري  فهو 

عىل كل يشء قدير).
)، ( ما شاء اهللا  ال  (بسـم اهللا الرمحن الرحيم * سيجعل اهللا بعد عرس يرساً
قـوة إال باهللا)، (حسـبنا اهللا ونعم الوكيل)، (واُفوض أمـري إىل اهللا إن اهللا  بصري 
بالعبـاد)، (ال إله إال أنت سـبحانك إين كنت من الظاملـني)، (ربّ إين  ملا أنزلت 



إيلّ من خري فقري)، (ربّ ال تذرين فرداً وأنت خري الوارثني).
ومنها: صالة املهامت.

فعـن اإلمام احلسـنيGأنه قـال: إذا كان لك  مهمّ فصـلّ أربع ركعات 
وىل (احلمـد)  مـرة، و (حسـبنا اهللا ونعم  حتسـن قنوهتـن وأركاهنـن: تقـرأ يف االُ

الوكيل) سبع مرات.
ويف الثانية (احلمد) مرة وقوله: ( ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا إن ترن أنا أقل  

) سبع مرات. منك ماالً وولداً
ويف الثالثـة (احلمـد) مرة وقولـه: (ال إله إال أنت سـبحانك إين كنت من  

الظاملني) سبع مرات.
ويف الرابعة (احلمد) مرة (واُفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد) سبع 

مرات، ثم تسأل حاجتك.
ومنها: صالة االستخارة.

 فقد ورد يف النصوص الكثرية احلث عىل  االستخارة عند االقدام عىل أمر 
كالزواج والسفر وغريمها. واملراد هبا ابتهال  العبد إىل اهللا تعاىل يف أن خيتار للعبد 
ه، وإن مل يكن خرياً  له ويرسّ يف ذلـك االمـر ما هو اخلري له، فإن كان  خرياً له سـهّ
فه عنه ومنعه منه. مثل أن يقول:  «أستخري اهللا برمحته خرية يف عافية». وقد  له رصَ

رويت هلا صور خمتلفة يضيق املقام  عن استقصائها، نذكر:
منها: ما روي عن الصادقA من أنه قال:«ما استخار عبد قط يف أمره  
مائة مرة عند رأس احلسنيA فيحمد اهللا ويثني عليه إال رماه اهللا بخري  االمرين».
كـام ورد يف كثري من النصوص االمر باالسـتخارة بعد صالة ركعتني عىل  
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صور خمتلفة..
منهـا: مـا روي يف الصحيح عن مرازم قال: «قال يل أبو عبد اهللاA: إذا  
ثنِ عليه، ويصيل عىل  حممد  أراد أحدكم شـيئاً فليصلّ ركعتني، ثم ليحمد اهللا وليُ
ه يل  هـم إن كان هذا االمر خرياً يل يف دينـي ودنياي  فيرسّ وأهـل بيتـه ويقول: اللّ

وقدره وإن كان غري ذلك فارصفه عني. 
قـال مرازم: فسـألته أي يشء أقرأ فيهام ؟ فقال: اقرأ فيهام ما شـئت، وإن  
شـئت فاقرأ فيهام بقل هو اهللا أحد وقل ياأهيا الكافرون، وقل هو اهللا أحد تعدل  

ثلث القرآن». 
وقـد ورد يف كثـري من النصـوص أن الالزم عىل املكلف بعد االسـتخارة  

امً له يف قضائه. الرضا بام خيتاره اهللا تعاىل، وإال كان متّهِ
ونسـأله سـبحانه وتعاىل أن خيتار لنا وجلميع املؤمنني مـا فيه صالح ديننا  

ودنيانا وآخرتنا إنه أرحم الرامحني. 

واحلمد هللا ربّ العاملني



كتاب الصوم
فريضة الصوم إحد الدعائم التي بني عليها اإلسالم، وإحد الفرائض  
العظام التي فرضها اهللا سبحانه عىل عباده، وإحد العبادات التي تعبّد هبا تعاىل  
نّة من النار، وبه   خلقه لتهذيب نفوسـهم وتطهري قلوهبم وزكاة أبداهنم، وهو جُ
يدخـل العبد إىل اجلنـة، ويف احلديث: «قال اهللا تعاىل: كل عمل ابن آدم احلسـنة  

بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف، إال الصيام فإنه يل وأنا اُجزئ به». 
وقـد ورد يف االخبـار عن النبـي8 واالئمةG: أنّ نـوم الصائم 
عبادة،  ونفسـه وصمته تسـبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، ورائحة فمه 
عنـد اهللا  أطيـب مـن رائحة املسـك، وأنّ الصائم يرفع يف ريـاض اجلنة، وتدعو 
لـه  املالئكـة حتى يفطر، وله فرحتان: فرحة عنـد االفطار وفرحة حني يلقى اهللا  

د وجهه. تعاىل، كام ورد أن الصوم يباعد الشيطان ويسوّ
وقـد اختـار اهللا سـبحانه وتعاىل هلـذه الفريضـة الرشيفة أفضل الشـهور  
فه بإنزال  مـه، ورشّ مه وعظّ ه لنفسـه ونسـبه إليه فكرّ وأكرمهـا عليه الذي اختصّ
كتابـه  فيـه، واختصـه بليلـة القـدر التـي هـي خري مـن ألف شـهر، وفيـه تغلّ 
الشياطني،  وتغفر السيئات، وتضاعف احلسنات، وتغلق أبواب النريان، وتفتح 
علوا من أهل كرامته.   أبواب  اجلنان، ودعي فيه املؤمنون إىل ضيافة اهللا تعاىل، وجُ
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ونسأله سبحانه التوفيق فيه ملا حيب ويرىض وهو أرحم الرامحني.
ويقع الكالم يف كتاب الصوم يف ضمن فصول..

الفصل األول
يف النية

مور: (مسألة ١): يشرتط يف صحة الصوم النية، وتتقوم باُ
األول: نية ترك املفطرات االتية. 

الثاين: أن ينوي برتكها الصوم. 
الثالـث: أن يكـون الداعي للصوم هو التقرب هللا تعـاىل. وال يرضّ فيه أن  
يكون ترك املفطرات لدواعي اُخر ـ كتعذر حصوهلا أو عدم الرغبة فيها ـ ما دام  
الداعي لقصد الصوم بذلك هو التقرب، ويكفي فيها النية االرتكازية بحيث لو  

. سئل لقال اُريد الصوم، وال جيب استحضارها تفصيالً
(مسألة ٢): ال يرض عروض الغفلة املطلقة بنوم أو نحوه يف صحة  الصوم 
إذا سـبقت النيـة املذكـورة، فلو نـو الصيام غـداً ونام حتى طلـع عليه  الفجر 
صـح صومـه، بل يصح صومـه حتى لو اسـتمر نومه من قبل الفجـر إىل ما بعد  
الغـروب. نعم األحوط وجوباً عدم صحة الصوم بعروض السـكر واالغامء يف  

أثناء النهار.
(مسـألة ٣): ال جيـب قصـد الوجـوب وال االسـتحباب، وال االداء وال  
القضاء وال غري ذلك، بل يكفي قصد الصوم عن أمره. نعم مع تعدد االمر البد  
، كام لو نو الصوم الذي انشـغلت ذمته به   مـن تعيـني الصوم املنوي ولو إمجاالً



. الً مثالً أوّ
ع ينـوي امتثال االمر   (مسـألة ٤): مـن يصـوم عن غريه باسـتئجار أو تربّ

املتوجه ملن يصوم عنه وتفريغ ذمته.
رات بخصوصياهتا، بـل يكفي نيّة ترك   (مسـألة ٥): ال جيـب العلم باملفطِّ

املفطرات عىل إمجاهلا.
فاً بصيام   (مسـألة ٦): ال يقع يف شـهر رمضان صوم غريه وإن مل يكن مكلَّ
داً بطل   شـهر رمضـان كاملسـافر، ومن نو يف شـهر رمضـان صيام غـريه متعمّ
صومه. نعم مع اجلهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نو صوم شعبان إما  

مندوباً أو منذوراً او كفارة او قضاء صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه.
(مسـألة ٧): وقت النية يف صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق  
بحيـث يدخل عليه الفجـر وهو ناو للصوم، وكذا احلـال يف  مجيع أنواع الصوم 

الواجب املعنيّ عىل األحوط وجوباً، كام لو نذر صوم أول مخيس يف الشهر.
(مسـألة ٨): يمتـد وقت النية إىل الزوال يف الصـوم الواجب غري املعنيّ ـ  
كقضاء شـهر رمضان والكفارة ـ حتى لو تضيق وقتـه فإذا أصبح ناوياً لالفطار 
ر النية   ا لو أخّ ـ  فنو صيامه أجزأه. أمّ ـ  مثالً ثـم  بـدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً
إىل مـا بعد الزوال فاألحوط وجوباً عدم االجتزاء به. أما الصوم املندوب فيمتد  

وقت النية فيه إىل أن يبقى من النهار ما يمكن فيه جتديد النية.
(مسـألة ٩): اجلاهـل بدخول شـهر رمضـان إذا مل يسـتعمل املفطر جيزيه 
جتديد النية قبل الزوال، ويشـكل االكتفاء بذلك يف النايس له واجلاهل بوجوب 

صيامه  والنايس له، وكذا يشكل اإلجزاء يف كل صوم واجب معنيّ باألصل.
(مسألة ١٠): يوم الشك ـ املردد بني آخر شعبان وأول شهر رمضان ـ إذا  

النية .............................................................................................. ٣٤٥
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صامه املكلف بنيّة صوم شـعبان ندباً او قضاء أو نذراً او غري ذلك صح صومه،  
وإذا تبنيّ أنّه من شـهر رمضان قبل الزوال أو بعده عدل بنيّته إليه، وإذا تبني أنه  
من شـهر رمضان بعد انتهاء اليوم وفوت حمل النية أجزأه عن رمضان، وكذا إذا  
صامـه بنيّة االمـر الواقعي املتوجه إليه ـ إما االمر بصوم شـعبان أو االمر بصوم 

شهر  رمضان ـ فإنه يصح وجيزئ عن شهر رمضان لو صادفه.
(مسألة ١١): جيب البقاء عىل نية الصوم يف متام النهار يف صوم شهر  رمضان 
وغريه من الواجب املعنيّ باألصل، فإذا عدل عن الصوم أوتردد فيه يف أثناء  النهار 
. وكذا إذا نو انه سـوف يفطر.  وأما يف  مل جيتزئ به مطلقاً عىل األحوط وجوباً
الواجـب غـري املعنيّ فيصح الصوم مع جتديد النية قبـل الزوال، وال  يصحّ بعده 
. وأما يف املندوب فيصح مع جتديد النية ولو  يف آخر النهار. عىل األحوط وجوباً
(مسـالة ١٢): إذا تـردد يف البقـاء عـىل الصوم للشـك يف صحـة الصوم 
منـه،  صح يف مجيع الصـور املتقدمة إذا كان من عزمه البقـاء عىل الصوم لو كان  
 صحيحاً، أما إذا كان الشـك يف صحة صومه سـبباً يف عدوله عن الصوم جر

فيه  ما تقدم يف املسألة السابقة.
(مسـألة ١٣): ال يصـح العـدول مـن صـوم إىل صوم إذا فـات وقت نية 
. فإذا نـو صوم الكفارة  الصـوم  املعدول إليـه بل مطلقاً عىل األحـوط وجوباً

مثالً مل  يكن له العدول إىل صوم القضاء حتى قبل الزوال.



 الفصل الثاين
يف املفطرات 

وهي اُمور:
األول والثـاين: االكل والـرشب، والبدّ فيهام مـن صدق االكل والرشب  
عرفـاً، من دون فرق بـني القليل والكثري، وبني ما يتعـارف أكله ورشبه وغريه.  
، كابتالع احلىص واخلرز   وأمـا مع عدم صـدق االكل والرشب عىل اليشء عرفـاً

والدراهم ونحوها، مما يعد اجلوف ظرفاً له الغري، فال إفطار به.
بـل املرأة ولو من   الثالـث: اجلـامع، ويكفي فيه إدخال مقدار احلشـفة يف قُ
دون إنزال، وهو األحوط وجوباً يف إدخاله يف الدبر من املرأة وغريها. وال  فرق 

يف مفطرية اجلامع بني الفاعل واملفعول به.
الرابع: الكذب عىل اهللا تعاىل أو عىل نبينا حممد8 أو عىل االئمة من  

آله (عليهم السالم)، سواء كان يف أمر ديني أم دنيوي.
ق ما أخربَ به مل يبطل صومه   (مسـألة ١٤): إذا أخرب معتقداً الصـدق وحتقُّ
ق ما   . أما إذا أخرب بيشء وهو يعتقد الكذب وعدم حتقُّ وإن كان يف الواقـع خمطئـاً
كّ يف  ثبوته  . وكذا إذا أخرب بام يشُ أخرب به فيبطل صومه وان كان يف الواقع صادقاً

. ملتفتاً للشك عىل األحوط وجوباً
د البقاء عىل اجلنابة حتى يطلع الفجر يف صوم شهر  رمضان  اخلامس: تعمّ

ويف قضائه، بل يف كل صوم واجب. أما الصوم املندوب فال يبطل  بذلك.
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د البقاء  (مسـألة ١٥): إذا طلـع عليه الفجر وهو جنب مـن دون أن يتعمّ
عىل  اجلنابة مل يبطل صومه، وال فرق يف ذلك بني صوم شهر رمضان، وغريه من  
الصوم الواجب واملندوب. نعم ال يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيّق  وقته.
(مسـألة ١٦): ال يبطـل الصـوم باالحتالم يف أثناء النهـار، من دون فرق 
بـني  الصوم الواجب واملندوب. وحينئذٍ له البـول وإن علم ببقاء يشء من املني 

يف  املجر وخروجه مع البول.
(مسـألة ١٧): ال يبطل الصوم بمسّ امليت عمـداً يف النهار أو قبل الفجر  

ومل يغتسل منه.
(مسـألة ١٨): من علم من نفسـه أنه ال يقدر عىل الغسـل قبل الفجر إذا  
ـد البقاء عىل اجلنابـة، فيبطل   ـد اجلنابـة يف الليـل ملتفتاً لذلـك كان من تعمّ تعمّ
ن من التيمم فاألحوط  اسـتحباباً  صومه وجيب عليه القضاء والكفارة، ولو متكّ
ـ مـع وجـوب الصوم مضيّقـاً ـ أن يبادر له قبـل الفجر من دون أن يسـقط  عنه 
القضاء والكفارة. أما إذا كان حني االقدام غافالً عن عجزه عن الغسل  فصومه 

صحيح وال يشء عليه.
(مسـألة ١٩): إذا نـيس املجنب غسـل اجلنابة بطل صومـه عىل األحوط  
وجوباً، من دون فرق بني صيام شـهر رمضان وغريه من الصيام الواجب. نعم 

ال  جتب بذلك الكفارة، وكذا احلال يف احلائض والنفساء إذا نسيتا الغسل.
(مسـألة ٢٠): إذا كان املجنـب ال يتمكـن مـن الغسـل ملـرض ونحـوه  

فاألحوط وجوباً له املبادرة للتيمم قبل الفجر مع القدرة عليه.
(مسـألة ٢١): إذا ظـن سـعة الوقت فأجنب فبـان ضيقه بنحو ال يسـعه 
الغسـل  قبـل الفجـر فال يشء عليـه، وصح صومه. أمـا إذا تبـنيّ أن اجلنابة بعد 



ـر بعد الفجر للظن بعـدم طلوعه،  الفجـر جـر  عليه حكم من اسـتعمل املفطّ
الذي يأيت حكمه  يف الفصل الرابع.

(مسـألة ٢٢): إذا تسـاهلت وتوانت احلائض والنفسـاء يف الغسـل حتى  
طلـع الفجـر بطل صومهـام وعليهام القضـاء دون الكفارة. أمـا إذا تعمدتا عدم  
الغسـل فاألحـوط وجوباً هلام القضاء مـع الكفارة. نعم إذا حصـل هلام النقاء يف  
وقت ال يسع الغسل او تعذر الغسل عليهام فالظاهر صحة صومهام، وكذا احلال  
إذا مل تعلـام بالنقاء حتى طلع الفجر. وإن كان األحوط اسـتحباباً هلام يف الصورة  

وىل املبادرة للتيمم إن أمكن. االُ
(مسألة ٢٣): ال يشرتط يف صحة صوم ذات االستحاضة الكثرية الغسل،  

وإن كان األحوط استحباباً هلا املحافظة عىل غسل ليلة الصوم وغسيلَ يومه.
(مسألة ٢٤): إذا علم باجلنابة ليالً يف شهر رمضان ونام حتى طلع الفجر،  
د البقاء عىل اجلنابة، فيبطل صومه وعليه   فإن نام ناوياً ترك الغسـل كان من تعمُّ
كفـارة االفطار. وإن نام عازماً عىل االسـتيقاظـ والغسـل فغلبه النوم حتى طلع  
الفجـر مل يبطل صومه. وإن اسـتيقظ قبل الفجر وعـاد إىل النوم ثانياً فغلبه النوم  
حتـى طلع الفجر بطل صومه، وعليه القضـاء دون الكفارة، وهكذا احلال مهام  

تكرر االستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام مل يعدل عن العزم عىل الغسل.
(مسألة ٢٥): إذا علم باجلنابة ثم نام غافالً عن كونه جمنباً فغلبه النوم  حتى 
طلـع الفجـر صح صومه، وال فـرق يف ذلك بني النـوم األول والثاين  وغريمها. 

وكذا احلال إذا غلبه النوم من دون أن يكون قاصداً له.
(مسألة ٢٦): إذا اعتقد أنه إن نام مل يستيقظ إال بعد الفجر، فنام حتى طلع  
د البقاء عىل اجلنابـة، فيجب عليه القضاء والكفارة. وانام ال   الفجـر كان من تعمّ
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جتب الكفارة أو القضاء إذا احتمل االستيقاظ وكان عازماً عىل الغسل.
عـدّ النومـة التي حيتلـم فيها من النـوم األول، بل النوم   (مسـألة ٢٧): التُ

وىل بعد االستيقاظ من االحتالم. األول هو النومة االُ
(مسألة ٢٨): احلائض والنفساء ال يلحقان باجلنب يف احلكم السابق،  بل 
إذا صدق بنومهام التواين والتفريط بالغسل بطل صومهام، وعليهام القضاء  دون 
الكفـارة حتى يف النـوم األول. وإن مل يصدق التواين والتفريـط بنومهام مل  يبطل 
صومهام، وإن تكرر النوم منهام. هذا كله مع العزم منهام عىل الغسل قبل  الفجر. 

. أما مع عدمه فاألحوط وجوباً هلام الكفارة أيضاً
السادس: خروج املني مع قصد االستمتاع بفعل ما يثري الشهوة، إذا  احتمل 
خروجه به فإنه يوجب القضاء والكفارة، وأما إذا كان واثقاً من نفسه  وآمناً من 
خروج املني بالفعل املذكور فسبقه املني بطل صومه، وعليه القضاء  دون الكفارة.

(مسألة ٢٩): ال يبطل الصوم بخروج املني بفعل مامل يقصد به االستمتاع  
وإثارة الشهوة، كام لو كلّم الرجل امرأته فسبقه املني.

السـابع: االحتقان باملائع، فإنه يبطـل الصوم. بخالف التحميل باجلامد،  
. وأما املواد الدهنية اجلامدة، بسبب الربودة ـ كالتحاميل  الطبية  فإنه ليس مفطراً

ـ فاألحوط وجوباً اجتناهبا.
ى أكالً   (مسـألة ٣٠): ال يرض بالصوم كل ماال يصل إىل احللق مما ال يسـمّ
، كام إذا صـبّ دواءً يف اجلرح او االحليل او قبل املرأة، بل حتى االذن   وال رشبـاً

او العني او االنف إذا مل ينزل للجوف، وال يرض االحساس بطعمه.
(مسـألة ٣١): مـا يتعـارف يف زماننا مـن إيصال الغـذاء إىل اجلوف، عن  
طريـق االنـف واحللق لبعـض املـرىض، فإنه مبطل للصـوم بل يعـد من االكل  



والـرشب. وأما إيصالـه إىل اجلوف من طريق آخر غري احللـق فاألحوط وجوباً  
اجتنابه، إذا كان يصل إىل املعدة، وأما إذا مل يصل إليها فال يرض بالصوم.

ي يف الوريـد أو العضلة، وال   (مسـألة ٣٢): البأس بزرق الـدواء واملغذّ
يرض بالصوم، وإن كان األحوط استحباباً يف املغذي الرتك.

(مسـألة ٣٣): جيـوز للصائم ابتالع ما خيرج من الصـدر من اخللط، وإن  
وصل إىل فضاء الفم، كام جيوز ابتالع ما ينزل من الرأس وإن وصل إىل فضاء  الفم.
وجيوز أيضاً ابتالع الريق املجتمع يف الفم وإن كثر وكان اجتامعه باختيار  الصائم.

د  القيء  د القيء وان كان مضطراً إليه ملرض ونحوه، فإذا تعمّ الثامن: تعمّ
ليسـرتيح من اضطـراب يف معدته، أو أمل يف رأسـه، بطل صومه. وأمـا إذا  غلبه 

القيء من دون أن يتعمد فال يبطل صومه.
التاسع: االخالل بالنية، عىل تفصيل تقدم يف الفصل السابق.

ـؤ، وإن وصل إىل فضاء   (مسـألة ٣٤): ال يبطل الصـوم بام خيرج بالتجشّ
الفم، كام ال يبطل بابتالعه بعد خروجه، وان كان األحوط استحباباً تركه.

(مسـألة ٣٥): األحـوط اسـتحباباً عـدم االرمتـاس باملاء، وعـدم ابتالع  
الغبـار الغليـظ، وان كان االظهر عـدم مفطريّتهام، إال أن يكـون بحيث يصدق 

. راً عليه  االكل للغبار عرفاً لكثرته وكثافته فيكون مفطّ
(مسـألة ٣٦): ال يبطـل الصوم باستنشـاق اهلواء املمتـزج بالدخان. نعم  
األحـوط وجوباً عدم التدخني بالنحو املتعارف يف هـذه العصور وإجراء حكم  

املفطر عليه.
(مسـألة ٣٧): ليـس مـن املفطـرات مضغ الطعـام للصبـي وذوق املرق  
ونحومها مما ال يتعد عن احللق وال يصل إىل اجلوف، أو وصل إىل اجلوف  من 
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. ر وإن كان قليالً جداً د فإنه مفطّ غري قصد، أو لنسيان الصوم. أما مع التعمّ
(مسـألة ٣٨): البأس بمضغ العلـك، إال أن تتفتت أجزاؤه ويبتلعها، أو  
. ر  حينئذٍ يكون حاوياً عىل ما يتحلّل بالريقـ  كالسكرـ  وينزل للجوف معه، فإنه يفطّ

(مسألة ٣٩): البأس بمصّ لسان الزوج والزوجة، وإن كان عليه رطوبة  
ع عىل اللسـان ريق كثري بحيث يصـدق عرفاً أن   بالنحـو املتعـارف، نعم إذا جتمّ

االخر قد ابتلعه بطل صومه.
(مسـألة ٤٠): يكره للصائم مالمسـة النسـاء وتقبيلهن ومالعبتهن إذا مل  
يقصـد االنـزال وال كان من عادتـه.وإن كان قاصداً االنـزال بطل صومه وان مل  
نـزل، لنيّة املفطر، وان أنـزل فعليه الكفارة وان مل يكن مـن عادته، عىل تفصيل   يُ

ر السادس. تقدم يف املفطّ
ويكـره للصائـم االكتحال بام يصلُ طعمه أو رائحتـه إىل احللقـ  كالصرب  
م إذا خيش الضعف، وشـم   واملسـك ـ وإخراج الدم املضعف، والدخول للحامّ
كل نبـت طيب الريح، وبلّ الثوب عىل اجلسـد، وجلوس املرأة يف املاء،  واحلقنة 
باجلامـد، وقلـع الـرضس بـل مطلـق إدمـاء الفـم، والسـواك بالعـود الرطب،  
واملضمضـة عبثـاً، وإنشـاد الشـعر، إال يف مراثـي االئمةGومدائحهـم. ويف  
اخلرب: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم وال تنازعوا  
وال حتاسـدوا وال تغتابـوا وال متـاروا وال تبارشوا وال ختالفـوا وال تغضبوا وال  
تسـابّوا وال تشـامتوا وال تنابزوا وال جتادلوا وال تبادوا وال تظلموا وال تسـافهوا 

وال  تزاجروا وال تغفلوا عن ذكر اهللا تعاىل... احلديث».



الفصل الثالث
يف أحكام االفطار

(مسألة ٤١): املفطرات املتقدمة إنام تبطل الصوم إذا صدرت من  الصائم 
ر،  ر، فإذا كان ال يعلم بأن ما يستعمله  مفطّ عن عمد وعلم بأن ما يسـتعمله مفطّ
فاسـتعمله وهـو ير أنـه حالل مل يبطل صومـه، وكذا إذا دخـل يف جوفه  قهراً 
ر، فإن الصوم ال يبطل يف  مجيع  بدون اختيار، أو غفل عن الصوم فاستعمل املفطّ
ده  اً خيرج به عن االختيار، كام إذا  هدّ ذلـك. نعـم يبطل مع االكراه إذا مل يبلغ حدّ

شخص فخاف منه فأفطر، لكن جيب عليه حينئذٍ القضاء دون الكفارة.
(مسـألة ٤٢): االفطار تقيةً من املخالفني إن ابتنى عىل موافقتهم يف جواز  
االفطـار وجب به القضاء دون الكفارة، كام لـو أفطر بثبوت العيد عندهم تقية.  
وإن ابتنـى عـىل موافقتهم يف كيفيـة الصوم مع وجوبه، فال يبطـل به الصوم وال  
م يروهنا غري  مفطرة،  جيب به القضاء، كام لو استعمل بعض املفطرات عندنا الهنّ

أو أفطر يف النهار الهنم يرون دخول الليل.
(مسـألة ٤٣): إذا غلب عىل الصائم العطش وخاف عىل نفسه من الصرب  
عليـه جاز أن يـرشب بمقدار ما يرفع به رضورته وال يرتوي، وال يفسـد بذلك  
صومـه، فـإن زاد عليه عامداً بطل صومه ووجبـت عليه الكفارة، أما إذا مل خيشَ 
عىل نفسـه مـن العطش بـل كان حرجياً يصعـب حتمله، ففي صحـة صومه مع 

رشب املاء  إشكال، واألحوط وجوباً إمتام الصوم ثم القضاء.
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(مسـألة ٤٤): مـن اضطـر يف أثناء النهـار لتناول يشء غري املـاء كالدواء  
ونحوه مل يصح منه الصوم، وكانت وظيفته االفطار.

(مسـألة ٤٥): جيب عىل من بطل صومه يف شـهر رمضان االمسـاك عن  
رات يف بقية النهار مراعاةً حلرمة شهر رمضان. املفطّ

الفصل الرابع
يف الكفارة

د االفطار يف شـهر رمضـان إذا كان االفطـار باالكل   جتـب الكفـارة بتعمّ
والـرشب، واجلـامع، وفعل ما يوجب خـروج املني، وتعمد البقـاء عىل  اجلنابة، 
. كام ان األحوط  وجوباً  وايصـال الغبار الغليظ إىل اجلوف لو قلنـا بكونه مفطراً
د البقاء عىل حدث احليض والنفاس، وتعمد  التدخني، وال  ثبوت الكفارة، بتعمّ
جتب الكفارة بباقي املفطرات، وهي: الكذب عىل اهللا ورسـوله  واالئمة (عليهم 
السـالم)، واالحتقـان باملائع، وتعمد القـيء، واالرمتاس باملاء ـ لـو قلنا  بكونه 
د االفطار يف  قضاء  . ـ واالخالل بالنية من دون استعامله املفطر. وأما تعمّ راً مفطّ
شـهر رمضـان بعد الزوال فتجب فيـه كفارته، إذا كان االفطـار باجلامع، بل  هو 
األحوط وجوباً يف مجيع املفطرات التي جتب هبا كفارة إفطار شهر  رمضان. وأما 
د إفطار الصوم املنذور املضيَّق فتجب به كفارة اليمني مطلقاً،  من دون فرق  تعمّ
بني املفطرات، بل جتب حتى مع االخالل بنيّة الصوم من دون  استعامل املفطر.

(مسـألة ٤٦): إنام جتب الكفارة إذا كان االفطار عن علم بحرمة االفطار 
ـ  فأفطر ثم تبنيّ له حرمة   د فيـه، وأما إذا كان معتقداً جلوازهـ  ولو تقصرياً أو  تـردّ
االفطار، فال جتب عليه الكفارة، نعم ال يفرق يف وجوب الكفارة بني العلم  حني 



استعامل املفطر بوجوهبا واجلهل به.
ة بـني عتق رقبة   (مسـألة ٤٧): كفـارة إفطـار يوم من شـهر رمضـان خمريَّ
اً  دّ مؤمنة، وصوم شهرين متتابعني، وإطعام ستني مسكيناً، بإعطاء كل مسكني  مُ

من طعام أو اشباعه.
(مسـألة ٤٨): كفارة إفطار قضاء شـهر رمضان بعد الزوال إطعام عرشة  

، فإن عجز عن ذلك صام ثالثة أيام متتابعة. دّ مساكني لكل منهم مُ
(مسـألة ٤٩): كفـارة إفطار الصوم املنـذور املعنيّ كفـارة احلنث بالنذر،  
وهي: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عرشة مساكني أو كسوهتم، فإن عجز عن ذلك  

صام ثالثة أيام متتابعة.
(مسألة ٥٠): املُدّ يساوي ثامنامئة وسبعني غراماً تقريباً، وإذا دفع  تسعامئة 

. غرام كان احتياطاً وافياً
(مسـألة ٥١): جيب عىل من أفسـد صومه يف هنار شـهر رمضان االمساك  
داً عـىص وأثم، لكنه  عـن املفطـرات يف بقيـة النهار، وإذا اسـتعمل املفطـر متعمّ
ره يف هنار شـهر رمضان   ال  جتـب عليـه الكفارة لذلك، إال يف اجلـامع فإنه إذا كرّ
فاألحوط وجوباً الكفارة لكل مرة. كام أنه اذا كان فساد الصوم باالخالل بالنية  

فاستعامل املفطر بعده موجب للكفارة اذا كان املفطر مما فيه الكفارة.
(مسـألة ٥٢): إذا عجـز عن خصـال الكفـارة الثالث كفاه االسـتغفار،  
واالفضل األحوط اسـتحباباً أن يضم إليه الصدقة بام يطيق، وإذا اسـتغفر بدالً 
عن  الكفارة ثم قدر عىل الكفارة مل جيب دفعها، إال إذا كانت فرتة العجز قصرية 

. غري  معتدّ هبا عرفاً، وان كان األحوط استحباباً التكفري بعد التمكن مطلقاً
(مسـألة ٥٣): جيـب يف االفطـار عـىل احلرام كفـارة اجلمع بـني اخلصال  
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الثـالث املتقدمـة، فمن أفطر عىل رشب اخلمر يف هنار شـهر رمضان مثالً وجب  
. عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعني وإطعام ستني مسكيناً

(مسـألة ٥٤): إذا أكـره الصائم زوجته الصائمة عىل اجلامع يف هنار شـهر  
ـ  فيتحمل كفارهتا  والتعزير  رمضان كان عليه كفارتان وتعزيرانـ  مخسون سوطاً
عنها، وال فرق يف ذلك بني الزوجة الدائمة واملنقطعة، بل األحوط  وجوباً عموم 

احلكم لالمة.
(مسـألة ٥٥): إذا كان الـزوج مفطـراً لعـذر فأكره زوجتـه الصائمة عىل  

اجلامع مل يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثامً بذلك.
(مسألة ٥٦): إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال مل تسقط عنه الكفارة.

(مسألة ٥٧): إذا علم من نفسه أنه قد أفسد صومه وتردد بني ما جيب فيه  
القضاء والكفارة وما جيب فيه القضاء فقط مل جتب عليه الكفارة.

(مسألة ٥٨): إذا علم أنه أفطر أياماً وجهل عددها اقترص يف الكفارة عىل  
د مثالً بني عرشة أيام أو عرشين يوماً اقترص عىل العرشة   القـدر املعلوم، فإذا تـردّ
فقـط. وإذا علـم أنـه أفطر عمـداً وتردد بني أن يكـون قد أفطـر باملحلَّل فتجب 
م فيجب عليه اجلمع بني   عليـه  إحد اخلصال، وبـني أن يكون قد أفطر باملحـرَّ

اخلصال، جاز له االكتفاء بإحد اخلصال.
د صومه بني أن يكون   (مسـألة ٥٩): إذا علم أنه أفطر يف يوم صوم، وتردّ
من شهر رمضان، أو من قضاء شهر رمضان، فإن كان قد أفطر قبل الزوال مل  جيب 
عليه يشء، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستني مسكيناً بنيّة ما  يف الذمة.
(مسـألة ٦٠): جيـوز التـربع بالكفارة عـن امليت، وال فرق بـني أن يكون  
التكفـري بالصوم وأن يكون بغريه. أما احلي فيجـوز التربع عنه بالكفارة إذا كان  



التكفري بغري الصوم، وال جيوز التربع عنه إذا كان التكفري بالصوم.
(مسألة ٦١): جتب املبادرة إىل أداء الكفارة، فإهنا بمنزلة التوبة عن  املعصية.

(مسألة ٦٢): إطعام الفقري يف الكفارة يكون بأمرين:
. األول: إشباعه وال يشرتط فيه مقدار معنيّ

اً، ويكفي فيه مجيع أنـواع الطعام، مـن دون فرق بني   ـدّ الثـاين: إعطـاؤه مُ
التمـر، واحلنطـة، والدقيـق، والرز، واملـاش، وغريها. نعم األحـوط وجوباً يف  
كفارة اليمني وما اُحلق به االقتصار عىل احلنطة ودقيقها وخبزها، إذا كان التكفري  

باالعطاء، وأما إذا كان باالشباع فيكفي مجيع أنواع الطعام.
(مسـألة ٦٣): جيب يف كفارة االفطار توزيعها عىل سـتني مسـكيناً، وكذا  
يف سـائر الكفارات فإنه البد من مراعاة العدد، وال جيزئ إشـباع مسكني واحد  
ين أو أكثر عن كفارة واحدة. نعم إذا تعذر إكامل   مرتني أو أكثر، وال تسليمه مدّ

العدد أجزأ التكرار عىل فقري واحد، لكن مع التفريق عىل أيام متعددة.
(مسـألة ٦٤): إذا تعـددت الكفـارة يف ذمـة املكلـف جـاز تكرارها عىل  
الفقـري الواحد بعددهـا، فإذا كان عليه عـرشة كفارات الفطار عـرشة أيام مثالً 

أجزأه  إعطاء ستني مسكيناً لكل مسكني عرشة أمداد.
(مسـألة ٦٥): إذا كان للفقـري عيال جاز إعطاؤهـم وعدّ كلّ واحد منهم  
اً عليهم جاز تسـليمه بعددهم،  واحـداً من السـتني وإذا كان وكيالً عنهم أو وليّ
لكـن  الطعـام يكـون ملكاً هلم بعـد قبضه فال جيوز لـه الترصف فيـه إال بإذهنم إذا 

كانوا  كبار، وأما الصغار فيجب رصف حصصهم يف مصاحلهم.
(مسـألة ٦٦): إذا كانـت الزوجة فقرية فـإن بذل الزوج هلـا نفقتها مل جيز  
أخذهـا من الكفارة، سـواء كان الزوج غنياً أم فقـرياً، وكذا احلكم إذا مل يبذل هلا  
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نفقتهـا ولكنها كانت قـادرة عىل أخذها منه من دون حمـذور رشعي أو عريف أو  
حـرج، إال أن حتتـاج إىل نفقة غري الزمة عىل الـزوج فيجوز أخذها من الكفارة،  

كام جيوز هلا ذلك إذا تعذر عليها أخذ نفقتها منه، أو لزم منه حمذور أو حرج.
ر، وال تتوقف براءة   (مسـألة ٦٧): إذا ملك الفقري الطعام برئت ذمة املكفِّ
ذمته عىل أكله للطعام، وعىل ذلك جيوز للفقري بعد أن متلك الطعام أن يبيعه  عىل 

ر وغريه. املكفِّ
(مسـألة ٦٨): إذا كان التكفـري باالعطـاء والتمليك أجـزأ إعطاء املُدّ من  
الطعـام للصغري، أما إذا كان التكفري باالشـباع فالبد مـن أن يزيد الصغري بقدر 
فـرق  مـا بني أكلِه وأكلِ الكبري، فإن مل يتيرس ضبـط ذلك قام صغريان مقام كبري 

واحد.  والبدّ من مراجعة ويل الصغري يف احلالني.
تتميم: جيب القضاء دون الكفارة يف موارد: 

األول: ما مرّ من النوم الثاين وما بعده للجنب حتى يطلع الفجر.
الثـاين: إذا أفسـد صومـه باالخـالل بالنيـة مـن دون اسـتعامل املفطرّ أو  
بالكـذب عىل اهللا تعـاىل والنبي واالئمة (عليهم السـالم)، أو باالحتقان باملائع، 

د  القيء، عىل ما تقدم. أو تعمّ
. الثالث: إذا نيس غسل اجلنابة يوماً أو أياماً، عىل األحوط وجوباً

ر يف شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن   الرابع: من اسـتعمل املفطّ
الفجر ثم تبنيّ له أنه كان بعد طلوع الفجر، سـواءً اعتقد عدم طلوعه أوشـك يف  
ذلـك. أما إذا كان اسـتعامله للمفطر بعـد املراعاة بأن نظر بنفسـه إىل الفجر فلم  
يره، فإنه ال قضاء عليه وال كفارة. هذا يف شهر رمضان، وأما يف غريه من  الصوم 
الواجـب واملندوب، فيبطل الصـوم مطلقاً إذا تبنيّ وقوع املفطر بعد  الفجر، من 



دون فرق بني صورة املراعاة وغريها. 
ه  اسـتعامل املفطـر يف أوائل طلوع الفجـر باملقدار  ويسـتثنى مـن ذلك كلّ
ن املـؤذن العارف بالفجر، فإنه ال يرض  الالزم عند االسـتمرار باالكل  حتى يؤذّ

. بالصوم مطلقاً
فق  (مسـألة ٦٩): إذا علـم بعـدم رؤيـة  الفجـر مـع املراعاة، حلجـب االُ
بالسـحب، أو لغلبة نور القمر أو الكهربـاء، أو  نحو ذلك فالظاهر عدم وجوب 

القضاء لو صادف طلوع الفجر حني استعامل  املفطر يف شهر رمضان.
(مسـألة ٧٠): إذا شـك يف طلوع الفجر جاز له اسـتعامل املفطر من دون  
مراعاة، ويبني مع ذلك عىل صحة الصوم يف شهر رمضان وغريه. لكن إذا تبني  

طلوع الفجر مل يعتد بالصوم ووجب عليه القضاء، كام سبق.
(مسألة ٧١): إذا شك يف دخول الليل أو ظن به من دون حجة عىل  دخوله 
ـ مـع التفاتـه الحتامل عدم دخولـهـ  مل جيز له االفطار، وإذا أفطـر كام آثامً  وعليه 
القضـاء والكفـارة، إال إذا تبنيّ أنّه كان بعد دخول الليـل فإنه يصح صومه  وال 
قضاء عليه. أما إذا اعتقد دخول الليلـ  ولو غفلة لغيم أو غريهـ  أو قامت  احلجة 
، فيصح صومـه وال قضاء  عليه وال  عـىل ذلـك فأفطر، ثم تبنيّ أنـه مل يدخل بعدُ

كفارة. من دون فرق يف ذلك بني صوم شهر رمضان وغريه.
اخلامـس: إدخال املاء إىل الفـم بمضمضة أو غريها إذا سـبق املاء ودخل  
إىل جوفـه، فإنه جيب عليه القضاء دون الكفارة، إال إذا كانت املضمضة لوضوء  
الفريضـة فإنـه ال قضـاء. وأما إذا كان الوضـوء لنافلة فيجب القضـاء، وأما إذا 
كان  إدخـال املـاء لغرض معتد به غري الوضوءـ  كقطع الدمـ  فاالمر ال خيلو عن  

إشكال واألحوط وجوباً القضاء.
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(مسـألة ٧٢): إذا ادخـل الصائـم املاء لفمه بمضمضـة او غريها ثم نيس  
الصوم فابتلعه مل يبطل صومه.

(مسـألة ٧٣): ال فـرق يف مجيع ما تقدم يف االمر اخلامس بني صوم شـهر  
رمضان وغريه.

السـادس: سبق املني بمالعبة ونحوها مما يثري الشهوة إذا كان واثقاً بعدم  
خروج املني بذلك، فإنه جيب عليه القضاء دون الكفارة، كام تقدم.

الفصل اخلامس
يف رشوط صحة الصوم

يشرتط يف صحة الصوم اُمور: 
األول: اإلسالم، بل االيامن، فال يصح الصوم من الكافر واجلاحد لوالية  
أهل البيت(عليها السالم)، وإذا أسلم الكافر يف أثناء النهار مل يصح صومه حتى 

يف غري  شهر رمضان، وكذا احلكم يف اجلاحد للوالية.
الثاين: العقل، فال يصح الصوم من املجنون، وإذا ارتفع جنونه فجدد  النية 

قبل الزوال فاألحوط وجوباً عدم صحة صومه، حتى يف غري شهر رمضان.
الثالث: اخللوّ من احليض والنفاس يف متام النهار، فال يصح الصوم من  املرأة 
إذا فاجأها احليض أو النفاس يف النهار، وهكذا إذا طهرت منهام يف أثناء  النهار.

(مسألة ٧٤): األحوط وجوباً عدم االعتداد بالصوم مع طروء السكر أو  
االغامء حتى مع نيّة الصوم قبلهام.

الرابع: عدم السفر سفراً جيب فيه قرص الصالة، ويستثنى من ذلك  موردان:



أحدمهـا: صوم ثالثة أيام يف احلج من العـرشة أيام التي جتب عىل  املتمتع 
باحلج إذا مل جيد اهلدي، عىل ما يذكر مفصالً يف كتاب احلج.

ثانيهـام: صـوم النذر املرشوط إيقاعه يف السـفر أو املنوي تعميمه للسـفر  
. واحلرض، فإنه جيب الوفاء به يف السفر، ولو كان حني النذر حارضاً

(مسـألة ٧٥): جيب عىل من أفاض مـن عرفات يف احلج قبل الغروب أن  
ر ببدنة ـ وهي البعري ـ فإن مل جيد صام ثامنية عرش يوماً، وقيل: له إيقاعها  يف  يكفّ

السفر، ولكنه ال خيلو عن إشكال، واألحوط وجوباً عدم إيقاعه يف السفر.
(مسألة ٧٦): االقو عدم مرشوعية الصوم املندوب يف السفر، إال صوم  
االربعاء واخلميس واجلمعة يف ضمن عمل خاص لقضاء احلاجة يف املدينة  املنورة.

(مسألة ٧٧): إذا مل يعلم بحرمة الصوم يف السفر فصام صح صومه. وإن  
علم يف االثناء بطل صومه. وال يلحق النايس باجلاهل، فإنه ال يصح منه الصوم  

. يف السفر مطلقاً عىل األحوط وجوباً
(مسـألة ٧٨): يصح الصوم من املسـافر إذا كان حكمـه التامم يف الصالة  

كناوي االقامة واملسافر سفر معصية ونحومها.
اخلامس: عدم املرض الذي يرضّ به الصوم، فال يصح الصوم من  املريض 
الذي يرضّ به الصوم، سواء أكان الرضر بشدة املرض أم طول فرتة  عالجه، كل ذلك 
باملقدار املعتدّ به عرفاً، كام أنه ال يصح الصوم من الصحيح  إذا كان موجباً حلدوثِ 
مرض له. أما املريض الذي ال يرضّ الصوم بمرضه  فيصح منه الصوم وجيب عليه.
غاً لالفطار وإن كان   (مسـألة ٧٩): الضعف املؤقت ليس مرضاً وال مسوّ
له حرجياً فيجـوز به االفطار. نعم إذا لزم اسـتحكام   شـديداً، إال أن يكـون حتمّ
الضعـف املعتـدّ به بحيث ال يزول بميض أيام الصـوم أو حيتاج إىل عالج طويل  
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غ لالفطار. فهو نوع من املرض املسوّ
(مسـألة ٨٠): إذا مل يطق املكلف الصوم إال برتك العمل الالزم ملعاشـه،  
فـإن أمكن هتيئة املعاش بدونه باسـتيهاب أو دين أو غريمهـا من دون حرج لزم  
ووجب الصوم، وإال جاز االفطار. نعم إذا مل يسـتلزم من الصوم مع العمل إال  
ـل عادةً وجب الصوم، وكان لـه رشب املاء بحيث يرفع   العطـش الذي اليُتحمّ

رضورته وال يرتوي، ويصح صومه فال جيب عليه القضاء.
(مسألة ٨١): إذا اعتقد املكلف أن الصوم ال يرض به فصام فتبني كونه  مرضاً 
صـحّ صومـه، أما إذا صام مع اعتقاد الـرضر أو خوفه فإن صادف حتقق  الرضر 
بطـل صومه، وإن صادف عـدم حتققه وأمكنه قصد القربـة ـ لعدم كون  الرضر 
ـ  صح  صومه. املحتمل بمرتبة حيرم الوقوع فيها أو للجهل بحرمة الصيام حينئذٍ

(مسـألة ٨٢): قول الطبيب العارف غري املتهم حجةٌ يصح االعتامد عليه  
يف إثبـات الـرضر وإن مل حيصـل مـن قوله اخلـوف، إال مع العلـم أو االطمئنان  
بخطئه، وأما إذا أخرب بعدم الرضر فمع عدم حصول اخلوف بالرضر الإشـكال  
يف وجوب الصوم، وأما مع حصول اخلوف بالرضر فالظاهر جواز االفطار، إال  

. أن يكون اخلوف غري عقالئي فال اعتبار به حينئذٍ
(مسألة ٨٣): إذا برئ املريض من مرضه قبل الزوال، فإن مل يستعمل  املفطر 
ومل يكن عاصياً بإمساكه فاألحوط وجوباً له جتديد النية ثم القضاء. نعم  إذا انكشف 
بامساكه أنّه مل يكن يرضه الصوم يف بعض النهار صح صومه ومل  حيتج إىل القضاء.

(مسـألة ٨٤): يصح الصوم من الصبي، كغريه من العبادات. ويسـتحب  
مترينه عليه ولو بتبعيض الصوم حسب طاقته.

(مسـألة ٨٥): ال يصح الصوم املندوب ممن عليه قضاء شهر رمضان عن  



نفسـه، بخالف ما إذا كان مسـتأجراً عن غريه يف القضاء أو كان عليه غري قضاء  
شـهر رمضان من أقسـام الصوم الواجب، كصوم الكفارة والنذر فإنه يصح منه  

الصوم املندوب.
(مسألة ٨٦): جيوز ملن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجرياً عن  غريه 
، نعم يشـكل أن يؤدي  عن  يف الصـوم املنـدوب والواجب، وله أداؤمهـا حينئذٍ

غريه الصوم املندوب أو الواجب من دون عقد اجارة حتى مع اجلعالة.
(مسـألة ٨٧): يشـرتط يف وجوب صوم شـهر رمضان البلوغ، والعقل،  
واحلـرض، وعـدم املـرض، واخللو مـن احليض والنفـاس. ويلحق بصوم شـهر  
رمضـان يف ذلـك قضاؤه والصوم املنذور. أما صوم االسـتئجار فال يشـرتط يف  
وجوبه غري البلوغ والعقل، وعىل هذا فإذا آجر املكلف نفسه لصوم شعبان مثالً  
مل جيـز له السـفر، وال إيقاع نفسـه يف املـرض، وال إيقاع املرأة نفسـها يف  احليض 
والنفاس بالوجه اخلارج عن املتعارف. أما صوم شـهر رمضان وما  اُحلق به فال 

يمنع من ذلك كله.
عاً ثم بلـغ يف أثناء النهار مل جيب عليه   (مسـألة ٨٨): إذا صـام الصبي تطوّ

. االمتام وإن كان هو األحوط استحباباً
(مسـألة ٨٩): إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي عىل صومه، وكذا إذا بدا 
لـه  بعد الفجر أن يسـافر. أما إذا نو السـفر من الليل وسـافر قبـل الزوال فال 

يصح منه  الصوم.
(مسـألة ٩٠): إذا دخـل املسـافر بلده قبل الـزوال ومل يكن قد اسـتعمل  
املفطـر وجـب عليه جتديـد نيّة الصـوم ويصح منه، وكـذا إذا نـو االقامة قبل  
الزوال يف سفره. وأما إذا دخل بلده أونو االقامة يف سفره بعد الزوال، أو كان  

٣٦٣ ............................................................................. رشوط صحة الصوم 



٣٦٤.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

ر قبل الدخول لبلده أو قبـل نيّة االقامة فال يصح منه الصوم،   قد اسـتعمل املفطّ
وإن كان األحوط استحباباً له االمساك إىل الغروب.

(مسـألة ٩١): ال جيوز ملن عزم عىل السـفر أن يفطر يف بلده، بل ال  جيوز 
لـه االفطـار إال بعد الوصول حلـدّ الرتخص، وإذا أفطر قبل ذلـك عاملاً  باحلرمة 

وجبت عليه الكفارة.
(مسـألة ٩٢): املدار يف كون السـفر قبل الزوال أو بعده عىل اخلروج من  
البلد، ال اخلروج من حدّ الرتخص. فمن نو السفر من الليل إذا خرج من بلده  

قبل الزوال أفطر، وإن كان خروجه من حدّ الرتخص بعد الزوال.
(مسألة ٩٣): جيوز السفر يف شهر رمضان، ولو للفرار من الصوم،  ولكنه 
مكروه وترتفع الكراهة يف السفر حلج، أو عمرة، أو غزو يف سبيل اهللا،  أو يف سبيل 
مال خياف تلفه، أو أخ خياف هالكه، أو أخ يريد توديعه، أو كل  حاجة البدّ منها. 
كـام ختفّ الكراهة يف السـفر بعد مـيض ثالث وعرشين ليلة من  شـهر رمضان.
(مسـألة ٩٤): جيوز السـفر ملن عليه قضاء شهر رمضان، أو صوم منذور  
وإن تضيـق وقتهام، كام أن من كان مسـافراً ال جيـب عليه نيّة االقامة أو العود إىل  
بلده من أجل حتقيق الصوم املذكور، نعم يف بقية أقسام الصوم ال جيوز السفر  إذا 
تاً للصوم، كام جيب عىل املسافر نيّة االقامة إذا توقف عليها حتقيق  الصوم. كان مفوّ

(مسـألة ٩٥): جيوز للمسافر يف شهر رمضان اجلامع، والتميلّ من  الطعام 
والـرشاب يف النهـار عىل كراهـة يف اجلميع، بـل األحوط اسـتحباباً ترك  ذلك، 

والسيّام اجلامع. 



الفصل السادس
ص يف االفطار يف من يرخَّ

وردت الرخصة يف االفطار الشخاص:
األول والثاين: الشـيخ والشـيخة إذا كان الصوم حرجاً أو متعذراً عليهام،  
، وال قضاء عليهام. نعم يـرشع هلام الصوم مع   وعليهـام الفديـة عن كل يوم بمـدّ

القدرة وعدم الرضر، بل هو أفضل.
الثالث: ذو العطاش، وجيري عليه حكم الشيخ والشيخة، واملراد به  من به 
داء العطش. أما من يعطش اتفاقاً من دون مرض فال يرشع له االفطار، بل  يرشب 
بقدر رضورته ويبقى عىل الصوم، كام تقدم يف املسـألة (٤٣) يف  الفصل الثالث.
الرابـع: احلامـل املقرب إذا كان الصوم جمهداً هلا ـ بسـبب طبيعة  احلملـ  
من دون أن يرضّ هبا أو بحملها، فإنه يسوغ هلا االفطار وعليها الفدية  عن كل يوم 
 .طت يف القضاء يف أثناء السنة وجبت عليها  فدية اُخر دّ مع القضاء، فإن فرّ بمُ

عىل ما يأيت تفصيله يف الفصل الثامن يف أحكام القضاء.
(مسـألة ٩٦): إذا أرض الصوم باحلامـل أو بحملها وجب عليها االفطار  
والقضاء يف أثناء السنة من دون فدية، فإن مل تقضِ يف السنة وجبت عليها  الفدية، 

من غري فرق بني احلامل املقرب وغريها.
اخلامـس: املرضعة إذا أرض الصـوم بلبنها بحيث يقلّ جداً، أو ينقطع وال  
يعود بعد ـ كام هو الغالب ـ فإنه جيوز هلا االفطار، وجتب عليها الفدية  والقضاء، 
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٣٦٦.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

فـإن مل تقض حتى جاء رمضان االخر وجبت عليها فدية اُخر،  عىل ما يأيت يف 
الفصل الثامن يف أحكام القضاء. هذا كله إذا حل هلا الصوم،  لعدم لزوم حمذور 
من قلة اللبن، أما إذا حرم عليها الصوم فليس عليها إال  القضاء، وال جتب عليها 
ر عليها  الفدية إال إذا مل تقض، وذلك إذا مل يمكن أن يستغني  عنها رضيعها وتعذّ
اجلمـع بـني الرضاع والصوم، إما النه يرضّ هبا، أو النـه  يرضّ بلبنها مؤقتاً فيرضّ 

برضيعها.
(مسـألة ٩٧): ال جيـزئ االشـباع عن املـدّ يف الفدية يف املقـام وغريه، بل  

خيتص االشباع بالكفارة.
(مسألة ٩٨): الفدية هي التصدق عن كل يوم بمد عىل الفقري، واالفضل  

ان، وأن يكونا من احلنطة. مدّ

الفصل السابع
يف ثبوت اهلالل

مور: يثبت اهلالل باُ
األول: العلم احلاصل من الرؤية، أو التواتر، أو الشـياع، أو ميض ثالثني  
يوماً من الشـهر املايض، فيثبت هالل شـهر رمضان بميض ثالثني يوماً من شهر  

شعبان، ويثبت هالل شوال بميض ثالثني يوماً من شهر رمضان.
الثـاين: شـهادة العدلني برؤيتهام له، إذا مل يكـن هناك ما يوجب الريب  يف 

صدقهام ويكون أمارة عرفاً عىل خطئهام.
ـ  يبني عىل أن  اهلالل  الثالث: رؤيته قبل الزوال، فإنه لو حصلـ  ولو نادراً



لليلة املاضية وأن يوم رؤيته أول الشهر.
(مسـألة ٩٩): ال يشرتط يف ثبوت اهلالل بشـهادة العدلني أن يشهدا عند  

احلاكم الرشعي، بل كل من علم بشهادهتام جيوز له االعتامد عليهام.
(مسـألة ١٠٠): وجود اهلالل يف بلد يوجب دخول الشـهر فيه ويف مجيع  
البلدان الغربية باالضافة إليه، بل وكذا يف البالد الرشقية باالضافة إليه، إذا كان  
البلد الذي ظهر فيه اهلالل من بلدان العامل القديم ـ وهو القارات الثالث آسيا،  
أفريقيـا، اُوربا ـ دون بالد االمريكيتني، فـإن ظهور اهلالل فيها ال يوجب ثبوت  
الشهر يف بلدان العامل القديم. نعم وجود اهلالل يف بعض بلداهنا يكفي يف  دخول 

الشهر يف بقية بلداهنا.
(مسألة ١٠١): ال يثبت اهلالل بشهادة النساء، وال بشهادة العدل الواحد  
ولـو انضـمّ إليها اليمني، وال بقول املنجمني، وال بشـهادة العدلني إذا مل يشـهدا  
ق اهلـالل، وال   بالرؤيـة بـل اسـتندت شـهادهتام إىل احلـدس، كام ال يثبـت بتطوّ

بغيبوبته بعد الشفق أنّه لليلة ثانية، وال بغري ذلك.

الفصل الثامن
يف أحكام قضاء شهر رمضان 

وبقية أحكام الصوم
(مسـألة ١٠٢): ال جيـب قضـاء ما فات من الصيام يف زمـن الصبا، أو يف  
حـال اجلنـون أو االغـامء، أو الكفر االصيل، وجيـب قضاء ما فات مـن الصيام  
حليـض، أو نفاس، أو نوم، أو سـكر، أو مرض أو غـري ذلك. واألحوط وجوباً  
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قضاء ما فات الكافر املرتد حال ارتداده.
(مسـألة ١٠٣): املخالف إذا اسـتبرص فإن كان قد صـام عىل طبق مذهبه 
أو  مذهب غريه مع تأيتّ قصد القربة منه ولو تقصرياً، فال جيب عليه إعادته. نعم  

إذا مل يصم قبل استبصاره وجب عليه القضاء.
(مسـألة ١٠٤): إذا شـك يف أنه هل صام يوماً من شـهر رمضان أو أكثر، 
أو  مل يصـم بنـى عـىل انّه قد صـام. نعم إذا رجع شـكه إىل احتامل كونه مسـافراً 
أو  مريضـاً، وكان مسـبوقاً بالسـفر أو املـرض فاألحوط وجوباً قضاء ما يشـك 
يف  أدائه. بخالف ما إذا مل يكن مسـبوقاً بالسـفر أو املرض، فإنه يبني عىل أنه قد  
صام وال جيب القضاء. وهكذا إذا علم أنّه قد فاته الصيام وشـكّ يف عدد االيام  
الفائتـة فإنـه يبني عىل االقل، إال إذا رجع شـكه إىل الشـك يف السـفر أو املرض  

فيأيت التفصيل املتقدم.
(مسـألة ١٠٥): ال جيـوز تأخـري قضاء شـهر رمضان عن شـهر رمضان  
ـره مع القدرة عليـه أثم ووجبت عليه الفديـة ويبقى يف ذمته،   الالحـق، وإذا أخّ

عاً إىل آخر العمر. لكن يكون موسّ
(مسألة ١٠٦): إذا كان عليه أيام من شهر رمضان معنيّ ال جيب الرتتيب  بينها 
يف القضاء، وال التعيني، بل لو عنيّ مل يتعني، وكذا إذا كان عليه أيام من  أشهر متعددة.
(مسـألة ١٠٧): إذا كان عليه قضاء شـهر رمضان من سـنته ـ التي جتب  
املبادرة إليها ـ وقضاء شـهر رمضان من سـنة سـابقة ـ ال جتب املبـادرة إليها ـ مل  
يقع عن خصوص أحدمها إال بقصده وتعيني الصوم له. ومع عدم التعيني يصح  
الصوم، وتربأ ذمته باملقدار الذي أتى به، من دون أن يتعني الحدمها،   وحينئذٍ ال 
. تفرغ ذمته من كل من الشهرينـ  السابق والالحقـ  إال باإلتيان بام  يستوعبهام معاً



(مسـألة ١٠٨): إذا وجبت املبـادرة الحد الصومـني دون االخر، فصام 
الـذي  ال جتـب املبادرة إليه دون الذي جتب املبـادرة اليه صح صومه وأثم بتأخريه 

ملا  جتب املبادرة له.
(مسـألة ١٠٩): ال ترتيـب بـني صوم القضـاء وغريه من أقسـام الصوم 

الواجب  كالكفارة والنذر، فله تقديم أهيام شاء.
(مسألة ١١٠): إذا مل يصم املكلف ملرض، أو حيض، أو نفاس، ومات  يف 

أثناء السنة قبل أن يتمكن من القضاء مل جيب القضاء عنه.
(مسـألة ١١١): من فاته شـهر رمضان لعذر واسـتمر به العذر إىل شـهر  

رمضان الثاين، فله صورتان: 
وىل: أن يفطـر للعـذر االضطـراري كاملـرض، واحليـض، والنفـاس،   االُ
والسـفر الذي يضطر إليه ـ ويسـتمر معذوراً بعذر اضطـراري أيضاً ـ وحكمها  
سـقوط القضاء ووجوب الفدية بدله، نعم يستحب القضاء بعد ذلك. وال فرق  
يف احلكم املذكور بني اسـتمرار عذر واحد كاملرض، وتعاقب أعذار متعددة.  إذ 

ر القضاء يف أثناء السنة.  املدار عىل تعذّ
الثانية: أن يفطر للعذر االختياري كالسفر االختياري، وكاحلامل املقرِب  
واملرضعـة القليلـة اللبـن إذا مل يـرضّ هبام الصـوم وال بولدمها ـ حيـث جيوز هلام  
االفطـار وال جيب، كام تقدم ـ وحكمها بقاء وجوب الصوم يف السـنني الالحقة  
عـىل األحوط وجوبـاً ووجوب الفدية. وكـذا احلال إذا افطر لعـذر اضطراري  

واستمر به العذر االختياري او ختلل يف أثناء السنة.
(مسـألة ١١٢): من متكن من القضاء يف أثناء السـنة ومل يقضِ هتاوناً ولو  
بتخيّل استمرار القدرة عليه فعجز حتى دخل شهر رمضان الثاين، ثبت القضاء  
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دّ من طعام لكل يومـ  لرتكه املبادرة إىل  القضاء  يف ذمته، ووجبت عليه الفديةـ  بمُ
يف أثنـاء السـنة. وال فرق يف ذلك بني أن يكون وجوب القضاء بسـبب  االفطار 
د االفطار سـنني  متعددة  عصياناً، أو لعذر من سـفر وغريه. وعىل هذا فمن تعمّ

وجب عليه القضاء وكفارة االفطار والفدية لرتكه القضاء يف أثناء السنة.
(مسـألة ١١٣): إذا أخر قضاء شـهر رمضان واحد سنني متعددة مل جيب  

وىل. عليه إال فدية واحدة للسنة االُ
(مسألة ١١٤): جيوز للمكلف يف قضاء شهر رمضان االفطار قبل الزوال  
مع سعة وقت القضاء، وحيرم مع ضيق الوقت، لكن ال كفارة فيه. أما االفطار  بعد 
الزوال فال جيوز له مطلقاً حتى مع سعة وقت القضاء، وقد تقدم أن فيه  الكفارة.
(مسـألة ١١٥): حيـرم االفطـار بعد الـزوال يف كل صوم وجـب بعنوان 
كونـه  صوماً، كصوم عرشة أيام بدل اهلدي، وصـوم الكفارة املرتّبة، لكن ال جتب 
فيـه  الكفـارة. كام أنـه جيوز فيه االفطار قبـل الزوال. أما الصوم املنذور املوسـع  
واالجـارة ونحومها ممـا وجب بعنوان آخر غري الصوم فيجـوز فيه االفطار متى  

ة والصوم املندوب. شاء. وكذا احلال يف صوم الكفارة املخريّ
(مسألة ١١٦): جيوز إعطاء فدية أيام متعددة من شهر واحد، ومن شهور  

متعددة إىل فقري واحد.
لها   (مسألة ١١٧): جتب فدية شهر رمضان عىل الشخص نفسه، وال يتحمّ
عنـه املعيل به، وال مـن وجبت نفقته عليه، فال يتحملهـا الزوج عن زوجته وال  

االب عن ولده.
(مسـألة ١١٨): ال جتـزئ القيمـة يف الفدية، بـل البدّ من إعطـاء الطعام 
إىل  الفقـري، وكذا احلكـم يف الكفارات، نعم تفرتق الكفـارات يف االجتزاء فيها  



باالشباع، وال جيزئ ذلك يف الفدية.
(مسألة ١١٩): إذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فامت قبل اإلتيان به وجب  
عـىل وليـه قضاؤه عنه، سـواء فاته تسـاحماً أم لعذر جيب معه القضـاء، نعم البدّ  
. أما إذا كان   مـن كـون امليت عازمـاً قبل موته عىل القضـاء وإن مل يقضِ تسـويفاً
داً غري عازم عليـه فالظاهر عدم وجوب القضاء عنـه. كام ال جيب القضاء   متمـرّ

عن املرأة.
(مسألة ١٢٠): إذا فاته ما ال جيب قضاؤه مل جيب عىل وليّه القضاء.

ر، من دون فرق بني طبقات   (مسألة ١٢١): املراد بالويل هو الوارث الذكَ
املرياث. وال جيب القضاء عىل االناث، وقد تقدم يف قضاء الصالة بعض  الفروع 

املتعلقة بذلك فإهنام من باب واحد.
(مسـألة ١٢٢): القـايض عن غـريه ال يلحقـه حكم القضاء عن نفسـه، 
فيجـوز  له االفطار متى شـاء، إال أن يكـون القضاء واجباً عليـه ويتضيق وقته، 

فيحرم عليه  االفطار حينئذٍ قبل الزوال وبعده، لكن ال كفارة فيه.
(مسـألة ١٢٣): جيب التتابع يف صوم الشـهرين من كفارة اجلمع وكفارة  
التخيري، ويكفي يف حصوله صوم الشـهر األول ويوم من الشـهر الثاين من دون  
فصل، ثم له بعد ذلك إمتام الشهر الثاين مع ختلل االفطار. ويستثنى من ذلك  كفارة 
القتـل يف احلـرم أو يف الشـهر احلرام، فإنه جيب فيها صوم شـهرين من  االشـهر 
اً من دون فصل يف االفطار. حتى يف يوم عيد  االضحى،  احلرم متتابعني تتابعاً تامّ

ويستثنى من ذلك حرمة صوم العيد.
(مسـألة ١٢٤): إذا رشع يف الصـوم الـذي جيـب فيـه التتابـع ثـم اضطر 
لالفطار  لعذر طارئ، مل يرضّ ذلك يف التتابع، فإذا ارتفع العذر رجع إىل الصوم 
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حتى  يتمّ له العدد املعترب من دون حاجة العادة ما أتى به قبل طروء العذر، وال 
فرق  يف العذر بني ماال يكون بفعله كاحليض، وما يكون بفعله كالسـفر املضطرّ 
إليه،  نعم يف غري احليض البدّ من كون العذر مانعاً من الصوم عرفاً، ال مانعاً من  
التتابع من دون أن يمنع من أصل الصوم، كام لو ابتيل بمرض ال يتمكن معه من  
االستمرار يف الصوم أكثر من عرشة أيام، أو كان قد نذر أن يصوم كل مخيس أو  

. ر التكفري بالصوم حينئذٍ نحومها. فإن الظاهر تعذّ
(مسـألة ١٢٥): إذا نـذر صوم شـهرين متتابعني لزم التتابـع التام، إال أن 
يكون  قصد الناذر التتابع الرشعي فيجزئ ما تقدم من التتابع يف شـهر ويوم ثم 
. نعم مع إطالق النذر ال يـرضّ بالتتابع االفطار عن عذر  جـواز  التفريـق اختياراً
فيميض  يف صومه بعد ارتفاع العذر حتى يتم الشـهرين، إال أن ينص الناذر عىل 
عدم  االجتزاء بذلك بحيث يرجع نذره إىل نذر استئناف الصوم بعد ارتفاع العذر.
(مسألة ١٢٦): إذا نذر صوم شهر متتابعاً أجزأه أن يصوم مخسة عرش   يوماً 
ق الباقي إن شاء. وال يرضّ بتتابع اخلمسة عرش يوماً   الفصلُ بعذر قاهر. متتابعاً، ثم يفرّ

(مسألة ١٢٧): إذا وجب عليه صوم متتابع ال جيوز له أن يبدأ به يف وقت  
يعلـم بفصـل التتابـع بالعيـد أو أيام الترشيق ملـن كان يف منى، وكـذا احلكم مع  
الشـك يف ذلـك، بل هو األحـوط وجوباً مـع الغفلة عن ذلك، فـإذا صام غفلةً  
. ويستثنى من ذلك صوم   واتفق ختلّل العيد لزمه االستئناف عىل األحوط وجوباً
ثالثـة أيام بدل اهلدي إذا رشع فيها يـوم الرتوية وعرفة، فإن األحوط وجوباً أن  
يـأيت باليـوم الثالث بعد العيـد، أو بعد أيام الترشيق ملـن كان بمنى، أما إذا رشع  

يوم عرفة فيجب عليه االستئناف بعد العيد وأيام الترشيق.
(مسـألة ١٢٨): إذا نذر أن يصوم شـهراً أو أياماً معـدودة، فال جيب فيها  

التتابع إال إذا اشرتط ذلك رصحياً، أو كان النذر منرصفاً إليه.



(مسألة ١٢٩): إذا نذر صوماً متتابعاً ففاته، فالظاهر عدم وجوب التتابع 
. وأظهر من ذلك ما إذا مل يؤخذ التتابع   يف  قضائه، وإن كان هو األحوط استحباباً
قيداً يف املنذور، بل كان الزماً له خارجاً كام لو نذر صوم شهر معني كصوم  شهر 

رجب فال جيب التتابع يف قضائه.
(مسألة ١٣٠): الصوم من املستحبات املؤكدة، وقد تقدم يف أول الكتاب  
عـاً ابتغاء ثواب  بيـان فضله، وعن النبـي8 أنه قال: «من صـام يوماً تطوّ
اهللا  وجبـت لـه املغفـرة». ويسـتحب يف كل وقـت عدا االيـام التي يـأيت حرمة 
صومهـا.  واملؤكد منه صوم ثالثة أيام من كل شـهر، واالفضل يف كيفيتها صوم 
أول  مخيس من الشـهر وآخر مخيس منه وأول أربعاء من العرش وسـط الشـهر،  
وصوم يوم الغدير فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مربورات متقبالت، ويتأكد  
أيضاً صوم يوم املولد النبوي الرشيف ـ وهو اليوم السـابع عرش من شـهر ربيع  
األول ـ ويوم مبعثه8 ـ وهو اليوم السـابع والعرشون من شـهر رجب ـ 
ويـوم  دحو االرض ـ وهو اخلامـس والعرشون من ذي القعدة ـ ويوم عرفة ملن 
ال  يضعفـه الصـوم عـن الدعاء مع عدم الشـك يف اهلالل، ويـوم املباهلةـ  وهو 
الرابع  والعرشون من ذي احلجة ـ ومتام شـهر رجب، ومتام شعبان، وبعض كل 
م، وثالثه،   منهام  عىل اختالف االيام يف الفضل، ويوم النريوز، وأول يوم من حمرّ

. وسابعه، وكل مخيس وكل مجعة إذا مل يصادفا عيداً
(مسألة ١٣١): يكره الصوم يف موارد:

األول: صـوم يوم عرفـة ملن خياف أن يضعفه عن الدعـاء، أو كان اهلالل  
. مشكوكاً بحيث حيتمل كونه عيداً

الثاين: صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيّفه.
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الثالث: صوم الولد نافلة بدون إذن والده.
(مسـألة ١٣٢): حيـرم صوم العيديـن وأيام الترشيق ملـن كان بمنى، ولو  
. ويسـتثنى مـن ذلك من وجـب عليه صوم   بعـض النهار عـىل األحوط وجوباً
م،  م، أو يف  احلرَ تل يف االشهر احلرُ شـهرين متتابعني من أشـهر احلرم، وهو من قَ
فإنه جيب فيه التتابع التام وإن اسـتلزم صوم االيام املذكورة. وحيرم  أيضاً صوم 
يوم الشك عىل أنه من شهر رمضان. وصوم نذر املعصية بأن ينذر  الصوم شكراً 
عـىل فعل حرام، أو ترك واجب، أمـا إذا نذر الصوم ليكون تثبيطاً له  عن احلرام 
،  وحيرم صوم  وزاجـراً لـه عن املعصيـة فال بأس به، بـل جيب الوفـاء به حينئـذٍ
الوصـال، وهـو صوم الليل والنهار، وال بأس بتأخري االفطار يف  الليلة إىل اليوم 

الثاين إذا مل يكن عن نيّة الصوم، واألحوط استحباباً اجتنابه.
(مسـألة ١٣٣): األحوط اسـتحباباً للزوجة أن ال تصوم إال باذن الزوج 

إذا مل  يناف حقه، وأما إذا ناىف حقه فال جيوز هلا الصوم.
ونسأله تعاىل التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

واحلمد هللا رب العاملني



خامتـة
يف االعتكاف

وهو التعبد هللا تعاىل باللبث يف املسـجد واملكث فيه. واألحوط  اسـتحباباً 
أن يكون بقصد عبادة اُخر من صالة أو قراءة أو ذِكر أو دعاء.

والكالم فيه يكون يف ضمن فصول:

الفصل األول
يف رشوطه

يشرتط يف االعتكاف ـ مضافاً إىل االيامن والعقل ـ اُمور:
األول: النية، وهي قصد املكث يف املسـجد وعدم اخلروج منه إال  حلاجة 
بام أنه عبادة خاصة، وأن يكون ذلك قربة هللا تعاىل، كسـائر العبادات  عىل النحو 
 املعتـرب فيها. وآخر وقتها عند طلوع الفجر. ويشـكل تقديمها يف  الليل إذا نو
أنه سـيكون معتكفاً عنـد طلوع الفجر، بل األحوط وجوبـاً حينئذٍ  جتديد النية. 
نعم إذا نو يف الليل االعتكاف املرشوع عىل إمجاله من أثناء  الليل أو عند الفجر 

ه الغفلة أو النوم حني طلوع الفجر. أجزأه ذلك وال يرضّ
(مسـألة ١٣٤): ال جيوز العدول من اعتكاف الخر اتفقا يف الوجوب أو  
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الندب أو اختلفا، سواء كانا معاً عن نفسه أم عن غريه أم خمتلفني.
الثـاين: الصوم، فال يصـح بدونه، ويرتتب عىل ذلك أنه ال يصح يف  زمان 

. أو حال ال يصح فيه الصوم، كيوم العيد وكام لو كان املعتكف مسافراً
(مسـألة ١٣٥): يكفـي الصـوم لغري االعتـكاف، كصوم شـهر رمضان 

وقضائه  وصوم النذر واالجارة وغريمها.
الثالـث: العدد، فال يرشع اعتكاف أقل من ثالثـة أيام وجيوز زيادة ثالثة  
أيام ثم ثالثة وهكذا، فإن أتم مخسـة ايام وجب اليوم السـادس. قيل: وكلام اتم  
يومني وجب الثالث. وهو ال خيلو عن إشكال، وإن كان األحوط وجوباً العمل  
عليه. وأما زيادة ايام وليايل مفردة فال خيلو من اشـكال. نعم اذا اعتكف تسـعة  

أيام من شهر رمضان جاز ان يتمها بيوم عارش.
فتني. (مسألة ١٣٦): البدّ من دخول الليلتني املتوسطتني دون املتطرّ

الرابع: أن يكون يف املسـجد اجلامع يف البلد، وهو الذي جيتمع فيه  عموم 
أهـل البلـد، دون الذي خيتـص به أهل حملـة خاصة أو منطقة خاصة  كمسـجد 
املحلة والسـوق. واألحوط وجوباً مع ذلـك أن يكون مما صيلّ فيه  صالة مجاعة 
. واألحوط اسـتحباباً االقتصار مع االمكان عىل  املسـجد  صحيحـة ولو سـابقاً
احلـرام ومسـجد املدينة ومسـجد الكوفة ومسـجد البرصة الذي صـىل فيه  أمري 

املؤمننيA اجلمعة.
(مسـألة ١٣٧): البـدّ مـن وحدة املسـجد الذي يعتكف فيـه، وال يرشع  

االعتكاف الواحد يف أكثر من مسجد واحد.
(مسألة ١٣٨): لو تعذر إمتام االعتكاف يف املسجد الذي أوقعه فيه مل  جيز 
إمتامه يف غريه، بل يبطل وجتب إعادته ـ يف املسـجد املذكور بعد ارتفاع  املانع أو 



يف مسجد آخر ـ إن كان واجباً موسعاً بنذر ونحوه.
قاً وقد خرج وقته فال جيب  تداركه. أما لو مل يكن واجباً أو كان واجباً مضيّ
(مسـألة ١٣٩): إذا قصـد االعتـكاف يف مـكان خاص من املسـجد لغى 

قصده  ومل جيب االلتزام به.
اخلامس: إذن من يعترب إذنه، كالزوج يف اعتكاف الزوجة إذا ناىف حقه  أو 
كان مستلزماً للخروج من بيتها، كام إذا مل تكن سكنامها يف املسجد،  واالبوين يف 
اعتـكاف الولـد إذا كان عقوقاً هلام وقطيعة عرفاً، ولـو بأن يكونا يف  حاجة لقربه 
منهـام وكان قادراً عىل ذلك من دون حمذور رشعي أو عريف،  واملوىل يف اعتكاف 

عبده إذا ناىف حقه.
(مسـألة ١٤٠): املشـهور أن مـن رشوط االعتـكاف اسـتدامة اللبث يف  
املسـجد وعدم اخلروج إال حلاجة البدّ منها، فلو خرج لغري ذلك بطل اعتكافه،  
لكنـه غـري ظاهر. بل الظاهر أن حقيقة االعتكاف هي فرض املكلف عىل نفسـه  
  مات املعهودة. فلو نو اللبث بنحو االسـتدامة، نظري فرض االحرام عن املحرّ
.  وحينئذٍ  االعتكاف بنحو حيقّ له اخلروج مل ينعقد االعتكاف، وكان ما نواه الغياً
إذا فرض عىل نفسه االعتكاف بنحو االستدامة وانعقد اعتكافه حرم  عليه اخلروج 
غ من دون فسخ لالعتكاف  كان خروجه  . لكنه لو خرج بال مسوِّ ما دام معتكفاً
ماً من دون أن يبطل اعتكافه، فحرمة اخلروج من أحكام  االعتكاف من دون  حمرّ
أن يكون اخلروج مبطالً له. نعم لو طالت املدة ففي صحة  االعتكاف إشـكال. 
واألحوط وجوباً البقاء عليه برجاء الصحة، أو فسـخه إذا بقي  حمل الفسـخ. ثم 

القضاء إن كان واجباً، كاملنذور.
(مسـألة ١٤١): ال يبطل االعتكاف بلبس املعتكف اللباس املغصوب أو  
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اجللوس عىل الفراش املغصوب. بل الظاهر عدم بطالن االعتكاف بمزامحة  من 
سبق إىل مكان يف املسجد، فإذا أزال املعتكف من سبق إىل املكان  وجلس بدله مل 

. يبطل اعتكافه، وإن كان آثامً

الفصل الثاين
يف حكم االعتكاف

االعتكاف مندوب يف نفسـه. وقد جيب بالعرض من نذر أو شـبهه. فإذا  
ناً ـ كام لو نذر   رشع فيه املكلف وجب االسـتمرار فيه واكاملـه إن كان واجباً معيّ
عاً تضيّق وقته ـ كام لو نذر االعتكاف يف  شهر  االعتكاف يف أيام خاصة ـ أو موسّ
فاعتكـف يف آخـرهـ  وإن كان واجباً موسـعاً مل يتضيق وقتـه أو كان مندوباً  جاز 
قطعـه قبل إكـامل يومني منه، فإذا أكمـل يومني وجب الثالث، وال جيوز  فسـخ 
االعتكاف، إال أن يشـرتط عند عقد نيّة االعتكاف أنه له فسـخه والرجوع  عنه 

متى شاء، فله الفسخ حينئذٍ حتى بعد إكامل اليومني.
(مسـألة ١٤٢): الظاهر أن له اشـرتاط الرجوع والفسـخ متى شاء وإن مل 

يكن له  عذر أو حاجة.
(مسـألة ١٤٣): إذا رشط الرجـوع لنفسـه حني عقد نيّـة االعتكاف، ثم 

أسقط  رشطه مل يسقط، وجاز الرجوع.
(مسـألة ١٤٤): يتأكد استحباب االعتكاف يف شهر رمضان، وعن النبي  
8أنـه قال:«اعتـكاف عرش يف شـهر رمضـان تعدل حجتـني وعمرتني»،  
وأفضلـه العرش االواخر منه، ففي الصحيح:«كان رسـول اهللا 8 إذا كان 



ر املئزر  العـرش  االواخـر اعتكـف يف املسـجد ورضبـت له قبة من شـعر، وشـمّ
وطو  فراشه».

الفصل الثالث
يف أحكام املعتكف

حيرم عىل املعتكف اُمور:
األول: اخلروج من املسـجد إال أن يكون لرضورة رشعية أو عرفية. وإذا  
خرج لرضورة اقترص عىل أدائها ثم يرجع. وال يصيل إال يف املسجد، إال يف  مكة، 
فإنـه جيـوز لـه أن يصيل يف بيوهتـا إذا خرج. بل قـد يدعى جواز اخلـروج له  من 

مسجدها اختياراً، وإن كان األحوط وجوباً تركه.
(مسألة ١٤٥): جيوز للمعتكف اخلروج لعيادة املريض املؤمن، أو  حضور 

جنازة املؤمن، وجيب عليه املبادرة بالرجوع.
(مسـألة ١٤٦): األحوط وجوباً مع طول مدة اخلروج البقاء عليه برجاء  
صحته أو فسخه إذا بقي حمل الفسخ، نظري ما سبق يف املسألة (١٤٠) يف  الفصل األول.

الثـاين: اجلـامع قبالً ودبـراً ليالً وهنـاراً للرجل واملرأة، واألحـوط وجوباً  
إحلاق اللمس والتقبيل بشهوة به، وكذا االستمناء بغري اجلامع.

(مسألة ١٤٧): إذا جامع املعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان  
البطال االعتكاف، وقد جتب عليه كفارة اُخر حلنث النذر إذا كان االعتكاف  
منذوراً مضيّقاً، وكفارة ثالثة البطال الصوم إذا كان الصوم مما جيب يف إبطاله  الكفارة.

. وكذا شم   الثالث: شم الطيب مع التلذذ، بل مطلقاً عىل األحوط وجوباً
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الرحيان(١) مع التلذذ. وال رضر فيهام إذا كان فاقداً حلاسة الشم.
الرابـع: البيـع والـرشاء، بل مطلـق التكسـب املبني عىل االسـرتباح عىل  
األحـوط وجوبـاً كاالجـارة والصلـح، دون مثل اهلبـة للغري واالسـتيهاب منه 

والدين  ووفائه وغريها.
(مسـألة ١٤٨): البـأس بالتوكيـل يف البيـع والـرشاء، إذا ابتنى عىل تويل  
الوكيل للمعاملة بتامم شـؤوهنا، أما التوكيل يف خصوص إجراء العقد مع حتديد  
خصوصيـات املعاملة مـن قبل املعتكف فاألحـوط وجوباً تركـه. إال أن يكون  

التوكيل سابقاً عىل االعتكاف.
(مسـألة ١٤٩): إذا اضطر للبيع والرشاء أو لزم من تركهام احلرج وتعذر  

التوكيل جاز إيقاعهام.
اخلامس: املامراة، وهي اجلدال واملخاصمة يف الكالم، سواء كانت  بقصد 
الغلبـة وإظهـار الفضيلة أم كانت الظهار احلق واالنتصار له. نعم البد فيها  من 
اً فيهـا بنحو ال يـرىض بالتصدي له  كـون الطـرف االخر مرصاً عـىل دعواه الجّ
وإبطـال حجتـه عليها، أما اذا كان طالباً للحقيقة راغباً يف اخلوض فيها من الغري  

من أجل استيضاحها فال بأس باجلدل معه، وال ينايف االعتكاف.
  ، (مسـألة ١٥٠): يفسـد االعتكاف بام يفسـد الصوم، وكـذا باجلامع ليالً
وباخلروج الطويل من املسـجد عىل األحوط وجوباً، والظاهر عدم بطالنه بغري  

ذلك من املحرمات املتقدمة.
عاً وجب تداركه.   (مسألة ١٥١): إذا فسد االعتكاف فإن كان واجباً موسّ
قاً فيقىض بعد وقته. وإن كان مندوباً مل   وهـو األحوط وجوبـاً لو كان واجباً مضيّ

(١) كلّ نبات طيّب الرائحة. جممع البحرين.



لني، واألحوط وجوباً تداركه إن كان   جيب تداركه لو كان فساده يف اليومني االوّ
فساده يف اليوم الثالث. كام أن األحوط وجوباً الفور يف القضاء.

(مسألة ١٥٢): إذا اعتكف يف زمان ال يسع االعتكاف مل جيب القضاء،  كام 
لـو صادف العيد يف ثالث أيام االعتكاف. نعم جيب التدارك إذا كان  االعتكاف 

عاً وقد بقي وقته، بل األحوط وجوباً تداركه حتى لو خرج  وقته. واجباً موسّ
واحلمد هللا رب العاملني
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كتاب الزكاة
وهي إحد الدعائم التي بني عليها اإلسـالم، وإحد الفرائض العظام  
التـي افرتضها اهللا عـىل عباده رمحة هلـم، ويف وصية أمـري املؤمننيA: «اهللا يف  
الزكاة فإهنا تطفئ غضب ربكم»، وقد قرهنا اهللا تعاىل بالصالة، ففي احلديث  عن 
اإلمـام أيب جعفـر الباقرA قال: «إن اهللا قرن الـزكاة بالصالة فقال: (وأقيموا  
الصـالة وآتوا الزكاة) فمـن أقام الصالة ومل يؤت الـزكاة فكأنه مل يقم الصالة».
 وعـن اإلمـام أيب عبد اهللا الصادقA قال: «من منـع قرياطاً من الزكاة 
فليس هو  بمؤمن وال مسـلم وال كرامة»، وعنه قال: «من منع قرياطاً من الزكاة 
»، وقد فرضهـا اهللا عىل عبـاده تطهرياً هلم،  ـاً ـاً أو نرصانيّ فليمـت إن  شـاء هيوديّ

وتزكيةً  النفسهم، وحتصيناً المواهلم، ونامءً الرزاقهم. 
وهـي حق جعلـه اهللا للفقـراء يف  أمـوال االغنياء فإن منعوهـا غصبوهم 
حقهم، وعن أمري املؤمننيA أنه قال:  «إن اهللا فرض يف أموال االغنياء أقوات 
الفقراء، فام جاع فقري إال بام منَع غني،  واهللا تعاىل سائلهم عن ذلك». فطوبى ملن 
أداها طيّبة نفسـه رغبة فيام عند اهللا  وطلباً للمزيد من فضله، ومنه تعاىل اخللف، 
 أحدٌ الـزكاة فنقصت من ماله،  فعـن اإلمـام أيب عبد اهللا  الصادقA: «ما أدّ

وال منعها أحد فزادت يف  ماله».
ومنه تعاىل نستمد التوفيق لنا وللمؤمنني، وهو أرحم الرامحني. 

ويقع البحث يف الزكاة يف ضمن مقصدين..
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املقصد األول
يف زكاة املال

وفيها مباحث..
املبحث األول

يف رشوط وجوهبا
وهي اُمور:

األول: البلوغ.
الثاين: العقل.

يـة. فال جتب عىل من هو صبـي أو جمنون أو عبد حالَ  تعلّق  الثالـث: احلرّ
الوجوب أو يف أثناء احلول. نعم ال يمنع منها السكر واالغامء ونحومها  مما يفقد 

تاً من دون أن يصدق اختالط العقل أو االصابة فيه. معه العقل مؤقّ
الرابـع: امللـك الفعيل حال تعلق الوجوب، او يف متـام احلول. وال  يكفي 

امللكية الشأنية، كاملال املوىص به قبل وفاة املويص.
(مسـألة ١): جتب الزكاة يف نامء الوقف بالرشوط املقررة إذا كان  الوقف 
بنحو يقتيض ملك املوقوف عليهم النامء بحيث يملكونه من دون  حاجة للتمليك. 
وإن كان مقتضاه وجوب متليكهم النامء فال جتب الزكاة يف  النامء بمجرد ظهوره، 



بـل البـدّ من متامية الـرشوط فيه بعد متليكهـم له. وأمـا اذا  كان مقتضاه رصف 
. النـامء عليهـم من دون متلكهـم له وال متليكهـم إياه فال جتب  الـزكاة فيه أصالً
(مسألة ٢): ال جتب الزكاة يف االعيان املشرتكة إال يف حقّ من تبلغ  حصته 

النصاب، وال يكفي بلوغ جمموع املال املشرتك النصاب يف وجوب  الزكاة فيه.
اخلامـس: القدرة عـىل الترصف، حـال تعلق الوجـوب أو يف متام احلول  
أيضاً، واملراد هبا القدرة اخلارجية والرشعية عىل الترصفات اخلارجية  باالتالف 
والترصف ونحوه مما تقتضيه القدرة عىل املال، فال جتب الزكاة يف  املال املرسوق 

واملجحود والضائع واملرهون والذي ينذر التصدق به وغري  ذلك.
(مسـألة ٣): إذا عـرض العجـز عن الترصف بعـد تعلق الـزكاة مل ترتفع  
وتكـون مضمونـة مـع التقصري يف تأخـري االداء قبل طـروء العجـز، ومع عدم  

التقصري الضامن، بل جيب أداؤها بعد جتدد القدرة.
(مسألة ٤): اإلسالم وإن مل يكن رشطاً يف وجوب الزكاة، فالكافر  خماطب 
هبا ومعاقب عليها كسائر الفروع، إال أنه ال جيب عىل املسلم ترتيب  آثار وجوهبا 

يف حقه، فله الترصف يف مال الكافر الزكوي وإن علم بثبوت الزكاة  فيه.

املبحث الثاين
فيام جتب فيه الزكاة

جتب الزكاة يف تسعة أشياء: النقدين ـ الذهب والفضة ـ واالنعام الثالث   
االبل والغنم والبقر ـ والغالت االربع ـ احلنطة والشـعري والتمر والزبيب ـ وال  
 . جتب فيام عدا ذلك حتى الرطب الذي ال يصري متراً والعنب الذي ال يصري  زبيباً
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نعم املشـهور اسـتحباهبا يف مال التجـارة، ويف احلبوب التي تنبـت من  االرض 
كالسمسـم واالرز واملـاش والدخن واحلمص والعدس والـذرة،  والثامر، دون 
اخلـرضوات كالبقل والقثـاء والبطيخ ونحوها. ويف إناث اخليل،  دون ذكورها، 
ودون احلمري والبغال. وال إشـكال يف اسـتحباهبا بام أهنا صدقة،  أما اسـتحباهبا 
بعنوان كوهنا زكاة فال خيلو عن إشـكال. نعم حيسـن اإلتيان هبا  برجاء املطلوبية 

بالعنوان املذكور.
واملهمّ الكالم فيام جتب فيه الزكاة، وهو  يقع يف ضمن فصول..

الفصل األول
يف زكاة النقدين

م يف املقصد األولـ   اُمور: يشرتط يف وجوب الزكاة فيهامـ  مضافاً إىل ما تقدّ
األول: النصاب، وهو يف الذهب عرشون ديناراً فال زكاة فيام نقص  عنها. 
وفيها نصف دينار، ثم ال جيب يف الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانري  فيجب فيه 
رش دينار، وما  بينهام معفوّ عنه. رش دينار، وهكذا كلام زاد أربعة دنانري وجب عُ عُ

أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، فال زكاة فيام نقص عنها، وفيها مخسـة  
دراهم، ثم ال جيب يف الزائد عليها، حتى يبلغ أربعني درمهاً فيجب فيها درهم  واحد. 
وهكذا كلام زاد أربعون درمهاً وجب درهم، وما بينهام معفوّ عنه، كام  يف الذهب.
. والدرهم ثالثة غرامات   (مسـألة ٥): الدينار أربعة غرامات وربع تقريباً

. رشِ الغرام تقريباً إال ربعَ عُ
(مسألة ٦): ال يكفي تلفيق النصاب من النقدين معاً بلحاظ القيمة، فإذا  



كان عنده مثالً تسعة عرش ديناراً ومائة وتسعون درمهاً مل جيب عليه يشء. نعم  يتمّ 
ق من لريات  عثامنية  النصاب من أصناف جنس واحد، فإذا كان عنده نصاب ملفّ
ق من رياالت(١) عراقية  وسعودية. وجنيهات سعودية وجبت الزكاة. وكذا امللفّ

الثاين: أن يكونا مسـكوكني بسكة املعاملة، بحيث يصدق عليهام  الدنانري 
والدراهم، دون غريها كالسبائك واحليل والرتاب من املعدنني  وغريها.

(مسألة ٧): إذا سقطت الدنانري والدراهم عن أن يتعامل هبا مل جتب  الزكاة 
فيها، سـواء كان ذلك لسـقوطها قبل فعليّة التعامل هبا، أم هلجرها بعد  ذلك، أم 

الحداث يشء فيها منع من التعامل هبا كتغيريها من أجل اختاذها  للزينة.
الثالث: احلول، وهو ميض سنة قمرية. ويكفي يف استقرار وجوب  الزكاة 
الدخول يف الشهر الثاين عرش، فال يرضّ فقد الرشائط بعد الدخول فيه.  نعم البدّ 
مـن حتقق الرشائط يف متام االحد عرش شـهراً، فال جتب الـزكاة بفقدها  وإن كان 

بفعل املكلّف فراراً من الزكاة.
(مسـألة ٨): وجوب الـزكاة وإن كان بدخول الشـهر الثاين عرش، إال أن  
الشهر الثاين عرش حمسوب من احلول األول، وال يبدأ احلول الثاين إال  بالدخول 

يف الشهر الثالث عرش.
(مسـألة ٩): مـن كان عنـده نصـاب تام أو مـا زاد عليه بام هـو معفو عنه  

فملك ما زاد عليه يف أثناء احلول، فله صور:
وىل: أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب الالحق، كام لو  كان  االُ
م عرشون ديناراً او واحد وعرشون ديناراً وملك يف أول  رجب  عنده يف أول حمرّ
م إال  نصف دينار. دينارين، وحينئذٍ ال أثر للملك املذكور، بل ال يدفع يف شهر حمرّ

وليني عملتان ذهبيّتان كانتا  متداولتني  (١) من العمالت الفضية التي كانت متداولة سابقاً، كام انّ االُ
سابقاً [النارش].
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الثانية: أن يملك نصاباً تاماً، أو ما يتمم النصاب، كام لو ملك يف  الفرض 
.  حينئذٍ يبدأ لكل  السابق يف أول رجب عرشين ديناراً اُخر أو تسعة عرش ديناراً
م الثاين نصـف  دينار، ويف أول رجب  نصـاب حـولٌ بانفراده، فيدفع يف أول حمرّ

الثاين نصف دينار.
الثالثـة: أن يملـك مـا يتمم النصـاب الالحق مـن دون أن يكـون نصاباً  
تِم  ، كام لو ملك يف الفرض املذكور يف أول رجب سـتة دنانري، وحينئذٍ  يُ مسـتقالً
رِج زكاتَه، ويستأنف حوالً آخر بعد ميض احلول  األول  حولَ النصاب األول وخيُ
م الثاين نصف دينار، ويسـتأنف حـوالً  لالربعة  للنصـاب الثـاين، فيدفع يف حمـرّ

م الثالث ستة أعشار الدينار. والعرشين ديناراً، فيدفع يف حمرّ

الفصل الثاين
يف زكاة االنعام

يشرتط يف وجوب الزكاة فيهاـ  مضافاً إىل ما تقدم يف املقصد األولـ   اُمور: 
االمر األول: النصاب.

: (مسألة ١٠): لالبل إثنا عرش نصاباً
األول: مخس، وفيها شاة.

الثاين: عرش، وفيها شاتان.
الثالث: مخس عرشة، وفيها ثالث شياه.

الرابع: عرشون، وفيها أربع شياه.
اخلامس: مخس وعرشون، وفيها مخس شياه.



السـادس: سـت وعرشون، وفيها بنـت خماض ـ وهي الداخلة يف السـنة  
الثانيةـ  فإن مل يكن عنده بنت خماض أجزأ عنها ابن لبونـ  وهو الداخل يف  السنة 
اً يف  الثالثـة ـ وال جيـزئ إذا كانت عنده بنت خماض، فـإن مل يكونا عنده كان  خمريّ

ام شاء.  رشاء أو استيهاب أهيّ
. السابع: ست وثالثون، وفيها بنت لبونـ  وهي الداخلة يف السنة  الثالثةـ 

ة ـ وهي الداخلة يف السنة الرابعة ـ. الثامن: ست وأربعون، وفيها حقّ
. عةـ  وهي الداخلة يف السنة  اخلامسةـ  التاسع: إحد وستون، وفيها جذَ

العارش: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
تان. احلادي عرش: إحد وتسعون، وفيها حقّ

، ويف  ةٌ الثاين عرش: مائة وإحد وعرشون فام زاد، وفيها يف كلِّ مخسني  حقّ
كل أربعني بنت لبون، وحينئذٍ يتعنيّ احلسـاب بالنحو الذي ال يفضل  معه عرش 
ال زكاة فيها، إما باالقتصار عىل أحد احلسـابني فيقترص يف مثل املائة  واخلمسـني 
ا  بالتخيري بينهام  عىل اخلمسـينات، ويف مثل املائة والسـتني عىل االربعينات، وإمّ
ع عىل  ا بالتبعيض كام يف مثل املائتني  والثامنني، حيث توزّ كام يف مثل املائتني، وإمّ

. رشْ أربع مخسينات وأربعينَني، ونحو ذلك. وعىل  ذلك ال عفو إال عامّ دون العَ
وىل ذات السنام   (مسألة ١١): الفرق يف االبل بني العراب والبخايت، واالُ

الواحد والثانية ذات السنامني.
وىل  ب اخلمسة  االُ (مسألة ١٢): األحوط وجوباً يف الشاة التي جتب يف النصُ
أن تدخل يف السنة الثانية إن كانت من الضأن، ويف السنة الثالثة إن كانت  من املاعز.

(مسألة ١٣): للبقر نصابان:
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ويلـ  وهو مادخل يف السنة الثانيةـ   واألحوط  األول: ثالثون، وفيها تبيعٌ حَ
نثى. وليس فيام دون   الثالثني يشء. وجوباً عدم إجزاء التبيعة، وهي االُ

ـنّة ـ وهـي ما دخل يف السـنة الثالثة ـ والظاهر   سِ الثـاين: أربعون، وفيها مُ
ـنّ ـ وهو الذكر ـ فإذا بلغ الستّني ففيها تبيعان، فإذا بلغ السبعني   عدم إجزاء املُسِ
ففيهـا تبيع ومسـنّة، فـإذا بلغ الثامنني ففيه مسـنّتان، فإذا بلغ تسـعني ففيها ثالثة  
سـنّة، فإذا بلغ مائة وعرشة   أتبِعـة، فـإذا بلغ مائة فاألحوط وجوباً دفع تبيعني ومُ
فاألحـوط وجوباً دفع تبيع ومسـنّتني، فإذا بلغ مائـة وعرشين فاألحوط وجوباً  
دفـع ثالث مسـنّات، ثم االحتياط بدفع مسـنّة لكل أربعـني، وتبيع لكل ثالثني 
وإذا  انقسـم املوجود عـىل العددين معاً، تعني احلسـاب عـىل االربعني كاملائتني  
واالربعني، فيدفع ست مسنّات، ال ثامنية أتبِعة، ويقترص يف مراعاة الثالثني  عىل 
ات  إكامل حسـاب املوجـود، كام لو كان عنده مائة ومخسـون فيدفع ثالث  مسـنّ

. كل ذلك مقتىض االحتياط الوجويب. وتبِيعاً، المخسة أتبعة مثالً
نعـم قد يتناىف احلسـابان، كام لـو كان عنده مائة وثالثـون، فإنه إذا اقترص  
ات وبقي عرش بقرات معفواً عنها،   عىل حسـاب االربعني كان عليه ثالث مسـنّ
ة الربعني. فالالزم   وإذا مجع بني احلسـابني كان عليه ثالثة أتبعة لتسـعني ومسـنّ
االحتياط ولـو باالنتقال الكثر القيمتني، أو بدفع االمرين معاً للفقري ليقبض ما  
ينطبق عليه الزكاة واقعاً ثم يتصالح معه عىل تعيني ملكه مما أخذ، أو بغري  ذلك. 

وعىل ذلك خيتص العفو بام دون العرشة.
(مسـألة ١٤): اجلاموس والبقر جنس واحـد، فيجب يف النصاب يف كل  
منهـام مـا جيب يف النصـاب من االخر، ويتـم النصاب بامللفق منهـام. ويتخري يف  

الدفع من كل منهام ولو مع كون النصاب من االخر.
ب: (مسألة ١٥): للغنم مخسة نُصُ



األول: أربعون، وفيها شاة، وليس فيام دون االربعني يشء.
الثاين: مائة وإحد وعرشون، وفيها شاتان. 

الثالث: مائتان وشاة، وفيها ثالث شياه. 
الرابع: ثالثامئة وشاة، وفيها أربع شياه. 

اخلامس: أربعامئة فام فوق، ففي كل مائة شاةٌ بالغاً ما بلغ.
(مسـألة ١٦): الفـرق يف الغنم بني الضأن واملاعـز، فيتم النصاب بامللفق  

منهام، كام جيزئ أحدمها عن االخر.
(مسـألة ١٧): األحوط وجوباً يف الشـاة التي جتب يف الغنم أن تدخل يف  

السنة الثانية إن كانت من الضأن، ويف السنة الثالثة إن كانت من املاعز.
(مسـألة ١٨): ال جيب دفع الزكاة من النصـاب، بل جيوز الدفع من غريه  
نوثة أو كون املدفوع دون النصاب يف القيمة. ولو مع االختالف يف الذكورة واالُ

(مسـألة ١٩): الفرق بني الصحيح واملريض والسـليم واملعيب والشاب  
ه   واهلـرم يف العـدّ من النصـاب. وال جيوز دفـع املريـض إال إذا كان النصاب كلُّ
ه معيباً، وال دفع اهلرم إال إذا كان   مريضاً، وال دفع املعيب إال إذا كان النصاب كلُّ
. واألحوط وجوباً يف صورة جواز دفع املريض أو املعيب  أو  ه هرماً النصاب كلُّ

اهلرم االقتصار عىل الدفع من النصاب.
ـوم، بحيث يصدق عرفاً أهنا سـائمة يف احلول. وال  يرضّ  االمر الثاين: السَّ
رّ  فهـا اتفاقاً بالنحو الذي ال ختلو منه السـوائم عادة، لـرضورة من مطر أو  حَ علَ
د علفها مـدة قليلة بالنحو الذي ال يتعارف يف السـوائم، ففي   أو بـرد. وأمـا تعمّ

وم معه إشكال، واالظهر العدم. صدق السَّ
(مسـألة ٢٠): الظاهر توقف السـوم عىل رعي احليوان بنفسـه يف املراعي  
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املكشـوفة الواسـعة كالصحاري ونحوها مما ينبت فيها بنفسه وإن كانت مملوكة  
وكان الرعـي فيها بثمن، فال يكفي الرعي يف البسـاتني وإن اعتلف مما زرع فيها  
بنفسـه، وال يف الصحاري إذا اعتلف زرعـاً مملوكاً لزارعه، وال يف املزابل  امللقاة 
اً، بـل ال يكفي علفها ممـا  ينبت يف  ـه جمانيّ يف الطـرق الضيّقـة. وإن كان ذلـك كلّ
لها عىل  اعتالفه. نعم ال  ه ومجعه هلا ومحَ د الراعي جزّ االرايض املكشـوفة إذا تعمّ
يرض يف صدق السـوم علفُ احليوان ما قد يلقـى صدفةً يف  املراعي لعجز حامله 

عن نقله أو لسقوطه عن االنتفاع املعدّ له، لعفن أو غريه.
عدّ للعمل من نقل   االمر الثالث: أن ال تكون عوامل واملراد بالعوامل ما تُ
أو حـرث أو غريمهـا. وال يكفي يف صدقها وقوع العمل هبـا صدقةً من دون أن  
ـدّ لذلـك، كـام لو ركب الراعـي أو غريه ظهر بعـض االبل أو اسـتقى املاء به   عَ تُ

حلاجة طارئة.
االمر الرابع: احلول، عىل النحو املتقدم يف زكاة النقدين.

(مسـألة ٢١): من كان عنده نصاب تام فملَك ما زاد عليه يف أثناء احلول  
فله صور:

وىل: أن يملـك مقدار العفـو من دون أن يبلغ النصاب الالحق، كام لو   االُ
  ،م أربعون شـاة فملك يف أول رجب مخسـني شـاة اُخر كان عنـده يف أول حمرّ
، وحينئذٍ الأثر للملك املذكور، بل ال   أو كان عنـده مخس من االبل فملك ثالثـاً

م إال شاة واحدة. يدفع يف شهر حمرّ
م مخس من  االبل  اً، كام لو كان عنده يف أول حمرّ الثانية: أن يملك نصاباً تامّ
فملك يف أول رجب مخساً اُخر وحينئذٍ يبدأ لكل نصاب حولٌ بانفراده  فيدفع 

.م الثاين شاة ويف رجب شاة اُخر يف حمرّ



الثالثـة: أن يملـك مايتمـم النصـاب الالحـق مـن دون أن يكـون نصاباً  
م ثالثون بقـرة فملك يف أول رجب اثنتي   ، كام لـو كان عنده يف أول حمرّ مسـتقالً
عـرشة بقـرة. وحينئذٍ يتمّ حول النصاب األول وخيرج زكاته، ثم يسـتأنف بعده  
ة.  م الثالث  مسـنّ م الثاين تبيعاً، ويف حمرّ حـوالً آخـر للنصاب الثاين، فيدفع يف حمرّ
م عـرشون من االبل وملـك يف أول  رجب  ومثلـه مـا إذا كان عنـده يف أول حمرّ
م الثالث بنـت  خماض. نعم  م الثاين أربع شـياه ويف حمرّ سـبعاً، فإنـه يدفع يف حمـرّ
مس  لـو ملك يف الفرض مخسـاً مـن االبل كان من الصـورة الثانيـة، فيدفع  للخَ
م أربع  شـياه ويف  االخـرية يف رجـب الثاين شـاة، ويبقـى عىل ذلك يدفـع يف حمرّ
رجـب شـاة، إىل أن تزيد االبل فيبـدأ بحول جديد للمجموع بعـد انتهاء  حويلَ 

ملكه سابقاً وتنتقل فريضته من الشياه إىل فريضة املجموع.
(مسـألة ٢٢): ابتداء حول الصغار من حني والدهتا سـواء كانت أمهاهتا  

سوائم أم معلوفات. نعم لو علفت قبل احلول مل جتب فيها الزكاة.

الفصل الثالث
يف زكاة الغالت

وقد تقدم أهنا احلنطة والشـعري والتمر والزبيب، وال جتب يف غريها حتى  
. ويشـرتط يف وجوب   الرطـب الـذي ال يصري متراً والعنـب الذي ال يصري زبيباً
الـزكاة فيهـاـ  مضافاً إىل مـا تقدم يف املقصد األولـ  النصـاب وهو ما يبلغ ألف  

. كيلو وأربعة وأربعني كيلواً وربعاً تقريباً
(مسألة ٢٣): املدار يف قدر النصاب عىل ما يصدق عليه احلنطة  والشعري 
والتمـر والزبيـب، فـإذا بلغت الثمـرة النصاب قبـل أن يصدق عليهـا ذلك  ثم 
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دقِ العناوين املذكورة عليها مل جتب الزكاة. نقصت عنه عند جفافها وصِ
(مسـألة ٢٤): يضـم النخيـل والكـرم والـزرع بعضه إىل بعـض يف بلوغ  
النصـاب وإن كان يف أمكنـة متباعـدة، وكـذا إذا اختلـف زمان إدراكـه إذاكان  
االختالف بالنحو املتعارف يف بلوغ ثمرة العام الواحد. وأما إذا كان االختالف  
بفاصـل كثري خارج عن املتعارف فالظاهـر عدم ضم بعضه إىل بعض، وإن كان  

. الضم أحوط استحباباً
(مسـألة ٢٥): البـدّ يف وجـوب الـزكاة يف الغـالت من متاميـة الرشوط  
املتقدمـة ـ هنـا ويف املقصـد األول ـ عندمـا يصـدق عـىل الثمرة عنـوانُ احلنطة  
والشعري والتمر والزبيب، فلو بلغ الصبي أو عقل املجنون أو قدر عىل املال  بعد 
صـدق ذلك عـىل الثمرة مل جتب الزكاة، وكذا لو اشـرتاها، بل تكون الزكاة  عىل 
البائع، أما لو اشرتاها قبل ذلك فصدقت العناوين املذكورة عند املشرتي  كانت 

الزكاة عليه دون البائع.
(مسألة ٢٦): زمان تعلّق الزكاة بالثمرة وإن كان هو زمان صدق العناوين  
املتقدمة عليها ـ كام سبق ـ إال أنه جيوز تقديم أداء الزكاة يف الزبيب عند  صريورة 
الثمـرة عنباً، بعـد ختمني مقداره حني يصري زبيباً ودفـع الزبيب من غري  الثمرة.

(مسـألة ٢٧): جيـوز للاملـك التـرصف يف الثمـرة قبـل صـدق العناوين  
ف يف البرس   املذكـورة وإن زاد عـىل املتعـارف من دون ضـامن للزكاة، فلو تـرصّ
والرطب واحلـرصم والعنب مثالً باالكل واهلبة والبيع ونحوها مل يضمن الزكاة  

. باملقدار الثابت فيها لو صارت متراً أو زبيباً
(مسـألة ٢٨): إذا مات املالك بعد صـدق العناوين املذكورة ثبتت الزكاة  
يف العـني ووجـب عىل الورثـة إخراجها. أمـا إذا مات قبله وصدقـت العناوين  



املذكورة يف ملك الورثة فال جتب إال عىل من بلغت حصته منهم النصاب.  وكذا 
احلكم فيام إذا كان االنتقال بغري االرث كالبيع واهلبة.

(مسـألة ٢٩): ال جتب املبادرة لالخراج قبـل تصفية الغلة واجتذاذ التمر  
واقتطاف الزبيب عىل النحو املتعارف، إال أن تتعرّض الثمرة للخطر عىل  خالف 
املتعـارف، فيجب عـىل من حتت يـده الثمرة املبـادرة الخراج الـزكاة  وإيصاهلا 
الهلهـا مع تيرس ذلك، ومـع التفريط حينئذٍ يضمن. وأما املبـادرة بعد  التصفية 

واالجتذاذ واالقتطاف فسيأيت الكالم فيها يف الفصل الرابع.
(مسـألة ٣٠): ال تتكـرر الزكاة يف الغـالت بتعاقب السـنني، فإذا أعطى 
زكاة  احلنطة مثالً ثم بقيت عنده أكثر من سنة مل جتب فيها الزكاة مرة اُخر وإن 

بقيت  الرشوط املعتربة فيها. وهذا بخالف االنعام والنقدين.
(مسألة ٣١): الظاهر عدم استثناء املؤن التي حيتاج إليها الزرع والثمر من  
اُجرة الفالح واحلارث والساقي والعوامل واالرض وغريها، من دون فرق بني  
املؤن التي حيتاجها قبل طلوع الثمرة وبعده قبل صدق العناوين املتقدمة  وبعده، 
ومنها الرضائب التي يأخذها السلطان. نعم مايأخذه من عني الثمرة  غصباً بعد 
متاميـة النصاب يرد نقصه عىل الزكاة بالنسـبة إذا مل يمكـن التخلص  منه. كام أن 
ماجيعـل عىل العني من املؤن ـ كام يف املزارعة ـ يسـتثنى قبـل  النصاب، فال جتب 
الزكاة عىل املالك إال إذا كان الباقي له من الثمرة بقدر  النصاب. كام أنه ال جتب 

الزكاة عىل العامل يف املزارعة إال إذا بلغت حصته من  الثمر بقدر النصاب.
ودة والرداءة ختريّ  املالك  ة الواحدة يف اجلَ (مسألة ٣٢): إذا اختلفت أنواع الغلّ
يف الدفع من أهيا شـاء. وإن كان األحوط استحباباً عدم دفع الرديء عن  اجليّد.

(مسـألة ٣٣): ورد العفـو عن الزكاة يف نوعني من التمـر، ومها اجلعرور  
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صفا بأهنام من أردأ  أنواع  واملعافـارة، كـام ورد النهي عن دفعهام يف الزكاة، وقد وُ
التمر عظيام النو قليال اللحا. وال يتيرسّ لنا حتديدمها، فمع اشتباه نوع  من التمر 
الرديء هبام جيب االحتياط بدفعِ الزكاة عنهام ولو منهام، وعدمِ  دفعهام عن غريمها.

رشُ إذا سـقي   (مسـألة ٣٤): املقدار الواجب إخراجه يف زكاة الغالت العُ
بال عالجـ  سيحاً أو بامء السامء أو بمصّ عروقه من ماء االرضـ  ونصفُ  العرش 
قي بالدالء والنواعري واملكائن الزراعية  ونحوها. وإذا  إذا سقي بعالج، كام لو سُ
سقي بالوجهني فالتنصيف، فيجب يف النصف العُرش ويف  النصف االخر نصفُ 
عتدّ  العرش، سواءً تساويا أم كان أحدمها أكثر. إال أن تكون  غلبة أحدمها بنحو اليُ

. ته فالعمل عىل الغالب حينئذٍ معه باالخر لقلّ
(مسـألة ٣٥): ليس مـن العالج حفر النهر واسـتنباط العني وإصالحهام  
وفتـح طريـق املاء للزرع، فيجب العرش مع مجيع ذلك إذا كان املاء يرتفع بنفسـه  

إىل مستو الزرع من دون عالج.
(مسـألة ٣٦): االمطـار املعتـادة يف السـنة ال ختـرج ما يسـقى بعالج عن  
اً هبا، فيجب حينئذٍ   ة معتدّ حكمه، إال إذا كثرت بحيث يسـتغنى عن الدوايل مـدّ
التنصيف عىل نحو ماتقدم يف املسألة (٣٤)، ولو استغنى هبا عن العالج يف  متام 

ته فالواجب العرش. املدة أو أكثرها بحيث ال يعتدّ بالسقي بالعالج لقلّ
(مسـألة ٣٧): املـدار يف وجوب العُرش ونصف العُرش عـىل الثمر ال عىل  
صـول، فـإذا كان النخـل أو الكرم حني غرسـه يسـقى بعالج فلـامّ بلغ أوان  االُ
االثـامر  اسـتغنى سـقيه عن العـالج وجب يف الثمـر العرش، ولـو كان بالعكس 

وجب نصف  العرش.



املبحث الثالث
يف املستحقني للزكاة

وفيه فصالن..
الفصل األول 

يف أصناف املستحقني
وهم ثامنية، كام نطق هبم الكتاب املجيد:

األول والثاين: الفقري واملسكني، والثاين أسوأ حاالً من األول، ويكفي  يف 
كل منهـام عدم قدرته املالية عىل القيام بمؤنة سـنته الالئقـة بحاله له ولعياله  من 
غـري إرساف. والغنـي بخالفهام، وهو من يقـدر عىل القيام بمؤنة سـنته بالنحو  
املذكور. نعم لو كان مديناً ديناً حاالً ال يقدر عىل وفائه كان فقرياً أيضاً وحلت  له 

الزكاة.
(مسـألة ٣٨): إذا كان الشـخص غـري مالك ملقدار املؤنـة املذكورة إالأنه  
كان قـادراً عىل حتصيلها بصنعة أو حيـازة أو جتارة مل حتلّ له الزكاة. ولو مل  يفعل 
تكاسـالً مل حتـلّ له، إال أن يمـيض وقت التحصيل، كام لـو كان وقت  التحصيل 
ـاً من السـنة فلم يفعل حتى مـىض الفصل املذكور، فيحـلّ له  أخذ  فصـالً خاصّ

. الزكاة حينئذٍ
(مسـألة ٣٩): إذا كان قـادراً عـىل تعلم صنعة تكفيه فلـم يفعل مل حيل له  
أخـذ الـزكاة. نعـم إذامىض وقـت التعلم جاز لـه أخذها. وكذا جيـوز له االخذ 
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لسـدّ  نفقتـه يف مـدة التعلّم أو قبلـه، وإن كان األحوط وجوبـاً االقتصار عىل ما 
إذا مل  يقدر عىل سـد حاجته باالسـتدانة مع القدرة عىل الوفاء يف نفس السنة بعد  
التعلم، مثالً إذا كان زمان التعلم شـهري ربيع جاز له ان يأخذ من الزكاة لنفقة  
شهري حمرم وصفر وشهري ربيع، إال إذا كان قادراً عىل االستدانة هلا ثم الوفاء  

بعد التعلم قبل شهر حمرم الثاين.
(مسألة ٤٠): إذا كان له رأس مال يتكسب به أو ضيعة يستنميها أو عقار  
أو آالت أو حيوانـات يؤجرهـا أو يعمل عليها لكن ال يكفيه ماحيصله منها جاز  
تتميم حاجته من الزكاة، وال جيب عليه بيع االشياء املذكورة وإن كان ثمنها  وافياً 
لة الكتساب  النفقة  مور املذكورة معطلة غري مستغَ بمؤنة سنته. نعم إذا كانت االُ
وال حمتاجـاً إليهـا يف حياته وكان ثمنها وافياً بمؤنة سـنته مل حيلّ لـه أخذ  الزكاة.

(مسـألة ٤١): إذا كان قادراً عىل التكسب لكنه كان منافياً لشأنه ـ بحيث  
يكون وهناً عليه أو عىل بعض اجلهات التي جيب حفظهاـ  جاز له االخذ من  الزكاة.

(مسألة ٤٢): دار السكنى واخلادم وفرس الركوب املحتاج إليها بحسب  
حالـه ـ ولـو لكونه من أهـل الرشف ـ ال يمنع مـن أخذ الزكاة، وكـذا ما حيتاج 
إليه  بحسـب شـأنه من الثياب واالثاث والكتب وغريها. نعم ما كان زائداً عن 

حاجته  يمنع من أخذ الزكاة إذا كان يفي بمؤنة سنته.
(مسـألة ٤٣): إذا أمكن إبدال ما عنده من دار وأثاث أو غريمها مما حيتاج  
، فإن كان املوجود عنده زائداً عن مقتىض شـأنه وغري مناسب   إليه بأقل منه قيمةً

له وجب االبدال، وإن كان مناسباً له مل جيب االبدال.
(مسألة ٤٤): طالب العلم جيوز له االخذ من الزكاة إذا كان فقرياً عاجزاً  
عن التكسب ولو لكونه منافياً لشأنه، وكذا إذا كان طلب العلم واجباً عليه عيناً 



ـ  ولو لعدم قيام غريه بام يؤدي الواجب ـ وكان االنشـغال به مزامحاً للتكسـب،  
بحيـث ال يمكنـه اجلمـع بينهام، ويف غري هاتـني الصورتني ال حتلّ لـه الزكاة من  
سهم الفقراء. نعم جيوز أن يدفع له من سهم سبيل اهللا تعاىل باملقدار الذي  حيمله 

. عىل طلب العلم إذا ترتب عىل طلبه له فائدة راجحةٌ رشعاً
(مسـألة ٤٥): جيـوز للزوجة أخـذ الزكاة إذا مل يكن الـزوج باذالً لنفقتها  
جي، أما إذا كان باذالً هلا أو كانت قادرةً عىل   ومل تقدر عىل إجباره بوجه غري حرَ

جي فال جيوز هلا أخذ الزكاة. إجباره بوجه غري حرَ
لّ هلا االخذ من الزكاة. (مسألة ٤٦): سقوط نفقة الزوجة بالنشوز الحيُ

(مسألة ٤٧): غري الزوجة ممن جتب نفقته عىل غريه إن كان من جتب  نفقته 
عليـه واجـداً للنفقة باذالً هلا من دون حرج معتدّ به يف أخذ النفقة منه  فاألحوط 

وجوباً عدم أخذه من الزكاة. أما يف غري ذلك فيجوز له االخذ منها.
(مسألة ٤٨): وجود املتربع بالنفقة للفقري من دون أن جتب عليه ال  يمنعه 

من أخذ الزكاة واالستغناء هبا عنه.
ـ  ولو   (مسـألة ٤٩): املدعـي للفقـر إن مل يُعلم حاله فإن كان فقرياً سـابقاً
ق إال إذا   لم غناه سـابقاً مل يصـدَّ حينـام كان طفـالً ـ جاز البنـاء عىل فقره، وإن عُ
حصل االطمئنان بفقره، ولو من شـواهد وقرائن خارجية. وكذا احلال لو أخرب  

شخص بفقر غريه.
(مسألة ٥٠): إذا شهد بفقر الشخص غريه، فإن متت بالشهادة البينة عمل  هبا، 
وكذا إذا اوجبت الوثوق. وإال جر عليه ما تقدم يف املسألة السابقة من  التفصيل.

(مسألة ٥١): دفع الزكاة للفقري عىل أحد وجهني:
األول: متليكـه إياهـا، والبد من قصده أو قصد وليّـه أو وكليه التملُّك ملا  
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يأخذه وإن مل يعلم بأنه زكاة ومل يقصده بل أخذه غافالً عن ذلك أو بتخيل كونه  
هديـة. أمـا لو مل يقصد التملُّك فال يتم هـذا الوجه، كام لو دفع إليه عىل أنه ملكه  
كه برشط أن ال يكون زكاة ملتفتاً لذلك. سابقاً وقد اُرجع إليه، وكذا لو قصد متلُّ

الثـاين: رصفهـا يف مصاحلـه، كام لو دفع إليـه الطعام الزكـوي فأكله، وال  
حيتـاج هـذا إىل القصد منـه وال من وليه أو وكليـه، فلو دفع لـه الطعام الزكوي  
فأخـذه عـىل أنه ملكه سـابقاً قـد اُرجع اليه، أو عـىل أنه ليس بزكاة بـل هدية أو 
غـري  ذلـك مل يمنـع من حصول هذا الوجـه. نعم ال بد من رصفـه له يف مصالح 
ّن مِن شأنه   نفسه،  كام لو أكل الطعام بنفسه، وال يكفي رصفه يف مصالح غريه ممِ
. إال أن يكون ذلك   الرصف عليه، كواجب النفقة والضيف عىل األحوط وجوباً

. الغري فقرياً أيضاً ويقصد دافع الزكاة بذهلا له أيضاً
(مسـألة ٥٢): إذا كان للاملك دين عىل الفقري جاز احتسابه من الزكاة بال  
. نعم إذا كان   حاجـة إىل دفعهـا له ثـم أخذها منه، سـواء كان املدين حياً أم ميتـاً
ينه من   ينه من الزكاة إالأن يتعذر وفاء دَ ينه مل جيز احتساب دَ للميت تركة تفي بدَ
الرتكة المتناع الورثة من وفائه جهالً أو عصياناً وعدم تيرس إجبارهم عىل الوفاء  

أو إقناعهم به.
(مسـألة ٥٣): إذا دفع الزكاة لشـخص باعتقاد فقره فبان كون املدفوع له  

غنياً، فلذلك صورتان:
وىل: أن تكـون متعيّنة بالعزل، من دون أن تنشـغل هبا ذمته، إما لعزهلا   االُ
مـن نفس النصـاب أو من غريه. وحكمهـا أنه مع تفريط الدافـع وخروجه عن  
. مقتىض واليته يف إحراز فقره يكون ضامناً هلا، ومع عدم تفريطه   ال يكون ضامناً

الثانيـة: أن ال تكـون متعيّنة بالعزل، كام لو أتلف النصاب قبل دفع الزكاة  



فإنتقلـت الزكاة إىل ذمتـه، أو تكون متعيّنة بالعزل إال أهنا مضمونة عليه لتأخريه  
دفعهـا مع وجـود املسـتحق أو لتفريطه يف حفظهـا، واألحوط وجوبـاً هنا بقاء  

ط يف إحراز فقرِ من دفعها إليه. الضامن عليه مطلقاً وإن مل يُفرِّ
ه يف حق دافع الزكاة، وأما يف حق آخذها فيجري عليه حكم آخذ   هـذا كلّ
املال بال حق، فيضمن وال يرجع عىل الدافع، إال أن يكون مغروراً من قبله  لعدم 

إخباره له بأن املدفوع إليه زكاة.
وهـذا التفصيـل جيري يف مجيع موارد دفع الزكاة لغري املسـتحق، مثل من  
جتـب نفقته. نعم من دفع زكاتـه لغري املؤمن باعتقاد أنه مؤمن جتزئ عنه إذا كان  
قد اجتهد يف الفحص، ومع تقصريه ال جتزئ عنه، من غري فرق يف الصورتني  بني 

تعيّنها بالعزل وعدمه.
الثالث ـ من املستحقني للزكاة ـ: العاملون عليها، وهم املنصوبون  الخذ 
الزكاة وحفظها وضبطها وإيصاهلا لوليّها أو إىل املستحق. والذي ينصبهم  لذلك 
هو اإلمام أو نائبه اخلاص. ويف والية احلاكم الرشعي عىل ذلك إشكال،  بل منع.

الرابع: املؤلفة قلوهبم، وهم املسلمون الذين يضعف اعتقادهم  باملعارف 
د  قَ لـوا من  عُ الدينيـة فيعطـون من الزكاة تأليفـاً لقلوهبم ليأنسـوا بالدين ويتحلّ

اجلاهلية وينظروا بعني بصائرهم بعيداً عنها.
اخلامس: الرقاب، واملراد بذلك عتق العبيد. إما لكوهنم مكاتَبني  عاجزين 
روا، أو  لكوهنم  وا ما عليهم ويتحرّ ون من الزكاة ليؤدّ عن أداء مال الكتابة فيُعطَ
ة  فالالزم  عتَقون. وأما لو مل يكونوا حتت الشـدّ ون ويُ ة، فيُشـرتَ عبيداً حتت الشـدّ
االقتصـار عىل ما إذا مل جيـد مرصفاً للزكاة غريهم، حتى لـو كان اململوك  مؤمناً 

. عىل األحوط وجوباً
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السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن  
. فَ كانوا مالكني قوت سنتهم، برشط أن ال تكون ديوهنم يف معصية وال رسَ

(مسألة ٥٤): وفاء دين الغارم من الزكاة يكون بوجهني: 
األول: أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه هبا بعد أن يملكها.

الثـاين: أن يوىفّ دينـه من الزكاة ابتداءً من دون أن تُدفع الزكاة له، بل وإن  
مل يعلم هبا.

(مسألة ٥٥): لو كان صاحب الزكاة هو الدائن جاز له احتساب دينه عليه  
دين من   زكاة، نظري ماتقدم يف املسـألة (٥٢)، وأما أن جيعل شـيئاً مـن زكاته للمَ
دون أن يقبضه املَدين ثم يأخذه وفاءً عن دينه فهو ال خيلو عن إشكال،  واألحوط 

وجوباً عدم االجتزاء به.
(مسـألة ٥٦): لـو كان الغـارم ممن جتب نفقتـه عىل صاحب الـزكاة جاز  
لصاحـب الـزكاة إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه أو وفـاء دينه منها ابتداءً من دون 

أن  يدفعها إليه.
.  واألحوط  السابع: سبيل اهللا تعاىل، وهو مجيع سبل اخلري الراجحة رشعاً
وجوبـاً االقتصار عىل اجلهات العامة، كبناء املسـاجد والقناطر وإقامة  الشـعائر 
الدينيـة ونحوهـا. وأمـا اجلهات اخلاصـة كالتزويج واحلج ونحوهـا  فاألحوط 

وجوباً ختصيصها بسهم الفقراء، فيعترب يف من ينتفع فيها الفقر.
الثامن: ابن السـبيل، وهو املسـافر الذي نفذت نفقته بحيث ال يقدر عىل  
الذهـاب إىل بلده ولو ببيع بعض ما يسـعه االسـتغناء عنه مـن متاعه، بل الالزم  
رت عليه االستدانة والوفاء من ماله من غري حرج. وال   االقتصار عىل ما إذا تعذّ

يشرتط فيه أن يكون فقرياً يف بلده. نعم يشرتط أن ال يكون سفره يف معصية.



الفصل الثاين 
يف رشوط املستحقني

وهي اُمور:
األول: اإلسـالم، فال يعطى الكافر إال من سـهم سـبيل اهللا إذا كان دفعه 
له  من أجل صالح الدين أو املؤمنني، كام إذا كان لدفع رشه عنهم أو االسـتعانة 

به  ملا ينفعهم.
الثـاين: االيامن، فال يعطى الكافر وال غري املقرّ بوالية أهل البيت (عليهم 
السـالم)،  حتى من سـهم املؤلّفـة قلوهبـم، وإن كان يف دفعهـا تأليف هلم، عىل 
األحـوط  وجوباً يف عصور عدم بسـط يـد اإلمامA. نعم جيـوز الدفع له من 
سهم سبيل  اهللا إذا كان دفعها له من أجل صالح الدين او املؤمنني، نظري ما تقدم.
(مسألة ٥٧): جيوز دفع الزكاة الطفال املؤمنني وجمانينهم، فإن كان  بنحو 
التمليـك وجـب قبول وليّهـم، وإن كان بنحو الرصف مبارشة أو بتوسـط أمني  
كفى إذن وليّهم يف ذلك، بل ال حيتاج إىل إذنه مع العلم بصالح الرصف  املذكور 

هلم من دون مزاحم.
(مسـألة ٥٨): إذا أعطى املخالفُ زكاته أهلَ نحلته ثم اسـتبرص أعادها.  

وإن كان قد أعطاها املؤمنَ أجتزأ هبا.
(مسألة ٥٩): ال تشرتط العدالة يف مستحق الزكاة، بل جيوز دفعها  ملرتكب 
املعايص عدا شـارب اخلمر، واألحوط وجوباً عدم دفعها ملرتكب  الكبائر التي 
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هـي أعظم من رشب اخلمر، كرتك الصالة. بل حيـرم دفعها للعايص  إذا كان يف 
دفعها له تشجيع عىل املعصية، كام جيب منعه منها إذا كان منعه هنياً  له عن املنكر.
الثالـث: أن ال يكـون ممن جتب نفقته عىل املُعطي، وهم االبوان وإن  علوا 
واألوالد وإن نزلـوا والزوجـة الدائمة إذا مل تسـقط نفقتهـا واململوك، فال  جيوز 

إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة.
(مسـألة ٦٠): جيـوز ملـن عليه الزكاة دفعهـا ملن جتب عليه نفقتـه إذا كان  
م النفقة الواجبة   عاجـزاً عـن االنفاق عليه باملقدار الالزم عليه، فيدفع لـه ما يتمّ
عليـه، كام جيوز أن يدفع له من الزكاة للتوسـعة غري الالزمـة عليه باملقدار الذي  
حيتـاج إليه عرفـاً، وجيوز دفعها أيضاً لنفقـة ال جتب عليه، كوفـاء الدين والقيام  

ببعض الواجبات الرشعية والعرفية املتوقفة عىل املال.
(مسألة ٦١): إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته ملن جتب عليه  نفقته 

يف حياته مع فقرهم.
(مسألة ٦٢): جيوز للزوجة دفع زكاهتا لزوجها ولو كان لالنفاق عليها.

الرابع: أن ال يكون هاشـمياً إذا كانت الزكاة من غري اهلاشـمي. من دون  
فرق بني سـهم الفقراء واملساكني وغريمها من سائر السهام حتى سهم سبيل اهللا  
تعاىل. نعم البأس بترصفهم يف االوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، كاملسـاجد  

واملدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها.
(مسـألة ٦٣): املـراد من اهلاشـمي من انتسـب هلاشـم بـاالب، دون من  

م فقط. انتسب له باالُ
(مسألة ٦٤): الظاهر شمول اهلاشمي ملن انتسب هلاشم بالزنا فال حتلّ  له 

الزكاة من غري اهلاشمي.



(مسـألة ٦٥): جيوز للهاشـمي أن يأخذ زكاة اهلاشمي، من دون فرق بني  
. السهام أيضاً

(مسـألة ٦٦): جيوز للهاشـمي أخذ زكاة غري اهلاشـمي مـع االضطرار.  
واألحوط وجوباً االقتصار عىل الرضورة احلقيقية، نظري االضطرار للميتة.

(مسـألة ٦٧): ال حيـرم عـىل اهلاشـمي غـري زكاة املـال وزكاة الفطرة من  
الصدقـات الواجبـة، كالكفارات، والفدية، والصدقة املنـذورة، فضالً عن مثل  
اللقطـة وجمهـول املالك ممـا وجب التصـدق به عـىل الدافع دون املالـك، وكذا  
رات. الصدقات املندوبة. نعم ينبغي تنزهيهم عامّ يبتني عىل االستهوان من  املحقَّ

(مسـألة ٦٨): يثبت كونه هاشـمياً بالعلم وبالبيّنة وبالفراش، كمن تولّد 
مـن  أمـرأة هي فـراش للهاشـمي وإن احتمل عدم تولـده منه لزنا أو وطء شـبهة 
حمتمـل.  كام يثبت بالشـياع املوجب للوثوق. وال يكفي جمـرد الدعو من دون 
ذلك.  نعم يشـكل مع الدعو املذكورة دفع زكاة غري اهلاشـمي له، إال أن يعلم 

بعدم  استناده يف دعواه إىل حجة أو قامت البنيّة عىل كذبه فيها.

املبحث الرابع
يف بقية أحكام الزكاة

(مسـألة ٦٩): للاملـك الوالية عـىل رصف الزكاة يف مصارفها السـابقة، 
عـدا  سـهم العاملـني عليها، ملـا تقدم من عـدم الوالية عـىل نصبه لغـري اإلمام 
ونائبـه  اخلاص. وحينئذٍ ال جيب عىل املالك دفع الـزكاة للحاكم الرشعي ليتوىلّ  
رصفها يف مصارفها، بل لو دفعها إليه ال يكون احلاكم إال وكيالً عن املالك، ولو  
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انشـغلت ذمة املالـك هبا مل تربأ بالدفـع للحاكم، بل تتوقـف براءهتا عىل رصف  
احلاكم هلا يف مصارفها.

(مسألة ٧٠): ال جيب البسط عىل االصناف الثامنية، وال عىل أفراد  صنف 
واحد، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

(مسـألة ٧١): الـزكاة حقٌّ متعلّـق بالعني يمنع عىل األحـوط وجوباً من  
ف فيها املالـك بالنحو   التـرصف اخلارجـي فيهـا باالتـالف ونحـوه. ولو تـرصّ

ط يف أداء الزكاة حتى تلفت العني. منها، وكذا لو فرّ املذكور ضَ
(مسألة ٧٢): إذا ترصف املالك يف املال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه.  فإن 
قة  بالعني،  كان التـرصف املذكـور يف متام النصاب نفذ البيع وبقيت الـزكاة متعلِّ
فإن أداها البائع من غري العني سلمت العني للمشرتي، وإن أداها من  العني كان 
م العني  للمشرتي كان  ها البائع وسـلّ للمشـرتي خيار تبعّض الصفقة وإن مل يؤدّ
ضامنـاً هلا ووجب عىل املشـرتي أداؤها أيضاً، فإن أداها رجـع  عىل البائع، وإن 
أداها البائع سقطت عنه. وان عىص املشرتي ومل يؤدها وجب  عىل البائع اداؤها.
أمـا لـو كان التـرصف ببعض النصـاب بحيث يقـرص عن مقـدار الزكاة 

.فالظاهر  نفود الترصف ووجوب أداء الزكاة من الباقي او من عني اُخر
(مسـألة ٧٣): إذا بـاع املالك متام النصاب وشـك يف أدائه للزكاة وعدمه  

بنى عىل نفود البيع يف متام املال، وال جيب عىل املشرتي اخراجه.
(مسألة ٧٤): جتب املبادرة الداء الزكاة وال جيوز تأخري دفعها إال لغرض  
ـع طالب هلا يأمل منـه دفعها اليه وأن  عقالئـي، كانتظار مسـتحق خاص أو توقّ
طال  زمان ذلك. واألحوط وجوباً حينئذٍ عزهلا وتعيينها أو كتابتها أو االشـهاد 

عليها  خوفاً من الضياع.



(مسـألة ٧٥): جيـوز للاملـك عـزل الـزكاة مـن دون أن يدفعهـا، سـواء 
كان  عزهلـا مـن نفـس النصـاب أم مـن غـريه، وحينئـذٍ يتعـني املعـزول زكاةً 
فلـو تلف  النصـاب مل يدخل عليه النقص. واذا حصل للمعـزول نامء كان تابعاً 

له يف  املرصف.
(مسـألة ٧٦): إذا عزل املالك الزكاة كانت أمانة يف يده يضمنها بالتفريط  
وبتأخري دفعها للمستحق مع وجوده والعلم به، وإن جاز له التأخري كام سبق يف  

املسألة (٧٤).
(مسألة ٧٧): ال جيوز للاملك إبدال الزكاة بعد عزهلا.

(مسـألة ٧٨): إذا اعتقد وجوب الزكاة خطـأً فأعطاها مل يملكها االخذ،  
وكان عليـه إرجاعها مع بقاء عينهـا، وضامهنا مع تلفها إال أن يكون مغروراً من  

قِبل الدافع، كام اذا اومهه أهنا هدية.
(مسـألة ٧٩): جيـوز دفـع القيمة بدالً عـن الزكاة من النقـود ونحوها مما  
ـض يف املاليـة كاالوراق النقديـة املتعارفـة يف عصورنـا. واملـدار فيها عىل   يتمحّ
القيمـة وقت الدفع ومكانه، الوقت وجـوب الزكاة وال مكان وجود النصاب.  
وأمـا دفـع القيمـة من غـري النقـودـ  كالثياب والطعـامـ  فال خيلو عن إشـكال،  
واألحـوط وجوبـاً تركه. نعم جيوز للاملك عزل الـزكاة ورشاء املتاع هبا ولو من  

نفسه ثم دفعه إذا كان ير أهنا أنفع للفقري.
(مسـألة ٨٠): جيـوز نقل الـزكاة من البلد الذي هي فيـه إىل غريه ولو مع  
وجود املسـتحق فيه. لكن إذا تلفت بالنقل مع وجود املسـتحق يف البلد والقدرة  
عىل الدفع له يضمن، وال يُسقِط الضامنَ إذنُ الفقيه يف النقل. أما مع عدم  وجود 
املسـتحق مـن الفقراء واملسـاكني فـإن مل جيد مرصفـاً آخر من املصـارف  الثامنية 
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املتقدمة فال ضامن، وأما مع وجودها وتيرسّ إحرازها لصاحب الزكاة  فاألحوط 
وجوباً الضامن.

(مسـألة ٨١): مؤنـة نقل الزكاة عىل املالك الناقـل إال أن ينحرص رصفها  
بالنقـل فيجوز إخـراج مؤنة نقلها منها، لكن البدّ مـن مراجعة احلاكم الرشعي 
ر مراجعته البدّ  قبل  النقل واسـتئذانه يف حتميل الـزكاةِ املؤنة املذكورة، ومع تعذّ
مـن  بـذل اجلهد ـ ولـو باالسـتعانة بأهل املعرفـة ـ الحراز أن النقـل مع حتميل 

الزكاةِ  املؤنةَ املذكورة أصلح هلا.
(مسـألة ٨٢): ال جيـوز تقديم الـزكاة قبل تعلّق الوجـوب يف غري ماتقدم  
. نعم جيوز أن يعطى الفقري قرضاً قبل وقت   من زكاة الزبيب عند صريورته عنباً
الوجوب وحيتسبه من الزكاة عند حلول وقتها لكن البد من بقاء املقرتض حني  

االحتساب عىل صفة االستحقاق.
تلف كان ضامناً هلـا وكذا إذا  (مسـألة ٨٣): إذا أتلـف الـزكاة املعزولـة مُ
أتلـف  النصـاب بتاممـه. وال يضمن املالك معـه إال إذا حتقق منه سـبب الضامن 
املتقدم  يف املسـألة(٧١)، وحينئـذٍ جيب عىل املتلف دفع الـزكاة لصاحبها ليتوىل  
رصفها، وال يرصفها بنفسه، إال أن يكون صاحبها ممتنعاً عن أدائها فيجب عليه  
. ولو سـبق حتقق   مراجعـة احلاكم الرشعي، النتقال الوالية عىل الزكاة له حينئذٍ
سبب الضامن من صاحبها وجب عليه أيضاً أداؤها فإن أداها رجع عىل  املتلف، 

وإن أداها املتلِف له مل يرجع عليه. 
(مسـألة ٨٤): الزكاة من العبادات املفتقرة للنيّة واألحوط وجوباً مقارنة  
النيّـة للعـزل وللدفع معـاً وبدوهنا ال يرتتـب االثر عليهام، فإن خـال العزل عن 
النيّة  بقي املال ـ عىل األحوط وجوباً ـ عىل ملك املالك، وإن كان العزل عن نيّة  
فعت  له،  والدفـع بال نيّة بقي املال ـ عىل األحوط وجوباً ـ زكاة غري مملوكة ملن دُ



وجتوز النيّة ما دامت العني موجودة، فإن تلفت بال ضامن القابض وجب  الدفع 
نها  زكاةً  ثانيـاً، وإن تلفـت مع الضامن ـ كام لو كان هو املتلف هلـا ـ فمع عدم تعيُّ
بالعزل عن نيّة يكون الفقري مديناً للاملك، ومع تعيّنها زكاةً بالعزل يكون  الفقري 
مديناً للزكاة. ويف األول جيوز للاملك احتساب الدين عليه زكاة إن بقي  مرصفاً 
هلـا، ويف الثاين يشـكل احلال، واألحوط وجوباً له تسـليمها للاملـك  ويكون له 

حينئذٍ أن يُرجعها له إذا بقي مرصفاً هلا.
(مسـألة ٨٥): ال بد عند عزل الزكاة او عند دفعها إن مل تكن معزولة من  
، فلو كان عنده مخس من  االبل  ى عند اختالف نوعه ولو إمجاالً تعيني املال املزكّ
وأربعون شاة فعزل شاة واحدة أو دفعها البدّ من تعيني املال الذي يزكى  هبا. نعم 
لو أخرج شاتني دفعة كفى قصد جمموع املالني هبام بال حاجة لتعيني  كل منهام الحد 
املالـني. أمـا مع عزل الزكاة فال جيب عند دفع املعـزول تعيني  املال الذي خيصه.

(مسألة ٨٦): جيوز للاملك التوكيل يف عزل الزكاة ويف أدائها، وال بد  من 
ل فيه وامتثال أمر املوكل وتقريبه  به.  نيـة الوكيل حينئذٍ بأن يقصد العنـوان املوكّ
ل  كـام جيـوز التوكيل يف االيصال إىل الفقـري مع تعيينه من قبل املالـك نظري  احلامّ
الـذي تدفع له العـني، وال بد حينئذٍ من نيّة املالك عنـد دفع العني  للوكيل، وال 

. جيب نية الوكيل أصالً
(مسألة ٨٧): جتب املبادرةُ الداء الزكاة عند ظهور أمارات املوت أو  التوثقُ 
تزأ  بالتوثق إال عند  عليها باالشهاد ونحوه. أما يف غريها من احلقوق الرشعية، فال جيُ
تعذر االداء، لوجوب املبادرة الدائها بخالف الزكاة، كام تقدم  يف املسألة(٦٩).

(مسألة ٨٨): ال يعطى الفقري من الزكاة أكثر من مؤنة السنة، وال حدّ له من  
طرف القلة. نعم يكره دفع ما دون اخلمسة دراهم له، بل األحوط استحباباً  تركه.

٤٠٩ ................................................................................ بقية أحكام الزكاة 



٤١٠.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

(مسـألة ٨٩): إذا مل يؤدّ الشـخص زكاته حتى مـات وجب إخراجها مع  
بقـاء النصـاب، وأما مع تلفـه فتخرج من تركتـه إذا كان ضامناً هلـا بالتفريط أو 

تأخري  االداء مع وجود املستحق، كسائر الديون.
(مسـألة ٩٠): لـو مات املالك بعـد تعلّق الزكاة بامله وشـك يف أدائه هلا،  
ف   فإن مل يعلم بانشـغال ذمته هبا الحتامل أدائهـا أو بقائها يف النصاب، فإن ترصّ
يف النصـاب ترصفَ املالك املطلق الظاهـر يف ملكيته لتاممه بني عىل أدائها.  وإال 
فاألحـوط وجوبـاً أداؤهـا، وكـذا لو علم انشـغال ذمته هبـا لتفريطـه فيها، فإن  

األحوط وجوباً أداؤها.
(مسألة ٩١): قيل: يستحب ملن يأخذ الزكاة الدعاء للاملك.

(مسـألة ٩٢): ذكـر العلـامء أنه يسـتحب ختصيـص أهل الفضـل بزيادة  
النصيب. ويسـتحب ترجيح االقارب وتفضيلهم عـىل غريهم، وترجيح من ال  
يسأل عىل من يسأل، ورصف صدقة املوايش عىل أهل التجمل. وهذه  مرجحات 

حيسن العمل عليها إال أن يزامحها مرجحات اُخر أهم وأرجح.
(مسـألة ٩٣): يكـره لصاحـب املال اسـرتجاع الـزكاة مـن الفقري برشاء  
ونحـوه، وكـذا احلال يف الصدقـة املندوبة. نعم ال كراهـة يف بقائها عىل ملكه إذا  

لّكات القهرية. رجعا إليه بمرياث ونحوه من املمَ



املقصد الثاين 
يف زكاة الفطرة

وهـي مـن الزكاة الواجبة، وقد روي أن من مل تـؤدّ عنه خيف عليه املوت  
يف سنته كام أنه يظهر من بعض النصوص أن هبا متام الصوم. 

والكالم فيها يف  ضمن فصول..

الفصل األول
يف رشوط وجوهبا

وهي اُمور:
األول: البلوغ، فال جتب عىل الصبي.

. الثاين: العقل، فال جتب عىل املجنون ولو كان جنونه إدوارياً
(مسألة ٩٤): املشهور أنه يشرتط يف زكاة الفطرة عدم االغامء.  واألحوط 
وجوبـاً االقتصـار عـىل مـا إذا خـرج املغمـى عليه عـن قابليـة التكليـف  عرفاً 

٤١١ ...................................................................... رشوط وجوب زكاة الفطرة 



٤١٢.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

. الستحكام االغامء، دون االغامء املؤقّت امللحق بالنوم عرفاً
بـاً غـري عيال   الثالـث: احلريـة، فـال جتـب عـىل اململـوك إال إذا كان مكاتَ

للموىل.
الرابع: الغنى، فال جتب عىل الفقري باملعنى املتقدم يف زكاة االموال،  سواء 
كان فقره لعدم ملكه قوت السـنة وعدم هنوض كسـبه لتحصيله أم لكونه  مديناً 

عاجزاً عن وفاء دينه، وإن كان واجداً للقوت.
(مسألة ٩٥): من كان واجداً ملؤنة السنة أو قادراً عىل كسبها بعمل  ونحوه 

وليس واجداً ملا يزيد عليها بقدر الفطرة جتب عليه.
(مسـألة ٩٦): ال بد من اجتامع هذه الرشوط آناً ما قبل غروب ليلة العيد  
إىل أن يتحقق الغروب، فمن فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب  
مل جتب عليه. قيل: ولو اجتمعت لشخص هذه الرشوط بعد الغروب إىل ما قبل  

الزوال استحب إخراجها.
(مسـألة ٩٧):إذا أسـلم الكافر مل يكلّف بالفطرة سواء مىض وقتها أم ال،  
إال أن يكـون إسـالمه قبـل الغروب آناً مـا. أما إذا اسـتبرص املخالف فالواجب 
عليه  دفعها لو مل يدفعها وتداركها لو كان قد دفعها لغري املؤمن، نظري ما تقدم يف  

املسألة (٥٨) يف الفصل الثاين من مبحث املستحقني من زكاة املال.
(مسـألة ٩٨): يستحب للفقري إخراج الفطرة. وإذا مل يكن عنده إال صاع  
ق به عىل بعض عياله، ثم يتصدق به االخر عىل بعضهم وهكذا يرتدد  بينهم  تصدّ
ور  الجنبي  حتـى يكون الصاع فطـرةً عنهم مجيعاً، واألوىل إخراجه يف آخـر الدَ
خـارج عن العيـال. وإذا كان فيهم صغري أو جمنون جاز دفعها له ثم دفعها  عنه. 
وإن كان األحـوط اسـتحباباً دفعها خلصوص البالغ العاقـل من العائلة ثم أخذ  



الـويل هلـا منه ودفعهـا عن املوىلّ عليـه. نعم ال بـد يف جواز دفعهـا لبعض أفراد  
ز للمعيل وال لغريه دفعها له فطرة. ُ العائلة من كونه فقرياً، فلو كان غنياً مل جيَ

الفصل الثاين
فيمن جيب دفعها عنه

جيـب عىل من مجع رشائـط التكليف املتقدمة أن خيرجها عن نفسـه  وعن 
كل من يعول به ممن يكون تابعاً له عرفاً يف املعاش، سـواء كان واجب  النفقة أم 
فاً أم ال، مسـلامً أم كافـراً، صغرياً أم كبرياً، حتى  الضيف  ال، قريبـاً أم بعيداً، مكلّ
. نعم ال يكفي جمرد  احلضور يف الدار  تاً ونحوه ممن يكون من عياله وتابعاً له مؤقّ

لدعوة ونحوها وإن أكل عنده إذا مل يبتن حضوره فيها عىل  التبعية للمعيل.
(مسألة ٩٩): البدّ يف وجوب إخراج فطرة الغري من صدق كونه عياال آناً  

ما قبل غروب ليلة العيد إىل أن يتحقق الغروب.
ـل نفقـة الغـري مل يكـفِ ذلك يف صـدق كونه من   (مسـألة ١٠٠): إذا حتمّ

عياله، بل البدّ من نحو من التبعية له، بحيث يكون يف حوزته.
(مسـألة ١٠١): إذا أد املعيـل عـن العيال الفطرة سـقطت عنهم، وإن 
مل  يؤدهـا عصيانـاً أو جهالً أو نسـياناً أو لعـدم متاميـة رشوط الوجوب يف حقه  

فاألحوط وجوباً عليهم أداؤها إذا وجدوا الرشوط املتقدمة.
لِّـف هبا مـن دون حاجة  ـن كُ (مسـألة ١٠٢): جيـوز التـربع بالفطـرة عمّ
لتوكيله.  ويرتتب عىل ذلك أنه لو أد العيال الفطرة عن أنفسـهم سـقطت عن 

املعيل وإن  متت يف حقه رشوط وجوهبا.

من جيب دفع زكاة الفطرة عنه ..................................................................... ٤١٣



٤١٤.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

(مسـألة ١٠٣): إنـام جتـب فطـرة الولـد والزوجـة إذا كانا عيـاالً لالب 
والزوج،  فلو مل يكونا عياالً هلام مل جتب فطرهتام عليهام، بل عىل من يعول هبام.

(مسـألة ١٠٤): إذا تعـدد املعيـل مع وحـدة العيال وجبـت فطرهتم عىل 
الـكل  بالنسـبة، فإن مل يؤدّ بعضهم عصياناً أو لعـدم واجديته لرشوط الوجوب  
فاألحـوط وجوبـاً عىل الباقـي أداء ما عليه بالنسـبة، بل األحـوط وجوباً تتميم  
العيال مع واجديتهم للرشوط. والالزم احتاد جنس ما خيرجه الكل عن كل فرد  
مـن العيـال، فال جيـوز أن يدفع بعضهم احلصـة التي عليه من فطـرة العيال من  

جنس خمالف ملا يدفعه االخر.

الفصل الثالث
يف جنسها وقدرها

جيـزئ يف الفطرة احلنطة والشـعري والتمر والزبيـب وان مل يقوت املكلف  
هبا عياله. وكذا كل قوت شائع يقوت به املكلّف عياله، من ذرة أو أرز أو لبن أو  

أقط ـ وهو اللبن املجفف ـ أو غريها، واالفضل التمر، ثم الزبيب.
(مسـألة ١٠٥): األحوط وجوباً االقتصار عىل الصحيح وعدم االجتزاء  

باملعيب، إال أن يكون قوتاً شائعاً يقوت به املكلّف عياله.
(مسألة ١٠٦): ال يشرتط احتاد ما خيرجه املكلّف عن نفسه مع ما  خيرجه 
عن عياله، وال احتاد ما خيرجه عن بعضهم مع ما خيرجه عن البعض  االخر. نعم 

ق من أكثر من جنس واحد. ال جيزئ عن الواحد الصاع امللفّ
(مسـألة ١٠٧): املقـدار الواجـب إخراجـه صـاع. وهو ثالثـة كيلوات  



وأربعامئة وثامنون غراماً تقريباً، وإن دفع ثالثة كيلوات ونصفاً أو زاد عليها كان  
. احتياطاً وافياً

دِ أحد االجناس وإن كان   (مسـألة ١٠٨): ال جيزئ ما دون الصاع من جيّ
مساوياً يف القيمة للصاع من متوسطها أو رديئها.

(مسـألة ١٠٩): جيـوز دفع القيمة من النقود ونحوهـا من االوراق املالية  
املتداولة يف عصورنا، دون غريها من أنواع املتاع والعروض.

(مسـألة ١١٠):الـالزم دفـع القيمـة السـوقية العامة، وال عربة بالسـعر 
الرسمي  وال بسعر احلصة التموينية التي تتعارف يف بعض املناطق.

(مسـألة ١١١): إذا اختلفت القيمة السوقية باختالف االوقات واالزمنة  
وجبـت قيمة وقـت االخراج والعزل دون قيمة وقـت الوجوب، وإذا اختلفت  
القيمة باختالف البلدان واالمكنة وجبت قيمة بلد االخراج والعزل أيضاً دون  

بلد املكلّف.

 الفصل الرابع
يف وقت إخراجها

وقـت إخراجهـا يـوم الفطر من طلـوع الفجـر، واألحوط وجوبـاً عدم  
تأخريهـا عن الـزوال، واالفضل ـ بـل األحوط اسـتحباباً ـ تقديمها عىل صالة  
يها. ويكفي يف ذلك العزل ولو مع عدم الدفع النتظار املسـتحق   العيـد ملـن يصلّ
كام سيأيت. فإذا مىض الزوال ومل خيرجها، فاألحوط وجوباً املبادرة إىل  إخراجها 
هيا مهام طال  قبل الغروب، وإذا مىض الغروب ومل يؤدها بقيت يف ذمته حتى  يؤدّ

الزمان، ولو مات قضيت عنه.

٤١٥ ......................................................................... وقت إخراج زكاة الفطرة 



٤١٦.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

(مسـألة ١١٢): جيـوز تقديمهـا يف شـهر رمضـان، وإن كان االفضـل 
إخراجها  يف وقتها.

(مسألة ١١٣): جيوز عزهلا يف مال خمصوص من االجناس املتقدمة أو  من 
قيمتها، والظاهر عدم حتققه بعزهلا يف ماله عىل نحو االشاعة، بأن جيب  عليه صاع 
مثالً فيخرج صاعني ينوي أنّ نصفهام فطرة ونصفهام االخر باق عىل  ملكه. نعم 
لو نو الزائد صدقةً مستحبة من دون أن يبقى يف ملكه يشء  فالظاهر كفايته يف 
حتقق العزل. واألحوط وجوباً عدم االكتفاء بالعزل عىل نحو  االشـاعة مع مال 
الغري، كام لو وجب عليه صاع فعزل الفطرة يف طعام قدره  صاعان مشـرتك بينه 

وبني غريه.
ط فيها كان   (مسـألة ١١٤): إذا عزهلـا مل جيزلـه تبديلهـا بغريهـا. ولو فـرّ
ها مع وجود املسـتحق عىل األحوط وجوباً، وإن جاز له   . وكذا لو مل يؤدّ ضامنـاً

ذلك بانتظار مستحق خاص أو نحوه، عىل نحو ما تقدم يف زكاة املال.
(مسـألة ١١٥): جيوز نقلها إىل غري بلد االخراج مع عدم وجود املستحق  
فيـه، أما مع وجـوده فاألحوط وجوبـاً رصفها فيه وعدم النقـل منه، وليس من  

النقل إخراجها يف غري بلد التكليف لسفر املكلّف إليه أو الخراج وكيله هلا.
(مسألة ١١٦): لو نقلها جاز دفعها يف البلد الثاين ومل جيب إرجاعها لبلد  

االخراج ورصفها فيه.
(مسـألة ١١٧): لو نقلهـا من بلد االخراج لبلد آخر ـ لعدم املسـتحق أو  
خمالفـة لالحتيـاط املتقدم ـ مل جيب رصفهـا يف البلد الثاين، بل جيـوز نقلها  لغريه 

. حينئذٍ



الفصل اخلامس
يف مرصفها

وهـو مرصف زكاة املال من االصناف الثامنية، عىل الرشائط املتقدمة،  إال 
أنه جيوز عند عدم وجود املؤمن دفعها للمسـتضعف. وهو مقدم عىل نقلها  من 

بلد االخراج.
(مسألة ١١٨): ال جيوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غري اهلاشمي وإن كانت  

مستحبة، كفطرة الفقري.
(مسـألة ١١٩): املعيار يف اهلاشمي الذي جيوز للهاشمي أخذ فطرته عىل  
اً والعيال غري هاشمي جاز للهاشمي   املعيل دون العيال، فإذا كان املعيل هاشـميّ

أخذُ فطرته، وإن كان األحوط استحباباً الرتك.
(مسـألة ١٢٠): جيوز للاملك دفعها بنفسـه وبوكيله، ومنه الدفع للحاكم  

الرشعي ليرصفها يف مصارفها، نظري ما تقدم يف زكاة املال.
(مسـألة ١٢١): األحوط وجوباً أن ال يدفع للفقري أقل من صاع. وجيوز 

. م ثالثة أصوع عىل رجلني مثالً أن  يدفع له صاعاً وكرساً، بأن يقسّ
(مسـألة ١٢٢): يسـتحب تقديـم االرحام واجلـريان. وينبغـي الرتجيح 
بالعلـم  والديـن والفضل، نظري ما تقـدم يف زكاة املال التي تشـاركها الفطرة يف 

بقية  االحكام املتقدمة. 

واحلمد هللا رب العاملني

٤١٧ .............................................................................. مرصف زكاة الفطرة 



كتاب اخلمس
واللـه  االمـني 8  ولرسـوله  لـه  تعـاىل  اهللا  فرضـه  حـق  وهـو 
الطاهرين (عليهم السـالم)،  ولبني هاشم عشـريته االقربني، عوضاً عام منعهم 
منـه مـن صدقات النـاس  وأوسـاخهم، كرامـةً هلم، ورفعـاً لشـأهنم، وترشيفاً 

ملقامهم، وحفظاً حلق  رسول اهللا 8 فيهم.
وا  يف  فعـىل املؤمنـني أعزهم اهللا تعاىل االهتامم بأداء هـذا احلق، كي ال يعدّ
عداد الظاملني الهله املعتدين عليهم، فعن اإلمام الصادقA أنه قال: «إن  أشد 
مـا فيـه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب اخلمـس فقال:يارب مخيس».  وبذلك 
طهارة املؤمنني، وحلّ أمواهلم، ونامء أرزاقهم، فعنهA أنه قال:  «إين الخذ من 
، ما اُريد بذلك إال  أن تطهروا». أحدكـم الدرهم وإين ملن اكثر أهل املدينة مـاالً
وعن اإلمام الكاظمA أنه قال: «واهللا لقد يرسّ اهللا عىل املؤمنني  أرزاقهم 
بخمسـة دراهـم جعلوا لرهبـم واحداً وأكلـوا أربعة أحـالء، ثم قـال: هذا  من 
حديثنا صعب مسـتصعب ال يعمل به وال يصـرب عليه إال ممتحن قلبه  لاليامن». 
وعـن اإلمام الرضاA يف كتاب كتبه يف أمر اخلمس «..فال تزووه  عنا، 
وال حترموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم  ومتحيص 
ذنوبكم وما متهدون النفسـكم ليوم فاقتكم، واملسـلم من يفيء هللا  بام عهد إليه، 

وليس املسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب».
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مقدمة
املعيار يف ثبوت اخلمس امللك واالستفادة الشخصية، فال يثبت يف  االموال 
ـة وال يف االمـوال غري اململوكة من املباحات االصليـة أو املتعينة  للجهات  العامّ
العامة أو اخلاصة من دون أن متلك. وإنام يثبت يف االموال اململوكة  الشـخاص 
بأعياهنم، من دون فرق بني امللكية االختيارية كحيازة املباحات  واهلبة، والقهرية 
كبعـض صـور املرياث والوقف والوصية. كام ال يعتـرب التكليف  يف من جيب يف 

ماله اخلمس، فيثبت اخلمس يف مال الطفل واملجنون،  ويتوىل إخراجه الويل.
وحيث ظهر ذلك، فالبحث يف املقام يف فصلني..

الفصل األول
فيام جيب فيه اخلمس

وهو اُمور:
األول: الغنائـم املنقولـة املأخـوذة باحلرب مـن الكفار الذيـن حيلّ قتاهلم  
إذا كان بـإذن اإلمـام. أما إذا مل يكن بإذنه، فإن كان اإلمام مبسـوط اليد ومل يكن  
القتال واجباً فالغنيمة كلها لإلمام، وإن مل يكن اإلمام مبسوط اليد ـ ولو لغيبته ـ  
فيجب يف الغنيمة اخلمس ال غري. وكذا إذا وجب القتال عىل املسلمني من  دون 
ـ   ر اسـتئذانه، فإنـه ال جيب يف الغنيمة ـ  حينئذٍ إذنـه، كام يف القتال دفاعاً عند تعذّ

إال اخلمس.
(مسألة ١): ما يؤخذ من الكافر احلريب من غري قتال ال جيب فيه  اخلمس، 



إال أن يزيد عىل مؤنة السنة، عىل النحو االيت يف االمر السابع مما  جيب فيه اخلمس.
والنحـاس   واحلديـد  والرصـاص  والفضـة  كالذهـب  املعـدن،  الثـاين: 
واالملنيـوم وغريهـا من الفلـزات. ومنـه أو يلحق بـه النفط والكربيـت وامللح  
. وأما مثـل العقيـق والفريوزج   ونحوهـا ممـا خيـرج مـن االرض ويباينها عرفـاً
والياقـوت ونحوها من االحجار الكريمة فإحلاقها به ال خيلو عن إشـكال، وإن  
. نعـم ال يلحق به اجلص والنورة وحجر الرحى وطني   كان هـو األحوط وجوباً
سـل ونحوهـا مما كان له خصوصية ينتفع هبا ويرغـب فيها من دون أن خيرج   الغَ
عن اسم االرض، بل يملكها آخذها من دون مخس إال أن تزيد عىل مؤنة  السنة.

(مسـألة ٢): يشـرتط يف ثبوت اخلمـس يف املعدن بلوغ ما خيـرج منه  من 
موضع واحد بعد استثناء مؤنة االخراج قيمة عرشين مثقاالً من الذهب،  وهي 

. تقارب: مخسة وثامنني غراماً
(مسـألة ٣): إذا اُخـرج املعدن من حمل واحد عـىل دفعات كفى يف  ثبوت 
اخلمـس بلوغ املجموع النصاب، إذا صدق عىل املجموع عرفاً أنه  إخراج واحد 
لتقـارب الدفعـات. أمـا مع بُعـد الفاصل بـني الدفعـات بحيث يصـدق  تعدد 
االخـراج فيلـزم يف وجوب اخلمـس يف كل إخراج بلوغه النصـاب، وال  يكفي 

بلوغ املجموع النصاب.
(مسـألة ٤): املعـدن تابع لالرض التي هـو فيها، فإن كانـت مملوكة كان  
ملالكهـا، وال جيوز لغريه إخراجه إال بإذنـه أو إذن وليه، وإذا أخرجه بغري إذنه مل  

يملكه، بل يكون ملالك االرض. وعليه مخسه إذا صار حتت يده.
(مسألة ٥): إذا اشرتك مجاعة يف إخراج املعدن كفى بلوغ جمموع ما  خرج 

، وإن كانت حصة كل منهم ال تبلغه. منه النصابَ
د عهده بحيث  ينقطع  الثالث: الكنز، وهو املال املدفون يف االرض، إذا بَعُ
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عن مالكه ووراثه عرفاً لتقادم العهد، فإنه يكون لواجده وعليه فيه  اخلمس.
(مسـألة ٦): البـدّ يف وجـوب اخلمـس مـن أن يكـون املـال املدفون من  
النقديـن املسـكوكني للمعاملـةـ  كالدراهـم والدنانـري القديمـةـ  دون غريمهـا 
مـن  الذهب والفضة، فضـالً عن غري الذهب والفضة مـن املجوهرات واالثار 
القديمة  وغريها، فإنه جيوز لواجدها متلكها بال مخس إال أن تزيد عىل مؤنة السنة.  
نعم إذا علم بكونه ملسلم طال العهدبه فاألحوط وجوباً اجلمع بني إجراء 
حكم  جمهول املالك عليه وحكم مرياث من ال وارث له. وكذا إذا كان يف أرض  

اإلسالم وعلم بدفنه فيها بعد صريورهتا أرض اإلسالم.
ـاً يف غري االرض ـ من   (مسـألة ٧): املال القديم إذا كان مكشـوفاً أو خمفيّ
جدار أو سقف أو غريمهاـ  يملكه واجده من دون مخس، سواءً كان من  النقدين 
أم من غريمها. إال أن يعلم بكونه ملسلم أو يكون يف أرض اإلسالم  ويعلم كون 
جعله فيها بعد صريورهتا أرض اإلسالم فيجري عليه ماتقدم يف  املسألة السابقة.
(مسألة ٨): البدّ يف وجوب اخلمس يف الكنز من بلوغ نصاب الزكاة،  بأن 
ق  منهام إذا  يكـون عرشين ديناراً فـام زاد أو مائتي درهم فام زاد، وال يكفـي امللفّ

بلغ جمموعه قيمة أحد النصابني.
(مسألة ٩): ال يفرق يف حكم الكنز املتقدم بني أن يكون يف أرض  اإلسالم 
وغريها، عليه أثر اإلسالم أو ال، يُعلم بملك املسلم أو الذمي له أو  بملك غريمها 

هل حال مالكه. له أو جيُ
(مسـألة ١٠): املـال املدفـون يف االرض إن قـرب عهـده، بحيث حيتمل  
رّف   وجـود صاحبـه أو وارثـه إن كان يف دار أو نحوها من االمكنـة املحجوبة عُ
فوه كان هلـم، وإن مل يعرفوه فإن   أهـل املـكان به إن احتمل ملكيّتهم لـه، فإن عرَ



احتمـل العثور عىل صاحبه بالفحص والتعريف فاألحـوط وجوباً ذلك، وكذا 
إذا  علـم بعدم ملكيتهم له أو كان يف أرض مكشـوفة. أمـا مع اليأس عن معرفة  

صاحبه ـ قبل الفحص أو بعده ـ فيجب التصدق به عنه.
(مسـألة ١١): إذا اشرت دابة فوجد يف جوفها ماالً وجب تعريف بائعها  
بـه إن احتمل كونه لـه، ومثله الواهب لو كانت موهوبة، ولـو قرب عهد البائع 
أو  الواهب وعرف من سبقهام واحتمل ملكه له فاألحوط وجوباً تعريفه أيضاً،  
ومـع عدم معرفتهـم به فهو لواجده. وكـذا احلال فيام يوجد يف جوف السـمكة 
نة عند املالك السـابق، بحيث يتعارف ابتالعها ما يقع يف حوضه  إن  كانت مدجَّ
من  ماله، وإن كانت مصطادة من البحر أو النهر فال يعرَّف املالك السابق باملال  
املوجود فيها، بل يتملّكه واجده. وال جيب اخلمس يف اجلميع إال أن يفضل  عن 

املؤنة، عىل التفصيل االيت يف االمر السا بع مما جيب فيه اخلمس.
الرابـع: ما اُخرج بالغوص أو بآلة من البحر أو النهر من اجلوهر ونحوه،  
بـل األحـوط وجوباً العموم فيه ملا خيرج من البحر بنفسـه فيطفو عىل وجهه، أو  
يلقيـه عىل السـاحل. وأما مثل السـمك وغريه من احليوان فهـو خارج عن هذا  

القسم وإن اُخذ بالغوص.
(مسألة ١٢): خيتص هذا القسم بام يكون يف البحر من املباحات  االصلية 
التـي يتعـارف اكتسـاهبا بمهنة الغـوص املعهـودة، دون مثل ماغـرق يف  البحر 
واستخرج بالغوص أو بااللة عند ترك صاحبه له فإنه ملستخرِجه من دون  مخس، 
إال أن يفضل عن مؤنة السـنة، عىل مايأيت يف االمر السـابع مما جيب  فيه اخلمس.

(مسألة ١٣): ما يوجد من اجلواهر ونحوها يف جوف السمك ونحوه من  
احليوانـات البحرية املأخوذة بالغوص أو بااللة ال يدخل يف هذا القسـم، إال أن  
يتعارف اكتسـابه من طريق أخذ احليوان الذي هو يف جوفه، بحيث يكون عرفاً  
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داخالً يف مهنة الغوص.
(مسـألة ١٤): يشـرتط يف وجـوب اخلمـس يف هذا القسـم بلوغـه ـ بعد  
استثناء مؤنة االخراج ـ النصاب، وهو قيمة دينار، وجيري هنا ما تقدم يف  املعدن 

من حكم الدفعة والدفعات واالنفراد واالشرتاك.
(مسـألة ١٥): جيب اخلمس يف العنـرب وإن اُخذ من وجه املاء. واألحوط  

وجوباً عدم اعتبار النصاب فيه وإن اُخذ بغوص أو بآلة.
اخلامـس: االرض التـي اشـرتاها الذمـي من املسـلم، إذا مل تكـن واجدة  
  . لعنوان زائد من دارأو خان أو بستان أو نحوها، بل مطلقاً عىل األحوط وجوباً

كام أن األحوط وجوباً العموم لغري الرشاء من أسباب انتقال امللك.
(مسـألة ١٦): ال يسـقط هذا اخلمس بإسالم املشرتي، فيجب عليه أداؤه  
ه حـال كفره. وكذا ال يسـقط ببيـع االرض عىل املسـلم، فيكون البيع   لـو مل يؤدّ
فضولياً يف مقدار اخلمس.نعم إذا كان املشرتي مؤمناً حلّ له اخلمس من  االرض 

وملكه بالرشاء.
السـادس: املـال املختلط باحلـرام إذا مل يتميـز احلرام منه عـن احلالل ومل  
يعرف صاحبه، فإن إخراج اخلمس منه حيلله. ومرصف اخلمس يف هذا  القسـم 

هو مرصف سائر أقسام اخلمس.
(مسألة ١٧): املراد باملال املختلط باحلرام هو أعيان االموال التي  يكتسب 
اإلنسـان بعضهـا بوجـه حـالل وبعضها بوجـه حـرام ـ كالرسقـة  واملعامالت 
الباطلة ـ ثم خيتلط وال يتميز أحد القسـمني عن االخر. وليس منه  االعيان التي 
يشرتهيا اإلنسان بمعاملة صحيحة ويدفع ثمنها من مال مشتبه قد  كسب بعضه 
مـن حالل وبعضه من حرام، بل االعيان املذكـورة كلها حالل  ويكون املكلف 



. مشغول الذمة باالثامن التي دفع بدهلا ماالً حمرماً
(مسـألة ١٨): إذا متيـز احلـرام مل يـرشع اخلمـس، بـل البدّ مـن التصدق  
باحلـرام بعـد اليـأس مـن الوصـول لصاحبه، كـام هو احلـال يف سـائر االموال  

املجهولة املالك.
(مسألة ١٩): الظاهر أن التصدق بمجهول املالك ال يتوقف عىل استئذان  

. احلاكم الرشعي وإن كان هو األحوط استحباباً
ق عليه يف املقام فقرياً، كام هو احلال  يف  (مسألة ٢٠): البدّ من كون املتصدَّ

مجيع موارد الصدقة.
لية اخلمـس للامل املختلط باحلرام بني  العلم  (مسـألة ٢١): ال فرق يف حملّ
بكون احلرام أكثر من اخلمس والعلم بكونه أقل من اخلمس، واجلهل  باالمرين. 
نعم مع العلم بنسـبة احلرام للحالل يمكن الرجوع للحاكم الرشعي  واملصاحلة 
معه من أجل القسـمة ومتييز احلرام من احلالل ثم التصدق باحلرام  عن صاحبه 

الذي هو حكم جمهول املالك، وال حيتاج مع ذلك للخمس.
(مسـألة ٢٢):إذا علـم املالـك تفصيالً وجبـت مراجعـة واملصاحلة معه  
لتعيـني حقـه وأدائـه لـه، وإذا علـم إمجاالً بـني عدد حمصـور فاألحـوط وجوباً  
مراجعة اجلميع والصلح معهم، ومع التشـاحّ ولزوم الرضر املعتد به من إرضاء  
الـكل فالظاهر رجوع القرعـة، واألحوط وجوباً الرجـوع للحاكم الرشعي يف  

إجرائها.
(مسـألة ٢٣): إذا كان يف ذمته مال للغـري وقد يئس من معرفة صاحبه أو  
الوصول إليه وجب عليه نية الوفاء لو قدر عليه. قيل: وجيب عليه التصدق  بمقدار 
املـال املذكور، وهو املعروف يف عصورنا بـردّ املظامل. لكن الظاهر  عدم وجوب 
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ذلك عليه، بل ال جيزئ يف فراغ الذمة من املال، نعم البأس يف  التصدق املذكور 
بـإذن احلاكـم الرشعي برجاء فراغ الذمـة به، مع نية الوفاء لـو  قدر عىل املالك.

(مسـألة ٢٤): إذا كان املـال احلرام املختلط باحلالل غري مملوك لشـخص  
خـاص، بل متعيناً جلهة معينة معلومـة ـ كاحلقوق الرشعية ونامء الوقف املعلوم  
املـرصفـ  مل يـرشع اخلمس، بل جيب مراجعة ويلّ املـال املذكور والتصالح  معه 
لتخليـص املال من احلـرام املذكور. بل لو تردد املال بـني جهتني أو أكثر  وجب 
االحتياط مع عدم لزوم الرضر منه، ومع لزوم الرضر فاألحوط وجوباً  مراجعة 

أولياء اجلهات املذكورة حلل املشكلة بينهم بالتصالح أو االحتياط.
(مسألة ٢٥): حيرم الترصف باملال املختلط باحلرام قبل إخراج  اخلمس، فإن 
فعل وصادف أن أتلف احلرام انتقل للذمة وجر عليه ما تقدم  يف املسألة (٢٢).

السـابع: مـا يفضـل عـن مؤنة سـنته لـه ولعيالـه مـن فوائـد الصناعات  
والزراعـات والتجـارات واالجارات وحيازة املباحات، بـل مجيع الفوائد حتى  
مثـل اهلبـة واملال املوىص به ونـامء الوقف واملهر وعوض اخللـع واملرياث  الذي 
ب  ـب لبُعد املورِّث عن الوارث سـبباً أو نسـباً، بخالف املرياث  املحتسَ ال حيتسَ
ث، فإنـه ال مخس فيه. نعـم اذا حصل عنـد الوارث نـامء  او منفعة  لقـرب املـورِّ

مقابلة بعوض ثبت اخلمس يف النامء والعوض املذكورين.
(مسـألة ٢٦): البدّ يف صدق الفائدة عىل املال من كونه مملوكاً لالنسـان،  
فـإذا كان مباحـاً لـه مـن دون أن يكـون مملوكاً له فـال مخس فيـه، كبعض صور 
نـامء  الوقف، ومثل سـهم اإلمام الـذي كثرياً ما يدفعه الويل للشـخص ليرصفه 
كـه إياه. نعـم لو ملّكه إيـاه ـ بمعاوضـة أو جماناً ـ  يف  حوائجـه مـن دون أن يملّ
وجب  فيه اخلمس كام جيب يف سـائر احلقوق الرشعية، كسـهم السـادة والزكاة  

والكفارات ونحوها إذا ملكها الفقري.



(مسألة ٢٧): ال يكفي يف صدق الفائدة التملك القانوين، بل البدّ فيه من  
كة من قبل الدولة  بعوض  التملك الرشعي بتحقق سببه، فاالرايض املباحة اململَّ
أو جماناً ال تكون من الفوائد التي جيب فيها اخلمس إال أن متلك رشعاً  باالحياء، 
وكـذا املباحـات االصلية كاحلىص واحلجر واجلص ونحوهـا فإهنا ال  تكون من 
الفوائـد التي جيـب فيها اخلمس إال أن متلك رشعاً باحليـازة، وحينئذٍ  تكون من 

ارباح سنة التملك باحليازة او االحياء، ال من ارباح سنة التملك  القانوين.
(مسـألة ٢٨): ال فـرق يف الفوائـد التـي جيـب فيها اخلمس بـني االعيان  
اخلارجيـة والذميـة ـ كالديون عـىل الغري ـ واملنافـع اململوكة بإجـارة ونحوها،  
واحلقوق املجعولة بمعاوضة مالية، كحق الرسقفلية، إذا كان بذل املال يف  مقابل 
حق يف العني املستأجرة للدافع عىل املالك يقتيض أولويته باستئجارها  من غريه، 
وأمـا إذا كان هديـة من الدافع مقدمة لالسـتئجار من دون أن يسـتحق يف  قباله 
. نعم يكون بذل املال من مقدمات حتصيل الربح التي  تستثنى  عدّ ماالً شيئاً فال يُ

من الربح، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل. 
(مسـألة ٢٩): إذا باع ثمرة بسـتانه سـنني متعـددة كان الثمـن من أرباح 
سـنة  البيع ووجب اخلمس فيام يفضل منه عن املؤنة، وكذا إذا آجر داره سـنني، 
جـرة تكـون من أرباح سـنة االجارة، أما إذا آجر نفسـه عـىل عمل مدة  فـإن  االُ
جـرة وان كانت من أرباح سـنة االجـارة، إال أنه إذا  طويلـة أو  قصـرية، فإن االُ
ه بتاممه كان العمل الذي بقي يف ذمته  مضت السنة  ومل يؤدّ بعض العمل أو مل يؤدّ
مسـتثنى  بقيمته املتعارفة من أرباحه كالدين. فإذا آجر نفسـه لصالة عرش سنني 
فصىل  سنة واحدة ثم انتهت السنة، كان قيمة التسع سنني كسائر الديون مستثناة 
مـن  جممـوع ربحه، وال جيب اخلمس إال يف الباقي من ربحه بعد اسـتثنائها. وال  
تستثنى باالجرة املسامة التي وقع العقد عليها، بل بقيمتها املتعارفة التي قد  تزيد 
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وقد تنقص.
(مسـألة ٣٠): االمـوال التـي اُدي مخسـها أو التي مل يتعلق هبـا اخلمس ـ  
كاملـرياث الذي حيتسـبـ  إذا زادت زيادة متصلة متحـدة معها عرفاً مل تعدّ تلك  
الزيادة من الفوائد فال جيب فيها اخلمس، كام إذا نمت الشجرة أو سمنت الدابة  
. أو كربت. ولو بيعت العني مع الزيادة املذكورة مل جيب اخلمس يف الثمن  أيضاً

ي مخسـها أو التـي مل يتعلق هبا اخلمس إذا   (مسـألة ٣١): االموال التي اُدّ
زادت زيـادةً مباينة هلا عرفاً وجب اخلمـس يف الزيادة، كالولد والصوف واللبن  
مـن احليـوان، وكالثمر من الشـجر. بـل الظاهر عموم ذلك ملـا إذا مل ينفصل إذا  
ه، والثمر إذا  راً باملال، كالصوف إذا حان جـزّ كان لـه وجـود معتدّ به عرفاً مقـدّ

كان  صاحلاً للقطف.
ي مخسـها أو التـي مل يتعلق هبا اخلمس إذا   (مسـألة ٣٢): االموال التي اُدّ
ارتفعـت قيمتها السـوقية مل جيب اخلمس يف زيادة السـعر، مـن دون فرق بني ما  
ذ لالدخار وما اختـذ لالنتفاع واملؤنـة وإن بقي معطالً ومل   ـذ للتجـارة وما اختُّ اختُّ
لِكـت بالرشاء كان الربح احلاصل   يـرصف يف املؤنـة. نعم إذا بيعت وكانت قد مُ
لِكت بغري الرشاء    بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع وجيب فيه اخلمس. أما لو مُ

كاهلدية واملرياث ـ فال جيب يشء ببيعها وإن ارتفع سعرها.
(مسـألة ٣٣): االمـوال التي تعلق هبـا اخلمس ومل يؤدّ مخسـها إذا زادت  
زيـادة متصلـة أو منفصلـة جيب اخلمـس يف الزيادة تبعـاً هلا. وكـذا إذا ارتفعت  
قيمتهـا السـوقية فإذا اُريد دفع اخلمس لزم إخراج مخـس املجموع ـ من االصل  

والزيادة ـ من العني، أو بقيمته حني إخراج اخلمس.
(مسـألة ٣٤): إذا نقـص اخلمس بسـبب نزول القيمة السـوقية مل يضمنه  



ط يف عدم بيـع العني حني ارتفاع سـعرها أو يف دفع اخلمس عند   املالـك وإن فـرّ
رأس السنة، فإذا كان ربْحه متاعاً قيمته ألف دينار مثالً فلم يبعه ومل يدفع  مخسه 
عامداً عاصياً حتى صار سـعره مخسـامئة دينار مل جيب عليه إال مخسه  فيدفعه من 
العـني أو بقيمتـه وهـي مائة دينار، وال جيب عليهـ  مـع ذلكـ  ضامن  مخس فرق 

.السعر، وهو ما يعادل مائة دينار اُخر
(مسـألة ٣٥): إذا اشـرت أو اسـتبدل متاعاً بامل قد تعلـق به اخلمس ومل  

ه بعد حلول رأس السنة فلذلك صورتان: يؤدّ
األوىل: أن يكـون الـرشاء بعني املـال املذكور، وحنيئـذ ال ينفذ الرشاء يف  
ـذه انتقل اخلمـس للمتاع،   مقـدار اخلمـس إال بتنفيـذ احلاكم الرشعـي، فإذا نفّ
فيجب إخراج مخسه من العني، أو بقيمته حني دفع اخلمس، ومل جيب دفع  مخس 
الثمن الذي دفعه، فإذا أبدل سـيارة قد تعلّق هبا اخلمس بسـيارة اُخر،  فأجاز 
احلاكم الرشعي وجب أداء مخس السـيارة الثانية ـ ولو بقيمته حني أداء  اخلمس 
وىل. هذا إذا مل يكن املشـرتي مؤمناً، أما إذا  كان مؤمناً  ـ ال أداء مخس السـيارة االُ
فينفـذ البيع بال حاجة إىل إمضاء احلاكم الرشعي وينتقل مخس الثمن  للذمة وال 

وىل دون الثانية. جيب مخس املثمن، ففي املثال املتقدم جيب مخس السيارة  االُ
الثانيـة: ان يكـون الرشاء بالذمة والوفاء باملال الذي تعلق به اخلمس،  كام 
هو الغالب. وحينئذٍ ينتقل مخس الثمن املدفوع للذمة ومل جيب اخلمس  يف املثمن 
مطلقاً، سـواء كان املشـرتي مؤمناً أم غري مؤمن، ومل يتعلق اخلمس  باملتاع الذي 
اشـرتاه. نعم إذا باع املتاع املذكور بربح كان الربح من فوائد سنة  البيع، ووجب 
فيه اخلمس إذا زاد عن مؤنة تلك السـنة، فإذا اشرت سيارة ـ  شخصية أو لعمله 
أو للتجـارة ـ ودفع مائة ألف دينار قـد تعلق هبا اخلمس وفاءً  لثمنها وجب دفع 
عرشين ألف دينار مخساً عامّ دفعه من الثمن، وال جيب دفع  مخس السيارة، إال أن 
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يبيعها بربح، فيجب دفع مخس الربح إذا زاد عن مؤنة  سنة البيع.
(مسألة ٣٦): املراد من مؤنة السنة التي جيب اخلمس يف الزائد عليها  كل 
ما يتكلّف صاحب الربح رصفه لغرض عقالئي من سدّ حاجة له  ولعياله ـ من 
مطعـم أو ملبـس أو مسـكن أو عالج أو نحوهـا ـ أو حتقيق رغبـة أو  قيام بحق 
رشعـي أو عريف أو مواسـاة الغري واالحسـان إليه ـ إبتـداءً أو رداً  للجميل ـ إىل 

. غري ذلك مما يعدّ من نفقاته عرفاً
(مسـألة ٣٧): مـن مجلة املؤن املصارف املسـتحبة ـ من حـج أو زيارة أو  
صدقة أو غري ذلك ـ مهام كثرت وعظمت، سواءً تعارف قيام صاحب الربح هبا  

وكانت مناسبة لشأنه أم ال.
املباحـات   تعـمّ  بـل  الرجحـان،  املؤنـة  يف  يشـرتط  ال   :(٣٨ (مسـألة 
مات، فإن مرجوحيتها أو حرمتها ال تنايف استثناء  ماينفق  واملكروهات، بل املحرّ

فيها من الربح.
(مسـألة ٣٩): املعيار يف املؤنة عىل فعلية الرصف ال إىل احلاجة إليه،  فمن 
ع الغري عنه باالنفاق ـ  مل  احتـاج لالنفـاق فلم ينفق ـ اقتصاداً، أو تقترياً، أو لتـربّ
يستثنِ مقدار احلاجة من الربح، ومن مل حيتج لالنفاق يف مورد فأنفق كانت  نفقته 
مسـتثناةً من الربح. نعم البـدّ من كون االنفاق من الشـخص لغرض عقالئي،  
بحيث يكون االنفاق يف شؤونه، فال يستثنى املال الذي يتلفه من دون أن  يرصفه 
يف شؤونه، إال أن يكون االتالف تبعاً لالنفاق يف املؤنة عرفاً، كام لو  صنع الطعام 
الكثـري لعياله أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يرصف  يف حاجة، 

. فإنه يستثنى أيضاً
(مسـألة ٤٠): ال فـرق يف املؤنـة بـني ما ينتفع بـه بإتالف عينـهـ  كاالكل  



والرشب والدواء ـ وما ينتفع به مع بقاء عينه ـ كدار السكن والثياب واالثاث ـ  
كالثالجة والغسـالة وأجهزة التربيد وغريها ـ حتى السيارة الشخصية التي هي 

من  شؤون حياة اإلنسان اخلاصة، دون مثل سيارة العمل، كام يأيت.
(مسـألة ٤١): من مجلة املؤن ما يتزين به الشـخص أو يتزين به عياله من  

احليل كالقالدة والسوار واخلاتم ونحوها.
(مسـألة ٤٢): ليـس مـن املؤن املسـتثناة رأس مـال التجـارة، وال آالت  
ب به، كاملعمل وسيارة النقل وديكور املحل وأجهزته،  وكذا  العمل الذي يتكسّ
احليوانـات التي يعمـل عليها أو ينقل عليها وغري ذلـك، فإهنا من مجلة  االرباح 
التـي جيب اخلمس فيها، سـواء احتـاج إليها لتحصيل مؤنة سـنته أم زادت  عن 

ذلك وكان الغرض منها زيادة الربح.
(مسألة ٤٣): من مجلة املؤن املستثناة مصارف احلج والعمرة الواجبني  يف 
ـ  مل تسـتثن  مقدار  سـنة الربح أو من سـنني سـابقة. لكن لو مل حيجـ  ولو عصياناً
املصـارف املذكـورة. وكـذا احلـال يف مجيع ما وجـب بنذر ونحوه مـن  زيارة أو 

غريها مما يقتيض رصف املال من دون أن يكون ماالً بنفسه.
(مسألة ٤٤): إذا وجب عليه بنذر أو غريه إنفاق مال يف وجه خاص، فإن  
قام بذلك كان من املؤنة واستثني من الربح، وإن مل يقم بذلك فاألحوط وجوباً  

عدم استثناء مقداره يف النذر والرشط، بل هو االظهر يف اليمني والعهد.
(مسألة ٤٥): أداء الدين من املؤن املستثناة سواء كانت االستدانة يف  سنة 
الربح أم قبلها. وإذا مل يؤدّ الدين كان مسـتثنى أيضاً إذا كان ديناً ملؤنة  السـنة، كام 
لو اسـتدان لرشاء طعام لعياله فتقوتوا به يف سـنتهم. وكذا إذا كان  الدين نفسـه 
عـرس  مثالً بال إذنه  معـدوداً مـن املؤنة، كام لو ضمن يف تلك السـنة دينَ مؤمن مُ
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وكـذا إذا كان الديـن من اجل التجارة، عىل ما يأيت يف املسـألة  الالحقة. وأما يف 
غري ذلك فال يستثنى مع عدم أدائه، كام لو كان مديناً من  سنني سابقة ملؤنة تلك 

ها. السنني أو لغريها، فإن الديون املذكورة ال تستثنى من  الربح إذا مل يؤدّ
(مسألة ٤٦): إذا استدان رأس مال وعمل به استثنى الدين مما عنده مهام  
تعاقبت السـنوات، إال أن يصاب بخسـارة يف بعض السـنني فال يسـتثني مقدار  
: إذا استدان عرشة آالف وبقيت يف ذمته  سنني  اخلسارة يف السنني الالحقة، مثالً
كثرية يعمل هبا فإن مل ينقص ما عنده عن عرشة آالف استثنى عرشة آالف  وكان 
الربح هو الزائد عليها ال غري. وإن نقص ما عنده يف بعض السـنني فبلغ  مخسـة 
آالف ثم ارتفع يف السـنني الالحقة إىل عرشة آالف مثالً اسـتثنى مخسة  آالف ال 
غري وكانت اخلمسـة االالف االخر ديناً غري مسـتثنى مما يصري عنده،  نعم لو 

وفاها كان وفاؤها من مؤنة سنة الوفاء، كام تقدم يف املسألة السابقة.
(مسـألة ٤٧): إذا كان حصول الربـح، موقوفاً عىل رصف مال كان ذلك  
ل وصيانـة البضاعة من   املـال مسـتثنى من الربح كاُجـرة املحل واحلارس واحلامّ
التلـف ومصانعـات السـلطان املتعلقـة باملال وغـري ذلك، فمـن كان عنده مال  
ـس يف أول السـنة كعرشة آالف دينـار مثالً فأنفقه كلـه يف مقدمات التجارة   خممّ
وحتصيل الربح مل جيب اخلمس يف الربح احلاصل بعد ذلك إال أن يزيد عىل  املال 
وىل عن املال املذكور، كام لو كان  احلاصل  املذكور، فإذا نقص الربح يف السنة االُ
دّ النقص خسارةً بعد  مالحظة الوضع  مخسـة آالف دينار يف املثال السـابق فإن عُ
الطبيعي يف اكتساب املال كان رأس املال املخمس هو  الناقصـ  وهو مخسة آالف 
ـ وجيب اخلمس يف الزائد عليه يف السنة الثانية،  فإذا حصل له يف السنة الثانية مخسة 
عرش ألف دينار كان ربحه منها عرشة آالف  دينار ووجب مخسـها، وهو ألفان.

ـر   وإن مل يعـدّ النقـص خسـارة الن مـن شـأن املقدمـات املذكـورة تأخّ



ربحها ـ كام قد يكثر ذلك يف الزراعة ـ فال جيب اخلمس يف السـنة الثانية إال  بعد 
استثناء متام املال املرصوف، فلو حصل له مخسة عرش ألف دينار كان  ربحه منها 

مخسة آالف ال غري وجب مخسها وهو ألف دينار فقط.
(مسـألة ٤٨): إذا كان حصول الربح مسـتتبعاً خلسـارة مال كان مستثنى 
مـن  الربح، كرضائب السـلطان، فتسـتثنى مـن الربح وإن مل يبـادر لدفعها إذا مل 
يمكـن  التخلـص منها. ومـن ذلك ما إذا وجـب عليه رشعاً ـ بنـذر أو يمني أو 
رشط أو  غريهـاـ  إنفـاق مـال عىل تقدير حصول الربح، كام لـو نذر أن يتصدق 
ببعـض  ربحـه أو أن يتصدق بمقدار من املال إن ربـح يف معاملة خاصة أو نحو 
ذلك.  نعم إذا مل جيب رشعاً القيام بذلك ـ كام يف الوعد املجرد أو النذر واليمني 
غري  الرشعيني ـ فال يستثنى إال أن يبادر إىل القيام به يف أثناء السنة، حيث يكون 

من  املؤن املرصوفة التي تقدم استثناؤها يف املسألة السادسة والثالثني.
(مسـألة ٤٩): املراد من املؤنة املسـتثناة هي مؤنة السـنة. ومبدأ السنة هو  
حصـول أول ربح لالنسـان مهـام كان سـببه. وال خيتلف مبدأ السـنة باختالف  
املكاسـب واالرباح، بل لالنسـان سنة واحدة سواء ربح فيها أم ال، احتد مكسبه  

أم تعدد، احتد نوعه أم تعدد. وعىل املبدأ املذكور تتعاقب السنني.
(مسـألة ٥٠): املعيار يف السـنة عىل السـنة القمرية العربية. نعم إذا ضاق  
عىل شـخص اجلري عليها لعدم مناسبته لوضعه أمكن مراجعة احلاكم الرشعي  

واملصاحلة معه لنقلها للسنة الشمسية.
(مسـألة ٥١): إذا كان رأس السـنة غري مناسـب لوضع الشـخص أمكن  

الرجوع للحاكم الرشعي واملصاحلة معه لتبديله.
(مسألة ٥٢): إذا جهل الشخص مبدأ سنته باملعنى املتقدم أمكن الرجوع  
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للحاكم الرشعي واملصاحلة معه لتعيني مبدأ السنة.
(مسألة ٥٣): جيب عىل املكلّف أن ينظر يف مبدأ سنته إىل ما زاد عن  مؤنته 
من االعيان التي ينتفع هبا بإتالف عينها ـ كاملطعوم واملرشوب والدواء  وغريها 
س. وكذا االعيـان التي ينتفع هبـا مع  بقاء  ـ فتكـون مـن مجلـة أرباحه التـي ختمّ
عينها إذا مل يسـتعملها وينتفع هبا انتفاع املؤنـة، كالثياب غري املخيطة أو  املخيطة 
غري امللبوسـة، والكتب التي مل ينتفع هبا، ومجيع االثاث واملتاع  الذي مل يستعمله 
اً هبا بحيث  يعدّ مستغال له عرفاً،  بالوجه املناسب له. وأما إذا استعمله مدة معتدّ

فإنه يكون من املؤنة املستثناة وال جيب اخلمس فيه.
(مسـألة ٥٤): املؤنة التـي ينتفع هبا مع بقاء عينها ـ كاحلـيل والثياب ـ إذا  
اً هبا ثم استغنى عنها مل جيب فيها اخلمس،  كاحليل  اسـتعملها الشخص مدة معتدّ
التي ترتكها املرأة بعد ما يتقدم هبا السـن. نعم إذا كان قد اشـرتاه فإذا باعه  بربح 
كان الربـح من مجلة أرباح سـنة البيـع التي جيب فيها اخلمس بعد اسـتثناء  مؤنة 
السـنة، وأمـا إذا مل يكن قد اشـرتاه ـ بل كان هدية أو مرياثـاً مثالً ـ فال مخس  فيه 

وإن باعه بأكثر من قيمته حني ملكه بعد ارتفاع سعره.
(مسـألة ٥٥): إذا مات صاحب الربح يف أثناء السـنة فاملستثنى من الربح  

هو املؤنة إىل حني املوت، المؤنة متام السنة.
(مسـألة ٥٦): ال يشـرتط يف اسـتثناء مؤنة السـنة من ربحها االنفاق عىل  
املؤنة املذكورة من ذلك الربح، بل إذا أنفق عليها من الدين أو من مال آخر كان  

له استثناء مقدار ما أنفق فيها من الربح.
خـر من أرباح سـنني متعـددة ماالً للمؤنـة ومل ينفقه  (مسـألة ٥٧): إذا ادّ
خر، كـام لو ادخر من  عليهـا  إال يف سـنني الحقـة كان عليه مخـس ذلك املال املدّ
ربح  سـنني متعددة مـاالً لزواج أو رشاء دار أو أثـاث أو غريها، فإنه جيب عليه 



مخـس  املـال الذي يدخره من ربح كل سـنة ال ينفقه يف مؤنتها. وكذا إذا رشع يف 
إعداد  املؤنة تدرجياً ومل يستغلها إال يف سنة الحقة. فإذا اشرت مثالً يف سنة أرضاً  
للدار بنى الطابق األول منها يف الثانية، والطابق الثاين يف السنة الثالثة ومل يسكن  
ول مخس الدار فيدفع   الدار إال يف السـنة الرابعة كان عليه يف السـنني الثالث االُ
يف السنة األوىل مخس االرض، ويف الثانية مخس الطابق األول، ويف الثالثة  مخس 

الطابق الثاين، النه مل ينتفع هبا ومل تكن من مؤنته يف تلك السنني.
وهـذا بخـالف ما لو اسـتدان للمؤنة واسـتغلها ثـم وىفّ دينه مـن أرباح 
السـنني  الالحقة، كام لو استدان يف سنة واشرت داراً وسكنها أو تزوج، ثم وىف 
دينه  يف السنني الالحقة فإنه المخس عليه ال يف سنة الرشاء أو الزواج، لعدم وفاء  
ربحه ملؤنته، وال يف السـنني الالحقة لـرصف أرباحها يف وفاء الدين الذي تقدم  

أنه من املؤن.
وكـذا لـو أنفق ربح سـنته يف بناء دار ناقصة وسـكنها يف نفس السـنة، ثم  
دثه فيها  من  اسـتمرّ يف بنائها تدرجياً يف السـنني الالحقة وانتفع يف كل سـنة بام حيُ
أرباحهـا، حتى أكملها، فإنه ال جيب عليه مخس يشء من هذه االرباح،  لرصفها 

يف مؤنة سنة حتصيلها.
(مسألة ٥٨): ال فرق يف استثناء مؤنة السنة من ربحها بني أن تكون سابقة  
عـىل حصول الربـح وأن تكون الحقة له، فمن ال يظهر ربحه إال يف آخر السـنة  

يستثني مؤنة متام السنة منه.
(مسألة ٥٩): الظاهر جرب ربح السنة للخرسان احلاصل فيها. سواء كانا  يف 
أبعاض معاملة واحدة، كام لو اشرت بضاعة فباع بعضها بربح وآخر  بخسارة. 
أم يف أفراد نوع واحد من املعامالت، كام لو اجتر جتارتني فربح يف  إحدامها وخرس 

خر. أم يف نوعني، كام لو ربح يف الزراعة وخرس يف  التجارة. يف االُ

٤٣٥ ............................................................................... ما جيب فيه اخلمس 



٤٣٦.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

(مسألة ٦٠): الظاهر جرب الربح للتلف احلاصل فيه أو يف رأس املال،  كام 
لو ربح يف جتارته ورسق بعض بضاعته أو نقوده. بل الظاهر جرب الربح  للخسارة 
اخلارجة عن املكسب، كام لو ربح يف جتارته واحرتق بعض أثاث  بيته أو هدمت 

داره، وإن كان األحوط استحباباً يف ذلك عدم اجلرب.
س   (مسـألة ٦١): يرتتب عىل املسائل الثالث السابقة أن الربح الذي خيمّ
يف آخر السنة هو الزائد عىل املوجود عند صاحبه يف آخر السنة السابقة بعد  إخراج 

متام مؤنة سنة الربح وخسارهتا والتلف احلاصل فيها.
(مسـألة ٦٢): إذا بقـي املـال املخمس او الذي ال مخس فيـه بعينه او بقي  
  : بعضه للسـنة الثانية فال أثر الرتفاع قيمته أو هبوطها يف الربح واخلسـارة. مثالً
إذا كان عنـده يف أول السـنة مـن املـال املخمـس او الذي ال مخس فيـه ما يعادل  
مائـة الف دينار نصفها عـني او بضاعة ونصفها نقد، فبقي النصف األول بحاله  
إىل السـنة الثانية واجتر بالنصف الثـاين فإن ربح النصف الثاين وجب اخلمس يف  
ربحه حتى لو هبطت قيمة النصف األول وال جترب خسارته بالربح. وان مل يربح  

النصف الثاين فال مخس حتى لو زادت قيمة النصف األول.
(مسـألة ٦٣): إذا كان الشـخص ال حياسب نفسه سنني عديدة وال خيرج  

مخسه فإذا أراد أداء احلق لزم عليه أداء اخلمس يف اُمور:
األول: املال املوجود عنده مما فَضل عىل مؤنته من نقود أو عقار أو  آالت 

العمل والنقد التابع له، وغري ذلك مما يملكه.
الثاين: كل خسارة أو تلف حصل له باملقدار الزائد عىل ربح سنة  حصوله، 
كـام لو كان ربحه يف سـنته عرشة آالف وخرس يف تلك السـنة مـن ماله  املوجود 
عنده عرشين الف، فإنه جيب عليه ختميس عرشة آالف. إال أن  تكون خسارة أو 



تلفاً يف مال ال جيب فيه اخلمس ـ وهو املرياث الذي  حيتسـب واملؤنة ـ أو يف مال 
س، أو كانت اخلسارة يف ذمته ال من مال  موجود عنده. خممّ

س، كام لو  مضت  الثالث: ما أنفقه عىل مؤنته من أرباح سنني سابقة مل ختمّ
عليـه مـدة ال يربـح فيها أو ينقـص ربحه عن مؤنتـه فكان ينفق مـن املال  الذي 
اكتسـبه يف السـنني السـابقة ومل يؤدّ مخسـه، إال أن يكون ذلك املـال الذي  أنفقه 

المخس فيه ـ وهو املرياث الذي حيتسب ـ أو كان قد أخرج مخسه.
(مسـألة ٦٤): إذا كان الشـخص ال خيمـس مـدة مـن الزمـان، ثـم أراد  
التخميـس و كان عنـده دار أو أثـاث قـد كسـبه يف ايامـه السـابقة واسـتغله،  

فلذلك صور:
األوىل: أن يكـون قـد حصل له بـرشاء او غريه وبقي عنده مـدة طويلة مل  
يسـتغله ومل ينتفـع به حتى مىض رأس السـنة التـي حصل له فيهـا ذلك اليشء،  
وحينئـذٍ جيب عليه مخـس ذلك اليشء بعينه، ولو اراد ان يدفـع القيمة كان عليه  
قيمته حني دفع اخلمس، وإن كان اليشء قد نقص بسـبب االسـتعامل كان عليه  

تدارك النقص وضامنه. بل الظاهر ان عليه مخس اُجرة االنتفاع به تلك املدة.
الثانية: أن يكون قد اسـتعمله رأسـاً إال أنه كان قد اشـرتاه يف الذمة ودفع  
ثمنـه مـن مال خمزون عنـده قد تعلق به اخلمـس، وحينئذٍ جيـب عليه دفع مخس  
ذلـك املـال الذي اشـرتاه بـه، وال جيـب اخلمس يف نفـس اليشء الذي اسـتغله  

واستعمله.
الثالثـة: أن يكـون قد اسـتغله رأسـاً إال انه كان قد اشـرتاه من ربح سـنة  
الـرشاء، او اقـرتض ثمنـه يف ذمته ثم وفـاه تدرجياً من ارباح الحقـة. وحينئذٍ ال  

مخس عليه يف ذلك اليشء بنفسه وال يف ثمنه.
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(مسـألة ٦٥): إذا اشـرت عقاراً مثالً ليس من املؤنة بدين، استثنى الدين  
يف آخر السـنة مـن العقار، فال جيب اخلمـس يف العقار إال يف املقـدار الزائد عىل  
الديـن، فإذا بقي العقار للسـنة الثانية وقد برئت ذمتـه من بعض الدين أو مجيعه  
فيهـا وجـب اخلمس فيام يقابل املقـدار الذي برئت ذمته منه مـن الدين، وهكذا  
ين له مـال مقابل عنـد املدين،  حتـى يتـم ختميس العقـار بتاممـه. وهكـذا كل دَ
فـإن  الدين يسـتثنى من ذلـك املال وال جيب اخلمس يف ذلك املـال مهام تعاقبت  

السنوات إال باملقدار الذي يزيد عىل الدين وال يقابل به.
(مسـألة ٦٦): إذا انتهت سـنة الربح فلم يدفع اخلمـس ودفعه من أرباح  
وىل باقياً مل يكن وفاء اخلمس من   مؤن سنة  السـنة االتية، فإن كان ربح السـنة االُ
الوفاء، بل جيب مخس املقدار الذي وىف به اخلمس كبقية ربح   تلك السـنة، وإن 

كان تالفاً كان وفاء اخلمس من مؤن سنة الوفاء فال جيب  اخلمس يف مقداره.
(مسألة ٦٧): إذا انتهت السنة وكان بعض أرباحها ديناً حاال يف ذمة الناس  
ثبت يف ذمة املدين مخس ما يف ذمته فيجب عليه أداؤه بأداء الدين لصاحبه،  وال 
جيـوز لصاحب الديـن االذن يف تأخري الوفاء، إال أن يبـادر إىل أداء مخس  الدين 
بنفسـه او يراجـع احلاكم الرشعي. ولـو اذن من دون مراجعته فـإن كان  املدين 

ل الدائن تبعة تأخري الدين. مؤمناً حلّ له التأخري وحتمّ
(مسألة ٦٨): يتعلق اخلمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤنة  
السنة، وجيوز للاملك تأخري دفعه إىل آخر السنة حتى لو علم   بزيادته عن املؤنة.

(مسـألة ٦٩): جيـوز للاملك تعجيـل دفع اخلمـس بعد ثبوته قبـل انتهاء  
السـنة. نعم ال يكفي يف ذلك العلم بحصول الربح بام يزيد عىل املؤنة يف  جمموع 
السنة ولو يف أواخرها بعد دفع اخلمس، بل البدّ من حصوله قبل دفع  اخلمس، 
إذ مع عدم حصوله ال مخس حتى يدفع فمثالً إذا كان الشـخص ال  يربح إال يف 



آخـر السـنة مل يكن لـه دفع اخلمس يف اوهلـا. وإذا كان يربح يف كل  شـهر عرشة 
آالف دينـار مل يكـن لـه أن يدفع يف أول السـنة مخـس جمموع  ربحهـا، وهو مائة 
وعـرشون الـف دينار، بل ال يدفع إال مخس ما حصـل له من  الربح. فإن احتاج 
إىل تعجيل الدفع قبل العلم بحصول الربح يتعني عليه الدفع  بعنوان القرض ثم 

وفاء القرض من اخلمس بعد ظهور الربح.
(مسـألة ٧٠): جيب املبادرة ألداء اخلمس بعد انتهاء سنة الربح إذا كانت  

العني حتت يده، وال جيوز تأخريه إال بإذن احلاكم الرشعي.
(مسألة ٧١): ال جيوز الترصف يف العني التي تعلق هبا اخلمس بعد  انتهاء 
سـنة الربـح، مـن دون فرق بـني الترصف اخلارجـي باالكل واللبـس ونحومها  
والتـرصف االعتبـاري بالبيع والـرشاء واالجـارة ونحوها، واألحـوط وجوباً 
العمـوم  يف ذلك للترصف بالبيع والرشاء ونحومهـا من أجل تصفية املال ودفع  
اخلمـس، فالبـدّ من اسـتئذان احلاكم الرشعي يف ذلك، وقد أذنـت يف ذلك إذناً  

اً لكل من يريد به املبادرة لألداء. عامّ
(مسـألة ٧٢): يتعلـق اخلمس بالعني ويتخريّ املالـك بني دفع العني ودفع  
خر إال باذن احلاكم الرشعي.   القيمة من النقود، وال جيوز دفعه من االعيان االُ
نعم يف غنائم احلرب تكون الوالية يف التعيني لإلمام، ويف االرض التي  يشرتهيا 
الذمـي ال يبعد إلزام الذمي بدفع القيمة إذا مل يكن مخس العني صاحلاً  لالنتفاع. 

. واالمر سهل لعدم االبتالء بذلك يف عصورنا  هذه. بل حيتمل ذلك مطلقاً
(مسألة ٧٣): إذا ترصف املالك يف املال الذي تعلق به اخلمس قبل  إخراج 
اخلمـس بالبيـع أو الـرشاء أو اهلبة أو االبراء أو االجـارة أو اُذن بالترصف فيه  مل 
ينفـذ ترصفـه وال إذنه بـدون إذن احلاكم الرشعي، فال جيوز للغـري ترتيب االثر  
عىل ذلك، إال إذا كان مؤمناً فإنه جيوز له ترتيب االثر عىل ذلك الن االئمة  عليهم 

٤٣٩ ............................................................................... ما جيب فيه اخلمس 
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أفضـل الصالة والسـالم قد أباحوا لشـيعتهم ذلـك، فينتقل مخـس العني  لذمة 
صاحب احلق إن أخذ املؤمن العني، كام ينتقل مخس منفعتها لذمة  صاحب احلق 
إن ترصف املؤمن يف املنفعة بإذنه. بل يكفي أخذ املؤمن للعني  بوجه رشعي ولو 
ة  واسـتيفاء الدين عند  مـن دون ترصف من صاحـب املال، كام يف موارد املقاصّ
امتناع املدين من أدائه ونحوها، وكذا يف مرياث املال إذا  مل يكن املورَث بانياً عىل 
أداء اخلمس، وأما إذا كان بانياً عىل أدائه وقد غلبه  املوت فاألحوط وجوباً عدم 

. سقوط اخلمس عن العني خصوصاً إذا أوىص به،  فيلزم إخراجه حينئذٍ
(مسـألة ٧٤): إذا حل رأس السنة وحاسب الشخص نفسه وعني مقدار  

اخلمس ومل يدفعه، فلذلك صورتان:
األوىل: أن يعـني مقـدار اخلمـس من النقد بمصاحلة مـع احلاكم الرشعي  
عىل ان تنشغل به ذمته وختلص االعيان اخلارجية التي عنده من اخلمس.  وحينئذٍ 
يثبت يف ذمته املقدار الذي عني باملصاحلة. سواءً بقيت االعيان  اخلارجية عنده ام 
مل تبق، بل تلفت أو أخرجها عن ملكه بعوض او جماناً  وسـواءً بقي سـعرها عىل 

حاله ام تغري.
الثانيـة: ان يعـني مقـدار اخلمـس من النقـد بنظره مـع بقائـه يف االعيان  
اخلارجيـة التي عنده من دون مصاحلة مـع احلاكم الرشعي. وحينئذٍ ان ارتفعت  
قيمة االعيان التي فيها اخلمس قبل دفعه ارتفع مقدار اخلمس، وإن نقصت  قيمتها 
نقص مقدار اخلمس، وال يضمن النقص حتى لو كان مفرطاً يف تأخري  اخلمس. 
نعـم إذا اخرج االعيان الذي عنده والتي فيها اخلمس عن ملكه بعوض  او جماناً 
قبل نزول قيمتها فإن اخلمس بقيمته األوىل ينتقل لذمته وال ينقص  بنزول القيمة 
بعد ذلك. أما اذا طرأ التلف او نحوه ـ كرسقة او ضياع ـ عىل  االعيان املذكورة، 
فـإن كان غـري مفـرط يف تأخري اخلمـس وال يف التلف نقص  من اخلمس بنسـبة 



التالـف للباقـي، فإن تلف النصـف مثالً نقص من اخلمـس  النصف، وان تلف 
الربـع نقص من اخلمس الربع وهكـذا، وإن كان مفرطاً يف  تأخري اخلمس او يف 

التلف ضمن اخلمس بتاممه.

الفصل الثاين
يف مستحق اخلمس

يقسـم اخلمس بعد النبي 8 نصفني: نصف إلمام املسـلمني، وهو 
يف  عرصنا املنتظر قائم آل حممد صاحب الزمان عجل اهللا فرجه وجعل أرواحنا  
فداه، وهو الذي يطلق عليه سـهم اإلمام. ونصف لبني هاشم زادهم اهللا رشفاً،  

وهو الذي يطلق عليه سهم السادة.
(مسـألة ٧٥): املراد من بني هاشـم من انتسـب هلاشـم باالب، من دون  

فرق بني بطوهنم. نعم األوىل تقديم العلوي، بل الفاطمي.
(مسألة ٧٦): يشرتط يف بني هاشم االيامن والفقر بالنحو املتقدم  تفصيله 
يف الـزكاة. نعـم يف ابـن السـبيل يكفي الفقـر يف بلـد التسـليم إذا مل يتمكن  من 
االستدانة بالنحو الذي يقدر معه عىل الوفاء من ماله والذي ال يلزم منه  االهانة 

واحلرج عليه. واألحوط وجوباً أن ال يكون عاصياً بسفره.
(مسألة ٧٧): ال يعطى الفقري أكثر مما يتمّ له به مؤنة سنته، وأما ابن  السبيل 
فال يدفع له أكثر مما يوصله لبلده، إال أن حيتاج لالستمرار يف سفره  فيدفع له ما 

يسدّ حاجته فيه.
ق من ادعى النسـب، إال بالبيّنة أو الشياع املوجب   (مسـألة ٧٨): ال يصدّ

لالطمئنان، وقد تقدم يف الزكاة ما ينفع يف املقام.
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(مسألة ٧٩): ال جيوز للشخص إعطاء سهم السادة الذي يف ماله ملن  جتب 
نفقته عليه، إال إذا كانت عليه نفقة غري الزمة عليه، عىل التفصيل املتقدم  يف الزكاة.

(مسـألة ٨٠): البدّ يف دفع نصف احلق لبني هاشم من متليكهم له بقبض  
املستحق أو وليه، وال يكفي بذله هلم أو رصفه عليهم من دون متليك.

(مسـألة ٨١): ال يرشع اشـرتاط مرصف خاص عىل من يملك احلق من  
بني هاشـم، فال جيوز مثالً أن يدفع له عىل أن يتزوج به او ينفقه يف رشاء الطعام  
او الـداوء أو نحـو ذلك، وإن أمكـن أن يكون يشء من ذلك هـو الداعي لدفع  
اخلمـس له دون أن يلزم باالقتصـار يف رصف املال عليه. نعم يمكن أن يدفع له  
املـال أمانـة عىل أن ال يتملكه إال إذا كان ينفقـه يف وجه خاص. لكن ال تربأ ذمة  
دافع احلق وال يتعني املال من السهم املذكور بدفعه له، بل يتوقف عىل متلكه  بعد 

ذلك من أجل رصفه يف الوجه املذكور.
(مسـألة ٨٢): ال يسـتقلّ مـن عليـه احلـق يف توزيع نصـف اخلمس عىل  
مستحقيه من بني هاشم، بل البدّ من استئذانه احلاكم الرشعي يف ذلك، وقد  أذنتُ 
ملن عليه احلق يف دفع احلق املذكور هلم، وينبغي له مالحظة  املرجحات الرشعية.
(مسألة ٨٣): ال جيوز رصف النصف الراجع لإلمام يف عرص غيبته إال  يف 
مورد حيرز رضاه برصفه فيه، للعلم باهتاممه صلوات اهللا عليه به بمقتىض  منصبه 
الرفيـع وواليتـه العامة ورعايته للدين وأبوته عـىل املؤمنني وكفالته هلم،  ونحن 

نُحرز ذلك يف موردين:
األول: خدمـة الديـن احلنيـف برفـع دعائمـه وإقامـة شـعائره واحلفاظ 
عـىل  حرماته، ودفع عاديـة املعتدين عليه وردّ كيد الظاملـني عنه وترويج الرشع  
الرشيـف ونرش أحكامـه، ومن أهم مصاديق ذلك خدمـةُ أهل العلم املخلصني  



الصحيحـني املهتمني بأداء وظيفتهم الذين يرصفـون أوقاهتم يف حتصيل العلوم  
الدينية وحتقيق حقائقها، والباذلني أنفسـهم يف تعليم اجلاهلني وإرشاد الضالني  
ونصـح املؤمنني ووعظهـم وإصالح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إىل تقوية  
دينهـم وتكميـل نفوسـهم وتقريبهم من رهبـم، فإهنم من أحسـن مصارف هذا  
احلـق وهلـم أن يأخذوا منه ما يكفيهـم وحيفظ هلم عزهتم وكرامتهم ويسـتغنون 
غوا الداء واجبهم، والقيام بوظيفتهم، بعيداً عن التوسـع   بـه  عن غريهـم، ليتفرّ

واجلمع والرسف والرتف.
م وانتسب هلم من دون أن يؤدي خدمة أو يقوم  بواجب  وأما من تزيّى بزهيّ
فال يسـتحق من هذا احلق شـيئاً، ولو أخذ منه كان سارقاً، وأوىل بذلك  من اختذ 
مة ال هيمه من أين أتتـه وأي  طريق يركبه  امً للدنيـا املحرّ ـلّ من زيّه ونسـبته هلم سُ
إليهـا، فصار أداةً للشـيطان وسـبباً لطمس احلقائق وتضليـل الغافلني  وحتريف 
أحـكام الرشع املبـني. أعاذنا اهللا تعاىل من ذلك وكفانا رشور أنفسـنا  وسـيئات 
أعاملنا وأعاننا عىل أنفسـنا بام يعني به الصاحلني عىل أنفسـهم. وهو  حسبنا ونعم 

الوكيل.
الثاين: دفع رضورات املؤمنني املتديّنني ومدّ يد العون إليهم، وإغاثة  هلفتهم 
وتنفيـس كربتهـم، فإهنم عيال صاحب هـذا احلق صلـوات اهللا  عليه الالزمون 
هم والذيـن حيزنه حزهنم  ويؤمله أملهم،  لـه الذين جيب عليه نفقتهم وكشـف رضّ
النه االب الرؤوف والوالد العطوف، ففي تفريج كربتهم وإغاثة  هلفتهم تفريج 

لكربته وأداء لوظيفته يف غيبته وحتقيق لرغبته يف حمنته.
والـالزم وراء هذيـن املرصفني شـدة االهتامم بإحراز رضـاهA وبذل  
حـات واألولويـات، بعيـداً عـن االغـراض   الوسـع يف ذلـك بمالحظـة املرجِّ
م مصلحته   ه واملـال ماله، وكل من قدّ الشـخصية واملغانم الفردية، فإن احلق حقّ
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عىل مصلحة احلق خائن له صلوات اهللا عليه وملنصبه الرفيع مهام كان مقام  ذلك 
الشخص وإن خدعته نفسه باالماين الكاذبة واالوهام الباطلة.

(مسـألة ٨٤): ال جيـوز للاملك االسـتقالل يف التـرصف بنصف اخلمس  
الراجـع لإلمـام ورصفـه يف مصارفـه املتقدمـة، بل البدّ مـن الرجـوع للحاكم  
الرشعي املستوعب للجهات العامة واخلاصة والعارف بجهات الرصف، الذي  
يتيـرس لـه القيام هبا ولو باالسـتعانة بأهل املعرفة واالمانـة، فيكون رصف احلق  
املذكـور برأي كلّ من املالك واحلاكم، إما بإيكال أحدمها االمر لالخر أو إعامل  
نظرمهـا معـاً يف كيفية الـرصف، فالالزم عـىل املالك الرجوع ملن هـو االوثق يف  
نفسـه يف االمانة واملعرفة وحسن الترصف وبُعد النظر بَعد التثبت وبذل اجلهد،  
واحلـذر ثم احلذر من املؤثرات اخلارجة عـن مقتىض الوظيفة الرشعية، فإن هذا  
احلق أمانة بيده وبيد احلاكم الرشعي املذكور وبيد كل من تقع يده عليه،  فالالزم 
ي االقرب فاالقرب من رضـاه صلوات اهللا عليه، لتؤد  االمانة  عـىل الكل حترّ
فيـه عىل أفضل الوجوه وأحوطها، مع صدق النية واالخالص يف أداء  الواجب 

والبُعد عن الرغبات الشخصية واملغانم الفردية وحماباة االخرين.
دهم يف عملهم   فلعلّ اهللا سبحانه وتعاىل إذا علم ذلك من القائمني به سدّ
ووفقهـم يف مسـعاهم وأجـر اخلـري عىل أيدهيـم وبارك هلـم يف أمرهـم، وإن  
بِل منهم وعفى عنهم، الن نية املرء خري من عمله وال يكلّف   أخطؤوا مع ذلك قَ
طون  هلـم يف أمرهـم وأوكلهم إىل أنفسـهم، يتورّ اهللا نفسـاً إال وسـعها، وإال خذَ
يف  الشـبهات ويرتطمـون باملحرمات، فإن صادف أن ترتـب النفع عىل عملهم 
فهم ورصف يف غري   مل  يكونوا مشـكورين وال مأجورين، وإن ضـاع احلق بترصّ
ـبني عىل تفريطهم، مؤاخذيـن بخيانتهم يوم ال يغني موىل عن   مورده كانوا حماسَ
مـوىل شـيئاً وال هم يُنرصون، وهذا هـو الواجب يف مجيع مـوارد أداء الوظائف  



لع عـىل الضامئر قد   الرشعيـة والقيـام هبـا، الن املُطالِب هبا عـاملِ بالرسائـر ومطّ
أوضح معامل احلق واستكمل احلجة عىل اخللق.

(مسـألة ٨٥): إذا أذن احلاكـم الرشعـي يف أخذ احلق لشـخص يعلم من  
ه أو رضره، أو خلطئه يف تشـخيص حاله   نفسـه أنـه ليس أهـالً لهـ  إما دفعاً لـرشّ
بعد اسـتكامل الفحص حسب طاقته ـ مل حيلّ املال لذلك الشخص، الن  احلاكم 
الرشعـي وإن كان معـذوراً قـد أد وظيفته حسـب طاقته واجتهـاده إال أنه ال  
، فاملال املدفوع كالرشـوة   اً وال باطالً ، وال يغريّ حقّ م حالالً حيلّـل حراماً وال حيرّ
ها  التي يدفعها صاحبها عند الرضورة دفعاً للرش، حيلّ له دفعها وحيرم عىل  آخذِ
أخذها وأكلها، أو كاملال املأخوذ بشهادة الزور الذي هو قطعة من النار  وإن كان 

. اً احلاكم به نبياً أو وصيّ
(مسـألة ٨٦): ليس من مصارف هذا احلـق العاملون عليه الذين يتولّون  
أخـذه من صاحـب املال وإيصالـه للحاكم الرشعي، فإن ذلـك خمتص بالزكاة،  
فقد جعل اهللا تعاىل للعاملني عليها سهامً فيها من ثامنية أسهم ـ عىل تفصيل  تقدم 

يف كتاب الزكاة ـ ومل جيعله يف بقية الواجبات املالية من اخلمس وغريه.
ل للحـق مـن مصـارفـه ـ فـي نفعه الديني أو حاجته   نعـم إذا كان املوصِ
وتديّنه ـ جاز دفع يشء له مما أوصل أو من غريه، بل قد يستحقّ أكثر مما  أوصل، 
عـىل نحوِ ما تقدم يف املسـألة (٨٣)، كام أنـه إذا كان عارفاً بجهات  رصفه مطلعاً 
ـن التعاون معه  ومع أمثاله يف  عليها مأموناً عىل احلق يطيق أداء الوظيفة فيه حسُ
ل  إيصال احلق الهله ورصفه يف مصارفه وأداء االمانة فيه، بل قد  حيسـن أن يوكَ
ل أو أكثر منه حسـبام يراه احلاكم  الرشعي الذي هو مأمون  إليه رصف متام ما محَ

عليه وناظر فيه.
وقد خرجنا يف حترير هذه املسـائل عن الوضع التقليدي، رغبة يف  إيضاح 
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مة التي قد تتعرض يف زماننا هذا للتشويه  والتحريف.  بعض احلقائق املسلَّ
د القائمني عىل هذا احلق املتولّني  لرصفه  ونسـأله سبحانه وتعاىل أن يسـدّ
ويوفقهم الداء وظيفتهم عىل أكمل وجوهها وأرضاها لصاحب هذا  احلق إمام 
العرص وويل االمر عجل اهللا تعاىل فرجه، ليكونوا بذلك مرضيني  لديه، مقبولني 
عنده، معدودين يف خدامه وأعوانه يف غيبته، مستحقني دعاءه  وشفاعته، ليفوزوا 

بأعىل منازل املقربني وأرفع درجات العاملني. 
وما توفيقي  إال باهللا عليه توكلت وإليه اُنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(مسـألة ٨٧): جيـوز نقل اخلمـس من بلد املال الذي وجـب فيه إىل غريه  
مع عدم وجود املسـتحق فيه أو عدم معرفته، بل مع وجوده ومعرفته إذا مل يكن  

النقل منافياً للفورية، وأما إذا كان منافياً هلا فال جيوز إال بإذن احلاكم الرشعي.
(مسألة ٨٨): جيوز عزل اخلمس يف مال خمصوص بإذن احلاكم  الرشعي، 
فيتعـني اخلمس يف املال املعزول ويتخلـص بيقية املال من احلق.  وحينئذٍ ال جيوز 
تبديل املال املعزول بغريه. كام أن املال املعزول يكون أمانة  يف يد صاحبه ال يضمنه 
ي والتفريط ولو بتأخري الدفع للمسـتحق.  وأما اسـتقالل صاحب  إال مع التعدّ
املال بعزل اخلمس من دون إذن احلاكم الرشعي فالظاهر  عدم ترتب االثر عليه.

(مسـألة ٨٩): إذا كان لصاحـب املـال ديـن يف ذمة املسـتحق ففي كفاية  
احتسـابه عليه من النصف الراجع للسادة إشكال. واألحوط وجوباً االستئذان 
من  الفقري ليقبض عنه مقدار احلق الذي يراد دفعه إليه ليملكه ثم يؤخذ وفاءً عن  
ذمته. وأما النصف الراجع لإلمام فالظاهر جواز احتسابه بإذن احلاكم الرشعي.

احلاكـم  بـإذن  املالـك  او  ـ  الرشعـي  احلاكـم  دفـع  إذا   :(٩٠ (مسـألة 
الرشعي ـ  سهم اإلمامA لشخص، فإن كان عوضاً عن عمل او عني يملكها 



ـ  حلاجتـه او لنفعه الديني أو نحو ذلك مما يسـوغ  ملكـه، وإن  كان عطـاءً جمانيـاً
الدفـع لـهـ  مل  يملكه، لعدم توقـف الغرض من دفعه غالباً عـىل متليكه، وحينئذٍ 
يبقـى املـال  يف يده يباح له الترصف فيه مـن دون أن يصري له، فال جيب فيه اخلمس 
لو حل  رأس سنته، وال جتري احكام املواريث عليه لو مات، بل ال يستحقه من 

ورثته  إال من هو مرصف له بنظر احلاكم بعد مراجعته. 
نعم لو رأ احلاكم الرشعي  املصلحة يف متليك املال للشخص فملّكه اياه 

ملكه وجرت عليه أحكام  امللك. 
أما سـهم السـادة فقد سـبق انه يملـك، فتجـري عليه أحـكام امللك بال  

إشكال.
واحلمد هللا رب العاملني.

٤٤٧ .................................................................................. مستحق اخلمس 



كتاب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر

ومها مـن أعظم الواجبـات الدينية، وهبام يصلح املجتمع ويقمع الفسـاد  
ويسـتدفع الرش. قال تعـاىل: (كنتم خري اُمة اُخرجت للنـاس تأمرون  باملعروف 
وتنهـون عـن املنكـر) وقال عـزّ من قائـل: (ولتكن منكـم اُمة يدعـون  اىل اخلري 

ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر واُولئك هم املفلحون).  
تـي تواكلـت [تواكلـوا] االمـر  وعـن النبـي 8 أنـه قـال: «إذا اُمّ
 Aباملعـروف والنهـي  عن املنكر فليأذنوا بوقاع مـن اهللا». وعن اإلمام الرضا
نّ عـن املنكر أو ليسـتعملنّ عليكم رشاركم  ـرنَّ  باملعروف ولتنهُ أنـه قال: «لتأمُ

فيدعو خياركم فال  يستجاب هلم». 
وعـن اإلمام الباقرA أنه قال: «إن االمـر باملعروف والنهي عن  املنكر 
سـبيل االنبيـاء ومنهـاج الصلحـاء، فريضـة عظيمة تقام هبـا الفرائـض وتأمن  
املذاهـب وحتـلّ املكاسـب وتردّ املظـامل وتعمـر االرض وينتصف مـن االعداء  

ويستقيم االمر». 
ويف حديث: «قال النبي8: كيف بكم إذا فسـدت نساؤكم  وفسق 
شـبابكم ومل تأمـروا باملعـروف ومل تنهوا عـن املنكر ؟ فقيل لـه: ويكون  ذلك يا 
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رسول اهللا ؟ ! قال: نعم، ورشّ من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم باملنكر  وهنيتم عن 
املعـروف ؟ فقيـل له: يارسـول اهللا ويكون ذلك ؟ ! قال: نعـم، ورشّ  من ذلك، 

كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكراً واملنكر معروفاً ؟».
والكالم فيه يقع يف ضمن فصول..

الفصل األول
يف حقيقتهام

: جيب عىل املؤمن بالنسبة للمعروف واملنكر موقفان مرتتبان طبعاً
نس باملعروف واالرتياح له،  واالنزعاج  األول: املوقف النفيس، وهو: االُ

. وهو املراد بإنكار املنكر  بالقلب. من املنكر والتأمل منه والرفض له نفسياً
الثاين: املوقف العميل، وهو حماولة التغيري باحلث عىل املعروف  عند تركه 
باالمـر به والتشـجيع عليه، والـردع عن املنكر عند فعله بالنهـي عنه  والتبكيت 

عليه. وهو املراد باالمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وله مراتب:

وىل: التغيـري الصامت، بظهور الغضب والتأمل من العايص واالعراض   االُ
بالوجه عنه واهلجر له يف املعارشة وقطع االحسان عنه ونحو ذلك.

الثانيـة: التغيري بالقول، باالمر والنهي والوعظ والتذكري بثواب اهللا تعاىل  
وعقابه ونحو ذلك.

الثالثـة: التغيـري العمـيل، بالعقاب عىل املعصيـة عند القيـام هبا بالرضب  
واحلبس واجلرح ونحوها.



الفصل الثاين
يف رشوط وجوهبام

والكالم يف ذلك يف مقامني:
املقـام األول: يف املوقـف النفـيس، الذي تقـدم أنه املراد بإنـكار املنكر  يف 
القلـب. وهـو واجـب عـىل كل أحـد، وال يتوقف وجوبـه عـىل يشء إال العلم  
باملعـروف واملنكـر حيث ال حيتـاج إىل مؤنة بعـد ذلك، ومن ثَـم كان من لوازم  

كامل االيامن التي ال تفارقه، بل هو روح االيامن بالدين وجوهره.
تـه وأنـس هبـا،  ويرتتـب عليـه أن املؤمـن إن صـدرت منـه احلسـنة رسّ
وإن  صـدرت منه السـيئة سـاءته وندم عليها وأنّب نفسـه، وعىل هـذا ورد عن  
ته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن».   النبي8واالئمةGقوهلم: «من رسّ
وكذا إذا صدرت احلسنة من غريه فهو يأنس هبا ويبارك له، وإن صدرت السيئة  
 Aمـن غريه أنكرها يف نفسـه وأنكر عملـه، وعىل هذا ورد عـن أمري املؤمنني
قولـه: «إنام جيمـع الناس الرضا والسـخط، فمن ريض أمراً فقـد دخل فيه ومن  

سخطه فقد خرج منه».
والـالزم عىل املؤمن شـدة االهتامم هبذه اجلهة واحلذر مـن التفريط فيها.  
د عليها قد   تهـا والتعـوّ فـإن كثـرة وقوع املعـايص يف املجتمعـات الفاسـدة واُلفَ
ة االسـتياء منها والغضب هلا، حتى يغفل املؤمن عن قبحها، ويأنس   توجب خفّ
هبـا تدرجيـاً كام أن قلة املعـروف وندرته قد توجـب إنكاره والنفـرة منه، فيصري  

٤٥١ ................................................. رشوط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 



٤٥٢.......................................................................  منهاج الصاحلني/ العبادات

املعروف منكراً واملنكر معروفاً، كام تقدم يف احلديث الرشيف. وبذلك  تنسـلخ 
روح االيامن وتنطفئ جذوته، نعوذ باهللا تعاىل من خذالنه.

املقـام الثـاين: يف املوقـف العمـيل، الذي تقدم أنـه املراد باالمـر  املعروف 
والنهي عن املنكر. والظاهر أنه جيب برشطني:

األول: احتـامل ترتـب الفائـدة عليـه، إما يف حـق العـايص بارتداعه عن  
تمل  املعصية، أو يف حقّ غريه ممن قد يتأسـى به ويتشـجع عليها بفعله، بحيث  حيُ

كون القيام باملوقف املذكور سبباً يف تقليل املعصية ومانعاً من  انتشارها.
اف منه رضر عىل النفس أو املال أو العرض عىل من  يقوم  الثـاين: أن الخيُ

بذلك أو عىل غريه من املؤمنني.
(مسألة ١): إذا حتقق الرشطان املذكوران وجب االمر باملعروف  والنهي 
وىل والثانية، وخيتار املكلّف منهام ما هو  االجد بنظره، مع  عن املنكر باملرتبة االُ
ر احلث يف  احلـذر من العنـف إذا كان موجباً للتنفري من الدعوة للخري،  وقد تكرّ
الكتاب الكريم والسـنة الرشيفة عىل الدعوة هللا تعاىل  باحلكمة واملوعظة احلسنة 
مور، كام أن القطيعة واملهاجرة  قد ال حتسن إذا كان يف املواصلة  وعىل الرفق يف االُ
أمل يف صالح حال فاعل املنكر، الهنا تكون  سبباً للحديث معه ونصيحته. وأما 
املرتبـة الثالثة فال جيوز االقدام عليهـا إال  بالرجوع للحاكم الرشعي، ومع عدم 
تيـرس الرجـوع له البدّ من اليقـني بأمهية  مصلحة دفع املنكـر من حمذور االيقاع 
ي  بفاعلـه والتعـدي عليـه، والبدّ مع ذلك مـن  االقتصار عىل االخـف عند تأدّ

الغرض به.
(مسألة ٢): إذا علم أو احتمل كون قيام الشخص برتك الواجب أو فعل  
احلرام غري مبني عىل التمرد، بل للجهل بكونه معصية وجب إنكار ذلك يف  موارد:



األول: ما إذا احتمل كون وقوع ذلك منه سبباً لتشجيع غريه عليه  ولشيوع 
املعصية.

الثـاين: مـا إذا كان جهلـه راجعاً إىل اجلهل باحلكـم الرشعي، حيث جيب  
حينئذٍ بيانه عىل من يَعلم به إذا كان من شأنه القيام بذلك، بحيث يكون تركه له  

. إغراءً باجلهل عرفاً
مات  الثالث: ما إذا تكرر ذلك منه بسبب جهله وكان االمر الواقع من  املحرّ
املهمـة التـي يعلم مـن حال الشـارع االقدس االلـزام باالحتيـاط  والتحفظ يف 
، نعم ال جيـوز يف مجيع الصور االنكار عـىل  الفاعل وتأنيبه  وقوعهـا حتـى جهالً
وعذلـه والنيـل منه، بل يقترص عىل تنبيهه خلطئـه أو إنكار فعله من  دون نيل منه 

وتعدٍّ عليه.
(مسألة ٣): البدّ يف من يقوم باالمر باملعروف وإنكار املنكر من أن  يكون 
عـىل بصرية من أمره يعلم بأن املعـروف معروف واملنكر منكر، لكن  ذلك ليس 
مة هلا. فيجـب عىل  اجلاهل  رشطـاً يف وجـوب الوظيفـة املذكورة عليه، بـل مقدّ

التعلم مقدمة للقيام بوظيفته عند العلم بتحقق احلاجة إليها.
ل الرضر مقدمة لالمر باملعروف والنهي عن  املنكر يف  (مسألة ٤): جيب حتمّ
موارد العلم بأمهية حمذور انتشار الفساد من الرضر احلاصل، وال  ضابط لذلك.
(مسألة ٥): ال خيتص وجوب االمر باملعروف والنهي عن املنكر  بصنف 

دون صنف، فالكل عبيد اهللا تعاىل، وعليهم القيام بواجبهم أزاءه وأزاء  دينه.
(مسـألة ٦): يتأكـد وجـوب االمر باملعـروف والنهي عـن املنكر يف حق  
 فإذا  رأ ( املكلّف بالنسـبة إىل أهله، قال اهللا تعاىل: (قوا أنفسـكم وأهليكم ناراً
منهم التهاون بالتكاليف الرشعية جيب عليه إنكار ذلك عليهم بالوجوه  املتقدمة. 

٤٥٣ ................................................. رشوط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
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وال ينبغـي لـه أن متنعه العاطفة عن أداء واجبه نحوهـم، بل هي أدعى  لردعهم 
عن املنكر وجتنيبهم غضب اهللا تعاىل وعقابه الذي هو أشدّ من بالء  الدنيا الذي 
ط يف أداء واجبه إمهـاالً له أو من أجل  عاطفته العمياء  حيـذر عليهم منه. ولو فرّ
انقلبوا وباالً عليه حيث يكونون سبب شقائه واستحقاقه عذاب  اهللا تعاىل، قال 
اً  لكم فاحذروهم  تعـاىل: (ياأهيـا الذين آمنوا إن مـن أزواجكم وأوالدكم عـدوّ
وإن تعفـوا وتصفحـوا وتغفروا فـإن اهللا غفور رحيم * إنـام  أموالكم وأوالدكم 

فتنة واهللا عنده أجر عظيم).
ـن احلثّ عليه من دون إلزام.   (مسـألة ٧): إذا كان املعروف مستحباً حسُ
لكنّـه ليـس من االمر باملعـروف الن املراد به االلزام باملعـروف، وهو خيتص بام  

كان تركه معصية.

تتميم..
جيـب عـىل اآلمر باملعروف والناهـي عن املنكر اختيـار الوجه االكمل يف  
التأثـري، والطريـق االوصل للغرض، والسـبب االوثق يف بلوغ املـراد. وإن من  
أهم أسـباب تأثـري االمر والنهي يف الناس شـعورهم بصدق االمـر والناهي يف  
دعوته وإخالصه يف أداء رسـالته، ولذا قيـل:إن املوعظة إذا خرجت من القلب  

دخلت إىل القلب وإذا خرجت من اللسان مل تتجاوز االذان.
ومن هنا كان الئمتناGمن التأثري ماليس لغريهم. فالالزم عىل شيعتهم  
التـأيس هبم واالهتـداء هبدهيم والتأدب بآداهبـم، فإن لكل مأمـوم إماماً يقتدي 
بـه  ويتبع أثره. وإن من أهـم دواعي تصديق الناس لالمر والناهي وشـعورهم  
بإخالصـه اتعاظـه بام وعظ فال يأمـر بمعروف إال فعله وال ينهـى عن منكر إال 



وقد  اجتنبه، فهو يعظهم بعمله قبل قوله وبسـريته قبل دعوته. عىل أن من دعى  
للحق بلسانه وخالفه بعمله إن كانت دعوته رياءً ونفاقاً كانت وباالً عليه وسبباً  
لشـقائه، وإن كانت صادقة وقد خالفها تساحماً وتفريطاً فياهلا حرسة يوم القيامة  
حـني يـر أنه قد أسـعد الناس وأنقذهم وأشـقى نفسـه وأهلكها. قـال تعاىل:  
ون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون)،  وعن  ّ وتنسَ (أتأمرون الناس بالربِ
لع قوم من أهـل اجلنة إىل قوم   النبـي 8يف وصيتـه اليب ذر: «يـا أبـا ذر يطّ
مـن أهل النار فيقولون: ما أدخلكم يف النـار، وإنام دخلنا اجلنة بفضل تعليمكم  
وتأديبكـم، فيقولون:إنّـا كنا نأمركـم باخلري وال نفعله». وعـن خيثمة: «قال أبو  
نال ما عند اهللا إال بعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم   جعفرA: أبلغ شيعتنا أنه لن يُ

الناس حرسة يوم القيامة من وصف عدالً ثم خيالفه إىل غريه». 
نسـأله سـبحانه أن  يعيذنـا ومجيـع املؤمنـني من ذلـك ويسـددنا ملا حيب 

ويرىض. وهو أرحم  الرامحني.

الفصل الثالث
مات يف مجلة من املحرَّ

ونقتـرص هنا عىل الكبائر منها التي يكـون تركها معياراً يف العدالة املعتربة  
ـر الصغائر، وقد نتعرض لغريها   يف كثـري من املوارد والتي ورد أن باجتناهبا تكفَّ
. والظاهـر أن الكبائر هي الذنـوب التي ثبت الوعيد عليهـا بالنار، أو التي  تبعـاً
هـا من الكبائر يف االخبار، أو مـا ثبت أنه أهمّ من بعض تلك الذنوب،  ورد  عدّ

وهي ـ  بعد الرشك باهللا تعاىل والكفرِ بام أنزل ـ اُمور:
وح   ح اهللا تعاىل والقنـوط من رمحتـه، وإن كان الرَّ وْ األول: اليـأس مـن رَ
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والرمحة دنيويني، كشـفاء مريض وكشـف كربة، فإنه عىل كل يشء قدير  ورمحته 
وسعت كل يشء.

الثاين:األمـن من مكر اهللا تعاىل، واملتيقن منه االمن مع املعصية  املناسـب 
لعـدم االرتداع عنهـا. أما االمن العتقـاد عدم حتقق املعصيـة أو غفران  الذنب 
بتوبة أو شفاعة أو عمل فلم يثبت كونه كبرية. نعم الإشكال يف أن ذلك  مرجوح 
ماً، فقد ورد االمر بأن يكون املؤمن بني  اخلوف من اهللا  ، بل قد يكـون حمرّ رشعـاً
تعـاىل والرجـاء لـه. ويف احلديث عن الصـادقA أنه قـال:«ارجُ  اهللا رجاء ال 

فِ اهللا خوفاً ال يؤيِسك من  رمحته». جيرؤك عىل معصية (معاصيه) وخِ
الثالث: عقوق الوالدين، واملتيقن منه االساءة إليهام بمرتبة عالية  تناسب 
القطيعة هلام وال تناسب الصلة معهام. وأما غري ذلك فلم يثبت كونه من  الكبائر 

. ماً . بل قد يكون حمرّ وإن كان مرجوحاً رشعاً
(مسـألة ٨): جتب إطاعة الوالدين واالحسان إليهام إذا كان تركها موجباً  

للعقوق والقطيعة عرفاً، وال جيبان يف غري ذلك.
(مسألة ٩): إذا هنى الوالدان أو احدمها الولد عن القيام ببعض الطاعات  

والقربات غري الواجبة، فلذلك صور:
وىل: ان يكون ذلك حلاجتهام للعون املشـغل عن الطاعة واملزاحم  هلا.  االُ
كـام لـو كانت الطاعة تقتيض رصف املال وكانا حمتاجني للامل، او كانت  مشـغلة 
للولـد وكانا حمتاجـني خلدمته. والظاهر ان عوهنام افضل مـن الطاعة  املزامحة له 
حتـى لـو مل ينهيـا عن تلـك الطاعة. بـل قد جيب عوهنـام، كـام إذا كان  تركه يعد 

تقصرياً يف حقهام وعقوقاً هلام.
الثانية: أن يكون ذلك منهام المر يرجع للولد املنهي عن الطاعة،  كاخلوف 



عليـه مـن الرضر او عىل وقته من الضياع او عىل ماله من التلف، فإن  كانا حمقني 
يف ذلـك او احتمـل كوهنام حمقـني فيه فالراجـح متابعتهام. وإن كانـا  خمطئني فال 
ترجـح متابعتهـام، إال أن يكون يف خمالفتهام ايذاء هلام، فريجـح  جتنبه ولوبالتكتم 
 يف خمالفتهـام. كام حتسـن حماولة اقناعهـام ليعدال عن  موقفهـام، الن ذلك احر

بالتوفيق وقبول العمل.
الثالثـة: أن يكـون ذلك منهام لعـدم اهتاممهام بالطاعـات لضعف تدينهام  
وبعدمهـا من اخلـري. وحينئذٍ ترجـح خمالفتهام وإن آذهتام وآملتهـام. لكن البد  مع 
ذلك من عدم مقابلتهام بغلظة وجفاء ونحو ذلك مما يرجع لسوء  معارشهتام، بل 

ينبغي الرفق معهام الذي هو حسن عىل كل حال.
الرابع: قتل املسلم املحرتم الدم ومن يلحق به كالطفل واملجنون حتى  السقط. 
ي عىل   املؤمن بالرضب  وكذا االعانه عىل ذلك ولو بكلمة. بل من الكبائر التعدّ
بـال حق. كام حيرم التعـدي عليه بكل وجه وايذاؤه وإذالله  وسـبه ونحو ذلك.

(مسـألة ١٠): حيرم عىل اإلنسـان ايذاء جاره. ويسـتحب لـه الصرب عىل  
أذاه. كام يستحب االحسان باجلار.

(مسألة ١١): األحوط وجوباً للمكلف أن ال هيجر املؤمن أكثر من ثالثة  
أيـام وإن كان ظاملـاً لـه. ويكفي يف عـدم اهلجر الصلـة ولو بالسـالم، فإن ارص  

الطرف االخر عىل املقاطعة كان هو اهلاجر. ويستثنى من ذلك موارد:
األول: ما إذا كان يف اهلجر هني عن املنكر.

الثاين: ما إذا كان يف اهلجر فائدة حيسن مراعاهتا رشعاً، كام إذا كان فيه  تنبيه 
عىل حقيقة حيسن اظهارها، بحيث لو متت املواصلة ضاعت احلقيقة  ونسيت، او 

غري ذلك من املحاذير.
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الثالـث: ما إذا لـزم من الصلة الذل عىل من يصلـه. نعم ينبغي احلذر من  
تلبيس النفس والشيطان، لئال يلتبس الغضب للنفس والتعصب هلا بالذل.

(مسألة ١٢): حيرم قتل اإلنسان نفسه، وهو من الكبائر.
اخلامـس: قـذف املحصن واملحصنـة، واملـراد باالحصان العفة والسـرت  
ولو لعدم ثبوت الفاحشـة عليه. وما اكثر التهاون يف ذلك والترسع فيه مع شـدة  

الوعيد عليه.
(مسألة ١٣): املراد بالقذف هنا وإن كان هو الفاحشة كالزنا واللواط، إال  
أن احلكم يعمّ كل قبيح، فإن نسبته للربيء منه من البهتان الذي هو من الكبائر.

السادس: أكل مال اليتيم ظلامً، بل مطلق املؤمن.
. السابع: الفرار من الزحف يف حرب واجبة رشعاً

الثامن: أكل الربا، وهو الفائدة املرشوطة يف الدين، وفاضل ما بني  الثمن 
واملثمـن عنـد بيـع املكيل أو املوزون مـن جنس واحد، عىل ما يذكـر  مفصالً يف 

كتاب البيع.
(مسـألة ١٤): كـام حيـرم الربـا عـىل االكل حيـرم عـىل املعطـي والكاتب  

والشاهد، والظاهر أنه من الكبائر يف حق الكل.
التاسع والعارش واحلادي عرش: الزنا واللواط والسحق.

م. الثاين عرش: القيادة، وهي السعي بني اثنني جلمعهام عىل الوطء  املحرّ
الثالث عرش والرابع عرش: السحر والكهانة.

لّ السحر بالسحر. (مسألة ١٥): الظاهر جواز حَ
(مسـألة ١٦): الظاهر عدم جواز تصديق الساحر والكاهن وغريمها ممن  



الع عىل  خيـرب بالغيب، بل هـو من الكبائر. وال بأس بالسـامع منهم ملجـرد االطّ
ما  عندهم يف الواقعة واحتامل صدق خربهم من دون تصديق وجزم بام أخربوا،  
ماً، وإال  وهكـذا احلال يف إخبارهـم باحلوادث فـإن كان إخباراً جازمـاً كان حمرّ

.  كان حالالً

اخلامـس عرش: الكـذب، وخصوصـاً عىل اهللا ورسـوله واالئمـة ـ ومنه  
. الفتو بغري علم ـ وشهادة الزور والبهتان عىل املؤمن بنسبة ما يشينه إليه كذباً

فـإن اُضيف للكـذب اليمني كانت كبرية اُخر، وال سـيام إذا كانت عىل  
أخذِ مالِ مسلم ظلامً، حيث تضمنت بعض االخبار أهنا اليمني الغموس  الفاجرة 

ها من الكبائر. التي ورد يف كثري من االخبار عدّ
مة، بل كبرية إال أنه الكفارة   (مسألة ١٧): اليمني املذكورة وإن كانت حمرّ

عليها بل اخلالص من تبعتها بالتوبة واالستغفار.
(مسألة ١٨): ال يفرق يف حرمة الكذب واليمني عليه وكوهنا من الكبائر  
د   بني االخبار عن أمر سـابق وحارض ومسـتقبل، نعم إذا رجعت اليمني إىل تعهّ
صاحبهـا بفعـل يشء أو تركـه وجـب الوفـاء هبا بالـرشوط املذكـورة يف كتاب  
االيـامن، فـإن خالفها مـع متامية الرشوط وجبـت الكفـارة. وإن مل تتم الرشوط  

جاز خمالفتها من دون كفارة.
(مسألة ١٩): جيوز الكذب لدفع الرضر عن النفس واملال واالخ  املؤمن. 
والظاهـر توقفـه عىل تعذر التورية ولـو للخوف من ظهور احلال لعدم  سـيطرة 

املتكلم عليها.
(مسـألة ٢٠): جيـوز الكـذب لالصالح ورفـع الشـحناء والتباغض بني  
املؤمنـني، بـل مطلـق املصلحة املعتد هبـا، كتأمـني اخلائف ووعـظ املتمرد، وال 
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يتوقف عىل تعذر التورية.
(مسألة ٢١): ذكر بعضهم أنه جيوز الوعد الكاذب عىل االهل، واألحوط  
وجوبـاً االقتصار عىل ما إذا كان لدفع الرشّ والفسـاد والصالح احلال معهم أو  

بينهم، نظري ما تقدم.
السـادس عـرش: منـع الـزكاة املفروضـة، بل حبـس كل حـق هللا تعاىل ـ  

كاخلمس والزكاة ـ أو للناس، كاملامطلة يف أداء الدين مع القدرة عىل االداء.
السابع عرش: رشب اخلمر وكل مسكر.

الثامـن عرش: تـرك الصـالة وغريها من فرائض اإلسـالم، وهـي الزكاة  
والصوم واحلج.

التاسع عرش: نقض العهد.
العـرشون: قطيعة الرحم، وهي ترك االحسـان إليه من كل وجه يف مقام  
يتعارف فيه ذلك، فال تصدق مع عدم تعارف الوصل، وكذا مع تعارفه والقيام  

ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السالم.
(مسألة ٢٢): جتوز قطيعة الرحم يف موردين:

األول: ما إذا كان فيها أمر باملعروف او هني عن املنكر.
الثـاين: مـا إذا لـزم مـن صلتـه الـذل عىل مـن يصله. نعـم ينبغـي احلذر

من  تلبيس النفس والشـيطان لئال يشتبه عىل املكلف التعصب للنفس والغضب 
هلا  بالذل.

الواحد والعرشون: التعرّب بعد اهلجرة، وهو االنتقال للبالد التي  تنقص 
فيها معارف املكلّف الدينية ويزداد جهله بدينه.



الثاين والعرشون: الرسقة.
الثالـث والعـرشون: أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير ومـا اُهلَّ به لغري اهللا،  

كر عليه عند الذبح اسم غري اهللا تعاىل من صنم أو نحوه. وهو ما ذُ
الرابـع والعـرشون: القامر ولو مـن دون رهن، وهو كل لعبـة ابتنت عىل  
عت لكسب املال، كلعب الورق والطاويل والدومنة والشطرنج. املغالبة واخرتُ

(مسألة ٢٣): كام حيرم اللعب بالشطرنج حيرم بيع آالته وأكل ثمنه  واختاذ 
آالتـه واالحتفاظ هبـا ـ ولو بغري الرشاء ـ من أجل اللعب هبـا، كام حيرم  التفرج 
ز له ذلك،  وكل  عـىل الالعب هبا والسـالم عليه حال لعبه هبا ما مل يقلّد مـن جيوّ

ذلك من الكبائر.
د،  كثمن  اخلامس والعرشون: أكل السـحت، وهو املال احلرام بوجه مؤكَّ
امليتـة واخلمـر وكل مسـكر، وأجـر الزانيـة والكاهـن، وثمن آالت الشـطرنج  
واجلاريـة املغنّيـة والكلب الذي ال يصطاد، ومال اليتيـم، والربا بعد العلم، وما  
اُصيب من أعامل الوالة الظلمة، وما اُصيب بحكم قضاة اجلور وإن كان االخذ  

حمقاً، والرشوة يف احلكم ولو باحلق.
السـادس والعـرشون: البخس والتطفيـف يف املكيال وامليـزان. بأن يزن  

لنفسه او يكيل بزيادة، ويزن لغريه او يكيل بنقيصة.
السـابع والعـرشون: الواليـة للظاملني، بـل مطلق معونتهم سـواء كانت  
بالعمل هلم واالنتسـاب الجهزهتـم أم بالقيام بعمل خاص باُجـرة أو جعالة أو  
نحومهـا. نعـم البدّ يف احلرمة من تبعية العمل هلم بام هم ظلمة بحيث يكون  من 
الً لو مل ينتسـب هلم. أما إذا مل يكن  كذلك  شـؤون ظلمهم وإن كان يف نفسـه حملّ
بل كان يف شؤوهنم الشخصية من دون أن يبتني عىل االنتساب هلم بام  هم ظلمة 
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وال عىل الدخول يف كياهنم فال بأس به.
(مسألة ٢٤): يستثنى من حرمة الوالية واملعونة للظامل ما إذا استكره  عىل 

العمل أو كان الغرض منه نفع املؤمنني، عىل تفصيل ال يسعه املقام.
اف لسانه. ه وخيُ الثامن والعرشون: كون اإلنسان ممن يُتقى رشّ

التاسـع والعرشون: التكرب، بالتعايل عن الناس والرتفّع عليهم للبناء  عىل 
أنه أرفع منهم.

الثالثـون: االرساف والتبذيـر، وهو جتاوز احلـدّ يف االنفاق بنحو يوجب  
إفساد املال من دون غرض عقالئي.

ة العدائه. الواحد والثالثون: املحاربة الولياء اهللا واملوادّ
الثاين والثالثون: االشـتغال باملالهي، كرضب االوتـار والطبول والنفخ  
يف املزامري وغري ذلك من االالت املوسيقية، بالنحو املبني عىل التلذذ  والطرب، 

عىل ما هو املعهود عند أهل الفسوق.
. بل كل ما يبتني عـىل التلذذ اللهوي   وليس املراد اسـتعامله عندهـم فعالً
باخلروج عن مقام اجلد والواقع احلارض إىل نحو من العبث املبني عىل التوجه  لباطن 
النفس وتنبيه غرائزها وهز مشاعرها بااليقاع املوسيقي اشباعاً لرغبتها  يف املزيد 
من االبتهاج أو التفجع أو الفخر أو الغرام أو غري ذلك حسب اختالف  االغراض.

الثالث والثالثون: الغناء، وهو الصوت املشتمل عىل املدّ بنسق خاص  من 
شأنه أن يوجب الطرب مع قصد اللهو به، عىل النحو املعهود عند أهل  الفسوق 
بالنحـو املتقدم يف االشـتغال باملالهي. ويسـتثنى من ذلك غناء املرأة للنسـاء يف 
األعراس يف خصوص جملس الزفاف عىل ان خيلو من استعامل آالت اللهو حتى 

. الطبل املجرد عىل األحوط وجوباً



(مسـألة ٢٥): كـام حيرم االشـتغال باملالهي والغناء حيرم االسـتامع إليها  
بالنحو املناسب ملحاولة االنفعال هبا، دون السامع العابر من دون انفعال. 

الرابع والثالثون: االرصار عىل الصغائر، وهو فعلها اسـتهواناً هبا بحيث  
ال يستنكر الفاعل من نفسه فعلها.

اخلامس والثالثون: سبّ املؤمن وإذالله وإهانته.
السادس والثالثون: النميمة، وهي أن حيكي لشخص انتقاص غريه له.

السابع والثالثون: الرياء، وقد تقدم بعض الكالم فيه يف مسائل  الوضوء.
شّ للمؤمن، وهو إهيامه باليشء عىل خالف واقعه   الثامن والثالثـون: الغُ
باً لرضره الديني أو الدنيوي، من  دون  بنحـو يقتيض وقوعه فيام ال يقدم عليه جتنّ
فرق بني الغش يف البيع والرشاء وغريه، حتى مثل مدح اخلائن أمام  شخص من 
ط معه ويسـتأمنه. أما جمرد إظهـار اليشء  عىل خالف  أجـل إهيامـه بأمانته ليتورّ
واقعه من دون أن يراد به ذلك فليس من الغشّ يف يشء، أو هو  غش غري حمرم.

التاسـع والثالثـون: كتامن الشـهادة، إذا كان املكلَّف قـد طلب منه حتمل  
. الشهادة.بل مطلقاً عىل األحوط وجوباً

االربعـون: اهلُجـر، وهـو الفحش من القـول والبذاء فيه. مـن دون فرق 
بني ما يرجع للجنس وغريه مما يناسـب اجلفاء واخلشونة وعدم احلياء، والظاهر 
اختصاص ذلك بام يبتني عىل كونه خلقاً يف اإلنسـان عادة له، بحيث يكون ممن 
تكـره جمالسـته وال يبايل بام قال وما قيل فيه، دون مـا يقع نادراً لطوارئ خاصة، 
فإنه ال حيرم إال أن يشتمل عىل حمرم، كالكذب واالعتداء عىل الغري ونحو ذلك.

الواحـد واالربعون: غيبة املؤمن، وهي انتقاصـه والوقوع فيه وإعابته يف  
. ماً غيبته. وإن كان يف حضوره مل يكن غيبة وإن كان حمرّ
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(مسـألة ٢٦): ليـس من الغيبة ذكر العيب البقصـد االنتقاصِ واالعابةِ، 
. ماً وال  كشفه إذا كان مستوراً وإن كان ذلك حمرّ

(مسـألة ٢٧): الظاهـر اختصـاص الغيبة بصورة سـامع يقصـد إفهامه، 
فمـع  ترديد ذلك وحـده أو مع من ال يفهم كالمه ال تصدق الغيبة. نعم إذا كان  
املقصود من الذكر االفهام مع عدم وجود سامعـ  كام يف تسجيل الكالم  ليسمعه 

ماً أيضاً وملحقاً بالغيبة. االخرون ـ كان حمرَّ
(مسـألة ٢٨): البدّ يف صـدق الغيبة من تعيني املغتـاب الذي يعاب، فلو  
كان مبهـامً غري معني مل تكن غيبة لـه، كام لو قال: بعض أهل البلد جبان   أو أحد 
أوالد زيد بخيل. نعم قد حيرم من جهة اُخر، كام لو لزم من ذلك  توهني مؤمن.

(مسألة ٢٩): جتوز الغيبة يف موارد:
األول: ما إذا كان العيب ظاهراً كاحلِدة والعجلة. لكن البدّ من االقتصار  
يف االعابة عىل ما يقتضيه العيب املذكور من دون تبشيع وهتويل، فضالً عن  إبداء 

ما ليس عيباً بصورة العيب، كاالنتقاص باهلزال والفقر والسمرة ونحوها.
الثـاين: غيبة املتجاهر بالفسـق اخلالـع جلباب احلياء، ولو فيـام مل يتجاهر  
فيه، أو أمام من هو متسرتّ معه. واملراد بالتجاهر بالفسق التجاهر به أمام العامة،  

ه ويعرفون بواطن أمره. وال يكفي التجاهر أمام خواصه الذين يفيض هلم برسّ
الثالـث: غيبـة املظلوم للظـامل، والظاهر اختصاصها بذكـر ظالمته، دون  

بقية العيوب املستورة.
الرابـع: غيبة املُبدع يف الدين، السـقاطه عند النـاس دفعاً لرضره. بل كل  
مـن خياف رضره عىل الدين إذا كان اخلوف بنحو معتدٍّ به. لكن يقترص يف  الثاين 

عىل مقدار احلاجة لدفع رضره.



اخلامـس: غيبة الشـخص لدفع الـرضر عنه أو عن املتكلـم أو عن مؤمن  
ثالث. نعم البدّ من كون الرضر الذي يراد دفعه أهم من الغيبة بمقدار معتدٍّ به.

السـادس: كل مورد تزاحم حرمة الغيبة فيه بتكليف مسـاو هلا يف االمهية  
أو أهم منها.

(مسـألة ٣٠): ذكـروا مـن مسـتثنيات الغيبة نصـح املستشـري، بل مطلق  
النصـح، وأداء الشـهادة. لكـن االمرين ال يسـتلزمان الغيبة، وهـي ذكر العيب 
بقصـد  االنتقـاص، إذ ال يتوقـف االمران عـىل االنتقاص، بل يكفـي فيهام بيان 
الواقع ال  بقصد االنتقاص واالعابة. نعم مها قد يالزمان كشـف سرت الشخص 

م  كالغيبة. وهو حمرَّ
ي الغـرض ببيان رأي   ومـن هنا يشـكل جوازه يف النصيحـة، المكان تأدّ

الناصح من دون تعرض للعيب الذي هو سبب ذلك الرأي. 
نعـم، لو توقف عىل بيان العيب عند النصيحة دفع رضر مهم يعلم برضا  
الشـارع بكشـف سـرت الشـخص من أجله جاز، وال ضابـط لذلـك. وأما أداء  
الشـهادة فالظاهر جوازه إذا ترتب عليه إثبـات حق اهللا تعاىل أو حقّ الناس، كام  
يف بـاب احلـدود والضامنات واملعامالت، دون ما عدا ذلك، كالشـهادة بفسـق  

شخص مستور ملنع الناس من الصالة خلفه.
(مسألة ٣١): حيرم سامع الغيبة إذا ابتنى عىل التجاوب مع املغتاب  وحتقيق 
غرضه، الن ذكر العيب ال يوجب انتقاص املقول فيه ما مل يكن هناك  سامع يوجه 
اخلطاب إليه، أما سامع الشخص هلا من دون أن يوجه اخلطاب إليه  فال بأس به. 
إال أن يبتنـي عـىل الرضا هبـا، الن الرايض بعمل قوم يرشكهـم يف  تبعة عملهم.

(مسـألة ٣٢): جيـب ردّ الغيبة والدفاع عن املقول فيـه، إما بمحاولة بيان  
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عـدم كون االمر املقول يف الشـخص الغائب نقصاً يعاب بـه، أو ببيان عذره فيام  
نسـب إليـه، وال أقل من الردع عن الغيبة والنهـي عنها، نعم من باب النهي عن  
املنكـر البدّ مـن عدم لزوم حمـذور رشعي أو عـريف يف الرد املذكـور. ومن أهم  
املحاذيـر خوف إغراق القائل يف الغيبة واالستشـهاد لصحة كالمه ولبيان أهلية  

باً له. الشخص ملا قيل فيه دفاعاً عن موقفه وتعصّ
(مسـألة ٣٣): البـدّ يف خـروج املكلّـف مـن تبعـة الغيبـة ـ مضافـاً إىل 
التوبة ـ  من أن حيلله الشـخص الذي اغتابه، فإن تعذر ذلك ـ ولو خلوف ترتب 
ي   فسـاد  عـىل ذلك ـ فالبدّ من االسـتغفار له، وهذا جيري يف مجيـع موارد التعدّ

والظلم للعباد.
ولنكتـف هبـذا املقـدار من الـكالم يف الكبائـر التي تقـدم بيـان الضابط 
فيهـا،  حيث يضيق الوقت عن اسـتقصائها كام يضيق عن اسـتقصاء املحرمات

غري  الكبائر.



تتميم
وفيه مطالب..

املطلب األول
يف بعض مكارم األخالق

منهـا: االعتصام بـاهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل: (ومـن يعتصم باهللا فقد هدي  
إىل رصاط مسـتقيم) وقـال أبـو عبـد اهللاA: «أوحى اهللا عزوجـل إىل داود ما  
اعتصـم يب عبد من عبـادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك مـن نيّته ثم تكيده  

السموات واالرض ومن فيهن إال جعلت له املخرج من بينهن».
ومنها: التوكل عىل اهللا سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه العامل  بمصاحلهم 
والقادر عىل قضاء حوائجهم. وإذا مل يتوكل عليه تعاىل فعىل من  يتوكل ؟ ! أعىل 
نفسه أم عىل غريه مع عجزه وجهله ؟ ! قال اهللا تعاىل: (ومن  يتوكل عىل اهللا فهو 
حسـبه) وقال أبو عبد اهللاA: «إن الغنى والعزّ جيوالن فإذا  ظفرا بموضع من 

التوكل أوطنا».
ومنها: حسـن الظن باهللا تعاىل، قال أمـري املؤمننيA فيام قال: «والذي  
ال إله إال هو ال حيسن ظن عبد مؤمن باهللا إال كان اهللا عند ظن عبده املؤمن، الن  
اهللا كريم بيده اخلري يسـتحي أن يكون عبده املؤمن قد أحسـن به الظن ثم خيلف  

ظنه ورجاءه فأحسنوا باهللا الظن وارغبوا إليه».
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ومنها: الصرب عند البالء، والصرب عن حمارم اهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل:  (إنام 
يـوىفّ الصابرون أجرهم بغري حسـاب)، وقال رسـول اهللا 8 يف  حديث: 
«فاصرب فإن يف الصرب عىل ما تكره خرياً كثرياً، واعلم أن النرص مع  الصرب، وأن 
»، وقال  أمري املؤمنني الفرج مع الكرب، فإن مع العرس يرساً، إن مع العرس يرساً

A: «ال يعـدم الصـرب الظفـر وإن طال به الزمـان»، وقال: «الصـرب  صربان: 
م  اهللا تعاىل  صرب عند املصيبة حسـن مجيل، وأحسـن من ذلك الصرب عنـد ما حرّ

عليك».
ومنها: العفة، قال أبو جعفر A: «ما عبادة أفضل عند اهللا من عفة بطن  
وفرج»، وقال أبو عبد اهللاA:«إنام شـيعة جعفر من عفّ بطنه وفرجه، واشتد  
جهـاده، وعمل خلالقه، ورجـا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيـت اُولئك فاولئك  

شيعة جعفر».
ومنهـا: احللـم، قـال رسـول اهللا 8:«ما أعـز اهللا بجهل قـط، وال 
أذل بحلـم  قـط»، وقـال أمري املؤمنـنيA: «أول عوض احلليم مـن حلمه أن 
النـاس أنصـاره  عىل اجلاهل»، وقال الرضاA: «ال يكـون الرجل عابداً حتى 

.« يكون حليامً
ومنهـا: التواضـع، قال رسـول اهللا 8: «من تواضـع هللا رفعه اهللا، 
ر حرمه اهللا،  ومـن  تكـربّ خفضه اهللا، ومن اقتصد يف معيشـته رزقه اهللا، ومـن بذّ

ومن  أكثر ذكر املوت أحبه اهللا تعاىل».
ومنها: إنصاف الناس، ولو من النفس، قال رسـول اهللا 8: «سـيد  

االعامل إنصاف الناس من نفسك، ومواساة االخ يف اهللا تعاىل عىل كل حال».
ومنها: اشتغال اإلنسان بعيبه عن عيوب الناس، قال رسول اهللا 8:  



وجل عن خوف الناس، طوبى ملن شـغله عيبه   «طوبى ملن شـغله خـوف اهللا عزّ
، وإن أرسع  عـن عيـوب املؤمنـني»، وقـال 8: «إن أرسع اخلري ثواباً الـربِ
الرشّ  عقاباً البغي، وكفى باملرء عيباً أن يبرص من الناس ما يعمى عنه من نفسـه، 

وأن  يعريّ الناس بام ال يستطيع تركه، وأن يؤذي جليسه بام ال يعنيه».
ومنهـا: اصالح النفس عند ميلها إىل الـرش، قال أمري املؤمننيA: «من  
أصلـح رسيرته أصلح اهللا تعـاىل عالنيته، ومن عمل لدينه كفـاه اهللا دنياه، ومن  

أحسن فيام بينه وبني اهللا أصلح اهللا ما بينه وبني الناس».
ومنها: الزهد يف الدنيا وترك الرغبة فيها، قال أبو عبد اهللاA: «من زهد  
يف الدنيا أثبت اهللا احلكمة يف قلبه، وأنطق هبا لسانه، وبرصه عيوب الدنيا ;  داءها 

ودواءها وأخرجه منها ساملاً إىل دار السالم».
وقال رجل: «قلت اليب  عبد اهللاA: إين ال ألقاك إال يف السنني فأوصني 
بـيشء حتى آخذ به، فقـال:  اُوصيك بتقو اهللا، والـورع واالجتهاد، وإياك أن 
تطمـع إىل مـن فوقك، وكفى  بام قـال اهللا عز وجل لرسـول اهللا 8: (وال 
ن عينيك إىل ما متعنا به  أزواجاً منهم زهـرة احلياة الدنيا) ، وقال تعاىل: (فال  متـدّ
تعجبك أمواهلم وال  أوالدهم) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اهللا 8 
فإنام كان قوته من  الشعري وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا وجده، وإذا 
اُصبت بمصيبة يف  نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول اهللا 8، 

فإن اخلالئق مل  يصابوا بمثله قط».
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املطلب الثاين
يف بعض مساوئ األخالق

منها:الغضب، قال رسول اهللا8: «الغضب يُفسد االيامن كام يُفسد  
اخللّ العسل»، وقال أبو عبد اهللا: «الغضب مفتاح كل رش»، وقال أبو جعفر:«إن  
الرجـل ليغضب فام يـرىض أبداً حتى يدخل النار، فأيـام رجل غضب عىل قومه  
وهـو قائـم فليجلس من فـوره ذلك، فإنه سـيذهب عنه رجس الشـيطان، وأيام  

ت سكنت». سّ ه فإن الرحم إذا مُ رجل غضب عىل ذي رحم فليدنُ منه فليمسّ
ومنها: احلسـد، قال أبو جعفر وأبو عبد اهللا(عليهام السـالم): «إن احلسد 
ليـأكل  االيـامن كـام تـأكل النار احلطـب»، وقـال رسـول اهللا8 ذات يوم 
مـم ممن قبلكم وهو احلسـد ليس بحالق  الصحابـه: «إنـه  قـد دبّ إليكم داء االُ
الشـعر ولكنه حالق  الدين، وينجي فيه أن يكفّ اإلنسـان يده وخيزن لسانه وال 

يكون ذا غمز عىل  أخيه املؤمن».
ومنهـا: الظلـم، وأشـد أنواعـه ظلم مـن ال جيـد نـارصاً إال اهللا، فعن أيب  
ني إىل  جعفرAقـال: ملـا حرض عيل بن احلسـني (عليهام السـالم) الوفـاة ضمّ
صـدره ثـم  قال: يابني اُوصيك بام أوصاين به أيب حـني حرضته الوفاة، وبام ذكر 
أن أباه  أوصاه به قال: يابني إياك وظلم من ال جيد عليك نارصاً إال اهللا. وقد ورد 
النهـي  عن كل ظلم يف كثـري من الروايات، فقد قال أبـو عبداهللاA: «ما ظفر 
بخـري من  ظفـر بالظلم، أما أن املظلوم يأخذ من دين الظـامل أكثر مما يأخذ الظامل 

من مال  املظلوم». 
لم مظلمة اُخذ هبا يف نفسه أو يف ماله أو يف ولده». وقال: «من ظَ



املطلب الثالث
يف التوبة

وهـي التي منّ اهللا هبا عـىل عباده رأفةً منه هبم ورمحة هلم. وقد ورد  احلث 
عليهـا يف آيـات كثـرية وأحاديث مـن النبـي وأوصيائـه عليهم أفضـل الصالة  
والسـالم، وقد ورد أن العبد إذا اقرتف سـيئة أنظره اهللا تعاىل سـبع ساعات فإن  
تاب مل تكتب عليه، وإن مل يتب كتبت عليه سيئة، ثم هو يف فسحة من أمره  تقبل 

منه التوبة ما دام فيه الروح .
فالواجب عىل املؤمن عقالً ونقالً املبادرة  إليها وانتهاز الفرصة قبل أن يفجأه 
االجل أو يسـودّ قلبه من الذنوب ويطبع عليه  فال يفيق من سـكرته وال يصحو 
من غشـيته، اُولئك الذين نسـوا اهللا فأنساهم  أنفسـهم، وما ربك بظالم للعبيد.

والبـدّ يف التوبة من أمريـن: الندم عىل الذنب، والعزم عىل ترك العود فيه  
أبداً، وبذلك تتحقق التوبة النصوح التي ورد ذكرها يف الكتاب الكريم والسـنة  
ل له الشـيطان فعاد يف الذنب كان عليه املبادرة   الرشيفة، فإن غلبته نفسـه وسـوّ
للتوبـة أيضاً، وهكذا كلام عاد تاب حتى تقو توبته وتسـتحكم حيث ال تغلق  
التوبة يف وجهه أبداً مهام عاد رأفة من اهللا ورمحة به، فإنه عزّ اسمه حيب من  عبده 
أن ال تقعـد بـه املعصية عن التوبـة مهام كثرت ذنوبه وعظمـت عيوبه،  وليحذر 
العبـد من القنـوط واليأس من رمحة اهللا تعـاىل، فقد تقدم أن ذلـك من  الكبائر، 
ه  إىل  وهـو من أعظم وسـائل الشـيطان وأقو حبائله ليسـيطر عىل العبـد وجيرّ

اهللكة، أعاذنا اهللا تعاىل منه ومن مكره وكيده.
ونسـأله أن يعصمنـا مـن الزلـل يف القـول والعمـل وأن خيتم لنـا بالتوبة  

٤٧١ ............................................................................................ التوبة 
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واملغفـرة والسـعادة وحسـن العاقبة، إنـه أرحـم الرامحـني وويل املؤمنني، وهو 
حسبنا ونعم الوكيل.

انتهى الكالم يف العبادات ليلة االربعاء، التاسع عرش من شهر رمضان  املبارك، 
عام ألف وأربعامئة وأربعة عرش للهجرة النبوية عىل صاحبها وآله  أفضل 

الصلوات وأزكى التحيات. 

واحلمد هللا رب العاملني 

ALSHARIQI
log906746
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