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   الرحمن الرحيم بسم اللّه
 

 كما هو اهله وأشكره على نعمائه وفضله وأفضل الصلوات والتحيات على من أرسله  الحمد للّه
   عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً رحمة للعالمين وآله الذين اذهب اللّه

ن لمعرفـة    وبعد فيقول الفقير إلى رحمة ربه انّه لما كثر الطلب من بعض المـؤمني                       
فتاوينا ولم يف برفع االحتياج كتابنا الكلم الطيب لخّصت فتاوى ما حررناه من اوثق العـرى                
الّذي تعرضت فيه لفروع العروة الوثقى وتعليقات االكابر من االسـاتذة كالنـائيني والـسيد               
االصفهاني والشيخ العراقي والشيخ محمد حسين االصفهاني وتعليقـة الفقيـه الـشيخ علـي               

اهرى وفتاوى جدنا في تحفة السائل وخصصنا هذه الحواشي لنظرياتها العلمية ومن غير             الجو
 القبول في يوم ال ينفع مال        اتباع لرأي غيرهم وقد سميت الكتاب برسالة الهدى راجياً من اللّه          

 وال بنون تقديماً لسيد االنبياء وآله المعصومين راجياً الشفاعة في يوم الجزاء مراعياً فيه جهة              
  . ولي التوفيق العمل من المكلف واللّه
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 التقليد

  :مسائل
 ـ التكلف في األحكام الّتي يبتلى بها من غير أحكام الضرورية أما ان يبلغ  1 مسألة          

  .مرتبة االجتهاد أو يسكنه االحتياط أو يكون مقلداً لغيره أو تحصل له حالة اليقين بالحكم
أكثر من حكم العقل باحراز الواقع فإذا حصل له  ال يحتاج إلى ـ االحتياط  2 مسألة          

حكم العقل بذلك صح له العمل على طبق االحتياط وال يحتاج إلى الرجوع إلى مجتهد يجـوز                 
  .االحتياط كما هو واضح للمتأمل

 ـ ليس التقليد هو االلتزام النفسي وال مجرد العمل على طبق الفتوى بـل   3 مسألة          
عمل على طبق فتوى الفقيه على وجه االستناد إلى فتواه اال ان صحة العمل ال تنحـصر              هو ال 

  .في التقليد بالمعنى المصطلح كما سيأتي قريباً
 ـ صحة عمل العامي ال تنحصر في الرجوع إلى االعلم الحي أو الميـت   4 مسألة          

علم في كل مورد لم تخالف فتواه فيصح العمل بالرجوع إلى االعلم الحي وإلى المجتهد غير اال
فتوى االعلم فإذا كانت فتوى االعلم مطابقة لغير االعلم صح الرجوع اليه في كل ما ال يخالف            
االعلم ويصح عمل العامي أيضاً فيما إذا كانت فتوى غير االعلم مطابقة لالحتياط فـالرجوع               

 أيضاً ويصح عمـل العـامي إذا     إلى غير االعلم إذا كانت فتواه مطابقة لالحتياط مجز للعامي         
  عمل على طبق االحتياط او عمل على طبق الواقع مع

تحقق قصد القربة منه في العبادات أو عمل العامي في فتوى كل من يشك في اعلميتـه بـأن                   
  .يأخذ باالحتياط في ضمن اقوال من يشك فيه باالعلمية

ذمته من اداء التكليف الرجـوع   ـ يتعين على العامي عند الشك في فراغ  5 مسألة          
 حتـى مـن      إلى الحي االعلم بعد القطع بأن سيرة االمامية هو الرجوع إلى العلماء االحيـاء             

  .القائلين بجواز تقليد الميت ابتداء حيث ال يمنعون من الرجوع إلى االحياء
يه بحكـم   ـ إذا رجع العامي إلى فقيه ثم علم بأعلمية شخص آخر تعين عل 6 مسألة          

العقل الرجوع إلى االعلم فيما ذكرناه وكذا إذا رجع إلى االعلم ثم صار بعد برهة من الـزمن                  
  .من هو أعلم منه تعين عليه أيضاً الرجوع اليه فيما تقدم ذكره

 ـ ال يجوز العدول من مجتهد إلى آخر إال إذا كان الثاني افقـه منـه وان    7 مسألة          
ميت اعلم من الحي بقى على تقليده وإذا كانـت فتـوى الحـي مطابقـة       اقلده ثم مات وكان ال    
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  .لالحتياط جاز العمل علي وفقها وكذا يرجع للحي في البقاء على تقليده
 ـ من رجع إلى غير االعلم ولكن االعلم يجوز الرجوع إلى غيـره ممـن    8 مسألة          

  .ليس بأعلم صح الرجوع اليه والعمل وان لم يعلم بالحكم
 ـ تعلم اعلمية الشخص اما بالعلم والخبرة من المقلـد وال يتحقـق ذاك اال    9 مسألة          

فيمن قارب االجتهاد المطلق واما لقيام البينة العادلة الراجعة إلـى الفحـص بـأبواب الفقـه                 
ومداركه االصولية أو الشياع المفيد للعلم من أهل الخبر واحسن طريق لمعرفة االعلمية فـي               

نا هو مراجعة كتب كل من يدعى االعلمية وينظر اليها أهل الخبرة والـدين فيلحظـوا                عصر
نظره ودقة آرائه وتحقيقه في الكبريات االصولية ويلحظ حسن التطبيق فـي مواردهـا مـن                
االحكام الفقهية وان ما كتبه هل هو من آرائه الخاصة أو اقتباس من اساتذته واتكـاال علـى                  

يداً له في المبنى وهذا مما له االثر العظيم في معرفة االعلميـة فـأن               حسن الظن بأستاذه وتقل   
اتباع الشخص لرأي استاذه مما يسهل المؤنة في كتابه االستدالل ولكن عند التأمل واالنصاف              

  .يقضى بان البضاعة العلمية لغيره وانما لحسن الظن به اتبعه في المبنى
االعلمية أو اكثر تخير المقلد في الرجوع إلى  ـ إذا تساوى شخصان في  10 مسألة          

احدهما وإذا كان احدهما محتمل االعلمية جاز الرجوع اليه أو العمل باالحتياط وإلـى غيـر                
  .االعلم إذا كانت فتواه مطابقة لالعلم

 ـ إذا عدل المجتهد عن رأيه تعين عليه اعالم المقلدين لتبدل رأيه اال إذا  11مسألة           
  .فتواه مطابقة لالحتياطكانت 

 ـ ـ ال يجوز تقليد المتجزى ويتعين عليه التقليد فيما ليس بمجتهد فيه أو   12 مسألة          
االحتياط وأما إذا كان هو االعلم فيما اجتهد فيه فأن تم التسالم قديماً وحديثاً لـم يرجـع اليـه             

 حتى فيما هو مجتهد فيه على       واالتعين الرجوع اليه في الفرض السابق واما قضائه فال يصح         
  .االقوى

 ـ إذا لم تكن فتوى غير االعلم مطابقة وال موافقة لالحتياط فان لم يكـن   13 مسألة          
هناك اطالق وال سيرة تجوز الرجوع اليه فال يجوز الرجوع اليه وان كان غير بعيد الرجوع                

ثر باعتبار االعلمية حتى في الفرع      اليه لقيام؟؟؟ في زمن االئمة على ذلك ولم يكن عين وال ا           
  الّذي حكم به العقل كما تقدمنا بيانه مع التصريح في االعلمية في القضاء

في بعض الموارد وفي تقديم الرواية من بعض الجهات وعلى كل فان لم يستفد مـن الـسيرة                  
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  .تعين بحكم العقل الرجوع إلى االعلم في الفرض الّذي بيناه
ـ 14 مسألة            ال تعتبر االعلمية في باب الواليات عن االيتام والمجانين واالوقـاف   

 وصي لها وال تعتبر االعلمية في القاضـي اال إذا            الّتي ليس عليها متولى أو الوصايا الّتي ال       
  .كان الختالف القضاء من ناحية الحكم الشرعي على ما سيأتي تفصيله في باب القضاء

ب الحاكم الشرعي وكيال على جهة المال أو الخذ حق او لدفع  ـ إذا نص 15 مسألة          
حق ثم مات الحاكم الشرعي ارتفعت وكالة الوكيل واما إذا نصب الحاكم الشرعي ولياً علـى                
جهة كالوالية على االيتام أو االوقاف والوصايا فانه ال ترفع واليته بموت الفقيـه وان كـان                 

  .آخراالولى تجديد الوالية من حااكم شرعي 
 ـ ال تقليد في أصول الدين وال في ضروريات المـذهب وانمـا يتعـين     16 مسألة          

الرجوع في االحكام الفرعية والعملية بل واالصولية الفقهية وفي الموضـوعات المـستنبطة             
الشرعية بل حتى في الموضوعات المستنبطة العرفية إذا استلزمت حكماً شـرعياً كمـا فـي                

  .حوه فيما تحقق الشك في المفهوم لشبهة في الصدق ال للشك في المصداقمفهوم الصعيد ون
 ـ تعرف فتوى المجتهد اما باخباره عن فتواه مشافهة أو بأخبار العادلين  17 مسألة          

عن فتواه أو بأخبار من يطمئن بقوله بحيث يحصل من قوله العلم او الوثوق واالطمأنان مـن                 
  .لمأمونة من الغلط في الطبع والكتابةقوله أو االخذ برسالته ا
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 كتاب الطهارة

  )المياه(
   

 الماء مطلق ومضاف والمطلق ما صح اطالق لفظ الماء عليـه مـن غيـر تقييـد                           
باالضافة وإذا قيد فلبيان االفراد كماء البحر والنهر والمضاف بخالفه والمطلق طاهر ومطهر             

  .رافع للحدث ومزيل للخبث
 معتصم وغير معتصم اما الغير المعتصم وهو ما دون الكـر ولـو              )الماء المطلق  (         

يسيراً المعبر عنه بالقليل الراكد فينجس لمجرد مالقات النجاسة ويطهـر إذا اتـصل بالمـاء                
المعتصم كالجاري وماء المطر والبئر والكبر بنحو كان الماء المتنجس والمعتصم في العرف             

م إذا كان القليل متدافعاً فال ينجس اال على بنجاسة االسفل وال ينجس             واحداً وان لم يمتزجا نع    
االسفل بمالقات االعلى للنجاسة كالسطح المتنجس إذا كانت دافعيته بنحو الفوران والمدار في             
الجميع على الدافعية تساوت السطوح أم اختلفت وإذا شك في ماء انّه مطلق أو مضاف فـإذا                 

بها من االطالق أو االضافة واال فال يرفع حدثاً وال خبثاً وإذا كـان              كانت له حالة سابقة اخذ      
  .قليال والقته النجاسة حكم عليه بالنجاسة وان كان كثيراً فمحكوم بالطهارة

 الماء المعتصم على أقسام

 احدها ما له مادة كالمياه النابعة عن مادة على وجه األرض اوفى طبقاتها كالجاري                        
  .لبئر والعيون الواقفة الّتي إذا أخذ منها جرت بمقدار ما يأخذ منها واآلبار المتعارفةوالقناة وا
  : مسائل         
 ـ ال ينجس ما كان له مادة بمالقات النجاسة اال إذاتغير احـد اوصـافه    18 مسألة          

أو طعمهـا أو    الثالثة من اللون أو الطعم او الرائحة وان لم يكن التغيير بسنخ لون النجاسـة                
رائحتها كالصفرة عند وقوع الدم أو كان التغيير يخالف لون النجاسة كالبياض عند وقوع الدم               

  .مثال ولكن كان استناد التغير إلى النجاسة
 ـ إذا تغير الماء المعتصم باوصاف غيـر الثالثـة كـالثخن والبـرودة      19 مسألة          

  .والحرارة لم يحكم عليه بالنجاسة
 ـ إذا تغير الماء بمجاورة النجاسة حكـم عليـه بالطهـارة وإذا تعيـر      20 مسألة          

  .باوصاف المتنجس حكم عليه ايضاً بالطهارة
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 ـ إذا تغير الماء بمالقات النجاسة بعد مدة وقد علم من التغيير مستند إلى  21 مسألة          
  .النجاسة فهو محكوم بالنجاسة وان شك فمحكوم بالطهارة

 ـ إذا كان نظر شخص او شامته أو ذائقته خالف المتعارف فـي القـوة    22 مسألة          
  .فرأى تغيير الماء لم يحكم عليه بالنجاسة

 ـ إذا تغير الماء بسبب المتنجس الحامل الوصاف النجاسة كما إذا وقعت  23 مسألة          
غير فغيره فاالقوى النجاسة الن     ميتة في ماء فغيرته بأحد االوصاف الثالثة ثم صب الماء المت          

االوصاف قد حملت اجزاء النجاسة واال فتغيير الوصف من دون تأثير النجاسة ممتنع وتأثير              
  .الوصف بنظر الشارع بعيد من غير الموصوف

 ـ إذا استهلك الماء المعتصم في النجاسة كما إذا وقع في البول المسلوب  24 مسألة          
  جاسة وإذا استهلك المتنجس أو النجس في الماءالوصف حكم عليه بالن

  .المعتصم فمحكوم بالطهارة ما لم تخرج النجاسة باآللة فيعود على نجاستها
 ـ ال ينجس الماء الراكد إذا اتصل بالمادة والجـاري والبئـر ونحوهـا     25 مسألة          

ير حاجة إلى االمتزاج    كاطراف النهر والبئر إذا كان االتصال على وجه الوحدة العرفية من غ           
  .عرفاً وعقالً ان تصورناه

 ـ المعتبر في التغيير ان يكون حسياً ال فرضياً وتقديراً وعليه فإذا وقعت  26 مسألة          
النجاسة في الماء المعتصم ولم يتغير اما لعدم المقتضى للتغيير كالبول المسلوب االوصاف أو              

بريت ونحوه أو لعروض مانع كما إذا تغيـر بـالحمرة           لعدم تحقق الشرط في التغيير كماء الك      
ووقع فيه الدم بحيث لوال الدم لكان متغيراً ففي الفروع كلها الماء محكوم بالطهارة وان كـان                 

  .التجنب في الفرع االخير أولى إذاعلم استناد التغير في الجملة إلى بعض مراتب النجاسة
رة النجاسة أو للمجاورة والداخل من النجاسة في  ـ إذا تغير الماء لمجاو 27 مسألة          

  .الماء حكم عليه بالطهارة
 ـ المادة المعتبرة في الجاري والبئر والقناة وغيرها اعم من أن تكـون   28 مسألة          

بنحو الفوران أو الرشح في الغالب وان كان تحقق للمادة في بعض موارد الرشـح الـضعيفة                 
  .كال ومنعفضالً عن الثمد والنز اش

 ـ ال يشترط وجود المادة في جميع فصول الـسنة وانمـا تعتبـر عنـد      29 مسألة          
  .مالقاتها في النجاسة
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 ـ إذا كان الماء قليالً وشك بأن له مادة أو ال فأن كان ذا مادة في السابق  30 مسألة          
د مالقات النجاسـة وان لـم     بنى على وجودها وترتيب آثارها واال فالماء محكوم بالطهارة عن         

  .تترتب عليه آثار االعتصام
 ـ إذا شك في التغيير بانه كان المنجس أو للمتنجس للداخل أو للخارج أو  31 مسألة          

للمجاورة حكم عليه بالطهارة عندنا الشتراط النجاسة بالمالقاة والشك في تحقـق ذلـك فـي                
  .الجميع

ماء المعتصم ثم زال تغييره من قبل نفسه من غير اتـصاله   ـ إذا تغير ال 32 مسألة          
  .بالمادة لم يحكم بالطهارة وإذا زال تغييره باتصاله بالمادة فمحكوم بالطهارة

 )ماء البئر(

  . ـ ماء البئر محكوم بالطهارة اال إذا تغير احد أوصافه الثالثة33 مسألة          
وغيرها من االعتصام وترتيب اآلثار وإنما تختص  ـ ال فرق بين اآلبار  34 مسألة          

  .بمنزوحات البئر الواردة باالخبار استحباباً أو ارشاداً لنزاهة الماء
 ـ اآلبار الّتي توقف للزائرين والحجاج والمسافرين والمحتـاجين للمـاء    35 مسألة          

م تنجيسه اال إذا كـان      يحرم تنجيسها ومن ذلك بئر زمزم نعم لو اخرج ماء بئر زمزم لم يحر             
  .بعنوان الهتك للبيت

 )ماء المطر(

 ـ ال ينجس ماء المطر حال نزوله من السماء إذا القته النجاسة مـا لـم    36 مسألة          
  .يتغير احد أوصافه الثالثة

 ـ إذا باشر ماء المطر الماء النجس طهر الماء من غيـر حاجـة إلـى     37 مسألة          
قلنا باعتبار االمتزاج في غيره ويطهر المطر كلما القـاه مـن الظـروف              االمتزاج حتى لو    

والثياب والفرش واألرض المتنجسة وإذا نفذ في المتنجس كله طهر واال فيطهر بمقدارما نفـذ             
  .فيه ماء المطر مع بقاء ماء المطر على اطالقه

األرض الصلبة  ـ يكفى في التطهير صدق ماء المطر وان لم يجر على  38 مسألة          
أو لم يجر أصال وإذا القى النجاسة واذهب عينها طهر المحل وإذا القاها وانفصل عنها مـن                 

  .غير تغيير بالنجاسة في حالة ارخت السماء بمائها فهو طاهر ومطهر
 ـ إذا استقر ماء المطر على جسم كسطح أو خيمة أوجـد ارثـم باشـر     39 مسألة          
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  .وإذا باشره على وجه العبور كان مطهراًالمتنجس لم يكن مطهراً 
 ـ إذا نفذ ماء المطر في السطح النجس في حالة نزوله فهو طـاهر وإذا   40مسألة           

  مر على عين النجاسة وانفصل عنها من غير تغيير كان طاهراً نعم إذا مر على النجاسة وقد
  .قهانقطع المطر فهو ومتنجس وكذا إذا تغير ماء المطر عن اطال

 ـ إذا اتصل ماء المطر بالميزاب أو الحنفية في حال نزول المطر فمـاء   41 مسألة          
  .الميزاب والحنفية بحكم ماء المطر

 ـ ال يشترط في تطهير ماء المطر الجريان وإنمـا يعتبـر نفـوذه فـي      42 مسألة          
ماً أو المتنجس فـي البـول       المتنجس وقد تختلف مراحل نفوذه كما في السطح المعد للبول دائ          

  .بالجملة
 ـ ال تحتاج االواني والفرش والثياب إلى التعدد والعصر نعـم إذا كـان    43مسألة           

االناء متنجساً بولوغ الكلب فيعفر او ال ثم إذا باشره ماء المطر طهرهن من غير حاجة إلـى                  
  .التعدد

 المطر فال تترتـب عليـه أحكامـه     ـ إذا شك في الصدق العرفي بماء 44 مسألة          
  .وبنجس بمجرد مالقات النجاسة

 ـ ليس من ماء المطر اال بخرة المتكونة في سواحل البحر وال الضباب  45 مسألة          
وال البرد الجامد على رئوس الجبال نعم إذا تحلل الضباب واالبخرة في الجو ونزلت بكثـرة                

ة ومطهرة ان تم الفرض واما البرد فـان نـزل           بحيث عدت بنظر العرف مطراً كانت طاهر      
جامداً فليس بمطهر وان ذاب في اثناء نزوله وتقاطره وعد مطراً بنظر العرف كان مطهـراً                

  .وان كان في الحقيقة ان الفرع كالسابق ممنوع
 الكر

  الكر هو الماء الراكد البالغ وزنه باالرطال العراقية الف ومائتا رطل وبالوزن فـي                       
الكيلو تقريباً ثالثمائة واثنان وستون كيلو وستمائة وأربعة وعشرون غراماً وهذا الوزن يطابق           

  .السبعة وعشرين شبراً
 ـ الطريق إلى معرفة المساحة في الكر دائماً ما كان ناتجة عند الضرب  46 مسألة          

لمياه كمياه المدينة المنورة    بستة وثالثين شبراً وان كان السبعة والعشرين طريقاً في كثير من ا           
  واما ماء الحمام فليس له آثار خاصة اال بعض االحكام المستحبة وهو. وغيرها
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  .تابع للماء المعتصم من ذي المادة والكر أو للماء القليل في االحكام
 ـ الكر محكوم بالطهارة تساوت سطوح مائه اوال وال ينجس اال إذا تغير  47 مسألة          
قات النجاسة في االوصاف الثالثة من اللون أو الطعم أو الرائحـة وان لـم يكـن                 بسبب مال 

  .بوصف النجاسة كما تقدم
 ـ ال بد في تغييره بالنجاسة ان يكون حـسياً وان ال يكـون بأوصـاف     48 مسألة          

ر المتنجس وال بالمجاورة كما تقدم في الجاري وال يكفي التغيير من الداخل والخارج العتبـا              
  .مالقاة النجاسة بحيث يستند التغيير إلى نفس النجاسة ال إلى الداخل والخارج

 ـ إذا تقارن زمن الكرية وزمن النجاسة فـاالقوى الطهـارة وان كـان     49 مسألة          
  .االجتناب اولى

 ـ إذا كان الماء قليالً ثم عرضت عليه الكرية والنجاسة وشك في تقـدم   50 مسألة          
ما على اآلخر أو علم بتاريخ الكرية أو بتقدم النجاسة على الكربة فالحكم في الجميع من                احده

مجهول التاريخ والعلم بتاريخ الكرية هو الطهارة على االقوى اال إذا علم بتاريخ المالقات إلى               
  .النجاسة فالحكم النجاسة

القات النجاسة ولم يعلم بتقدم  ـ إذا كان الماء كراً ثم حدثت القلة وعلم بم 51 مسألة          
  .زمان المالقات للنجاسة على القلة أو بالعكس فالحكم هو الطهارة حتى لو علم بتاريخ القلة

 ـ إذا كان هناك مائان احدهما كرو اآلخر قليل وقـد وقعـت النجاسـة     52 مسألة          
هارة فيما علم طهارتـه     بأحدهما المعين ثم وقعت النجاسة بأحدهما غير المعين فالحكم هو الط          

  .اوال
 ـ الماء المشكوك ان علمت حالتـه الـسابقة مـن الكريـة او عـدمها       53 مسألة          

استصحبت تلك الحالة من القلة او الكرية وان لم تعلم الحالة السابقة فاالقوى عدم تنجسه عنـد      
  .مالقات النجاسة وان لم تترتب عليه آثار الكرية

ـ 54 مسألة            إذا كان هناك مائان واضطر إلى استعمال احدهما قبل ان يعلم بنجاسة  
احدهما لم يتنجز العلم االجمالي في الطرف اآلخر وإذا تنجـز العلـم االجمـالي اوال جـاز                  

  .االستعمال في ما اضطر اليه ولم يجز استعمال االخر
   

تناب عن االطـراف عقـال    ـ إذا علم بالنجاسة الحد االنائين وجب االج 55 مسألة          
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وتعين التيمم من غير حاجة الستعمال احدهما بالوضوء والصالة بعده ثم تطهير االعضاء من              
  .الماء اآلخر والوضوء به والصالة بعده

 ـ إذا ترددت النجاسة بين افراد غير محصورة وجب االجتناب مـا لـم    56 مسألة          
  . التكليف بعدم االبتالءيتحقق العسر والحرج او االضطرار اوسقوط

 ـ المالقي الطراف الشبهة للنجاسة غير محكوم بالنجاسة اال إذا القي كال 57 مسألة          
من االطراف فأنه يكون من المتنجس قطعاً او القي كل واحد الحد االطراف فـان االنـائين                 

  .المالقيين كاالصلين في االجتناب
 بالعلم الوجداني او بالـشياع المفيـد للعلـم او بالبينـة      ـ تثبت النجاسة 58 مسألة          

الشرعية او باليد وان كان صاحب اليد فاسقاً فانه يقبل قوله سواء كان للملك او لالجـارة او                  
للعارية واالمانة بل حتى لو كانت يده يد غضب نعم لو كان صاحب اليد مما ال يبـالي فـي                    

  .الطهارة والنجاسة فال يقبل قوله
 ـ ال تثبت النجاسة بخبر الواحد وان كان عدال وحصل الوثـوق بقولـه    59 مسألة          

  .على االقوى مالم يحصل العلم بقوله بالقرائن
 ـ ال تثبت الكرية بأخبار العادل وان وثق بقوله وال باليد ايـضاً علـى    60 مسألة          

  .االقوى
وت الكرية او النجاسة وان كـان الظـن    ـ ال اعتبار بمطلق الظن في ثب 61 مسألة          

قوياً ولذا يحكم بطهارة االلبان والجبن والمخيض من االعراب ونساء البوادي ممن ال يتـوقى               
من النجاسة ولعل الراجح عدم الفحص والسؤال منهم في طهارة هذه األمور ونجاستها ان لـم           

  .يكن مكروهاً وقد يحرم الفحص إذا استوجب الوسوسة
 ـ إذا تعارضت البينة واليد قدمت البينة بشرط استناد البينة إلى العلم دون 62 مسألة          

االصل واال فيشكل تقديم البينة وإذا تعارضت البينتان وتساويا في المستند تساقطا مـن غيـر              
فرق في القيام على الطهارة او النجاسة نعم إذا كانت احدى البينتين مستندة إلى العلم واالخرى            

ى االصل قدمت البينة المستندة إلى العلم وإذا اتحد مدرك البينتين تساقطا وان كثـر شـهود                 إل
  .احدهما اذ ال غبرة بكثرة الشهود هنا

 )المضاف وما بحكمه من المايعات(

 ـ المضاف وما بحكمه كالزيت طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره سواء  63 مسألة          
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  .عتصراً من الثمار الرمان او مصعداً كماء الوردكان ممتزجاً بغيره كماء او م
 ـ ينجس المضاف إذا القته النجاسة وان بلغ من الكثرة ما بلغ نعـم ال   64 مسألة           

ينجس الماء مطلقاً مضافاً كان او مطلقاً إذا حصل التدافع من العالي إلى السافل او بـالعكس                 
  .التسريح او االنحدارسواء كانت السطوح في الماء من التسنيم او 

 ـ ال يطهر المضاف وان اتصل بالماء الجاري او بالمطر او الكر اال إذا  65 مسألة          
  .استهلك في الجاري او في المطر ونحوه من المعتصم

 ـ النجس المصعد سواء كان من المضاف او المطلق طاهر السـتحالته   66 مسألة          
  .ة وإذا عاد البخار ماء فهو طاهر وان كان االجتناب اولىبخاراً وان لم يستحيل حقيق

 ـ المصعد من المطلق مطلق او المصعد من المضاف فالميزان فيه مـا   67 مسألة          
بعد التصعيد من االطالق او االضافة اذ يجوز ان التتصاعد بعض االجزاء لـصالبة اجـزاء    

  .المضاف وخصوصاً في المضاف الممزوج فيكون مطلقاً
 ـ إذا شك في مائع انّه مضاف او مطلق وكان الشك في صدق المفهـوم   68 مسألة          

ال في المصداق كما إذا كان الماء مطلقاً ثم اضيف اليه الطين او ماء الورد حتى وقع التـردد                   
  .فيه انّه طين او ماء ففي مثله ال يجوز االستصحاب وال تترتب عليه آثار الماء المطلق

 ـ إذا تردد الماء بين االضافة واالطالق جاز شربه والوضوء بكل مـن   69 مسألة          
  .االنائين وال يجوز الوضوء في المردد بين الغضب وغيره او بين النجس واالضافة

 ـ إذا استعمل الشخص احد االنائين المشتبهين بالغصبية في الوضوء او  70 مسألة          
لضمان اال إذا علم بالغصبية او انكشف له اخيراً وإذا كـان عنـد              غيره فانه ال يحكم عليه با     

شخص مائان وتوضأ باحدهما او اغتسل ثم علم بنجاسة احدهما ولم يدر انّه الّذي توضأ به او                 
  .غيره فأنه ال يصح الوضوء او الغسل ووجب تجديدهما

  تصم وخرج الماء ـ إذا القى المضاف النجس في الكرا وغيره من المع71 مسألة          
المعتصم عن االطالق إلى االضافة تنجس الكر او نحوه من الماء المعتصم بشرط ان يكـون                
مضافاً قبل استهالك المضاف النجس في الكر الطاهر وان حصل االستهالك واالضافة دفعـة              
واحدة ان تحقق الفرض خارجاً فاالقوى الطهارة واما إذا استهلك المضاف في الماء المطلـق               

لمعتصم وانقلبت حقيقته في العرف إلى االطالق فهو محكوم بالطهارة والمقصود من تطهيره             ا
  .انقالب حقيقته إلى االطالق الطهارته مع حفظ االضافة
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 ـ إذا شك في طهارة شيء او نجاسته فهو محكوم بالطهارة وان شك في  72 مسألة          
  .رتب عليه آثار االطالقاضافته واطالقه فال يحكم عليه باالطالق وال يت

 االستنجاء

 ـ االولى ان تغسل نجاسة البول مرتين في الماء القليل وان كان االطهر  73 مسألة          
كفاية المرة واالفضل فيه الثالث ويجزي غير الماء في البول واما في الغائط فأذهـاب عـين                 

  . مستهلكا فحكمه حكم البولالنجاسة بدفعة او دفعات واما الدم الخارج مع البول إذا كان
 ـ إذا لم تتعد النجاسة عن المخرج تخير المتخلي بين المـاء واالحجـار    74 مسألة          

والخرق والخزف ونحوها من القوالع للنجاسة عدي قالعية االصابع ويكفي مسح مخرج الغائط             
  .حجار وغيرهباالرض ثالث مرات إذا زالت عين النجاسة واالستنجاء بالماء افضل من اال

 ـ يتعين اختيار االحجار الثالثة وال يكفي الحجر الواحـد ذو الجهـات    75 مسألة          
  .الثالثة اال ان يكون الحجر واسعاً كبيراً فالظاهر كفاية جهاته الثالثة

 ـ يشترط في االحجار ان تكون طاهرة وإذا تعدت النجاسة عن المخرج  76 مسألة          
  . الماءفال يطهره اال

 ـ إذا استنجى في الماء تعين عليه ازالة االثر والعين وان بقـي اللـون    77 مسألة          
  .والرائحة وإذا استنجى باالحجار كفى ازالة العين وان بقي االثر واللون والرائحة

   
 ـ ال تكفي االحجار وغيرها من القوالع إذا كان فيها رطوبة وتكفـي إذا   78 مسألة          
  .كانت ندية
 ـ إذا خرج غير الغائط من الدم وغيره من النجاسات مع الغائط تعـين   79 مسألة          

االستنجاء بالماء وال يجوز االستنجاء إذا تردد الماء بين االطالق واالضافة النه البد من العلم               
  .باالطالق
نية كـالخبز والكتـب    ـ ال يجوز االستنجاء بالمحرمات والمقدسات الدي 80 مسألة          

 وانبيائه واوليائه وهي من اشد المحرمات واالولـى تـرك            السماوية او قرطاسة فيها اسم اللّه     
االستنجاء بالعظم والروث وإذا استنجى بما تقدم وقعت الطهارة وان كان عاصياً ومأثوماً ما لم    

  . يستلزم الكفر والعياذ باللّه
 االستبراء



 14

  .ة االدرار وغيره مما يخرج من اآللة وهو استخبار حال         
 ـ إذا انقطعت ذريرة البول استبرء بأن يضع الوسطى من اليد اليـسرى   81 مسألة          

على مخرج الغائط ويمسح بأصبعه إلى اصل الذكر ثالث مرات ومن اصل الذكر إلـى رأس                
يح الذكر ومقطوعـه وال     الذكر ثالثاً ثم ينتر رأس الذكر ثالثاً وال فرق في االستبراء بين صح            

ء الرجل وعلم بعد مكثه مدة بقاء البول في المجرى كـان             استبراء على المرأة وإذا لم يستبرى     
  .بحكم االستبراء ووقع البلل الخارج منه طاهراً وال يبطل وضوءه به

 ـ إذا بال واستبرء وبعد ذلك توضأ ثم خرج بلل مردد بين البول والمني  82 مسألة          
  . الغسل والوضوء وان لم يتوضأ او الكفى الوضوءوجب

 ـ ما يخرج عند المالعبة غالباً هو المذي وما بعد المني هو البذي ومـا   83 مسألة          
  .بعد البول هو الودي وكلها طاهرة مالم يخرج معها البول

خـارج   ـ إذا شك بأن الخارج مني ولكن هل خرج معد البـول او ان ال  84 مسألة          
  .بتمامه مني او مركب من البذي والبول فالحكم هو النجاسة

   
 ـ إذا شك في تحقق االستبراء وعدمه وقد خرج منه البلل المشتبه مـن   85 مسألة          

البول وغيره بنى على عدم االستبراء وكان البلل نجساً وبطل وضوءه إذا كان متوضياً وامـا                
لوجه الصحيح ام ال بعد الفراغ من االستبراء بنـى علـى            إذا شك بأن جاء باالستبراء على ا      

  .الصحة وكان طاهراً ولم يبطل وضوئه
 الماء المستعمل

 ـ الماء المستعمل من غير المعتصم ان كـان مـستعمال للوضـوء او     86 مسألة          
االغسال المستحبة فطاهر ومطهر من االحداث والخبث وان كان مستعمال في الحدث االكبـر              

  .اهر ومطهر ورافع للخبث ايضاً واما رفعه للحدث فاالحوط وجوباً االجتناب عنهفط
  ـ إذا كان الماء مستعمال في االستنجاء فال يرفع حدثاً وال يستعمل فـي  87 مسألة          

الغسل والوضوء المندوبين واما إذا كان مستعمال في رفع النجاسات من غير االستنجاء فـال               
 الغسل واما الغسلة المزيلة للنجاسة فنجسة وغير طاهرة وامـا غيرهـا        يصح الوضوء به وال   

  .فطاهرة
 ـ يشترط في طهارة ماء االستنجاء ان ال يتغير بأحد االوصاف الـثالث   88 مسألة          
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من اللون اوالطعم او الرائحة وان ال تصيب المحل نجاسة خارجية كدم ونحوه وان ال تتعدى                
  .تعارفالنجاسة تعدياً غير م

 ـ يشترط في طهارة ماء االستنجاء ان ال تكون اجزاء الغائط متميزة في  89 مسألة          
  .حالة االستنجاء واال فال يحكم عليه بالطهارة

 ـ ال يشترط في طهارة ماء االستنجاء عدم سبق اليد على المقعدة قبـل   90 مسألة          
عن االستنجاء بمدة اخرى ثـم اعـاد يـده إلـى            االستنجاء نعم إذا سبقت اليد مدة ثم عرض         

  .االستنجاء فأنه يشكل ترتيب احكام االستنجاء على هذا الفرض
 ـ اليد والظروف تابعة لماء االستنجاء بالطهارة والنجاسـة وإذا القـي    91 مسألة          

 لمـاء البول جسماً فال يحتاج إلى تعدد الغسل حتى لو قلنا بالتعدد في مخـرج البـول وامـا ا             
  .المتخلف في الثوب واالناء بعد التطهير والعصر فطاهر فال يلحقه حكم الغسالة

 ـ إذا جرى الماء في الغسلة االخيرة والمطهرة بأكثر من الغسلة المطهرة  92 مسألة          
عادة فال يترتب عليها آثار الغسالة بناء على ان للغسالة احكام خاصة وإذا اسـتمرت الـصبة              

  . الثانية عدت االولى ثانية والثانية ثالثة على نحوان يكون االستمرار مدة طويلةاالولى او
 ـ إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي وكان غير معتـاد عليـه    93 مسألة          

  .فاالحوط وجوباً الحكم بالنجاسة كسائر النجاسات من وجوب االحتياط في الغسالة
 بحصول نجاسة خارجية عن محل االستنجاء او رفع يده مـدة   ـ إذا شك 94 مسألة          

طويلة ثم رجع إلى االستنجاء او تجاوز الغائط المقعدة على وجه غير متعارف بنى على عدم                
  .حصول النجاسة الخارجية وعدم رفع يده مدة وعدم تجاوز الغائط عن المحل

 التخلي وتوابعه

حال التخلي وغيره ستر لون العورة من القبل  ـ يجب على المتخلي في  95 مسألة          
والدبر والبيضتين حتى رؤية الشبح منها دون حجم العورة عن الناظر المميز حتى على الطفل   
المميز والمجنون ويكفي في ستر العورة يد الشخص نفسه او لظلمة حاصلة او بيـد زوجتـه                 

  .ومملوكته المحللة
وجة نظر كل منهما لعورة اآلخر ويجوز للمالك ان  ـ يجوز للزوج والز 96 مسألة          

ينظر لمملوكته غير المحللة لشخص أما إذا كانت محللة لشخص آخر فال يجوز النظر اليهـا                
  .وال يجوز النظر إلى مملوكة مشتركة بينه وبين غيره او مزوجة او معتدة
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اف العـورة وان   ـ ال يجب ستر الفخذين وال الشعر النابت على اطـر  97مسألة           
  .استحب له ان يستر ما بين الركبة والسرة

 ـ ال يجوز النظر إلى العورة من وراء الزجاج والمـرآت بـل والمـاء     98 مسألة          
الصافي واما إذا اضطر المريض إلى الطبيب الحاذق عند المعالجة وانحصار العالج برؤيـة              

  لمريض إذا انحصر االمر بذلكالعورة جاز للطبيب النظر وقد يكون واجبا على ا
  .وال يجب على الطبيب النظر في المرآت المقابلة للمريض وان كان اولى

 ـ يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البـدن مـن     99 مسألة          
قاديم الصدر والبطن بل والركبتين ويحرم ايضاً االستقبال واالستدبار في العورتين وان كان بم            

  .بدنه غير مستقبل وال مستدبر
 ـ إذا اضطر إلى االستقبال او إلى االستدبار قدم االسـتدبار الهميـة    100 مسألة          
  .االستقبال
 ـ ال يجوز للمتخلي ان يدور ببوله وغائطه في حالة الشك في القبلة إلى 101 مسألة          

ى احد الجهات االربعة حتى إذا قصد ذلك من         جميع الجهات وان جاز له التخلي في كل مرة إل         
اول االمر على االقوى وان كان الترك فيما قصد ذلك من اول االمر التخلي إلـى الجهـات                  

  .االربعة اولى
 ـ إذا اشتبهت القبلة ولم يحصل له العلم تعين االخـذ بـالظن وان لـم     102 مسألة          

  .يحصل الظن تخير في الجهات االربعة
 ـ إذا اشتبهت القبلة وامكنه عدم التخلي من غير ضـرورة وال مـشقة    103 مسألة          

عليه تعين عليه االنتظار وان ال يتخلى اال بعد اليأس وعدم الظن بالقبلة اما إذا كان متضرراً                 
  .او عليه مشقة وجبت المبادرة إلى التخلي

تخلي إلى الفحـص بالـسؤال    ـ ال يتعين على الشخص عند احتياجه لل 104 مسألة          
على االقوى نعم إذا كان بمجرد السؤال يحصل العلم بالقبلة فاالقوى تعيينه وان لم يجب على                

  .المسئول الجواب وان كان يحرم عليه ايقاع السائل بخالف الواقع إذا اجابه
لـة او   ـ ال يجب على الولي او الرشيد الزام الطفل بعدم اسـتقبال القب  105 مسألة          

  .استدبارها وان كان اولى
 ـ ال يجوز التخلي بملك غيره اال برضاه او بشاهد الحـال كاالمـاكن    106 مسألة          
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المعدة للضيافة وال يجوز التخلي ايضاً في المدارس والمحال المعدة للحجاج والـزوار اال اذ               
هد اهل الخبرة بـذلك علـى       علم بكيفية الوقف بالجواز او قامت البينة او اخبر المتولي او ش           

االقوى وال يكفي اخبار الواحد وال جريان العادة في االسـتعمال المتعـارف فـي المـدارس          
  .غيره وغيرها نعم يجوز تصديق الوصي فيما تحت يده من التصرفات دون

 ـ ال يجوز التخلي في المشاهد والمعابد للهتك وال على قبور المؤمنين  107 مسألة          
  .توجب الهتك ويحرم ايضاً في الطرقات غير النافذة بدون اذن اهلهاإذا اس

 مستحبات التخلي ومكروهاته

 ـ يستحب ان يطلب المتخلي مكاناً مرتفعاً في حالة االستنجاء وان يقدم  108 مسألة          
الرجل اليسرى عند الدخول إلى بيت الخالء واليمنى عند الخروج منها وان يـستر المتخلـي                

ه ويتقنع وان يتكي في حال الجلوس على الرجل اليسرى ويخرج اليمنى وان يقرء االدعية رأس
  . الحافظ المأثورة حال التخلي ويكفي الحمد للّه

 ـ يستحب ان يكون االستنجاء واالستبراء باليد اليسرى ويقدم استنجاء  109 مسألة          
ارادة الصالة والنوم وقبـل الجمـاع   الغائط على البول ويستحب للشخص التعرض للبول عند  

  .وبعد خروج المني
 ـ يكره استقبال الشمس والقمر في البول والغـائط واسـتقبال الـريح     110 مسألة          

والجلوس في الشوارع والمشارع وطرق المساجد وتحت االشجار المثمرة والبول قائماً وفـي             
د ويكره األكل حال التخلي والمكـث       الحمام وفي ثقوب الحشرات وفي الماء وخصوصاً الراك       

الطويل ويكره حبس البول والغائط ويحرم حبس البول والغائط عند االضطرار واالولى فـي              
اتيان المستحبات المذكورة وترك المكروهات ان يؤتى بها لرجاء الواقـع او التـرك لرجـاء                

 في السنة وقد حررنا فـي       الواقع لعدم ثبوت كثير منها بالدليل المعتبر وقد ثبتت بأدلة التسامح          
  .محله عدم االعتماد على قاعدة التسامح في ادلة السنن

 النجاسات والمطهرات

  البول و الغائط: األول و الثاني
األول والثاني من النجاسات البول والغائط من الحيوان الّذي ال يؤكل لحمه            : النجاسات عشرة 

لة عند الذبح سواء كان البول والغائط مـن         ولو بالعارض كالحيوانات الجاللة مما له نفس سائ       
  .المحل المعتاد أم ال
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 ـ االولى إذا شك في حيوان ان له نفس سائلة ودم دافق عند الذبح أم ال  111 مسألة          
  .نظير الحية والتمساح فالحكم في بولهما وخرئهما الطهارة

ـ 112 مسألة           للحم كالخيل والبغال والحميـر   البول والغائط من الحيوان المحلل ا  
  .طاهر

 ـ إذا شك في جزء حيوان انّه مما له نفس او ال او من حيوان محلل أو 113 مسألة          
محرم او في حيوان متولد من الشاة والكلب فاذا شك مثال في خروج ماله نفـس كالفـارة أو                   

و المحرم ففي جميـع ذالـك      كالخنفساء أو فى خرة أو بول حيوان متولد من الحيوان المحلل أ           
الحكم هو الطهارة وبحلية اللحم إذا علم بقبوله للتذكية واال فحرام وأما العامي فأما أن يرجـع                 

  .إلى المجتهد واال فيحتاط بالنجاسة وحرمة اكل اللحم
 ـ ابوال الحيوانات الجاللة والموطوئة وغائطها المدار فيه على حالـة   114 مسألة          

ط والبول أو على حالة الخروج أو على كل منهما ال يبعد اعتبار كـل منهمـا وان     تكون الغائ 
  .كان االقوى على حالة الخروج

 ـ بول الطائر وخرئه المحرم غير نجس وان كان االولى االجتناب عما 115 مسألة          
  .ال يؤكل لحمه وال سيما بول الخفاش

قات البـاطن كـالنوان ودود المعـدة وشـيئة      ـ ال توجب النجاسة مال 116 مسألة          
االحتقان اال إذالوثت بالنجاسة وأما البواطن غير المحضة كالسرة والفم واالنف واالذن والعين             

  .فحكمها حكم الظواهر
 ـ البول والغائط من الحيوان المحرم األكل وليس له دم دافق عند الذبح  117 مسألة          

ذا فضالت الحشرات كالذباب ونحوه نعم كما ان بـول الحيـوان    كاالسماك المحرمة طاهر وك   
الجالل وغائطه نجس وكذا من وطئه انسان والغنم إذا اشتد لحمها من لبن الخنزيـرة فبولـه                 

  .وغائطه نجس واالولى في مطلق االنعام الثالثة
  المني: الثالث

 وغيره من مـأكول   ـ المني من كل حيوان له نفس سائلة من االنسان 118 مسألة          
  .اللحم وغيره بريا كان أو بحرياً نجس

 ـ الرطوبات مما له نفس سائلة كالمذي والوذي الودي والرطوبة فـي   119 مسألة          
فرج المرئة والدبر وغيرها طاهرة االرطوبات الكلب والخنزير والكفار والغالت والنواصـب            
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  .ومن النواصب الخوارج
  الميتة: الرابع

 ـ ميتة كل حيوان له نفس سائلة محكومة بالنجاسة دون مـا ال تحلـه    120 مسألة          
الحياة منها كالصوف والشعر والظفر والقرن ونحوها ورطوبة الميتـة محكومـة بالنجاسـة              

  .كالميتة
 ـ القطع المبانة من الحي مما تحلها الحيـاة محكومـة بالنجاسـة دون     121 مسألة          

لمنفصلة كالثالول والجلدة من الشفه أو من بدن االجرب ونحوها مما ال تعد             االجزاء الصغار ا  
اجزاء وتشبه االوساخ وإال فإذا عدت اجزاء في العرف كقليل اللحم فالحكم هو النجاسة وامـا                
إذا قطع لحم من البدن وكان له نوع من االتصال بالبدن فهو طاهر حتى مثل اعضاء المفلوج                 

  .وان نتنت أعضائه
 ـ اجزاء الميتة مما ال تحل بها الحياة طاهرة كالصوف ونحـوه كمـا    122 مسألة          

  عرفت ونحو ذلك البيضة إذا اكتست القشر االعلى وان لم يتصلب القشر سواء كان من
  .حيوان حالل أو حرام نعم يجب غساللشعر المنتوت من رطوبة الميتة

حة طاهرة وال تـنجس بمالقـات الـضرع     ـ اللبن في الضرع وإال نف 123 مسألة          
النجس وان كان االجتناب اولى خصوصاً من الحيوان غير مأكول اللحم بل ال يخلو عن وجه                

  .قوي
 ـ ميتة ما ال نفس فيه سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك والخفاش  124 مسألة          

ير والكافر فال يستثنى منـه      أيضاً على حسب ما جربوه واما ميتة نجس العين كالكلب والخنز          
  .شيء ال من اجزاء بدنه وال من صوفه وظفره وال من رطوباته

 ـ فارة المسك إذا انفصلت من الظبي الحي طاهرة بـشرط ان تـذهب    125 مسألة          
عنها الحياة قبل االنفصال دون الميتة واما المسك فطاهر إال إذا علم بسراية الرطوبة في حالة                

  .لظبي وأما إذا شك في سراية الرطوبة وعدمها فاالصل الطهارةالموت من ا
 ـ السقط قبل ولوح الروح نجس وكذا الفرخ في البيض على االحـوط   126 مسألة          

  .وجوباً وان كان المدرك على الحكم ال يخلو من نظر واضح
ـ   127 مسألة           ضعه الجـدي أو   ـ يراد من االنفحة ما يستحيل اليه اللبن الّـذي يرت

  .الصخل قبل ان يأكل
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 ـ يراد من الميتة بمصطلح الشارع ما لم تقع عليه التذكية بـشروطها   128 مسألة          
  .مات الحيوان حتف انفه او ال ومن الميتة المتردية والنطيحة وما اكل السبع مما ذكر في اآلية

حمه وجلده وقد اخذ من مسلم  ـ إذا شك في تذكية حيوان في لحمه وش 129 مسألة          
فهو محكوم بالطهارة وان سبقت يد الكافر عليه إال ان يعلم من يد الكافر انّه لم يذك وامـا إذا                    
اخذ من يد الكافر فمحكوم بالنجاسة اال ان يعلم بسبق يد المسلم عليه فيحكم بالطهارة وال بد في 

يه كالبيع والشراء والطبخ ونحو ذلك أيدي المسلمين أو سوقهم أو ارضهم من اثر االستعمال عل
ال كما إذا لقى اللحم في زاوية أو في مزبلة أو جعل الجلد مثالً ظرفاً للنجاسات فأنه ال تترتب                   

  .عليه آثار التذكية
 ـ سوق المسلمين وأرضهم كاليد في مقام التذكية وان اخذ من مجهول  130 مسألة          

اخذه من    من سوق الكفار وارضهم فمحكوم بالنجاسة وان       الحال ال من معلوم الكفر وما يأخذ      
  .مجهول الحال

 ـ ما يؤخذ من يد المسلم وكان مسبوقاً بيد الكافر فأن علم انّه فحـص   131مسألة           
عنه فال ريب في الحكم في التذكية وان اخذ من غير فحص أو من مسلم ال يبالي في االحكام                   

اسة وان كان األولى في صورة احتمال الفحص االقتصار علـى           الشرعية فاالقوى الحكم بالنج   
  .عمل المسلم معاملة المذكي

 ـ ما يؤخذ في هذه العصور من الجلود واالحذية مـن بـالد الكفـار     132 مسألة          
  .محكومة بالطهارة وجواز االستعمال وصحة البيع والشراء

ر ولـم يعلـم انّـه مـن الحيـوان أم ال       ـ إذا أخذ شيء من بالد الكفا 133 مسألة          
  .كالالستيك ونحوه حكم عليه بالطهارة وصحة الصالة فيه

  الدم: الخامس
 ـ الدم الخارج من كل حيوان له نفس سائلة من اإلنسان وغيره نجـس   134 مسألة          

ناب في  سواء كان بصفات الدم كالحمرة أم ال كما إذا كان ابيض واما دم الجنين فاالقوى االجت               
  .غير ما يعد جزء من بدنه وان كانت ذكاته بذكاة امه

 ـ إذا استهلك الدم في الفم فهو محكوم بالطهارة حتى لـو دخـل مـن     135 مسألة          
  .الخارج إلى الفم وان كان االجتناب أولى وان لم يستهلك كما في دم االسنان غالباً فهو نجس

في الذبيحة المأكولة اللحم دون ما لـم يؤكـل لحمهـا     ـ الدم المتخلف  136 مسألة          
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كالسباع محكومة بالطهارة بشرط ان يخرج من الذبيحة الدم المتعارف في خروجه عند الذبح              
وان يكون الذبح واجداً للشرائط الشرعية من اسالم الذابح وعلى القبلـة وبالحديـد والتـسمية          

  .وفرى االوداج
أن الخارج من الدم هو المقدار المتعارف خروجه أم ال كما  ـ إذا شك ب 137 مسألة          

إذا كان راس الحيوان إلى االعلى حكم على الباقي من الدم بالنجاسة وأما إذا شك بانـه مـن                   
  .الطاهر ولم يعلم خروج اغلب دمه حكم بالنجاسة

رمـة   ـ االولى اجتناب الدم المتخلف من الحيوان في االعـضاء المح  138 مسألة          
  .األكل كالطحال والنخاع والعظام وان كان بالطهارة هو االقوى

 ـ إذا وجد مائع اصفر وتردد بين كونه دما من الجسد أم ال حكم عليه  139مسألة           
بالطهارة وكذا الدم المنجمد تحت الكسر واالظفار أو في الجسم المرضوض إذا عد لحماً حكم               

في شيء أنه دم أو مادة صفراء كما توجده االشجار كثيراً أو دم             عليه بالطهارة ونحوه إذا شك      
مماله نفس سائلة أم ال أوشك في شيء انّه دم أم ال من ناحية الظلمة واشتباه البصر فالحكم في      

  .الجميع هو الطهارة
 ـ الدم المتكون في صفار البيض من العلقة نجـس وان كـان سـائر     140 مسألة          

اال ان يعلم بمالقات النجاسة من الدم في البيضة لبقية االجزاء واال فإذا شـك               االجزاء طاهرة   
في تعديته من الصفار إلى البياض أو بالعكس حكم عليه بالطهارة لوجود الفاصلة إلى الجلـدة                

  .الرقيقة وأما الموجود من الدم في لبن البقر أو الغنم فنجس ومنجس للبن
  الكلب والخنزير: السادس والسابع

 الكلب والخنزير البريان بجميع اجزائهما مما تحله الحياة وما ال تحله الحياة نجسان                       
  .ميتين كانا أم حيان وأما الكلب والخنزير البحريان فطاهران

  الكافر: الثامن
 ـ الكافر بأنواعه نجس وهو ما انتحل غير اإلسالم أو انتحل اإلسـالم   141 مسألة          

 يعلم من ضروري الدين أو صدر منه ما يقتضي الكفر بحيث يستلزم الجحـود               ولكن جحد ما  
انكار الرسالة فمن انكر ضرورياً وال تحتمل الشبهة في حقه أو أنكر حكماً يعتقد صدوره من                
صاحب الشريعة راداً عليه أو صدر منه فعل يوجب ذلك كما لو احرق القرآن مستهزءاً بـه                 

والتفات فهو بحكم الكافر وال فـرق بـالكفر بـين المرتـد             وبمن ارسل اليه وكان عن قصد       
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  .واالصلي الحربي والذمي والكتابي
 ـ الكافر نجس بجميع اجزائه ورطوباته من الشعر والظفـر والمـذي    142 مسألة          

والوذي وغير ذلك واما من لم يعلم اسالمه وكفره فهو طاهر وال تجري عليه بقية االحكام من                 
سلمة ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك كما انّه لو كان هناك وقـف لعنـوان                التزويج بالم 

  .المسلمين فأنه ال يشمله ذلك
 ـ الطفل يتبع اآلباء إذا كان ابوه وامه وجدته وجده كلهم من الكفار فهو  143 مسألة          

  .يتبعهم في النجاسة أما إذا كان أحد المذكورين مسلماً فهو طاهر
 ـ الكتابيون من اليهود والنصارى نجسون النكـار بعـضهم للتوحيـد     144 مسألة          

آله وفي حكم الكفار النواصـب       و  عليه اهللا  صلى  ولاللوهية وانكار الموحدين منهم لرسالة النبي     
  .والغالة ومن جملة النواصب الخوارج

بيتـه هـم الخـالقون     ـ المراد من الغالة من اعتقد ان النبي أو اهـل   145 مسألة          
السالمجزء العلة لاليجـاد   والرازقون والمحيون ولمميتون أو اعتقد ان النبي أو اهل بيته عليهم     

آله وأهل بيته أو اعتقد انهم       و عليه اهللا  صلى   على توسط النبي    أو توقف العلة وفاعليتها وهو اللّه     
وساطتهم فأن جميع ذلك مـستلزم      في مقام العبادة مما يصح العبادة لهم أو توقف العبادة على            

للكفر أما إذا اعتقد بأنهم من شرائط المعلول والموجودات ال من شرائط فاعلية الموجد وهـو                
 فال يوجب التكفير وأما ما اعتقد ان لهم الشفاعة المطلقة وانهم الوسيلة في امـور الـدين                   اللّه

عل لهم حق الشفاعة والوسـيلة وان        قد ج   والدنيا وإن بأسبابهم بركة األرض والسماء وان اللّه       
 قد   دعائهم سبباً لتحقيق االستجابة لألمة ولسائر الناس فهو من مراتب االيمان وال ريب ان اللّه              

  .جعل الشفاعة لهم والوسيلة المطلقة فيما يرجع اليه سبحانه
 ـ الصوفية وغيرهم ممن ينتحل إلى اإلسـالم أو التـشيع ان رجعـت     146 مسألة          

 أو رجـع إلـى       معتقداتهم إلى انكار التوحيد أو انكار العلية والتأثير منه أو انكار العبادة للّـه             
عنوان المشاركة في الخلق وااليجاد أو المشاركة في العبادة أو توقف االيجاد والعبادة علـى               

 أو   لّهوالعبادة ل  وجودهم على أن يكونوا من شرائط الفاعل والتأثير أو من شرائط الخضوع للّه            
رجعت معتقداتهم إلى إنكار المعراج الجسماني والمعاد الجسماني فالشخص الّذي يعتقد بهـذه             

  العقيدة بحكم الكفار وإال فمجرد التسمية بالصوفي
ونحوه ال يوجب الحكم بالنجاسة والخروج عن اإلسالم وتترتب عليه آثار المسلمين وأما مـن               
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والموجود والتفت إلى بطالق الالزم فهو كـافر دون        اعتقد من الحكماء وغيرهم وحدة الوجود       
من اعتقد بتعدد الوجود والموجود أو بوحدة الوجود وتعدد الموجود أو بوحدتهما ولكن بعـين               

  .الوحدة كثرة
 ـ من أقر بالشهادتين وعلم بكذبه فليس بمسلم ومن أقـر وشـك فـي     147 مسألة          

  .اإلسالم وولد الزنا، من المسلمين طاهرمطابقة اقراره للواقع تترتب عليه آثار 
 ـ فرق المسلمين من المجبرة والمجـسمة ومـن الـشيعة كالزيديـة      148 مسألة          

واالسماعيلية والفطحية طاهرة وإذا اظهر من فرق الشيعة السب والمعادات والنصب لألئمـة             
آله من دون التفـات      و عليه اهللا  صلى  الذين ال يعتقدون بامامتهم فهم كالنواصب ومن سب النبي        

  .إلى الالزم وال قاضد للمعاداة والنصب فمن الفاسقين
  الخمر: التاسع

 الخمر وكل مسكر مائع باالصالة دون الجامد كالحشيشة وان صار مائعاً بالعارض                      
  وفيه مسائل

هب الثلثـان   ـ العصير العنبي والزبيبي طاهران إذا غليا بالماء ولم يذ 149 مسألة          
وان كانا حرامين وإذا ذهب الثلثان فيجوز اكلهما اما لو غلى الزبيب أو العنـب أو العـصير                  
التمري فالمعروف ان الغليان بنفسه موجب للسكر وعليه فالحكم بالنجاسة والحرمة ظاهر واال             

  .فاصالة الطهارة والخلية جارية
الدهن أو في الالرز ونحـوه المعبـر    ـ إذا غلي الزبيب والكشمش في  150 مسألة          

عنه بالعرف العام بالمحشي أو صار الكشمش والزبيب في االمراق ولم يعلم بالغليان ما فـي                
جوفهما فال يحرم اكلهما وان كان االولى الترك وان كانا طاهرين وأما التمر وان غلـى فـي       

 وتفسخه في ارز وظهـور      االمراق أو غيرها فيجوز أكله وعالمة الغليان في الزبيب انتفاخه         
  .حالوته في االمراق

  ونحوه في زماننا ان اتخذ من) اسپرتو ( المعروف بـ) اال لكل( ـ 151 مسألة          
الخشب والنبات فمحكوم بالطهارة وان اتخذ من الخمر فما كان فيه مادة االسـكار فمحكـوم                

ة ما لم يعلم من شـهادة أهـل         بالنجاسة وإذا شك في االتخاذ من اي القسمين فمحكوم بالطهار         
حتى المتخذ من الخشب والنبات يحتمل مادة االسكار وحينئذ    ) االلكل(الخبرة ان جميع اصناف     

فيحرم بجميع اصنافه ويرجع العامي إلى تشخصيصه حيث ان قول أهل الخبرة فـي زماننـا                
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وضـوعات  مختلف ووظيفة المجتهد هو بيان الحكم الكلي أو الموضوعات المجعولة دون الم           
  .الخارجية

  الفقاع: العاشر
 ـ األظهر نجاسة الفقاع وحرمته وهو الشراب المتخذ من الشعير غالباً  152 مسألة          

  ).البيرة(وهو خمرة استصغرها الناس ويعرف في زماننا بـ 
 ـ االظهر عدم نجاسة العرق من الحيوان الجالل وان لم تجز الـصالة   153 مسألة          

  .ن كان على البدن أو اللباسفيه با
 ـ االظهر طهارة عرق الجنب من الحرام وان كان االولى التجنـب وال تجـوز    154مسألة 

الصالة فيه ومن جملة عرق الجنب من الحرام عرق الحائض والنفساء إذاوطئها زوجها فـي               
واالقـوى  حالة الحيض والنفاس عن تعمد اما إذا كان جاهالً أو غافالً فال نجاسة وال حرمـة                 

  .الطهارة
 تنجيس المتنجسات

 ـ يعتبر في التنجيس سراية الرطوبة من النجس إلى المتنجس وان لـم   155 مسألة          
تكن الرطوبة سارية فال تنجيس وان كان مالقياً للميتة نعم يستثنى من ذلك ميتة االنسان فـان                 

  .االولى الغسل عنه
النجاسة لجامد اختصت النجاسة بموضع النجاسات  ـ إذا كانت مالقات  156 مسألة          

  كما إذا القت النجاسة الثوب اليابس أو الرطب في الجملة ومن ذلك الدهن
والدبس الجامدين والبطيخ والخيار ونحوها مما فيه رطوبة ال تتعدى إلى غير موضع المالقات 

  .رطوبة واحدةوان اتصلت االجزاء المائية تنجس المحل بنجاسة المجموع إذا عدت ال
 ـ إذا انفصل الجزء المتنجس بعد المالقات للنجاسة ثـم اتـصل مـرة     157مسألة           

  .اخرى كان موضع االتصال منفصال
 ـ إذا وقع الذباب على النجس الرطب ثم وقع على ثوب أو بـدن فـال    158 مسألة          

مالقات الوحل فـأن النجاسـة      يحكم عليه بالنجاسة ومثل ذلك الكلب عند مالقات الطين دون           
  .سارية فيه والميزان في جميع الموارد هو ما يراه العرف جامداً أو مائعاً من الرقة والغلظة

 ـ إذا كان البدن فيه العرق واصابته النجاسة فال تسري النجاسـة مـن    159 مسألة          
ى محل آخر في البـدن      العضو الّذي القته إلى الموضع اآلخر إال إذا جرى العرق من محل إل            
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  .وعد المجموع واحداً من حيث الرطوبة كما تقدم
 ـ إذا خرج من األنف نخامة غليظة وكان عليها شيء من الدم ثم شك  160 مسألة          

  .في مالقاتها للفم وسراية النجاسة اليها فال يجب التطهير للفم واالنف
القيت في البودقة النجسة فأن كانت رطوبة  ـ الذهب وسائر الفلزات إذا  161 مسألة          

هناك وقد سرت إلى الفلز حكم عليه بالنجاسة بناء على سراية النجاسة من الفلزات كما هـو                 
  .غير بعيد واال فال نجاسة

 ـ ال توجب مالقات النجاسة في الباطن التنجيس على االقـوى نظيـر    162 مسألة          
 حتى لو دخلت النجاسة من الخارج إلى الباطن وان كـان            النخامة واالخالط من الصدر والفم    

  .االجتناب في هذا الفرع أولى
 ازالة النجاسة عن المساجد والمشاهد

 ـ تجب ازالة النجاسة عن ارض المسجد وجدرانّه وأبوابه حتـى فـي    163 مسألة          
  .االطراف الخارجة واالبواب إذا كانت من حدود المسجد واقعاً

 ـ يحرم التنجيس في المساجد وال يجوز ادخال النجاسة في المـساجد   164 مسألة          
المسجد إذا اوجبت هتك الحرمة للمسجد واما ادخال المتنجس في المساجد            حتى إذا لم تسر إلى    

  .فيجوز ما لم يستلزم الهتك
ته وال  ـ إذا تيقن المصلى نجاسة المسجد بعد اتيان الصلوة صحت صال 165 مسألة          

اثم عليه وان علم بالنجاسة وصلى صحت صالته وكان مأثوماً لتركه ازالـة النجاسـة عـن                 
المسجد واما إذا علم في االثناء فاالقوى اتمام الصالة وان كان االتمام مخال بالفورية العرفيـة              

  .ما لم يكن عالماً ثم غفل فان االقوى أيضاً صحة صالته وان كان ماثوماً
 ـ إذا كان موضع من المسجد نجساً فال يجوز تنجيسه مرة اخرى ممـا   166ة  مسأل         

  .يوجب تلويث المسجد أو اشدية النجاسة فيه وأما إذا لم يستلزم ذلك فاالولى تركه
 ـ إذا استلزم تطهير المسجد تنجيس المجاور للنجاسة صح ذلك الجـل   167 مسألة          

ب شيء من المسجد أما إذا اسـتلزم التطهيـر تنجـيس            ونحوه أيضاً إذا استلزم تخري    . تطهير
المسجد بكامله كما إذا كان الجص نجساً والمباشر كافراً فاألقوى جواز التطهير وخصوصاً إذا              

  .تبرع أحد بالتعمير وان كان للمنع وجه
 ـ ال يجوز تنجيس المسجد الخراب وان لم تقـع محـال للـصالة وإذا     168 مسألة          
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  .لتطهير من غير فرق بين االراضي المفتوحة وغيرهاتنجس وجب ا
 ـ إذا تغير عنوان المسجد فصار دكاناً أو خربة أو مكانـاً للـزرع أو    169 مسألة          

غصبه غاصب وغير عنوانّه فجعله داراً أو محال للمسافرين فال يجوز تنجيسه ويجب تطهيره              
  .على األقوى

نب في المسجد نجاسة وامكنه ازالتها من غير مكث فـي   ـ إذا وجد الج 170 مسألة          
حال المرور وجبت االزالة واال فبعد الغسل مع المبادرة إلى االزالة وإذا توقف التطهير على               

  .المكث في حال الجنابة فتجوز االزالة مع المكث
 ـ ال فرق في حرمة التنجيس ووجوب التطهير في مساجد المـسلمين   171 مسألة          

  .على فرقهم من التشيع والتسنن ولعل الحكم في بيع وكنائس النصارى أيضاً كذلك
 ـ يحرم تنجيس المساجد المشرفة والضرائح المقدسـة ويجـب ازالـة     172مسألة           

  .المقدسة النجاسة عنهما الستلزامه للهتك بمجرد وقوع النجاسة وخصوصاً في الضرائح
جيس التربة الحسينية وكلما علم من الشرع تعظيمه كتربـة   ـ يحرم تن 173 مسألة          

الرسول واالئمة وجلد القرآن وتراب قبور االئمة واالولى في كتب الحديث عن المعـصومين              
  .ايضاً

 ـ يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس وان كتبه الجاهـل بـالحكم أو    174 مسألة          
  .إذا تنجس خطه وال يمكن تطهيرهالعامد وجب عليه المحو وكذا يجب المحو 

 ـ إذا تنجس المصحف وكان ملكاً للغير فالبد فـي تطهيـره مـن اذن     175 مسألة          
المختص به او المالك له نعم إذا علم بأمتناع المالك عن االذن فـي التطهيـر وجـب علـى                    

  .المسلمين تطهيره
  .ب اخذه منه ـ ال يجوز اعطاء المصحف للكافر ويج176 مسألة          
 ـ يحرم التسبيب بالنجس في األكل والشرب واالستعمال واما إذا بـاع   177 مسألة          

  .او اعار نجساً ال يجوز عليه االخبار على االقوى وان كان االخبار اولى
 ـ ال يجوز سقي المسكرات لالطفال ويجب ردعهم عنها وعن تنـاول   178 مسألة          

  .ما المتنجسات فال يجب على المكلفين ردع االطفال وان كان اولىاالعيان النجسة وا
 ـ إذا غسل الثوب النجس وتيقن بطهارته وبعد الصالة فيه ظهر له بقاء  179 مسألة          

  النجاسة فال تجب االعادة؟
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 ـ إذا شك في النجاسة ثم ظهر للمصلى ان الصالة وقعت في النجاسـة   180 مسألة          
ه الوكيل بالطهارة او قامت البينة على الطهارة او شك في قطرة بول بانهـا مالقيـة                 او اخبر 

للثوب او وقعت على األرض او شك في دم البق او االنسان او انّه من الدم المعفو عنه فـي                    
الصالة ام ال ففي الجميع ال تجب االعادة او القضاء نعم يستشكل فيما إذا كان الـشك بالـدم                   

  .ال او من الدم االقل من الدرهم البغلي ام ال واالولى االعادةام  المعفو عنه
 احكام النجاسة

  .البدن   يشترط في صحة الصالة والطواف الواجب والمستحب ازالة النجاسة وطهارة         
 ـ يشترط في صحة الصالة ازالة النجاسة عن البدن حتى عن الظفـر   181 مسألة          

  .اً او غير عدا ما لم تتم به الصالةوالشعر وعن اللباس ساتر
 ـ تجب ازالة النجاسة ايضاً في صالة االحتياط وقضاء االجزاء المنسية 182 مسألة          

  .كالتشهد والسجدة واالولى في سجدتي السهو ايضاً
 ـ يشترط ايضاً ازالة النجاسة عن موضع السجود دون موضع الوقوف  183 مسألة          

الصالة بشرط ان ال تصل النجاسة إلى بدن المصلي وال إلى لباسـه واالبطـل               والجلوس في   
  .فرضه

 ـ ال يحتاج في طهارة محل السجود إلى طهارة الباطن مـن موضـع    184 مسألة          
السجود ويكفي طهارة الظاهر او وضع التربة الحسينية الطاهرة على صاحبها افضل التحيـة              

  .على األرض وان كانت نجسة
 مطهراتال

  :وهي امور          
  : األول الماء وفيه مسائل         
 ـ الماء مطهر لكل متنجس بشرط قابلية المتنجس للتطهير وقد يطهـر   185 مسألة          

  .الماء بعض االعيان النجسة كميتة االنسان
ـ    186 مسألة           ن  ـ يشترط في تطهير الماء زوال عين النجاسـة وزوال اثرهـا م

االجزاء الصغار وعدم تغيير الماء باالستعمال بحيت يبقى الماء على طهارته واطالقـه فـي               
  .التطهير والمدار في تغييره باوصاف النجس دون اوصاف المتنجس حتى في الماء القليل

 ـ إذا زالت عين النجاسة واثرها من االجزاء الصغار وبقيت اوصافها  187 مسألة          
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  .لرائحة او الطعم او ساير االوصاف طهر المحل وان بقيت االوصافمن اللون او ا
 ـ ال يضر تنجيس الماء المطهر عند وصوله إلى محل النجاسة وهكذا  188 مسألة          

إذا صار مضافا على االقوى نعم إذا صار مضافاً بمجرد وصوله إلى محل النجاسة على وجه                
ال ويصير مضافاً فأنه ال يطهر المتنجس ما دام المـاء           ال ينفذ في الجسم المتنجس او يالقيه ا       

  .على هذه الحالة
 ـ االولى في تطهير البول والبدن في الماء القليل من البـول مـرتين    189 مسألة          

والثالثة افضل وفي سائر المتنجسات بغير البول فتكفي المرة بعد زوال عين النجاسة اال فـي                
ما في االواني من غير ولوغ فال بد من الثالث مرات في الماء القليل الولوغ فال تكفي المرة وا 

  .ومرة في الماء الكثير
 ـ يتعين في نجاسة الولوغ التعفير على االحوط وجوباً فـي التـراب    190 مسألة          

او  الطاهر اوال ويكفي عن التراب الرمل والنورة واالشنان والرماد وبعد التعفير في التـراب             
يطهره في الماء مرتين وان كان االناء ضيقا فيكفي ادخال التراب فيه ثم تحريكه علـى                غيره  

وجه يصل إلى جميع جوانب المتنجس وكذا يجب احتياطا ان لم يكن اقـوى إذا صـب مـاء                   
  .الولوغ في اناء آخر فانه يجب تعفيره ايضاً

 التعفير لكل منهمـا ثـم    ـ إذا تردد احد االنائين في الولوغ تعين عقال 191 مسألة          
  .تطهير كل منهما في الماء مرتين

 ـ إذا شك في قرب كلب لالناء في الولوغ وعدمه فال يجب التعفير وال  192 مسألة          
الغسل اال إذا ولغ فيه سابقاً ثم شك في تطهيره فالحكم هو النجاسة فيعفر اوال ثم يغسل بالماء                  

  .وال يتكرر بتكرر الولوغمرتين وال تعفير في غير الظروف 
 ـ إذا ثبت نجاسة اناء واخبر صاحب اليد بتطهيره اعتبر قوله وان كان  193 مسألة          

فاسقاً او امرأة غير عادلة ما لم يظن بعدم وثاقتها في التطهير او عدم معرفتها الزالة النجاسة                 
  .وفي قبول قول صاحب اليد إذا كان اشكال واالقرب المنع

 ـ إذا اخبر صاحب اليد االولى بنجاسة اناء كان تحت يده ثم صار في  194 مسألة          
  .يد اخرى فاالعتبار بقول صاحب اليد االولى وان انتقل إلى اليد الثانية

 ـ إذا شك في ماء فيما انّه من المضاف فال يطهـر او مـن المطلـق     195 مسألة          
  .لتطهير ولو بأستصحاب اطالقه السابقفيطهر فال بد من احراز االطالق في ا
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 ـ إذا شك في ماء لشبهة مفهومية كما إذا وقعت في الماء المطلق وحل  196 مسألة          
او تراب بحيث بلغ إلى مرحلة الشك في نظر العرف بأنه من المطلق او المضاف وكمـا إذا                  

لق ففي الجميع من مـوارد  القى على المطلق ماء الورد بحيث شك بأنه من ماء الورد او المط           
  .الشبهة المفهومية ال يصح التطهير بالماء

 األرض: الثاني

 ـ األرض مطهرة لبعض االشياء وليست كالماء في تطهيـره مطلقـا    197 مسألة          
وتطهر األرض باطن القدم واسفل الحذاء دون ظاهر القدم واعلى الحذاء ويلحق بذلك ظـاهر               

علـى ظـاهر     ع كان من الجلود او الخشب إذا صار الشخص يمشي         القدم او النعل من اي نو     
قدمه او ظاهر نعله العوجاج القدم بل ويلحق على االقوى بذلك الركبتان واليدان إذا صارا من 
عادة الشخص ان يمشي عليهما نعم ال يلحق بذلك نعل الدابة وعصا االعرج وخشبة االقطـع                

  . إذا كان بدال عن النعلواالولى بعدم االلحاق ايضاً مثل الجوراب
 ـ ال تطهر األرض الفرش والحصر واالراضي المـستورة بالعـشب    198 مسألة          

  .والكالء او بالخشب او بعض الماء
 ـ ال تطهر األرض ما بين اصابع الرجل وال اخمص القدم وال فيمـا    199 مسألة          

صول تمام االجزاء النجسة إلى األرض      تعدت النجاسة من ظاهر النعل إلى داخله والميزان و        
  .المطهرة وتطهر األرض ما يصل اليها بحسب العادة

 ـ إذا زالت النجاسة من ناحية المشي او المسح علـى األرض كانـت    200 مسألة          
النجاسة عينية كالبول والغائط والدم او حكمية كما إذا كان التراب متنجساً ففي الجميع الحكـم                

يكفي في حصول الطهارة باالرض زوال عين النجس وان بقي اثر النجاسـة مـن               بالطهارة ف 
  .اللون والرائحة واالجزاء الصغار الّتي ال تتميز مما ال يزول عادة اال بالماء

 ـ يعتبر في تطهير األرض ان تكون األرض تراباً او حجراً او رمـال   201 مسألة          
  .او كانت مفروشة باالجر او الرمل

 ـ يعتبر في األرض ان تكون طاهرة ويابسة على االحوط وجوباً امـا   202 مسألة          
إذا كانت مستورة بالعشب والكالء او مفروشة بالخشب والحصر او مبلطة بـالقير فأنهـا ال                
تطهر باطن القدم ونحوه اال إذا كان الغالب على األرض الحصي او التراب او الحجر وعـد                 

ء والخشب والقير مستهلكاً وإذا كانت األرض ندية بحيث ينطبق عنوان           غير األرض من الكال   
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  .اليبس فهي مطهرة ايضاً
 ـ إذا علم بوجود عين النجاسة او المتنجس فال بد من العلـم بـزوال    203 مسألة          

النجاسة على تقدير وجودها والبد في الفرض المذكور من المشي بمقدار يعلم بزوال النجاسة              
  .ان وجوب المشي ليس بالزم وانما هو لتحصيل العلم بزوال النجاسةوان ك

 ـ إذا شك بأن المباشرة للقدم هو األرض او الفرش والقير ونحوها فال  204 مسألة          
  .بد من احراز مباشرة األرض

 ـ إذا تيقن مباشرة األرض ولكن شك باالثناء بعروض مـانع كفـرش    205 مسألة          
  .ر فاالقوى عدم كفاية المطهرية بذلكوحصر وقي

  . ـ إذا شك في طهارة األرض ونجاستها بنى على الطهارة206 مسألة          
 الشمس: الثالث

 ـ الشمس مطهرة لالرض وما ال ينتقل كاالبنية والجدران واالبـواب   207 مسألة          
وان بلغ او ان اقتطافهـا او       واالوتاد واالشجار وما عليها من االوراق والثمار والخضروات         

صارت يابسة ولم تقطف وتطهر األرض ايضاً الظروف المثبتة في األرض وما على الحائط              
  .من جص وطين وقير ونحو ذلك

 ـ ال تطهر الشمس المنقوالت كالحصر والبواري علـى االقـوى وال    208 مسألة          
لعراق والسفن اآلليـة فـي البحـر        تطهر غير المنقول كالسفن والگاري وما يسمى قفّة في ا         

  .والقطارات والطائرات
 ـ ال بد في تطهير الشمس من رطوبة المتنجس ليحصل تجفيف الشمس  209 مسألة          

  .له وان كان المتنجس يابساً القي عليه الماء ليطهر بأشراق الشمس
 او كان التجفيف  ـ إذا جف المتنجس من الهواء او من الشمس والهواء 210 مسألة          

تبعاً لتجفيف الهواء بحيث كان االستناد في التجفيف للهواء ال للشمس وفي الفروض كلهـا ال                
تكون الشمس مطهرة والميزان في مطهرية الشمس هو استناد التطهير إلى الشمس وان توقفت          

التجفيف إلـى  فعلية التجفيف على الهواء او كان مثل الغيم والهواء رقيقاً بحسب العادة واستند          
  .الشمس فالحكم هو الطهارة

 ـ إذا استند الباطن المتنجس إلى الشمس كباطن األرض المتنجسة حكم  211 مسألة          
عليه بالطهارة وإذا لم يكن الباطن متصال بالظاهر فهو باق على نجاسته سواء كان في البـين               
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  .فاصل غليظ او رقيق ولكنه مانع عن تجفيف الشمس
 ـ إذا شك في التجفيف بأستناده إلى الشمس او إلى الهواء او إلى كـل   212 مسألة          

  .منهما فالحكم هو النجاسة
 االستحالة: الرابع

 ـ إذا تبدلت حقيقة شيء إلى حقيقة اخرى عبر عن الحقيقـة االخـرى    213 مسألة          
جس إلى ماهية اخرى وفصل مستحيال وعن الحقيقة االولى مستحال منه فأذا استحال الشيء الن    

  .آخر كاستحالة الكلب إلى الملح او الخشبة المحترقة رماداً صار طاهراً
 ـ إذا تبدلت صورة الشيء الظاهرية إلى شكل آخر ولم تتبدل الحقيقـة   214 مسألة          

 كالحنطة إلى الطحين واالرز إلى الحلواء والطين المتنجس كوزاً والخشب المتنجس فحماً فليس
  .ذلك من االستحالة وال يحكم عليه بالطهارة

  . ـ إذا شك في شيء متنجس أنه استحال ام ال حكم عليه بالنجاسة215 مسألة          
 ـ إذا انقلب الخمر خال طهر الخمر سواء كان االنقالب لنفس الخمر او  216 مسألة          

  .بألقاء شيء عليه كالملح والخل
إذا انقلب الخمر حال وقد القته نجاسة خارجية او صنع من العنـب   ـ  217مسألة           

المتنجس فهو محكوم بالنجاسة وكذا الخل ال يطهر إذا صنع من عنـب او تمـر او زبيـب                    
  .متنجس

 ـ االولى ان ال يوضع شيء من القثاء او غيره في العنب او التمر او  218 مسألة          
ول إلى الخل نعم مثل الورق اليابس من العنب او الحشيش الزبيب الّذي يصلح خال قبل ان يتح    

  .الموجود في العنب وغيره ال يضر به االنقالب
 ـ إذا غلى عصير العنب بالشمس او بالنار وذهب ثلثاه حل الثلث الباقي 219 مسألة          

 يـنجس   وان غلى بنفسه فاالحوط وجوباً عدم الحلية اال ان ينقلب إلى الخل واما نجاسته فـال               
  .بالغليان

 ـ إذا غلى الماء ووقعت فيه حبات من العنب وغلت معـه فـاالحوط    220 مسألة          
وجوباً االجتناب عن اكل المجموع وكذا إذا غلى الحصرم وكان فيه حبات من العنـب فـان                 
اثرت فيه فال ريب بأجتنابه وان لم تؤثر فيه لحموضة الحصرم فاالحوط وجوبـاً االجتنـاب                

  .ايضاً
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 ـ إذا شك في غليان عصير العنب فالحكم هو الطهارة والحلية ونحـوه   221 مسألة          
  .إذا لم يعلم بما كان فعليا هل هو العنب او الحصرم فال يحكم عليه بالحرمة

 ـ إذا كانت آنية او نحوها واقعة في غليان العنب فيتعين ان ال تفـارق   222 مسألة          
  .ال فاذا اخرجت ثم ادخلت في االنية قبل ذهاب الثلثين لم يحكم عليها بالطهارةالقدر واالنية وا

 االنتقال: الخامس

 ـ إذا انتقل دم حيوان من ذي نفس سائلة كاالنسان او البقر والفرس إلى 223 مسألة          
حيوان آخر ليس له نفس سائلة بحيث اضيف وعد جزء منه كما إذا امـتص العلـق مـن دم                    

سان وصار جزء منه حكم عليه بالطهارة ونحوه إذا امتص البق دم االنسان او الحيوان ذي      االن
نفس سائلة فاذا عد من دم البق كان طاهر او لم يعلم هل هو من دم البق او دم االنسان كما إذا 
امتص البق دم االنسان وبعد مدة غير طويلة قتل البق فانه يتردد في تمامية االنتقال وعدمـه                 

 يحكم عليه بالنجاسة اما إذا كانت الفاصلة قليلة جدا كما إذا امتص البق دم االنسان وقتـل                  فال
  .الشخص البق حين المص فانه ال يعتبر انتقاال وهو باق على حكم نجاسة دم االنسان

 ـ إذا حصل االنتقال في غير الدم والمنتقل اليه غير الحيوان كالنبـات   224 مسألة          
  .تقال العذرة إلى الشجر فالحكم هو الطهارةونحوه كان

 االسالم: السادس

 ـ االسالم مطهر للكافر بجميع اقسامه حتى في الرجل المرتد عن فطرة 225 مسألة          
إذا علمت توبته فضال عن توبة المرئة وإذا طهر جسم الكافر من يهودي او نصراني او ملحذ                 

والغالت طهرت جميع فضالته من شـعره وظفـره         او ما كان بحكمه كالنواصب والخوارج       
  .وجميع رطوباته من العرق وغيره

 ـ إذا ادى الكافر الشهادتين من التوحيد والنبوة فهو مسلم وطـاهر وان   226 مسألة          
  .شك في مطابقة شهادته للواقع ما لم يعلم كذبه

شهادتين وجب ازالتها حتـى   ـ لو كان على بدنه نجاسة حال اقراره بال 227 مسألة          
لو كانت النجاسة حكمية او زال عين النجاسة ونحوه ثيابه الّتي القاها حال كفره مع الرطوبة                

  .فانها محكومة بالنجاسة
 ـ الكافر الفطري وان قبلت توبته واقعا وطهر بدنه وتقبل عبادته اال انّه 228 مسألة          

ة وتنتقل امواله إلى الورثة الموجودة حال االرتداد ويجب         تبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفا      
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  .قتله على شروط يأتي ذكرها وهذه االحكام تترتب وان تاب
 ـ يملك المرتد الفطري ما اكتسبه بعد التوبة ويجوز له الرجوع لزوجته  229 مسألة          

  .بعقد جديد سواء كانت قبل العدة او بعدها على االقوى
 ـ يقبل اسالم الصبي المميز إذا كان عـن بـصيرة وان كـان ابـواه      230لة  مسأ         
  .كافرين
 التبعية: السابع

 وتتحقق في امور في فضالت الكافر المتصلة ببدنه وفي تبعية االسير المـسلم فـي                         
غير البالغ ولم يكن معه ابوه او جده وتبعية ظرف الخمر بانقالبه خال وتبعيـة آالت تطهيـر                

يت من السدة الّتي يغسل عليها ويد الغاسل والثوب وتبعية اطراف البئر والدلو في النـزح                الم
واآلالت المعمولة في ظرف العصير ان قلنا بالنجاسة ويد الغاسل وآالت الغسل فـي تطهيـر            
النجاسة وبقية الغسالة الباقية بالثوب واالناء بعد انفصال الغسالة وتبعية ما يجعل مع العنب او               

  .تمر من الورقال
 غيبة المسلم: الثامن

  . غيبة المسلم فأنها مطهرة لبدنه وثيابه وفيه مسائل         
  علمه بمالقات النجاسة ولو على وجه التقليد:  ـ يشترط في الغيبة امور231 مسألة          

الطهارة وكذا أو االجتهاد وان يكون التطهير محتمالً منه واال فمع العلم بعدم التطهير ال يحكم ب
ال يحكم بالطهارة لو علم عدم مباالته بمالقاة النجاسة وعدم اعتنائه بالطهارة وان يكـون قـد                 
استعمل الشيء النجس فيما يشترط فيه الطهارة على نحو يكون االستعمال امارة نوعية علـى               

  .الطهارة ليكون حمل المسلم على الصحة
مسلم البالغ فلو غاب المميز الّذي يعتني بالطهارة  ـ ال تختص الغيبة بال 232 مسألة          

  .في الجملة كانت غيبته إذا استعمل الشيء المتنجس في موارد الطهارة محكومة بالطهارة
 ـ ال يلحق بالغيبوبة في الطهارة الظلمة أو العمى وان تحققـت تلـك    233 مسألة          

  .اقعيالشروط على االقوى ومطهرية الغيبة حكم ظاهري ال و
 ـ يستحب غسل المالقي من الثوب والبدن لبول الفرس والبغل والحمير  234 مسألة          

  .والفارة والمصافحة للناصبي من غير رطوبة
 ـ يستحب رش الماء في مالقاته الخنزير والكلب والكافر مـن غيـر    235 مسألة          
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  . الرطوبةرطوبة وعرق الجنب من الحالل ومالقات الفارة الحية مع
 حكم األواني

 ـ اواني المشركين والكفار محكومة بالطهـارة اال إذا علـم مالقاتهـا     236 مسألة          
  .برطوبة سارية واما الجلود فقد مر ذكرها من حيث التذكية وعدمه

 ـ يجوز استعمال اواني الخمبر إذا طهرت وان كانـت مـن الخـشب     237 مسألة          
نها نجساً نعم يكره فيما نفذ الخمر في باطنه اال إذا غسل باطنه على وجه              والخزف أو كان باط   

  .ان يكون طاهراً
 ـ ال يجوز استعمال الظروف من جلد نجس العين والميتة فيما اعتبـر   238 مسألة          

فيه الطهارة من الوضوء والغسل واألكل والشرب وأما في الميتة مما ال نفس لـه كالـسمك                 
  .ان االولى التركفيجوز وان ك

  ـ ال يجوز استعمال اواني المغصوبة من األكل والشرب وغيرهما ولو 239 مسألة          
اغتسل أو توضأ مع العلم بالغصب فهو باطل واما إذا صب الماء في ظرف مباح بماء يكفـي      
الوضوء والغسل صح وضوئه وغسله وأما إذا صب بماء ال يكفي ذلك فـال يـصح الغـسل                  

  .والوضوء
 ـ يحرم استعمال اواني الذهب والفضة في الشرب واألكل في الطهارة  240 مسألة          

الحدثية كالوضوء والغسل أو التيمم إذا كان التراب فيها وتطهير النجاسات بها وأمـا وضـع                
أواني الذهب والفضة لالقتناء والتزيين من غير استعمال فال حرمة فيه ويحرم البيع والشراء              

الجرة وأما إذا كان سائر المعادن كالصفر قد تزين بالذهب والفضة بحيث كان الذهب              واصل ا 
  .قطعات منفصلة وليس بأوان متصلة

 ـ المطلى والمفضض يجوز استعماله واالولى ان ال يضع فمه علـى   241 مسألة          
ـ               سقوف موضع الفضة أو الذهب وال بأس باستعماله في غالف السيف والسكين والقنـديل وال

والجدران ورأس الغليان والشطب والخنجر وقاب الساعة ألن الـوارد بعنـوان االنيـة دون               
  .الظرف وان كان االولى االجتناب

 ـ إذا شك في صدق االنية فان كان للشك في المصداق فالحكم البرائـة   242 مسألة          
في صدق قاب الـساعة أو      من الحرمة واالجتناب وأما إذا شك للشبهة المفهومية كما إذا شك            

  .ظرف الكحل مثال انّه من مراتب آنية الذهب والفضة او ال فالحكم هو االجتناب واالحتياط
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 ـ إذا نقل من آنية الذهب والفضة إلى آنية محللة جاز االسـتعمال وال   243 مسألة          
  .فرق في الذهب بين الجيد والمغشوش

ونحوه من الورث ومما هو صفر فالظاهر عدم ترتب  ـ الذهب االبيض 244مسألة           
  .االحكام عليه لخروجهما عن موضوع الذهب وال سيما الصفر

 ـ يعلم تطهير النجس أو تبديل آنية محرمة بمحللـة بـالعلم العنـواني     245 مسألة          
هود وبشهادة العدلين بنحو يكون عند المخبر مطهراً فلو شهد في مالقات المطر وكـان المـش               

عنده يعتبر الجريان في المطر دون الشاهد اشكل اعتبار شهادته ويكفي اخبار ذي اليد وان لم                
  .يكن عادالً وغيبة وأخبار الوكيل في الطهارة وحمل فعل المسلم بالطهارة

 ـ إذا تعارضت البينتان في الطهارة تساقطتا إذا استند إلى العلـم واال   246 مسألة          
  . استندت إلى العلمقدمت شهادة من

 ـ إذا شك بعد تطهيره لشيء وعلمه بكيفية الطهارة بأنه هل ازال عين  247 مسألة          
النجاسة أم ال وانّه هل طهره على الوجه الشرعي أم ال فان كان الشك في زوال عين النجاسة                  

 علـى الوجـه     فالبد من العلم بذهابها اما بالفحص أو تجديد الغسل نعم إذا عرض عليه الشك             
  .الصحيح أم ال بني على الطهارة

 زوال عين النجاسة: التاسع

 ـ من جملة المطهرات زوال عين النجاسة أو المتـنجس عـن جـسد     248 مسألة          
الحيوان غير االنسان سواء كان من قبل نفسه او بمزيل كما إذا تلوث منقار الحيوان فيطهـر                 

  .م وولد الحيوان المتلوث بالدم كذلكبزوال العين وجرح الدابة بزوال الد
 ـ إذا زالت عين النجاسة أو المتنجس عن البواطن كالفم والعين واالذن  249مسألة           

حكم عليه بالطهارة وان كان االقرب في البواطن لما عرفت عدم التنجيس وفـي عـد زوال                 
  .ير لهاالعين من المطهرات تسامح اذ زوال العين اعدام للنجاسة ال تطه

 ـ إذا شك في شيء انّه من الباطن أو الظاهر حكم عليه ببقاء النجاسـة   250 مسألة          
إذا كانت الشبهة موضوعية وفي الشبهة المفهومية يرجع إلى االحتياط أو إلى من يرجع اليـه                

  .في التقليد وفي مطبق الشفتين والجفنين فالظاهر عدهما من الظاهر
 ستبراءاال: العاشر

 ـ استبراء الحيوان الجالل مطهر لبوله وروثه فيتغذى بـالعلف بعـد    251 مسألة          
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العذرة إلى أن يزول اسم الجلل واالحوط وجوباً مع ذهاب اسم الجلل اتباع المدة المنـصوصة              
في الروايات كما في االبل بأربعين يوماً وثالثين في البقر وعشرة في الغنم وفي البط سـبعة                 

المطهـرات حجـر     ج ثالثة وفي غير ذلك فالمدار على زوال االسم ومـن جملـة            وفي الدجا 
االستنجاء وأما خروج الدم من الذبيحة ونزح المقادير واالستبراء بالخرطات بعد البول وزوال             

  .التغيير في الجاري مطهرة على نحو المسامحة
 ما يعفى عنه في الصالة

  .روحاألول دم الجروح والق:  وهو امور         
 ـ يعفى عن دم القروح والجروح إذا كان فيها مشقة نوعية من غير فـرق فيمـا    252مسألة 

  .يعتديه أو ال كالجروح الجزئية
 ـ إذا تعدى دم الجروح والقروح من البدن إلى اللباس واطراف المحل  253 مسألة          

الدواء الموضوع عليه وال    كان معفواً عنه بالمقدار المتعارف ويعفى عن القبح المتنجس معه و          
  .يعفى عن الرطوبة الخارجة فإذا اوصلت إلى بدنه وثيابه وجب غسلها

 ـ يشكل الحكم جداً بالعفو عن دم البواسير خارجة أم داخلة وال يعفـى   254 مسألة          
  .عن دم الرعاف اصال وإذا شك انّه من الجروح أو القروح أم ال فال يعفى عنه

 يعفى في الصالة عن الدم إذا كان أقل من الدرهم عدى الدماء الثالثـة مـن                 يالثان          
الحيض والنفاس واالستحاضة ونجس العين والميتة وإذا كان الدم متفرقاً في البدن أو اللبـاس               
فال يعفى عنه وان كان المجموع بقدر الدرهم وسعته اخمص الراحة وان كان االولى بمقـدار                

  .عقد السبابة
 ـ إذا تعدى الدم من طرف الثوب إلى الطرف اآلخر ولم يكن الثـوب   255 مسألة          

غليظاً وهو دم واحد وإذا أصابت الدم رطوبة وزاد عن الدرهم فال يعفى عنه وكذا ال يعفـى                  
عما يشك انّه بقدر الدرهم أو أقل ما لم يكن مسبوقاً بالقلة وان وقعت على الدم المعفـو عنـه                    

  .كم بالعفونجاسة كبول فال يح
 ثوب المربية للصبي الذكر إذا وقعت فيه نجاسة فهو معفو عنها إذا غسلته في            الثالث          

كل يوم مرة واالولى غسله آخر النهار لتحصيل صالة الظهرين والعشائين مع الطهارة أو خفة 
 اثواب كمـا  النجاسة وان لم تغسله فالصالة باطلة والبد بإنحصار ثوبها بواحد أو احتياجها في     

  في الشتاء واالحوط وجوباً العفو في صورة عدم التمكن ولو
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باستأجار او استعارة وال يلحق بدنها بالثوب في العفو وال غير البول بالبول بل وال الـصبية                 
  .بالصبي

 يعفى عن النجاسة فيما ال تتم الصالة به كالقلنسوة والجورب والتكة والخـاتم              الرابع          
ى بالدسمال الصغير نعم ال يشمل مثل العمامة والحكم بالعفو بأن ال يكون من الميتة       بل والمسم 

وال من نجس العين وكذا يعفى عن المحمول المتنجس الّذي ال تتم الصالة به كالسكين والدرهم  
  .دون الثوب المجعول في جيبه مما تتم به الصالة او من االعيان النجسة

 لنيةالوضوء ـ ا: الطهارة الحدثية

 تعالى المتثال امره في الوضوء وغيـره وان           النية هي ارادة الفعل متقرباً إلى اللّه                 
كان منشأ االمتثال هو الخوف من العقاب وهذا أدنى وجوه العبادة واعالها هو االمتثال الجل               

ء الثواب  ء اخرى من رجا    اهليته سبحانه وتعالى وقد تكون العبادة من الطهارة وغيرها لمناشى         
أو الشكر على النعماء أو للمحبة لذاته أو التسليم له تعالى وقوام العبادة ان يقوم العمل بذاتـه                  

  . أداة الخضوع والتذلل وان ينسب إلى من له الخضوع حقيقة وهو اللّه
 ـ البد فى النية ان تقع في ابتداء العمل وملتفتاً اليه ولـو اجمـاالً وال    256 مسألة          

ي ارتكازها في الذهن وال يشترط في النية الصورة التفصيلية في ابتداء العمل وال الحديث               يكف
  .النفسي

 ـ يعتبر في النية ايضاً االستدامة الحكمية فبإذا نوى قطع الوضوء بمـا   257 مسألة          
يوجب جفاف االعضاء أو بما ينافي المواالت بطل وضوئه وال تضر النية نيـة الخـالف إذا               

  .رجع إلى العمل قبل الجفاف وترك المواالت
 ـ ال يعتبر في النية الوجوب او الندب ال وصفاً وال غاية وال تقييداً وال  258 مسألة          

يعتبر فيها رفع الحدث وال نية االستباحة وال موجبات الوضوء ونواقـضه وإذا قـصد هـذه                 
  .األمور فال تضر في االمتثال

ء نفس العمل المأمور به أو جنس االمر أو امتثال           ـ إذا قصد المتوضى    259 مسألة            
  .العمل الواقعي وقد اخطأ في تطبيقه فيصح الوضوء في جميع الصور

 ـ إذا دخل الوقت وهو في اثناء الوضوء ونوى الوجوب بوضوئه صح  260 مسألة          
تعليل الجـل الـصالة صـح       الوضوء وإذا نوى الوجوب قبل الوقت وكانت نيته على وجه ال          

الوضوء وان كان على وجه التقييد بالوجوب قبل وقت الصالة بطل الوضوء نعـم إذا قـصد                 
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رفع حدث خاص دون غيره صح الوضوء ولغي القصد وال يرجع الفرض إلى عـدم قـصده                 
  .للوضوء

 ـ الوضوء مستحب نفسي عندما وقد يكون الوضوء لغايـات واجبـة    261 مسألة          
ة والطواف وصالة االحتياط أو لغايات مستحبة كالصالة المـستحبة وقرائـة القـرآن              كالصال

ودخول المساجد والمشاهد واال ولى في نية الوضوء ان ينوى الكون على الطهارة فإذا نـوى                
الوضوء على الطهارة صح الوضوء قبل دخول الوقت للفريضة أو في اثنائه لصالة واجبة او               

 ودخول المساجد وغيرها وعند ذلك تصح جميع الغايات ويسلم المكلف           مستحبة ولقرائة القرآن  
  .من اختالف اآلراء في هذه المسئلة

 وراءا فـي النيـة     ـ يعتبر في النية ايضاً الخلوص فإذا قصد غير اللّه 262 مسألة          
جـزء  بطل العمل سواء كان في أصل العمل أو في اثنائه كان الرياء على نحو االستقالل أو                 

الداعي أو كان مستقال بحيث لو انفرد الرياء جاء به للرياء او كان الرياء تبعياً بطـل العمـل            
ء في جزء المستحب بطل الجزء فقط وان راءا بعد تمام العمل فال يبطـل                وإذا راءا المتوضى  
  .ان تعقلناه بعد العمل

ه من الرياء أو الخلوص  ـ إذا شك في الداعي وهو في اثناء الوضوء انّ 263 مسألة          
  .أعاد العمل
 ـ إذا اتى بسائر الضمائم في الوضوء كالنظر إلى االجنبية أو التبريـد   264 مسألة          

فان كانت الضمائم في الوضوء مباحة كانت أو محرمة تبعاً لنية الوضوء صح الوضـوء وان         
ان كانت هذه الضمائم تبعاص     كان كل منهما جزء الداعي أو كان نية الوضوء تبعاً للضميمة و           

  .لنية الوضوء صح الوضوء وان كانت الضميمة محرمة
  ـ إذا عدل عن الرياء أو غيره من المحرمات إلى نية القربة ولم تبطل 265 مسألة          

  .المواالت صح الوضوء
 ـ ال يبطل الوضوء وسائر العبادات بالعجب وال يبطل أيـضاً بحـب    266مسألة           

  .ظهور ما لم يرجع إلى الرياءال
 ـ إذا جاء بالعمل العبادي كالوضوء وغيره وفي نفسه الميـل والحـب    267 مسألة          

لظهوره فأن كان ألجل االقتداء به فهو من مراتب اإليمان وان تجاوز لمرتبة الريـاء بطـل                 
 الـبطالن وال اثـم      العمل وان لم يبلغ إلى هذه المرحلة وكان مجرد الميل النفساني فال يوجب            
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  .عليه
 ـ إذا قصد في نية الوضوء اسباباً مختلفة ودواعي متعددة من قرائـة   268 مسألة          

القرآن ودخول المساجد والمشاهد وزيارة قبور المعصومين وللصالة ونحو ذلك اجزأته نيـة             
ر وان  عن الجميع وان قصد البعض دون البعض اآلخر صح الوضوء وارتفعت به جميع اآلثا             

  .لم يثب على ما ال يقصده
 ـ ذكرواكثيراً من الغايات في الوضوء من المشاهد والمعابد والقـرآن   269 مسألة          

والنوم وورود المسافر إلى أهله ليالً ومقاربة الحامل ولألذان واالقامة ولجلوس القاضيى فـي              
صالة ولـصالة االمـوات     مجلس القضاء ودخول الزوج على زوجته ليلة الزفاف وللتهيئة لل         

والعنوان أول الوقت واالولى في أكثرها االتيان لرجاء الواقع نعم ورد لقرائة القرآن ولدخول              
ان لم تكن هذه األمورمن قبيل تعدد       : المساجد وللدعاء ولطلب الحاجة ولزيارة النبي واهل بيته       

كالوضوء التجديـدي   الدواعي كما قربناه في محله نعم قد يستحب الوضوء في حال الطهارة             
ولو بمرات عديدة وان كان االولى عدم تكراره ثالثاً ورابعاً إال إذا كانت الفاصلة مما يعتد بها                 

  .وال تجديد في الغسل على األقوى
 ـ الوضوء على ما هو المعروف بينهم من تعدد الغايات فيه قد يكـون   270 مسألة          

ون شرطاً لجواز االتيان بعمل كمس كتابة القرآن        شرطاً لصحة عمل كالوضوء للصالة وقد يك      
 والنبي وأهل بيته ويلحق به اسماء االنبياء والمالئكة احتراماص وتعظيماً وقد يكون              واسم اللّه 

شرطاً لكمال عمل كالوضوء لقرائة القرآن واألدعية وقد يكون رافعاً لكراهة كالوضوء الكـل       
ة في حال الحدث االصغر من التهيـأ لـصالة          الجنب وشربه وقد ذكروا فيما هو شرط الصح       

االموات وكتابة القرآن ولمسه ولكن االولى       وورود المسافر على أهله ومقاربة الحامل وصالة      
في الجميع اتيان الوضوء للكون على الطهارة أو لعنوانّه المستحب كما اخترناه وسبق منـافي               

  .المسئلة السابقة
 ضوء المستحب كما إذا نهى المولى عبده في سعة الوقتيحرم الو  ـ قد 271 مسألة          

عن الوضوء الفي مورد الوجوب المضيق وهل يحرم إذا نهى الزوج زوجته والوالـد ولـده                
  .والمستأجر االجير أم ال االقوى الصحة

 ـ يجب الوضوء إذا تعلق به النذر وشبهه بشرط ان يكـون المتعلـق    272 مسألة          
سجد وقرائة القرآن اما إذا نذران ال يقرء القرآن اال متوضئاً فأن كان مـن               راجحاً كدخول الم  
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قصده أنه من قبيل تعدد المطلوب كما او نذر قرائة وعنوان المسجدية صح النذر وان كان من              
ء فهو باطل الستلزامه من ايجاد الوضوء عدم الوضوء وان كان مـن       قبيل ان يحدث ليتوضى   
  .الواجب المشروط فيصح الواجب ويبطل القيدنية الناذر انّه من قبيل 

 ـ إذا قصد في النذر طبيعة الوضوء وإذا قصد جهة خاصـة كـدخول    273 مسألة          
  .ء ولم يقصد تلك الجهة فلم يؤد النذر المسجد والقرآن وتوضى

  غسل الوجه: األول

ارت عليه االبهام    األول غسل الوجه وهو من قصاص الشعر إلى طرف الذقن وما د                     
والوسطى عرضاً ويخرج الصدغ عن حدود الوجه الّذي يجب غسله وهو ما بين العين واالذن               
وتخرج مواضع التحذيف ومنابت الشعر حول العذار ويراد من االستدارة فـي الوجـه هـي                

  :االستدارة العرفية وفيه مسائل
ال مطلق الوجه ليتنـزل   ـ يراد من الوجه من كل مكلف هو وجهه المختص به  274مسألة 

على المتعارف من كان وجهه وسيعاً أو صغيراً جداً في تعيين الوجه والبد من تقديم شيء من        
  .غير ما يجب غسله من الوجه واليدين مقدمة للعلم الحراز الواجب

  ـ يجب الغسل من اعلى الوجه إلى ادناه عرفاً وإذا جرى الماء منكوساً 275 مسألة          
ء غسل ما استرسل مـن        الوضوء في الرجوع صح وضوئه وال يجب على المتوضى         ثم نوى 

  .اللحية حتى لو كان من المرأة اال فيما يدخل في حدود الوجه مما يجب غسله
 ـ الشعر المحيط بالبشرة إذا شك بغسله تعين غسله مع البشرة وإذا كان  276 مسألة          

 البشرة أو تشاهد من بين خالله في مقام التخاطب          للشخص شعر رقيق جداً على نحو يعد من       
  .وجب غسله كالبشرة

 ـ ال يجب غسل الباطن من الوجه حتى نحو موضع الحلقة وال غـسل   277 مسألة          
  .باطن العين والفم واالنف وال مطبق الشفتين والعينين

ء والوسة إذا كان  ـ يجب رفع كل حاجب ومانع كالكحل والخطاط للنسا 278 مسألة          
  .لهذه االشياء جرم واال فليست بحائل

  غسل اليدين من المرفقين: الثاني

 الثاني غسل اليدين من المرفقين والمرفق مجموع مركب من شـيء مـن الـذراع                         
وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه وينتهي بالغسل إلى اطراف االصابع وإذا كان للشخص              



 41

ى لو علمت االصلية من الزائدة اال إذا كانت الزائدة فوق المرفـق وإذا              يدان وجب غسلهما حت   
كانت موق المرفق وعدت يداً اخرى وجب احتياطا غسلها ايضاً ويكفي ان يغسل بأحد اليدين               

  .اليد االخرى وان كان االولى ان يغسل بهما
بـاطن او مـن    ـ ال يجب غسل الباطن مطلقاً وال ما يشك بانه مـن ال  279 مسألة          

  .الظاهر على االقوى وان كان الغسل اولى
 ـ يجب ازالة الوسخ إذا كان له جرم حتى في مثـل بيـاض الجـص     280مسألة           

والصدف الصغار وإذا وصل الماء إلى العضو وصدق عليه الغسل من غير حائل فال تجـب                
قوى ازالته كان زائداً علـى      االزالة واما مثل الوسخ تحت االظفار فإذا عدت من الظاهر فاال          

  .المتعارف ام ال
 ـ إذا شك في وجود الحاجب ولم يكن له منشأ عقالئي بنى على عدمه  281مسألة           

مـن   وان كان له منشأ عقالئي وجب الفحص عنه واما إذا شك في حاجبية الموجـود فالبـد                
  .االحتياط
سد من البرد وغيره إذا كانت مرئية  ـ يجب غسل مثل الشقوق في الج 282 مسألة          

ومن الظواهر وال يجب غسلها ان لم تكن من الظواهر وإذا شك بأنهـا مـن الظـواهر ام ال                    
  .فاالولى ايصال الماء اليها وان كان االقوى عدم الوجوب

 ـ إذا انقطع لحم من يد او وجه وجب غسل ما ظهر منه بعـد القطـع    283 مسألة          
 ونحوه وإذا كانت قطعة اللحم من الوجه او اليد قد تلتصق بالبـدن وقـد ال                 ومن ذلك الجدري  

  .تتصل وجب غسل ما تحتها ايضاً
 ـ إذا كان هناك مانع وجب رفعه حتى نحو الخاتم ومثله فيتعين تحريك  284 مسألة          

  .الخاتم وجريان الماء تحته بما يعد غسال
الغسل في الوضوء كالتدهين ما لم يكن مسحاً واال  ـ يجزي اقل مراتب  285 مسألة          

  .بطل وضوئه
  مسح الرأس ببلة اليد اليمنى على مقدم الرأس: الثالث

 ـ االولى ان يقع المسح على الناصية من االعلى إلى االسفل وان جاز  286 مسألة          
  .النكس

رأس وان شك في وجـود   ـ يجب رفع الموانع في المسح على مقدم ال 287 مسألة          
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  .المانع فاالحوط وجوباً الفحص اال مع االطمينان في العدم
 ـ يجزي في المسح المسمى على االقوى واالفضل المسح بثالثة اصابع  288 مسألة          

ويجوز المسح على الشعر ان لم يخرج عن الحد االصلي من الرأس واال بأن تجاوز عن حـد    
  .يه وال على الشعر المجتمع على الناصيةالرأس فال يجوز المسح عل

 ـ ال يصح المسح على الحائل من عمامة او قلنسوة او مانع وان كـان   289 مسألة          
  .الحائل رقيقا وامكن للمتوضى ايصال الرطوبة إلى الشعر او الرأس

ح  ـ البد من جفاف الممسوح وان ال يتحرك الممسوح في حال المبـس  290 مسألة          
  .بنحو ال تعد اليد ماسحة له تماماً

 ـ إذا لم تحصل الرطوبة بباطن الكف فبظاهره وان لم تحصل ببلة اليد  291 مسألة          
  .فبماء جديد

  مسح القدمين: الرابع

 ـ يجب مسح ظاهر القدمين من اطراف االصابع إلى قبة القدم واالولى  292 مسألة          
المسمى في العرض وافضله المسح بتمام الكف وإذا تعذر المسح في    إلى المفصل طوال ويكفي     

الباطن من الكف مسح بالظاهر وان تعذر الباطن والظاهر مسح بالذراع وإذا جفت الرطوبـة               
من اليدين فمن سائر االعضاء واالولى ان يكون المسح من الحاجب واللحية الّتي على الوجه               

  .عاد الوضوءمقدماً ذلك على سائر االعضاء واال ا
 ـ إذا لم يتمكن المتوضي من المسح بجفاف بدنه او للهواء تعين المسح  293 مسألة          

بماء جديد والتيمم من غير حاجة إلى ان يمر بيده اليابسة ويمسح بها قبل الماء الجديد والتيمم                 
  .وان كان االمرار باليد اليابسة اولى

ح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح وان كان هناك  ـ يشترط في المس 294 مسألة          
  .رطوبة مستهلكة جدا صح المسح ايضاً

  . ـ يجوز المسح على القناع والخف عند الضرورة من البرد او التقية295 مسألة          
 ـ إذا اعتقد الضرر او ظنه او احتمله وجب العمل على طبقـه وعـدم    296 مسألة          

ضيء الضرري ولو زال العذر لم يجب القضاء وال االعـادة اال إذا كـان               جواز ارتكاب الو  
الوقت باقياً وان كان في صورة انكشاف الخطأ بعدم الضرر فاالولى االعـادة بـل ال تخلـو                  

  .االعادة عن وجه قوي جدا وعند ذاك فيتعين االعادة مالم ينطبق عنوان الخوف
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اء ال يضر في االسـتعمال بالوضـوء وكـان     ـ إذا كان مقدار من الم 297 مسألة          
الضار هو الزائد فان استعمل الكل باستعمال الواحد بطل وضـوئه وان كـان بنحـو تعـدد                  
الغسالت وبعد ما تحقق الضرر بالغسل توضيء فالوضوء صحيح وان أثم باسـتعمال المـاء               

  .الزائد مالم يكن جاهال بالحكم او ناسياً له فإنه ال اثم عليه
  المباشرة: الخامس

 ـ تجب المباشرة في حالة االختيار وإذا لم يتمكن من المباشرة وجـب   298 مسألة          
مباشرة غيره له في واجبات الوضوء واما مباشرة غيره في المقدمات البعيدة كأتيـان المـاء                
وتسخينه او في المقدمات القريبة كصب الماء في كف المتوضيء واجرائه علـى االعـضاء               

لمباشر هو المتوضى نفسه فمكروه واالفضل للمتوضى االتيان حتـى فـي المقـدمات              ولكن ا 
  .البعيدة

 ـ إذا اضطر المتوضى في غسل اعضائه استناب غيره ونوى الوضوء  299 مسألة          
  .بنفسه وان كان االولى ان ينوي هو والمباشر

 الترتيب: السادس

لوجه اوال ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمـسح   ـ يتعين الترتيب بغسل ا 300 مسألة          
  .الرأس ثم القدمين وال ترتيب بين القدمين وان كان االولى تقديم اليمنى على اليسرى

 ـ يتعين رعاية االعلى فاالعلى عرفاً من غير حاجة إلى الدقة وإذا اخل 301 مسألة          
  .بالترتيب عن جهل بالحكم اعاد الوضوء ويرجع للترتيب

  المواالة: السابع
 ـ المراد من المواالت في الوضوء جفاف االعضاء وإذا جف الوضوء  302 مسألة          

  .السابق دون بقية االعضاء فاالقوى عدم بطالن الوضوء وان كانت االعادة اولى
 ـ ال تعتبر المواالت العرفية في الوضوء فيجوز للمتوضى ان يـسير   303 مسألة          

  . ثم يمسح رأسه وقدميهاقداماً
 ـ إذا حصل الجفاف من حرارة الهواء او البدن بطـل الوضـوء وإذا    304 مسألة          

عدم الجفاف ثم تبين الجفاف بطل الوضوء ايضاً وإذا تـرك المـواالت نـسياناً بطـل                  اعتقد
ان الوضوء وال تكفي الرطوبة في مسترسل اللحية او في االطراف الخارجة عن حد الوجه و              

  .كان االولى المسح بتلك الرطوبة والتيمم
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 شرائط الوضوء

  وفيه مسائل األول اطالق الماء: وهي امور          
 ـ البد من بقاء اطالق الماء في حال الوضوء وهو الغـسل بحيـث ال    305 مسألة          

اثنـاء  يصير مضافا إلى تمام الغسل والوضوء فإذا توضأ بالمضاف او تحققت االضافة فـي               
الوضوء بطل الوضوء وإذا حصلت االضافة بعد صب الماء وتحقق الوضوء او الغسل منـه               

  .صح الوضوء والغسل
  .الثاني طهارة الماء واعضاء الوضوء          
 ـ يكفي في الطهارة طهارة كل عضو قبل غسله ويكفي تطهيره عنـد   306 مسألة          

  .ج من الماء وان كان سائراالعضاء نجسةارتماس الوضوء وقصد الوضوء عند االخرا
 ـ إذا ترك االستنجاء من البول والغائط وتوضأ صح وضوئه وان كان  307 مسألة          

  .االستنجاء قبل الوضوء افضل
  . ـ ان ال يكون هناك حائل يمنع عن ايصال الماء إلى العضو308 مسألة          
 حتى الفضاء الّذي يقع فيه الوضوء دون ما استلزمت  الرابع ـ اباحة الماء والمكان          

  .الغرفة في الوضوء في المكان المحرم
 ـ يشترط اباحة اآلنية في الوضوء ومصب اآلنية انحصر االمر فـي   309 مسألة          

اآلنية ام ال وفي صورة عدم االنحصار في اآلنية ال يجوز الوضوء من اآلنية وان لم يتعـين                  
  .ذا اغترف الماء من اآلنيةالتيمم اال إ
 ـ إذا صب الماء من اآلنية المحرمة في اآلنية غير المحرمـة وجـب    310 مسألة          

عليه الوضوء وان فعل محرماً وإذا غصب الماء غاصب وجب على صاحب الماء ان يـصبه   
 المحرم  ء واما إذا انحصر االمر في اآلنية المحرمة او في المصب           في اآلنية المباحة ويتوضى   

  .انتقل الفرض إلى التيمم
 ـ يبطل الوضوء في صورة عدم اطالق الماء او نجاسـته او نجاسـة    311مسألة           

االعضاء او وجود الحائل سواء كان ذلك عن جهل بالحكم او عن علم وتعمد واما في صورة                 
 وكـان عـن     الغصب فيختص البطالن بالعمد دون النسيان والجهل حتى بمورد الجهل بالحكم          

  .تقصير وان كان االولى البطالن في صورة الجهل بالحكم عن تقصير
 ـ إذا توضأ بالمغصوب نسياناً او جهال والتفت في االثنـاء فـاالجزاء    312 مسألة          
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  .المؤتى بها صحيحة ويأتي في الالحقة بالماء المباح
المغصوبة وان لم تكن تلـك   ـ االقوى عدم جواز المسح في الرطوبة  313 مسألة          

  .البلة ماال او ملكاً للمغصوب وإذا مسح بها بطل وضوئه وتعين المسح بماء جديد
 ـ يجوز الوضوء والشرب والغسل من االنهار الكبار جـداً وان منـع    314 مسألة          

  .المالكون او كان فيهم القاصرون والمجانين وان كان الترك اولى في فرض المنع
 ـ تصح الصالة والوضوء في االراضي الواسعة المملوكـة لـشخص    315 مسألة          

بحيث لسعتها تمنع العبور والمرور من المسافرين من بلد إلى اخرى نعم لو لـم تكـن بهـذه             
  .الكيفية صح منع المالك

 ـ إذا غصب االنهر الكبيرة جداً او االراضي الواسعة غاصب بقيـت   316 مسألة          
  .احتها االصليةعلى اب

 ـ الحياض في المساجد والمـدارس واالمـاكن المعـدة للمـسافرين       317 مسألة          
والزواران علم بكيفية وقفها على وجه العموم أو الخصوص فالحكم عام لكل أحـد أو ألهـل                 
المدرسة فقط وان لم يعلم بكيفية الوقف وقد جرت العادة بين المتدينين خلفا عن سـلف فـي                  

مال لكل احد فيجوز على االقوى واال فال يصح الوضوء وكذا يجوز إذا صرح المتولي               االستع
  .االصلي

 ـ إذا تعدى الماء المباح من النهر المغصوب أو العين المغصوبة إلـى   318 مسألة          
  .مكان المباح جاز الوضوء من ذلك الماء

صوب غفلة وقد توضأ في حـال   ـ إذا دخل المتوضي إلى المكان المغ 319 مسألة          
المبـاح   الخروج ولم يستوف زمناص غير زمن الخروج صح الوضوء وإذا توضأ في المكان            

  .ووقعت اعضاء المتوضي أو المغتسل في الفضاء المغصوب فاألقوى عدم الصحة
 ـ إذا توضأ او اغتسل وكان الماء باعتقاده غصباص ثم ظهـر عـدم    320 مسألة          

وضوء صحيح بشرط تحقق قصد القربة وان كان تحقق قصد القربة مع االلتفـات              الغصبية فال 
  .إلى الحكم في الغصبية مشكل

 ـ إذا استلزم الوضوء والغسل تحريك شيء مغصوب كاالزار والثوب  321 مسألة          
  .فاألقوى الصحة

ـ   ـ إذا تعمد المتوضي أو المغتسل ان يغتسل ويتوضـى  322 مسألة           ي المـاء  ء ف
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المغصوب ثم عدل إلى الغسل أو الوضوء نحو الماء المباح فليس عليه تجفيف الماء الـسابق                
  .وان كان اولى

  وضوء التقية: األول

  : األول ـ وضوء التقية وفيه مسائل         
 ـ قد تجب التقية وقد تحرم وقد تكون راجحة فتجب في موارد الضرر  323 مسألة          

  .القاء الشخص نفسه في التقية وقد تستحب كموارد المداراتوتحرم في 
 ـ تجب الموافقة في الوضوء في مورد التقية وإذا خالف المكلف مؤدى  324 مسألة          

التقية في الوضوء بطل وإذا ارتفعت التقية بعد العمل فال يجب القضاء وال االعادة وال فـرق                 
والشرط كالوضوء منكوساً وترك البـسملة او اتيـان        في صحة العمل تقية بين نقصان الجزء        

  .المانع كالتكتف على االقوى
 ـ إذا امكن الشخص اتيان العمل على طبق الواقع واظهاره على وفـق   325 مسألة          

ابناء  التقية وجب عليه العمل على الواقع بشرط ان ال يظهر ولو بعد حين وال يتضرر هو وال             
بانه ال يتضرر بنفسه لقدرته ومكانته ولكن يتضرر ابناء دينه في مناطق            نوعه ودينه وإذا علم     

  .اخرى وجب العمل على طبق التقية وحرم اتيان الواقع ولم يجز على االقوى
 ـ إذا كان للمكلف مندوحة في الفرار عن مكـان التقيـة أو زمانهـا      326 مسألة          

على وفق التقية وان امكنه اداء الواقع فـي         فاليجب عليه مالحظة المندوحة فيجوز له العمل        
مكان آخر أو في زمان آخر وإذا علم ان الفرار في العمل إلى مكان آخر أو زمان آخر يؤدي                   

  .إلى ظهور حاله بين العامة وضرره تعين عليه العمل على طبق مذهبهم
القضاء بعد ذلك  ـ يتعين موافقة العامة في الصوم في الشك بيوم العيد و 327 مسألة          

ونحوه في الحج فتجب الموافقة في الوقوف بعرفات والمشعر واالداء مرة اخـرى ان بقيـت                
  .االستطاعة
.  ـ إذا ارتفعت التقية في اثناء العمل وجب عليه العمل على طبق الواقع 328 مسألة          

  .وإذا تم العمل فال اعادة عليه وان بقى الوقت
ال تختص التقية بموافقة العامة فقط فالتقية للكفار كقريش وغيـرهم   ـ  329 مسألة          

من األمم تتحقق ان كان من باب مدار اقامة المة ال المداراة من شخص لشخص فانـه مـن                   
  .الضرورة الشخصية دون الضرورة النوعية كالتقية
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 وان كـان   ـ ال يجب بذل المال لرفع التقية وال توسط الشفاعة أيـضاً  330 مسألة          
  .متيسراً له بذل المال او توسط الشفاعة

 ـ ال تشمل التقية السالطين واهمل النفوذ وإنما ينطبق على ذلك عنوان  331 مسألة          
  .الضرورة

 وضوء الجبيرة: الثاني

 الجبائر هي االلواح الموضوعة على الكسر بالخرق واالدوية الموضوعة للجـروح                     
اميل على النحو المتعارف في سعتها وال يجب تدفيفها وال وضع شيء عليها اال والقروح والدم
  .إذا احتاج اليه

ء على الجرح الّذي وضعت عليه   ـ إذا أمكن ايصال الماء من المتوضى332 مسألة          
الجبيرة مع طهارة العضو والجبيرة من غير ضرر أو مشقة وجب عليه ايصال المـاء إلـى                 

م يتمكن لضرر أو نجاسة وجب غسل االطراف من غير حاجة إلى وضع الخرقة العضو وان ل
  .الطاهرة وإذا امكن المسح على العضو تعين المسح على نحو االحتياط الواجب

 ـ إذالم يمكن وضع الخرقة على الجرح وال اصل الجرح وال مـسحه   333مسألة           
  .مم اليهاقتصر على غسل االطراف وان كان االولى ضم التي

 ـ إذا لم يتمكن من المسح على مواضع المسح من الـرأس والقـدمين ووضـع     334مسألة 
الخرقة الطاهرة والمسح بالنداوة لم يجب المسح واالّ بان تمكن من وضـع خرقـة والمـسح                 
بالنداوة وجب ذلك وإذا لم تكن نداوة اصالً وجب المسح والتيمم وإذا كان على محل المـسح                 

لمسح على غير موضع الجبيرة وجب المسح على بعض مقدم الرأس والقدمين            جبيرة وامكنه ا  
  .من غيره وضع الجبيرة

 ـ إذااستوعبت الجبيرة تمام االعضاء في الوضـوء أو الغـسل تعـين     335 مسألة          
الجمع  الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم وإذا استوعبت الجبيرة عضواً واحداً فاالحوط وجوبا           

  .وء والتيمم ايضاًبين الوض
 ـ إذاكان على العضو الواحد جبائر متعددة الحتياجه لها للكسر وجـب   336 مسألة          

  .الغسل أو المسح على فواصلها وتعين الغسل أو المسح عليها
 ـ إذا اضطر في الجبيرة إلى االكثر من المتعارف ضم إلـى الجبيـرة    337 مسألة          

  .من الزيادة عادةالتيمم دون ما يحتاجه 



 48

 ـ إذا أمكن رفع المقدار الزائد من الجبيرة وجب رفع الزائد ثم الغـسل   338 مسألة          
  .أو المسح كما تقدم حكمه

 ـ يكتفي حكم الجبيرة ما دام خوف الجرح أو ضرره باقيـاً وأمـا إذا    339 مسألة          
 لالعادة فيما انكشف عدم الضرر أو       انكشف عدم الضرر فال اعادة عليه على االقوى وان كان         

الجرح في جميع مواضع الغسل والوضوء وغيرهما ما لم يكن للخوف موضوعية كـالخوف              
  .لضعف نفسه ال لمطابقة شيء في الخارج وجه قوى

 ـ الفرق بين جبيرة محل الغسل عن محل المسح هو تعيين المسح بدالً  340 مسألة          
وتعيين بدل المسح في المسح في الفرض الثاني وأيضاً البد فـي            عن الغسل في جبيرة الغسل      

  .بدل المسح ان يمسح برطوبة الباقي من الكف
 ـ يصح في الجبيرة ان تكون مما ال يصح الـصالة فيهـا كـالحرير     341 مسألة          

 والذهب وجزء الحيوان غير مأكول اللحم وال تصح الجبيرة في المغصوبة وال في النجسة نعم              
لو كان باطن الجبيرة نجساً وظاهرها طاهراً وكان الباطن ال يعد من الظاهر صـح المـسح                 

  .عليها
 ـ إذا اضره الماء للرمد ال للجروح والقروح انتقل الفرض إلى التـيمم   342 مسألة          

  .وال موضوع للجبيرة وكذا لو اضره الماء انتقل فرضه ايضاً إلى التيمم
 ـ إذاتنجس العضو الصحيح وال يمكن تطهيره وازالة النجاسة فاالحوط  343 مسألة          

  .وجوباً ان يأتي بوضوء الجبيرة والتيمم
ء رفعـه السـتلزامه     ـ إذا اختلط الدواء بالدم ولم يتمكن حتى بعد الب 344 مسألة          

 والغـسل  للحرج والضرر فأن انطبق عليه االستحالة وصار جلداً حقيقة حكم عليه بالوضـوء          
وان صار كالجلد جرى عليه حكم الجبيرة وان لم يكن مستحيال فهو مـن الجبيـرة النجـسة                  

  .فيوضع عليها الخرقة ويمسح عليها
 ـ إذا امكنه ان يرفع الجبيرة ويغسل المحل اال ان رفعها يستدعي قوات  345 مسألة          

  .الوقت كلهأو فوات ركعة من الصالة تعين التيمم
  الوضوءأحكام خلل

 ـ إذا شك بأنه توضأ أم ال أو اغتسل أم ال بنى على العدم وتوضأ وإذا  346 مسألة           
شك في انتقاض الوضوء أو الغسل بحدث أو جنابة أو اغماء بنى على عدم االنتقاض وصـح                 
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  .الوضوء والغسل
 فأن جفت  ـ إذا شك في اثناء الوضوء أو الغسل بغسل عضو أو مسحه 347 مسألة          

العـضو   االعضاء السابقة في الوضوء اعاد الوضوء وان بقيت الرطوبة تعين المسح أو غسل  
  .المشكوك وما بعده

 ـ إذا نسى المكلف بالوضوء والحدث المتقدم وصـلى ناسـياً وجبـت     348 مسألة          
بقة ثم صـلى أو     ء لجهله بالحالة السا    االعادة والقضاء إذا تذكر ولو بعد الوقت واما إذا توضى         

توضأ لتعاقب الحالتين من الطهارة والحدث والشك في المتقدم والمتأخر منها االقوى االعـادة              
  .أو القضاء
 ـ إذا شك بعد الفراغ بأنه مسح على الحائل لمجوز له أم ال وهل غسل  349 مسألة          

 طبق الواقع من غير موضع المسح كالقدمين أو مسح بماء جديد لمجوز له أو جاء بالعمل على
  .تقية أو ضرورة فالظاهر صحة الوضوء لقاعدة الفراغ وان كان االولى االعادة

ء بعد الفراغ من الوضوء ترك جزء أما واجـب    ـ إذا ظهر للمتوضى 350 مسألة          
كغسل يد او مسح قدمين أو مستحب كالمضمضة واالستنشاق فاألقوى الحكم بالصحة لقاعـدة              

  .الفراغ
 ـ إذا توضأ وصدر منه بعد الوضوء حدث وصالة وال يعلـم المتقـدم    351 مسألة          

  .منها فاألقوى الصحة لقاعدة الفراغ إذا علم بتاريخ الصالة
 ـ إذا شك في بعض افعال الوضوء أو الغسل أو التيمم انّه على الوجه  352 مسألة          

األقوى الصحة في الوضوء لقاعدة الفراغ فأنها غير        الصحيح أو انّه اتى به عصياناً واختياراً ف       
  .مختصة بعروض النسيان

 ـ إذا كان من عادته الوضوء قبل الوقت ثم دخل الوقـت وشـك انّـه     353 مسألة          
  .توضأ أم ال فاالقوى عدم الفراغ ووجب اتيان الوضوء

عمل وان لم يـدخل بعمـل    ـ االقوى جريان قاعدة الفراغ عند انتهاء ال 354 مسألة          
  .آخر وان كان االولى عدم تحقق الفراغ اال بالدخول بعمل آخر

 ـ االقوى عدم الحاق التيمم الّذي هو بدل الوضوء أو الغسل بهمـا ألن   355 مسألة          
  .قاعدة التجاوز ينحصر امرها في أجزاء الصالة

م أو بول أو غائط وعلـم تـاريخ    ـ إذا تيقن بالوضوء والحدث من نو 356 مسألة          
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الوضوء لم يجب الوضوء إلى الصالة وإذا جهل تاريخ كل من الطهارة والدث فان كان ذلـك                 
كـان   قبل الصالة تعين عليه الوضوء للصالة وان كان في اثناء الوضوء قطعه وتوضـأ وان          

  .رغ منهاالشك بعد الفراغ من الصالة وجب الوضوء للصلوات اآلتية وصحت الصالة الّتي ف
 ـ إذا صلى بعد تحقق وضوئين منه ثم علم بانتقاض احدهما بالحـدث   357 مسألة          

  .صح ما صاله لقاعدة الفراغ ووجب عليه للصلوات المستقبلة
 ـ إذا توضأ تجديد أو صلى بعد الوضوئين وظهر له بطالن الوضـوء   358 مسألة          

 عليه التجديد للصلوات المـستقبلة إذ الوضـوء         التجديدي أو السابق صحت صالته وال يجب      
التجديدي إذا صادف الحدث رفعه وإذا صلى بعد كل من الوضوئين فاالقرب صـحة صـالة                

  .االولى والثانية وان كان االولى اعادة الصالة االولى
 ـ إذا توضأ لقرائة القرآن ونحو ذلك وتوضأ أيضاً في الوقت اآلخـر   359 مسألة          
الواجبة ثم علم بطالن احد الوضوئين فاألقوى صحة الصالة نعم إذا اعتبرت الطهارة             للصالة  

في القرآئة بالنذر وشبهه كانت قاعدة الفراغ في صحة الصلوة معارضة بالفراغ للقرائة وأمـا               
إذا كان كل منهما بوضأ لعمل مستحب كقرآئة القرآن والصالة المستحبة فيتنجز العلم االجمالي 

  .االتيان بواحد من المستحبينبمعنى عدم 
 ـ من كثر شكه في أفعال الوضوء كغسل الوجه أو اليدين أو المسح أو  360 مسألة          

  .في شرائط الوضوء كطهارة الماء واطالقه أو المواالت ونحو ذلك ال يعتني بشكه
 مستحبات الوضوء ومكروهاته

ور على نـور واالفـضل ان يـأتي     ـ يستحب تجديد الوضوء وانّه ن 361 مسألة          
بوضوء على وجه الترتيب ويجوز ان يأتي به على وجه االرتماس في غسل الوجه واليدين ثم         
يمسح مقدم الرأس والقدمين ويستحب في كل من غسل الوجه واليدين مثنى مثنـى وان كـان                 

  .االولى تعدد الصب والقصد في االخيرة هو غسل الوجه واليدين دون تعدد الغسل
 ـ يستحب ان يكون الوضوء بمد وهو مائة وخمسون مثقـاالً وثالثـة    362 مسألة          

وربـع   مثاقيل ونصف وحمصة ونصف والمدربع الصاع والصاع ستمائة واربعة عشر مثقاالً      
  .مثقال

 ـ يستحب السواك ولو باالصبع وافضله االراك ويستحب غسل اليدين  363 مسألة          
حدث النوم والبول مرة واحدة ومن الغائط مرتين ويـستحب المضمـضة            قبل االغتراف من    
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 الرحمن الرحيم واقل مـن البـسملة    واالستنشاق ثالث مرات ويستحب التسمية واقلها بسم اللّه 
  . واالدعية المأثورة بالضوء باسم اللّه
ـ   364 مسألة           ة  ـ يستحب في حال الوضوء ان يقرء سورة القدر وبعد الوضـوء آي

الكرسي وان يفتح عينيه حال غسل الوجه وان يبدء الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة االولـى                
  .وفي باطن الذراع في الغسلة الثانية والمرئة بالعكس

 ـ يكره الوضوء في مكان االستنجاء وبالماء المشمس وبالماء االجـن   365 مسألة          
ر ويكره الوضوء بالماء القليل الّـذي مـات   ويكره بآنية مفضضة أو مذهبة أو منقوشة بالصو     

العقرب أو الوزغ أو الحية ويكره الوضوء بسؤر الحائض وبسؤر الحيـوان وامـا التمنـدل                
  .فاالولى تركه الستحباب بقاء ماء الوضوء

 نواقض الوضوء وموجباته

  :األول البول والثاني الغائط وفيه مسائل:  وهي امور         
 ـ البول والغائط ناقضان للطهارة سواء كانا من الموضع المعتاد أم ال  366 مسألة          

  .انسد المحل االصلي أم ال كان البول أو الغائط قليالً أو كثيراً
 ـ الرطوبات االخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليـست   367 مسألة          

عدة والمخـرج ولـم تكـن متلطخـة      بناقضة وكذا لو خرج الدود أو بعض المأكوالت من الم         
  .بالنجاسة فالحكم هو الطهارة وان كانت متلطخة فالحكم هو النجاسة

   الثالث ـ الريح الخارج من مخرج الغائط         
 ـ إذا خرج الغائط من المعدة فهو ناقض وان لم يكن من المعدة كـنفخ   368 مسألة          

لى الحلقة ثم خرج منها فالحكم في الجميـع عـدم           الشيطان أو خرج من القبل أو دخل الريح إ        
  .الناقضية
  . الرابع ـ النوم         
 ـ إذا غلب النوم على السمع والقلب فهو نـاقض واال فلـيس بنـاقض     369 مسألة          

  .وليس من النوم الخفقة والخفقتان
  . الخامس ـ كلما ازال العقل كاالغماء والجنون والسكر فهو ناقض         
 ـ ال ينقض الوضوء مثل الضعف والبهت وليس ذلـك مـن مراتـب     370 مسألة          
  .االغماء



 52

 السادس ـ االستحاضة القليلة والكثيرة والمتوسطة ناقـضة وان اوجبـت الكثيـرة              
  .والمتوسطة الغسل ايضاً

  . السابع ـ الجنابة فأنها تنقض الوضوء وان اوجبت الغسل         
 دثدائم الح

  دائم الحدث من المبطون والمسلوس والريح
 ـ المبطون والمسلوس ودايم الريح ان حصلت لهم فترة يتمكنون مـن   371 مسألة          

الصالة في تلك الفرصة بأول الوقت أو في اثنائه أو في آخر، وجبت الصالة في تلك الفرصة                 
ي غير تلك الفترة وتحقق منـه       حتى لو استلزمت تلك الفترة ترك المستحبات واما إذا صلى ف          

  .قصد القربة صحت صالته وإال بطلت
 ـ إذا لم تحصل تلك الفترة واستلزم الحرج تعين عليه ان يصلي لكـل   372 مسألة          

  .صالة بوضوء وال يجمع بين الصالتين بوضوء واحد
لـسجدتين أو   ـ ال يجب تكرار الوضوء للتشهد أو للسجدة المنسية أو ل 373 مسألة          

السجدات الثالث من ركعات متعددة وال تكرار الوضوء لصالة احتياط نعم ان قلنا ان صـالة                
  .االحتياط صالة مستقلة فيأتي بالوضوء لها غير وضوء الصالة

 ـ دائم الحدث أو المبتلى به كثيراً إذا ادى وظيفته بحسب الوقـت ثـم    374 مسألة          
  ت فال يجب عليه القضاء وإذا ارتفع في اثناء الوقتارتفع العارض في خارج الوق

  .وجبت االعادة
 ـ إذا كان متوضئاً وقد أدى الوظيفة الشرعية فله ان يلمس القرآن وان  375 مسألة          

  .يؤتم به وان كان االولى الترك فيهما
ررها  ـ إذا أحدث المكلف هذه االمراض باختياره وكان عالمـاً بـض    376 مسألة          

  .وجب عليه ترتيب هذه االحكام وان اثم في االقدام على المرض
 الغسل

   الغسل له موجبان احدهما الجنابة وخروج المني وثانيهما الجماع وفيه مسائل         
 ـ يجب الغسل إذا خرج المني من الرجل أو المرئة بشهوة أو من غير  377 مسألة          

ر وإذا تحرك المني في حالة النوم أو اليقظة ولكن لم تخـرج             شهوة في االختيار أو االضطرا    
النطفة من اآللة فال تحقق للجنابة وال غسل عليه وان خرج مني الرجل من فرج المرئة مـن                  
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  .غير التقاء الختانين بينهما فال يوجب ذلك جنابتها اال ان تجنب هي بنفسها
ني أو رطوبـة اخـرى فيرجـع     ـ إذا شك فيما يخرج من الشخص م 378 مسألة          

صحيح المزاج إلى اجتماع الحاالت الثالثة من الدفق والشهوة وفتور الجسد والمرئة والمريض  
يرجعان إلى اجتماع الحاالت الثالثة من الدفق والشهوة وفتور الجـسد والمرئـة والمـريض               

ال يكفـي فـي     يرجعان إلى اجتماع الحالتين من الشهوة وفتور الجسد وان لم يحصل الدفق و            
صحيح المزاج تحقق احد الصفات الثالثة وال في المرئة والمريض تحقق احد الـصفتين أمـا          
الشهوة او فتور الجسد وان كان االولى فى اجتماع الحاالت الثالث في الرجل والحالتين فـي                
المرئة ان لم يحصل االطمئنان بالجنابة الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محـدثاً بالحـدث          

  .االصغر والغسل احتياطا ان كان متطهراً
  الجماع وان لم ينزل

 ـ يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة في القبل والدبر من الكبير والـصغير   379 مسألة          
وان كان طفالً كان الجماع في حالة االختيار أو في االضطرار من الحي أو الميت من الرجل                 

  .لكوالمرئة بل االولى في البهيمة ذ
 ـ إذا كان مقطوع الحشفة فيتحقق الدخول بمقدار الحـشفة فـي أحـد     380 مسألة          

  الفرجين وال يكفي مجرد الدخول باالقل من ذلك المقداران قلنا بتحقق الدخول االقل
  .من مقدار الحشفة عرفاً

وقـت   ـ ال يجب حبس المني مطلقاً على األقوى وان كان بعد دخول  381 مسألة          
  .الصالة وربما كان حبس المني محرماً كما في صورة االضرار

 ـ في صورة حرمة حبس المني أو جوازه ال فرق على االقوى بين ما  382 مسألة          
ام ال كانت جنابته اختياراً أم ال وان كان االولى ان يمنع نفـسه عـن                 كان واجداً لما يتيمم به    

لم يكن مضطراً وكذا االولى ان يمنع نفسه إذا لم يكن عنده            الجنابة بعد دخول وقت الصالة ما     
ما يصح التيمم به اختياراً فضال عما يكون فاقداً للطهورين وان كان االقوى عدم وجوب حبس  

  .المني وان لم يكن مضراً بحاله
 ـ البد في الغسل من غسل ظاهر البشرة دون باطنها كاالنف والـسن   383 مسألة          
ذن والشعر ونحو ذلك حتى في مثل الحلقة والثقب نعم إذا كان الباطن واسـعاً علـى                وداخالال

وجه يعد من الظاهر وجب غسله ويتعين الحراز الغسل غسل شيء من االنف والحلقة والثقب               
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  .ونحوها من باب العلم بتحقق الواجب
ان خفيفاً بحيـث   ـ ال يجب غسل الشعر إذاكان كثيفاً ويجب غسله إذا ك 384 مسألة          

  .يعد من توابع الجسد
 ـ يتعين رفع الحاجب والمانع وتخليل الشعر الخفيف اليصال الماء إلى  385مسألة           

الجسد وأما في صورة الشك في وجود المانع أو احتماله عقالئياً فأنه يجب الفحص وال يجـب      
  .الفحص إذا كان االحتمال موهوماً

توقف على الغسل الصالة مطلقاً وصالة االحتياط واجزاء الـصالة   ـ ي 386 مسألة          
واالولى في سجود السهو دون صالة االموات وسجود الشكر والتالوة ويتوقف علـى الغـسل       

  .الطواف الواجب وصوم شهر رمضان على تفصيل يأتي
  ترتيبي وارتماسي: الغسل نحوان

  :ه مسائل الغسل الترتيبي أفضل من االرتماسي وفي         
 ـ يتعين في العمل الترتيبي ان يقدم الرأس على الجانب االيمن ومـن   387 مسألة          

الرأس الرقبة ثم الجانب االيمن على االيسر ويدخل شيئاً من الجانب االيمن وااليسر في الرقبة           
ولـى ان   وبعضاً من النصف االيسر بااليمن ومن االيمن بااليسر من باب المقدمة العلمية واال            

  .يدخل المغتسل العورة والسرة في كل من جانب االيمن وااليسر
 ـ ال ترتيب فى كل عضو من االعضاء من الرأس والجنبين فلو غسل  388 مسألة          

  .الرقبة ثم راسه أو رجله ثم كتفه جاز وان كان االولى ان يبتدى بأعلى العضو فاالعلى
  .لترتيبي تحت الميزاب والحنفية والماء الكثير والمطر ـ يجوز الغسل ا389 مسألة          
 ـ يتحقق الترتيب أيضاً برمس كل عضو في الماء أو بـرمس بعـض    390 مسألة          

العضو وبصب الماء على البعض اآلخر ويتحقق ارتماس العضو بتحريك العضو في المـاء              
  .على وجه يجري الماء عليه

ي شهر رمضان الغسل الترتيبي دون االرتماسي وفـي كـل    ـ يتعين ف 391 مسألة          
مورد تعذر أحد الغسلين من الترتيبي أو االرتماسي تعين اآلخر وإذا تعذر الغسل الترتيبي في               

  .أحد االعضاء تعين على المغتسل ارتماس ذلك العضو
مـدة   ـ ال تجب المواالت بين اعضاء الغسل فإذا غسل رأسه ثم بقـى   392 مسألة          

  .حتى جف العضو أو تأخر بعد الجفاف ثم اتى بالجانب اآلخر صح الغسل
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 الغسل االرتماسي

 ـ يعتبر في الغسل االرتماسي ان يكون تمام البدن في المـاء فـي آن    393 مسألة          
واحد وان كان الغمس في الماء على التدريج فلو خرج بعض البدن قبل غمس البعض اآلخـر      

  .لم يكن ارتماساً
 ـ إذا لم يف الوقت في الغسل االرتماسي تعين الترتيبي وان لـم يـف    394 مسألة          

  .تعين االرتماس¨ الوفت بالترتيب
 ـ يعتبر في الغسل االرتماسي كما يعتبر في الترتيبي احاطـة المـاء    395 مسألة          

دن وجب اعادة الغسل    بجميع اجزاء البدن وإذا شك في وصول الماء ولو بشيء يصير من الب            
  .االرتماسي كالغسل الترتيبي

 ـ إذا ترك جانباً من االعضاء وجب عليه اعادة ما نسيه وما بعده حتى  396 مسألة          
  .لو ترك جزءاً يسيراص وجب عليه غسل ذلك وما بعده

 ـ إذا نسى في شهر رمضان فارتمس صح الغسل والصوم وان تعمد االرتماس 397مسألة 
  .لغسل وصح الصوم على االقوى وان كان االولى قضاء الصومبطل ا

 شرائط الغسل

  : األول ـ النية وهي مقومة العمل         
  : مسائل         
 ـ البد للغسل من النية وخلوص النية عن الرياء واستدامة النيـة فـال    398 مسألة          

 النية في ابتداء العمل ولو اجماالً وال        يترك اتمام الغسل وأ يأتي بما يبطله وال بد من حضور          
  .يحتاج في النية إلى تصور العمل تفصيالً أو الحديث النفسي

الثالث ـ اباحة الماء والمكان الّذي يغتسل فيه واباحة مصب  .  الثاني ـ اطالق الماء          
  .الماء على ما تقدم في الموضوع

 ضرراً او حرجاً نعم الضرر والحـرج فـي    الرابع ـ ان ال يوجب استعمال الماء          
  .مقدمات الغسل وان كان محرماً ولكن ال يوجب بطالن الغسل

 ـ إذا اغتسل وكان قاطعاً أو ظاناً او محتمالً احتماالً عقالئياً بالـضرر   399 مسألة          
أو الجرح بطل غسله نعم إذا اقدم على الضرر أو الحرج وبعد ما تم الضرر اغتـسل علـى                   
الوجه الّذي ليس فيه ضرر وال حرج وال زيادة في الضرر أو الحرج أيضاً ولو باقل مراتـب     
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الضرر والحرج على االقوى صح الغسل وان كان مأثوماً في ارتكـاب الـضرر أو الحـرج        
  .السابق على الغسل

 ـ إذا ظهر للمغتسل عدم الضرر أو الحرج فاالولى بطالن الغسل وان  400 مسألة          
  .ن الوجه القوى هو الصحة ما لم ينطبق عنوان الخوفكا

 ـ إذا خاف من الغسل فتارة يخاف لضعف نفسه واخـرى لعـروض    401 مسألة          
عارض ثم ينكشف له عدم الخوف والمانع صح غسله في صورة الخوف لضعف نفسه وأمـا                

  .الخوف لعارض فكذلك وان كان الحاقه بالضرر والحرج وجه
 ـ إذا شك في اباحة الماء واطالقه أو اباحة المكان وكان الماء مطلقـاً   402ألة  مس         

والمكان مباحاً صح غسله الباحة المكان واطالق الماء وأما إذا كان الماء غير مطلق وال مباح  
  .أو ان المكان غير مباح استصحب عدم الجواز وبطل الغسل

  المباشرة

باشرة للرأس والجسد عند الغسل فـي حالـة االختيـار     ـ البد من الم 403 مسألة          
والتمكن من استعمال الماء وإذا كان مضطراً وال يسعه المباشرة فيكفي جريان الماء وقـصد               

  .الغسل
 ـ إذا كان البدن نجساً فالبد من طهارة المحل أو ال ثـم اجـراء مـاء     404 مسألة          

  .الغسل عليه
 أحكام الغسل

 ـ إذا شك المغتسل بأنه اغتسل أم الوجب عليه االغتسال وإذا شك في  405  مسألة         
بعض االفعال كغسل الرأس وهو في الجانب االيمن أو في االيمن وهو في الجانـب االيـسر                 

  .تعين عليه الرجوع ثم االتيان بما يترتب عليه من االعضاء
بعاضه أو في صحته وبطالنه  ـ إذا شك بعد الفراغ من الغسل أو في ا 406 مسألة          

  .بنى على تحققه وصحته
 ـ إذا اغتسلعن الجنابة اجزئه عن الوضوء وال يجزي عن الوضوء بقية 407 مسألة          

االغسال حتى في غسل الجمعة على االقوى وان كان االولى ان يقدم الوضوء علـى غـسل                 
  .الجمعة

ددة وكان احد االغسال غسل الجنابة فـإذا   ـ إذا كانت عليه إغسال متع 408مسألة           
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  .اغتسل عن الجنابة اجزئه غسل الجنابة عن بقية االغاسال وال وضوء عليه
 ـ يجزى الغسل في الجنابة عن الوضوء في كلما اشترط فيه الطهـارة   409 مسألة          

  .من الصالة اليومية وصالة الطواف واالحتياط وغيرها
إذا اجتمعت اغسال متعددة واجبة كانت أو مستحبة أو مختلفة فـأن   ـ  410 مسألة          

نوى الجميع اجزئه عن الجميع وان قصد الجنابة سقطت بقية االغسال وان لم يقصدها وهـذا                
  .بخالف ما إذا قصد غير الجنابة باالغسال فانه ال يسقط غسل الجنابة

ستحبة ونـوى جميـع االغـسال     ـ إذا قصد المغتسل أحد االغسال الم 411 مسألة          
المستحبة انيب على الجميع وإذا قصد احدها اجزئه عن بقية االغسال المـستحبة وال يكفـي                

  .الغسل المستحب عن االغسال الواجبة وال سيما مثل غسل الجنابة
 ـ إذا اغتسل ثم احدث بالحدث االصغر في اثناء الغسل اتـم الغـسل    412 مسألة          

  .اجة إلى اتمام الغسل والوضوء ثم اتيان الغسل من جديد وان كان اولىوتوضأ من غير ح
   ـ إذاكان فيى الثوب المختص بالشخص أو بدنه مني وعلم انّه من413 مسألة          

جنابة سابقة لم يغتسل عنها وجب عليه الغسل واعادة الصلوات الّتي ال يحتمل سـبقها علـى                 
  .الجنابة

ذا علم شخص اجماال بجنابته أو جنابة رفيقه لم يجب على احـدهما   ـ إ 414 مسألة          
الغسل وان لم يجز ائتمام احدهما باآلخر وال كل واحد منهما باآلخر وال من ثالث باحدهما نعم         
إذا كانوا ثالثة جاز لالثنين االقتداء بالثالث ولغيرهم االقتدء باحدهما هذا كله فيما لم يكن اثـر                 

 حق اآلخر كما لو كان احدهما ملزماً باداء عنوان المتطهر وغير الجنـب       لجنابة كل واحد في   
فانه من ذالك االثر المترتب بعنوان المفروض الشك في طهارته وال يصح استيجار احـدهما               

  .لآلخر في عبادة وال استيجار غيرهما الحدهما في العبادة
جرة التسخين للماء بشرط  ـ اجرة غسل الزوجة على زوجها حتى في ا 415 مسألة          

ان تكون الجنابة من الزوج وال يجب على الـزوج اداء االجـرة فـي غـسل الحـيض وال                    
  .االستحاضة بل وفي النفاس أيضاً وان كان االولى أداء الزوج لألجرة برضاه

 ـ إذا دخل الحمام شخص للغسل وكان من عزمه ان اليؤدي االجرة أو  416 مسألة          
  .من متأخر او من مال محرم بطل غسله حتى لو استرضى صاحب الحمام اخيراًيؤديها في ز

 ـ إذا أدى المغتسل لصاحب الحمام االجرة من مال محرم بطل الغسل  417 مسألة          
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ووجب عليه االداء من المال المحلل وأما إذا دفع له ماال فيه الخمس ولكن لم يخمسه فأن كان                  
ن مال آخر صح الغسل وان كان عازماً على عدم أداء الخمس بتاتاً أو بانياً على أداء الخمس م

  .غير ملتفت لالداة وعدمه بطل غسله ما لم يكن غافالً بتاتاً عن وجوب اداء الحق
 ـ يجوز اجارة الجنب لكناسة المسجد وخدمته علم المؤجر بالجنابـة أم   418 مسألة          

  .دمة لدخول المسجدال على االقوى ويتعين عليه التغسل مق
 ـ غسل الجنابة مستحب بنفسه وليس بواجب نفسي ويقع مقدمة للغايات  419 مسألة          

الواجبة ومستحباً غيرياً للغايات المستحبة فيجب للصالة الواجبة اداء وقضاء ولصالة االحتياط            
  واالجزاء المنسية واالولى في سجود السهو ويجب في الطواف

  .رمضان اداء وقضاء ويستحب في الصالة المندوبة والطواف المندوبالواجب وفي صوم 
 ما يحرم في الجنابة و يكره

 واسـماء صـفاته     ـ يحرم على الجنب مس كتابة القرآن واسـم اللّـه   420 مسألة          
المختصة به واالولى في اسماء االنبياء أيضاً وال سيما اسم النبي الكريم والصديقة الطـاهرة               

ة المعصومين وكذا بياض الحروف من القرآن كبياض العين والصاد على االولى دون             واألئم
  .الحرف ولو كان نقشاً في حجر

 الحرام ومسجد النبي وان  بيت اللّه:  ـ يحرم دخول المسجدين االعظمين421 مسألة          
خل من بـاب    كان اجتيازاً أما في غير المسجدين فيحرم الدخول والمكث ويصح االجتياز فيد           

ويخرج من باب آخر وله االخذ في الدخول لشيء من المسجد على االقـوى وامـا الـدخول                  
  .لوضع شيء في حال المرور أو من الخارج فاالولى تركه

 ـ االولى الحاق المشاهد المشرفة بالمسجدين االعظمين والحاق الرواق  422 مسألة          
اماً وتعظيماً لمقامهم كما قاله بعض أكابر العلمـاء         بالروضة الشريفة من المسجد النبوي احتر     

  .وهو حسن وان لم يكن عليه دليل
 ـ يحرم ادخال شيء إلى المسجدين االعظمين سواء كان فـي حالـة    423 مسألة          

العبور او من الخارج وإذا دخل الجنب في المسجدين االعظمين عمداً أو سهواً أو جهالً وجب                
ج من المسجدين اال ان يكون زمن الخروج اقصر من زمن المكث للتيمم أو              عليه التيمم الخرو  

مساوياً له فيخرج من غير تيمم على االقوى وان كان التيمم في الزمن المـساوي للخـروج                  
  .أولى
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 ـ إذا كان الشخص جنباً جاز له ان يدخل المـسجد الخـذ المـاء وال     424 مسألة          
لدخول المسجد بوجدان الماء في المسجد اال بعد الخـروج مـن            ينتقض هذا التيمم المجوز له      

المسجد وحصول الماء له أو بعد االغتسال وال يصح بهذا التيمم غير دخواللمسجد أو اللبـث                
  .بمقدار الحاجة على االقوى

 ـ يحرم على الجنب قرائة آيات العزائم االربعة وهي سـورة الـنجم    425 مسألة          
والتنزيل وحم ويحرم بعض اآليات واالولى ان ال يأتي بسائر اآليات بقـصد    واقرء بأسم ربك    

  .آيات السجدة بل مطلقاً
 ما يكره للجنب

يات من القرآن من غيـر العـزائم كمـا      ـ يكره ما زاد على سبع ى 426 مسألة           
الجلد عرفت وتشتد الكراهة إذا زاد على السبعين آية ويكره مس ما عدا حروف المصحف من    

والورق والهامش وما بين السطور والحروف وبياض الحروف كالـصاد والعـين وترتفـع              
  .الكراهة بالوضوء أو بالتيمم بدالً عن الغسل

 ـ يكره للجنب األكل والشرب في حـال الجنابـة وترتفـع الكراهـة      427 مسألة          
يكـره الخـضاب وان     بالوضوء او يغسل الوجه والمضمضة ثم غسل اليدين وان لم يتوضأ و           

يجنب نفسه ان كان مختضباً قبل ان يأخذ اللون اثره ويكره الجماع وهو محتلم قبل االغتسال                
ء أو يتيمم واالولى  ويكره حمل المصحف وتصحيفه والتدهين على الجنابة والنوم ما لم يتوضى

  .لرجاء للواقعفي كثير من المستحبات والمكروهات فيى الجنابة ان يأتي بها أو يتركها بنحو ا
 التيمم وأحكامه ـ مسوغات التيمم

  .األول عدم وجدان الماء وفيه مسائل:  وهي امور         
 ـ إذالم يجد الماء او وجد شيئاً من الماء ال يكفي للطهارة المائية عليـه   428 مسألة          

  .التيمم
ياس في الحـضر وال   ـ يجب الفصح لتحصيل الماء إلى ان يحصل ال 429 مسألة          

يكفي الظن بعدم وجود الماء أو عدم كفايته للطهارة وان حصل االطمئنان بعدم وجوده أو عدم                
  .كفايته

 ـ يجب الفحص في البرية عن الماء بأن يسير غلوة سهمين في األرض 430 مسألة          
ربعـة أيـضاً وإذا   الجوانب االربعة وغلوة سهم في األرض الحزنة في الجوانب اال       السهلة إلى 
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  .كان بعض الجوانب حزناً وبعضها سهالً فلكل جهة منها حكمها
 ـ إذا قطع بعدم الماء وعدم كفايته في الجوانب كلهـا أو فـي بعـض     431 مسألة          

  .الجوانب لم يجب الفحص
 ـ ال يجب الفحص في األرض الحزنة أو السهة إذا ظـن أو احتمـل    432 مسألة          
ماء فوق غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة وإذا علم أو اطمئن بوجود المـاء                وجود ال 

  .وكفايته او قامت البينة وجب الطلب
 ـ إذا شهد العدالن بوجود الماء ولم يشهدا بكفايته لم يتعين الطلب وإذا  433 مسألة          

  .الولى الطلبشهدا بعدم وجوده أو كفايته فال يجب الطلب على االقوى وان كان ا
 ـ ال يجب الطلب بشهادة العادل الواحد في جهة أو جهـات وان كـان    434 مسألة          

  .الطلب أولى وإذا حصل االطمئنان من قول العادل فاالقوى الوجوب
 ـ إذا علم بأنه إذا طلب الماء عثر عليه وجب عليه الطلـب وان كـان    435 مسألة          

مين ما لم يستلزم العمر والحرج وال يسقط الطلب بمجـرد كـون             باكثر من غنوة سهم أو سه     
  .الماء بعيداً عرفاً

 ـ تجوز االستنابة في الطلب ولو من جماعة بواحد وان لم يكن عـدالً   436 مسألة          
  .بشرط الوثوق واالطمئنان بقوله

بحـسب   ـ المناط في رمي السهم هو كون الرامي والقوس مـا هـو    437 مسألة          
  .المتعارف ال أكثر من ذلك

 ـ إذا ترك الطلب حتى ضاق وقت الصالة صحت صالته وتيممه وان  438 مسألة          
  .اثم بترك الطلب

 ـ ال يجوز اراقة الماء إذاكان كافياً للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت 439 مسألة          
صح تيممه وصالته وان اثم على اراقة وأما إذا عصى واراق الماء أو ابطل وضوئه أو غسله   

الماء بعد دخول الوقت واما ان كان على وضوء، فيجوز ابطاله وان كان الترك أولـى وامـا     
  ابطال طهارته بالجماع فيجوز وان علم عدم تمكنه من الغسل لورود النص به
  .وجوزه من منع من ابطال الوضوء وان كان االقوى جوازه في الوضوء ايضاً

 ـ إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب وتركه ثم تيمم وصلى ثم ظهر له  440مسألة           
سعة الوقت فاألقوى االعادة وأما إذا ترك الطلب العتقاده بعدم وجود الماء وكفايته ثم تبين له                
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  .وجود الماء وانّه لو فحص عنه لوجده فاألقوى وجوب االعادة والقضاء
عدم وجود الماء في الوقت الثاني إذافقد الماء في الوقـت   ـ يكفي في  441 مسألة          

األول على االقوى وان انتقل من مكان إلى مكان آخر تعين الفحص عليه ان احتمـل وجـود             
الماء وكذا يتعين الفحص وان لم ينتقل من محله إذا احتمله عقالئيا وقامت االمارات والقرائن               

  .على وجوده
 الطلب عند ضيق الوقت ويحرم الطلب إذا خاف على نفسه أو  ـ يسقط 442 مسألة          

عرضه أو ماله من لص أو عدو أو خاف من تأخره عن الرفقة في الـسفر أو عـدم وجـود                     
  .المساعد في الطريق إذا احتاج فيى سفره اليه

 ـ إذا تحقق الحرج الّذي ال يتحمل عادة انتقل الفرض إلى التيمم سواء  443 مسألة          
 ديناوفي الجميع ينتقل فرضـه    ن في طلبه أو استعماله أو في أداء ثمنه إذا اشتراه وان كان            كا

  .إلى التيمم
 الثاني من مسوغات التيمم عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز فـي بدنـه أو                          

  .لمرض في جسمه أو لخوف من لص أو لعدم حصول اآللة نظير الدلو للبشر
 ـ إذا توقف تحصيل الماء على شراء اآللة الموصولة للماء وجب عليه  444  مسألة         

الشراء ما لم يضر بحاله عادة ويكون اجحافاً بالنسبة اليه ال مطلق الضرر والنقص في المال                
  .وكذا يتعين عليه االستقراض ما لم يكن في الوفاء اجحافاً

 الوضوء لم يجب عليه القبول وان لم  ـ إذا وهبه شخص الماء للغسل أو445 مسألة          
  .يستوجب منّة عليه سواء استوجب حرجاً أم ال وان كان القبول في فرض عدم المنة أولى

 ـ إذا اعتقد ضيق الوقت فتيمم ثم انكشف له سعة الوقت تعـين عليـه    446 مسألة          
ال اعادها وإذاعلـم    تجديد الطلب في المكان الّذي صلى فيه فأن لم يجد ماء صحت صالته وإ             

  .حصول الماء لو طلبه اعاد الصالة
 ـ إذا لم يكن عنده ما يكفيه للطهارة فال يجوز له اراقة الماء بعد دخول  447 مسألة          

الوقت واما قبل دخول الوقت فاألقوى الجواز وأما إذا ابطل وضوئه أو غسلهوجب التيمم وإذا               
  . الوقتشك في سعة الوقت وعدمها بنى على سعة

 ـ ال يستباح في التيمم لضيق الوقت غير تلك الصالة الّتي تـيمم لهـا    448 مسألة          
  .القرآن ونحوه على االقوى ويجوز له في حال الصالة مس كتابه



 62

 ـ يجب االقتصار عند ضيق الوقت على اداء الواجباتمن الصالة وترك  449 مسألة          
  .ورة إذا كان الوقت ضيقاً جداًالمستحبات وقد يتعين ترك الس

 ـ االولى االتيان بالتيمم في المستحبات الموقتة عنـد ضـيق الوقـت     450 مسألة          
كصالة الليل نبحور جاء الواقع نعم لو تيمم لواجب كالتيمم عند دخول وقت الصالة أو التـيمم              

وقتة وغير الموقتة بذلك    لقضائها أو لنذر او الجارة واجبة صح له الدخول في المستحبات الم           
  .التيمم

  : الثالث الخوف من استعمال الماء وفيه مسائل         
 ـ إذا خاف الشخص من استعمال الماء على نفسه من العطش أو على  451 مسألة          

أهل بيته أو صديقه أو على نفس محترمة وان كان كافراً ما لم يكن حربياً كان ذلك مرتبطاً به          
  . ال كخادم أو جارية ففي الجميع يتعين التيممنسباً أم

ـ 452 مسألة            إذا خاف الشخص على دابته أو من مرض او اشتداد الحمرض أو   
صعوبة العالج أو خاف من الشين الّذي ال يتحمل عادة وجب التـيمم وإذا حـصل احتمـال                  

 إذا ورث قولـه احتمـاالً       المرض من الطبيب الحاذق الموثوق به وان كان كافراً وجب التيمم          
  .معتداً به عند العقالء

 ـ إذا لم يتمكن من استعمال الماء البارد في الوضوء أو الغسل وجـب   453 مسألة          
  .عليه تسخين الماء وان لم يتمكن من التسخين انتقل فرضه إلى التيمم

خاف علـى تلـف    ـ إذا خاف المكلف على نفس غير محترمة كما إذا  454 مسألة          
الكافر الحربي أو المرتد الفطري أو المرتد المليى أو خاف على حيوان مؤذى مما يجب قتلـه       

  .كالكلب العقور تعين الوضوء وال تيمم عليه
   ـ إذاكانت النفس غير محترمة ولكن ال يجب قتلها كالكلب والخنزير455 مسألة          

ض هو الوضوء أو العمل وعلى ما بيناه فالتيمم بين          فيجوز التيمم وان كان االولى في هذا الفر       
  .واجب وجائز وحرام

 ـ من قدم على الوضوء وكان فرضه التيمم لضيق الوقت بطل وضوء  456 مسألة          
وإذا كان الوضوء بعنوان ان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات وقع صحيحاً وينحصر               

ة وإذا قدم المكلف على الوضـوء أو الغـسل وكـان    فرض البطالن في الطهارة بقصد الصال    
ضرراً عليه أو حرجاًعليه بطل الوضوء أو الغسل من غير فرق بين الضرر والحـرج كمـا                 
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  .سبق بيانه ولما إذا كان الضرر أو الحرج في مقدمات الوضوء والغسل صح غسله ووضوءه
لتيمم أو ادراك ركعة أو أكثر  ـ إذا دار األمرين ادراك تمام الوقت مع ا 457 مسألة          

مع الوقت مع الطهارة المائية وجب التيمم واتيان الصالة بتمام ركعاتها بالوقت مع التيمم على               
  .األقوى

 الرابع ـ عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي كاستعمال آنية الذهب والفضة إذا           
نية اخرى أو كان الماء بآنية مغصوبة أو        انحصر االستعمال فيهما وال يمكن تفريغ الماء في آ        

  :نجسة وفيه مسائل
 ـ ال يجوز استعمال آنية الذهب والفضة وأماإذا شك في كونها ذهباً أو  458 مسألة          

  .فضة جاز االستعمال
 ـ إذا كان الماء في األصل مغصوباً وشك في اباحته انتقل فرضه إلى  459 مسألة          

  .مباحاً في األصل لم ينتقل فرضه إلى التيممالتيمم وان كان 
 ـ إذا كان عند شخص ماء طاهر وماء نجس بقدر لحاجة إلى الـشرب   460 مسألة          

  .انتقل فرضه إلى التيمم وتعين شرب الماء الطاهر
 ـ إذا كان عنده ما يكتفي حاجته للشرب ولكن بأقـل مـوارد الـشرب     461 مسألة          

الماء في الشرب بعد بما يكتفي به تعين عليه الشرب من غير امتالء ويغتسل واطمئن بحصول 
  .او يتوضأ بالباقي

 ـ إذا كان عنده طفل او دابة وكان عنده ماء طاهر وماء نجس صرف  462 مسألة          
 الماء النجس على االقوى إلى الطفل أو الدابة وتوضأ أو اغتسلبالماء الطاهران لم يحتج إلـى               

لماء الطاهر واالشربة وتيمم وإذا كان معه مكلف وقدم على شرب الطاهر انتقل إلـى               شرب ا 
  .التيمم واال توضى به

ـ من مسوغات التيمم الضرر أو الحرج ولو باقل مراتب الـضرر واقـل                الخامس          
  .مراتب الحرج الّتي ال تتحمل عادة على االقوى وقد تقدم فال حاجة إلى االعادة

 ـ إذااستوجب استعمال الماء إلى الشراء وبـذل المـال وجـب ولـو      463مسألة           
بأضعاف الثمن المتعارف واستلزم ضرراً مالياً فأنه يجب شرائه اال إذااستوجب الجحاف في              

  .المال او عدم قدرته عادة على بذل المال فينتقل فرضه إلى التيمم
  .الواجب االهم السادس ـ من المسوغات للتيمم مزاحمة          
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 ـ إذا عارض استعمال المال في الوضوء أو الغسل واجب اهـم كمـا    464 مسألة          
إذادار االمر في استعمال الماء بين رفع الحدث أو الخبث نظير تردد شرب الماء الـنجس او                 
صرف الماء لرفع الخبث من النجاسة عن البدن تعين صرف الماء في رفـع النجاسـة دون                 

  .رفع الحدثالوضوء و
 ـ إذا كان الماء غير كاف لرفع الخبث صـرفه لرفـع الحـدث مـن      465 مسألة          

  .الوضوء أو الغسل
 ـ إذا دار االمر بين تحصيل الساتر أو تحـصيل المـاء للوضـوء أو     466 مسألة          

فـة  الغسل فاالولى تحصيل الساتر وتقديمه على رفع الحدث وإذادار االمر بين تحـصيل معر             
  .القبلة او الماء قدم تحصيل القبلة

  ما يصح فيه التيمم

 ـ يتيمم المكلف بالتراب والرمل والحصى، والحجر واالولى اختيـار   467 مسألة          
التراب ثم الرمل ثم الحصى ثم الحجر ويصح التيمم على حجر الجـص والنـورة والحجـر                 

  . والنورة والمعدن مع وجود الترابالمعدني كالفيروزج والعقيق واالولى ترك حجر الجص
  ـ يصح التيمم ولو على تراب الحائط إذالم يكن هناك مانع مـن تـبن   468 مسألة          

  .وغيره
 ـ إذا لم يجد جميع ما تقدم تيمم بما في الثياب والفرش واالغطية مـن   469 مسألة          

د كل ذلك وكان عنده الثلج والحمد ولم        الغابر وان فقد الغبار تيمم في الطين والوحل وان لم يج          
يتمكن من االذابة وانما يتمكن من بلل االعضاء للوضوء او الغسل تعين عليه ذلك وامـا إذا                 

  .امكنه اذابة الثلج والحمد لم ينتقل فرضه إلى التيمم ووجب عليه الوضوء او الغسل
لى من غير طهـارة ثـم    ـ إذا فقد جميع ذلك كان فاقداً للطهورين ص 470 مسألة          

  .قضى الفريضة
 ـ إذا امتزج مع التراب او مع غيره كالرمل وغيره مما يصح به التيمم  471 مسألة          

شيء مما ال يصح به التيمم كالتبن والقبر ونحوهما لم يصح التيمم بذلك اال إذا كان الممزوج                 
  .يسيراً و مستهلكاً

يمم به ان يكون طاهراً واال وجبت الصالة من غيـر   ـ يشترط فيما يت 472 مسألة          
  .طهارة ثم يقضي الفريضة بعد الوقت
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 ـ إذا تيمم بشيء وانكشف له عدم صحة التيمم به كامتزاجه بالتبن مثال  473 مسألة          
  .وجب عليه اعادة الصالة

الولى في المكان  ـ يشترط ايضاً فيما يتيمم به ان ال يكون مغصوباً وا 474 مسألة          
الّذي يتيمم به ايضاً فاذا تيمم بالتراب او الحجر او الرمل المغصوب بطل امـا فـي المكـان                   

  .المغصوب او في ملك غيره من دون رضاء صاحبه فاالولى بطالن التيمم واالعادة
  ـ االولى ان ال يكون الفضاء الّذي يتيمم به مغصوباً فاذا كان في حال 475 مسألة          

ضرب اليدين قد دخلت يداه في ملك غيره او قضاء غيره من غير رضي المالك بطل التـيمم                  
  .وكذا االولى ان يكون مكان المتيمم غير مغصوب

 ـ إذاكان جاهالً بالغصب او ناسياً له صح تيممه حتى إذاكان المتـيمم   476 مسألة          
  .هو الغاصب نعم إذاكان عالماً بطل تيممه

 ـ إذاكان بيد شخص ارض واسعة جداً جاز التيمم فيها كما سبق فـي   477مسألة           
  .الوضوء والغسل

 ـ إذاكان المكلف محبوساً في المكان المغصوب وجب عليه التيمم ولو  478 مسألة          
  .بالتراب المغصوب

 كيفية التيمم

ية وضرب الكفين معاً على  ـ يجب في التيمم الّذي هو بدل الوضوء الن479 مسألة           
الحاجبين  ما يصح التيمم عليه وان يمسح بكفيه على جميع الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى              

واعلى االنف واالولى ايضاً مسح الحاجبين وان يمسح بكفه اليسرى على جميع ظهـر كفـه                
  .اليمنى ثم يمسح بكفه اليمنيى على جميع ظهر كفه اليسرى

ـ 480 مسألة            التيمم اذي هو بدل الغسل يتعين فيه النية والترتيب كما سبق اال انّه  
يستحب له ان يضرب بيديه على األرض مرة اخرى ويمسح بها ظهر الكفين بل االولـى ان                 

  .يضرب المرة االخرى حتى بالتيمم الّذي هو بدل الوضوء
  ما يستحب ويكره في التيمم

ما يتيمم به له غبار يلصق باليد ثم ينفض اليـدين   ـ يستحب ان يكون  481 مسألة          
  .ليزول الغبار

 ـ يكره التيمم على مهابط األرض وتراب الشوارع واالراضي السبخة  482 مسألة          
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  .إذا لم يعلها ملح وإذا عالها الملح بطل التيمم
 احكام التيمم

ة وظهر الكفين إلى اسـفل   ـ يجب ان يمسح في التيمم من اعلى الجبه 483 مسألة          
االصابع وتجب المواالت ايضاً في افعال الوضوء من غير فصل وتراخ بين االفعال بحيـث               

  .التيمم يعد غير متشاغل بالتيمم عرفاً وإذالم تحصل المواالت العرفية بالتيمم بطل
ة  ـنية البدلية في التيمم عن الوضوء والغسل ليست شرطاً فـي صـح   484 مسألة          

التيمم فاذا نوى العكس بأن نوى بدل الوضوء عن الغسل او الغسل عن الوضوء اشتباهاً صح                
  .التيمم

 ـ إذاترك بعض الجبهة او بعض الكفين ولو قليال من احـدهما بطـل    485 مسألة          
  .التيمم مطلقاً عامداً كان او جاهالً او ناسياً

ن يمسح مقداراً من فوق الزند والجبهـة للعلـم    ـ يتعين على المتيمم ا 486 مسألة          
  .بأداء الواجب وال يجب مسح ما بين االصابع اال بمقدار احراز الواجب

 ـ يشترط في التيمم طهارة الجبهة وباطن الكفين وظاهرهما وإذاكـان   487 مسألة          
ظاهرها وان لم تكن باطن الجبهة والكفين نجساً وال يمكن تطهيره وكانت النجاسة سارية تيمم ب

سارية تيمم بالباطن واالولى مع ذلك ان يضم تيمماً آخر لظاهر الكفين بأن يـضرب بظهـر                 
  .الكفين على األرض ويمسح بهما الجبهة وظهر الكفين

 ـ إذاكان هناك جراحة على اعضاء التيمم وكان على الجراحة خرقة ال  488 مسألة          
ا إذاكان في باطن الكفين جراحة مشدودة ال يمكـن حلهـا            يمكن حلها وجب المسح فوقها وكذ     

  .وجب ضرب الكفين مع الخرقة على األرض ثم مسحها على الجبهة وظهر الكفين
 ـ إذاكان هناك جراحة على اعضاء التيمم وكان على الجراحة خرقة ال  489 مسألة          

حة مشدودة ال يمكـن حلهـا       يمكن حلها وجب المسح فوقها وكذا إذاكان في باطن الكفين جرا          
  .وجب ضرب الكفين مع الخرقة على األرض ثم مسحها على الجبهة وظهر الكفين

 ـ إذاكان للمتيمم شعر نبت على جبهته او على ظهر كفيه لـم تجـب    490 مسألة          
  .ازالته واما ان تجاوز شعر الرأس ووقع على الجبهة وجب رفعه الجل التيمم

 ـ إذا احتمل المتيمم احتماال عقالئياً وجود المانع على اعضاء المـسح   491 مسألة          
  .وجب الفحص إلى ان يعلم او يطمئن بعدم وجود المانع
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   ـ إذاكان وظيفة المكلف التيمم ويعلم ببقاء العذر إلى وقت الصالة492 مسألة          
  .جل ذلك التيمموكان عليه جهة واجبة وتيمم الجلها جاز له الدخول في الصالة ال

 ـ إذاتحقق العذر في صحة التيمم جاز له على االقوى التيمم فـي اول   493 مسألة          
وقت الصالة واتيان الصالة حتى لو علم بزوال العذر في آخر الوقت او فـي اثنائـه وهـذا                   

عمل بخالف سائر االعذار حيث يتعين عليه التأخير او يحصل له اليأس فيجوز له ان يأتي بال               
في اول الوقت وان جاء بالعمل ثم ارتفع العذراني به ثانياً بخالف الصالة في التيمم وان كان                 

  .االولى االنتظار إلى آخر الوقت
 ـ إذاتيمم لواجب جاز له قضاء الصلوات بالتيمم في الوقـت احتمـل    494 مسألة          

فل اليومية وغيرها وله الدخول في      زوال العذر ام ال وجاز له اتيان المستحبات الموقنة كالنوا         
  .االوقات االخر بذلك التيمم ان بقى العذر

 ـ إذا شك بعد الفراغ في صحة التيمم وعدمها بنى على الـصحة وإذا   495 مسألة          
  .شك في اصل وجود التيمم تعين عليه التيمم

ه او الـضرب او   ـ إذاشك في شرائط التيمم من طهارة التراب وغيـر  496 مسألة          
اباحة التراب او المكان او نجاسة ما يتيمم به بعد الفراغ من التيمم بنى على الصحة وإذا شك                  

  .في ذلك باثناء التيمم يأتي بما شك فيه وبما بعده
 ـ إذاوجد الماء او زال العذر ولم يصل بعد فال يصح ان يصلي بـذلك   497 مسألة          

ياً وإذا لم يسع الزمان للوضوء والغسل فال يبطل التـيمم وال يجـب     التيمم ويتعين ان يتيمم ثان    
  .التجديد

 ـ ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من االحداث الطارئـة   498 مسألة          
  .وان زال العذر وقد صلى فال تجب االعادة

قد ضاق الوقت وتيمم  ـ االولى اعادة الصالة لمن اخر الصالة متعمداً و 499 مسألة          
الجل ضيق الوقت ومن اراق الماء مع العلم او االطمئنان بعدم وجوده او ترك الطلـب وقـد                  

  .وجد الماء في محل الطلب
 ـ بدل غسل الجنابة من التيمم ال يحتاج إلى الوضوء بخالف ما هـو   500 مسألة          

  .وء قام مقام الوضوء تيمم آخربدل غيره فانه البد فيه من الوضوء وإذالم يتمكن من الوض
  ـ إذاتيمم لعذر غير فقدان الماء وزال العذر في اثناء الصالة ولم يكـن  501 مسألة          
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العذر في ضيق الوقت وكان بعد الركوع من الركعة االولى اتم الصالة واعاده وال اعادة فـي          
 الركـوع بـين الركـوع       ضيق الوقت والحكم بالتمام بعد ركوع الركعة االولى وال فرق في          

  .الوجداني او الركوع بقاعدة التجاوز كما لو شك في الركوع وهو في السجود
 ـ يكفي التيمم الواحد عن اسباب عديدة للغسل وان كان مـن جملتهـا    502 مسألة          

  .غسل الجنابة تيمم وتوضأ واال فال وضوء عليه وال يتيمم بدال عنه
لم ان ال يتمكن من تحصيل التراب وغيره للتيمم إذادخل الوقت  ـ إذاع 503 مسألة          

  .فاالولى ان يتيمم قبل الوقت لسبب آخر غير الصالة
 ـ ما هو بدل عن غسل الجنابة من التيمم ال يحتاج إلى الوضوء ومـا   504 مسألة          

امكنه الوضوء  هو عن غيره يحتاج إلى الوضوء او إلى التيمم الّذي هو بدل عن الوضوء فاذا                
توضأ مع التيمم وان لم يتمكن وجب عليه التيمم بدال عن الغسل واالخر بدال عـن الوضـوء                  

  .ويتعين على الحائض ايضاً والنفساء يتيممان للغسل وللوضوء
 ـ إذاكان المكلف ملزما بتيممين ولم يتمكن صرف الماء في الغسل او  505 مسألة          

م فيما لم يتمكن اما من الغسل او الوضوء وامـا إذا كـان كافيـاً    في الوضوء تعين عليه التيم   
الحدهما تعين صرفه في الغسل وبطالن التيمم بدال عن الغسل وصحة التيمم بدالً عن الوضوء 
على االقوى دون التخيير بينهما وهكذا في كل مورد من الحدث االكبر غير الجنابة قدم الغسل            

  .كف اال للوضوء توضأ وتيمموتيمم بدال عن الوضوء وان لم ي
 ـ االقوى عدم بطالن التيمم الّذي يقع بدال عن الغسل من الجنابـة او   506 مسألة          

غيرها إذااحدث بالحدث االصغر وان كان عنده من الماء بمقدار الوضوء توضأ واال تيمم وان       
  .كان االولى االحتياط بالتيمم عن الغسل

كان مجنب وميت ومحدث بالحدث االصغر ولم يكن الماء كافيـاً   ـ إذا 507 مسألة          
  .لكل واحد منهم وال مملوكاً او مباحاً الحدهما اغتسل به الجنب وتيمم المحدث والميت

 ـ إذاكان على بعض اعضاء بدن االنسان اسم الجاللة أو آيـة قـرآن    508 مسألة          
حداث نعم يحرم امرار يده حال الوضوء والغـسل         فاالولى محوه لئال يبتلى بالجنابة وسائر اال      

  .ويجري الماء من غير مس
 احكام الميت

  آداب المريض
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 وعدم الشكاية فيى مرضـه اال    ـ يستحب للمريض الصبر والشكر للّه 509 مسألة           
 للمؤمن فيما ال يوجب جزعاص وان يجدد التوبة ويعلم المؤمنين بمرضه بعد ثالثة ايام واالذن    
  في عيادته وان يوصي بالخيرات للفقراء من االرحام وغيرهم وان يتصدق، قال رسول اللّـه              

آله داووا مرضاكم بالصدقة؟ وان يعتقد بالعقايد من التوحيد والنبـوة واالمامـة              و عليه اهللا صلى
  . والمعاد وان يحسن الظن باللّه

 حاضر عند المـريض   فأن اللّه ـ يتأكد على المؤمنين عيادة المرضى  510 مسألة          
وتستحب العيادة وتخفيف الجلوس اال إذاكان المريض طالباً للبقاء واطالة الجلوس ويـستحب             
للعائد ان يدعو للمريض بالشفاء وان يستصحب معه هدية من فاكهة وغيرها وان ال يفعل ما                

تجابة الدعاء وقـد     حاضر عند المريض في اس      يضيق به خلقه وان يلتمس منه الدعاء فان اللّه        
السالم ثالثة مستجاب دعائهم الحاج والغازي والمريض ويـستحب ان           ورد عن الصادق عليه   

يقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين او اربعين مرة وان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء                
  .له ويكره للعائد ان يفعل عنده ما يغيظه او يضيق به خلقه
 ما يتعلق بالمحتضر

 ـ االولى على الحاضرين توجيه الميت إلى القبلة وان لم يتمكنوا فعلى  511 مسألة          
المحتضر ذلك والتوجيه إلى القبلة ان يوضع المحتضر على وجه لو جلس كان وجهـه إلـى                 

  .القبلة
 ـ إذالم يمكن توجيهه بتلك الكيفية فيوجه جالـساً او مـضطجعاً علـى     512 مسألة          

  .لى االيسرااليمن او ع
 ـ ال يشترط اذن الولي للتوجيه وان كان االذن من الولي اولى نعـم ال   513 مسألة          

يجوز مزاحمة الولي إذااراد توجيه الميت او تغسيله او سائر اعماله وال يحبر الـولي علـى                 
  .االذن او العمل

االئمـة االثنـا عـشر     ـ يستحب تلقين المحتضر الشهادتين واالقرار ب 514 مسألة          
واالعتراف بالمعاد ويستحب تلقينه كلمات الفرج المعروفة وقرائة سورة ياسين والصافات وآية 

  هم فيها خالدون الكرسي إلى
 ما يستحب بعد الموت

 ـ يستحب تغميض عينيه وتطبيق فمه وشد فكيه ومد يديـه ورجليـه    515 مسألة          
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  .يحضروا جنازتهوتغطيته بثوب واعالم المؤمنين ان 
  . ـ يستحب التعجيل بالدفن516 مسألة          
 ـ إذاشك في موته وعدمه وجب االنتظار به حتى يحصل اليقين بموته  517 مسألة          

  .ولو من قول طبيب حاذق
 ـ إذاماتت المرئة الحاملة وكان حملها حياً وجب ان يشق جنبها االيسر  518 مسألة          

  .دفنثم يخاط وت
 المكروهات

 يكره للحاضرين أن يمس المحتضر في حال النزع النه يوجب اذاه ويكـره ابقائـه                         
وحده وحضور الجنب والحائض عنده والبكاء عنده ويكره تمنى الموت للشخص نفسه ولو كان 

وفات اللهم احيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت ال          «في شدة وبلية وينبغي ان يقول       
  .»خيراً لي

  ما يجب على المريض عند ظهور امارات الموت

 ـ يجب على من ظهرت عنده امارات الموت اداء الحقوق الواجبة من  519 مسألة          
 من زكاة او حقوق الناس ويتعين عليه رد االمانات إلى اهلها او االيصاء بها المين                 حقوق اللّه 

 من شخص فال يلزم ان يؤديها بنفسه نعم إذا علـم رضـا              إذا اطمئن به وإذااطمئن بااليصاء    
  .صاحب الدين من حقوق الناس بعدم الوصية لم تجب

 ـ يتعين االيصاء بعباداته من الصالة والصوم ونحوهما ان كان له مال  520 مسألة          
  .ويتخير فيما يجب على الولي بين االعالم له وااليصاء به

ب عليه نصب القيم االمين على اطفاله إذا خاف ضياع حقـوقهم   ـ يج 521مسألة           
ومالهم واال فال يجب النصب ويجوز تمليك جميع ماله لشخص وال يجوز له تفويت المال على    

  .الوارث كذبا نعم لو علم بالقرائن تمليك االجنبي بعد الموت باالقرار نزل على الثلث من ماله
خص بثلث ماله في طرق الخيرات فاالولى ان يكـون   ـ إذااوصى لش 522 مسألة          

  .الوصي امينا
 ـ يجوز لكل مسلم القيام بالواجبات المتعلقة بالميت من غير خصوصية  523 مسألة          

للولي ال بالوجوب وال بالصحة وانما ال تصح مزاحمة الولي فقط واالولى ايضاً عدم مزاحمة               
  .الطبقة المتأخرة
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 ـ إذاقدم احد المسلمين على الغسل او التكفين او الـدفن سـقط عـن     524 مسألة          
اآلخرين عند تمام العمل وان زاحم بذلك الولي صح العمل وكان مأثوماً من حيث المزاحمـة                

  .للولي
 ـ إذا اوصى الميت لشخص في اعماله من الغسل والكفـن والـصالة    525 مسألة          

  .والدفن سقط ذلك عن الولي
 ـإذا ترك من اوصى اليه بالغسل والكفن والدفن تعين على المـسلمين   526 مسألة          

  .والدفن ذلك نعم ال يجوز لهم مزاحمة الولي إذااراد القيام بأعمال الميت من الغسل والكفن
 ـ إذاقدم المسلمون على اعمال الميت وكان الولي غائباً ثم حضر الولي  527 مسألة          

  .ز له اعادة العمل من الغسل وغيرهال يجو
 ـ الزوج اولى بزوجته من كل احد ثم االب ثم االم ثـم الـذكور مـن     528 مسألة          

االوالد البالغين ثم االناث البالغات ثم اوالد االوالد وهكذا الطبقات االخر من االخوة واالجداد              
االولى بعد ذلك االذن مـن الحـاكم        ثم االعمام واالخوال ثم مولى العتق ثم الضامن للجريرة          

  .الشرعي وال والية لعدول المؤمنين وال يعتبر اذنهم في تجهيز الميت
 ـ يقدم الذكور في كل طبقة على االناث وما انتـسب إلـى االب واالم    529 مسألة          

 واالب  اولى ممن انتسب إلى االم فقط والجد مقدم على االخوة وعلى الجدة في الطبقة الثانيـة               
  .مقدم على االم في الطبقة االولى واالوالد مقدمين على اوالدهم

  . ـ إذاكان اهل مرتبة واحدة فهم مشركون في الوالية530 مسألة          
 ـ إذاادعى شخص الوالية ولم يعارضه فـي دعـواه احـد وحـصل      531 مسألة          

  .فين او دعوى الوصاية بذلكاالطمئنان من قوله صدق في الوالية في التغسيل والتك
 ـ إذاعلم صدور التكفين او التغسيل والدفن وشك بصحته وبطالنـه او   532 مسألة          

ظن ببطالنه حمل فعل المسلم على الصحة في عمله من الغسل والكفن والدفن نعم البـد مـن       
كان االولـى  صدروه من البالغ العاقل ويصح من الصبي إذا علمنا بوقوع العمل صحيحاً وان            

  .في هذا الفرع االتيان مرة اخرى لرجاء الواقع
 تغسيل الميت

   
 ـيجب تغسيل المسلم امامياً كان او غيره وان كان مخالفاً لمذهب الحق  533 مسألة          
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  .ويجب تغسيل االطفال من المسلمين وان لم يكن امامياً حتى ولد الزنا
الكافر موضوعاً او ما بحكمه ممن انكر الخـالق او   ـ ال يجوز تغسيل  534 مسألة          

كان مشركاً او كتابياً حربياً او غير حربي فطرياً او غير فطري ناصبياً او مغالياً وحكم اوالد                 
  .المسلمين حكم آبائهم وكذا حكم اطفال الكفار بحكم آبائهم

 تغسيل السقط إذا اتم  ـ يجب تغسيل المسلم صغيراً كان او كبيراً ويجب 535 مسألة          
اربعة اشهر ويجب ان يكفن ويدفن نعم ال يصلي عليه واما إذاكان اقل من االربعة اشهر فـال            

  .يغسل وانما يلف بخرقة ويدفن
 ـ يسقط الغسل عن الشهيد ونعني به المقتول في الجهاد مع االمام نائبه  536 مسألة          

سالم فانه ال يغسل وال يحنط وال يكفن ويـدفن          الخاص وبحكم الجهاد من قتل لحفظ بيضة اال       
  .بثيابه كالشهيد نعم الشهيد وما بحكمه إذاكان عارياً فانه يكفن ويدفن بكفنه

 ـ يغسل من وجب قتله برجم او صاص وكان بأمر االمـام او نائبـه    537 مسألة          
 وال يغسل بعد ذلـك      الخاص او العام ويكفن ويحنط ايضاً وبعد ذلك يقتل ويصلي عليه ويدفن           
  .والنية في ذلك من المأمور وان كان االولى اعتبار النية ايضاً من اآلمر

 ـالقطعة المنفصلة من حي او ميت ان لم يكن بها عظم لفـت بخرقـة    538 مسألة          
ودفنت وان كان بها عظم واشتملت على الصدر او كانت صدراً فقط او بعضاً من الصدر وقد                 

  .القلب وجب التغسيل والتكفين والصالة والدفن لهااشتملت على 
 ـ إذابقيت جميع عظام الميت وان كانت من غير لحم وجـب اجـراء    539مسألة           

  .جميع االعمال من الغسل والكفن والصالة والدفن
 ـ ليس من الشهيد المحكوم بعدم تغسيله وتكفينه ما ورد في االخبار من  540 مسألة          

الق الشهيد عن المدافع عن اهله وماله او الغريق او المبطون ومن هدم عليه جدار او دار                 اط
  .او المرأة الميتة بالطلق عند الوالدة فأن المراد من الشهادة هو ترتب ثواب الشهيد عليه

 ـ من قتل بالرجم او القصاص ولكن ال بامر االمام وال نائبه الخـاص   541 مسألة          
  . البد من تغسيله وتكفينه والصالة عليه ودفنهاو العام
  . ـ يشترط في المغسل المماثلة مع الميت المغسل في الذكورية واالنوثة542مسألة           

 ـإذا اختلفا في الذكورية واالنوثة فال يجوز التغسيل وان كان يتوسـط   543 مسألة          
ثنى من ذلك الطفل الّذي ال يزيد سنه على ثـالث           اللباس او ال يستدعي لمساً او نظراً نعم يست        
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على صورة   سنين فيجوز لغير المماثل وان كان مع التجرد ووجود المماثل واالولى االقتصار           
  .فقد المماثل
 ويستثنى الزوج والزوجة واالولى من وراء الثياب من غير فرق بين الحرة واالمة                       

وى واالحوط وجوباً ترك تغسيل كل من الرجل والمـرأة          والدائمة والمطلقة الرجعية على االق    
  .في العقد المنقطع ويجوز لكل من الرجل والمرأة النظر لعورة اآلخر وان كان على كراهة

يجوز للرجل والمرأة ان يغسل كل منهما محارم االخر مـن وراء الثيـاب              :  الثالث          
 االولى ترك الغسل فـي صـورة التجـرد          سواء فقد المماثل او لم يفقد على االقوى وان كان         

  .ووجود المماثل
 ـ ال يجوز للمولى تغسيل امته إذا كانت مزوجة او معتدة او مبعـضة   544مسألة           

  .وال يجوز لالمة تغسيل موالها
 ـ إذااشتبه الميت بين ان يكون ذكراً او انثى او كان خنثى ولم يعلم انّه  545 مسألة          
  .نثى غسله كل من الرجل واالنثى من وراء الثيابذكر او ا

 ـ إذااشتبه ميت او عضو من ميت بين الذكر واالنثى غسله كـل مـن    546مسألة           
  .الرجل واالنثى من وراء الثياب

 ـ يشترط في المغسل االسالم وااليمان وان لم يوجـد المـؤمن تعـين     547 مسألة          
  .او امامياً غير اثنا عشري وان لم يوجد المسلم تعين الكتابي او الكتابيةالمسلم مطلقاً سنياً كان 

 ـ إذاانحصر االمر في الكتابي او الكتابية امر الرجل المسلم الكتابيـة   548 مسألة          
والمسلمة الكتابي ان يغتسال اوال ثم يغسال الميت وعند ذلك فيجوز للكتابي او الكتابيـة مـس                 

غير معتصم كالقليل وان كان االولى ترك مباشرة الكنابي او الكتابيـة للمـاء              الماء وان كان    
القليل على وجه ال تسري الرطوبة اليهما بل االحوط وجوباً في تغسيل الكافر الكتابى للمـسلم        

  .من وراء الستروينوي الكافر الغسل وان كان االولى انضمام نية المسلم معه
حة غسل الصبي إذاكان مميزاً وكفاية غسله عن المكلفين  ـ االقوى ص 549 مسألة          

  .وان كان االولى عدم االجتزاء به
 كيفية غسل الميت

 ـ يجب تغسيله اوال بماء السدر وثانياً بماء الكافور وثالثاً بماء القراح  550 مسألة           
عادة الغـسل علـى     ويجب الترتيب على هذا الوجه فأن اقدم القراح على ماء الكافور وجبت ا            
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وجه يقتضي الترتيب ويجب الترتيب بين االعضاء فيغسل الرأس والرقبة او ال ثـم الجانـب                
  .االيمن ثم االيسر واما السرة والعورة فاالولى فيهما ان يغسال في الجانبين

 ـ ال يجوز الغسل االرتماسي في غسل الميت إذاامكنه الترتيب واالجاز  551 مسألة          
جوز االرتماس في كل عضو بنفسه وان كان االرتماس في الغسل وفي العضو ال يخلـو        نعم ي 

  .من قوة وان امكنه الترتيب
 ـ البد من بقاء الماء على اطالقه في السدر والكافور وان يطلق عليـه   552 مسألة          

  .الماء القراح  إلىماء فيه السدر او الكافور واالولى إذاكان السدر والكافور قليال جاً ان يضافا
 ـ إذاتعذر احد الخليطين من السدر والكافور او كل منهما تعين الغسل  553 مسألة          

بالقراح بدال عن المتعذر مع مراعات البدلية والترتيب وتعين ايضاً التيمم ثالثاً بدالً في كـل                
لبدلية عن المجموع وال تيمم عن غسل من االغسال الثالثة واالولى ان يأتي بتيمم رابع بقصد ا   

يكفي التيمم الواحد عن الثالثة على االقوى واما إذا فقد السدر او الكافور ووجد الماء القـراح                 
كان الماء القراح بدل السدر والكافور من غير حاجة إلى ضم التيمم إلى ماء القراح الّذي هو                 

  .بدل عن ماء السدر والكافور
تيمم يكون بيد الحي مارابها على جهة الميت او الثم على  ـ البد في ال 554 مسألة          

ظهر اليمنى ثم اليسرى وان كان االولى بعد هذه التيممات ان تكرر بيد الميت إذاامكن مارابها                
  .على الجهة وظاهر الكفين كما تقدم

 ـ يكفي الضربة الواحدة للوجه واليدين وان كان تعدد الضرب اولـى   555 مسألة          
  .ما تقدم في التيممك

 ـ إذا كان الماء بمقدار غسل واحد كماء السدر او بمقدار غسلين مـن   556 مسألة          
دون  السدر والكافور وجب صرف الماء في الغسل األول والتيمم عن الباقي علـى االقـوى              

  .صرفه في احدهما على التخيير
مجدور والّذي احرق بالنار او نحو ذلك  ـ يتعين التيمم في المجروح وال 557 مسألة          

  .إذاخيف على جلدهم من التأثر في الغسل وانتقل الفرض للتيمم
 ـ إذا كان الميت محرماً فال يصح جعل الكافور في غسله اال إذامـات   558 مسألة          

  .بعد طواف الحج او العمرة وال يصح خلط شيء من الكافور في الغسل وال جعل طيب عليه
 ـ إذاارتفع العذر عن بعض االغسال او عن االغسال كلها وقـد تـيمم    559 مسألة          
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الميت قبل الدفن فاالحوط وجوباً اعادة الغسل اما إذاكان بعد الدفن فال يصح نبشه نعم لو خرج 
  .جسمه بعد الدفن اتفاقاً فاالولى تغسيله

 شرائط الغسل

ء وازالة النجاسة عن كل عضو قبل غسله بل االولى          نية القربة وطهارة الما   :  امور          
ازالتها عن جميع االعضاء قبل الغسل وازالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة              

  .وتخليل الشعر واباحة الماء والظرف ومصب الماء والمحل والفضاء واباحة السدر والكافور
ين الفحص وإذاجهل بعـصبية المـاء او    ـ إذاشك في وجود المانع تع 560 مسألة          

ظرفه ومصبه او مجرى الغسالة او محل الغسل او السدة او الفضاء الّذي فيه جسد الميـت او          
اباحة السدر والكافور او نسي هذه المذكورات وعلم بعد الغسل فأنه ال تجب االعادة نعم تجب                

زل النجاسة الخبيثة عن االعضاء او لم       االعادة ان لم ينو القربة او لم يكن الماء طاهراً او لم ي            
  .يرفع المانع فأن في جميع ذلك تجب االعادة وان كان نسياناً او جهال

 ـ ال يشترط في غسل الميت ان يكون بعد برده وان كـان اولـى وال    561 مسألة          
  .يبطل الغسل إذانظر المغسل إلى عورته وان اثم

  لميت عن غسل الجنابة إذاكان مجنباً ويجزى عن ـ يجزى غسل ا562 مسألة          
  .غسل الحيض إذا كانت المرأة حائضة بل وال رجحان في اعادة الغسل على االقوى

 ـ إذانسى المغسل احد االغسال او السدر او الكافور او الترتيب بـين   563 مسألة          
ه في من كان فرضه التيمم      االغسال ثم دفن وجب نبشه وتغسيله مرة اخرى وكذا لو نسى تيمم           

وجب نبشه وتيممه وكذا يجب النبش إذادفن من غير تكفين او كان الكفن غصباً نعم في قرض            
  .ترك الصالة عليه يصلي على قبره وال يجوز نبشه

 ـ إذاتنجس بدن الميت وان كان في اثناء الغسل فال يجب اعادة الغسل  564 مسألة          
تى لو كان في قبره اال إذااوجبت ازالة النجاسة مشقة عليه او هتكاً             ويجب ازالتها عن جسده ح    

  .لحرمته
 ـ يطهر اللوح والسرير الّذي يغسل عليه الميت ويد المغسل فأن الجميع  565 مسألة          

يطهر بالنبع لطهارة الميت واما الخرقة الموضوعة عليه فاالولى غسلها وإذااريد تغسيل ميت             
  . إلى تطهير هامرة اخرىآخر فال يحتاج

 ـ ال يجوز اخذ االجرة على تغسيل االموات نعم لو كان من نيته القربة  566 مسألة          
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  .في التغسيل ولكن كان الداعي للقربة االجرة صح الغسل وجاز اخذ االجرة
 آداب الغسل

 او  ـ يستحب ان يجعل الميت على مكان عال مـن سـرير او دكـة    567 مسألة          
نحوهما وان يكون رأسه أعلى من رجليه وان يكون حالة وضعه كحالة االحتضار وان تمسح               
بطن الميت برفق اال ان تكون امرأة حامال وقدمات ولدها في بطنها وان يكون تحت الظـالل                 
من سقف وخيمة وان تحفر حفيرة لغسالته وان تلين مفاصله وان كان االولى تليين اصـابعه                

  .فقط
المرفقين ثالثاً في كل من االغسال   ـ يستحب للغاسل ان يغسل يديه إلى 568 مسألة          

فرج .  وان يغسل   الثالثة وان يقف الغاسل إلى الجانب االيمن من الميت وان يشتغل بذكر اللّه            
  .الميت بالسدر واالشنان

 كره اقعاد الميـت  ـ يكره للغاسل ان يظهر للناس عيوب بدن الميت وي 569 مسألة          
حال الغسل وكذا حلق رأسه وعانته ونتف شعر ابطيه وقص شاربه واظفاره وكذا يكره تخليل               

  .اظفاره وغسله بالماء الحار اال مع االضطرار
 ـ إذا سقط من بدن الميت شعر او جلد او ظفر اوسن جعل في كفنـه   570 مسألة          
  .ودفن معه
  .وز ختن الميت بعد الموت ـ ال يج571 مسألة          

 تكفين الميت

 ـ يجب على المسلمين وجوباً كفائياً تكفين الميت سواء كـان الميـت    572 مسألة          
القطعة االولى ـ المئزر وهو من  : رجال او امرأة او خنثى صغيراً كان او كبيراً بثالث قطع

 ـ القميص ويتعـين ان يكـون مـن     الثانية. السرة إلى الركبة واالفضل من اصدر إلى القدم
الثالثة ـ االزار والبد ان يغطي بـه   . المنكبين إلى نصف الساق واالفضل ان يصل إلى القدم

تمام البدن وينبغي ان يشد طرفاه من الطول ويوضع احد جانبيه على اآلخر وينبغي ايضاً ان                
  . القطع الثالث تكون كل قطعة بنفسها ساترة وان اجزء الستر بمجموع

 ـ مازاد على الواجب من الكفن او من القطع المستحبة فال تحسب على  573 مسألة          
  .اسهام الصغار وال من اصل التركة بل تحسب من سهام الكبار إذارضوا بذلك او من الثلث

 ـ ال يجوز التكفين بجلد الميت او المغضوب ولو في حالة االضطرار  574مسألة           
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إذا دفن وجب نبشه ونزعه منه وال يجوز أيضاً بالنجس وان كان دمـاً معفـواً        ويجب نزعه و  
عنه كاالقل من الدرهم من الدم الّذي يعفى عنه وال يجوز التكفين بالحرير الخالص وال بما ال                 

  .يؤكل لحمه وان كان شعراً او وبراً وال بالمذهب اال في صورة الضرورة
يقدم جلد المأكول على المـذكورات الـسابقة ويقـدم     ـ عند الضرورة  575 مسألة          

النجس على غيره ويقدم الحرير على غير المأكول إذاكان الحرير خالصاً واما إذا كان غيـر                
  .خالص فيجوز التكفين به وان كان تركه اولى خصوصاً في غير المستهلك

   
  .لنزع ولو بعد الدفن ـ ال يجوز التكفين بالمغصوب ولو كفن به وجب ا576 مسألة          
 ـ يجب ازالة النجاسة عن الكفن ولو كان الميت فـي القبـر وتتعـين     577 مسألة          

  .االزالة ولو يقرض الكفن في القبر
 ـ يجب على الزوج تكفين زوجته ما لم تكن مطلقة بائنا او رجعيـاً او   578 مسألة          

  .انت المدة قصيرةكانت معقودة بالعقد المنقطع وال سيما إذاك
 ـ يتعين على الزوج تكفين زوجته إذاكان مؤسراً واال فال يجب عليـه   579 مسألة          

وان ال يتعلق به حق للغير من غريم او رهن او بيع مشروط وإذااوصت المرأة في تكفينها او                  
  .تبرع متبرع سقط عن ذمة الزوج

ن الكفن من تركة الزوجة حتى لـو ايـسر    ـ إذاكان الزوج معسراً تعي 580 مسألة          
  .اخيراً فأنه ال يجب عليه قيمته وليس على الزوج مؤمن التجهيز كلها

 ـ ال يخرج الكفن عن ملك الزوج فلو اكلها سبع او ذهب بهـا الـسيل    581 مسألة          
وبقى كفنها رجع إلى الزوج ولو بعد الدفن واما إذا سرق كفنها سارق وجـب علـى الـزوج          

  .تكفينها مرة اخرى وان كانت بعد الدفن
 ـ لو مات الزوج عقيب موت زوجته ولم يكن االكفن واحد قدم عليهـا   582 مسألة          

  .حتى لو كفنت به وكفن به الزوج ولو تقارن موتهما فال ياخذ من تركة الزوج لها
  . ـ كفن المملوك على سيده وتجهيزه عليه ايضا583ً مسألة          

 ـ الواجب من الكفن والدفن والغسل من السدر والكافور وغيـر ذالـك    584 مسألة          
يؤخذ من اصل التركة من غير حاجة إلى استئذان الوارث او يؤخذ من ثلثه ما لم يعين الميت                  
مصرفاً خاصاً للثلث فأنه ال يجوز اخذها من الثلث وإذارضى الوارث الكبير في االحتساب من 
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  .بات الميت او مستحباته فيؤخذ من حقهحقه من واج
 ـ إذا كانت تركة الميت متعلقة بحق غيره نظيـر حـق الرهانـة او      585 مسألة          

  .الغرماء فيقدم الكفن في هذا الفرع االمثل حق الجناية فانه مقدم على التكفين
وال كفائياً فيما لـم   ـ الظاهر عدم وجوب الكفن على المسلمين ال عينياً  586 مسألة          

يكن للميت تركة بمقدار الكفن واال كان الواجب على الميت حيث ان الواجب عليهم التكفين ال                
   اال ان بذل الكفن ويصح في هذا الحال جعل الكفن من سهم سبيل اللّه
  . يحتسب على الورثة فيكفن الوارث الميت من سهم سبيل اللّه

ط االقتصار في التكفين والدفن والغسل على ما هو اقل قيمة  ـ ال يشتر 587 مسألة          
نعم إذا كان خالف المتعارف فال يصح اال بأجازة الوارث او احتسابه مـن الثلـث وكـذا ال                   
تحتسب المستحبات من اصل التركة من الكفن ونحوه نعم ما تأخذه الحكومة او غيرهـا مـن                 

  .و من الثلثغير حق فيحتسب من اصل المال إذا رضى الوارث ا
 ـ تكفين المحرم كتكفين غيره فيجوزان يغطي رأسه ووجهه وان حرم  588 مسألة          

  .جعل الطيب له
 مستحبات الكفن

ـ 589مسألة            يستحب في الكفن للميت الرجل العمامة واالولى ان تكـون بمقـدار     
اً على االيسر وااليـسر     يدار على رأسه وان يكون طرفاه على حنكه على صدره االيمن مار           

على االيمن كذلك ويستحب للمرأة المقنعة ويكفي مسماها ويستحب اللفاف للثديين يشدان بهما             
إلى الظهر ويستحب الخرقة يعصب بها وسط الميت رجال كان الميت او امرأة وخرقة للفخذين 

فتين ثالثـة اذرع  ويستحب للرجل او للمرأة يلف بها فخذ الميت واالولى ان يكون طول اللفـا           
ونصف وعرضهما شبراً او ازيد يشد من الحقوين ثم تلف على فخذيه لفاً شديداً على وجه ال                 

  .الركبيتن ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب االيمن يظهر منهما شيء إلى
ـ 590مسألة            أة تستحب اللفافة المسماة بالبردة اليمانية ويستحب لفافة ثالثـة للمـر    

ويستحب ان يجعل شيء من القطن او نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ويوضع عليـه                
ء من القطن في االنف  شيئاً من الحنوط وإذاخيف خروج شيء من دبر الميت او انفه جعل شى   

  .والدبر وكذا إذاخيف خروج الدم من المنخرين كذلك الحكم بالنسبة إلى قبل المرأة
ـ 591مسألة            يستحب اجادة الكفن فأن االموات يتفاخرون يوم القيمة بأكفانهم وكان   
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من القطـن    قيمة كفن االمام موسى بن جعفر الف دينار والقرآن كله مكتوب عليه وان يكون             
وابيض ومن خالص المال وال من الشبهات وان يكون من الثوب الّذي حرم فيه او صلى فيه                 

الذريرة واالولى ان يكون فيه شيء من تربة سيد الـشهداء           وان يلقى عليه شيء من الكافور و      
ارواحنا فداه وان يغسل بماء الفرات او ماء زمزم وان يكتب عليه اسم الميت واسم ابيه بـأن                  

آله وان االئمة    و عليه اهللا  صلى   وحده ال شريك له وان محمداً رسول اللّه         يشهد ان ال اله اال اللّه     
 وائمتي وان البعث والعقاب والثـواب حـق          واوصياء رسول اللّه     اللّه إلى الحجة القائم اوليائ   

وان يكتب على كفنه تمام القرآن ودعاء الجوشن الصغير ورواية سلسلة الذهب ورجاء كتابـة     
السالم في كفن سـلمان ويـستحب ان         الجوشن الكبير والبيتين المنسوبين ألمير المؤمنين عليه      

  .مستقبل القبلة كاالحتضاريجعل الميت في حالة التكفين 
ـ 592مسألة            يكره قطع الكفن بالحديد واكمام الكفن وازراره وان ال يجعل عليـه    

طيب ما عدا الكافور والذريرة وان ال يكون الكفن اسود او يكتب عليه بالسواد وال من الكتان                 
ه المماكسة فـي الكفـن      او ممزوجاً به واالولى ترك االبريسم حتى لو كأن ممزوجاً منه ويكر           
  .ويكره جعل العمامة من غير حنك ويكره ان يكون الكفن غير نظيف

 الحنوط

 ـ الحنوط هو المسح بالكافور ببدن الميت ويجب المسح على المساجد   593 مسألة          
السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وابهاما الرجلين ويستحب بطرف االنف بل ويـستحب             

  .ه وباطن قدميه وكفيهمسح ابطي
 ـ كيفية الحنوط هو ان يحنط الميت بما ذكرناه بعد الغـسل او التـيمم    594 مسألة          

  .وقبل التكفين
 ـ البد في الحنوط ان يكون طاهراً ومباحاً واالولى فيـه ان يكـون ذا    595 مسألة          

          ت من الذكر واالنثـى او الحـر        رائحة او مسحوقاً وال فرق في وجب الحنوط بين افراد المي
  .والعبد

  ـ ال يجوز تحنيط المحرم قبل اتيانه بالطواف والسعي إذاكان حاجاً وال 596 مسألة          
يحلق بالمحرم المرأة الّتي في عدة الوفاة وال المعتكف وان حرم عليهما استعمال الطيب فـي                

  .حال الحياة
حنيط الصبي المميز ويسقط وجوب التحنيط بفعله  ـ يجوز ان يباشر الت 597 مسألة          
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  .عن المكلفين
 ـ يكفي في الحنوط المسمى واالفضل ان يكون ثالثة عـشر درهمـا    598 مسألة          

وثلث وبالصيرفي سبع مثاقيل من غير زيادة وهذا المقدار للحنوط ال للمحنوط والغسل ويجزي 
  .في الفضل المثقال الشرعي

 ـ إذا زاد من الكافور على المواضع الواجبة فيوضع على صـدره وال   599 مسألة          
  .يستحب سحق الكافور باليد او الهاون

 ـ يتعين الكافور اوال في الغسل فأن زاد فيوضع على الجبهة وان زاد  600 مسألة          
  .على الجبهة فعلى المساجد وان زاد عن كل ذلك فيوضع على الصدر

 ـ يكره وضع اكافور على النعش واتباع النعش بالمجمرة واالولـى ان   601  مسألة         
  .يبدء في التحنيط بالجبهة ثم بساير المساجد

 وضع الجريدتين مع الميت

 ـ يستحب مؤكداً وضع الجريدتين مع الميت وان كان فاسقاً او كـافراً   602 مسألة           
 العذاب واالولى ان يكون من النخل واال فمن السدر          فأنه من سيرة االنبياء وينفعان الميت في      

واال فمن الخالف واال فمن الرمان واال فمن كل عود رطب وال تكفي اليابسة وان تكون فـي                  
  .الطول بمقدار ذراع واال فبمقدار عظم الذراع واال فبالشبر

 االيمن عند  ـ االولى في وضع الجريدتين ان توضع احدهما في الجانب603 مسألة          
الترقوة وملصقة ببدنه وتكون االخرى في الجانب االيسر عند الترقوة فوق القمـيص تحـت               
اللفافة ويجوز ان تكون احدهما تحت ابطه االيمن واالخرى تحت ركبتيه ويجوز كل منهما في          
 جنبه االيمن بل يكفي في االستحباب مطلق وضع الجريدتين معه في القبر وإذا ترك نسياناً او               

  .عمداً فيوضعان فوق القبر
 ـ إذالم تكن اال واحدة جعلت في الجانب االيمن واالولى ان يكتب على  604 مسألة          

 وان  9  وان محمداً رسـول اللّـه       الجريدتين اسم الميت واسم ابيه وانّه يشهد ان ال اله اال اللّه           
ـ           ى فـي مـستحبات الحنـوط       االئمة من بعده اوصيائه ويذكر اسمائهم على الترتيـب واالول

والجريدتين والمكروهات فيهما ان يأتي بالمستحبات برجاء الواقع والترك كذلك حيث ان جملة             
  .من هذه الفروع لم تثبت اال بأدلة التسامح في السنن

  التشييع
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 ـ التشييع مستحب مؤكد وقد ورد في الحديث انّه افضل مـن اجابـة    605 مسألة          
النه يدعو إلى اآلخرة وقد ورد ان من شيع مؤمناً فله بكل قدم مائة الف حسنة                المؤمن للوليمة   

وتمحى عنه مائة الف سيئة وترفع له مائة الف درجة وإذاصلى على الجنازة وكـان مؤمنـاً                 
 وانا   وصلى عليه شيعه مائة الف ملك ويستحب إذا نظر إلى الجنازة ان يسترجع بقوله انا للّه               

 ورسوله ويقول عند رفع الجنازة   ورسوله وصدق اللّه  اكبر هذا ما وعدنا اللّه اليه راجعون اللّه
  .اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

 ـ يكره الركوب في التشييع في حالة الـذهاب دون الرجـوع وان ال    606 مسألة          
 ان يمـشي    يتقدمها ويمشي خلفها او في اثناء اطرافها وليس بمفروض التقدم وانما يستحب له            

خلفها ويستحب ان يكون الحامل لها اربعة ويستحب للشخص الواحـد ان يحمـل الجوانـب                
  .االربعة

 ـ يكره الضحك في التشييع ونحوه ويكره تشييع النـساء للجنـائز وان    607 مسألة          
 كان الميت امرأة ويكره االسراع في المشي مما ينافي احترام المؤمن وضرب اليد على الفخذ              

  .او على االخرى ويكره القيام عند مرور الجنازة ان كان جالساص اال إذاكان الميت كافراً
 الصالة على الميت

 ـ تجب الصالة على الميت لكل مسلم حتى الفساق ومن قتل نفـسه وال   608 مسألة          
 وجبـت الـصالة     يجوز للكافر فطرياً او ملياً نعم إذامات الكافر عن توبة ملياً كان او فطرياً             

  .عليه
 ـ يلحق بالمسلم في وجوب الصالة من وجد في بالد المسلمين ولم تعلم  609 مسألة          

حالته انّه كان كافراً ام مسلماً بل حتى إذاكان في دار الكفر ووجد فيها المسلم وجوز ان يكون                  
  .منه على االحوط وجوباً ويلحق بالمسلم اللقيط في دار السالم

 ـ تجب الصالة على اطفال المسلمين إذابلغوا سـتة سـنين وتـستحب     610 مسألة          
الصالة لمن كان دون الست سنوات وقد تولد حياً ال ميتاً وإذا تولد ميتاً فال استحباب في ذلـك          

  .على االقوى
  . ـ االظهر اجزاء صالة الصبي المميز عن المكلفين611 مسألة          
 ـ يشترط في صحة الصالة ان يكون المصلى مؤمناً غير مزاحم للولي  612 مسألة          

ويكون الصالة بعد الغسل والتكفين وال تسقط الصالة عند تعذر الغسل او التيمم والكفن بـين                
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الصالة قبل الدفن فأن كان مستور العورة صلى عليه واال فيوضع فيى القبر بكيفيـة الـصالة        
  .صالة يوضع على كيفية الدفنتغطي عورته ويصلي عليه وبعد ال

 ـ يسقط كلما يتعذر من احكام الميت وكلما يمكن ادائها يجـب ادائهـا    613 مسألة          
تعذر الدفن ولم يتعذر الغسل والصالة وجب الغسل والصالة وان سقط الدفن وان يكـن مـن                 

  .الدفن ومن يتمكن من الغسل وجبت الصالة والدفن
ذاوجد بعض الميت وكان مشتمالً على الصدر او الصدر وحـده او   ـ إ 614 مسألة          

بعض الصدر المشتمل على القلب او عظم الصدر من غير لحم وجبت الصالة عليه واالولـى       
  .الصالة للعضو التام كاليد والرجل

 ـ تسقط الصالة عن سائر المسلمين بصالة واحـد مـنهم ويجـوز ان     615 مسألة          
  ص متعددون فردا أو جماعة ويجوز تكرار صالة الجماعة عليهيصلي عدة اشخا

ويكفي في كل مرة قصد القربة ويتعين قصد القربة اذ احتمل المصلي اصالة عليه سابقاً وإذا                
  .علم بالصالة عليه جاز نية االستحباب او الوجوب

احمـة الحـدهم    ـ إذاتعدد االولياء وكانوا في مرتبة واحدة لم تجز المز 616 مسألة          
جازت الصالة من كل واحد منهم من غير استأذان للخرين وان كان االولى عدم مزاحمة إلى                

  .واحد منهما لآلخر
 ـ إذاكانت المرأة هي الولي جازت المباشرة لها في الصالة كان الميت  617 مسألة          

  .رجالً او امرأة وان رضيت لغيرها جازت الصالة لكل احد
 ـ يستحب اتيان صالة االموات جماعة ويعتبر في امام الجماعة البلوغ  618 مسألة          

والعقل وااليمان واالولى اعتبار العدالة ايضاً وان يكون رجالً للرجال واالولى ايضاً اجتمـاع         
  .بقية شرائط الجماعة من عدم الحائل وعدم علو مكان االمام وعدم البعد إلى ذلك

ـ ال يتحمل االمام في هذه الصالة شيئاً عن المأمومين وإذا كانت المرأة  619 مسألة          
  .اماماً فاالولى ان تقوم في صف النساء من غير تقدم

 ـ يجوز لالمام العدول من الجماعة إلى الفرادى ومن امام جماعة إلى  620 مسألة          
 النية والتكبير بعد تكبيير االمـام       آخر وإذاكبر قبل االمام جاز له االنفراد وجاز القطع وتجديد         

وإذاكبر قبل االمام في بقية التكبيرات جاز له االنفراد وجاز له الصبر حتى يكبر االمـام وان                 
كان االولى اعادة التكبيرة وتأخرها عن تكبيرة االمام وإذا دخل المأموم في اثناء صالة االمام               
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  .لباقي منفرداًجازت الصالة منفردة وجاز ان يقتدى به ثم يأتي با
 كيفية صالة االموات

 ـ يجب في صالة االموات ان يكبر خمساً ويقول بعد التكبيرة االولـى   621 مسألة          
 وحده ال شريك له الها واحداً احداً صمداً فرداً حياً قيوماً دائماً ابداً لـم   اشهد ان ال اله اال اللّه  «

ده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على         وال ولدا واشهد ان محمداً عب       يتخذ صاحبة 
  .»الدين كله ولو كره المشركون

 ويقول بعد الثانية، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمـد                         
وارحم محمداً وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد افضل ما                

وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وصـل          صليت وباركت وترحمت وتحننت     
  .»على جميع االنبياء والمرسلين وعبادك الصالحين

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات االحياء       « وبعد التكبيرة الثالثة              
لدرجات مـاحي   منهم واالموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك ولي الحسنات مضاعف ا           

  .السيئات وانك على كل شيء قدير
اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نـزل      « ويقول بعد الرابعة              

بك وانت خير منزول به اللهم انك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وانت غني عن                 
منا اللهم ان كان محسناً فزد في حسناته وان عذابه اللهم انا ال نعلم منه اال خيراً وانت اعلم به           

كان مسيئاً فتجاوز اللهم عن سيئاته واغفر لنا وله اللهم احشره مع من يتواله ويحبـه وابعـده      
عمن يتبرء منه ويبغضه اللهم الحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذاتوفيتنا يا آله العالمين               

على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله         اللهم اكتبه عندك في اعلى عليين واخلف        
  .»الطاهرين وارحمه وايانا برحمتك يا ارحم الراحمين

وينبغي ان يقول بعد الفراغ من الصالة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب     
وبعـد  »   اللّـه   وان محمداً رسول    اشهد ان ال اله اال اللّه     «ويجزى عن ذلك بعد االولى      » النار

وبعد » اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات«وبعد الثالثة » اللهم صل على محمد وآل محمد  «الثانية  
  .ثم يكبر وتكفي التكبيرات الخمسة ان لم يعرف الدعاء» اللهم اغفر لهذا الميت«الرابعة 

ك وابنة عبدك وابنة    هذه المسجاة قدامنا امن   « وإذا كان الميت امرأة فيقول في الرابعة                  
اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سـبيلك وقهـم         » وان كان مستضعفاً فيقول بعد الرابعة     » امتك
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عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن الّتي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم        
الخير واهلـه   وان كان مجهول الحال فنقول اللهم ان كان يحب          » انك انك انت العزيز الحكيم    

  .فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه
  .اللهم اجعله البويه ولنا سلفا وفرطا واجراء« وان كان طفالً تقول          
 ـ تتعين التكبيرات الخمسة على المؤمن اال في التقية او كـان الميـت    622 مسألة          

  .المواالت واال اتمهامنافقاً وان نقص سهواً عن الخمسة بطلت ووجبت االعادة ان بطلت 
 ـ إذاشك في تكبيرات الصالة بين االقل واالكثر بنـي علـى االقـل      623 مسألة          

واالولى ايضاً االتيان بالتكبيرة المشكوكة إذاكان مشغوالً بالدعاء في الثانية او في الثانية وكان              
  .مشغوالً بالدعاء الثالثة

 شرائط صالة الميت

يمـين المـصلى     ـ يجب ان يوضع الميت مستلقياً وان يكون رأسه إلى          624 مسألة            
ورجله إلى يساره وان يكون المصلى خلف الجنازة اال إذا طال الصف من المؤمنين والمصين           
وان ال يكون بين المصلى والميت حائل او جدار وان ال يكون بينهما بعد مفـرط وال علـو                   

 قاصداً للقربة قائماً على قدميه قد عين المصلى الميت          مفرط وان يكون المصلى مستقبال للقبلة     
بصالته وان يكون المكان مباحاً مستقراً فيه وان يوالي بين االدعية والتكبيـرات مـن غيـر                 

  .مزاحمة للولي
 ـ ال تعتبر في صالة االموات الطهارة من الحدث والخبـث واباحـة    625 مسألة          

ولى اعتبار ذلك واعتبار جميع شرائط الصالة وموانع الصالة اللباس وستر العورة وان كان اال
  .من الضحك والتكلم ونحو ذلك

  . ـ إذالم يتمكن المصلى من الصالة قائماً صلى جالسا626ً مسألة          
 ـ إذالم يتمكن من االستقبال للقبلة صلى إلى اربع جهـات وإذاخـاف    627 مسألة          

  . وان كان ظاناً بأحد الجهات صلى بحسب ظنهالفساد على الجنازة تخير
  . ـ إذالم يصل على الميت حتى دفن صلى على قبره628 مسألة          
 ـ يجوز التيمم لصالة الجنازة وان تمكن من الماء وان كـان االولـى    629 مسألة          

  .الوضوء او الغسل
ين وجود القادر على القيام وجبـت   ـ إذاصلى العاجز على الميت ثم تب 630مسألة           
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  .االعادة
 ـ تستحب المبادرة إلى صالة الميت حتى في وقت فضيلة الفريضة ما  631 مسألة          

لم يتضيق وقت الفضيلة وإذاخيف على الجنازة في تأخير دفنها قدم الدفن حتى فـي صـورة                 
 الـدفن وجـب تقـديم       ضيق الفريضة وقضى الفريضة بعد ذلك واما إذالم يخف على تأخير          

  .الفريضة
 ـ إذاكان هنا ميتان جازا لتشريك بينهما في الصالة وثنى بضمير التثنية 632 مسألة          

بعد التكبيرة الرابعة وجاز انفراد كل منهما في الصالة وإذاخاف عليهما من الفساد او التلف او          
  .تعفن الجسد وجب التشريك بينهما

ذاحضر في اثناء الصالة على الجنازة احرى بعد التكبيرة االولى أو  ـ إ 633 مسألة          
الثانية جاز تشريك اثانية مع االولى في التكبيرات الباقية فأنا اكمل التكبيرات لالولى جاء ببقية       

  .التكبيرات للثانية وبما يخصها من االدعية التى ان يتم الصالة على الثانية
لمكلفون في الصالة على الميت وعدمها بنى على العدم اوان  ـ إذاشك ا 634 مسألة          

  .علم بالصالة وشك في صحتها بنى على الصحة
 ـ من ادرك االمام في اثناء صالة الجنازة جاز له الدخول معه وتابعه  635 مسألة          

  .في التكبير فاذا انتهت صالة الجماعة جاء ببقية الصالة بنفسه
 ـإذااختلف المصلون بحسب االجتهاد والتقليد وكان بحسب رأي بعضهم  636 مسألة          

  .عدم صحة الصالة التى صالها بعضهم فاالقوى االجزاء وان كان االولى االتيان مرة اخرى
 ـ يجوز التكرار لصالة الميت وان كان ال يخلو عن كراهة ما لم يكن  637 مسألة          

  .الميت ذا شرف وفضيلة وتقوى
 ـ المصلوب بحكم الشرع يصلي عليه بعد انزاله إلى ثالثة ايام وإذا لم  638 مسألة          

صـلى عليـه وهـو      . يكن بحكم الشرع وجب انزاله والصالة عليه فوراً وإذالم يمكن انزاله          
  :مصلوب مراعياً فيه للقبلة على االولى

 آداب صالة الميت

 طهارة وان يقف المصلى عند وسط الرجـل   ـ ان يكون المصلى على 639 مسألة          
وعند صدر المرأة يتخير في الخنثى وان يكون حافياً من الحذاء ويرفع يديه عنـد التكبيـرات    

  .وان يرفع صوته أمام الجماعة في التكبير واالدعية وان يسر المأموم
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 يقـول   ـ يكره ان توضع الصالة في المساجد عدا مسجد الحـرام وان  640 مسألة          
  .الصالة ثالثاً: المصلى قبل الصالة

 ـ إذااجتمعت جنائز متعددة وشورك في الصالة فيها فتوضـع جميـع    641 مسألة          
الجنائز امام المصلى مع اعتبار المحاذات واالقوى جعل الرجل اقرب إلى المصلى من المرأة              

  .حتى لو كان طفال ابن ست سنين
 دفن الميت

 ـ يجب كفاية على المسلمين دفن الميت ويراد من الدفن مواراته فـي   642 مسألة          
األرض بأن يؤمن على جسده من السباع وعدم ظهور رائحته المؤذية للناس وال يجوز جعـل     
الميت بصندوق كالتابوت او في البناية على وجه األرض او في صخرة او حديد هـذا مـع                  

ة او بناء وإذا تردد االمر بين دفنه بهذه الكيفية ونقله           االمكان واما مع التعذر فيدفن في صخر      
إلى ارض يدفن فيها على الوجه المشروع وجب نقله ما لم يكن مـستلزماً لتلـف الميـت او                   

  .الضرر عليه
 ـ يكفي مجرد الموارات في األرض إذا من السباع وعدم تأذى النـاس   643 مسألة          

الية من السباع وخالية من الناس اومن العبور والمرور         من رائحته كما إذادفن في صحراء خ      
  .الكيفية السابقة فأنه يصح دفنه وال يحتاج إلى

 ـ إذا مات في سفينة وجب تأخير دفنه ودفنه في األرض إذالم يكـن   644 مسألة           
غسل ي  موجباً لتلف الجنازة او فساد بدنها او لعروض مانع او لتحقق عسر وحرج فأنه عند ذاك

ويكفن ويحنط ويصلي عليه ثم يوضع في خابية ويلقى في البحر واالولى ان يثقل بحجـر او                 
  .نحوه كالحديد مستقبال للقبلة في حالة وضعه في البحر

 ـ يجب في حالة الدفن استقبال الميت للقبلة معنى جعله علـى جنبـه    645 مسألة          
شرق وهكذا الحكم في الجسد من غير رأسه او         المغرب ورجله إلى الم    االيمن ويكون رأس إلى   

  .الرأس وحده او الصدر وحده واالولى اعتبار ذلك في كل جزء منه
  . ـ إذااشتبهت القبلة اخذ بالظن إذاامكن واال تخير بين الجهات646 مسألة          
  ـ ال يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه كدفنه فـي المزبلـة او   647 مسألة          

البالوعة وال يجوز في المكان المغصوب وال االماكن الموقوفة لغير الدفن كالمساجد والمدارس 
  .والحسينيات اال ان يستثنى منها مكاناص قبل ايقافها مسجداً او مدرسة او حسنية
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 ـ ال يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار وال الكفار في مقابر المـسلمين   648 مسألة          
 بدفن الكافر في مقابر المسلمين او بالعكس اخرج ودفن كل واحد في مقبرته اما مـع       وإذا علم 

  .االشتباه في كون الميت مسلماً او كافراً فيدفن في مقابر المسلمين
 ـ ولد الزنا من المسلمين او من احدهما إذاكان مسلماً فحكمه حكم سائر  649 مسألة          

  .الصالة والدفنالمسلمين من التغسيل والحنوط و
  . ـ إذامات شخص في بئر ولم يمكن اخراجه جازت البئر قبراً له650 مسألة          
 ـ االجزاء المبانة من الميت تدفن معه في قبره حتى لو كـان شـعراً    651 مسألة          

  .وظفراً منا اما لو كان ظفره وسنه في حال الحياة فيستحب دفنه معه وان لم يكن واجباً
 ـ إذاماتت المرأة الحامل وكان الجنين حياً في بطنها وجب شق جنبهـا   652 مسألة          

االيسر واخراج الجنين ثم يخاط بطنها من غير فرق بين رجاء حياة الجنـين وعدمـه امـا                  
  . ما هو قاض إذاخيف الموت على كل منهما انتظر فيهما حتى يقضى اللّه

جنين في بطن امه وخيف عليها من بقائـه ميتـاً اخـرج     ـ إذا مات ال 653 مسألة          
بالرفق ان اخرج متقطعاً وليقدم على ذلك او ال النساء العارفات ثم الزوج ثم المحـارم وبعـد        

  .ذلك االجانب واما إذاكان االجنبي عارفاً كالطبيب الحاذق قدم على هؤالء جميعاً
 ه قبل اندراسه بأن صار تراباً نعم لو ـ ال يجوز دفن ميت في قبر غير 654 مسألة          

  .نبش ال جاز الدفن فيه إذااذن ولي الميت السابق
 مستحبات الدفن

الترقوة او القامة وان يكون مقـدار    ـ يستحب ان يكون عمق القبر إلى 655 مسألة          
 العمق ما امكن جلوس الميت فيه ويشق باالرض الرخوة وسط القبر شـبه النهـر واالولـى                

  .مالحظة المقبرة القريبة وقبور الرحم اال لمزية في المقبرة البعيدة
 ـ توضع الجنازة دون القبر بذراعين او ثالثة ثم تنقل قليال وتوضع ثم  656مسألة           

شمل فى الثالثة على وجه االسترسال وال ينبغي دخول الجنازة دفعة واحـدة فـي القبـر الن              
ة الرجل من طرف رأسه وتدخل جنازة المرأة عرضـاً ويغطـي            اهواال وشدائد ويدخل بجناز   

  .القبر بثوب إذاكان الميت امرأة
 وعلى   وباللّه  ـ يستحب عند انزال الميت من نعشه للقبر ويقال بسم اللّه 657 مسألة          

  اللهم جاف األرض عن جنبه وتقرء له الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وقـل     ملة رسول اللّه  
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 احد وتحل عقد الكفن بعد وضعه في القبر ويبدء بطرف الرأس ويحسر عـن وجـه                  هو اللّه 
الميت ثم يجعل خده على األرض ويعمل له وسادة من التراب وبمقدار لبنة من تربـة سـيد                  

  .الشهداء قبال وجهه على وجهه ال تصل النجاسة اليها بعد انفجار الميت
ن الميت بأن يضرب يد الملقن على منكبه االيمن ويضع  ـ يستحب تلقي 658 مسألة          

اذنه ويحركه تحريكاً ثم يقول يا فـالن         يده اليسرى على منكبه االيسر ثم يدني الملقن فمه إلى         
 ربك ومحمداً نبيك واالسالم دينك والقرآن كتابك وعليـاً امامـك             ابن فالن اسمع افهم ان اللّه     

 بالقول الثابت وال ينبغي      خر االئمة ثم يقول له ثبتك اللّه      والحسن امامك والحسين امامك إلى آ     
ان يهيل التراب عليه الرحم بل يهيله غير الرحم وان يرفع عن األرض بمقدار اربع اصـابع                 

  .منفردة او منضمة
 ـ يكره تسنيم القبور كقبور العامة وينبغي ان يرش الماء على القبر من  659 مسألة          

لرجلين ثم يرجع إلى الرأس ثم على الوسط وال بأس بـرش المـاء إلـى                طرف الرأس إلى ا   
  اربعين يوماً وليضع الحاضرون اصابعهم على القبر بحيث يبقى اثرها في القبر وإذاكان

ويقول الحاضر اللهم ارحم غربتـه  : القبر هاشمياً فينبغي ان يغمز قبره في القبر بأكثر من ذل    
  . وأفض عليه من رحمتكوصل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته

 ـ يستحب تلقينه مرة اخرى بعد رجوع الحاضرين ويستحب ان يضع   660 مسألة          
الحاضر يده على القبر مستقبل القبلة ويقرء الحمد والمعوذتين وآية الكرسي كل واحدة ثالثـاً               

ـ              دين او احـد    ويقرء انا انزلناه سبعاً ويستحب للحاضر طلب الحاجة إذا كان الميت احد الوال
  .االقارب ويستحب دفن االقارب متقاربة قبورهم

 ـ يستحب ان يكتب اسم ايميت على القبر بلوح او حجر او نحو ذلـك   661 مسألة          
  وينصب على رأس قبره ويستحب ان يجعل فيفمه فص من العقيق مكتوب فيه ال اله اال اللّـه                 

  .ئمة أئمتيربي محمد نبي علي والحسن والحسين إلى آخر اال
 ـ يستحب تعزية المصاب الفاقد للميت وتسليته قبل الدفن وبعـده وان   662 مسألة          

كان بعد الدفن افضل للرجال والنساء حتى للشابات من النساء مع التحرز من وقـوع الفتنـة                 
ويستحب التسلية ايضاً الهل الذمة وان يدعي الحيائهم بصالح آخرتهم ويـستحب ان يـصبر             

السالم ولكل   ب المصيبة على فقدان الميت ويتأسى باالنبياء واالوصياء واهل البيت عليهم          صاح
 ويستحب ارسال الطعام الهل الميت لمدة ثالثة ايام ويكره األكل عند             مؤمن اسوة برسول اللّه   
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  .المصابين بالميت وانّه من عمل الجاهلية فال ينبغي اتخاذه في االسالم
 ـ يستحب صالة الهدية ليلة الدفن وهما ركعتان ويصلي فـي االولـى    663 مسألة          

الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد وانا انزلناه عشر مرات واالولى ان يأتي بها اربعـون                
الميـت   شخص من غير عنوان الورود ويكفي في اتيانها من شخص واحد ويهدي ثوابهما إلى             

  . باطلة اعادهاويجوز ان تصلي باالجرة وإذا اوقعها
  . ـ يستحب الوصية بمال للطعام في مأتمه بعد موته664 مسألة          

 مكروهات الدفن

 ـ يكره دفن ميتين في قبر واحد واالولى تركه اال للـضرورة ويكـره    665 مسألة          
حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد وفرش القبر بالساج واآلجر والحجر نعم يجـوز               

ك إذا كانت األرض ندية ويكره نزول االب في قبر ولده وكذا مطلق الرحم ويجوز للـزوج                 ذل
  .النزول في قبر زوجته ويكره ان يهيل الرحم التراب على قبر رحمه النه يورث القسوة

 ـ يكره تجيد القبور بعد اندراسها ويجوز ذلـك لالنبيـاء واالوصـياء     666 مسألة          
وال سيما إذاكان به شعائر دينية ويكره الدفن بين الدور او وقوع النجاسة             والعلماء والصالحين   

على القبور او المشي على القبور اال لضرورة رفع القبر عن األرض بأكثر من اربع اصابع                
  .منفرجات
 لـرحم او    ـ يجوز البكاء على الميت من غير جزع او تجرء على اللّه 667 مسألة          

  .نين وتجوز النوح على الميت من لم يتضمن كذبا ويكره النوح في الليللغيره من المؤم
 ـ ال يجوز اللطم والخدش وشق الثوب على غير االب واالخ والجـز   668مسألة           

الشعر من المرأة لزوجها او لغيره وإذا جزت شعرها وجبت عليها كفارة رمضان من عتـق                
 ستين مسكينا وإذا خدشت وجهها او نتفـت شـعرها      رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام      

فعليها كفارة اليمين من اطعام عشرة مساكين وإذاشق الرجل ثوبه على زوجته او على ولـده                
  .فعليه كفارة اليمين ايضاً

 الحيض و احكامه

 الحيض هو الدم الّذي يخرج من رحم المرأة وفي الغالب يكون اسود او احمر بدفق                          
  .ليظاً حاراًوحرقة غ
 ـ يعتبر في الحيض ان يقع بعد البلوغ وقبل اليأس فما تراه الصبية قبل  683 مسألة          
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اكمالها لتسع سنوات اوبعد اليأس ليس بحيض واما إذاخرج من الصبية في حالة يـشك فـي                 
بلوغها وعدمه وكان بصفات الحيض فهو عالمة لحيضها في وقت الشك بأكمالها لتسع سنوات      

  .عدمه على االقوىو
 ـ االقوى اجتماع الحيض مع الحمل سواء كان في العادة ام ال ويجتمع  684 مسألة          

  .احيض ايضاً مع الرضاع
 ـ إذاوصل الدم إلى قضاء الفرج وخرج منه شيء إلى الخـارج ولـو    685 مسألة          

راء احكام الحيض عليه وان     قليال جرت عليه احكام الحيض واما إذالم يخرج فاالقوى عدم اج          
  .اخرجته بآلة وان كان االولى ان تجمع بين احكام الطاهر والحائض في هذا الفرض

 ـ اقل دم الحيض ثالثة ايام واكثره عشرة فاالقل عـن الثالثـة لـيس     686 مسألة          
  .بحيض واقل الطهر عشرة وليس الكثره حد

اليام الثالثة على االظهر وفيما عدا الثالثـة مـن    ـ يعتبر التوالي في ا 687 مسألة          
العشرة ال يعتبر التوالي فيها ويعتبر استمرار الدم في االيام الثالثة ولو في قضاء الفرج على                

  .االقوى واما إذالم يستمر فاالولى ان تجمع بين احكام الطاهرة والحائض
رح وكان بصفات الحيض فهـو   ـ إذارأت الدم وتردد بين الحيض والج 688 مسألة          

حيض واالّ فهوجرح وإذا كان جرحاً فتأتى بالوظائف الشرعية من العبادات وكذا إذا كان الدم               
بصفات الحيض وتجاوز الثالثة ايام واقل من عشرة وتردد بين الجرح والدمل والحيض فهـو        

  .محكوم بالحيض
  تعين االختبار بأدخال القطنة ـ إذاتردد الدم بين الحيض والبكارة 689 مسألة          

بالفرج ونصبر مدة ثم تخرجها فأن تطوقت القطنة بالدم كان الدم بكارة وان لم تتطوق القطنة                
  .كان حيضاً
 ـ إذا كان الحيض ثالثة ايام فال يشترط فيه تحقق الدم في الليلة االولى  690 مسألة          

  .تمرار الدم في الليلة الثانية والثالثة وااليام الثالثةمن الثالثة واال اللية الرابعة نعم البد من اس
 ـ إذا كان الدم األول بعد تحقق الثالثة ايام والدم الثاني ايام نقاء وكان  691 مسألة          

المجموع عشرة ايام فالمجموع حيض وان زاد على العشرة فما كان في ايام عدتها فهو حيض                
  .والباقي محكوم باالستحاضة

 ـ إذاتردد الدم بين الحيض والنفاس فأن كان الدم واجداً لشرائط الحيض 692 مسألة          
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  .فهو حيض واال فهو نفاس
 الحيض و انواعه

 الحائض اما ذات وقت في حيضها كأول الشهر وعدد كسبعة ايام في اول الشهر او                         
 في اول الشهر مرة وفي وسطه       تكون وقتية فقط كأول الشهر مثال او عددية فقط كخمسة ايام          

  .مرة اخرى وفي آخره مرة ثالثة واما ان يكون حيض المرأة مضطرباً بان تكون ناسية للعادة
ترى الـدم فـي شـهرين      ـ الحائض ذات العادة من الوقت والعدد بأن 693 مسألة          

شهر اوترى الدم فـي     يوم السابع مثال وتطهر فيما عدى تلك االيام من ال          متتابعين من اوله إلى   
ايام معينة بصفات الحيض كالدم االسود او االحمر وما عدى تلك االيام تـراه فـي صـفات                  
االستحاضة من الصفرة وبرودة الدفق اوترى الدم ثالثة ايام متوالية ثم يعب الدم طهراً او نقاء                

ـ                 الجميع مـن   يوماً او يومين ثم يعود الدم على وجه ال يتجاوز اكثر الحيض من عشرة ايام ف
الصور المذكورة هي من اقسام ذات العادة الوقتية حتى لو جائها الدم ثالثة ايام متواليـة ثـم                  

  .تطهر بيومين ثم يعود الدم في حدود العشرة قبل انتهائها فالكل من ذات العادة الوقتية العددية
ـ   694 مسألة           ب عليهـا   ـ إذاتعين وقت الحيض والعدد فمتى رأت المرأة الـدم وج

  .ترتيب آثار الحيض من ترك العبادة وسائر االحكام المترتبة عليها
 ـ إذا تعين للمرأة الوقت والعدد وزاد الدم إلى ان تجاوز عـشرة ايـام    695 مسألة          

كان زمن الوقت والعدد هو الحيض ويكون الباقي استحاضة ويجب عليهـا قـضاء الـصالة                
جب عبادي كنذر ونحوه في الزمن الزائد على مـدة الوقـت            والصوم ومما تركته من اداء وا     

والعدد وان لم يزد الدم عن عشرة ايام فيقع المجموع حيضاً وان زاد على ايام حيـضها مـن             
  .الوقت والعدد

 ـ إذا تقرر لها الوقت والعدد ثم جائها الدم وزاد على العشرة وتخلـل   696 مسألة          
لى العشرة وكان الدم األول او الدم الثاني على طبق عادتها الوقتية            النفاء بين الدمين بما زاد ع     

  .والعددية تعين عليها ان تجعل بما يطابق حيضها في الوقت والعدد
 ـ إذاتعجل الدم واسرع على عادتها بيوم او يومين ثم انكشف لهـا ان   697 مسألة          

ثة ايام وجب عليها انقضاء لما تركتـه        اليوم واليومين ليسا من الحيض كما إذا طهرت قبل ثال         
في ايام اشتباهها بالحيض من العبادات ولو تعجل الدم باكثر من يومين فال يترتب عليها بذلك                
الدم بالوقت والعدد واما إذا تأخر عن الحيض بيوم او يومين فيشكل الحاقهـا بـذات الوقـت                  
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  .والعدد واالولى ان تأتي بتروك الحائض واعمال الطاهرة
 ـ إذاتعجل بها الدم قبل ايام حيضها واسترابها الدم إلى اكثر من العشرة  698 مسألة          

وكان في ضمن تلك االيام مدة حيضها تعين عليها ان تجعل حيضها على وفق ايـام عادتهـا                  
  .وتجعل سائر االيام استحاضة وان كان مجموع الدم عشرة ايام

لى ايام حيضها ولكن ابتدء الدم من ايام الحـيض فـان    ـ إذازاد الدم ع 699 مسألة          
كان المجموع عشرة فالكل حيض واال فما يزيد على العشرة مما كان اكثر من الحيض فهـو                 

  .استحاضة
 ـ إذاتعارض في ذات العادة الوقتية العددية بين الوقت والعدد نظيرمـا   700 مسألة          

ن عدد العادة وفي زمان آخر من غير زمان العادة جاءها إذا رأت في أيام العادة اقل او اكثر م
  .الدم بمقدار عددها فتجعل الوقت هو الميزان دون العدد المتأخر

 ذات العادة العددية

 ـإذاكان لها عدد مخصوص كخمسة أيام ثم زاد الـدم ولـم يتجـاوز     701 مسألة           
العدد ثم حصل النقاء بعشرة ايـام ثـم         العشرة فااليام كلها حيض واما إذا جاءها الحيض وتم          

  .جائها الدم وكان بصفة الحيض فالدم األول والثاني حيض
 ـ إذا كان من عادتها خمساً مثال فيكل شهر فرأت الدم مرتيت مع تحقق 702مسألة           

الطهر بينهما بالعشرة وكان الدم الثاني ليس بصفات الحيض فالكل حيض وان كان كل منهما               
اً لصفات الحيض جعلت احدهما حيضاً وان كان االولى جعل كل منهما حيضاً وان كـان                فاقد

  .احدهما واجداً للصفات دون االخر فما كان واجداً جعلته حيضاً دون االخر
 ـ إذاتجاوز الدم عن مقدار العدد وعلمت بتجاوزه عن العشرة عملـت   703 مسألة          

  .تحاضةفيما زاد عن مقدار العدد عمل المس
 ـ إذاانقطع الم قبل العشرة وكان عدد حيضها عشرة وعلمـت بالنقـاء    704 مسألة          

وان الدم في باطن الرحم اغتسلت وصلت من غير حاجة إلى االسـتبراء واال تعـين عليهـا               
االستبراء الستعالم الحال بأدخال القطنة في الرحم واخراجها بعد مدة فان خرجت القطنة نقية              

 وصلت واال تصبر حتى تنقى او تنقضى لها عشرة ايام ان كانت عادتها عشرة ايـام                 اغتسلت
وان كان اقل من العشرة فكذلك إذا علمت بعدم التجاوز عن العشرة وان احتملت التجاوز عن                
العشرة تعين االستظهار إلى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض وإذا كـان فاقـداً لـصفات                 
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شرة على نحو الوجوب في يوم واحد واالستحباب في اكثر من اليوم الحيض استظهرت إلى الع
الواحد وان كان االولى في الزائد على اليوم الواحد الجمع بـين تـروك الحـائض واعمـال                 

  .المستحاضة
 ـ إذاتركت المرأة االستبراء وصلت بطلت صالتها اال إذا كانت الصالة  705 مسألة          

نية القرية وإذا لم يمكن لها االستبراء لظلمة او اغماء فاالولى ان            بنحو االحتياط وحصل منها     
صالتها وتجديد الغسل    تغتسل وتصلي زمان تحقق العلم بالنقاء فتعيد الغسل عند ذاك وتقضي          

  .في كل وقت تحتمل فيه النقاء
ها  ـ ذات العادة الوقتية فقط إذارأت الدم في ذلك الوقت وان تعجل علي 706 مسألة          

  .الدم تركت العبادة
 ـ إذا رأت الدم في غير الوقت ولم تره في الوقت جعلته حيضاً بمجرد  707 مسألة          
  .رؤية الدم
 ـ المرأة ذات الوقت لو جاءها الدم بغير صفات الحيض تعـين علـم    708 مسألة          

  .في وقت حيضهاالتحيض به وكذا لو كان بين حيضها نقاء جعلت النقاء حيضاً إذاكان 
 المبتدئة والمضطربة والناسية

 ـ إذاتجاوز الدم العشرة وقد استمر إلى شهر او اكثر او اقل فأن كانت  709 مسألة          
ذات عادة جعلت بمقدار حيضها حيضاً وان لم يكن بصفات الحيض وكان الباقي استحاضـة               

  .وان كانت بصفات الحيض
ذات عادة ولكن الدم مختلف فالترجيح للعادة على الصفات  ـ إذا كانت  710 مسألة          

على االقوى وتجعل ما في العادة وان فقدت الصفات حيضاً وما كان علـى وفـق الـصفات                  
  .استحاضة
 ـ المرأة المبتدأة في حيضها او المضطربة بحيث لم تستقر لها عـادة   711 مسألة          

 الحيض جعلته حيضاً وما كان بصفات االستحاضة        فترجع إلى التميز في الدم فما كان بصفات       
  .استحاضة بشرط ان ال يقل عن الثالثة وال يزيد على العشرة

 ـ إذا عارض الدم الّذي لم يكن بصفات الحيض دم آخر وكان واجـداً   712 مسألة          
السبعة لصفات الحيض رجعت المرأة إلى اقاربها اوال ثم الرجوع إلى الروايات واختيار رواية 

  .وان جاز الرجوع إلى السنة



 94

 فاالولى اتحاد البلد واالخذ بـاالقرب    ـ إذا قلنا بالرجوع إلى االقارب 713 مسألة          
الزمان المتقدم   من اقاربها كاالم واالخت والخالة على وجه ياخذ بسن االم واالخت والخالة في            

  .م واالخت والخالة قرب اليأسيعادل سن البنت في هذا الحال ال مطلق سن اال الّذي
  ـ إذاتعارض في ذات العادة الوقتية العددية بين الوقت والعدد نظيرمـا  714 مسألة          

إذا رأت في أيام العادة اقل او اكثر من عدد العادة وفي زمان آخر من غير زمان العادة جاءها 
  .خرالدم بمقدار عددها فتجعل الوقت هو الميزان دون العدد المتأ

 ذات العادة العددية

 ـ إذاكان لها عدد مخصوص كخمسة ايام ثم زاد الدم ولـم يتجـاوز    715 مسألة           
العشرة فااليام كلها حيض واما إذا جاءها الحيض وتم العدد ثم حصل النقاء بعشرة ايـام ثـم                  

  .جاءها الدم وكان بصفة الحيض فالدم األول والثاني حيض
 ـ إذا كان من عادتها خمساً مثالً في كل شهر فرأت الدم مـرتين مـع    716مسألة           

تحقق الطهر بينهما بالعشرة وكان الدم الثاني ليس بصفات الحيض فالكل حيض وان كن كـل                
منهما فاقداً لصفات الحيض جعلت احدهما حيضاً وان كان االولى جعل كل منهما حيضاً وان               

  . فما كان واجداً جعلته حيضاً دون االخركان احدهما واجداً للصفات دون االخر
 ـ إذا تجاوز الدم عن مقدار العدد وعلمت بتجاوزه عن العشرة عملـت   717 مسألة          

  .فيما زاد عن مقدار العدد عمل المستحاضة
 ـ إذا انقطع الدم قبل العشرة وكان عدد حيضها عشرة وعلمت بالنقـاء   718 مسألة          

طن الرحم اغتسلت وصلت من غير حاجة إلى االستبراء واال تعـين عليهـا              وان ال دم في با    
االستبراء الستعالم الحال بأدخال القطنة في الرحم واخراجها بعد مدة فان خرجت القطنة نقية              
اغتسلت وصلت واال تصبر حتى تنقى او تنقضى لها عشرة ايام ان كانت عادتها عشرة ايـام                 

إذاعلمت بعدم التجاوز عن العشرة وان احتملت التجاوز عـن          وان كان اقل من العشرة فكذلك       
العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض وإذا كـان فاقـداً لـصفات              العشرة تعين االستظهار إلى   

الحيض استظهرت إلى العشرة على نحو الوجوب في يوم واحد واالستحباب في اكثر من اليوم 
لواحد الجمع بـين تـروك الحـائض واعمـال         الواحد وان كان االولى في الرائد على اليوم ا        

  .المستحاضة
  ـ إذاتركت المرأة االستبراء وصلت بطلت صالتها اال إذاكانت الصالة 719 مسألة          
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بنحو االحتياط وحصل منها نية القربة وإذالم يمكن لها االستبراء لظلمة او اغماء فـالولى أن                
تعيد الغسل عند ذاك وتقضي صـالتها وتجديـد         زمان تحقق العلم بالتقاء ف     تغتسل وتصلي إلى  

  .الغسل في كل وقت تحتمل فيه النقاء
 ـ ذات العادة الوقتية فقط إذارأت الدم في ذلك الوقت وان تعجل عليها  720 مسألة          

  .الدم تركت العبادة
جرد  ـ إذا رأت الدم في غير الوقت ولم تره في الوقت جعلته حيضاً بم 721 مسألة          
  .رؤية الدم
 ـ المرأة ذات الوقت لوجائها الدم بغير صفات الحيض تعـين عليهـا    722 مسألة          

  .التحيض به وكذا لو كان بين حيضها نقاء جعلت النقاء حيضاً إذاكان في وقت حيضها
  المبتدئة والمضطربة والناسية

هر او اكثر او اقل فأن كانـت  ش  ـ إذاتجاوز الدم العشرة وقد استمر إلى 723 مسألة          
ذات عادة جعلت بمقدار حيضها حيضاً وان لم يكن بصفات الحيض وكان الباقي استحاضـة               

  .وان كانت بصفات الحيض
 ـ إذا كانت ذات عادة ولكن الدم مختلف فالترجيح للعادة على الصفات  724 مسألة          

ضاً وما كان علـى وفـق الـصفات         على االقوى وتجعل ما في العادة وان فقدت الصفات حي         
  .استحاضة
 ـ المرأة المبتدأة في حيضها او المضطربة بحيث لم تستقر لها عـادة   725 مسألة          

فنرجع إلى التميز في الدم فما كان بصفات الحيض جعلته حيضاً وما كان بصفات االستحاضة               
  .استحاضة بشرط ان ال يقل عن الثالثة وال يزيد على العشرة

 ـ إذا عارض الدم الّذي لم يكن بصفات الحيض دم آخر وكان واجـداً   726 مسألة          
لصفات الحيض رجعت المرأة إلى اقاربها اوال ثم الرجوع إلى الروايات واختيار رواية السبعة 

  .وان جاز الرجوع إلى الستة
من  لد واالخذ باالقرب ـ إذاقلنا بالرجوع إلى االقارب فاالولى اتحاد الب 727 مسألة          

اقاربها كاألم واالخت والخالة على وجه ياخذ بسن االم واالخت والخالة في الزمـان المتقـدم                
  .يعادل سن البنت في هذا الحال ال مطلق سن االم واالخت والخالة قرب اليأس الّذي

الولى فتختار  ـ إذااختارت االيام من الشهور تعين عليها الموافقة على ا 728 مسألة          
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في الشهر الثاني ما اختارته في الشهر األول نعم إذاظهر لها ان الحيض غير ما اختارته من                 
  .العدد وجب قضاء ما فاتها من الصالة وكذا إذا ظهر لها الزيادة او النقيصة

ـ  729 مسألة           م  ـ من ابتداها الدم اوال فحكمها كما قلنا من التخيير بين الروايات إذال
يكن لها اقارب او كان لها اقارب ولم يتفقوا في الحيض فعند ذلك ترجع إلـى الروايـات واال        

امها وخالتها واختها وال ترجع المبتدئة إذافقدت االقارب إلى االقران من            فاالظهر رجوعها إلى  
  .سنها

تـه   ـ إذارأت المرأة المضطربة الدم بصفة الحيض ثالثة ايـام ثـم رأ   730 مسألة          
بصفة االستحاضة بثالثة ايام اخرى ثم خمسة بصفات الحيض جعلت الحيض الثالثـة األول              

  .وان كان االولى اختيار العدد المطابق لصفة الحيض اوال
 ـ إذاتخلل بين المتصف بـصفات الحـيض عـشرة ايـام بـصفات       731 مسألة          

  .ستحاضةاالستحاضة جعلت الدم األول والثاني حيضاً وما بينهما ا
 ـ إذااختارت المرأة في جعل الحيض اول الشهر او آخره وعارضـها   732 مسألة          

زوجها وكان اختيارها مناف لحقه فالظاهر مراعات جعاللحق لها في التحيض وعدم الحـق              
  .لزوجها

 ـ إذا تحيضت المرأت سواء كانت ذات عادة او تمييز او الرجوع إلى  733 مسألة          
  .ارب او التخيير بين الروايات ثم ظهر لها خالف الواقع تعينت عليها االعادة او القضاءاالق

 احكام الحائض

 ـ يحرم على الحائض العبادة المشروطة بالطهارة كالجنب مـن مـس    734 مسألة          
  .القرآن ومس اسمه تعالى وقراءة آيات السجدة واللبث في المساجد واجتياز المسجدين

 ومـسجد الرسـول     ـ إذا حاضت المرأة في المسجدين من بيت اللّـه  735 مسألة          
آله وجب عليها التيمم والخروج اال إذاكان زمن الخروج اقل من زمن التيمم او               و عليه اهللا صلى

مساوياً له ويجوز لها اجتياز غير المسجدين والمشاهد المشرفة ما لم يكن في االجتياز تلويثـاً                
  .االخذ من المساجد والوضع حكم الجنب في االختيار واالضطرار كما تقدموحكمها في 

ء الحائض بالقبل ولو بأدخال الحشفة من غيـر انـزال     ـ يحرم وطى 736 مسألة          
  .ويجوز االستمتاع بباقي بدنها وان كان بين السرة والركبة مكروهاً

اد على سبع آيات ويحـرم تـالوة آيـة     ـ يكره لها قراءة القرآن بما ز 737 مسألة          
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العزيمة وان قرئت وجب السجود ويجوز لها استماع آية السجدة ويجب عليهـا الـسجود إذا                
  .استمعت

 ـ يحرم على الحائض االعتكاف والطالق إذا دخل بها زوجهـا حتـى    738 مسألة          
وجاز له الطالق ويقع    تطهر وكان الزوج حاضراً وليس بغائب وان كان غائباً يتحرى الطهر            

منه وان كانت حائضاً ويجب عليها قضاء شهر رمضان واما النذر والعهد وما وجب باليمين               
  .فاالقرب سقوطه في زمن الحيض

 ـ االقرب عدم وجوب الصالة من غير الصالة اليومية فـي وجـوب    739 مسألة          
ا الغسل فـي آخـر الوقـت واداء         القضاء وإذادخل الوقت وامكنها الصالة والطهارة او امكنه       

الصالة وجبت واما الصالة الواجبة السباب كالخسوف والكسوف والزلزلة ونحوها فـاالقرب            
  .عدم وجوب الصالة عليها في ايام الحيض

  . ـ تجب عليها ركعتي الطواف إذاعرض عليها الحيض قبل الصالة740 مسألة          
الة إذاتمكنت من الصالة في اول الوقت او فـي   ـ تقضى الحائض الص 741 مسألة          

آخره من الفريضتين كالظهر والعصر او احد الفرائض كالصبح والعصر او العشاء بالطهارة             
المائية او الترابية وإذاانقطع الحيض عنها وبقى مقدار ركعة بشرطها مع الطهارة ولو ترابية              

  .وجب ادائها ايضاً
 الفريضة عمداً في وقت يمكنها ادائها مع الطهارة وجبـت   ـ إذا تركت 742 مسألة          

  .الصالة قضاء
 ـ يجب تعزير الواطي في حال الحيض إذاكان عن علم وتعمد ويكون  743 مسألة          

مرتداً إذافعله مستحال واالولى الفارة بدينار في ثلث الحيض األول ونصف دينار فـي ثلثـه                
  .خير وان تصدق على مسكين بشبعة كفىالثاني وربع دينار في الثلث اال

ء المرء لعنه في الحيض تصدق بثالث امداد مـن طعـام     ـ إذا وطى 744 مسألة          
وإذاعرض الحيض في اثناء الوطي من الزوج او المولى وجب اخـراج آلتـه واال ترتبـت                 

آلته كمـا فـي     الحرمة عليه والكفارة على نحو ما سبق اال إذاسلب اختياره ولم يمكنه اخراج              
  .صورة االنزال غالباً فال حرمة عليه وال كفارة

 ـ إذااشتبه على الزوج الحيض من زوجته مع سائر الـدماء كـالحرح    745 مسألة          
والبكارة او االستحاضة إذاتحقق من المستحيضة الغسل او الوضوء فيجوز الوطي وال كفارة             
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  .ل بوجوبها او اولويتها من باب الرجحانعليه وال تجزى القيمة في الكفارة على القو
 ـ يكره الوطي قبل غسلها وبعد انقطاع الحيض منها وترتفع الكراهـة   746 مسألة          

إذا كان الزوج شبقاً وقد غسلت المرأة فرجها وإذاوطئها بعد الحيض فـال تعزيـر عليـه وال               
  .كفارة

ها بعد غسل الفرج والوضوء في  ـ يستحب للحائض الجلوس في مصال 747 مسألة          
 بقدر زمان الصالة وان كان هذا التحديد لم يرد في الروايات وانمـا               اوقات الصالة ذاكرة للّه   

ذكره الفقهاء وليكن الذكر منها تسبيحاً وتهليالً وتحميداً واالولى شمول هذه االحكام لمن كانت              
شهر سبعة ايام او ستة او تحيضت       حائضاً حكماً كالحائض واقعاً كمن قبيل من اخذت من كل           

  .بالصفات
 ـ يجب عليها بعد انقضاء الحيض الغسل والوضوء واالولـى تقـديم    748 مسألة          

الغسل على الوضوء وإذا احدثت الحائض بين الغسل والوضوء لم يبطل غسلها واما إذاقدمت              
احدثت في اثناء الغـسل     الوضوء على الغسل فأحدثت في اثنائه اعادت الوضوء فقط واما إذا            

  .فكا لجنب من اتمام الغسل والوضوء
 ـ ال تسقط الكفارة بالعجز إذا كان قد طرء بعد العمل والتمكن في وقته  749 مسألة          

  .نعم اما في الفجر في حال التعلق فاالظهر عدم الوجوب
حيضاً واقعياً او  ـ إذاطلقت في حال الحيض فالطالق باطل سواء كان  750 مسألة          

  .حكماً في التحيض
 ـ إذا اغتسلت الحائض جاز لها ما حرم عليها فـي الحـيض وان لـم     751 مسألة          

  .تتوضأ حيث ان الوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل وانما هو شرط للصالة ونحوها
ء ولو كـان   ـ يقوم التيمم مقام الغسل إذاتعذر الغسل وكذا مقام الوضو 752 مسألة          

  .عنده ماء ولكن ال يكفي لكل من الغسل والوضوء قدم الغسل على الوضوء
 ـ ماء غسل الزوجة في الحيض واالستحاضة والنفـاس لـيس علـى     753 مسألة          

  .الزوج وان كان االولى بذله لها عن طيب نفس وترك البذل خالف المروة
وقت حتى عن ادراك ركعة فتركت الصالة  ـ إذا ظنت الحائض ضيق ال754 مسألة          

ثم ظهر لهما سعة الوقت وجب عليها القضاء وإذا شكت في سـعة الوقـت وعدمـه وجبـت       
  .المبادرة اال ان يكون الشك ناشئاً من الشك في مقدار زمان العمل
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 االستحاضة

لغالب  وهو كل دم من الرحم لم يكن حيضاً وال نفاساً وال دم قرح وجرح وهو في ا                          
  .دم اصفر يخرج بفتور على عكس الحيض في الغالب

  : مسائل         
 ـ االستحاضة قليلة ومتوسطة وكثيرة وعالمة القليلة تلوث القطنة بالدم  755 مسألة          

  من غير غمس ويتعين عليها الوضوء لكل صالة فريضة كانت الصلوة او نافلة
  .واالحوط ان تبدل القطن او تطهرها

 ـ عالمة االستحاضة المتوسطة هو غمس الدم في القطنة مـن غيـر    756 مسألة          
  .اسالة وحكمها الغسل قبل صالة الغداة والوضوء لكل صالة

 ـ عالمة االستحاضة الكثيرة هو ان يسيل الدم من الفطنة إلى الخرقـة   757 مسألة          
ل للعشائين تجمع بينهما واالولى اتيان      وحكمها ان تأتي بغسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغس        

 لها واالتيان بخمسة أغسال مضافاً إلى ما ذكرناه من تطهير   الوضوء ويجوز تفريق الصلوات   
  .القطنة او تبديلها

 ـ االحكام المتقدمة ال تجب لالجزاء المنسية وال لسجود السهو إذا جاء  758 مسألة          
حتياط واالحكام المزبورة من تجديد الوضوء واالغسال في        باالجزاء وكذا ال تجب لركعات اال     

صورة استمرار الدم فاذا فرضنا اننقطاع الدم قبل صالة الظهر وجبت االعمال لها فال تحـب                
  .للعصر وال للمغرب وال للعشاء وكنا إذاانقطع الدم بعد الظهر وجبت تلك االعمال للعصر فقط

حاضة بعد الوضوء والغسل ان تتحفظ من خـروج   ـ يتعين على المست 759 مسألة          
 قصرت في التحفظ وخرج      الدم بان تحتشى الفرج بالقطنة وتشدها ولو بشد وسطها بتكة فاذا          

  .الدم اعادت الصالة واالحوط وجوباص اعادة الغسل
 ـ إذا قدمت غسل الفجر لصالة الليل فاالقوى التأخير إلى قرب الفجـر   760 مسألة          
  .الصبح واالولى عدم تقديم الغسل لصالة الليللتصلي 

 ـ يعتبر في صحة صوم المستحاضة التيان باالغسال النهاريـة فلـو    761 مسألة          
تركت االغسال اشكل صحة الصوم واما في غسل العشائين فليس بشرط في صـحة الـصوم              

  .وان كان االولى مراعاته ايضاً والدخل للوضوآت في صحة الصوم
 ـ إذا انتقلت المستحاضة من حالة إلى اخرى تعين عليها حكم الحالـة   762 مسألة          
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  .الثانية إذا لم تشرع بحكم الحالة االولى
 ـ المستحاضة القليلة الدم يجب عليها تجديد الوضوء بكـل مـا هـو     763 مسألة          

ا االكتفاء بوضـوء    مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إذاوجب وليس له         
  واحد للجميع وال يجب عليها الوضوء لدخول المساجد او المكث فيها

بخالف المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذاعمال بوظيفتهما جاز حتى دخول المساجد والمكـث          
  .فيها وقرائة العزائم على االقوى

ه بنـذر وتفعـل    ـ المستحاضة يجب عليها صالة االيات وما التزمت ب 764 مسألة          
  .لآليات كما تفعل لليومية

 ـ إذا احدثت المستحاضة بالحدث االصغر في اثناء غسلها لـم يبطـل    765 مسألة          
  .غسلها وان وجب الوضوء بعده حتى او توضأت قبله

 ـ يجب على الكثيرة خمسة اغسال إذا رئت احد الدمين قبـل صـالة    766 مسألة          
  .دم ثم انقطع وهكذا إلى آخر الفرائضالفجر ثم انقطع ال

 ـ يقوم التيمم مقام االغسال ففيالقليلة خمس تيممات والمتوسـطة سـنة    767 مسألة          
وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصالتين واال فيبلغ إلى العشرة وان كان عندنا في ثبـوت                 

يرة ويترتب عليها احكام الكثيرة     المتوسطة وترتيب احكامها اشكال ويقرب ان حكمها حكم الكث        
  .كما اشرنا اليه في محله

 النفاس واحكامه

  . دم النفاس ما خرج مع اول جزء من الولد او بعده دون ما يخرج قبل ذلك         
  : مسائل         
 ـ ما يخرج من دم النفاس في اول خروج الولد محكوم بأنه دم نفـاس   768 مسألة          

ه فالى انقضاء عشرة ايام بحيث يعتبر من توابع الولد فمحكوم ايضاً بأنه مـن            واما بعد خروج  
دم النفاس اما إذا كانت الفاصلة كتسعة ايام او في اثناء اليوم العاشر وشك في انّه من توابـع                   
الولد فال يخلو الحكم بالنفاس عليه من تأمل وال فرق في ذلك في السقط وتام الخلفـة وكلمـا                   

  .ن الوالدة واال فال يخلو عن تأمل كأول مراتب المضغةصدق عليه عنوا
  .تر الدم فليس لها نفاس وكذا بعد العشرة  ـ ليس القل النفاس حد وإذا لم769 مسألة          
 ـ االولى اعتبار مبدء النفاس إلى العشرة من حين رؤية الـدم البعـد    770 مسألة          
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  .تمامية الوالدة
 ـ إذا رأت الدم في العشرة ثم تجاوز الدم فأن كان ممالها عـادة فـي    771 مسألة          

الحيض اخذت بعادتها وعملت بعد العادة بعمل المستحاضة وان لـم تكـن صـاحبة عـادة                 
  .كالمضطربة والمبتدئة اخذت بالعشرة وبعد ذلك تعمل عمل المستحاضة

ها ورأت الدم بعد ذلـك وقـد   ترى صاحبة العادة الدم في عادت  ـ إذا لم 772 مسألة          
  .تجاوز العشرة االقوى ان ال نفاس لها وان كان االحوط وجوباً الجمع إلى العشرة

تر الدم اال اليـوم الثـامن فـاالقوى      ـ إذا كانت عادتها سبعة ايام ولم 773 مسألة          
  .اعتباره نفاساً إلى اليوم العاشر

ل وتماهل خروجه بتمامـه النفـاس فمـن اول     ـ إذا خرج بعض الطف 774 مسألة          
  .خروجه إذا كان معه دم من النفاس

 ـ إذا استمر الدم إلى شهر او اكثر ومضت ايام عادتها مـن حيـضها    775 مسألة          
والعشرة في غيرها فالدم محكوم باالستحاضة وان كان في أيام العادة اال إذا فـصل الطهـر                 

الدم وكانت العادة حكم عليه بالحيض واال فترجع إلى التميز كما           بعشرة ايام بين النفاس وذلك      
  .عرفت

 ـ النفساء كالحائض في كل ما ورد في النص من وجوب القضاء وعدم 776 مسألة          
ء وحرمة الطالق وبطالنه في النفاس واما في غير ما ورد به النص من دخـول     جواز الوطى 

 وكراهة الوطي بعد انقطاع الدم وقبل الغسل واسـتحباب          المسجدين وقراءة العزائم ونحو ذلك    
الوضوء في اوقات الصالة والجلوس في مصالها فاالولى مالحظة رجاء الواقع النه لم يتضح              

  .من االدلة ان النفاس حيض محتبس في جميع اآلثار
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 كتاب الصالة

ة تنهي عن الفحـشاء     وان الصال «المقدمة االولى في اعدادها     ..  الكالم في مقدماتها            
السالم اهل بيته عند موته وقـال ال         وقد جمع الصادق عليه   »  اكبر  والمنكر والبغي ولذكر اللّه   

آله جالس في المـسجد اذ       و عليه اهللا  صلى  تنال شفاعتنا مستخف بالصالة وورد بينما رسول اللّه       
آله نقر كنقر الغراب فأن  و عليه اهللا دخل رجل فقام وصلى ولم يتم ركوعه وال سجوده فقال صلى

مات هذا وهكذا صالته ليموتن على غير ديني وانها معراج المؤمن وقربان كل تقي هذا فـي                 
  .الصالة اليومية وقد ورد الفضل الكثير في فضل الصالة المستحبة وغيرها من الواجبات

الواجـب   ـ الصالة فرائض ونوافل اما الفرائض فعلى نحـوين األول   777 مسألة          
بالذات كالصالة اليومية ومنها الجمعة واآليات والطواف الواجب وصالة االمـوات وصـالة             
االجارة وصالة الولد االكبر عن والديه قضاء والثاني الفرائض بالعرض والـسبب كالـصالة            

  .للنذر والعهد واليمين والواجب هو الوفاء بالنذر اصالة وبعنوان الصالة عرضاً
 ـ الصالة المندوبة كثيرة جداً منها ماله وقت معين كالرواتب اليوميـة   778 مسألة          

  .وبعض النوافل ومنها النوافل المبتدئة وهي خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر
 الصبح ركعتان والظهر اربع ركعات والعصر مثلها:  ـ الصالة اليومية 779 مسألة          

 اربع ركعات والجمعة ركعتان وتسقط من الرباعية في السفر          والمغرب ثالث ركعات والعشاء   
ركعتان واما النوافل اليومية فلصالة الظهر ثمان ركعات وتقع قبل الظهر وثمانية للعصر قبلها            
واربعة للمغرب بعدها وركعتان للعشاء بعدها وهي المسماة بالوتيرة وتقع من جلوس واالفضل  

 ركعات لصالة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر والـشفع          القيام وان كان الجلوس اولى وثمان     
  .والوتر افضل من صالة الليل وركعتان للفجر وتزاد النافلة في يوم الجمعة اربع ركعات

 ـ يجوز االقتصار على بعض النوافل كركعتين من المغرب والـوتيرة   780 مسألة          
  .كعة كان اولىويجوز اتيان النوافل جالساً وإذاعدت الركعتان بر

 ـ يستحب القنوت في جميع النوافل واما القنوت في الشفع فاتيانه بنحو  781 مسألة          
  .الرجاء اولى

 ـ تسقط في السفر من النوافل رواتب الظهرين وال تسقط نافلة المغرب  782 مسألة          
  . كان اولىوال العشاء وان اتى بنافلة العشاء على وجه الرجاء الدراك الواقع

 ـ تستحب صالة الغفيلة على االقوى وهـي ركعتـان بـين المغـرب      783 مسألة          
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وذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادى فـي  «والعشاء يقرء في االولى الحمد   
الظلمات ان ال اله اال انت سبحانك اني كنت من الظالمين فأستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك                 

وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها اال هو ويعلم ما         » ويقرء في الثانية الحمد وبعده    » ننجي المؤمنين 
في البر والبحر وما تسقط من ورقة اال يعلمها وال حبة في ظلمـات األرض وال رطـب وال                   

واالولى ان ال يؤخر هذه الصالة عن ذهاب الشفق وإذا اتـى بهـا    »  اال في كتاب مبين     يابس
  .نافلة المغرب فليأت بها رجاء وان جاز جعلها نافلة للمغرببدال عن 
 ـ صالة الوصية وهي ركعتان يقرء في االولى الحمد وبعده إذا زلزلت  784 مسألة          

األرض ثالثة عشر مرة وفي الثانية يقرء بعد الحمد التوحيد خمسة عشر مرة ويتعين اتيانهـا                
  .ن ال يؤخرها عن ذهاب الشفقبرجاء الواقع ال بعنوان االستحباب وا

 المقدمة الثانية الوقت للصالة

 ـ وقت الظهر والعصر من الزوال إلـى المغـرب ووقـت العـشاء      785 مسألة          
والمغرب من المغرب إلى نصف الليل بل إلى الفجر على االقوى فاذا اخرهمـا عمـداً عـن                  

 نحو ذلك صحت الصالة وكانـت       نصف الليل إلى الفجر فأن كان لنسيان او نوم او حيض او           
عليه وان كان عمداً صحت اداءاً وكان مأثوماً وان كان االولى عدم التعـرض              . اداءاً وال اثم  

  .لالداء والقضاء
 ـ وقت صالة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس واما  786 مسألة          

ان   صالة الجمعة من الزوال إلى     وقت فضيلتها فمن الفجر إلى حدوث الحمرة المشرقية ووقت        
يصير الظل مثل الشاخص وإذامضى الوقت تعين الظهر واالفضل في صالة الصبح ان تصلي  

  .غلسا
 ـ وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى ان يبلغ الظل الحادث بعد االنعدام  787 مسألة          

ال إلـى المثلـين علـى       او بعد انتهائه إلى مثل الشاخص واما وقت فضيلة العصر فمن الزو           
االقوى دون المثل إلى المثلين وإذااراد المصلي النافلة تاخر وقت الفضيلة في الظهر والعصر              

  .اداء النافلة للظهر والعصر إلى
 ـ وقت فضيلة المغرب من ذهاب الحمزة المشرقية عن سمت الـرأس   788 مسألة          

كان االولى من زوال الحمرة عن تمام ربع        إلى ذهاب الشفق المعروف بالحمرة المغربية وان        
الفلك من طرف المشرق إلى ان يذهب الشفق واما وقت فضيلة العشاء فمن ذهاب الشفق إلى                
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  .انتهاء ثلث الليل
 معرفة االوقات

 ـ يعرف الزوال بحدوث الظل بعد انعدامه وذلك في البلدان الّتي تمـر   789 مسألة          
البلـدان    او بزيادة الظل بعد انتهاء نقصانه وذلك في كثير من   الشمس على سمت رثوس اهلها    

ومنها مكة المكرمة في غالب االوقات ويعرف الزوال ايضاً بالدائرة الهندية المعروفـة فـي               
  .جميع البلدان

 ـ يعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة اول الغروب إذا مالت عن دائرة  790 مسألة          
لمغرب والمعتبر من النصف هو النصف بالقيـاس إلـى الفجـر ال             نصف النهار إلى طرف ا    

  .بالقياس إلى طلوع الشمس على االقوى
 ـ يعرف الفجر باعتراض البياض على االفق بعد كونه متصاعداً فـي   791 مسألة          

  .السماء والبياض المتصاعد في السماء هو الفجر الكاذب
الفجر الصادق وافضله الثلث  من منتصف الليل إلى ـ وقت صالة الليل  792 مسألة          

الخير وكلما كان قريباً منالفجر كان افضل صالة الليل الشفع والوتر والوتر افضل ويجوز ان               
يؤتي بنافلة الصبح في وقت صالة الليل واالولى ان يؤخرها إلى وقت يمكن اداء صالة الليل                

        او لغلبة النوم كالشاب جاز ان يـأتي بنافلـة           فيه وإذا جاز تقديم صالة الليل لمرض او عدو 
  .الصبح عقيبها

 الوقت المختص والمشترك

الغروب يشترك وقت الظهر والعـصر اال انّـه     ـ من اول الزوال إلى 793 مسألة          
يجب تقديم الظهر على العصر ويشترك المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل إلـى               

مغرب على العشاء وال يختص الظهر بأول الوقت والعصر بـآخره           الفجر ولكن يجب تقديم ال    
وال صالة المغرب بأول الوقت والعشاء على االقوى في كلما جاء بالفريضة الثانية على الوجه 

  .الصحيح
 ـ إذاصلى الظهر معتقداً بدخول الوقت ثم انكشف له دخول الوقت في   794 مسألة          

خل الوقت في السالم وجاز له اتيان العصر فـي اول الوقـت     اثناء الصالة صح الظهر وان د     
على االقوى من عدم اختصاص الظهر والمغرب بأول الوقت وتجري المسألة حتـى إذا قلنـا      
بأختصاص الظهر والمغرب في صورة الذكر او االختصاص ببعض ولو بادراك السالم فـي              
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او التطـوع    القضاء او االجـارة   آخر الوقت او بأول الوقت ويجوز على االقوى ايضاً اتيان           
بالنافلة في اول وقت الفريضة وتصح ايضاً صالة العصر والعشاء في اول وقـت المغـرب                

  .والظهر إذا كان عن سهو
 ـ إذاقدم العصر على الظهر عمداً والعشاء على المغرب بطلت صالته  795 مسألة          

 كان في الوقت الّذي يختص بالفريـضة        وإذا قدم سهواً فأن تذكر بعد ان فرغ من الصالة وان          
صحت صالته وإذا تذكر في اثناء الصالة عدل بنيته إلى الصالة السابقة نعم إذ اذهب محـل                 
العدول المغرب بان دخل في رابعة العشاء ولو بالتلبس يركوعها لم يعدل على االقوى وصلى               

  .المغرب من بعد العشاء
 او طهرت الحائض او برء ذو االعذار من مـرض   ـ إذاافاق المجنون 796 مسألة          

او غيره في اول الوقت وكان بمقدار اداء الصالتين او بمقدار اداء صالة الظهـر بالـشروط                 
المقررة للصالة وجب عليهم اداء الصالة وكذا إذا ادركوا آخر الوقت من العصر تعين اتيـان                

الثاني وليس ذلك من اختصاص     العصر ويتعين الظهر في الفرض األول والعصر في الفرض          
الظهر بأول الوقت والعصر بآخره حيث انّه يتم على الترتيب بين الظهر والعـصر وتقـديم                
االولى على الثانية ويكفي في الشروط للصالة تحقق الشرائط مع الطهارة الترابيـة وان لـم                

  .تحصل الطهارة المائية
على اداء الفريـضة وبعـض شـرائطها     ـ إذادخل الوقت وكان قادراً  797 مسألة          

ومقدماتها كما إذا كان قادراً على الصالة بالطهارة ولو كان بالتيمم اال انّه غير قادر على سائر 
المقدمات من الستر والمكان وتعلم االحكام لم تجب الصالة وكان القضاء عليه إذا تمكن منهـا             

  .بشرائطها
عن اول وقتها لذوي االعذار إذا احتمل او ظـن   ـ يجب تأخير الصالة  798 مسألة          

زوال العذر إلى آخر الوقت اال في التيمم فيجوز التقديم وان كان االولى التأخير في صـورة                 
  .رجاء زوال العذر او احتماله فضال عن العلم بزوال العذر

رة  ـ يجب تأخير الصالة عن اول وقتها لتحصيل المقدمات من الطهـا  799 مسألة          
  .والستر والمكان والقبلة وتعلم االحكام الّتييبتلى بها المكلف عادة من الشك والظن والسهو

   ـ إذا دخل المكلف في الصالة ولم يعرف احكامها وصار متزلزال800 مسألة          
ولكن قصد القربة ولم يتفق له عروض مانع صحت صالته واال كانت باطلة إذا خالف الواقع                
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ه الشك او السهو فيبني على احد الوجوه في نظره وبعيد إذالم يطابق الواقـع او                وإذا عرض ل  
  .من يجب عليه في التقليد

 ـ مما يجب تاخير الصالة إذا زاحم الصالة واجب اهم وكان مـضيقاً   801 مسألة          
ـ                ى كازالة النجاسة عن المسجد او حفظ نفس محترمة فانه يجب تقديم االزالة وحفظ النفس عل

اداء الصالة وان صلى والحالة هذه صحت صالته واثم على ترك الواجب االهم على االقوى               
  .واما إذا تضيق وقت الصالة وجب تقديمها على االزالة ال على مثل حفظ النفس المحترمة

 ـ اداء الدين مع القدرة على الوفاء ليس من الواجب االهم الّذي يجـب   802 مسألة          
ة الجله نظير حفظ النفس ونحوه وان كان مأثوماً في عـدم أداء الـدين إذاكـان                 تأخير الصال 

  .مؤسراً وحّل وقته
 ـ يجوز اتيان النافلة وان كانت مبتدئة في وقت الفريضة ما لم يتضيق  803 مسألة          

 وقت الفريضة او كانت عليه فائتة وان كان االولى اداء الفريضة او قضائها في الوقت الراجح       
  .للفريضة
 ـ ال تكره النافلة بعد صالة الصبح إلى طلوع الشمس وال بعد صـالة   804 مسألة          

العصر إلى غروب الشمس وال عند طلوع الشمس إلى انبساطها وال عند قيام الـشمس حتـى          
  .تزول وال قبيل الغروب

ما إذا قيد النذر بوقت  ـ إذا نذر النافلة جاز اتيانها في وقت الفريضة وا 805 مسألة          
الفريضة بطل النذر لتعلقه بالمرجوح فال يقع راجحاً بسبب النذر نعم ثبت من الـدليل صـحة          

  .النذر قبل االحرام وان لم يكن راجحاً
 ـ النافلة مرتبة كانت كاليومية او ذات سبب كصالة الزيارة واالستخارة  806 مسألة          

او مبتدئة يجوز اتيانها في اوقات الفرائض ولو بالنذر ما لم يكن            والمستحبة في الليالي وااليام     
  .مرجوحاً كما تقدم

 ما يستحب فيه تعجيل الصالة وما يستثنى منه

 ـ يستحب التعجيل في اصالة باول وقتها وإذاتردد االمر فـي صـالة    807 مسألة          
  .الليل بين التعجيل قبل الوقت والقضاء فاالولى القضاء

 ـ يستثنى من تعجيل الصالة مدافعة االخبثين وعدم االقبال على الصالة  808 مسألة          
 مثـل الـشاخص      وانتظار الجماعة والمسجد واالنتظار لكثرة المقتدين وتأخير الظهر إلـى         



 107

إذاخشي الحر وتأخير صالة المغرب لمن تميل نفسه إلى االفطار في الصوم وتأخير المربيـة               
رين لتجمعهما قرب العشاء بغسل واحد وتـأخير والمـستحاضة الكبـرى            للصبي لصالة الظه  

لصالة الظهرين وتأخير صالة الفجر إذا جاء المصلى بأربع ركعات من صالة الليل والمسافر              
إذا استعجل إلى فضيلة المغرب والعشاء بعد ذهاب الشفق وتأخير العصر إلى صيرورة الظل              

  .من الشاخص إلى ذراعين
 ـ يستحب التعجيل في اصالة باول وقتها وإذاتردد االمر فـي صـالة    807لة  مسأ         

  .الليل بين التعجيل قبل الوقت والقضاء فاالولى القضاء
 ـ يستثنى من تعجيل الصالة مدافعة االخبثين وعدم االقبال على الصالة  808 مسألة          

 مثـل الـشاخص      ير الظهر إلـى   وانتظار الجماعة والمسجد واالنتظار لكثرة المقتدين وتأخ      
إذاخشي الحر وتأخير صالة المغرب لمن تميل نفسه إلى االفطار في الصوم وتأخير المربيـة               
للصبي لصالة الظهرين لتجمعهما قرب العشاء بغسل واحد وتـأخير والمـستحاضة الكبـرى              

المسافر لصالة الظهرين وتأخير صالة الفجر إذا جاء المصلى بأربع ركعات من صالة الليل و             
إذا استعجل إلى فضيلة المغرب والعشاء بعد ذهاب الشفق وتأخير العصر إلى صيرورة الظل              

  .من الشاخص إلى ذراعين
 أحكام الوقت

  . ـ ال تصح الصالة قبل دخول الوقت ولو بتكبيرة االحرام809 مسألة          
ان امكنه تحصيل العلـم   ـ البد من العلم بدخول الوقت وتكفي البينة و 810 مسألة          

على االقوى ويكفي اذان العارف بالوقت إذاكان عادالً او ثقة مأموناً مترصداً للوقـت علـى                
  .االظهر وال تكفي شهادة الواحد العادل إذا كان غير عارف بالوقت

 ـ إذا لم تحصل لذوي االعذار وغيـرهم العلـم وال البينـة وال اذان     811 مسألة          
دل وال الثقة كفى الظن وإذالم يحصل العلم وال االمارات المذكورة وصلى بطلـت          العارف العا 

  .صالته
 ـ إذاصلى معتقداً لدخول الوقت او لقيام البينة او اذان العارف الثقة ثم  812 مسألة          

ظهر له دخول الوقت في اثناء الصالة ولو كان عند التسليم وقد تحققت منه نية القربة صحت                 
الوقت صحت   واما إذا كان غافالً عن تحصيل اليقين وما بحكمه فان وقعت بتمامها في             صالته

  .الصالة واال نعينت االعادة حتى لو دخل الوقت في االثناء
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 ـ إذادخل في الصالة وكان غافالً عن تحصيل اليقين وما بحكمه مـن   813 مسألة          
 وقوع الصالة بتمامها في الوقت صـحت        الظن المعتبر واذان العارف وبعد ان صلى ظهر له        

صالته وان كان جاهالً عن معرفة اشتراط الوقت للصالة واال كانت الصالة باطلة وان دخـل      
الوقت في اثناء الصالة على االقوى بل حتى إذا كان جاهالً وشك بأن صالته وقعت في الوقت 

  .ام ال
 العلم او البينة او غيرهما ثم تبين  ـ إذا قامت الحجة بدخول الوقت من 814 مسألة          

وقوع الصالة بتمامها قبل الوقت وجبت اعادة الصالة وتصح إذا دخل الوقت في اثناء الصالة               
  .ولو قبل التسليم او في اثنائه كما تقدم

 ـ ال يجوز الدخول في الصالة إذا شك في دخـول الوقـت وان ظـن     815 مسألة          
 بل وكان ظاناً وامكنه تحصيل العلم بالوقت وم الحالة هذه ثم دخـل              بدخوله واما إذا كان شاكاً    

  .الوقت في اثناء الصالة فاالقوى البطالن
 ـ إذا تبدل اليقين بدخول الوقت إلى الشك وهو في اثناء الصالة صحت  816 مسألة          

  .صالته إذا كان في حالة الشك عالماً بدخول الوقت وان كان االولى االعادة
 ـ إذا شك في احراز الوقت ومراعاته بعد الدخول في الصالة وقد علم  817 مسألة          

  .حين الشك بدخول الوقت فاالقوى صحة اصالة واال وجبت االعادة
 ـ إذا شك بعد الفراغ من الصالة ان الصالة وقعت في الوقت ام قبلـه   818 مسألة          

ن راعى الوقت او كان شاكاً في المراعات وعدمها بعد          وكان عالماً بدخول الوقت عند الشك فأ      
الفراغ صحت صالته حتى لو علم بعدم التفاته قبل الصالة ولكن يجوز على نفسه المراعـات                
ايضاً لتحقق الفراغ في هذه الصورة عندنا نعم إذا كان حين الشك غير عالم بدخول الوقت لم                 

  .تصح الصالة وال مجال لقاعدة الفراغ هنا
 ـ من ادرك من الوقت ركعة فهو بحكم من ادرك الوقت كلـه وتقـع    819 مسألة          

الفريضة اداء وإذا كان مسافراً وقد بقى من الوقت ثالث ركعات قدم الظهـر علـى العـصر                 
  .وإذاكان الوقت متسعاً الربع ركعات في المغرب والعشاء قدم المغرب

 بق له من الوقت اال اداء اربع ركعات وقد دخل ـ من كان مسافراً ولم ي820 مسألة          
في صالة الظهر ونواها عصراً ثم بدا له ان يقيم بطلت صالته فيقطعها ويصلي العصر واما                
إذانوى االقامة وشرح ناوياً للعصر لوجوب تقديمها ثم بداله فعزم على عدم االقامة فالظـاهر               
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  .عين بقى على نيتهكفاية نية الظهر قصراً واما إذاكان شاكاً في الفر
 ـ إذاارتفع العذر عن الشخص في اثناء الوقت المشترك ولكن بمقـدار   821 مسألة          

صالة واحدة ثم حدث العارض ثانياً كاالغماء او الجنون االدواري فـاالقوى ان يـأتي فـي                 
  .الفريضة االولى دون اثانية او التخيير بينهما

 الوقت ركعة او اكثر وخاف من اتيان المستحب ذهاب  ـ إذا أدرك من 822 مسألة          
الوقت في الركعة او االكثر منها تعين عليه ترك المستحبات في الصالة وتركها قبل الـصالة                
من االذان واالقامة ونحوهما للمحافظة على الوقت بقدر االمكان واما في الركعات الخارجـة              

  . حالتهاعن الوقت فيستحب اتيان مستحباتها لبقائها على
 ـ إذا جزم او ظن او احتمل المكلف احتماالً عقالئياً ان الوقت ال يسع  823 مسألة          

الصالة اال بترك المستحبات وترك السورة وجب عليه ترك المستحبات وترك الـسورة واداء              
  .الواجب بأقل اوقاته الّتي يؤدي بها الواجب ايضاً

ء صالة اعصر أنه اتى بالظهر أم ال عدل بنيته للظهـر   ـ إذا شك بأثنا 824 مسألة          
  .في الوقت المشترك وال يصح جريان قاعدة التجاوز عن الظهر هنا كما ال يخفى

 ـ إذا كان في اثناء العصر وعدل إلى الظهر ثم ظهر له اتيان الظهـر   825 مسألة          
لظهر ما لم يأت بركن بنية الظهـر        رجع بنيته إلى العصر ويعيد االجزاء الّتي جاء بها بنية ا          

فأنه يقطعها ويصلي العصر ونحو ذلك في فرض المغرب والعشاء ما لم يدخل فـي ركـوع                 
  .الرابعة

 ـ إذاشك في الظهر او المغرب وكان الوقت ضيقاً وجب اتمامهما بنية  826 مسألة          
  .العصر او العشاء

الوقت في الظهر بحيـث ال يـسع الوقـت     ـ إذا شك المكلف في آخر  827 مسألة          
الظهر بنى على اتيان الظهر وآتى بالعصر وإذا كان الشك في آخر الوقـت بحيـث ال يـسع            

  .االتيان بشيء منالعصر ولو بركعة منه فال اعتبار بشكه على االقوى
  ـ إذا ارتفع العذر في آخر الوقت وكان الوقت متسعاً للفريضتين مـن  828 مسألة          

لظهر والعصر والمغرب والعشاء وجب االتيان بالفريضتين وإذا لم يف الوقت اال بواحدة من              ا
  .العصر او العشاء تعين اتيانهما دون المغرب او الظهر

 ـ إذالم يحصل للمصلي العلم وال االمارات الشرعية لمـانع كغـيم او    829 مسألة          
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وقت وال يكفي الظن بل ال يترك تحـصيل         حبس او عمى تعين عليه تحصيل اليقين بدخول ال        
  .اليقين في غير الغيم والظلمة نعم إذا لم يحصل له اليقين اخذ بالظن االرجح فاالرجح

 العدول واحكامه

 ـ ال يجوز العدول من الفريضة السابقة إلى الحاضرة وان كانت مـن   830 مسألة          
 وال من النافلة إلـى النافلـة اال فـي ادراك            الفائتة إلى الحاضرة وال من النافلة إلى الفريضة       

  .الجماعة لورود النص
 ـ يجوز العدول من فريضة إلى فريضة اخرى إذا لـم يكـن بينهمـا     831 مسألة          

  .ترتيب
 ـ يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة في ظهر الجمعـة إذا نـسى    832 مسألة          

  .غ النصف او تجاوزهسورة الجمعة وقرء سورة اخرى وان بل
 ـ إذا شرع في الفائتة وتذكر ان عليه فريضة حاضرة وقد ضاق وقتها  833 مسألة          

  .قطع الفائتة وشرع في الفريضة الحاضرة
 ـ إذا تشاغل الشخص في الصالة واقيمـت الجماعـة وخـاف سـبق      834 مسألة          

  .عةالجماعة جاز له العدول إلى النافلة ليلتحق بالجما
 ـ إذا دخل شخص في صالة الظهر يتخيل انّه لم يأت بها ثم ظهر لـه   835 مسألة          

  .في االثناء اتيانها لم يجز له العدول إلى العصر
 ـ إذا اعاد صالة العصر او غرها احتياطاً الحتمال خلل فيها وفي اثناء  836 مسألة          

عدول إلى السابقة كالظهر والمغرب مثال وهو في االحتياط تذكر ترك فريضة سابقة لم يصح ال      
  .اثناء العصر والعشاء

   
 ـ ال يجوز العدول من قضاء الصالة إلى الداء وال من المندوبة إلـى   837 مسألة          
  .الواجب

 القبلة

 القبلة هي المحل الّذيفيه بناء الكعبة من تخوم األرض إلى عنـان الـسماء لجميـع                          
  .ليست هي الحرم او المسجد او الجهة العرفية على االقوىاالقطار و
  : مسائل         
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 ـ يتعين االستقبال في الفرائض اليومية اداء وقضاء وغيرهـا وغيـر    838 مسألة          
الفرائض اليومية من الفرائض وفي صالة االحتياط وقضاء االجزاء مـن الـصالة المنـسية               

يتعين القبلة ايضاً في الصالة المعادة جماعة وفي النافلة فـي  واالولى ايضاً في سجود السهو و 
  .حالة االستقرار دون حالة المشي والركوب فتجوز الصالة على خالف القبلة فيهما

 ـ تعرف القبلة بالعلم وبالبينة وتكفي البينة عن العلـم علـى االقـوى     839 مسألة          
  .طمئنان من قوله كفىوالتكفي شهادة العادل الواحد نعم لو حصل اال

 ـ تقوم مقام العلم والبينة االمارات االخرى منها الجدي فيجعل خلـف   840 مسألة          
المنكب االيمن في اوساط العراق كالنجف وبغداد والحلة وما واالها ويجعل في االذن اليمنـى               

يسر في الشام   في البصرة وما واالها وعلى الكتفين في الموصل وما قاربه وخلف المنكب اال            
وما قاربه وبين العينين على عدن ونحوه وعلى االذن اليسرى على صنعاء وما حاذاها وعلى               

  .صفحة الخد االيسر في الحبشة
 ـ من االمارات جعل سهيل على عكس الجدي وجعل الـشمس الهـل    841 مسألة          

قطة الجنـوب او جعـل      العراق إذا زالت الشمس عن االنف إلى الجانب االيمن عن مواجهة ن           
المغرب عن اليمين والمشرب عن الشمال الهل العراق في المواضع الّتي فيها الجـدي بـين                

  .الكتفين كالموصل وما وااله
  ـ من االمارات المحراب الّذي صلى فيه امام معصوم او مكان فيه قبر 842 مسألة          

 وال تبديل ومنها قبلة بالد المـسلمين        معصوم إذا علم بكيفية صالته فيه ودفنه من غير تغيير         
وقبورهم ومساجدهم ما لم يعلم االشتباه بالوضع وان كان االولى تحصيل العلم فـي جميعهـا                

  .لحصول الشك في الكثير منها وعدم احراز الكيفية فيها
 ـ هذه االمارات المتقدمة وال سيما جدي وسهيل انما هي طريق إلـى   843 مسألة          
 حصل الطريق المفيد إلى العلم كاآلالت والموازين المصنوعة في عـصرنا             قبلة فاذا معرفة ال 

  .الّتي يحصل منها االطمئنان او العلم قدمت على تلك العالمات
 ـ البد من العلم للقبلة ويقوم مقام العلم شهادة العادلين العارفين بالقبلـة   844 مسألة          

ء الحسية وإذالم يحصل العلم وال البينة تعين العمـل           لمبادىبحيث كانت شهادتهما مستندة إلى ا     
بالظن االقوى فاالقوى وان حصل من اخبار الكافر الّذي يوثق بـه مـن اهـل الخبـرة وإذا                   
تعارض الظن القوي الحاصل من قول الكافر والظن الضعيف الحاصل من قول المسلم قـدم               
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 صاحب المنزل ما لم يحـصل الظـن وإذا          الظن القوي من قول الكافر بالقبلة وال يعتبر قول        
  .امكنه تحصيل العلم وجب

 ـ يكتفي بالبينة وان امكن للشخص تحصيل العلم إذاكانت البينة مستندة  845 مسألة          
ء الحدسية واما إذا رجعـت البينـة إلـى           ء الحسية دون رجوع البينة إلى المبادى       إلى المبادى 

  .ل ونحو ذلك فاالقوى الرجوع إلى العلم وعدم االخذ بالبينةاالمارات السابقة من الجدي وسهي
 ـ إذا تعذر الظن وتساوت الجهات في نظر المصلي صلى إلى الجهات  846 مسألة          

  .االربعة بخطوط متقابلة على االقوى
 ـ ال يشترط في الفريضة الثانية كالعصر والعشاء التوجه إلى عين ذلك  847 مسألة          

  .ط الّذي صلى عليه في الفريضة االولى وان كان اولىالخ
 ـ إذا لم يتمكن من الصالة إلى الجهات االربعة لضيق الوقت تعين عليه 848 مسألة          

  .ان يصلي بمقدار ما يسع من الفرائض من ثالث فرائض او اقل
ي إلى ما يحتمله  ـ إذا علم بعدم القبلة في بعض الجهات تعين ان يصل  849 مسألة          
  .من القبلة
  ـ إذا تعين عليه الصالة إلى اربع جهات او إلى االقل منها فاالولى ان 850 مسألة          

يقدم صالة الظهر مثال في جميع جهاتها على العصر وان جاز ان يصلي الظهر إلى بعـض                 
  .الجهات ثم يصلي العصر عقيبها وهكذا إلى آخر الجهات على االقوى

بعض الجهات الّتي يظن بأنها القبلة ثم ظهر انها غيـر    ـ إذا صلى إلى 851 مسألة          
القبلة ولم تقع صالته إلى ما بين يمين القبلة ويسارها اعاد الصالة وان وقعت بـين اليمـين                  
واليسار لم يجب اعادتها واما إذا صلى إلى الجهات االربعة فال يمكن فرض وقوع الصالة إلى   

  .ة ويسارها او إلى استدبار القبلةيمين القبل
 ـ إذا حصل المكلف الظن في القبلة في جهة من الجهات فـال يجـب    852 مسألة          

  .تجديد الظن لفريضة اخرى
 ـ إذا ارتفع ظنه السابق او اجتهاده بعد ان صـلى الفريـضة االولـى     853 مسألة          

 وال يجب عليه اعادة الظهر اال إذا كان في          كالظهر وجب عليه العمل في العصر بظنه االخير       
  .صالته مستديراً للقبلة او محض اليمين او اليسار

 ـ إذا تبدل ظن المصلى في اثناء الصالة وجب عليه االعادة إذا كـان   854 مسألة          
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  .مستديراً للقبلة بصالته او كانت الصالة إلى اليمين او اليسار
اختلف المجتهدان او المقلدان في تعيين القبلة بأنها عين الكعبة او  ـ إذا  855 مسألة          

الجهة الّتي فيها الكعبة فمن قال بالجهة وصلى متوجهاً إلى عين الكعبة صحت صالته حتى لو                
كان مأموماً خلف امام يعتقد بأن القبلة عين الكعبة واما من كان رأيه عين الكعبة وصلى إلى                 

  .كعبة بطلت صالتهالجهة ولم يصادف عين ال
 ـ يجوز اقتداء القائل بالجهة المام يرى انها عين الكعبة دون صـورة   856 مسألة          

العكس إذا لم يصادف الكعبة في ضمن الجهة نعم لو صادف في صالته الكعبة فـي ضـمن                  
  .اجهة صحت صالته

 احدهما باآلخر مـا   ـ إذا اختلف المكلفون في ظن القبلة جاز ان يقتدى 857 مسألة          
  .لم يضر بهيئة الجماعة وال يصل إلى حد االستدبار او اليمين او اليسار

 ـ إذا ظهر الخطاء بعد الجزم بالقبلة او الظن بها فان كان مستديراً او  858 مسألة          
  .إلى اليمين والشمال اعاد الصالة في الوقت دون الخارج واال فال اعادة عليه

يتخير المكلف بصالة االموات إلى احد الجهات االربعة وفيما ال يمكن التكرار  ـ  859مسألة 
  .فيه ايضاً كالمحتضر والدفن والنحر وان كان االولى القرعة في تعيين الجهة

 فيما يجب فيه االستقبال

 ـ يجب االستقبال في الفرائض اليومية وفي قضائها واالحتيـاط وفـي    860 مسألة          
ستحبة بالعرض كالصالة المعادة جماعة او احتياطاً وفي صالة اآليات واالمـوات            الصالة الم 

والنافلة بشرط االستقرار ال في حالة المشي والركوب كما عرفت واالولى التوجه إلى القبلـة               
  .في قضاء االجزاء المنسية من الصالة وفي سجدتي السهو ايضاً

صالة قائماً ان يقع وجه المصلى ومقاديم بدنـه   ـ كيفية االستقبال في ال 861 مسألة          
  .إلى القبلة والمعتبر في ذلك الصدق العرفي وان كان االولى االستقبال حتى في اصابع رجليه

 ـ كيفية االستقبال في الصالة ان يكون وجه المصلي وصدره وبطنـه   862 مسألة           
هيئة المدفون وامـا المـستلقى فكهيئـة        ورأس ركبتيه إلى القبلة واما في المضطجع فالقبلة ك        

  .المحتضر
 ـ يستحب االستقبال في مواضع وهي في حالة الدعاء وقرائة القـرآن   863 مسألة          

والذكر والتعقيب وفي المرافعة عند الحاكم الشرعي وفي سجدتي الشكر وسجدة التالوة وحال             
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  .الجلوس مطلقاً
لقبلة واستدبارها في حالة التخلي ويكـره االسـتقبال    ـ يحرم استقبال ا 864 مسألة          

  .للقبلة في حالة الجماع ولبس السراويل
 احكام خلل القبلة

 ـ إذااخل المصلي بالقبلة عن علم وعمد بطلت صالته وإذااخل بالقبلـة   865 مسألة          
ت الصالة قد وقعت    جهالً او نسياناً او غافالً او لخطأ في االعتقاد او لضيق في الوقت فان كان              

الصالة وقد دخل    بين اليمين واليسار صحت صالته وان كان منحرفاً وعلم بأنحرافه في اثناء           
بحجة شرعية صح ما تقدم منه من االجزاء ووجبت االستقامة في بقية االجـزاء االخـر وان          

يه مطلقـاً  كان االولى في الفرع المذكور هو االعادة ما لم يكن مخطأ في اجتهاده فال اعادة عل           
واما إذا انحرف إلى اليمين او اليسار وكان المصلي مستديراً للقبلة فان اخطأ في اجتهاده اعاد                
في الوقت دون الخارج واالحوط وجوباص ان لم يكن قوياً هو االعادة وال سيما فـي حالـة                  

  .االستدبار
ن عالماً عامداً حـرم   ـ إذا ذبح الحيوان او نحرا إلى غير القبلة فأن كا 866 مسألة          

  .الحيوان وان كان ناسياً او جاهالً او لم يعرف جهة القبلة لم يحرم
 ـ إذا تعذر استقبال القبلة بأن كان الحيوان عاصياً عـن االسـتقبال او    867 مسألة          

واقعاً في بئر او حفرة ولم يمكن استقباله إلى القبلة جاز ذبحه او نحره وان لم يكن على جهة                   
  .القبلة

 الستر والساتر

  :الستر مطلقاً والستر في حال الصالة اما األول ففيه مسائل:  الستر قسمين         
 ـ يجب ستر العورتين من القبل والدبر مطلقاً في الصالة وغيرها عن  868 مسألة          

 واالنوثية  كل مكلف من رجل وامرأة عن كل واحد من ذكر وانثى كان مماثالً له في الذكورية               
ام ال محرماً كان الطرف او غير محرم نعم يستثنى الزوج والزوجة والسيد واالمة إذالم تكن                

  .االمة مزوجة او محللة لغيره
 ـ يجب الستر عن الصبي المراهق للبلوغ ويحرم النظر إلى عورتـه   869 مسألة          

  .ى المميز ايضاً واالولى ترك النظر إلى عوره
 ـ يجب ستر تمام بدن المرأة عدا الزوج والمحارم وعد الوجه والكفين  870ألة  مس         
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منها ما لم يكن النظر بتلذذ وريبة فيجب الستر ويحرم النظر حتى إلى الوجه والكفين وبالقياس          
  .إلى المحارم ايضاً وان كان االولى شديداً ستر الوجه والكفين عن غير المحارم

ا ال يجوز النظر إلى ما ذكرناه يحرم النظر ايـضاً فـي المـرآة     ـ كم 871مسألة           
  .والماء الصافي سواء كان بتلذذ ام ال

  : واما الثاني وهو الستر في حال الصالة وفيه مسائل         
 ـ يجب ستر العورة في حالة الصالة وتوابعها من الـصالة الواجبـة    872 مسألة          

واالولى في سجدتي السهو ايضاً اما التستر في صالة الجنـائز او            والنافلة وفي الطواف ايضاً     
  .سجدة الشكر او التالوة فليس بواجب وان كان اولى

 ـ ال يجب في حال الصالة ان يستر ما في بطن الفـم مـن االسـنان     873 مسألة          
لـك وال   واللسان وال ما على الوجه في النساء من الزينة كالكحل والحلي والـسوار ونحـو ذ               

  .الشعر الموصول بشعرها
 ـ الواجب في الستر قبال من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر هو ستر  874 مسألة          

لون البشرة وان كان االولى ستر الشبح ايضاً والعجان وهو ما بين حلقة الـدبر إلـى اصـل            
  .القضيب

ر اليها بريبة ولو إلى كفها  ـ إذاطمثت المرأة او علمت بوجود من ينظ 875 مسألة          
  .ووجهها وجب عليها التستر وإذا تركت ذلك عمداً في الصالة صحت صالتها وان اثمت

 ـ يجب على المرأة ان تستر رقبتها في حال الصالة وذقنها واالولى ان  876 مسألة          
  .تستر ايضاً المقدار الّذي يرى عند اختمارها

ت عورة المصلي لنسيان او غفلة في اثنـاء الـصالة او بـدت     ـ إذابد 877مسألة           
العورة من جهة االضطرار كما إذارفع الريح ثوب المصلي في اثناء الصالة وجبت المبـادرة               

  .إلى التستر في جميع الصور بما يعد عرفاً مبادرة من غير تراخي
نوب او مـن جهـة    ـ يجب التستر في جميع الجوانب من الشمال والج 878 مسألة          

الفوق او التحت نظير ما إذا كان الشخص واقفاً على الشطح وعلم ان احداً ينظر اليـه مـن                   
  .األرض فأنه يجب عليه التستر

 ـ ال تعتبر الساترية عن نفس المصلي فإذا نظر المصلي فـي حالـة     879 مسألة          
 صالته وان كان االولى التستر      الركوع او السجود إلى عورته من جيبه او بين ثيابه لم تبطل           
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  .في هذه الصورة ايضاً
 ـ االولى ستر الشبح من وراء الثياب وإذا تميزت العورة من القضيب  880 مسألة          

  .واالنثيين والدبر كان حراماً
 ـ جميع بدن المرأة هو عورة في الصالة حتى الرأس والـشعر نعـم    881 مسألة          

  .ان إلى الزندين والقدمين إلى الساقين مما وجب غسله في الوضوء ومسحهيستثنى الوجه واليد
 ـ يجب على المرأة ان تستر شيئاً مما ال يجب ستره الحراز الواجـب   882 مسألة          

  .مما يجب ستره
  . ـ تجب المبادرة في الستر من الصبية إذابلغت اثناء الصالة883 مسألة          
 ـ ال يجب على االمة ستر رأسها وال الشعر والعنق فضال عن الـشعر   884 مسألة          

  .االجنبي عنها الموصول بشعرها
 ـ يكفي في التستر كل مايمنع من النظر من ثوب ويد وورق وطـين   885 مسألة          

  .وماء وظلمة ويكفي في تستر الدبر االليتان
ين في حال االختيار في الصالة ان اجزء  ـ ال يكفي التستر بالطلي بالط 886 مسألة          

  .في حال االضطرار على االقوى ما لم يعد ساتراً تاماً في العرف
 ـ االقوى جواز التستر في الورق والحـشيش فـي حالـة االختيـار      887 مسألة          

واالضطرار واالحوط وجوباً اختصاص ذلك في حالة االضطرار ويجزى في حالة االضطرار 
  .قطن واصوف مما ليس بمنسوج فضال عن المنسوجايضاً ال

 شرائط لباس المصلي

  ...األول والثاني هو الطهارة واالباحة:  وهي امور         
 ـ يشترط في جميع لباس المصلي الطهارة عدا ما ال تتم بـه الـصالة    888 مسألة          

  .منفرداً او المحمول كذلك
يع لباس المصلي االباحة من غير فرق بين الساتر منه  ـ يعتبر في جم 889مسألة           

  وغيره ويعتبر ايضاً في المحمول االباحة لكن بشرط ان يكون المحمول واللباس
  .يتحركان بحركة المصلي

 ـ ال فرق في الغصب بين ان يكون عيناً او منفعة او متعلقاً لحق غيره  890 مسألة          
  .يان الصالةعلى وجه ان يكون الحق ينافي ات
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 ـ إذا صلى في المغصوب عالماً عامداً بطلت صالته وان كانت بخيط  891 مسألة          
منه واما إذا كان جاهالً بالحرمة عن قصور لم تبطل صالته واما إذاكان عن نقصير بطلـت                 

  .صالته ايضا
 تلـف   ـ إذا اضطر المصلى إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه او مخافة 892 مسألة          

  .المغصوب وكان غير غاصب صحت صالته واال بطلت
 ـ إذا اذن المالك في الصالة فأن صرح بشمول االذن للغاصب او لقيام  893 مسألة          

  .القرائن صحت الصالة لكل احد واال اختص االذن لغير الغاصب
ن الحركـة   ـ إذا تحرك المغصوب المحمول بحركات الصالة ما لم تك 894 مسألة          

  .بنحو االستلزام فاالقوى عدم البطالن وان كان االولى البطالن
 ـ إذا جهل المصلي او نسي الغصبية ثم علم او تذكر بأثنـاء الـصالة    895 مسألة          

وامكنه نزعه وجب نزعه على النحو المتعارف وصحت صالته ان كان له ساتر غيره وان لم              
ر فاذا اتسع الوقت ولو بأدراك ركعة وجب قطعها واتيانـه           يتمكن من النزع ولم يحصل السات     

  .بالصالة ثانياً واال اشتغل في الصالة في حال نزع الثياب
 ـ إذااستقرض ثوباً او اشتراه وكان من نيته اداء العوض من الحرام او  896 مسألة          

  .عدم االداء ايضاً فالحكم هو بطالن الصالة فيه
 ـ إذا اشترى المصلي ثوباً ولباساً بعين ما تعلق به الحق من الخمـس   897 مسألة          

والزكاة ولم يكن من عزمه اداء الحق بطلت، صالته اال إذا ضمن المشتري الخمس او الزكاة                
  .ضماناً شرعياً وجوزناه من الحاكم الشرعي وانّه من وظائفه

  :ذكي اللحم وفيه مسائل الثالث ـ ان يكون لباس المصليى من الحيوان الم         
 ـ ال تصح الصالة في جلد غير المذكي من الميتة سواء كان من حيوان 898 مسألة          

  .محلل اللحم اومن محرم اللحم مدبوغاً او غير مدبوغ
  ـ يد المسلم على حيوان او جلد وكان تصرفه في الجلد او اللحم بمـا  899 مسألة          

المسلمين وارضهم كذلك بان كان في مقام االسـتعمال فـي التذكيـة             يناسب التذكية او سوق     
  .فمحكوم كل ذلك بالتذكية فتجوز الصالة في المشكوك بتذكيته وعدمه

 ـ المأخوذ من يد الكافر والمطروح في ارضهم وسوقهم او المأخوذ من  900 مسألة          
  . فال تصح الصالة فيهيد مجهول الحال من غير سوق ا لمسلمين محكوم بعدم التذكية
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 ـ صوف الميتة وشعرها ووبرها وكل ما ال تحلهن الحياة تصح الصالة 901 مسألة          
  .فيه

 ـ إذا شك في جلد او نحوهن انّه مما ال تحله الحياة من الحيوان او من  902 مسألة          
و سوق المسلمين وارضـهم إذا      الميتة تعين احراز التذكية اما بالعلم او بالبينة او بيد المسلم ا           

  .كان في مقام ترتيب االثر
 ـ إذا كانت اليد والسوق في مقام ترتيب االثر وان علم سبق يد الكافر  903 مسألة          

ولكن يجوز ان تكون يد المسلم سابقة عليه فأنه محكوم بالتذكية وتصح الصالة فيه وامـا إذا                 
  .لم فمحكوم بعدم التذكية وال تصح الصالة فيهسبقت يد الكافر ولم يحتمل سبق يد المس

 ـ إذا صلى في الميتة وكان جاهالً فيها لم تجب االعادة ما لم يكن ملتفتاً 904 مسألة          
  .او شاكاً فأنه تجب االعادة

 ـ إذا صلى نسياناً في الميتة اعاد الصالة في الوقت والخارج ما لم تكن  905 مسألة          
ا ال نفس لها واما المشكوك بأنه من جلد الحيوان او المصنوع من المعـادن والـنفط    الميتة مم 

  .كالالستيك ونحوه فتجوز الصالة فيه
ـ ان ال يكون من اجزاء ما ال يؤكل لحمه وان كان مذكى فال تجوز الصالة                  الرابع          

  .في جلد غير المأكول وال في شعره وصوفه ووبره
 ـ ال تصح الصالة في فضالت ما ال يؤكل لحمه وان كان مخلوطاً به  906 مسألة          

  .او محموالً وال في عرقه وريقه
 ـ ال تبطل الصالة بفضالت االنسان وتوابعه فال مـانع مـن الـشعر     907 مسألة          

  .الموصول بشعر المصلي من االنسان
لحمه بين ان يكون ملبوسـاً او   ـ ال فرق فيما هو ممنوع مما ال يؤكل  908 مسألة          

جزء منه او واقعاً على لباس المصلي كشعر السنور مثالً واالولى ايضاً ترك ذلك ولو كان في 
  .حقه وفي جيبه

 ـ إذا صلى الشخص في غير المأكول جـاهالً بالموضـوع او ناسـياً     909 مسألة          
رب البطالن وال سيما إذا كان الجهل فاالقوى صحة صالته اما الجاهل بالحكم والناسي له فاالق   

  .عن تقصير
 ـ الخز الخالص غير المغشوش بوبر االرانب والثعالب تصح الـصالة   910 مسألة          
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فيه واما الفنك والسمور والحواصل فاالقوى عدم صحة الصالة فيها واالولى فـي الـسنجاب               
  .ذلك

  : مسائل         
س الذهب للرجال في الصالة وغيرها كان الذهب خالصاً  ـ ال يجوز لب 911مسألة           

  .او ممزوجاً من غير فرق بين ما تتم به الصالة وبين ما ال تتم الصالة به
 ـ ال تبطل الصالة في المحمول من الذهب مسكوكاً كان او غيـره وال   912 مسألة          

  .تبطل بشد االسنان وال تلبيسها ايضاً
ـ 913 مسألة            يجوز للنساء لبس الذهب في الصالة وغيرها وكذا يجـوز للـصبي    

  .المميز
 ـ لو شك في معدن انّه من الذهب أم الجازت الصالة فيـه وامـا إذا    914 مسألة          

صلى في الذهب جاهالً بالحكم وكان عن نقصير فاالقوى البطالن واما إذا كان ناسياً فاالقوى               
  .الصحة

ـ ال بأس بالذهب في قاب الساعة وان حمل في الصالة بل حتى فـي                915 مسألة            
  .زنجير الساعة إذاعلق على الرقبة على االقوى

 ـ يجوز افتراش الذهب بل والتدثر به ما لم يخرج عن عنوان التـدثر   916 مسألة          
  .إلى اللبس
  :ـ ان ال يكون لباس المصلي حريراً  السادس         
  :ئل مسا         
 ـ ال يجوز لبس الحرير للرجال في الصالة وغيرها كان ساتراً للعورة  917 مسألة          

اوال نعم ال مانع مما ال تتم به الصالة كالتكة والقلنسوة على االقوى ويجوز ذلك مع الضرورة                 
ليرد او مرض او في حال الحرب وعليه تصح الصالة وان كان االولى جعل الساتر من غير                 

  .يرالحر
 ـ تصح الصالة للنساء وان كان حريراً وكذا يجوز للخنثى المشكل وان  918 مسألة          

  .كان االولى الترك للخنثى
 ـ ال بأس في الحرير الممزوج بالقطن وغيره إذا خـرج عـن كونـه     919 مسألة          

  .لى التدثر اللبسحريراً وال بأس بغير الملبوس من الحرير كاالفتراش والتدثر ما لم يصدق ع
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 ـ االولى ترك لبس الثوب إذا كان احد نسفيه حريراً او طرف العمامة  920 مسألة          
إذا كانت زائداً على مقدار الكف وال بأس بما يرقع به الثوب من الحرير وان زاد على مقدار                  

حريـر فـي   الكف وال بأس في الثوب الّذي جعل بين بطانة الحرير نعم إذا جعل وصلة من ال         
  .الثوب بين الظاهر والباطن فال يجوز لبسه وال الصالة فيه

 ـ تجوز العصابة من الحرير في الجبيرة وفي الجروح والقروح وفـي   921 مسألة          
  .حفيظة المسلوس والمبطون

 ـ إذا صلى في الحرير جهالً او نسياناً فاالقوى صحة صالته ما لم يكن 922 مسألة          
  . عن تقصير وإذا كان متردداً فاالقوى البطالنالجهل

 ـ إذا شك في ثوب انّه من الحرير المحض اومن المخلـوط صـحت    923 مسألة          
  .الصالة فيه وجاز لبسه

 ـ إذاانحصر الثوب بالحرير وكان مضطراً إلى آخر الوقـت صـحت    924 مسألة          
 الحرير صلى عارياً وكذا الحكـم فـي الميتـة         الصالة وجاز اللبس وإذا لم يكن له ساتر غير        

  .والمغصوب والذهب وفي النجس ايضا
 ـ إذا اضطر إلى لبس احد الممنوعات من الميتة والمغصوب والذهب  925 مسألة          

والحرير والنجس قدم النجس على الجميع ثم قدم غير المأكول ثم الذهب او الحرير وان كـان             
  . الحريراالولى تقديم الميتة على

   ـ يجب تحصيل الساتر بالصالة ولو باالستعارة والهبة فضال عن926 مسألة          
االجارة والشراكة ما لم تكن االجارة والشراء باكثر من المثل فضال عن االضرار او في الهبة        

  .والعارية حرجاً
عنوان الهتـك   ـ االولى ان ال يلبس الشخص لباس الشهرة وان انطبق  927 مسألة          

حرم ويحرم لبس الرجال لمالبس النساء بأن يتخذ الرجل زي النساء وان كان االقـوى عـدم               
  .بطالن الصالة فيه

 ـ إذا لم يجد الساتر تعين ما يحصل به ستر العورة من طين او وحـل   928 مسألة          
لمة او عمى تخيـر     او حفرة وصلى قائماً وان لم يجد ما يستر عورته فأن امن الناظر ولو بظ              

بين صالة المختار وااليماء إلى الركوع والسجود وان احتمل الناظر صـلى جالـساً وانحـى       
  .للرجوع والسجود على نحو ال تبدو عوتره وان لم يمكن ذلك له فيؤمى برأسه
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 ما يكره من اللباس حال الصالة

امة والكساء واالولى  ـ يكره لبس الثوب االسود حتى للنساء عدى العم 929 مسألة          
اجتناب مطلق المصبوغ ويكره السروال وحده وان كان ساتراً وللنساء الثوب الواحد والحزام             
للرجل واللئام ان لم يمنع من القراءة والنقاب للمرأة ان لم يمنعها من القراءة ويكره ثوب مـن            

ـ             ذي يوجـب التكبـر     ال يتوقى من النجاسة وثوب فيه تماثيل او ممتزج باالبريسم والثوب الّ
واستصحاب الخاتم الّذي عليه صورة وكذا الدرهم واالبتزار فوق القميص وادخال اليد تحـت              

  .الثوب المالصقة للبدن
 ما يستحب من اللباس

 ـ يستحب العمامة مع التحنك دون اسدال الحنك فان ذلـك فـي غيـر     930 مسألة          
  .الصالة واستعمال الرداء خصوصاً لالمام

 ـ يستحب ان يكون لباس المصلي من القطن او اكتان وان يكون ابيض  931 مسألة          
  .وان تكون انظف ثيابه واستعمال الطيب فأن الصالة مع الطيب تعادل سبعين صالة

 ـ يستحب الستر ما بين السرة والركبة ولبس الخاتم من العقيق ولـبس   932 مسألة          
  .المرأة قالدتها

 ـ االولى في جميع ما ذكرناه من المستحبات والمكروهات وما ذكـره   933 مسألة          
الفقهاء في هذا الباب ان يؤتى به رجاء في المستحبات ورجاء الترك في المكروهات حيث ان                

  .جملة منها ثبت استحبابه وكراهته من جهة التسامح في أدلة السنن
 مكان المصلي

 عليه المصلي ولو بالوسائط وما شغله من الفضاء ويعتبـر            مكان المصلي ما استقر             
  :فيه امور
  :اباحة المكان وفيه مسائل:  األول         
 ـ يعتبر ان ال يكون المكان من موضع السجود مغصوباً نعم لو كـان   934 مسألة          

مـوارد  غير موضع السجود مغصوباً فاالحوط وجوباًاعادة الصالة ايضاً وهكذا فـي جميـع              
  .الغصب مما تقدم اوتأتي وال سيما إذاكان عن تقصير من مكان المصلي

 ـ ال فرق في تعلق الغصب بالعين او بالمنفعة اوتعلق حق به فإذا صلى 935 مسألة          
من غير استئذان صاحب الدار والموجر وحق الغريم اوحق الميت في ثلثه الّـذي لـم يفـرز           
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تحقق التصرف واقعاً وان كان بالنظر البدوي لـيس تـصرفاً وال     بطلت الصالة على االقوى ل    
  .سيما في حق الغرماء

 ـ إذا كان المكان متعلق حق السبق كمن سبق إلى مكان فـي المـسجد    936 مسألة          
  .فاألقوى عدم بطالن الصالة وان كان مأثوماً

رير وملـك المنفعـة    ـ المكان للمصلي اعم من اارض والفرش والـس  937 مسألة          
والفضاء الّذي يقع فيه الصالة فإذا كانت األرض والمنفعة مباحة والفضاء مغـصوباً بطلـت               
الصالة ايضاً وكذا لو كانت مباحة والفرش الّذي عليها مغصوباً نعم مثل الخيمة والـسقف إذا                

ذا كان مغصوبين واألرض غير مغصوبة تصح الصالة على االقوى واما في مثل الـسفينة إ              
  .كان بعض الواحها مغصوباً وصلى على االلواح غير المغصوبة فاالقوى صحة الصالة

  . ـ إذا علم بالغصبية ولكن لم يعلم ببطالن الصالة بطلت صالته938 مسألة          
 ـ إذا اشترك شخصان او اكثر في ملك ولم يحصل افراز الـسهام لـم    939مسألة           

  .ال يجوز التصرف اال برضاهمتصح الصالة اال بأذنهم و
 ـ إذا كان المال متعلقاً لحق شرعي كالزكاة والخمس وليس من قـصد   940 مسألة          

المالك اداء الحق او باع المالك من شخص ولم يؤد حقه هو بنفسه وال المـشتري لـم يجـز                    
  .التصرف وبطلت الصالة وإذاادى احدهما صحت الصالة او ضمن احدهما 

 ـ ال يجوز التصرف في مال الميت إذا كانت عليه ديـون النـاس او    941 مسألة          
الديون االلهية كالخمس والزكاة وتبطل الصالة فيه ايضاً نعم إذا أدى الوارث او ضمن الوارث     

  .ضامن جازت الصالة وصح التصرف
فيما إذا كان  ـ يكفي في االذن اذن الوصي والورثة او الحاكم الشرعي  942 مسألة          

  .على الميت ديون او كان الورثة كلهم قاصرين او مجانين
 ـ اذن الوصي معتبر فيما تعلقت وصايته بثلث الميت او واليته علـى   943 مسألة          

  .القاصر والمجنون
 ـ إذا علم الرضا من صاحب الملك ولم يأذن بالفعل كما لو منع زيـد   944 مسألة          

ن دخول داره ثم جاءه زيد بن خالد ويعلم زيد بن خالد ان المنع ليس له صـحت               ابن عمرو ع  
  .الصالة وجاز الدخول وان اذن لشخص ولكن الشخص يعلم عدم رضاه بطلت صالته

 ـ تصح الصالة وان علم الرضا ولو بالفحوى كالدار المعدة للـضيافة   945 مسألة          
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 له الشخص للدخول بداره او جـوز لـه النـوم او             والفنادق والحمامات ونحوهما او من اذن     
  .النزول عنده فأنه يعلم بالفحوى جواز صالته فيها

 ـ تصح الصالة من غير حاجة إلى اذن المالك صراحة في االراضـي   946 مسألة          
  .المتسعة جداً على وجه ال يمكن للناس اجتيازها في اوقات الصالة

ى في األرض المغصوبة جاهالً بالحكم من الحرمة صـحت   ـ إذا صل 947 مسألة          
  .صالته ان كان جهله عن قصور وبطلت ان كان عن تقصير

 ـ إذا مات الميت وعليه ديون مستغرقة للمال ام ال فال يجوز للورثـة   948 مسألة          
االذن مـن   وغيرهم التصرف قبل اداء الدين وتبطل الصالة في ملك الميت اال بوفاء الدين او               

  .الغريم
 ـ يجب على الغاصب الخروج من المكان وقطع الصالة اال إذا كـان   949 مسألة          

الوقت ضيقاً فأنه يتعين عليه االشتغال بها في حال الخروج وااليماء للركوع والسجود إذا كان               
المغصوب او  الركوع والسجود موجباً لزيادة المكث في المكان وكذا لو دخل ناسياً في المكان              

جهال في الموضوع او تخيل االذن فانه يتعين عليه الخروج وااليماء للركوع والـسجود فـي                
  .حال ضيق الوقت

 ـ إذا دار االمر في الصالة في حالة الغصب بين ادائها بتمامهـا فـي    950 مسألة          
 لو اذن المالـك     الوقت او الخروج واداء ركعة او ركعتين في الوقت تعين الفرض الثاني واما            

في الصالة ثم رجع عن اذنه وهو في الصالة فاالقوى وجوب القطع ان كان الوقـت متـسعاً                  
  .والتشاغل في الصالة ان كان الوقت ضيقاً

 الثاني ـ ان ال يكون المصلي في مكان يحرم البقاء فيه او االسـتقرار عليـه مـن              
السقف المشرف على االنهيار او يصلي على       الوقوف والقعود نظير ما لو كانت الصالة تحت         

لى فراش فيه اسم الجاللة او اسمائه الحسنى المختصة         شيء يحرم القيام عليه كما إذا صلى ع       
به او اسم النبي العظيم وآله المعصومين والصديقة لتحقق الهتك مع االلتفات وفي اسم الجاللة               

  .اشد اثماً بمراحل كثيرة وان كان االقوى صحة الصالة فيما يحرم البقاء فيه وان اثم
لسقف الهابط الّذي ال يمكن للمصلي القيام به  ـ ال تصح الصالة تحت ا 951 مسألة          

او ال يسعه الصالة التامة من الركوع والسجود كما إذاكان المكان ضيقاً نعـم فـي صـورة                  
االضطرار تصح الصالة تحت السقف والمكان الضيق ونحو ذلك واما إذا استلزم الهتك السم              
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  .البعضالجاللة ونحوه تعين االيماء في افعال الصالة في الكل او 
 ـ إذا دار االمر بين مكانين بأحدهما يقدر على القيام وال يقـدر علـى    952 مسألة          

الركوع والسجود اال بااليماء وفي المكان االخر ال يقدر على القيام ويقـدر علـى الركـوع                 
 على  ضيقاً والسجود جالساً فيتعين تكرار الصالة إذا كان الوقت متسعاً والتخيير إذا كان الوقت            

  .االقوى
 الثالث ـ ان ال يكون المكان مما فيه حركة شديدة كالسيارة والقطار ونحـو ذلـك             

وتجب تأخير الصالة إلى المكان الّذي ال حركة فيه هذا في حالة االختيار وامـا فـي حالـة                   
 االضطرار فتجوز الصالة مع الحركة الشديدة وعندما ينحرف القطار او السيارة عـن القبلـة      

  .يتعين على المصلي تحويل وجهه إلى القبلة واالستقبال بمقاديم بدنه إلى القبلة
 ـ تصح الصالة في حال وقوف الطيارة والقطار والـسفينة والـسيارة    953مسألة           

وفوق بيدر الحنطة والشعير ايضاً إذا استقر البيدر واطمئن المصلي ببقـاء االسـتقرار فـي                
  .الصالة إلى آخرها

 ـ إذا امكن المصلي المراعات بأن يسكت حين االضطراب عن القرائة  954 مسألة          
  .او الذكر مثال بنحو ال ينافي الصالة تعين عليه ذلك

 ـ إذا احتمل عدم االستقرار او اطمئن بعدمه في حالة الصالة كمـا إذا   955 مسألة          
 ومـسجد النبـي      مقدسـة كبيـت اللّـه     اراد ان يصلي في مزدحم الزائرين فـي االمـاكن ال          

آله والعتبات المقدسة وفي االماكن الّتي يجوز ان يتحرك القطار فيها ولم يكـن               و عليه اهللا صلى
المصلي مصمما على اتمام صالته على كل حال او كان في معرض الريح والمطـر الـشديد     

م في هـذه المحـال      فاالقوى عدم صحة الصالة من اول الشروع فيها وإذا صلى برجاء االتا           
  .فاالقوى عدم صحة صالته من اول االمر ايضاً

  . الرابع ـ ان ال يكون المكان مما تسري النجاسة إلى بدن المصلي او لباسه فيه         
ـ 956 مسألة            إذا تعدت النجاسة إلى ثوب المصلي وبدنه بطلت صالته وامـا إذا    

  . تبطل الصالةكانت غير متعدية كالنجاسة الجافة فال
 ـ يعتبر في مسجد الجبهة ان ال يكون نجساً وال متنجساً وسواء كانـت   957 مسألة          

النجاسة جافة او متعدية فيعتبر في مسجد الجبهة عدم النجاسة مطلقاً واالولى ان يكون جميـع             
  .مكان المصلي طاهراً وخالياً عن النجاسة
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 الجبهة منخفضاً عن موضع القدمين او مرتفعاً عنـه          ـ ان ال يكون موضع      الخامس          
  .باكثر من اربع اصابع منضمة واال بطلت صالته

عدم   السادس إذا كان المكان محل وقوع الفتنة بين الرجل والمرأة االجنبية فاالقرب                     
صحة الصالة في المكان من كل منهما إذا تقارنا في احرام اصالة وصحت الـصالة االولـى          

  .إذا تقدمت احد الصالتين على االخرى بطلت المتاخرة وحرم اتيانهاو
 ـ إذا صلى في مكان يستلزم توهين مؤمن كما إذا صلى في المـسجد   958 مسألة          

منفرداً الظهار فسق امام الجماعة في المسجد فيشكل صحة صالته وحرمة مكثه واال صحت              
  . تبطل الصالة وال حرمة لهصالته نعم لو كان متجاهراً في الفسق فال

 ـ تبطل الصالة في االماكن المختصة بآالت اللهو والغنـاء كـضرب    959 مسألة          
  .العود ورقص الفواحش ومحال الزنا والمنكرات

 ما يستحب الصالة فيه ويكره

 ـ افضل االماكن في الصالة المسجد الحرام االصلي الّذي يحده بـاب   960 مسألة          
آله ويراد به االصلي منه وعليه عالمات موجودة إلى          و عليه اهللا  شيبة ثم مسجد النبي صلى     بني

اليوم ثم مسجد الكوفة والبيت المقدس من المسجد االقصى ثم من بعد ذلك المسجد الجامع ثـم                 
  .مسجد المحلة ثم السوق

ـ  961 مسألة           ساجد وافـضل   ـ افضل الصالة في مرقد النبي واالئمة من سائر الم
الـسالم   السالم فقد ورد ان الصالة عند علي عليه        مراقد المعصومين حرم امير المؤمنين عليه     

  .تعادل مائتي الف صالة
 ـ يستحب كثرة التردد إلى المساجد وخصوصاً المساجد المتروكة مـن   962 مسألة          

ة بها اال إذا تمكنت من التستر العبادة واما مسجد المرأة فاالفضل ان يكون بيتها ودارها الخاص
  .التام فاالفضل لها المساجد ثم دارها الخاصة بها ثم بيتها الخاص لها

 ـ قيل بكراهة موآكلة من ال يحضر المساجد ومناكحته وترك مشاورته  963 مسألة          
  .اولىفي األمور فهو وان لم تثبت الكراهة من االدلة وال استحباب الترك ايضاً ولكن الترك 

 ـيكره تقدم المصلى كراهة شديدة جداً على قبور المعصومين من النبي  964 مسألة          
علـى   وآله الطاهرين على االقوى ويلحق بذلك قبر الصديقة عليهاالسالم وإذا صلى متقـدماً            

قبورهم فال تبطل الصالة وان كان االولى ترك التقدم على قبورهم احتراماً لمقـامهم العظـيم                
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جالالً لمنزلتهم الرفيعة إذا تحقق الحائل كالجدار ونحوه فال محذور حيث ال ينافي االحترام               وا
  .وال كراهة
 ـ يكره للمرأة ان تتقدم على الرجل في حال الصالة ويتاخر موضـع   965 مسألة          

  .سجودها عن موضع قيام الرجل وان كان يسيراً إلى مسافة عشرة اذرع
 ـ يكره محاذاة المرأة للرجل في الصالة او صلى الرجل محاذياً لها معاً 966 مسألة          

وإذا تقدم احدهما على االخر صحت صالتهما وإذاكان بين احدهما واالخـر عـشرة اذرع او          
وجود حائل من جدار ونحوه او كان احدهما مرتفعاً في مصاله عن اآلخـر علـى وجـه ال                   

  .لرجل فال كراهة في الجميعتصدق المحاذات او تقدم المرأة على ا
 ـ ال فرق في الحكم بالكراهة في محاذات الرجل والمرأة بين المحارم  967 مسألة          

وغيرهم والزوج والزوجة واما في غير البالغين او المختلفين في البلوغ فالترك اولى نعـم ال                
  .فرق في الصالة بين النافلة والفريضة

م بالكراهة او الحرمة في مورد سعة الوقت وامـا فـي حالـة     ـ الحك 968 مسألة          
االضطرار فال كراهة وال مانع لصحة الصالة حتى على القول بالحرمة بل ولو امكنها وقوع               
بعض الركعات في غير محل المحاذات على االقوى والحكم بالكراهة او الحرمة مختص فـي     

  .حال الصالة
فريضة في داخل الكعبة او على سطحها وال بأس بالنافلة  ـ يكره اداء ال 969 مسألة          

في داخل الكعبة او على سطحها ويستحب ان يصلي النافلة في داخل الكعبة وفي كـل ركـن                  
  .ركعتين

 االماكن المكروهة في الصالة

 ـ يكره الصالة في الحمام فيما هو معرض النجاسة وال كراهـة فـي    970 مسألة          
 المزبلة والبيت الّذي فيه الخمر وبيت النار وبيت المجوس علـى تفـصيل              المسلخ ويكره في  

  ذكرناه في محله وفي مرابط البغال والحمير والبقر دون الغنم واعطان االبل
  .ومجارى المياه ومكان فيه تمثال ذي روح وعلى القبر وبيت فيه كلب غير كلب الصيد

السالم وعلى يمينهـا وشـمالها    ئمة عليهم ـتجوز الصالة خلف قبور اال 971 مسألة          
  .السالم  واالفضل الصالة عند جهة الرأس على وجه ال يساوي رأس االمام عليه

 ـ تجوز الصالة في البيع والكنائس وان لم ترش بالماء ومن غير اذن  972 مسألة          
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  .اهلها
 االماكن الّتي يستحب فيها الصالة

ة في المسجد الحرام تعادل الف الف صالة وفي مسجد النبـي   ـ الصال 973 مسألة          
بعشرة آالف وفي مسجد الكوفة واالقصى بالف صالة وفي المسجد الجامع بمائة صالة وفـي               
مسجد القبيلة خمس وعشرين وفي مسجد السوق باثنا عشر وان يتخذ في بيته مسجداً له معبداً                

  .للصالة وان لم يكن مسجداً بذلك المعنى
آله من  و عليه اهللا  ـ يستحب التردد إلى المساجد وقد جاء عن النبي صلى 974 مسألة          

 فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حـسنات             مشى إلى مسجد من مساجد اللّه     
  .ويمحى عنه عشر سيئات وترفع له عشر درجات

صلي فيه بل ويكره تعطيله فعن  ـ تستحب الصالة في المسجد الّذي ال ي 975 مسألة          
 مسجد خراب ال يصلي فيه اهله وعـالم بـين            السالم ثالثة يشكون إلى اللّه      عليه  ابي عبد اللّه  

  .جهال
  .ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار ال يقرء فيه

 ـ يستحب للمصلي ان يجعل بين يديه سترة للحيلولة بينه وبين من يمر  976 مسألة          
  .ان لم يكن امامه حائط او حائلبين يديه 
  ). مسجد الجبهة في بحث السجود ويأتي انشاء اللّه (         

 احكام المسجد

األول حرمة زخرفته بمعنى تزيينه بالذهب ونقشه بالصور        :  يعتبر في المسجد امور             
  . بيعهذوات االرواح وان لم يكن ذلك محرماً فمن المكروهات الشديدة الثاني ال يجوز

  : مسائل         
 ـ ال يجوز بيع المساجد وال آالتهما وان كان خراباً وإذاكان خراباً ولم  977 مسألة          

  .يمكن تعميره صرفت آالته في مسجد آخر
 ـ إذا لم يمكن االنتفاع باآلالت اصالً ال في المسجد الموقوف عليه وال  978 مسألة          

لك اآلالت في تعمير المسجد الّذي وقفت له واال ففي مسجد آخر وال             في مسجد آخر جاز بيع ت     
  .يجوز تبديل المسجد باالحسن اال إذا اوشك إلى الخراب او التلف

  : الثالث         



 128

 ـ يحرم تنجيس المسجد وإذاتنجس وجبت االزالة فوراً ان كان وقـت   979 مسألة          
ة وان صلى وترك االزالة وكان وقت الصالة متـسعاً    الصالة متسعاً وان كان ضيقاً قدم الصال      

  .فاالقوى صحة صالته وان اثم
 ـ إذا علم بالنجاسة في اثناء الصالة فاالقوى جواز القطع مع سعة وقت  980 مسألة          
  .الصالة

 ـ إذا علم بالنجاسة في اثناء الصالة فاالقوى جواز القطع مع سعة وقت  981 مسألة          
  .ةالصال

 ـ يجوز ادخال النجاسة غير المتعدية للمساجد ما لـم يوجـب الهتـك     982 مسألة          
  .كالعذرة ونحوها

  : الرابع         
 ـ ال يجوز اخراج الحصى وغيره من المساجد وان فعل تعين رده إلى  983 مسألة          

  .وغيرها  من كناسةالمسجد وإذا لم يتمكن فألى مسجد آخر ويجوز اخراج التراب الزائد
  : الخامس         
 ـ ال يجوز دفن االموات في المساجد إذالم يكن مأموناً مـن التلويـث    984 مسألة          

  .واالولى ترك الدفن مطلقاً نعم إذا اشترط الواقف الدفن فال ريب في جوازه
يسرى وتستحب  ـ يستحب الدخول للمساجد بالرجل اليمنى والخروج بال 985 مسألة          

صالة التحية بعد الدخول ويجزى عن التحية الصالة الواجبة او المـستحبة ويـستحب جعـل               
المطهرة على باب المسجد ويكره القاء النخامة والنوم ورفع الصوت اال فـي االذان ونحـوه                
وقراءة االشعار غير المواعظ والبيع والشراء والتكلم في امور الدنيا ودخول من اكل البـصل             

لثوم ممن له رائحة تؤذي الناس واخراج الريح وتمكين االطفال والمجـانين للـدخول فـي                وا
  .المساجد وان كان االولى تعويد االطفال وال سيما المميزين للمساجد

 االذان واالقامة

 ـ يستحب االذان واالقامة استحباباً مؤكداً وخصوصاً االقامـة حتـى     986 مسألة          
اً او على الرجال في الصبح والمغرب والعشاء ويبدل االذان واالقامة في            اوجبها بعضهم مطلق  

  ).الصالة(الصالة الواجبة غير اليومية كاآليات بقول المصلى قبلها ثالث مرات 
 اكبر اربع مرات واشهد ان ال اله اال   ـ اصول االذان ثمانية عشر اللّه 987 مسألة          
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 وحي على الصالة وحي على الفالح وحي على خير العمـل             للّه واشهد ان محمداً رسول ا      اللّه
 اكبـر مـرتين      كل واحد من الفقرات مرتين واما االقامة فأولها اللّه           اكبر وال اله اال اللّه      واللّه

  وبعد حي على خير العمل يقول قد قامت الصالة مرتين وفي آخر االقامة يقول ال اله اال اللّه                 
 فان هـذه الـشهادة       الرسالة للنبي في االذان واالقامة بأن علياً ولي اللّه        مرة واحدة ويشهد بعد     

شعار المذهب ورمز التشيع واظهار العقيدة فيستحب اتيانها وان لم تكن من فصول االذان او               
  .االقامة

 ـ البد في االذان واالقامة من عدم الفصل بينهما بأكثر من المتعـارف   988 مسألة          
  .االذان ثم االقامةواال اعاد 
 ـ ينبغي الترتيل في ادائهما وايضاح الكلمات ولكن ليس علـى نحـو    989 مسألة          

  .ترجيع الغناء
  . ـ يعتبر في اذان الصالة واالقامة قصد القربة حيث انهما من العبادة990 مسألة          
يوم الجمعة ومن يـوم   ـ يسقط االذان في امور في صالة العصر من  991 مسألة          

عرفة ويسقط االذان في صالة العشاء ليلة االضحى في المشعر الحرام ويـسقط االذان فـي                
  .صالة العصر للمستحاضة وفي صالة العشاء والعصر للمسلوس والمبطون

 ـ سقوط االذان في الموارد المذكورة عزيمة ال رخصة ما لم يحـصل   992 مسألة          
 من الفاصل الطويل النافلة والتعقيب وال يضر التعقيب والنافلة بـسقوط            الفاصل الطويل وليس  
  .االذان فيأتي باالذان

األول إذا صلى جماعة وقد جـاؤا  :  ـ يسقط االذان واالقامة في امور 993 مسألة          
  .باالذان واالقامة لصالة الجماعة

ه ال اذان عليه وال اقامـة وان لـم          إذادخل في مسجد وقد اقيمت الجماعة فان      :  الثاني          
  .يدخل في صالة الجماعة معهم وصلى منفرداً

 ـ إذا فرغ الناس من الجماعة ولم يتفرقوا او كان قبل انعقادها باالذان  994 مسألة          
  .واالقامة فاالولى ان يؤتى باالذان واالقامة برجاء الواقع وان كان االقوى عدم السقوط

 ـ يشترط في سقوط االذان واالقامة ان تكون الجماعة صـحيحة فـأذا    995  مسألة         
كانت باطلة اما لعدم اتصال الجماعة او لتجاهر امام الجماعة في الفسق او الن الجماعة مـن                 

  .العامة او النهم جنب او نحو ذلك مما يوجب بطالن الجماعة فأنه ال يسقط االذان وال االقامة
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ـ 996 مسألة            يعتبر في سقوط االذان واالقامة ان يكون المصلي مع الجماعة فـي   
مكان واحد اما إذا كانت الجماعة في داخل المسجد والمصلي في صحن المسجد فيستحب لـه                

  .االذان واالقامة
  ـ يسقط االذان واالقامة عند ضيق وقت الصالة الجل تحصيل الصالة 997 مسألة          
  .في وقتها
 ـ إذا تردد المصلي بأن الجماعة اذن لها واقيم او كانت في مكان واحد  998سألة  م         

او مكانين فاالولى عند ذاك ان يأتي باالذان واالقامة برجاء الواقع ال على وجه االستحباب نعم 
إذا شك في صحة، الجماعة وبطالنها لعدم عدالة امام الجماعة او لتجاهره بالفـسق او لعـدم                 

عة فاالولى ان يأتي بهما برجاء الواقع ال بعنوان االستحباب وان كان االقوى في              اتصال الجما 
الفروض هو االستحباب وعدم سقوطهما نعم لو شك في صحة الجماعة وبطالنها تعين اتيانهما 

  .بعنوان االستحباب
 ـ يشترط في صحة االذان واالقامة دخول الوقت للصالة فـإذا كـان    999 مسألة          

ان واالقامة قبل الوقت سواء كان عن عمد او نسيان فيتعين اعادتهما لعدم صحتهما قبـل                االذ
  .الوقت

 ـ يتعين ان يأتي باالذان واالقامة باللفظ العربي الصحيح فال يصح ان  1000 مسألة          
  .يأتي بهما بسائر اللغات او بالعربية الملحوظة او بتبديل الحروف ونحو ذلك

 ـ يشترط ان ال يفصل بين االذان واالقامة وإذا فصل بينهما فأن كان  1001لة  مسأ         
يعد فصال في العرف وليس اداء للفريضة في االذان واالقامة أعاد االذان واالقامة وان فصل               

  .بينهما بما ال يعد عرفا فاصال فا حاجة إلى االعادة
 يكون رجال إذالم تكن صالة الجماعـة   ـ يعتبر في المؤذن والمقيم ان 1002 مسألة          

  .كلها من النساء واال فتكفي المرأة في االذان واالقامة
 ـ إذا اخل بفصول االذان واالقامة اعاد المؤذن والمقيم من حيث اخل  1003 مسألة          

  .بهما
  ـ يستحب لمن يسمع االذان واالقامة ان يحكيهما ويكتفي بهمـا مـن   1004 مسألة          

  .سمع الحكاية ما لم يقع الفصل الطويل بين حكاية االذان واالقامة والصالة
 ـ إذا سمع الرجل اذان امرأة او اقامتها اجزئه عن االذان واالقامة له  1005 مسألة          
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واما إذا كان الداعي هو استماع صوت المرأة والتلذذ به على وجه صار هو الداعي االصلي                
  . عن االذان واالقامة في صالتهدون التبعي لم يجز

 ما يستحب للمؤذن والمقيم

 ـ يستحب للمؤذن ان يؤذن قائماً وان يكون مستقبالً للقبلـة وعلـى     1006 مسألة          
طهارة وان يضع يديه على اذنيه رافعاً على وجه المد بالكلمات وان يفصل بين فصول االذان                

  .لبنحو ويسير وساكناص غير متكلم بين الفصو
 ـ هذه األمور المذكورة في استحباب االذان ليست شرطاً في استحبابه 1007 مسألة          

  .ومشروعيته فيجوز ان يؤتي به بغير ما ذكر
 ـ يستحب في حال االقامة ان يستقر بدنه وان ال يرفع صـوته فـي    1008 مسألة          

 االقامة وان يكون بأقل من فصول       االقامة مقدار ما يرفعه في االذان وعدم الوصل في فصول         
  .االذان في الوصل

 ـ من المستحب ان يفصل بين االذان واالقامة بـسجدة او جلـسة او    1009 مسألة          
 وبدعاء او بالصالة ركعتين او بمشي خطوة او بالسكون يسيرا او بالتكلم واما فـي                 بذكر اللّه 

  .قامة وال الصالة بينهما في صالة المغربصالة الصبح فال يستحب التكلم بين االذان واال
 ـ يستحب ان يعين لالذان العادل العارف بالوقت وان يعلو في صوته  1010 مسألة          

  .ويؤذن في مكان مرتفع
 ـ إذا شك في االذان بعد اشتغاله في االقامة بني على وقـوع االذان   1011 مسألة          
 باالذان وإذا شك في فصل بعد االنتقال إلى فصل آخـر بنـي     شاكاً قبل االقامة اتى     وإذا كان 

على الوقوع وإذالم ينتقل إلى فصل آخر اتى به وإذاانتقل عن الفصل وشك في صـحته بنـي               
  .على الصحة

 الصالة واجزائها واحكامها

  الصالة هي العبادة المخصوصة ذات االركان والواجبات ومجموعها احـد عـشر                     
ا مع النية خمسة وينبغي للمصلي بعد احراز شرائطها ورفع موانعها ان يحصل             جزءاً واركانه 

شرائط القبول ويرفع موانعه من العجب وحبس الزكاة والحقوق الواجبة وان يترك الحرام وان       
ال يقوم للصالة متثاقالً او مدافعاً للبول والغائط والريح وتاركاً للحسد والتكبر والغيبة والنميمة              

 ومالحظاً في صالته حضور القلب واالقبال على الطاعة وخاشـعاً            وتائباً إلى اللّه  ونحو ذلك   
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  . سبحانه خاضعاً للّه
 النية

  . وهي القصد للفعل بعنوان االمتثال والقربة وفيها مسائل         
 ـ يعتبر في الصالة النية بمعنى قصد امتثال الصالة على وجه القربة  1012 مسألة          

 سبحانه وتعالى والبد في النية من حضورها في اول العمل وال يكفي الـداعي                ص للّه والخلو
االرتكازي كما عرفت في الوضوء والغسل والنية تأتي على مراتب ودرجات اعالهـا قـصد     

السالم الهي ما عبدتك خوفـاً مـن         اهليته سبحانه للطاعة والعبادة كما قال امير المؤمنين عليه        
 جنتك بل وجدتك اهال للعبادة فعبدتك ثم من بعد ذلك تسليماً لقضائه وقدره              نارك وال طعماً في   

او تفويضاً المره او محبة له او توكال عليه او شكراً لنعمه او صبراً على امـره او قـصداً                    
  .لثوابه وآخر المراحل امتثال العبادة دفعاً للعقاب والعذاب

  .ظ وال يتلفظ بها اال في نية الحج ـ ال حاجة في النية للتلف1013 مسألة          
 ـ يتعين على المصلي تشخيص العمل وتعيينه في صورة تعدد العبادة  1014 مسألة          

ان يقصد عنوان الفريضة من ظهر او عصر او مغرب او عـشاء او              : ووحدتها على االقوى  
  .ت صالتهصبح فاذا صلى ركعتين او اربعاً مثال ولم يقصد انها الصبح او الظهر بطل

 ـ البد في تعيين العمل من كونه اداء او قضاء فيما إذا كـان عليـه    1015 مسألة          
قضاء فريضة وجاء وقت الفريضة من الظهر او المغرب واراد الصالة فيتعين عليه تعيـين               

  .االداء او القضاء واال فال يجب عليه في مورد غير االشتراك
ن على المصلى تعيين نية الوجوب او الندب وال القصر واال  ـ ال يتعي 1016 مسألة          

  التمام نعم إذا اخذ النية على وجه التقييد في العمل بان قصد عنوان الوجوب او القصر
بحيث لوال هذا العنوان لما قصد االمتثال بطل العمل بخالف ما لو كان على وجـه الـداعي                  

  .واالشتباه في التطبيق فأن العمل صحيح
 ـ يتعين على المصلي استدامة النية بمعنى ان تكون الصالة مرتكزة  1017 مسألة          

  .في ذهنه بحيث ال يأتي بما ينافي الفريضة
 ـ يعتبر في نية الصالة الخلوص من الرياء فإذا جاء بنيـة الـصالة    1018 مسألة          

اعي من الرياء هو الـداعي      رياء بطلت الصالة في االجزاء الواجبة والمستحبة سواء كان الد         
  .االصلي من الصالة او مشتركا بين الصالة والداعي االلهي
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 ـ إذا كان الداعي للصالة هو الداعي االلهي وكان داعي الرياء تبعـاً   1019 مسألة          
  .للداعي االلهي فاالقوى بطالن الصالة

اللهي علة تامة في امتثـال   ـ إذاكان كل من داعي الرياء والداعي ا 1020 مسألة          
  .العمل من الصالة وغيره ان انفرد احدهما عن اآلخر بطل العمل ايضاً

 ـ الرياء في أصل العمل او من حيث الزمان كالصالة في اول الوقت  1021 مسألة          
او من حيث اوصاف العمل كاالتيان بالصالة جماعة او الخشوع في القراءة او االتيـان فـي                 

اص كوقوفه في الصف األول من الجماعة او الطرف االيمن او في المسجد او فـي                مكان خ 
بعض المشاهد ففي الجميع يوجب بطالن العمل على االقوى نعم لو وقع الرياء في مقـدمات                
العمل كمشيه إلى الحرم والمسجد او إلى بعض االعمال الخارجة عن الصالة كالتحنـك فـي                

 يراه الناس على تلك الحالة او كان المستحب مظروفاً فـي            حالة الصالة او يحب المصلي ان     
الواجب كالقنوت في الصالة ففي الجميع وان كان مأثوماً ولكن لعدم اتحادها مـع الـصالة ال                 

  .توجب بطالن الصالة وكذا الرياء المتأخر ان تعقلناه والعجب فانه ال يوجب البطالن
 الرياء ان كانت هي المحركة للعمل العبادي  ـ سائر الضمائم من غير 1022 مسألة          

او كانت جزء العلة بطل العمل وان كانت متعلقة بأمر خارج عن الصالة كالنظر إلى االجنبية                
  .او كان الداعي المحرم تبعاً للداعي االلهي فاالقوى في الجميع صحة العمل

تيان القاطع والمنافي فأن  ـ إذا نوى في اثناء الصالة قطعها او نوى ا 1023 مسألة          
 اتم صالته على هذا الحال بطلت وان عاد إلى النية االولى من العبادة ولم يأت بـشيء مـن                  

  .اجزائها للداعي الثاني لم تبطل صالته
 ـ إذا نوى قطع صالته او القاطع واتى ببعض االجزاء مـن غيـر    1024 مسألة          

ولم يفعل فعالً كثيراً ماحياً للصالة صحت صالته واال         عنوان الجزئية ثم عاد إلى نيته االولى        
  .بطلت واالولى االعادة

 تكبيرة االحرام

 ـ تكبيرة االحرام وهي االفتتاح الّتي يحرم فيها المصلي وهي ركـن   1025 مسألة          
من اركان الصالة فإذا كبروا تمهل على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد مرة اخرى بطلت                

  . واحتاج إلى ثالثة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوترصالته
 ـ إذاترك تكبيرة االحرام ودخل في الصالة عمداً او سـهواً بطلـت    1026 مسألة          
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  .صالته
 اكبر بـاللفظ العربـي     ـ يجب اداء حروف تكبيرة االحرام وهي اللّه 1027 مسألة          

 له بغير العربية او بغير اللغة الصحيحة وال يجوز          الصحيح وان يوالي بين الكلمتين فال يجوز      
  .له عدم التوالي بين الكلمتين وال الفصل بينهما

 ـ االولى ان ال يوصل تكبيرة االحرام بما قبلها من االقامة او الدعاء  1028 مسألة          
  .المأثورة وإذا اراد الوصل بما بعدها من البسملة وجب عليه ضم الراء من لفظ اكبر

 ـ يجب ان يتلفظ بها على وجه يسمع المصلي صوته وإذاكـان بـه    1029 مسألة          
  .صمم او نقل بالسامعة وجب عليه ان ينطق بها بحيث لوال الصمم لسمع التكبير

 ـ المريض العاجز عن ادائها تامة واالخرس يأتيان بما تيسر لهمـا   1030 مسألة          
 ضميرهما ويشيران برأسهما إلى التكبيرة ويحرك االخرس        وان عجزا عن ذلك احضراها في     

  .والمريض العاجز لسانه مهما امكن وينبغي تفخيم الالم من لفظ الجاللة والراء من اكبر
 ـ يجب استقرار المصلي في حال اداء تكبيرة االحرام فلو اتى بها في  1031 مسألة          

  .تهغير االستقرار بطلت تكبيرته ولم تنعقد صال
 ـ يستحب االتيان بتكبيرات ستة غير تكبيرة االحرام واال فخمسة واال  1032 مسألة          

  .فلثالثة واالحوط وجوباً اختيار االخيرة لالحرام
 ـ يستحب قبل تكبيرة االحرام ان يقول يا محسن قد اتاك المسيء وقد  1033 مسألة          

لمحسن وانا المسيء بحق محمد وآل محمد صّل        امرت المحسن ان يتجاوز عن المسيء انت ا       
على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ثم يرفع يديه عند تكبيرة االحرام وسائر                 
التكبيرات حذاء االذنين وال يتجاوز بها عن االذنين واالولى ابتداء التكبير بابتداء رفع اليـدين             

  .وانتهاء التكبير بانتهاء رفع اليدين
 ـ يستحب المام الجماعة ان يجهر بتكبيرة االحرام على وجه يسمعمن 1034 مسألة          

  .خلفه دون سائر التكبيرات حيث يستحب االخفات بها
 ـ إذا شك في تكبيرة االحرام وقد دخل في القراءة بني على وقـوع   1035 مسألة          

ك بأن جاء بها على الوجه الصحيح ام        تكبيرة االحرام وإذا لم يدخل في القراءة اتى بها وإذا ش          
ال وقد دخل في القراءة بل وفي االستعاذة قبل القراءة بنى على الصحة واال فيأتي بهـا مـرة               

  .اخرى
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 القيام

 ـ القيام شرط في تكبيرة االحرام وواجب فيها ويجب في القراءة ايضاً 1036 مسألة          
  . بالركوع من شروط الركوع ومقوماتهوهو شرط في تحقق الركوع وان القيام المتصل

 ـ إذاتحقق القيام مقارناً لتكبيرة االحراة وتحقق تمام التكبير في حـال   1037 مسألة          
  .القيام فقد تم الركن من تكبيرة االحرام

 ـ يتعين عقال سبق القيام قبل تكبيرة االحرام آناً ما فإذا كان حـرف   1038 مسألة          
  .تكبيرة لم يكن في حال القيام بطلت التكبيرةواحد من ال
 ـ ال تصح القراءة اال في حال استقرار المصلي وإذا اراد المـصلي   1039 مسألة          

 وقوتـه    التقدم اوالتأخر قليال فليكن في حال غير القراءة والذكر نعم قول المصلي بحول اللّـه              
  .اقوم واقعد يقع في حال النهوض إلى القيام

 ـ يتعين على المصلي في حال القيام ان ال يتحرك او يعتمـد علـى    1040 مسألة          
جدار او عصا في حال االختيار وال يجوز االنحناء إلى جانب اال في صورة االضـطرار او                 
النسيان ويجوز االعتماد على الجدار او العصا في حال االضطرار واما حركة رجلي المصلي      

  .فال تخل في الصالةحال الهوى إلى الركوع 
 ـ يعتبر في قيام المـصلى االنتـصاب واالسـتقرار فـي الـصالة       1041 مسألة          

واالستقالل فإذا انحنى او استند إلى جدار او احد الجانبين لم تـصح صـالته اال فـي حـال               
  .االضطرار
القـدم   ـ االحوط وجوباً ان ال يقف المصلى على االصابع او اصـل   1042 مسألة          

  .واالولى انتصاب العنق وهو افضل
 ـ إذا ترك شرائط القيام من االنتصاب او االستقرار او االستقالل عن  1043 مسألة          

  .نسيان صحت صالته واال بطلت
 ـ إذاانحنى بحيث ال يصدق عليه القيام في حال تكبيرة االحـرام وال   1044 مسألة          

  .لت صالتهالقيام المتصل بالركوع بط
 ـ إذانسى المصلى الركوع وجلس بعد الفراغ من الحمد والسورة ثـم   1045 مسألة          

تذكر القيام وجب عليه القيام ثم الركوع واما إذارجع إلى الركوع منحنياً من غير قيام بطلـت                 
  .صالته لتركه شرط الركوع وهو القيام المتصل بالركوع
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المصلى ولكن وسع بين قدميه في الوقوف بحيث خرج مـن   ـ إذاقام  1046 مسألة          
  .القيام المتعارف بطلت صالته

 ـ إذاتحرك بدن المصلى او يده على وجه يخرج عن عنوان اصـالة   1047 مسألة          
  .بطلت صالته وان لم يخرج عن عنوان الصالة صحت صالته

ركة البدن بعنوان الـورود مـن    ـ إذا اتى المصلى بالذكر في حال ح 1048 مسألة          
الشارع اعاد الذكر وان جاء به بعنوان الذكر فال حاجة إلى االعادة واما إذا تحرك من غيـر                  

  .اختيار في حال القراءة او في حال التسبيح فال تجب االعادة بعد حصول االستقرار اوال
 عروض المرض او  ـ إذاكان المصلي قادراً على القيام ولكن يخاف 1049 مسألة          

 الضرر انتقل فرضه إلى الجلوس وان خاف من ذلك في حالة الجلوس انتقـل فرضـه إلـى                 
  .االضطجاع من غير فرق في ذلك بين االعتقاد به او الظن او احتماله عقالئياً

 ـ إذاعجز المصلي عن القيام او الجوس في اول الوقت ولكن احتمل  1050 مسألة          
 في آخر الوقت وجب عليه تأخير الصالة فأن تمكن من القيام في آخر الوقت               التمكن من القيام  

  .اتى بها قائماً واال فعلى حسب ما يتمكن من القدرة
 ـ إذا عجز عن القيام او الجلوس ثم قدر على القيام او الجلوس فـي   1051 مسألة          

  .اثناء الصالة وجب عليه ذلك
 قادراً على القيام بركعة ولكن امـا ان يجعلهـا فـي اول     ـ إذا كان 1052 مسألة          

الفريضة او في آخرها وجب عليه اتيان القيام بالركعة االولى والجلوس فـي البقيـة علـى                  
  .االقوى

 ـ إذاترددت القدرة بالقيام على االركان او سائر الواجبات من الصالة  1053 مسألة          
ترتيب الصالة سواء كان ركنا او ال نعم االولـى اعـادة            تعين عليه ان يأتي بما هو اول في         

  .الفريضة فيما لو صرف قدرته في غير االركان لسبق وجودها في الترتيب وان تاخر الركن
 ـ إذاكان فرض المصلي الجلوس وفي اثناء الصالة حدثت له القـدرة   1054 مسألة          

  .وع وجب عليه القيام الجل الركوعوجب عليه القيام او كان يقدر على القيام ثم الرك
 ـ ال يجوز الجلوس ويمكنه القيام اما عن غير اعتماد على شـيء او   1055 مسألة          

مع االعتماد على جدار في الجملة او ما دام قائماً او كان قادراً على االنحناء وان لـم يعتبـر          
  .قياماً فال ينتقل فرضه إلى الجلوس
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ـ إذاتمكن من القراءة قائماً في الجملة وتمكن من الباقي جالساً وجبت             1056 مسألة            
  .عليه القراءة قائماً ولو في بعضها واتمامها جالساً

 ـ إذاعجز عن القيام وجبت الصالة عليه من جلوس ومن عجز عـن   1057 مسألة          
انب االيمـن   الصالة من جلوس صلى مضطجعاص على الجانب االيمن وان لم يتمكن من الج            

فعلى الجانب االيسر واال وجب ان يستلقى على ظهره كالمحتضر فيكون باطن قدميـه إلـى                
  .القبلة بحيث لو جلس كان مستقبال للقبلة

 ـ يستحب في حال القيام اسدال المنكبين وان يـضع اليـدين علـى     1058 مسألة          
  لسجود وان يعتمد علىالفخذين ووضع االصابع على الفخذين وان ينظر إلى موضع ا

  . رجليه على وجه التساوي في االعتماد على القدمين وان يخضع ويخشع للّه
 ـ يستحب في حال القيام للرجل ان يفرج بين رجليه بثالثة اصابع إلى 1059 مسألة          

  .حد الشبر والمرأة ان تلصق قدميها
 القراءة

ليين من الصالة الواجبـة اليوميـة قـراءة     ـ تجب في الركعتين االو 1060 مسألة          
الفاتحة وسورة كاملة بعد الفاتحة وتسقط السورة في حالة االضطرار كخوف مـن اللـص او                

  .العدو او الحيوان المؤذي او للضرر كالمرض او لضيق الوقت
 ـ إذاقدم السورة على الفاتحة عمداً بطلت صالته وان تذكر الـسورة   1061 مسألة          

الثناء ترك أتمامها وقرء الفاتحة ثم جاء بالسورة بعد الفاتحة اما لو قدم السورة على الحمد في ا
حد الركوع صحت صالته وال يجب عليـه قـضاء الفاتحـة             سهواً ولم يتذكر إلى ان بلغ إلى      

  .والسورة
 ـ يتعين في البسملة في قراءة السورة ان يعينها لسورة خاصة فـإذا   1062 مسألة          

  .دل عن السورة الّتي قصدها وجاء بسورة اخرى اعاد البسملة ايضاً بقصد تلك السورةع
 ـ لو ترك القراءة نسياناً حتى دخل في الركوع صحت صـالته الن   1063 مسألة          

  .القراءة ليست بركن واالولى ان يسجد سجدتي السهو للحمد مرة وللسورة مرة اخرى
رك الحمد او السورة وتذكر في القنوت او قبل الركوع رجـع   ـ إذات 1064 مسألة          

  .إلى القراءة
 ـ ال تجوز قراءة السور الطوال إذا اوجبت ذهاب الوقت وقصد االمر  1065 مسألة          
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الفعلي بها ولم يدرك حتى ركعة من الصالة واال فإذا ادرك ركعة فاالحوط وجوباً االتمام ثـم                 
  .صالة اخرى إذاكان الوقت واسعاً للفريضة االخرىاالعادة دون العدول إلى 

 ـ إذاقرء السور الطوال سهواً فأن كان مع سعة الوقـت عـدل إلـى     1066 مسألة          
سورة اخرى وان تذكر بعد الفراغ من الصالة او بعد خروج الوقت اتم الـصالة وان قـصد                  

  .االمر االدائي ولم يدرك ركعة بطلت صالته
 ـ البسملة جزء من كل سورة وإذاعين البسملة لسورة خاصـة فـال    1067  مسألة         

  .يجوز له قراءة غير تلك السورة اال بعد ان يعيد البسملة للسورة الّتي قصدها
 ـ تجب القراءة بالعربية واما إذاكان عاجزاً فينتقل إلى التسبيح وتجوز 1068 مسألة          

  .الة الضرورةالترجمة في باقي اذكار الصالة في ح
 ـ يجب تعلم القراءة في سعة الوقت دون زمان الضيق وإذا لم يحسن  1069 مسألة          

 وكبـره    اال آية واحدة اتى بها ولكنها من غيرها واما إذا لم يحسن شيئاً من القرآن سبح اللّـه                 
  .وهلله والبد من مراعات التهليل والتسبيح بقدر السورة

ـ 1070 مسألة            تجوز القراءة بالمصحف وان امكنه ان يقرء على ظهر قلبـه وان   
كان االولى الترك وإذاامكنه القراءة في المصحف والتسبيح قدم القراءة في المـصحف علـى               

  .التسبيح
 ـ إذالم يقدر على القراءة اصال فال يجب عليه الصالة جماعة الجـل   1071 مسألة          

  . وان كان االولى ذلكسقوط القراءة في قرائة االمام
 ـ يتخير المصلي في االخيرتين بين الفاتحة او التسبيح المام الجماعة  1072 مسألة          

  .والمنفرد والتسبيح افضل الفردين
  . ـ يستحب الجهر بالبسملة في الصالة حتى في مواضع االخفات1073 مسألة          
 اكبـر    واللّـه   وال اله اال اللّـه   والحمد للّه للّه ـ التسبيح هو سبحان ا 1074 مسألة          

  .وتجزى الواحدة واالفضل الثالثة
 ـ ال يجوز القرآن بين سورتين في الفرائض فإذا اقرن بين سورتين   1075 مسألة          

  .في فريضة بطلت ان كان عن عمد وال تبطل ان كان عن سهو
ن سورة الفيل وايالف قـريش وال يجـوز ان    ـ ال يجوز التفريق بي 1076 مسألة          

  .يترك البسملة بهما سواء قلنا بانهما بحكم سورة واحدة او سورة واحدة حقيقة
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 ـ ال يجوز التأمين بعد الفاتحة وغيرها عمداً اال في مورد الضرورة  1077 مسألة          
  .هذه العبارة مؤدى آمينلم تبطل الصالة وان كانت » اللهم استجب«كالتقية وإذاابدل التأمين 

   ـ ال يجوز قراءة احد السور من العزائم في الفريضة على االحوط1078 مسألة          
وجوباً فإذا قرء عمداً وجب عليه السجود فإذا سجد بطلت صالته وان لم يسجد فاالولى االتمام                

ائتها وامـا إذا قـرأت   واالعادة فيما إذا قرء غير آية السجدة واما في آية السجدة فال يجوز قر    
نسياناً فإن تذكر قبل ان يبلغ آية السجدة فاالولى العدول إلى سورة اخرى وان تجاوز النصف                
وان تذكر بعد ان قرء آية السجدة وكان قبل الركوع فاالولى اتمام الصالة ان كان في اثنائهـا                  

 االعادة وان كـان     وقراءة سورة اخرى على وجه القربة المطلقة بعد ان يؤمى إلى السجدة ثم            
  .بعد الدخول في الركوع اومأ إلى السجود وهو في الصالة ثم اتم الصالة واعادها

 ـ إذاقرء سورة العزيمة نسياناً وسجد آلية السجدة فـاالحوط صـحة    1079 مسألة          
  .صالته وال شيء عليه

  .ه ـ إذاقرء آية من سورة العزيمة عمداً بطلت صالت1080مسألة           
 ـ يجوز قراءة العزائم في النوافل وان وجبت بالنذر ونحوه وعنـدها   1081 مسألة          

  .يسجد في الصالة ثم يتم صالته
 ـ سورة العزائم الواجبة اربع إلى السجدة وحم السجدة والنجم واقرء  1082 مسألة          

  .بإسم ربك وما عدا ذلك مستحب
في اثناء الصالة في سورة خاصة بأنه هل عين لها بسملة  ـ إذا شك  1083 مسألة          

خاصة أم ال فأن كان قبل الشروع فىٍ السورة اعاد البسملة وان شرع في السورة نسياناً او اتم                  
  .ر بني على ان البسملة لها السوه

  . ـ يجوز العدول من سورة إلى اخرى ان لم يبلغ النصف1084 مسألة          
 ـ ال يجوز العدول من الجحد والتوحيد إلى غيرهما وال يجـوز مـن    1085  مسألة         

احدهما إلى االخرى حتى لو شرع في البسملة بقصد احدهما نعم يستثنى من ذلك العدول منهما 
إلى الجمعة في يوم الجمعة ما لم يتجاوز الصنف على االقوى ويجوز العـدول مـن سـورة                  

لغ النصف وان كان االولى االتيان بالمعدول اليه على وجه اخرى في النوافل المطلقة وان ب إلى
  .القربة المطلقة

 ـ إذااضطر للعدول في بعض السور جاز حتى عند بلوغ النصف في  1086 مسألة          
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  .الجحد والتوحيد فضال عن غيرهما
 ـ يجب الجهر بالقراءة على الرجال في صالة الـصبح والـركعتين    1087 مسألة           

االوليين من ا لمغرب والعشاء واالخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة وامـا فـي                 
  .الجمعة فيستحب الجهر في ظهرها وخصوصاً في صالة الجمعة ان لم يكن هو االقرب

 ـ إذا اخفت في موضع الجهر او اجهر في موضع االخفات فان كان  1088 مسألة          
عن سهو صحت صالته واما ان كان عن جهل فـان كـان             عن عمد بطلت صالته وان كان       

الجهل في الموضوع صحت صالته ايضاً وان كان جاهالً بالحكم وغير متنبه للسؤال صحت              
  .صالته ايضاً واال فاالقوى البطالن

 ـ ال يعذر الجاهل بالحكم في االخفات والجهر إذاكان الجاهل متنبهـاً   1089 مسألة          
  .ماال بأحد الفرائض الجهر واالخفات او ظن بذلك ففي جميع ذلك ال يعذرللسؤال او علم اج

 ـ إذاتذكر الناسي او الجاهل االخفات في موضع الجهر او الجهر في  1090 مسألة          
موضع االخفاف بعد القراءة وقبل الركوع او في اثناء القراءة لم يجب عليه اعادة القراءة وان                

  .ى وجه القربة المطلقةكان االولى االعادة عل
 ـ تتخير النساء بالصالة الجهرية بين الجهر واالخفات إذالـم يـسمع    1091 مسألة          

  .االجنبي وإذاسمع فاالحوط وجوباً االخفات واما في الصالة االخفاتية فيتعين عليهن االخفات
الجهر واالخفات  ـ ال يجوز الجهر بما هو خارج عن المعتاد ومناط  1092مسألة           

  .هو ظهور جوهر الصوت وعدم ظهوره
 ـ كل من ال يقدر على القراءة وادائها وعجز عن التعلم وجب عليـه   1093 مسألة          

االداء بما يحسن وال يجب عليه المبادرة للصالة اال عند ضيق الوقت إلى التعلم نعم من عجز                 
  .عن التعلم جاز له اتيان الصالة في اول وقتها

 ـ كل من ال يقدر على القراءة وادائها وعجز عن التعلم وجب عليـه   1094 مسألة          
االداء بما يحسن وال يجب عليه المبادرة للصالة اال عند ضيق الوقت إلى التعلم نعم من عجز                 

  .عن التعلم جاز له اتيان الصالة في اول وقتها
 واداء حركة الحروف بما يعد قراءة في  ـ يجب الترتيب بين اآليات 1095 مسألة           

العرف العربي واما تحسين الحروف على ما يقتضيه علم التجويد فال تجب رعايته فإذا نطق               
عى جعل   بالضاد او الطاء بما يعتبر عند ابناء اللسان نطقاص بهما صحت صالته وان لم ترى              
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 بل حتى لو لم يراعى المـد        طرف اللسان من الجانب االيسر او االيمن على االضراس العليا         
الواجب بنظرهم ايضاً على االقوى بل ولم يأت بالمد بمقدار الفين او لم تراعى قواعد االدغام                

  .في الغالب اال في االدغام بعد النون الساكنة
 ـ يجب االدغام ايضاً في الالم من االلف والالم في اربعة عشر حرفاً  1096 مسألة          

ء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء           وهي التاء والثا  
 والرحمن والرحيم والصراط والضالين تـأتي بهـا          والالم والنون دون بقية الحروف ففي اللّه      

  .مدغمة وفي الحمد والعالمين والمستقيم تأتي به مظهراً
ة ويجوز في مالك ان تقول ملك يـوم   ـ االولى رعاية القراآت السبع 1097 مسألة          

الدين واما في كفواً احد فيجوز ان تأتي به بضم الفاء وبالهمزة وبسكون الفاء وبالهمزة وبضم                
  .الفاء وبالواو وبسكون الفاء والواو واالولى ترك االخير ولعل االولى اتيان األول

ب ومخرج الحـروف ثـم    ـ إذا اعتقد بصحة قرائته من حيث االعرا 1098 مسألة          
  .تبين له الغلط وانّه ليس من العربية فاالقوى االعادة والقضاء

 حكم الثالثة من المغرب واالخيرتين من العشاء والظهرين

 ـ يتخير المصلي بين قراءة الحمد والتسبيحات االربعة وهي سبحان  1099 مسألة          
 اكبر وتجزى المرة الواحدة على االقوى واالولى الـثالث            واللّه   وال اله اال اللّه      والحمد للّه   اللّه

لالمام والمنفرد والتسبيح افضل الفردين ويتعين االخفات في االخيرتين سواء سـبح او قـرء               
  .واالفضل االجهار في البسملة في مواضع االخفاف وان جاز االخفات بالبسملة

تحب الجهر بها وال سيما في الصالة  ـ يستحب عند افتتاح القراءة فيس 1100 مسألة          
  .الجهرية

 ـ إذا قصد الحمد ثم سبق لسانه إلى التسبيح فاالحوط وجوبـاً عـدم    1101 مسألة          
االجتزاء به ونحوه لو قصد التسبيح فسبق لسانه إلى الحمد اما إذا كان غافال من غير قـصد                  

  .ء به على االقوى الحدهما فيجتزى
 ـ إذا تخيل انّه في االوليين فقرء الحمد فاالقوى االجتزاء وال اعـادة   1102 مسألة          

عليه في التسبيحات وان كان ذلك قبل الركوع وهكذا لو انعكس االمر فقرء الحمد بتوهم أنـه                 
في االخيرتين فال تجب االعادة واما إذا سبح ثم تذكر انّه في االوليين قبل ان يركع وجب عليه 

  .ولى ان يأتي بسجدتي السهو بعد الصالة لزيادة التسبيحاتيان الحمد واال
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ان وصل إلى حد الركـوع    ـ إذانسى القراءة والتسبيح ولم يتذكر إلى 1103 مسألة          
  .صحت صالته وان تذكر قبل الركوع وجب عليه االتيان بالقراءة والتسبيح

ى ان ال يعين الوجـوب والنـدب    ـ إذا اتى بالتسبيحات الثالثة فاالول 1104 مسألة          
  .فيها

 مستحبات القراءة

 ـ يستحب في القراءة الترتيل من افصاح الحروف وحفـظ الوقـوف    1105 مسألة          
وان يختار السور القصار في العصر والمغرب وطوال السور في الصبح والمتوسطات مـن              

  .السور في العشاء والعصر والظهر
تحب ان يقرء التوحيد في الركعة االولى بعد الحمد والقدر فـي   ـ يس 1106 مسألة          

الركعة الثانية وقراءة الجمعة والتوحيد في صبح الجمعة او سبح اسم ربك االعلى واالفـضل               
االتيان بالجمعة والتوحيد وفي مغرب ليلة الجمعة يأتي بسورة الجمعة في الركعة االولى وسبح 

 التوحيد في الركعة الثانية واما في صالة العـشاء عـشاء            اسم ربك في الركعة الثانية ويجوز     
الجمعة فيأتي بالجمعة والتوحيد ويجوزان يأتي بسبح اسم ربك االعلى او بالمنافقين واما فـي               

االتيان بسورة الجمعة والتوحيد او بالجمعة       صالة ظهر الجمعة او في صالة الجمعة فيستحب       
 الثانية واما في عصر يوم الجمعة فيـأتي بالجمعـة           في الركعة االولى والمنافقين في الركعة     

  .والتوحيد في الركعة الثانية واما في غداة يوم االثنين فيأتي بالدهر والغاشية
 ـ يستحب الجهر في نوافل الليل والسر في نوافل النهـار والـسور    1107 مسألة          

  .الطوال في صالة الليل بعد اتيان الركعتين االولتين منهما
 ـ يستحب ان يأتي في صالة الليل بالتوحيد في الركعة االولى وقل يا  1108 مسألة          

  .ايها الكافرون في الركعة الثانية وكذا في نافلة الزوال ونافلة المغرب
 ـ يستحب سؤال الرحمة وطلب الجنة واالستعاذة من النقمـة والنـار    1109 مسألة          

 رب العـالمين      والعذاب ويستحب ان يقول عقيب الفاتحة الحمد للّه        والعذاب عند آيات الرحمة   
 ربي وعقيب سـورة االعلـى        سواء كان اماماً او مأموماً او منفرداً وعقيب التوحيد كذلك اللّه          

وبعد سورة التـين،    » لبيك اللهم لبيك  » يا ايها الذين آمنوا   «: وبعد قوله » سبحان ربي االعلى  «
 خير من اللهو والتجارة للذين  وما عند اللّه«وبعد سورة الجمعة : نونحن على ذلك من الشاهدي

  .ثالث مرات»  هو ديني االسالم ربي اللّه«وبعد سورة الجحد » اتقوا
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 ـ إذاغلط في سورة غير التوحيد استحب له ان يعدل للتوحيد ويكـره   1110 مسألة          
  .رة غير التوحيد بنفس واحدقراءة التوحيد بنفس واحد وان جازان يقرء الحمد وسو

 ـ يستحب ان يوتر بتسع سور وان يقرء المعوذتين في صالة الـشفع   1111 مسألة          
  .ويجوز في الوتر ان يأتي بالتوحيد ثالث مرات

 الركوع

 ـ يجب في كل ركعة فريضة او نافلة ان يأتي بركوع واحد اال فـي   1112 مسألة          
هو ركن تبطل الصالة بتركه عمداً او سهواً وكذا بزيادتـه عمـداً او     صالة اآليات كما يأتي و    

  .سهواً اال في صالة الجماعة كما يأتي
 ـ كيفية الركوع ان ينحني إلى االمام بحيث يتمكن من وضـع يديـه    1113 مسألة          

انت ركبتيه وان لم يكن الوضع واجباً في الركوع ومن كان غير مستوى الخلقة كما إذا ك                على
يده طويلة او قصيرة رجع إلى مستوى الخلقة واما إذا انحنى إلى اليمين او اليسار لم يـصح                  

  .ركوعه وان وصلت يداه إلى ركبتيه
 ـ يتعين على المصلى ان يوقع االنحناء بقصد الركوع فـإذا انحنـى    1114 مسألة          

تدل ثم بركـع للـصالة وال       لقتل حيوان او نحو ذلك لم يغد ركوعاً ووجب عليه ان يقوم ويع            
  .توجب تلك الزيادة من الركوع زيادة في الصالة وال ابطاال لها

 وبـين التـسبيحة     ـ يعتبر في الركوع الذكر مخيراً بين سبحان اللّه 1115 مسألة          
  . ثالثاً الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ويكفي مطلق الذكر ولو قال الحمد للّه

 ـ البد من الطمأنينة في الذكر الواجب بمقـدار الـذكر فلـو تـرك      1116سألة  م         
الطمأنينة عمداً بطلت صالته ويعتبر رفع الرأس من القيام حتى ينتصب قائماً والطمأنينة على              

  .القيام بعد رفع الرأس
 ـ إذالم يستقر ويطمئن في الركوع الضطرار كمرض ونحوه صحت  1117 مسألة          
وتعين عليه الذكر قبل ان يخرج عن حد الركوع وإذا عرض للمصلى حركـة غيـر                صالته  

  .اختيارية وكانت بعد استقراره لم يجب عليه اعادة الذكر
 ـ إذاجاء المصلى لذكر الركوع قبل ان يصل لحد الركـوع او قبـل    1118 مسألة          

  .االستقرار والطمأنينة بطلت صالته
الم يتمكن ان يأتي بالركوع على الوجه التام تعين عليه بما يمكنه  ـ إذ 1119 مسألة          
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واال انتقل إلى الجلوس واتى بالركوع جالساً وإذا لم يتمكن منه جالساً اومأ إلى السجود برأسه                
وهو قائم وان عجز عن االيماء بالرأس فبالعينين ويقصد بتغميض العينـين الـسجود وبفـتح           

  . وان عجز عن ذلك كله نوى الركوع بقلبه واتى بذكره الواجبالعينين رفع رأسه عن السجود
 ـ إذادار امر المصلي بين الركوع جالساً مع االنحناء في الجملة وبين  1120 مسألة          

  .القيام مؤميا إلى الركوع فاالحوط وجوباً تكرار الصالة
ذكر قبل وضع جبهتـه   ـ إذا نسي الركوع ثم هوى إلى السجود فأن ت 1121 مسألة          

 على األرض او ما بحكمها تعين عليه القيام ثم الركوع وال يكفي االنحناء إلى حد الوصـول                
  .إلى الركوع

 ـ إذاسهى عن الركوع وقد دخل في السجدة االولى وجب عليه القيام  1122 مسألة          
صالة وقبل االعادة يسجد والركوع ثم االتيان بالسجود وان كان االولى في هذا الفرض اعادة ال

  .مرتين للسهو للقيام الزائد والسجدة الزائدة
 ـ إذا نسى الركوع وهوى إلى السجود وكان قاصداً للركوع وقد تحقق 1123 مسألة          

منه الركوع باالنحناء الخاص ثم غفل إلى ان سجد لم يجز له الرجوع إلى الركوع وتم صالته            
  .وال قضاء عليه وال اعادة

سبحان ربـي العظـيم   « ـ يتعين في الركوع مطلق الذكر واالفضل  1124 مسألة          
  .وان يجزى مطلق الذكر» وبحمده

 ـ إذاتمكن المصلي من تحقق الركوع ولكن ال يمكنه اتمام الـذكر او   1125 مسألة          
  .الذكر مطلقا صحت صالته وال قضاء عليه وال اعادة

ـ 1126 مسألة            إذاترك الطمأنينة في الركوع ورفع رأسه سهواً بمجرد الوصـول   
  .إلى الركوع فاالقوى الصحة وان كان االولى االعادة

 ـ يعتبر في ذكر الركوع العربية واداء الحـروف والمـواالت فـي     1127 مسألة          
اعـادة  التسبيحة الكبرى والصغرى وإذا لم يحصل االستقرار في حالة الذكر الواجب تعـين              

  .الذكر في حال االستقرار
  . ـ يعتبر في الركوع إذاكان عن جلوس بمقدار النحناء لو كان قائما1128ً مسألة          

 مستحبات الركوع

 ـ التكبير للركوع وهو قائم منتصب وروفع اليـدين حـال التكبيـر     1129 مسألة          
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  .وتسوية الظهر تماماً ومد العنقكتكبيرة االحرام ووضع الكفين على الركبتين منفرجات 
 ـ ينبغي للمرأة ان تضع يدها فوق الركبتين وان يكـرر الرجـل او    1130 مسألة          

  .المرأة التسبيح ثالثاً او خمساً او اكثر وان يختم على وتر
جنبيه او يطأطأ رأسه او يرفعه عـن    ـ يكره للراكع ان يضم يديه إلى 1131 مسألة          
  .ظهره وان يدخل يديه تحت الثياب مالصقة للجسدمستوى 

 السجود

 ـ السجود وضع الجبهة على األرض على وجه التعظيم والـسجدتان   1132 مسألة          
  .معاً ركن من اركان الصالة

 ـ إذازاد سجدتين او تركهما من ركعة واحدة بطلت صالته سواء كان  1133 مسألة          
وكذا تبطل الصالة إذازاد سجدة عن عمد او تركهـا وامـا إذازاد             عن عمد او سهو او جهل       

  .سجدة او تركها سهواً فال تبطل صالته
 ـ يجب وضع المساجد السبعة على األرض مـن الجبهـة والكفـين     1134 مسألة          

  .والركبتين واالبهامين من الرجلين
دون بقية المساجد فلو اخل  ـ الركن في السجود مناطه وضع الجبهة  1135 مسألة          

  .بأحدها ما عدى وضع الجبهة نسياناً لم تبطل الصالة
سبحان « ـ يكفي مطلق الذكر كالركوع اال ان التسبيحة الكبرى وهي  1136 مسألة          

والبد في الذكر من الطمأنينة في الذكر الواجب فإذا اتى بالـذكر قبـل              » ربي االعلى وبحمده  
ض وقبل استقراره في السجود بطلبت صالته ان كان عمـداً ووجـب             وضع جبهته على األر   

  .التدارك ان تذكر قبل رفع رأسه ان كان سهواً وان ترك ذلك سهواً حتى مضى عن السجود
 ـ يتعين على المصلي استقرار المساجد السبعة إلى تمام الذكر فـإذا   1137 مسألة          

  .داص كان او سهواً لم تبطل صالتهرفع ما عدى الجبهة في غير مورد الذكر عم
 ـ يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه اما من األرض او 1138 مسألة          

ما انبتت بشرط ان ال يكون مأكوال او ملبوساً ويعتبر طهارة محل وضع الجبهة ويشترط ايضاً 
 ولو بمثل الوسخ علـى  مباشرة الجبهة فيما يصح السجود عليه فإذا حصل مانع او حائل عرفاً          
السجود عليه اما مثـل      التربة او شعر المرأة الواقع على جبهتها وجب رفعه إذا توقف صدق           

  .التراب اليسير وماال يصدق الحائل في السجود على األرض فال يوجب بطالن السجود
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 ـ يكفي مسمى السجود وال يشترط استيعاب الجبهـة واالولـى ان ال    1139 مسألة          
يكون اقل من الدرهم مجتمعاً ولو تفرق يسيراً بحيث ال يعد متفرقاً وكان المجمـوع بمقـدار                 
الدرهم صح سجوده وكذا ال يعتبر االستيعاب لباطن الكفين والركبتين واالحوط وجوباً وضـع   

  .الطرف من كل من االبهامين وان قطع ابهامه وضع ما بقي منه
ه على ما ال يصح السجود عليه وجب عليـه جـر    ـ إذا وضع جبهت 1140 مسألة          

جبهته من غير رفع لرأسه الن ال يستلزم زيادة السجدة وإذالم يتيسر له اال الرفع وكان ملتفتاً                 
وقبل تمام الذكر فاالحوط وجوباً ان لم يكن اقوى االتمام ثم االعادة وان كان بعد اتمام الـذكر                  

  .صحت صالته وان كان االولى االعادة
 ـ لو وضع جبهته على مرتفع بأكثر من اربع اصابع منضمات وكان  1141 مسألة          

على وجه ال يعد سجوداً في العرف رفع جبهته ووضعها مرة اخرى على ما يعد سجوداً وان                 
كان بمقدار تصدق الجبهة عرفاً تعين جر الجبهة ووضعها على مقدار يصح الـسجود عليـه                

  .ن االتمام واالعادةوإذالم يمكن الر اصال تعي
 ـ إذا كان بجبهته قروح او دمل ولم يمكنه السجود عليها سجد علـى   1142 مسألة          

  .احد الجبينين واالولى تقديم االيمن على االيسر
 ـ من عجز عن االنحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن ولـو برفـع    1143 مسألة          

  .مكن من االنحناء اصال اومأ برأسه واالّ فبعينهجبهته وان لم يت موضع المسجد إلى
 ـ إذاارتفعت جبهة المصلى قهراً من األرض قبل الذكر فأن لم يرجع  1144 مسألة          

  .مرة اخرى على وجه القهر احتسبت سجدة ويأتي بالسجدة الثانية واال اعتبر سجدة واحدة
قطن المندوف والكومة مـن التـراب    ـ ال يجوز الصالة على مثل ال 1145 مسألة          

  .والريش مما ال يستقر ويجوز على غير األرض كالفراش في حال التقية
 ـ إذادار امر من لم يتمكن من االنحناء التام في السجدة بين ان يضع  1146 مسألة          

يتحقق  يديه على األرض وبين ان يرفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة على نحو              
  .مسمى السجود فاالولى هو الثاني

 مستحبات السجود

 ـ االولى استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه وجميع المساجد  1147 مسألة          
وان يشغل نظره إلى طرف االنف في حالة السجود والتورك في الجلـوس بـين الـسجدتين                 
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ي بطن اليسرى وان يقـول فـي        وبعدهما فيجلس على فخذه االيسر جاعالً ظهر اقدم اليمنى ف         
 ربي واتوب اليه والتكبير حال االنتصاب من الركوع قائمـاً     جلوسه بين السجدتين استغفر اللّه    

او قاعداً وان تضع المرأة الركبتين قبل اليدين عكس الرجل عند الهـوى إلـى الـسجود وان                  
  .يتجافى الرجل وتفترش المرأة ذراعيها وتلصق بطنها في األرض

 ـ يكره االقعاء بين السجدتين في الجلوس وبعدهما سواء كان كأقعاء  1148 مسألة          
الكلب او يعتمد على صدر قدميه على األرض ويجلس علـى عقبيـه وان ال يتـرك جلـسة                   

  .ااالستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية وان لم تكن واجبة
 سائر اقسام السجود

ود للسهو ولمن قرء آيات السجدة من السور االربع واما  ـ يجب السج 1149 مسألة          
  .غير االربع فيستحب وال يجب السجود على من كتب آية السجدة

 ـ ال فرق في وجوب السجدة بين سماعها من المكلف او غيره مـن   1150 مسألة          
  .الصغير والمجنون بشرط ان يكون من قصدهما قراءة القرآن

 ـ إذا سمع آيات السجدة في اثناء الصالة اومأ إلى السجدة وسجد بعد  1151 مسألة          
  .الصالة من غير حاجة إلى اعادة الصالة على االقوى

 ـ يعتبر في مثل هذا السجود ما يعتبر في غيره من اباحة المكان وان  1152 مسألة          
 م علو المسجد بـاكثر مـن      لم يعتبر فيه الطهارة ال من الحدث وال من الخبث وال اعتبار عد            

  .اربعة اصابع إذا صدق عنوان السجود عليه
 ـ ال يعتبر في هذا السجود االستقبال وال طهـارة موضـع الجبهـة     1153 مسألة          

  .والستر العورة وال ما اشترط فيه ستر الصالة ويكفي فيه مجرد السجود وال يجب فيه الذكر
د للشكر لتجدد نعمة او دفع نقمة او لتوفيقه لزيـارة   ـ يستحب السجو 1154 مسألة          

» اللهم اني اشهدك واشهد مالئكتك    «معصوم او خير ولو كالصلح بين اثنين ويستحب ان يقول           
  .إلى آخر الدعاء

  . فلو سجد لمعصوم حرم  ـ يحرم السجود لغير اللّه1155 مسألة          
 مسجد الجبهة من مكان المصلي

 ـ يشترط في مسجد الجبهة الطهارة وان يكون مـن األرض او مـا    1156 مسألة          
  .أنبتته من غير المأكول والملبوس ويجوز على القرطاس مما اتخذ مما يجوز السجود عليه
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 ـ ال يجوز السجود على المعادن كالذهب والفضة مما خرج عن اسم  1157 مسألة          
سم النبات وال على المأكول والملبـوس كـالخبز         األرض وال كالرماد والفحم مما خرج عن ا       

والقطن والكتان وال على البلور والزجاج واالولى ترك مثل العقـاقير واالدويـة والخـزف               
  .واآلجر

 ـ يجوز السجود على مثل التبن والعلف مـن مـأكوالت الحيـوان     1158 مسألة          
ز واللوز واالولى ترك السجود     واالولى ترك مثل ورق الشاي والقهوة ويجوز على قشر الجو         

  .على مثل الجوز واللوز وعلى نوع مثل المشمش والفستق
 ـ ال بأس في السجود على ورق العنب بعد اليبس وعلى مطلق ورق  1159 مسألة          

  .االشجار وقشورها ومنها سعف النخل
 الخشب والثوب  ـ يجوز السجود على مثل القبقاب والنعل المتخذ من 1160 مسألة          

  .المتخذ من الخوص
 ـ إذالم يتمكن من السجود على ما ال يصح السجود عليه سجد علـى   1161 مسألة          

  .ثوبه من القطن والكتان او على المعادن عند تعذر الثوب والكتان او على ظهر الكف
 وكان الوقت  ـ إذا صلى وفي اثناء اصلوة فقد ما يصح السجود عليه 1162 مسألة          

متسعاً قطع الصالة واعادها وان كان االولى االتمام ثم االعادة وان كان في ضـيق الوقـت                 
بحيث ال يدرك حتى ركعة واحدة سجد على ثوب القطن او الكتان او على ظهر الكف ثم على                  

  .المعادن على هذا الترتيب
 التشهد

ن الصالة الواجبة وفـي ثالثـة    ـ يجب التشهد في كل ركعة ثانية م  1163 مسألة          
  .المغرب وفي الرابعة من الظهر والعصر

 ـ يجب ان يستقر في جلوسه بالتشهد وان يؤدي الـشهادتين بقولـه    1164 مسألة          
 وحده ال شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم صـل علـى                اشهد ان ال اله اال اللّه     «

  .محمد وآل محمد
 ـ يجب الترتيب كتقديم الشهادة االولى على الثانية وتقديم الـشهادتين   1165 مسألة          

على الصالة على محمد ويعتبر المواالة في التشهد في فقراته وكلماته وحروفه وان يؤدي على 
  .الوجه الصحيح العربي
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ن لم  ـ إذالم يعلم بالذكر يجب التعلم وان ضاق الوقت اتى بما يقدر وا 1166 مسألة          
يعلم شيئاً اتى بترجمة الكل واال فاالولى ان يأتي بمطلق االذكار وان كان االولـى ان يـأتي                  

  .بالتحميد
 ـ يقضي التشهد إذانسيه حتى فرغ من الصالة ويسجد لـه سـجدتي    1167 مسألة          

  .السهو وان تذكر في اثناء الركوع وقبل الركوع رجع اليه
ب في التشهد ان يجلس على وركه االيسر ويضع ظهر رجله  ـ يستح 1168 مسألة          

 وان يضع يـده       وخير االسماء للّه     وباللّه  اليمنى على بطن اليسرى ويقول قبل التشهد بسم اللّه        
على فخذيه ويلصق االصابع بعضها ببعض وان ينظر إلى حجره واما المرأة فيستحب لها ان               

 التشهد األول يقول وتقبل شفاعته وارفع درجتـه         تلصق فخذيها احدهما باآلخر وإذا فرغ من      
  .وهناك اذكار طويلة في التشهد من ارادها فليراجع الكتب المطولة

 التسليم

 ـ التسليم واجب وجزء من الصالة على االقوى ويـشترط فيـه مـا     1169 مسألة          
  .يشترط في الصالة من الطهارة واالستقبال وغير ذلك

 ـ إذا ترك التشهد عمداً بطلت صالته وإذانسى التسليم ولم يخرج عن  1170 مسألة          
عنوان اصالة وما جاء بما يقطع الصالة عمداً او سهواً كاالستدبار عن القبلـة مـثال وجـب                  

  .التسليم وصحت صالته وان اتى بما يخرج عن صورة الصالة بطلت صالته
ل السالم بطلت صالته واما إذا كان بعد  ـ إذا احدث او جاء بمناف قب 1171 مسألة          

  .النسيان بان اعتقد خروجه من الصالة فاالقوى البطالن ايضاً
 ـ التسليم مخرج عن الصالة وان لم يقصد الخروج وان كان االولـى   1172 مسألة          

  .في فرض قصد عدم الخروج اعادة الصالة
 الـصالحين   السالم علينا وعلى عباد اللّه« ـ للسالم صيغتان وهما ما  1173 مسألة          

فاذا اقدم االولى كانت الثانية مستحبة وجزء من الـصالة          »  وبركاته  السالم عليكم ورحمة اللّه   
  .وان قدم الثانية اقتصر عليها

السالم عليك :  ـ من توابع التشهد وليس بواجب وال من صيغ السالم 1174 مسألة          
  .ايها النبي
 ـ االولى ان يقصد بالتسليم التحية على االمام او المأمومين او الملكين 1175 مسألة          
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  .في السالم الثاني وفي األول يخطر بباله االنبياء واالئمة والحفظة
 الترتيب والمواالت

 ـ يتعين الترتيب بأفعال الصالة من التكبير إلى التسليم فإذا خالف ذلك  1176 مسألة          
   بطلت صالته وان كان سهواً وكان في االركان فالبطالن ايضاً واال فأن امكنهعمداً

  .التدارك في العود ولم يستلزم العود زيادة في الركن وجب العود واال لم يجب
 ـ إذا خالف الترتيب فأتى بالركعة الثالثة في محل الثانية لـم تبطـل    1177 مسألة          

  .و الثانية والثانية هي الثالثةصالته ويكون ما قصده ثالثة ه
 ـ يجب المواالت في اجزاء الصالة بحيث لو تركها على وجه محي  1178 مسألة          

  .صورة الصالة عمداً بطلت صالته وسهواً بطلت تلك الكلمة او اآلية ووجب اعادتها
ة  ـ يجب ان ال يفصل بين افعال الصالة بنحو يوجب محـو صـور   1179 مسألة          

  .الصالة واال لم تبطل
 القنوت

 ـ يستحب القنوت في الفرائض والنوافل ويتأكد في الصبح والجمعـة   1180 مسألة          
واما في العبد ففي الركعة االولى خمس مرات وفي الثانية اربع مرات وفي صالة اآليات مرة                

لركوع مـن الركعـة     قبل الركوع للخامسة ومرة قبل الركوع العاشر وفي الجمعة قنوت قبل ا           
  .االولى وقنوت بعد الركوع من الركعة الثانية

 ـ يجوز في القنوت االدعية الواردة مـن كلمـات الفـرج وغيرهـا      1181 مسألة          
واالولى ختم القنوت بالصالة على محمد وآله واالبتداء بالـصالة علـى محمـد وآل محمـد                 

الجهر به وان كانت الصالة اخفاتيـة ولـو   ويستحب اطالة القنوت وال سيما في صالة الوتر و   
  .نسيه اتى به بعد الركوع

 التعقيب

 وهو االشتغال بعد الصالة بالذكر والتالوة وتسبيح الزهراء عليهاالسالم فقد ورد في                      
 بشيء من التحميد افضل من تسبيح فاطمة عليهاالسالم وان تكون السبحة             الحديث ما عبد اللّه   

السالم فقد ورد في االخبار كثيراً االدعية المأثورة عن اهل البيـت             سين عليه من طين قبر الح   
  .بعد الفريضة والنافلة

 ـ يستحب الصالة على النبي وآله كلما ذكر او ذكر عنده ومـن اراد   1182 مسألة          
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  .ان يصلي على االنبياء فليصل على النبي وآله اوالً ثم عليهم
 مبطالت الصالة

  . ـ إذافقد المصلي بعض الشرائط المتقدمة بطلت صالته1183 مسألة          
 الثاني ـ وقوع الحدث االكبر او االصغر ما عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة           

وتبطل الصالة بالحدث حتى لو صدر الحدث قبل السالم او نسى السالم ثم احـدث فـاالقوى                 
  .البطالن

 وهو وضع احد اليدين على االخرى ما لم يكـن عـن سـهو او     الثالث ـ التكفير          
  .ضرورة من تقية ونحوها

  . ـ إذا ترك التكفير في مورد التقية فاالقوى بطالن الصالة1184 مسألة          
 ـ إذا تعمد االلتفات بتمام بدنه إلى الخلف او اليمين او اليسار وكـذا   1185 مسألة          

الخلف اما االلتفات بالوجه يميناً او يساراً ومقاديم البدن على االستقبال ولم االلتفات بالوجه إلى 
  .يكن استدباراً بالوجه فاالقوى الصحة

  : الخامس         
من » ق« ـ إذا تعمد الكالم ولو بحرف مهمل غير مفهم او مفهم نحو  1186 مسألة          

  .الوقاية بطلت صالته
  .تكلم بحرفين كالم الم فاالقوى البطالن ـ إذا1187 مسألة          
 ـ ال تبطل الصالة بعد حرف المد واللين مالم يخرج عن المتعـارف   1188 مسألة          

  .عن عنوان الكلمة
 ـ ال تبطل الصالة بالتنحنح والنفخ واالنين والتأوه ان لم يحدث منـه   1189 مسألة          

  .حكاية اسماء هذه االصوات كاح واواهحرفان واال بطلت الصالة وتبطل ايضاً ب
 ـ في مورد البطالن ال فرق بين ان يكون له مخاطب او ال مضطراً  1190 مسألة          

  .او مختاراً هذا إذاكان عن عمد ال سهو
 ـ إذا نطق بحروف المعاني كالالم للتعليل والواو للعطـف والقـسم    1191 مسألة          

  .كان اولىفاالقوى عدم البطالن وان 
  . ـ إذا دعا على مؤمن في صالته ظلماً فاالقوى عدم بطالن الصالة1192 مسألة          
 ـ ال يجوز ابتداء السالم على المصلي وال سائر التحيات نعم يجـب   1193 مسألة          
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  .رد السالم في اثناء الصالة بمثل ما سلم من قوله السالم عليكم
ـ 1194 مسألة           إذاسلم على جماعة وكان احدهم المصلي ورد احـدهم لـم يجـز       

للمصلي الرد حتى لو اجاب الصبي المميز وكذا ال يجوز الرد للمصلي إذا شك في انّه هل هو               
  .المقصود من بينهم اوال

 ـ رد السالم واجب كفائي ما لم يقصد المسلّم السالم علـى الجميـع    1195 مسألة          
  .ب لجواب من الجميع ويجب رد الجواب فوراً واسماع الردبنحو االنحالل فيج

  . ـ يجوز السالم على االجنبية وبالعكس إذالم يستلزم ريبة او فتنة1196 مسألة          
  . ـ يستحب الرد باالحسن ويجوز السالم على الكافر1197 مسألة          
 ولو بالصالة بعد   الحمد للّه ـ يستحب للعاطس او من سمعه ان يقول 1198 مسألة          

 ويجيبه العـاطس     وضع اصبعه على انفه ويستحب تسميت العاطس بأن يقول له يرحمك اللّه           
  . لكم يغفر اللّه
  . السادس ـ تعمد القهقهة وتعمد البكاء         
 ـ إذاتعمد القهقهة ولو اضطراراً بطلت صالته ال سهواً ما لم تمحـى   1199 مسألة          

هقهة صورة اصالة وكذا تعمد البكاء المشتمل على الصوت المور الدنيا واما البكاء للخوف              الق
 فمن افضل االعمال واما إذا سهى فبكى فال تبطل ما لم يكن البكاء ماحيـاً لـصورة                   من اللّه 
  .الصالة

  السابع ـ كل فعل يمحو صورة الصالة كالتصفيق والوثبة والرقص ما لم يكن ساهياً          
  .وكذا تبطل الصالة بالسكوت الطويل الماحي لصورة الصالة

 ـ األكل والشرب إذاكان ماحياً للصالة تبطل الصالة بهما عن عمد او  1200 مسألة          
سهو ويجوز شرب الماء لمن اشتغل بالدعاء في صالة الوتر إذا قصد الصوم وخاف مفاجئـة                

  .افلة وغير الدعاءالفجر وهو عاطش ولعل الحكم يشمل مطلق الن
 الثامن ـ تعمد قول آمين وان كان االقوى الحرمة دون البطالن وإذا وقع عن سهو           

او حال االضطرار فال حرمة وسيأتي بعض مبطالت الصالة في أحكام الـشك كالـشك فـي           
  .االوليين وغيرها

اراً ويجوز قطـع   ـ االولى عدم جواز قطع الصالة من الفريضة اختي 1201 مسألة          
الفريضة لحفظ مال ودفع ضرر مالي أو بدني او لغريم خوفاً من فراره ويجب حفظ الـنفس                 
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  .ولحفظ مال يجب حفظه شرعاً واالولى أن ال يقطع الجل المال اليسير
 ـ إذا لم يقطع الصالة في موارد وجوب قطعها صحت صـالته وان   1202 مسألة          

  .كان مأثوماً
 الةمكروهات الص

 ـ ذكر الفقهاء في المقام مكروهات كثيرة من كراهة االلتفات بالوجه  1203مسألة           
قليال والعبث في اللحية ونفخ موضع السجود وقرقعة االصابع والتمطي ومدافعة البول والغائط           
والريح والنوم ووضع اليد على الخاصرة وكراهة ما ينافي الخشوع اال ان ثبوت كثير منهـا                

  .س اال بقاعدة التسامح في ادلة السنن فاالولى في الجميع ان يقصد بتركها رجاء الواقعلي
 ـ قد جاء في بعض االخبار جواز بعض االفعال في الصالة كمـسح   1204 مسألة          

التراب على الجبهة وضرب الفخذ باليد او الحائط العالم الغير وحمل الصبي وارضاعه ومس 
  .وة ووضعها واالولى في الكل االقتصار على مورد الحاجة والضرورةالفرج ورفع القلنس

 صالة اآليات

 ـ تجب صالة اآليات إذاكسفت الشمس او خـسف القمـر وان كـان     1205 مسألة          
  .الكسوف والخسوف جزئياً سواء اوجب رعباً في قلوب المكلفين أم ال

زلة وان لم توجب رعباً لعامة المكلفين  ـ تجب صالة اآليات عند الزل 1206 مسألة          
  .وتجب ايضاً عند الرعد والبرق الشديد وفي هبوب الرياح السوداء والحمراء إذا اوجبت رعباً

 ـ ال تجب صالة اآليات لغير اهالي البالد الّتي وقعت فيها اآليـة اال   1207 مسألة          
  .إذا كانت البالد متقاربة بحيث عدت كبلد واحدة

 ـ اول وقت صالة الخسوف والكسوف من اول حـدوث الخـسوف    1208 مسألة          
  .تمام االنجالء واالولى ان ال يؤخر الصالة إلى حين الشروع في االنجالء والكسوف إلى

 ـ إذاتم االنجالء كانت الصالة قضاء وتقع اداء إذا كان الوقت يـسع   1209 مسألة          
  .مصلى عمداً حتى ضاق الوقتركعة واحدة وان اخر ذلك ال

 ـ وقت صالة اآليات في غير صالة الخسوف والكسوف من الزلزلة  1210 مسألة          
والرعد والريح ونحوها من حين وقوع اآلية إلى آخر العمر فوراً وفوراً وإذااخّر الصالة عمداً       

  .كان عاصياً وإذا اداها كانت اداء
لسبب في اآلية كالرعد والريح والزلزلـة والكـسوف او    ـ إذاتعدد ا 1211 مسألة          
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الخسوف وجب عليه ان يصلي لكل آية صالة وال يجب عيه تعيين السبب فيكفي االداء عمـا                 
  .في الذمة
 ـ إذاكان احد اآليات مضيقاً كزلزلة وكسوف او كريح سوداء مفاجأة  1212 مسألة          

مضيق فاذا وقعت الزلزلة في وقت الكـسوف او         وزلزلة استمرت إلى مدة وجب عليه اداء ال       
الخسوف الموسع ولو من طريق اهل الخبرة من المنجمين الّذي يطمئن بقولهم في سعة وقـت           

  .الخسوف او الكسوف وجب تقديم صالة الزلزلة مثال على الكسوف او الخسوف
كـان   ـ إذا علم من الخسوف او الكسوف بعـد انجـالء الكوكـب و    1213 مسألة          

الخسوف او الكسوف قد عم الكوكب من القمر والشمس وجب عليه القضاء وإذا علـم بعـدم                 
  .الخسوف والكسوف كلياً بحيث لم يعم الكوكب فال قضاء عليه

  ـ إذااخبر الشخص من لم يطمئن بقوله بالخسوف والكسوف ثم علـم  1214 مسألة          
سوف او الكسوف كلياً وجب القضاء عليـه        صدق المخبر او شهد العادالن بذلك فأن كان الخ        

واال فال وجوب عليه وإذا اطمئن الشخص من قول المنجم واهل الخبرة في حساب الخـسوف                
  .والكسوف وجبت عليه الصالة وترتيب االثر بأداء الصالة ووجب عليه القضاء عند االنجالء

 فيها او لعدم تحقق احـد   ـ إذا علم ببطالن صالة اآليات التيان مناف 1215 مسألة          
  .شروطها وجب عليه االعادة وان خرج الوقت وجب عليه القضاء

 ـ إذا ضاق وقت صالة اآليات وكان الوقت للصالة اليومية موسـعاً   1216 مسألة          
وجب تقديم صالة اآليات وإذا تضيق وقت الفريضة على اآليات قدم الفريـضة اليوميـة وإذا                

  .ا جاز له تقديم ايهما شاء من اآليات او اليوميةوسع الوقت لكل منهم
 ـ إذا علم في اثناء صالة اآليات ان الوقت للصالة اليومية قد ضـاق   1217مسألة           

تعين عليه االشتغال بالصالة بأن يجعلها في ضمن صالة اآليات وعند الفراغ مـن الـصالة                
من صالة اآليات من غير تراخ ومن قبل اليومية يرجع إلى صالة اآليات ويبني على ما قطعه    

  .ان ال يأتي بكل مناف
 ـ إذا كانت المرأة حائضاً او نفساء وحدث الخسوف او الكسوف لـم   1218 مسألة          

تجب الصالة وال القضاء إذا غسلت من الحيض او النفاس نعم في غير الخسوف والكـسوف                
  .لواجب ان تصلي المرأة بعد طهرهامن اآليات كالرعد والزلزلة والبرق فاالحتياط ا

 كيفية صالة اآليات
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 ـ صالة اآليات ركعتان وفي كل ركعة خمس ركوعات وكيفيتهـا ان   1219 مسألة          
ينوي ثم يكبر وبعد التكبير يقرء الحمد وسورة كاملة ثم يركع ويرفع رأسه عن الركـوع ثـم                  

عد ان يرفع رأسـه عـن الركـوع         يقرء الحمد والسورة ثم يركع وهكذا إلى خمس مرات وب         
  .الخامس يسجد سجدتين ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية بالحمد والسورة كاالول ثم يتشهد ويسلم

 ـ يجوز للمصلي ان يقسم آيات السورة الواحدة كسورة التوحيد مثال   1220 مسألة          
 احد ثم يركع ثم يقوم ويقول        ه الرحمن الرحيم ثم يركع ثم يقوم ويقول قل هو اللّ           يقول بسم اللّه  

 الصمد ثم يركع ثم يقوم ويقول لم يلد ولم يولد ثم يركع ثم يقوم ويقول ولم يكن له كفـواً                      اللّه
احد ثم يركع الركوع الخامس ثم يقوم ويسجد سجدتين ثم يقرء في الركعة الثانية كما قرء في                 

  .االولى وبعد السجدتين يتشهد ويسلم
 ـ يجوز ان يقرء في الركعة االولى في كل قيام الفاتحة وسورة كاملة  1221 مسألة          

 لمن   وفي الركعة الثانية يوزع اسورة وعند القيام بعد الركوع الخامس والعاشر يقول سمع اللّه             
  .حمده

 ـ يستحب القنوت قبل الركوع الثاني والرابـع والـسادس والثـامن     1222 مسألة          
  . واحد قبل الركوع العاشروالعاشر ويجزى قنوت

 ـ إذا شك المصلي في عدد ركعات اآليات ولم يحصل له اليقين بطلت 1223 مسألة          
صالته وإذا تردد بين الركوع االخير من الركعة االولى او الركوع األول من الركعة االخيرة               

  .بطلت صالته ايضاً
لرابع او الخامس او الثالث او الرابع فإذا  ـ إذا شك في الركوع بأنه ا 1224 مسألة          

  .انحنى إلى السجود لم يرجع اليه واال وجب عليه الرجوع واالتيان به
 ـ كل واحد من الركوع في صالة اآليات ركن فاذا زاد المكلـف او   1225 مسألة          

  .نقص منها واحداً عن عمد او سهو بطلت صالته
ك من وقت الكسوفين ركعة او لم يسع الوقت اال ركعة فقد  ـ إذا ادر  1226 مسألة          

ادرك الوقت وكانت الصالة اداء وان كان فيما عدى الفرض األول عدم قصد االداء والقضاء               
  .اولى

 ـ يستحب في صالة اآليات القنوت واتيانها جماعة ويتحمل االمام عن 1227 مسألة          
 في الصالة وال سيما في كـسوف الـشمس إلـى تمـام              المأموم القراءة كالفريضة والتطويل   
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  .االنجالء
 ـ يجوز الدخول في الجماعة إذا ادرك االمام قبل الركـوع األول او   1228 مسألة          

في الركوع األول من الركعة االولى او الثانية واما ان ادركه بعد الركوع األول من الركعـة                 
  .فاالولى عدم الدخول معه في الجماعةاالولى او بعده من الركعة الثانية 

 صالة القضاء

 ـ يجب قضاء الصالة اليومية إذا تركها في اوقاتها سواء كـان عـن    1229 مسألة          
عمد او سهو او جهل بالحكم او اتى بها باطلة بفقد شرط من شروطها او جزء من اجزائهـا                   

  .للوقتالموجب لبطالنها وكذا يجب القضاء في النوم المستوعب 
 ـ ال يجب على المغمى عليه القضاء إذا استوعب االغماء الوقت وان  1230 مسألة          

كان االولى القضاء إذا كان االغماء بتسبيب منه وال يجب القضاء ايضاً فيما تركه الصبي او                
  .المجنون في حال صباه وجنونه

سلم وال على الحائض والنفـساء   ـ ال قضاء على الكافر االصلي إذا ا 1231 مسألة          
  .اال إذا تمكنت النفساء والحائض من الصالة بشرائطها في اول الوقت او آخره

 ـ يجب على المرتد القضاء سواء كان مرتداً ملياً او اصلياً إذا تـاب   1232 مسألة          
مت وتصح التوبة من المرتد حتى المرتد االصلي وان بانت منه زوجته ووجـب قتلـه وقـس                

  .امواله على الورثة
 ـ ال يقضي المخالف إذا استبصر ورجع إلى الحق مـن صـالة او    1233مسألة           

صوم او حج بل حتى طواف النساء على االقوى نعم إذا جاء بالعمل مخالفاً لمذهبه وان كـان                 
 وان ترك   باطالً باعتقادنا وجب القضاء واما إذا استبصر وكان وقت الصالة باقياً وجب االداء            

  .الفرض وجب القضاء
 ـ إذا بلغ الصبي او افاق المجنـون او المغمـى عليـه او طهـرت      1234 مسألة          

الحائض والنفساء وجب عليهم االداء ولو بأدراك ركعة من الصالة وإذا كان الوقت متسعاً ولو             
  .بأدراك ركعة ولم يأتوا بالصالة وجب القضاء عليهم

 ـ إذا طرء الجنون على الشخص او االغماء او فاجأ المرأة الحـيض   1235 مسألة          
او النفاس بعد مضى زمان يتمكن ان يؤدي صالة المختار في اول الوقت بحسب الحال مـن                 

في خـارج    الحضر والسفر والوضوء والتيمم ومع ذلك قد تركوا الصالة وجب القضاء عليهم           
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  .اء والقضاءالوقت واما فاقد الطهورين فيتعين عليه االد
 ـ يقضي ما فات كما فات من سفر او حضر من صبح او عصر او  1236 مسألة          

مغرب والمدار في قضاء الفريضة هو حالها من حيث الفوت ال من حيث الوجوب فلو كـان                 
مسافراً وقد دخل الظهر وتمكن من اداء الظهر والعصر في السفر ولكن تركهما حتى جاء إلى                

 حتى دخل الوقت الثاني وجب عليه القضاء تماماً حيث قد فاتت منه الفريـضة               بلده ولم يصل  
في وقت االداء من زمان الفوت وكذا بالعكس لو دخل عليه الوقت وهي في الحضر وامكنـه                 

  .اداء الفريضة بشرائطها ثم اهمل وسافر ولم يأت بها وجب عليه ادائها قصراً
القصر والتمام إذا وجب عليه الجمع بين القصر  ـ كل مورد في باب  1237 مسألة          

والتمام وجب في قضائها الجمع بين القصر والتمام ايضاً كما يأتي في احكام القصر والتمـام                
 ومسجد نبيه ومسجد امير المؤمنين مـن         نعم في اماكن التخيير بين القصر والتمام كبيت اللّه        

عمداً او سهواً وجب القضاء قصراً الن التمام        الكوفة والحائر الحسيني إذا ترك الفريضة فيها        
  .في هذه المواطن من خصوصيات البقعة الشريفة

 ـ إذا فاتته فريضة في المواطن االربعة المتقدمة ثم رجع إلـى احـد    1238 مسألة          
المواطن واراد قضاء ما فاتته من الفرائض في المواطن االربعة تخير في القضاء بين القصر               

  .م ايضاًوالتما
 ـ من وجب عليه صالة الجمعة وقد تركها حتى مضى الوقت قضاها  1239 مسألة          

  .ظهراً ال جمعة وكذا إذا مضى وقتها ولم يصلها وجب قضائها ظهراً
 ـ يستحب قضاء النوافل الرواتب واما غير الرواتـب مـن النوافـل     1240 مسألة          

 ومن عجز عن قضاء الرواتب من النوافل اسـتحب لـه ان             الموقتة فيأتي بها بعنوان الرجاء    
يتصدق عن كل ركعتين بمد وان لم يتمكن فعن كل اربع مد واال الفوائت اليومية فيما إذا كان                  
في يوم واحد على االقوى بشرط ان يكون بينهما ترتيب كالظهرين والعشائين واما إذا كان من 

  .يومين فال يجب الترتيب بينهما
 ـ إذا علم المكلف ان عليه احدى الفرائض الخمسة اجزئه ان يـأتي    1241 مسألة          

 بصالة الصبح والمغرب وبأربع بقصد ما في ذمته على وجه الترديد بين الظهـر والعـصر               
  .والعشاء ويتخير في هذه الصالة ان يجهر مراعاة للعشاء وان يخفت مراعاة للظهر والعصر

ترك المسافر احدى الصلوات الخمس قضى مغربـاً وركعتـين    ـ إذا  1242 مسألة          
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مرددتين بين الصبح والظهر والعصر والعشاء واما إذا ترك فريضة ولم يعلم بفواتها في حال               
السفر او الحضر صلى مغرباً وصلى ركعتين مرددتين بين الصبح والرباعيات وصلى اربعاً             

  .مرددة بين الظهر والعصر والعشاء
 ـ إذا علم المكلف ترك فريضتين من يوم واحد اتى بصالة الصبح ثم  1243ألة  مس         

بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء واتى بالمغرب وان علم انّه كان بالسفر اتى               
  .بثنائية مرددة بين الصبح والظهر ثم بركعتين للعصر ثم اتى بالمغرب ثم اتى بركعتين للعشاء

 ـ إذا لم يعلم انّه كان مسافراً او حاضراً اتى بركعتين مرددتين بـين   1244 مسألة          
الصبح والظهر ثم جاء بركعتين للعصر ثم يأتي بالمغرب ثم يأتي بركعتين للعشاء ثـم يـأتي                 

  .بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء
ن حاضـر   ـ إذا علم المكلف ان عليه ثالث فرائض من الخمس وكا 1245 مسألة          

أوجب عليه ان يأتي بخمس فرائض على الترتيب وان كان مسافراً كفاه اربع صلوات ركعتان               
  .مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان للعصر ثم يأتي بالمغرب ثم العشاء

 ـ إذا علم بفوات اربع صلوات من الفرائض اتى بـالخمس كلهـا إذا    1246 مسألة          
  .مام وقصر إذا كان في السفر على وجه التقصير في الصالةكان في الحضر على وجه الت

 ـ إذا علم بفوات فريضة معينة او بفوات فرائض عليه وايام ولكن لم  1247 مسألة          
يعلم عددها من حيث الكثرة والقلة اخذ بالمتقين من العدد وان كان االولى االتيان بمـا يعلـم                  

  .عالماً بالعدد ثم نسى اخيراًفراغ ذمته من االكثر خصوصاً إذاكان 
 ـ القضاء للفرائض من الواجب الموسع على االقوى ما دام العمر اال  1248 مسألة          

  .ان يؤدي إلى التهاون والتسامح على اداء الفريضة فال يجوز التاخير
 إلى  ـ يجوز لذوي االعذار التأخير ولكن بشرط عدم العلم ببقاء العذر 1249 مسألة          

الطهـارة    بحسب العادة من دون فرق بين ان يكون العذر من            آخر العمر او احتمال مفاجأة    
  .المائية او من غيرها

 ـ يجوز القضاء لمن وجب عليه حتى إذا احتمل الـشخص ارتفـاع    1250 مسألة          
  .العذر فيما بعد وإذا انكشف له ذهاب عذره اخيراً وجب القضاء

 ـ االولى تقديم الفريضة الفائتة من ذلك اليوم على الحاضرة في ذلك  1251 مسألة          
اليوم وان جاز ان يأتي بالحاضرة ويؤخر الفائتة ويستحب لمن علم ان عليه قضاء ان يعـدل                 
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  .من الفريضة الحاضرة إلى الفائتة
اليها واما  ـ االولى لمن تذكر عليه فائتة وال سيما من يومه ان يعدل  1252 مسألة          

إذا شرع في فريضة وتجاوز محل العدول كما لو تذكر ان عليه مغرماً فدخل في العشاء حتى                 
ركع للرابعة فقد تجاوز محل العدول ووجب عليه اتمام العشاء ثم اتيان المغـرب قـضاء او                 

  .اداء
خل  ـ تجوز النوافل لمن عليه قضاء على االقوى قبل الفريضة وان د 1253 مسألة          

  .وقت الفريضة
 ـ يستحب في القضاء الجماعة سواء كان االمام في صالته مؤدياً او  1254مسألة           

  .قاضياً عما فات
 ـ يجب على الولي وتعني به الولد االكبر قضاء ما فات عن والـده   1255 مسألة          

ولي ان يقضي ما بعذر وغيره من نوم ومرض وغيره او كان تركه عن عمد وال يجب على ال       
  .اتى به والده فاسداً

 ـ ال يجب على الولي قضاء ما فات لالبوين ومـا وجـب عليهمـا     1256 مسألة          
  .باالستيجار او القضاء عن ابيه فال يجب على ولد الولد ان يقضي صالة جده

لمجنون  ـ ال يعتبر في الولي البلوغ فيجب على الطفل عند البلوغ وا 1257 مسألة          
  .عند عقله وإذا مات الولد االكبر فال يجب على اخوته اصال

 ـ ال يشترط في الولي ان يكون وارثاً وال ان يكون في قبال الحيـوة   1258 مسألة          
  .فيجب عليه وان كان قاتالً اورقاً او كافراً او ليس له حيوة

  .ي السن قسط القضاء عليهما ـ إذا كان للشخص ولدان متساويان ف1259 مسألة          
 ـ يجوز للولد االكبر مباشرة القضاء عن ابيه وإذااسـتأجر شخـصاً    1260 مسألة          

فالبد ان يقصد النيابة عن الميت واما إذا صلى الولي فال يحتاج إلى قصد النيابة عن الميـت                  
  .النه مكلف بالقضاء عن الميت

ضاء االداء عن الميت إذا اختلـف مـع الميـت فـي      ـ الولي عند ق 1261 مسألة          
االجتهاد او التقليد اعتبر تكليف نفسه وعمل على طبق تكليف نفسه وهكذا في النائـب عـن                 

  .الميت فانه يراعي تكليف نفسه ايضاً في احكام الصالة
 ـ إذا تبرع بالقضاء متبرع سقط عن الولي ويجب على الولي قضاء  1262 مسألة          
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  .لفوائت اليومية عن الميت وال يجب عليه ما يجب على الميت بنذر او استيجارا
 ـ االقوى عدم وجوب الترتيب في القضاء عن الميت وان كان اولى  1263 مسألة          

ويتعين على الولي في مورد الجهر واالخفات ان يلحظ تكليف نفسه من الجهـر واالخفـات                
  .ضاء عن االم وهكذا في المستأجر والمتبرعفيجهر في صالته وان كان الق

  . ـ ال يجب على ولد الولد القضاء عن جده وان كان اولى1264 مسألة          
 صالة االستيجار

 ـ يصح االستيجار لصالة االموات وسائر العبادات من الصوم والحج  1265 مسألة          
ستيجار ايضاً لبعض المستحبات كزيارة     ونحو ذلك إذا تركها الميت في حال الحيوة ويجوز اال         

قبور االنبياء االئمة سواء كانت االجارة عن ميت اوحى وإذا جاء بالعمل متبرعاً عن شخص               
  .في المستحبات فاالولى اتيان العمل ثم اهداء الثواب للميت او للحي

وجـه   ـ يجب على االجير تعيين المنوب عنه من االموات ولو على  1266 مسألة          
  .االجمال حتى لو لم يعرف اسمه وشخصه اجزء ان ينوي عمن استاجر له

 ـ يتعين في االجارة ان ينوي عن الميت وان لم ينو عنوان النيابة وال  1267 مسألة          
يجوز اتيان العمل لنفسه ثم اهداء اثواب إلى الميت باالجارة وانما يصح اهداء الثـواب فـي                 

  .لتبرعالمستحبات على وجه ا
 ـ يتعين على المؤجر ان يؤجر شخـصاً يطمـئن بـصحة عبادتـه      1268 مسألة          
بأحكام اصالة من الشك والسهو والظن واليقين فيما يبتلى به المكلف عادة اما علـى                ومعرفته

  .وجه االجتهاد او التقليد
م علم المـؤجر   ـ إذااستأجر شخص شخصاً الداء العبادة عن الميت ث 1269 مسألة          

  .ان المستأجر جاء بها باطلة وجبت االجارة ثانياً وضمن المستأجر االجرة
 ـ إذا اتهم المؤجر االجير بعدم اتيان العمل وانكر االجير ذلك فأن لم  1270 مسألة          

 يكن مورداً لالتهام عادة او لم تقم قرائن االتهام صدق قوله وان كان مورداً لالتهام تعين على                
االجير اقامة البينة بأتيان الصالة او الحلف على اتيانها ان لم تكن بينة على حـسب قواعـد                  

  .الدعوة واما إذا شك في صحة العمل من االجير وعدمه بنى على الصحة
 ـ إذا آجر الشخص نفسه عن ميت من صالة او سائر العبادات فمات  1271 مسألة          

يشترط ولي الميت المباشرة من االجير وجبت االجارة من تركة المستأجر قبل اتيان العمل ولم 
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االجير ان كان له تركة وان اشترط المباشرة بطلت االجارة بالقياس إلى ما بقى مـن العمـل                  
  .واستخرج مال االجارة من تركة المستأجر

ء واما  ـ ال يجوز االستيجار لذوي االعذار ممن صالته جالساً او ايما 1272 مسألة          
إذا طرء العذر وجب على المستأجر االنتظار إلى زمان رفع العذر وإذا ضاق الوقت وكانـت                
الجارة مقيدة بالصالة التامة من غير عذر انفسخت االجارة بمقدار ما ال يتمكن عليه من صالة          

  .المختار
ق قـصد   ـ يعتبر في عمل االجير والمتبرع قصد القربة واالقوى تحق 1273 مسألة          

القربة حتى من االجير الن االجرة من دواعي القربة كما في صالة الحاجة واالستسقاء وان لم    
يكونا من مورد االجارة نعم لو كان المحرك للعمل من غير واسطة هو االجرة لم يصح العمل           

  .وال اخذ االجرة
ان االجير قد  ـ ال يجوز استيجار شخص لعبادة عن ميت اوحى إذا ك 1274 مسألة          

آجر نفسه في ذلك الزمن لشخص قبله نعم لو كان االجارة بنحو الكلي وتعينها بيد المـستأجر                 
  .صحت االجارة االولى والثانية

 ـ االحوط وجوباً ان ال يستأجر الصبي غير البالغ عن الميت وكذا ال  1275 مسألة          
  .يتبرع عنه ايضاً

ستيجار المرأة للرجل والرجل للمرأة ويراعي فـي حالـة    ـ يجوز ا 1276 مسألة          
الجهر واالخفات حالة المباشر فأن كان رجالً جهر بصالته وان كانت عن امرأة وان كانـت                

  .المستأجرة امرأة تخيرت بين الجهر واالخفات وان كانت عن رجل
ت ولم يـأت   ـ إذا آجر الشخص رجالً في زمان معين عن عبادة المي 1277 مسألة          

  .بشيء منها او بقي شيء منها لم يصح ان يأتي بها بعد الوقت اال باذن من المؤجر
 ـ إذا علم الولي او الوارث ان على الميت ديون مالية او بدنية ولـم   1278 مسألة          

ان يعلم بأتيانه لها ام ال فاالقوى عدم وجوب االستيجار إذا كان الواجب بدنياً واداء الواجـب                 
  . من الخمس والزكاة وان كان االولى االستيجار له بالعبادة كان مالياً كديون الناس وديون اللّه

 ـ ال يجب على القاضي عن الميت باالجارة مراعات الترتيـب فـي    1279مسألة           
  .القضاء وان كان اولى

اء عن الميت فاالقوى  ـ إذا تبرع العاجز عن صالة االختيار في القض 1280 مسألة          
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  .عدم سقوطه عن ذمة الميت
 ـ إذا وصى الميت بما هو مشغول الذمة من واجب مالي وجب ادائه  1281 مسألة          

من االصل ومنه الحج واما في غير ذلك فيخرج من الثلث وكذا لو اوصى بالمستحبات فانهـا               
  .تخرج من الثلث

لمؤجر كيفية العمل للمستأجر من حيـث المـستحبات    ـ إذالم يعين ا 1282 مسألة          
  .وجب على المستأجر االتيان بما هو متعارف من المستحبات ومنه االقامة في الصالة

 ـ إذانسى المؤجر بعض المستحبات الّتي اشترطت في عقد االجـارة   1283 مسألة          
ارة في المستحب على نحـو      سقط من االجارة بمقدار ما شرط من المستحب واما إذا قيد االج           

  .وحدة المطلوب والتقييد ال على وجه االشتراط لم يستحق من االجارة شيئاً
 صالة الجماعة

  . صالة الجماعة مستحبة وقد تأتي واجبة كما يأتي         
 ـ صالة الجماعة من المستحبات االكيـدة فقـد ورد ان جبرائيـل     1284 مسألة           

 لكل واحـد     آله ان الجماعة إذا كانت اثنين كتب اللّه        و عليه اهللا  صلى  ول اللّه السالم قال لرس   عليه
بكل ركعة مأة وخمسين صالة في الثالثة ستمأة صالة وفي االربعة الف ومائتي صالة وفـي                
الخمسة الفين واربعمائة صالة إلى ان قال وإذاكانوا عشرة فلكل واحد في كل ركعـة اثنـان                 

ة صالة وان زادوا لم يقدر الكتّاب ان يكتبوا ثواب ركعة وقد تتعدد جهات وسبعون الفا وثمانمائ
الفضيلة فخلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة ركعة وكلمـا ازداد العلـم فـي امـام                  
الجماعة ازدادت فضيلة الجماعة فإذا زادوا على العشرة الّذي ورد فيه ان لو كانت الـسموات           

اً واالشجار اقالماً والثقالن مع المالئكة كتّاباً لم يقـدروا ان يكتبـوا       كلها قرطاساً والبحار مداد   
ثواب ركعة اضف إلى ذلك كثرة المأمومين وفضيلة المساجد وعند ذاك فـال يعلـم بفـضيلة                 

  . الجماعة اال اللّه
 ـ يستحب انتظار صالة الجماعة وهي افضل من صالة المنفرد فـي   1285 مسألة          

  .صالة جماعة مع االختصار افضل من صالة الجماعة مع االطالةأول الوقت وال
 ـ يستحب لمن صلى منفرداً إذا اقيمت الجماعـة ان يعيـد صـالته     1286 مسألة          

 يختار احب ما اليه وإذا صلى جماعة وقد ظهر له بطالن صـالته المنفـردة                 جماعة فأن اللّه  
ا إذا انكشف له بطالن صالة الجماعـة تمـت          اجزئته صالة الجماعة وليس عليه االعادة وكذ      
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  .صالته االولى المنفردة
 ـ يجوز لكل واحد من االمام والمأموم ان يعيد صالته الّتي صـالها   1287 مسألة          

  .جماعة في جماعة اخرى ثانية
 ـ ال يجوز انعقاد النافلة جماعة اال في صالة االستسقاء وكذا لو صلى 1288 مسألة          

  .منفرداً وقد نوى االنفراد او صلى نافلة فانه عند ذاك ال يصح له نية االئتمام
 ـ يجوز للشخص ان يأتم بأمام جماعة وان كان امام الجماعة قد ادى  1289مسألة           

فريضته الفعلية كما لوادي صالة الظهر وقام لصالة العصر وائتم به المأموم في صالة الظهر               
ائتم به المأموم في صالة المغرب او ائتم به في صالة القضاء وكان االمام في               او قام للعشاء و   

  .صالة االداء
 ـ ال يجوز االئتمام في فريضة يشك المأموم بأن امام الجماعـة فـي    1290 مسألة          

  .مقام الفرض او النفل
رائته او كان  ـ إذا كان الشخص ال يعرف احكام صالته او ال يحسن ق1291 مسألة          

  .كثير الوسوسة بحيث ال يطمئن بصحة صالته غالباً فاالولى في جميع ذلك ان يصلي جماعة
 ـ إذا كان الشخص كثير الوسوسة بحيث ال يطمئن بـصحة صـالته    1292 مسألة          

غالباً واستلزم ذلك عليه العسر والحرج او تعطيل بعض اعماله الواجبة عليـه مـن الكـسب                
  .ن عليه ان يصلي جماعةونحوه تعي
 ـ ال يجوز له على نحو االحتياط الالزم االقتداء في الصالة اليوميـة   1293 مسألة          

بصالة الطواف او بالعكس وكذا االقتداء في اليومية بصالة االحتياط او االحتيـاط بالـصالة               
  .اليومية وان قلنا بأن صالة االحتياط بحكم الجزء

 ـ ال يجوز االقتداء بالصالة اليومية او الطواف من صالة االيـات او   1294 مسألة          
  .بصالة االموات او العيدين وال يجوز العكس ايضاً

 ـ إذا شك المصلي بأن نوى االئتمام ام ال بنى على عـدم االئتمـام    1295 مسألة          
ـ             رت حـاالت االئتمـام   وصلى منفرداً وإذا علم أن قيامه كان لالئتمام بامام الجماعـة او ظه

  .كاالنصات وعدم القراءة فاالقوى عدم ترتيب الجماعة
  . ـ إذا اقتدى بامام الجماعة وشك بنية االنفراد بنى على عدم االنفراد1296 مسألة          
 ـ إذا نوى المئتم االنفراد بعد ما قرء االمام وقبـل ان يـدخل فـي     1297 مسألة          
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قراءة واما إذا نوى االنفراد في اثناء القراءة فاالقوى قراءة مـا بقـي              الركوع لم تجب عليه ال    
  .دون ما مضى وان كان االولى استيناف القراءة

 ـ يجوز العدول من االئتمام على االقوى ولو في حالة االختيار بـل   1298 مسألة          
  .ضرورةولو من نيته من اول االمر وان كان االولى ترك العدول اختياراً اال ل

 ـ إذا ادى االمام صالة احتياطية الحتمال بطـالن صـالته الـسابقة     1299 مسألة          
فاالقوى عدم صحة االئتمام وهكذا إذا صلى قضاء عن غيره احتياطاً سواء اخذ االجرة عـن                
القضاء عن الميت ام النعم يصح االئتمام إذا قضى عن نفسه الصالة اليومية او عن غيـره ال        

الجهر واالخفـات    جه االحتياط فانه يجوز االئتمام به وكذا يجوز االئتمام إذااختُلفا في          على و 
  .والقصر والتمام

 ـ ال يعتبر في انعقاد الجماعة نية االمامة المـام الجماعـة فتتحقـق     1300 مسألة          
  .الجماعة وان لم ينو نية االئتمام ولعل الثواب يترتب ايضاً وان لم يقصد االمامة

 ـ البد للمأموم من نية االئتمام واال فال تتحقق الجماعة وعند ذاك فان  1301 مسألة          
  .اتى المأموم بجميع ما يجب على المنفرد تمت صالتهواال بطلت

 ـ يتعين على الماموم في نية االئتمام وحدة االمام وال يصح االقتـداء   1302 مسألة          
بالوصف او االشارة ويكفي التعيين االجمالي في صحة الجماعة فلو          باثنين ويجب تعيينه ولو     

قصد االقتداء بأحد شخصين كان قاصداً للتعيين بعد ذلك في اثناء الصالة او بعدها لـم تنعقـد    
  .جماعة

 ـ إذا شك المأموم بنية االئتمام لم تنعقد جماعة واتم منفرداً حتى لـو   1303 مسألة          
  .ئتمام من ترك القراءة واالنصاتكان عليه حاالت اال

 ـ إذانوى المأموم االقتداء بشخص بأعتقاده انّه فالن ثم ظهر لـه ان   1304 مسألة          
شخص آخر وكان ليس بعادل بطلت جماعته حتى الصالة إذا ترك القراءة على االولى وبطلت 

ء بالمنـافي لـصالة     يجىإذا خالف صالة المنفرد واال صحت وإذا التفت في اثناء الصالة ولم 
المنفرد اتم صالته منفرداً واما إذا كان الشخص االخر عادال فأن كان من قصد االقتداء بذلك                
الشخص وتخيله انّه هو الحاضر فأن خالف ووقع منه المبطل عمداً او سهواً بطلـت صـالته       

  . صالتهواما إذا قصد عنوان الحاضر وتخيل انّه فالن فبان شخص آخر فأن االقوى صحة
 ـ إذاادرك االمام وهو راكع جار االئتمام والركوع معه حتى لو عدل  1305 مسألة          
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  .بعد الركوع
 ـ ال يصح نقل نية المأموم من شخص إلـى آخـر اختيـاراً اال ان     1306 مسألة          

 يعرض لالمام ما يمنعه عن اتمام الصالة من اغماء او حدث او نحو ذلك او عرض لـه مـا                   
  .يمنعه عن اتمامها اختياراً كانتقال االمام من صالة المختار للصالة االضطرارية

  . ـ لو شك انّه عدل إلى االنفراد ام ال بنى على عدم العدول1307مسألة           
 ـ إذا ادرك المأموم االمام في ركوعه ووصل إلى حد الركوع قبـل   1308 مسألة          

  .جماعة على االقوى وان فرغ االمام من الذكررفع االمام لرأسه صحت ال
 ـ إذا اعتقد المأموم بأدراك االمام راكعاً فكبر وركع ثم تبين له عـدم   1309 مسألة          

ادراكه في حالة الركوع صحت صالته فرادى على االقوى نعم في صورة الشك في لحوقـه                
 به في الركعة االخرى واالحوط وجوباً ان باالمام االولى العدول إلى النافلة واالتمام ثم اللحوق

  .ال يدخل في الجماعة اال بعد االطمئنان بأدراكه راكعاً
 ـ إذا نوى وكبر المأموم وقد رفع االمام رأسه قبـل الركـوع لـزم     1310 مسألة          

ركـوع  المأموم االنفراد او انتظار االمام قائماً إلى الركعة الثانية واما ا ن علم عدم ادراكـه ل                
  .االمام تعين عليه االنفراد

 ـ إذا وجد االمام في التشهد االخير جاز للشخص الدخول معه فينوي  1311 مسألة          
ويكبر ويجلس ويتشهد معه وإذا سلم االمام قام وصلى من غير حاجة إلى نية اخرى او تكبيرة                

  .فيحصل له فضل الجماعة وان لم يأتم بركعة
 ـ إذا ادركه في السجدة االولى او الثانية من الركعة االخيـرة نـوى    1312 مسألة          

وكبر وسجد معه وتشهد ثم يقوم ويستأنف الصالة هذا فيما تابع االمام الدراك فضل الجماعـة   
رجاء واما إذا كبر لالفتتاح ونوى الصالة معه فاالقوى كفاية التكبيرة االولى كما سـبق وان                

  .عادةكان االولى االتمام ثم اال
 ـ إذا حضر الجماعة ووجد االمام راكعاً وخـاف ان ال يدركـه إذا    1313 مسألة          

 ثم مشى في ركوعه او بعده في حالة السجود او بـين   التحق بالصف كبر من موضعه وركع     
السجدتين او في حال القيام على وجه ال يستلزم االنحراف عن القبلة وان ال يكون هناك حائل                 

ائط ونحوه واالولى في حالة المشي ان يترك القراءة والذكر الواجب او غيره ممـا   آخر من ح  
  .اعتبر فيه الطمأنينة
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 ـ إذا دخل مع االمام في الركعة االولى ثم اتفق تأخر المـأموم عـن    1314 مسألة          
االمام في الركوع من غير تعمد فاالقوى صحة صالته وجماعته وإذاتحقق من المـأموم مـا                

  .بطل صالة المنفرد عمداً او سهواً فاالحوط وجوباً االتمام واالعادةي
 شرائط الجماعة

  . األول ان ال يكون بين االمام وبين من ائتم به حائل         
 ـ يعتبر عدم الحائل على وجه يمنـع مـن المـشاهدة بـين االمـام       1315 مسألة          

لو في بعض حاالت الصالة من قيام او قعود         والمأمومين وبين المأمومين بعضهم من بعض و      
او ركوع او سجود واما في صالة المرأة فيجوز الحائل بينها وبـين االمـام وبينهـا وبـين                   

  .المأمومين من الرجال
 الثاني ـ ان ال يكون موقف االمام اعلى من موقف المأموم بما يعتبر عند العـرف            

  .النحداريعلواً دفعياً معتداً به دون العلو ا
  . ان ال يقع التباعد بين االمام والمأموم  الثالث ـ         
 ـ إذا كان التباعد كثيراً بين االمام والمأموم او بين المـأمومين بمـا    1316 مسألة          

يضر صدق االجتماع عرفاً بطلت الجماعة واالولى ان ال يكون التباعد اكثـر مـن خطـوة                 
  .متعارفة

ـ  الراب           ان ال يتقدم المأموم على االمام في الموقف واال بطلت ولـو فـي اثنـاء     ع 
  .الصالة بشرط ان يخل بوظيفة المنفرد واال بطلت الجماعة فقط

 ـ االولى تأخر المأموم في جميع الحاالت عن االمام في حالة الوقوف  1317 مسألة          
و ساوى المأمومون االمام او زادوا عليه فـي         وتجوز المساوات اذاً كان المأموم واحداً واال فل       
  .الركوع والسجود لطول القامة صحت الجماعة

 ـ إذا كان الحائل كالزجاج فاالقوى عده حائال نعم ال تعد ظلمة الغبار  1318 مسألة          
وال النهر وال الطريق حائال إذا كان اقل مما يتخطى واما الشباك فال يعـد حـائال إذا كانـت           

  .ج فيه واسعة وليس من الحائل الجماعة عن االمام او بعضهم عن بعضالفر
 ـ الحائل القصير الّذي ال يمنع من المشاهدة كمقدار الشبر وان حـال   1319 مسألة          

في السجود ال يجب بطالن الجماعة اال إذا كان حائال في حال الجلوس واما إذا كان الحائـل                  
   ال يوجب بطالن الجماعة اال إذا كان العبورغير مستقر كمرور انسان ونحوه
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مستمراً من المارة وال تضر االسطوانات من المساجد إذا حصل االتصال في الجماعة ولـو               
  .بشخص واحد

 ـ ال فرق في حصول الحائل والبعد في اول الصالة او فـي اثنائهـا    1320 مسألة          
بني على عدم الحائل واما إذا شك بوجـود         كان عالماً بالحائل ام ال نعم لو شك في عروضه           

الحائل قبل دخوله في الصالة فال بد من االطمئنان بعدم وجود الحائل وإذا التفت فـي اثنـاء                  
الصالة فأن اتى بما ينافي صالة المنفرد من زيارة سجدة او ركوع لمتابعة بطلـت صـالته                 

  .واالنوى االنفراد وتمت صالته
 للصف المتأخر اال حرام قبل احرام الصف المتقدم إذا كانوا  ـ يجوز 1321 مسألة          

  .متهيئين للجماعة وان كان عدم االنعقاد جماعة
 ـ إذاكان الصفوف الالحقة بينها فصل بأكثر من خطوة وكذا إذا كان  1322 مسألة          

صل بين  بين الصف األول المتقدم والالحق اكثر من خطوة بطلت الجماعة وكذا إذا حصل الف             
  .اهل الصف األول فانه ال يصح االئتمام

 ـ إذا تقدم المأموم جهالً او اضطراراً او سهواً على االمـام انفـرد    1323مسألة           
  .المأموم في صالته وال يصح له العود وان كان بال فصل وليس له االقتداء

 شرائط امام الجماعة

ماعة البلوغ والعقـل وااليمـان وراء االسـالم     ـ يعتبر في امام الج 1324 مسألة          
  .والعدالة وان ال يكون ابن زنا فأنه ال يصح االئتمام به

 ـ يتعين ان يكون امام الجماعة ذكراً إذا كان المـأمومون جميعـاً او    1325 مسألة          
  . اناثاًبعضهم ولو واحداً ذكوراً بل االولى ان يكون االمام ذكراً وان كان المأمومون كلهم

  . ـ تجوز االمامة لصبي مميز لصبي مميز آخر1326 مسألة          
 ـ ال يصح ائتمام القائمين بإمام يصلي من جلوس وال الملحـن فـي    1327 مسألة          

القراءة لمن يحسن القراءة وال من حكمه الجلوس بإمام حكمه الصالة مضطجعاً نعم يـستحب               
  .طجع للمضطجعينامامة القاعد للقاعدين والمض

 ـ يصح للمأموم المتطهر بالوضوء والغسل ان يأتم بمن حكمه التيمم  1328 مسألة          
  .او بصاحب الجبيرة

 ـ إذا اعتقد عدالة شخص ثم شك في عدالته استصحب العدالـة وإذا   1329 مسألة          



 168

ان جازمـاً بايمانـه او      كان فاسقاً ثم جوز أن يكون عادالً استصحب عدم العدالة وهكذا لو ك            
بحسن قرائته ثم شك بايمانه او عدم حسن قرائته استصحب االمام وحسن القراءة بخالف ما لو 

  .كان جازماً او شاكاً بعدم ايمانه وحسن قرائته لم يصح له االقتداء
 ـ ال يجوز امامة من ال يحسن القراءة بمثله نعم إذا اتحدا في مـورد   1330 مسألة          

وان كان االولى الترك ويجوز االقتداء بمن ال يتمكن من كمال االفصاح إذا تمكـن مـن        جاز  
  .اداء القدر الواجب وان كان المأموم افصح منه

 ـ يجوز االقتداء بمن ال يحسن القراءة فيما ال يتحملـه كـالركعتين     1331 مسألة          
  .االخيرتين
واز امامة المحدود بالحد الشرعي وان تـاب   ـ االحوط وجوباً عدم ج 1332 مسألة          

  .واالولى ترك امامة االجدم واالبرص واالعرابي
 ـ المراد من العدالة هي الحالة النفسانية المقتضية الجتناب الكبـائر   1333 مسألة          

وعدم االضرار على الصغائر ويراد من المعصية الكبيرة ما ورد النص بأنها كبيرة او اوعـد   
  . بكتابه وسنة نبيه بدخول النار او ورد في الحديث انها من اعظم الكبائر اللّه

 ـ العدالة اما ان تعرف بالعلم او بشهادة العادلين من اهل الخبـرة إذا   1334 مسألة          
لم تكن الشهادة معارضة بشهادة اخرى وال يكفي في العدالة شهادة العادل الواحد ويكفي حسن               

ن العدالة إذا اوجب االطمئنان او اقتداء عدلين به بل عادل واحد ان حصل              الظاهر الكاشف ع  
الوثوق التامبشرط ان يكون من اهل البصيرة بالعدالة ومن اهل المعرفة بكيفيتها ال من غالب               
العوام الذين ينساقون للشخص بأدنى مناسبة او يتباعدون عن العادل بصدور اشياء ال تناسب              

  .طبق الشرع المقدساذواقهم وان كان على 
 ـ امام المسجد اولى باالمامة من غيره بمسجده وكذا صاحب المنزل  1335 مسألة          

في منزله واالولى تقديم االفضل االعلم وال دليل على تقديم القرشي والهاشمي مع المـساوات               
  في العلم والتقوى فاالولى في جميع ما ذكروه من المرجحات تقديم اال فقه

  .م ثم االورع االتقى حيث ال دليل على كثير منها وااللتزام بها مشكل حيث ال دليل عليهاالعل
 ـ يكره امامة االبرص واالجذم واالغلف إذا كان معذوراً في تـرك   1336 مسألة          

  .الختان
 احكام الجماعة
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رية إذا سـمع   ـ يتعين على المأموم ترك القرائة في االوليين من الجه 1337 مسألة          
صوت االمام ولو همهمة واالولى االنصات ويجوز من االنصات االشتغال بالـذكر وان لـم               
يسمع حتى الهمهمة استحبت له القراءة ولو بقصد الجزئية وان كان االولـى قـصد القربـة                 
 المطلقة واما في االوليين من االخفاتية فاالحوط وجوباً ترك القراءة ويشتغل بالتسبيح والتحميد            

  .آله و عليه اهللا  صلى والصالة على محمد وآل محمد
 ـ يتعين على المأموم في االخيرتين من الجهرية واالخفاتية القراءة او 1338 مسألة          

  .التسبيح وان كان االولى التسبيح قرء االمام او سبح
م وان كان اولى  ـ ال يجب على المأموم الطمأنينة في حال قراءة االما 1339 مسألة          

ويجوز للمأموم ان يطيل في سجوده وركوعه ثم يتابع االمام وان حصلت الفاصلة بين فعـل                
  .االمام وفعل المأموم

 ـ ال يجوز ان يتقدم المأموم في االفعال علـى االمـام وان جـازت     1340 مسألة          
حشاً صحت صـالته وان أتـم   المقارنة فإذا تقدم على االمام في االفعال او تأخر عنه تأخراً فا  

واالولى فيما إذا تخلف في ركن او ركنين االتمام ثم االعادة هذا فيما لم يكـن تـذهب هيئـة                    
  .الجماعة من حيث التقدم او التأخر واال بطلت جماعته

 ـ يجوز تقدم المأموم على االمام فيما عدا تكبيرة االحرام من القراءة  1341 مسألة          
  .لم يسمعها المأموم واما إذا سمعها فاالولى ان ال يتقدم في قرائته واالذكار عليهواالذكار إذا 

 ـ إذا رفع المأموم رأسه عن الركوع قبل ان يرفع االمام رأسه سهواً  1342 مسألة          
فأن كان االمام في الركوع وجب رجوع المأموم إلى الركوع وليست زيادة الركن هنا مبطلـة             

وم إلى الركوع وقبل ان يصل إلى حد الركوع رفع االمام رأسـه وجـب ان                وان رجع المأم  
يرجع وكذا نظير هذا في السجود إذا رجع المأموم مع االمام في السجود فأن زيادة السجدة او                 
السجدتين غير مبطلة إذا ادرك االمام في السجدة او السجدتين ولم يرفع االمام رأسه وامـا إذا           

  .كع او سجد بطلت صالتهرفع االمام رأسه وقد ر
 ـ إذا ركع المأموم سهو اقبل االمام ولكن يعلم ان لو رفع رأسه لـم   1343 مسألة          

يدرك شيئاً من قراءة االمام انتظر االمام حتى يركع وجاز له ايضاً ان يرفع رأسـه بعنـوان                  
  .المتابعة لالمام حتى يركع معه

 سهواً قبل االمام ويعلم المأموم انّه لو رفع رأسـه   ـ إذا ركع المأموم 1344 مسألة          
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ادرك القراءة او شيئاً من القراءة وجب عيه رفع رأسه ثم يركع مع االمام وصـحت صـالته           
  .وان بقى ولم يرفع رأسه صحت صالته ايضاً وان وجب عليه رفع الرأس

 االمام حتى يسجد وله  ـ إذا سجد المأموم قبل االمام سهواً فله انتظار 1345 مسألة          
  .ان يرفع رأسه بعنوان متابعة االمام حتى يسجد معه

 ـ إذا تشهد االمام اوقنت او جاء بجزء زائد سـهواً فلـيس للمـأموم     1346 مسألة          
متابعته فال يجوز له ان يتشهد اويقنت معه بل ينتظر االمام حتى يـتم قنوتـه او تـشهده او                    

  .بعة الصالةغيرهما ثم يلحق به في متا
 ـ إذا حرم المأموم قبل االمام لتوهم انّه قد كبر او سهواً مـن غيـر    1347 مسألة          

التفات كانت صالته منفردة وإذا اراد الجماعة عدل إلى النافلة واتمها واما لو عدل إلى النافلة                
  .يقصد قطعها فال يخلو عن تأمل بل منع

 المأموم في جميع االقوال عن االمام وال سـيما فـي    ـ االولى تأخر 1348 مسألة          
التسليم فاذا تعمد التسليم قبل االمام لم تبطل صالته وان كان عن سهو فال يجب على المأموم                 

  .اعادة التسليم بعد تسليم االمام
 ـ يجوز للمأموم ان يأتي باذكار في السجود والركوع اكثر من االمام  1349 مسألة          
  .منهاو اقل 

 ـ ال يتحمل االمام عن المأموم في االخيرتين شيئاً فيجـب عليـه ان    1350 مسألة          
يقرء او يسبح وإذالم يدرك االمام في االوليين وجب عليه القراءة فيها وإذالـم يمهلـه االمـام     
لالتمام قرء الحمد وترك السورة وإذا اعجله حتى عن الحمد فاالولى ان يقصد االنفـراد وان                

  .قطع الحمد ولحق به فاالحوط وجوباص اتمام الصالة واالعادة
 ـ إذالحق المأموم باالمام في الركعة الثانية سقطت عنه القرائة فـي   1351 مسألة          

  .تلك الركعة وقرء في الثانية
 ـ يجب االخفات في قراءة المأموم خلف االمام بالـصالة الجهريـة    1352 مسألة          

ذا جهر جاهالً او ناسياً لم تبطل صالته وان كان االولى للجاهل االعـادة ويتعـين              وغيرها وإ 
  .االخفات عليه حتى في البسملة

 ـ إذاادرك المأموم االمام في االخيرتين في حال الركـوع سـقطت     1353 مسألة          
ولى ان ينتظره إلى    القراءة عنه وان علم انّه في آخر القيام وال يمهله االمام التمام الفاتحة فاال             
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  .الركوع ويحرم معه
 ـ إذا لم يعلم المأموم ان االمام في االوليين او االخيرتين قرء الفاتحة  1354 مسألة          

والسورة على وجه القربة المطلقة وإذا تخيل المأموم ان االمام في االوليين ثم تبين له انّه في                 
لحمد والسورة وان خاف عدم ادراك الركوع قـرء       االخيرتين فأن كان قبل ركوع االمام قرء ا       

  .الحمد فقط ولحق به وان ظهر له بعد ان ركع صحت صالته
 ـ إذا جزم او اطمئن ان االمام في الخيرتين فقرء ثم تبين له انّه في  1355 مسألة          

  .االوليين صحت صالته وان تبين في االثناء لم يجز للمأموم اتمام القراءة
 ـ إذا ترك االمام سجدة وجب على المأموم ان يأتي بها ولـو تـرك    1356 مسألة          

المأموم سجدة او تشهداً او نحو ذلك وتذكر وجب التدارك وله البقاء على نية االقتداء مـا لـم       
  .يخرج عن هيئة الجماعة فيتعين عليه قصد االنفراد

يوافقه في االجتهاد او التقليـد اال ان   ـ يجوز للمأموم االقتداء بمن ال  1357 مسألة          
يكون باعتقاد المأموم بطالن صالة االمام لتركه للسورة الواجبة عند المأموم او لتـرك مـدا                

  .وادغام الزم وال يكفي صحة ذلك عند االمام فيتعين االنفراد
بسهو  ـ إذا اعلم الماموم بطالن صالة امامه كتركه للوضوء او لركن  1358 مسألة          

  او جهل فال يصح االقتداء به اما لو علم فسقه او كفره صحت صالة الماموم ما لم يخّل
  .بصالة المنفرد وان ظهر له في االثناء نوى االنفراد وان كانت االعادة اولى بعد اتمام الصالة

 ـ إذا ظهر لالمام بطالن صالته لكونه محدثاً او لتركه جزء من ركن  1359 مسألة          
  .وغيره او لشرط فال يجب على االمام اعالم المأمومين وان كان في االثناء تعين االعالم عليه

 ـ إذا علم المأموم بنجاسة في ثوب االمام او بدنه لـم يجـب عليـه     1360 مسألة          
ام اعالمه وإذا علم بان االمام كان يعلم بالنجاسة ثم نسيها لم يجز له االقتداء لبطالن صالة االم           

وان علم بجهله لها صح االقتداء وان شك المأموم بأن ذلك عن جهل االمام او نسيان فاالحوط                 
  .وجوباً ترك االقتداء

 ـ إذا اعتقد االمام دخول الوقت وكان المأموم معتقداً بخالفه او شاكاً  1361 مسألة          
  .فال يجوز له االقتداء

 مستحبات الجماعة ومكروهاتها

 ـ يستحب ان يقف في الصف األول اهل الفضل والورع وافضلهم في 1362سألة  م         
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يمين الصف األول وان تقارب الصفوف وان يصلي االمام بصالة اضعف مـن خلفـه اال إذا            
اراد المأمومون جميعاً التطويل وان يقف المأموم عن يمين االمام ان كان رجالً واحـداً وان                

قفوا خلفه وان يقول المأموم عند فراغ االمام من الفاتحة الحمـد            كان اكثر من ذلك او امرأة و      
 رب العالمين ويسارع في القيام عند قول المقيم قد قامت الصالة وان تقام الصفوف وتعتدل                 للّه

  .وتسد الفرج الواقعة فيها وان تعتدل الصفوف بحيث تتحاذى المناكب
والتكلم ايضاً وائتمام » قد قامت الصالة«قيم  ـ يكره التنقل بعد قول الم 1363 مسألة          

  .الحاضر بالمسافر وبالعكس في القصر والتمام
 ـ المشهور كراهة تمكين الصبيان من الصف األول واالولـى فـي    1364 مسألة          

  جميع ما ذكرنا من المستحبات والمكروهات االتيان لرجاء الواقع او الترك لرجاء الواقع
  .ثير منها بدليل معتبر وانما ثبت بدليل التسامح في ادلة السننحيث لم يثبت ك

 ـ الصلوات المستحبة كثيرة جداً فمنها نوافل الفرائض وصالة الليـل   1365 مسألة          
وتحية المسجد ونوافل شهر رمضان ورجب وشعبان وصالة الغفيلة والوصية والغدير مما له             

 له خاص كصالة جعفر والمعصومين االربعـة        سبب خاص او وقت خاص ومنها ما ال سبب        
  .عشر والنوافل المبتدئة

 صالة الجمعة

 ـ ال ريب ان من نظر إلى أدلة صالة الجمعة من قبل ان يسبق ذهنه  1366 مسألة          
ببعض الشبه يفهم منها الوجوب واالفضلية وقد كفانا مؤنة ذلك االساتذة االكابر فـي العـصر      

 ويشترط في انعقادها وجود االمام البالغ العاقـل ويعتبـر فيـه      ) اسرارهم  قدس اللّه (المتأخر  
االيمان باالئمة االثنا عشر والتبري من اعدائهم وطهارة المولد والعدالة وهذه الشروط مشتركة  

  .بين امام الجماعة والجمعة
بـل   ـ يعتبر فيها حضور العدد من سبعة رجال والقـاء الخطبتـين ق   1367مسألة           

الصالة قائماً وان عجز صح جالساً والفصل بين الخطبتين جلسة حفيفـة وان تكـون الخـط                 
 وسورة خفيفة بعد الخطبة       واداء الشهادتين والوصية بتقوى اللّه      مشتملة على الحمد والثناء للّه    

خطبة بعد ال)  يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء ان اللّه(االولى وآية 
  .الثانية

 ـ يعتبر في وقوع الخطبتين دخول الزوال وحضور العدد من السبعة  1368 مسألة          
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 ثم الشهادة    وينبغي المام الجمعة ان يعتمد على عصا ونحوها متردياً ببردة وان يقدم الحمد للّه             
  . بالتوحيد ثم الشهادة في الرسالة ثم الصالة على محمد ثم الوعظ بتقوى اللّه

   ـ من تجب عليهم الجمعة من السبعة البد فيهم من البلوغ والعقل1369 مسألة          
والذكورة والحرية والحضر ولو ادرك ركعة من صالة الجمعة اتى بثانية وان كـان االولـى                

  .اعادتها ظهراً
 ـ االحوط وجوباً الجهر بالقراءة ويستحب في الركعة االولى سـورة   1370 مسألة          

الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين وان يأتي بقنوتين قنوت قبل الركوع في الركعـة االولـى                
  .والثاني بعد الركوع في الركعة الثانية

 ـ ال تختص اقامة الجمعة باالمصار فتجوز في القرى واالحـوط ان   1371 مسألة          
عتين اقل من فرسخ فلو تقارنا بطال يؤتي في االذان امام الخطبتين ويعتبر ان ال يكون بين الجم

  .واال صحت المتقدمة
 ـ الخطبتان مما بدل عن اخيرتي الظهر وال يجوز تأخر الخطبتـين   1372 مسألة          

عن صالة الجمعة ويشترط في الخطبة العربية دون الوعظ بيها فيجوز إذا لم يفهم الحاضرون               
ن تعينت عليه الجمعة تعين عليه السعي اليها الترجمة بل قد تجب الترجمة الجل فهم الوعظ وم

  .ويصح البيع والشراء وان اثم
 ـ تسقط في حالة السفر وال تكفي عن الظهر وتتعين صالة الظهر في  1373 مسألة          

هذا الفرض ولو نقص العدد قبل ان يحرم االمام لم تنعقد جمعة واما إذا كان نقصان العدد بعد                  
  .وباً اتمام الصالة ثم االعادةاالئتمام فاالحوط وج

 صالة العيدين

 ـ صالة العيدين من افضل الصلوات وال يشترط فيها شرائط الجمعة  1374 مسألة          
ووقتها من طلوع الشمس للزوال وال تقضى إذا فات وقتها ويستحب تأخيرها في الجملة فـي                

 في الركعة االولى الحمد وسورة عيد الفطر بمقدار االفطار واخراج الفطرة وهي ركعتان يقرء 
ويكبر خمس تكبيرات ويعقب التكبيرة قنوت ثم يركع ويسجد وبعدها يقوم للثانية ويقرء الحمد              

  .فيها وسورة ويكبر هنا اربع تكبيرات وبعد كل تكبيرة قنوت ثم يركع ويسجد ويتم صالته
  ويأتي في القنـوت بكـل   ـ يتعين عليه القنوتات المذكورة وتكبيراتها 1375 مسألة          

دعاء واالفضل ان يقول اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت واهـل التقـوى               
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 عليه وآله ذخـراً   والمغفرة اسألك بحق هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمد صلى اللّه      
ير ادخلت فيـه    وشرفاً وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلنا في كل خ             

محمداً وآل محمد وان تخرجنا من كل سوء اخرجت منه محمداً وآل محمد صـلواتك عليـه                 
وعليهم اللهم اني اسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون واعوذ بك مما استعاذ منه عبادك                 

  .المخلصون ثم يأتي بخطبتين بعد الصالة بخالف الجمعة فانها قبل الصالة
 ـ االفضل ان يأتي بسورة سبح في الركعة االولى وفي الثانية بسورة  1376 مسألة          

  .الشمس واالفضل ان يتعرض الخطيب لزكاة الفطرة وبيانها وفي العبد االكبر ببيان االضحية
 ـ ال يتحمل االمام االذكار والتكبيرات والقنوت فقط يتحمل القـراءة   1377 مسألة          

  .كسائر الصلوات
 االقل ما لم يتجاوز عن   ـ إذا شك في التكبيرات او القنوت بنى على 1378 مسألة          

  .المحل
 ـ إذا ادرك المأموم مع االمام بعض التكبيرات تابعة ثم اتى بالبقيـة   1379 مسألة          

ويلحقه في الركوع وان لم يمهله في الركوع تعين االنفراد وإذا سهى المأموم عـن القـراءة                 
رات او القنوت جميعاً او بعضاً لم تبطل الصالة واما إذا سهى عن الركـوع او عـن                  والتكبي

  .السجدتين او عن تكبيرة االحرام بطلت صالته
 صالة ليلة الدفن

 ـ صالة ليلة الدفن ركعتان يقرء في الركعة االولـى الحمـد وآيـة     1380 مسألة          
وفي الثانية الحمد وسورة    ) وهو العلي العظيم  (ويكفي إلى   ) هم فيها خالدون   إلى(الكرسي بعدها   

القدر عشر مرات ثم يصلي على محمد وآل محمد ويهدي ثوابها إلى الميت ونفعها كثير للميت      
  .فانها تهون عليه وحشة القبر

 ـ يجوز االستيجار لها بأن يتقرب المستأجر بداعي االجرة كما تقـدم   1381 مسألة          
 االجرة إلى صاحبها وإذا نسى آية الكرسي اونقص من عـدد آيـات              وإذانسيها وجب ارجاع  

  .سورة القدر فاالولى اعادتها
 صالة جعفر

 وتسمى صالة الحبوة والتسبيح وهي معروفة بين الخاصة والعامة وفضلها كثير جداً                      
  مشهورة فيها وهي اربع ركعات بتسليمتين يقرء في كـل ركعـة   وقصة جعفر مع رسول اللّه   
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 اكبر خمسة عشر مرة وفي        واللّه   وال اله اال اللّه      والحمد للّه   الحمد وسورة ثم يقول سبحان اللّه     
الركوع عشر مرات وعند رفع الرأس من الركوع عشراً وفي السجدة االولى عـشراً وبعـد                
الرفع من السجدة عشراً وفي السجدة الثانية عشراً وبعد الرفع من السجدة عشراً فيكـون فـي                

كعة خمسة وسبعين مرة والمجموع ثالثمائة تسبيحة وهي مستحبة في كل يوم وليلة سـفراً               ر
وحضراً واالفضل يوم الجمعة عند ارتفاع الشمس وتتأكد في ليلة النصف من شعبان واالفضل      
  من السور فيها إذازلزلت األرض في الركعة االولى والعاديات في الثانية وإذا جاء نصر اللّه              

  . احد في الرابعة  وقل هو اللّهفي الثالثة
 ـ يستحب القنوت في الركعة الثانية وان يأتي بذكر الركوع والسجود  1382 مسألة          

  . اكبر  واللّه  وال اله اال اللّه  والحمد للّه من التسبيح قبل سبحان اللّه
ة لحاجـة   ـ يجوز للمصلي ان يؤخر التسبيحات إلى ما بعد الـصال   1383 مسألة          

  .واستعجال او لمرض ويجوز احتسابها من نوافل الليل او النهار
 صالة يوم الغدير

 الغدير يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام وصالته ركعتان يقرء في كـل                         
ركعة الحمد وعشر مرات االخالص وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات انا انزلنـاه وان               

ومائة الـف     له مائة الف حجة     شمس فمن صالها في يوم الغدير اعد اللّه       يغتسل عند زوال ال   
  . حاجة في الدنيا واالخرة اال قضاها عمرة وما سأل اللّه

 صالة قضاء الحاجة

  السالم إذا نزل بـك امـر فـأفرع إلـى رسـول اللّـه                عليه   ورد عن ابي عبد اللّه              
اليه فتغتسل وتصلي ركعتين فاذا فرغت من التـشهد         آله وصل ركعتين تهديهما      و عليه اهللا صلى

ل  والتسليم قلت اللهم انت السالم ومنك السالم واليك يرجع السالم اللهم صل على محمـد وى               
آله مني السالم وبلغ ارواح االئمة الـصالحين سـالمي           و عليه اهللا محمد وبلّغ روح محمد صلى    

   وبركاته ثم تهدي الركعتين إلى رسول اللّه        للّهواردد علي منهم السالم والسالم عليهم ورحمة ا       
آله وتقول فآتني عليهما ما املت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين ثم               و عليه اهللا صلى

تخر ساجداً وتقول يا حي يا قيوم يا حياً ال يموت يا حي ال اله اال انت يا ذا الجالل واالكرام                     
ع خدك االيمن وتقولها اربعين مرة ثم ضع خدك االيسر          يا ارحم الراحمين اربعين مرة ثم تض      

 اشكو   وتقولها اربعين مرة ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك اوتباك وقل يا محمد يا رسول اللّه               
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 في حـاجتي ثـم        واليك حاجتي وإلى اهل بيتك الراشدين حاجتي وبكم اتوجه إلى اللّه            إلى اللّه 
ك صل على محمد وآل محمد وافعل بيكذا وكذا قال ابـو             حتى ينقطع نفس    تسجد وتقول يا اللّه   

  . عز وجل ان ال يبرح حتى تقضي حاجته السالم انا ضامن على اللّه  عليه عبد اللّه
 الخلل في الصالة

  . الخلل في الصالة اما في اصل الصالة واما في االجزاء او في الشرائط         
لطهارة الحدثية عن عمد عالماً بالحكم او جاهالً  ـ إذا اخل المصلي با 1384 مسألة          

به او ساهياً له بطلت صالته مثالً إذا اخل بالوضوء او بشرائطه الواقعية كطهـارة المـاء او            
  .اطالقه او اخل بالغسل او التيمم بطلت صالته

 لماً ـ إذا اخل بالطهارة الخبيثة كالنجاسة في الثوب او البدن وكان عا 1385 مسألة          
عامداً بطلت صالته وإذا كان جاهالً او ساهياً لم تبطل الصالة اال إذا علم بالنجاسة او ال ثـم                   

  .نسى ودخل في الصالة
 ـ إذا اخل بسائر الشرائط من القبلة والستر والمكان فعلى مـا تقـدم    1386مسألة           
  .تفصيله

ركة االعراب او بحرف او كلمـة   ـ إذا اخل باجزاء الصالة ولو بح 1387 مسألة          
  .عمداً بطلت صالته

 ـ ال تتحقق الزيادة في الصالة اال إذاكانت الزيادة مجانسة ومن سنح  1388 مسألة          
الصالة كركوعين وسجدة وقراءة وكان قاصداً به الجزئية ايضاً واال فليس بزيادة في الـصالة    

 او لعدم المواالة فاذا جاء المصلي بالـدعاء او          وان ابطل الصالة لكونه ماحياً لصورة الصالة      
  .الذكر او القراءة بما انها دعاء وذكر وقراءة فليس من الزيادة في العبادة

 ـ إذا اتى بفعل خارجي كحركة اليد او الرجل فـان محـي صـورة     1389مسألة           
  .الصالة بطلت واال صحت صالته

لنية وال تتحقق اال على القول باالخطار دون القول  ـ ال تضر زيادة ا 1390 مسألة          
  .باالخطار وزيادة النية مما تأكد العمل إذا كانت عن سهو

  . ـ ال تبطل الصالة بزيادة غير االركان إذا كانت عن سهو1391 مسألة          
 ـ إذا نسى الركوع حتى سجد السجدتين او دخل في السجدة الثانيـة   1392 مسألة          

  .بطلت صالته ونحوه إذانسى السجدتين من ركعة حتى ركع
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 ـ إذانسى الركوع حتى دخل في السجدة االولى رجع إلـى الركـوع    1393 مسألة          
  .واالولى اعادة الفرض بعد اتمامه

  . ـ إذانسى ركنا رجع اليه ما لم يدخل في ركن واال بطلت صالته1394 مسألة          
 ـ إذانسى القيام او الطمأنينة في الذكر او القراءة ثم تذكر قبل الركوع  1395 مسألة          

  .معنى في صالته وان اعاد الصالة على وجه القربة دون الجزئية كان اولى
 ـ إذا نسى االنتصاب من الركوع او الطمأنينة في السجود او ذكـر   1396 مسألة          

  .وع وان كانت االعادة اولىالسجود او احد المساجد لم يجب عليه الرج
 ـ إذا نسى الجهر في موضع االخفات او االخفات في موضع الجهر  1397 مسألة          

  .تجب االعادة وان كانت االعادة اولى لم
 ـ إذا كان جاهالً بحكم الجهر واالخفات فوضع احدهما موضع اآلخر  1398 مسألة          

  .في الجملة فيتعين االعادةفال اعادة عليه اال ان يعلم الحكم 
 ـ إذا نسى القراءة او الذكر او ابعاضهما او نسى الترتيب وقد تـذكر   1399 مسألة          

  .قبل الوصول إلى حد الركوع وجب التدارك واعادة ما يترتب عليه
 ـ إذا نسى السجدة االخيرة او التشهد االخير وجب التدارك واتى بما  1400 مسألة          

  .تب عليهيتر
 ـ إذا تذكر نسيان السجدة او التشهد بعد التسليم من الصالة وقبل فعل  1401 مسألة          

ما يبطل الصالة فيأتي بالسجدة او التشهد او كل منهما وان تذكر بعد التسليم وفعـل المنـافي                  
ة قـضى  للصالة قضى السجدة والتشهد او كل منهما وان تذكر بعد التسليم وفعل المنافي للـال            

  .السجدة والتشهد وعليه سجود السهو مرتين إذاتركهما ومرة إذا ترك احدهما
 ـ إذانسى الركعة االخيرة وذكرها قبل التسليم وجب اتيان الركعة ولو  1402 مسألة          

بعد التسليم إذالم يفعل المنافي للصالة واال استانف الصالة ونحو ذلك إذانسى اكثر من ركعـة                
  .صالة إذا زاد ركعة قبل التسليم او التشهد والتسليمويستأنف ال
 ـ إذا علم ترك سجدة او سجدتين من ركعة او ترك سجدة او ركـوع   1403 مسألة          

  .فاالقوى قضاء السجدة وسجود السهو للسجدة وان كان االولى القضاء ايضاً
 احراز االوليين والظن بهما

تين االولتين كالظن في الركعتين االخيرتين وكـاليقين   ـ الظن بالركع 1404 مسألة          
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في ترتيب االثر والعمل به وهكذا لو كان شاكاً ثم انقلب شكه إلى اليقين او الظن عمل علـى                   
  .طبق يقينه او ظنه االخير

 ـ الظن في الثنائية والثالثية كالمغرب والصبح كاليقين فـي ترتيـب    1405 مسألة          
  .االثر

 ـ الظن في افعال الصالة كالظن بالقراءة او التسبيح او الـذكر فـي    1406 مسألة          
  .الركوع والسجود بحكم الشك في عدم ترتيب االثر عليه على االقوى

 ـ إذا انقلب شكه من حالة إلى اخرى بان كان شـاكاً بـين االثنـين     1407 مسألة          
االربع بنى على الشك التاخر وهكذا لو تبدل ظنـه  والثالث ثم انقلب شكه إلى ما بين االثنين و       

الى ظن آخر فكان ظاناً للثالثة فصار للرابعة او تبدل من يقين الثالث إلى يقين االربع عمـل                  
  .على طبق يقينه او ظنه المتأخر

 الشك في الوقت

 ـ إذا شك او ظن المكلف عدم اتيان الصالة قبل ذهاب الوقت وجـب   1408 مسألة          
تيان بالصالة وإذا شك او ظن عدم االتيان بعد ذهاب الوقت فال يلتفت وإذا علم بعدم االتيان                 اال

  .قضى الفريضة
 ـ إذا شك في ذهاب الوقت استحصب بقاء الوقت وإذا شك في اثنـاء   1409 مسألة          

  .صالة لعصر في الوقت المشترك عدل من العصر إلى الظهر
صلى العصر وشك في الظهر اتى بالظهر وإذا شك في الظهـر   ـ إذا 1410 مسألة          

وعلم بعدم اتيان العصر ولكن لم يبق من الوقت اال بمقدار اداء اربع ركعات اتى بالعصر وان               
  .كن شاكاً في الظهر اتى به

 ـ إذا شك في الوقت وكان الوقت يسع اداء خمس ركعات تعين عليه  1411 مسألة          
رين او المغرب والعشاء وإذا شك وقد بقي من وقت العـصر او العـشاء               الفرضان من الظه  

ركعة تعين عليه اتيان العصر والعشاء وإذا شك وقد بقى من الوقت اقل من ركعـة فـاالقوى     
  .عدم الوجوب

 ـ إذااتى بالعصر وشك في الظهر فاالقوى االتيان بالظهر وان لم يبق  1412مسألة           
ر وكذا إذا بقى وقت اداء العصر وشك في الظهر والعـصر وجـب اداء               اال مقدار اداء العص   

  .العصر وقضاء الظهر
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 ـ إذاشك في ثناء الوقت باتيان فريضة خاصة او باتيان الفريـضتين   1413 مسألة          
  وكان الوقت متسعاً لهما ولو بادراك ركعة من كل منهما او من احدهما ثم غفل إلى ان دخل

  .بما شك فيه قضاءالوقت اآلخراتي 
 ـ إذا علم باتيان احدى الصالتين من الظهر والعصر وكـان علمـه    1414 مسألة          

باتيان احدى الفريضتين آخر وقت العصراتي بصالة العصر واما إذا علم باتيان احديهما فـي               
وقـت  اثناء الوقت اتى باربع بقصد ما في الذمة ونحوه في صالة العشائين فان كان في آخر ال             

  .اتى بالعشاء ويأتي بقضاء المغرب وان كان في اثناء الوقت فيأتي بالصالتين ايضاً
 ـ إذاشك باتيان الفريضة وكان اعتقاده سعة الوقت ثم تبين له خروج  1415 مسألة          

  .الوقت فال قضاء عليه
 لـه بقـاء    ـ إذاشك في اتيان الفريضة واعتقد خروج الوقت ثم تبين 1416 مسألة          

  .الوقت وجب عليه االتيان بما شك فيه
 ـ من كثر شكه في اصل الصالة كان بحكم كثير الشك في االجـزاء   1417 مسألة          

على االظهر وان كان لالعادة وجه ال يخلو من قوة واما الوسواسي فـان التفـت إلـى انّـه                    
  .ه لعدم التفاته إلى خطائهوسواسي بني على وقوع العمل واال فالقاطع بعمل على طبق قطع

 الشك في افعال الصالة

 ـ إذا شك في فعل من افعال الصالة وقد دخل في غيره فـال يلتفـت    1418 مسألة          
  .وان كان ركنا

 ـ إذا شك في االذان وهو في االقامة او في االقامة وهو في التكبيـر   1419 مسألة          
في القراءة وهو في الركوع او في الركوع وهو في السجود           او في التكبير وهو في القراءة او        

  .او في السجود وهو قائم او التشهد وهو في التسليم فانه ال يلتفت
 ـ إذا شك في الفاتحة وهو في السورة او في آية وقد دخل فـي آيـة    1420 مسألة          

 بنحو الرجاء والقربـة     اخرى فال يلتفت وان اعاد المشكوك في آيات الفاتحة او آيات السورة           
  .دون قصد الجزئية كان اولى

 ـ ال فرق في االنتقال بين االجزاء الواجبة او االجـزاء المـستحبة    1421 مسألة           
  .كاالنتقال من السورة إلى القنوت

 ـ نعم يشكل االمر في مثل االستغفار عقيب التسبيحات إذا شك فـي   1422 مسألة          
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حة الشرط وقد انتقل المصلي عنه مع العلم بتحقق وجود الجزء او الشرط             صحة الجزء او ص   
  .فاالقوى المضي في صالته وان كانت االعادة بنحو الرجاء اولى

 ـ إذا شك في شيء كقيام او قراءة او ركن ثم تبين له اتيانه بعدما اتى 1423 مسألة          
بطل صالته واالولى االتيان بسجود السهو      به في المحل فان كان ركنا بطلت صالته واال فال ت          

  .من جهة مطلق الزيادة
 ـ إذا شك في شيء بعد الدخول في غيره ثم ظهر له عدم اتيانه فـان   1424 مسألة          

 ـ  1425 مسألة           .بقى محل التدارك وجب تداركه وان دخل في ركن بطلت صالته
  .كه عمداً او نسياناً فانه يبني على وقوعهإذا شك بعد انتقاله عن محل الجزء انّه تر

 ـ ليس من االنتقال والتجاوز االخذ في المقدمات فاذا شك في السجود  1426 مسألة          
  .وقد اخذ في القيام او في القيام وقد اخذ في الهوى

 ـ ال فرق في التجاوز عن الجزء او الشرط او في الصحة وسواء ان  1427 مسألة          
  .ن الشك في شرائط التكليف كالوقت والقبلة والبلوغ او في شرائط االمتثالكا

 ـ ليس من االنتقال في قاعدة التجاوز االنتقال بحسب العادة كمـا إذا   1428 مسألة          
كان من عادته الصالة في اول الوقت وفي اثناء الوقت او آخره وشك في االتيان فيتعين عليه                 

ن من عادته مديديه او رفعهما عند انتهاء القرائة ثم شك في القـراءة فانـه               االتيان وكذا لو كا   
  .ليس من االنتقال الشرعي في قاعدة التجاوز

 ـ إذا شك في الركن بعد التجاوز ثم اتى بالركن نسياناً بطل الفـرض   1429 مسألة          
  .لتحقق الركن بقاعدة التجاوز

 اجراء التجاوز زيادة ركن فال تجري قاعدة التجـاوز   ـ إذااستلزم من 1430 مسألة          
نظير ما إذا جاء بركنين يعلم اجماالً اما في الركعة االولى او في الثانية فاذا ركع في المحـل                   

  .فقد زاد ركوعاً في صالته
 ـ ال تجري قاعدة التجاوز على االقوى فيما إذاقام او تشهد وعلم انّه  1431 مسألة          

 وشك فيما قبلها فانه إذا رجع إلى السجدة المعلوم نسيانها يعود محل الشك السجدة               ترك سجدة 
  .االولى وال وجه للتجاوز هنا

 ـ إذاعلم ترك سجدة او سجدتين او تشهد ثم قام وشك في انّه تـدارك   1432 مسألة          
 حتى دخل في    ام ال وجب الرجوع للمنسي وال محل للتجاوز هنا نعم لو نسى            المنسي في محله  
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الركن ثم انقلب علمه بالنسيان إلى الشك جرت قاعدة التجاوز وال قـضاء عليـه وال سـجود               
  .السهو فيما يجب فيه السهو

 ـ إذاشك في الركوع وهو قائم فنسى حتى دخل في السجود او فـي   1433 مسألة          
لسابق كان في المحل وهو     السجود ودخل في التشهد نسياناً فانه ال جريان للتجاوز الن الشك ا           

  .باق على حكمه في الرجوع اليه
 ـإذاتردد في ترك سجدة من الركعة السابقة او من الّتي بيـده تعـين    1434 مسألة          

عليه التدارك وان دخل في التشهد او صار قائماً وكذا إذا علم انّه ترك التشهد وشك ايضاً في                  
  .السجدة االخيرة رجع اليهما

 ـ الظاهر من أدلة التجاوز هو وجوب المضي عـن المـشكوك دون    1435 مسألة          
مجرد الرخصة وعليه فاذا شك في ركن وقد دخل في غيره وتجاوزه ثم نسى واتى به بطلـت    
صالته لوجوب المضي في صالته وثبوت زيادة الركن ظاهراً بحكـم وجـوده فـي قاعـدة                 

  .التجاوز
قاعدة التجاوز في كل مورد شك في اصـل موضـوع    ـ ال تجري  1436 مسألة          

التجاوز وتحقق موضوعه كما لو شك في سجدة او تشهد وبعد ان قام شك بأن قيامـه كـان                   
  .شرعياً أم ال وجب الرجوع وهكذا نظائر هذا الفرع

 ـ من صلى مضطراً كالجلوس واالضطجاع وشك فـي الـسجود او    1437 مسألة          
مد او التسبيحات لم يعتن بشكه وقبل االشتغال بالحمد او التسبيحات اتى            التشهد حين قراءة الح   

  .بما شك به
 ـ إذا شك في اصل التسليم اعاده ان لم يشتغل بتعقيب او صـالة او   1438 مسألة          

  .مبطل واال فال يعتني بشكه وكذا إذا شك بانه جاء به على الوجه الصحيح ام ال
 الشكوك الصحيحة

 ـ احدها الشك بين االثنين والثالث بعد اكمال السجدتين ويتحقق برفع  1439 مسألة          
الرأس من الركعة الثانية وان كان االولى تحققه بأتمام الذكر من السجدة الثانية فيبنـي علـى                 
الثالث ويأتي بالرابعة ويتم صالته ويحتاط بركعة من قيام او ركعتين من جلـوس واالولـى                

  .اختيار القيام
 الشك بين الثالث واالربع في اي موضع يبنى على االربع واالولى اختيار  ـ  الثاني         
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  .ركعتين من جلوس ويجوز الركعة من قيام
ـ            الشك بين االثنتين واالربع بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فيبني على   الثالث 

  .االرع ويتم صالته ويحتاط بركعتين من قيام
 الرابع ـ الشك االكبر وهو بين االثنين والثالث واالربع بعد اكمال الركعتين فيبني           

على االربع ويتم الصالة ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلـوس واالقـوى تـأخير       
  .ركعتين من جلوس

ـ           الربـع   الشك بين االربع والخمس بعد اكمال السجدتين فانه يبني على ا  الخامس 
  .ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتا السهو

 السادس ـ الشك بين االربع والخمس في حال القيام بهدم القيام ويجلس ثـم يرجـع             
شكه إلى ما بين الثالث واالربع وعندها يتم صالته ثم يحتاط بركعتين من جلوس او ركعة من  

  .قيام
حالة القيام فانه يهدم القيام ايـضاً ويرجـع    السابع ـ الشك بين الثالث والخمس في           

  .الشك إلى االثنين واالربع فيبني على االربع ويعمل عمل االحتياط فيه
ـ            الشك ما بين الثالث واالربع والخمس في حالة القيام فانه يهـدم القيـام     الثامن 

  .طهويرجع الشك إلى االثنين والثالث واالربع فيتم الصالة ويعمل باحتيا
 التاسع ـ الشك بين الخمس والست في حالة القيام فانه يهدم القيام ويرجع الشك إلى           

  .ما بين االربع والخمس ويتم الصالة ويسجد سجدتي السهو مرتين
 ـ ما عدا هذه الشكوك فهو موجب للبطالن ما لم يكن الطرف االقـل   1440 مسألة          

  .لهو االربع ونفى الزائد باالص
 الشكوك الّتي ال يعتني بها

 ـ األول من كثر شكه وان لم يكن وسواسياً فأنه ال يعتني بشكه وان   1441 مسألة          
كان في المحل او في ركن كالشك في الركوع والسجدتين فضال عن الشك الصحيح فأنه يبني                

و في ركعة وركعتين    على تحققه كما إذاكان كثير الشك بين االربع والخمس بنى على االرع ا            
بنى على الركعتين او في فعل خاص او في االفعال كلها كالشك بالفاتحة والسورة وفي صالة                

  .الصبح او المغرب مثال
 ـ ال يجوز للمصلي االتيان بالمشكوك بعنوان الجزئية ركناً ام ال وان  1442 مسألة          
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القراءة واالذكار ونحوها بنحو القربة     جاء به بعنوان الجزئية بطلت صالته وان جاز في مثل           
  .ومن يكثر شكه في المحل بنى على وقوعه

 ـ ليس من موارد كثرة الشك موارد العلم اال مالي كما إذا علم انّه اما  1443 مسألة          
ترك سجدة او تشهداً او ترك قراءة او سجدة ونحو ذلك فأنه تترتب عليه آثار العلم االجمـالي                 

وط العلم االجمالي تنجز التكليف وان لم تتم لم يتنجز التكليف كما سيأتي بيانه في     فأن تمت شر  
  .بعض الفروع

 ـ إذا كثر عليه موارد العلم االجمالي بنحو صار من عادته كثرة العلم  1444 مسألة          
اجماال في اطراف الشك واالقوى ان ليس حكمه حكم كثرة الشك وانما حكمه كقطع القطـاع                

ير المتعارف في قطعه وال يمكن اال ترديده في منشأ خطأه ليرجع عن كثرة العلم االجمالي                وغ
  .في الشك
 ـ المرجع في كثرة الشك عرفاً ان ال تمضي عليه ثـالث فـرائض    1445 مسألة          

متوالية اال ويقع الشك في احدها على وجه يكون له حالة مستمرة ال وقوع شكوك ثالث فـي                  
ة اتفاقاً او اشتغل باله في يوم فكثر عليه الشك في صالته إذ المراد من كثر عليـه                  صالة واحد 

  .الشك حالة الشك واما لو شك في كل يوم ثالث مرات الظاهر عدم اعتباره من كثير
 ـ لو تردد الفقيه في الدليل بأنه كان في كل صالة ثالث شكوك او في  1446 مسألة          

ذلك او اكثر ولم يتمكن من الرجوع إلـى المفهـوم العرفـي اخـذ     كل صالة شك او اقل من  
  .بالمتيقن من المحتمالت

 ـ إذا شك في انّه حصلت له حالة كثرة الشك أم ال بنى على العدم إذا  1447 مسألة          
اتصف بكثرة الشك ثم شك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها واالولى لدفع كثـرة الـشك                  

  .خاتم او الحصا او نحو ذلكضبط الصالة بال
 الثاني ـ من الشك الّذي ال يعتني به الشك بعد التجاوز وبعد الوقت وبعـد الـسالم             
  .الواجب

  . الشك البدوي الزائل بعد التروي ـ  الثالث         
ـ شك المأموم مع حفظ االمام وبالعكس في الركعات ال في االفعال فيرجع كل   الرابع         

  .منهما إلى االخر وان كان المأموم فاسقاً او واحدا رجالً او امرأة
 ـ يرجع الشاك إلى المتيقن وإلى الظان ايضاً على االقـوى ويرجـع    1448 مسألة          
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  .الظان إلى المتيقن
 ـ إذاكان االمام شاكاً والمأمومون مختلفون فبعضهم شاك وبعـضهم   1449 مسألة          

  .مام للمتيقن واالقوى عدم رجوع الشاك منهم إلى االماممتيقن رجع اال
 ـ إذا كان كل من االمام والمأمومين شاكاً واتحدوا كما بين الـثالث   1450 مسألة          

واالربع عمل كل منهم بمقتضى ذلك الشك وان اختلفوا ولم يكن هناك قدر مشترك بين الشكين         
كل على قدر شكه وان كان قدر مشترك كـاالثنين          كاالثنين والثالث واالربع والخمس فيعمل      

  .والثالث واالربع فاالحوط وجوباً اعادة الصالة بعد اتمامها
 العلم االجمالي في موارد الشك واليقين

 ـ إذا شك بان ما بيده هي الظهر او العصر وقد صلى الظهر بطـل   1451 مسألة           
  .اما بيده وان شك او لم يصلها عدل بنيته اليه

 ـ إذا شك بان الركعة الّتي بيده رابعة المغرب او اول العشاء فان كان 1452 مسألة          
الشك بعد الركوع بطلت صالته وتعين عليه اعادة المغرب وان كان الشك قبل الركوع يجعلها               

  .من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم
 الثانية وعلـم بتـرك ركـوعين     ـ إذا كان في حال القيام من الركعة 1453 مسألة          

وتردد باتيانهما في الركعة االولى انقع الصالة باطلة او بركوع في االولى وركوع في الثانية               
  .وهو مطالب بركوع للثانية النه لم يتجاوز المحل فالصالة على الفرضين باطلة

ن فاالقوى  ـ إذاظهر له بعد الفراغ ترك سجدتين من ركعة او ركعتي 1454 مسألة          
قضاء السجدتين وسجود السهو لكل منهما وان كان االولى ايضاً اعادة الصالة بل ال يخلو عن              

  .وجه قوي
 ـ إذا علم انّه اما زاد دركنا او نقص ركنا بطل فرضه واما في النافلة 1455 مسألة          

  .فالزيادة مغتفرة والنقصان غير معلوم
الظهر وقبل السالم للعصر علم اجماالً اما ترك ركعة من  ـ إذاصلى  1456 مسألة          

الظهر وان ما بيده رابعة العصر او ان الظهر تامة وهذه الركعة ثالثة العصر فيتحقق الفـراغ     
في الظهر والبناء على االكثر في العصر واالتيان بصالة االحتياط والنقص في العصر مجبور  

  .باالحتياط
ا صلى ثمانية للظهر والعصر وسبعة للمغرب والعشاء وشك بعد  ـ إذ 1457 مسألة          
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  .السالم انّه صالهما تماماً او نقص في احدهما او زاد بنى على الصحة
 ـ إذا علم انّه صلى الظهرين تسع ركعات ولكن تردد ان الزيادة فـي   1458 مسألة          

ية بقصد ما في الذمـة وان كـان   الظهر او العصر فان كان ذلك التردد بعد السالم جاء برباع          
التردد قبل السالم ففي الظهر من قبيل الشك بعد التجاوز وفي العصر فمن الشك بين االربـع                 

  .والخمس
 ـ إذا تردد ان مابيده هي رابعة لصالة واقعية او رابعة بنائية فاالولى  1459 مسألة          

  .ارها رابعة واقعية هو االقوىاعتبارها بنائية ثم االتيان باالحتياط وان كان اعتب
 ـ إذاعلم باتيان اما السجدة او التشهد من غير تعين وكان في المحـل   1460 مسألة          

  .تعين عليه اتيان كل واحد منهما
 ـ إذا تردد في ترك القراءة او سجدة مما يجب قضائه ومما ال يجب  1461 مسألة          

  .جود السهو لهاقضاءه فاالولى اتيان السجدة ثم س
 ـ إذا علم ترك سجدة او تشهد وجب االتيان بقضائهما وسجود السهو  1462 مسألة          

  .مرة واحدة
 ـ إذا علم انّه اما ترك سجدة من الركعة االولى او زاد سـجدة مـن    1463 مسألة          

  .ادتهاالركعة الثانية اني بسجدة ثم سجد سجود السهو اما النقصان السجدة او لزي
 ـ إذاعلم ترك سجدة او زيادة ركوع فاالقوى كفاية االتيان بالـسجدة   1464 مسألة          

  .وسجود اسهو وان كان االولى ايضاً اعادة الفرض
 صالة االحتياط

 ـ يعتبر في صالة االحتياط ما يعتبر في الصالة من الشرائط ويعتبر  1465 مسألة          
ام وتجب الفاتحة اخفاتاً حتى البسملة على االقوى من غير سورة وال            فيها النية وتكبيرة االحر   

قنوت وال اقامة فضال عن االذان ثم يركع ويسجد سجدتين في كل ركعة من االحتياط ويتشهد                
  .ويسلم وان كانت صالة االحتياط ركعتين فالتشهد والتسليم بعد الركعة الثانية

ـ 1466 مسألة           حكم الجزء عندنا وان كان بحسب الصورة انهـا   صالة االحتياط ب  
صالة مستقلة لتحقق النية وتكبيرة االحرام ووجوب القراءة دون التسبيح والمبادرة اليها بعـد              

  .الفراغ من الصالة من غير فاصلة
 ـ تبطل الصالة إذا اتى بالمنافي بين اصالة واالحتياط نعم إذا جـاء   1467 مسألة          
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هر له تمامية الصالة فال بطالن وإذا ظهر له تمامية الصالة وقبل االحتياط فال              بالمنافي وقد ظ  
  .يجب عليه االحتياط

 ـ إذاتبين للمصلي في اثناء صالة االحتياط جاز قطع الصالة النهـا   1468 مسألة          
 عند ذاك تكون نافلة وجاز اتمامها نافلة وان علم نقصان الصالة بأكثر من االحتياط اضـاف               

  .إلى االحتياط ركعة اخرى من قيام او بعد الركعتين من قيام ركعتين من جلوس
 ـ إذا تم الصالة وقبل االحتياط او بعدها او في االثناء علـم بزيـادة    1469 مسألة          

ركعة نظير من شك بين الثالث واالربع والخمس ولما بنى على االربع ظهر له ان الـصالة                 
  .ين عليه اعادة الصالةكانت خمساً فأنه يتع

 ـ إذاظهر له نقصان الصالة بعد اتيانه بصالة االحتياط وكانت صالة  1470 مسألة          
االحتياط مطابقة للنقصان كما إذا شك بين الثلث واالربع وبعد البناء واتيان االحتيـاط ظهـر                

  .كونها ثالثاً كانت االحتياط بحكم الجزء
اد في صالة االحتياط ركناً وان كان سهواً عاد الصالة الّتـي   ـ إذار 1471 مسألة          

  .شك فيها وان كان االولى اعادة االحتياط ثم االتيان بالصالة
 ـ إذا لم يتطابق ما اتي به من صالة االحتياط لما نقص من صـالته   1472 مسألة          

الصالة ناقصة ركعة فأن مثال جاء بركعة وهومطالب بركعتين او جاء باحتياط ركعتين وكانت 
ظهرت مخالفة االحتياط للصالة فليست بحكم الجزء ووجبت اعادة الصالة وكذا إذا ظهر لـه               

  .زيادة ركعة بعد الشك في الصالة والبناء على االكثر فالصالة باطلة ايضا
 ـ إذا ظهر للمصلي نقصان الصالة فأن جاء بالمنافي اعاد صالته وال  1473 مسألة          

  .تفي بصالة االحتياط على االقوى وان لم يفعل المنافي اتى بما نقص من صالتهيك
 ـ اذاتذكر نقصان الصالة فأن توافق االحتياط بما نقص من الـصالة   1474 مسألة          

في الكم والكيف نظير من شك بين االثنين والثالث وقد جاء بركعة قائماً فقد صحت صـالته                 
 الصالة بالكيفية كمن شك بين االثنين والثالث وقد اتى بركعتين مـن             واما إذا خالف االحتياط   
  .جلوس فاالقوى الصحة

 ـ إذا خالف االحتياط الصالة في الكم والكيف نظير من شـك بـين    1475مسألة           
االثنين والثالث واالربع وقدم الركعتين من جلوس على الركعتين من قيـام فـاالقوى ايـضاً                

  .إذا اختلفا في الكم والكيف فيرجع المصلي إلى حكم تذكر النقصان في الصالةاالجتزاء واما 
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 ـ إذا شك فيما يجب عليه من االحتياط بأن بقى على حالة الصالة ولم  1476 مسألة          
يأت بالمنافي ولم يدخل في عمل آخر او فصل طويل بني على عدم اتيان صالة االحتياط واما          

صالة االحتيـاط    او فعل مناف ونحوه او فصل طويل بنى على اتيان         إذا دخل في عمل آخر      
على االقوى وان شك في خارج الوقت فال يلتفت وان كان االولى في الفروض كلها االتيـان                 

  .باالحتياط بني على انها آخر الفريضة
 ـ إذاتردد المصلي بين كونه في الركعة االخيرة من الفريضة او في  1477 مسألة          

  .اولى االحتياط بني على انها آخر الفريضة
 ـ إذا شك المصلي في عدد ركعات االحتياط فاالقوى البنـاء علـى    1478 مسألة          

  .االكثر النها بحكم الجزء من الصالة عندنا وان اعاد االحتياط ثم الصالة كان اولى
لمحل اتى واال مضى عنه  ـ إذا شك في افعال االحتياط فأن كان في ا 1479 مسألة          

  .وتجاوزه وإذا شك في جزء او شرط بعد السالم ال يلتفت
 ـ االولى إذا نسى من االحتياط تشهداً او سجدة القضاء فـي التـشهد    1480 مسألة          

والسجدة وان زاد في صالة االحتياط مما ليس بركن فاالقوى عدم وجوب سجود الـسهو وان                
  . ركناً من االحتياط بطل االحتياط ووجب اعادة الصالةكان اولى وان زاد او نقص

 قضاء االجزاء المنسية

 ـ ال يجب قضاء جزء من الصالة اال السجدة والتشهد والبد فيهما من  1481 مسألة          
  .الطهارة واالستقبال وستر العورة ونحو ذلك مما اشترط في الصالة

ان دخل في ركن او نسي سجدة مـن   ركعة إلى ـ إذا ترك سجدة من  1482 مسألة          
الركعة االخيرة حتى سلم او نسى التشهد األول إلى ان دخل في ركن او نسي التشهد االخيـر                  
إلى بعد السالم وجب قضاء السجدة او التشهد واتيان سجدتي السهو سواء كان في الـركعتين                

  .االوليين او في االخيرتين للسجدة والتشهد
 ـ إذا فصل بين التشهد والسجدة وبين الصالة عمداً او سهواً فاالحوط  1483لة  مسأ         

وجوباً استيناف الصالة واالولى اتيان سجود السهو واما اتيان المنافي عمداً فيوجب الـبطالن              
عمداً ال سهوا إذا تعدد نسيان السجدة او التشهد تعدد القضاء للسجدة والتشهد وسجود الـسهو                

  .ايضاً
 ـ إذا نسى لفظ آل محمد من الصالة على محمد فـاالحوط اعـادة    1484 مسألة           
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  .الصالة على محمد فيقول اللهم صل على محمد وآل محمد
 ـ إذا تردد المنسي بين كونه تشهداً او سجدة مما يجب قضائه وبـين   1485 مسألة          

 السجدة وإذا تردد في المنسي بين       جزء ال يجب قضائه كالقراءة لم يجب عليه اتيان التشهد او          
  .التشهد والسجدة وحب قضاء كل منهما

 ـ إذا نسي التشهد او السجدة ولم يأت بهما إلى ان دخل فـي نافلـة    1486 مسألة          
وجب قطع النافلة واالتيان بالتشهد او السجدة واما إذا دخل في فريضة فيشكل قطعهـا علـى                 

  .د اداء الفريضةاالقوى ويتعين عليه القضاء بع
 ـ إذا شك في اتيان ما نسيه من التشهد والسجدة بني على عدم االتيان  1487 مسألة          

وإذا اتى بهما وشك في الصحة بعد الفراغ منهما بني على الصحة وإذاتردد الشك بين نـسيان            
  .سجدة او سجدتين من ركعتين او تشهد او تشهدين بني على االقل

 ـ االولى مراعات الترتيب في القضاء من التـشهد والـسجدة علـى     1488  مسألة         
  .حسب فوات الترتيب فيقدم في القضاء ما نسيه اوال سواء كان تشهداً او سجوداً

 ـ إذا شك في اتيان ما يجب قضائه من السجدة او التشهد انّه كان في  1489 مسألة          
  .االتيان في التشهد وال في السجدةالمحل او كان بعد اتمام الصالة لم يجب 

 سجود السهو

 ـ يجب سجود السهو في امور في الكالم سهواً ويتحقق بحـرفين او   1490 مسألة          
حرف واحد من اي لغة كانت وإذا تكلم عامداً يتخيل انّه خارج عن الصالة واما سبق اللـسان        

  .فال يعد سهواً وليس عليه سجدتا السهو
  ).ثاني السالم في غير موضعهال (         
 ـ السالم في غير موضعه ساهياً او يتخيل انّه اتي به او لخروجه من  1491 مسألة          

الصالة يجب عليه سجدتي السهو والمراد من السالم هو احد الصيغتين االخيرتين دون السالم              
  انالمستحب وهو قول المصلي السالم عليك ايها النبي نعم االولى االتي

بسجود السهو في السالم المستحب من حيث انّه زيادة سهوية وكذا االولى ان يـأتي بـسجود                 
  .السهو في احد ابعاض الصيغتين 

  . ـ إذا جاء بصيغة الثالث نسياناً فلكل سجدتا السهو من غير تكرار1492 مسألة          
  ).الثالث نسيان السجدة الواحدة (         
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 ـ يجب سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة، فيما إذا فات تـداركها   1493 مسألة          
  .وتذكرها بعد السالم او بعد الدخول في ركن

  ).الرابع نسيان التشهد (         
 ـ يجب سجود السهو في نسيان التشهد او ابعاضـه إذافـات محـل     1494 مسألة          

  .التدارك في الدخول في الركن
  . ـ الشك بين االربع والخمس الخامس         
 السادس ـ القيام في موضع القعود والعقود في موضع القيام هذا فيما يجـب فيـه             

  .سجود السهو واالولى ان يسجد االنسان لكل زيادة ونقصان
  . ـ إذا تدارك ما نقصه من الصالة فال يجب سجود السهو1495 مسألة          
 لمن حمده ويشمل االجزاء الواجبة  لزيادة تشمل مثل قوله سمع اللّه ـ ا 1496 مسألة          

  .والمستحبة كالقنوت في غير محله
 ـ ال يجب سجود السهو إذا قرء شيئاً على غير وجهه الـصحيح ثـم    1497 مسألة          

  .اعاده صحيحاً
فـوراً   ـ إذا ترك سجود السهو فيما هو واجب عمداً وجـب عليـه    1498 مسألة          

  .السجود وإذا نسي وتذكر وجبت المبادرة وإذا تردد بين االقل واالكثر بني على االكثر
 ـ إذا ترك احد السجدتين من السهو اوزاد ثالثة اعاد سـجود الـسهو    1499 مسألة          

  .مرة اخرى
ايته  ـ إذاسجد لسهو الكالم ثم تبين له سبب آخر غير هذا فالظاهر كف 1500 مسألة          

وان كان في ذهنه السجود للكالم ما لم يكن في مقام االمتثال قد قيد السجود للكالم بحيث لـو                   
  .كان لغير الكالم لم يسجد فأنه عند ذاك يحتاج إلى سجود السهو

   ـ إذا نسي سجدة من ركعة ثم قام وقرء وقنت ثم تذكر ورجع وجب1501 مسألة          
  .الولى االتيان بسجود السهو للقراءة والقنوت ولتكبيرة والركوععليه السجود للقيام الزائد وا

 ـال يجب الترتيب في سجود السهو وان ترتبت االسباب فـاذا نـسى    1502 مسألة          
  .سجدة ثم تشهدا جاز تقديم سجود السهو للسجدة على التشهد

  .جزاء الواجبة ـ يتأخر سجود السهو عن االحتياط وعن قضاء اال1503 مسألة          
 ـ إذاعلم بموجب سجود السهو وشك في اتيانه وجب االتيان به ما دام  1504مسألة           
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  .الوقت واالولى قضائه ايضاً
 ـ إذا اعتقد بموجب الشك وبعد ان سلم شك في تحقق الموجـب لـم    1505 مسألة          

ان الجزء المنسي وسجود السهو تعين      يجب عليه االتيان واما إذا تردد بعد العلم بالسبب بين اتي          
  .اتيان الجزء وسجود السهولة

 ـ إذا شك في شيء من سجود السهو فأن كان في المحل اتى به وان  1506 مسألة          
  .تجاور المحل فال يلتفت

 ـ إذا نسى ذكر السجود في السهو فال يعيد وان كان االعادة اولى وان 1507 مسألة          
  .ود السهو او زاد اعادنقص في سج

 ـ كيفية سجودة السهو ان ينوي اوالً ويضع جبهته علـى األرض او   1508 مسألة          
 على محمد وآله او يقول اللهم صل          وصلى اللّه    وباللّه  مما يصح السجود عليه ويقول بسم اللّه      

محمد وآله السالم عليـك      على     وصلى اللّه    وباللّه  على محمد وآل محمد او يقول بعد بسم اللّه        
 وبركاته ثم يرفع ويسجد سجدة اخرى كذلك ثم يرفـع رأسـه ويتـشهد         ايها النبي ورحمة اللّه   

   واشهد ان محمداً رسول اللّه      بالتشهد المتعارف او التشهد الخفيف وهو اشهد ان ال اله اال اللّه           
اع شرائط الصالة مـن     اللهم صل على محمد وآل محمد واالحوط فيهما وجوباً التكبير واجتم          

الطهارة وغيرها وعدم الموانع كالضحك والكالم وحصول الطمأنينة ووضع المساجد والجبهة           
على ما يصح السجود عليه واالنتصاب بين السجدتين وعدم جواز موضع الجبهة من المأكول              

  .والملبوس ووضع سائر سائر المساجد كحالة السجود
 القصر واالتمام

ير الصالة في الركعتين االخيرتين من الرباعية وال تقصير فـي صـالة              يجب تقص           
األول القصد إلى قطع المسافة بـسير ثمانيـة         : المغرب والصبح ويشترط في التقصير امور     

  .فراسخ امتدادية او ملفقة
 ـ االقوى في المسافة الملفقة ان يكون كل من الذهاب واالياب اربعة  1509 مسألة          
  .وان كان في كفاية الذهاب اكثر من اربعة فراسخ واالياب اقل من االربعة قوىفراسخ 

 ـ ال يكفي مجرد تحقق الثمانية وان كان الذهاب ثالثة فراسخ واالياب  1510 مسألة          
خمسة وان كان االولى فيما عدى الذهاب اربعاً واالياب الجمع بين القصر والتمام في الصالة               

  .والصوم
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 ـ إذا ذهب اربعاً ورجع اربعاً قصر، اتصل الذهاب بااليـاب ام ال،   1511 مسألة          
  .بات ليلة او اكثر وان كان االولى الجمع بين القصر والتمام

 ـ إذا تردد فيما دون االربعة اتم، صالته وان سار باكثر من ثمانيـة   1512 مسألة          
  .جب التمامفراسخ وكذا لو تردد في المسافة الملفقة و

 ـ مبدء المسافة سور البلد وان لم يكن للبلد سور فآخر البيوت او آخر  1513 مسألة          
المحلة في البالد الوسيعة ان اعتبرت المحال بالداً متقاربة كبغداد وطهران واصفهان وكذا إذا              

  .سافر من محلة إلى محلة اخرى وكانت المسافة بينهما اربعة فراسخ وصاعداً
 ـ المسافة ثمانية فراسخ والفراسخ ثالثة اميال والميـل اربعـة آالف    1514 مسألة          

ذراع بذراع اليد المتعارفة وإذا اختلفت االذرع المتعارفة فياخذ بالقدر المتيقن منها والـذراع              
  .اربعة وعشرون اصبعاً وكل اصبع يقدر بسبع شعيرات

يقان وكان االبعد مسافة وسلك المـسافر الطريـق    ـ إذا كان للبلد طر 1515 مسألة          
  .االبعد قصر في صالته

 ـ تعرف المسافة بالعلم او بالبينة او بالشياع المفيد للعلـم عـادة وال    1516 مسألة          
  .يكفي الظن بالمسافة او اخبار العادل الواحد

  .اقطا ووجب التمام ـ إذا تعارضت البينتان في تحديد المسافة تس1517 مسألة          
 ـ إذا ظهر للمسافر خطاء اعتقاده او خطاء االمـارة مـن البينـة او     1518 مسألة          

الشياع في تعيين المسافة قصر واعاد ما صاله في الوقت وقضاه في الخارج واما إذا خـالف                 
  .ءالبينة وطابق الواقع وتحققت منه نية القربة اجزئه العمل وال اعادة عليه وال قضا

 ـ إذا اعتقد المسافة فقصر فظهر خالفه اعاد الصالة وإذا اعتقد عـدم   1519 مسألة          
  .المسافة اعاد الصالة في الوقت وال قضاء عليه وان كان القضاء اولى

 ـ إذا شك المجتهد في مقدار المسافة شرعاً في كفاية المسافة االربعة  1520 مسألة          
مبيت الليلة واليوم وقد فحص االدلة ولم يستظهر منها شيئاً فاالصل التمام            الملفقة وعدمها وفي    

على االقوى واما إذا شك العامي تعين عليه الجمع بين القصر والتمام على االقوى وان عمل                
  .العامي على طبق االصل من التمام وطابق فتوى من يرجع اليه وان لم يعلم بفتواه صح عمله

 ـ إذا شك العامي من جهة الجهل بالحكم وما تمكن من الرجوع إلـى   1521 مسألة          
  .المجتهد وجب االحتياط بالجمع بين القصر والتمام
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 ـ تعتبر المسافة المستديرة في الذهاب من المقـصد إلـى منتـصف     1522 مسألة          
ي احد جوانب البلد    الدائرة وهي النقطة المقابلة لعبده السير سواء ان كانت المسافة المستديرة ف           

  .ام كنت مستديرة على البالد
 ـ ال يلزم المسافر الفحص واالختيار عن المسافة إذا شـك او ظـن    1523 مسألة          

بالمسافة حتى لو كان الفحص غير حرجى عليه نعم يتعين عليه السؤال كما لو سئل كل احـد                  
  .الجابه عن المسافة من غير فحص

ـ 1524 مسألة            حكم الطفل المميز حكم البالغ في التقصير تطوعاص او بلـغ فـي    
  .اثناء السفر وكذا المجنون إذا قصد المسافة ثم جن وبعد ذلك افاق

 ـ يتعين على المسافر في النقطة المشكوكة في حد الترخص التمام في 1525 مسألة          
  .ب وااليابالذهاب والقصر في االياب وان تناف مؤدي االصلين في الذها

  )الشرط الثاني(
  ـ البد من قصد قطع المسافة من حين خروجه في السفر واما إذا كان1526 مسألة          

متردداً او ال يدري اي مقدار يقطعه في السفر كطالب الضالة والغريم اوكلما سار قليالً تجـدد    
  .مام الصالة والصومله قصد آخر او ال يطمئن بسفره ان يبلغ المسافة تعين في الجمع ات

 ـ إذا كان االياب يبلغ الثمانية الفراسخ كاملة او كان بقيـة الـذهاب    1527 مسألة          
  .اربعة والرجوع اربعة او اكثر قصر ولو كان الذهاب اقل من االربعة فال تقصير

ن  ـ إذا علق سفره على امر يجوز وقوعه وعدمه اتم الصالة مالم يك 1528 مسألة          
  .مطمئناً بالوقوع فانه يقصر في صالته وصومه دون ما لو ظن او شك بوقوع ما علق عليه

 ـ ال يعتبر في قصد المسافة اتصال السير فيقصر ولو في ضمن ايام  1529 مسألة          
  .كما تقدم كان باختياره او مضطراً او مكرهاً في سفره

فر عن صدق السفر نظير ما لو كان السفر  ـ إذا خرج السير في الس 1530 مسألة          
يسيراً جداً للتنزه وجب االستطالع على االماكن والبيوت تفصيالً فال يقصر ويحتاط وجوبـاً              

  .بالقصر والتمام
 ـ يكفي في السفر القصد التبعي كالزوجة والخادم والرقيق والولد تبعاً  1531 مسألة          

اختياراً او كان قهراً كاالسير والمضطر الملقي مـن غيـر     لوالده سواء ان كان القصد التبعي       
اختيار في عمله بحيث لم يكن له حركة اختيارية في سيره فان حصل لهم العلم بقصد المتبوع                 
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  .وجب عليهم التقصير واال اتموا الصالة والصوم وان ظنوا السفر او ترددوا فيه
 حالة المتبوع في قصد السفر وعدمـه   ـ ال يجب على التابع استعالم 1532 مسألة          

  .وال يجب على المتبوع اعالم التابع وان كان اولى
 ـ إذا علم التابع بقصد المتبوع في اثناء السفر وكان البـاقي مـسافة    1533 مسألة          

  .قصر واال اتم في صالته وصومه
 او يرجع من السفر إذا  ـ إذا كان من عزم التابع العزم على المفارقة 1534 مسألة          

حصل غرضه من المتبوع كالعبد إذا اعتق والزوجة إذا طلقت او إذا لقى صديقه في الطريق                
يرجع من سفره فان عزم او ظن او احتمل ذلك احتماالً عقالئياً ال موهومـاً وجـب التمـام                   

قصر واالقصر واما إذا تردد في حصول الغرض وعدمه فاالقوى التقصير دون الجمع بين ال              
  .والتمام

  .استمرار القصد في السفر فالقصد معتبر حدوثاً وبقاءاً) الشرط الثالث( 
 ـ البد في السفر من استمرار القصد فاذا تردد في القصد اتم الصالة  1535 مسألة          

  .وان صلى قصر او لم يبلغ اربعة فراسخ فال اعادة عليه وال قضاء
 في السفر بعد قطع المسافة االمتدادية او الملفقة فهو بـاق   ـ إذا تردد 1536 مسألة          

  .على حكم التقصير
 ـ ال فرق في الحكم بالتقصير على االقوى بين قصد مطلـق الـسفر    1537 مسألة          

والنوع من غير تعيين لنقطة خاصة او السفر الشخـصي وتعيـين نقطـة معينـة ومقـصداً                
  .مخصوصاً
إذا تردد في اثناء السفر ولم يبلغ اربعة فراسخ ثم رجع إلى عزمه  ـ  1538 مسألة          

من غير ان يقطع مسافة كان حكمه القصر وان قطع مسافة وهو متردد قبل ان يبلغ إلى اربعة          
فراسخ وكان الباقي مسافة وجب القصر واالوجب عليه التمام وان كان االحوط وجوباً الجمع              

  .لمسافة السابقة إلى الالحقةبين القصر والتمام فيما إذا ضم ا
 ـ إذا ظن او اعتقد ان المتبوع كان قصده المسافة او بالعكس بان لم   1539 مسألة          

  .يكن من قصده المسافة وتبين خالفه فلكل واحد منهما قصده
ان ال يكون من قصده في اول السفر او في اثنائه اقامة عشرة ايام               )الشرط الرابع  (         

داً قبل بلوغ المسافة من الثمانية او المرور على وطنه فإذا كان من قصده ذلك لم يكـن         وصاع
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  .قاصد المسافة
 ـ ليس من قواطع السفر احتمال عروض العارض من نيـة االقامـة    1540 مسألة          

  .لعشرة ايام اال إذاكان ذلك االحتمال عقالئياً فأنه قاطع للسفر
ا كان المسافر متردداً باالقامة ـ لعشرة ايام او للمـرور علـى     ـ إذ 1541 مسألة          

  .وطنه قبل أن يبلغ الثمانية فأنه قاطع للسفر ايضاً
 ـ إذا نوى عشرة ايام او يمر على وطنه او كان متردداً في ذلك ثـم   1542 مسألة          

تقصير واال تعين   عدل إلى قصد المسافة فأن كن الباقي من السفر مسافة وكانت ملفقة وجب ال             
عليه التمام وال يكفي من التلفيق بان يكون ذهابه اقل من االربعة وايابه اكثر من االربعة وان                 

من قوة وان كـان      كان الذهاب فوق االربعة وااليباب اقل من االربعة فال يخلو الحكم بالتمام           
  .االولى كما تقدم منا ان يكون الذهاب واالياب كل منهما اربعة

 ـ إذا قطع المسافر شيئاً من المسافة بنية السفر ثم عدل ونوى االقامة  1543 مسألة          
ما يريد ان يسيره وان كان االولـى         وقد سار شيئاً من الطريق فاالقوى عدم ضم ما قطعه إلى          

  .الجمع بين القصر والتمام
  .ان يكون السفر سائغاً وجائزاً وليس بمعصية )الشرط الخامس(          

 ـ إذا كان السفر بنفسه معصية كأيباق العبد والفـرار مـن الزحـف     1544 مسألة          
وكسفر الزوجة من غير اذن زوجها وسفر الولد من غير اذن والده شفقة عليـه ال لغـرض                  

  .شخصي لوالده وجب في الجميع التمام
عصية فيجب على  ـ إذا كان السفر ليس بنفسه معصية وانما غايته الم 1545 مسألة          

المسافر ايضاً التمام كقطاع الطريق وتولي المظالم من السلطان الجائر او الخذ مال من بلـد                
اخرى ظلماً او لقتل نفس محترمة او لسرقة او لزناء او لسعاية في ظلـم علـى شـخص او                    

  .الستغابة او نميمة على مؤمن ففي الجميع يجب التمام ايضاً
ا كان السفر واجباً على الشخص كالحج الواجب او لقوت عيالـه   ـ إذ 1546 مسألة          

واطفاله او سافرت الزوجة اليذاء زوجها وضرره لها فيتعين القصر للجميع وان سافرت بنحو       
  .انطبق النشوز وجب التمام

 ـ إذاوقعت المعصية في السفر اتفاقاً كشرب الخمر والفجور والوشاية  1547 مسألة          
او كان السفر مقدمة للحرام او مالزماً للحرام كركوب الدابة المغصوبة او ركوب             على مؤمن   
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السفينة المحللة الّتي يعلم بوصولها إلى مكان يقع في الحرام او كان الـسفر ضـداً لواجـب                  
  .كالمديون إذا كان قادراً على الوفاء واستحق الدين وطالب الدائن ففي الجميع يتعين القصر

 ـ إذا كان السفر مقدمة موصلة إلى ترك الواجب ولكن المـسافر لـم    1548  مسألة         
يقصد التوصل إلى الحرام ووقوعه في المعصية عادة فاالقوى وجوب التمام من غير فرق فيى 
المقدمة الموصلة بين قصده للتوصل للحرام ام ال وان كان للقصر وجه قوى فـي الفرضـين                 

  .واالولى الجمع بين القصر والتمام
  ـ إذارجع المسافر من سفر المعصية سواء نوى التوبـة ام فـاالقوى   1549 مسألة          

  .التقصير حيث ال يعد من توابع السفر األول
 ـ إذا كان قصد المعصية تبعياً من المسافر وليس قصداً اصلياً الجل  1550 مسألة          

باحة بالسفر تبعياً وقـصد المعـصية       المعصية قصر في الصالة والصوم واما إذاكان قصد اال        
اصلياً اتم في الصالة والصوم واما إذا كان داعي المعصية والجواز جزء العلة وقـد تركـب                 
داعي السفر من كل منهما او كان داعي المعصية والطاعة كاف في السفر لو انفرد احـدهما                 

  .فاالقرب التمام وان كان الجمع بين القصر واالتمام اولى
 ـ إذا كان المسافر تابعاً للجائر او تابعاً للظلمة فأنه يتم صـالته وان   1551 مسألة          

كان قصد المتبوع ليس بمعصية فيقصر المتبوع وان كان جائراً وظالماً ويتم التابع سـواء ان                
  .كان العانته على الظلم او لتقوية شوكته وقوة نفوذه ايضاً

مجبوراً لمتابعة الظالم او سافر لدفع مظلمة عنه او  ـ إذاكان الشخص  1552 مسألة          
  .عن غيره او لقضاء حاجة وليس من قصده اعانة الجائر وال تقوية الظالم وجب عليه التقصير

 ـ إذا عدل عن المعصية اعتبرت المسافة بعد العدول وال يصح له ان  1553 مسألة          
  .يضم سفر المعصية إلى الالحق

 ـ من اعد نفسه المتثال اوامر الظلمة ولكنه ليس بتابع لهم بالفعل فأن  1554ة  مسأل         
امتثل اوامر الظالم وكان سفره اعانة له اتم الصالة والصوم وان كان سفره مباحاً ولـم يعـد                  

  .نفسه في ذلك السفر مطيعاً الوامر الجائر قصر في الصالة والصوم
كان سفره جائزاً او طاعة ولكن يقصد المعصية  ـ إذاسافر الشخص و 1555 مسألة          

في حواشي السفر فيخرج عن الجادة للمعصية ثم يرجع فما دام في حواشي السفر حكمه التمام                
وان رجع إلى الجادة قصر واما إذا انعكس االمر بأن سافر لغاية محرمة او كان السفر بنفسه                 
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حواشي إذا كان ما قصده من الـذهاب        حراماً ولكن يقصد في االثناء سفر الطاعة قصر في ال         
  .اربعة واالياب كذلك اربعة فراسخ واال أتم في الجميع

 ـ إذا كان ابتداء السفر معصية وقد نوى الصوم فيه لوجوب الـصوم   1556 مسألة          
عليه ثم عدل في سفره إلى الطاعة وجب القضاء وقد افطر ان كان قبل الزوال وصح صومه                 

  .الان كان بعد الزو
 ـ إذا كان ابتداء السفر طاعة وقد عدل إلى المعصية ولم يتناول قبـل   1557مسألة           

الزوال مفطراً نوى الصوم وصح صومه وان تناول المفطر او كان بعد الزوال فـال يـصح                 
  .صومه ووجب القضاء

عـارف   ـ إذا توقف سفر المعصية على قطع مسافة لتحصيل الدليل ال 1558 مسألة          
بالطريق او لمرافقة صديق وان لم يتوقف السفر عليه ولكن قصد الوصول اليـه او مـضى                 
لشريك له في العمل في المعصية او مساعد له في المعصية فالسفر بفروضه كلها يجب فيـه                 

  .التمام الن الكل مما يعد معصية
 اليها بأثناء سفر  له في اثناء سفره غاية محرمة فسافر ض ـ إذا عر 1559 مسألة          

الطاعة تعين عليه ان يتم في القطعة الّتي قصد بها الغاية المحرمة وان كانت مـسافة ثمانيـة                 
  .فراسخ او اكثر

 ـ إذا نذر صالة تامة في يوم معين او صوم يوم معين لم يجب عليه  1560 مسألة          
فر قصر ولم يأثم بترك النذر ما االقامة في السفر التمام الفريضة والصوم على االقوى وإذا سا 

  .لم يقصد الغاية المحرمة فيتم والمرور ليس منه وانما يستلزم ترك الواجب
 ـ إذا شك المسافر بان سفره من مصاديق المعصية ام ال بأن كانت   1561 مسألة           

  .فرهالشبهة موضوعية فاالصل االباحة اال إذا كانت الحالة السابقة هي المنع فيتم في س
ـ 1562 مسألة            االقوى في حلية السفر وحرمته على الواقع دون اعتقاد المـسافر    

فإذا اعتقد حرمة السفر ثم انكشف حليته اعاد الصالة وان كان متجرءاً عقالً وهكذا إذا كـان                 
االصل يقتضي الحرمة فظهر خالفه وجب عليه اعادة الصالة اذ المدار على الواقع عندنا دون       

  .العتقاد او االمارة واالصلا
ـ  1563 مسألة            يلحق بسفر المعصية حكماً سفر الصيد لهواً كان ام ال ويتم فـي    

صالته وصومه واما سفر القوت والتجارة والتنزه وان كان لمجرد المـسافرة فـاالقوى فيـه               
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و تعـين عليـه      في الصوم نعم إذا قصد من سفر التنزه تضييع الوقت والله            القصر واالفطار 
  .التمام

  .. الشرط السادس ـ من كان عمله السفر يتم في صالته وصومه         
ـ 1564 مسألة             من كان عمله السفر كالمكاري والمالح وصاحب السفينة والسيارة  

والطائرة والراعي حكمهم التمام ويتحقق عمل السفر في السفرة الثالثة او بسفرة واحدة طويلة              
قق التكرار في السفرة الواحدة باالختالف في اماكن مختلفة كما إذا سـافر مـن النجـف     ويتح

االشرف إلى كربالء ومن كربالء إلى بغداد ومن بغداد إلى فارس ففـي الـسفرة الثالثـة او                  
  .االنتقال إلى مكان ثالث مما يحقق عمل السفر في السفرة الواحدة على االقوى

ـ 1565 مسألة           اجر الّذي يدور في تجارته والراعي الّذي يطلب المرعى دائماً  الت  
  .ويكون ذلك عمال لهما فالحكم فيهما هو التمام

ـ 1566 مسألة            إذاانتقل من عنوان المكارات إلى عنوان السياحة او المالحة وجب   
  . الشواغلعليه التمام النطباق عنوان عمله السفر وان تبدلت خصوصيات االفراد وكيفيات

 ـ ليس عنوان كثرة السفر موجباً للتمام على االقوى فإذا سـافر فـي    1567 مسألة          
الشهر ثالثاً او اربعاً فأنه وان انطبق عليه عرفاً كثرة السفر ولكن ال ينطبق عليه عنوان مـن                  

  .عمله السفر
م كاالعراب فـي   ـ بحكم من كان عمله السفر من كانت بيوتهم معه  1568 مسألة          

البادية الذين يرتحلون من قطر إلى قطر ومن منطقة إلى اخرى للعشب والكالء فأنـه يجـب                 
  .عليهم التمام وكذا التاجر والراعي كما تقدم

 ـ إذاكان عمله السفر وقصد سفراً آخر غير عمله كما إذا كان سـائقاً   1569 مسألة          
و زيارة احد المشاهد او قضاء حاجة وجـب عليـه            ا  في منطقة خاصة ثم قصد حج بيت اللّه       

التمام نعم إذا اعد نفسه للسفر مطلقاً من غير تخصيص في جهة او منطقة للحج او للزيارة او                  
  .لغيرهما وجب التمام

 ـ يتحقق عنوان من كان عمله السفر في ابتداء الـسفرة الثالثـة وان    1570 مسألة          
 حصل العنوان من السياقة والمالحة ونحوهما ثم اقام عشرة ايام           كانت االسفار قصيرة واما ان    

وبعد ذلك رجع إلى العنوان فيتم في السفرة الثانية على االقوى وان كان الجمع بـين القـصر              
  .والتمام في السفرة الثانية اولى
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سيد الـشهداء    ـ ليس ممن عمله السفر الحملدار ونحوه او من يزور 1571 مسألة          
السالم في كل جمعة او في االسبوع مرتين او كان عمله في فصل دون آخـر كفـصل                   ليهع

الصيف دون الشتاء وسائر الفصول نعم لو كان الحملدار ونحوه مما يقضي غالب السنة فـي                
  .السفر وجب التمام

 ـ من كان بيته في مكان وعمله في مكان آخر وكان بـين المكـانين    1572 مسألة          
شرعية كعمال الشركات في عصرنا هذا ممن ينتقل إلى المعمل نهاراً ويرجع إلى بيته              مسافة  

  .ليال فأنه يتم الصالة والصوم وان كان الجمع اولى
 ـ ينقطع حكم من كان عمله السفر باالقامة عشرة ايام في غير بلـده   1573 مسألة          

ده وان لم ينو االقامة لعشرة ايام فيقصر بشرط نية االقامة على االقوى وتكفي عشرة ايام في بل
  .في السفرة االولى دون الثانية على االقوى

 ـ من كانت بيوتهم معهم كاالعراب بالبادية الذين يقـصدون محـل    1574 مسألة          
العشب والكالء ومواضع القطران قصدوا تعيين منزل خاص سواء كان بيتهم معهم ام ال اتموا         

كذا السائح الّذي ليس له وطن خاص والتاجر الّذي يدور في التجارة فحكمه             الصالة والصيام و  
التمام اال إذا قصد سفراً آخراً كالزيارة والحج او اراد ان يبقى عشرة فما فوقها فـي مـوطن                   

  .خاص
  .في السفر ـ خفاء االذان او الجدران  الشرط السابع         
  : مسائل         
محل الترخص في السفر ان يضرب المسافر في األرض او فـي   ـ  1575 مسألة          

القضاء كالطائرة بحيث يخفى االذان فال يسمعه واما خفاء الجدران فهو امـارة علـى خفـاء                 
  .االذان عندنا

 ـ المدار في خفاء االذان هو خفاء نفس االذان الخفاء فصوله ويعتبر  1576 مسألة          
لهواء كذلك وغير المتوسط في الحالة يرجـع إلـى الحالـة     في الصوت الوسط وفي الوقت وا     

  .المتوسطة
 ـ إذا قلنا بأن خفاء الجدران في التقصير كخفساء االذان فيراد خفـاء   1577 مسألة          

جدران البيوت المتعارفة في البلد دون المواضع المرتفعة كالمنارة واالعالم والعمارات العالية            
  د وكذا ان كانت البالد مرتفعة او على جبلوالقباب ودون سور البال
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ترى من بعيد او منخفضة فان كل ذلك يقدر في المكان المعتدل وينـزل               او في ارض مرتفعه   
  .عليه حتى لو لم يكن بيت اصالً فأنه يقدر االذان ايضاً فيما لم يكن هناك بيوت او جدران

خفاء الجدران عند معتبـر بـه وال    ـ البد من العلم بخفاء االذان او  1578 مسألة          
يكفي في التقصير خفاء احدهما ان اعتبرنا خفاء الجميع واما إذا علم بخفاء احدهما دون االخر    
فعلى ما اخترناه هو الحكم بالتقصير لتحقق خفاء االمارة وهو خفاء الجدران الكاشف عن خفاء 

ط خفاء كل منهما فالبد من الحكـم  االذان واما خفاء ذي االمارة وهو االذان نعم عند من اشتر  
  .بالتقصير بخفائهما

 ـ االحوط وجوباً عدم كفاية خفاء االذان في اوساط البالد بل يعتبـر   1579 مسألة          
الخفاء بالقياس إلى آخر البيوت وهكذا القول في البالد الكبيرة الّتي تعتبر كل محلة منها بالداً                

  . بيوت المحلة او خفاء جدران آخر المحلة او البالدمستقلة فاالذان بالقياس إلى آخر
 ـ خفاء االذان هو محل الترخص فـي الـذهاب وسـماع االذان او     1580 مسألة          

  .الرجوع إلى البالد والوصول اليها فاذا سمع االذان وجب التمام وان لم يصل إلى بيوت البالد
قدر فيها االذان او رؤية الجدران فالبد من  ـ إذا لم تكن هناك بيوت ي 1581 مسألة          

تقرير االذان او الجدران واما مثل بيوت االعراب فاالحوط وجوباً ان يقدر االذان في آخـر                
  .البيوت الّذي به يتحقق موضوع القصر او تقدير الجدران عند من اعتبره

 اثناء الطريق  ـ إذا سافر عن الوطن وجاز محل الترخص ثم دخل في1582 مسألة          
إلى ما دون محل الترخص اما العوجاج الطريق او لقضاء حاجة او لغرض من االغـراض                
فال يصح له ان يقصر في الصالة والصوم اال بعد التجاوز لحد الترخص عن الوصول الثاني                

  .بشرط ان يكون ما بقي مسافة شرعية واال وجب التمام
م في بالد بنية االقامة او كان متردداً ثالثين يوماً  ـ من اقام عشرة ايا 1583 مسألة          

في البالد فحكمه الوصول إلى البالد وال اعتبار للمقيم في بالد عشرة ايام او للمتردد ثالثـين                 
  .يوماً بسماع االذان او رؤية الجدران

  ـ ال يعتبر حد الترخص لمن ال قصد له في السفر كطالب الضالة او 1584 مسألة          
الغريم واآلبق واما ان قصدوا المسافة بعد ذلك فيكفي الضرب في األرض من غير حاجة إلى                

  .خفاء االذان او الجدران
 ـ ال اعتبار في دوران المسافر حول البالد وان بلغ مسافات كثيـرة   1585 مسألة          
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  .وتجاوز حدود الترخص
ص في الذهاب واالياب بنـى علـى    ـ إذا شك في البلوغ لحد الترخ 1586 مسألة          

  .العدم في الحالتين وان تنافى مؤدى االصلين كما تقدم
 ـ إذا دخل في حدود الترخص باثناء الصالة كما إذا كان في سفينة او  1587 مسألة          

قطار فأن كان في حالة السفر قبل ركوع الركعة الثالثة قصر في الصالة والـصوم واال اتـم                  
  .اصالته واعاده

 قواطع السفر

  .األول الوطن:  وهي امور         
 ـ الوطن ما اتخذه الشخص مقراً له دائماً وهـو اعـم مـن الـوطن      1588 مسألة          

  .االصلي وهو مسقط رأسه ووطن آبائه او اتخذه وطناً جديداً
حقق الملـك   ـ ال يعتبر في الوطن االصلي وال ما اتخذه وطناً جديداً ت 1589 مسألة          

  .به او اقام به ستة اشهر وان لم يتخذه وطناً على االقوى
 ـ ال يكفي في التمام وجود ملك له في ارض او مكث ستة اشهر وان  1590 مسألة          

لم يقصد الوطنية واما تقييد الوطن االتخاذي فاالقوى عدم اعتبار االقامة بستة اشـهر كاملـة                
كاملة وال يكفي الشهر او الشهران او الثالثة وان كانت الـسكنى            فيكفي فيه اقامة اربعة اشهر      

  .مع قصد التوطن ستة اشهر هو االولى
 ـ ليس من الوطن ما يعبر عنه بعض الفقهاء من الـوطن الـشرعي    1591 مسألة          

وهو اتخاذ مكان القامة ستة أشهر كان له به ملك ولو نخلة او ال ولذا لو اقام ستة اشهر بنحو                    
التجارة فال يعتبر وطناً وال يتم الصالة به عند مروره به فينحصر الوطن بالوطن العرفي دون   

  .ما يسمى وطناً شرعياً ودون كفاية الملك ولو نخلة في التمام
 ـ إذا عرض عن وطنه االصلي ومسقط رأسه اواالتخاذي الجديد زال  1592 مسألة          

  .م والصالةحكم الوطن عنه ووجب التمام في الصو
 ـ قد يتعدد الوطن االتخاذي كأثنين او ثالث وال يشترط في الوطنيـة   1593 مسألة          

اباحة المكان بل تتحقق الوطنية وان كان محل السكنى مغصوباً او باجارة مغصوبة وال يعتبر               
  .فيه الملكية كما تقدم

 السكنى في بالد ثالثين سنة  ـ الظاهر تحقق الوطنية عرفاً لمن قصد 1594 مسألة          
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  .او ما قاربها ككثير من طالب العلوم الدينية في النجف االشرف
 ـ إذاتردد في اتخاذ الوطن بوطنه االصلي فال يـزول عنـه حكـم     1595 مسألة          

الوطنية اال عند تحقق االعراض والخروج عنه اما الوطن االتخاذي إذا تحقق فكذلك وترتفـع               
قبل صدق الوطنية فيه وان االولى الجمع بين القصر والتمام فيما قبـل صـدق               الوطنية عنه   

  .الوطنية بل وما بعدها
 ـ حكم االوالد والذرية في الوطن يتبعون آبائهم ما لم يعرض االوالد  1596 مسألة          

  .عن وطن آبائهم عند البلوغ
والد في ذلك الوقـت بـالغين فـال     ـ إذا اتخذ اآلباء اوطاناً وكان اال 1597 مسألة          

  .يتبعون آبائهم في الوطن اال إذا قصدوا التوطن بعضهم او كلهم
  .. الثاني من القواطع اقامة عشرة ايام         
 ـ العزم على اقامة عشرة ايام متوالية او يعلم ببقائه عشرة كاملة فأنه  1598 مسألة          

  .عن اختيار لالقامة او عن اضطرارموجب لتمام الصالة والصوم سواء كان 
 ـ الليالي المتوسطة بين اليوم األول داخلة في زمان االقامة دون الليلة 1599 مسألة          

االولى واالخيرة وعلى ما ذكرنا فيكتفي بعشرة ايام وتسعة ليالي بينها ويكفي تلفيق بقية اليوم               
  .األول من اليوم االخير في المبدء والختام

 ـ ال يكفي القصد االجمالي وال التردد في النية كما لو ترددت الزوجة  1600 مسألة          
والعبد والولد في االقامة بقصد المتبوع من الزوج والوالد والمولى وعند ذاك فيقصر التابع وال 
 يكفي علمه االجمالي بأن المتبوع من الزوج او االب يقيم في بلد من البلدان في سفره ما لـم                  

علمه بقصد المتبوع    يعلم ببقاء المتبوع عشرة ايام في مكان معين وإذا نوى التابع االقامة بعد            
  .وجب عليه التمام

 ـ يعتبر في االقامة ان تكون البالد واحدة او المكان واحداً فيما اقـام   1601 مسألة          
بلدتين كالكوفة والنجف   في مكان وليس ببالد اما لو كان من عزمه في اول االمر االقامة من               

او الكاظمية وبغداد وجب القصر واما إذا كانت البالد واحدة فال يضر فصل النهـر كالحلـة                 
  .والكوفة او بعض بالد ايران

 ـ إذا خرج المسافر عن محل االقامة إلى ما دون االربعـة فراسـخ    1602 مسألة          
لد عرفاً سواء قصد ذلك قبل االقامـة او  ورجع بأقل من اربعة ساعات فال يضر بأقامته في الب  
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  .قصده بعد االقامة وخرج إلى االقل من اربعة فراسخ
 ـ إذا عزم على االقامة ثم عدل عنها اوتردد اخيراً فيها ولكـن قـد    1603 مسألة          

صلى فريضة رباعية كالظهرين او العشاء فأنه يبقى على حكم التمام إلى ان يسافر واما إذالم                
  .رباعية او صلى غير رباعية كصالة الصبح والمغرب قصر في الصالة والصوميصل 

 ـ إذا صلى رباعية عن غفلة في عزمه على االقامة ولكن كان عازماً  1604 مسألة          
  .على االقامة من اول االمر فاالقوى كفاية الرباعية في تحقق االقامة

 وحرم  اعية لشرف البقعة كالصالة في حرم اللّه ـ ال تكفي الصالة الرب1605 مسألة          
السالم وهو مسجد الكوفة وحرم الحـسين        آله وحرم امير المؤمنين عليه     و عليه اهللا رسوله صلى 

  .السالم وهو حائره عليه
 ـ إذا عدل المسافر عن االقامة قبل ان يصلي رباعية فـالحكم هـو    1606 مسألة          

ة وصام وعدل عنها بعد الزوال وقبل ان يصلي الرباعية صـح            القصر وإذا عزم على االقام    
  .صومه وقصر في الصالة

 ـ إذا عزم على االقامة وصام إلى ان بلغ الزوال ثم قصد السفر مـن   1607 مسألة          
  .غير ان يصلي فريضة تامة قصر في الصالة واتم صومه

 فريضة تامة وقد سافر إلى اقـل   ـ إذا عدل عن االقامة بعد ما صلى 1608 مسألة          
 محله فيشكل الحكم بالتمام واالقرب القصر وهكذا إذا كان متردداً في العود  من اربعة عاد إلى

  .إلى محل اقامته االولى الّتي عدل عنها فأنه يقصر أيضاً
  ـ إذانوى االقامة في مكان عشرة ايام ثم زاد على العشرة فأنه إلـى  1609 مسألة          

ديد نية االقامة وجاز له الخروج بعد العشرة والرجوع إلى محل اقامته من اربع سـاعات                تج
  .وكلما خرج إلى ما دون المسافة ورجع فحكمه التمام

 ـ إذا عدل من نية االقامة إلى القصر وكان في اثناء الـصالة فـي    1610 مسألة          
وع الثالثة او قبل الصالة اتم الـصالة        ركوع الركعة الثالثة فأن حكمه القصر وان كان بعد رك         

  .واعادها قصراً وان كان االولى ان يجمع بين القصر والتمام
 ـ إذاانشأ الشخص سفراً من حين خروجه عن محل االقامة للعود إلى  1611 مسألة          

  .ذلك المحل بما انّه احد منازل السفر ال لتجديد اقامة اخرى قصد
ـ 1612 مسألة           ان يـصل    إذابدا له العود إلى محل اقامته في اقامة جديدة بقصد إلى 
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إلى المحل الّذي ينوي فيه االقامة واما إذا كان متردداً في االقامة القصر حتى في محل االقامة              
  .لتحقق االعراض عن محل اقامته السابقة

محل اقامة كان ذلك مدان  ـ إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له ان يعود إلى  1613 مسألة          
بعد ان سار اربعة فراسخ وجب القصر في الذهاب واالياب والمقرر يجدد االقامة مرة اخرى               
وان كان قبل ان يبلغ االربعة قصر في الخروج عن محل الترخص إلى حال العزم على العود          

ه قبل العـزم  ويتم في صالته عند العزم على عليه القضاء لما صاله قصراً في ذهابه وفي اياب  
ايضاً وإذاكان الخروج بعد تجاوزه لمحل الترخص إلى حال العزم على العود ويتم يجب عليه               

  .قضاء ما صاله قصراً
 ـ االقامة قاطعة للسفر من غير فرق بين ان تكون محللة االقامة لغاية 1614 مسألة          

  .قامة ففي الجميع يجب التماممحرمة كقتل مؤمن او سرقة او كان السفر بنفسه محرماً عن اال
 ـ إذا بقي من الوقت اربع ركعات وكان عليه الظن جواز االقامة وان  1615 مسألة          

  .استلزم تفويت الظهر، كان عن اضطرار اوال
 ـ إذا توى االقامة وقد عدل عنها ولكن شك بان العدول بعد الـصالة   1616 مسألة          

  .م وقصر في الصالةتامة ام ال بني على العد
 ـ إذاعلم بعدنية االقامة انّه صلى اربع ركعات وشك انها بعد االقامة  1617 مسألة          

  .او قبلها فاالقرب البقاء على حكم التمام على االقوى
 ـ إذاصلى تماماً ثم عدل إلى السفر وبعد العدول تبـين لـه بطـالن     1618 مسألة          

  .هو التقصيرالصالة التامة فالحكم 
  . الثالث من قواطع السفر التردد في البقاء إلى ثالثين يوماً         
 ـ إذاكان متردداً في البقاء وعدمه فحكمه القصر إلى ثالثين يوماً ولو  1619 مسألة          

  .بمقدار صالة واحدة بعد الثالثين يوماً
مكان فاذا كان بعض ايام الثالثين في  ـ يعتبر في مكان التردد اتحاد ال 1620 مسألة          

بلدة وبعضه اآلخر في بلدة اخرى لم يقطع حكم السفر كما إذا كان متردداً في النجف االشرف                 
خمسة عشر يوماً ثم تردد في مكان آخر ككربالء خمسة عشر اخرى فـالحكم فـي البلـدتين                  

  .التقصير
 وال يكفي الشهر الهاللي على االقوى  ـ يعتبر في التردد الثالثون يوما1621ً مسألة          
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  .فاذا كان الشهر الهاللي ناقصاً يوماً اتمه من الشهر اآلخر
 ـ حكم المتردد بعد ثالثين يوماً كالخروج من المسافة في أنه يتم فـي   1622 مسألة          

الذهاب واالياب إلى قصد العود إلى محله ويقصر إذا اعرض عن محله االولـى وإذا قـصد                 
  .لمسافة فاالقوى ان يقصر بعد خروجه وان لم يبلغ إلى حد الترخصا

 احكام صالة المسافر

 ـ إذا صلى المسافر تماماً بعد تحقق شرائط القصر فأن كان عالمـاً   1623 مسألة           
بالحكم والموضوع بطلت صالته وعليه االعادة والقضاء وان كان جاهالً بأصل الحكـم فـال               

وان كان جاهالً بخصوصيات الحكم وكيفيات القصر والتمـام مـن تعيـين             اعادة وال قضاء    
  .المسافة وغيرها فاالقوى عدم معذوريته ويتعين عليه االعادة والقضاء

 ـ إذا كان ناسياً للسفر او ناسياً لحكمه من التقصير وقد اتم صـالته   1624 مسألة          
ضاء وان كان بعد خروج الوقت فال قضاء        فأن تذكر والوقت باق وجبت االعادة واال وجب الق        

عليه واما إذا كان عالماً بالحكم وجاهالً بالموضوع نظير من تخيل عدم كون المقصد مـسافة                
وحكـم الـصوم حكـم       فاذا تم وجب عليه القضاء ولما إذانسى الحكم فاالحوط وجوباً القضاء          
الجهل بالموضـوع وان    الصالة ويصح الصوم إذاجهل اصل الحكم دون الجهل بالكيفيات او           

  .كان االقوى عدم وجوب القضاء في الجهل مطلقاً
 ـ إذا كان حاضراً ودخل الوقت متمكناً من الصالة ولكن لـم يـصل    1625 مسألة          

وسافر وجب عليه القصر وان كان مسافراً وقد دخل عليه الوقت وامكنه الصالة قـصداً ولـم          
و محل االقامة وجب عليه التمام وان كان االولـى          يصل إلى ان دخل الوطن اوحد الترخص ا       

  .الجمع بين القصر والتمام
 ـ يتخير المسافر في االماكن االربعة في القصر والتمام من مـسجد   1626 مسألة          

  الحرام االصلي ومسجد النبي االصلي ومسجد الكوفة والتمام افضل وهو من مكنون سر اللّـه              
 يتخير فيها وال سيما الكوفة وكربال وال يلحق بهذه االماكن االربعـة             واما البلدان االربعة فال   

المشاهد المشرفة واالولى في الحائران يقتصر على ما حول الـضريح المقـدس وال يلحـق                
  .بالصالة الصوم بالتخيير

 ـ التخيير في االماكن االربعة استمراري ال ابتدائي فيجوز للمـسافر   1627 مسألة          
  . وان شرع في القصر وبالعكس ان لم يتجاوز محل العدولالتمام
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 ـ يستحب للمسافر في صالته عقيب كل صالة مقصورة ثالثين مرة  1628 مسألة          
 اكبر وهو مستحب اكيداً في صالة القـصر مـن             واللّه   وال اله اال اللّه      والحمد للّه   سبحان اللّه 

  .حيث البدلية عن االخيرتين
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 مكتاب الصو

 الصوم واجب ومستحب وحرام ومكروه والواجب شهر رمضان وقـضائه وصـوم                   
الكفارة والنذر والعهد واليمين واالجارة وايام االعتكاف وبدل الهدى في الحج وصـوم الولـد               

  .االكبر عن والديه ومن انكر وجوب شهر رمضان من المسلمين كان مرتداً
ه االمساك عن المفطرات اآلتي ذكرها مـن طلـوع    ـ الصوم حقيقت 1629 مسألة          

  .الفجر إلى المغرب بقصد القربة والخلوص من غير رياء وان كان تبعياً او جزء العلة
 ـ يعتبر في الصوم استدامة النية بأن ال ينوي عدم اصوم او اتيان ما  1630 مسألة          

  .ينافيه
لنية او اجماالً وتكفي نية الداعي من غير  ـ يشترط في صحة الصوم ا1631 مسألة          

حاجة إلى نية االخطار او حضورها في االبتداء وال التلفظ بها ويكفي ان يقصد عنوان الكف                
عن المفطرات او ترك المفطرات مع النية نعم إذا اشترط في الـصوم عنـوان الكـف عـن                 

وان الكف اشـكل صـحة   المفطرات او ترك المفطرات مع النية نعم إذا اشترط في الصوم عن           
  .الصوم بمجرد الترك عن المفطرات مع النية ولكن االقوى عدم اشتراطه في الصوم

 ـ يعتبر في النية تعيين نوع الصوم إذا تعدد من قضاء او نذر مطلق  1632 مسألة          
او معين او كفارة ما لم يكن الصوم متعينا بنفسه كشهر رمضان حيث ان التعيين فيه قهـري                  

  .ال يحتاج إلى نية التعيينو
 ـ ال يعتبر في الصوم المندوب نية الخصوصية فيصح الصوم وان لم  1633 مسألة          

  .ينو الخصوصية نعم ان لم يقصد الخصوصية لم يحصل ثوابها
 ـ ال يحتاج االمتثال إلى نية الخصوصية حتى في مثل ايام البـيض   1634 مسألة          

  .ن اعتبار الخصوصية فيها له وجه ال يخلو عن قوةعلى االقوى وان كا
 ـ ال يعتبر التعيين في شهر رمضان بعنوان اليوم األول او الثاني فإذا  1635 مسألة          

لم يقصد ذلك صح صومه ونحوه إذا كان عليه قضاء رمضان من السنة االولى والثانية فـال                 
  .يجب نية تعيين السنة االولى او الثانية

 ـ ال يحتاج إلى التعيين فيما إذاكان عليه نذر ان كبومين او كفارتـان   1636 مسألة          
غير مختلفتين في االثر نعم إذا اختلفا في اآلثار كصوم الجمعة ويوم الخميس او كفارة اليمين                
او كفارة شهر رمضان فالبد من التعيين فإذا نوى الصائم غير النذر المعين في ذلك اليوم فإن                 
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  .ان في صورة العلم والعمد فاالظهر البطالن وان كان في صورة الغفلة صح صومهك
 ـ المتردد في نية الواجب موجب لبطالن الصوم ما لم يكـن تـردده    1637 مسألة          

للشك في بطالن الصوم من ناحية الصحة والفساد وإذا استتبع تردداً في الشك في البقاء علـى        
  .اد الصوم فالحكم هو البطالنالصوم قبل ان يتيقن فس

 ـ يعتبر التعيين في مطلق نوع العمل كان العمل متحـداً او متعـدداً    1638 مسألة          
  .ويكفي التعيين االجمالي وان لم يتعين عنده النوع بل وان امكنه االستعالم لنوع الصوم

نوان الشهر كلـه   ـ يكفي في شهر رمضان نية الصوم وان لم ينو ع 1639 مسألة          
  .نعم يعتبر نية التعيين في قضاء شهر رمضان على االقوى

 ـ إذا نوى في شهر رمضان غير رمضان ناسياً او عن جهل اجزئه  1640 مسألة          
  .عن رمضان إذا صادف شهر رمضان

 ـ إذا قصد في شهر رمضان غيره مع العلم بشهر رمضان لم يجـز   1641 مسألة          
رمضان وال عن غيره حتى لو تخيل الصحة وجدد النية قبل الزوال البطـال نيـة                عن شهر   

 الصوم اما إذا كان جاهالً بعدم الصحة وقصد صوم غد مثال فاالقوى االجـزاء عـن شـهر                 
  .رمضان

 ـ ال يعتبر في الصوم نية االداء او القضاء وال مشخـصات االمـر    1642 مسألة          
ما في موضع اآلخر ما لم يقصد العنـوان المتـصف بـاالداء او           فجاز ان ينوي الصائم احده    

القضاء على وجه التقييد بحيث ينوي القضاء وعلى فرض االداء فالنية له اصالً وقـد قـصد             
غيره او نوى االداء بحيث لو كان قضاء لما قصده وقصد االداء واما إذاكان عليه اداء وقضاء     

  .فالبد من تعيين االداء او القضاء
 ـ إذانوى االمساك عن المفطرات ولكن تخيل ان بعضها غير مفطر  1643 مسألة          

فأن ارتكبه او الحظ في نيته االمساك عما عدا ذلك بطل صومه واال كان صحيحاً وال ينطبق                 
على هذا الفرع االشتباه في التطبيق نعم إذاتحقق الخطاء في التطبيق كما لو قصد االداء وهو                

  .ييد للنية صح صومهقضاء من غير تق
 ـ االقوى كفاية نية واحدة في شهر رمضان لجميع االيام مـن غيـر    1644 مسألة          

حاجة إلى تجديد النية فيكل ليلة وان كان االفضل تجديدها نعم إذا قصد االفطـار فـي اثنـاء               
الشهر او عرض عليه عارض من مرض ونحوه فال تكفي النية ووجب ان ينوي الصوم فـي                 
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  .يام الستقبلة النقطاع النية السابقةاال
 ـ المتوخى والمحبوس الّذي اشتبه عليه رمضان االقوى كفاية الظـن   1645 مسألة          

  .في تحقيق شهر رمضان
 ـ إذا تعددت الجهات في الشيء من االستحباب او الوجوب او من كل 1646 مسألة          

  .اثيب على ما قصد امتثاله وسقط الباقيمنهما وقصد الكل اثيب على الجميع واال 
 ـ إذا احتمل عروض عارض من محرم كافتراء وكذب على معصوم  1647 مسألة          

او نميمة على مؤمن فان نوى قطع الصوم ولو منجهة جهله بالحكم واالبطال بطـل الـصوم                 
جابه المجيب ان   يبطل ولو بقى على صومه واراد السؤال عن الحكم وبقى على نيته وا            . وااللم

  .الكذب والنميمة ال توجب االبطال صح صومه وان طال به الزمن إلى السؤال
 ـ إذا نذر عنوانين او اكثر كيوم الخميس ويوم من رجب فأمتثلهما في 1648 مسألة          

  رجب اثيب عليهما وان قصد احدهما اثيب عليه فقط إذا قصد العنوان الخاص واال
  .ق الصوم المندوب حيث لم يقصد العنوان الخاصفيثاب على نية مطل

 ـ إذا نذر يوماً معيناً وجاء به في االيام البيض فأن قـصدهما اثيـب    1649 مسألة          
عليهما وان قصد النذر سقط اآلخر وإذا قصد االيام البيض دون النذر فالنذر باق على حالتـه                 

  .من الوجوب ما لم يكن من نيته نذر تلك االيام
 ـ إذا نوى االفطار في شهر رمضان وان عدل إلى الصوم وتاب عن  1650 مسألة          

  .عمله من نية االفطار بطل صومه لبطالن النية ووجب عليه االمساك والقضاء
 ـ إذا نوى قطع الصوم كما إذا عزم على عدم الصوم او نوى القاطع  1651 مسألة          

ت من األكل او الشرب او الجماع فيبطـل الـصوم الواجـب             كما إذا نوى اتيان احد المفطرا     
  .المعين دون غير المعين بشرط ان يقصد الصوم قبل الزوال ال بعده

 ـ آخر وقت النية في الواجب المعين هو عند طلوع الفجر الـصادق   1652 مسألة          
المعين إذا كان فـي  وإذا قدم النية على الفجر واستدامت إلى الغروب اجزئته واما في الواجب         

صورة الجهل فتجزى النية إلى الزوال وال تجزى النية بعد الزوال واما في الواجـب غيـر                  
المعين فيمتد وقت النية إلى الزوال على نحو االحتياط الوجوبي ان لم يكن اقوى سواء حصل                

مغرب علـى   التردد منه سابقاً او جزم بالعدم واما في الصوم المندوب فيمتد وقت النية إلى ال              
  .االظهر االقوى
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 ـ إذانوى القربة المطلقة عما في ذمته في يوم الشك مـن رمـضان    1653 مسألة          
وكان تردده في المنوي والعمل ال في النية فاالقوى صحة الصوم وان كان االولى القضاء وإذا 

 فهو قضاء او ندب كان الترديد في النية بطل على االقوى وأما إذا نوى انّه ان كان من شعبان             
وان كان من رمضان فهو واجب النه من شهر رمضان فأن كان الترديد يؤل من الصائم إلى                 

  .النية فالحكم البطالن وان كان في المنوي صح الصوم على االقوى
 ـ إذا نوى الصائم في يوم الشك بنية شعبان ونـوى رجـاء شـهر     1654 مسألة          

حة والفروع الّتي قدمناها كلها صحيحة بحسب الدليل اال ما          رمضان فاالقوى في الفرض الص    
  .قصد به عنوان رمضان ال غير وان كان االولى القضاء فيها

 ـ إذا افطر في يوم الشك وكان واقعاً من رمضان وجب عليه القضاء  1655 مسألة          
علـم   ال قضاه اياً وان   واالمساك في النهار وإذانوى االفطار ولم يتناول مفطراً وكان بعد الزو          

  .قبل الزوال جدد النية وصح صومه واجزأه عن رمضان
 ـ إذا اسلم الكافر قبل لفجر وجب عليه الصوم وان اسلم قبل الـزوال   1656 مسألة          

  .لم يجب الصوم وان كان اولى
يه  ـ إذابرء المريض من مرضه قبل الزوال وما تناول شيئاً وجب عل 1657 مسألة          

  .الصوم وان كان بعد الزوال لم يجب عليه الصوم
 ـ إذا برء المريض من مرضه قبل الزوال وما تناول شيئاً وجب عليه 1658 مسألة          

  .الصوم وان كان بعد الزوال لم يجب عليه الصوم
  ـ إذا اغمى على الشخص بعد نية الصوم ليالً وقد افاق نهاراً استحب 1659 مسألة          

  .له القضاء وان لم يكن واجباً واما السكران إذا افاق في اثناء النهار وجب عليه اتمام الصوم
 ـ إذا بلغ الصبي قبل الفجر او عند الفجر وجب عليه الصوم كالبالغين 1660 مسألة          

ـ                  م وإذابلغ قبل الزوال ولم يأت بالمفطر وجب عليه الصوم ايضاً وكذا إذا بلغ بعد الـزوال ول
  .يتناول شيئاً

 ـ إذا شك الصبي في يوم والدته انّه كان قبل رمضان ليجـب عليـه    1661 مسألة          
  .الصوم او بعده فال يجب لم يجب عليه الصوم

 ـ ان استوجر شخص عن ميت في صوم ولم يعين له اليوم جاز لـه   1662 مسألة          
ستأجر في يوم معين فال يجوز له القـضاء         اتيان المستحب او القضاء لصوم واجب واما إذا ا        
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وال الصوم المستحب نعم من كان عليه قضاء الصوم وقد تضيق وقت القضاء لم يـصح لـه                  
االستيجار وال الصوم المندوب في ذلك اليوم واما إذا نسى وصام ثم تذكر قبل الزوال لم يصح     

  .المندوب وبطلت االجارة
ام مستحباً ان عليه قضاء مـضيقاً إلـى ان دخـل     ـ إذا تذكر من ص 1663مسألة           

الغروب صح صومه المندوب وبقي عليه القضاء واما إذا تذكر بعد الزوال بطل صومه وإذا                
  .تذكر للقضاء قبل الزوال لم يصح المندوب وعدل بنيته إلى الواجب

للشك في  ـ إذا تردد في نية الواجب بطل صومه اال ان يكون التردد  1664 مسألة          
ابطال الصوم من حيث الصحة والفساد واما إذا استتبع التردد من الصائم شكاً في البقاء على                

  .الصوم قبل ان يتعين فساد صومه فالحكم هو البطالن
 ـ ال يجوز العدول من صوم إلى صوم آخر سواء كان مـن واجـب    1665 مسألة          

 او من مستحب لمستحب اال في مـورد         لواجب او من واجب لمستحب او من مستحب لواجب        
  .جاء الدليل بخصوصه كما في العدول من نية شعبان إلى رمضان

 ـ البد من قصد النيابة من النائب في الصوم متحداً كان العمـل ام ال   1666 مسألة          
  .نعم إذاسئل الفاعل بأن الصوم له او لغيره كفى اتيانه عما في الذمة

 المفطرات

  : وهي امور         
األول والثاني األكل والشرب من غيـر  :  ـ يجب االمساك عن أمور 1667 مسألة          

فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد اكله وشربه كالخبز والماء او غير معتاد كـالتراب               
والطين كان األكل والشرب قليالً ام كثيراً حتى في مثل الرطوبة الّتي على المـسواك وخـيط    

لخياط او بقايا الطعام بين االسنان او كان المأكول والمشروب غير معتـاد كالـذباب ومـاء                 ا
  .الوحل

 ـ ال يفسد الصوم دخول الرطوبة المستهلكة جداص حتى في مثل ما  1668 مسألة          
يستهلك من الدم ونحوه في داخل الفم إذا كان على وجه االتفاق امـا إذا كـان علـى تعمـد                     

تى يستهلك فاالقوى البطالن واما رطوبة الفم واللعاب فيجوز ابتالعها وان تكثرت            االمتزاج ح 
كما لو تصور الحوامض وزاد لعابه ما لم يخرج عن المتعارف نظير المـصابين بـأمراض                

  .المعدة فاالحتياط وجوباً المنع



 211

ولها فـي   ـ إذاعلم او اطمئن او ظن ان البقايا في الفم يؤدي إلى دخ  1669 مسألة          
الجوف وجب التخليل عليه وان دخل بعد ذلك بطل صومه ووجب القضاء اما ما يحتمل دخوله 

  .فال يجب التخليل فيه ما لم يكن االحتمال عقالئياً
 ـ مدار األكل والشرب على الطريق المتعارف بما يعد اكال وشـرباً   1670 مسألة          

  .وان االبتالعوان كان من طريق االنف إذا اطبق عليه عن
  ـ إذا لم ينطبق على شيء عنوان االبتالع كدخول الدواء في الـبطن  1671 مسألة          

والجرح من غير الطريق المتعارف او كانفاذ الرمح والسكين إلى الجوف او كـان بتوسـط                
  .االحليل واالذن إلى ان وصل إلى جوف الصائم فاالظهر عدم البطالن وعدم وجوب القضاء

 ـ إذا استرسلت النخامة او خلط الصدر من الرأس إلى فـضاء الفـم    1672 مسألة          
  .اشكل االبتالع وإذالم يصل إلى فضاء الفم فال يوجب االفطار

 ـ مص الزوج لسان زوجته او بالعكس في شهر رمضان او غيـره   1673 مسألة          
من غير رطوبـة فـال يوجـب         ابتالع البصاق بطل الصوم وان كان مجرد المص           فأن ادى 
  .البطالن

 ـ ال يبطل الصوم بالتزريق باالبر المعمولة عند االطباء للتـداوي او   1674 مسألة          
لقوة المزاج وال يوجب بطالن الصوم ايضاً دخول الدواء في االعضاء واما تزريق االغذيـة               

  .في االبر او للقوة فاالولى الترك وال سيما التزريق لالغذية
 ـ إذا اشتغل الصائم في الصالة ودخل في حلقه حيوان كالذباب ونحوه 1675 مسألة          

مما يحرم اكله من الخبائث او من غيرها فأن امكنه التحفظ إلى آخر الـصالة وجـب عليـه                   
التحفظ واتمام الصالة واال فأن لم يصل إلى حد الحلق من مخرج الخاء وجـب عليـه قطـع                   

لقه وان ضاق وقت الصالة واما إذا كان مما يحل اكله فأن ضاق وقت              الصالة بأخراجه من ح   
الصالة وجب عليه ابتالع الحيوان وان بطل الصوم الهمية الصالة على الصوم وان كان في               
سعة الوقت ولو بإدراك ركعة في الوقت وجب قطع الصالة واخراج الحيوان من فمه ولـيس                

  .ه حكم القيءاخراج الحيوان مما يعد قيئاً ليترتب علي
 الجماع: الثالث 

 ـ الجماع من الذكر واالنثى مطلقاً ولو بميت او بهيمة في القبـل او   1676 مسألة          
الدبر من الواطي والموطوء من الكبير والصغير يوجب بطالن الصوم سواء تحقق االنزال أم              
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  .ال
رها من مقطوع الذكر وان لم  ـ يتحقق الجماع بأدخال الحشفة او بمقدا 1677 مسألة          

ينزل دون االقل من مقدار الحشفة على االقوى لعدم انطباق الدخول عرفاً على ما دون الحشفة 
  .وان كان االولى االبطال فيمادون الحشفة ايضاً

 ـ إذا دخل الصائم ذكره ملتوياً في قبل او دبر ولكن لو انتشر لكـان   1678 مسألة          
  . اكثر فاالقوى البطالن واما دون ذلك فال يوجب البطالنبمقدار الحشفة او

 ـ إذا لف على آلته خرقة او صيرها في غالف او زوجاج على وجه  1679 مسألة          
  .يعد ادخاالً في الفرج بطل الصوم واالولى ايضاً فيما ال يعد ادخاالً في العرف

قدار الحشفة وعدمه لم يبطل الـصوم   ـ إذادخل آلته وشك في بلوغ م 1680 مسألة          
  .وكذا ال يبطل الصوم إذاادخل آلته وهو نائم وان امنى او كان غافالً من غير قصد والتفات

 ـ إذا قصد االنزال بآلته او بأصبعه او بغيرهما بطل صومه وان لـم   1681 مسألة          
  .ينزل

  .ن غيره فليس عليه فضاء ـ إذا ادخل آلته باجبار والجاء م1682 مسألة          
 ـ إذا كره على االدخال واكره على ادخال آلته في فرج امرأته وجب  1683 مسألة          

عليه القضاء الن المكره على عمل يأتي به عن ارادة وان كان بتحميل غيره وعدم اختيـاره                 
  .الدليلدون االلجاء فأنه مقهور حتى على االرادة والفرق بينهما واضح في المفهوم و

 ـ ال فرق في تحقق االلجاء بين المرأة الرجل وان كان حسب العادة   1684 مسألة          
تحققه في المرأة اكثر وقد يتحقق في الرجل بأدخال آلته قهراً عليه في فرج المرأة ولو ملتوياً                 

  .وقد يكون القهر في المقاربة للفرج ثم يحصل االنتصاب ويسلب االختيار
 ـ إذا ارتفع االلجاء واالكراه او استيقظ النائم مـن نومـه او ارتفـع     1685سألة م          

النسيان وجب اخراج آلته واال بطل الصوم ما لم يكن بحالة ال يمكنه اخـراج آلتـه كحالـة                   
  .االنزال غالباً

 ـ إذا ادخل الرجل آلته في دبر الخنثى بطل صوم الخنثى وان ادخله  1686 مسألة          
ل الخنثى لم يبطل صومهما وإذا ادخل آلته في دبر الخنثى بطل صوم الخنثـى لتحقـق                 في قب 

  .الجماع في هذا الفرض والفرض األول دون ما لو ادخل الرجل في قبل الخنثى
 ـ إذا ادخل الرجل آلته في قبل الخنثى وادخلت الخنثى آلتها بـاالنثى   1687 مسألة          
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ل واالنثى وإذاوطئت كل من الخنثى االخرى لـم يبطـل           بطل صوم الخنثى دون صوم الرج     
  .صومهما لعدم تحقق الجماع في الفرض الثاني دون األول

 ـ إذا اولج الرجل آلته في غير الدبر والقبل كاالليتين والسرة والفم لم  1688 مسألة          
  .يبطل صومه ما لم يقصد االنزال او كان من عادته االنزال بذلك

 ـ إذا كان من عادته االنزال او قصد التفخيذ او نحوه مما هو سـبب   1689مسألة           
عادة لالنزال كما في صنف الشباب وان كان من غير قصد لالنزال بطل صومه وان لم يكن                 

  .من عادته االنزال وقد انزل اتفاقاً بهذه األموربطل صومه ايضاً
 الرابع ـ االستمناء

  .ه الشخص خروج المني وهو عمل يتطلب ب         
  : مسائل         
ته او صورة أ ـ يبطل الصوم باالستمناء مطلقاً وان تخيل صورة امر 1690 مسألة          

خيالية كما يتخيله شعراء الغزل او صورة امرأة اجنبية وأما إذا لم يقصد االستمناء وليس من                
ذا كان من عادته االمناء او جاء بمـا         عادته االستمناء وقد سبقه االمناء فال يبطل صومه نعم إ         

  .يقتضي االمناء من السبب عادة بطل الصوم كما عرفت وان نمني لبطالن النية
 ـ إذا اوجد ما يوجب االنزال عادة وليس من عادته االنزال فاالحوط  1691 مسألة          

في كل ما يحتمل به وجوباً القضاء نظير من ينزل بالسبب العادي كالمالعبة والتفخيذ بل يقوي 
االنزال عادة كالتقبيل والنظر بريبة ولو من بعض االشخاص اال انّه ليس من عادته ذلك وال                 
فاسداً له بل للكفارة وجه وان لم يكن قوياً اما إذا قطع بعدم االنزال ولم يوجد السبب العادي له                

  .ولم يحصل االنزال منه فال قضاء عليه وال كفارة
 ـ إذا اتى الصائم بما يقتضي االنزال او قصد االنزال ثم عدل إلى نية  1692 مسألة          

  .الصوم فوراً بطل صومه لبطالن النية
 ـ يجوز للصائم في نهار شهر رمضان وان جزم باالحتالم سواء كان  1693 مسألة          

  .ترك النوم مضراً بحاله او حرجاً عليه أم ال
حتلم الشخص في نهار شهر رمضان جاز له االستبراء بالبول  ـ إذا ا 1694 مسألة          

والخرطات وإذا احتلم في النهار لم يجب تقديم االستبراء حذراً من بقايا الجنابة بأن تحدث لـه   
  .جنابة اخرى وان كان اولى
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  . ورسوله واالئمة من المفطرات تعمد الكذب على اللّه  الخامس         
 او على رسوله او على االئمة االثنا عشر  من تعمد الكذب على اللّه ـ  1695 مسألة          

بطل صومه كان الكذب في امر ديني او دنيوي كان اخباراً باللغة العربية او بغيرها بالقول او              
بالكناية على وجه التشريع او االفتراء على صاحب الشريعة بل حتى باالشارة كما إذا سـئل                

  . فأشار بالجواب برأسه كذباً بطل الصوم ايضاًهل االمام الصادق قال كذا
  . ـ إذا اخبر الصائم الكذب على وجه الحكاية لم يبطل الصوم1696 مسألة          
 ـ االفتاء كذباً على اهل البيت والرسول االعظـم موجـب لـبطالن     1697 مسألة          

رأيه الخاص وفهمه للدليل الصوم ان قصد االخبار به عن المعصوم واما ان قصد االخبار عن 
فال بطالن للصوم واما إذا تردد في الحكاية على احد الوجهين فال بطـالن ايـضاً وان كـان       

  .القضاء اولى
 ورسوله واقعاً فال   ـ إذا لم يوجه الخطاب إلى احد وان كذب على اللّه 1698 مسألة          

ى لو وجه الخطاب لمن ال يعـرف        يوجب االفطار حيث ال يعتبر كذباً من حيث اخباره بل حت          
الخطاب كالعربي للرومي الن صدق المخبر وكذبه يتقوم بتوجيه الخطاب لمن كان من شـأنه               
ان يفهم الكالم على االقوى نعم إذا اعتقد ان المخاطب ممن يفهم الخطاب فظهر انّه اصم مثالً                 

 الخبـر مـن حيـث    او من لغة اخرى فاالقوى البطالن ووجوب القضاء النطباق الكذب على    
  .المخبر

 ـ إذااخبر عن الفقهاء او الروات ال عن المعصوم فال يوجب البطالن  1699 مسألة          
  .وان كان حراماً

 ـ إذا اخبر عما كذب به في الليل وهو في النهار او ما افتي به فـي   1700 مسألة          
ر او االفتاء نعم في االفتاء إذا قـصد  الليل في النهار فأنه يوجب البطالن كان على نحو االخبا        

  .االخبار عن رأيه لم يبطل الصوم كما تقدم
 ورسوله واالئمة وان رجع بـال    ـ ال يصح الصوم إذاكذب على اللّه 1701 مسألة          

  .مهلة وتاب بال فاصلة لوقوع الصوم باطالً
 ظن خالفها او احتمل  ـ إذااخبر عن حجة شرعية كبينة شرعية وان 1702 مسألة          

  الكذب فيها او االشتباه او قطع به فأنه ال يبطل صومه ويجوز االخبار به بقيام الحجة
  .الشرعية وكذا ال يبطل إذااخبر في القطعيات كذباً
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 ـ إذا اخبر كذباً في حالة السهو او الجهل المركب بأن كـان معتقـداً    1703 مسألة          
  .ل وافتى الناس به صح صومهبخبره وان كان اشتباهاً ب

 ـ إذا قصد الصدق فبان الكذب لم يبطل الصوم وال يبطـل الـصوم    1704 مسألة          
  .ايضاً بالهزل وان كان كذباً

 ـ إذا جاز الكذب في مورد او وجب كموارد التقية والخوف والضرر  1705 مسألة          
  .واالئمة ورسوله  لم يبطل صومه وان كان كذباً على اللّه

  . ـ ليس من الكذب التورية1706 مسألة          
 الخامس الغبار

 ـ االحوط وجوباص في كل غبار حل اكله كالدقيق او حـرم اكلـه    1707 مسألة          
كالرماد والتراب هو بطالن الصوم سواء كان الغبار غليظاً كالدخان الغليظ او ما يشبهه مـن                

داً فمحل تأمل وال سيما في مثل غبار القدر والطعام فال ريب في             التنباك واما الغبار الرقيق ج    
عدم بطالن الصوم منه بخالف التنباك ومثله مما كان غليظاً او يستدعي من جذبه إلى الجوف                

  .دخول اجزاء منه إلى الجوف فأنه يجب احتياطاً تركه وقضاء الصوم منه
فلة لم يبطل الصوم وكذا إذا لم يتحفظ من  ـ إذا دخل الغبار قهراً او غ 1708 مسألة          

  .الغبار لظنه عدم الوصول إلى جوفه لم يبطل الصوم
 ـ إذا اثار الصائم الغبار الجل ادخاله في جوفه كـان كمـن ادخلـه     1709 مسألة          

  .اختياراً بطل صومه ووجب القضاء
نباك مستهلكاً بحيـث ال تعـد    ـ إذا كان الغبار او الدخان الغليظ كالت 1710 مسألة          

اجراء داخلة إلى الجوف بنظر العرف فال يوجب االفطار نظير الدخان الّـذي يـدخل قهـراً                 
  .بالجوف
 االرتماس: السادس

 ـ االقوى عدم مفطرية االرتماس وان كان فعلـه حرامـاً وان قلنـا     1711 مسألة          
  .ببمبطليته فال فرق بين الدفعي والتدريجي او التعاق

  ـ إذا كان شعر رأسه خارجاً عن الماء ورأسه تحت الماء مع مجموع 1712 مسألة          
البدن او رأسه في الماء ورقبته وبقية بدنه خارج عن الماء فالحكم البطالن على القول به وال                 

  .يبطل الصوم بارتماس منافذ الرأس فقط
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ن اقوى ابطال الصوم في االرتمـاس   ـ االولى وان لم يكن ان لم يك 1713 مسألة          
بالماء المضاف واما االرتماس في سائر المائعات مما عدا الماء المطلق والمضاف فال يوجب              

  .البطالن
 ـ ليس من االرتماس االرتماس فيى شيشة او في لباس يمنع من الماء  1714 مسألة          

شرته للبدن كاالدهان واالصباغ او     كثياب الغواصين ال في مثل ما يمنع من وصول الماء ومبا          
  .الطين الحفيف

 ـ الميزان في االرتماس ما يعده العرف ارتماساً فما كان في حائـل   1715مسألة           
كثياب الغواصين او في قبة من زجاج في الماء او لم يدخل رأسه في الماء وان دخل بدنه فان            

  .الجميع ليس من االرتماس عرفاً
 ـ من له رأسان فان كانا اصليين بطل الصوم ولو بأرتماس احـدهما   1716ة  مسأل         

اما إذا علم ان احدهما اصلي دون االخر وانّه كلحمة زائدة فارتماس االصلي هـو الموجـب                 
لبطالن الصوم وكذا لو كان احدهما اصلياً واآلخر زائداً وقد ارتمس يرأسه الزائد بطل صومه               

  .ايضاً
 ـ من القي نفسه في الماء بتخيل انّه اليرتمس فـارتمس لـم يبطـل     1717 مسألة          

  .صومه ما لم يقطع او يظن او يحتمل عقالئياً باالرتماس
 ـ إذا لم يعلم ان المائع من المـاء المطلـق او المـضاف او سـائر      1718 مسألة          

مضاف وجب االجتنـاب    المايعات لم يجب االجتناب عنه واما إذا تردد المائع بين المطلق وال           
  .عنه

 ـ إذا توقف غسل الجنابة على االرتماس وقد ارتمـس فـي شـهر     1719 مسألة          
رمضان او في واجب معين بطل صومه على القول به ووجب عليه الغسل مرة اخرى الجل                
بطالن الصوم واما بالواجب الموسع والصوم المستحب فيبطل الصوم ويصح الغسل وامـا إذا       

  .صوم حتى في مثل رمضان صح الغسل والصوم وال اثم عليهنسي ال
 ـ إذا ارتمس في الماء المغصوب فأن كان في حالة النـسيان صـح    1720مسألة           

  صومه
وان كان عالماً بالصوم بطل صومه وغسله على القول بالبطالن وعلى ما بيناه يكون مأثومـاً          

وم صح صومه وان علـم بالغـصب صـح    ويصح غسله بعد تحقق االرتماس وان تذكر الص 
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  .صومه ايضاً
 ـ إذا ارتمس نسياناً او ارمسه غيره من غيـر اختيـار ثـم ارتفـع      1721 مسألة          

االضطرار وجنت المبادرة في الخروج وان تماهل كان مأثوماً على ما قلناه وباطل صـومه               
  .على القول اآلخر

صوم بناء على القول به بين ان يكون عالمـاً   ـ ال فرق في بطالن ال 1722 مسألة          
  .بمفطرية االرتماس او جاهالً به

 ـ ليس من االرتماس الموجب لبطالن الصوم االرتماس في الوحل او  1723 مسألة          
  .الثلج

 ـ يجب على الصائم االرتماس وانّه بطل صومه الجل انقاذ الغريـق   1724 مسألة          
  .ترك االرتماس في هذه الحالة اثم وصح صومه على االقوىوحفظ النفوس وإذا 

 ـ إذا اجنب وتوقف الغسل على االرتماس انتقل فرضه إلى التيمم من  1725 مسألة          
شهر رمضان او غره واما في الواجب الموسع والمستحب فيبطل الصوم بمجرد حكم الشارع              

  .او بنية القطع
في االرتماس بنى على عدمه وان شك في االرتماس بنـى   ـ إذا شك  1726 مسألة          

ولكن نوى االرتماس فعلى مختارنا فليس بأثم وال بطالن ايضاً وعلى القـول االخـر يبطـل                 
  .الصوم لنية المفطر

 تعمد البقاء على الجنابة: الثامن

لع  ـ إذا تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان او قضائه حتى ط 1727 مسألة          
الفجر بطل الصوم وفي غير شهر رمضان وقضائه ايضاً في الواجب الموسع او المضيق فان               

  .االقوى انّه بحكم شهر رمضان اما في الصوم المندوب فال يوجب البطالن
 ـ االقوى عدم البطالن إذا اصبح جنباً من غير تعمـد فـي صـوم     1728 مسألة          

ن اال في قضاء رمضان فأنه ال يصح إذا التفت في رمضان وغيره من واجب معين وغير معي      
  اثناء النهار واالحوط وجوباً في مطلق الواجب غير المعين بانه كقضاء رمضان ان لم يكن له

الوجه القوي وان تضيق وقته واما إذا لم يلتفت للجنابة حتى انقضى نهار رمضان فال يخلـو                 
  .من اشكال
م باالحتالم في اثناء النهار في الصوم الواجـب او   ـ ال يبطل الصو 1729 مسألة          
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  .المندوب في المعين وغير المعين
 ـ إذا نسى غسل الجنابة ليالً حتى مضى عليه يوم او ايام من شـهر   1730 مسألة          

رمضان بطل صومه وعليه القضاء وبحكمه قضاء رمضان واالولى ايضاً في الواجب المعين             
  . الحيض او النفاس إذا نسيته المرأة فليس بحكم الجنابة وان كان اولىوغيره واما نسيان غسل

 ـ إذا اجنب ليالً متعمداً وعلم ان الوقت ال يسعه للغسل او التيمم وهو  1731 مسألة          
كالمتعمد على البقاء في الجنابة الموجب لبطالن الصوم وإذا تمكن من التيمم صح صومه وان               

  .التيمم وجب القضاءكان عاصياً وان ترك 
 ـ من لم يتمكن على غسل الجنابة ليالً وجب عليه التيمم قبل الفجـر   1732 مسألة          

  .واال بطل الصوم وال يجب عليه إذا تيمم البقاء مستيقظاً إلى الفجر وان كان اولى
 ـ من ظن سعة الوقت واجنب وبان خالفه فان راعى الوقـت قبـل    1733 مسألة          

  .حنابة فال شيء عليه وان لم يراع فاالحوط وجوباً القضاءال
 ـ الحيض والنفاس كلجنابة فإذا تعمدت المرأة البقاء على الحيض او  1734 مسألة          

النفاس بطل الصوم في شهر رمضان وفي قضائه واما في غير شهر رمضان وقضائه فـال                
  .يوجب البطالن وأن كان االولى قضائه

 ـ إذاحصل النقاء من الحيض والنفاس في وقت ال يسع للمرأة الغسل  1735سألة  م         
وال التيمم فيه او لم يحصل للمرأة العلم بالنقاء حتى طلع الفجر صح صومها من غير فـرق                  

  .بين الصوم الواجب والمندوب على االقوى
 وكان ناوياً  ـ من اجنب في شهر رمضان ليال حتى طلع الصبح ونام 1736 مسألة          

لترك الغسل او متردداً في اتيانه وجب عليه القضاء وهو بحكم المتعمد على بقاء الجنابة وان                
نوى الغسل او كان ذاهالً عنه فيصح صومه في النومة االولى ويجب القضاء في النومة الثانية 

قل وان كان االولـى  اال وهكذا في الثالثة والرابعة وإذا شك في العدد كالثانية والثالثة بنى على     
  .الكفارة في النومة الثانية او الثالثة وما زاد

 ـ يجوز للصائم ان ينام مرات عديدة إذا احتمل االستيقاظ من عادتـه   1737 مسألة          
  .دون ما لم يكن من عادته االستيقاظ

طـالن   ـ االقوى عدم الحاق الحائض والنفساء بالجنب والمدار في ب 1738 مسألة          
الصوم في الحائض والنفساء هو عدم المباالت فيبطل الصوم وان كان في النومة االولى واال               
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  .فيصح صومهما وان كان في النومة الثانية والثالثة
 ـ من اجنب في ليل رمضان فإذا قام وعلـم ان لـيس مـن عادتـه      1739مسألة           

يه القضاء والكفارة وهو كالمتعمد على بقاء       االستيقاظ وقد استمر به النوم إلى الفجر وجب عل        
  .الجنابة

 ـ من نسى غسل الجنابة ومضت عليه ايام وشك في عددها بني على  1740 مسألة          
  .االقل واالولى في تفريغ ذمته االتيان باالكثر

 ثانياً ال  ـ المدار في النومة االولى هو ان يستيقظ استيقاظاً تاماً ثم ينام1741 مسألة          
  .فيما اخذه النوم إلى النهار وان تنبه في الجملة

 ـ ال يجب على الصائم المبادرة إلى الغسل في نهار شهر رمـضان   1742 مسألة          
  .وان كان افضل وجاز له االستبراء بالبول وان علم بخروج شيء من المني في البول

بل الفجر وكان من نيته القربة صح غـسله   ـ إذا اغتسل من الجنابة ق 1743 مسألة          
قصد الوجوب أم ال وإذاقصد الوجوب بحيث لوال الوجوب لم يقصد غسل الجنابة اصال أشكل               

  .صحة الغسل نعم لو لم يقصد ذلك ولكن تخيل الوجوب صح غسله
  . ـ االحوط وجوباً في فاقد الطهورين قضاء الصوم1744 مسألة          

 لمائعاالحتقان با: التاسع

 ـ مما يوجب االفطار االحتقان بالمائع ولو فـي حالـة الـضرورة     1745 مسألة          
  .كالمرض وال يوجب االفطار الجامد

 ـ إذا احتقن بمائع ولم يتعد الدبر فال يوجب البطالن وان كان االولى  1746 مسألة          
  .تركه واما إذاشك بأنه جامد او مائع فاالولى ايضاً تركه

 ا يكره للصائمم

 منها مباشرة النساء بشرط ان ال يقصد االنزال وال من عادته ذلك ومنها االكتحـال                         
بما فيه صبر او مسك او نحو ذلك وكل ما يصل طعمه ورائحته إلى الحلق والعـين ومنهـا                   
دخول الحمام الموجب للضعف وكل ما اوجب ضعفاً من خروج دم ونحوه وشـم الريـاحين                

 النرجس وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء والمضمضة عبثاً والجدال وخصوصاً
  .والمراء

 ـ ال بأس بعض الخاتم ومضغ الطعام للصبي وذوق المـرق إذا لـم    1747 مسألة          
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فمه وعليه الرطوبة حتى لـو كانـت         يتعد إلى الحلق وإذااخرج المسواك من فمه فال يرده إلى         
  .قوى وكذا إذا امتزج بريقه دم وال سيما إذا تعمد المزج واالستهالكمستهلكة على اال

 ما يوجب القضاء والكفارة

 ـ المفطرات توجب القضاء والكفارة إذاكانت عن عمد واختيار دون  1748 مسألة          
  .صورة الكره واالجبار اال االرتماس والقيء وقد مر تفصيل النوم

ق في وجوب الكفارة بين العـالم والجاهـل المقـصر دون     ـ ال فر 1749 مسألة          
  .القاصر

 ـ تجب الكفارة في صوم شهر رمضان مخيرة بين العتـق وصـوم    1750مسألة           
شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً وال ترتيب فيها على االقوى وان افطر على محرم كما               

  . بين األمورالثالثةلو أكل مغصوباً او شرب الخمر وجبت كفارة الجمع
 ـ تجب الكفارة في قضاء شهر رمضان ان افطر بعد الزوال وهـي   1751 مسألة          

  .اطعام عشرة مساكين لكل واحد مدوان لم يتمكن فيصوم ثالثة ايام
 ـ تجب الكفارة في صوم النذر المعين واالقوى في الكفارة هنا كفارة  1752 مسألة          

  .الولى كفارة شهر رمضاناليمين وان كان ا
 ـ كفارة صوم االعتكاف كرمضان وتختص بالجماع وال كفارة فـي   1753 مسألة          

  غير
  .هذه االقسام كالنذر المطلق واصوم المندوب وان كان بعد الزوال

 ـ ال تتكرر الكفارة في يوم واحد اال في الجماع وتتكرر في يومين او  1754 مسألة          
  .اكثر

  . ـ إذا ادخل آلته واخرجها فال تتكرر الكفارة بذلك ما لم يتعدد الجماع1755 مسألة          
 ـ إذا افطر بغير الجماع ثم جامع تعددت الكفـارة دون العكـس وان    1756 مسألة          

  .كان االولى التعدد
رة ونحوه لـو   ـ من أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط الكفا 1757 مسألة          

افطر قبل وصوله إلى حد الترخص واما لو افطر متعمداً ثم عرض عليه مرض او حيض او                 
  .نحو ذلك من االعذار فاالحوط وجوباً الكفارة

 ـ إذا افطر في آخر يوم من رمضان ثم ظهر انّه من شوال فال كفارة  1758 مسألة          
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  .انعليه وهكذا في اول رمضان إذاظهر انّه من شعب
 ـ إذا جامع زوجته في رمضان وقد اكرهها فعليه كفارتان وتعزيران  1759 مسألة          

وخمسون سوطاً اما إذا طاوعته فعلى كل كفارته وتعزيره واما ان اكرهها اوال وطاوعته في               
 االثناء فاالحوط وجوباً ان عليها الكفارة وعليه الكفارتان وال تتحمل الزوجة الكفارة لو اكرهت

  .زوجها
 ـ إذا كان الزوج مسافراً او مريضاً وهي صـائمة واكرههـا علـى     1760 مسألة          

ء في حالة نومها من غيـر        الجماع فال يتحمل عنها الكفارة وال التعزير وهل يجوز لُه الوطى          
  .اكراه ال يبعد الجواز واالحوط تركه

ان فاما ان يصوم ثمانية عشر  ـ إذا عجز عن الكفارة في شهر رمض 1761 مسألة          
 وان تمكن بعد ذلك اتى       يوماً او صدق وان كان االولى ان يتصدق بما يطيق واال استغفر اللّه            

  .بالكفارة على االولى
 ـ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت في الصوم وغيره واالحوط وجوباً 1762 مسألة          

  .تركه للحي
 الكفارة في االطعام أشباع الفقير او تسليمه مداً واالولى ان  ـ مصرف 1763 مسألة          

ربع الصاع  يسلمه مدين وان يكون العدد ستين مسكيناً من غير تكرير لواحد في االطعام والمد    
  .ويكون مائة وخمسين مثقاالً وثالثة مثاقيل ونصف مثقال وربع المثقال

  .وال سيما للحاجة والكسب ـ يجوز السفر في شهر رمضان 1764 مسألة          
 ما يجب فيه القضاء دون الكفارة

 ـ يجب القضاء في النوم كما تقدم وفيما ابطل صومه في االخـالل   1765 مسألة           
بالنية ومن نسى غسل الجنابة ومن افطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر طلوع الفجر حتـى مـع                  

 ظن ثم ظهر سبق الفجر على االولى ومـن          المراعاة على االولى وكذا إذا شك في الطلوع او        
أكل تعويالً على من اخبره ببقاء الليل او اخبره بطلوع الفجر ولكن لم يصدقه وكذا االفطـار                 

  .لظلمة قطع بوجود الليل فيها
  . ـ لو كان جاهالً بعدم جواز االفطار فال تترك الكفارة في المقصر1766 مسألة          
و ادخل الماء في فمه للتبريد فعليه القضاء دون الكفارة ولو نسى  ـ ل 1767 مسألة          

فال قضاء عليه وان مضمض لوضوء الصالة فسبقه دخول الماء فال قضاء عليـه واالحـوط                
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  .وجوباً القضاء فيما عدا صالة الفريضة
من  ـ إذا سبقه المني بالمالمسة او بالمالعبة وليس من عادته ذلك وال 1768 مسألة          

  .قصده االستمناء فال كفارة عليه
 شرائط صحة الصوم

  .االسالم وااليمان والعقل) وهي امور (         
  : مسائل         
 ـ ال يصح من غير المسلم والمؤمن الصوم حيث ان االيمان على ما  1769 مسألة          

 والقبول فقط فـاذا     اخترناه من شرائط صحة العمل في العبادة وليس شرطاً في ترتب الثواب           
اسلم الكافر ولو قبل الزوال لم يصح صومه وان كان االولى تجديد النية قبل الزوال واالتمـام     

  .وكذا المرتد لو عاد إلى االسالم
 ـ ال يصح الصوم من المجنون مطلقاً وال من السكران والمغمى عليه  1770 مسألة          

  .وان سبقت النية منه
ـ            عدم االصباح بالجنابة او الحيض والنفاس وخلو المـرأة مـن الحـيض     الثالث 

والنفاس فلو فاجأ المرأة الحيض قبل الغروب او بعد الفجـر بطـل صـومها ويـصح مـن                   
  .المستحاضة إذا قامت بوظيفتها

 الرابع ـ عدم المرض والرمد مطلقاً ولو احتماالً عقالئياً وكذا إذاخاف من الـضرر            
او على عرضه على تفصيل تقدم بيان الضرر والخوف في باب الغـسل والتـيمم               على نفسه   

ومما ذكرنا سابقاً يظهر ان لو صام باعتقاد عدم الضرر فبان خالفه فللـصحة وجـه قـوي                  
واوضح منه لو ظن او احتمل بخالف عنوان الخوف بل حتى لو كان الخوف من جهة مرض                 

  .ونحوه كما تقدم تفصيال
 ـ ال يقع الصوم من المسافر مع العلم بالحكم في الـصوم الواجـب وقـد      الخامس         

استثنى صوم ثالثة ايام بدالً عن هدى التمتع وصوم ثمانية عشر يوماً بدل البدنة لمن افـاض                 
بعرفات قبل الغروب متعمداً وصوم النذر إذا اشترط فيه السفر دون النذر المطلق وان كـان                

  .السفر اال في ثالث ايام الحاجة في المدينةاالولى عدم جواز المندوب في 
 ـ إذا سافر الجاهل بالحكم وقد صام صح صومه دون ما لـو علـم    1771 مسألة          

  .باالثناء او كان ناسياً



 223

 ـ يصح الصوم من المسافر بعد الزوال وان كان االولى له القـضاء   1772 مسألة          
  .إذاكان من نيته السفر من الليل

 ـ يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذاكان ناوياً من الليـل   1773 مسألة          
  .وإذا استيقظ فتوى فاالحوط وجوباً القضاء في صوم شهر رمضان

 شرائط وجوب الصوم

  البلوغ والعقل وعدم االغماء وعدم المرض والخلو من الحيض:  وهي امور         
  .والنفاس والحضر

 ـ ال يجب على الصبي او المجنون اال إذا بلغ او افاق قبل الفجر نعم  1774مسألة           
  .لو كان دور الجنون في الليل صح صومه في النهار

 ـ إذا برء المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطراً فـاالحوط وجوبـاً    1775مسألة           
  .الصوم

  .يوجب قصر الصوم وبالعكس ـ كل سفر يوجب قصر الصالة 1776 مسألة          
 ـ إذا سافر وكان قبل الزوال تعين االفطار نوى السفر من الليل ام ال  1777 مسألة          

وبعد الزوال تعين عليه البقاء على الصوم والمناط ان السفر قبل الزوال وبعـده مـن حيـث                  
ـ                 ت ان  شروعه في السفر ال من حيث خروجه من حد الترخص وان كان االقوى كمـا عرف

  .الميزان على حد الترخص في الذهاب واالياب
 ـ يستثنى من التالزم بين اتمام الصالة والصوم المـواطن االربعـة    1778 مسألة          

حيث يتعين االفطار ومن خرج بعد الزوال فيتعين عليه الصوم مع التقصير في الصالة ومـن          
  .اًرجع بعد الزوال فانه يتعين عليه االفطار ويصلي تمام

 ـ إذا تعذر على الشيخ والشيخة الصوم او كان حرجاً عليهمـا جـاز    1779 مسألة          
االفطار وقد يجب في صورة المشقة ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام واالولى بمـدين مـن               
الحنطة وقضاء الصوم عند التمكن وكذا ذو العطاش في حكم الشيخ والشيخة فيما تقدم باالحكام 

مل المقرب الّتي يضر بها او بحملها الصوم والمرضعة القليلة اللبن متبرعة كانـت              وكذا للحا 
بالرضاع او ام ولد اومستأجرة ولو قام مقامها في الرضاع غيرها تبرعاً فاالحوط وجوباً لهـا        

  .الصوم
 احكام القضاء
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عـد طلـوع    ـ يجب القضاء لمن كان عاقالً بالغاً مسلماً حتى لو بلغ ب 1780 مسألة          
الفجر بلحظة ال يجب القضاء ويجب على الحائض والنفساء ما فاتهما فـي زمـان الحـيض                 

  والنفاس وكذا المرتد فطرياً كان او ملياً وكذا ما فات النائم من الصوم إذا لم ينو قبل
  .الفجر الصوم وكذا يجب القضاء لمن فاته الصوم لسكر كان عن تداو ام ال

إذا استبصر المخالف وجب القضاء عليه وال يقضي إذا اتـى بـه    ـ  1781 مسألة          
  .على طبق مذهبه

 ـ ال ترتيب في قضاء الصوم مطلقاً حتى الكفارة والنـذر وال تجـب    1782 مسألة          
الفورية وان كان اولى ويجوز قضاء رمضان الالحق قبل السابق نعم إذا تضيق الالحق بـأن                

  .فاالقوى تقديم الالحقكان قريباً من رمضان اآلتي 
 ـ إذا استمر العذر من مرض إلى رمضان اآلخر سقط القـضاء وان   1783 مسألة          

كان لسفر ونحوه تعين القضاء واالولى الجمع بين القضاء والكفير بالمد وان ترك القـضاء ال               
ت وهكـذا   لعذر وجب عليه القضاء والكفارة بعد الشهر حتى لو اتفق له العذر عند ضيق الوق              

تترامى الكفارة فيما إذا استمر المرض إلى سنين وال يقضي اال الـسنة االخيـرة إذا ارتفـع                  
  .المرض فيها

 ـ االقوى عدم جواز تأخير القضاء إلى رمضان آخر إذا تمكن مـن   1784 مسألة          
  .القضاء وتعمد ذلك

  .احد ـ يجوز اعطاء كفارة أيام متعددة لشخص و1785 مسألة          
 ـ يتعين على ولي الميت قضاء الصوم لعذر كمرض او سفر دون ما  1786 مسألة          

تركه عمداً او اتى به باطالً وان كان االحوط وجوباً قضاء ما عليه وان كان عمداً كما تقـدم                   
 في الصالة من غير فرق بين االب واالم والمتعين عيه هو الولد االكبر ولو كان حمالً إذا بلغ                 

ورشد ويجوز له ان يستأجر غيره فاذا جاء به تاماً سقط عن الولي وان لم يؤده االجير علـى                   
  .االقوى

  . ـ إذا شك في اشتغال ذمة الميت فالظاهر عدم الوجوب على الولي1787 مسألة          
 ـ وإذاشك بين االقل واالكثر في اشتغال ذمة الميت بنى على االقـل   1788 مسألة          

  .حتى لو علم اوالً بمقدار ما اشتغلت به ذمته ثم شك فيه على االقوى
 طرق ثبوت هالل رمضان وشوال
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  : و هي امور         
 األول ـ رؤية المكلف للهالل بنفسه الثاني والثالث التواتر والشياع المفيد للعلم وكل           

ماً الخامس ـ البينة السادس ـ حكم   ما افاد العلم ولو بسبب القرائن الرابع ـ مضى ثالثين يو 
  .الحاكم

 ـ البينة حجة اقيمت عند الحاكم ام ال بل حتى لوردها كانت في البلد  1789 مسألة          
  .او بالخارج على االقوى كان في السماء علة في البلد ام ال

ي فال تعتبر  ـ البد من التوافق في مؤدى الشهادة وان اختلفا في المؤد 1790 مسألة          
  .البينة وال يكفي الشاهد العادل وال النساء

 ـ البد من التوفق في مؤدي الشهادة وان اختلفا في المؤدي فال تعتبر  1791 مسألة          
  .البينة وال يكفي الشاهد العادل وال النساء

جـوز   ـ إذا علم خطاء الحكم من الحاكم لم يعتبر حكمه ولكـن ال ي  1792 مسألة          
اظهار المخالفة لحكمه وال عبرة بقول المنجم وال برؤية الهالل يوم الثالثين قبل الزوال بـأن                

  .كان ذلك هو اليوم األول من الشهر على االقوى
 ـ ينفذ حكم الحاكم حتى على غير مقلديه وفي كل بلد متقاربة للـبالد   1793 مسألة          

  .الّتي اقيمت الشهادة فيها دون البعيدة
 ـ يعتمد على البرقيات والتلفون إذا حصل العلم منها بحكم الحاكم او  1794 مسألة          

  .بشهادة العدول
 ـ إذا سمت الشهور حسب كل شهر ثالثين يوماً ما لم يحصل العلـم   1795 مسألة          

صل الظن بالنقصان عادة واما المحبوس واالسير فيعمالن بالظن ان لم يحصل العلم وان لم يح         
ايضاً تخير المكلف في تعيين الشهر فان اتفق ان سبق شهر رمضان كان قضاء وان لم يمض                 

  .اتى به وان اشتبه شهر رمضان بشهرين فاالحوط وجوباً الصوم مع القدرة وكذا في النذر
 ـ من كان في ارض نهارها ستة اشهر وليلها ستة اشهر فيرجع إلى  1796 مسألة          
  .تعارفة في الليل والنهار وان كان االولى الرجوع إلى خط االستواءالبالد الم

 اقسام الصوم

 ـ الصوم واجب وقد تقدم بيانه ومستحب وال سـبب لـه وال زمـان     1797 مسألة          
كصوم سائر االيام وماله سبب وفي وقت معين كصوم ثالثة ايام من كل شهر وايام البيض من 
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آله ويوم الغدير ويوم المبعث والمباهلة وكل خميس وجمعة  و عليه هللا كل شهر ومولد النبي صلى
واول ذي الحجة وصوم رجب وشعبان ويجوز له االفطار إلى الغروب ويتأكـد االفطـار إذا                

  .دعى اليه بل يكره له االمتناع واظهار الصوم
الـده   ـ يكره الصوم صوم الضيف بدون اذن مضيفه والولد بـدون و  1798 مسألة          

ويحرم إذا اوجب الصوم اذية للوالد وصوم عاشورا وصوم عرفة لمن خاف ان يضعف عـن                
  .الدعاء

 ـ المحظور صوم العيدين وصوم الصمت وصوم الوصـال وصـوم    1799 مسألة          
الزوجة إذا زاحم حق الزوج بل قد يحرم والولد إذا اوجب تالمه واذيته وصوم المريض ومن                

  .لمسافر اال ما استثنىيضره الصوم وصوم ا
 ـ يستحب االمساك تادباً في نهار شهر رمضان وان جاز له االفطار  1800 مسألة          

مطلقاً حتى من المريض والمسافر الّذي رجع إلى وطنه والصبي إذا بلغ فـي اثنـاء النهـار                  
  .والمجنون والمغمى عليه إذا افاقا

 صوم الكفارة

ارة على اقسام منها كفارة الجمع بين العتق والصوم لـشهرين   ـ الكف 1801 مسألة           
متتابعين واطعام ستين مسكيناً وكفارة الظهار وقتل الخطاء فيعتـق او ال وان عجـز صـام                 

  وكفارة افطار القضاء من رمضان فيطعم اوال واال فيصوم وكفارة اليمين وهي عتق رقبة
 ثالثة ايام ويأتي تفصيل الكفارات انشاء       او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وان عجز فصيام        

  . في االبواب المناسبة لها اللّه
 ـ يتعين التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخييـر   1802 مسألة          

  .ويكفي حصول التتابع في الشهرين بصوم شهر كامل وصوم يوم من الشهر الثاني
م الشهرين المتتابعين فال يجوز له ان يشرع في وقت  ـ إذا وجب صو 1803 مسألة          

ال يسعه صوم شهر ويوم كما إذا فصل العبد او يعلم بعجزه عن اتمام شهر ويـوم او يبـدء                    
بشعبان مثال وإذا افطر فيما يجب التتابع فيه ال لعذر وجب استينافه وان كان لعذر كمـرض                 

  .وسفر وحيض لم يجب االستيناف ويبني على ما مضى
  . ـ إذاصام شهراً ويوماً جاز له التفريق في البقية وان كان اختيارا1804ً مسألة          

 ـ إذا نذر صوم شهر او اكثر لم يجب التتابع اال إذا قصده الناذر وإذا  1805 مسألة          
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ابطل الصائم التتابع في الكفارة او النذر اثيب على الصوم وان وجب اتيان الـصوم متتابعـاً                 
  .ظير من بطلت صالته فانه االذكار والقراءة مما يثاب عليهان
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 كتاب االعتكاف

 االعتكاف اللبث في المسجد ويكفي قصد التعبد بنفس اللبث فانه بنفسه عبادة ويصح                       
  .في كل وقت وافضله في شهر رمضان وافضله العشر االواخر

نذر وعهد او يمين او اشـترط فـي    ـ ينقسم االعتكاف إلى واجب ب 1806 مسألة          
  .ضمن عقد او اجارة ونحو ذلك وإلى مستحب وهو في االصل مستحب

 ـ يعتبر فيه االيمان والعقل فال يصح من غير المـؤمن والمجنـون    1807 مسألة          
والسكران ويعتبر فيه القربة والتعيين كسائر العبادات وتقدم احكامها مفـصال ويعتبـر فـي               

لصوم فال يصح من المسافر اال فيما يجوز الصوم فيه وال يصح في ايـام العيـد                 االعتكاف ا 
  .والحيض والنفاس

 ـ يعتبر فيه المسجد الجامع دون القبيلة والـسوق واالولـى ان يقـع     1808 مسألة          
آلـه ومـسجد     و عليـه  اهللا االعتكاف في احد المساجد االربعة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى         

  .ومسجد البصرةالكوفة 
 ـ يعتبر في االعتكاف استدامة اللبث في المسجد فان خرج من غيـر   1809 مسألة          

سبب مبيح بطل اعتكافه دون صورة االكراه والنسيان او لضرورة عقلية او شرعية كقـضاء               
  .حاجة من بول او غائط او اغتسال جنابة

يكون الصوم الجل االعتكاف فيكفي فيه  ـ ال يعتبر في االعتكاف ان  1810 مسألة          
مطلق الصوم ولو كان استيجاراً او نذراً ويجوز للمعتكف قطع االعتكاف في اليومين االولين              

اليـومين   وإذا اتمهما وجب اليوم الثالث واما المنذور إذا قصد التوالي لم يجز االفطـار فـي               
يوم الثالث يوم العبد بطل النذر وكذا لو        االولين وإذاقيد النذر بيومين بطل النذر ولو اتفق ان ال         

  .اعتقد نذر االيام دون الليالي
 ـ يعتبر في االعتكاف وحدة المسجد نعم لو كان المسجدان كمـسجد   1811 مسألة          

  .واحد صح االعتكاف وإذا شك في موضع انّه من المسجد ام ال لم يصح فيه االعتكاف
ج من المسجد الداء الشهادة وحضور الجماعة وتشييع  ـ يجوز الخرو 1812 مسألة          
  .الجنازة

  . ـ من اجنب في المسجد وجب عليه الخروج واال بطل اعتكافه1813 مسألة          
 ـ االقوى عدم بطالن االعتكاف لو زاحم غيره وجلس في مكان سبقه  1814 مسألة          
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 وإذا جلس ناسـيا او جـاهالً فـي          غيره او جلس على فراش مغصوب وان كان الترك اولى         
  .المكان المغصوب او مكرها او مضطراً لم يبطل صومه

 ـ إذا وجب عليه الخروج من المسجد الداء دين او واجب كحفظ نفس  1815 مسألة          
  .او قضاء مسلم ضرور به اتم ولم يبطل اعتكافه

لو في الثوم الثالث في اول  ـ يجوز له ان يشترط الرجوع متى شاء و 1816 مسألة          
  .نيته االعتكاف وال يصح االشتراط قبل النية او بعد الشروع

 ـ ال يجوز ان يشترط ما ينافي االعتكاف كالجماع ونحوه وهو بـاق   1817 مسألة          
  .على حالة االعتكاف

  ـ يجوز االعتكاف من الصبي ويستحب منه وال يصح التعليـق فـي   1818 مسألة          
االعتكاف واال بطل االعتكاف نعم لو علقه على شرط معلوم الحصول صح النه لـيس مـن                 

  .التعليق
 احكام االعتكاف

  : وهي امور         
 ـ يحرم مباشرة النساء في حال االعتكاف بالجماع واللمس والتقبيـل   1819 مسألة          

  القوى جوازه وان كانبشهوة من غير فرق بين الرجل والمرأة واما النظر بشهوة فا
  .االولى تركه

 ـ يحرم شم الرياحين والطيب ما لم يمكن فاقداً لحاسة الشم فيجـوز   1820 مسألة          
ويحرم البيع والشراء ومطلق التجارة مع عدم الضرورة واالولى ترك االستمناء على الوجـه              

  .الحالل كالنظر إلى زوجته الموجب لالستمناء
 ـ تحرم المجادلة على امر ديني او دنيوي للغلبة واظهار التفرق دون  1821 مسألة          

  .اظهار الحق وليس عليه ما على المحرم من حرمة الصيد وازالة الشعر ولبس المخيط
 ـ إذا صدر ما يوجب البطالن سهوا صح اعتكافه اال الجماع فيستانف 1822 مسألة          

  .ب االتماماو تقضى مع اتمام للعمل وفي المستح
 ـ إذا بطل االعتكاف بما يوجب بطالنه فيجب القضاء فـي الواجـب    1823 مسألة          

المعين واالستيناف في غير المعين وال يجب الفورية في القضاء وإذا فات الشخص االعتكاف              
  .فال يجب على وليه القضاء



 230

ان ليالً وجبت الكفارة وال  ـ إذا افسد اعتكافه الواجب بالجماع وان ك 1824 مسألة          
تجب في غير الجماع وإذا افسده بالجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان لالعتكاف والفطار              

  .شهر رمضان
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 كتاب الزكاة

  . الزكاة من ضروريات المسلمين ومنكرها كافر وثواب عظيم         
   

  شرائط وجوب الزكاة
   

األول البلوغ، فالبد من بلوغ المكلف في : ور ـ يشترط في الزكاة ام 1825 مسألة          
تمام الحول اال في ما ال يشترط فيه الحول كالغالت فاذا انعقدت في زمان بلوغه وجب عليـه              

  .الزكاة وان لم يكن في تمام الحول بالغاً
  الثاني ان يكون البالغ عاقالً فاذا طرأ عليه الجنون مطلقاً او كان ادوارياً فال تجـب                         

  .عليه الزكاة
  . الثالث الحرية فان العبد ال تجب عليه الزكاة         
 الرابع ان يكون مالكاً المال في تمام الحول فيما يشترط فيه الحول واما ماال يعتبـر                          

  .فيه الحول كالغالت فاذا ملكها قبل انعقادها ثم انعقدت في ملكه وجبت عليه الزكاة
رف في ماله فاذا سلب اختياره بالغصب او ال قدرة له على التصرف              الخامس التص           

  .في ماله وان لم يكن مغصوباً فال زكاة عليه
  . السادس بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله         
  ـ إذا كان المال مغصوباًاو كان قد استدانّه منه شخص ولم يرجعه له 1826 مسألة          

اله وان امكن اقامة البينة عليه او كان المال مدفوناً ولم يـتمكن             المدين او جحده شخص في م     
من قبضه وتحصيله فال تجب الزكاة واما لو كان طلب المال ممكناً ممـن جحـده او يمكنـه                   
معرفة المال المدفون او كان الغاصب ال قدرة له على االمتناع ففي جميع هذه الصور تجـب                 

  .الزكاة لقدرته عادة على تحصيل
 ـ إذانذر شيئاً من المال الّذي تجب الزكاة فيه قبل تعلق الوجوب بـه   1827 مسألة          

  .فال زكاة فيه وان كان االولى اداء النذر بعين المال ويؤدي قيمته زكاة
 ـ إذا وجب عليه الزكاة في المال وقد ادى الزكـاة وكـان بالمـال     1828 مسألة          

  .ان بعد الزكاة ال يكفيه في ذهاب الحج لم يجب عليه الحجمستطيعاً وجب عليه الحج وان ك
 ـ المال الموقوف على الشخص كضيعة فيها ثمر وكان بالغاً للنصاب  1829 مسألة          
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لم تجب عليه الزكاة إذا كان تعلق الزكاة قبل التمليك واما إذا تملك ثم ملك النـصاب وجبـت                   
  .الزكاة

  . تجب عليه الزكاة ـ الكافر1830 مسألة          
 ـ إذاكان شخص قد اشترى ضيعة وكان انعقاد الوجوب قبـل البيـع    1831 مسألة          

وجبت الزكاة على البايع وان انعقدت الثمرة عند المشتري بد البيـع وجبـت الزكـاة علـى                  
  .المشتري

  نصاب الغنم خمسة
  . ـ اربعون وفيها واحدة1          
  .ة وعشرون وفيها اثنان ـ مائة وواحد2          
  . ـ مائتان وواحدة وفيها ثالث3          
  . ـ ثالث مائة وواحدة وفيها اربعة4          

  . ـ اربع مائة وما فوق ففي كل مائة واحدة وما بين النصابين عفو5          
زكاة  ـ إذا كان المال مشتركاً ولم يبلغ نصيب كل واحد النصاب فال  1832 مسألة          

  .عليه واال وجبت
 ـ يتعين في نصاب االنعام الثالثة ان تكون سائمة غير معلوفـة وإذا   1833 مسألة          

  .كانت معلوفة فال زكاة فيها
 ـ تجب الزكاة فيما لو آجر ارضاً لرعي وكان الرعي طبيعيـاً فـي    1834 مسألة          

  .زكاة في الحيوان الّذي يرعى فيهااألرض او شرى ارضاً وكان النبات طبيعياً وجبت ال
 ـ الضرائب الدولية على االموال في االنعام الثالث وغيرها ال توجب  1835 مسألة          

سقوط الزكاة اال إذا كانت الدولة اسالمية واخذت بعنوان الزكاة فال تجب على المكلف الزكاة               
  .مرة اخرى
  .ط فيه الحول عند دخول الشهر الثاني عشر ـ تجب الزكاة فيما يشتر1836 مسألة          
 ـ تجب الزكاة في البقر والغنم من حين الوالدة ويخرج عن النصاب  1837 مسألة          

  .ما كان من العوامل
 ـ يتعين ما يخرجه من الزكاة في االنعام الثالث ان تكون صحيحة اال  1838 مسألة          

خراجه من المعيب ويخرج من النصاب ما يعـد فحـال         ان يكون النصاب اغلبه معيبا فيصح ا      
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  .للوطي او ما كان قد ربوه لالكل او الكل الضيوف
 ـ يتعين فيما يؤدي من الغنم والجمال ان يبلغ سنه سنة كاملة واما في  1839 مسألة          

  .المعز فيتعين ان يكون سنه سنتين
  .عين او القيمة ـ يجوز له في الزكاة اداء ال1840 مسألة          

 البقر

ـ 1841 مسألة            البقر وفيها نصابان األول ثالثون وفيها واحدة قد دخلت في السنة   
الثانية الثاني اربعون وفيها واحدة قد دخلت في السنة الثالثة وكل ما زاد يراعي احد النصابين                

  .والمكلف مخير بين تطبيق احد النصابين
 الجمال

  : ـ نصاب الجمال اثني عشر نصابا1842ً مسألة          
  . األول خمس جمال وفيها شاة واحدة         
  . الثاني عشرة وفيها شاتان         
  . الثالث خمسة عشر وفيها ثالث شياة         
  . الرابع عشرون وفيها اربعة شياة         
  . الخامس خمسة وعشرون وفيها خمس شياة         
  .ادس سنة وعشرون وفيها جمل سنه سنتان الس         
  . السابع سنة وثالثون وفيها جمل سنه ثالث سنوات         
  . الثامن سنة واربعون وفيها جمل سنه اربع سنوات         
  . التاسع واحد وستون وفيها جمل سنه خمس سنوات         
  .سنوات العاشر سبعون وفيها جمالن سن كل واحد منهما ثالث          
  . الحادي عشر واحد وتسعون وفيها جمالن سن كل واحد منهما سنتان         
 الثاني عشر مائة وواحد وعشرون وفيها وفي كل ما زاد فان المالك مخير بين عدد                         

الخمسين واالربعين فان اختار الخمسين ففي كل خمسين جمل سنه اربع سنوات وان اختـار               
  .عين جمال جمل سنه ثالث سنواتاالربعين ففي كل ارب

 زكاة الغالت

 ـ الغالت هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونصابها جميعاً ثمان  1843 مسألة          
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  .مائة وثمانية واربعون كيلو او ان كان اقل من ذلك زكاة فيها
والبسر واال  ـ ال يجب فيى التمر اال إذا بلغ عنوان التمر دون الرطب 1844 مسألة          

  يجب في الحنطة والشعير اال إذا انعقدا حنطة وشعيرا وإذا انعقد عند الشخص ثم باعه
  .على شخص آخر وجبت الزكاة على البايع وانعقاد التمر كونه احمراً

 ـ يجب العشر في ما يسقي من المطر والماء بدون آلة اما إذا احتاج  1845 مسألة          
  .ر ففيه نصف العشرإلى آالت النقل واآلبا

 ـ المصارف على النخيل والزراعة تستخرج او ال وتحسب بحـسب   1846مسألة           
  .منفعتها على حسب السنين وتخرج الزكاة بعد ذلك

 زكاة النقدين

 ـ تجب الزكاة في الذهب إذاكان مـسكوكاً وتكـون الـسكة مـورد      1847 مسألة          
نصاب وهو عشرون مثقاالً شرعياً الّذي يكون كل مثقال يعـادل           وان يكون بالغاً حد ال     المعامله

ثالث ارباع المثقال في هذا العصر وال تجب الزكاة في غير المـسكوك او المـسكوك غيـر                  
المتعامل به او لم يبلغ النصاب وإذاكان عند الشخص ذهب غير مسكوك او مسكوك ولكن ال                

  .لسنة فيجب فيه الخمس واال فال يجبيتعامل به في العصر الحاضر فان زاد على مؤنة ا
 ـ النصاب الثاني ان يزيد على النصاب األول اربعة مثاقيل فالزكـاة   1848 مسألة          

  .بالنسبة إلى ما زاد يتعين في كل عشرين مثقاالً نصف مثقال وفي االربعين مثقاالً مثقال واحد
  .اني عشر شهراً من السنة ـ تجب الزكاة عند دخول اول الث1849 مسألة          

 نصاب الفضة

 ـ ان شرائط نصاب الفضة شرائط نصاب الـذهب اال ان النـصاب    1850 مسألة          
األول مائتا درهم وفي كل مائتين دراهم والنصاب الثاني ان يزيد اربعين درهماً وفي كل مـا                 

  .زاد ففي كل اربعين درهماً واحد
 الزكاة المستحبة

 ـ يستحب في مال التجارة واالرث الزكاة من الفضة والذهب بتلـك   1851  مسألة         
الشرائط وفي غير الغالة االربعة من الحبوب كالعدس والحمص والماش ونحو ذلك بالشرائط             

  .المتقدمة في الغالت
  . ـ المناط وان اجتمع في سنين عديدة ال زكاة فيه1852 مسألة          
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 المستحقون للزكاة

 األول الفقراء والمساكين وهما ما لم يكن عندهم مؤنة السنة او كان عندهم بعـض                         
منها ولكن ال يتمكنون من ادارة معاشهم اال بالقرض فاذا كان الشخص كاسباً ولم يتمكن مـن                 

  .ادارة نفسه سنوياً فهو مستحق للزكاة ويأخذون بمقدار حاجتهم 
  .صدون لجبايتهاالثاني العاملون للزكاة والمت          

 الثالث المؤلفة قلوبهم من الكفار والذين في حدود البالد االسالمية من الكفار فيعطون                
  .من الزكاة ال من شرورهم وجلب قلوبهم

 الرابع ابن السبيل وهو من احتاج في سفره إلى المال فيعطي بمقدار حاجته وسـفره              
  .إلى وصوله إلى وطنه

  .الخامس من كان مقترضاً وال يمكنه االداء فانه يعطي من الزكاة          
 السادس يجوز صرف الزكاة إذا لم يكن هناك احتياج من الفقراء في البلدان تصرف                        

  .في الجهات العامة من تعديل الطرق والمعابر وبناء مسجد في المحلة
باس بحسب شأنه جاز له االخذ من  ـ من كان محتاجاً إلى فرش او ل 1853 مسألة          

  .الزكاة من غير افراط
 ـ يعطي الطالب الديني من الزكاة الجل تحصيل العلوم الدينيـة وان   1854 مسألة          

  .قدر على التكسب ولم يقدر لصرف قدرته في طلب العلوم الدينية
الفقر إذا كان قوله  ـ الفقير يعرف بشهادة عدلين او بظهور حاله في  1855 مسألة          

  .محل اطمئنان وإذا اخذها ثم علم انّه غير محتاج وجب ارجاع الزكاة منه
 ـ إذا كان الشخص غير محتاج للزكاة ولكن له اب او ام ال يتمكن من 1856 مسألة          

االنفاق عليهما اخذ الزكاة وصرفها على االبوين او كان له زوجة متعة وهي فقيرة ولم تشترط 
  .يه االنفاق جاز اعطائها من الزكاةعل

 ـ إذا علم الشخص ان اعطاء الفقير موجب لـصرف الزكـاة فـي     1857 مسألة          
  .المعصية فال يجوز اعطائه

ـ 1858 مسألة            إذا كان في البالد فقراء فاالولى ان ال يحملها إلى بلد آخر اال إذا   
  .كان هناك اهمية في بالد اخرى

 ـ البد للمؤدي للزكاة من قصد القربة النها من العبادات فاذا اعطاها  1859 مسألة          
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  .بداعي الرياء لم تجز عن الزكاة
 زكاة الفطرة

 ـ تجب زكاة الفطرة إذا هل هالل شوال على البالغ العاقل عن نفسه  1860 مسألة          
  .الفطرةوعما يعوله إذا كان متمكنا من ادائها واالجاز له اخذ 

 ـ يؤدي الزكاة من كان له القدرة على معاش نفسه واهل بيته حتى لو  1861 مسألة          
  .استقرض وامكنه الوفاء

 ـ إذاكان له ضيف فال تجب الفطرة على صاحب الدار اال إذا بقـى   1862 مسألة          
  .عنده مدة بحيث يعد من العائلة وعند ذلك تجب الزكاة على صاحب الدار

 ـ زكاة الفطرة من الهاشميين يجوز ان تعطي إلى الهاشميين وغيرهم  1863 مسألة          
  .واما غير الهاشمي فال يعطي الزكاة للهاشمي

 ـ تعطي زكاة الفطرة من اوسط ما يأكله االنسان من الحنطة واالرز  1864 مسألة          
  .عطاء قيمة الفطرة للفقيرواللبن وغيره وان يعطي من الجنس غير المعيب ويجوز ا

   ـ تجب زكاة الفطرة عند هالل شوال إلى ظهر يوم العيد فان امكنه1865 مسألة          
  .ايصالها للفقير وجب واال كانت امانة عنده يجب عليه ادائها إلى الفقير ولو بعد مدة

ى الفقير ريـاء   ـ يجب في اداء زكاة الفطرة قصد القربة وإذادفعها إل 1866 مسألة          
  .وجب عليه اعادتها

  . ـ ال يعطي الفقير اقل من صاع ولكن يجوز ان يعطي اكثر من ذلك1867 مسألة          
 ـ مصرف زكاة الفطرة وغيرها هم الفقراء من المؤمنين وال يجـوز   1868 مسألة          

ى المسلم غير المعاند وال اعطائها للكفار او غير المؤمنين وان كان قريباً وإذا فقد المؤمن اعط   
  .الناصبي الهل البيت
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 كتاب الخمس

 ـ الخمس من ضروريات المذهب وبه تقام طـالب العلـوم الدينيـة     1869 مسألة          
السالم انّه ال يحل المال بدون       والفقراء من الهاشميين وغيرهم وقد ورد عن االمام الباقر عليه         

  .اداء خمسه
األول الغنائم الحربية تحت راية المعـصوم  : الخمس في ستة اشياء ـ  1870 مسألة          

على حسب الشرائط المعروفة الثاني المعادن بعد استخراجها الثالث ما يستخرج من الغـوص              
من لئالي وعيرها ز الرابع الكنوز الخامس ارباح التجارة السادس المـال الحـالل المخـتلط                

  .بالحرام
عادن من الذهب والفضة والنحـاس والـنفط والحديـد والملـح      ـ الم 1871 مسألة          

والياقوت والجص والمرمر يجب فيها الخمس بعد اخراج المؤن وإذا شك في شيء انّـه مـن                
  .المعادن ام ال كالجص ونحوه فال خمس فيه ويدخل تحت ارباح التجارة

 الخمس فيه اال إذا  ـ المعدن سواء استخرج دفعة او تدريجاً فال يجب 1872 مسألة          
  .بلغ عشرين مثقاالً شرعياً

 ـ الكنز هو للمستخرج إذا كان في بيته او في األرض غير المملوكة  1873 مسألة          
او في بالد الكفار واما في بيوت االخرين فيتسع صاحب الدار اال إذا نفاه صاحب الدار عـن                  

  .نفسه وعن آبائه فانه يكون للمستخرج
 ـ الغوص في البحور واالنهيار العميقة إذا بلغ مثقاالً شرعياً وجـب   1874سألة  م         

الخمس وإذا استخرج من اعلى الماء كالعنبر فال خمس فيه ويدخل في اربـاح المكاسـب                 فيه
  .وكذلك ما يستخرج من الجواهر من اجواف االسماك فانه يدخل في ارباح المكاسب

ختلط بالحرام إذا لم يعلم صاحبه وتردد تقـديره بـين ان    ـ المال الم 1875 مسألة          
يكون اكثر من الخمس او اقل فاذا اخرج خمسه حل المال وإذا علم بصاحب الحق وجب دفعه                 

  .اليه سواء كان واحداً او متعدداً وإذا اشتبه بين جماعة وزع المال عليهم
حبه تصدق به عن صاحب المال  ـ إذا علم بمقدار الحرام ولم يعلم صا1876 مسألة          

ولكن بضمنه عند ظهور صاحبه اال إذا دفعه إلى حاكم شرعي فال ضمان عليـه وإذا تـردد                  
  .لحرام بين االقل واالكثر وتعين صاحبه جاز دفع االقل
 ارباح المكاسب



 238

 ـ كل ما يحصل من التكسب من ارباح التجارة والعمل والمـضاربة   1877 مسألة          
اجارة عمل نفسه وكل ما يعد تكسباً وما يحصله من الزراعة فيه الخمس بالشروط              واالجارة و 

  .اآلتية حتى لو كان من اجرة الخطباء في التعزية والمعلمين في التعليم
 ـ ال خمس في الميراث وال في الهبات وال في النـذور اال إذا علـم    1878 مسألة          

موهوب له ان الواهب لم يؤد خمس المال وجب عليـه         الوارث ان الميت لم يخمس وإذا علم ال       
الخمس وكذلك المشتري إذا علم ان البايع قد سلمه ما ال فيه الخمس ولم يخمسه وجب علـى                  

  .المشتري تخميسه
 ـ ربح كل سنة على تلك السنة وال يسد خسارة سنة من ربـح سـنة    1879 مسألة          

  .اخرى
ي سنة ولكن إذاسد دينه ولم يكن عنده اكثر من مؤنة سنة  ـ إذا ربح ف 1880 مسألة          

  .لقوته لم يجب الخمس في ذلك المال
 ـ إذا كان يجزيه مقدار من المال ولكن اسرف في البذل وجب فيمـا   1881 مسألة          

  .اسرف فيه الخمس ولو قتر وجب عليه الخمس في الزائد على نفقة السنة ايضاً
  .ـ سهم االمام ال يجوز التصرف فيه اال باذن الحاكم الشرعي 1882 مسألة          
 ـ مصرف سهم االمام هي الجهات الدينية كالنفقـة علـى الطـالب     1883 مسألة          

الدينيين او الوعاظ الذين يبلغون عن الدين وكانوا محتاجين ويصرف في الكتب العلمية القامة              
  .الدين

له مال في ذمة الناس ويمكنه بسهولة ان يقبض تلك الديون  ـ إذا كان  1884 مسألة          
وهي مما تزيد على مؤنة السنة وجب قبضها واداء الخمس وان كان عسر عليه االستيفاء فال                

  .خمس عليه
 ـ إذا ربح ما ال في سنة وشرى بذلك المال داراً في تلك السنة فـال   1885 مسألة          

مس فيما ربح اال إذا زاد على ما استقرضه وكان اكثر مـن           خمس عليه وإذا شرى داراً فال خ      
مؤنة سنة وخمس في شراء دار قد شراها بالدين واما إذا جميع ماال في سنين عديدة وشـري                  

  .بها داراً وجب الخمس في مال تلك السنين دون السنة االخيرة
فه على نفـسه   ـ مايصرفه في الكفارات والنذور والضيافة وما يصر 1886 مسألة          

وعلى اهل بيته من الكسوة والمرض والمسافر للعالج كل ذلك ال يجب فيـه الخمـس اال إذا                  
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  .خرج عن المتعارف وصار اسرافاً
 ـ ما يصرفه االنسان فـي الزيـارة واعطـاء بعـض االشـخاص       1887 مسألة          

  .بالمناسبات ال خمس فيه إذا كان بحسب المتعارف من دون اسراف
 ـ إذا كان الشخص قد خمس رأس المال ثم جرى عليه نقصان جـاز   1888 مسألة          

  .سد ذلك النقصان بالربح في تلك السنة
 ـ إذا ربح ما ال في سنة وحج به قبل حلول الحول فال خمس عليـه   1889 مسألة          

  .وان كان من ربح السنين السابقة ففيه الخمس
او معروفاً .الذمي من مسلم ما الوجب على الذمي الخمس ـ إذاشرى  1890 مسألة          

عند المسلمين وان ذلك باتفاق المذاهب واما إذا كانت المسئلة خالفية كغليان الزبيـب وعمـل      
المقلد بفتوى من يرجع اليه من غليان الزبيب فليس من االمر بـالمعروف وال النهـي عـن                  

  .المنكر
 مصرف الخمس

السالم الثاني سهم  خمس ينقسم إلى قسمين األول سهم االمام عليه ـ ال 1891 مسألة          
  .الهاشميين
 ـ سهم الهاشميين يدفع اليهم من غير حاجة إلى اجارة الفقيه وان كان  1892 مسألة          

االولى مراجعة الفقيه ويتعين على المؤدي ان يطبقه على الهاشميين الفقراء المنتسبين لهاشـم              
 شك في سيادته ولم يعلم نسبه وبيته فال يعطي من سهم الهاشميين ومن ادعـى      باالب واما من  

الهاشمية وجب عليه اثبات ذلك وعلى ما بيناه فيشكل تصديق كل من جاء من بلـدة اخـرى                  
  .وادعى السيادة ولم يعلم بيته ونسبه وال يجوز اعطائه الخمس

ين جاز لصاحب المال احتسابه  ـ لو كان على طالب علم او هاشمي د 1893مسألة           
  .من الخمس وان لم يعلم الهاشمي او طالب العلم بذلك
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 المسائل المستحدثة

 ـ االدوية والمايعات المستعملة في هذه العصور لرفع القذارة ليـست   1894 مسألة          
  .بمطهرة شرعاً وان ازالت عين النجاسة

ان اتخذ من الخمر فنجس وحـرام  ) السبيرتوبا(وما يسمى ) الكل( ـ  1895 مسألة          
دون المتخذ من الخشب واالشجار والنبات فانه طاهر وان شك في اتخاذه من ايهما فمحكـوم                
بلطهارة ايضاً اال ان يعلم ان كلها قد اتخذ من مادة مسكرة ولكن الغرض غير معلوم وان علم                  

  .بالنجاسة ايضاًاسكاره بمرتبة من المراتب كخلطه بالماء او نحوه فمحكوم 
 ـ ال فرق في قطع المسافة بين طي األرض او الفـضاء كالطـائرة    1896 مسألة          

وتجب الصالة في الطائرة بشروطها من االستقبال وغيره وإذاوقفت الطائرة في الفضاء وكانت 
ت الحركة من األرض بثمانية او اربعة فراسخ ملفقة فال يجب تقصير الصالة والصوم وان نزل

  .اخيراً بمسافة بعيدة كأراضي الغرب
 ـ إذا تحرك الشخص من بالده قبل طلوع الشمس ثم وصل إلى بالد  1897 مسألة          

اخرى لم تطلعالشمس ولكن يعلم ان الشمس في بالده قد طلعت صلى اداء وان صلى في بالده                 
  .لم تجب مرة اخرى وهكذا في الظهرين والعشائين

 ـ إذا صام في بلده ثالثين يوماً وورد في بلد اخر وقد بقى من الشهر  1898 مسألة          
يوم او اكثر فاالقوى عدم وجوب الصوم على اكثر من ثالثين يوماً وان كان االحتياط الينبغي                

  .تركه
مكان وكان اغلب الـسنة لـيال او     ـ إذاسافر في الطائرة ووصل إلى 1899 مسألة          

بمقدار النهار المتعارف من بالد خط االستواء ونحوها وكذا إذا كان النهـار           نهاراً تعين االخذ    
بمقدار اربعة ايام او ليالي رجع في المقدار إلى خط االستواء وما قاربها في االعتدال وكذا إذا                 
سافر في الطائرة وهي تطوي الكرة االرضية قبل انتهاء اليوم اربعاً او خمساً فالحكم الرجوع               

  .ستواء وما قاربه وهكذا الحكم في حيض المرأة وطهرها واستحاضتها وصالتهاإلى خط اال
 ـ إذا سافر الزوج عن زوجته اكثر من اربعة اشهر للتنزه او للمالهي 1900 مسألة          

ال للكسب والتجارة لقوته فال يخلو سفره من االشكال في جواز سفره وترك حقـوق زوجتـه                 
ان االقوى جواز السفر اذ ال موضوع الحكام حقوق الزوجة في           باكثر من اربعة اشهر وان ك     

  .السفر ما لم يكن للمالهي والصيد او يخاف على عرضها من غير وجوب للسفر
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 ـ إذا حكم الحاكم بثبوت الهالل في العيد وجب االفطار وامـا بقيـة    1901 مسألة          
 شوال فمحل تأمل وال يستفاد من االدلة        اآلثار من وفاء الدين والصدقة والنذر إذا كانت بعنوان        

  .ترتيب جميع اآلثار
 ـ إذا ادى زكاة الفطرة في بلد ثم سار إلى بلد آخر وهل الهالل فـي   1902مسألة           

  .اليوم الثاني لم تجب عليه فطرة اخرى
 ـ إذا وجد معادن في الكراة االخرى وجب الخمس لمن تملكها وهكذا  1903 مسألة          

في التجارة بها إذا زاد على مؤمنة السنة وهكذا لو كان هناك حبوب كالحنطة والشعير والتمر                
ففيها الزكاة وان كان ثبوت غالت بالكيفية الّتي في األرض محل تـردد وعلـى كـل فهـذه                   

  .موضوعات فرضية ال حاجة لذكرها في الفقه في هذا الزمان
في الجنسيات والجوازات تجوز المعاملة عليها  ـ التصاوير المرسومة  1904 مسألة          

والنظر اليها واخذ الصورة من المرأة على وجه ال يستلزم النظر إلى المحـرم منهـا وان ال                  
  .يكون بريبة

من   ـ الكحول وما يستعمله االطباء للتخدير والعالج في القسم المتخذ 1905 مسألة          
االسكار نسبة مخصوصة مع المال او غيرها فال يوجب الخشب فيه مادة السم دون االسكار او 

الحرمة ما لم يعلم االسكار وأما المتخذ من الخمر بالتبخير فهو وان قلنا ان البخـار المـصعد        
كالماء المتنجس ال يترتب عليه حكم النجاسة اال انّه هنا يقوى ان الحكم يدور مـدار الحقيقـة                 

  .دون العنوان فيشكل استعماله وطهارته
 ـ ما تهدمه الحكومات من االمالك من البيوت والبساتين والمـساجد   1906 مسألة          

والحسينيات فان كان ذلك في االمالك وعوضوا بقيمة يرضيبها المالك فال ريب فـي جـواز                
العبور والمرور بل حتى لو كان التعويض قليال ولم يرض المالك ولم تكـن األرض مبلطـة                 

مال عرفاً واما في المساجد والحسينيات فال تخرج العرصة عن عنـوان   فيجوز العبور لتلف ال   
المسجدية ووقف األرض حسينية وتترتب عليهـا آثـار المـسجدية فـي حرمـة التنجـيس                 

  .واالستطراق جنباً
 ـ منع الحمل قبل كونه مبدء نشوء انسان فان كان لعـدم اسـتطاعة    1907 مسألة          

 الحمل بل واسقاطه بعد انعقاده مبدء انـسان وان كانـت غيـر              المرأة للحمل فجائز المنع من    
مضطرة على االسقاط فيحرم وعليها الدية على حسب ما قرر في الديات وامـا ان اوجـدت                 
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المانع للحمل من استعمال الدواء يوجب عدم اهلية الرحم للخصب بالوالدة بعد انتهاء الحيض              
 النسل من المسلمين واما تعقيم النساء كافة مـن           يحب كثرة   فربما ال يخلو عن كراهة الن اللّه      

  .الحمل فمحرم لقطع النسل البشري بتاتاً
 ـ يجوز تقطيع الميت لحفظ حياة شخص غيره كشق بطن االم الميتة  1908 مسألة          

لحياة ولدها من بطنها ويجوز تقطيع الولد الميت في بطن امه واخراجه من رحمهـا وايجـاد                 
ه حياً لسالمتها ويجوز شق اعضاء الميت إذا ابتلع مال غيره اما تضييعاً للمال              عملية الخراج 

عن صاحبه او تضييعاً عن الوارث او غفلة وكان المال كثيراً او يضر بصاحبه المأخوذ منه                
ويجوز شق اعضاء الميت او تشريحه لكشف جريمة ونجاة متهم او لمعرفة قاتل الميت ونحو               

  .ضطرارية فانه يجوز شق اعضاء الميت او تشريحه لذلكذلك من الموارد اال
 ـ التشريح لتعلم الطب االقوى منعه في كل محقون الـدم وان كـان    1909 مسألة          

 كافراً ذمياً ويجوز في عير محقون الدم واما تحصيل المناط بجوازه بدعوى ان بـه مـصلحه     
عوى جواز بذل جارحة كعين او عضو       عامة للبشر فالدعوى عهدتها على المدعي نعم يمكن د        

  .لشخصية مهمة يترتب عليها النفع العام من الوجهة الدينية
 ـ الكمبياالت المسمى بعضها بالسفتة إذا باع المديون ما في ذمته باقل  1910 مسألة          

فان من المبلغ للدائن بان يأخذ الورقة من المديون ليأخذ المال من ثالث بمبلغ اقل من االصل                 
كان غير مكيل وال موزون كدينار عراقي في عملة ايرانية وغربية او عند ايقاع المعاملة على 
ذمة المديون لبصير الشخص مديونا لشخص ثالث جاز ذلك واذ لوحظ الفرض غير حقيقـي               
وهو متعاط بين التجار للصداقة فان رجع إلى ان الدائن ليس بدائن حقيقة والمعاملة في ذمتـه                 

دائن ليس بمديون للمصرف والبنك حقيقة وان المديون الصوري ضـامن او ملتـزم             ويكون ال 
بتأدية المال ان لم يؤد الدائن الصوري ونتيجة العملة ان ال رياء على طبق الشرط الـضمني                 

  .فهو صحيح واال فباطل
ط  ـ الكمبياالت واالوراق التجارية ال مالية لها حقيقة وليست كالمنـا  1911 مسألة          

الدولي ولذا ال يجب دفعها إلى الدائن لسقوط ذمة الدين وال تضمن عند التلـف او االتـالف                  
بخالف المناط حيث يعتبر ماال عند الدول وال تجري في االوراق النقدية ايضاً اال على وجـه         

  .القرض 
 ـ ما يأخذه المصرف او التاجر من المديون عند تأخر الـدفع بعـد    1912 مسألة          
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لول االجل باكثر من المال المستقرض فحرام اخذه نعم إذا كان على وجه البذل واالعطـاء                ح
  .بالرضاء دون المعاملة الموجبة للرياء فاالقوى الجواز

 ـ المصارف الرهنية ان كانت المعاملة على الفرض لمدة معينة وتقع  1913 مسألة          
مال المأخوذ منه وان ان لم يدفع الراهن عنـد          معين وقد اخذ المصرف العين رهناً في قبال ال        

حلول االجل فالمصرف الرهني يتملك المال وهذه الصورة من المعاملة باطلة وان كانت على              
وجه بيع السلف فباع الشخص االلف بستمائة واشترط المشتري ان المال وثيقة علـى وجـه                

ي في الفرض المذكور يكـون      الضمان صريحاً او ارتكازاً على وجه البناء عليه وان المشتر         
وكيالً من قبل الراهن في البيع عند تخلف البايع عن االداء في الوقـت المـضروب فـالبيع                  

  .والشراء والوكالة جائزة
  ـ الشركة المعروفة باليانصيب ومفادها تعهد جماعة بالشركة الخـذ  1914 مسألة          

ومن اصاب في القرعـة واعطـت       مال منهم معين فيقرعون بطاقات بين اشخاص متعددين         
الشركة مبلغاً معينا من المالك فهو حرام النه من القمار واما ان كان االعطاء من طرف اخذ                 
البطالة لالعانة للمؤسسات الخبرية واالجتماعية والبايع يقرع بين الدافعين للمال فمن اصـابته           

  .القرعة ليست من المملكاتالقرعة يعطيها العانة المؤسسة الخيرية فهو ايضاً من الحرام و
 ـ بطاقات اليانصيب ال يجوز بيعها وال شـرائها والمـال المـأخوذ     1915 مسألة          

مضمون ويجب دفعه لصاحبه سواء تعلقت القرعة بتعيين المال ام ال وسواء كانت المعاملـة               
 للمؤسـسات   تعلقت باسم اليانصيب او باسم المؤسسات الخبرية نعم إذا قصد البذل والمساعدة           

الخيرية من غير نظر إلى القمار فيجوز ذلك وإذا قبض الشخص المال على الوجه الحرام فال                
يجوز التصرف فيه وان لم يعرف صاحبه وكان غير محصور جاز الصدقة علـى الفقـراء                

  .واالولى ان يقع التصدق باذن الحاكم الشرعي
 الصنعة بمخترعها ومنع كل  ـ المتعارف في عصرنا من اختصاص 1916 مسألة          

  .احد من التقليد والتكثير فانه الحق له بالمنع
 البيع والمعامالت

 ـ بيع الدم لمريض من انسان على وجه ان ال يضر ببدنه جائز وان  1917 مسألة          
كان االولى المصالحة على ذلك ويحرم شراء الذبائح المذبوحة باآلالت وان كان الذابح مسلماً              

  . القبلة والتسمية وهي ميتة وال يملك البايع الثمن والمشتري المثمنعلى
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 ـ التأمين المتعارف في التجارة والصناعة والجاه ضمان يعوض على  1918 مسألة          
االقرب وليس من البيع والصلح والهبة المعوضة ولبس من االلتزام بالخـسارة وان جـاز ان              

ميع اقسامه اال التأمين على الحياة ما لـم يرجـع إلـى             يكون من هذه العناوين ويصح في ج      
  .المقدمات االختيارية من تنظيم األكل والشرب والمسكن ونحو ذلك فانه جائز ايضاً

  ـ االوراق النقدية يجوز المعاملة فيها بالبيع والشراء وال يجري فيها 1919 مسألة          
بيع الصرف وهي مال مضمون بـاالتالف     الرباء اال في مورد القرض وال يجري عليها حكم          

بخالف الكمبياالت واالوراق التجارية الّتي ليست لها مالية وال معامالت واقعية فانها إذا تلفت              
  .ال تضمن
 ـ التنزالت في المصارف والبنوك فيأخذ شخص ورقة وينزلها عنـد   1920 مسألة          

ذا كان من العمالت الدولية والدينار والتومان       آخر بمبلغ اقل بان يبيع ما في الذمة باقل منه فا          
  .والدوالر جاز ذلك ما لم يكن من باب القرض او المكيل والموزون فانه غير جائز

 ـ المعامالت مع المصارف والبنوك اسالمية ام ال تجارية او حكومية  1921 مسألة          
فيه من المحرمات فال حرمـة      كسائر المعامالت وان علم بأن المصرف او المؤسسة التجارية          

في المأخوذ وان احتمل كونه منه كما يؤخذ ممن ال يبالون بالحرام وان تـردد الـذهن فـي                   
المصارف االسالمية فال ينبغي االستشكال في غير االسالمية وعليه فيصح اخذ الربح ما لـم               

امكن التخلص من   ترجع الوديعة إلى التملك بالضمان وإذا كانت المعاملة مع المصارف ديوناً            
الرباء بالوجوه السابقة ويصح االخذ من المصارف وما يدفعه للعمـال مـن بـاب التـشويق                 
والقرض والهدايا والمساعدات والجوائز فيى االعياد كما تعطي الشركات لعمالها ثم ان الظاهر 

بنـك  ان الودايع فيى البنك على نحوين احدهما وديعة محفوظة ال يتصرفون فيها عليها من ال              
جعالة ثانيهما ما يدخل في المعامالت وليست وديعة بالمعنى المصطلح وال تملكاً بالضمان وان   

  .سميت وديعة
 ـ إذا باع او استقرض بالعملة الورقية ثم سقطت عن المالية فتضمن  1922 مسألة          

  .باقل مراتب القيمة قبل السقوط رأساً
ا يعينه التاجر بالقرعة بحيث يترتب عليـه مـال او    ـ البطاقات او م 1923 مسألة          

عمل دو مال كركوب القطار وجواز السفر تفيد جعل حق من الحقوق فيشكل اخذها وسرقتها               
او التصرف فيها ال تصرف الوكيل من غير اذن المتولي فيها ما لم يحرز الرضاء من الجميع             
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  .ما لم تكن هذه من القمار واال كانت محرمة
 ـ ال تجوز االجارة على تشريح بدن المسلم سواء كان لتعلم الطـب   1924 مسألة          

يجـوز   وتقدمه للصحة ام كان النقاذ مسلم ويجوز ذلك في الكافر الحربي وفي الذمي منع وال              
ايضاً قطع العضو من المسلم ولو لمسلم آخر حتى لو بذله الشخص وال يبعد الجواز إذا كـان                  

 وان كان ال يحلو عن تأمل وعلى تقدير الجواز في الكافر وانتقالـه         لحفظ شخصية دينية مهمة   
إلى عضو المسلم فان صدقت االستحالة ولو بمدة بحيث عد من اجزاء بدن المـسلم فـالحكم                 

  .الطهارة واال فالحكم النجاسة
 ـ ما هو المتداول في هذا العصر المسمى بالقنطرات فيشكل كونهـا   1925 مسألة          
  .و بيعاً فالبد من اجراء عنوان الصلح واال فالمعاملة باطلةاجازة ا

 ـ إذا قطعت من الميت قطعة لحم وجعلت في بدن شخص آخر فما لم  1926 مسألة          
  .تمزج ببدنه حقيقة وتتحدد مع بدنه فالقطعة محكومة بالنجاسة
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  الفهرس
  مقدمة  

    التقليد
    كتاب الطهارة

  سام  الماء المعتصم على أق
  )ماء البئر   (
  )ماء المطر  (

    الكر
  )المضاف وما بحكمه من المايعات   (

    االستنجاء
    االستبراء

    الماء المستعمل
    التخلي وتوابعه

    مستحبات التخلي ومكروهاته
    النجاسات والمطهرات

    تنجيس المتنجسات
    ازالة النجاسة عن المساجد والمشاهد

    احكام النجاسة
  هرات  المط
  الماء:   األول
  األرض:   الثاني
  الشمس:   الثالث
  االستحالة:   الرابع

  االنتقال:   الخامس
  االسالم:   السادس
  التبعية:   السابع
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  غيبة المسلم:   الثامن
    حكم األواني

  زوال عين النجاسة:   التاسع
  استبراء:   العاشر

    ما يعفى عنه في الصالة
  ضوء ـ النيةالو:    الطهارة الحدثية

    ما يجب غسله من االعضاء
  غسل الوجه :   األول
  غسل اليدين من المرفقين :   الثاني

  مسح الرأس ببلة اليد اليمنى على مقدم الرأس :    الثالث
  مسح القدمين:   الرابع

  المباشرة :   الخامس
  الترتيب:   السادس
  المواالت:   السابع

    شرائط الوضوء 
    وضوء المضطر

  وضوء التقية :  األول 
  وضوء الجبيرة:   الثاني

    أحكام خلل الوضوء
    مستحبات الوضوء ومكروهاته

    نواقض الوضوء وموجباته 
    دائم الحدث 

    الغسل
    الجماع وان لم ينزل 

  ترتيبي وارتماسي :   الغسل نحوان
    الغسل االرتماسي
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    شرائط الغسل
    المباشرة 

    أحكام الغسل 
  يحرم في الجنابة و يكره   ما 

    ما يكره للجنب
    التيمم وأحكامه ـ مسوغات التيمم 

    ما يصح فيه التيمم 
    كيفية التيمم

    ما يستحب ويكره في التيمم 
    احكام التيمم 
    احكام الميت

    ما يتعلق بالمحتضر 
    ما يستحب بعد الموت

    المكروهات 
  رات الموت   ما يجب على المريض عند ظهور اما

    تغسيل الميت
    كيفية غسل الميت

    شرائط الغسل
    آداب الغسل 
    تكفين الميت 

    مستحبات الكفن 
    الحنوط 

    وضع الجريدتين مع الميت
    التشييع 

    الصالة على الميت
    كيفية صالة االموات
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    شرائط صالة الميت
    آداب صالة الميت

    دفن الميت
  الدفن  مستحبات 

    مكروهات الدفن
    الحيض و احكامه
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    ذات العادة العددية
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    احكام الحائض
    االستحاضة

    النفاس واحكامه
    كتاب الصالة

    المقدمة الثانية الوقت للصالة
    معرفة االوقات

  ر  الوقت المختص والمشت
    ما يستحب فيه تعجيل الصالة وما يستثنى منه

    أحكام الوقت
    العدول واحكامه

    القبلة
    فيما يجب فيه االستقبال

    احكام خلل القبلة
    الستر والساتر

    شرائط لباس المصلي
    ما يكره من اللباس حال الصالة
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    ما يستحب من اللباس
    مكان المصلي

  ره  ما يستحب الصالة فيه ويك
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    االماكن الّتي يستحب فيها الصالة
    احكام المسجد

    االذان واالقامة
    ما يستحب للمؤذن والمقيم
    الصالة واجزائها واحكامها

    النية
    تكبيرة االحرام

    القيام
     القراءة

    حكم الثالثة من المغرب واالخيرتين من العشاء والظهرين
  حبات القراءة  مست

    الركوع
    مستحبات الركوع

    السجود
    مستحبات السجود

    سائر اقسام السجود
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    الترتيب والمواالت
    القنوت

     التعقيب



 251

    مبطالت الصالة
    مكروهات الصالة

    صالة اآليات
    كيفية صالة اآليات

    صالة القضاء
   صالة االستيجار 

    صالة الجماعة
    شرائط الجماعة

    شرائط امام الجماعة
    احكام الجماعة

    مستحبات الجماعة ومكروهاتها
    الصالة الواجبة
    صالة الجمعة
    صالة العيدين

     صالة ليلة الدفن
    صالة جعفر

    صالة يوم الغدير
    صالة قضاء الحاجة

    الخلل في الصالة
  وليين والظن بهما  احراز اال
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