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 مةاملقّد 

 بسم اهلل الرمحن الرحمي

دد والسددالم عددىل خیددر احلمددد هلل رّب العدداملنی والصددالة  د وآلدده الطّیبددنی خلقدده حمّمَ
ین الغرّ   املیامنی.   الطاهر

 وبعد..
 د حمسن الطباطبداّ  ( اليت أّلفها آیة اهلل العظمى السیّ الصاحلنیفإّن رسالة )مهناج 

 د أبددو القاسددم املوسددوّي السددیّ وقددام مددن بعددده آیددة اهلل العظمددى  ه(س سددرّ )قددّد  احلکددمي
 بتطب ه(س سرّ )قّد  اخلوّ  

ُ
خدرى إلهیدا  یقها عىل فتاواه مع إضافة فروع جدیددة وكبدب  

 وافدر  األخیرة  الشتماهلا عدىل شدطر   ة املتداولة يف األعصارهَلي من خیرة الکبب الفتوائیّ 

 .ا يف أبواب العبادات واملعامالتمن املسائل املبتىل هب
  تغییددر يف - قهددم اهلل تعددایل ملراضددیهوفّ  - وقددد اسددتجبت لطلددب مجددع مددن املددؤمننی

ي إلیدده نظددري  مددع بعددض احلددذف والتبدددیل واإلضددافة مواضددع اخلددالف مهنددا  ددا یددؤّد 
 والتوضیح لکي تکون أقرب إیل االستفادة واالنتفاع. 

یفة جمزئ ومبرئ للذمّ  إن شداء اهلل  ة  والعامل هبا مأجور فالعمل هبذه الرسالة الشر
 .تعایل

 السیستايّن  احلسیّن  ّل ع 
 هد 12/1413/ 20





 

 لتقليدا

كدّلِ  :1مسألة  دف جيب عىل 
َ
یکدون يف مجیدع عباداتده  یبلدغ رتبدة االجهتداد أن  مل مکّل

مدن  یلزم   ال هحیصل له العلم بأنّ    أنا   إاّل دا  أو حمتاطأفعاله وتروكه مقلّ  ومعامالته وسائر 
یع  أولدده أو تركددده  الفدددة حلکددم إلزامدددي وفع کدددم مدددن یکددون احل لدددو مثددل حرمدددة التشدددر

یّ  مدددن  وكثیدددر  مددداتكمدددا يف بعدددض الواجبدددات واملحرّ  - الددددین أو املدددذهبات ضدددرور
حی - ات واملباحاتاملستحبّ  االطمئنان احلاصدل مدن  أو كونه مهنا بالعلم الوجدايّن  رز و

إخبار املنائش العقالئیّ   .لع علهیااملّط  اخلبیر  ة كالشیاع و
لدده   جيددوز اله أّندد احتیدداط باطددل   عددین تقلیددد وال املجهتددد بددال  غیددرل عمدد :2مسـألة  

له العلم  وافقته لفتوى مدن جيدب  حیصل ن أ طابقته للواقع  إاّل یعلم   مل االجتزاء به ما
فعال   أو ما هو حبکم العلم باملوافقة  كما سیأيت بعض مدوارده يف املسدألة  تقلیدهعلیه 

 احلادیة عشرة. 

 كمددا إذا التکددرار تددرك التقلیددد والعمددل باالحتیدداط  سددواء اقتضددى  جيددوز  :3مســألة 
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كمدا إذا احتمدل وجدوب اإلقامدة يف الصدالة    أم ال والتمدام دت الصالة بدنی القصدر ترّد 
 ه  كمدا أّن املتفّقد غالبدا  عدىل غیدر  ر أو متعّس  ر یقتضیه االحتیاط التام متعّذ  ما لکن متییز 

یاط مدن معارضا  لالحت فهیا االحتیاط ولو لکون االحتیاط من جهة   ر هناك موارد یتعّذ 
  جهة  
ُ
 د من التقلید. املجهت لغیر  ُبّدَ  الخرى  فيف مثل ذلك  

ف مدع فتدوى املجهتدد الدذي یکددون التقلیدد تطدابق عمدل املکّلد  یکديف يف :4مسـألة 
د  نعدم احلکدم فیده االعتمدا  یعتبدر والتده هلدا  مطابق ه فعدال  مدع إحدراز ة يف حّقدقوله حّج 
 ددورد التقلیددد  عددین   ددتّص  - الرابعددة عشددرةاآليت يف املسددألة  - العدددول جددواز  بعدددم

 العمل اعتمادا  عىل فتوى املجهتد. 

ده قبددل ز  فددإذا مددات املجهتددد الددذي قّلدداملمّیدد التقلیددد مددن الصدديّب  یصددّح  :5مســألة 
 يف وجدوب االحتیداط بدنی بلوغه كان حكه حکم غیدره اآليت يف املسدألة السدابعة  إاّل 

 القولنی قبل البلوغ. 

  وز جي :6مسألة 
ُ
البلوغ  والعقدل  واإلمیدان  والدذكورة  ر: موتقلید من اجتمعت فیه  

املتعارف  واحلیاة عىل التفصدیل  واالجهتاد  والعدالة  وطهارة املولد  والضبط باملقدار 
 اآليت. 

كدان أعلدم مدن احلدتقلید املّید  جيوز ال: 7مسألة  إن  إذا قّلدّي ت ابتدداء  و د جمهتددا    و
يف املسدائل الديت هدي يف   خالفدة فتدواه لفتدوى احلدّي  - ولدو إمجداال   - یعلم  مل مفات فإن

إن علم باملخالفةله البقاء  معرض ابتالئه جاز  فإن  - الغالب كما هو - عىل تقلیده  و
جيدب الرجدوع إلیده   أعلدم ت أعلم وجدب البقداء عدىل تقلیدده  ومدع كدون احلدّي كان املیّ 

یا يف إن تساو جيدري علیده مدا سدیأيت يف  ة أحددمها مدن اآلخدر یّ تثبت أعلم  العلم أو مل  و
 املسألة التالیة. 
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ی با  أو جوازا   - تکيف يف البقاء عىل تقلید املیّ و م حال حیاتده بالعمدل االلتزا - وجو
 مها أو العمل هبا قبل وفاته.فیه تعلّ   یعتبر وال  بفتاواه

 م )أي األقدرإذا اختلف املجهتدون يف الفتوى وجب الرجوع إیل األعل :8مسألة 

كثددر  عددىل اسددتنباط األحکددام بددأن  بتطبیقاهتددا حبیددث یکددون إحاطددة باملدددارك و یکددون أ
 یره(. احتمال إصابة الواقع يف فتاواه أقوى من احتماهلا يف فتاوى غ

أحددهم أورع مدن غیدره  وجود األعلم بیهنم فإن كدان حیرز   ولو تساووا يف العلم أو مل
كثر  - يف الفتوى  الرجدوع تعدنّی  - هدات الدخیلدة يف اإلفتداءيف اجل واحتیاطدا   تا  تثبّ  أي أ
إاّل  یلزمده االحتیداط  مدهنم وال را  يف تطبیق عمله عدىل فتدوى أّي ف  یّ  كان املکلّ إلیه  و

ة ة إمجالّیددأو حّجدد منّجددز   يف املسددائل الدديت حیصددل لدده فهیددا علددم إمجدداّ  بددنی أقددواهلم إاّل 
ه یعلددم ّنددمددام فإوبعددض بوجددوب الت ر كمددا إذا أفددّت بعضددهم بوجددوب القصدد - كددذلك

یعلدم  هة املعاوضدة وبعدض ببطالهندا فإّند  أو أفّت بعضهم بصدّح بوجوب أحدمها علیه
 مراعاة مقتضى االحتیاط فهیا. یترك فال - ف يف أحد العوضنیرمة التصرّ حب

كدّل  -  خرأحد املجهتدین أعلم من اآل إذا علم أّن  :9مسألة  واحدد مهنمدا  مع كون 
االخدتالف  یعلدم ملفدإن  - اجلامع للشدرائط فهیمدا املجهتد یرمها  أو احنصار أعلم من غ

إن علم االخدتالف وجدب الفحدص عدن األعلدم  فدإن  بیهنما يف الفتوى ختّیر  بیهنما  و
كدّل حّجدة بالاّل عن معرفته كان ذلك من اشتباه احلّجد عجز  مسدألة تتلفدان فهیدا  ة يف 
املنّجدز  كمدا  بدالعلم اإلمجداّ  اط فهیا مع اقترانده إشکال يف وجوب االحتی الرأي  وال  يف
ین وحندوه حیدث حیکدم  ما كان من قبیل دوران األمر  حمّل لالحتیاط يف ال بنی املحذور

إاّل  ة يف حدّق مدع تسداوي احتمدال األعلمّید فیه بالتخییر   العمدل عدىل  فیتعدنّی كلهیمدا  و
 . أقوى من اآلخر تهوفق فتوى من یکون احتمال أعلمیّ 
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املدوردین فالصدحیح هدو التفصدیل: أي وجدوب االحتیداط بدنی قولهیمدا ر ا يف غیمّ وأ
كددان مددن قبیددل اشددتباه احلّجدد كددان يف يف األحکددام اإللزامّیدد ةحّجددبالاّل  ةفیمددا  ة  سددواء أ

بوجوب اجلمعة مع احتمدال  واآلخر  مسألة واحدة كما إذا أفّت أحدمها بوجوب الظهر 
يف مسدألة  ما إذا أفّت أحدمها باحلکم الترخیصّي   أم يف مسألتنی كالوجوب التخییرّي 

 يف مسألة  فهیا وانعکس األمر  باحلکم اإللزامّي  واآلخر 
ُ
 خرى. 

خدتالف بیهنمدا عدىل اال یعلدم  ملاالحتیاط  كمدا إذا جيب  الكذلك فیکن   مل ا إذاوأمّ 
كددون املفدديت بددا هددذا النحددو إاّل  یددد مهنددا مددع  م حلکيف مسددألة واحدددة  أو علددم بدده يف أز
.  يف اإللزامّي   اجلمیع واحدا 

من هو أهدل هلدا  إذا قّلد من لیس أهال  للفتوى وجب العدول عنه إیل  :10مسألة 
األعلم وجب العدول إیل األعلم مدع العلدم باملخالفدة بیهنمدا  وكدذا لدو   وكذا إذا قّلد غیر
 غیره أعلم. صار  ُثَّ  قّلد األعلم
وجدب علیده   ه كدان جامعدا  للشدروط أم اليف أّند شدّك  ُثَّ  د جمهتددا  إذا قلّ  :11مسألة 

إ لده أّندالفحص  فإن تبنّی  كدان  أّندن تبدنّی ه كدان جامعدا  للشدروط بديق عدىل تقلیدده  و ه 
  له ءيء عدل إیل غیره.یتبنّی   فاقدا  هلا أو مل
هتدا رجدع يف االجتدزاء هبدا إیل املجهتدد اجلدامع ا أعماله السدابقة: فدإن عدرف كیفیّ وأمّ 

ع مطابقددة العمددل لفتددواه جيتددزئ بدده  بددل حیکددم بدداالجتزاء يف بعددض مددوارد للشددروط  مفدد
اإلخالل   یضرّ  أخّل  ا الو ل عن جهل قصورّي ألوّ املخالفة أیضا   كما إذا كان تقلیده ل

كدان تقلیدد به لعذر  كداإلخالل بغیدر   ه لده عدن جهدل تقصدیرّي األركدان مدن الصدالة  أو 
  واإلخفات يف الصالة. عن عمد  كاجلهر  به إاّل  اإلخالل  یضرّ  ال وأخّل  ا
يف بعددض  هتا إاّل بقة فیمکندده البندداء عددىل صددّح ة أعمالدده السددایعددرف كیفّیدد  مل ا إنوأّمدد
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 لدة  بدل حدّّت ة جزء أو شرط واحتمل اإلتیان به غفاملوارد  كما إذا كان بانیا  عىل مانعیّ 
 بوجوبه. حیکم ال هلقضاء فإنّ وجوب ا غیر  لفة أثر ب عىل املخایترتّ    يف هذا املورد إذا مل

 د احلدّي مدن دون أن یقّلد - غفلة أو مساحمة - تإذا بيق عىل تقلید املیّ  :12مسألة 
يف ذلدك  والتفصدیل  تقلید  وعلیده الرجدوع إیل احلدّي  يف ذلك كان كمن عمل من غیر 

.هنا  م يف املسألة السابقة جار  املتقّد   أیضا 
كدان عدا  للشدروط  والتفدت إلیده بعدد مدّد جامیکن  مل د من إذا قلّ  :13مسألة  ة  فدإن 

یق معتبر  كدان كاجلاهدل القاصدر شرعا  وقد تبنّی  معتمدا  يف ذلك عىل طر   خطدؤه الحقدا  

إاّل  تتلفکاملقّصد و ّیدر  و تتلفدان يف احلکدم بدداإلجزاء  ة وعددمها  كمدا قددفدان يف املعذور
 .ةبیانه يف املسألة احلادیة عشر  وعدمه  حسبما مرَّ 

والعمدل  بعد العدول عنه إیل احلّي  - ثانیا   - تالعدول إیل املیّ   جيوز ال :14 ةمسأل
العدول من   جيوز اله  كما يف حملّ  یکن  ملأّن العدول عنه  إذا ظهر  مستندا  إیل فتواه  إاّل 

یف  ملسائل اليتا االختالف بیهنما يف یعلم ملعلم أو الثاين أ  إذا صار إاّل  إیل احلّي  احلّي 
 م يفا تقدّد مّمد والعلدم بداالختالف ففیده تفصدیل یظهدر  يا مع التساووأمّ   بتالئهاض معر

 (.8املسألة )
ف املجهتددد عددن الفتددوى يف مسددألة أو عدددل مددن الفتددوى إیل إذا توّقدد :15مســألة 
ر التوقّ  د بنی الرجوع إیل غیدره ف ختدّیَ  واالحتیاط إن أمکدن. - وفدق ما سبق - املقّلِ

ت مطلقدا  أو يف اجلملدة مفدات البقاء عىل تقلید املّید د جمهتدا  جيّوز إذا قلّ  :16مسألة 
بدل جيدب الرجدوع فهیدا إیل   لبقاء عدىل تقلیدده يف هدذه املسدألةا  جيوز ال  ذلك املجهتد

 األعلم من األحیاء.
إذا قّلدد بدده   أو العدددول إیل احلددّي  د جمهتدددا  مفددات فقّلددد احلددّي القائددل  ددواز و بوجو
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مات  جيب الرجوع  ُثَّ  فعدل إلیه لمه من فتاوى األوّ یتعلّ   مل خصوص مامطلقا   أو يف 
علدم فهیدا وجدوب تقلیدد أعلدم الثالثدة مدع ال يف هذه املسألة إیل أعلم األحیاء  واملختار 

كددان املجهتدد - الکددالم كمددا هددو حمددّل  - بدداالختالف بیددهنم يف الفتددوى ل هددو د األوّ فلددو 
ین - يف نظره - األعلم  زمه الرجوع إیل تقلیده يف مجیع فتاواه.ل  من اآلخر

مددات ذلددك املجهتددد فعدددل إیل  ُثَّ   عمددل عددىل رأیددهإذا قّلددد املجهتددد و :17مســألة 
علیه إعادة األعمال املاضیة اليت كانت عىل جتب  اله فال إشکال يف أنّ   ملجهتد احلّي ا

  هدل القصدورّي اخللدل فهیدا موجبدا  لبطالهندا مدع اجل یکدن ملفیمدا إذا  خالف رأي احلّي 
ده
َ
هباقّلد من یقدددول بو ُثَّ  كمن ترك السورة يف صالته اعتمادا  عىل رأي مقّل ه فإّند  جددو

إعدادة األعمدال  جتدب ال هأّند سددورة  بددل املختدار  بغددیر ها علددیه إعدادة مدا صداّل جتب  ال
 هذه الصدورة.  يف غیدر هبا مطلدقا  حّّت  وجيتزئ املاضیة

یکددديف أن یعدددلم أجدددزاء العدددبادات الدواجدددبة و ملّ جيدددب تعددد :18مســألة  شدروطدددها  و
العدددلم  یلددزم فیدددها مددن األجددزاء والشددروط  وال ر عبددداداته جامعدددة ملددا یعتدددب إجدددماال  أّن 

إذا عدرضدت لده لددده  یدعرف حکددمها جداز  يف أثندداء العبدادة مسددألة ال تدفصدیال  بدذلك  و
ة نت لدده الصددّح یدسدأل عهنا بعدد الدفدراغ  فإن تبددیّ  ُثَّ  العمدل عدىل بعدض االحتدماالت 
إن تدبدنّی    البدطالن أعداده.اجدتدزأ بالدعدمل  و

 ن مسدائل الشدّك كجملدة مد - م املسائل اليت یبدتىل هبدا عدادةجيب تعلّ  :19مسألة 
 ه إلیه عند ابتالئه هبا.متوّج  یقع يف  الفة تکلیف إلزامّي  لئاّل  - والسهو يف الصالة

هتدددا  عددادال   وتثبددت ه یشددترط يف مرجددع التقلیددد أن یکددون جمم أّنددتقددّد  :20مســألة 
 
ُ
 :  مورالعدالة بأ
 وحنوه. ة كاالختبار االطمئنان احلاصل من املنائش العقالئیّ  أو الوجدايّن  العلم ل:األّو 
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 شهادة عادلنی هبا. الثاين:
  وهو یثبت أیضا  یّن واملراد به حسن املعاشرة والسلوك الد  حسن الظاهر الثالث:
ین األوّ بأحد األ  لنی.مر

یثبددت االجهتدداد  - مّد بالشددرط املتقدد - بددالعلم  وباالطمئنددان - ة أیضددا  واألعلمّیدد - و
إن  وبشهادة عادلنی من أهل اخلبرة  بل یثبت بشهادة مدن یثدق بده مدن أهدل اخلبدرة و

مثلهدا بداخلالف   یعارضدها شدهادة يف شهادة أهدل اخلبدرة أن ال یعتبر كان واحدا   ولکن 
كثر  یکون احتمال إصابة الواقع  خبرة حبّد  ومع التعارض یأخذ بشهادة من كان مهنما أ
 يف شهادته أقوى من احتماهلا يف شهادة غیره.

االجهتداد مدن  ا مدن یفقدد غیدر املجهتد مطلقا   وأمّ  حیرم اإلفتاء عىل غیر  :21مسألة 
 یره هبا.الشروط فیحرم علیه الفتوى بقصد عمل غ سائر 

حیرم  فدع إلیده وال الشدهادة عندده إذا الترا  ال جيدوزو القضاء عىل من لیس أهدال  لده و
یکددن  ملاملددال املددأخوذ حبكدده حددرام إذا املعلددوم بددذلك  وكددذا  اسددتنقاذ احلددّق  ینحصددر   مل

یدددق شدددرعّي ا  أو مشّخ شخصدددیّ  إاّل صدددا  بطر  ینحصدددر   فیمدددا إذا ملفهدددو حدددالل  حدددّّت    و

یق احلصول علیه يف هذا الفرض. استنقاذه بالترافع إن أث يف طر   إلیه و
لغیددره  لدده العمددل بفتددوى نفسدده  بددل جيددوز  املتجددّزئ يف االجهتدداد جيددوز  :22مســألة 
یه يف االعمل بفتواه إاّل   لعلدم مع العلم  خالفة فتواه لفتوى األعلم  أو فتدوى مدن یسداو

ألعلدم إذا عدرف مقددارا  لدو مدع وجدود اینفدذ قضداؤه وو - ا سدبقعىل تفصیل علم مّمد -
 ف علهیا القضاء.ا  به من األحکام اليت یتوقّ معتّد 

ل رأیه أو عدروض مدا یوجدب عددم يف موت املجهتد أو يف تبّد  إذا شّك  :23مسألة 
  احلال.البقاء عىل تقلیده إیل أن یتبنّی  تقلیده  جاز  جواز 
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نفسدددده تقلیددددد  عمددددل یعمددددل  قتضددددى تقلیددددد موّكلدددده الالوكیددددل يف  :24مســــألة 
إاّل  یکدددون ال مدددایف  فدددالالزم مراعددداة مدددأخوذا  بدددالواقع بلحدددام نفدددس العمدددل أو آثددداره  و
 .التقلیدین  وكذلك احلکم يف الوّص  كال

ف يف األوقدداف أو يف أمددوال املددأذون والوكیددل عددن املجهتددد يف التصددرّ : 25مســألة 
ین ینعزل  وت املجهتد   وتده فديف انعزالده قّیمدا  ا املنصدوب مدن قبلده ولّیدا  ووأّمد القاصر

 مراعاة االحتیاط يف ذلك. یترك الإشکال ف
كم اجلامع للشرائط  :26مسألة  إذا   ملجهتدد آخدر  إاّل نقضده حدّّت   جيدوز الحکم احلا

:  ا  للواقدع  مدثال  ّیرحكه مغ یکون القطعا  من الکباب والسنة  نعم  كان  الفا  ملا ثبت
 ترتیددب آثددار   وزدجيدد الکا  لدده دس ملددددددي لیددددعّد ه للمدم بددددددي حکذدال الددداملدد م أّن دمددن علدد

 ته.ملکیّ 
 - عدىل األحدوط - ملجهتد وجدب علیدهتالف فتوى ا إذا نقل ناقل ما :27مسألة 

عىل وفدق وظیفتده إعالم من مسع منه ذلك  إذا كان لنقله دخل يف عدم جري السامع 
إاّل الشرعیّ   هتد يف بیان فتواه.إعالمه  وكذا احلال فیما إذا أخطأ املج جيب مل ة  و
دیدده  فیمددا إذا كانددت فتددواه علیدده إعددالم مقلّ جيددب  الا إذا تبددّدل رأي املجهتددد فددوأّمدد

ین االجهتاد  وكذلك السابقة مط  عىل الناقل إعالم تبّدل الرأي.جيب  الابقة ملواز
حصدل االطمئندان الندائش  إذا تعارض الناقالن يف فتوى املجهتدد فدإْن  :28مسألة 
إاّل  نقلده أحددمها هدو فتدواه فعدال  فدال ة بکدون مدائن العقالئّیدمن جتمیع القرا  إشدکال  و

  - وفق مدا سدبق - أو رجع إیل غیرهاالستعالم من املجهتد عمل باالحتیاط   میکن  مل فإن
 االستعالم.ن من الواقعة إیل حنی التمکّ  أو أّخر 

االسددتقامة يف  هددي: - يف مرجددع التقلیددد ا تعتبددر أهّندد ّر الدديت مدد - العدالددة :29مســألة 
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یعة املقّد جدداّد  ینافهیددا تددرك ة الشددر سددة الناشددئة غالبددا  عددن خددوف راسددي يف الددنفس  و
ن  و واجب يف املعاص من هذه اجلهة بدنی الصدغیرة  فرق الأو فعل حرام من دون مؤّمِّ

بة والندم.والکبیرة  وترتفع العدالة  جرّ   د وقوع املعصیة وتعود بالتو

 فصل
یع يف املحّرمات   املقّدسة ةالشر

 تعدایل  والیأس من روح اهلل تعایل من أعظم املعاص: الشرك باهلل إّن : 30مسألة 
اه من حیث ابه للعاص وأخذه إیّ أي عذ تعایلاهلل  فرجه  واألمن من مکر أي رمحته و

إنکار  ال الدذنب    واسدتحقار تعدایل   واملحاربة ألولیاء اهللتعایلما أنزله اهلل  حیتسب  و
 بدأّي  اسدهتان بده صداحبه  وعقدوق الوالددین وهدو اإلسداءة إلهیمدا الذنوب مدا ّد أش فإّن 

ي حمقون الدم وكدذلك التعدّد  را  جلمیلهما عىل الولد  وقتل املسلم بل كّل وجه یعّد تنکّ 
هدو رمهیمدا بارتکداب ذلدك  وقدذف املحصدن واملحصدنة و غیدر علیه  در  أو ضدرب أو 

كددل مددال الیتددمي ظلمددا   والددبخس يف نددة علیدده  والفاحشددة كالزندداء مددن دون بیّ  املیددزان أ
إذا كدال أو وزن وحندو ذلدك  والسدرقة وكدذلك  متدام احلدّق  یدویّف  ال واملکیال وحنومها بدأن

بدا   من الزحف والفرار   دون رضاه ْن مِ  حبكه ْن ف يف مال املسلم ومَ تصرّ  كّل  كدل الر وأ
تمناء ومجیدع االسدتمتاعات   والزنداء واللدواط والسدحق واالسدوالقدرّ   بنوعیه املعامّل 
ما عدىل الدوطء الزوج والزوجة  والقیادة وهي السعي بنی اثننی جلمعه ة مع غیر اجلنسیّ 
یسکت عهنا وال ن یرى زوجته تفجر هي أم  والدیاثة واملحرّ   یدر مینعهدا منده  والقدول بغ و

 ىل اهلله حرمدة  الکدذب عدومدن أشدّد  به الغیر  ر یتضرّ  ال  ماة  والکذب حّّت علم أو حّج 
 وشدهادة الدزور  )علدهیم السدالم( واألوصدیاء )صدىّل اهلل علیده وآلده( و عىل رسولهأ تعایل
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كددذبا  يف مقددام  تعددایل وهددي احللددف بدداهلل مددوسالغَ مددا أنددزل اهلل  والیمددنی  والفتددوى بغیددر 
إن  ن أشددهد عددىل أمددر ُثَّ فصددل الدددعوى  وكبمددان الشددهادة مّمدد طلددب مندده أداؤهددا بددل و

ه حیدرم علیده حجدب شدهادته يف املظلدوم مدن الظدامل فإّند هاد إذا مّیدز إشد شهده من غیدر 
 نصرة املظلوم.

: تدرك الصددالة متعّمدد رمضددان  دا  وكددذلك تدرك صددوم شددهر ومدن أعظددم املعدداص أیضددا 
ة اإلسالم ومنع الزكاة املفروضة  وقطیعة الرحم وهي ترك اإلحسان إلیه وعدم أداء حّج 

ب بعد اهلجرة واملقصود به االنتقال إیل بلد والتعرّ  وجه يف مقام یتعارف فیه ذلك  بأّي 
ي یستطیع أن یدؤّد  ة أو الان املسلم بالعقائد احلقّ ینتقص فیه الدین أي یضعف فیه إمی
یعة املقّد   رب اخلمدر سدة أو جيتندب مدا حدرم علیده فهیدا  وشدفیه مدا وجدب علیده يف الشدر

یددر یددرَ اع )البِ یلحددق هبددا كالفّقدد مدداأنددواع املسددکرات و وسددائر  كددل حلددم اخلنز  وسددائر  ة(  وأ

كدل السدحت ومنده   شدرعّي  أزهق روحده عدىل وجده غیدر  وما مة اللحماحلیوانات حمرّ  وأ
ل واألوّ  واإلسدراف والتبدذیر   میة والکداهن وأضدراهبالزانیة واملغنّ  وحنوها وأجر  مثن اخلمر 
یادة عىل مهو  احلقدوق  وحدبسینبغدي   ال ینبغي والثاين هو صرفه فیمدا اصرف املال ز
ن ددددب مددددومعونددة الظدداملنی والركددون إلددهیم وكددذلك قبددول املناص  عسددر ة مددن غیددر املالّیدد
ة دددددي لددده يف مصلحّد دددددل مشدددروعا  وكدددان التصدددددان أصدددل العمددددد فیمدددا إذا كم إاّل دقبلهددد

 .املسلمنی
سدواء   یکدون مسدتورا  عدن النداس ابعیدب يف غیبتده مّمد وغیبة املؤمن وهي أن یذكر 

كان بقصد ا كدان العیدب يف بدنده أم يف نسدبه أم يف خلقده   النتقاص منه أم الأ وسواء أ
عیبدا  مسدتورا   یکدون اذلدك مّمد أم يف فعله أم يف قولده أم يف دینده أم يف دنیداه أم يف غیدر 

یکدون بدالقول أم بالفعدل احلداكي عدن وجدود  بدنی أن يف الدذكر  فدرق العن الناس  كما 
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إعالمده أو مدا هدو يف حکدم  الغیبة بصورة وجود العیب  وختتّص  سامع یقصدد إفهامده و
کون ی بان( الال: )واحد من أهل البلد َج فهیا من تعینی املغتاب فلو ق ُبّدَ  الذلك  كما 

ید َج غیبة  وكذا لو قا حیدرم ذلدك مدن جهدة لدزوم اإلهاندة بان(  نعم قدد ل: )أحد أوالد ز
 واالنتقاص ال من جهة الغیبة. 
جيدددب عندددد وقدددوع الغیبدددة الت بدددة والنددددم  واألحدددوط اسدددتحبابو ا  االسدددتحالل مدددن و

 ّدَ لدده  بددل لددو ُعدد و االسددتغفار أ - ىل ذلددك مفسدددةب عددتبرّتدد  إذا مل - الشددخص املغتدداب
القیدام بده مدع  حوط لزومدا  حرمدة املغتداب فداأل كمنه من هت الل تداركا  ملا صدر حاالست
 سدة.فعدم امل
  :الغیبة يف موارد وجتوز 
  .به العیب املستبر  اغتیابه يف غیر  فسق فیجوز بال املتجاهر  :مهنا
با  االقتصار  الظامل لغیره فیجوز  :ومهنا عىل ما لو كاندت  للمظلوم غیبته واألحوط وجو

   .ال مطلقا   الغیبة بقصد االنتصار 
الغیبددة بقصددد النصددح كمددا لددو استشدداره شددخص يف  نصددح املددؤمن فتجددوز  :ومهنــا

یا امددرأة فیجددوز  إن ا تددزو ذلددك ابتددداء  بدددون  عیهبددا  بددل جيددوز  سددتلزم إظهددار نصددحه و
  .ب مفسدة عظیمة عىل ترك النصیحةاستشارة إذا علم بترتّ 

 .الردع بغیرها میکن ملفیما إذا  ع املغتاب عن املنکر ما لو قصد بالغیبة رد :ومهنا
ب یترّتد غیبتده لدئاّل  الشدخص املغتداب فتجدوز  خیدف عدىل الددین مدنما لو  :ومهنا
  .لدیّن ا الضرر 

 .جر  الشهود :ومهنا
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الدالزم حفظده عدن الوقدوع فیده  یقدع يف الضدرر  ما لو خیف عدىل املغتداب أن :ومهنا
 .غیبته لدفع ذلك عنه فتجوز 

إن أّدى ذلك إیل نقص يف قائلها. :ومهنا  القدح يف املقاالت الباطلة و
  واألحدوط شروطه ر مع توفّ  وجيب الهني عن الغیبة  ناط وجوب الهني عن املنکر 

.  یرّد عنه ما ملاملغتاب و ن ینصر األویل لسامعها أ  یستلزم حمذورا 
 
ُ
إذالومن أعظم املعاص األ إهانته و إخافتده خرى: سّب املؤمن ولعنه و له وهجاؤه و

إذاعددة سددّره و كددان فقیددرا   و سددّیما واالسددتخفاف بدده والع عثراتدده تبّبددو الهبتددان عددىل إذا 
یوجددب الفرقددة  فیدده  والنمیمددة بددنی املددؤمننی  ددا یس هددویعیبدده ولدد املددؤمن وهددو ذكددره  ددا
للمسددلم يف بیددع أو شددراء أو حنددو ذلددك مددن املعددامالت  والفحدد  مددن  بیددهنم  والغددّ  

 مدع واخلیانة ونقض العهد حّّت  القول وهو الکالم البذيء الذي یستقبح ذكره  والغدر 
كبر  اإلنسان نفسه یظهر  ال وهو أنواالختی املسلمنی  والکبر  غیر  ین  أ وأرفدع مدن اآلخدر

یّ  یاء والسمعة يف الطاعات والعبادات  واحلسد مدع إظهدار من دون مز  ة تستوجبه  والر

كددان مددن الصددفات الذمیمددة   حیددرم ا مددن دون ذلددك فددالبقددول أو فعددل وأّمددأثددره  إن  و
مددن دون   ثددل مددا رزق بدده اآلخددر   اإلنسددان أن یددرزقیتمددیّن  بالغبطددة وهددي أن بددأس الو
 زواله عنه. یتمیّن  أن

كددان القضدداء ومددن أعظددم املعدداص أیضددا   إن  : الرشددوة عددىل القضدداء إعطدداء  وأخددذا  و
كان باآلالت املعّد    والقمار باحلّق  ذلدك  ة له كالشطرنا والنرد والدوملدة أم بغیدر سواء أ

حیددرم أخددذ الدددرهن أیضددا   والسددحر    ب بدده  والغنددداءفعلددده وتعلیمدده وتعّلمدده والتکّسددد و
والضدرب عدىل  ي كالضدرب عدىل الددفوف والطبدول والدنفي يف املزامیدر واستعمال املاله

 عىل حنو تنبعث منه املوسییق املناسبة ملجالس اللهو واللعب. األوتار 
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  كر م ُذ ما تقّد  مات غیر وهناك حمرّ 
ُ
الرسدالة  خدرى مدن هدذه البعض مهنا يف مواضع  

 مدن مدوارد االسدتثناء وغیدر  مدةمدات املتقّد ق بعددد مدن املحرّ یتعّلد فهیا بعض ما كما ذكر 

 ه حسبنا ونعم الوكیل.قنا للعلم والعمل إنّ من الزلل ووفّ  تعایلذلك  عصمنا اهلل 

 فصل
 االحتياط أقسام

يف مسدددائل هدددذه الرسدددالة عدددىل قسدددمنی: واجدددب  االحتیددداط املدددذكور  :31مســـألة 
ر ومستحّب  بد عن االحتیاط الواجب بد   ونعّبِ ا  أو )جيدب عدىل األحدوط أو األحدوط وجو
به مبّن لزوما   أ  مقتضى االحتیاط فیه( وحنو ذلك. یترك العىل االحتیاط أو  و وجو
ر  ( أو )األحوط األویل(. بد عن االحتیاط املستحّب  ونعّبِ  )األحوط استحبابا 
 زم يف موارد االحتیاط الواجب هو العمل باالحتیاط أو الرجوع إیل جمهتدد آخدر والاّل 

 م.عىل التفصیل املتقّد  مع رعایة األعلم فاألعلم
تددرك االحتیدداط والعمددل وفددق الفتددوى  فیجددوز  ا يف مددوارد االحتیدداط املسددتحّب وأّمدد

 املخالفة له.

 بیان
 واملكروهات املستحّباتيف 

ات املدددذكورة يف أبدددواب هدددذه الرسدددالة یبتدددن كثیدددرا  مدددن املسدددتحبّ  إّن  :32مســـألة 
 اإلتیان هبدا تثبت عندنا فیتعنّی   ا ملة السنن  ولّ التسامح يف أدلّ استحباهبا عىل قاعدة 
 باهلل ة  وما توفیيق إاّل املکروهات فتبرك برجاء املطلوبیّ  احلال يف ة  وكذابرجاء املطلوبیّ 
نیب.علیه توكّ 

ُ
إلیه    لت و





 

 ةهارَ الّطَ  باُب كِ  

 كتاب الطهارة

 هاأقسام املياه وأحكام: املبحث األّول
 أحكام اخللوة: املبحث الثاين
 الوضوء: املبحث الثالث
 الُغسل: املبحث الرابع

 التيّمم: املبحث اخلامس
 الطهارة من اخلبث: املبحث السادس

 





 

 كتاب الطهارة

 وفیه مباحث:

 لاملبحث األّو 
 أقسام املياه وأحكامها

 وفیه فصول:

 لالفصل األّو 
 مضافو طلقإیل م املاء انقسام

 سمنی:ینقسم ما یستعمل فیه لفظ املاء إیل ق
مضداف إلیده  كاملداء  مال لفدظ املداء فیده بدالاسدتع یصّح  ماء مطلق  وهو: ما ل:األّو 

أن یقددال لدده: مدداء   ه یصددّح ذلددك  فإّندد أو غیددر  أو البئددر  أو الهنددر  الددذي یکددون يف البحددر 
إضافته إیل البحر   نی ال لتصحیح االستعمال.مثال  للتعی و
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اسدتعمال لفدظ املداء فیده بدال مضداف إلیدده   یصدّح    وهدو: مدا المداء مضداف الثـاين:
 سلب املاء عنه.  جمازا   ولذا یصّح إاّل  له )ماء(یقال  ه الان  وماء الورد  فإنّ ماء الرمّ ك

 الفصل الثاين
  املاء املطلقحكم  

 :ةة له  أو له ماّد ا ال ماّد املاء املطلق إمّ 
  . یبلغ مقداره الکرّ    أو كثیر یبلغ مقداره الکرّ  ا قلیل الإمّ  ل:واألّو 

س عددىل تفصددیل یددأيت يف املسددألة تددنّج والقلیددل ینفعددل  القدداة الددنجس  وكددذا امل
كددان متدددافعا  بقددّو 415) ضددع املالقدداة واملتدددافع حینئددذ   و ة فالنجاسددة ختددتّص (  نعددم إذا 

یددا  مددن األعددىل إیل األسددفل  كاملدداء تسددري إیل املتدددافع مندده   إلیدده  وال كددان جار سددواء أ
تسدري النجاسدة إیل أجدزاء العمدود  ه الیدزاب إیل املوضدع الدنجس  فإّنداملنصّب مدن امل
كددان متددافعا  مدن األسددفل إیل    فضدال  عدن املقدددار املنصدّب  اجلداري عدىل السدطح  أم 

تسدري النجاسدة إیل  ه الرة املاليق للسقف النجس  فإنّ ااألعىل  كاملاء اخلارج من الفّو 
كددان متدددافعا  مددن أحددد اجلددانبنی إیل العمددود  وال إیل مددا يف داخددل الفددّو  ارة  وكددذا إذا 

 . اآلخر
 س  إاّل فضدال  عدن املتدنّج  ینفعل  القداة الدنجس    فالالذي یبلغ الکرّ  ا الکثیر وأمّ 
حیها تغیّ  ر إذا تغیّ   حبكه كما سیأيت.ا  أو ما هو را  فعلیّ بلون النجاسة أو طعمها أو ر

وصف هلا  أو كان وصدفها یوافدق الوصدف الدذي  إذا كانت النجاسة ال: 33مسألة 
إن كانددت  قدددار   یددنجس املدداء الکددرّ   للمدداء  ملا  یعددّد طبیعّیدد كددان هلددا  لددو بوقوعهددا فیدده و

كدان منشدأ عددم فعلّیدخالف وصف املداء لغّیدره  وأّمد  عدروض وصدف غیدر  ر ة التغّیدا إذا 
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مثال  قبل وقدوع الددم  كما لو مزج بالصبغ األمحر  - ء یوافق وصف النجاسةللما طبیعّي 
یّ   رالعبرة بکون منشأ عدم التغیّ  فاألحوط لزوما  االجتناب عنه حینئذ   ألّن  - فیه  ةقاهر

 . ة له ال أمرا  آخرطبیعیّ  املاء وغلبته  ا له من األوصاف اليت تعّد 
ة ة والغلظدة أو اخلّفدبالنجاسدة مدن حیدث الرّقد  املاء الکرّ  إذا فرض تغّیر  :34مسألة 

یحبددداللو والثقدددل أو حندددو ذلدددك مدددن دون حصدددول التغّیدددر  س یتدددنّج   مل  ن والطعدددم والدددر
. یصر   مل ما  مضافا 

حیه باملجداورة للنجاسدة فدالأو طعم  لون املاء الکرّ  ر إذا تغیّ  :35مسألة   یتدرك ه أو ر
 ر مددا إذا وقددع جددزء مددن املیتددة فیدده وتغّیدديف مثددل  سددّیما ال االحتیدداط باالجتندداب عندده 
  جموع الداخل واخلارج.

 ر یتغّیددد  أنیدددنجس  إاّل   س فیددده ملبوقدددوع املتدددنّج   املددداء الکدددرّ  ر إذا تغّیددد :36مســـألة 
لونده  فیغّیدر  بالددم یقدع يف الکدّر  ر س  كاملداء املتغّیدبوصف النجاسة اليت تکون للمتدنّج 

 ه ینجس.أصفر  فإنّ  فیصیر 
بوصددف الددنجس يف اجلملددة  ولددو  ر ّیددیکدديف يف حصددول النجاسددة التغ :37مســألة 

 س. القاة الدم تنّج   املاء الکرّ  حدا  معه  فإذا اصفّر مبّ  یکن  مل
 ة عىل قسمنی:وهو ما له ماّد  والثاين:

أو املددداء اجلددداري  یددده مددداء البئدددر ة  وهدددذا إن صددددق علتددده طبیعّیدددمدددا تکدددون ماّد  .1
عىل الدهنا الدذي سدبق   إذا تغّیر   إاّل من الکرّ  إن كان أقّل ینجس  القاة النجاسة و  مل

إن والعیون  بنی ماء األهنار فرق يف املاء اجلاري  بیانه  من غیر  یصدق علیه أحد   مل و
كدان قلدیال  س  التدنّج  - كالراكد النابع عىل وجده األرض - العنواننی  قداة النجاسدة إذا 
 ه املاء اجلاري.علی حبیث یصدق ولو بعالج    جيرِ  ما مل
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 (.51ام  وسیأيت بیان حكه يف املسألة )ة كماء احلمّ ته طبیعیّ تکون ماّد  ما ال .2
یان ولدو   ة لهة طبیعیّ وجود ماّد  (اجلاري)عنوان يف صدق  یعتبر  :38مسألة  واجلر
ة بدل صداله باملداّد فیده اتّ   یعتبدر يف اجلملة كبعض فصول السدنة  وال والدوام ولو  بعالج  
ة مددن فددوق كمددا لددو كانددت املدداّد  ینافیدده االنفصددال الطبیعددّي  مهنددا  وال داد الفعددّل االسددتم
 ته.ه یکيف ذلك يف عاصمیّ ح وتبقاطر  فإنّ تبرّش 

كد املبّ  :39مسألة  سه  القاة صل باجلاري يف حکم اجلاري يف عدم تنّج لیس الرا
كدددان  بسددداقیة یدددنجس باملالقددداة إذا صدددل بدددالهنر س  فددداحلوض املبّ الدددنجس واملتدددنّج 
. ا  یعّد جزء فیما ال   وكذا أطراف الهنر الکرّ  من املجموع أقّل   منه عرفا 
الطرف السدابق عدىل فد بعدض املداء اجلداري دون بعضده اآلخدر  إذا تغّیر  :40مسألة 
إن كان قلیال   والطرف اآلخر  ال ر موضع التغیّ  كدد إن  ینجس باملالقاة و حكه حکم الرا
إاّل  ذلك البعض  متام قطر  ر تغیّ   فقط. املتغّیر  س هو املقدار  فاملتنّج و

حیکددم   ة أم ال وكددان قلددیال  ة طبیعّیددلدده مدداّد  أّن  يف مدداء جددار   إذا شددّك  :41مســألة 
 .مسبوقا  بوجودها یکن ملبنجاسته باملالقاة ما 

مالقدداة الددنجس إذا نددزل علیدده د یددنجس  جددرّ  معتصددم ال مدداء املطددر  :42مســألة 
ا  له ممرّ  یعّد  ال  عىل مام  وكذا لو نزل أوّ تقّد فه الثالثة عىل الهنا املأحد أوصا ر یتغیّ   مل ما
 یعدّد  ا إذا ندزل عدىل مدا الوحندوه  وأّمد ر كدورق الشدج - ة والتبدابعولو ألجل الشدّد  - عرفا  
 وقع عىل النجس كان حمکوما  بالنجاسة. ُثَّ  علیه أو نزا منه  ا  فاستقرّ ممرّ 

  علیده املطدر فإن كان یتقاطر  کان وكان قلیال  يف م طر إذا اجتمع ماء امل :43مسألة 
إن انقطع عنه التقاطر   كان حبکم القلیل. فهو معتصم كالکثیر  و

ال مثددل  - بدده معتددّد   قدددار  س إذا امتددزج معدده مدداء املطددر املدداء املتددنّج  :44مســألة 
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إاّل  یکن ملإذا  طهر  وكذا ظرفه - القطرة أو القطرات بالغسدل  إاّل  هر یط  فالمن األواين و
.  ثالثا  عىل األحوط لزوما 

یان حکم ماء املطر  یعتبر : 45مسألة  النازل من السدماء  یصدق عرفا  أّن  أن يف جر
إن كان الواقع عىل املتنّج  (ماء مطر) ا ندزل مدن ا إذا كان جمموع مدس قطرات منه  وأمّ و

 . یشمله حکم ماء املطر السماء قطرات قلیلة فال
اجلمیدع   ونفدذ يف مجیعده طهدر  ر علیده املطد س إذا تقاطر اش املتنّج الفر :46مسألة 

إذا وصل إیل أو التعّد  حیتاج إیل العصر  وال وصدل إلیده  مدا بعضده دون بعدض طهدر د  و
 یطهدر  س بده فدالا املتدنّج البدول  وأّمد بغیر س دون غیره  وهکذا احلال يف الثوب املتنّج 

إاّل فهیمددا عددنی النجاسددة   یکددن ملهددذا إذا   عددىل األحددوط لزومددا  تنی بالغسددل مددرّ اّل إ  و
یکيف التقاطر من زوال عیهن ُبّدَ  الف یل فیما  ا  و  د.فیه التعّد   یعتبر الاملز

یکددون مددن  إلهیددا  بشددرط أن بوصددول املطددر  تطهددر سددة األرض املتنّج  :47مســألة 
یح أو ممّ  إلهیا بعدد الوقدوع ل ا لو وصا  له عرفا   وأمّ ا یعّد ممرّ السماء مباشرة ولو بإعانة الر

فوصدل إیل  ح بعدد الوقدوع عدىل مکدانكمدا إذا ترّشد - ا  له عرفدا  ممرّ  یعّد  ال آخر  عىل حمّل 
حکددم املدداء  د وصددوله  بددل یکددون حكددهرا   جددرّ مطّهدد یکددون الفدد - سددةاألرض املتنّج 
یّ  یعتبدر  فیده مدا القلیل فیعتبر  تده  نعدم لدو جدرى عدىل وجده األرض فوصدل إیل يف مطهر
 . من السماء طهر التقاطر  ف حال استمرار سقّ مکان م

 هندددا عدددىل ءيء آخدددر ح معدددىل عدددنی الدددنجس فترّشددد املطدددر  إذا تقددداطر  :48مســـألة 

.متغیّ  یکن ملمعه عنی النجاسة و یکن  ملس  إذا ینج  مل  را 
)رضدوان  بدنی الفقهداء حبسب املساحة أقوال  واملشهور   الکرّ  يف مقدار : 49سألة م

وهدو األحدوط   مثن شدبر به ثالثة وأربعنی شبرا  إاّل أن یبلغ مکعّ  اعتبار م( علهی اهلل تعایل
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إن كان یکيف بلوغه ی (384)یعدادل  ة وثالثدنی شدبرا  أي مداسدبّ  استحبابا   و بدا   لتدرا  تقر
 عاة االحتیاط فیه.مرا یترك فالو عن إشکال تل ا تقدیره حبسب الوزن فالوأمّ 

اختالفهددا  وال بددنی بددنی تسدداوي سددطوحه و  رّ  اعتصددام الکدديف فددرق ال :50مســألة 
یانه  ة ّیدكرّ  ة املجمدوع والّیدتکيف كرّ  نعم إذا كان املاء متدافعا  ال وقوف املاء وركوده وجر

ة املجمدوع ّیدة املتدافع منده بدل وكرّ یّ املتدافع إلیه يف اعتصام املتدافع منه  نعم تکيف كرّ 
 النجس. سه  القاةيف اعتصام املتدافع إلیه وعدم تنّج 

 رةدددددداض الصغیددددام وغیدره يف األحکدام  مفدا يف احلیبنی ماء احلمّ  فرق ال :51مسألة 
كددان مبّ  - كددرّ ة  وكانددت وحدددها أو بضددمیمة مددا يف احلیدداض إصددال  باملدداّد إذا   - ا  لهیددا 

مدا يف احلیداض  بضدّم  ولدو - ةاملداّد  تکدن  ملة  أو صدال  باملداّد مبّ  یکن  ملا إذا اعتصم  وأمّ 
 یعتصم. فالا  كرّ  - اإلهی

ء یعددّد مددن املددا اإلسددالة املتعارفددة يف زماننددا ال املدداء املوجددود يف أنابیددب: 52مســألة 
س بدالبول املتدنّج  یغسدل بده البددن أو اللبداس أنیکديف  الاجلاري بل من املاء الکدّر  فد

 .لزوما   عىل األحوط تنیمن أن یغسل مرّ  ُبّدَ  الة واحدة بل مرّ 
كددان املدداء امل إذا  سددا  فجددرى علیدده مدداء وضددوع يف طشددت وحنددوه مددن األواين متنّج و
س بده  املتدنّج  يف تطهیدر   واعتصم  وكان حكه حکم ماء الکرّ  األنبوب وامتزج به طهر 

إاّل   هذا إذا مل كدان اإلنداء مسدبوقا  س عدىل األحدوط لزومدا   إاّل  تنّج ینقطع املاء عنه و  إذا 
إذا كان املاء املتنّج بالغسل مرّ  الظدروف فحكده  األواين مدن س موضوعا  يف غیر تنی  و
 یتنّجس بانقطاع ماء األنبوب عنه.  ه ال أنّ ما سبق إاّل 
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 الفصل الثالث
 قليلالحكم املاء  

ر  طاهر  املاء القلیل املستعمل يف رفع احلدث األصغر   من احلدث واخلبث. ومطّهِ
كبر  ر  طاهر  واملستعمل يف رفع احلدث األ إن كدان من اخلبث  ومطّهِ واحلدث أیضا  و

إاّل األحوط استحبابا  عدم استعماله يف رفع احلدث إذا متکّ   مجدع بدنی ن من مداء آخدر  و
 م.الغسل أو الوضوء به والتیمّ 

یلة لعنی النجاسة   الغسلة غیر   نعم جناسته يفواملستعمل يف رفع اخلبث جنس املز
كان ممّ ّي األحتیاط اللزوم ة عىلمبنیّ   استعماله طهارة املحّل أو ال.  بیتعقَّ  ا  سواء أ

  ریتغیّ   االجتناب عن مالقیه إذا مل جيب الالغساالت  ولکن  ستنجاء كسائر وماء اال
تصدحبه أجدزاء النجاسددة   ومل املعتداد  سدة املوضدع عدن املحدّل جنا  تبجداوز  ومل بالنجاسدة
   زة  وملمتمیّ 

ُ
الشدروط  لدداخل فدإذا اجتمعدت هدذهخرى من اخلارج أو اتصحبه جناسة  

 ب عن مالقیه. التجنّ  جيب مل
 الرابعالفصل 

 شتب حكم املاء امل
أم  بنجاسددة مدداء أحددد اإلندداءین سددواء أعلددم بطهددارة مدداء اآلخددر  - إمجدداال   - إذا علددم
االجتنداب  جيدب الولکدن   ال رفع احلددث بدهبث بأحدمها واخل له رفع جيز   فهیا مل شّك 

قدت املالقداة الة السابقة فهیمدا النجاسدة  أو حتقّ  إذا كانت احلعن املاليق ألحدمها  إاّل 
.جلمیع األطراف ولو كان املاليق متعّد   دا 
إذا اشتبه املطلق باملضاف جاز  الغسدل بداآلخر   ُثَّ  رفع اخلبث بالغسل بأحدمها  و

 وكذلك رفع احلدث.
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إذا اشتبه املباح باملغصوب ح س لدو ُغسدل متدنّج  ولکدن  مهنمدا ف بکّل  رم التصرّ و
 یرفع بأحدمها احلدث. مها طهر  والبأحد

إذا كانت أطراف الشهبة غیر   حبدّد یطمدأّن  استعمال بعضها ولکدن ال صورة جاز حم و
  .س مثال  معه باستعمال املتنّج 
 ةدال النجاسددا  یوجب كدون احتمدتبلغ كثرة األطراف حّد  املحصورة أن وضابط غیر 

كّلِ  - مثال   - يف كون الشدهبة حمصدورة أو  ء  ولو شّك یعبأ به العقال طرف موهوما  ال يف 
با  إجراء حکم املحصورة علهیا.  غیر   حمصورة فاألحوط وجو

 الفصل اخلامس
 حكم املاء املضاف

د املالقدداة یددنجس  جددرّ املائعددات  وكددذا سددائر  - كمدداء الددورد وحنددوه - املدداء املضدداف
 ةّو دددة بقدددىل النجاسددددافعا  عددددن إذا كان متددددته  ولکة يف عاصمیّ یّ للکرّ  أثر  للنجاسة وال

ئدذ  بداجلزء املداليق النجاسدة حین ختدتّص  - ارةكاجلاري مدن العدا  واخلدارج مدن الفدّو  -
 مود.تسري إیل الع للنجاسة  وال
إذا تنّج  أو  عتصم كمداء املطدر صاله باملاء املوال باتّ   بالتصعید یطهر  س املاء املضاف الو
 املائعات. سائر  ومثل املضاف يف احلکم املذكور . باسهتالكه فیه بأس ال  نعم الکرّ 

 .  يف حال االضطراریرفع اخلبث وال احلدث حّّت  ضاف الاملاء امل :53مسألة 
 تذيیل:
یر   سؤر ها طاهرة  إاّل كلّ  األسئار   عدىل األحدوط  الکباّب  غیر  الکافر  ككذلو الکلب واخلنز
إ ا الکباّب   وأمّ لزوما    كان األحوط استحبابا  االجتناب عنه. ْن فیحکم بطهارة سؤره و



 

 املبحث الثاين
 أحكام اخللوة

 وفیه فصول:

 لالفصل األّو 
 أحكام التخّل 

كدّل  -  ربُ ل والدّدُ ُبدوهدي القُ  - العدورة األحوال ستر   ويف سائر جيب حال التخّل   عدن 
كدالزوج والزوجددة  فإّندد ز  عددا مددن لدده حدّق ممّیدد نداظر  مهنمددا  لکددّل   ه جيدوز االسددتمتاع مندده 
 . إیل عورة اآلخر ینظر  أْن 

إْن   بشرهتا دون احلجم ستر  :العورة واملقصود بستر  . و  كان األحوط استحبابا  ستره أیضا 
بددا  عدددم اسددتقبال القبلددة أو اسددتدبارها يف حددال الددتخّل  :54مســألة    األحددوط وجو
إْن وكذلك االستق ال  أو مسدتدبرا    مسدتقباملدتخّل یکدن   مل بال بنفس البدول أو الغدائط و
جيددوز  إْن  و كددان األحددوط اسددتحبابا  التددرك  ولددو  ذلددك يف حددال االسددتبراء واالسددتنجاء و
 .  االستدبار إیل أحدمها فاألحوط لزوما  اختیار   اضطرّ 

ط لزومدا  فاألحو  ةة والفرعیّ إذا اشتهبت القبلة يف مجیع اجلهات األصلیّ : 55مسألة 
أو كدون   إمکدان االنتظدار عند عددم إاّل أس عن معرفهتا الیحّّت مع  االمتناع عن التخّل 

یّ حرجیّ  االنتظار  .ا  أو ضرر  ا 
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كدان أو صدبیّ  -  إیل عورة الغیر النظر  جيوز  ال :56سألة م   الکدافر حدّّت  - زا  ا  ممّیدبالغا  

كدان النظدر  مباشدرة أم مدن وراء الزجاجدة وحنوهدا أم  املماثل عىل األحوط لزوما   سدواء أ
 يف املاء الصايف. ة أميف املرآ

 إذنه ولو بالفحوى. ب يف ملك غیره إاّل التخّل   جيوز ال :57مسألة 
بعمدوم  یعلدم ملمدا  - دارس وحنوهدا مدن األوقداف يف املدالدتخّل   جيدوز ال :58مسألة 
هداتنی  إذا كان ذلدك مزامحدا  للموقدوف علدهیم أو مسدتلزما  للضدرر  بدل ويف غیدر  - وقفها

.الصورتنی أیضا  عىل   األحوط لزوما 
كددىف املتددوّ   ولددو أخبددر  بشددرط حصددول االطمئنددان  أو بعددض أهددل املدرسددة بددالتعممي 

یددان العددادة بدده أیضددا   وهکددذا احلددال يف سددائر  یکدديف جر  بصدددقه أو كوندده ذا یددد علهیددا  و

 فات فهیا.التصرّ 

 الفصل الثاين
 االستنجاء

ه جيددب  نفسدده  ولکّندديف -  ددرج البددول والغددائط أي تطهیددر  - االسددتنجاء جيددب ال
یعتبددر  یعتبدر  ملدا  ی  جيددز تنجاء غسدل  ددرج البدول باملداء واليف االسد فیدده طهدارة البددن  و

إن كان األغیره  وتکيف املرّ  یغسدل  لیدل أنوط استحبابا  يف املاء القحة الواحدة مطلقا  و
اء ملد غسدله باى املخدرج تعدنّی تعدّد  ا موضدع الغدائط فدإنتنی والثالث أفضدل  وأّمدبه مرّ 

إنكغیره من املتنّج   یدنیق  ومسدحه بنی غسله باملاء حدّّت  ر املخرج ختیّ  یتعّد   مل سات  و
أو اخلرق أو القرطاس أو حنوها من األجسام القالعة للنجاسة  واملاء أفضل   باألحجار 
كمل.  واجلمع أ



 47/  مستحّبات التخّل ومکروهاته - ام اخللوةأحک - كباب الطهارة 

 

إْن  حوط األویل مسح املخرج بقطع ثالثاأل :59مسألة   .حصل النقاء باألقّل  و
جسدام املسدح باأل ی  جيدز کون اجلسم املمسو  به طاهرا  فالی أن یعتبر  :60مسألة 
یة فال یکون ال أن سة  كما یعتبر املتنّج  بة مسر  لة.مثل اخلرقة املبلّ  ی  جيز فیه رطو

یعة املقّد : 61مسألة  ولو اسدتنجى  سة حیرم االستنجاء باألجسام املحترمة يف الشر
 .املحّل  یطهر  هبا عصى لکْن 

 إزالة اللدون والراةدة جتب  الوباملاء إزالة العنی واألثر   يف الغسل جيب :62ألة مس
  باملاء.یزول عادة إاّل  الذي ال إزالة األثر  جتب الووجيزئ يف املسح إزالة العنی 

خددرىإذا خددرج مددع الغددائط أو قبلدده أو بعددده جنا :63مســألة 
ُ
 - مثددل الدددم - سددة  

 املداء  نعدم يف تطهیدره إاّل   جيدز  مل  سة من اخلدارججنا إیل املحّل أو وصل   والقت املحّل 
 سه بالبول. يف النساء تنّج   یضرّ  ال

 الفصل الثالث
 ومكروهات  ات التخّل مستحبّ 

یکدون  أن - علدهیم( )رضدوان اهلل تعدایلعىل ما ذكدره العلمداء  - متخّل لل یستحّب 
ع وهددو الددرأس والتقّندد لدده تغطیددة ولددو باالبتعدداد عندده  كمددا یسددتحّب  یددراه الندداظر  یددث الحب
ف  والددعاء باملدأثور  وتقددل الرجدل الیسدرى عندد عهنا  والتسدمیة عندد التکّشد ی  جيز

کددح حددال اجللددوس عددىل رجلدده الدددخول  والیمددین عنددد اخلددروج  واالسددتبراء  وأن یبّ 
یفرّ   ج الیمین.الیسرى  و
یکره اجلل  ندددداضدع اللعومو  ومسداقط الثمدار  ارعددوارع واملشددد يف الشوس للتخّل ددو

 - اس فهیدا عرضدة للعدن الّندوحنوها مدن املواضدع الديت یکدون املدتخّل  كأبواب الدور  -
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ّ دداة لنددزول القوافددل  بددل واملواضددع املعددّد  حیددرم اجللددوس يف هددذه املواضددع لطددرّو عنددوان  ر
یح بددالبول   حمددّرم  وكددذا یکددره اسددتقبال قددرص الشددمس أو القمددر  بفرجدده  واسددتقبال الددر

كددد ألرض الصددلبة  ويف ثقددوب احلوالبددول يف ا كددل  یددوان  ويف املدداء خصوصددا  الرا واأل
ا ذكدره ذلدك مّمد یل غیدر   إتعدایل اهلل ذكدر    والکدالم بغیدر والشرب حال اجللوس للتخّل 

 علهیم(.)رضوان اهلل تعایل العلماء 

 الفصل الرابع
 االستبراء

 
َ
 ة إیل أصل القضیب ثالثا  ة االستبراء من البول أن میسح من املقعدویل يف كیفیّ األ

یکديف سدائر رَ بُ نْ یَ  ُثَّ  منه إیل رأس احلشدفة ثالثدا   ُثَّ  ات املشداركة مدع الکیفّید هدا ثالثدا   و
ه قطدرة البدول ة يف الضغط عىل مجیع املجرى مدن املقعددة عدىل وجده تبوّجدهذه الکیفیّ 

دون الثالث  يف ذلك ما  یکيف ه إیل رأس احلشفة وخترج منه  والاملحتمل وجودها فی
   . روال تقدل املتأّخ 

الوضدوء  جيدب اله بدول  وارج بعدده إذا احتمدل أّندوفائدة االستبراء طهارة البلدل اخلد
 منه.

إن كددان َتْركدده لعدددم  - إذا خددرج البلددل املشددتبه بددالبول قبددل االسددتبراء :64مســألة  و
ذا كدان املشدتبه منده والوضدوء  وكدذا إ بین عدىل كونده بدوال  فیجدب التطهیدر  - ن منهالتمکّ 
أ ا إذا كان قدد توّضدأ بعد خروج البول  وأمّ قد توّض  یکن  ملفیما إذا  ا  بنی البول واملّن دمرّد 

یلحد  راءدددق باالستبدبعد خروجه فیلزمه اجلمع بنی الغسل والوضوء عدىل األحدوط لزومدا   و
 ى.ة عىل وجه یقطع بعدم بقاء ءيء يف املجرطول املّد  - يف الفائدة املذكورة -
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لدده  جيددب ال طدداهر  بلددل املشددتبه اخلددارج مددهنّن ال اسددتبراء للنسدداء  وال :65مســألة 
 
َ
 تغسله. ُثَّ  فرجها عرضا   تعصر قلیال  وتبنحنح و للمرأة أن تصبر ویل الوضوء  نعم األ

كدد و االسددتنجاء بددین عددىل عدمددهيف االسددتبراء أ إذا شددّك  :66مســألة  إن  ان مددن و
إذا شّك  إن كان ظاّندی  مل من عادته فعله  و بة بین عىل عدمها و ا  ستبرئ يف خروج رطو

 باخلروج.
عدىل الوجده الصدحیح  يف كونده ه اسدتبرأ أو اسدتنجى وشدّك إذا علدم أّند :67مسألة 
 ة.بین عىل الصّح 

البدول بدین عدىل استصدحابه جلدزء مدن  یعلدم ملو لو علدم ردروج املدذّي  :68سألة م
إن كان مل أو  هدذا املوجدود هدل هدو بتمامده مدذّي  أّن  يف  إذا شدّك یستبرئ  إاّل   طهارته و

 . ؟ب منه ومن البولمركّ 



 

 املبحث الثالث
 الوضوء

 فیه فصول:و

 لالفصل األّو 
 أجزاء الوضوء

 
ُ
 : موروهي: َغسل الوجه والیدین  ومسح الرأس والرجلنی  فهنا  

ف الدددذقن طدددوال   إیل طدددر جيدددب غسدددل الوجددده مدددا بدددنی قصددداص الشدددعر  ل:األّو 
 ا   واخلارج عن ذلك لیس من الوجدهاإلصبع الوسطى واإلهبام عرض اشتملت علیه وما
إن   بددذلك  حیصدل العلددم بإتیدان الواجددب إاّل   وجدب إدخددال ءيء مدن األطددراف إذا ملو

یکديف يف ذلدك الصددق  واألحوط لزومدا  االبتدداء بدأعىل الوجده إیل األسدفل فاألسدفل  و
كددّل إجددراؤه عدد ُثَّ  املدداء مددن األعددىل   فددیکيف صددّب العددريّف  مددن اجلددانبنی عددىل الددهنا  ىل 

غسدل مدن ولدو صدّب املداء مدن األسدفل واملتعارف من كونده عدىل حندو اخلدط املنحدن  
ة الوضوء  بدل حمّل الصّب بنیّ الید عىل  مرار جمّرد إ یکيف النعم بإعانة الید كىف   األعىل
.  یکون فهیا من املاء ما من أنُبّدَ  ال  یصدق معه الغسل عرفا 

 يف ناحیدة الدذقن یعتبدر  مستوي اخللقة من جهة التحدید الطوّ   غیر  :69مسألة  

كدان أغدّم قدد نبدت الشدعر  -  ذقن نفسه  ويف ناحیة منبت الشعر عدىل جهبتده  أو  بأن 
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مسدتوي  ا غیدر یرجدع إیل املتعدارف  وأّمد - م رأسدهعن مقّدَ  الشعر  كان أصلع قد احنسر 
وجده  أو صدغره  أو لطدول األصدابع أو قصدرها ال لکبدر  اخللقة من جهة التحدید العرّ  

 فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطى واإلهبام املتناسبتان مع وجهه.
جيدب  الالوجده جيدب َغسدل ظداهره  و يف حّد النابت فیما دخل  الشعر  :70مسألة 

حیتداج غسدله  ال م مداعدن البشدرة املسدتورة  نعد املسدتور  فضدال   إیصال املاء إیل الشعر 
یال  مددن الطددرفنی سدداترا  لغیددر إیل  به طددو كددان شددار  حبددث وطلددب جيددب غسددله  كمددا إذا 

ه جيب غسل البشرة املستورة هبما  یا  عىل جهبته فإنّ قصاصه متدلّ  منبته  أو كان شعر 
  ومثلده الشدعرات ه یغسل مع البشدرةالرقیق النابت يف البشرة فإنّ  وكذا احلال يف الشعر 
.ة عالبشر تستر  الغلیظة اليت ال با   ىل األحوط وجو
  ومطبدق الشدفتنی والعیندنی  َغسل باطن العنی والفدم واألندف جيب ال: 71مسألة 

 .كبذل إاّل به  حیصل الیقنی بتحّقق املأمور    شیئا  مهنا من باب املقّدمة إذا ملإاّل 
  عدىل مدا دخدل يف احلدّد إذا تددیّل  النابدت يف اخلدارج عندد احلدّد  الشدعر  :72مسألة 

إن كان نابتا  يف داخل احلّد  اخلارج عن احلّد    وكذا املقدار سلهَغ  جيب ال كمسترسدل  و
 اللحیة.

 یصدّح  ال - رأس إبدرة ولدو  قددار  - سدلیغ  ءيء مل ا يف احلدّد إذا بيق ممّ  :73 مسألة
علهیا ءيء مدن القدیح أو  یکون الیالحظ آماقه وأطراف عینیه أن   الوضوء  فیجب أن
 یکدون العلیده ءيء مدن الوسدي  وأن  یکدون ال جبه أنحظ حاالکحل املانع  وكذا یال

 عىل حاجب املرأة ومسة أو خطاط له جرم مانع.
ته عن املسح جيب حتصیل الیقنی أو يف مانعیّ  ن وجود ما یشّك إذا تیقّ  :74مسألة 

وصدول املداء إیل  تده عدن الَغسدل فدیکيف إحدراز يف مانعیّ  یشّك  ا مااالطمئنان بزواله  وأمّ 



 (  1مهناج الصاحلنی )ج / 52 

 مدع يف أصدل وجدود املدانع جيدب الفحدص عنده إاّل  إزالتده  ولدو شدّك  ولو من غیر البشرة 
 یعتن به. ال ه منشأ عقالّ  ن لیس لشکّ وه ممّ وحن االطمئنان بعدمه  نعم الوسواّس 

غسل باطهنا بل جيب  ال - موضع احللقة أو اخلزامة - الثقبة يف األنف :75مسألة 
كانت فهیا ا  .حللقة أم الیکيف َغسل ظاهرها  سواء أ

جيددب االبتددداء  الثــاين:  جيددب َغسددل الیدددین مددن املددرفقنی إیل أطددراف األصددابع  و
 إیل أطراف األصابع. - عرفا   - األسفل مهنا فاألسفل ُثَّ  باملرفقنی 

واملقطددوع بعددض یددده یغسددل مددا بدديق  ولددو قطعددت مددن فددوق املرفددق سددقط وجددوب 
 غسلها.

كددان لدده ذراعددان دون املرفددق وجددب َغسددله بع ما  وكددذا اللحددم الزائددد  واإلصددولددو 
  .الزائدة

كددان جيددب  ال مسدداحمة یطلددق علهیددا الیددد إاّل  لدده یددد زائدددة فددوق املرفددق حبیددث ال ولددو 
ة غسدلهما مجیعدا  ة  ولدو اشدتهبت الزائددة باألصدلیّ غسلها بدل یکديف غسدل الیدد األصدلیّ 

 واحتاط باملسح هبما.
جي :املرفق :76مسألة   ب َغسله مع الید.جممع عظمي الذراع والعضد  و
 الغلدیظ منده النابدت يف الیددین مدع البشدرة  حدّّت  جيدب َغسدل الشدعر  :77مسألة 

. با   عىل األحوط وجو
با  إخراجها إاّل  جيب الإذا دخلت شوكة يف الید  :78لة مسأ  إذا كان ما حتهتا حمسدو

 من الظاهر  فیجب َغسله حینئذ  ولو بإخراجها.
یعدّد شدیئا  زائددا  عدىل البشدرة   األعضداء إذا مل سي الذي یکدون عدىلالو :79مسألة 
إن عّد كذلك جتب إزالته إذا كان مانع جتب فال إاّل إزالته  و  ا  عدن وصدول املداء إلهیدا  و
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 وحنوه.  عىل الید من اجلّص جتب إزالته كالبیاض الذي یتبنّی   مل
دین هدنی مدن غسدل الیددین إیل الزنداملتفقّ  یقوم به البعض مدن غیدر  ما :80مسألة 

كبفاء عن غسل الکفّ   قبل الوجه باطل. نی بالغسل املستحّب واال
الوضددوء بددرمس العضددو يف املدداء مددن أعددىل الوجدده أو مددن طددرف  جيددوز  :81مســألة 

ل يف ذلدك بدنی َغسد فرق ال  وىل فاألعىل فهیما عىل ما مرّ املرفق  مع مراعاة َغسل األع
  ى بإدخاهلدا يف املداء مدن املرفدقینوي الَغسدل للیسدر أن الید الیمین والیسرى  فیجوز 

املاء اخلارج معها یعّد من توابع الغسل عرفا   هذا  ّنَ ء الوضوء ألاملسح  ا ر تعّذ  یلزم وال
كدّل  علهیا فال ا إذا غسلها بالصّب وأمّ  إذا غسل الیمنی رمسا  أیضا    حدال   إشکال عدىل 
كددال  املسددح بکدّل   ملدا سددیأيت مددن جددواز   إذ میکدن مسددح القدددمنی هبددا مددن الیدددین عددىل 

جيا  فهدو غیدر ا قصدد الَغسدل بدإخراج العضددو مدن االقددمنی  هدذا وأّمد عددىل   جمدز   ملداء تددر
.  األحوط لزوما 
كدان مدا ت األظفار الوسي حت :82مسألة   حتتده معددودا  مدن الظداهر  جتب إزالتده إذا 

مدا حتهتدا  أظفداره فصدار  وكان مانعا  من وصدول املداء إلیده  وهکدذا احلدال فیمدا إذا قدّص 
.  ظاهرا 

جيد إذا انقطع حلدم مدن الیددین َغسدل مدا ظهدر  :83مسألة  ب غسدل بعدد القطدع  و
إن كان اتّ  - ینفصل  ذلك اللحم أیضا  ما دام مل شدیئا   یعدّد   ا ملإذ - صداله  لددة رقیقدةو

إاّل خارجّیدد  صددل بسددبهبا إاّل غسددل اجللدددة الدديت اتّ  جيددب ال غسددله  كمدداجيددب  ال فددا  و
صاهلا قطع اللحم عهنا لیغسل موضع اتّ جيب  الوكذا   من توابع الید ي یعّد الذ باملقدار 
 من إزالهتا. ُبّدَ  الا  فو عّدت اجللدة شیئا  خارجیّ به  نعم ل

إن كاندت  - مدن جهدة البدرد - الکدّف  : الشقوق الديت حتددث عدىل ظهدر 84مسألة 
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إاّل  بددا  فدد  فددال  ومددع الشددّك وسددیعة یددرى جوفهددا وجددب إیصددال املدداء إلهیددا و األحوط وجو
 اإلیصال.

یصددیر  :85مســألة  إن جيددب  اللددد كاجل مددا ینجمددد عددىل اجلددر  عنددد البددرء و رفعدده و
. ی  جيزحصل البرء  و إن كان رفعه سهال   غسل ظاهره و
قصددد إذا قددام حتددت السددماء حددنی نزولدده ف املطددر  ءالوضددوء  ددا جيددوز  :86مســألة 

یاندده عددىل وجهدده َغسددل الوجدده م  وكددذلك ألعىل عددىل مددا تقددّد مددع مراعدداة األعددىل فددا  ر
 بالنسبة إیل یدیه.

املداء عدىل مجیدع   جدرىل حدّّت ینِو الَغسل من األوّ   ولو قام حتت املیزاب أو حنوه ومل 
أن میسددح بیددده عددىل وجهدده بقصددد  - عددىل األحددوط لزومددا   - هیکفیدد الالَغسددل   حمدداّل 
یان بذلك.  َغسله إن حصل اجلر  وكذا عىل یدیه و

 جيددب َغسددله أو مددن البدداطن حددّّت  ه مددن الظدداهر يف ءيء أّندد إذا شددّك  :87مســألة 
با  َغسله.  فاألحوط وجو

بعده مّمد وهدو مدا - الرأس ممقّد  جيب مسح الثالث: بديق   دا - ا یدل اجلهبدةیقدارب ر
یکيف فیه املسدمّ من بلّ  یکدون العدرض  ى طدوال  وعرضدا   واألحدوط اسدتحبابا  أنة الید  و
األحددوط اسددتحبابا   طددول إصددبع  كمددا أّن  ل قدددر ثالثددة أصددابع مضددمومة  والطددو قدددر 
 وبنددداوة الکددّف  یکددون ببدداطن الکددّف  املسددح مددن األعددىل إیل األسددفل وأن یکددون أن

 الیمین.
ترج  ّده عن  ال م  بشرط أنباملقّد  املختّص  لشعر یکيف املسح عىل ا: 88مسألة 

 املسح علیه.  جيزِ  ملحّده  فلو كان كذلك فجمع وجعل عىل الناصیة 
إن حصل معه الَغسل.  تضرّ  ال: 89مسألة   كثرة بلل املاسح و
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جددزء مددن أجددزاء الیددد الواجددب غسددلها يف الوضددوء   یکدديف املسددح بددأّي  :90مســألة 
ره فداألحوط األویل   ومع تعدّذ املسح بباطن الکّف  -  كما مرّ  - ولکن األحوط استحبابا  

إاّل   الذراع.  فبباطناملسح بظاهرها إن أمکن  و
إذا كانددت   تضددرّ  ة ظدداهرة  والملسددح بّلددعددىل موضددع ا یکددون الأن  یعتبددر  :91مســألة 

 نداوة حمضة أو مسهتلکة.
 بدأس الاملسح به  نعدم   جيزِ   ملالوضوء  لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء: 92مسألة 

يف َغسدل الیسدرى  باختالط بلل الید الیمین ببلل الید الیسدرى الندائش مدن االسدتمرار 
یة.من َغسلها  إمّ بعد االنهتاء   ا احتیاطا  أو للعادة اجلار
یتده ومسدح هبدا  ما عىل الید من البلل لعذر  أخذ مدن بلدل حل لو جّف  :93مسألة 

إن جداز ة مدن حلیتده الداخلدة يف حدّد یأخذ البّلد واألحوط األویل أن لده األخدذ   الوجده و
  ك أعدداد الوضددوءلدده ذلدد ر یتیّسدد  مل مددا خددرج عددن املعتدداد  فددإن مددن املسترسددل أیضددا  إاّل 

.باألخذ من بلّ  یکبيف الو با   ة الوجه عىل األحوط وجو
 لو أعداد الوضدوء أو غیره حّّت  حفظ الرطوبة يف املاسح حلّر میکن  مللو  :94مسألة 
إن كان األحوط استحبابا  اجلمع  جدید   املسح  اء   جاز   م.بینه وبنی التیمّ و

إن احلائددلندداع أو غیرمهددا مددن املسددح عددىل العمامددة والق  جيددوز ال: 95مســألة  كددان  و
بة إیل ما  شیئا  رقیقا  ال  حتته.مینع من وصول الرطو
 السداق والقددم  جيب مسح القدمنی مدن أطدراف األصدابع إیل املفصدل بدنی الرابع:
یکيف املسمّ   یل قّبة القدم عىل األحوط لزوما  املسح إ یکيف وال .و  ى عرضا 

إن كا تقدل الرجل الیمین عىل الیسرى واألحوط استحبابا   مسحهما معا    ن جيوز و
األحدددوط اسدددتحبابا   نعدددم األحدددوط لزومدددا  عددددم تقددددل الیسدددرى عدددىل الیمدددین  كمدددا أّن 
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إن كان جيوز  أن  مهنما بکّل  مسح كّل  یکون مسح الیمین بالیمین والیسرى بالیسرى و
مهنما  وحکم العضو املقطوع من املمسو  حکم العضدو املقطدوع مدن املغسدول  وكدذا 

ة وحکددم جفدداف املمسددو  واملاسددح كمددا لرجددل والددرأس  وحکددم البّلددحکدم الزائددد مددن ا
 سبق.

 املسددح عددىل الشددعر  املسددح عددىل خصددوص البشددرة  بددل جيددوز  جيددب ال: 96مســألة 

إاّل یکددن   مل إذا عددّد مددن توابددع البشددرة بددأن النابددت فهیددا أیضددا    خارجددا  عددن املتعددارف  و
 املسح عىل البشرة.وجب 

بدل   ضدرورة لغیدر  - واجلدورب كداخلّف  - احلائدل املسدح عدىلی  جيدز ال :97مسألة 
االحتیداط  یتدرك ة  فدالة اخلوفّیدحال التقیّ  يف غیر  یشکل أیضا  االجتزاء به مع الضرورة

إن كان االحتیاط يف حملّ ا يف حال التقیّ م  وأمّ التیمّ  حینئذ  بضّم   ه.ة فیجتزئ به و
 ة  اختدار ل للدرجلنی للتقّیدوالَغسد ّف بدنی املسدح عدىل اخُلد األمدر  لدو دار  :98مسألة 

كددان متضددمّ  بددنی الَغسددل  ا مددع دوران األمددر جدیددد  وأّمدد نا  للمسددح ولددو  دداء  الثدداين إذا 
 بیهنما. ر مسح وبنی املسح عىل احلائل فیتخیّ  بال

إراءة  ةفلددو أمکندده تددرك التقّیدد  ةعدددم املندوحددة يف مکددان التقّیدد یعتبددر  :99مســألة  و
مکدان  يف عدم املندوحدة يف احلضدور  ة  بل یعتبر ع التقیّ تشر  املخالف عدم املخالفة مل

إن كدان عدن تقّید االضدطرار  االحتیاط ببذل املدال لرفدع یترك الة وزماهنا أیضا   والتقیّ  ة و
 یستلزم احلرج.  مل ما

الدددرجلنی أو املسدددح عدددىل احلائدددل ة املسدددّوغة لَغسدددل : إذا زالدددت التقّیددد100مســـألة 
وجبدت  - مدثال   - الوجده الصدحیح شدرعا  لفدوات املدواالة إكمال الوضدوء عدىل میکن  ملو

 إعادته.



 57/  اجلبیرة وضوء- كباب الطهارة 

 

 جتب اإلعادة.  ة ملأ عىل خالف مقتضى التقیّ توّض   لو :101مسألة 
میسح إیل الکعبنی  جيوز  :102مسألة  يف مسح الرجلنی أن یضع یده عىل األصابع و

یا  وجيو ول إیل املفصدل القدم مدن طدرف الطد ه عىل متام ظهر یضع متام كفّ  أن ز بالتدر
جيرّ  الدنکس عدىل الدوجهنی بدأن یبتددئ مدن  صددق املسدح  بدل جيدوز  ها قلیال   قدار و

ینهتي بأطراف األصابع.   الکعبنی و

 الفصل الثاين
 أحكام اجلبائر
ن من فإن متکّ  - أو قر  أو جر  لکسر  - من كان عىل بعض أعضاء وضوئه جبیرة

يف الصدورة الثانیدة أن یکدون  یلدزم الوجدب  و عها أو بغمسها يف املداءحتهتا بنز َغسل ما
إن ملالغَ  یّ  - ن من الغسلیتمکّ  سل من األعىل إیل األسفل  و ا  ا  أو حرجیّ بأن كان ضرر

كبفداء - ولو من جهة كون النزع كذلك با  عددم اال بغسدل مدا حوهلدا بدل  فاألحوط وجو
 ر یتعّسد  مدااملسدح إاّل مدن اسدتیعاهبا بُبدّدَ  سدحها  والغسلها عن م ی  جيز میسح علهیا وال

  .لل اليت تکون بنی اخلیوط وحنوهااستیعابه باملسح عادة  كاخل
ا إذا كانددت يف بعددض مواضددع هدذا إذا كانددت اجلبیددرة يف بعدض مواضددع الَغسددل  وأّمد
 إشکال.  املسح علهیا بالاملسح مفع عدم إمکان نزعها واملسح عىل البشرة یتعنّی 

املعّصددبة أو املغّطدداة بالدددواء حكهددا حکددم  ور الکسدداجلددروح والقددروح و :103مسـألة 
اجلددروح والقددروح املکشددوفة فددإن كانددت يف أحددد مواضددع الَغسددل ا وأّمدد رة املتقددّدم جّبددامل

وضددع  جيددب الأمکددن  و حبابا  املسددح علهیددا إنوجددب َغسددل مددا حوهلددا  واألحددوط اسددت
كددان ذلددك أحددوط اسددتحبابا   وأّمدد إن  ف يف املکشددو ا الکسددر خرقددة علهیددا ومسددحها و
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 يف القددروح واجلددروح م  كمددا هددو املتعددنّی  فیدده التددیمّ مواضددع الَغسددل أو املسددح فدداملتعنّی 
 املکشوفة يف مواضع املسح.

 - ولو كان عن أمل أو ورم أو حنومها - هبا العضو للتداوي اللطوخ املطّل  :104مسألة 
فدإن أمکدن  - هوحندو كدالقیر  - فاقدا  ا احلاجب الالصدق اتّ جيري علهیا حکم اجلبیرة  وأمّ 

إاّل  إاّل  یکن  مل م إن وجب التیمّ رفعه وجب  و  مجع بنی الوضوء احلاجب يف مواضعه  و
 م.والتیمّ 

م باجلبیرة املوضوعة عىل املوضع يف موارد اجلدر  احلکم املتقّد  تتّص  :105مسألة 
حندو ألمل أو ورم و - ب هبدا العضدوا يف غیرها كالعصابة الديت یعّصدأو القر  أو الکسر  وأمّ 

 وحنوه. لضرر  َغسل املحّل  میکن مل م إناملسح علهیا بل جيب التیمّ  ی  جُيز فال - ذلك
إذا كانت اجلبیرة مستوعبة للعضو كما إذا كان متدام الوجده أو إحددى الیددین أو  - و

ا مدع اسدتیعاب اجلبیدرة املسدتوعبة  وأّمد جرى علهیا حکم اجلبیدرة غیدر  - را  الرجلنی جمبّ 
معظمها فداألحوط لزومدا  اجلمدع بدنی الوضدوء مدع املسدح عدىل اجلبیدرة  لتمام األعضاء أو
 م.وبنی التیمّ 
یصلح أن میسح علهیا فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها ولو  ا اجلبیرة النجسة اليت الوأمّ 

یغسدل جدزءا  مهندا وجدب ذلدك  فیم بوضع خرقة طداهرة علهیدا بنحدو تعدّد  سدح علهیدا و
إن مل  أطرافها. میکن اكبىف بغسل أطرافها  و
یدد مدن املقددار   هذا إذا مل ا لدو زادت علیده املتعدارف  وأّمد تزد اجلبیرة عدىل اجلدر  بأز

وضددع علیدده اجلبیددرة الطدداهرة  أو  ُثَّ  الصددحیح فددإن أمکددن َرْفُعهددا َرَفَعهددا وغسددل املقدددار 
إن  علهیداطّهرها ومسدح  كدان مدن جهدة إجيابده ضدررا  عدىل اجلدر  میکدن  مل         و ذلدك فدإن 

إن كان ألمر م م الصدحیح وجدب علیده التدیمّ  ار باملقد كاإلضرار  آخر  سح عىل اجلبیرة  و
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إاّل تکن   مل إن  م. فاألحوط لزوما  اجلمع بنی الوضوء والتیمّ اجلبیرة يف مواضعه  و
كدان جيدري يف ُغسل املّید جيري حکم اجلبیرة يف األغسال غیر : 106مسألة  ت كمدا 
كدان  - املانع عن الُغسل إذا كان قرحا  أو جرحا   ّن ه تتلف عنه بأالوضوء  ولکنّ  سواء أ
إذا اختار ف بنی الُغسل والتیمّ املکلّ  ر ختیّ  - جمبورا  أم مکشوفا   املحّل  الُغسل وكان  م  و
میسدح مکشوفا  فاألحوط استحبابا  أن یضع خرقة عدىل  املحّل  موضدع القدر  أو اجلدر  و
إن كان جيوز   علهیا كدان املدانع كسدرا  فدإن كدان حمدّل وأّمدرافه  االجتزاء بَغسل أط و ا إذا 
كدانمکشوفا  تعنّی علیده التدیّمم  و ر الکس الغتسدال مدع املسدح جمبدورا  تعدنّی علیده ا إن 

 تکدن اجلبیدرة يف مل سدح علهیدا تعدنّی علیده التدیّمم إنن مدن املکّ یتم مل لوعىل اجلبیرة  و
 التیّمم.ة البدن ول بغسل بقیّ بنی االغتسا حوط لزوما  اجلمعفاأل إاّل مواضعه  و
هتدا  واألحدوط األویل لدو كاندت اجلبیدرة عدىل العضدو املاسدح مسدح ببلّ : 107مسألة 
 موضع اجلبیرة. مستوعبة له أن میسح بغیر  تکن  ملفیما إذا 

إن أمکن غسدل مدا ه استعمال املاء مطلقا  تیمّ األرمد إن كان یضرّ  :108مسألة  م  و
با     .مله اجلمع بنی الوضوء والتیمّ  حول العنی فاألحوط وجو

إاّل تکن   ملهذا إذا    فیلزمه الوضوء جبیرة.العنی مستورة بالدواء و
إذا برئ ذو اجلبیرة يف ضیق الوقت أجدزأ وضدوؤه  سدواء بدرئ يف أثنداء : 109مسألة 

ذات  علیه إعادتده لغیدر جتب  الالة أم يف أثناهئا أم بعدها  والوضوء أم بعده  قبل الص
ه م والوضدوء جبیدرة فإّندنی التدیمّ  يف املوارد اليت مجع فهیا بدكالصلوات اآلتیة  إاّل الوقت 
من إعادة الوضوء لألعمال اآلتیدة  وكدذلك احلکدم فیمدا لدو بدرئ يف سدعة الوقدت ُبّدَ  ال

مددن اسدتئناف الوضددوء أو العددود إیل ُبدّدَ  الا إذا بدرئ يف أثنائدده فددبعدد إمتددام الوضدوء  وأّمدد
 .تفت املواالة  جبیرهتا إن مل مسح عىلغسل البشرة اليت 
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كددان يف عضددو واحددد جبددائر  :110مســألة  دة جيددب الَغسددل أو املسددح يف متعددّد  إذا 
 فواصلها.

كددان بعددض : 111مســألة   كددان باملقدددار  األطددراف الصددحیح حتددت اجلبیددرة  فددإنإذا 

یدد مدن املقددار  كدان أز إن  لزائدد ا املتعدارف وجدب رفدع املقددار  املتعارف مسدح علهیدا  و
كدددان مّمددد كدددان مّمددد ا یغسدددل وغسدددل املوضدددع السدددلمي حتتددده إذا  ا میسدددح  ومسدددحه إذا 

إن سدقط  - عىل املوضع السلمي نفسده أو كان فیه حرج أو ضرر  - من رفعه یتمّکن  مل و
إاّل اجلبیددرة يف موتکددن   ملم إذا الوضددوء ووجددب التددیمّ   مجددع بیندده وبددنی الوضددوء اضددعه  و
رفُعه وغسل املوضع السدلمي أو مسدحه یسدتلزم ضدررا  عدىل ولو كان   عىل األحوط لزوما  

 املوضع املصاب نفسه كان حكه الوضوء مع املسح عىل اجلبیرة.

حولدده   اجلددر  املکشددوف غسددل مددايف ی  جيددزه ( أّندد103م يف املسددألة )تقددّد  :112مســألة 
إن كدان ذلدك أحدوط اسدتحبابا   فدإذا أراد االحتیدداط وضدع طداهر جيدب  الو  علیده ومسدحه و
یددد عددىل اجلددر  ن مددن وضددع مددا الومتّکدد بعددض األطددراف الدديت جيددب  یسددتر  حبیددث ال - یز
إاّل  تعنّی  - غسلها میسح علیه. ُثَّ  کن من أطرافهمی ال  أن یغسل ما وجب أوّ ذلك  و  یضعه و

املتعددارف یکدديف املسددح عددىل  املدداء بددأطراف اجلددر  باملقدددار   إذا أضددرَّ  :113مســألة 
یددد وضددعها علهیددا الدديت علهیددا أو یاجلبیدرة  یددد مددن ا إن كانددت األطددراف املتضددرّ وأّمد ر رة أز
إاّل تکددن   ملم إذا  علیدده التددیمّ تعددارف فیتعددنّی امل  فدداألحوط لزومددا  اجلبیددرة يف مواضددعه  و

 اجلمع بینه وبنی الوضوء.
كدان  غیدر  إذا كان اجلر  أو حنوه يف مکان آخدر  :114مسألة  مواضدع الوضدوء  لکدن 
كدان  التدیمّ ملداء يف مواضدعه فداملتعنّی ه اسدتعمال احبیث یضرّ  م  وكدذلك احلدال فیمدا إذا 

فاقا  دون اتّ  به غسل جزء آخر   ا یضرّ اجلر  أو حنوه يف جزء من مواضع الوضوء وكان ممّ 
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كدان اجلدر  يف إصدبعه واتّ  - ا یستلزمه عادةأن یکون ممّ  بغسدل  ر ه یتضدرّ فدق أّندكمدا إذا 
. مثم يف التیمّ ه یتعنّی فإنّ  - الذراع  ل ذلك أیضا 

يف حکددم اجلبیددرة بددنی أن یکددون اجلددر  أو حنددوه قددد حدددث  فددرق ال: 115مســألة 
 كذلك. یکون الوبنی أن  - ه العصیان أو غیرهعىل وج - باختیاره

 ه جناسة باطهنا.یضرّ  اجلبیرة طاهرا  ال إذا كان ظاهر  :116مسألة 
ملسح عىل ا  یکيف االفصد داخل يف اجلروح  فلو كان غسله مضرّ  حمّل  :117مسألة 

إاّل  تکدن  مل الوصلة اليت علیده إن یدد مدن املتعدارف  و  ُثَّ  الزائدد ار وغسدل املقدد  حّلهداأز
كعددم انقطداع  آخدر  ال من جهة الضرر  بل ألمر  - غسل املحّل میکن  ملا إذا شّدها  وأمّ 
 جيري علیه حکم اجلبیرة. م  والمن التیمّ  ُبّدَ  الف - مثال   الدم

با  إذا كان ما  :118مسألة  املسدح علیده  ولدو   جيدوز العىل اجلر  من اجلبیدرة مغصدو
كددان ظدداه یصددّح   مسددح مل إن  با  وضددوؤه عددىل األحددوط لزومددا   و ره مباحددا  وباطندده مغصددو
إاّل یضدرّ  فا  فیه فالتصرّ  مسح الظاهر  ُیَعّد   مل فإن أو  میکدن مل فدإن لدزم رفعده وتبدیلده    و

 املسدح علیده ولکدن األحدوط لزومدا   الرفع فإن عّد تالفا  جداز معه  جيب ال ا  حبّد  كان مضرّ 
إن مل فداألحوط میکدن   مل اؤه  فدإنتالفا  وجب استرض یعّد   استرضاء املالك قبل ذلك  و
 م.افه وبنی التیمّ عىل غسل أطر لزوما  اجلمع بنی الوضوء باالقتصار 

یدرا  الصالة ف ا تصّح یشترط يف اجلبیرة أن تکون ممّ  ال: 119مسألة  یه  فلو كانت حر
كول مل ذهبا  أو جزء حیوان غیر أو  هدو جناسدة ظاهرهدا أو   بوضوئه  فالذي یضدرّ   یضرّ   مأ
  . ته عىل ما مرّ غصبیّ 

إذا  ما دام خوف الضرر : 120مسألة  إن احتمدل البدرء  و باقیا  جيري حکم اجلبیدرة و
 زال اخلوف وجب رفعها.
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ات الوقدت لکدن كدان موجبدا  لفدو ل املحدّل إذا أمکن رفع اجلبیدرة وَغسد :121مسألة 
إاّل  تکن اجلبیرة يف مل ذاإم وجب العدول إیل التیمّ  الوضوء جيمع بنی التیّمم و مواضعه و
.  عىل األحوط لزوما 

كالشديء  مع الددم وصدار الدواء املوضوع عىل اجلر  وحنوه إذا اختلط : 122مسألة 
كددان م - رفعدده بعددد البددرءمیکددن   ملالواحددد  و  - وخددروج الدددم ما  جلددر  املحددّل سددتلزبددأن 

 إاّل مواضدعه و یکن يف  إذا مل مجيري علیه حکم اجلبیرة  بل تنتقدل الوظیفة إیل التیمّ  ال
 بنی الوضوء.ع بینه وفاألحوط لزوما  هو اجلم

جيدري  ال  تطهیدره میکدن ملکدن كدان جنسدا  وإذا كان العضدو صدحیحا  ل :123مسألة 
 م.لتیمّ  ابل یتعنّی علیه حکم اجلر  

املتعدارف   ت باملقددار ختفیف ما عىل اجلر  من اجلبیرة إن كان یلزم ال: 124مسألة 
حیسدب جدزءا  مهندا بعدد   أنإاّل  علهیا مع عددم احلاجدة  ضع ءيء آخر و  جيوز ال هكما أنّ 
 الوضع.

 الوضوء مع اجلبیرة رافع للحدث  وكذلك الُغسل. :125مسألة 
علیده إعادهتدا جيب  الل الوقت  وة الصالة يف أوّ جلبیرلصاحب ا جيوز : 126مسألة 

إن ارتفع عذره يف الوقت.  و
فعمدل  - مدثال   العتقداده الکسدر  - يف غسدل البشدرة إذا اعتقد الضدرر  :127مسألة 
ق ا إذا حتّقددالوضددوء وال الُغسددل  وأّمدد یصددّح  يف الواقددع  مل  عدددم الکسددر تبددنّی  ُثَّ  بدداجلبیرة
حیکدم   عددم الضدرر تبدنّی  ُثَّ  يف َغسله  مفسدح عدىل اجلبیدرة  الضررفجّبره واعتقد  الکسر 
  .وئه وغسلهة وضبصّح 

إذا اعتقد عدم الضدرر  فديف  ا  وكدان وظیفتده اجلبیدرةه كدان مضدرّ  أّندتبدنّی  ُثَّ  فَغسدل  و
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با  اإلعادة  وكذا احلال فیما لدو اعتقدد الضدرر الصّح  ولکدن تدرك  ة إشکال فاألحوط وجو
 وظیفته غسل البشرة. وأّن   عدم الضرر تبنّی  ُثَّ  تسلأ أو اغاجلبیرة وتوّض 
كدددّلِ : 128مســـألة  م أو التدددیمّ  تددده الوضدددوء اجلبیدددرّي وظیف یعلدددم إمجددداال  أّن  مدددورد   يف 

 له تعییهنا جيب علیه اجلمع بیهنما.  ر یتیّس  وال

 الفصل الثالث
 شرائط الوضوء

 
ُ
 : موروهي  
إطالقدده  وكددذا عدددم اسددتعمال مهنــا: كبددر طهددارة املدداء  و عددىل  ه يف رفددع احلدددث األ

ة  عین عدم تغّیره بالقذارات العرفّید - نظافته م  ويف اعتبار األحوط استحبابا  كما تقّد 
.  قول - والقیح كاملیتة الطاهرة وأبوال الدواّب  با   وهو أحوط وجو

 طهارة أعضاء الوضوء. ومهنا:
ه الوضوء  وال إباحة اإلناء إباحة الفضاء الذي یقع فی  یعتبر   والإباحة املاء ومهنا:
إن كانت الوظیفدة مدع  به  بل مع االحنصار  أ منه مع عدم االحنصار الذي یتوّض  أیضا   و
وضدوؤه   أ  اء مباح من إناء مغصوب أث وصّح ه لو خالف وتوّض م لکنّ التیمّ  االحنصار 

جيا   دفعددة   - مددن دون فددرق بددنی االغتددراف مندده فیدده  مندده واالرمتدداس  والصددّب  - أو تدددر
حکم اإلناء مع  - مة للوصول إلیهإذا كان وضع املاء عىل العضو مقّد  - وحکم املصّب 
 وعدمه. االحنصار 

تکدون مجیدع األعضداء  أن یلدزم عضو حنی َغسله  وال کيف طهارة كّل ی: 129مسألة 
كدّل  عضدو بعدد تطهیدره  أو طّهدره بَغسدل  قبل الشروع طاهرة  فلو كاندت جنسدة وَغسدل 
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س عضدددو بعدددد َغسدددله تدددنّج   یضدددرّ  كدددىف  وال - یکدددون املددداء معتصدددما   فیمدددا - الوضدددوء
إن  الوضوء. یمتّ   مل و

 يف استعماله حدّّت   جيوز الوهو ما  - ةناء الذهب أو الفّض أ من إإذا توّض  :130مسألة 
كل والشرب عىل األحوط لزوما   غیر  كدان بداالغتراف منده دفعدة  و  ووض صّح  - األ  ه سدواء أ

جيا  أم بالصّب   وعدمه. منه أم االرمتاس فیه  من دون فرق بنی صورة االحنصار  أو تدر
ا يف مدوارد معده باسدتعماله  وأّمد ر عدم املانع من استعمال املاء ملرض یتضدرّ  ومهنا:
 فیمددا إذا خدداف العطدد  عددىل ة الوضددوء  حددّّت م فددیحکم بصددّح غات التددیمّ مسددّو  سددائر 

 نفسه أو عىل نفس حمترمة.
حدال ضدیق الوقدت عدن الوضدوء  فدإن متّشدى منده قصدد أ يف إذا توّضد: 131مسألة 
إن كان عا صّح  - قصد الکون عىل الطهارة كأْن  - القربة  ملا  بضیق الوقت.وضوؤه و

ة الوضددوء باملدداء املضدداف  أو الددنجس  أو مددع يف عدددم صددّح  فددرق ال :132مســألة 
كدان اسدت عمال احلائل  بنی صورة العلدم والعمدد واجلهدل والنسدیان  وكدذلك احلدال إذا 

با   مع اجلهل  وأمّ ه حیکم ببطالن الوضوء به حّّت ا   فإنّ املاء مضرّ  كدان املداء مغصدو ا إذا 
أ بدده نسددیانا  أو جهددال  بغصددبّیته فلددو توّضدد بصددورة العلددم والعمددد الددبطالن  فیخددتّص 

ا الغاصدب هدو الغاصدب  وأّمدیکدن   ملوضدوؤه إذا  بعدد الفدراغ صدّح  فانکشف لده احلدال
. منه الوضوء یصّح  فال  باملاء املغصوب ولو كان ناسیا  عىل األحوط لزوما 

ة يف أثناء الغاصب باملاء املغصوب والتفت إیل الغصبیّ  أ غیر إذا توّض  :133مسألة 
الوضوء صّح ما مضى من أجزائه  وجيدب حتصدیل املداء املبداح للبدايق  نعدم إذا التفدت 

كدان له املسح  ا  ة بعد الغسالت وقبل املسح جاز إیل الغصبیّ  إن  بدة  و بيق مدن الرطو
 األحوط استحبابا  إعادة الوضوء.
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جيدددري علیددده حکدددم لتصدددرّ ا  جيدددوز اليف رضدددا املالدددك  مدددع الشدددّك  :134ة مســـأل ف و
من العلم بدإذن املالدك ولدو بدالفحوى أو شداهد احلدال  نعدم مدع سدبق ُبّدَ  الالغصب  ف
البناء عدىل  جيوز  - فاتبالرضا  میع التصرّ  استغرايّق  ولو لعموم   - ف معنّی رضاه بتصرّ 

 إیل أن یثبت خالفه. استمراره عند الشّك 
وحنوهدا اململوكدة ألشدخاص  الکبدار  الوضوء والشرب من األهنار  جيوز  :135مسألة 
كاندت قندخاّص  إن  - ة مدن شدّط أو منشدقّ  - واتة سواء أ  رضدا املدالکنی  بدل یعلدم  ملو

إن علم كراههتم أو كان فهیم ال سعة نی  وكذلك احلال يف األرا  املبّ أو املجان غار ّص و
یندداط  والصددالة والنددوم وحنوهددا فهیددا  والالوضددوء واجللددوس  ه جيددوز سدداعا  عظیمددا  فإّندداتّ 

 تنی الديت ال سدور بدة كالبسدااملحّج  ذلك برضا مالکهیا  نعدم يف غیرهدا مدن األرا  غیدر 

بکراهددة املالددك  بددل مددع العلددم  ف فهیددا ولددو  ثددل مددا ذكددر التصددرّ   جيددوز الهلددا وال حجدداب 
. األحوط لزوما  االجتناب عن ذلك إذا ظّن   كراهته أو كان قاصرا 

ن امل :136ســألة م ة وقفهددا مددن كیفّیدد یعلددم ملیدداه يف املسدداجد واملدددارس إذا  دداز
كننی فهیددا  أو عدددم اختصاصددها ب ال فهیددا أو الطدداّل یصددّل  اختصاصددها  ددن   جيددوز السددا

یدلغیرهم الوضوء مهنا  إاّل  كدّل  ان العدادة بوضدوء صدنف خداّص  مع جر یدد مدع  أو  مدن یر
 حینئذ   إذ تکشف العادة عن عموم اإلذن. الوضوء للغیر  ه جيوز عدم منع أحد  فإنّ 

نی فیده  املسجد وقف عدىل املصدلّ  زن املاء يف إذا علم أو احتمل أّن  :137مسألة 
بدا له  ُثَّ  صالة فیهأ بقصد الالوضوء منه بقصد الصالة يف مکان آخر  ولو توّض   جيوز ال

أ بقصد الصالة يف ذلك املسجد وضوؤه  وكذلك إذا توّض  صّح   يف مکان آخر أن یصّل 
كددان قاطعددا  بددالتمکّ یددتمکّ  ه المهنددا وكددان حیتمددل أّندد یددتمّکن مل هولکّندد  ُثَّ  نن  وكددذا إذا 
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 علیده جيب الأو باعتقاد عدم االشتراط  و لة  أ غفتوّض  لو انکشف عدمه  وكذلك یصّح 
.أن یصّل  إن كان هو األحوط استحبابا    فیه و

ّد ان من املاء املباح فإن ُع ة من املاء املغصوب يف خزّ یّ إذا وقعت كمّ  :138مسألة 
 جدداز  - تالحددظ النسددبة بیهنمددا ا  حبیددث الكددان قلددیال  جددّد  كددأْن  - املغصددوب تالفددا  عرفددا  

إاّل   فیه بالوضوء منه وغیره فالتصرّ   ن املغصوب منه. بإذإاّل   جيوز ال فو
إضددافة  تعددایلدا  بدده بإضددافته إیل اهلل ة  وهددي أن یقصددد الفعددل متعّبددالنّیدد ومهنــا:
یکيف يف ذلك أن یکون الباعث إیل القصد املذكور لیّ تذلّ    مدن دون تعدایلاهلل  أمدر  ة  و

أو رجداء الثدواب  أو اخلدوف مدن   (سدبحانه)له  فرق بنی أن یکون ذلك بداعي احلّب 
یعتب یداء بطدل  ولدو ضدّم  فلدو ضدّم   فهیا اإلخالص ر العقاب  و إلهیدا غیدره مدن  إلهیدا الر
یددد - أو املباحددة - كددالتنظیف مددن الوسددي - الضددمامئ الراجحددة فددإن قصددد هبددا  - كالتبر
إن كان الّد  ويف غیر  تقدح   القربة أیضا  مل لالسدتقالل صداحلا   اعي اإلهلدّي ذلك تقدح و

كدان منافیدا  لقصدد إاّل   وكدذا املقدارن ر ملتدأّخ ایقدح العجدب  وال  لزوما   األحوط عىل  إذا 
 بالعمل. تعایل رّب اإلدالل بأن میّن عىل ال القربة كما إذا وصل إیل حّد 

فات والغایدات غیرمهدا مدن الّصد دب والة الوجدوب وال الّندنیّ  تعتبر  ال :139مسألة 
  صدّح  - ا  جهدال  أو نسدیان - دب أو العکدسة  ولو نوى الوجدوب يف موضدع الّنداخلاّص 

 . رفع وهو متطهّ الرّ وكذا احلال إذا نوى التجدید وهو حمدث أو نوى 
ة املدذكورة متدام األجدزاء عدن النّید ة  عدین صددور النیّ  من استمرار  ُبّدَ  ال :140مسألة 

 ولو بالعود إیل النیّ 
ُ
 ة.نیّ أیت به بال  دة مااملواالة مع إعاد قبل فوات ویل بعد الترّد ة األ

 دة للوضوء كىف وضوء واحد.لو اجتمعت أسباب متعّد  :141مسألة 
إیل   للغسدددل واملسدددح إذا أمکنددده ذلدددك  ومدددع االضدددطرار مباشدددرة املتدددوّض  ومهنـــا:
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عدىل االسدتقالل بده   یقدر  یستعنی به  بأن یشاركه فیما ال نله أ جيوز  االستعانة بالغیر 
كان بعض أفعال الوضوء أو كلّ  إن ة النیّ ه یتویّل ولکنّ ها  سواء أ من  یتمّکن  مل بنفسه  و

بددا  حینئددذ  وّضددیُ  لددو عددىل هددذا الوجدده طلددب مددن غیددره أناملباشددرة و أه  واألحددوط وجو
كدّل  النّیدیتدویّل  أن یلدزم أن ة  إناملسدح بیدد املتدوّض  یکدون مهنمدا  و  میکدن مل  نفسده  و

بة اليت يف یده ومسح هبا.ذلك أخذ الُ   عنی الرطو
یکديف يف احلداالت الطارئدة ريّف املواالة  وهي التبابع الع ومهنا:  يف الغسل واملسح  و

أن یکدون الشدروع يف غسدل العضدو الالحدق أو  - احلاجة والنسیان كنفاد املاء وطروّ  -
األعضداء ت مجیدع األعضداء السدابقة علیده  فدإذا أّخدره حدّت جّفد مسحه قبل أن جتدّف 
یح أو ا  باجلفاف من جهة احلرّ  بأس الالسابقة بطل الوضوء  و لتجفیدف إذا كاندت والدر

 قة.ة متحقّ املواالة العرفیّ 
بددة يف مسترسددل اللحیددة  :142مســألة  بددا  عدددم االعتددداد ببقدداء الرطو األحددوط وجو

 اخلارج عن املعتاد.
مسددح  ُثَّ  الیسددرى ُثَّ  الیددد الیمددین ُثَّ  الترتیددب بددنی األعضدداء بتقدددل الوجدده ومهنــا:
بدا  عددم تقدد ُثَّ  الرأس واألحدوط اسدتحبابا  تقددل   ل الیسدرىالدرجلنی  واألحدوط وجو

كدّل  جيب الم  ومسحهما معا  كما تقّد  وجيوز   الرجل الیمین عضدو   الترتیب بنی أجدزاء 
 م.یکون الغسل من األعىل فاألعىل عىل ما تقّد  نعم جيب مراعاة أن

لو عکس الترتیب بنی األعضداء سدهوا  أعداد عدىل مدا حیصدل بده الترتیدب مدع عددم و
إاّل فوات املواال یکدون قدد أیت بداجلمیع عدن   أن استأنف  وكذا لدو عکدس عمددا   إاّل ة و
 فیستأنف.  الشرعّي  األمر  غیر 
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 الفصل الرابع
 أحكام اخللل

ا  الطهدارة ظّند ر  وكدذا لدو ظدّن يف الطهدارة تطّهد ن احلدث وشّك من تیقّ  :143مسألة 
إن ظددّن الّط يف احلدددث بددین عددىل  هددارة وشددّك ن الّط شددرعا   ولددو تددیقّ  معتبددر  غیددر   هددارة و

سددتأيت يف املسددألة  ةشددرعا   وتسددتثین مددن ذلددك صددورة واحددد معتبددر  ا  غیددر احلدددث ظّندد
(157.) 

ر  ر م واملتأّخ يف املتقّد  هارة وشّك ن احلدث والّط إذا تیقّ : 144مسألة  علم  سواء تطّهَ
یي الّط  .تار تهما مجیعا  یي احلدث  أو جهل تار  هارة  أو علم تار
هدارة بدین فیده الّط  یعتبدر  ايف الطهارة بعدد الصدالة أو غیرهدا مّمد ّك إذا ش :145مسألة 
ر عىل صّح  عىل العمدل  حبیدث  م منشأ الشّك  فیما إذا تقّد ملا یأيت  حّّت  ة العمل وتطّهَ

  ُثَّ  غفل ُثَّ    كما إذا أحدثلو التفت إلیه قبل العمل لشّك 
َ
بعدد الصدالة  شدّك  ُثَّ  صىّل

 ؤ حال الغفلة.يف التوّض 
ر  - مثال   - يف الطهارة يف أثناء الصالة إذا شّك  :146لة مسأ واستأنف  قطعها وتطّهَ
 الصالة.
ن اإلخددالل بَغسددل عضددو أو مسددحه أیت بدده و ددا بعددده مراعیددا  لددو تددیقّ  :147ســألة م

يف اإلتیددان بفعددل مددن أفعددال  للترتیددب واملددواالة وغیرمهددا مددن الشددرائط  وكددذا لددو شددّك 
ق شرط بعض يف حتقّ  يف ذلك بعد الفراغ أو شّك  ا لو شّك الوضوء قبل الفراغ منه  وأمّ 

إذا شدّك   فعال بعد الفراغ من ذلك الفعل ملاأل فدإن  يف اإلتیدان بداجلزء األخیدر  یلتفت  و
كالصدالة أو  بعد الدخول يف عمدل آخدر  كما لو شّك  - ق الفراغ العريّف كان ذلك مع حتقّ 
إاّل   مل - بعد فوات املواالة  . أیت بهیلتفت  و
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كددان الشددّك فیمدد مددا ذكرندداه آنفددا  مددن لددزوم االعتندداء بالشددّك  :148مســألة  أثندداء  ا إذا 
ب أو قبلدده  بعددد الدددخول يف اجلددزء املترّتدد یکددون الشددّك  یفددرق فیدده بددنی أن الوضددوء  ال
.یعتن بشکّ  ا هو فال  وأمّ الشّك  كثیر  بغیر  تّص ه تولکنّ   ه مطلقا 

ه نسي فیه بعد احلدث ولکنّ  جهة الشّك  إذا كان مأمورا  بالوضوء من :149مسألة 
يف  ر  حیکدم بدبطالن صدالته حبسدب الظداهر  فتجدب علیده اإلعدادة إن تدذكّ ه وصىّل شکّ 

 بعده. ر الوقت  والقضاء إن تذكّ 
كدددان متوّضددد :150مســـألة  ن بطدددالن أحدددد تدددیقّ  ُثَّ   أ للتجدیدددد وصدددىّل ئا  وتوّضدددإذا 
علیددده إعدددادة الوضدددوء  جتدددب الو ة صدددالته ا  حیکدددم بصدددّح مدددأّي  یعلدددم  ملالوضدددوءین و
 للصلوات اآلتیة.

علدددم حبددددوث حددددث بعدددد  ُثَّ   بعددددمها أ وضدددوءین وصدددىّل إذا توّضددد :151مســـألة 
هتا  ا الصدالة الديت أیت هبدا فیبدن عدىل صدّح أحدمها  جيب الوضوء للصالة اآلتیدة  وأّمد

كددان يف حمددّل  إذا  كددّل الفددرض قددد صددىّل  و د وضددوء صددالة  أعدداد الوضددوء كمددا یعیدد  بعددد 
حینئدذ   جيب الا إذا بيق وقت إحدامها فقط فأمّ الصالتنی إن مضى أو بيق وقهتما معا   

  صددالتنی أدائیّ  إعادهتددا  كمددا إذا صددىّل إاّل 
ُ
خددرى  أو تددنی ومضددى وقددت إحدددامها دون األ

  صالة قضائیّ صىّل 
ُ
ة ومضى وقت الثانیة  هذا مع اختالفهمدا يف العددد  خرى أدائیّ ة و 

إاّل  .الذمّ  يف ما صالة واحدة بقصد یکبيف بإتیان فو  ة مطلقا 
ه اجلزء یدري أنّ  ه ترك جزءا  منه والمن الوضوء أنّ ن بعد الفراغ إذا تیقّ  :152مسألة 

 ة وضوئه.حیکم بصّح  الواجب أو املستحّب 
ه مسدح عدىل احلائدل  أو مسدح يف إذا علم بعد الفراغ من الوضدوء أّند :153مسألة 

كدان هنداك مسدّو يف أّند   ولکدن شدّك سدحموضع الغسل  أو غسل يف موضع امل غ ه هدل 
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 جتب اإلعادة.  مل الوجه الشرعّي  بل كان عىل غیر  أو ال  ةأو تقیّ  لذلك من جبیرة
ه يف أّند ه دخل يف الوضوء وأیت ببعض أفعاله ولکدن شدّك ن أنّ إذا تیقّ  :154مسألة 

ة کددم بصددّح أمّتدده عددىل الوجدده الصددحیح أو ال  بددل عدددل عندده اختیددارا  أو اضددطرارا   حی
بعد  ى الوضوء اجلامع بنی الصحیح والفاسد  وكون الشّك إجياد مسمّ  وضوئه مع إحراز 

 كالصالة أو بعد فوات املواالة. بالدخول يف عمل آخر  ق الفراغ العريّف حتقّ 
تددده يف حاجبیّ  بعدددد الوضدددوء يف وجدددود احلاجدددب  أو شدددّك  إذا شدددّك : 155مســـألة 

ه وصل املاء حتته بدین عدىل ه أزاله أو أنّ ده يف أنّ بع كاخلامت  أو علم بوجوده ولکن شّك 
الوضوء كان قبدل حدوثده أو بعدده  يف أّن  ة  وكذا إذا علم بوجود احلاجب وشّك الصّح 
 ة.عىل الصّح یبن 

ه بعدده يف أّند أ وشدّك إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضدها جنسدا  فتوّضد :156مسألة 
رهددا كافیددا  يف  الَغسددل الوضددوّ   یکددن  ملجاسددة إذا ال  بددین عددىل بقدداء النأ أم توّضدد ُثَّ  طّهَ

ته  وكدذلك ا الوضدوء فیبدین عدىل صدّح تطهیره  فیجب َغسله ملا یأيت من األعمال  وأمّ 
ه له أم ال  فإّندره قبه طهّ بعد الوضوء يف أنّ  شّك  ُثَّ  سا  أ منه متنّج لو كان املاء الذي توّض 

بدده  ه تطهیددر سددا   فیجددب علیددوبقدداء املدداء متنّج ة وضددوئه حیکددم بصددّح  مددا القدداه مددن ثو
 وبدنه. 

 الفصل اخلامس
 نواقض الوضوء

مور
ُ
 : حیصل احلدث بأ

كدان خروجهمدددط  سددخروج البول والغائ والثاين: لاألّو   ّل دددع األصدا مدن املوضددواء أ
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  األصدّل أم من غیره مع انسدداد املوضدع  - اخللقة من هذه اجلهة للنوع أو لفرد شاّذ  -
كددان اخلددروج بدددفع ناقضددا  إاّل  یکددون الداده فددا مددع عدددم انسددوأّمدد كددان معتددادا  لدده أو   إذا 
كددان األحددوط اسددتحبابا  االنتقدداض بدده مطلقددا   والبلددل املشددتبه  طبیعددّي  إن  ال باآللددة  و

.  اخلارج قبل االستبراء حبکم البول ظاهرا 
یح مددن  ددرج الغدائط الثالـث: إذا صددق علهیددا أحددد  - م بیانددهاملتقددّد  - خددروج الدر

 ل ولو مع االعتیاد.بُ مسنی املعروفنی  وال عبرة  ا ترج من القُ اال
فددرق بددنی أن یکددون قامئددا  أو قاعدددا  أو  النددوم الغالددب عددىل السددمع  مددن غیددر  الرابــع:

ذلك   ما غلب عىل العقل من جنون  أو إغماء  أو سکر  أو غیر  مضطجعا   ومثله كّل 
 ت وحنوه.دون الهُبْ 

 .تعایلفصیل یأيت إن شاء اهلل االستحاضة عىل ت اخلامس:
إن تدنقض ال افإهّند  والنفاس واحلیض    اجلنابة :والثامن والسابع   سالساد وضدوء و
  الغسل.توجب إاّل  ال كانت

 يف أّن  أحد النواقض بین عىل العددم  وكدذا إذا شدّك  يف طروّ  إذا شّك  :157مسألة 
 أن یکددون قبددل االسددتبراء اّل ه یبددن عددىل عدددم كوندده بددوال   إ  فإّنددمددذّي  اخلددارج بددول أو
 ئا  انتقض وضوؤه.ه بول  فإن كان متوّض فیحکم بأنّ 
ینددتقض   معدده ءيء مددن الغددائط ملیکددن  ملإذا خددرج مدداء االحتقددان و :158مســألة 

 ء من الغائط معه.يف خروج ءي الوضوء  وكذا لو شّك 
تدرج  مدا لواألوّ   أو الدوذّي  أو الودّي  ذّي رروج املینتقض الوضوء  ال :159مسألة 

 .ترج بعد خروج املّن  ترج بعد خروج البول  والثالث ما بعد املالعبة  والثاين ما
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 الفصل السادس
 حكم دامئ احلدث

لدده أحددوال  - كدداملبطون  واملسددلوس  وحنومهددا - بدده احلدددث يف اجلملددة  مددن اسددتمرّ 
 ثالثة:
ولددو مددع  - را  أن جيددد فتددرة مددن الوقددت میکندده أن یددأيت فهیددا بالصددالة متطّهدد ویل:األُ 
یلزمده التدأخیر - عدىل واجباهتدا االقتصدار  كاندت  سدواء  فديف هدذه الصدورة جيدب ذلدك و أ

ل الوقددت أو يف أثنائدده ة يف أوّ الفتددرة يف أثندداء الوقددت أم يف آخددره  نعددم إذا كانددت الفتددر
إن أث ت صددالته إذا عمدل بوظیفتده الفعلّیدد مضدى زمددان الفتدرة صدّح حدّّت  یصدّلِ   ومل ة و

 . بالتأخیر
ــة: تسددع الطهددارة وبعددض  أصددال  أو تکددون لدده فتددرة یسددیرة ال جيددد فتددرة ال أن الثاني

 - یه تکلیفده الفعدّل م حسبما یقتضأو یغتسل أو یتیمّ  - أالصالة  فيف هذه الصورة یتوّض 
ناهئدا  وهدو بداق عدىل تدرج منده بعدد ذلدك قبدل الصدالة أو يف أث یعتدن  دا  والیصّل  ُثَّ 

مسدتند  حدثه املبتىل به أو نفس هذا احلدث غیدر  ه حدث غیر من یصدر   طهارته ما مل
  صدددول البدددرء  وتصدددّح إیل مرضددده ولدددو قبدددل ح

ُ
خدددرى أیضدددا  الواجبدددة منددده الصدددلوات األ

 إلهیا بعد الطهارة. یبادر  صالة وأن لکّل  ر یتطهّ  ة  واألحوط األویل أنواملستحبّ 
بدا  يف هدذه واأل  أن تکون له فترة تسدع الطهدارة وبعدض الصدالة الثالثة: حدوط وجو

جتدیدد الطهدارة إذا جيدب  التیدان بالصدالة يف الفتدرة  ولکدن الصورة حتصیل الطهارة واإل
م يف بالتفصدیل املتقدّد  حیددث حددثا  آخدر   أنفاجأه احلددث أثنداء الصدالة أو بعددها إاّل 

كّلمددا فاجددأجيددّد  للمبطدون أن سددّیما ورة الثانیددة  واألحدوط اسددتحبابا  والالصد ه د الطهدارة 
یبن علهیا ما احلد كثیدرا  حبیدث یکدون موجبدا  للحدرج  التکدرار  یکدن  ملث أثناء صالته و
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بسدبب اسدتغراق احلددث املفداجح  - نوعا   أو لفوات املواالة املعتبرة بنی أجزاء الصالة
یال   األحدوط اسدتحبابا  إذا أحددث بعدد  كمدا أّن  - أو جتدید الطهارة أو مها معا  زمانا  طدو

خرى.ّد الصالة أن جي
ُ
 د الطهارة لصالة  

 جيدب ملرا  تیدان فهیدا بالصدالة متطّهدإذا احتمدل حصدول فتدرة میکنده اإل :160مسألة 
إلهیددا وانکشددف بعددد ذلددك وجددود الفتددرة  تأخیرهددا إیل أن ینکشددف احلددال  نعددم لددو بددادر 
 انکشدف ُثَّ  م الفتدرةإذا اعتقد عد فیمالزمته إعادهتا عىل األحوط لزوما   وكذلك احلال 

 ة الصالة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.بصّح   یضرّ  خالفه  نعم ال
ي النجاسدة إیل بدنده ظ من تعّد جيب عىل املسلوس واملبطون التحفّ  :161مسألة 
بدده  كددیس أو حنددوه  ووثو صددالة  نعددم األحددوط  تغییددره لکددّل جيددب  المهمددا أمکددن بوضددع 

بددا  تطهیددر  احلالددة  ن مندده  كمددا يف غیددر الة مددع الددتمکّ صدد س مددن بدندده لکددّل مددا تددنّج  وجو
 مة.الثانیة من احلاالت املتقّد 

 الفصل السابع
 الوضوء غایات

ة الصالة واجبة كانت أو مندوبة  وكذا ف علیه صّح الوضوء لنفسه  وتبوقّ  جيب ال
ة بددل وسددجود السددهو عددىل األحددوط اسددتحبابا   ومثددل الصددالة الطددواف أجزاؤهددا املنسددیّ 
یضة  وهو مدا إن كانتدا مسدتحبّ كدان جدزءا  مدن حّجد الفر تنی  دون الطدواف ة أو عمدرة و

إن وجب بالنذر  نعم یستحّب   له. املندوب و
ا   بددل ا  نفسددیّ یثبددت كوندده مسددتحبّ   مل الوضددوء الرافددع للحدددث األصددغر  :162مســألة 
اإلتیدددان بددده بقصدددد  هدددو الکدددون عدددىل الطهدددارة احلاصدددلة بالوضدددوء  فیجدددوز  املسدددتحّب 
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 داع   بة علهیا  بل بدأّي غایة من الغایات املترتّ  اإلتیان به بقصد أّي  وز حصوهلا  كما جي
ّب  إن كان هو االجتنداب مدن حمدرم كمدّس كبابدة القدرآن  وأّمد قر  ا الوضدوء التجدیددّي و
الثابددت اسددتحبابه هددو    ولکددّن نفسددّي  فهددو مسددتحّب  مددن احلدددث األصددغر  ر للمتطّهدد

.ذلك فیؤیت به  ا يف غیر ة  وأمّ صال التجدید لصاليت الصبح واملغرب بل لکّل   رجاء 
والتشددید وحنومهدا    املدّد حدّّت  للمحددث مدّس كبابدة القدرآن  جيدوز ال :163مسألة 

یلحدق هبدا عدىل  مّس اسدم اجلاللدة وسدائر  وال بدا   و أمسائده وصدفاته عدىل األحدوط وجو
علدهیم )صدلوات اهلل وسدالمه  دة النسداءاألنبیداء واألوصدیاء وسدیّ األحوط األویل أمساء 

 .أمجعنی(
یان احلکم املدذكور  فرق ال :164مسألة    املهجدورة بدنی أندواع اخلطدوط حدّّت  يف جر

یدد واحلفددر مهنددا  وال بددنی الکبابددة باملددداد  يف املدداّس بددنی  فددرق ال  كمددا اوغیرهدد ز والتطر
 تابع للبشرة. إذا كان غیر  بالشعر  جيري احلکم يف املّس  غیره  نعم اله احلیاة وحتلّ  ما

 وبدددون املکبدددکددره بدددرآن وغیدددة بنی القددركددام املشتدداط يف األلفددداملن :165ألة مس
إاّل  اممّ  - بضمیمة بعضه إیل بعض - كدان  سدواءله  أثر   فالیصدق علیه القرآن عرفا  و أ
مراعاة مقتضى االحتیاط مع طدرّو التفرقدة علیده  یترك الملوجد قاصدا  لذلك أم ال  نعم ا

 ة.بعد الکباب
 ة عمددل كمددا مددّر قددد تکددون شددرطا  لصددّح  الطهددارة مددن احلدددث األصددغر : 166مسـألة 

بعض أمثلته  وقد تکون شرطا  لكاله وسیأيت بعض موارده  وقدد تکدون شدرطا  جلدوازه 
یعبّ  - مكما تقّد  - كبابة القرآن كمّس  )غایات الوضوء( د عن األعمال املشروطة هبا ب ر و

إذا وجبت إحدى هدذه الغایدات ولدو لندذر  اإلتیان به نظرا  إیل جواز  أو شدهبه  ألجلها  و
إذا  وء املوصل إلهیا بالوجوب الغیدرّي صف الوضیبّ  صدف باالسدتحباب ت یبّ اسدتحبّ  و
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 ّا دددك احلدددة مدن مناسدددتکون الطهارة شرطا  لكاله الطواف املندوب ومجل ا  وممّ الغیرّي 
وتدالوة  ومنده أیضدا  صدالة اجلندائز كدالوقوفنی ورمدي اجلمدار   - الطدواف وصدالته غیر  -

 القرآن والدعاء وطلب احلاجة وغیرها.
یضدة ولدو قبدل دخدول وقهتدا   جيوز  :167مسألة  اإلتیدان بالوضدوء بقصدد فعدل الفر
 من الغایات.  وكذا بقصد ما مرّ   اإلتیان به بقصد الکون عىل الطهارة كما جيوز 

 الفصل الثامن
 ومكروهات  الوضوء مستحّبات

وضدع  :علدهیم( )رضدوان اهلل تعدایل ء عىل ما ذكره العلماءسنن الوضو :168 مسألة
اإلناء الذي یغترف منه عىل الیمنی  والتسمیة  والددعاء باملدأثور  وغسدل الیددین مدن 

ة حلدددث النددوم أو البددول مددرّ  - قبددل إدخاهلمددا يف اإلندداء الددذي یغتددرف مندده - الزندددین
وتثلیهثمددا  وتقدددل املضمضددة  والدددعاء  تنی  واملضمضددة  واالستنشدداق وللغددائط مددرّ 
والدددرجلنی  وتثنیدددة  د غسدددل الوجددده والیددددین  ومسدددح الدددرأسعنددددمها  وعنددد باملدددأثور 

الغسالت  واألحوط استحبابا  عدم التثنیدة يف الیسدرى احتیاطدا  للمسدح هبدا  وكدذلك 
الیمددین إذا أراد املسددح هبددا مددن دون أن یسددتعملها يف غسددل الیسددرى  وكددذلك الوجدده 

یسدتحّب ألخد ذراعیدده يف  أن یبددأ الرجدل بظداهر  ذ البلدل منده عندد جفداف بلدل الیدد  و
یکدددره االسدددتعانة بدددالغیر  ویل والثانیدددة  واملدددرأة تبددددأ بالبددداطن فهیمدددا  و

ُ
يف  الَغسدددلة األ
 ة.یبالقرمات املقّد 



 

 املبحث الرابع
 سل الُغ 

 ّس س  ومددوالواجددب مندده لغیددره: غسددل اجلنابددة  واحلددیض  واالستحاضددة  والنفددا
 األموات.

 غسل األموات.: والواجب لنفسه
 فهنا مقاصد: 

 لاملقصد األّو 
 غسل اجلنابة 

 وفیه فصول: 

 لالفصل األّو 
 سبب اجلنابة 

 وهو أمران:
كددان  خددروج املددّن  ل:األّو  بشددهوة أو بدددوهنا مددن املوضددع املعتدداد  وكددذا مددن غیددره إذا 

إاّل اخلدددروج طبیعّیددد كدددان حمددددثا   فددداألحوط لزومدددا  اجلمدددع بدددنی الغا   و سدددل والوضدددوء إذا 
 الرجل. باألصغر  هذا يف

إن يأّمددا املددرأة فهددو  أّن السددائل اخلددارج مددن بدداملعین املعددروف  إاّل  یکددن هلددا مددّن  مل و
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وهلا مدا إذا اقتدرن ذلدك بوصدّن فیاملدمعه اإلنزال عرفدا  حبکدم  ُقُبلها بشهوة حبیث یصدق
  .یقترن بذلك عىل األحوط لزوما   ملإن بل و )الرعشة( ّي اجلنسذ ّذ لالتإیل ذروة 
الفدرج وحیصدل  یتجداوز  الدذي ال شدهوة والبلدل املوضدعّي  ا السدائل اخلدارج بغیدر وأمّ 
. ة اخلفیفة فهما الاإلثارة اجلنسیّ ب  یوجبان شیئا 

إن  خلارج مّن السائل ا إذا علم أّن : 169مسألة  ذلدك  یعلم  ملجرى علیه حكه  و
السلمي  ومدع انتفداء واحدد مهندا أمارة علیه يف الشخص اجلسد  فالشهوة والدفق وفتور 

یض فیکيف خروجه منه بشهوة.ا   وأمّ حیکم بکونه منیّ  ال  ا املر
ب: 170مسألة  یغتسدل مهندا   ه منه  نابة ملا   وعلم أنّ ه منیّ من وجد عىل بدنه أو ثو

كددّل و یعیددد  ن وحیتمددل سددبقها عددىل اجلنابددة املددذكورة  د صددالة ال جددب علیدده الغسددل  و
یي جتددب  اله حیتمددل سددبقها علهیددا فإّندد مددا یي اجلنابددة وجهددل تددار إن علددم تددار إعادهتددا و

إناإلعادة  الصالة ولکّن   علیه ءيء. جيب  مله منه أنّ  یعلم  مل أحوط استحبابا   و
ا مدن اجلنابة بنی شخصنی یعلم واحد مهنما أو كالمها أهّن  أمر  إذا دار  :171مسألة 

 أحدمها ففیه صورتان:
بالنسددبة إیل العددامل  واقعددا  موضددوعا  حلکددم إلزامددّي  کددون جنابددة اآلخددر ت أن ویل:األُ 
قتدى به لوال ن یُ إذا كان ممّ  - قتداء به يف الصالةاال نابة إمجاال   وذلك كعدم جواز باجل
یدغ ذمّ استئجاره للنیابة عدن املّید وعدم جواز  - ذلك تده ت يف الصدالة الديت وظیفتده تفر

العلدم فیجدب عدىل نفسده  ة جيب عىل العامل باإلمجال ترتیدب آثدار مهنا  فيف هذه الصور
كددان مسددبوقا  باحلدددث األصددغر  - الُغسددل  للعلددم حتصددیال   وكددذا الوضددوء أیضددا  إذا 
قتداء به اال ة يف الصالة قبل اغتساله  والللنیاب اآلخر  له استئجار   جيوز الو - بالطهارة

 قتدداء بده للعلدم التفصدیّل اال  جيدوز اللها فدا قبل حتصدیارة لنفسه  وأمّ بعد حتصیل الطه
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.ببطالن ا  لصالة حینئذ 
باإلضدددافة إیل العدددامل  موضدددوعا  حلکدددم إلزامدددّي  تکدددون جنابدددة اآلخدددر  أن ال الثانيـــة:

 الغسل عىل العامل باجلنابة. جيب الباجلنابة إمجاال   ففهیا 
 هذا بالنسبة إیل حکم الشخصنی نفسهیما.

لده   جيدوز الفد - ا مهدا بدذلكیعلمد ملولدو  - ابدة أحددمها إمجداال  ا غیرمها العدامل  نوأمّ 
ئتمدام هبمدا مجیعدا   مهنما موردا  لالبتالء  فضال  عن اال االئتمام بأّي مهنما إن كان كّل 

 ة.فیه الطهارة الواقعیّ  یعتبر  اله استنابة أحدمها يف صالة أو غیرها ممّ   جيوز الكما 
وقبدل االسدتبراء منده بدالبول  ج بعدد خدروج املدّن البلل املشکوك اخلدار :172مسألة 
. حبکم املّن   ظاهرا 

یتحقّ نزِ یُ   اجلماع ولو مل الثاين:  مدن املدرأة   ر بُ ل أو الّدُ بُ ق بدخول احلشفة يف القُ ل  و
كانا ا يف غیرها فاألحوط لزوما  اجلمع بنی الُغسل والوضوء للواطح واملوطوء فیما إذا وأمّ 

إددحمدثنی باحلدث األصغ یکددددل فقدددبالُغس يفدد یکباّل ر  و ة دددوع احلشفددديف يف مقطدددط  و
إن  ما   قدارها. یکن  ملیصدق معه اإلدخال عرفا  و

 فدرق بدنی الصدغیر  قت اجلنابة للطرفنی  من غیر ق اجلماع حتقّ إذا حتقّ  :173مسألة 

 ت.واملیِّ  والکبیر  والعاقل واملجنون  والقاصد وغیره  واحلّي 
 ممتزجددا  بشدديء مددن الدددم وجددب الُغسددل بعددد العلددم إذا خددرج املددّن  :174مســألة 
إذا نزل  بامتزاجه  الغسل رروجه.جيب  ملإیل املثانة واسهتلك يف البول به  و

تددرج إیل اخلددارج   أو بغیددره ومله بدداالحتالم عددن حمّلدد ك املددّن إذا حتددرّ  :175مســألة 
 الغسل. جيب ال

إن للشخص إجناب نفس جيوز  :176مسألة  بة زوجته بعد دخدول الوقدت و ه  قار
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إذا  یقدر  كان ال ا لده ذلدك  وأّمد  جيدوز الم أیضدا  نا  مدن التدیمّ متمکّ  یکن  ملعىل الغسل  و
یبطدل  وط لزومدا  أن اللدو أحددث فداألح ن مدن الوضدوءیدتمکّ  یکدن  ملئا  ومن كان متوّض 
 إذا كان بعد دخول الوقت. هوضوء

 علیدده الُغسددلجيددب  ال؟  حصددل الدددخول أم ال ه هددليف أّندد : إذا شددّك 177مســألة 
 أو غیرمها. ر بُ و ُد املدخول فیه فرج أ يف أّن  لو شّك  جيب الوكذا 

كدددون إدخدددال احلشدددفة فدددرق ال :178مســـألة  موجبدددا  للجنابدددة بدددنی  - مدددثال   - يف 
 ذلك.  ى بکیس أو غیر دا  أو ملفوفا  ررقة أو مغّط جمرّ  یکون الذكر  أن

 الفصل الثاين
 ت  أو جوازه عىل غسل اجلنابةف صّح توقّ فيما ی

 
ُ
 : موروهو  
ة  بددل وسددجود وكددذا أجزاؤهددا املنسددیّ  - عدددا صددالة اجلنددائز - الصددالة مطلقددا   ل:األّو 

.  السهو عىل األحوط استحبابا 
إن كان جزءا  من حّج  الثاين: یضة و م تقدّد  ة أو عمرة مندوبتنی مثل ماالطواف الفر

 مراعداة مقتضدى یترك ندوب من املجنب إشکال فالواف املة الطيف الوضوء  ويف صّح 
 االحتیاط يف ذلك.

رمضدان أو قضدائه  د البقداء عدىل اجلنابدة يف شدهر ه لو تعّمدصوم   عین أنّ ال الثالث:
رمضدان دون قضدائه   بطل صومه  وكذا صوم نداس الُغسدل يف شدهر   طلع الفجر حّّت 

 .تعایله إن شاء اهلل عىل ما سیأيت يف حملّ 
یف  ومّس  مّس  ع:الراب  م يف الوضوء.مثل ما تقّد  تعایلاسم اهلل  كبابة القرآن الشر
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كدان لوضدع ءيء فهیدا   اخلامس: إن  اللبث يف املساجد  بل مطلق الدخول فهیدا و
أو مددن خارجهددا  كمددا  ل االجتیدداز بددل األحددوط لزومددا  عدددم وضددع ءيء فهیددا ولددو يف حددا

جيددوز   جيددوز ال فهیددا بالدددخول مددن بدداب مددثال   تیدداز االج الدددخول ألخددذ ءيء مهنددا  و
یفنی )املسدجد احلدرام  ومسدجد النديّب إاّل  واخلروج مدن آخدر  صدىّل   يف املسدجدین الشدر
إن كان عىل حنو االجتیاز  جيوز اله فإنّ  (اهلل علیه وآله  . الدخول فهیما و

با  إحلاق املشاهد   باملسداجد  )علدهیم السدالم( فة للمعصدومنیاملشدرّ واألحوط وجو
جدا  كمدا ثبدت يف یثبدت كونده مسد  فیما مل - یلحق هبا أروقهتا ذكورة  والألحکام امليف ا
. یلحق هبا الصحن املطّهر  كما ال - بعضها إن كان اإلحلاق أحوط استحبابا   و

لت  وفّصددامل السددجدة  )العددزامئ  وهددي  آیددة السددجدة مددن سددور قددراءة  الســادس:
  بعض البسملة.حّّت ام السورة هبا واألحوط استحبابا  إحلاق مت( والنجم  والعلق

مهندددا  بدددنی املعمدددور يف حرمدددة دخدددول اجلندددب يف املسددداجد  فدددرق ال :179مســـألة 
إن مل  ه مسددجدفیدده أحددد  بشددرط بقدداء العنددوان عرفددا  بددأن یصدددق أّندد یصددّلِ   واخلددراب و
كّلده  فدرق الة  بداملسدجدیّ  ب علیده آثدار تبرّتد ا مع زوال العنوان فالخراب  وأمّ  يف ذلدك 
  املساجد يف األرا  املفتوحة عنوة وغیرها.بنی

تدده ومنارتدده يف كوندده جددزءا  مددن املسددجد مددن صددحنه وحجرا مددا یشددّك  :180مســألة 
لمنی علیده ولدو كاندت هدي یدد املسد - تدهأمدارة عدىل جزئیّ  تکدن  ملوحیطانه وحنو ذلدك و
 جتري علیه أحکامها. ال - ةبعنوان املسجدیّ 

اجلنب لکنس املسجد وحندوه كالصدبغ والتدرممي يف   یستأجر أن  جيوز ال :181مسألة 
اسددتحقاقه أجددرة  اة  ويفاألجددرة املسددمّ  یسددتحّق  ل اجلنابددة  بددل اإلجددارة فاسدددة والحددا

اسدتئجاره لدذلك  مراعاة مقتضى االحتیداط يف ذلدك  نعدم جيدوز یترك  الاملثل إشکال ف
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إن تقیید بزمان اجلنابة فیستحّق  من غیر  حاهلدا  هدذا إذا علدم  أیت بده األجدرة حینئدذ  و
واملجنددون  اسددتئجاره مطلقددا   وكددذلك الصدديّب  ا إذا جهددل هبددا فیجدوز  نابتدده  أّمدد األجیدر 
 اجلنب.

 صدنی وعلدم اجلندب مهنمدا  نابتددهإذا علدم إمجداال  جنابدة أحدد الشخ :182مسـألة 
ذلك أو حنو  أحدمها لقراءة العزامئ  أو دخول املساجد استئجار  استئجارمها وال  جيوز ال
.لیفا  وتک جار ئاالست جواز   فالظاهر إاّل وحیرم عىل اجلنب  اممّ   وضعا 

 إذا مددات املددذكورة  إاّل حیددرم ءيء مددن املحرّ  يف اجلنابددة ال مددع الشددّك  :183 مســألة
 كانت حالته السابقة هي اجلنابة. 

 الفصل الثالث
 ما یكره للجنب

كل والشدرب إاّل  ه یکرهأنّ علهیم( )رضوان اهلل تعایل الفقهاء  قد ذكر   بعدد للجنب األ
الوضوء  أو بعد غسل الیددین والتمضدمض وغسدل الوجده  وتدزول مرتبدة مدن الکراهدة 

یکره قراءة ما زاد عىل سبع آیات مدن غیدر  العدزامئ  بدل األحدوط  بغسل الیدین فقط  و
یکره أیضا  مّس ما عدا الکبابة من  استحبابا  عدم قراءة ءيء من القرآن مادام جنبا   و

 م بدل الغسل. أ أو یتیمّ  أن یتوّض املصحف  والنوم جنبا  إاّل 

 الفصل الرابع
 واجبات غسل اجلنابة

مور
ُ
 :  وهي  
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 ة الوضوء.م يف نیّ ة  وجيري فهیا ما تقّد النیّ  :مفهنا
من رفع احلاجدب   ُبّدَ  الاه  فق به مسمّ البشرة عىل وجه یتحقّ  َغسل ظاهر  ومهنا:
كدان إاّل  غسل الشعر  جيب ال بالتخلیل  وإیل البشرة إاّل  عهیصل املاء م ال وختلیل ما  ما 

كددان األحددوط اسددتحبابا  غ مددن توابددع البدددن كالشددعر  إن  سددل مطلددق الشددعر  الرقیددق و
ه يف أّند غسل البواطن كباطن العنی واألذن والفم  نعم جيب غسدل مدا یشدّك جيب  الو

إن علم أنّ  من الباطن أو الظاهر  بدا  يف تبّد  شّك  ُثَّ  ه كان من الباطنو له فداألحوط وجو
.  غسله أیضا 
 تنی:اإلتیان بالُغسل عىل إحدى كیفیّ  ومهنا:

 
ُ
بدا  فیده أن یغسدل أوّ  :والمهـاأ ة بقّیدد ُثَّ  ال  متدام الدرأس والرقبدةالترتیدب  واألحدوط وجو

 ُبّدَ  متام النصف األیسر  وال ُثَّ  ألمینال  متام النصف االبدن  واألحوط األویل أن یغسل أوّ 
علم بإتیان حیصل ال  صل به إذا ملا یبّ ممّ  ءيء من اآلخر عضو من إدخال  يف َغسل كّل 
ترتیب هنا بنی أجزاء كّل عضو  فله أن یغسل األسفل منه قبل   بذلك  والالواجب إاّل 
 ی  ى كیدف كدان  فیجدزة  صوصة للغسل هنا  بل یکيف املسدمّ ه ال كیفیّ األعىل  كما أنّ 

اجلانب األیسر  كما یکيف رمس الدبعض   ُثَّ  اجلانب األمین  ُثَّ  ال  رمس الرأس باملاء أوّ 
 . عىل اآلخر والصّب 

ین: دفعددّي  :ثانيهتمــا جيّي  االرمتدداس  وهددو عددىل حنددو  املدداءل هددو تغطیددة   واألوّ وتدددر
جيّي االنغمداس  یعتبدر  دفعّي  ملجموع البدن وستره جلمیع أجزائه  وهو أمر  مدة مقّد  التددر

جيا  مدع الدتحفّ والثداين هدو   له ة  ظ فیده عدىل الوحددة العرفّیدغمدس البددن يف املداء تددر
 ل.مة له كما يف النحو األوّ مقّد  ال جزء من البدن جزءا  من الغسل فیکون غمس كّل 

یعتبر   يف الثاين أن یکون كل جزء من البدن خدارج املداء قبدل رمسده بقصدد الغسدل   و
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یکيف يف النحو األوّ   رمسه فیه بقصد الغسل. ُثَّ  اءل خروج بعض البدن من املو
ل جيب أن تکون مقارنة للتغطیة يف زمدان حددو ا ة يف النحو األوّ النیّ : 184مسألة 
ف ذلدك ا إذا توّقدة كدىف  وأّمدق هبا استیالء املاء عدىل مجیدع البددن مقروندا  بالنّیدفإذا حتقّ 
ة النّید مدن اسدتمرار  ُبدّدَ  الأو رفع القدم عن األرض مدثال  فد كبخلیل الشعر  آخر  عىل أمر 

ة الغسددل باالرمتدداس مددن حددنی التغطیددة إیل حددنی وصددول املدداء إیل متددام األجددزاء  أو نّیدد
ل ة مقارندة لغمدس أوّ ا يف النحو الثداين فتجدب النّیداملقارن مع وصوله إلهیا  وأمّ  البقاّ  

 جزء من البدن يف املاء واستمرارها إیل حنی غمس اجلمیع.
ب :185مسألة  یدك البددن حتدت املداء األحوط وجو كبفداء يف الغسدل بتحر ا  عدم اال

كددأن یکددون مجیددع بدندده حتددت املدداء فیقصددد الغسددل التددرتیيّب  یددك  بقصددد الغسددل   بتحر
یددك بعددض األعضدداء وهددو يف املدداء بقصددد  ُثَّ  ال  الددرأس والرقبددة أوّ  اجلددانبنی  وكددذلك حتر

كبفاء يف الغسل بإخراج البد با  عدم اال دن مدن املداء بقصدد غسله  وأیضا  األحوط وجو
 الغسل  ومثله إخراج بعض األعضاء من املاء بقصد غسله.

إباحتدده   - بددل ونظافتدده عددىل األحددوط لزومددا   - إطددالق املدداء  وطهارتدده ومهنــا: و
معدده مددن اسددتعمال املدداء  وطهددارة العضددو  ر یتضددرّ  اواملباشددرة اختیددارا   وعدددم املددرض مّمدد

 م يف الوضوء. املغسول عىل حنو ما تقّد 
  وحکم اجلبیرة واحلائدل إباحة اإلناء واملصّب  ق باعتبار م فیه أیضا  ما یتعلّ د تقّد وق

غ للوضدوء والنسدیان وارتفداع السدبب املسدّو  وغیرمها من أفراد الضدرورة  وحکدم الشدّك 
الناقص يف األثناء وبعد الفراغ منه  والُغسل كالوضوء يف مجیع ذلك  نعدم یفتدرق عنده 

مراعاة األعدىل فداألعىل  منه  وكذلك عدم اعتبار  فیه يف الترتیيّب  املواالة يف عدم اعتبار 
 . عضو يف غسل كّل 
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أفضل مدن  مع مراعاة الترتیب فیه بنی األمین واألیسر  : الغسل الترتیيّب 186مسألة 
 .الغسل االرمتاّس 

وكدددذا   بقسدددمیه إیل االرمتددداّس  العددددول مدددن الغسدددل التدددرتیيّب  جيدددوز : 187مســـألة 
أي رفدع  إیل غیدره  هدذا يف العددول االسدتئنايّف  القسم الثاين مدن االرمتداّس العدول من 
 إیل االرمتداّس  مدن التدرتیيّب  ا العددول التكدیّل ا شدرع فیده واسدتئناف غیدره  وأّمدالید عمّ 
 فیه ذلك. ر جائز  وكذا العکس فیما یتصّو  فغیر 

كدا جيوز  :188مسألة  إن  ن جيدري عدىل املداء يف الغسل االرمتاس فیما دون الکدّر  و
كبر  . حینئذ  حکم املستعمل يف رفع احلدث األ

  ضیقه صّح غسله.إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبنّی  :189مسألة 
ماء ُغسل املرأة من اجلنابدة أو احلدیض أو حنومهدا مدن النفقدة الواجبدة  :190مسألة 
 لزوج.عىل ا

لکدن كدان حبیدث لدو سدئل مداذا و ة تفصدیال  النّید یستحضدر   إذا اغتسدل ومل :191مسألة 
لعدارض كخدوف  ال - يف اجلدواب ا لدو كدان یتحّیدر ه یغتسل كىف ذلك  أمّ ألجاب بأنّ   تفعل

 ة.فعمله باطل  النتفاء النیّ  - النفس عن الداعي اإلهلّي  ر أو حنوه  بل من جهة عدم تأثّ 
قبیددل اإلذن باالسددتفادة مندده مددن  أّن  ام العمددومّي املتعددارف يف احلّمدد :192مســألة 

كددان قاصدددا  حددنی االغتسددال عدددم  معّجدداإلباحددة املشددروطة بدددفع نقددد معددنّی  ال   فددإن 
كدان قاصددا  إعطداء غیدر امّي إعطاء العوض للحمّ  كدان قاصددا  العدوض املعدنّی    أو    أو 
إن  دا  يف ذلكللتأجیل  أو كان مترّد   استرضاه بعد ذلك.  بطل غسله و

ه اغتسدل أم يف أّند ل  وبعد اخلدروج شدّك ام لیغتسإذا ذهب إیل احلمّ  :193مسألة 
ه اغتسددل عددىل الوجدده يف أّندد ه اغتسددل لکددن شددّك بددین عددىل العدددم  ولددو علددم أّندد  ال

 ة.بین عىل الصّح   الصحیح أم ال
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لدك میندع ذ  ّخن بالوقود املغصدوب ملام مباحا  لکن سإذا كان ماء احلمّ  :194مسألة 
 سل فیه.من الغُ 

ة  إذا علدم بعمدوم الوقفّیدحوض املدرسة وحندوه  إاّل  سل يفالغُ   جيوز ال :195مسألة 
یددان العددادة باغتسددال أهلدده أو غیددرهم فیدده مددن دون منددع  أو اإلباحددة  ولددو مددن جهددة جر

 أحد.
كن العاّمدلبدرّ كمداء ا - املاء املسدّبل :196مسألة  الوضدوء   جيدوز ال - ةادات يف األمدا

  مع العلم بعموم املنفعة املسّبلة.وال الغسل منه إاّل 
كددان حمرّ  حددال الُغسددل الغصدديّب  لددبس املئددزر  :197مســألة  إن  ه مددا  يف نفسدده لکّنددو

 یوجب بطالن الُغسل.  ال

 الفصل اخلامس
 األغسال أحكام من ومجلة اجلنابة غسل مستحّبات

َغسل الیدین أمام الُغسل  ه یستحّب أنّ  :علهیم( )رضوان اهلل تعایل العلماء قد ذكر 
إمدرار  ُثَّ  املضمضة ثالثا   ُثَّ  من املرفقنی ثالثا   الیدد عدىل مدا تنالده  االستنشداق ثالثدا   و

ّكد  بدل یمن اجلسد خصوصا  يف التدرتیيّب  حیتداج إیل  د يف ذلدك ويف ختلیدل مدانبغدي التأ
 التخلیل  ونزع اخلامت وحنوه  واالستبراء بالبول قبل الُغسل.

لکدددن إذا تركددده ة الُغسدددل  االسدددتبراء بدددالبول لدددیس شدددرطا  يف صدددّح  :198مســـألة 
ظداهرا   فیجدب الُغسدل  جرى علیه حکم املّن  خرج منه بلل مشتبه باملّن  ُثَّ  واغتسل
 - بدذلك أو بغیدره -  إذا علدمالبدول أم ال  إاّل  ر   سدواء اسدتبرأ باخلرطدات لتعدّذ له كاملّن 

 يف املجرى. عدم بقاء ءيء من املّن 
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إن  جتب إعدادة الغسدل  قبله  مل قد بال یکن  ملال بعد الُغسل وإذا ب: 199مسألة  و
  مع البول. ءيء من املّن  احتمل خروج
ول واخلرطدات املشتبه بنی البول واملدّن بعدد االسدتبراء بدالب أمر  إذا دار  :200مسألة 

إن كان قد كىف اإلتیان بالوضوء بعدد الُغسدل  منده احلددث األصدغر  ر یصدد ملاغتسل و و
 قبل خروج البلل املشتبه.و

ما اشترط به  وكذلك غیره مدن  غسل اجلنابة عن الوضوء لکّل  ی  جيز :201سألة م
 هتا.األغسال اليت ثبتت مشروعیّ 

بة مشتهبة بعد الُغسل وشّك  :202مسألة  ه اسدتبرأ بدالبول أم يف أنّ  إذا خرجت رطو
 فیجب علیه الغسل.بین عىل عدمه    ال

بة املشت فرق ال :203مسألة  یان حکم الرطو باه بعدد أن یکون االشدتبنی  هبةيف جر
مدن جهدة العمدى أو  یکون قبلده ولدو لعددم إمکدان االختبدار  وبنی أن الفحص واالختبار 
 الظلمة أو حنو ذلك.

یتّمددده   أثنددداء الُغسدددل مدددن اجلنابدددة فلددده أن يف لدددو أحددددث باألصدددغر  :204مســـألة 
بددا  ضددّم  إیل  يّب مددن التددرتی الوضددوء إلیدده حینئددذ   ولدده العدددول االسددتئنايّف  واألحددوط وجو

 الوضوء. وال حاجة حینئذ  إیل ضّم   وبالعکس االرمتاّس 
م تقدّد  مدا جرى علیه األغسال باحلدث األصغر  إذا أحدث أثناء سائر  :205مسألة 

 حال. ه جيب فهیا الوضوء عىل كّل طة فإنّ  يف االستحاضة املتوّس يف ُغسل اجلنابة  إاّل 
كبر  :206مسألة   ل  فإن كان مماثال  للحددث السدابقيف أثناء الُغس إذا أحدث باأل

فددال إشددکال يف وجددوب  - ت يف أثندداء غسددلهكاجلنابددة يف أثندداء ُغسددلها أو مددّس املّیدد -
إن كان  الفا  له ملا جيدوزیبطل غسله فیتمّ   الستئناف  و یدأيت بداآلخر  و  االسدتئناف  ه و
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 طة.االستحاضة املتوّس  غیر  الوضوء بعده يف جيب الو هلما  واحد   بُغسل  
يف َغسل الرأس والرقبة قبل الددخول يف َغسدل البددن رجدع  إذا شّك  :207مسألة 

يف َغسدل الطدرف  وأیت به  وكذا إذا كان بعد الدخول فیه عىل األحوط لزوما   ولو شّك 
شددّك نعددم إذا مددع الدددخول يف َغسددل الطددرف األیسددر   األمیددن فددالالزم االعتندداء بدده حددّّت 
 یعددِ   غسددل معظمهددا مل إحددراز  ل بعددض األجددزاء مددعغسدد معتدداد املددواالة بعددد فواهتددا يف

 بشّکه.
  یعدِ  بالشدّك   ته وفسداده مليف صّح  شّك  ُثَّ  األعضاءإذا َغسل أحد  :208سألة م

كان الشّك   أم كان قبله. بعد دخوله يف َغسل العضو اآلخر  سواء أ
إذا شّك  إذا شّك : 209مسألة  یه بعد ف يف اإلتیان بُغسل اجلنابة بین عىل عدمه  و
 يف الوقت وصدر  تة وحدث الشّك قّ  إذا كانت موجتب إعادهتا  إاّل   الة ملالفراغ من الص

جيددب علیدده  بعددد الصددالة فددإّن  مندده احلدددث األصددغر  األحددوط لزومددا  إعادهتددا حینئددذ   و
كبدر ف صدّح عمل تبوقّ  الغسل لکّل   مدن غیدر  ته أو جدوازه عدىل الطهدارة مدن احلددث األ

  مثل مّس كبابة القرآن.ا حّّت فرق بنی الصالة وغیره
ین:  وهذا الُغسل میکن أن یقع عىل حنو

با  أو استحبابا   - یقطع بکونه مأمورا  به أن :لاألّو   كأن یقصد بده ُغسدل یدوم  - وجو
كبفاء به يف اإلتیدان بدأّي اجلمعة أو ُغسل اجلنابة املتجّد   دة بعد الصالة وحینئذ  فله اال
 أم ال. األصغر  احلدثعمل مشروط بالطهارة سواء سبقه 

يف  د احتمدال بقداء اجلنابدة الديت یشدّك كذلك بدأن أیت بده ملجدرّ  یکون ال أن :الثاين 
االغتسال مهنا قبل الصالة  وحینئذ  یکبىف به يف اإلتیان  ا هدو مشدروط بالطهدارة عدن 

كبر   عدن الطهارة حّّت هو مشروط ب ا مااملکث يف املساجد  وأمّ  فقط كجواز  احلدث األ
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 صددور  ن سدبقهإلیده الوضدوء إ یکدبىف فیده بالُغسدل بدل جيدب ضدّم  فدال دث األصغر احل

 یسبقه.  احلدث منه دون ما مل
ة  أو بعضها واجدب دة واجبة أو مستحبّ إذا اجتمع علیه أغسال متعّد  :210مسألة 

  أجزأ ُغسل واحد بقصد اجلمیدع  وكدذا لدو قصدد اجلنابدة فقدط  ولدو وبعضها مستحّب 
  .ا قصده بل وعن غیره أیضا  ابة أجزأ عمّ اجلن قصد غیر 

دون قصددده ولددو إمجدداال  إشددکال  ُغسددل عددن ُغسددل اجلمعددة مددن نعددم يف إجددزاء أّيِ 
كانددت و - مراعداة مقتضددى االحتیداط يف ذلددك یتددرك الفد مثلده األغسددال الفعلّیدة سددواء أ

 ولدو قصدد  - أو لإلتیان بفعل خاّص كاإلحرام ّي كاحلرم املکّ  للدخول يف مکان خاّص 
ة   إذ یرجع ذلدك إیل نّیدوال واحد بعینه صّح ة اجلمیع تفصیال  قربة من دون نیّ الغسل 

.  اجلمیع إمجاال 
دة جيدري يف مجیدع األغسدال من إجزاء ُغسل واحد عن أغسدال متعدّد  ما ذكر  إّن  ُثَّ 

خدرىة أو زمانّیدمکانّید - ةالواجبة واملستحبّ 
ُ
یانده يف األغسدال  - ة أو لغایدة   ولکدن جر

 ت بعدد غسدله حیدث یسدتحّب كمدّس املّید - هبا بسبب ارتکاب بعض األفعال ور املأم
مراعدداة مقتضددى  یتددرك تلددو عددن إشددکال فددال د السددبب نوعددا  المددع تعددّد  - الغسددللدده 

 االحتیاط يف ذلك.
یعلدم بعضدها بعینده  ه العلیده أغسداال  لکّند أّن  - اال  إمج - إذا كان یعلم :211مسألة 
إذا قصد البعض املعنّی یقصد مجیع ما ع یکفیه أن  كىف عن غیدره عدىل التفصدیل لیه  و
إذا علم أّن املتقّد  حیدتا إیل   ه يف مجلهتدا أو بعینده ملَد َصدابة وقَ يف مجلهتا غسل اجلن م  و

 طة. االستحاضة املتوّس  حاجة إلیه مطلقا  يف غیر  الوضوء  بل ال



 

 املقصد الثاين
 غسل احليض

 وفیه فصول:

 لالفصل األّو 
 ضحدث احلي

كدّل   وسدببه خدروج دم احلدیض ة يف مددرّ  شدهر  الددذي جيتمدع يف الدرحم وتدراه املددرأة يف 
 - اخللقة مدن هدذه اجلهدة للنوع أو لفرد شاّذ  - الغالب  سواء خرج من املوضع األصّل 

إن كان خروجه بقطندة أو غیرهدا  أم خدرج مدن امل  ولکدن بددفع طبیعدّي  وضدع العدارّ  و
إذا  ال تددرج مندده أصددال    مددن الددرحم إیل فضدداء الفددرج ومل نصددّب ا ثددل اإلخددراج باآللددة  و
إذا خدرج ولدو  قددار یوجب   مل انقطدع یدبیق احلددث مدا دام باقیدا  يف  ُثَّ  قطدرة احلدث  و

 باطن الفرج.
ه مدن دم احلدیض أو مدن دم يف أّند فسدال دم وشدّك  ت البکر إذا افتّض : 212مسألة 

اسددتخرجهتا  ُثَّ  علددم بنفددوذ الدددم فهیددا البکددارة أو مهنمددا  أدخلددت قطنددة وصددبرت فتددرة ت
إْن كانت مطّو  برفق  فإْن  كاندت مسدتنقعة فهدو مدن دم  قة بالدم فهدو مدن دم البکدارة  و

یقّید احلیض  وهذا االختبدار  بدا  طر ة بصدّح  حیکدم الا  الستکشداف حاهلدا  فدواجدب وجو
 . االختبار مع إاّل  اجلزمّي  هلا اإلتیان هبا بقصد األمر   جيوز الصالهتا ظاهرا   و
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تعمدل وفدق حاهلدا السدابق مدن حدیض أو  املدذكور  االختبدار  ر إذا تعدّذ  :213مسـألة 
إذا جهلددت احلالددة السددابقة فدداألحوط اسددتحبابا  اجلمددع بددنی عمددل احلددائض  عدمدده  و

إن كان جيوز   هلا البناء عىل الطهارة.  والطاهرة و

 الفصل الثاين
ى احليض  من تر

ة دم تراه الصدبیّ  نی  فکّل السبّ  عد البلوغ وقبل سّن یکون ب يف دم احلیض أن یعتبر 
نی غهددا السددبّ دم حددیض  وكددذا مددا تددراه املددرأة بعددد بلو یکددون البلوغهددا تسددع سددننی قبددل 
ة اجلمع بنی تروك احلائض وأفعال القرشیّ  يف غیر   األویل واألحوط  تکون له أحکامه  ال

كددان ااملستحاضددة فیمددا بددنی اخلمسددنی والسددبّ  لدددم حبیددث لددو رأتدده قبددل نی فیمددا إذا 
الیددأس املوجددب  ا سددّن ام عادهتددا  وأّمدداخلمسددنی حلکددم بکوندده حیضددا  كالددذي تددراه أّیدد

فحدّده  - املدرأة سدّن  بعد انقطاع الدم وعدم رجداء عدوده لکبدر  - ة الطالقلسقوط عّد 
 اخلمسون سنة.

بعد ظهوره  نعم األحوط لزوما  جيتمع احلیض مع احلمل قبل ظهوره و :214مسألة 
ة بنی تروك احلائض وأفعدال املستحاضدة يف صدورة جتمع احلامل ذات العادة الوقتیّ  أن

ین یومددا  مددن أوّ  واحدددة  وهددي مددا إذا رأت الدددم بعددد مضددّي  ل عادهتددا وكددان الدددم عشددر
 سواء.  احلامل عىل حّد   هذه الصورة حکم احلامل وغیر  بصفات احلیض  ويف غیر 
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 الفصل الثالث
كثره أقّل   احليض وأ

یمن حنی خروج الدم ثالثة أیّ   احلیض ما یستمرّ  أقّل  کديف ام ولو يف باطن الفدرج  و
كددّل یکدديف  التلفیددق مددن أبعدداض الیددوم  وال مددن الثالثددة وال مددع  یددوم   وجددوده يف بعددض 

املتعارفة ولو يف بعض النسداء  طها من اللیا   نعم الفترات الیسیرةانقطاعه فیما یتوّس 
 فیه. املعتبر  باالستمرار  ختّل  ال

كثر  ل ا النقداء املتخّلدبدنی حیضدتنی  وأّمد الطهدر  ام  وكدذلك أقدّل احلیض عشرة أیّ  وأ
 بنی الدمنی من حیض واحد فاألحوط لزوما  اجلمع فیه بنی أحکام الطاهرة واحلائض.

دم تدراه املدرأة ناقصدا  عدن الثالثدة أو زائددا  عدىل العشدرة أو قبدل  م فکدّل وعىل ما تقّد 
 فلیس حبیض.  لاألوّ  عشرة من احلیض مضّي 

 الفصل الرابع
 أقسام احلائض وأحكامها

فصل بیهنما حبیضدة  تنی متوالیتنی من غیر احلیض مرّ  ر املرأة ذات عادة بتکرّ  تعتبر 
كددّل  رأت يف أوّ  كددأْن  - فقددا يف الزمددان والعدددد الفددة  فددإن اتّ  ین املتددوالینی  ل  مددن الشددهر
إن اتّ ددیّ ة وعددددفالعادة وقتیّ  - ام مثال  سبعة أیّ   دددددة دون العدددان خاّص ددا يف الزمددفقة  و
ة  ة خاّصدفالعدادة وقتّید - ل الثاين مخسةل سبعة ويف أوّ األوّ  ل الشهر رأت يف أوّ  كأْن  -

إن اتّ   ل وكددذلك يف آخددر ألوّ ا ل الشددهر كددأن رأت اخلمسددة يف أوّ  - فقددا يف العدددد فقددطو

 ة فقط.فالعادة عددیّ  - مثال   الثاين الشهر 
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كاندت عددّیدد - ةذات العددادة الوقتّید :215ألة مسـ د ض  جددرّ تبحدیّ  - ة أم السددواء أ
یة الدم يف أیّ  إن كان أصفر رؤ رقیقا   وكذا إذا رأت الدم قبدل العدادة بیدوم أو  ام عادهتا و

ید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة حبسب عرف النساء  فتبدرك  یومنی أو أز
 ضددده لدیس حبی مجیع األحکام  ولکن إذا انکشدف أّندالعبادة وتعمل عمل احلائض يف

 وجب علهیا قضاء الصالة. - النقطاعه قبل الثالثة مثال   -
كاندت ذات عدادة عددّید سدواء - ةذات العادة الوقتّید غیر : 216مسألة  ة فقدط أم أ

 :مثددل - إذا رأت الدددم وكددان جامعددا  للصددفات - ذات عددادة أصددال  كاملبتدئددةتکددن   مل
یدة  ولکدن إذا ض أیضدا   جدرّ تبحدیّ  - واحلمرة أو السدواد  واخلدروج حبرقدةاحلرارة   د الرؤ
كدان ه لیس حبیض النقطاعه قبل الثالثة وجب علهیا قضاء الصدالة  انکشف أنّ  إذا  و

ولو  - ام من حنی العلم باستمراره إیل ثالثة أیّ ض به إاّل تبحیّ  الدم فاقدا  للصفات فال
بدا  اجلمدع بدنی  ا مع احتمال االستمرار وأمّ  - كان ذلك قبل إكمال الثالثة فداألحوط وجو

 تروك احلائض وأعمال املستحاضة.
یددد مّمددم الدددم عددىل العددادة الوقتّیددإذا تقددّد  :217مســألة  یصدددق علیدده تعجیددل  اة بأز

ض بدده عهنددا ولدو قلددیال   فحکددم املدرأة يف التحددیّ  ر الوقدت حبسددب عددرف النسداء  أو تددأّخ 
 املسألة السابقة.م يف ة املتقّد الوقتیّ  ذات العادة وعدمه حکم غیر 

امدده واجددددا  تثبددت العدددادة بددالتمییز  أي بکدددون الدددم يف بعدددض أیّ  ال :218مســألة 
ة واجددا  لصدفة االستحاضدة  فداملرأة مسدتمرّ  لبعض صفات احلیض ويف بعضدها اآلخدر 

فة رأت البددايق بصدد ل الشددهر ُثَّ ام مددثال  بصددفة احلددیض يف أوّ الدددم إذا رأت مخسددة أّیدد
احلددیض والبددايق ام بصددفة الالحددق مخسددة أّیدد ل الشددهر االستحاضددة وكددذلك رأت يف أوّ 

ذات عدادة  وحکدم  ة بل تعّد غیر ة ووقتیّ ذات عادة عددیّ  تعتبر  بصفة االستحاضة ال
 ذات العادة املتعارفة الرجوع إیل الصفات مطلقا  كما سیأيت.  غیر 



یة الدم مّرتنی يف شهر  - كباب الطهارة   93/  واحد حکم رؤ

 

 الفصل اخلامس
ؤیة الدم مرّ   واحد تني يف شهر حكم ر

یدد عدىل عشدرة نقداءل أقدّل  ام والأّي مهنما عن ثالثة أّید یقّل  ل بنی دمنی الإذا ختلّ   یز
 من عشرة فهنا صورتان:

ید من عشرة أیّ قاء املتخلِّ جمموع الدمنی والنَّ  یکن ملما إذا  ویل:األُ  ام  فيف هدذه ل أز
كان أحدمها أو كالمهدا واقعدا   ام العدادة يف أّیدالصورة حیکم بکون الدمنی حیضا  سواء أ

دأو ما حبكها أم ال  وأّمد ل بیهنمدا فداألحوط لزومدا  فیده اجلمدع بدنی أحکدام ا النقداء املتخّلِ
 احلائض والطاهرة.

عدل  عن العشدرة  فديف هدذه الصدورة ال وز ما إذا جتا الثانية: الددمان معدا  میکدن أن جُيْ
كدّل  میکدن المن حیض واحدد  كمدا  وحینئدذ  فدإن   واحدد مهنمدا حیضدا  مسدتقاّل   جعدل 

 استحاضدة مطلقدا  إاّل  كان ما يف العادة حیضا  واآلخر  كان أحدمها يف العادة دون اآلخر 
 املقددار  بصدفة احلدیض  فدإّن صفا  ما  زمانا  وكان الدم الثاين مبّ إذا كان ما يف العادة متقّد 

  عن العشرة حیکم یتجاوز   الذي مل
ُ
 ویل.بکونه من احلیضة األ

كددان  - ولددو لعدددم كوهنددا ذات عددادة - صددادف ءيء مهنمددا العددادةی  ا إذا ملوأّمدد فددإن 
إن  أحدددمها واجدددا  للصددفات دون اآلخددر  جتعددل الواجددد حیضددا  والفاقددد استحاضددة  و

یا يف الصفات جتعل أوّ  كانا معدا  مبّ تساو احلدیض أم ال   صدفنی بصدفةهلما حیضا  سواء أ
كّل   واألحوط األویل أن  يف الصورة الثانیة.من الدمنی خصوصا   حتتاط يف 

كددّل  الطهددر  ل بددنی الدددمنی املفروضددنی أقددّل إذا ختّلدد :219مســألة  مهنمددا حیضددا   كددان 
كدّل مستقاّل   كدان  كدّل    سدواء أ كدان  مهنمدا أو  مهنمدا أو أحددمها يف العدادة أم ال  وسدواء أ

 أحدمها واجدا  للصفات أم ال. 
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 الفصل السادس
 االستبراء واالستظهار

 ه يفءالفددرج  فددإن احتملددت بقددا ة عددن ظدداهر لدددون العشددرإذا انقطددع دم احلددیض 
هلدا تدرك العبدادة بدونده  فدإن خرجدت القطنددة   جيدوز الالدداخل وجدب علهیدا االسدتبراء و

إن خرجت نقیّ  - كما سیأيت - ضثة بقیت عىل التحیّ ملّو  ة اغتسلت وعملدت عمدل و
عدود الددم قبدل انهتداء ب تعلدم أو تطمدّ   ل النقداء عدىل وجده   مدع اعتیداد ختّلدالطاهرة  إاّل 

جتمع بنی أحکام الطاهرة واحلائض عدىل  علهیا حینئذ  أن العشرة من حنی ابتدائه فإّن 
 م.ما تقّد 
یددد مددن الفتددرة  تدددخل قطنددة وتبركهددا يف موضددع الدددم وتصددبر  ة االسددتبراء أنوكیفّیدد أز

 م.الیسیرة اليت یتعارف انقطاع الدم فهیا مع بقاء احلیض كما تقّد 
إذا تركت اال واغتسلت  وصادف براءة الرحم  - من نسیان أو حنوه -  ستبراء لعذرو

إن تركبددده صدددّح  غسدددلها أیضدددا  إذا صدددادف بدددراءة الدددرحم  صدددّح  -  لعدددذر ال - غسدددلها  و
 ة القربة.وحصل مهنا نیّ 
إن ض فحكهدا البقداء عدىل التحددیّ  - لظلمدة أو عمدى مدثال   - ن مدن االسدتبراءتدبمکّ   مل و
إنحددّّت  ومهنددا  - كددان األحددوط األویل هلددا أن جتمددع بددنی أحکددام الطدداهرة  تعلددم بالنقدداء  و

 وأحکام احلائض إیل أن تعلم بالنقاء فتعید الُغسل وتقضي الصوم. - االغتسال للصالة
بالصدفرة  فدإن كاندت ثة ولدو إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملّو  :220مسألة 
ض إیل متام العشدرة  هتا عشرة بقیت عىل التحیّ هلا عادة  أو كانت عاد  تستقرّ   مبتدئة  أو مل

إن شکّ  إذا كاندت ذات عدادة أو حیصل هلا العلم بالنقاء قبلها  و ت فیه أعادت االسدتبراء  و
 هدا إاّل ض إیل أن تبمّ ت عدىل التحدیّ دددددادة  بقیدددددددام العدون العشرة فدإن كدان االسدتبراء يف أّید
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إن شکّ   .مت فیه أعادت االستبراء كما تقّد أن حیصل هلا العلم بالنقاء قبله  و
كددان بعددد انقضدداء العددادة فددإن علمددت انقطدداع الدددم قبددل العشددرة بقیددت عددىل   إذا  و
إن علمدددت جتددداوزه عهندددا اغتسدددلت وأتدددت بأعمدددال التحدددیّ  ض إیل حدددنی االنقطددداع  و

ین بدأن احتملدت االنقطداع يف الیدوم العاشدر املستحاضة  ومع الترّد  أو قبلده  د بدنی األمدر
تغتسدل  ُثَّ  هو االحتیداط بتدرك العبدادة( بیوم )واالستظهار  األویل أن تستظهر فاألحوط 
یدد مدن یدوم إیل متدام العشدرة أز تستظهر  یض وتعمل عمل املستحاضة  وهلا أنمن احل
إاّل  إیل مدا بعدد العشدرة   ه ینقطدع عدىل العشدرة أو یسدتمرّ هلا حال الدم  وأّند یظهر   ما مل  و

.  عملت حسب علمها كما مرّ   آنفا 
 دمدددا الدددهب یض اليت متدادددّص باحلائددالعادة تت ذيدل من االستظهار  إّن ما ذكر  ُثَّ 
الددم هبدا   اسدتمرّ ام عادهتدا وأّید لیشمل من استحاضت قب الو - الکالم كما هو حمّل  -

یشدددرع هلدددا االسدددتظهار  بدددل أّن علهیدددا أن تعمدددل عمدددل  العدددادة  فإّنددده ال حدددّّت جتددداوز 
 ام العادة.بعد انقضاء أیّ  املستحاضة

 الفصل السابع
 بالعادة املتعّلقة املسائل وبعض الدم عن العشرة حكم جتاوز 

إذا انقطدع عدىل العشدرة يف ذات العدادة   قد عرفت حکم الدم املسدتمرّ  :221مسألة 
كددان أو كثیددرا  وكانددت املددرأة ذات عددادة وقتّیدد ا إذا جتدداوز وغیرهددا  وأّمدد ة العشددرة قلددیال  
إن كان فاقدا  للصفات  والزائد علهیا استحاضدة وعددیّ  ة جعلت ما يف العادة حیضا  و

إن كان واجدا  هلا  سواء أمکن جعل الواجد أیضدا  حیضدا   أم  - ا  أو مسدتقاّل  منضدمّ  - و
إاّل  - كما هدو مفدروض الکدالم - ل نقاء يف البنییتخلّ     هذا إذا ملمیکن مل ّ دو ا حیکدم  فر
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عدداد  ُثَّ  انقطددع الدددم  ُثَّ  كمددا إذا كانددت عادهتددا ثالثددة مددثال   ا  ة الواجددد منضددمّ حبیضددیّ 
يف مثلده جعدل الددم  الظداهر  العشرة فدإّن  فتجاوز  رأت الدم األصفر  ُثَّ  بصفات احلیض

ل بدنی الددمنی فداألحوط ا النقداء املتخّلدالواجد للصدفات مدع مدا يف العدادة حیضدا   وأّمد
 ة واحلائض.جتمع فیه بنی أحکام الطاهر لزوما  أن

وهدي: الديت ة  واملضدطربة ل مدرّ املبتدئة وهي: املرأة اليت تدرى الددم ألوّ  :222مسألة 
یهتا للّد تکرّ   العشرة فله حالتان: هلا عادة  إذا رأت الدم وقد جتاوز   تستقرّ   م وملرت رؤ
صددفة احلددیض بعضدده ب  یکددون الدددم املسددتمرّ  بددأن یکددون واجدددا  للتمییددز  أن :ویلاألُ  

 .صفة االستحاضةوبعضه ب
إن اختلفدت مراتبده كمدا إذا  یکون فاقدا  له بدأن أن :الثانيةو یکدون ذا لدون واحدد و

كدان اجلمیدع ب بصفة دم احلیض ولکن بعضه أسود وبعضه أمحدر  كان الکّل  صدفة دم أو 
 مع اختالف درجات الصفرة.ددد   أصفرأي ددد   االستحاضة

 
ُ
 احلددیض استحاضددة كمددا جتعددل الدددم ویل: جتعددل الدددم الفاقددد لصددفةفدديف احلالددة األ

أي عشدرة  -  الطهدر عدم فصل أقّل  یلزم من ذلك حمذور   الواجد هلا حیضا  مطلقا  إذا مل
إاّل بنی حیضدتنی مسدتقلّ  - امأیّ   یکدن مللثداين استحاضدة أیضدا   هدذا إذا  جعلدت اتنی و

كثر من ثالثة أیّ  الواجد أقّل  كثدر  أو ا مدع كونده أقدّل ة  وأّمدمن العشدر ام وال أ يف ُبدّدَ  الفد أ
یقنی اآلتیددنی يف احلالددة الثانیددة تعیددنی عدددد أّیدد ام احلددیض مددن الرجددوع إیل أحددد الطددر

كدان أقددّل  ام الدددم الفاقدد لصددفة احلددیض  بعدض أّیدد مددن ثالثدة بضددّم  بتكیدل العدددد إذا 
كثددر  كددان أ ام الدددم الواجددد لصددفة احلددیض  ّیددمددن العشددرة حبددذف بعددض أ وتنقیصدده إذا 

 الزائد عىل العدد. ةحبیضیّ  حیکم الو
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یعتبددر وأّمدد فددیمن  ا يف احلالددة الثانیددة: فاملبتدئددة تقتدددي بددبعض نسدداهئا يف العدددد  و
 تقتدي هبا أمران:

تقتدي املبتدئة  ن كاندت  یض  فالاحل عدم العلم  خالفهتا معها يف مقدار  ل:ّو  األ
یبة من سّن  . قر  الیأس مثال 

ید  الثاين:  اثلها من سدائر قتداء هبا مع عادة من میاالعدم العلم  خالفة عادة من تر

 نساهئا.
إذا ض فیما بنی يف التحیّ  شهر  رة يف كّل قتداء ببعض نساهئا كانت  یّ اال میکن  مل و

ط یناسدهبا  واألحدو ه البأّند عدددا  تطمدّ   ختتدار الثالثة إیل العشرة  ولکن لیس هلدا أن 
 هلا. مناسب غیر  یکن  ملالسبع إذا  استحبابا  اختیار 

با  وأمّ  رجعدت إیل  میکن  مل ترجع إیل بعض نساهئا فإن أن ا املضطربة فاألحوط وجو
ا إذا كاندت ذات عدادة ذات عادة أصال   وأّمد تکن  ملم  هذا إذا د عىل النحو املتقّد العد

كدأن ام دمها عدد )فدوق الثالثدة( الألیّ ناقصة بأن كان  تدرى الددم  تکدن  مل یدنقص عنده 
ید علیه كأن أو كان هلا عدد )دون العشرة( ال ام من مخسة أیّ  أقّل  ترى الددم  تکن  مل تز
كثر  كدان هلدا عددد مدن من مثانیة أیّ  أ كدأناجلدانبنی )قّلد كدالام  أو  تدرى  تکدن  مل ة وكثدرة( 
كثر  من مخسة الدم أقّل  تأخدذ بأحدد الضدوابط الثالثدة يف  من مثانیة فلیس هلا أن وال أ

 الناقصة.مورد منافاهتا مع تلك العادة 
رأت الدم ثالثة  ُثَّ  ة فقط ونسیت عادهتاإذا كانت ذات عادة عددیّ  :223مسألة 

كثر أیّ  العشدرة كدان مجیعده حیضدا   وأّمدا إذا جتاوزهدا فحكهدا يف ذلدك  یتجاوز   ومل ام أو أ
 عهنا يف موردین: ا متتاز م يف املسألة السابقة  ولکهّن ه حکم املبتدئة املتقّد كلّ 

 مدن املقددار  مدة أقدّل ان العدد الذي یقتضیه أحد الضوابط الثالثدة املتقّد ما إذا ك .1
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ة عادهتدا املنسدیّ  ن من عادهتا  كما إذا كان العددد املفدروض سدبعة وهدي تعلدم أّن املتیقّ 
ن مددن عادهتددا املتددیقّ  أن جتعددل القدددر  ُبددّدَ  المثانیددة أو تسددعة  فدديف مثددل ذلددك  ا كانددتإّمدد

 ل.حیضا  وهو الثمانیة يف املثا
كبدر  .2 كدان مثانیدة وهدي تعلدم بدأّن  ما إذا كان العدد املفدروض أ  مدن عادهتدا كمدا إذا 
كبدر  أن ُبّدَ  الة  فيف مثل ذلك انت مخسة أو سبّ عادهتا ك كدان عددد حتتمدل أّند جتعل أ ه 

 ة يف املثال.عادة هلا حیضا  وهو السبّ 
ا إذا احتملدت العدادة   ولکهّندعبدرة بالعددد املنسدّي ذین املوردین فدال ه ا يف غیر وأمّ 

تعمددل فیدده باالحتیدداط بدداجلمع بددنی  العدددد املفددروض فدداألحوط األویل أنفیمددا زاد عددىل 
 تروك احلائض وأعمال املستحاضة.

الددم عدن العشدرة   ة فقدط فنسدیهتا وجتداوز إذا كانت ذات عادة وقتیّ  :224مسألة 
الرجدوع إیل بعدض نسداهئا أو  م يف املبتدئة من لزوم الرجوع إیل التمییدز فحكها ما تقّد 
  يف موردین:ة للمقام إاّل خصوصیّ  م  والالعدد عىل التفصیل املتقّد  أو اختیار 
ترى فیه الددم فعدال  جدزء  - من الثالثة أقّل  - ا  زمانا  خاّص  ما إذا علمت بأّن  ل:األّو 

  ا نسدیت مبدددأ الوقدت ومنهتداه  فحكهددا حینئدذ  لدزوم التمییددزة ولکهّندمدن عادهتدا الوقتّیدد
 ا مع عدم االشتمال علیده فتعتبدر بالدم الواجد للصفات املشتمل عىل ذلك الزمان  وأمّ 

 م.العدد املشتمل علیه عىل التفصیل املتقّد  فتختار  فاقدة للتمییز 
 زمدان الوقدت يف بعدض الشدهر  ا علمت باحنصدار تعلم بذلك  ولکهّن   ما إذا مل الثاين:

ه كمدا أّند  للدم الواجد للصفة إذا كدان خارجدا  عنده ل منه وحینئذ  فال أثر كالنصف األوّ 
ام الددم حتتداط يف مجیدع أّید غیره  هذا واألحوط األویل هلدا أنالعدد يف  لیس هلا اختیار 

.  مع العلم باملصادفة مع وقهتا إمجاال 
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 : ة فنسیهتا ففهیا صورة ووقتیّ إذا كانت ذات عادة عددیّ  :225مسألة 
وقت مع حفظ العددد واحلکدم فهیدا هدو الرجدوع يف العددد تکون ناسیة لل أن ویل:األُ 

م يف املسألة السابقة  ومع عدم عىل التفصیل املتقّد  إیل عادهتا ويف الوقت إیل التمییز 
إاّل إمکدددان الرجدددوع إلیددده جتعدددل العددددد يف أوّ  یدددة الددددم إذا أمکدددن جعلددده حیضدددا   و  ل رؤ
د احلدیض السدابق مدن دون عدن العشدرة بعد فتجعله بعده كمدا إذا رأت الددم املتجداوز 

 ام بیهنما.فصل عشرة أیّ 
أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد  فيف هدذه الصدورة مدع تدذّكرها مبددأ  الثانية:

حیضدا    - حلدیض أو بددوهنابصدفة ا - الوقت جتعل مدا تدراه مدن الددم يف وقهتدا املعتداد
إن یتجاوز   مل فإن يف تعیدنی العددد  ترجدع جتاوزهدا فعلهیدا أن العشرة فجمیعه حدیض  و

إاّل إن أمکن إیل التمییز  إن  و هبا  و الرجوع إیل األقارب أیضدا   میکن مل  فإیل بعض أقار
عبدرة بشديء مدن الضدوابط  بنی الثالثة إیل العشرة  نعدم ال رةعددا   یّ  فعلهیا أن ختتار 

 (.223م بیاهنما يف املسألة )الثالثة يف موردین تقّد 
إن كان یظهر أن تکون ناسیة لل الثالثة:  وقت والعدد معا   واحلکم يف هذه الصورة و

 فروعا  للتوضیح:  أّنا نذكر ا سبق إاّل ممّ 
ید عىل عشدرة عن ثالثة وال تقّل  الاما  أت الدم بصفة احلیض أیّ إذا ر ل:األّو  كدان  تز

ید من عشرة أمّ مجیعه حیضا   و ضت بده حتیّ ام عادهتا تعلم  صادفته ألیّ   وملا إذا كان أز
إاّل و هبا  و عددا  بنی الثالثة والعشدرة عدىل   فتختار ترجع يف تعینی عدده إیل بعض أقار

 إلیه يف الصورة الثانیة. التفصیل املشار 
یدد عدىل ع عدن ثالثدة وال تقدّل  امدا  الا رأت الدم بصدفة احلدیض أیّ إذ الثاين: شدرة  تز
ام عادهتدا جعلدت مدا أّید تعلم  صادفة ما رأته من الدم مع  اما  بصفة االستحاضة وملوأیّ 
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م بیاهنمدا  يف مدوردین تقدّد بصفة احلیض حیضا  ومدا بصدفة االستحاضدة استحاضدة إاّل 
 (.223يف املسألة )
ام عادهتدا فوظیفهتدا ام وعلمت  صدادفته ألّیدعشرة أیّ  إذا رأت الدم وجتاوز  الثالث:

إاّل إن أم الرجوع إیل التمییز  لرجوع إلهین أیضدا  ا میکن  مل  فإیل بعض نساهئا  فإنکن و
 يف للعلدم باملصدادفة مدع الوقدت إاّل  عددا  بنی الثالثدة والعشدرة  وال أثدر  ختتار  فعلهیا أن
إّن 224ض هلما يف املسألة )م التعرّ موردین تقّد  ا ترجع إیل العدد الذي یقتضیه أحدد ( و

 دها املنسدّي ن مدن عدداملتدیقّ  قددر مدن ال أقدّل  یکن ملمة فیما إذا الضوابط الثالثة املتقّد 
كبر  وال ید من أ ا يف هذین املدوردین فحكهدا تکون علیه عادهتا  وأمّ  حتتمل أنعدد  أز
 (.223 املسألة )م يفما تقّد 

ل األوّ  بة  فإذا رأت املرأة الددم يف الشدهر ة املركّ تثبت العادة الشرعیّ  ال :226مسألة 
بعدة ال ويف الشهر ثالثة الثالث  الثاين أربعة ويف الشهر  ثالثة ويف الشهر  تکدون  الرابع أر

الزوج أربعة بل حكها حکم املضدطربة  الفرد ثالثة ويف شهر  بذلك ذات عادة يف شهر 
یدة الددم بالکیفّید(  نعم لدو تکدرّ 222م يف املسألة )املتقّد  یشدهبها  ة املدذكورة أو مدارت رؤ

   امها لزم األخذ هبا.ا عادهتا وأیّ مرارا  كثیرة حبیث صدق عرفا  أهّن 

 الفصل الثامن
 أحكام احليض

العبددادات  یشددترط فیدده الطهددارة مددن ااحلددائض ءيء مّمدد یصددّح مددن ال :227مســألة 
حددوط كالصددالة والصددیام واالعتکدداف والطددواف الواجددب بددل واملندددوب أیضددا  عددىل األ

حیددرم علهیددا مجیددع مددا بددا   و م  ومندده املکددث يف املسدداجد تقددّد  حیددرم عددىل اجلنددب مّمددا وجو
 ین.املالزم لألخیر
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ه مددن ّنددإبددل قیددل  - علهیددا وعددىل الفاعددل - لُبددحیددرم وطؤهددا يف القُ  :228مســألة 
با  ترك إدخال بعض احلشفة أیضا   أمّ  فیکره  ر بُ ا وطؤها يف الّدُ الکبائر  بل األحوط وجو

 ا مع عدمه فاألحوط لزوما  تركه.أمّ كراهة شدیدة مع رضاها  و
إن باالستمتاع هبا بغیر  بأس الو ة والركبدة  ا بدنی السدرّ مّمد  دا حتدت املئدزر كدره  ذلدك و

إذا نقیددت مددن الدددم إنوطؤهدد جدداز  و بددا  أن  مل ا و تغسددل  تغتسددل  ولکددن األحددوط وجو
 فرجها قبل الوطء.

ل ارة عن الدوطء يف أوّ الکفّ  - دون الزوجة - األحوط استحبابا  للزوج :229مسألة 
 . ارويف آخره بربع دین احلیض بدینار  ويف وسطه بنصف دینار 

( مُحّصددة مددن الددذهب املسددکوك  واألحددوط اسددتحبابا  أیضددا  دفددع 18هددو ) والدددینار 
إاّل  الددددینار  السددداهي  ءيء عدددىل فدددع القیمدددة وقدددت الددددفع  وال دنفسددده مدددع اإلمکدددان  و

 والناس واجلاهل باملوضوع أو احلکم.
 - را  ُبدولدو ُد  - إذا كانت مدخوال  هبدا طالق احلائض وظهارها یصّح  ال :230مسألة 

 إاّل  - سددیأيت تفصددیله يف كبدداب الطددالق مدداعددىل  - وكددان زوجهددا حاضددرا  أو يف حكدده
إذا طلّ  بدأس التکون مستبینة احلمدل فد أن ا حدائض فباندت قهدا عدىل أهّندبده حینئدذ   و

إن عکس فسد.طاهرة صّح     و
مشروط بالطهدارة مدن احلددث  جيب الُغسل من حدث احلیض لکّل  :231مسألة 

یستحّب  كبر  و ة مدن االرمتداس لکون عدىل الطهدارة  وهدو كغسدل اجلنابدة يف الکیفّیدل األ
إن كان األحوط استحبابا  بل األفضل  والترتیب  وجيزئ عن الوضوء كغسل اجلنابة  و

 الوضوء قبله.
رمضدان  بدل  شدهر جيب عىل احلائض قضاء ما فاهتدا مدن الصدوم يف  :232مسألة 
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ة جيددب علهیددا قضدداء الصددالة الیومّیدد وال عددىل األحددوط لزومددا   وقددت معددنّی يف  واملنددذور 
 .وصالة اآلیات واملنذورة يف وقت معنّی 

كبدر  تصّح  :233مسألة  احلدیض  فدإذا كاندت  غیدر  طهارة احلائض مدن احلددث األ
لوضوء واألغسال املندوبة  نعم مهنا ا   وكذلك یصّح جنبا  واغتسلت عن اجلنابة صّح 

 ألحوط لزوما  كما سیأيت.مهنا غسل اجلمعة قبل النقاء عىل ا یصّح  ال
صدالة واجبدة  واجللدوس يف  ي والوضوء يف وقت كّل هلا التحّش  یستحّب  :234مسألة 
 التسبیحات األربع. تعایل  واألویل هلا اختیار  مستقبلة القبلة ذاكرة هلل مکان طاهر 
اء أو غیرها  ومحل املصحف  وملدس هامشده یکره هلا اخلضاب باحلنّ  :235مسألة 
 طوره  وتعلیقه. وما بنی س



 

 املقصد الثالث
 ُغسل االستحاضة

 فصل
 حدث االستحاضة وأقسامها

دم احلدددیض والنفددداس  وهدددو مدددا تدددراه املدددرأة غیدددر  - دم االستحاضدددة :236مســـألة 
بارد رقیق ترج بال لذع وحرقدة  عکدس  يف الغالب أصفر  - والبکارة والقروح واجلروح
ّ دد كددان بصددفاته  والدم احلددیض  ور ل بددنی املتخّلدد للطهددر  لقلیلدده  وال ثیددره واللک حددّد  ا 
بددا  قدده بعددد السددبّ ق قبددل البلددوغ  ويف حتقّ یتحّقدد أفددراده  وال نی إشددکال  فدداألحوط وجو

 العمل معه بوظائف املستحاضة.
ل أو املعتداد باألصد مدن املحدّل  - ولدو  عوندة القطندة - وهو ناقض للطهدارة رروجده
إذا خدرجمعه یترك  فالبالعارض  ويف غیره إشکال  انقطدع یدبیق  ُثَّ  مراعداة االحتیداط  و

إْن  یوجب  ملترج منه ءيء   ام باقیا  يف فضاء الفرج  ولو ملاحلدث ما د علم  احلدث و
 بوجوده يف فضائه.

 طة  وكثیرة.االستحاضة عىل ثالثة أقسام: قلیلة  ومتوّس  :237مسألة 
 یغمسها.  واللّوث القطنة یا قلیال   حبیث یکون الدم فهی ما اأُلویل:
كثدر  الثانية: یتجاوزهدا إیل  مدن ذلدك  بدأن یغمدس القطندة ولکدن ال ما یکون فهیدا أ

 اخلرقة اليت فوقها.
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كثر  : ماالثالثة یتجاوزها إیل اخلرقة فیلّو  من ذلك  بأن یکون فهیا أ   ا.یغمسها و

 فصل
 أحكام املستحاضة

با  للمستحاضة أن :238مسألة  ا ل الصالة لتعرف أهّندحاهلا قب ختتبر  األحوط وجو
طة تقددوم بإدخددال مدن أّي األقسددام الثالثددة  فلددو شددّکت أن استحاضددهتا قلیلددة أو متوّسدد

فتعمددل  ؟هددل لّو ددا الدددم أم غمسددها خترجهددا وتنظددر  ُثَّ  قلددیال   قطنددة يف املوضددع وتصددبر 
إذا صّلت من دون اختبار   إذا طابق عملها الوظیفة الالزمدة بطلت إاّل   قتضى ذلك  و

إاّل ا  هذا فیما إذا متکّ هل  طة أو كثیدرة إاّل ا لیسدت  توّسد تبن عدىل أهّندنت من االختبار  و
.  إذا كانت مسبوقة هبا فتأخذ باحلالة السابقة حینئذ 

یضدة كاندت أو نافلدة   حکدم القلیلدة وجدوب الوضدوء لکدّل : 239مسألة  صدالة  فر
جتدیدددد الوضدددوء  كمدددا  ج فهیدددا إیلحیتدددا ة وصدددالة االحتیددداط فدددالجدددزاء املنسدددیّ دون األ
. حیتاج إیل تبدیل القطنة أو تطهیرها لکّل  ال إن كان ذلك أحوط استحبابا   صالة و

یضاف إلیده عدىل األحدوط لزومدا  طة ما تقّد حکم املتوّس  :240مسألة  م يف القلیلة  و
 .تعایلة واحدة قبل اإلتیان بالوضوء  بتفصیل سیأيت إن شاء اهلل یوم مرّ  سل كّل الغُ 

یوم: ُغسل لصالة الصبح وغسدل  حکم الکثیرة ثالثة أغسال يف كّل  :241مسألة 
ین جتمددع كددذلك  و للظهددر كثددر   جيددوز البیهنمددا وغسددل للعشدداءین  مددن  هلددا اجلمددع بددنی أ

ین أو العشاءین إاّل  صالتنی بُغسل واحد  ولکن جيوز  یق بنی الظهر ه جيدب  أنّ هلا التفر
 مهنا. علهیا حینئذ  الُغسل لکّل  

كدان األحدوط علهیا الوضوء مطلقجيب  الافل أغسال الفرائض  ویکيف للنوو إن  ا   و
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كدّل تبوّضد استحبابا  أن بدا  أن أ قبدل   جتدّدد القطندة واخلرقدة لکدّل  غسدل  واألحدوط وجو
 صالة مع اإلمکان.

كددان الدددم صددبیبا   تددتّص مددن وجددوب ثالثددة أغسددال علهیددا  مددا ذكددر  إّن  ُثَّ   ددا إذا 
كددان بددروزه علهیددا متقطعددا  حبیددث تددبمکّ   وأّمددینقطددع بددروزه عددىل القطنددة ال ن مددن ا إذا 

یدد قبدل بدروز   الددم علهیدا مدرّ  االغتسال واإلتیان بصدالة واحددة أو أز
ُ
خدرى فداألحوط ة  

الدددم عددىل  بددرز  ُثَّ  الدددم  وعددىل ذلددك فلددو اغتسددلت وصددّلت لزومددا  االغتسددال عنددد بددروز 
الددم يف أثناهئدا أعدادت  ولدو بدرز  القطنة قبل الصالة الثانیة وجب علهیا االغتسال هلا 

كدان الفصدل  الصالة بعد االغتسال  ولیس هلا اجلمع بنی الصالتنی بغسل واحد  ولدو 
ین  قدار  هلدا ذلدك  ة صدلوات جداز ن فیه مدن اإلتیدان بصدالتنی أو عدّد تبمکّ  بنی البروز

 من دون حاجة إیل جتدید الغسل.
لکددّل  - واجددب علهیددا احتیاطددا  ال - تددأيت صدداحبة املتوّسددطة بالغسددل :242مســألة 

إذا حددثت بعددها   اغتسدلت هلدا صالة حدثت قبلها  فإذا حدثت قبل صالة الفجر  و
إذا حددددثت بدددنی  إذا حددددثت بعددددمها اغتسدددلت للعشددداءین  و ین  و اغتسدددلت للظهدددر

ین أو العشدداءین تغتسددل لصددالة  مجیددع الصددور  يفاغتسددلت للمتددأّخرة مهنددا  و الظهددر
إذا   الیوم التا  الصبح يف تغتسل هلا عمددا   ملحدثت املتوّسطة قبل صالة الصبح وو

ین   وعلهیا إعادة صالة الصدبح عدىل األحدوط لزومدا   وكدذا إذا أو سهوا  اغتسلت للظهر
 حدثت أثناء الصالة استأنفهتا بعد الغسل والوضوء.

ین وآخدر  :243مسألة   إذا حدثت الکبرى بعدد صدالة الصدبح وجدب ُغسدل للظهدر

ین وجب غسدل واحدد للعشداءینللعشاءین  و عدىل تفصدیل  - إذا حدثت بعد الظهر
ین أو  - (241م يف املسددددألة )تقددددّد  امّمدددد يف الصددددورتنی یظهددددر  إذا حدددددثت بددددنی الظهددددر و
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 رة مهنما.العشاءین وجب الغسل للمتأّخ 
إذا انقطع دم االستحاضة انقطاع ُبرء قبل اإلتیدان باألعمدال الديت علهیدا  :244مسألة 

إن كددان بعددد الشددروع يف األعمددالأتددت هبددا وال إشدد  - قبددل الفددراغ مددن الصددالة - کال  و
كددان االنقطدداع يف أثناهئددا  وهکددذا احلکددم عددىل  اسددتأنفت األعمددال  وكددذا الصددالة إن 

كددان االنقطددا الددبعض مهنددا   ع لفتددرة تسددع الطهددارة والصددالة ولددواألحددوط لزومددا  فیمددا إذا 
كدان تسع الطهارة وبعض الصدالة  االنقطاع لبرء أو لفترة  وكذلك إذا شّکت يف أّن  إذا  و
 إذا كانت قد بادرت إلهیا مدع رجداء االنقطداع جتب إعادهتا  إاّل   االنقطاع بعد الصالة مل

 األحوط لزوما  حینئذ  إعادهتا بعده. فإّن 
 هلا فترة تسع الطهارة والصالة وجب تأخیر  إذا علمت املستحاضة أّن  :245مسألة 

إذا صدّلت قبلهدا ولدو مدع الوضدوء والغسدل أعدادت الصالة إلهیدا عدىل األحدوط ل زومدا   و
إذا كاندت الفتدرة يف صالهتا إاّل   إذا حصل مهنا قصد القربة وانکشف عدم االنقطداع  و

إْن  ل الوقت فاألحوط لزوما  عدم تدأخیر أوّ  رت فعلهیدا الصدالة بعدد أّخد الصدالة عهندا  و
 اإلتیان بوظیفهتا.

ا يف طة  وأّمددالدددم يف املستحاضددة املتوّسددالغسددل النقطدداع  جيددب ال :246ســألة م
بده مبدّن  دمهدا إیل   یسدتمرّ   اط فیمدا إذا كاندت سدائلة الددم وملعدىل االحتید الکثیرة فوجو

الددم عدىل  یظهدر   مل و وظیفهتدا  وكدذا يف غیرهدا إذابعد الصالة اليت أتت هبا مدع مدا هد ما
 سل السابق.ف من حنی الشروع يف الغُ ُس رْ الکُ 

ین وملا اغتسددلإذ :247مســألة  ولددو  - جتمددع بیهنمددا  ت ذات الکثیددرة لصددالة الظهددر
م يف وجب علهیا جتدید الُغسل للعصر  وكذا احلکم يف العشاءین  عىل ما تقدّد  -  لعذر

 (.241املسألة )



 107/  أحکام املستحاضة - كباب الطهارة 

 

طة إذا انتقلت االستحاضة من األدین إیل األعىل كالقلیلة إیل املتوّسد :248مسألة 
ها ددددروع يف األعمدال لزمدددكدان قبدل الش طة إیل الکثیرة  فدإْن ددددددددأو إیل الکثیرة  وكاملتوّس 

هدا یلزم الة اليت أتت هبا قبدل االنتقدال فدا الصالأن تأيت بعمل األعىل للصالة اآلتیة  أمّ 
إن كان بعدد الشدروع يف األعمدال فعلهیدا االسدتئناف واإلتیدان باألعمدال الديت  إعادهتا  و

كلّ  كان االنتقال يف أثنداء الصدالة  فتدأيت بأعمدال األعدىل  ها  وكذا إذاهي وظیفة األعىل 
طة إیل الکثیرة  إذا كان االنتقال من املتوّس وتستأنف الصالة  بل جيب االستئناف حّّت 

طة طة حمتاجة إیل الغسدل وأتدت بده  فدإذا اغتسدلت ذات املتوّسدفیما إذا كانت املتوّس 
سل يف أثناء الصبح  فتعید الغُ   إذا كانحصل االنتقال أعادت الغسل حّّت  ُثَّ  للصبح

إذا ضاق الوقت عدن الغُ  إذا سدل تیمّ وتستأنف الصبح  و مدت بددل الغسدل وصدّلت  و
عدىل عملهدا وجيدب علهیدا  ضاق الوقت عن ذلدك أیضدا  فداألحوط اسدتحبابا  االسدتمرار 

 القضاء.
ت عدىل عملهدا إذا انتقلت االستحاضدة مدن األعدىل إیل األدین اسدتمرّ  :249مسألة 
ویل  وتعمددل عمددل األدین بالنسددبة إیل البددايق  فددإذا لألعددىل

ُ
 بالنسددبة إیل الصددالة األ
طة أو القلیلدددة اغتسدددلت للظهدددر  واقتصدددرت عدددىل الوضدددوء انتقلدددت الکثیدددرة إیل املتوّسددد
 والعشاءین. بالنسبة إیل العصر 

سددل مددن دون د الوضددوء والغُ  بعددجيددب عددىل املستحاضددة أن تصددّل  :250ســألة م
یل واإلقامة واألدعیة  هلا اإلتیان باألذان لکن جيوز ىل األحوط لزوما   مطلقا  ع فصل طو
ف فعل الصالة عىل فعلده ولدو مدن جتري العادة بفعله قبل الصالة  أو یتوقّ  املأثورة وما

   وهتیئة املسجد وحنو ذلك ة بدونه  مثل الذهاب إیل املصىّل واملشقّ  جهة لزوم العسر 
 ات يف الصالة.حبّ هلا اإلتیان باملست وكذلك جيوز 
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حبشدو  ولو - الدمظ من خروج التحفّ  جيب علهیا مع األمن من الضرر  :251مسألة 
سل عىل األحوط لزومدا  إیل أن تدمّت الغُ  من حنی الشروع يف - وشّده ررقة الفرج بقطنة
 ویل إعادة الغسل.فإذا قّصرت وخرج الدم أعادت الصالة  بل األحوط األالصالة  

هتدا ة الصوم من املستحاضة عدىل اإلتیدان  دا هدو وظیفف صّح یتوقّ  ال :252مسألة 
إن كاندت رعایدة االحتیداط أویل   ف جواز یتوقّ  سل  كما المن الغُ  املقاربة عىل ذلدك و
جيددوز  حیددرم علهیددا مددّس كبابددة املصددحف  و هلددا أیضددا  دخددول املسدداجد وقددراءة العددزامئ  و

 إمتام صالهتا دون ما بعده.هلا ذلك قبل  وحنوها قبل حتصیل الطهارة  وجيوز 



 

 املقصد الرابع
 سل النفاسُغ 

 فصل
 حدث النفاس وأقسام النفساء

دم النفدداس هددو دم یقذفدده الددرحم بددالوالدة معهددا أو بعدددها  عددىل حنددو  :253ســألة م
  ترَ   مل نفاس ملن رأة يف هذا احلال بالنفساء  والى املیستند خروج الدم إلهیا عرفا   وتسمّ 

یل حبیث الة أصال  الدم من الوالد یستند إلهیا عرفدا  كمدا إذا رأتده   أو رأته بعد فصل طو
حلظة فقط  وحدّد  لقلیل النفاس فیمکن أن یکون  قدار  ام مهنا  وال حّد بعد عشرة أیّ 
إن كان األحوط األویل فیما زاد علهیدا إیل مثانیدة عشدر كثیره عشرة أیّ  یومدا  مراعداة  ام  و

مورتروك النفساء مضافا  إیل أ
ُ
یالحظ يف مبدأ احلساب    : عمال املستحاضة  و

كدان مدن النفداس ولکّند مبدأه الیوم  فإْن  ّن إ .1 ه خدارج ولدت يف اللیل ورأت الدم 
 عن العشرة.

خروجده عهندا كاندت العبدرة يف  ر تدأّخ  نفس الدوالدة  فدإْن  مبدأه خروج الدم ال ّن إ .2
 احلساب باخلروج.

.مبدأه الدم اخلارج بعد ال ّن إ .3 إن كان اخلارج حیهنا نفاسا  أیضا   والدة  و
بددا  يف النقددداء املتخّلدد إّن  ُثَّ  ل بدددنی نفدداس واحددد اجلمدددع بددنی أحکدددام األحددوط وجو
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ط بدنی والدتدنی مدع تدداخل عشدرهتما  كمدا إذا الطاهرة والنفساء  وكذا يف النقاء املتوّس 
ت يف الیددوم اخلددامس ولددد ُثَّ  ورأت الدددم إیل متددام الیددوم الثالددث ل الشددهر ولدددت يف أوّ 

ولدو  ل بنی والدتنی مع عددم تدداخل عشدرهتما طهدر ورأت الدم أیضا   نعم النقاء املتخلّ 
الفصدل   یعتبدر البنی النفاسدنی  بدل  الطهر  ل أقّل فص یعتبر  اله ظة واحدة  فإنّ كانت حل

عددىل رأس العشددرة  ولدددت آخددر  ُثَّ  بیهنمددا أصددال  كمددا إذا ولدددت ورأت الدددم إیل عشددرة
 و

ُ
 خرى  فالدمان مجیعا  نفاسان متوالیان.رأت الدم إیل عشرة  

الولدد لدیس مدن النفداس كمدا مدّر   الدم الذي تراه احلدبىل قبدل ظهدور  :254مسألة 
كدان األحدوط رأته يف حال املخاض وعلمدت أّند فإْن  إن  كدان حبکدم دم اجلدروح و ه منده 

إْن   علیه أحکام دم االستحاضة بأن ترتّ استحبابا   قبل حالدة املخداض أو فهیدا أته ر و
كان مبّ  - تعلم استناده إلیه  ومل ام أو عنه بعشرة أّیدصال  بدم النفاس أم منفصال  سواء أ
كدان بشدرائطه فهدو حیبشرائط احلیض فهدو استحاضد یکن ملفإن  - أقّل  إن  ض  دددة  و
ض دیددبددنی احل الطهددر  ل أقددّل ددددفص  یعتبددر والل ددددض جيتمددع مددع احلمدددداحلی مددن أّن   مددرّ  ملددا
ا دكمدد  عندده ر الفصددل بدده بددنی النفدداس واحلددیض املتددأّخ  م والنفدداس  نعددم یعتبددر املتقددّد 
 سیأيت.

 م:النفساء إذا رأت الدم واحدا  فهي عىل أقسا :255مسألة 
 دمها العشرة  فجمیع الدم يف هذه الصورة نفاس. یتجاوز  اليت ال .1
 احلددیض  وعلمددت ة يفدمهددا العشددرة  وتکددون ذات عددادة عددّیدد الدديت یتجدداوز  .2
كبدر  فدإّن  - عادهتا أو نسیهتا مقدار   - عددد حمتمدل عدادة هلدا يف املقدام الناسدیة جتعدل أ

 عادهتا والبايق استحاضة. فيف هذه الصورة یکون نفاسها  قدار 
أي  - ة يف احلدددیضتکدددون ذات عدددادة عددّیددد دمهدددا العشدددرة وال الددديت یتجددداوز  .3
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ترجدع إیل عدادة  ام  والة یکدون نفاسدها عشدرة أّیدصدورفيف هدذه ال - املبتدئة واملضطربة
هبا يف احلیض أو النفاس وال إیل عادة نفسها يف النفاس.  أقار

كددأن رأت  :256مســألة  یددد مددن دم واحددد   النفسدداء إذا رأت يف عشددرة الددوالدة أز
بعدة وهکددذا كدان النقدداء املتخّلدد - دمدنی أو ثالثددة أو أر زمددن  لقصددر ل كاملسدتوعب سددواء 

 ففهیا صورتان: - كذلك یکن  مللدماء أم الدمنی أو ا
تدراه نفاسدا    مدا ءيء مهنا العشرة  فيف هذه الصورة یکون كّل  یتجاوز  ال أن ویل:األُ 
 ل فاألحوط لزوما  اجلمع فیه بنی أعمال الطاهرة وتروك النفساء.ا النقاء املتخلّ وأمّ 

 نی:وهي عىل قسم شر مهنا الیوم العا األخیر  یتجاوز  أن الثانية:
م يف ة يف احلدددیض  وحكهدددا مدددا تقدددّد تکدددون املدددرأة ذات عدددادة عددّیددد ال أن ل:األّو 
 
ُ
 حیکم بکونه استحاضة. ویل  مفا خرج عن العشرة من الدم األخیر الصورة األ
ام عادهتددا نفدداس  أّیدد اه يف مقدددار مددا إذا كانددت ذات عددادة عددّیددة  مفددا تددر :الثــاين

لعشدرة اجلمدع بدنی تدروك النفسداء یل متدام اعدادة إدم اخلدارج عدن الاألحوط لزومدا  يف الدو
 .أعمال املستحاضةو

بددنی دم النفدداس ودم  - اموهددي عشددرة أّیدد -  الطهددر فصددل أقددّل  یعتبددر  :257ســألة م
ذلك بنی احلیضتنی  مفا تدراه النفسداء مدن الددم إیل  احلیض الذي بعده كما كان یعتبر 

كددان الدددم بصددفات احلددیض أم واام بعددد متددام نفاسددها استحاضددة مطلقددا  سددعشددرة أّیدد ء أ
كددان الدددم يف أّیدد   وسددواءیکدن مل یعّبددر یکددن مل ام العددادة أم أ بعشددرة  عددن هددذه العشددر    و

فهددو عددىل  - عدداد ُثَّ  هبددا أم انقطددع  سددواء اسددتمرّ  - االستحاضددة  فددإذا رأت دمددا  بعدددها
 قسمنی:
عادهتدددا  ة  ويف هدددذا القسدددم ترجدددع إیلتکدددون النفسددداء ذات عدددادة وقتّیددد أن ل:األّو 
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كدان مدا  وال ترجع إیل التمییدز  فدإن كاندت العدادة يف العشدرة التالیدة لعشدرة االستحاضدة 
إنتدراه فهیدا حیضدا    إن اقتضددى فهیدا بدل فیمدا بعدددها انتظدرت أّید تکددن  مل و ام عادهتدا و

ید  وهذا كما إذا كان هلدا عدادة  ضها فیما بعد الوالدة بشهر ذلك عدم احلکم بتحیّ  أو أز
 عشرة االستحاضة. لاألوّ  وصادفت يف الشهر  شهر  دة يف كّل ة واحوقتیّ 

مدن جهدة اخدتالف لدون  ة  فإن كاندت ذات متییدز تکون هلا عادة وقتیّ  أن ال الثاين:
 - الشدرائط سدائر  ر مع توفّ  - الدم وكون بعضه بلون احلیض وبعضه بلون االستحاضة
عددد عشددرة االستحاضددة ضددها فیمددا برجعددت إیل التمییددز  وهددو قددد یقتضددي احلکددم بتحیّ 

د الدوالدة أصدال   أو احلکدم بتعدّد  ضدها يف شدهر یقتضي احلکدم بعددم حتیّ  فصل  وقد بال
 الدم إذا كانت ذات متییز  ةواحد  فيف مجیع هذه احلاالت ترجع مستمرّ  احلیض يف شهر 

كدان  ذات متییز  تکن  ملا إذا وأمّ   دةمتعّد  ولو يف شهور  یقتضیه التمییز  إیل ما الددم بدأن 
عدیدددة فحكهددا  أو شددهور  بعدددها إیل شددهر  لددون واحددد يف عشددرة االستحاضددة ومددا ذا
كددّل التحددیّ  العدددد الددذي  یددار باختف و إن مل میکددنقتددداء بددبعض نسدداهئا باال شددهر  ض يف 
كلّ یناسهبا كما تقّد  ه البأنّ  تطمّ   ال  ه يف فصل احلیض.م تفصیل ذلك 

 فصل
 أحكام النفساء

ام العدادة  الددم أّید عندد جتداوز  کم احلائض يف االسدتظهار النفساء حب :258مسألة 
حیدرم  انقطاع الددم  وتقضدي الصدوم وال ور عند ظه ويف لزوم االختبار  تقضدي الصدالة  و
 طالقها. یصّح  وطؤها  وال
أحکام احلائض من الواجبات  أّن علهیم(  )رضوان اهلل تعایل بنی الفقهاء واملشهور 
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املکروهدات تثبدت للنفسداء أیضدا   ولکدن مجلدة مدن األفعدال ات ومات واملسدتحبّ واملحرّ 
إْن  احلدائض تشدکل حرمهتدا عدىل النفسداء مة عىلاليت كانت حمرّ  كدان األحدوط لزومدا   و

 جتتنب عهنا. أن
 وهذه األفعال هي: 
 قراءة اآلیات اليت جتب فهیا السجدة. .1 
  . اجتیاز الدخول يف املساجد بغیر  .2
 املکث يف املساجد. .3
 وضع ءيء فهیا.  .4 
ولددو عددىل حنددو  )صددىّل اهلل علیدده وآلدده( دخددول املسددجد احلددرام ومسددجد الندديّب  .5
 .   االجتیاز



 

 املقصد اخلامس
 وما یلحق ب  من أحكام األموات ُغسل األموات

 وفیه فصول:
 لالفصل األّو 

 أحكام االحتضار
اره إیل القبلدة  حدال احتضد - ومن حبكده - : األحوط لزوما  توجیه املؤمن259مسألة 
یوضع عىل قفاه ومتّد رجاله حنوها حبیث لو جلس كان وجهه جتاهها  واألحوط األویل  بأن

 إن علدم إذن الدوّ   الدوّ   يف توجیه غیر   یعتبر نفسه أن یفعل ذلك إن أمکنه  وال  للمحتضر
إاّل  - قاصرا   یکن ملما  - نفسه بذلك رضا املحتضر  .إذنه عىل األحوط ل  اعتبر و  زوما 
ه إن إیل مصداّل  نقل املحتضر  ه یستحّب أنّ  علهیم( )رضوان اهلل تعایلالعلماء  وذكر 
)صدىّل اهلل  بدالنيّب  قینه الشهادتنی  واإلقرار وتل  ذلك أذاه یوجب  ملالنزع ما علیه  اشتّد 

ة  وتلقینده كلمدات الفدرج  االعتقدادات احلّقد وسائر  )علهیم السالم( ةواألمئّ  علیه وآله(
ی حدال الندزع بدل األحدوط اسدتحبابا  تركده   کره أن حیضره جنب أو حائض  وأن میّس و

إذا مددات یسددتحّب  یشددّد حلیدداه  ومتددّد یددداه إیل  أن و یطبددق فددوه  و تغمددض عیندداه  و
یغّط  یُ جانبیه  وساقاه  و كدان ى بثوب  وأن ُیقدرأ عندده القدرآن  و سدرج يف البیدت الدذي 

إعالم املؤمننی  وته لیحضروا ج یعّج یسکنه  و يف موتده   إذا شدّك ل جتهیزه  إاّل نازته  و
یکره أن یثقل بطنه حبدید أو غیره  وأن یترك وحده.به حّّت  فینتظر    یعلم موته  و
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 الفصل الثاين
 سلالُغ 

إزالهتدا عدن  جتدب اللة عنی النجاسة عن جسدمه  ولکدن ت إزاسل املیّ يف ُغ  یعتبر  
 عضو قبل الشروع فیه. لهتا عن كّل سل  بل یکيف إزامجیع اجلسم قبل الشروع يف الغُ 

ل:  اء السدر  الثاين:  اء الکدافور  الثالدث: ت یغسل ثالثة أغسال: األوّ املیّ  ّن إ ُثَّ 
مددع تقدددل األمیدن عددىل األیسددر   واحددد مهنددا كغسدل اجلنابددة التدرتیيّب  باملداء القددراح  وكدّل 

ة فیده مدن النّید ُبدّدَ  مدا   والعدىل األحدوط لزو التدرتیيّب ن مدن مدع الدتمکّ  یکيف االرمتاّس  وال
 عىل ما عرفت يف الوضوء.

ق بتجهیدزه مدن الواجبدات الديت یدأيت یتعلّ  ما ت وسائر جيب تغسیل املیّ  :260مسألة 
یسدقط مدع قیدام غیدره هبدا بإذنده عىل ولّیه  فعلیه التصّد  ابیاهن ي هلا مباشدرة أو تسدبیبا   و

الزوجة یکون هدو  الزوجة زوجها  ويف غیر  بالنسبة إیل بل مطلقا  يف الدفن وحنوه  والوّ  
يف  أي األبدددوان واألوالد - حسدددب طبقدددات اإلرث - ت مدددن أقربائدددهاألویل  یدددراث املّیددد

 
ُ
 خوة يف الطبقة الثانیة  واألعمام واألخوال يف الطبقة الثالثة.ویل  واألجداد واإلالطبقة األ

إذا حوط األویل االسدتئذان فداأل )علیده السدالم( اإلمدام ت وارث غیدر للمّید یکن مل و
كم الشرعّي من  إن مل احلا كم مفن بعض عدول املؤمننی. ر یتیّس   يف جتهیزه  و  احلا

كددّل  الددذكور  :261مســألة  ألب عددىل مون عددىل اإلندداث  ويف تقدددل اطبقددة مقددّد  يف 
ین عددىل األ  مددن أحدددمهاواأل  عددىل األ  واجلددّد   األوالد واأل  مددن األب     مددن األبددو

مراعداة مقتضدى االحتیداط يف  یتدرك العدىل اخلدال إشدکال  فد والعّم   ألّم اعىل األ  من 
 یه لتجهیددز إعالمدده وتصددّد  ر یتیّسدد مطلقددا   وال للغائددب الددذي ال قاصددر ذلددك  وال والیددة لل

.املیّ   ت بأحد الوجهنی مباشرة أو تسبیبا 
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ع فددنی  وكددذا مدداملکلّ  ت عددىل سددائر املّیدد جيددب جتهیددز  إذا فقددد الددوّ   :262مســألة 
یسدقط اعتبدار  - با  مباشدرة أو تسدبی - امتناعه عن القیام به عىل أحد الدوجهنی إذنده  و

.  حینئذ 
علیدده القبددول   جيددب ملجتهیددزه   أن یباشددر إیل شددخص معددنّی إذا أوىص  :263مســألة 

إذا أوىص أنحیدددتا إیل إذن الدددوّ    ولکدددن إذا قبدددل مل  یتدددویّل جتهیدددزه شدددخص معدددنّی    و
بدا  لده قبدول فاألحوط هدا يف حیداة املدوص  إذا رّد إاّل  - ا  حرجّید یکدن ملمدا  - الوصدیة وجو
 نا  من اإلیصاء إیل غیره  ولو قبل كان هو األویل بتجهیزه من غیره.وكان متمکّ  وبلغه الرّد 

إبا یعتبددر  :264مســألة  إباحددةيف التغسددیل طهددارة املدداء و والکددافور   السدددر  حتدده  و
د جمرى الغسدالة وال لغسل وظرف املاء  واللذي یشغله اإباحة الفضاء ا  یعتبر وال ة ّدَ الّسُ

إْن  اإلباحدة يف اجلمیدع أحدوط اسدتحبابا   هدذا مدع عددم  كان اعتبار  اليت ُیغّسل علهیا و
 سل.الغُ  ّسل صّح ت  لکن إذا ُغ ا معه فیسقط الغسل فییّمم املیّ وأمّ  االحنصار 

كددان أحددوط اسددتغسددیل املّیدد ی  جيددز :265مســألة  إن  تحبابا  تددأخیره ت قبددل بددرده  و
 عنه.

بددا  أن یغّسدد أو الکددافور  السدددر  ر إذا تعددّذ  :266مســألة  ل أو كالمهددا فدداألحوط وجو
ة بده عنده  ومراعداة مهنما مع قصدد البدلّید ر ت باملاء القراح بدال  عن الُغسل باملتعّذ املیّ 

یضاف إیل األغسال الثالثة تیمّ الترتیب بالنیّ   م واحد.ة  و
یوجدب  كثیدرا   قددار  یکدون ال أن والکدافور  مدن السددر  كدّل   يف ر یعتب :267مسألة 
 ه  لدوط بالسددر یصددق أّند ث القلدیال  حبید اء عن اإلطدالق إیل اإلضدافة  والخروج امل

یعتبدر  أن یکدون فیدده  بدأس الیصددق خلوصده مهنمدا  فد القدراح أنيف املداء  والکدافور  و
 . بنی الیابس واألخضر  يف السدر فرق الیصدق اخللط  و  إذا ملء مهنما ءي
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م بددال  عدن ت بالتغسدیل یدیمّ حلدم املّید املاء أو خیدف تنداثر  ر إذا تعّذ  :268مسألة 
یکيف تیمّ  إن م واحد الغسل  و یدؤیت م ثدالث مدرّ ییمّ  كان األحوط استحبابا  أن و ات و

 ة.بواحد مهنا بقصد ما يف الذمّ 
  م آخدرتدیمّ  اسدتحبابا  ضدّم   واألحوط م بید احلّي جيب أن یکون التیمّ  :269مسألة 
 ت إن أمکن.بید املیّ 

د القددرة عدىل إذا احتمدل جتدّد  م االنتظار یشترط يف االنتقال إیل التیمّ : 270مسألة 
د القدددرة قبددل الدددفن فددق جتددّد م  لکددن إذا اتّ التددیمّ  التغسددیل  فددإذا حصددل الیددأس جدداز 

إذا جتّد وجب ا فدق خروجده کدن إذا اتّ سل ولنبشه للغُ   جيز  ملدت بعد الدفن لتغسیل  و
بدا  الغُ  فغسدل بددهلما  والکدافور  السددر  ر سدل  وكدذا احلکدم فیمدا إذا تعدّذ فاألحوط وجو
 باملاء القراح.
ة أو ت بعدد الغسدل أو يف أثنائده بنجاسدة خارجّیدس بدن املیّ إذا تنّج  :271مسألة 

إن كان ذلك بعد وضعه يف القبدر  ة والمشقّ  منه وأمکن تطهیره بال عدىل  هتك وجب  و
.  األحوط لزوما 
إن كان ذلدك  جتب ال ت بول أو مّن إذا خرج من املیّ  :272مسألة  إعادة غسله  و

 . ل وضعه يف القبرقب
جيدوز أخذ األجدرة عدىل تغسدیل املّید  جيوز ال :273مسألة   ت عدىل األحدوط لزومدا   و

. جيب الا لعوض عىل بذل املاء وحنوه ممّ أخذ ا  بذله جمانا 
دل بالغدا   فدیکيف تغسدیل الصديّب ی ال :274مسألة  إذا  ز املمّید شترط أن یکدون املغّسِ

 أیت به عىل الوجه الصحیح.
دددل أن یکدددون ممددداثال  للمّیددد :275ســـألة م   جيدددب يف املغّسِ

ُ
نوثدددة  ت يف الدددذكورة واأل

یُ  تغسیل الذكر   جيوز الف  : ستثین من ذلك صورلألنىث وال العکس  و
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ثدالث سدنوات   عمدره یتجداوز  ال حدوط اسدتحبابا  أنز  واألاملمیّ  الطفل غیر  ویل:األُ 
  حینئذ  للذكر  فیجوز 

ُ
كان ذكرا  أم   دا  عن الثیاب أم ال  نىث  جمرّ ولألنىث تغسیله  سواء أ

 وجد املماثل له أم ال.
كدان جمدرّ مهن لکّل   ه جيوز الزوج والزوجة  فإنّ  الثانية: أم  دا  مدا تغسدیل اآلخدر  سدواء أ

اء وجد املماثل أم ال  من دون فرق بنی الدامئة واملنقطعدة  وكدذا من وراء الثیاب  وسو
 ة.ة إذا كان املوت يف أثناء العّد قة الرجعیّ املطلّ 
كددّل   املحددارم الثالثــة:  نکاحدده بنسددب أو رضدداع أو مصدداهرة مددن حیددرم علیدده  أي 
بدا  اعتبدار  ال  كدون فقدد املماثدل  واألویل بغیرها كالزناء واللواط واللعدان  واألحدوط وجو

إن إیل العورة وال نظر ال  جيوز ال التغسیل من وراء الثیاب  نعم سدل یبطل الغُ   مل مّسها و
 بذلك.

 واألنىث  غّس  ت بنی الذكر ت أو عضو من میّ إذا اشتبه میّ  :276مسألة 
ل
كدّل مدن  له 

 واألنىث. الذكر 
مندا  ن مؤیکدو أن یکون عاقال  مسلما   بدل یعتبدر  ل أنيف املغّسِ  یعتبر : 277مسألة 

إذا  له ن یغّسدأ ت أو أحدد حمارمده جداز مدؤمن مماثدل للمّید یوجد  ملعىل األحوط لزوما   و
إن  املماثددل  الکبدداّب  له الکددافر أن یغّسدد هددذا أیضددا  جدداز  یوجددد  ملاملخددالف املماثددل  و

 إن أمکن - ینوي هو ت بعده  واألحوط استحبابا  أنیغّسل املیّ  ُثَّ  ال  یغتسل هو أوّ  بأن
كدان - سدلأمره بالغُ  ْن مَ و - إذا أمکدن أن - إن  كدالکرّ یکدون تغسدیله باملداء  و   املعتصدم 

إذا تیّسددبددن املّیدد املدداء وال میدّس  واجلداري أو ال  املماثدل غیددر  ر ت فهدو األحدوط األویل  و

 بعد ذلك قبل الدفن فاألحوط لزوما  إعادة التغسیل. الکباّب 
 تغسیل. ل ودفن بالسسقط الغُ  لکباّب  ااملماثل حّّت  یوجد  مل : إذا278مسألة 
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لتغسدیله أو نبشه  جاز  - عمدا  أو خطأ - ت بال تغسیل: إذا دفن املیّ 279مسألة 
إاّل  - ي براةتدهن جهدة التدأّذ ولدو مد - ا  حرجیّ یکن   ملمه  بل جيب إذا تیمّ   إاّل  جيدب مل و

ا أو  بطالهندبدنّی د ذلك  وكذا احلال إذا ترك بعض األغسدال ولدو سدهوا  أو تعىل من تعمّ 
إاّل ببدن من هتکه أو اإلضرار  یلزم حمذور   ذلك إذا مل بطالن بعضها  كّل   . جيوز ال فه و

 إاّل  جيدب ال - كاجلنابدة أو احلدیض -  كبرحمدثا  باأل إذا مات الشخص :280ة مسأل
 ت فقط.تغسیله غسل املیّ 

حیدّنط بده  ُغسله الثداين وال يف ماء الکافور جيعل  ت حُمِرما  الإذا كان املیّ  :281 مسألة
یسدتثین مدن ذلدك احلداّج  وال ك إذا مدات بعدد الفدراغ مدن املناسد یقّرب إلیه طیدب آخدر  و

 ة للوفاة واملعتکف.املعتّد  رم فیما ذكر ْح یلحق بالُ  اليت حیّل له الطیب بعدها  وال
  املخالف عدا صنفنی:حبكه حّّت  ْن مسلم ومَ  جيب تغسیل كّل  :282مسألة 
الدددفاع عددن : الشددهید املقتددول يف املعركددة مددع اإلمددام أو نائبدده اخلدداص  أو يف لاألوّ 

یشددترط أن ة حیدداة حددنی یدركدده املسددلمون  فددإذا أدركدده فیدده بقّیدد یکددون ال اإلسددالم  و
 املسلمون وبه رمق وجب تغسیله.
كددان يف املعركددة مسددلم )غیددر  إذا  وجددب  الشددهید( وكددافر  واشددتبه أحدددمها بدداآلخر  و

 مهنما وتکفینه ودفنه. غسیل كّل  االحتیاط بت
یکدون  واألحدوط لزومدا  أن - ه یغتسلوجب قتله برجم أو قصاص  فإنّ  ْن مَ  الثاين:

یکّفددن كبکفددنی املّیدد - م تفصددیلهت املتقددّد سددل املّیددسددله كغُ ُغ  حیددّنط و تددل ُثّ ُیق  تو
یدفن بال  تغسیل. فیصىّل علیه و

عدددم إزالددة ءيء مددن شددعره ت واملّیدد األحددوط لزومددا  عدددم قددّص ظفددر  :283مســألة 
 سواء باحللق أو القّص أو النتف.
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 :تمكيل
ت یوضدع املّید ( للتغسدیل سدننا   مثدل أنعلدهیم وان اهلل تعدایلالفقهاء )رض قد ذكر  

ه إیل القبلدة كحالدة یوّجد مرتفدع  وأن یکدون حتدت الظدالل  وأنيف حال التغسیل عدىل 
إن وأناالحتضددار   زم فتقدده بشددرط إذن الددوارث  اسددتل ینددزع صیصدده مددن طددرف رجلیدده و

بعه برفددددق  وكددددذا مجیددددع مفاصددددله  واألویل أن جيعدددل سدددداترا  لعورتدددده  وأن تلددددنّی أصدددا
یبددأ بغسدل  مة  وأنة حمرّ مماّس  وفرجه باألشنان من غیر  یغسل رأسه برغوة السدر  وأن

كددّل  األیسددر   ُثَّ  رأسدده األمیددن  بشددّق  ُثَّ  اتغسددل ثددالث مددرّ  یدیدده إیل نصددف الددذراع يف 
یغسل كّل  میسح بطنه يف األوّ  عضو ثالثا  يف كّل  و  احلامدل الديت لنی قبلهما  إاّل غسل و

ت  یقددف الغاسددل عددىل اجلانددب األمیددن للمّیدد ت ولدددها يف بطهنددا فیکددره ذلددك  وأنمددا
 ینشف بدنه بثوب نظیف أو حنوه. للماء حفیرة  وأن حیفر  وأن

عره  وجعلدده بددنی رجددل ه یکددره إقعدداده حددال الغسددل  وترجیددل شددوذكددروا أیضددا  أّندد
إرسددال املدداء يف الکنیددف  وختلیددل ظفددره  وغسددله باملدداء السدداخن بالنددار  أو  الغاسددل  و

 ي علیه حنی التغسیل.  مع االضطرار  والتخّط مطلقا  إاّل 

 الفصل الثالث
 التكفني

 ت بثالثة أثواب:جيب تکفنی املیّ 
فضل أن یکون مدن ركبة  واألة إیل الاملئزر  واألحوط لزوما  أن یکون من السرّ  ل:األّو 
 إیل القدم. الصدر 
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یکون من املنکبنی إیل النصف مدن السداقنی   القمیص  واألحوط لزوما  أن الثاين:
 واألفضل أن یکون إیل القدمنی.

یکدون طدوال  حبیدث  أن ي متام البددن  واألحدوط لزومدا  یغّط  اإلزار  وجيب أن الثالث:
 . أحد جانبیه عىل اآلخرمیکن أن یشّد طرفاه وعرضا  حبیث یقع 

إن  حتته غیدر  یکون ساترا  ملا واحد مهنا أن واألحوط استحبابا  يف كّل  حداك  عنده  و
 باملجموع.  الستر كان یکيف حصول

به كوجدوب التغسدیل  وقدد مدرّ يف التکفنی نیّ   یعتبر ال :284سألة م    ة القربة  ووجو
 (.260الکالم فیه يف املسألة )

 األمددر  عددىل املیسددور  فددإذا دار  رت القطعددات الددثالث اقتصددر إذا تعددّذ  :285مســألة 

إنوالقمدیص یقدّد  ئدزر م اإلزار  وعند الددوران بدنی املبیهنا یقّد   إاّل یکدن   مل م القمدیص  و
إذا دار   الستر العورة تعنّی  ما یستر  مقدار    سدتر تعدنّی  ر بُ ل والدّدُ ُبدالقُ  بنی ستر  األمر  به  و

 ل.بُ القُ 
كدددان  ت  دددان املّیدددجيدددب أن یکّفددد :286مســـألة  إن  یصددددق علیددده اسدددم الثدددوب  و

كول أو شعر  مصنوعا  من وبر   اللحم بل ولو من جلده. مأ
یر  وال  جيددوز الولکددن   فیمددا س حددّّت بدداملتنّج  بددالنجس  وال اختیددارا  التکفددنی بدداحلر

بددا  أن ا  عهنددا كانددت جناسددته معفددّو  مددن با   وال مددذهّ  یکددون اليف الصددالة  واألحددوط وجو
 یؤكل حلمه. ال أجزاء ما
  يف واحدد مهندا تعدنّی  التکفنی بداجلمیع  فدإذا احنصدر  فیجوز  ا يف حال االضطرار وأمّ 
إذا تعددّد  إذا دار س وتکفیندده بددالنجس قددّدم األوّ بددنی تکفیندده بدداملتنّج  األمددر  د ودار و  ل  و

یر بنی النجس أو املتنّج  األمر  بنی أحد الثالثدة  ر األم قّدم الثاين  ولو دار  س وبنی احلر
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یؤكل حلمده والتکفدنی  ال بنی التکفنی بأجزاء ما األمر  وبنی غیرها قّدم الغیر  ومع دوران
إن كان االحتی ب یتخّیر باملذهّ  .بیهنما و  اط باجلمع حسنا 

ددد مدددع االحنصدددار  فیددددالتکفدددنی باملغصدددوب حدددّّت   جيدددوز ال :287مســـألة  ت فن املّیِ
 تکفنی. بال

یر لتا جيوز : 288مسألة  یدد  اخلدالص بشدرط أن غیدر  کفدنی بداحلر یکدون اخللدیط أز
یر  . من احلر
دإذا تنّج  :289مسألة  ت أو مدن غیدره وجدب إزالهتدا ولدو س الکفن بنجاسة من املّیِ
یّ   یضددرّ  الوضددع يف القبددر  بغسددل أو بقددرض البعددد  إن بسدداتر ذلددك وجددب میکددن  ملته  و

 تبدیله مع اإلمکان.
ات وكددذا الزائدددد علیددده مدددن املسدددتحبّ  - الکفدددن الواجدددب مدددن القددددر  :290مســألة 
ندة جتهیدزه وة  وكدذا احلدال يف مؤترج من أصدل التركدة قبدل الددین والوصدیّ  - املتعارفة

یأخدذه الظدامل ألجدل الددفن  وماء الغسل وقیمة األرض ومدا افور والک ودفنه من السدر 
ء مدن يمن یتبدّرع بشدوجد ی ذا ملإهذا  وحنوها   باحة وأجرة احلمل واحلفريف األرض امل
 ترج من التركة. مل إاّل ذلك و
إن كانت صغیرة أو جمنوندة أو غیدر  :291سألة م مددخول  كفن الزوجة عىل زوجها و

 يف الزوج بنی أحواله مدن الصدغر  فرق الواملنقطعة  و ةة والناشزالرجعیّ  قةهبا  وكذا املطلّ 

 من ماله. واجلنون والعقل  فلو كان قاصرا  اقتطعه الوّ   والکبر 
یقتدرن موهتدا  وتده   ال أنیشترط يف وجوب كفن الزوجة عدىل زوجهدا  :292مسألة 
بددذل الکفددن  یکددون الهتا  وأن أو مددن مددال نفسددها بوصدیّ ع  ن مددن مددال متبدرّ تکّفد وأن ال
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فیده  یکدن ملسدتقراض أو فدّك مالده مدن الدرهن وف عدىل االا   فلدو توّقدعىل الزوج حرجّید
إنّی حرج علیه تع  .جيب مل اّل  ذلك  و
كددذلك سددائر  كمددا أّن  :293مســألة  مددن  مددؤن التجهیددز  كفددن الزوجددة عددىل زوجهددا  
.تقّد  اوغیرمها ممّ  والکافور  السدر  با   م عىل األحوط وجو

 مؤن التجهیدز  من الکفن وسائر  الواجب وما یلحقه الزائد عىل املقدار  :294مسألة 

ه یلحقدده فإّندد الواجددب ومددا ملقدددار ا يف قیمددة إخراجدده مددن األصددل  وكددذا احلددال  جيددوز ال
كددان الدددفن يف أن تددرج مددن األصددل إاّل   جيددوز ال  مددا هددو املتعددارف حبسددب القیمددة  فلددو 
حیتداج  حیتداج إیل بدذل مدال ويف الدبعض اآلخدر  ت الض املواضدع الالئقدة حبدال املّیدبع

دع وصدیّ من الثلث مد املذكور  إخراج الزائد عىل القدر  ل  نعم جيوز إلیه قّدم األوّ  ت ة املّیِ
كداّل  ته بالثلث مدن دون تعدنّی به أو وصیّ  إخراجده مدن   أو بعضدا   كمدا جيدوز  مصدرف لده 

كبددار  ین  إاّل  حصددص  وجددود  عددىل تقدددیر   مددع إذن الددوّ  الورثددة برضدداهم دون القاصددر
 غ له ذلك.مصلحة تسّو 
كفددن واجددب النفقددة مددن األقددارب يف مالدده ال عددىل مددن جتددب علیدده : 295مســألة 
 ة.النفق

یدا   بدل جيدب عدىل   الکفن مل ت تركة  قدار للمیّ  یکن  ملإذا  :296مسألة  یددفن عار
جيوز   احتسابه من الزكاة. املسلمنی بذل كفنه عىل األحوط لزوما   و

  تمكلة:
يف  مدن سدنن هدذا الفصدل: یسدتحّب علدهیم(  )رضدوان اهلل تعدایل فیما ذكره الفقهاء

یکيف فهیا امل عىل رأسده وجيعدل طرفاهدا  ى  واألویل أن تدار سمّ الکفن العمامة للرجل و
یکديف  واألیسر  األمین عىل األیسر   حتت حنکه عىل صدره عىل األمین  واملقنعة للمرأة و
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ى  ولفافدة لثددیهیا یشدّدان هبدا إیل ظهرهدا  وخرقدة یعصدب هبدا وسدط فهیا أیضدا  املسدمّ 
 املیّ 

ُ
 ت ذكرا  كان أو  

ُ
 یلدّف  هیما  ولفافة فدوق اإلزار عل خرى للفخذین تلّف نىث  وخرقة  

ره بدنی جيعل القطن أو حنوه عند تعّذ  ا   وأنت  واألویل كوهنا بردا  میانیّ هبا متام بدن املیّ 
یوضع علیه ءيء مدن احلندوط  وأنبه العورتان رجلیه  یستر  ه ومنخدراه رُ حیشدى دُبد   و

إجددادة الکفددن  وُبددوقُ  ن القطددن  یکددون مدد أنل املددرأة إذا خیددف خددروج ءيء مهنددا  و
بدا  قدد أحدرم أو  یکدون یکون مدن خدالص املدال وطهدوره  وأن وأن .یکون أبیض وأن ثو

یرة  وأن تاط ریوطه إذا  یلیق علیه الکافور  صىّل فیه  وأن احتاج إیل اخلیاطة  والذر
 اهلل وحدددده یکبدددب عدددىل حاشدددیة الکفدددن: فدددالن ابدددن فدددالن یشدددهد أن ال إلددده إاّل  وأن
یك له  وأّن  ال واحدا  بعدد واحدد   )علهیم السالم( ةاألمئّ  یذكر  ُثَّ  رسول اهلل  دا  حممّ  شر
  وأن یکبدب عدىل البعث والثواب والعقاب حدّق  م أولیاء اهلل وأوصیاء رسوله  وأّن وأهّن 

یلددزم أنالکفددن دعدداء اجلوشددن الصددغیر  والکبیددر كّلدد   و س یتددنّج  ه بنحددو الیکددون ذلددك 
مدن طدرف  كدأن یکبدب يف حاشدیة اإلزار  موضع الکبابة بالدم أو غیره مدن النجاسدات 

 .ن القماش وتوضع عىل رأسه أو صدرهأن یکبب عىل قطعة م ت  وجيوز رأس املیِّ 
یستحّب   ت واألیسدر املّید يف التکفنی أن جيعل طرف األمین من اللفافدة عدىل أیسدر  و

د عىل أمینه  وأن یکون املباشر  كدان هدو املغِسّ إن  ل للتکفنی عىل طهدارة مدن احلددث  و
كدّل غسل یدیه من املدرفقنی بدل املنکبدنی ثدالث مدرّ  یغسدل   ات ورجلیده إیل الدركبتنی و

ت حددال التکفددنی مسددتقبل القبلددة  واألویل س مددن بدندده  وأن جيعددل املّیددموضددع تددنّج 
كمام والدزرور  نأ یکره قطع الکفن باحلدید  وعمل األ لده   یکون كحال الصالة علیه  و
كُ   .أزرارهيف صیصه قطع  َن فِّ ولو 

یکره تبخیدر  یرة  وأن یکدون أسدود بدل مطلدق  الکدافور  الکفدن وتطییبده بغیدر  و والدذر
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یسدمباإلان  وأن یکدون ممزوجدا  املصبوغ  وأن یکون من الکبّ  اكسدة يف شدرائه    واملمبر
. وجعل العمامة بال  حنك  وكونه وسخا  وكونه  یطا 

 نظره إلیه.  ر کرّ  كفنه قبل موته وأن یأحد أن يّي  لکّل  یستحّب  :297مسألة 

 الفصل الرابع
 التحنيط

یکديف فیده  ت املسدلم وهدوجيب حتنیط املیّ  : إمسداس مسداجده السدبعة بالکدافور  و
بالیددد بددل بالراحددة  واألفضددل  یکددون باملسددح ى  واألحددوط إسددتحبابا  أنوضددع املسددمّ 

یستحّب یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیّ  أن وصددره وبداطن  تدهبّ ولُ  مسح مفاصله ة  و
 یه.كفّ  میه وظاهر قد

 م  قبل التکفنی أو يف أثنائه.حمل التحنیط بعد التغسیل أو التیمّ  :298مسألة 
یشدترط  راةدة  كمدا یکدون مباحدا  مسدحوقا  لده أن یشترط يف الکافور  :299مسألة 
إن  .س بدن املیِّ تنّج  یوجب  ملطهارته و  ت عىل األحوط لزوما 

 ت وأنفه وأذنه.  املیّ يف عنی یکره إدخال الکافور : 300سألة م

 الفصل اخلامس
یدتان  اجلر

یددتان رطبتدان  واألویل يف كیفیّ أن جيعل مع املیّ  یستحّب  تده جعدل إحددامها ت جر
 
ُ
مدن  خدرى مدن اجلاندب األیسدر من اجلانب األمین مدن عندد الترقدوة ملصدقة ببدنده  واأل

مفددن  ّسددر یتی  ملتکونددا مددن النخددل  فددإن  ألویل أنزار  واعنددد الترقددوة بددنی القمددیص واإل
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إاّل را مفن اخِل یتیّس   أو الرمان  فإن مل السدر   عود رطب.  مفن كّل الف  و
یدددتان لنسددیان أو حنددوه فدداألویل جعلهمددا فددوق القبددر   :301مســألة  إذا تركددت اجلر

 
ُ
 خرى عند رجلیه.واحدة عند رأسه واأل

یکبدب عدىل  أن األویل أّن علدهیم(  )رضوان اهلل تعدایل بعض الفقهاء ذكر  :302مسألة  
یدتنی ما یلدزم حینئدذ  االحتفدام عدن تدنّج تقدّد  ایکبب عىل حدواءي الکفدن مّمد اجلر س م  و

 مینع عن ذلك من البالستیك وحنوه.  ا هماموضع الکبابة فهیما بالدم أو غیره ولو بلفّ 

 الفصل السادس
 تالصالة عىل املیّ 

كدّلِ    ت  مّید جتب الصالة عدىل 
ُ
كدان أم   مندا  أم  الفدا   عدادال  أم ندىث  مؤمسدلم  ذكدرا  

الصالة عىل أطفدال املسدلمنی جتب  الم  وهبا كوجوب التغسیل وقد تقّد فاسقا   ووجو
سدددننی  ويف اسدددتحباهبا عدددىل  فاملنددداط بلدددوغ سدددّت   إذا عقلدددوا الصدددالة ومدددع الشدددّك إاّل 
 ة. برجاء املطلوبیّ یعقل الصالة إشکال  واألحوط لزوما  عدم اإلتیان هبا إاّل   مل نم
 و
ُ
سدالم  بدل اإل و مسلم ظاهرا   وكذا لقیط دار تا  يف بالد اإلسالم فهن وجد میّ مَ  كّل
. الکفر  ولقیط دار   إذا احتمل كونه مسلما  عىل األحوط لزوما 
ت عقیددب ت مخددس تکبیددرات  والدددعاء للمّیددجيددب يف صددالة املّیدد :303مســألة 

ول  وأمّ 
ُ
بع األ  بدنی الصدالة عدىل النديّب  ة فیتخّیدر یا يف الثالثة الباقإحدى التکبیرات األر
والشددهادتنی والدددعاء للمددؤمننی والتمجیددد هلل تعددایل  ولکددن  )صددىّل اهلل علیدده وآلدده(
یتشهّ أوّ  األحوط استحبابا  أن یکّبر  یصدّل  یکّبر  ُثَّ  د الشهادتنی ال   و   عدىل النديّب ثانیدا  و
یدعو للمؤمننی یکّبر  ُثَّ   )صىّل اهلل علیه وآله( یدعو للمیّ  یکّبر  ُثَّ   ثالثا  و  ُثَّ  ت رابعا  و
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كددّل  یکّبدر  ینصددرف  واألفضدل اجلمدع بددنی األدعیدة بعدد  قدراءة فهیددا  تکبیدرة وال خامسدا  و
 تسلمي. وال

 
ُ
 : موروجيب فهیا  

بدة ة بأنالنیّ  مهنا: ت مدع تعیدنی املّید - م يف الوضدوءحندو مدا تقدّد عدىل  - یقصدد القر
 عىل حنو یرفع اإلهبام.

  عىل الغائب.یصىّل  فال تاملیّ  ضور ح ومهنا:
 .  القبلة حال االختیاراستقبال املصّل  ومهنا:
   ورجاله إیل جهة یساره.ت إیل جهة مینی املصّل یکون رأس املیّ  أن ومهنا:
 أن یکون مستلقیا  عىل قفاه. ومهنا:
لصدف  إذا كان مأموما  وقد اسدتطال ا خلفه حماذیا  لبعضه  إاّل وقوف املصّل  ومهنا:
ا  واحددا  عدىل دة مع جعلها صفّ متعّد   عىل جنائز  خرج عن املحاذاة  أو كان یصّل حّّت 

 ( اآلتیة.309يف املسألة ) النحو الثاين املذكور 
 مددع یصدددق الوقددوف عنددده إاّل   بعیدددا  عندده عددىل حنددو الاملصددّل  یکددون الأن  هنــا:وم
واحددة  والصدالة علهیدا دفعدة د اجلندائز صال الصفوف يف الصالة مجاعدة  أو مدع تعدّد اتّ 

 كما سیجيء.
یصدددق الوقددوف  عددىل حنددو ال أو جدددار  حائددل مددن سددتر  بیهنمددا یکددون الأن  ومهنــا:
 .  رآخ ت   ثل النع  أو میّ  الستر   یضرّ  علیه  وال

. یکون أحدمها أعىل من اآلخر  أن ال مهنا:و  علّوا  مفرطا 
ن مدن  مع عدم الدتمکّ القامئ إاّل  غیر  صالة تصّح   قامئا   فالیکون املصّل  أن هنا:وم

 صالة القامئ.
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تنمحدي بده صدورة  یفصل بیهنا  قدار  بنی التکبیرات واألذكار  بأن ال املواالة ومهنا:
 الصالة.

التغسدیل والتحندیط والتکفدنی يف مدوارد  أن تکون الصالة قبل الددفن  بعدد ومهنا:
كاّل   هبا  .وجو   أو بعضا 
  باحلجر العورة ولو  تور ت مسأن یکون املیّ  ومهنا:

َ
 الکفن. ر إن تعّذ  ِب والّل

 ي هلدا مباشدرة وتسدبیبا  فیسدقط اعتبدار  مع امتناعه عن التصدّد إاّل  إذن الوّ   ومهنا:

كدددان املّیددد  ت قدددد أوىص إیل شدددخص معدددنّی إذنددده حینئدددذ   وكدددذا یسدددقط اعتبددداره إذا 
إ  علیه فیجوز یصّل  بأن  .یأذن الوّ    ن ملله ذلك و

إباحدة يف الصالة عىل املیّ   یعتبر ال: 304مسألة  ت الطهارة من احلددث واخلبدث  و
كدان األحدوط األویل أن یراعدى فهیدا مجیدع شدرائط العدورة   اللباس واملکان  وسدتر  إن  و

االحتیدداط یتدرك  الا تنمحدي بده صدورة الصدالة  وا عّمددالصدالة  بدل یلدزم أن جيتندب فهید
 یکن ماحیا  لصورهتا. مل إنو دبار أثناهئا والقهقهة واالست بترك الکالم يف

إذا صدىّل     بدین عدىل العددمه صىّل عدىل اجلندازة أم اليف أنّ  إذا شّك  :305سألة م  و
إذا علم ببطالهنا  بین عىل الصحة ة الصالة وفسادهاوشّك يف صّح  وجبت إعادهتا  و

 إذا صددىّل  ى اجهتدداده أو تقلیددده إیل بطالهنددا  نعددموكددذا لددو أّد   عددىل الوجدده الصددحیح
 . إذا كان هو الوّ  جتب إعادهتا عىل املؤمن مطلقا  إاّل   املخالف عىل املخالف مل

ت الواحددد  ولکدن قددال بعددض الفقهدداء الصدالة عددىل املّیدد تکددرار  جيددوز  :306مسـألة 
ت من أهل العلم والتقدوى والشدرف  إذا كان املیّ بکراهته إاّل علهیم(  )رضوان اهلل تعایل
 يف الدین.
ندب  قبدره للصدالة علیده    جيدز  ملت بال صالة صدحیحة دفن املیِّ  إذا :307مسألة 
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. ة الصالة علیه وهو يف القبر ويف مشروعیّ   إشکال  واألحوط لزوما  اإلتیان هبا رجاء 
 املرأة. أن یقف اإلمام واملنفرد عند وسط الرجل وعند صدر  یستحّب : 308مسألة 
یکها بصددالة واحدددة  فتوضددع تشدد دة جدداز متعددّد  إذا اجتمعددت جنددائز  :309مســألة  ر

جيعددل  ویل مددع اجتمدداع الرجددل واملددرأة أن مددع املحدداذاة بیهنددا  واألاجلمیددع أمددام املصددّل 
جيدوز الرجدل أقددرب إیل املصدّل  جيعددل صددرها حماذیددا  لوسدط الرجددل  و  جعددل اجلنددائز   و

یقف املصّل  واحد عند إلیة اآلخر  ا  واحدا   فیجعل رأس كّل صفّ   وسدط شبه الدرج  و
یراعي يف الدعاء للمیّ  الصّف   ت تثنیة الضمیر  ومجعه.و

یعتبدددر يف صدددالة املّیددد یسدددتحّب  :310مســـألة  ومدددا  عدددىل األحدددوط لز ت اجلماعدددة  و
ان وطهدارة املولدد یکون اإلمام جامعا  جلمیع شرائط اإلمامة من البلوغ والعقدل واإلمید أن

كددان ذلددك أحددوط ا  یعتبددر الوغیرهددا  نعددم  إن  ا شددرائط سددتحبابا   وأّمددأن یکددون عددادال  و
كانتفدداء البعددد  - ق االئتمددام واجلماعددة عرفددا  مددا لدده دخددل مهنددا يف حتّقدد اجلماعددة فیعتبددر 

 دون غیره. -  الکثیر
كّبددر  إذا حضددر : 311مســألة  ل مددع اإلمددام وجعلدده أوّ  شددخص يف أثندداء صددالة اإلمددام 
یدأيت  دا  د الشهادتنی بعدده  وهکدذا یکّبدر صالته وتشهّ  هدو وظیفدة نفسده  مدع اإلمدام و

إن كان الدعاء أحوط وأویل. ة التکبیر فإذا فرغ اإلمام أیت ببقیّ   بال دعاء و
ددد املمّیدددز  إذا صدددىّل الصددديّب  :312مســـألة  ت أجدددزأت صدددالته عدددن صدددالة عدددىل املّیِ

إن كان األحوط استحبابا  أن یصّل    علیه البالغ.البالغنی  و
كدان الدوّ   :313مسألة  هلدا مباشدرة الصدالة  واإلذن لغیرهدا  ت امدرأة جداز للمّید إذا 

 
ُ
 نىث.بالصالة علیه ذكرا  كان أم  

 ت شیئا  عن املأموم.ل اإلمام يف صالة املیّ یتحمّ  ال :314مسألة 
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أحد أویل مهنا  واألحوط  یکن  ملاملرأة مجاعة النساء إذا  تؤّم  أن جيوز : 315مسألة 
 .م علهیّن تبقّد  وال ما  حینئذ  أن تقوم يف وسطهّن لزو

:للصالة عىل املیّ علهیم(  )رضوان اهلل تعایلالفقهاء  قد ذكر  :316مسألة   ت آدابا 
 مدع وجددان املداء ولکدن يف م حّّت التیمّ   عىل طهارة  وجيوز یکون املصّل  أن مهنا:

.خصوص ما إذا خاف فوت الصالة إن توّض   أ أو اغتسل عىل األحوط لزوما 
 . رفع الیدین عند التکبیر ومهنا:
 واألدعیة. أن یرفع اإلمام صوته بالتکبیر  ا:ومهن

 فهیا االجتماع. املواضع اليت یکثر  اختیار  ومهنا:
.  أن یقف املأموم خلف اإلمام ومهنا: إن كان واحدا   ال إیل جانبه و
 ت وللمؤمننی.االجهتاد يف الدعاء للمیّ  ومهنا:
 . - اتثالث مرّ  - أن یقول قبل الصالة: الصالة ومهنا:

 السابع الفصل
 التشيیع

یسدتحّب إعالم املؤمننی  وت املؤمن لیشدیّ  یستحّب  هلدم تشدییعه  وقدد ورد  عوه  و
بدع شدفاعات  من تبع جنازة أعطدي یدوم القیامدة أر)كثیرة  فيف بعضها:  يف فضله أخبار 

یتحددف بدده  ل مدداأوّ  ّنَ إ)يف بعضددها: و  ( وقددال اَلَلددك: ولددك مثددل ذلددكیقددل شددیئا  إاّل   ومل
 .(ملن تبع جنازته ر فَ غْ قبره أن یُ املؤمن يف 

ع ماشدیا  خلدف وله آداب كثیرة مذكورة يف الکبب املبسوطة  مثل: أن یکدون املشدیّ 
را   حددامال  للجندازة عددىل الکبدف  قددائال  حدنی احلمددل: بسددم اهلل اجلندازة  خاشددعا  متفّکد
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 ات.للمؤمننی واملؤمن هم اغفر د  اللّ د وآل حممَّ  اهلل عىل حممَّ وباهلل وصىّل 
یکره الضحك واللعب یقول: ارفقوا به  واستغفروا    واللهو واإلسراع يف املشي  وأنو
والددعاء واالسدتغفار   تعدایلاهلل  ذكدر  ام اجلندازة  والکدالم بغیدر له  والركوب واملشي قدّد 
یکره وضع الرداء من غیر  . ه یستحّب صاحب املصیبة فإنّ  و  له ذلك  وأن میشي حافیا 

 الفصل الثامن
 لدفنا

به كوجدوب التغسدیل وقدد مدّر  وكیفّیدجيب دفن املیّ  ة ت املسلم ومن حبكه  ووجو
وضددعه يف بندداء أو  البندداء علیدده وال ی  جيددز أن یددوارى يف حفیددرة يف األرض  فددالالدددفن 

ن عدىل مَ ْؤ تابوت مع القدرة عىل املدواراة يف األرض  وتکديف مواراتده يف احلفیدرة حبیدث ُید
إیذاء ر ن تؤذیده راةتده أو َمد  اةته للناس ولو لعدم وجود السباعجسده من السباع و

أو بسبب البناء عىل قبره بعد مواراته  ولکدن األحدوط اسدتحبابا  أن تکدون   من الناس
ت ووصدول السدباع إیل جسدده  راةدة املّید ة متنع مدن انتشدار احلفیرة بنفسها عىل كیفیّ 

جيددب وضددعه عددىل اجلانددب األمیددن موّج  إذا اشددتهبت القبلددة   قبلددة الهددا  وجهدده إیلو و
الددفن إیل حدنی حصدول العلدم أو مدا حبكده وجدب العمدل باالحتمدال  تأخیر  میکن ملو

إذا  ر اإلمکان  ومع تعّذ  ي بقدر األرجح بعد التحرّ  حتصیله یسقط وجوب االسدتقبال  و
ل وكُ ُغ  -  ولو بالتأخیر -  دفنه يف البرّ  میکن  ملو  ت يف البحركان املیّ  ن وّسِ ط وُصدُح ّفِ ّلِ ّنِ

ليق يف البحر  أو ثُ 
ُ
حکم رأسها و 

ُ
ل بشّدِ حجر علیه ووضع يف خابیة و   أو حنوه برجلیده ّقِ

ل مدع اإلمکدان وكدذلك احلکدم الوجده األوّ  ُیلیق يف البحر  واألحوط اسدتحبابا  اختیدار  ُثَّ 
 قبره ومتثیله. دوّ ت من نب  العإذا خیف عىل املیّ 
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ین  وكذا العکس.دفن ا  جيوز ال :317مسألة   ملسلم يف مقبرة الکافر
إذا ماتت احلامل الکافرة ومات يف بطهنا محلها مدن مسدلم دفندت يف  :318مسألة 

إن  مقبرة املسلمنی عىل جانهبا األیسر  مستدبرة للقبلة  واألحدوط األویل العمدل هبدذا و
 تلجه الروح.  ملكان اجلننی 
جب هتك حرمته كاملزبلة والبالوعدة  دفن املسلم يف مکان یو  جيوز ال :319مسألة 

كاملددارس واملسداجد  - الدفن إذن املالك  أو املوقوف لغیر  وال يف املکان اململوك بغیر 
إن أذن الدوّ   - ات املتعارفدة يف زمانندا واخلاندات املوقوفدةواحلسینیّ  بدذلك  هدذا إذا  و
هداتنی الصدورتنی فداحلکم  ا يف غیدر بالوقف أو یزاحم اجلهدة املوقدوف هلدا  وأّمد كان یضّر 
 .الحتیاط اللزومّي عىل ا مبّن 

ت فیه قبل اندراس املیّ  ت آخر ت ألجل دفن میّ میِّ  نب  قبر   جيوز ال :320مسألة 
كددان الاألوّ  مددا  یسددتلزم حمرّ   مل الدددفن فیدده مددا منبوشددا  جدداز  قبددر ل وصددیرورته ترابددا   نعددم إذا 
 غ.بال مسّو  ف يف ملك الغیر كالتصرّ 

 قددر  القبدر  حفدر  ه: یستحّب أنّ علهیم(  وان اهلل تعایل)رضالفقهاء  ذكر  :321مسألة 

میکدن  مدا القبلدة يف األرض الصدلبة بقددر  ا یدلممّ  عل له حلدل قامة أو إیل الترقوة  وأن جُي 
یسقّ وجيعل فیه املیّ  شبه الهنر  وسط القبر  فیه اجللوس  ويف الرخوة یشّق   ف علیهت و

املخصوصدة  بثدوب عندد إدخدال املدرأة  واألذكدار  ى القبر اب  وأن یغّط يال علیه التر ُثَّ 
اللحدددد  ومدددا دام مشدددتغال  ت  وعندددد وضدددعه يف املدددذكورة يف حماهّلدددا عندددد تنددداول املّیددد

یا   .بالتشر
الکفددن بعددد  ُد َقددّل ُع لددذلك  وأن حُتدد وكشددف الددرأس للمباشددر   زرار وحددّل األوالددتحيّف 
جيعددل خددّده عددىل األرض   ر َسددن حُیْ مددن طددرف الددرأس  وأ الوضدع يف القبددر  عددن وجهدده و
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یُ  بدة احلسدنییُ  عمل له وسادة من تراب  وأنو معده   )علیده السدالم( وضع ءيء مدن تر
  یسدّد اللحدد وأن )علهیم السالم( ةباألمئّ  وتلقینه الشهادتنی واإلقرار 

َ
رج تد   وأنِب بدالّل

 التدراب بظهددور  - رحمذي الد غیدر  - يیددل احلاضدرون مدن طدرف الدرجلنی  وأن املباشدر 

كُ   ذلك.  سا   وال غیر ثا   وال  مّ وتربیعه ال مثلّ    وطّم القبر ّف األ
یبتددئ مدن عندد الدرأس فدإنوْ املاء علیده َد  ورّش  ءيء فضدل  را  مسدتقبل القبلدة  و
ین أیدددديم علیددده غ صدددّب   سدددّیما وال - مدددزا  بعدددد الدددرّش عدددىل وسدددطه  ووضدددع احلاضدددر
كددان املّیدد - الصددالة علیدده حیضددر   مل ملددن إذا  یکددون الوضددع عددىل  فدداألویل أن ا  ت هامشّیددو

ید يف غمز  وجه یکون أثر  ید بأن یز  هدم جداِف اللّ )م علیده  ثدل: الید  والترّح  األصابع أز
د روحدده إیل أرواح املدؤمننی يف علّ    (ّیددنی وأحلقده بالصدداحلنیاألرض عدن جنبیدده  وصدّعِ

أو  ت عدىل القبدر کبب اسم املّیده  وأن یُ بعد انصراف الناس رافعا  صوت الوّ   یلّقنه وأن
ینصب عىل القبر عىل لو  أو حجر   . و

د  واحد تدنی يف قبدر ه: یکره دفن میّ الفقهاء )رمحهم اهلل تعایل( أنّ  ذكر  :322سألة م 
إهالة الرحم التراب  وفدرش القبدر  رم يف قبر ْح الَ   ولده  وغیر ونزول األب يف قبر   املرأة  و

حاجددة  وجتصیصددده وتطییندده وتسددنیمه  واملشدددي علیدده واجللدددوس  بالسدداج مددن غیدددر 
)علدهیم  األنبیداء واألوصدیاء  قبدور کاء  وكذا البناء علیده وجتدیدده بعدد اندراسده إاّل واالتّ 
 والعلماء والصلحاء. السالم(
فة  املشددرّ   املشدداهدت مددن بلددد موتدده إیل بلددد آخددر  إاّل یکددره نقددل املّیدد: 323ســألة م

  ويف بعدددض احلسدددیّن  واحلدددائر  الغدددرّي  سدددّیما ال  وه یسدددتحّب فإّندددواملواضدددع املحترمدددة 
ونکیدر  ولکدن إذا  وحماسدبة منکدر  ل إسدقاط عدذاب القبدر األوّ  مدن خدواّص  الروایات أّن 

 ت فدديف جددواز الدددفن إیل حددنی فسدداد بدددن املّیدد اسددتلزم النقددل إلهیددا أو إیل غیرهددا تددأخیر 

 حوط لزوما  تركه.إشکال واأل التأخیر 
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بددنی مددا قبددل  - الصددورة املددذكورة يف غیددر  - النقددل يف جددواز  فددرق ال: 324مســألة 
الندب  للنقدل إیل املشداهد  ت  ويف جدواز جسدد املّید فدق ظهدور الدفن ومدا بعدده إذا اتّ 

فیده وعددم اسدتلزامه  أو إذن الدوّ   - بدالنب  يأ - ت بده مدع وصدیة املّیدفة حّّت املشرّ 
موجبدا  یکدن   مل  نعدم إذا أوىص بالنقدل إلهیدا وهتك حرمته إشکال واألحدوط لزومدا  تركده

لندب  فدفن عصیانا  أو جهدال  أو نسدیانا  يف غیرهدا جيدب ا آخر  ملحذور  لفساد بدنه وال
 . آخر یلزم منه حمذور   یفسد بدنه ومل  مل والنقل ما

 مع العلدم باندراسده جسده  إاّل  املسلم عىل حنو یظهر  حیرم نب  قبر  :325مسألة 
یسدتثین مدن  والکبیدر  ته ترابا   من دون فرق بدنی الصدغیر وصیرور والعاقدل واملجندون  و
 ذلك موارد:
بلدة أو بالوعدة أو حنومهدا  أو يف  مهنا: ما إذا دفن يف موضع یوجب مهاندة علیده كمز
 . ع أو عدوّ بُ ف فیه عىل بدنه من سیل أو َس موضع یتخّو 
ف إنقاذ حیاة مسلم بريء عدىل ا توقّ أو مساو   كما إذ أهّم  ما إذا عارضه أمر  ومهنا:
یة جسده.  رؤ
فیندددب   - مدددن خدددامت وحندددوه - مدددا إذا دفدددن معددده مدددال غصدددبه مدددن غیدددره ومهنـــا:

یلدزم   مل إذامدن دون إذنده أو إجازتده  الستخراجه  ومثل ذلك ما إذا دفن يف ملدك الغیدر 
إخراجده حمدذور  خراج أو اله بداإلع أوصدكبقائده بدال دفدن أو تقّطد - أشدّد  من نب  قبره و

إاّل  - حنوه هدو یکدن  ملو - ض كونده موجبدا  هلتدك حرمتده  بل جوازه فیما إذا فر جيز مل و
إشکال  فاألحوط لزوما  للغاصب يف مثل ذلدك إرضداء املالدك بإبقائده  حمّل  - الغاصب

 يف أرضه ولو ببذل عوض زائد إلیه.
 ن مهندا  أو تبدنّی حتندیط مدع الدتمکّ  تکفنی أو بال سل أو بالُغ  دفن بالما إذا  ومهنا:
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  لوضعه يف الوجه الشرعّي  سله أو تکفینه أو حتنیطه  أو لکون دفنه عىل غیر بطالن ُغ 
نبشه يف  القبلة  أو يف مکان أوىص بالدفن يف غیره  أو حنو ذلك فیجوز  عىل غیر  القبر 
إاّل   رد إذا ملهذه املوا   ففیه إشکال.یلزم هتك حلرمته  و

ت بوضدعه عددىل وجدده األرض  األحددوط لزومددا  تودیدع املّیددعدىل  جيددوز ال :326مسـألة 
عدىل األحدوط لزومدا    جيدوز الفة مدثال   كمدا  املشداهد املشدرّ والبناء علیده متهیددا  لنقلده إیل

یلة من غ  ضرورة تقتضیه. یر وضعه يف بّراد أو حنوه لفترة طو
إغددالق بابددهد وضددع املّیدديف الدددفن جمدرّ  یکدديف ال :327مسـألة  إن  ت يف سدرداب و و

كدان بابده مبنّید  كان مستورا  فیه بتابوت أو شهبه  نعم یکيف إذا 
َ
 أو حندوه  ولکدن ِب ا  بدالّل

 ل أم ال.جسد األوّ  فیه سواء أَظَهر  ت آخر األحوط لزوما  حینئذ  عدم فتح بابه إلنزال میّ 
إاّل  :328مسألة   إذا مات ولد احلامل دوهنا  فإن أمکن إخراجده صدحیحا  وجدب و
یتحرّ تقطی جاز  إن ماتت هي دونه  شدّق عه  و بطهندا مدن اجلاندب  ى األرفق فاألرفق  و
إاّل  األیسر  مدا هدو كدذلك  ومدع   فیختدار إذا كان ذلك أوثق ببقاء الطفل وأرفق حبیاته  و

 تاط بطهنا وتدفن. ُثَّ  ر التساوي یتخیّ 
( كمدا لدو ته )بددن املّیدت یصددق علیده عرفدا  أّندإذا كان املوجود مدن املّید: 329مسألة 

اّل  أو بعضددا   أو كددان املوجددود مجیددع كددان مقطددوع األطددراف )الددرأس والیدددین والددرجلنی( ُكدد
ثدل تکدون مدن ضدمهنا عظدام صددره فديف م دة عدن اللحدم أو معظمهدا بشدرط أنعظامه جمرّ 

إن وجددد بعددض  - مها مددن التغسددیل والتحنددیطیتقددّد  ذلددك جتددب الصددالة علیدده  وكددذا مددا
 .أیضا  إن وجد بعض ما جيب ستره به والقمیص بل وباملئزر  ر والتکفنی باإلزا - مساجده

إذا كان املوجود من املیّ  كدان هدو یصدق علیه أنّ  ت الو ه بدنه بدل بعدض بدنده فلدو 
یه من الظهدر أي الصدر  - من البدن القسم الفوقايّن  كدان معده غیدره  -  وما یواز سدواء أ
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كدان  والقمدیص وبداملئزر  إلزار أم ال وجبت الصالة علیده وكدذا التغسدیل والتکفدنی بدا إن 
كدان معده بعدض مسداجده وجدب  - ولو بعضا   - ه موجودا  حملّ  عىل األحوط لزوما   ولدو 

یلحق هبذا يف احلکم ما حتنیطه عىل األحوط إذا وجد مجیع عظام هدذا القسدم  لزوما   و
.  أو معظمها عىل األحوط لزوما 

إذا مل  ُكدت مدن بددن املّید یوجد القسدم الفوقدايّن  و  أو بعضدا  اّل  كدأن وجددت أطرافده 
كددان فهیددا بعددض عظددام الصدددر دة عددن اللحددم أو معدده  أو وجددد بعددض عظامدده جمددرّ   ولددو 

 حتنیطه. والتکفینه  تغسیله وال الصالة علیه بل وال جتب الف
إن وجد منه ءيء ال  كدان فیده القلدب  یشتمل و فیده أیضدا   جيدب  ملعىل العظدم ولدو 
 ف ررقة.یکون ذلك بعد اللّ  واألحوط لزوما  أن م عدا الدفن ا تقّد ءيء ممّ 
ب :330سـألة م دل وُحدُغ  عدة أشددهر السدقط إذا مّت لده أر ط وكُ ّسِ دن وملّنِ علیدده   صدّل یُ   ّفِ

كددان مسددتوي  بددا  ودفددن  لکددن لددو  كددان لدددون ذلددك ُلددّفَ ررقددة عددىل األحددوط وجو إذا  و
بعة أشهر  یان حکم األر  علیه.  اخللقة حینئذ  فاألحوط لزوما  جر



 

 املقصد السادس
 تاملیّ  غسل مّس 

كددان أو لِ ْسددت اإلنسدداين بعددد بددرده وقبددل إمتددام ُغ املّیدد جيددب الُغسددل  ددّسِ  ه  مسددلما  
إن ولدد میّ كافرا   حّّت  ل أو لفقدد املماثد له الکدافر ّسدتدا   ولدو َغ  السقط إذا وجلته الدروح و

ده  ل  ّسدْس الغُ  جيب ملراح لفقد اخللیط ل بالقُ ّسِ ُغ   عدن تغسدیله ت للعجدز ّیدامل َم ولدو ُ ِّ
 ه.سل  ّس وجب الغُ 

بددددة أو بدددددوهنا  و فددددرق يف املددددّس  ال :331مســــألة   يف املدددداّس  البددددنی كوندددده برطو
یداة وعدمده ه احلا حتّلدبنی كوهنمدا مّمد والباطن  وال أن یکون من الظاهر  واملمسوس بنی

كان ماّس  عبرة بالشعر  والظفر  نعم ال كالسّن  .سواء أ  ا  أم ممسوسا 
 فدرق الكمدا   والکبیدر املجنون والصغیر و يف املاّس بنی العاقل فرق ال :332لة مسأ

 .واالضطرارّي  يف املّس بنی االختیارّي 
س العضدو ه  نعم یتنّج سل  ّس الغُ  جيب  ملت قبل برده إذا مّس املیّ  :333 مسألة
كدددان األحدددوط األویل تطهیدددره مدددع  املددداّس  إن  یة يف أحددددمها  و بدددة املسدددر بشدددرط الرطو

.  اجلفاف أیضا 
إنأو املّید الُغسل  ّس القطعة املباندة مدن احلدّي  جيب ال: 334مسألة  كاندت  ت  و

كدان املّید ت األجدزاء مفّسدها مجیعدا  أو ت متشدبّ مشتملة عىل العظم واللحم معا   نعدم إذا 
 سل.وجب علیه الغُ  مّس معظمها
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 ومها.ت كالعرق والدم وحنالُغسل  ّس فضالت املیّ جيب  ال :335مسألة 
کدث فهیدا دخول املساجد واملشداهد وامل ملن علیه غسل املّس  جيوز  :336مسألة 

ه  للمحددث مّسد  جيدوز ال اكبابدة القدرآن وحنوهدا مّمد ه مدّس لد  جيدوز ال وقراءة العزامئ  نعم
  یصّح  وال

ُ
كّل   بالُغسدل  واألحدوط األویل ضدّم عمل مشروط بالطهدارة كالصدالة إاّل  منه 
 .  حمدثا  باألصغر الوضوء إلیه إذا كان

 املقصد السابع
 األغسال املندوبة

 ة، وفعلّیةة، ومكانیّ زمانیّ 
 ة  وهلا أفراد كثیرة:األغسال الزمانیّ  ل:األّو 

الثدداين یددوم اجلمعددة إیل  هددا ووقتدده مددن طلددوع الفجددر غسددل اجلمعددة  وهددو أمهّ  مهنــا:
یندوي  اسدتحبابا  أنیت بده بعدده فداألحوط الغروب  واألفضل اإلتیان به قبدل الدزوال ولدو أ
إذا فاته إیل الغروب قضاهالقربة املطلقة من دون قصد األداء والقضاء   لیلة السبت أو  و

املداء یدوم اجلمعدة   تقدمیه یوم اخلمدیس رجداء  إن خداف إعدواز  وجيوز   هناره إیل الغروب
إذا فاته حینئذ  قضاه یوم السبت.فق متکّ ولو اتّ   نه منه یوم اجلمعة أعاده فیه  و

جيدزئ عدن غسدل اجلنابدة  وكدذا  یصّح  :337مسألة  غسدل اجلمعدة مدن اجلندب و
جيدزئ حینئدذ  عدن یصّح  كدان بعدد النقداء و ا قبدل غسدل احلدیض  وأّمد من احلائض إذا 
. بأس العىل األحوط لزوما   و یصّح  النقاء فال  باإلتیان به رجاء 
ألویل إیل غددروب الشددمس  وا غسددل یددومي العیدددین  ووقتدده مددن الفجددر  ومهنــا:

 اإلتیان به قبل صالة العید.
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 . غسل یوم عرفة  واألویل اإلتیان به قبیل الظهر ومهنا:
یة  وهو الثامن من ذي احلّج  ومهنا:  ة.غسل یوم الترو
  ومهنا:

ُ
ین مدن شدهر غسدل اللیلدة األ رمضدان  ویل والسدابعة عشدرة والرابعدة والعشدر

 . ولیا  القدر
ة واحدددة  یکدديف اإلتیددان هبددا يف وقهتددا مددرّ ة مجیددع األغسددال الزمانّیدد: 338مســألة 

كبدر  حاجة إیل إعادهتا إذا صددر  وال یتخّید أو األصدغر  احلددث األ يف اإلتیدان  ر بعددها  و
 هبا بنی ساعات وقهتا.

  ّي ة  وهلا أیضدا  أفدراد كثیدرة  كالُغسدل لددخول احلدرم املّکداألغسال املکانیّ  والثاين: 
 رة وللدخول فهیا.ل حرم املدینة املنّو الکعبة  ولدخو ة  ولدخولولدخول مکّ 
یبدا  منده  وقت الُغسل يف هذا القسم قبل الدخول :339مسألة  يف هذه األمکندة قر
جيدددز  إذا أحددددث بیهنمدددا   آخدددره إاّل ل اللیدددل للددددخول إیلأو أوّ  ل الهندددار الُغسدددل أوّ  ی  و
  وال

ُ
ثددة بشددرط ة الدددخول يف األمدداكن الثالول مددع نّیددیبعددد تددداخل األغسددال الثالثددة األ

ین.عدم ختلّ   ل الناقض  وكذا احلال يف األخیر
 ة وهي قسمان:األغسال الفعلیّ  والثالث:

یددارة البیددت   مددا یسددتحّب  ل:القســم األّو  ألجددل إیقدداع فعددل كالغسددل لإلحددرام  ولز
الستسددقاء  وللمباهلددة مددع صددالة الالسددتخارة  وصددالة اوللددذبح والنحددر  وللحلددق  ول

 .)صىّل اهلل علیه وآله( النيّب  اخلصم  ولوداع قبر 
 ت بعد تغسیله.املیّ  بعد وقوع فعل منه كالغسل ملّس  ما یستحّب  والقسم الثاين:

ل لیومده  وأوّ  ل الهندار ل مدن هدذا الندوع ُغسدل أوّ جيزئ يف القسم األوّ  :340مسألة 
 انتقاضه باحلدث بینه وبنی الفعل. اللیل للیلته  والظاهر 
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وهددي تغددن عددن  اسددتحباهبا بدددلیل معتبددر  هددذه األغسددال قددد ثبددت: 341مســألة 
خددر 
ُ
يف األغسددال  علددهیم( )رضددوان اهلل تعددایلذكرهددا الفقهدداء  الوضددوء  وهندداك أغسددال  

باإلتیدان هبدا رجداء   وهدي كثیدرة  بدأس الیثبدت عنددنا اسدتحباهبا و  ه ملکّندة  ولاملستحبّ 
 مجلة مهنا: نذكر 
األخیدرة منده  رك ومجیع لیا  العشدر رمضان املبا الُغسل يف اللیا  الفرد من شهر  .1
 ل یوم منه.وأوّ 
ین من شهر  ُغسل آخر  .2   . رمضان املبارك قبیل الفجر يف اللیلة الثالثة والعشر
ة احلدرام  ويف الیدوم ذي احلّجد من شهر  وهو الثامن عشر  الُغسل يف یوم الغدیر  .3

ین منه.  الرابع والعشر
یدددوم املبعدددث وهدددو السدددابع ل رجدددب وأوّ  الُغسدددل یدددوم النیدددروز . 4 وآخدددره ونصدددفه  و

 والعشرون منه.
 الُغسل يف یوم النصف من شعبان. .5
 ل.من ربیع األوّ  الُغسل يف الیوم التاسع والسابع عشر  .6 
ین من ذي القعدة. .7   الُغسل يف الیوم اخلامس والعشر
یارة كّل  .8  یب أو بعید. الُغسل لز  معصوم من قر
 بعد غروب الشمس. الفطر  الُغسل يف لیلة عید .9 
 یغن ءيء مهنا عن الوضوء.  وهذه األغسال ال 



 

 املبحث اخلامس
 مالتيّم 

 وفیه فصول:

 لالفصل األّو 
 مالتيّم  غاتمسّو 

 املسقط لوجوب الطهارة املائیّ  وجيمعها العذر 
ُ
 : مورة وهو  

وجدود یکفیه مدن املداء لوضدوئه أو غسدله  ولدو لکدون امل ما عدم وجدان أقّل  ل:األّو 
 ئط املعتبرة فیه.منه فاقدا  لبعض الشرا

دم علمده بوجدود املداء لدیده  بددل د عدد جدرّ  م للمسدافر یسدوغ التدیمّ  ال :342مسـألة 
عدمه بالفحص عنه  فلو احتمل وجوده يف أمتعتده أو يف القافلدة أو  له من إحراز ُبّدَ  ال

ندان بعدمده  نعدم لعلدم أو االطمئحیصدل ا وجب علیه الفحص إیل أن ةاملارّ  عند بعض
یبعددد عدددم وجددوب الفحددص فیمددا إذا علددم بعدددم وجددود املدداء قبددل ذلددك واحتمددل  ال

كددان يف فددالة واحتمددل وجددود املدداء فیمددا یقددرب مددن م یددق حدوثدده  ولددو  کاندده أو يف الطر
  .وجب الفحص عنه

( متدرا  يف األرض 220واألحوط لزوما  أن یفحص يف املساحة اليت حوله مدا یقدارب )
بددع إن  ( متددرا  440یقددارب ) ة(  ومددارَ ْع الددَو ) ةَنددزْ احلَ  يف األرض السددهلة  مددن اجلهددات األر
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كددّل  إن اطمددأّن  جهددة   احتمددل وجددوده يف   مددن اجلهددات يف بعددض معددنّیَ بعدمدده  مهنددا  و
ندة وجدب علیده معیّ   يف جهدة  حیتمل وجدوده إاّل   لطلب فهیا  فإن ملجيب علیه ا  األربع مل

م املداء يف جهدة أو نة  نزلة العلم فإن شهدت بعدة دون غیرها  والبیّ الطلب فهیا خاّص 
 الطلب فهیا. جيب ملنة جهات معیّ 
یلزمه طلبده فهیدا ماشدیا  أو   وجب الفحص عن املاء يف مساحة مل إذا :343مسألة 

كبدا  بددل یکدديف اال املباشددرة يف الفحددص   تعتبددر  وجدده ممکددن  كمددا ال سددتطالع عندده بددأّي را
كددان عدد فددیکيف طلددب الغیددر  یشددترط حصددول االطمئنددان  ن اسددتنابة أم ال  ولکددنسددواء أ

 كونه ثقة. یکيف بقوله وال
يف املددددن أو  املدددذكور  بوجدددود املدداء خدددارج احلددّد  إذا علدددم أو اطمددأّن  :344مســألة 

یاف أو اآلبار  علیه السعي إلیه  نعم  جيب  ملهنا مسافة شاسعة اليت تکون بینه وبی األر
واجدد  غیدر  هیصدق عرفدا  أّند ال  قدار  املذكور  حلّد خارج عن ا وجوده فیما هو إذا أحرز 

 .للماء وجب علیه حتصیله
إعدادة الطلدب جتدب  اله جيدد  لدمذا طلب املداء قبدل دخدول الوقدت فإ :345مسألة 

إن احتمل جتّد  د وجوده  نعم إذا تدرك الفحدص يف بعدض األمکندة بعد دخول الوقت و
من تكیل الطلب  وكذا إذا انتقدل  ُبّدَ  الك فيف ذل شّك  ُثَّ  جود املاء فهیاللقطع بعدم و

 بعض املساحة واستئنافه مع علیه تكیل الطلب مع التداخل يف عن ذلك املکان فإّن 
 .عدمه

الة یکيف لغیرها مدن الصدلوات  إذا طلب املاء بعد دخول الوقت لص :346مسألة 
إن احتمل العثدو جتب إعادة الطلب عند كّل  فال د الحتمدال جتدّد مدع اإلعدادة  ر صالة و
 .وجوده
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ق عنده دون یتضدیّ  مدا وجوب الطلدب يف ضدیق الوقدت بقددر یسقط  :347مسألة 
یسقط كذلك إذا خاف عىل نفسه أو ماله من لُ  ا إذا ع أو حنومها  وكذبُ أو َس  ّص غیره  و

 .لهیتحمّ  كان يف طلبه حرج ال
لدو طلدب عدىل املداء   ضاق الوقت فإن كان یعثر إذا ترك الطلب حّّت  :348مسألة 

إاّل  إن علم أنّ  یا   وتصّح  كان متجرّ كان عاصیا  و ه لو طلب لعثدر  ولکدن صالته حینئذ  و
 . القضاء خصوصا  يف الفرض املذكور األحوط استحبابا  

ة فديف  يف سدعة الوقدت برجداء املشدروعیّ م وصدىّل إذا ترك الطلب وتدیمّ  :349مسألة 
إن تبنّی مه وصالتة تیمّ صّح   یترك االحتیاط باإلعادة. فال عدم املاء  ه إشکال و

كددان معدده مدداء فنسددیه وتددیمّ  :350مســألة  ذلددك قبددل أن تددرج  ذكددر  ُثَّ  م وصددىّل إذا 
یعید الصالةوقت فعلیه أن یتوّض ال  .أ و

یدئس مدن العثدور جيدد  لدم: إذا طلدب املداء ف351مسألة  م علیده يف الوقدت فتدیمّ  ه و
متعتدده أو فحددص عندده فهیددا أو يف أ وجددوده يف املسدداحة الدديت جيددب التبددنّی  ُثَّ  وصددىّل 

 .اإلعادة أو القضاء جيب الالقافلة صّحت صالته و
یندا  لکبدر ا لعجدز الوصول إیل املاء املوجود  إمّ  ر عدم تیّس  الثاين: أو حندوه    عنده تکو
ف يف اإلناء املغصوب  أو خلوفده عدىل نفسده م كالتصرّ فه عىل ارتکاب عمل حمرّ أو لتوقّ 

 ذلك. أو ضیاع أو غیر  ّص أو لُ  أو عدوّ  ع  بُ به من َس  تّد أو عرضه أو ماله املع
یّ  الثالث: ة برودته  سواء أوجب ة فیه كشّد ا  ولو خلصوصیّ كون استعمال املاء ضرر

یادته أو بطء برئه  ومنه لده  وهدو اخلشدونة حتمّ  الدذي یعسدر  نْی الّشَ  حدوث مرض أو ز
ضدا  الرمدد املدانع مدن اسدتعمال املداء ق اجللد  ومنه أییة إیل تشقّ هة للخلقة واملؤّد املشّو 

 الوضدوء جبیدرة  وكدذا غیدره مدن ا إذا كان مستورا  بالددواء فیتعدنّی إذا كان مکشوفا   وأمّ 
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ة مدع املسدح عدىل اجلبیدرة عدىل التفصدیل املوارد الديت میکدن فهیدا حتصدیل الطهدارة املائّید
 ه.م يف حملّ املتقّد 

اء بتسدخینه أو بوجده سدتعمال املدالندائش مدن ا إذا أمکن دفدع الضدرر  :352مسألة 
 م.تقل إیل التیمّ ین  وجب ومل آخر 

عددىل اسددتعمال املدداء  بددل  ب الضدرر العلددم أو االطمئنددان بترّتدد  یعتبددر ال :353مسـألة 
عنده  املعّبر  - باملحتمل ولو  الحظة االهتمام - به عند العقالء یکيف االحتمال املعتّد 

 .باخلوف
كدان يف حتصدیل املداء حدّد یصدعب حتمّ  ة إیلاحلرج واملشدقّ  الرابع: لده علیده  سدواء أ
 الده    ف عىل االستهیاب املوجب لذّله وهوانه  أو عىل شرائه بدثمن یضدرّ مثلما إذا توقّ 
إاّل  ة برودته أو  وجب الشراء ولو كان بأضعاف قیمته  أم كان يف نفس استعماله لشّد و
كدان فیمدا یدالزم  ر یتنفّ  ره  التغیّ  اسدتعماله يف الوضدوء أو الغسدل كمدا لدو طبعه منده  أم 

ل یبّلد ماله يف الوضدوء أو الغسدل وبدنی أنللجمع بدنی اسدتع یکيف الكان لدیه ماء قلیل 
ة یقدع لدواله يف املشدقّ حبیدث  - مدثال   - ة حرارة اجلدّو رأسه به مع فرض حاجته إلیه لشّد 

 .واحلرج
یخوف العط  عىل نفسه أو عىل غیره ممّ  اخلامس: کدون مدن شدأنه ن یرتبط بده و
كددان مددن غیددر الددتحفّ  إن  كددان أو  ظ علیدده واالهتمددام بشددأنه  و النفددوس املحترمددة إنسددانا  
إذا خاف العط  عىل غیره ممّ  حیوانا   يّمه أمره ولکن جيب علیده حفظده شدرعا   ن الو

ه انددرج ذلددك يف غیدره مددن أو حدرج بالنسددبة إلید ظ علیده ضددرر أو یلدزم مدن عدددم الدتحفّ 
 .غاتاملسّو 

أو مسداو  یسدتدعي صدرف املداء فیده  مثدل  فا  بواجدب أهدّم یکون مکلّ  أن س:الساد
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ا كان م وصرف املاء يف تطهیره  وكذا إذه جيب علیه التیمّ إزالة اخلبث عن املسجد  فإنّ 
ة معدا   ة واخلبثّیداملداء املوجدود عندده للطهدارة احلدثّید یکدِف   سدا  وملبدنه أو لباسده متنّج 

إن كان األویل فیه أن یصرف املاء يف إزال صرفه يف إزاله یتعنّی فإنّ  ة اخلبدث ة اخلبث  و
 .م بعد ذلكیتیمّ  ُثَّ  أّوال  
ضیق الوقت عن حتصیل املاء أو عن استعماله حبیث یلزم من الوضدوء أو  لسابع:ا

املدددوارد م يف مجیدددع التدددیمّ  الغسدددل وقدددوع الصدددالة أو بعضدددها يف خدددارج الوقدددت  فیجدددوز 
 .املذكورة

بل وجدوب اختیداره يف  - غات املذكورةم ألحد املسّو ة التیمّ ّح ص إّن  :354مسألة 
 ر ة مددع تددوفّ ة الطهددارة املائّیددینددايف صددّح  ال - ا  عددن  الفددة تکلیددف إلزامددّي بعضددها حددذر

ه حیکددم مددة عدددا الثالددث مهنددا  فإّنددغات املتقّد شددرائطها  وهددذا جيددري يف مجیددع املسددّو 
یّ تعمال املداء ببطالن الوضوء والغسل فیمدا یکدون اسد إن بنفسده ضدرر  رتبدة  یکدن  ملا  و

غ يف املسدّو  فیما جيب فیه حفدظ املداء كمدا هتما حّّت ا يف غیره فیحکم بصّح مة  وأمّ حمرّ 
 .السادس

 أ أوم لفقدد بعدض شدرائط الوضدوء أو الُغسدل  فتوّضدإذا وجدب التدیمّ  :355مسـألة 
 اء املغصدوب  نعدم يف الوضدوء والُغسدل باملدیصدّح   اغتسل لنسیان أو غفلدة أو جهدل مل

 .(132م يف املسألة )تفصیل قد تقّد 
م رجداء  لده التدیمّ  ه لیس عدىل وضدوء جداز أنّ  إذا آوى إیل فراشه وذكر : 356مسألة 
إن متّکدد مددن  یددتمّکن ملم لصددالة اجلنددازة إن التددیمّ  جيددوز ن مددن اسددتعمال املدداء  كمددا و
إدراك الصالة  بل است  . اء  أیضا  رجن به مع التمکّ  بأس العمال املاء و
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 الفصل الثاين
 م ب فيما یتيّم 

كدان ترابدا  أم رمدال  أو مددرا  أم حصدى أم مدا یسدمّ  م بکدّل التدیمّ  جيوز  ى أرضدا   سدواء أ
كدددان األحدددوط اسدددتحبابا   - والندددورة قبدددل اإلحدددراق ومنددده أرض اجلدددّص  - صدددخرا   إن  و
م بدده یمّ ا یتددمّمددعلددوق ءيء  عددىل التددراب مددع اإلمکددان  واألحددوط لزومدا  اعتبددار  االقتصدار 
 .علیه األملس الذي الغبار  م عىل مثل احلجر مّ جيزئ التی بالید  فال
كدان أصدله مهندا   م  ا الالتیمّ   جيوز ال :357مسألة  إن  یصدق علیه اسدم األرض و
ا العقیدق والفیدروزج ة  وأمّ األرض  والنبات  وبعض املعادن كالذهب والفّض  كرماد غیر 

میددة فی وحنومهددا مددن األحجددار  ق العلددوق  وكددذلك اخلددزف م هبددا مددع حتّقددالتددیمّ  جددوز الکر
إن كان األحوط استحبابا  تقدل  واجلّص   غیرها علهیا.والنورة بعد اإلحراق و

ترجده عدن   دا   وال املغصدوب  وال املمتدزجبالنجس مالتیمّ   جيوز ال :358مسألة  
  فیه عرفدا   ولدو إذا كان اخللیط مسهتلکا    یضرّ  ال اسم األرض  نعم

ُ
كدره عدىل املکدث يف  

فیدده عددىل وضددع الیددددین  کددن یقتصددر م عددىل أرضدده  ولالتددیمّ  املکددان املغصددوب جدداز 
 .یضرب هبما علهیا وال

إذا  :359مســألة  إذا اشددتبه التددراب املغصددوب باملبدداح وجددب االجتندداب عهنمددا  و
  بدل جيدب ذلدك مدع االحنصدار  وكددذلك مهنمدا صدّح  م بکدّل  اشدتبه التدراب بالرمداد فتدیمّ 

 .بالنجس طاهر م إذا اشتبه الاحلک
كدان لده جدرم  الغبار  :360مسألة  املجتمع عىل الثوب وحنوه إذا عّد ترابا  دقیقا  بدأن 
كدان التیمّ  العرف جاز  بنظر  إذا  كدان األحدوط اسدتحبابا  تقددل غیدره علیده  و إن  م به  و
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 تدراب تعدنّی صدق علیده الوأمکن نفضه ومجعه حبیث ی - مثال   - كامنا  يف الثوب الغبار 
 .غیره ر تیّس ی  ذلك إذا مل
م  التددیمّ تعددنّی  م بدداألرض ومددا یلحددق هبددا مددن الغبددار التددیمّ  ر إذا تعددّذ  :361مســألة 
یعلدق بالیدد  إزالدة مجیعده حبیدث ال  جيدوز الو - وهو الطنی الذي یلصق بالیدد - بالوحل

لتدده صدددق ف عددىل إزایتوّقدد  مددالزومددا  عدددم إزالددة ءيء مندده إاّل ءيء مندده  بددل األحددوط 
 .م بالوحل حینئذ  التیمّ   جيوز الك و ذلم به تعنّی املسح بالید  ولو أمکن جتفیفه والتیمّ 

 یکدون الغبدار  اأي مد -  رّ غبدالُ  م بالشديء التدیمّ م تعدنّی مدا تقدّد  م بکّل التیمّ  ر ولو تعّذ 

 .متقّد  صدق علیه التراب الدقیق كماله جرم حبیث ی یکون الأو  - كامنا  فیه
إذا عجز كان فاقددا  للطهدور  وحینئدذ    رّ غبالُ  والوحل والشيء عن األرض والغبار   و

 .ة يف الوقت وجيب القضاء يف خارجهتسقط عنه الصال
ف مددن الددثلا وأمکندده إذابتدده والوضددوء بدده  أو أمکندده ن املکّلددإذا متّکدد :362مســألة 

لدرجلنی ى الَغسدل مدع مسدح الدرأس واق مسدمّ مسح الوجه والیدین بده عدىل حندو یتحّقد
 عدىل حندو مدن املسدح بده إاّل  یدتمّکن ملا إذا م  وأمّ له التیمّ   جيز مل ذلك وبنداوة الید تعنّی 

كددان األحددوط اسددتحبابا  لدده اجلمددع بددنی التددیمّ  التددیمّ ق الَغسددل فیتعددنّی یتحّقدد ال إن  م م  و
 .ملسح به والصالة يف الوقتوا

بددا  أن یکددون مددا یتددیمّ  :363مســألة  یسددتحّب م بدده نظیفددا  األحددوط وجو  عرفددا   و
یکره أن یکون من مهابطها  وأن یکون من تراب یکون من رُ  أن ىب األرض وعوالهیا  و
یستحّب الطر  . نفض الیدین بعد الضرب یق  و
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 الفصل الثالث
 مة التيّم كيفیّ 

یکديف وضدعهما علهیدا أیضدا   - م أن یضدرب ببداطن یدیده عدىل األرضة التدیمّ كیفیّ   - و
با  أن یفعل ذلك وكدذا جبینیده  - میسدح هبمدا متدام جهبتده ُثَّ  دفعة واحددة  واألحوط وجو

إیل طددرف األنددف األعددىل  مددن قصدداص الشددعر  - عددىل األحددوط لزومددا   إیل احلدداجبنی و
 الکددّف  میسددح متددام ظدداهر  ُثَّ  صددل باجلهبددة  واألحددوط األویل مسددح احلدداجبنی أیضددا  املبّ 

سدرى الی الکدّف  میسح متدام ظداهر  ُثَّ  الیمین من الزند إیل أطراف األصابع بباطن الیسرى 
.جيزئ مسح الیسرى قبل الیمین عىل الیمین  وال كذلك بباطن الکّف    األحوط لزوما 

كدّل   جيب ال :364مسألة   نی بدل یکديف صددق املسدح هبمدا مدن الکّفد املسح بتمام 
 .عرفا  

 وبدنی بینده ع املسدتوي  واملدراد مدن اجلبدنی مدااملراد من اجلهبة املوض: 365مسألة 
 . طرف احلاجب إیل قصاص الشعر

كددان بددددال  عدددن الُغسدددل أم تکددديف ضدددربة واحدددة يف التدددیمّ  :366مســألة  م سدددواء أ
كددان األحددوط اسددتحبابا  تعددّد  إن  د الضددرب  فیضددرب ضددربة للوجدده وضددربة الوضددوء  و

ویل نی  واألویل أن میسح الکفّ للکفّ 
ُ
یضدرب ضدربة ثانیدة  ُثَّ  نی مع الوجه يف الضدربة األ

 .یه  وكذا احلال يف الوضعفّ فیمسح ك
املسح بالباطن انتقل إیل الظاهر  وكدذا  ُثَّ  الضرب والوضع ر إذا تعّذ  :367مسألة  

كددان البدداطن متنّج  ولددو  يالتعددّد منددع  میکددن  ملم بدده ویددة إیل مددا یتددیمّ اسددة متعّد سددا  جنإذا 
ارة املاسح  كمدا طه تعتبر  ذ الباملسح به إ بأس الیة فمتعّد  تکن  ملا إذا وأمّ  جفیف بالت
  .طهارة املمسو  تعتبر  ال
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إذا كان عدىل  ا إذا إزالتده مسدح علیده  وأّمد میکدن ال - كداجلبیرة - املمسدو  حائدل و
 ا معدده فددیکيفوأّمدد  كددان ذلددك عددىل البدداطن املاسددح مفددع عدددم االسددتیعاب میسددح بالبددايق

بعدد الضدرب  املسدح بالظداهر حوط األویل اجلمع بنی املسح به وإن كان األاملسح به و
 أو الوضع. 
م بددال  عدن م بدال  عن الوضوء  واجلنب یتیمّ یتیمّ  املحدث باألصغر  :368مسألة 

كبر الغُ  إذا كان حمدثا  باألصغر اجلنابة یتیمّ  غیر  سل  واملحدث باأل  م بدال  عن الُغسل و

إن  أ أیضا  أیضا  فاألحوط استحبابا  أن یتوّض  دال  عنده  م بدمن الوضوء یتیمّ  یتمّکن ملو
إذا متکّ  طة  يف االستحاضدة املتوّسد ن مدن الُغسدل أیت بده  وهدو یغدن عدن الوضدوء إاّل و
إنن تیمّ تدبمکّ   فهیدا مدن الوضدوء فدإن ملُبدّدَ  اله فإّند ن مدن الغسدل تدبمکّ   مل مدت عنده  و

 . م واحد بدال  عهنما مجیعا  يف تیمّ أیضا  یک

 الفصل الرابع
 مشروط التيّم 

تکدون مقارندة  واألحدوط لزومدا  أن م يف الوضدوء ة حنو مدا تقدّد نیّ م الیشترط يف التیمّ 
 .للضرب أو الوضع

ة ة عن الوضوء أو الغسل  بدل تکديف نّیدة البدلیّ م نیّ يف التیمّ جتب  ال :369مسألة  
بددة فقددط  نعددم مددع اإلتیددان بتیمّ   - ولددو احتیاطددا   - مددنی بدددال  عددن الغسددل والوضددوءالقر

یکيف التمییز  بیهنما من التمییز  ُبّدَ  الف   .ةة البدلیّ بنیّ  بوجه و
ة فیده نّید جتدب الق أحدد نواقضده  ویتحّقد  حددث مدا ملم رافدع لل: التیمّ 370مسألة  

.  الرفع وال نیة االستباحة للصالة مثال 
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كددان بدددال  عددن م املباشددرة  وكددذا املددواالة حددّّت یشددترط يف التددیمّ : 371مســألة    فیمددا 
یشترط فیه أیضدا  الترتید بدا  االبتدداء ب عدىل حسدب مدا تقدّد الغسل  و م  واألحدوط وجو
 .من األعىل واملسح منه إیل األسفل

طعددت قُ  ْن م بالددذراع  وَمددیدده أو كلتامهددا یتددیمّ طعددت إحدددى كفّ قُ  ْن َمدد :372مســألة  
 
ُ
 ُثَّ  خدرى أو وضدعها واملسدح هبدا عدىل اجلهبدةإحدى یدیه مدن املرفدق یکدبيف بضدرب األ

لیدین من املرفق فیکفیه مسح جهبتده بداألرض وقدد ا أقطع امسح ظهرها باألرض  وأمّ 
جيدري هندا مدا367يف املسدألة ) حکم ذي اجلبیرة واحلائل  مرّ   م يف الوضدوء يفتقدّد  (  و

 .حکم اللحم الزائد والید الزائدة
كه يف  مددع االسددتعانة بغیددره بددأن یشددارمددن املباشددرة إاّل  یددتمّکن  ملإذا  :373مســألة  
یَد وضعهما عىل  ُثَّ  م بهیتیمّ  ما أو وضعهما عىل هیْ یَد  ضرب یه هدو مع تصدّد  هیْ جهبته و

إن النیّ الذي یتویّل  ذلك  وهو للمسح هبما تعنّی  لو من املباشرة و یتمّکن  مل ة حینئذ   و
میسددح هبمددا مددع   ي العدداجزبیددَد مدده فیضددرب ییمّ  عددىل هددذا النحددو طلددب مددن غیددره أن و

میسددح هبمددا  واألحددوط لزومددا  يف  ي نفسددهبیددَد  یضددرب املتددوّ   اإلمکددان  ومددع العجددز  و
 .مهنما ة كّل  النیّ یتویّل  نالصورتنی أ
ا  عددىل اجلهبددة جيددب رفعدده ومسددح البشددرة حتتدده  وأّمدداملتدددّ   الشددعر : 374مســألة 

وجب إزالة  إاّل و  یکن خارجا  عن املتعارف ملإذا  االجتزاء  سحه بت فهیا فالظاهر النا
 الزائد. املقدار 

إن كاندددت جلهدددل إذا خدددا :375مســـألة  أو لف الترتیدددب بطدددل مدددع فدددوات املدددواالة و
 .ذا أعاد عىل حنو حیصل به الترتیبإ تفت فیصّح   ا لو ملنسیان  أمّ 

 اخلامت حائل جيب نزعه من الید يف حال املسح علهیا. :376مسألة  
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  واألحدوط األویل إباحدة م بده كمدا مدرّ إباحة التراب الذي یتیمّ  یعتبر : 377مسألة 
 یکدون ال بده بدأن مم والظدرف الدذي یشدتمل عدىل مدا یتدیمّ الذي یقدع فیده التدیمّ الفضاء 

با  مثال    .مغصو
كدان الشدّك یلتفت  إاّل   م بعد الفراغ مليف جزء من التیمّ  إذا شّك  :378سألة م   إذا 

مددن صددالة  وحصددل قبددل فددوات املددواالة أو الدددخول يف عمددل آخددر  يف اجلددزء األخیددر 
ه عدن حمّلد جزء منده بعدد التجداوز  يف   ولو شّك فات إیل الشّك ه یلزمه االلتوحنوها  فإنّ 

 .إن كان األحوط استحبابا  التداركیلتفت و  مل

 الفصل اخلامس
 مأحكام التيّم  سائر 

ة ة املائّیدن مدن الطهداروالدتمکّ  تة مع العلم بارتفاع العدذر قّ م للصالة املوالتیمّ   جيوز ال
 إذا إاّل   أیضدا   ع عددم الیدأس مدن زوال العدذر م مدالتدیمّ   جيدوز القبل خدروج الوقدت  بدل 
 يف جدواز  ا مع الیأس منه فدال إشدکالم مع التأخیر  وأمّ عن التیمّ  احتمل عروض العجز 

 .يف الوقت  مع زوال العذر دهتا حّّت جتب إعا   معه ملالبدار  ولو صىّل 
یضة أو نافلة لعذر إذا تیمّ  :379مسألة  خدرى دخل و ُثَّ  فصاّلها م لصالة فر

ُ
قدت  

ملبدادرة إلهیدا يف سدعة لده ا ة جتدوز ن من الطهدارة املائّیدوالتمکّ  مفع عدم رجاء زوال العذر 
 ا مددع رجدداء زوال العددذر علیدده إعادهتددا لددو ارتفددع عددذره بعددد ذلددك  وأّمدد جيددب الو وقهتددا 

 .  فاألحوط لزوما  التأخیر
یضة كانت أو نافلة :380مسألة  مضى يف صالته  لو وجد املاء يف أثناء الصالة فر
كدان األحدوط األویل االسدتئناف بعدد حتصدیل الطهدارة املائّیدوصّح  إن  ة إذا ت مطلقدا   و
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 الركعة الثانیة. یمتّ   دان قبل الركوع بل أو بعده ما ملكان الوج
كبرإذا تیمّ  :381مسألة  أحددث  لعدذر ُثَّ  - یرهدامدن جنابدة أو غ -  م املحددث بداأل
إاّل  أ إنتوّض مه فیینتقض تیمّ   مل باألصغر  م بددال  عدن الوضدوء  واألحدوط  فیتدیمّ أمکدن و

ن  وأن یددأيت م بدددال  عددن الغسددل وبددنی الوضددوء مددع الددتمکّ األویل أن جيمددع بددنی التددیمّ 
 من الوضوء. یتمّکن ملة إذا يف الذمّ مه بقصد ما بتیمّ 
أو الغسل بعد دخدول الوقدت  بدل  إراقة املاء الکايف للوضوء جتوز  ال: 382مسألة  
إراقته قبل دخدول الوقدت مدع العلدم بعددم وجدانده بعدد  - عىل األحوط لزوما   - جتوز ال

إذا تعّمدد  م مددع عدددم رجدداء وجداندده فیصددّل د إراقددة املدداء وجددب علیدده التددیمّ الدددخول  و
كدان عدىل  والعلیه إعادة الصالة جتب   ن منه بعد ذلك ملا   ولو متکّ ممتیمّ  قضاؤها  ولو 
األحدوط لزومدا  إذا علدم بعددم وجدود املداء أو یدئس منده  ولدو إبطاله عدىل   جيوز الوضوء 

 .  وجتزئ أیضا  عىل ما مرّ م وصىّل أبطله واحلال هذه تیمّ 
 النوافدل  نعدم يفوط بالطهارة من الفدرائض ویشرع التیّمم لکّل مشر :383مسألة 
ة الدتمّکن مدن اإلتیدان هبدا مدع الطهدارو الة القضداء مدع رجداء زوال العدذر مشروعّیته لصد
  .سعة وقهتا لنوافل املوّقتة يفذلك ا مثلها يفو  إشکال املائّیة

یشددرع التددیّمم أیضددا  لکددّل مددا كددان مددأمورا  بدده عددىل یتوّقددف كمالدده عددىل الطهددارة إذا  و
للکدون مشدروعّیته  يفاملسداجد وحندو ذلدك  و الکدون يفاءة القرآن والوجه الکامل  كقر

ات املسدتحّبة حدّّت ءالوضدوغسدال وعدن األتثبت بدلّیتده   عىل الطهارة إشکال  كما مل
 عن احلدث. للمتطّهر 

م ت منه  فإذا تدیمّ غایة وصّح  م املحدث لغایة جازت له كّل إذا تیمّ  :384سألة م
ته أو كمالده أو ف صدّح ا یتوّقدذلدك مّمد له دخدول املسداجد واملشداهد وغیدر  للصالة جاز 
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إذا تیمّ جوازه عىل الطهارة املائیّ  كدّل  جاز م لضیق الوقت ة  و غایدة  له يف حال الصالة 
 كمّس كبابة القرآن وقراءة العزامئ وحنومها.

إن تعدّذ ن من الطهدارة املائّیدد التمکّ م  جرّ ینتقض التیمّ  :385مسألة  رت علیده ة و
مده حینئدذ  یدنقض تیمّ  ه الهنا يف أثناء الصالة فقط فإّندن م إذا كان التمکّ بعد ذلك  إاّل 
 م.كما تقّد 

إذا وجد من ت یکفیده مدن املداء  ا  بدال  عن الوضوء والغسل مدامنی احتیاطم تیمّ یمّ و
إن وجدد مدامّ لوضوئه انتقض تی یکفیده للغسدل انتقضدا معدا   مه الدذي هدو بددل عنده  و

یکفیه الغُ  َكىف للجمع بینه وبنی الوضوء أم ال  و
َ
.سواء    سل حینئذ 

 سل والوضدوء للغُ ا هي فإن وجدت ما یکيفطة  وأمّ املستحاضة املتوّس  هذا يف غیر 
إن مل ُثَّ  سلاحتاطت بالغُ  م بددال  أ وتبدیمّ تبوّض  علهیا أنیکِف للجمع بیهنما ف  الوضوء و

حکم ما إذا فقدد املداء الکدايف للغسدل  عن الغسل عىل األحوط لزوما   ومن ذلك یظهر 
 منی.قبل استعماله وأّن حكه حکم ما قبل التیمّ 

 ألحدددهم  فددإن إاّل  یکدديف المباحددا  مدداء   مددونجددد مجاعددة متیمّ إذا و :386مســألة 
كدّل مدهنم بشدرط عددم متّکد م أّي یبطدل تدیمّ   بقوا إلیه فورا  فحازه اجلمیع ملتسا واحدد  ن 

إاّل التصدرّ  من حتصیل جدواز  ن م املدتمکّ  بطدل تدیمّ ف يف حصدص البداقنی ولدو بعدوض و
إن تسابق اجلمیع فسبق أحدهم بطل تیمّ خاّص  إن تركوا االسدتباق ة  و روا أو تدأّخ مه  و

ن فیدده مددن حیددازة املدداء بکاملدده واسددتعماله يف فیدده مفددن مضددى علیدده مددهنم زمددان یددتمکّ 
 ولو لعلمه بأّن  - الزمانعلیه مثل هذا  میِض   مل ا منمه  وأمّ أو الوضوء بطل تیمّ الغسل 
مه  ومدن یبطل تیمّ  فال - احلیازة تعماله عىل تقدیر بيق له جماال  حلیازته أو السیُ  غیره ال
إن أباحه لبعضهم بطل  ا یظهر هذ حکم ما لو كان املاء مملوكا  وأباحه املالك للجمیع  و
 . غیر م ذلك البعض التیمّ 
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م أیضدا   سدابقا  يف األغسدال جيدري يف التدیمّ   حکم التداخل الذي مرّ  :387مسألة 
كدان فلو كان هناك أسباب عدیدة للغسل  یکيف تیمّ  م واحد عن اجلمیع  وحینئذ  فإن 

إاّل حیددتا إیل الوضددوء أو التددیمّ   مجلهتددا اجلنابددة  ملمددن   فدداألحوط األویل م بدددال  عندده  و
كدان مدن  باألصغر  بدال  عنه إذا كان حمدثا   م آخر اإلتیان بالوضوء أو تیمّ  أیضدا   نعدم إذا 

بدده مبددّن  طة فحیددث إّن مجلهتددا غسددل االستحاضددة املتوّسدد كمددا  - عددىل االحتیدداط وجو
 م البدیل عنه مع وجدان املاء  قداره.الوضوء إیل التیمّ  فالالزم ضّم  - متقّد 

دددده تغسیدددب علیددجي ْن ومَ  إذا اجتمع جنب وحمدث باألصغر  :388مسألة   تل مّیِ
 أحدددهم  ددواز   لواحددد مددهنم فقددط فددإن اخددتّص إاّل  یکدديف ال مدداء  وكددان هندداك  - كولّیدده -

إاّل ف فیدده تعددنّی التصددرّ  ن مددهنم مددن حتصددیل ن متّکدد مفدد علیدده صددرفه فیمددا هددو وظیفتدده  و
إاّل االختصاص به ولو بالتسابق إلیده أو ببدذل عدوض تعدنّی   وجدب علیده  علیده ذلدك و

كددان حمدددثا  ووجددب علیدده تغسددیل مّیددالتددیمّ  ت أیضددا  مفددع عدددم كفایددة املدداء م  نعددم مددن 
ین فاألحوط لزوما  صرفه يف رفع حدث نفسه.  لألمر

م فحالدده حددال ع التددیمّ يف وجددود حاجددب يف بعددض مواضدد إذا شددّك  :389مســألة 
  حیصل الیقنی أو االطمئنان بالعدم.الوضوء والُغسل يف وجوب الفحص حّّت 



 

 املبحث السادس
 الطهارة من اخلبث

 وفیه فصول:

 لالفصل األّو 
 يف األعيان النجسة

 وهي عشرة:
كدل باألصدل  حیوان له نفس سدائلة حمدرّ  البول والغائط من كّل  ل والثاين:األّو  م األ
كدداجلاّل أو بالعددار كددل ا حمّلددل واملوطددوء  أّمددض  فبولدده وخددرؤه طدداهران  وكددذا خددرؤ ل األ
كل  و ملیست له نفس سائلة من حمرّ  ما االحتیاط باالجتنداب عدن بولده إذا یترك  الاأل

.  عّد ذا حلم عرفا 

كددان غیدد ذرقدده طددداهران          و بددول الطیدددر  :390مســألة  إن  كول اللحددم باألصدددل   رو مدددأ
كول اللحم بال دون غیر حنوه  كاخلفاش و  ل.عارض كاجلاّل مأ

حیتددداط  رئدددهُخ  لددده نفسدددا  سدددائلة  حمکدددوم بطهدددارة يف أّن  شدددّك مدددا یُ  :391مســـألة  و
كدل أو حمرّ ه حمّلديف أنّ  شّك یُ  ا ماوأمّ  - مكما تقّد  - باالجتناب عن بوله مده فدیحکم ل األ
 .خرئهبطهارة بوله و
إن َحد من كّل  املّن  الثالث: كدل حلمده عدىل األحدوط  ّل حیدوان لده نفدس سدائلة و أ
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 ما لدیس ا مّن وأمّ    لزوما   وكذلك السائل اخلارج من املرأة املوجب جلنابهتا عىل ما مرّ 
 . نفس سائلة فطاهر له

كددان حمّلدد میتددة اإلنسددان وكددّل  الرابــع: إن  كددل وكددذا حیددوان ذي نفددس سددائلة و ل األ
یسددتثین مهنددا الشددهی إن كانددت صددغارا   و ن اغتسددل إلجددراء د وَمددأجزاؤهددا املبانددة مهنددا و

 علیه أو القصاص منه. احلّد 
یستثین من ذلك: مدا  اجلزء املقطوع من احلّي  :392مسألة  ینفصدل  نزلة املیتة  و

ومدا یعلدو  كالثدالول والبثدور  تنفصدل بسدهولةا احلیاة والّت زالت عهن  من األجزاء الصغار
ینفصدل مدن شدعره   صل  داملبّ ه اوحنو برَ اجلَ  وقشور الشفة والقروح وحنوها عند البرء  

كلّ  وحنوه من اجلسم فإّن  ینفصل باحلّك  وما  .إذا فصل من احلّي  ه طاهر ذلك 
ها احلیاة طاهرة  وهي: الصوف  والشعر  حتلّ  أجزاء املیتة إذا كانت ال :393ة مسأل

ی   والظلدددف  والسدددّن    والدددوبر  والعظدددم  والقدددرن  واملنقدددار  والظفدددر  واملخلدددب  والدددر
إن مل إذا اكبست القشر ة والبیض كّلدیتصلّ  األعىل و كدان ذلدك  ه مدأخوذا  مدن ب  سواء أ

خذ
ُ
أم غیرمها  نعم جيب َغسل املنتوف  أم نتف     ز ّ  احلیوان احلالل أم احلرام  وسواء  

یلحق باملذكورات اإل یدنجس  نفحة  وكدذلك اللدب يف الضدرع والمن رطوبات املیتة  و
إن كان  كدان مدن غیدر  سّیما اجتنابه والاألحوط استحبابا   القاة الضرع النجس  و  إذا 

كلّ  كول اللحم  هذا  یسدتثین مهندا  ا میتدة جنسدة العدنی فدالالعنی  أّمد ه يف میتة طاهرةمأ
 ءيء.

ولددو بعددالج بعددد  فددأرة املسددك طدداهرة إذا انفصددلت مددن الظدديب احلددّي : 394مســألة 
ا املباندة املبانة من املیتة  وأّمد ة لالنفصال بزوال احلیاة عهنا  ويف حكهاصیرورهتا معّد 
 فطداهر  ا املسدكوأّمدبین عدىل الطهدارة  يف حاهلا یُ  ى فطاهرة مطلقا   ومع الشّك من املذكّ 
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یة حکم  بة املسر  بنجاسته.يف نفسه  نعم لو علم مالقاته للنجس مع الرطو
كدالوزغ والعقدرب والسدمك  ومنده  سدائلة طداهرة لده نفس  میتة ما ال :395مسألة 
 له نفسا  سائلة أم ال. يف أّن  یشّك  ما ثبت باالختبار  وكذا میتة ما اش عىلفّ اخل

التذكیدة عدىل الوجده  غیدر  آخدر  املراد من املیتة ما استند موته إیل أمر  :396مسألة 
 .الشرعّي 

يف  مددا یؤخددذ مددن یددد املسددلم مددن اللحددم والشددحم واجللددد إذا شددّك  :397مســألة 
فه ظاهرا   بشرط اقتران یده  ا یقتضدي تصدرّ  ّیةواحللّ ارة تذكیة حیوانه فهو حمکوم بالطه

فا  یناسب التذكیة  ويف حکم املأخوذ مدن یدد املسدلم مدا صدنع يف أرض غلدب فیه تصرّ 
 - مسدلم أّن املدأخوذ منده غیدر  یعلدم ملإذا  - یؤخذ من سوق املسلمنی فهیا املسلمون  وما

أو سدوقه علیده وعدمده إذا احتمدل أّن ذا  يف الثالثة بنی العلم بسبق ید الکافر  فرق الو
ي لصدنعه يف بلدد اإلسدالم قدد الید املسلم أو املأخوذ منه يف سوق املسلمنی أو املتصّد 

 .كیته عىل الوجه الشرعّي تذ أحرز 
مددع عدددم  - تددها حّلیّ یوجددد مطروحددا  يف أرض املسددلمنی فددیحکم بطهارتدده  وأّمدد ا مدداوأّمدد

 
ُ
 االحتیاط باالجتناب عنه. یترك الإشکال و مفحّل  - ثةالالث مور االطمئنان بسبق أحد األ

  :398مسألة 
ُ
ین واحتمدل كوهندا مدأخوذة املذكورات إذا   خدذت مدن أیددي الکدافر

كلهددا  جيددوز الالصددالة فهیددا  ولکددن  وكددذا  ددواز ى حیکددم بطهارهتددا مددن املددذكّ   حیددرز   مددا مل أ

 ى  ولو من جهة العلم بکوهنا مسبوقة بأحد اأخذها من املذكّ 
ُ
 مة.الثالثة املتقّد  مور أل

 ا الفددرخ يفالسدقط قبددل ولدوج الدروح جنددس عدىل األحدوط لزومددا   وأّمد :399مسـألة 
 . البیض فهو طاهر

ِكدددوهدددي مدددا یتحدددّو  - نفحدددةاإل :400مســـألة  ش احلیدددوان الرضدددیع رْ ل إلیددده اللدددب يف 
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إن أخدذت مدن املیتدة كمدا تقدّد  - لْخ ي والّسَ ْد كاجلَ  جيدب م  ولکدن حمکومة بالطهارة و
بدة  إاّل  ة املتعدارف كوهندا مداّد   إذا ثبدت أّن غسل ظاهرها ملالقاتده أجدزاء املیتدة مدع الرطو

 اخّل ا الغشاء الددکم عندئذ  بطهارهتا مطلقا   وأمّ ه حُی تقبل الغسل فإنّ  متماسکة ال غیر 
 للکرش الذي قد یطلق علیه اإل

ُ
 خذ من املیتة.نفحة فهو جنس إذا  

كددم  ا دم ما ال نفس لده سدائلة  أمّ ذي النفس السائلةالدم من احلیوان  اخلامس:
 . السمك وحنوه فهو طاهر

به :401مسألة  ه مدن احلیدوان ذي الدنفس یدري أّند دما  ال - مثال   - إذا وجد يف ثو
 السائلة أو من غیره بین عىل طهارته.

 ا الددمدم العلقة املستحیلة من النطفة جنس عىل األحوط لزومدا   وأّمد :402مسألة 
 . الذي یکون يف البیضة فطاهر

 ارةدوم بالطهددددح حمکدددأو الذب ى بدالنحر الدم املتخّلف يف احلیوان املذكّ  :403مسألة 
هذا احلکم  وتتّص  - نی اليت یذبح هباة مثل السکّ س بنجاسة خارجیّ یتنّج   أنإاّل  -

. كول اللحم عىل األحوط لزوما   باحلیوان مأ
حیکم  ه دم أم اليف أنّ  یشّك  ل ءيء أصفر و الدمّ إذا خرج من اجلر  أ :404مسألة 
  معلیدده االسددتعال جيددب اله دم أم قددیح  ون جهددة الظلمددة أّنددمدد وكددذا إذا شددّك   بطهارتدده

بدددة یشدددّك  وكدددذلك إذا حدددّك  حیکدددم  ا دم أو مددداء أصدددفر يف أهّنددد جسدددده فخرجدددت رطو
 بطهارهتا.

 له. الدم الذي قد یوجد يف اللب عند احللب جنس ومنّجس :405مسألة 
یددددر  الســــادس والســــابع: ّیدددد الکلددددب واخلنز ان   میددددع أجزاهئمددددا وفضددددالهتما البّر
یّ  باهتما دون البحر  نی.ورطو
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   وأّما غیدره مدن املسدکر العنيّب  من العصیر  خذاملبَّ  اخلمر  واملراد به املسکر  الثامن: 

 -  عید اخلمدرمدا حیصدل مدن تصد سبرتو  میع أنواعده إاّل ومنه اإل - باألصالةوالکحول املائع 
إن كان رعایة االحتیاط أویل.  مفحکوم بالطهارة و

ه ذلك  ولکنّ  بغیر أو  ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار  ال يّب العن العصیر  :406سألة م
 حیدرز   حدالال  إذا مل إذا ذهدب ثلثداه صدار أو بغیرهدا  فد یذهب ثلثاه بالندار   حیرم شربه ما مل

إاّل  - فیما إذا غىل بنفسه َي ِع ّدُ اكما  - صیرورته مسکرا     بالتخلیل.حیّل إاّل   فالو
 حیدرز   مل حیرم به مدا ینجس بالغلیان  كما ال ال التمرّي و الزبیيّب  العصیر  :407 مسألة

والزبیب والکشم  يف املطبوخات مثدل  وضع التمر    فیجوز بالغلیان صیرورته مسکرا  
 ى بدبس الدمعة.املسمّ  التمر  بسِد والطبیي وغیرها  وكذا  ّي ِش ْح ق والَ رَ الَ 

یوجدددب النشدددوة عدددادة  مدددن الشدددعیر  خدددذمبَّ  وهدددو شدددراب - اعالفّقددد :408مســـألة 
حیددرم شددربه بددال إشددکال   - اءالددذي یصددفه األطّبدد السددکر  ولددیس مندده مدداء الشددعیر  ال

 واألحوط لزوما  أن یعامل معه معاملة النجس.
أو انتحددل   اإلسددالم انتحددل دینددا  غیددر ینتحددل دینددا   أو   مل ْن   وهددو َمددالکددافر التاســع:

الرسدالة  حبیث رجع جحده إیل إنکدار  ه من الدین اإلسالمّي علم أنّ اإلسالم وجحد ما یُ 
غده يف بعدض مدا بلّ  )صدىّل اهلل علیده وآلده( ولو يف اجلملة  بأن یرجدع إیل تکدذیب النديّب 

یرجددع   ا إذا ملوأّمدد ة ا كاألحکددام الفرعّیدديف العقائددد كاملعدداد أو يف غیرهدد تعددایلعددن اهلل 
ة وجهلدده بأحکددام هددذا میّ عددن البیئددة اإلسددال عدددهبسددبب بُ كددان  جحددده إیل ذلددك بددأن

 ة املنتحلة لإلسالم فیختلف احلال فهیم.ا الفرق الضالّ بکفره  وأمّ  حیکم الالدین ف
ه إیل الغالة  وهم عىل طوائف  تلفة العقائد  مفن كان مهنم یذهب يف غلّو  مفهنم:
 ه دون غیره.حکم بکفر م للکافر یف املتقّد یه التعرینطبق عل حّد 
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إشکال يف  وال )علهیم السالم( النواصب  وهم املعلنون بعداوة أهل البیت ومهنم:
 هم.كفر

)علدهیم  اخلوارج  وهم عىل قسمنی: ففدهیم مدن یعلدن بغضده ألهدل البیدت ومهنم:
إن عدد یکددون الفیندددرج يف النواصددب  وفددهیم مددن  السددالم( باعدده التّ  - مّد مددهنكددذلك و
 ه.بکفر حیکم الف - فقههم
یبعدد  فإّنده ال الکبداّب  الکدافر  مدا  غیدر جنس  میع أقسامه عىل األحدوط لزو الکافر و

إن كان االحتیاط حسنا   واحلکم بطه الطائفة اليت حلق  أما املرتّد فیلحقه حکمارته  و
 هبا.

. للة وغیرها من احلیوان اجلاّل عرق اإلبل اجلاّل  العاشر:  عىل األحوط لزوما 
 

   تنبي 
كدان األحدوط  وجتدوز  عرق اجلنب مدن احلدرام طداهر  :409مسألة  إن  الصدالة فیده و

كددان التحددرل ثابتددا  ملوجددب اجلنابددة بعنواندده كالزندداء  اسددتحبابا  االجتندداب عندده فیمددا إذا 
كدان بعندوان آخدر دون مدا - مدع العلدم حباهلدا - واللواط واالستمناء ووطء احلدائض   إذا 

 الصامئ  أو  الفة النذر  وحنو ذلك. كإفطار 
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 الفصل الثاين
 ة سرایة النجاسة إیل املاليقكيفیّ 

 إذا تسري النجاسة إلیه  إاّل  إذا الىق اجلسم النجس ال الطاهر  اجلسم :410مسألة 
یقصددد هبددا مددا یقابددل جمددرّ  یة  و بددة مسددر د النددداوة الدديت تعددّد مددن كددان يف أحدددمها رطو

بددة أحددد ة  فاملندداط يف االنفعددال رإن فددرض سددرایهتا لطددول املددّد األعددراض عرفددا  و طو
إن كان   فیه نفوذ النجاسة وال بقاء أثرها.  یعتبر الاملتالقینی  و

كدان باملالقداة س الطداهر یتدنّج  فال نیجافّ  نیندیّ ا إذا كانا یابسنی أو وأمّ     وكدذا لدو 
بة كالدذهب والفّضد أحدمها مائعا  بال ا إذا أذیبدت يف   فإهّنداتلدزّ ة وحنومهدا مدن الفرطو
بة إاّل   ستبنّج  ظرف جنس ال بة الظرف أو وصول رطو  لیه من اخلارج.جنسة إ مع رطو
السدددددرداب إذا كاندددددت األرض جنسدددددة  الفدددددراش املوضدددددوع يف أرض :411مســـــألة 

بدة األرض إلیده وصدار  ال إن سدرت رطو مثددل  ثقدیال  بعدد أن كدان خفیفدا   فدإّن  یدنجس و
بة غیر  یة الامل هذه الرطو  توجب سرایة النجاسدة  وكدذلك جددران املسدجد املجداور  سر

یة مهندا إیل اجلددران  لبعض املواضع النجسدة مثدل الکنیدف وحندوه فدإّن  بدة السدار الرطو
یة لیست  إن كانت مؤثّ  سهالتنّج  وال موجبة مسر إیل  يتؤّد عىل حنو قد  رة يف اجلدار و
 اخلراب.

املدائع متددافعا  إیل  یکدون ال ملائعدات أنسدرایة النجاسدة يف ایشدترط يف  :412مسألة 
إاّل  صل به من األجزاء  اتّ  تسري إیل ما ت النجاسة  وضع املالقاة وال اختّص النجاسة  و

یق عدىل ءيء جندس ال صّب  فإّن  ا تسدري النجاسدة إیل العمدود فضدال  عّمد املاء من اإلبر
یق  وكذا احلکم لو كان التدافع من األسفل إیل األعىل   كما يف النافورة.يف اإلبر
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یة :413مســألة  بددة املسددر س تددنّج  األجسددام اجلامدددة إذا القددت النجاسددة مددع الرطو
إن كاندت  غیره من األجزاء املجاورة له فالا صال  أمّ موضع االتّ  تسدري النجاسدة إلیده و

یة مسددتوعبة للجسددم  فاخلیددار  بددة املسددر یي أو حنومهددا إذا القتدده النجاسددة أو البّطدد الرطو
ولدو  - صال منده ال غیدر  وكدذلك بددن اإلنسدان إذا كدان علیده عدرقاالتّ س موضع یتنّج 

 أن جيدري العدرق س املوضع املداليق ال غیدره  إاّل ه إذا الىق النجاسة تنّج فإنّ  - كان كثیرا  
. سهینّج  هفإنّ  س عىل املوضع اآلخر املتنّج   أیضا 

إاّل املدائ یکدون السرایة النجاسة يف املائعدات أن یشترط يف  :414مسألة   ع غلیظدا  و
النجاسدة   تسدرِ   س الغلیظ إذا أصابته النجاسدة ملبْ ت  وضع املالقاة ال غیر  فالّدِ اختّص 
الغلدیظ  نعدم  يف اللدبغیر  وكذا احلکدم  صال الس موضع االتّ یتنّج  جزائه بلإیل متام أ

ذلدك إذا كان املائع رقیقا  سدرت النجاسدة إیل متدام أجزائده مطلقدا  عدىل األحدوط لزومدا   و
يف الغلظدة  ام البرد  واحلدّد ام الصیف رالف أیّ يف أیّ  نمْ الّسَ  ّل وأیضا  مثل احللیب واخلَ 

 ذددده خالیدا  حدنی األخددديء بيق مکانده شددث لو أخذ منددددع إذا كان حبیداملائ ة هو أّن والرقّ 
إن امتأل بعد ذلك - إن امتأل مکانه  جرّ  - و  د األخذ فهو رقیق.فهو غلیظ  و

سس  القدداملتددنّج  :415ة مســأل كددالنجس یددنّجِ یالقیدده مددع  مددا اة عددنی النجاسددة 
یة  وكذلك املتنّج  بة املسر د تبعدّد   س مالقیه فیمدا إذا ملس ینّج املتنّج س  القاة الرطو

إاّل الوسدددا كدددان األحدددوط اسدددتحبابا  سدددینّج   فدددالئط بینددده وبدددنی عدددنی الدددنجس و إن  ه و
س  فددإذا القهتددا الیددد  البددول فهددي تبددنّج : إذا القددت الیددد الیمددین االجتندداب عندده  مددثال  

الیسرى مع الرطوبة حکم بنجاسهتا أیضا   وكذا إذا الىق الید الیسرى مع الرطوبة ءيء 
بدة سدواء مدع الرطو كالثوب فإنه حیکم بنجاسدته  ولکدن إذا الىق الثدوب ءيء آخدر  آخر 

كان مائعا  أم غیره ف  بنجاسته. حیکم الأ
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 الفصل الثالث
 نجاسةما یثبت ب  ال

ة تثبددت النجاسددة بددالعلم وباالطمئنددان احلاصددل مددن املنددائش العقالئّیدد :416مســألة 
ذي الیدد   وبإخبدار  - یکون مورد الشهادة نفدس السدبب بشرط أن - وبشهادة العدلنی
 االطمئنان. یوجب  مل لثقة إشکال ماالعدل الواحد فضال  عن مطلق ا ويف ثبوهتا بإخبار 

ین املحکومنی بالنجاسة من اخلبز ما یؤخذ من أ: 417مسألة  یت  یدي الکافر والز
بددة والعسددل وحنوهددا مددن املائعددات واجلامدددات طدداهر  إاّل   أن یعلددم  باشددرهتم لدده بالرطو

یة  وكذلك ثیاهبم وأوانهیم  والظّن   بالنجاسة ال عبرة به. املسر

 الرابعالفصل 
 اب يوث املصّل  بدن جناسة

الواجبددة واملندوبددة وكددذلك يف أجزاهئددا  - ة الصددالةیشددترط يف صددّح  :418مســألة 
  وتوابعه من شعره وظفره وحنومها  وطهدارة ثیابده مدن غیدر طهارة بدن املصّل  - ةاملنسیّ 

الواجددب الصددالة فیدده كمددا سددیأيت  والطددواف  تددمتّ  ال  مدداوغیددره  إاّل  فددرق بددنی السدداتر 
 حمّله. يف عىل تفصیل مذكور واملندوب كالصالة يف ذلك 

كدان متددثّ ى بده املصدّل الغطاء الذي یتغّطد :419سألة م را  بده حبیدث  مضدطجعا  إن 
إاّل یصدق عرفا  أنّ    فال.ه لباسه وجب أن یکون طاهرا  و
وهدو مدا حیصدل بده  - السدجود ة الصدالة طهدارة حمدّل یشترط يف صدّح  :420مسألة 
 دون غیره من مواضع السجود. - ى وضع اجلهبةمسمّ 
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يف بعض أطراف العلم اإلمجدا  بنجاسدة اللبداس جيتزأ بصالة واحدة  :421مسألة 
 جيتددزأ هبددا يف الشددهبة املحصددورة  بددل جيددب تکددرار  حمصددورة  وال إذا كانددت الشددهبة غیددر 

وقوعها يف اللباس الطداهر   املعلوم باإلمجال لیحرز  الصالة يف أطرافها زائدا  عىل املقدار 
 يف ثالثدة مهندا یصدّل  اه أنجمموعة حمدودة من الثیاب كفدفلو علم بنجاسة ثوبنی من 
إن علم بثالثة كفاه أن یصّل  بع وهکذا  وكدذلك احلکدم يف حمدّل و السدجود  وقدد   يف أر

 املحصورة. ة وغیر يف الفصل الرابع من أقسام املیاه ضابط الشهبة املحصور  مرّ 
يف بطدالن الصدالة لنجاسدة البددن أو  - عىل األحدوط لزومدا   - فرق ال :422مسألة 
كددون املصددّل اللبدداس أ الشدديء  ة الطهددارة للصددالة وبددأّن  عاملددا  بشددرطیّ و املسددجد بددنی 
 یکدون البدأن  ونده جداهال  بدذلك عدن تقصدیر جنس  وبدنی ك - مثال   كاخلمر  - الکذاّ  

كددان جدداهال  بدده عددن قصددور معددذورا  يف جهلدده  وأّمدد هددو  صددالته  والقاصددر  فتصددّح  ا إذا 
  اخلالف.تبنّی  ُثَّ  باحلکميف جهله كما لو وثق  ن أخبره  املعذور 

كدددان جددداهال  بالنجاسدددة و :423مســـألة   فدددرغ مدددن صدددالته هبدددا حدددّّت  یعلدددم  ملإذا 
كّ یکدن  ملقضداء يف خارجده  هدذا إذا إعدادة علیده يف الوقدت وال ال فال ا  يف النجاسدة شدا
 غیددر  ا الشدداّك حیصددل لدده العلددم هبددا  وأّمدد  وفحددص ومل الدددخول يف الصددالة أو شددّك قبددل 

 اإلعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصالة. - عىل األحوط لزوما   - فتلزمهص املتفّح 
إذا علدددم بالنجاسدددة يف أثنددداء الصدددالة وعلدددم بسدددبق حددددو ا عدددىل  :424مســـألة 

إن كان الوقت  با  استئنافها  و  ضیقا  الدخول فهیا فإن كان الوقت واسعا  فاألحوط وجو
بال لزوم املنايف فعل ذلك  أو التطهیر   عن إدراك ركعة  فإن أمکن النزع أو التبدیلحّّت 
إاّل  وأمتّ  . صىّل الصالة و   فیه  واألحوط استحبابا  القضاء أیضا 

إذا علدم بالنجاسدة يف أثنداء الصدالة واحتمدل حددو ا بعدد الددخول فهیدا  :425مسألة 
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 یندايف الصدالة فعدل ذلدك أو التبدیل أو النزع عىل وجده ال  ب عهنا بالتطهیرفإن أمکن التجنّ 
إذا صالته وال إعدادة  وأمتّ  ذلدك فدإن كدان الوقدت واسدعا  فداألحوط وجوبدا  میکدن  ملعلیده  و

إن   ءيء علیه. كان ضیقا  أمّتها مع النجاسة والاستئناف الصالة بالطهارة  و
كدان نسدیانه إذا علم بنجاسة البددن أو اللبداس فنسدهیا وصدىّل  :426مسألة    فدإن 

يف  ر األحوط لزومددا  أن یعیددد الصددالة  سددواء أتددذكّ ظ فددناشددئا  عددن اإلمهددال وعدددم الددتحفّ 
منشدأ  یکدن  ملا إذا الوقدت  وأّمد بعدد مضدّي  ر تدذكّ أثناهئا أم بعدد الفدراغ مهندا  وهکدذا لدو 

 م.نسیانه اإلمهال فحكه حکم اجلاهل باملوضوع وقد تقّد 
بدده الددنجس وصددىّل  :427مســألة     أّن تبددنّی  ُثَّ  بطهارتدده ا   فیدده مطمئّنددإذا غسددل ثو
  بالنجاسة.ه كان جاهال  القضاء ألنّ  جتب اإلعادة وال  لنجاسة باقیة فیه ملا

بددا  جنسددا  فددإن جيددد إاّل  إذا مل :428مســألة   فیدده نزعدده لبددرد أو حنددوه صددىّل  میکددن  مل ثو
إن كان األحدوط اسدتحبابا  اجلمدع بدنی  جيب الو علیه القضاء  وكذلك إن أمکن نزعه و

. یا   الصالة فیه والصالة عار
 بنجاسدة أحددمها وجبدت الصدالة يف كدّل   :429ة مسأل

 إذا كان عنده ثوبدان یعلدم إمجداال 
إنمهنمددا كمددا مددرّ  یتخّیدد أحدددمها ال يف  مددن صددالة واحدددة یصددّل إاّل  یددتمّکن  مل   و یددا   و  ر عار

إاّل  بیهنما مع عددم التدرجیح ألحددمها عدىل اآلخدر  املدرّجح   فیلزمده اختیدار احتمداال  وحمدتمال   و
 مهنما.
بده وإذا تنّج  :430سألة م عندده مدن املداء  یکدن ملس موضعان مدن بدنده أو مدن ثو
كدان ما  مدع را  إاّل أحددمها  ّید یکديف ألحددمها وجدب تطهیدر  یکديف لتطهیرمهدا معدا   لکدن 

كثر  الدوران بنی األقّل  ده كکون أحدمها حد العنوان ومتعّد أو مبّ  واألشّد  أو األخّف  واأل
الثدداين يف اجلمیددع   تطهیدر  - عدىل األحددوط لزومددا   -  فیختددار سدا  بدددم السدباع مددثال  متنّج 

كددّل  كددان  إن  بدده متنّج  و بددا  تطهیددر مددن بدندده وثو  إذا كانددت البدددن إاّل  سددا  فدداألحوط وجو
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كثر   ما شاء.أّي  حینئذ  يف تطهیر  ر د العنوان فیتخیّ أو أشد أو متعّد  جناسة الثوب أ

 الفصل اخلامس
نتف كل النجس وشرب  وبیع  واال  اع ب أ

جيدد :431مســألة  كددل الددنجس وشددربه  و یشددترط فیدده  االنتفدداع بدده فیمددا ال وز حیددرم أ
 ارة.الطه

یر  بیع اخلمر   جيوز ال :432مسألة   ة النجسدةالصیود  وكذا املیت والکلب غیر  واخلنز
سدة إذا كاندت هلدا ببیع غیرها من األعیان النجسدة واملتنّج  بأس العىل األحوط لزوما   و

إاّل هبا عندد العقدالء عدىل حند ة معتّد لمنفعة حملّ  بیعهدا   جيدوز ال فدو یبدذل بإزاهئدا املدال  و
إن كان هلا منفعة حملّ  .لة جزئیّ و با   ة عىل األحوط وجو

 الفصل السادس
 جناسة املسجد واملصحف وامللحق هبما

الهتدابناهئدا مدن الدداخل وسدطحها ووحیدرم تنجدیس املسداجد  :433مسألة   الديت آ
كداألبواب والشدبابیك ومدن ال تعّد جدزءا   مسدتعمل فهیدا بالفعدل مدن  كدذلك مدا هدوبنداء 
إذا تددنّج   حنددوهالفددراش و س ءيء مهنددا وجددب تطهیددره  بددل حیددرم إدخددال النجاسددة و
جد مثددل وضددع العددذرة یددة إلیدده إذا لددزم مددن ذلددك هتددك حرمددة املسدداملتعّد   ة غیددرالعینّیدد
 ن توابدع الدداخل  مثدل أن یددخلیعّد مد ما فیماسیّ  به مع عدم اهلتك  وال بأس الواملیتة  و

به أو بدنه دم جلر  أو قر  أو حنو ذلك.  اإلنسان وعىل ثو
ة إیل إزالددة النجاسددة مددن املسددجد ومددا تقددّدم مددن بنائدده جتددب املبددادر :434مســألة 
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التهسو حّّت أّنه لو دخل املسجد لیصّل فیه فوجد فیه جناسة وجبت  فراشهو طحه وآ
ك اإلزالدة تدرالة مدع سدعة الوقدت  لکدن لدو صدىّل وهلا عىل الصاملبادرة إیل إزالهتا مقّدما  

الصددالة مقددّدما  هلددا عددىل  الضددیق فتجددب املبددادرة إیل ا يفصددّحت الصددالة  أّمددعصددى و
إ  اإلزالة ضدیق  اسدة وجدب اإلمتدام يفاألثنداء علدم أّن فیده جن يفاملسدجد و ذا صىّل يفو
ّیدالوقت و بدا   ويفحدوط ة العرفّیدة عدىل األكذا مع عدم املنافداة للفور غیرمهدا جيدب  وجو
بددوهنما القددرة عدىل اإلزالدة بعدد الصدالة وأو فدوات  كتداإلزالة مع اسدتلزام اهلاإلبطال و
ین.  یتخّیر  بنی األمر

یددب ءيء مندده وجدد ف تطهیددر إذا توّقدد :435مسـألة  ب تطهیددره إذا املسددجد عددىل ختر
یددب مضددرّ بدده  وأّمدد یعتددّد  كددان یسددیرا  ال كددان التخر ف فدديف جددوازه فضددال  عددن ا  بددالوقا إذا 

كدان بقداؤه عدىل النجاسدة الوجوب إشکال  حّّت   فیما إذا وجد باذل لتعمیدره  نعدم إذا 
یب  قدار   یرتفع به. موجبا  للهتك وجب التخر

صدرفه ضدررا   یعدّد  ال املسدجد عدىل بدذل مدال یسدیر  طهیدر ف تإذا توقّ  :436مسألة  
كدان بذلده حرجّید وجب  إاّل  سدببا  للتنجدیس  كمدا  نه مدن صدار یضدم ه  والا  يف حّقدإذا 
ب يف تنجددیس مددا هددو وقددف عددىل وجددوب إزالددة النجاسددة بدده  نعددم مددن تسددبّ  تددتّص  ال

 ى ذلك إیل نقصان قیمته یضمن ذلك النقصان.املسجد إذا أّد 
س بعض املواضع الطاهرة وجدب املسجد عىل تنّج  ف تطهیر إذا توقّ  :437مسألة 
 بعد ذلك. إذا كان یطّهر 
كدان بقداؤه عدىل النجاسدة املسدجد و تمّکن اإلنسان من تطهیر ی إذا مل :438مسألة 

إن   بإعالمده مستلزما  للهتدك وجدب علیده إعدالم غیدره إذا علدم حصدول التطهیدر  بدل و
.  احتمل ذلك عىل األحوط لزوما 
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یسدتلزم فسداده    ما إذا ملاملسجد وجب تطهیره فی س حصیر إذا تنّج  :439مسألة 
تطهیره أو قطدع موضدع الدنجس منده إشدکال  نعدم إذا  ام الفساد فيف جواز ا مع استلزوأمّ 

ین.ض كان بقاؤه عىل النجاسة موجبا  للهتك وجب رفعه  ا هو األقّل   ررا  من األمر
إن كان ال سجد الذي صار تنجیس امل  جيوز ال: 440مسألة   فیه أحد یصّل  خرابا  و

جي (عنوان املسجد)مادام یصدق علیه   س.ب تطهیره إذا تنّج عرفا   و
املسجدین أو أحد املکداننی مدن مسدجد  إذا علم إمجاال  بنجاسة أحد: 441مسألة 

 وجب تطهیرمها.
یف واملشدداهد املشددرفة والضددرائح  :442مســألة  یلحددق باملسدداجد املصددحف الشددر

)علهیم  ةاألمئّ  وسائر  )صىّل اهلل علیه وآله( ة بل وتربة الرسولاملقدسة والتربة احلسینیّ 
كدان یواملأخوذة من قبورهم للتبرّ  السالم( جدب إهانهتدا وجتدب ك  فیحدرم تنجیسدها إذا 

 .إزالة ما یوجهبا
یقددا  أو ُبدد َب ِصددعنددوان املسددجد بددأن ُغ  ر إذا تغّیدد :443مســألة  أو  انددا  دكّ  نوجعددل طر

كدان االحتیداط الجيب   ملحیرم تنجیسه و  خانا  أو حنو ذلك  مل إن  ینبغدي تركده   تطهیره و
ذت مسدجدا  كدأن حمکومدة بأحکدام املسداجد  نعدم إذا اخّتد فهي غیدر  ار ا معابد الکفّ وأمّ 

 باعوها عىل املسلمنی فجعلوها مسجدا  جرى علهیا مجیع أحکام املسجد. 

 فيما یعىف عن  يف الصالة من النجاسات: تتممي 
 
ُ
 : موروهو  
ع الددم انقطداع بدرء    تبرأ بانقطداحّّت  جلروح والقروح  يف البدن واللباسدم ا ل:األّو 
كدّل   ةة كانت أو داخلیّ خارجیّ  البواسیر  ومنه دم خدرج دمده  و ُقدر  بداطّن ُجدر  أ وكدذا 
 . إیل الظاهر
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إ ترّتب املشّقة النوعّیة عىل یعتبر  وال  كدان األحدوط اسدتحبابا  اإلزالة أو التبدیل و ن 
ا لده ثبددات واسددتقرار  وأّمددویعتددّد بدده  ار  أن یکددون مّمدر  والُقدديف اجُلد عتبددر نعددم ی اعتبداره 

 . ذا زاد الدم عىل الدرهم كما سیأيتاجلروح والقروح اجلزئّیة فیجب تطهیرها إ
س بدده  ح املتددنّج یْ یعددىف أیضددا  عددن الَقدد كمددا یعددىف عددن الدددم املددذكور  :444مســألة 

صل به  واألحوط استحبابا  شّده إذا كان يف موضدع والدواء املوضوع علیه  والعرق املبّ 
 شّده. یتعارف

بدة حبیدث تعدّد إذا كانت اجلروح والقروح املتعّد  :445مسألة  جرحدا  واحددا   دة متقار
 غسله بل هو معفّو عنده حدّّت  جيب ملبعضها  ی  یه حکم الواحد  فلو برعرفا   جرى عل
 یبرأ اجلمیع.
یعدىف عنده عدىل األحدوط  ه دم جر  أو قدر  أو ال  الدم أنّ  يف إذا شّك  :446مسألة 
.  لزوما 
یسددتثین مددن  الدددم يف البدددن واللبدداس إذا كانددت سددعته أقددّل  ثــاين:ال مددن الدددرهم  و

یلحق به عىل األحدوط لزومدا  دم جندس العدنی واملیتدة والسدباع بدل  ذلك دم احلیض  و
كول ا مطلددق غیددر  یعددىف عددن قلیلهددا أیضددا    للحددم  ودم النفدداس واالستحاضددة فددالمددأ

 . س بالدم به يف احلکم املذكوریلحق املتنّج  وال
فهدو دم واحدد  نعدم إذا  ى الدم من أحدد اجلدانبنی إیل اآلخدر إذا تفّش  :447مسألة 
 يف صدورة التصدداقهما د إاّل ى مدن مثدل الظهدارة إیل البطاندة  فهدو دم متعدّد كدان قدد تفّشد
یالحدظ التقددیر  حبیث یعّد  د بلحدام رة التعدّد يف صدو املدذكور  يف العدرف دمدا  واحددا   و
إاّل یبلغ   مل املجموع  فإن   فال.املجموع سعة الدرهم عيف عنه و
 عنه. َف عْ یُ   غیره من قیح أو ماء أو غیرمها ملإذا اختلط الدم ب :448مسألة 
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كثر  بین عدىل العفدو إاّل  د قدر إذا ترّد  :449مسألة  كدان الدم بنی املعفّو عنه واأل  إذا 
یّ  كثر إذا كانت سعة الدم  املعفّو  ة عن املقدار مسبوقا  باأل  من الدرهم وشّك  أقّل عنه  و

إذا انکشدف  جيب  مللعفو وعنه أو من غیره بین عىل ا ه من الدم املعفّو يف أنّ  االختبار  و
 جتب اإلعادة.  مل املعفّو  ه من غیر بعد الصالة أنّ 
یسدداوي عقددد  الدددرهم عددىل مددا يف مقدددار  االقتصددار األحددوط لزومددا   :450مســألة 

 هبام.اإل
 ّف كداخلُ  - العدورتنی یستر  یعن ال - به الصالة وحده تمتّ  امللبوس الذي ال الثالث:
عندده يف  ه معفددّو وحنوهددا  فإّندد والسددوار واخلددامت واخللخددال   ة والقلنسددوةواجلددورب والتّکدد

بددا  أنلصددالا خددذا  مددن املیتددة النجسددة أو مددن جنددس مبّ  یکددون ال ة  ولکددن األحددوط وجو
 العنی كالکلب.

كددان مّمددعندده حددّّت  ه معفددّو س  فإّندداملحمددول املتددنّج  الرابــع: لصددالة  فیدده ا تددمتّ  ا فیمددا 
نی واملنددیل ة والددراهم والسدکّ به الصالة كالساعة اجلیبّید تمتّ  ال اا إذا كان ممّ فضال  عمّ 
 وحنوها. الصغیر 

كددان مبّ یعددىف عددن املحمددول املتددنّج  :451مسـألة  إن  ه احلیدداة مددن ا حتّلددخددذا  مّمددس و
یشدترط يف  یؤكدل حلمده  نعدم ا الع أو غیرهدا مّمدمدن أجدزاء السدباخدذا  أجزاء املیتة أو مبّ 
 الةدددفیده الص ه الدذي تدمتّ دده أو لباسدده عىل بدنددءيء من وندددیک الاين أن ددالعفو عن الث

فدال مدانع مدن جعلده يف ظدرف ومحلده معده يف  - عىل تفصیل یأيت يف لبداس املصدّل  -
 جیبه.

ن مددن یددتمکّ  ال رار  بددأنو الثددوب يف حددال االضددطجناسددة يف البدددن أ كددّل  اخلــامس:
له  ا  علیه  فیجوز للصالة فیه ولو لکون ذلك حرجیّ  بدنه أو حتصیل ثوب طاهر  تطهیر 
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كددان ذلددك يف سددعة الوقددت  إاّل حینئددذ  أن یصددّل  إن  يف هددذه  ز اجلددوا  أّن  مددع النجاسددة و
كدوالدتمکّ  حیدرز    ا إذا مل الصورة تتّص  ن ن مدن إزالدة النجاسدة قبدل انقضداء الوقدت أو 

إاّل للصالة معها هو التقیّ  ر املبرّ   ن من إزالهتا.إیل حنی التمکّ   فیجب االنتظار ة  و
بّ  علددهیم( ایل)رضدوان اهلل تعددبددنی الفقهدداء  واملشدهور  یددة العفددو عدن جناسددة ثددوب املر
كددان قددد تددنّج  الددذكر للطفدل  عندددها غیددره بشددرط غسددله يف الیددوم  یکددن ملس ببولدده وإذا 
 عفو من دونه.  فال عفو فیه أیضا  باحلرج الشخصّي إناطة ال تار ة  ولکن املخواللیلة مرّ 

 ابعسالفصل ال
 راتيف املطّه 

 
ُ
 : موروهي  

  هدددره یطت املسدددلم  فإّندددلدددبعض األعیدددان النجسدددة كاملّیددد ر املددداء  وهدددو مطّهددد ل:ّو  األ
م یل تقدّد س عدىل تفصداملاء املتدنّج  ر يف أحکام األموات  كما یطه  بالتغسیل عىل ما مرّ 

املدداء املضدداف يف حددال كوندده مضددافا  وكددذا غیددره مددن  ر یطهدد أحکددام املیدداه  نعددم ال يف
 املائعات.
 رهدا املداء بالغسدل بدأن یسدتو  علهیدا عدىل حندو تنحدّل سة فیطهّ ا اجلوامد املتنّج وأمّ 

ة تطهیرهدا بداختالف أقسدام املیداه وختتلف كیفّید - حقیقة أو اعتبارا   - فیه القذارة عرفا  
 ست به عىل ما سیأيت تفصیل ذلك يف املسائل اآلتیة.سات وما تنّج وأنواع املتنّج 
مضدددافا  إیل اسدددتیالء املددداء عدددىل  - باملددداء القلیدددل يف التطهیدددر  یعتبدددر  :452مســألة 
ا املتعدارف مدروره علیده وجتداوزه عنده عدىل الدهن - مس عىل النحو املتقّد املوضع املتنّج 

عنده بلدزوم انفصدال  ر ا یعّبداملغسدول  وهدذا مد مدن توابدع  مدا یعدّد یبیق منه فیده إاّل  ال بأن
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یلة لعدنی  ة غیر الغسل أّن تنّجسها يف مّر ملتنّجسة  وتتّص بالغسالة ا هوو  الغسالة املز
 .ّي عىل االحتیاط اللزوم النجاسة مبّن 

 س عىل قسمنی:املتنّج  توضیح ذلك: أّن 
وعمقده  سدواء س ظاهره فقدط مدن دون وصدول النجاسدة إیل باطنده تنّج  ما :لاألّو 
كان ممّ  یأ بدة املسدر مدن  كبددن اإلنسدان وكثیدر   ة أم الا ینفذ فیه املاء ولدو عدىل حندو الرطو

بطددالء  ةاملطلّیددة ة واخلزفّیددة والبالسددتیکیّ ة والنحاسددیّ األشددیاء كاملصددنوعات احلدیدّیدد
 .زجاجّي 

ه س ومدروراملتدنّج  ق الغسل استیالء املاء عدىل الظداهر یکيف يف حتقّ  ويف هذا القسم
 علیه.

یة إلیه  ال جمرّ تنّج  ما :الثاين بة املسر داوة املحضدة د النس باطنه ولو بوصول الرطو
 س هبا  وهذا عىل أنواع:یتنّج  ه الم أنّ اليت تقّد 

ا یقبدل نفدوذ املداء فیده بوصدف اإلطدالق س ممّ یکون الباطن املتنّج  أن ل:ألّو النوع ا
میکن إخراجه منه بالضغط عىل اجلسم بعصر  أو حنومها أو بسبب تدافع املاء   أو غمز و

ا یصدنع مدن الصدوف والقطدن ومدا   وهدذا كالثیداب والفدرش وغیرمهدا مّمدأو توا  الصدّب 
فصدال البداطن عدىل نفدوذ املداء املطلدق فیده وان ف تطهیدر یشهبهما  ويف هذا النوع یتوّقد
 الباطن من دون ذلك. یطهر  ماء الغسالة رروجه عنه وال

املداء فیده بوصدف اإلطدالق  ا یقبل نفدوذس ممّ ن الباطن املتنّج یکو أن النوع الثاين:
وحنومهددا  ويف هددذا النددوع  الکددوز و مددة كاحلددّب تددرج عندده بأحددد األحندداء املتقّد  ولکددن ال
احلکم بطهارة الباطن تبعا   الباطن بالغسل باملاء القلیل عىل األحوط لزوما  ألّن  یطهر  ال

لة عددن املجمددوع بانفصددال املدداء عددن مشددکل  ودعددوى صدددق انفصددال الغسددا للظدداهر 
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 ف قبل الغسل.قد جفّ  یکن ملإذا  سّیما الواضحة  الباطن غیر  بعد نفوذه يف الظاهر 
ــوع الثالــث نفددوذ املدداء فیدده بوصددف یقبددل  ا الس مّمددأن یکددون البدداطن املتددنّج  :الن
إنون والطدنی املتدنّج ترج منه أیضا   ومن هذا القبیدل الصداب اإلطالق وال ف جّفد س و

وال باملداء  باملاء الکثیدر  الباطن ال تطهیر  میکن الزفا  أو آجرا   ويف هذا النوع خ یصر   مل ما
 القلیل.
 تدرج عدن باطنده بالعصدر  املاء فیه بوصف اإلطالق ولکدن ال ینفذ ما :453لة مسأ

تغسدل  أن - إن وصلت النجاسة إلهیا - یکيف يف طهارة أعماقه والکوز  وشهبه كاحلّب 
یصل املا الکثیر باملاء   ُثَّ  ال  ف أوّ جيّفد حاجدة إیل أن ء إیل ما وصلت إلیه النجاسة  والو

یوضدع  س میکدن تطهیدره بدأن تبدز ُثَّ وكذلك العجدنی املتدنّج   أو اجلاري  یوضع يف الکرّ 
 أو اجلاري لینفذ املاء يف مجیع أجزائه.  يف الکرّ 

إذا بديق  الغسل باملاء الکثیدر ب س یطهر الثوب املصبوغ بالصبغ املتنّج  :454مسألة 
یسدتو  علهیدا  بدل بالقلیدل أیضدا  إذا  املاء عىل إطالقه إیل أن ینفذ إیل مجیع أجزائده و

 ر یندايف يف الصدورتنی التغّید حبكه وال عصره أو ما إیل أن یمتّ كان املاء باقیا  عىل إطالقه 
.بوصف املتنّج   س مطلقا 
ة له باملدداء اجلدداري مددرّ بغسدد بددالبول یطهددر س اللبدداس أو البدددن املتددنّج  :455مســألة 
عدا  - كذلك إذا غسل بغیره  وتنی إذا غسل باملاء القلیلسله مرّ من غُبّدَ  واحدة  وال
با   وأمّ  - اجلاري بغسدله  فیطهدر  سات عددا اآلنیدةا غیرمها من املتنّج عىل األحوط وجو
 س بدالبول يف غیدر بداملتنّج  سالبول ومنه املتنّج  س بغیر املتنّج  ة واحدة مطلقا   وكذامرّ 

كددان زواهلددا بددنفس األواين  فإّندد إن  ه یکدديف يف تطهیددره غسددلة واحدددة مددع زوال العددنی و
 
ُ
 ویل.الغسلة األ
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یصدق  است بولوغ الکلب فیما فهیا من ماء أو غیره ممّ اآلنیة إن تنّج  :456مسألة 
والهّن معه أنّ 

ُ
 باملاء. سلتان بعدهابالتراب وَغ  ه فضله وسؤره غسلت ثالثا    

 إذا لطع الکلب اإلناء أو شرب بال ولوغ لقطع لسانه كان ذلك حبکدم :457مسألة 
إن ة التطهیر الولوغ يف كیفیّ  ا إذا باشدره بلعابده ه سؤره  وأمّ فیه ءيء یصدق أنّ  یبَق   مل و
 ر یعّفدد اة بعددض أعضددائه فدداألحوط لزومددا  أنفضددالته أو  القدد س بعرقدده أو سددائر أو تددنّج 
إذا صّب املاء الذي ولغ فیه الکلب يف إناء یغسل باملاء ثالث مرّ  ُثَّ  ال  بالتراب أوّ  ات  و
 جرى علیه حکم الولوغ. آخر 

یسددقط  نجاسددة  والتعفیرهددا بددالتراب تددبیق عددىل ال ر الدديت یتعددّذ  اآلنیددة: 458مســألة 
ا إذا أمکددن إدخددال ءيء مددن التددراب يف داخلهددا بدده عددىل األحددوط لزومددا   وأّمدد التعفیددر 
 یکه حبیث یستوعهبا أجزأ ذلك يف طهرها.وحتر

 به اإلناء طاهرا  قبل االستعمال. ر یکون التراب الذي یعفّ  جيب أن :459مسألة 
یر اإلناء املتنّج داخل  جيب يف تطهیر  :460مسألة  بع غسدله سد س من شرب اخلنز

إذا فهیدا بدنی الغسدل باملداء القلیدل أو الکثیدر فدرق الذ  بدرَ ات  وكذا من مدوت اجُلدمرّ    و
 إذا ات حدّّت وجب يف تطهیدره غسدله باملداء ثدالث مدرّ  ما ذكر  س داخل اإلناء بغیر تنّج 

ا أواين اخلمدر  وأّمد عدىل األحدوط لزومدا   هدذا يف غیدر  أو اجلداري أو املطدر   غسل يف الکدرّ 
. ات مطلقا  واألویل أنهي فیجب غسلها ثالث مرّ   تغسل سبعا 

سله يف املاء اجلاري س بالبول یکيف َغ دن إذا تنّج الثوب أو الب أّن  مّر  :461مسألة 
عدا  - كذلك إذا غسل بغیرهتنی إذا غسل باملاء القلیل و غسله مرّ یتعنّی ة واحدة  ومرّ 
لة كمدا يف الغسل باملاء القلیل من انفصال الغسداُبّدَ  الو  عىل األحوط لزوما   - جلاريا
 .بغیره ذلك يف الغسل یعتبر    وال(452)يف املسألة   مرّ 
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س مدن املتدنّج  د استیالئه عدىل املحدّل حیصل  جرّ   اء املطر  التطهیر  :462مسألة 
یسدقط فیمددا سدبق اعتبدداره فیدده  د فددالا التعدّد أو مددا حبكده  وأّمدد صدر حاجددة إیل الع غیدر 
س بولددوغ بدالتراب يف املتدنّج  التعفیددر  یسدقط اعتبدار  ال طلقدا  عدىل األحدوط لزومددا   كمدام

 الکلب.
مددا دام رضددیعا   - ةأو الصددبیّ  س ببددول الصدديّب املتددنّج  یکدديف يف تطهیددر  :463مســألة 

كددان قلددیال   - بالطعددام یتغددّذَ   مل إن  حیددیط بدده   ة واحدددة  قدددار مددرّ  صددّب املدداء علیدده و
 س لباسا  أو حنوه.أو ما حبكه فیما إذا كان املتنّج  حیتاج إیل العصر  وال

 یددار  ُثَّ  فیده ءيء مدن املداء یصدّب  بدأنق َغسل اإلنداء بالقلیدل یتحقّ  :464مسألة 

ات فقدد ُغسدل یراق  فإذا فعدل بده ذلدك ثدالث مدرّ  ُثَّ  فیه إیل أن یستوعب متام أجزائه
 فیما یکون تطهیره بذلك. ات وطهر ثالث مرّ 

 طهارته قبل االستعمال. يف املاء املستعمل يف التطهیر  یعتبر : 465مسألة 
یح - زوال عنی النجاسدة دون أوصدافها يف التطهیر  یعتبر  :466مسألة    - كداللون والدر

 یقدح ذلك يف حصول الطهارة مع العلم بزوال العنی.  واحد مهنما أو كالمها مل إذا بيقف
أو الزفت أو حنوها میکن  أو الصخر  األرض الصلبة أو املفروشة باآلجر  :467مسألة 

 مدع انفصدال الة یدبیق جنسدا  إاّل تطهیرها باملاء القلیل إذا جدرى علهیدا  لکدن جممدع الغسد
.الغسالة عنه ولو بسحهبا ررقة أو حنوها فیحک  م بطهارته أیضا 

ة رّ د الغسدل  فلدو غسدل يف یدوم مدفیه تعدّد  التوا  فیما یعتبر   یعتبر ال :468مسألة 
  ويف آخددر 
ُ
كددىف ذلددك  كمددا ال  ا سددبق أو مددا حبكدده فیمدد املبددادرة إیل العصددر  تعتبددر  خددرى 
بده  معتدّد   یسدتلزم جفداف مقددار  من عدم التواين فیه حبّد   ُبّدَ  التطهیره  نعم  اعتباره يف
 من الغسالة.
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 - س عندد غسدلهأي املداء املنفصدل عدن اجلسدم املتدنّج  - مداء الغسدالة :469مسألة 
م يف أحکدام املیداه  ولکدن إذا غسدل املوضدع الدنجس فجدرى جنس مطلقا  عىل مدا تقدّد 

یلحقها حکم ماليق الُغسالة لکي جيدب َغسدلها   صلة به ملاملبّ   املواضع الطاهرةاملاء إیل
 ة.بالتبعیّ  ر ا تطهّ أیضا  بل إهّن 
املدداء فهیددا  تددة میکددن تطهیرهددا بالقلیددل بددأن یصددّب األواين الکبیددرة املثبّ : 470مســألة 
یدار  ج حینئدذ  مداء الغسدالة املجتمدع يف وسدطها رَ ُتد ُثَّ   یستوعب مجیع أجزاهئدا حّّت  و
 مددن عدددم التددواين فیدده حبددّد   ُبددّدَ  الاملبددادرة إیل إخراجدده ولکددن  بددر تعت و غیددره  وال  أبنددز

 تقاطر  یقدح الفصل بنی الغسالت  وال به من الُغسالة  وال معتّد   مقدار  یستلزم جفاف

 ة.آلة إخراج املاء بالتبعیّ  ماء الغسالة حنی اإلخراج عىل املاء املجتمع نفسه  وتطهر 
 إذا بلغت   إاّل املحّل  متنع من تطهیر  ومة اليت يف اللحم أو الید اللدسا :471مسألة 
.تکون جمرّ  ا حینئذ  الا  تکون جرما  حائال   ولکهّن حّد   د دسومة عرفا 

تددخل النجاسدة يف   أو املداش أو حنوهدا ومل أو األرز  س اللحمإذا تنّج  :472مسألة 
 ملداء علهیدا عدىل حندو یسدتو وصدّب ا  طشدت طداهر میکن تطهیرهدا بوضدعها يفعمقها  
یفرغ ُثَّ  علهیا  وكدذا الطشدت تبعدا     ساملتدنّج  الطشت مّرة واحددة فیطهدر  یراق املاء و
ید تطهیر  وكذا یصدّب املداء علیده أن یوضع يف طشت طاهر  الثوب فإّنه یکيف إذا أر  ُثَّ  و
یفددرغ املدداء مددرّ  یعصددر  إذا  فیطهددر  ة واحدددة  و  كددان تطهیددر ذلددك الثددوب والطشددت أیضددا   و

كدالثوب املتدنّج ف عىل التعدّد س یتوقّ املتنّج   مدرّ س بدالبول كدىف الغسدل د 
ُ
خدرى عدىل ة  

بنی الطشت وغیره من األواين واألحوط األویل تثلیث  فیما ذكر  فرق الالنحو املذكور  و
 الغسل يف اجلمیع.

 کمحی الأو اجلاري  نا  ووضع يف الکثیر س إذا صنع جباحللیب املتنّج  :473مسألة 
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 .تلو عن ُبعد   زائه  وهو فرض ال إذا علم بوصول املاء إیل مجیع أجبطهارته إاّل 
بده املتدنّج  :474مسألة  رأى بعدد ذلدك فیده شدیئا  مدن الطدنی أو  ُثَّ  سإذا غسدل ثو

كدان متنّج  مسحوق الغسیل  ذلدك يف طهدارة الثدوب  إاّل   یضدرّ  سدا  الأو الصدابون الدذي 
ء إیل موضع التصاقه فیحکم ببقاء جناسدة ذلدك املوضدع إذا كان حاجبا  عن وصول املا

الطددنی أو الصدابون الددذي رآه حمکدوم بالطهددارة  تده  نعددم ظداهر يف حاجبیّ  وكدذا إذا شددّك 
كّلِ   . أو الغمز باطنه أثناء العصر   إذا علم ظهور حال  إاّل  عىل 

مالقاتده  یعلدم ملاملحکدوم بالنجاسدة إذا  الکدافر  الذي یصوغها ّل احلُ  :475مسألة 
إن ُع  بددة حیکددم بطهارهتددا  و یطهددر  َم ِلددهلددا مددع الرطو یددبیق  ذلددك جيددب غسددلها و ظاهرهددا و
إذا اس  جيدب ملالبداطن  يف ظهدور  ة وشدّك تعملت مدّد باطهنا عىل النجاسة يف اجلملة  و

 ا.تطهیره
ومزجده   احلدارّ   تطهیدره  علده يف املداء الکدرّ  میکدن الس الددهن املتدنّج  :476مسألة 
  باالسهتالك.إاّل  تطهر  ا السة فإهّن املائعات املتنّج  ائر سبه  وكذلك 
یق علیه  وجممع  میکن تطهیره بصّب  س التّنور إذا تنّج  :477مسألة  املاء من اإلبر

.  أنماء الغسالة یبیق عىل جناسته إاّل   ترج بنز  أو غیره فیحکم بطهارته أیضا 
َ ُو وما تُ قدم باطن ال ا تطّهر فإهّن   : األرضالثاين من املطهرات  ّف واخُلدكالنعدل  بده يّقِّ

لو زالت أو احلذاء وحنوها باملسح هبا أو املشي علهیا بشرط زوال عنی النجاسة هبما  و
موضدعها باملسدح هبدا أو املشدي علهیدا عدىل األحدوط  یطهر  عنی النجاسة قبل ذلك فال

یشترط با   - لزوما   و سدة تنّج كون النجاسة حاصدلة مدن األرض امل - عىل األحوط وجو
 سواء باملشي علیه أو بغیره كالوقوف علهیا.

أو تدراب أو رمدل   ى أرضدا  مدن حجدر املراد من األرض مطلق ما یسمّ : 478مسألة 
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یعّم  یعتبر  واجلّص  احلکم اآلجر  و  طهارهتا وجفافها. والنورة أیضا   و
كدان میشدي هبدا العوجداج يف یلحق ظاهر  :479مسألة   القدم والنعل بباطهنمدا إذا 

ا إحلدداق عیددن الددركبتنی املتعددارف  وأّمدد رجلدده  وكددذا حددواءي البدداطن والنعددل باملقدددار 
تلدو  بة األقطدع فدال  وكدذلك أسدفل خشد بهما تويّق والیدین إذا كان املشي علهیا وكذا 

 مراعاة االحتیاط يف ذلك. یترك الشکال فإعن 
رة حینئدذ   مطّهديف طهارة األرض یبدن عدىل طهارهتدا فتکدون  إذا شّك  :480مسألة 

 إذا كانددت احلالددة السددابقة جناسددهتا  أو وجددب االجتندداب عهنددا لکوهنددا طرفددا  للعلددم إاّل 
 بالنجاسة. اإلمجاّ  
 مدا حتدت قدمده أرض أو ءيء آخدر  یددري أّن  إذا كان يف الظلمدة وال :481سألة م

ّدَ  الشي علیه يف حصول الطهارة  بل امل یکيف الوه  من فرش وحن ونده مدن العلدم بک ُبد
.  أرضا 

صدل یبّ  علهیدا مدن البنداء  دون مدا  یستقرّ  األرض وما ا تطّهر الشمس  فإهّن  الثالث:
وما علهیا من  هبا من األبواب واألخشاب واألوتاد عىل األحوط لزوما   وكذلك األشجار 

 . واخلضروات والنباتات اق والثمار األور
 وى اخلیوط اليت تشتمل علهیا.والبواري س نعم یلحق باألرض والبناء يف ذلك احلصر 

إیل  - یشترط يف الطهارة بالشمس :482مسألة  مضافا  إیل زوال عدنی النجاسدة و
یة بة مسر بة املوضع رطو إن شداركها غیرهدا  - رطو اجلفاف املسدتند إیل اإلشدراق عرفدا  و
یح أو غیرها.  يف اجلملة من ر

 إذا جّف  لطهارة الظاهر  تبعا   صل بالظاهر س املبّ الباطن املتنّج  یطهر  :483مسألة 
 به بنی جفافهما. یعتّد  من دون فاصل زمايّن  بإشراق الشمس عىل الظاهر 
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ید تطهیرها میکن أن یصّب إذا كانت األرض النجسة جافّ  :484مسألة  ر
ُ
علهیا  ة و 

 س فإذا یبست بالشمس طهرت.أو املتنّج  املاء الطاهر 
 یبسددت لهیددا الشددمس حددّّت سددت األرض بددالبول فأشددرقت عإذا تنّج  :485مســألة 

كددان البددول غلیظددا  لدده جدد طهددرت  مددن دون حاجددة إیل صددّب  رم املدداء علهیددا  نعددم إذا 
 سطح األرض الذي علیه اجلرم. یطهر  جرمه باجلفاف  بل وال یطهر   مل

املعدودة جدزءا  مدن األرض حبکدم  احلصى والتراب والطنی واألحجار  :486مسألة 
إن ك تکدون معددودة  نت يف نفسها منقولة  دون الديت الااألرض يف الطهارة بالشمس و

كدداجلّص  أو  املطددروحنی عددىل األرض املفروشددة بالزفددت أو بالصددخر  واآلجددر  مددن األرض 
 حنومها.

الثابدت يف األرض أو البنداء لدیس حبکدم األرض يف الطهدارة  املسدمار  :487مسألة 
.  بالشمس عىل األحوط لزوما 

ة  تلفددنی يف الصددورة النوعّیدد ء إیل ءيء آخددر ل ءياالسددتحالة  وهددي تبددّد  الرابــع:
 أحالتده الندار  مدا ق األجدزاء  فیطهدر ل االسدم والصدفة فضدال  عدن تفدرّ لتبدّد  عرفا   وال أثدر 

كدددان جنسدددا  كالعدددذرة أو متنّج    وكدددذا سدددةسدددا  كاخلشدددبة املتنّج رمدددادا  أو دخاندددا  سدددواء أ
ه مددن ه السددابقة وخواّصددمددات حقیقتددفیدده ءيء مددن مقّو  یبددَق   رته فحمددا  إذا ملصددیّ  مددا
یّ النباتیّ   یطهدر  ا  أو نورة فالا  أو آجرا  أو جّص خزف أحالته النار  ا ماة وحنومها  وأمّ ة والشجر

.  بذلك عىل األحوط لزوما 
یوجدب احلکدم بطهدارة  ال س بدالتبخیر اء النجس أو املتنّج ق أجزتفرّ  :488سألة م

القیدده مددن البدددن ی نّجس رارمهددا مددایدد   نعددم السددا  د فیکددون جنسددا  ومنّج املددائع املصددعّ 
 والثوب وغیرمها.
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كدددود العددذرة واملیتددة ن مددن الددنجس أو املتددنّج احلیددوان املتکددّو  :489مســألة  س 
 . وغیرمها طاهر
كول اللحم أو عرقا  أو لعابا  لطاهر  املاء النجس إذا صار  :490مسألة   بوال  حلیوان مأ

 . العنی فهو طاهر
كول اللحم أو لبنا   س إذا صار أو املتنّج الغذاء النجس  :491مسألة  روثا  حلیوان مأ
فهدو طداهر   أو األمثار  جزءا  من اخلضروات أو النباتات أو األشجار  العنی أو صار  لطاهر 

.  وكذلك الکلب إذا استحال ملحا 
  بنفسددها أو بعددالج  ولددواّل  إذا انقلبددت َخدد للخمددر  ر ه مطّهدداالنقددالب  فإّندد اخلــامس:

وكددذا إذا وقعددت  تطهددر    ملخدداّل   انقلبددت اخلمددر  ُثَّ  ةخارجّیدد بنجاسددة ء اخلمددر س إندداتددنّج 
یلحدق بداخلمر  النجاسة يف اخلمدر  إن اسدهتلکت فهیدا  و إذا  العنديّب  العصدیر  فیمدا ذكدر  و
 ه حیکم بطهارته بناء  عىل جناسته بالغلیان. فإنّ انقلب خاّل  

تددتّص  لســادس:ا اإلنسددان واحلیددوان إیل جددوف مددا  تطهیددره بانتقددال دم االنتقددال  و
یعتبر والقمّ  دم له عرفا  من احلشرات كالبّق  ال  یکدون عدىل وجده   فیده أن ل والبرغوث  و

 ءا  معدرض صدیرورته جدزالنجس املنتقل يف جوف املنتقدل إلیده حبیدث یکدون يف   یستقرّ 
لدذي حیکدم بطهارتده  وذلدك كالددم ا  فیده مل كدذلك أو شدّك  یعّد   ا إذا ملن جسمه  وأمّ م
باالنتقدال   یطهدر  ه اله العلق من اإلنسان عىل النحو املتعارف يف مقام املعاجلة فإنّ میّص 

 ه.أو حنوه حنی مّص  ه البّق ا میّص واألحوط األویل االجتناب عمّ 
  تقدّدم سة الناشئة من كفدره عدىل مدامن النجا کافر لل ر ه مطهّ اإلسالم  فإنّ  السابع:

 تدزول باإلسدالم  بدل فهدي ال - إذا الىق بدنده البدول فعدال  كمدا  - ةا النجاسة العرضدیّ وأمّ 
  باإلسددالم بددنی الکددافر  طهددارة بدددن الکددافر يف فددرق المددن إزالهتددا بغسددل البدددن  وُبددّدَ  ال
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یّ  - وغیره  فإذا تاب املرتّد  األصّل   حیکم بطهارته. - ا  ولو كان فطر
 ة موارد مهنا:ة  وهي يف عّد التبعیّ  الثامن:

 نه حمکوما  بالنجاسة تبعا  يف الطهارة بشرط كو تبعه ولده الصغیر  لکافر إذا أسلم ا .1
وكدذلك  - أو اإلسدالم الکفر  زا  واختار هبا أصالة وال بالطهارة كذلك كما لو كان ممیّ  ال -

ة  دا بالتبعّید احلکم بطهارة الصغیر    وتتّص ة أو األّم أو اجلّد  احلال فیما إذا أسلم اجلّد 
أقرب  معه كافر  یکون الحتت كفالته أو رعایته بل وأن  أسلم بأن یکون ْن إذا كان مع مَ 
 منه إلیه.

ه  معده أبدوه أو جدّد یکدن  ملفهدو یتبعده يف الطهدارة إذا  افر املسلم ولد الک إذا أسر  .2
 م يف سابقه.مشروط  ا تقّد  - هنا أیضا   - واحلکم بالطهارة

لذي حدث فیه االنقالب بشرط ة اإلناء ا یتبعه يف الطهارخاّل   إذا انقلب اخلمر  .3
 اإلناء متنّج  یکون الأن 

ُ
 خرى.سا  بنجاسة  

ة اليت یغسل علهیدا والثیداب ّد ت تبعه يف الطهارة ید الغاسل والّسُ ل املیّ إذا غّس  .4
آالت  ا لباس الغاسدل وبدنده وسدائر هبا عورته  وأمّ  ل فهیا واخلرقة اليت یستر غّس اليت یُ 

 .یترك الإشکال واالحتیاط  ت حمّل ا  للمیّ هارهتا تبعالتغسیل فاحلکم بط
 ق الطهارة بذلك يف موردین:زوال عنی النجاسة وتبحقّ  التاسع:

كبدداطن األنددف واألذن والعددنی وحنددو ذلددك  فددإذا  بددواطن اإلنسددان غیددر  .1 املحضددة 
جاسدة بدزوال عیهندا  ولدو كاندت الن ة طهدر جناسدة خارجّید - مدثال   - أصاب داخل الفدم

.  مل - ةثدم اللّ ك - ةداخلیّ   ینجس هبا أصال 
تدنجس  القداة النجاسدة  فدال - وكدذلك احلیدوان - ا البواطن املحضة لإلنسانوأمّ 

إن كانت خارجیّ   ة.و
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 بزوال عیهنا  كمنقدار  ر ة یطهّ ة أو داخلیّ بدن احلیوان  فإذا أصابته جناسة خارجیّ  .2

ث بددم الدوالدة وولدد احلیدوان امللدّو ة املجروحدة  ث بالعدذرة وبددن الداّبدالدجاجة امللدّو 
 د زوال عنی النجاسة.جرّ مجیعا    ا تطهر فإهّن 

إذا كانددت املالقدداة بیهنمددا يف  تسددري النجاسددة مددن الددنجس إیل الطدداهر  هددذا  وال
كاندا متکدّوننی يف البداطن كاملدذّي  یداليق البدول يف البداطن  أم  الباطن املحض  سدواء أ

یددق فإهّندد والطدداهر نددا  يف البدداطن كددان الددنجس متکّو  كددإبرة التزر س تبددنّج  ا الیدددخل إلیدده 
ننی ثة به  أم كانا معا  متکّو ملّو   القاة الدم يف العضلة فیحکم بطهارهتا لو خرجت غیر 
 ا  لددع شددیئا  طدداهرا  وشددرب علیدده مدداءيف اخلددارج ودخددال وتالقیددا يف البدداطن  كمددا إذا ابت

ث بالنجاسدددة حکدددم علیددده ملدددّو   مدددن جوفدده غیدددر ه إذا خدددرج ذلدددك الطددداهر جنسددا   فإّنددد
 بالطهارة.

ننی يف اخلدارج املحدض بدنی املتکدّو   وهذا رالف ما إذا كان الدتاليق يف البداطن غیدر
من ُبّدَ  س بذلك والا تبنّج س يف الفم فإهّن ّج ة إذا القت الطعام املتنكاألسنان الصناعیّ 

 تطهیرها.
ا يف لباسه وحنو ذلك مّمد ه أوبدن املمّیز  فإذا تنّجس غیاب املسلم البالغ أو : العاشر
 ا  ددداال  عقالئیّ دددره احتمدددل تطهیددددحتمس إذا ادغاب حیکم بطهارة ذلك املتنّجد ُثَّ  حیازته
إن علم أنّ  - بدل میکدن  - اسة كبعض أفراد احلدائض املهّتمدةیبا  بالطهارة والنج ه الو
  أمددره ون مددن یتددویّل ضددا  بلحددام كوندده مددن شددؤأی املمّیددز  الطفددل غیددر  راء احلکددم يفإجدد
س عاملدددا  یشدددترط يف احلکدددم بالطهدددارة للغیبدددة أن یکدددون مدددن يف حیازتددده املتدددنّج  وال

كدأن یصدّل  بنجاسته  وال أن كدان یستعمله فیما هو مشروط بالطهدارة   يف لباسده الدذي 
كمددا سددبق  ويف حکددم الغیدداب  د احتمددال التطهیددر سددا   بددل حیکددم بالطهددارة  جددرّ متنّج 
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بده وملإذا تنّج العمى والظلمة  ف تطهیدره لعمدى أو ظلمدة حیکدم  یدَر   س بدن املسدلم أو ثو
 م.بطهارته بالشرط املتقّد 

كول اللحدم إذا صدار  استبراء احلیوان  فکدّل  : احلادي عشر أي  - ال  جداّل  حیدوان مدأ
كل عذرة اإلنسان كله ولبنه فینجس بوله وخرؤه وكذا عرقده كمدا تقدّد  - تعّود أ م  حیرم أ
كددل النجاسددة ملددّد : أن مُی  اجلمیددع بعددد االسددتبراء وهددووحیکددم بطهددارة  ة نددع احلیددوان عددن أ

 ل علیه  واألحدوط األویل مدع ذلدك أن یراعدى فیده مضدّي ترج بعدها عن صدق اجلاّل 
بعون یوما   ويف البقر ة املعیّ املّد  عشرون  ويف  نة له يف بعض األخبار  وهي: يف اإلبل أر

 لدجاجة ثالثة.ة مخسة  ويف ا البّط الغمن عشرة  ويف
حیوان للتذكیة عدا جنس العنی  واحلشرات مطلقدا   قبول كّل  الظاهر  :492مسألة 
كلده  مداوالفدأر  وكدذلك  اليت تسکن باطن األرض كالضدّب  الصغار  وهي الدواّب  حیدرم أ

استعمال مجیع أجزائه فیما  جيوز  ى طاهر ة  واحلیوان املذكّ ولیس له نفس سائلة كاحلیّ 
 یدبغ.   جلده ولو ملهارة حّّت یشترط فیه الط
ف یتخّلد ه بذلك حیکم بطهدارة مداخروج الدم عند تذكیة احلیوان  فإنّ  : الثاين عشر

كول اللحدم كمدا مدرّ  بیدان   منه يف جوفه  واألحوط لزومدا  اختصداص ذلدك بداحلیوان املدأ
 .(403ذلك يف مسألة )

 الفصل الثامن
  ما تثبت ب  الطهارة

ة  بالعلم  وباالطمئنان احلاصل مدن املندائش العقالئّید تثبت الطهارة :493مسألة 
یندة عدىل  تکدن  ذي الیدد إذا مل وبإخبدار  - إذا كان موردهدا السدبب نفسده - وبالبّینة قر
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مراعدداة  یتددرك یوجددب االطمئنددان إشددکال فددال  الثقددة مددا مل امدده  ويف ثبوهتددا بإخبددار اهّت 
إذا شّك   سابقا  یبین عىل طهارته. يف جناسة ما علم طهارته االحتیاط يف ذلك  و

 خامتة
 ةاستعمال أواين الذهب والفّض أحكام 

كدل والشدرب  بدل حیدرم أیضدا  اسدتعماهلا حیرم استعمال أواين الذهب والفّض  ة يف األ
كول  ث وغیرهددا عددىل األحددوط لزومددا   واليف الطهددارة مددن احلدددث واخلبدد حیددرم نفددس املددأ

جيددوز  یّ  واملشددروب  و وبیعهددا وشددراؤها وصددیاغهتا وأخددذ األجددرة ن هبددا وكددذا اقتناؤهددا التددز
إن كان األحوط استحبابا  يف اجلمیع الترك.  علهیا و

یرفدع  ع فیدها یوضديف صدق اآلنیة عىل الظرف أن یکون مظروفه ممّ  یعتبر  :494مسألة  و
یکدون مظروفده ثابتدا  فیده  كمدا  ااملدرآة وحندوه مّمد تصددق عدىل إطدار  فدال  عنه حبسدب العدادة

كول واملشدروب بدأنکوأن ی یعتبر  یوضدع  ك مداِسدواءي مُتْ یکدون لده أسدفل وحد ن حمرزا  للمدأ
یة وحنومها.کة واألطباق اتصدق اآلنیة عىل القنادیل املشبّ  فال  فیه مهنما  ملستو

بدددنی  فدددرق الیدددة بدددنی الصدددغیرة والکبیدددرة  كمدددا يف حکدددم اآلن فدددرق ال :495مســـألة 
 ن عىل تلك اهلیئة.تکو  هیئة األواين املتعارفة وما الیکون عىل ما

  اسددتعماهلا   جدداز ة أم الا مددن الددذهب أو الفّضددإذا شددّك يف آنیددة أهّندد :496مســألة 
كددان الشددّك عددىل حنددو  اه مّمددوكددذلك إذا شددّك يف ظددرف أّندد یصدددق علیدده اآلنیددة أم ال إذا 

 ة.الشهبة املوضوعیّ 
ض  واألحددوط لزومددا  عددزل الفددم عددن یکددره اسددتعمال القدددح املفّضدد :497مســألة 

 ة عند الشرب منه.ضع الفّض مو
 واهلل سبحانه العامل وهو حسبنا ونعم الوكیل



 

 الصالة باُب كِ  

 كتاب الصالة

 أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيهتا ومجلة من أحكامها : املقصد األّول
   املقصد الثاين: الِقْبلة
   والساتراملقصد الثالث: الستر 

   املقصد الرابع: مكان املصّل 
  املقصد اخلامس: أفعال الصالة وما یتعّلق هبا

   املقصد السادس: صالة اآلیات
   املقصد السابع: صالة القضاء

  ملقصد الثامن: صالة االستئجارا
   املقصد التاسع: صالة اجلماعة

   : اخللل يف الصالة املقصد العاشر
   املسافر: صالة  املقصد احلادي عشر
   : صالة اجلمعة املقصد الثاين عشر

   خامتـــة: بعض الصلوات املستحّبة

 
 





 

 كتاب الصالة

إن الصالة هي إحدى الدعامئ اليت بُ  ن علهیا اإلسالم  إن قبلت قبل مدا سدواها  و
 رّدت رّد ما سواها.
 وهنا مقاصد: 

 لاملقصد األّو 
 من أحكامهاومواقيهتا ومجلة  أعداد الفرائض ونوافلها

 وفیه فصول:

 لالفصل األّو 
 أعداد الفرائض والنوافل
یف()عّجددالصددلوات الواجبددة يف زمددان غیبددة إمددام العصددر   ل اهلل تعددایل فرجدده الشددر
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وصدالة الطدواف الواجدب   - وتندرج فهیا صالة اجلمعة كمدا سدیأيت - ةمخس: الیومیّ 
لتدزم ا بداب الطهدارة  ومدان أحکامهدا يف كبیدا وصالة اآلیدات  وصدالة األمدوات الديت مدّر 

أو حنوه أو إجارة أو حنوها  وتضداف إیل هدذه اخلمدس الصدالة الفائتدة عدن الوالدد  بنذر 
كبر  فإّن  با  أن یقضهیا عنه ولده األ  ه.عىل تفصیل یأيت يف حملّ  األحوط وجو
بددع ة فخمددس: الصددبح وهددي ركعتددان  والظهددر ا الیومّیددأّمدد وعدددهلا اجلمعددة  - وهددي أر
بدددع  وتقصدددر  صدددر والع - ركعتدددان بدددع  واملغدددرب وهدددي ثدددالث  والعشددداء وهدددي أر  وهدددي أر

 ة فتکون ركعتنی.واخلوف بشروط خاّص  ة يف السفر الرباعیّ 
قبلهددا  ومثددان بعدددها قبددل  ة: مثددان للظهددر هددا الرواتددب الیومّیددا النوافددل فکثیددرة أمهّ وأّمدد
بع بعدد املغدرب هلدا  وركعتدان مدن جلدوس تعدّدان بركعدة  العصر  بعدد العشداء للعصر  وأر

قبدل  بعددها  وركعتدا الفجدر  هلا  ومثان صالة اللیدل  وركعتدا الشدفع بعددها  وركعدة الدوتر 
یضة  ويف یوم اجلمعة یزاد عىل السّت  بدع ركعدات قبدل الدزوال  وهلدا آداب  الفر عشدرة أر

 .ه(س سرّ )قّد  ق الهباّ  باب مفتاح الفالح للمحقّ ها  مثل كمذكورة يف حملّ 
كّ  الصالة :498مسألة   .  د املحافظة علهیا هي صالة الظهرالوسطى اليت تبأ

 الفصل الثاين
إتياهنا يف حال املشي  التبعيض يف النوافل و

 االقتصدار  عىل بعض أنواع النوافل املذكورة  بدل جيدوز  االقتصار  جيوز  :499سألة م

بددع  عددىل ة  ويف نافلددة العصددر خاّصدد وعددىل الددوتر  يف نوافددل اللیددل عددىل الشددفع والددوتر  أر
ید التبعیض يف غی إذا أر تیان هذه املوارد فاألحوط لزوما  اإل ر ركعات بل عىل ركعتنی  و

 يف نافلة املغرب عىل ركعتنی.  يف االقتصار به بقصد القربة املطلقة حّّت 
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 غیرهددا يف حددال املشددي  كمددا جيددوز تیددان بالنوافددل الرواتددب واإل جيددوز  :500مســألة 

 الدوتر  ر حینئدذ   ضداعفهتا رجداء  بدأن یکدرّ  بأس الاختیارا   وهبا يف حال اجللوس تیان اإل

 ة.تنی وتکون الثانیة برجاء املطلوبیّ مثال  مرّ 

 لثالفصل الثا
 أوقات الفرائض والنوافل

ین مدن الدزوال وقت صالة اجلمعة أوّ  ل الدزوال عرفدا  مدن یدوم اجلمعدة  ووقدت الظهدر
من آخره كذلك  وما بیهنما  داهئا  والعصر أ له  قدار من أوّ  الظهر  إیل املغرب  وختتّص 

 مددن املغددرب إیل نصددف اللیددل  وختددتّص  مشددترك بیهنمددا  ووقددت العشدداءین للمختددار 
كددذلك ومددا بیهنمددا مشددترك أیضددا   لدده  قدددار املغددرب مددن أوّ   أداهئددا  والعشدداء مددن آخددره 
 یل الفجددر وقهتمددا لدده إ لنددوم أو نسددیان أو حددیض أو غیرهددا فیمتددّد   ا املضددطرّ بیهنمددا  وأّمدد

با  للمتعّمد العشاء من آخره  قدار  الصادق  وختتّص   د يف التدأخیر أداهئا  واألحوط وجو

ة القضدداء أو األداء  ومددع مددن دون نّیدد إیل نصدف اللیددل اإلتیددان هبمددا قبددل طلددوع الفجددر 
یقضهیا بعد قضداء املغدرب احتیاطدا   ووقدت الصدبح مدن  ُثَّ  ضیق الوقت یأيت بالعشاء

 الصادق إیل طلوع الشمس. طلوع الفجر 
  الفجر  :501مسألة 

ُ
فدق الدذي یتزایدد وضدوحا  الصادق هدو البیداض املعتدرض يف األ

فدق صداعدا  إیل السدماء  وجالء   وقبله الفجر 
ُ
الکاذب  وهو البیاض املسدتطیل مدن األ

یضعف حّّت    ینمحي.كالعمود الذي یتناقص و
یدادة الزوال هو املنتصف مدا بدنی طلدوع الشدم :502مسألة  یعدرف بز هبدا  و س وغرو
ه بعددد انعدامدده  ونصددف اللیددل شدداخص معتدددل بعددد نقصددانه أو حدددوث ظّلدد كددّل  ظددّل 
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یعرف الغروب بذهاب احلمرة املشرقیّ  ة عندد منتصف ما بنی غروب الشمس والفجر  و
أو حنوهددا    احتمددال اختفائدده باجلبددال أو األبنیددة أو األشددجاريف سددقوط القددرص و الشددّك 
ین إیل سددقوط  مراعدداة االحتیدداط بعدددم تددأخیر یتددرك  ك فددالا مددع عدددم الشددوأّمدد الظهددر

ة األداء والقضاء مع التأخیر  وكذا عدم تقدل صالة املغرب عىل زوال القرص وعدم نیّ 
 احلمرة.

إذا وقعت  ة العصر ل الوقت عدم صّح بأوّ  املراد من اختصاص الظهر  :503مسألة 
قبدل الدزوال   الظهدر ه صدحیح  فدإذا صدىّل قبلها عدىل وجد فیه عمدا  من دون أداء الظهر 

ه اإلتیددان لدد ت صددالته وجدداز باعتقدداد دخددول الوقددت فدددخل الوقددت قبددل إمتامهددا صددّح 
بدع ركعدات مدن أوّ  مقددار  تأخیرهدا إیل مضدّي  جيب البعدها و بصالة العصر  ل الدزوال  أر
یددأيت بددالسددهوا  صددّح  بددالظهر  يف الوقددت املخددتّص   العصددر وكددذا إذا صددىّل   ظهر ت عصددرا  و

إن كان األحوط استحبابا  أن جيعلها ظهرا   بع ركعدات بقصدد مدا يف  ُثَّ  بعدها  و یدأيت بدأر
 . والعصر من الظهر  ة أعّم الذمّ 

كدان التدذكّ  يف الوقت املشترك قبل الظهر   العصر وكذلك إذا صىّل  يف  ر سهوا   سواء أ
إذا تضددیّ  بالعصددر  الوقددت املخددتّص  لددم املشددترك للع ق الوقددتأم يف الوقددت املشددترك  و

 املدددراد مدددن م یتبدددنّی ا تقدددّد تیدددان بصدددالة الظهدددر  ومّمددد فاجدددأة احلدددیض أو حندددوه جيدددب اإل
 ل الوقت.اختصاص املغرب بأوّ 

بعدة أسدباع الشداخص   بنی الزوال وبلوغ الظدّل  وقت فضیلة الظهر  :504مسألة  أر
مدن  ر ل عددم تأخیرهدا عدن بلوغده ُسدْبعیه  ووقدت فضدیلة العصد للمتنّفدواألفضل حدّّت 
ل عددم  للمتنّفدة أسدباعه  واألفضدل حدّّت ُسْبعي الشداخص إیل بلوغده سدبّ  بلوغ الظّل 

بعة أسباعه  هذا كلّ  ا فیده وأّمد -  ة احلدرّ أي شدّد  - القیظ ه يف غیر تأخیرها عن بلوغه أر
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 فصل. ا إیل ما بعد املثل واملثلنی بالوقت فضیلهتم فیمتّد 
غددرب إیل ذهدداب الشددفق وهددو احلمددرة مددن امل املسددافر  ووقددت فضددیلة املغددرب لغیددر 

بیّ  بع اللیل. فیمتّد  ا بالنسبة إیل املسافر ة  وأمّ املغر  وقهتا إیل ر
 ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إیل ثلث اللیل.

ل س هبدا أوّ َلدالغَ ل الصدبح السدماء  وإیل أن یتجّلد جدر ووقت فضیلة الصبح من الف
 م.قات الفضیلة أفضل عىل التفصیل املتقّد التعجیل يف مجیع أو أفضل  كما أّن  الفجر 

ین مددن الددزوال إیل آخددر  :505مســألة  یضددتنی  لکددن  وقددت نافلددة الظهددر إجددزاء الفر
یضة الظهر  األویل تقدل احلدادث ُسدْبعي الشداخص   یبلغ الظّل  عىل النافلة بعد أن فر
یضة العصر  كما أّن  اع الشداخص  أربعة أسب  املذكور بعد أن یبلغ الظّل  األویل تقدل فر
إاّل  من النافلة قد صىّل یکن  ملهذا إذا  یضة سدواء اإل ُثَّ   فاألویل إمتامهاركعة و تیان بالفر
 . أو العصر يف الظهر 

یضدة مدا مهندا إیل آخدر  ووقت نافلة املغدرب بعدد الفدراغ یتضدّیق وقهتدا    مل وقدت الفر
بیّ  یضة العشاء بعد ذهاب احلمرة املغر إن كان األویل تقدل فر  .ةو

میتّد  بدنی  عدىل املشدهور  -  وقت نافلدة العشداء بامتدداد وقهتدا  ووقدت نافلدة الفجدر و
إن ل وطلددوع احلمددرة املشددرقیّ األوّ  بددنی الفجددر  - علددهیم( )رضددوان اهلل تعددایل الفقهدداء ة و
مبددأ وقهتدا مبددأ وقدت  أّن  دّسدها يف صدالة اللیدل قبدل الفجدر  ولکدن املختدار  كان جيوز 
وامتداده إیل قبیل طلوع الشدمس  نعدم  - یيف بأداهئا مقدار  ّي بعد مض - صالة اللیل

یضة الفجر   ق وقت فضیلهتا عىل النافلة.عند تضیّ  األویل تقدل فر
مدن نصدف  علدهیم( ان اهلل تعایل)رضوبنی الفقهاء  ووقت نافلة اللیل عىل املشهور 

یستمرّ   من اللیل  وجيوز  ر وهو الثلث األخی الصادق وأفضله السحر  إیل الفجر   اللیل  و
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رهددا  أو صددعب علیدده فعلهددا يف إذا خدداف فوهتددا إن أّخ  تقدددمیها عددىل النصددف للمسددافر 
رهدا لغلبدة الندوم أو طدرّو االحدتالم أو ن تداف فوهتدا إذا أّخ وغیدره مّمد وقهتا  وكذا الشاّب 

إن كان هو األحوط  علهیم( )رضوان اهلل تعایلذلك  وما ذكره املشهور  غیر  واألفضل و
.تیان هبا من أوّ اإل جواز  ملختار ا  ل اللیل مطلقا 

ین عىل الدزوال يف غیدر  جيوز  :506مسألة  كدان یدوم اجلمعد تقدل نافليت الظهر ة إذا 
وهددي  - ا نافلددة یددوم اجلمعددةتیددان هبمددا بعددد الددزوال  وأّمددمددن اإل - ولددو عددريّف  -  لدده عددذر

یقها بأن یأيت سدبّ  - عشرون ركعة ا  عندد انبسداط الشدمس وسدبّ  ا  مهندا عنددفاألویل تفر
 ا  قبل الزوال وركعتنی عنده. ارتفاعها وسبّ 

 رابعالفصل ال
 أحكام األوقات والترتيب بني الصلوات

أداء الصدالة نفسدها حبسدب حالده يف  ل الوقت مقددار ف من أوّ إذا مضى عىل املکلّ 
و ذلدك ة وحنلغسل واملرض والصّح م والوضوء واوالتیمّ  والسفر  ذلك الوقت من احلضر 

املانعدة مدن التکلیدف بالصدالة مثدل اجلندون واحلدیض   طرأ أحد األعدذار یصّلِ حّّت   ومل
 مات حاصدلة أو مضدى مدن الوقدت  قددار واإلغماء وجب علیه القضاء إن كانت املقدّد 

إن إمکددان حتصددیلها  بددا  القضدداء و  لددو بددل حددّّت  میددِض ذلددك املقدددار   مل بددل األحددوط وجو
  .ن مهنما لضیق الوقتیتمکّ   عن الوضوء أو الغسل ومل م بدال  مّ ن من التیمتکّ 
مة وحنوها املتقّد  القضاء يف األعذار جيب  الجلمیع الوقت ف ع استیعاب العذر ا موأمّ 

إذا ارتفدع العدذر دون النوم فإنّ  الوقدت  يف آخدر  ه جيب فیه القضاء ولو كدان مسدتوعبا   و
ا  مخس ركعدات معهد ذا إذا وسع مقدار فإن وسع الصالتنی مع الطهارة وجبتا مجیعا   وك

إاّل  إاّل   وجبت الثانیة إذا بيق ماو  ءيء. جيب  مل یسع ركعة معها  و
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الدددخول يف الصددالة أن یسددتیقن بدددخول الوقددت أو  يف جددواز  یعتبددر  :507مســألة 
تزأ باالطمئنان احلاصل من أذان الثقة العارف بالوقت  ومن إخباره جُي نة  وتقوم به البیّ 
إن كان للمکلّ  یکبىف بالظّن  ة  والاملنائش العقالئیّ  سائر أو من  عدن  ف مانع شخصدّي و

كددان املددانع نوعّیدد إن  كددالعمى واحلددبس  بددل و عددىل األحددوط  - الغميكدد - ا  معرفددة الوقددت 
 الصالة إیل حنی االطمئنان بدخول الوقت. يف احلالتنی من تأخیر  ُبّدَ  اللزوما   ف

یدق معتبدر ن بددخول الوإذا تدیقّ  :508مسألة  ا  أهّندتبدنّی  ُثَّ  فصدىّل  قدت أو أحدرزه بطر
الوقت قد دخل وهو يف الصدالة حیکدم  وقعت قبل الوقت لزم إعادهتا  نعم إذا علم أّن 

إن كان األحوط استحبابا  بصّح   دخدول وتبدنّی  غافال  ا إذا صىّل إعادهتا  وأمّ  ة صالته و
ه قبل الصالة أجزأت  وكدذا إذا  دخولصالته  نعم إذا تبنّی  تصّح  الوقت يف األثناء فال

إذا صددىّل صدىّل  عددادة جتددب اإل  يف دخولدده مل شددّك   وبعددد الفددراغ برجدداء دخددول الوقددت  و
إن كانت أحوط استحبابا    .و

ین بتقدل الظهر  وكذا بنی العشاءین بتقددل  :509مسألة  جيب الترتیب بنی الظهر
إذا عکدددس يف الوقدددت املشدددت كدددان املغدددرب  و إذا  یعدددد عدددىل   سدددهوا  ملرك عمددددا  أعددداد و

كدتقّد  ما إذا كان التقدل من جهدة اجلهدل بداحلکم  صدّحت إذا  ان جداهال  قاصدرا   م  و
كان مترّد عىل األحوط لزوما  إذا كان جاهال  مقّص  تصّح  وال .را  سواء أ  دا  أم كان جازما 

تدددنی قدددد جيدددب العددددول مدددن الالحقدددة إیل السدددابقة كمدددا يف األدائیّ  :510مســـألة 
أو  ه یعدددل إیل الظهددر يف األثندداء فإّندد أو العشدداء سددهوا  وذكددر  م العصددر   فلددو قددّد بتنیاملتدرتّ 

العکددس كمددا إذا   جيددوز التیددان هبددا لضددیق الوقددت  وفتدده اإلتکددن وظی   إذا ملاّل املغددرب  إ
لدده العدددول إیل   جيددوز اله مها فإّندده قددد صدداّل أّندد ثندداء ذكددر أو املغددرب ويف األ  الظهددر صددىّل 
 .أو العشاء العصر 
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یدخل يف ركوع الرابعة    دول من العشاء إیل املغرب إذا ملالع ا جيوز إّن  :511مسألة 
إاّل   أیت باملغرب. ُثَّ  ها عشاء   أمتّ و

یّ تیان بالصالة العُ اإل جيوز  :512مسألة   ل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر ة يف أوّ ذر

 مدع ینئذ  بعد زوال موجهبا إاّل ا حإعادهت جيب الة وهو التقیّ  ائه إذا كان العذر قبل انقض
 ة أن یصدّل خالل بده ولدو يف حدال الضدرورة  كمدا إذا اقتضدت التقّیداإل  یضرّ  الل  ااإلخ

مدع  البددار   جيدوز الة فدالتقّید غیدر  ا إذا كان العذر مّ ة  وأمن دون حتصیل الطهارة احلدثیّ 
ل جيتدزأ هبدا حینئدذ  إذا وهد  مع الیأس عدن ذلدك يف الوقت  وجيوز  العلم بارتفاع العذر 

ا مدع رجداء لهیدإ البددار  فیده تفصدیل  وكدذا يف جدواز يف الوقت أم ال؟  فق ارتفاع العذر اتّ 
ض لدبعض مواردهدا يف كبداب الطهدارة وتدأيت م التعدرّ وقدد تقدّد   يف الوقدت ارتفاع العذر 
 
ُ
 خرى يف املباحث اآلتیة.مجلة  

یضددددة أدائّیددددا ع بالصددددالة ملددددن علیددددهالتطددددّو  جيددددوز  :513مســـألة  ة ة أو قضددددائیّ لفر
 ق.تبضیّ   مل ما

 يف أثندداء الوقددت وجددب علیدده الصددالة إذا أدرك مقدددار  إذا بلددغ الصدديّب  :514ســألة م

ید  ولو صىّل  جتدب   وقت يف أثنداء الصدالة أو بعددها ملبلغ يف ال ُثَّ   قبل البلوغركعة أو أز
إن كان األحوط استحبابا  اإلعادة يف الصورت  نی.علیه اإلعادة  و



 

 املقصد الثاين
 الِقْبلة

ة جيب اسدتقبال القبلدة مدع اإلمکدان يف مجیدع الفدرائض وتوابعهدا مدن األجدزاء املنسدیّ 
فهیدا االسدتقبال حدال  یعتبدر  الا النوافدل فدن سدجودي السدهو  وأّمدوصالة االحتیاط دو

إن كانت منذورة  واألحوط لزوما  اعتباره فهیا حال االستقرار  . املشي والركوب و
یتحّقددد هدددي لقبلدددةوا یف  و ق اسدددتقباله باملحددداذاة املکدددان الواقدددع فیددده البیدددت الشدددر
 ن من ذلك.ة عند عدم التمکّ ة العرفیّ عینه واملحاذا ن من متییز ة مع التمکّ احلقیقیّ 

إذا كاندت مسدتندة  - نةجيب العلم باستقبال القبلة  وتقوم مقامه البیّ  :515مسألة 
 - كاالعتمداد عدىل اآلالت املسدتخدمة لتعیدنی القبلدةحبكها  ة أو ماإیل املبادئ احلسیّ 

یکيف أیضا  االطمئنان احلاصل من املنائش العقالئّید الثقدة أو مالحظدة قبلدة  ة كإخبدار و
یهبم  بل الظاهر  قدول الثقدة مدن أهدل  ةیّ حّج  بلد املسلمنی يف صلواهتم وقبورهم وحمار

إن مل  لعلم هبا.ن من حتصیل ا مع التمکّ حّّت  یفد الظّن   اخلبرة و
یعمدل عدىل حتصیل العلم أو ما حبكه یبذل املکلّ  ر ومع تعّذ  ف جهده يف معرفهتا  و

حیتمدل وجدود  ره أیضدا  یکدبيف بالصدالة إیل أّي جهدة    ومدع تعدّذ ما حیصل له مدن الظدّن 
إاّل القبلة فهیا  واألحوط استحبابا  أن یصّل  بع جهات مدع سدعة الوقدت  و   صدىّل  إیل أر

إذا علدع  دددما وس بقدر  الت دالة إیل املحتمددها يف بعدض اجلهدات فیدأيت بالصددم عدمددو
 
ُ
 . خراأل
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كدان منحرفدا  تبدنّی  ُثَّ  ا القبلدةاعتقد أهّن   إیل جهة  صىّل  ْن مَ : 516مسألة   اخلطدأ فدإن 
إذا التفددت يف األثندداء مضددى مددا سددبق إیل مددا بددنی الیمددنی والشددمال صددّح  ت صددالته  و
 ن والظدداّن  بقدداء الوقددت وعدمدده وال بددنی املتددیقّ فددرق بددنی واسددتقبل يف البددايق مددن غیددر 
كددان ذلددك عددن جهددل بدداحلکم ووالندداس والغافددل  نعدد معددذورا  يف جهلدده   یکددن  ملم إذا 
با  اإل  .عادة يف الوقت والقضاء يف خارجهفاألحوط وجو

ا بددنی الیمددنی والشددمال أعدداد يف الوقددت إذا التفددت بعددد احنرافدده عّمدد ا إذا جتدداوز وأّمدد 
ا إذا التفت يف األثناء فإن كان حبیث لو قطعها أدرك ركعة من الوقدت عدىل الصالة  وأمّ 
إاّل  األقّل  القضداء جيدب  الصدالته واسدتقبل يف البدايق  و متّ  أوجب القطدع واالسدتئناف و

 یکددن ملعلیدده القضدداء إذا  به جيدد يف اجلاهددل بدداحلکم فإّنددإذا التفددت خددارج الوقددت إاّل 
 معذورا  يف جهله.



 

 ملقصد الثالثا
 والساتر الستر 

 وفیه فصول:
 لالفصل األّو 

 يف الصالة وتوابعها العورة ستر 
إن - العدورة سدتر  ع االختیدار جيب م كدان يف نداظر یکدن   مل و يف الصدالة  - ظلمدة أو 
. جيب الوتوابعها و إن كان األحوط استحبابا   يف سجود السهو و

یح أو غفل :517مسألة  یعلم أو  ل وهو المن األوّ ة أو كانت بادیة إذا بدت العورة لر
إذا التفت إیل ذلك يف األثناء وجبت املبادرة إیل سدترها نسي سترها صّح  ت صالته  و

با  أنصّح و  بشيء من الصالة يف حال االنکشاف. یشتغل ال ت أیضا   واألحوط وجو
دون مدا  ر بُ ل )القضدیب واألنثیدان( والدّدُ ُبدعدورة الرجدل يف الصدالة القُ  :518مسألة 
 عدددا الوجده باملقدددار  لشدعر  الددرأس وا  وعدورة املددرأة يف الصدالة مجیددع بددهنا حدّّت بیهنمدا

إن كان األحوط استحبابا  هلا سدتر  یستره اخلمار  الذي ال  عادة مع ضربه عىل اجلیب  و

والقدددمنی إیل  نی إیل الزندددین لوضددوء  وعدددا الکّفددالددذي یغسددل يف ا مددا عدددا املقدددار 
 ا هو خارج عن احلدود.ءيء ممّ  من ستر  ّدَ بُ    والهرمها وباطهنماالساقنی  ظا
 جيدب اله  يف الدرأس وشدعره والعندق فإّندم إاّل ة كالبالغة فیما تقّد الصبیّ  :519مسألة 
 علهیا سترها.
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كدان نداظر  واقفا  عىل شدبّ إذا كان املصّل  :520مسألة   اك أو طدرف سدطح حبیدث لدو 

كددان واقفددا  عددىل األرض ّمددحتتدده لددرأى عورتدده وجددب سددترها مددن جهددة التحددت  وأ ا إذا 
  مدع وقوفده عدىل جسدم عداكس تدرى عورتده بدالنظر سترها مدن تلدك اجلهدة إاّل جيب  الف

. إلیه  فإنّ   ه جيب حینئذ  سترها من تلك اجلهة أیضا 

 الفصل الثاين
 لباس املصّل شروط 

 يف لباس املصّل  یعتبر 
ُ
 : مور  

مت يف أحکددام هنددا يف الصددالة  وقددد تقددّد  يف املددوارد الدديت یعددىف عالطهددارة  إاّل  ل:ألّو ا
 النجاسات.
الصالة يف املغصوب عىل األحوط لزوما  فیما كان سداترا   تصّح  اإلباحة  فال الثاين:

 یکدن ملة أو ناسدیا  هلدا وهال  بالغصدبیّ للعورة فعال   واستحبابا  يف غیره  نعدم إذا كدان جدا
كددان جدداهال  حبرمتدده جهددال  یعددذر   ا  تصددّح و ناسددیا  هلددا أو مضددطرّ فیدده أ هددو الغاصددب أو 

 صالته.
با  أو منفعتدده  أو  فددرق ال :521مســألة  يف الغصددب بددنی أن یکددون عددنی املددال مغصددو
با  بعنی مدال فیده التصرّ  موجب لعدم جواز  قا  حلّق یکون متعلّ  ف فیه  بل إذا اشترى ثو

ه فإّند الزكداة اخلمس كان حكه حکم املغصوب  دون ما إذا اشتراه بعنی مال فیه حّق 
 ه.ف فیه كما سیأيت يف حملّ له التصرّ  جيوز 
ة سدواء ة بالزكاة أو املظدامل وحنومهدا مدن احلقدوق املالّیدت مشغول الذمّ إذا كان املیّ و

كان مستوعبا  للتركة أم ال   مهنا. ف يف تركبه  ا ینايف أداء احلّق التصرّ   جيز  مل  أ
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كدان  التصّرف مدع ا فیه فیجوز اخلمس  وأمّ  هذا يف غیر  اشدتغال ذّمدة املّیدت بده إذا 
إن اعتقد وجوبه - تّمس ال مّمن  داء اخلمس من تركبه.بأ یوِص  ملو - و

إذا كان للمیّ  من  ه الشرعّي   راجعة ولیّ ف يف تركبه إاّل التصرّ   جيز  مل ت وارث قاصر و
كم الشرعّي  ُثَّ  القمّي  ُثَّ  األب أو اجلّد   .احلا
إن حترّ حبمل امل بأس ال: 522مسألة   .ك حبركات املصّل غصوب يف الصالة و
 تددمتّ  رق بددنی مدداهددا احلیدداة  مددن دون فددمددن أجددزاء املیتددة الدديت حتلّ  یکددون ال أن الثالــث:

احلکدم باملیتدة النجسدة  فیده الصدالة عدىل األحدوط وجوبدا   وتدتّص  تدمتّ  الصالة فیه وما ال
إن كان األحوط استحبابا  االجتنداب عدن املیتدة الطداهرة أیضدا   م يف النجاسدات   وقدد تقدّد و

ه احلیداة مدن املیتدة حتّلد ال م بیدان مداى أو ال  كمدا تقدّد يف كونده مدذكّ  حکم اجللد الذي یشّك 
 بالصالة فیه. بأس النه من جلد احلیوان أو من غیره فراجع  واملشکوك يف كو

 يیؤكل حلمه من احلیوان الدذ ما ال من أجزاء السباع بل مطلق یکون الأن  الرابع:
تددتّص لدده نفددس سددائلة عددىل األحددوط لزومددا    كددان  املنددع  ددا تددمتّ  و إن  الصددالة فیدده و

 األحدوط اسدتحبابا  االجتنداب حدّّت  االجتناب عن غیره أیضا  أحوط استحبابا   كما أّن 
إنعددن الشددعرة الواحدددة الواقعددة مندده عدد مددن ُبددّدَ  الذلددك  نعددم  جيددب  مل ىل الثددوب و
كدان الثدوب متلّط االجتناب عن روثده وبولده وعرقده ولب ا محدل بعدض خدا  بده  وأّمدنده إذا 

 به. بأس الف - يف ظرف ومحله معه يف جیبهكما إذا جعل  - أجزائه
كول جهددال  بدده صددّح   يف غیددر إذا صددىّل  :523مســألة  كددان املددأ ت صددالته  وكددذا إذا 

نسیانا  أو كان جاهال  باحلکم أو ناسیا  لده  نعدم جتدب اإلعدادة إذا كدان جداهال  بداحلکم 
 م.عىل ما تقّد  ن تقصیر ع

بددة أو الشددعر  : إذا شددّك 524مســألة  أو  يف اللبدداس أو فیمددا عددىل اللبدداس مددن الرطو
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كول أو من غیره أو من احلیوان أو من غیرهغیرمها يف أنّ   ت الصالة فیه.صّح  ه من املأ
یددر  بددأس ال :525مســألة  والبرغددوث  املمددزوج  ومثددل دم البددّق  بالشددمع والعسددل واحلر
بفضدالت  بدأس البالصددف  و بأس الحلم هلا  وكذا  وحنوها من احلیوانات اليت ال بور والزن
إن كاندت واقعدة  اإل یقه ولبنه وحنوهدا و   مدن غیدره  وكدذا الشدعر عدىل املصدّل  نسان كشعره ور

كان مأخوذا  من الرجل أم من املرأة.د ى باملسمّ  املوصول بالشعر   )الباروكة(  سواء أ
الصددالة يف  والسددنجاب وكددذلك جتددوز   ة يف جلددد اخلددزّ الصددال جتددوز  :526ســألة م
  غیرمها من السباع بل مطلدق غیدر ممتزجا  بوبر  یکون البرمها  ولکن األحوط لزوما  أن و

كول اللحم.  مأ
ا إذا كددان ا  كاخلددامت  أّمددلّیددولددو كددان ُح  - للرجددال - کددون مددن الددذهبی ال أن اخلــامس:

یه والطل عىل حنو مذهّ  ه ذلدك كّلد بده  وجيدوز  بأس العند العرف لونا  حمضا  ف ّدُ ُیعبا  بالتمو
مدا  ة واملسدکوكات  نعدم میندع عدن كدّل أیضا  محله للرجال كالساعة اجلیبیّ  للنساء  كما جيوز 

یّ یطلق عىل استعماله عنوان اللبس عرفا  مثل السالسل املعلّ   ة.قة والساعة الیدو
نعدم اجلاهدل  ت صدالته ا  صدّح اسدی يف الدذهب جداهال  أو نإذا صدىّل  :527مسألة 
 تلزمه اإلعادة. املقّصر 
الصالة أیضدا  وفاعدل ذلدك آث   للرجال لبس الذهب يف غیر   جيوز ال :528سألة م

یّ واألحوط لزوما  تد   أزراریصددق علیده اللدبس  كجعدل   فیمدا الن بده مطلقدا  حدّّت رك التدز
ها بدده أو جعددل شددّد ب بددأس الم األسددنان مندده  نعددم أو جعددل مقددّد اللبدداس مددن الددذهب 

 ة منه.ان الداخلیّ األسن
یر  من یکون الأن  السادس:  غیدر هلدم لبسده يف   جيدوز الو - للرجدال - اخلالص احلر

كددالبرد و بددأس الالصددالة أیضددا  كالددذهب  نعددم  املددرض بدده يف احلددرب والضددرورة واحلددرج 
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ه شددحبملدده يف حددال الصددالة وغیرهددا وكددذا افترا بددأس ال يف حددال الصددالة  كمددا حددّّت 
الثوب به بدأن یکدون  بکّف  بأس اللبسا  له عرفا   و ُیعّدُ  به عىل حنو ال ر ي والتدثّ والتغّط 
بدع أصدابع فه منده  واألحدوط اسدتحبابا  أن السجا یدد عدىل أر  بدأس ال  كمدا مضدمومة یز
إن تعّد  منه والسفائف والقیاطنی  زرارباأل فیده الصدالة مدن  تدمتّ  ال ا مدادت وكثرت  وأمّ و

 استحبابا  تركه. حوطاللباس فاأل
یر   جيوز ال :529مسألة  إن جعل البطانة من احلر  كانت إیل النصف. و
یر  بأس ال :530مسألة  لبسده  ا جيدوز املمتزج بالقطن أو الصوف أو غیرمهدا مّمد باحلر

یدر   يف الصالة  لکدن بشدرط أن یکدون اخللدط حبیدث تدرج اللبداس بده عدن صددق احلر

. الیسیر  قدار اخللط بامل یکيف الاخلالص  ف  املسهتلك عرفا 
یرا  أو غیره جاز  إذا شّك  :531مسألة  يف  لبسده  وكدذا إذا شدّك  يف كون اللباس حر

یر أنّ   خالص أو ممتزج. ه حر
یر  إلباس الصيّب  للوّ   جيوز  :532مسألة    صالته فیه. والذهب  وتصّح  احلر

 الفصل الثالث
 املصّل  لباس أحكام سائر 

صددق عندوان )اللبدداس(  يف حددال االختیدار  الصداليّت  يف السداتر  األحدوط اسدتحبابا  
إن كان یکيف مطلق ما ترج املصّل  كدالورق واحلشدی  علیه عرفا   و یدا    عن كونده عار

یصددق معده  الطنی إذا كان من الکثرة حبیدث الاملنسوجنی  بل  والقطن والصوف غیر 
یا   وأمّ كون املصّل   ي بالطنی وحنوه.التلّط  ی  فیجز ا يف حال االضطرار  عار
إذا  امئددا  مددع الركددوع ن مددن الصددالة قبوجدده فددإن متّکدد  مددن السدداتر املصددّل  یددتمّکن ملو
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ا لعدم وجوده أو لظلمدة أو حنوهدا أیت هبدا إمّ  ز املمیّ  تبدو سوأته للغیر  والسجود حبیث ال
سددوأته تددرك القیددام والركددوع والسددجود  ظ عددىل عدددم بدددوِ كددذلك  ولددو اقتضددى الددتحفّ 

یّ ا  جالسدا  مومئدا   ولدو اقتضدى تدرك واحدد مدن الثالثدة تركده وأیت ببدلده نی صدىّل الختیار
جيلددس بدددال  عددن القیددام  واألحددوط لزومددا   فیددومح بددالرأس بدددال  عددن الركددوع والسددجود و

السددوأتنی بددبعض أعضددائه كالیددد يف حددال القیددام والفخددذین يف حددال  للعدداري سددتر 
 اجللوس.
یر  تر السا إذا احنصر  :533ألة مس ا أو السباع أو غیره باملغصوب أو الذهب أو احلر
یا   إاّل إیل لبسه صىّل   یضطرّ  یؤكل حلمه فإن مل ا الممّ  فیجمع بنی الصالة   يف األخیر  عار

إن اضدطرّ  یا  عدىل األحدوط لزومدا   و الته فیده يف ت صدإیل لبسده صدّح   فیه والصالة عار
إن حال االضطرار  ین فإّندإاّل للوقت  مستوعبا  یکن   مل و الصدالة يف  تصدّح  ه ال يف األخیدر

 مسددتوعبا  جلمیددع الوقددت  نعددم لددو اطمددأّن  االضددطرار یکددن  مللبسددهما اضددطرارا  مددا حددال 
إذا احنصر  جيب ملفق زواله يف الوقت اتّ  ُثَّ  كذلك باالستیعاب فصىّل   الساتر  إعادهتا  و

 الصالة فیه كما سبق يف أحکام النجاسات. يف النجس جتوز 
 عندده سداتر  یکدن مل ل الوقدت إذاالصدالة عدن أوّ  األحوط لزوما  تأخیر  :534سألة م

 واحتمل احلصول علیه قبل انقضائه  نعم إذا یئس عن احلصول علیه يف الوقدت جداز 

یا  وال بدار له ال يف  تلزمده إعادهتدا لدو صدادف فحصدل عدىل السداتر  إیل أداء الصالة عار
 الوقت.

كددان عنددد :535مســألة  بددان یعلددم إمجدداال  أّن إذا   طدداهر  أحدددمها جنددس واآلخددر  ه ثو

كدّل    صدالتنیصىّل   خدر ا یؤكدل حلمده واآلأحددمها مّمد مهنمدا صدالة  وكدذا إذا علدم أّن  يف 
 م.یؤكل حلمه عىل ما تقّد  ا المن السباع أو من غیرها ممّ 



 

 املقصد الرابع
 مكان املصّل 

 فصل
  املصّل شروط مكان 

 ل: أن یكون مباحا  األّو 
یضدة كاندت أو نافلدة يف  - عدىل األحدوط لزومدا   - تصدّح  ال :536مسألة  الصدالة فر

كد إن  یکددون  يف ذلددك بدنی مدا فدرق الان الركددوع والسدجود باإلمیداء  واملکدان املغصدوب و
با  عینددا  أو منفعددة أو لتعّلدد  مثددل قدده حددّّت ف يف متعلّ مطلددق التصددرّ  ینافیدده ق حددّق مغصددو

كدان ناسدیا  لده العامد فلو كان جداه احلکم بالعامل الصالة فیه  وتتّص  ال  بالغصدب أو 
كدان وكدذلك تصدّح ت صالته  هو الغاصب صّح یکن   ملو بسدوء  ا  المضدطرّ  صدالة مدن 

   وكذلك تصّح حّق  ف يف املغصوب كاملحبوس بغیر أو كان مکرها  عىل التصرّ  االختیار 
بة.  إن وقعت حتت سقف مغصوب أو خیمة مغصو  الصالة و

إ وتصّح   ا حیدرم املکدث فیده السدتلزامه تلدف الدنفس أو الضدرر ن كان املکان ممّ أیضا  و

 ذلك. أو برد أو غیر  عىل البدن ضررا  بلیغا  من جهة حّر 
إن انکشددف إذا اعتقددد غصددب املکددان فصددىّل  :537مســألة   فیدده بطلددت صددالته و
 منه قصد القربة. ىمتّش  إذا اخلالف إاّل 
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ة  بددإذن بقّیددة إاّل ة يف األرض املشددتركألحددد الشددركاء الصددال  جيددوز ال :538مســألة 
كم الشدرعّي الصالة يف األرض املجهولة املالك إاّل  جتوز  الشركاء  كما ال عدىل   بإذن احلا

.األحو  ط لزوما 
حد إیل مکان يف املسجد للصدالة أو لغیرهدا مدن األغدراض إذا سبق أ :539مسألة 
یسالراجحدة كا ره إزاحتده عددن ذلددك املکددان أو لغیدد  جيددز مل  لدددعاء وقددراءة القدرآن والتدددر

إزاحة متاعه عنه ومنعه من االنتفاع به سواء توافق السابق مع املسبوق يف الغرض أو 
ة عدىل م الطواف عىل غیره يف املطداف والصدالختالفا فیه  نعم حیتمل عند التزاحم تقّد 

مثدل االحتیاط للسابق بتخلیدة املکدان للمسدبوق يف  یترك الاملساجد ف غیرها يف سائر 
كددّل  السددبق يف مکددان مددن  حددال إذا أزاح الشددخص مددن ثبددت لدده حددّق  ذلددك  وعددىل 

صددالته  تصددّح   فاتالتصددرّ  قددام بالصددالة فیدده أو بسددائر  ُثَّ  املسددجد أو أزاح متاعدده عندده
إن كان آمثا  يف اإلزاحة.تصرّ  وجتوز   فاته و

 لصدالةا تبطل الصالة يف املغصوب مع عددم اإلذن مدن املالدك يف اإّن  :540مسألة 
ید املصل مثال   - إاّل  - ولو خلصوص ز   فالصالة صحیحة.و

فات  دا الصالة وغیرها من التصدرّ  اإلذن من املالك يف جواز  ا یعتبر إّن  :541مسألة 
إاّل ه كاشددف عددن رضدداه وطیددب نفسدده هبددا  أّندد احددة أي إنشدداء اإلب - اإلذن  یعتبددر ال فددو

 یکدن ململتفتا  إلیه فعال  فیکيف ولو أن یکون يف الرضا   یعتبر البعنوانه  كما  - والتحلیل
مدع  فات يف ملك الغیر الصالة وغیرها من التصرّ  كذلك لنوم أو غفلة أو حنومها  فتجوز 

 ه لو التفت إلهیا ألذن.غفلته إذا علم من حاله أنّ 
كددأن یقدول: صدّلِ يف بیدديت  أو یستکشدف الرضدا بالصددالة إّمد :542مسـألة  ا بدالقول 
 ادة إیل القبلدة  أو بشداهد احلدال كمدا يف املضدائف مفتوحدةرش لده سدّج بالفعل كأن یف
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 مدع العلدم فات إاّل رّ الصدالة وال غیرهدا مدن التصد جتوز  ذلك ال األبواب وحنوها  ويف غیر 
يف بعددض مددا یعقددد يف البیددوت مددن   جيددوز الولددذا  ملتفتددا  إلیدده فعددال  یکددن   ملبالرضددا ولددو 

مثدل اجلدالس مدن  ة لغیدر يف بعدض املواضدع املعدّد  ة وحنوها اجللوساملجالس احلسینیّ 
  .ةة واالجتماعیّ حیث مکانته الدینیّ 

وكدذلك تنداول بعددض مدا عدىل الرفددوف مدن الکبدب والقددراءة فهیدا  وأیضدا  اسددتخدام 
فدراش وحندو  أو طدّي  تار ف زائدد كرفدع سدف عدىل تصدرّ إذا توّقد سدّیما الاملرافق واملیضاة و

ف وكّمده  وموضدع ة التصدرّ رضدا صداحب املجلدس يف كیفّید مدن إحدراز ُبدّدَ  اله ذلك فإّند
ف یشداءه تصدرّ  عدىل الرضدا بکدّل  یددّل  د فدتح بداب املجلدس المقدداره  وجمدرّ اجللوس و
 الداخل.

ّیداهي واملحداّل املطاعم واملق :543مسألة  الددخول فهیدا   جيدوز الة وحنوهدا ت التجار
 بإذن وء من ماهئا والصالة فهیا إاّل الوض یصّح   باإلذن  فالالوجه املقصود مهنا إاّل  لغیر 
عدىل الرضدا بدذلك ولیسدت هدي كاملضدائف  یددّل  د فدتح أبواهبدا الأو وكیله  وجمدرّ  املالك

 لة لالنتفاع هبا.ة املسبّ واحلدائق العامّ 
عظیما  والوضدوء مدن ماهئدا  ساعا  سعة اتّ الصالة يف األرا  املبّ  جتوز  :544مسألة 
إن  إن علم كراهته أو كان صغیرا  أو جمنوندا   وأّمد رضا املالك  بل یعلم  ملو ا غیرهدا مدن و

أیضدددا   فیجدددوز  - هلدددا وال حجددداب كالبسددداتنی الددديت ال سدددور  - بدددةاملحّج  األرا  غیدددر 
إن ا كددان  ظددّن رضددا املالددك  ولکددن إذا یعلددم  مللدددخول إلهیددا والصددالة فهیددا و كراهتدده أو 

 االجتناب عهنا. قاصرا  فاألحوط لزوما  
كدل فهیدا بدال نت اآلیدة جدواز الصالة يف بیوت من تضدمّ  جتوز  :545مسألة  إذن  األ

واخلددال  واأل  واألخددت والعددّم  مددع عدددم العلددم أو االطمئنددان بالکراهددة  وهددم األب واألّم 
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ا مع العلدم أو االطمئندان ك الشخص مفتاح بیته والصدیق  وأمّ لَ مَ  ْن ة واخلالة ومَ والعمّ 
 . جيوز بالکراهة فال
التفدددت إیل ذلدددك  ُثَّ  ذا دخدددل املکدددان املغصدددوب جهدددال  أو نسدددیانا  إ :546مســـألة 

كددان مشددتغال   وجبددت علیدده املبددادرة إیل اخلددروج سددالکا  أقددرب الطددرق املمکنددة  فددإن 
لدده إمتددام صددالته يف حددال اخلددروج  أو بعددده جدداز  بالصددالة والتفددت يف السددجود األخیددر 

ا إن التفدت قبدل باالستقبال  وأّمدمع عدم اإلخالل  ه فوات اجللوس واالستقرار یضرّ  وال
ذلك أو قبل االشتغال بالصالة فيف ضیق الوقت یلزمه اإلتیان هبا حدال اخلدروج مراعیدا  

یركددع إاّل  لالسددتقبال بقدددر  یددومح للسددجود و فا  زائدددا   أن یسددتلزم ركوعدده تصددرّ اإلمکددان و
 .لقضاءعلیه ا جيب صالته وال فیومح له أیضا  وتصّح 
 ن من إدراك ركعة من الصالة يف الوقت عىل تقددیر یتمکّ  أن الواملراد بضیق الوقت 

منه الصالة يف حال اخلروج  تصّح  ا يف سعة الوقت فالتأخیرها إیل ما بعد اخلروج  وأمّ 
 قبل أن تدرج حکدم بل یلزمه تأخیرها إیل ما بعد اخلروج  ولو صىّل  عىل النحو املذكور 

 . ببطالهنا عىل األحوط لزوما  كما مرّ 

 ثاين: أن ال یكون الرجل واملرأة حماذيني حال الصالة ال
كانت املرأة متقّدمة   أو 

من الرجل واملدرأة إذا كاندا  صالة كّل  - عىل األحوط لزوما   - تصّح  ال :547مسألة 
رهدا عنده ا تأّخ مدة عدىل الرجدل  بدل یلدزم إّمدمتحاذینی حال الصالة أو كانت املدرأة متقّد 

عنده  ر تبدأّخ  سدتحبابا  أنواألحوط ا - یا  ملوضع ركبتیهحبیث یکون مسجد جهبهتا حماذ
إمّ  - حبیث یکون مسجدها وراء موقفه كثدر  ا أنو  یکون بیهنما حائل أو تکون مسافة أ



 207/  مکان املصّل شروط  – الصالةكباب  

 

(   4و5مدن عشدرة أذرع بدذراع الیدد ) یبدا  يف ذلدك بدنی املحدارم وغیدرهم  فدرق الومتدرا  تقر
األثندداء   املحدداذاة حدددوثا  أو يفبددنی حتّقددق  فیدده فددرق الوالددزوج والزوجددة وغیرمهددا  كمددا 

حماذیدة لده ومتّکدن  أو الصالة متقّدمة عىل الرجل املصدّل  يف - مثال   - شرعت املرأة فلو
 .صالته من دونه عىل األحوط لزوما  تصّح  جياد احلائل أو من االبتعاد عهنا ملمن إ

إن كان التعممي أحوط استحبابا   - هذا وتتّص املنع بالبالغنی تتّص املنع  كما - و
بصورة وحدة املکان حبیث یصدق التقّدم واملحاذاة  فإذا كان أحدمها يف موضدع عدال  

املندع حبدال  وكدذا تدتّص   بدأس الیصددق التقدّدم واملحداذاة فد عىل وجده ال دون اآلخر 
 مة.ة املکرّ ام  کّ منع  وكذا عند الزح فال ا يف حال االضطرار ختیار  وأمّ اال

 مسجد اجلهبة مّما یصّح السجود علي الثالث: أن یكون 
 - م مدددن الطهدددارةمضدددافا  إیل مدددا تقدددّد  - يف مسدددجد اجلهبدددة یعتبدددر  :548مســـألة 

یفة احلسدینیّ  األرض أو نباهتا  واألفضل أن یکون من أن عدىل ) ةیکون من التربة الشر
السجود عدىل مدا   جيوز الفقد روي فهیا فضل عظمي  و (ةفها أفضل الصالة والتحیّ مشرّ 

تدرج   مل مدن دون مدا - ة وغیرمهاوالفّض  كالذهب - خرج عن اسم األرض من املعادن
میدددة مدددن العقیدددق والفیدددروزج والیددداقوت وحنوهدددا فإّنددد عدددن امسهدددا كاألحجدددار   ه جيدددوز الکر

والندورة  جلدّص والفحدم وعدىل ا السدجود عدىل اخلدزف واآلجدر  السجود علهیا  كما جيدوز 
   . بعد طبخهماحّّت 
خرج عن اسم النبات كالرماد وال عىل ما ینبت عىل وجده  ود عىل ماالسج  جيوز الو

االحتیدداط بتركدده  نعددم  یتددرك الت إشددکال فددْفددوالزِّ  سددجود عددىل القیددر ال املدداء  ويف جددواز 
 . مان عىل غیرمها عند االضطراریقّد 
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كوال  كاحلنطددة  یکددون ال السددجود عددىل النبددات  أن  جددواز يف یعتبددر  :549مســألة  مددأ
كدل عدىل  والشعیر  كول ولدو قبدل وصدوهلا إیل زمدان األ كده وحنوهدا مدن املدأ والبقول والفوا

كلهددا إیل عمدل مددن طددبي وحنددوه  نعدم جيددوز  السددجود عددىل  األحدوط لزومددا   أو احتیدداج أ
إاّل  ا الها بعد االنفصال إذا كانت ممّ قشور  السدجود علهیدا مطلقدا  كقشدر   جيوز ال فیؤكل و

 بدل مطلدق ىل خنالدة احلنطدة والشدعیر وما  ترك السجود عوالتفاح  بل األحوط لز اخلیار 
السددجود علهیددا  وكددذا  النددوى فیجددوز  وسددائر  ا نددواة التمددر األسددفل للحبددوب  وأّمدد القشددر 
  .وحنوها القصیل واجلّت التب و
كله مع صدالحیّ   مل ا ماوأمّ  ته لدذلك ملدا فیده مدن حسدن الطعدم املسدتوجب یتعارف أ

كله فاأل یدة إاّل  ومثلده عقداقیر  حوط لزوما  عدم السجود علیده إلقبال النفس عىل أ  األدو
وعندب  یؤكل بنفسه بدل یشدرب املداء الدذي ینقدع أو یطدبي فیده كدورد لسدان الثدور  ما ال

یؤكددل عنددد الضددرورة  السددجود عددىل مددا ه  وكددذا جيددوز السددجود علیدد ه جيددوز الثعلددب فإّندد
كول عند غیرهم.ُیعّد من ا  ذا ملواملخمصة أو عند بعض الناس نادرا  إ  ملأ

ملبوسا  كالقطن  یکون ال السجود عىل النبات أن يف جواز أیضا   یعتبر  :550مسألة 
كددذا بالسددجود عددىل خشددهبما وورقهمددا و بددأس الان ولددو قبددل الغددزل أو النسددا  وّبددوالک
إن لددبس لضددرورة أو شددهبها أو صددالحیّ  ا الوص واللیددف وحنومهددا مّمدداخُلدد ة فیدده لددذلك  و

. عند بعض الناس  نادرا 
مصدددر  وكدددذا  ّي درْ وهدددو َبددد السدددجود عدددىل القرطددداس الطبیعدددّي  جيدددوز  :551مســـألة 

یدر خدذ خذ من اخلشب وحنوه  من دون املبّ املبّ  القرطاس الصناعّي  والصدوف  مدن احلر
 ان.ن القطن والکبّ خذ مباملبّ  بأس الالسجود علیه  نعم  یصّح  ا الوحنومها ممّ 
ذا كاندت الکبابدة معددودة رطاس املکبوب إبالسجود عىل الق بأس ال :552مسألة 
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كدان املقددار  یصّح  اخذا  ممّ جرما   نعم إذا كان مبّ  صبغا  ال اخلدا  مدن  السدجود علیده أو 
 السجود علیه. جاز  - قا  ولو متفرّ  - يف السجود املعتبر  الکبابة بالقدر 

لده  جداز  ةالسجود علیه لتقیّ  من السجود عىل ما یصّح  یتمّکن ملإذا  :553مسألة 
ا بالدذهاب إیل مکدان آخدر  ص مهندالدتخلّ جيدب  الة وما تقتضیه التقیّ  جود عىل كّل الس
 یصدّح  لفقدد مدا یدتمّکن ملا إذا ة  وأّمد زوال موجدب التقّیدالصدالة إیل تدأخیر جيب  الكما 

ت عدىل غیرمهدا عندئدذ   ْفدوالزِّ  م القیدر تقدّد  أو برد فقد مّر  السجود علیه  أو ملانع من حّر 
كددان  ءيء طدداهر  السددجود عددىل أّي  ع عدددم إمکددان السددجود علهیددا أیضددا  جدداز ومدد إن  و

.األحوط استحبابا  تقد  ل الثوب مطلقا 
حیصل متّکن اجلهبدة  ن الیْ َذ ل أو التراب اللّ َح د عىل الَو السجو  جيوز ال :554مسألة 

إن حصددل الددتمکّ  إن لصددق  هبتدده ءيء مهنمددا أزالدده يف السددجود علهیمددا  و ن جدداز  و
كددان مانعددا  عددن مباشددرة اجلهبددة للمسددج إن للسددجدة الثانیددة إذا   الطددنی إاّل  جيددد ملد  و

 ن.متکّ  ن يف السجود علیه سجد علیه من غیر حیصل التمکّ  الذي ال
 فهیا ي بدنه أو ثیابه إذا صىّل إذا كانت األرض ذات طنی حبیث یتلّط  :555مسألة 
علیده اجللدوس  جيدب الا  للسدجود  و مومئدا  علیده صدىّل ّیدوكان ذلك حرج صالة املختار 
 د.للتشهّ  للسجود وال
 السدددجود علیددده أثناهئدددا فقدددد مدددا یصدددّح  إذا اشدددتغل بالصدددالة ويف :556مســـألة 

صدالته  له السجود عىل غیره وتصدّح  جاز  بطاهلا إیتمّکن من استحصاله من دون   ملو
إن كان ذلك يف سعة الوقت  .و

ا ه مّمدود علیده سدهوا  أو باعتقداده أّندالسدج یصدّح  إذا سدجد عدىل مدا ال :557مسألة 
السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضدى وال ءيء علیده  وكدذا إذا التفدت  یصّح 
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 جهبته إیل ن من جّر ا لو التفت قبله فإن متکّ الواجب  وأمّ  يف األثناء بعد اإلتیان بالذكر 
 صالته. ّح سجدته وتص السجود علیه فعل ذلك  ومع عدم اإلمکان یمتّ  یصّح  ما

 في  املصّل  حبيث یستقّر املكان الرابع: أن یكون 
یضدة أن یعتبر  :558مسألة   فیده املصدّل   یکدون حبیدث یسدتقرّ  يف مکدان صدالة الفر

لزومددا     بددل األحددوطن مددن القیددام أو الركددوع أو السددجودیددتمکّ  یضددطرب عددىل حنددو ال وال
 جتددوز  فددال - عددین سددکون البدددن  - نینددةعددىل حنددو تفددوت بدده الطمأ یکددون ال أن اعتبددار 

ة والسدفینة الدواقفتنی عىل الدابّ  ة السائرة واألرجوحة وحنومها  وجتوز الصالة عىل الدابّ 
م  وكذا إذا كانتا سائرتنی إن حصل ذلك أیضدا   عىل النحو املتقّد  مع حصول االستقرار 
عدىل  ل االسدتقرار الصدالة فهیدا إذا حصد ه تصدّح وأمثاهلمدا فإّند ارة والقطدار وحنومها السیّ 

 مدع الضدرورة وحینئددذ  إذا فدات ءيء مهندا إاّل  تصددّح  وال  وكدذا االسدتقبال نحدو املدذكور ال
كلّ  ن مدن اسدتقبال عدنی ما احنرفت السیارة أو حنوها  ومع عدم التمکّ ینحرف إیل القبلة 

إن جيب مراعاة أن الکعبة   يفمدن االسدتقبال إاّل  یتمّکن مل تکون بنی الیمنی والیسار  و
إن بیرة اإلحدرام اقتصدر تک منده أصدال  سدقط  وكدذا احلدال يف املداءي  یدتمّکن مل علیده  و

جيددوز  ین  و ارة وحنومهددا اختیددارا  قبددل دخددول ركددوب السددفینة والسددیّ  وغیددره مددن املعددذور
إن علم أنّ   . إیل أداء الصالة فهیا فاقدا  لشرطي االستقبال واالستقرار  ه یضطرّ الوقت و

 فصل
 ةاملساجد واملشاهد املشّرفيف بعض أحكام 

یفة وعدىل  :559مسألة  یضة يف جوف الکعبدة الشدر با  عدم إیقاع الفر األحوط وجو
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. کال يف جوازها  وكذا النافلة ولوا اضطرارا  فال إشسطحها اختیارا   وأمّ   اختیارا 
يف حال الصالة وغیرهدا  )علیه السالم( املعصوم قبر  استدبار  جيوز  ال :560مسألة 
إساءة لألدب  والإذا  بأس به مع البعد املفرط أو احلاجب املانع  كان مستلزما  للهتك و

 حییط هبا من غطاء وحنوه. ما سة والالضرائح املقّد  فیهیکيف  الرافع لسوء األدب وال
ق رَ فدددرق بدددنی مسددداجد ِفددد الصدددالة يف املسددداجد مدددن غیدددر  تسدددتحّب  :561ســـألة م

یقدا  ضدرارا  أو  ا  بل موضوعا  املسجد املبّن املسلمنی وطوائفهم  نعم ترج عهنا حك تفر
بعددة  وهددي  جتددوز  ال هبددنی املسددلمنی فإّندد الصددالة فیدده  وأفضددل املسدداجد املسدداجد األر

واملسددجد األقصدددى ومسدددجد  )صدددىّل اهلل علیدده وآلددده( املسددجد احلدددرام ومسددجد النددديّب 
ت كثیددرة  وكددذا يف الثدداين  وقددد روي يف فضددل اجلمیددع روایددا ُثَّ  لالکوفددة  وأفضددلها األوّ 

 
ُ
يف  فددرق الوقبددا والسددهلة  و د خیددف والغدددیر خددرى كمسددجفضددل بعددض املسدداجد األ

كدان األفضدل للمدرأة اختیدار  إن   اسدتحباب الصدالة يف املسداجد بدنی الرجدال والنسداء و

  يف بیهتا.حّّت  املکان األستر 
ا بددل قیددل إهّندد السددالم( م)علددهی ةالصددالة يف مشدداهد األمّئدد تسددتحّب  :562مســألة 

  ائيت ألف. )علیه السالم( الصالة عند عّل   أّن  :أفضل من املساجد  وقد روي
: تعددایل : ثالثددة یشددکون إیل اهلل یکددره تعطیددل املسددجد  فدديف اخلبددر :563مســألة 

ق قدد وقددع علیدده مصددحف معّلدد فیدده أحددد  وعدامل بددنی جّهدال  ویصدّل  مسدجد خددراب ال
 یقرأ فیه. ال الغبار 

من مشى إیل مسجد مدن ):  د إیل املساجد  فيف اخلبرلترّد ا یستحّب  :564مسألة 
حسدنات  وحمدي عنده   یرجدع إیل منزلده عشدر خطوة خطاها حّّت  مساجد اهلل فله بکّل 

یکدره جلدار (درجدات سیئات  ورفدع لده عشدر  عشر    يف غیدره لغیدر یصدّل  املسدجد أن   و

 .(سجده يف ماملسجد إاّل  ال صالة جلار ):  كاملطر  ويف اخلبر ة  علّ 



 (  1مهناج الصاحلنی )ج / 212 

 فصل
 ات واملكروهات من مكان املصّل يف املستحبّ 

  أن جيعل بنی یدیه حائال  إذا كان يف معدرض مدرور للمصّل  یستحّب  :565مسألة 

یکيف يف احلائل عود أو حبل أو كومة تراب.أحد قّد   امه  و
 ه تکره الصالة عىل القبر أنّ علهیم(  )رضوان اهلل تعایلالفقهاء  قد ذكر : 566مسألة 

بلددة واملجددزرة واملوضددع املعددّد للددتخّل ويف املقبددرة واحلّمدد ومعدداطن   وبیددت املسددکر ام واملز
یددق إذا  كددّل  والغددمن بددل يف اإلبددل ومددرابط اخلیددل والبغددال واحلمیددر  مکددان قددذر  ويف الطر

إاّل باملارّ   تضرّ   مل  .كاملطبي ت النار حرمت  ويف جماري املیاه واألرض السبخة وبی ة و
یکره أیضا   مضدرمة ولدو سدراجا  أو متثدال   وأمامده إنسدان مواجده لده أو ندار یصدّل  أنو

 - )علیدده السددالم( معصددوم  قبددر إاّل  -  ذي روح أو مصددحف مفتددو  أو كبدداب كددذلك أو قبددر
ین حائددل أو ُبعددد عشددرة أذرع  كددان يف األخیددر إذا  ین  و وتکددره أیضددا  الصددالة بددنی قبددر

  فال
ُ
 ها.رة يف حملّ خرى للکراهة مذكوكراهة  وهناك موارد  



 

 املقصد اخلامس
 ق هباأفعال الصالة وما یتعلّ 

 وفیه مباحث:

 لاملبحث األّو 
قامة  األذان واإل

 وفیه فصول:

 لالفصل األّو 
 اما وسقوطهمموارد مشروعّیهت

ة أداء  وقضددداء   حضدددرا  وسدددفرا   يف األذان واإلقامدددة يف الفدددرائض الیومّیددد یسدددتحّب 
ّكدة واملرض  للجامع واملنفرد  الصّح  یتأ ة مهندا  ويف دان يف األدائّیدرجال  كان أو امرأة  و

ّكدد كیدددا  هلددم اإلقامددة  بددل خصددوص املغددرب والغددداة  كمددا یتأ دان للرجددال وأشددّدمها تأ
ّكدد هلددم اإلتیددان هبددا  وال - تحبابا  اسدد - األحددوط یشددرع  دان بالنسددبة إیل النسدداء  والیتأ

 ة.الیومیّ   األذان وال اإلقامة يف النوافل  وال يف الفرائض غیر
یسددقط األذان للصددالة الثانیددة مددن املشددتركبنی يف الوقددت إذا مجددع  :567مســألة 
 
ُ
كان اجلمع مستحبّ ویل  بیهنما وأّذن لأل ین یوم عرفة يف - ا  سواء أ الوقت  كما يف الظهر
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یکدن  أم مل - الوقدت الثداين والعشاءین لیلدة العیدد  زدلفدة يف املوقف غیر  ولو يف لاألوّ 
جملدس واحدد فإّنده یسدقط األذان  وكذا إذا مجع بنی قضاء الفوائدت يفا   بّ اجلمع مستح

 مّمدد
ُ
بددل   املشددروعّیة ياجلمیددع بتددرك األذان بددداع االحتیدداط يف یتددرك الو  ویلا عدددا األ

مع عدم الفصدل  لنی مطلقا  ولو رجاء  املوردین األوّ  تیان به يفاالحتیاط بعدم اإلیترك  ال
 
ُ
 فلة. النا سّیما الخرى وبصالة  

 یسقط األذان واإلقامة مجیعا  يف موارد: :568مسألة 
إن - يت أّذنوا هلا وأقامواالداخل يف اجلماعة ال ل:األّو  فرق يف  من غیر  - یسمع  مل و

يف الصدورة  فدرق ال شرف االنعقاد  كمدا تکون اجلماعة منعقدة فعال  أو يف ذلك بنی أن
 ملأموم.الثانیة بنی أن یکون الداخل هو اإلمام أو ا

ه إذا فإّندق اجلماعة مع انهتداهئم مدن الصدالة  الداخل إیل املسجد قبل تفرّ  الثاين:
كّ   أراد الصالة منفردا  مل یدأيت بداألذان  ال بل األحدوط األویل أن - قامةد له األذان واإلیتأ

  اوأمّ  - ا  سرّ  إاّل 
ُ
یشدترط إذا أراد إقامة مجاعة   میدة و خدرى فیسدقطان عنده عدىل وجده العز

 السدقوط وحددة املکدان عرفدا   مفددع كدون إحددامها يف أرض املسدج يف
ُ
خدرى عددىل د  واأل

  .سطحه یشکل السقوط
یشددترط أیضددا  أن كددانوا تدداركنی هلمددا  و إقامددة  فلددو  تکددون اجلماعددة السددابقة بددأذان و
إقامهتدددا فدددالالجتدددزاهئم بدددأذان مجاعدددة  وأن تکدددون مجددداعهتم   سدددقوط سدددابقة علهیدددا و
كددان اإلمددام یعتبددر  سددقا  مددع علددم املددأمومنی بدده فددالفا صددحیحة فلددو  كددون  یسددقطان  و

كددان الددداخل منفددردا  فإّنددتددنی إاّل الصددالتنی أدائیّ  ة ولددو ه یسددقط عندده األذان خاّصدد إذا 
یعتبر كانت صالته قضائیّ  كهما يف الوقت  عدین عددم متدایز  ة  و الدوقتنی فلدو  أیضا  اشترا
 جددواز  یسددقطان  والظدداهر  ب فددال املغددریصددّل  وأراد الددداخل أنكانددت السددابقة عصددرا  
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 املسجد. ة  وكذلك إذا كان املکان غیر برجاء املطلوبیّ  اإلتیان هبما يف مجیع الصور 
یقدمي للصدالة  بشدرطیدؤّذ  ر إذا مسدع شخصدا  آخد الثالث: یقدع بدنی صدالته  ال أن ن و

 له أن یدمتّ  ز وبنی ما مسعه فصل كثیر  وأن یسمع متام الفصول  ومع فرض النقصان جيو
یکدون اآليت هبمدا إمامدا  أو مأمومدا  أو منفدردا    بنی أن كر فیما ُذ  فرق الما نقصه القائل  و

بسدماع اإلمدام وحدده أو  - عىل األحوط لزومدا   - یکبيف ه ال أنّ وكذا احلال يف السامع إاّل 
 املأمومنی وحدهم يف الصالة مجاعة. 

 الفصل الثاين
 امفصوهل

كبدرا):  فصول األذان مثانیة عشر بدع مدرّ  ( هلل أ  ُثَّ   ( اهللأشدهد أن ال إلده إاّل ) ُثَّ  ات أر
حدّي ) ُثَّ   (حدّي عدىل الفدالح) ُثَّ   (حّي عىل الصدالة) ُثَّ   (حمّمدا  رسول اهلل أشهد أّن )

كبر) ُثَّ   (العمل عىل خیر  تان  وكذلك اإلقامة  فصل مرّ    كّل (هلل اال إله إاّل ) ُثَّ   ( اهلل أ
یزاد فهیدا بعدد يف آخرها مفرّ   الهتلیلصوهلا أمجع مثین مثین  إاّل ف  أّن إاّل   (احلدیعالت)ة  و

 تنی  فتکدون فصدوهلا سدبعة عشدر  والشدهادة لعدّل  مدرّ  (قد قامدت الصدالة)قبل التکبیر 
إمدرة املدؤمننی مكّ  )علیه السالم( يف نفسدها ة لدة للشدهادة بالرسدالة ومسدتحبّ بالوالیدة و

إن د ذان والمن األجزءا  تکن   مل و داإلقامدة  وكدذا الصدالة عدىل حمّمَ  د عندد ذكدر د وآل حمّمَ

یف.   امسه الشر
 الفصل الثالث

 امشروطه
 
ُ
 : موریشترط فهیما  

یعتبر النیّ  ل:األّو   فهیا القربة والتعینی مع االشتراك. ة ابتداء  واستدامة   و
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 بدأذان الصديّب  یشدترط البلدوغ يف األذان فیجتدزأالعقدل واإلمیدان  وال ين والثالـث:الثا
 ه.ز  ولکن األحوط لزوما  عدم االجتزاء بإقامتاملمیّ 

إقامهتّن  یعتّد  الذكورة للذكور  فال الرابع:  املحارم عدىل حّّت  لغیرهّن  بأذان النساء و
با   نعم جيتزأ هبما هلّن  ت املرأة النساء فأّذ األحوط وجو  نت وأقامت كىف.  فإذا أّمَ

كددّل  الترتیددب بتقدددل األذان  اخلـامس: مهنمددا  فددإذا  عدىل اإلقامددة  وكددذا بددنی فصدول 
إذا خددالف بددنی الفصددول أعدداد عددىل حنددو حیصددل قددّد  م اإلقامددة أعادهددا بعددد األذان  و

 ل. أن تفوت املواالة فیعید من األوّ الترتیب  إاّل 
كددّل   الســادس: یفصددل بیهنمددا عددىل وجدده تنمحددي  مهنمددا  فددال املددواالة بددنی فصددول 

ا املددواالة بددنی األذان ة بددنی اإلقامددة والصددالة  وأّمدداالة العرفّیدداملددو صددورهتما  وكددذا تعتبددر 
 الفصل بیهنما بصالة ركعتنی أو بسجدة أو بغیر  فهیا أوسع  إذ یستحّب  واإلقامة فاألمر 

 الت.يف املفّص  ا ذكر ذلك ممّ 
بیّ  السابع:  ة وترك اللحن.العر
ة الصدالة إذا بصدّح  فیمدا حیکدم فیده إاّل  - ان قبلدهیصدّح  دخول الوقت فدال الثامن:

م  لإلعدال تقددل األذان قبدل الفجدر  نعدم جيدوز  -  يف األثنداءدخل الوقدت عدىل املصدّل 
ة یدؤیت بده بدداعي الدورود بدل لدبعض الددواعي العقالئّید ولکن األحوط استحبابا  أن ال

 . جيزئ عن أذان الفجر حال ال وتنبیه الغافلنی  وعىل كّل كإیقام النامئنی 
 من احلدث يف اإلقامة من دون األذان. الطهارة التاسع:
 ة. القیام يف اإلقامة خاّص  العاشر:
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 الفصل الرابع
 امآداهب

یکدددره الکدددالم يف  یسدددتحّب  يف األذان الطهدددارة مدددن احلددددث والقیدددام واالسدددتقبال  و
 إاّل  (قدد قامدت الصدالة)كراهدة الکدالم بعدد قدول املقدمي:  ّد أثنائه  وكذلك اإلقامة  وتشت

یستحّب ق بافیما یتعلّ   يف األذان فصوهلما مع التأيّن  فهیما التسکنی يف أواخر  لصالة  و
يف اإلقامددة  واإلفصدداح بدداأللف واهلدداء مددن لفددظ اجلاللددة ووضددع اإلصددبعنی يف   واحلدددر

یستحّب الصوت فیه ورفعه إذا كان املؤّذ  األذننی يف األذان  ومّد  رفع الصوت  ن ذكرا   و
 الت.يف املفّص  ا هو مذكور ذلك ممّ  األذان  وغیر ه دون  أنّ أیضا  يف اإلقامة  إاّل 

 الفصل اخلامس
قامةحكم قطع الصالة ل  ترك األذان واإل

لدده قطعهددا   جيددز مل أحددرم للصددالة أحدددمها عمدددا  حددّّت مددن تددرك األذان واإلقامددة أو 
إذا تركهما أو ترك اإلقامة فقط عن نسیان یستحّب  له  واستئنافها عىل األحوط لزوما   و

وكوندده قبددل  ر اف مطلقددا   ولکددن تتلددف مراتبدده حسددب اخددتالف زمددان التددذكّ االسددتئن
یفددرغ مددن الصددالة   مل الدددخول يف الركددوع أو بعددده مددا الدددخول يف القددراءة أو بعددده  قبددل

كّلِ   سابق أفضل من الحقه. فاالستئناف يف 

  إیقاظ وتذكير
 كالم يف اخلشوع حال الصالة

  د  ق  ﴿ :تعایلقال اهلل 
 
  ون  ن  م  ؤ  م  ال   ح  ل  ف  أ

ـخ   م  ــــه  ات  ٰلص   فـ    م  ـــــــه   ن  ذي  ـال   وروي عدن  ﴾ون  ع  اش 
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 ن صدالته إاّل حیسدب للعبدد مد ال) :هكثیرة أنّ  كما يف أخبار  )علهیم السالم( ةواألمئّ  النيّب 
الصدددالة متکاسدددال  وال ناعسدددا   مّن أحددددكم عدددىلیقدددّد  ال)ه   وأّنددد(یقبدددل علیددده مهندددا مدددا
یق یفّکرن يف وال بّ نفسه  و الصالة وفادة  وأّن )  (الدنیا یشغله بأمر  ه  والبل بقلبه عىل ر

یکون قامئا  مقام    فینبغي أنتعایلالعبد قامئ فهیا بنی یدي اهلل  وأّن )  (تعایلعىل اهلل 
  صدالةأن یصدّل )و  (عالعبد الذلیل الراغدب الراهدب اخلدائف الراجدي املسدکنی املتضدرّ 

قدام يف إذا  )علهیمدا السدالم( بدن احلسدنی   وكان عدّل (یعود إلهیا أبدا   ال یرى أن عموّد 
یح منه  وكدان أبدو جعفدر كت ال ما حرّ ك منه إاّل یتحرّ  ه ساق شجرة  الالصالة كأنّ  وأبدو  ر
ة صدفرة  ة محدرة ومدرّ إذا قامدا إیل الصدالة تغّیدرت ألواهنمدا مدرّ  )علهیمدا السدالم( اهللعبد
یانه  وكأهّن  ینبغدي أنما یناجیان شیئا  یر ـإ  ﴿ یکدون صدادقا  يف قولده: و ـع  ن   اك  ـي   ـو   د  ـب   اك  ـإي  

ـن   ینبغدي إذا أراد الصدال عابدا  هلدواه  وال مسدتعینا  بغیدر  یکون الف ﴾ن  عي  ت  ـس  ة أو مدواله  و
ینددم عدىل مدا فدّرط يف جندب اهلل لیکدون تعدایلاهلل یسدتغفر غیرها مدن الطاعدات أن   و
 إ  ﴿هدددم يف حقّ  تعدددایل الدددذین قدددال اهلل قدددنیمعددددودا  يف عدددداد املبّ 

ـــن   ـــق  ت  ا ي  م  ـــ الل   ل  ب    ن  م 
 .﴾ن  قي  ت   م  ال  

إلیده أ باهلل علیده توكّ وما توفیيق إاّل  حدول  نیدب  وهدو حسدبنا ونعدم الوكیدل  واللدت و
 العظمي.  باهلل العّلِ ة إاّل قّو  وال



 

 املبحث الثاين
  الصالة واجبات

القدددراءة  والدددذكر  والركدددوع  ة  وتکبیدددرة اإلحدددرام  والقیدددام  والنّیددد:  أحـــد عشـــر هـــيو
وهي اليت تبطل الصدالة  - د  والتسلمي  والترتیب  واملواالة  واألركانوالسجود  والتشهّ 

ة جود  والبقّیدة  والتکبیر  والقیدام  والركدوع  والسدمخسة: النیّ  - بنقیصهتا عمدا  وسهوا  
ید ة الركنیّ  أجزاء غیر  ادة تفصدیل یدأيت إن تبطل الصالة بنقصها سهوا   ويف بطالهنا بالز
یضددة يف حددال االختیددار  وسددیأيت سددقوط بعددض تعددایلشدداء اهلل    هددذا يف صددالة الفر

االضددطرار  كمددا سددیأيت حکددم الصددالة  املددذكورات إیل البدددل أو ال إیل البدددل يف حددال
 النافلة يف مطاوي الفصول اآلتیة  وهي: 

 لالفصل األّو 
 ةيف النیّ 

 تعددایلدا  بدده بإضددافته إیل اهلل یل الفعددل متعّبددا القصددد إم يف الوضددوء: أهّنددوقددد تقددّد 
ظ هبدا  وال الدتلفّ  یعتبدر    والتعدایلاهلل  الباعث إلیده أمدر ة  فیکيف أن یکون لیّ إضافة تذلّ 
 النددب  وال متییدز  ة الوجدوب والصورة العمل تفصدیال  عندد القصدد إلیده  وال نّید إخطار 

لك من الصفات والغایات  بل یکيف ذ اهتا  وال غیر الواجبات من األجزاء عن مستحبّ 
األفعددال  رة يف وجددود الفعددل كسددائر   املددؤثّ تعددایلاهلل  ة املنبعثددة عددن أمددر اإلرادة اإلمجالّیدد
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یّ   املقابل للساهي والغافل. ة الصادرة عن املختار االختیار
یدداء إیل  فهیددا اإلخددالص فددإذا انضددّم  یعتبددر  :569مســألة  بطلددت  الددداعي اإلهلددّي الر
یداء يف االبتدداء أم ا غیرها من العبادات الواجبة واملسدتحبّ الصالة وكذ كدان الر ة سدواء أ
كدان  فدإن سدرى إیل الکدّل  - واجدب أو مسدتحّب  - يف جدزء ولدو راءى  يف األثنداء بدأن 

یداء يف العمدل املشدتمل علیده  أو لدزم مدن تداركده  إاّل الر یدادة مبطلدة بطلدت صدالته  و  ز
یاء يف جلسة  - بطالهنایوجب   مل يف  و راءىاحلدال لدوكذا  - االستراحة إذا تداركهاكالر

 مع سرایته إیل املوصوف مثدل أن یدرا  يف صدالته تبطل إاّل  بعض أوصاف العبادة فال
ل الوقدت أو حندو أو أوّ  ل أو خلدف اإلمدام الفداليّن األوّ  مجاعة أو يف املسجد أو يف الصّف 

  .ذلك
 مدن سدجد ولکدن صدىّل ون يف امليف نفس الکد راءىكما إذا  - ا مع عدم السرایةوأمّ 
یاء غیر  یاء فیما هو خدارج عهندا مثدل إزالدة  ا الكما أهّن تبطل صالته   فال - ر تبطل بالر

یداء املبطدل مدا لدو أیت بالعمدل اخلبث قبل الصالة والتصّد  ق يف أثناهئدا  ولدیس مدن الر
كدان یعجبده أن  ولکّندتعایل خالصا  هلل یبطدل  ال القلديّب  اخلطدور  یدراه النداس  كمدا أّن  ه 

  . ى هبذا اخلطورالصالة  خصوصا  إذا كان یتأّذ 
ذلك  غیر  آخر  عن نفسه أو ضرر  ّم ولو كان املقصود من العبادة أمام الناس رفع الذ

یاء  وال مفسدا  عىل ما سیأيت يف املسألة التالیدة  مل یداء املتدأّخ یکن ر عدن العبدادة  ر   والر
عمله رغبدة  بعد إمتام العمل بدا له أن یذكر  ُثَّ  صیبطلها  كما لو كان قاصدا  اإلخال ال

یّ يف األغر كدان منافیدا  یبطل العبادة  وأمّ  ال ر ة  والُعجب املتأّخ اض الدنیو ن فدإن  ا املقار
ن بده علیده بالعمل واالمتندا تعایل اإلدالل عىل الرّب  لقصد القربة كما لو وصل إیل حّد 

إاّل   یبطلها.  فالأبطل العبادة و
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خر  :570مسألة 
ُ
یداء إن كاندت راجحدة أو مباحدة وكدان  غیر  الضمامئ األ  الدداعيالر

بدة كمددا إذا أیت بالصدالة قاصددا  تعلددمي الغ بددة إیل اهلل  یدر إلهیدا القر   تضددرّ   مل تعدایلأیضدا  قر
بدة فیدؤّد  الدداعي یکدن ملا إذا ة مطلقا   وأّمدبالصّح  ي إیل بطدالن إیل الضدمیمة هدي القر
كدان كدذلك عدىل حمرّ  ي اإلهلّي الداعیکن  مل ة إنالصال إن  كا  وداعیدا  باالسدتقالل  بدل و

.  األحوط لزوما 
یددد اإلتیددان هبددا ولددو مددع وحدددة مددا يف  یعتبددر  :571مســألة   تعیددنی نددوع الصددالة الدديت یر
كددان متمّیددالذّمدد  د القصددد كددالظهر زا  عندده  جددرّ زا  عددن غیددره خارجددا  أم كددان متمّیددة  سددواء أ

التعیدنی فیمدا إذا اشدتغلت  صالة نیابة عن الغیر  وكذلك یعتبر وصالة القضاء وال والعصر 
ید مع اختالفهما يف اآلثار الذمّ   . تا  دون اآلخركما إذا كان أحدمها موقّ  ة بفردین أو أز
را  ركعتدنی مکدرّ صدالة  عینی كما لدو ندذر البّ  یلزم الف ا مع عدم االختالف يف اآلثار وأمّ 
یکيف يف البّ  عینی يف مثله البّ  جيب اله فإنّ   یعتبدر    والمنی القصد اإلمجداّ  يف املقاعینی و

ال  مدددن یدددؤیت بددده أوّ  مدددثال  قصدددد مدددا یکيف يف صدددالة الظهدددر العندددوان تفصدددیال   فددد إحدددراز 
یضتنی بعد الزوال  وكذا یکيف فیما إذا اشتغلت الذمّ   أدائیّ  ة بظهر الفر

ُ
ة خرى قضائیّ ة و 

 املوارد. يف سائر ال  وهکذا ه أوّ تاشتغلت به ذمّ  مثال  أن یقصد عنوان ما
ذلدك مدن صدفات  ة الوجوب وال الندب وال األداء وال غیر نیّ جتب  ال :572مسألة 
یتحقّ  به  نعم یعتبر  واملأمور  األمر  ا فدات  بده عّمد ة املدأيّت ق بقصد بدلّیدقصد القضاء و

یکيف قصده اإلمجاّ   ا یعلدم أهّند وال ة بصدالة الظهدر ه مشدغول الذّمدأّندأیضا   فإذا علم  و
إذا اعتقد أهّن ت إذا قصد اإلتیان  ا اشتغلت به الذمّ قضاء أو أداء صّح   أداءل  اة فعال   و
إن كانددت يف الواقددع املتوّجدد ت أیضددا  إذا قصددد امتثددال األمددر فنواهددا أداء  صددّح  ه إلیدده و
 املوارد. يف سائر قضاء   وكذا احلکم 
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 يف ثددوب مشددتبه العبددادة  فلددو صددىّل ة ة يف صددّح اجلددزم بالنّیددجيددب  ال :573مســألة 
إن كان عندده نت طهارته صّح بالنجس الحتمال طهارته  وبعد الفراغ تبیّ  ت الصالة و
ن مددن اإلمتددام  يف موضددع الزحددام الحتمددال الددتمکّ ثددوب معلددوم الطهددارة  وكددذا إذا صددىّل 

إن كان میکنه الصالة يف غیر نه صّح فق متکّ فاتّ   حام.موضع الز ت صالته  و
ق حددنی العمددل االلتفددات إلیدده تفصددیال  وتعّلدد جيددب اله قددد عرفددت أّندد :574مســألة 

ق القصد به قبل الشروع فیه وبقاء ذلك القصد به كذلك  بل یکيف االلتفات إلیه وتعلّ 
ّب  له إیل آخره عن داع  القصد إمجاال  عىل حنو یستوجب وقوع الفعل من أوّ    حبیدث قر

ّب ه یفعل عن قصلو التفت إیل نفسه لرأى أنّ  إذا سئل أجداب بدذلك  د قر  فدرق الو  و
 ل الفعل وآخره.بنی أوّ 

 يف إمتام صالته  أو عزم عىل قطعها ولو بعد ذلك  أو د املصّل إذا ترّد  :575مسألة 
شديء مدن أجزاهئدا يف یدأِت ب  االلتفدات إیل كونده مدبطال  فدإن ملبالقاطع مع  نوى اإلتیان
  تهالرجوع إیل نیّ له  جاز  یأت  بطل آخر   هذا احلال ومل

ُ
إمتدام صدالته  وأّمدویل األ ا إذا و

  ةعداد إیل النّیدد ُثَّ  أیت بدبعض األجددزاء
ُ
ة الصدالة وكددان فاقدددا  فدإن قصددد بده جزئّیدد ویلاأل

یّ للنیّ  یعّي  مر ة األة املعتبرة كما إذا أیت به بداعو إن مل التشر یقصدد بده   بطلت صدالته  و
ا تکددون كثیددرا  ماحیددا  لصددورة الصددالة أو مّمددة فددالبطالن موقددوف عددىل كوندده فعددال  اجلزئّیدد

یادته ولو بغیر   ة مبطلة  وسیأيت ضابطه يف أحکام اخللل.قصد اجلزئیّ  ز
ه يف ته فعال  وكان شکّ ة وهو يف الصالة  فإن علم بنیّ يف النیّ  إذا شّك : 576مسألة 

حددال الركددوع مددع  ة صددالة الفجددر يف نّیدد األجددزاء السددابقة مضددى يف صددالته  كمددن شددّك 
 فعددال  تدده حددّّت بنیّ  یعلددم  ملا إذا بعنددوان صددالة الفجددر  وأّمدد الركددوع قددد أیت بدده العلددم بددأّن 

كداملتدرتّ  له من إعادة الصدالة  هدذا يف غیدر  ُبّدَ  الف ا والعصدر  وأّمد الظهر بتنی احلاضدرتنی 
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 یکن   ملفهیما فلو 
ُ
مدا  َل َعدَج   يف إتیانه هبا وكان يف وقت جتب علیده أو شّك  ویلآتیا  باأل

  بیده
ُ
 أیت بالثانیة. ُثَّ  هاوأمتّ  ویلاأل

یضدة فأمتّ  :577مسـألة  یضددة  ا نافلدة غفلدة صدّح هدا بدزعم أهّندإذا دخدل يف فر ت فر
 نافلة. ويف العکس تصّح 

 إذا قددام لصددالة ونواهددا يف قلبدده فسددبق لسددانه أو خیالدده خطددورا  إیل :578مســألة 
 .اخلیاّ   اخلطور  سبق اللسان وال  یضرّ  ت عىل ما قام إلهیا والغیرها صّح 

 تمكلة
 العدول يف النّیة

   جيوز ال :579مسألة 
ُ
  يف موارد:خرى  إاّل العدول عن صالة إیل  

یدددك - بتنیرتّ ددددتددنی متان أدائیّ ددددا إذا كانددت الصالتددددم مهنــا:  - ندددددن والعشاءیدددددالظهر
 
ُ
 ویل  فإنّ وقد دخل يف الثانیة قبل األ

ُ
 يف األثنداء إاّل  ر كّ إذا تدذ ویله جيب أن یعدل إیل األ

  تکن  ملإذا 
ُ
 ویل لضیق الوقت.وظیفته اإلتیان باأل

علیده سدابقة  أّن  ر تدذكّ  ُثَّ  تنی فدخل يف الالحقدةإذا كانت الصالتان قضائیّ  ومهنا:
العدول إیل السدابقة  ولکدن  جواز  علهیم( )رضوان اهلل تعایلبنی الفقهاء  املشهور  فإّن 

 األحوط لزوما  عدم العدول.
العددول إیل الفائتدة مدع  ه جيدوز علیه فائتة  فإنّ  أّن  ما إذا دخل يف احلاضرة فذكر  ومهنا:
 نا  من أداهئا بتمامها يف الوقت بعد إمتام الفائتة.ق وقت احلاضرة  بأن كان متمکّ عدم تضیّ 
إّن   يف ا إذا ذكدر ه  أّمدحمّلد قبل أن یتجاوز  العدول يف املوارد املذكورة  إذا ذكر  ا جيوز و
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بیدده عشداء   مدا للعدول فیمتّ  املغرب فال حمّل  یصّلِ   ه ملأنّ  - مثال   - ركوع رابعة العشاء
یأيت باملغرب بعدها.  و

ویل مدن صدالة اجلمعدة سدورة تاّمد ومهنا:
ُ
سدورة  ة غیدر ما إذا نسي فقرأ يف الركعة األ

یقر ُثَّ  له العدول إیل النافلة ه یستحّب اجلمعة  فإنّ  یضة و  أ سورة اجلمعة.یستأنف الفر
یضة منفرد :ومهنا دخدل فهیدا   أقیمت اجلماعة للصدالة الديت ُثَّ  ا  ما إذا دخل يف فر
یل الركعدة قبدل القیدام إ هدو مداو - هله العدول هبا إیل النافلة مع بقاء حمّلد فإّنه یستحّب 
یدخل يف ُثَّ  - الثالثة  اجلماعة. یتّمها و

ه یعددل هبدا نوى اإلقامدة قبدل التسدلمي فإّند يف القصر ُثَّ  ما إذا دخل املسافر  ومهنا:
إذا دخل املقمي يف التمام فعدل عن اإلقامة عدل هبدا إیل القصدر  إذا إاّل  -  إیل التمام  و

ولکدن هدذا لدیس مدن مدوارد  - ه تبطدل صدالته حینئدذ  كان عدوله بعد ركوع الثالثة فإّند
مدن الصدالة بدل فدردین والتمدام لیسدا ندوعنی  القصدر  العدول من صدالة إیل صدالة ألّن 
 ة.لنوع واحد تتلفان يف الکیفیّ 

كددان سدد حمددّل  إذا عدددل يف غیددر  :580مسـألة    التفددت أمتّ  ُثَّ  اهیا  العدددول فددإن 
ُ
ویل األ

ة الثانیة أو أیت به ولکن تداركده  نعدم إذا كاندت ركعدة بشيء من األجزاء بنیّ  یأِت   مل إن
كددان ركوعددا  أو سددجدتنی عددىل د يف ا املتعّمدد األحددوط لزومددا   وأّمددبطلددت الصددالة وكددذا إذا 

 (.575)املسألة  م يفه فیجري علیه ما تقّد حملّ  غیر  العدول يف
یددأِت   ه ملأّندد ة فددذكر كددان يف الحقددة أدائّیددرامددي العدددول  فددإذا تَ  جيددوز  :581مســألة 

 . علیه فائتة فعدل إلهیا أیضا  صّح  أّن  ر تذكّ  ُثَّ  بسابقهتا فعدل إلهیا



 

 الفصل الثاين
 يف تكبيرة اإلحرام

كبددددر)فتبدددداح  وصددددورهتا: ى تکبیددددرة االوتسددددمّ  بّیدددد وال ( اهلل أ ة  جيددددزئ مرادفهددددا بالعر
بیّ  غیر ترمجهتا ب وال إذا مّتدالعر فعلده مدن منافیدات الصدالة  وهدي   جيدوز المدا  َم رُ ت َحدة  و

یادهتدا عمددا   فدإذا جداء هبدا ثانیدة  ركن تبطل الصالة بنقصدها عمددا  وسدهوا   وتبطدل بز
بطلت الصالة فیحتاج إیل ثالثة  فإن جاء بالرابعة بطلت أیضدا  واحتداج إیل خامسدة  

یادهتا سهوا   وجيب اإلتیان هبدا  بالوتر  وال ذا تبطل بالشفع وتصّح وهک تبطل الصالة بز
ّب  ولددو  میکددن  ملم  فددإن ندده غیددره أو یددتعلّ اهددل یلقّ واجل - ة  وهیئددة  مدداّد  - عددىل الددهنا العددر
إن أ  الضیق الوقت اجتز  را  للمعدین  فدإن عجدز مغّیدیکدن   مل كدان غلطدا  مدا أمکنه مهنا و

إن عجز  با  يف الصورتنی األخیرتنی. جاء  رادفها  و  فبترمجهتا عىل األحوط وجو
كدان أو األحوط األویل عدم وصل التکبیرة  ا قبلها من الکالم دعا :582مسألة  ء  
األحددوط األویل عدددم  بالسددکون  كمددا أّن  الوصددل یکددن ملتدددرج مهزهتددا إذا  غیددره  لددئاّل 
 بشديء مدن الصدفاتاجلاللدة  ب اسمیعقّ  بعدها من بسملة أو غیرها  وأن الوصلها  ا 
ینبغي تفخمي الاّل أو اجلمالیّ  ةاجلاللیّ  كبرم من لفظ اجلاللة والرّ ة  و  . اء من أ

بطلت   - ا  عمدا  أو سهو - فإذا تركه جيب فهیا مع القدرة القیام التاّم  :583مسألة 
بّ  من غیر  كعا  وغیدره  بدل جيدب التدر ص يف اجلملدة فرق بنی املأموم الذي أدرك اإلمام را
يف القیدام املقابدل للمشدي والتمایدل  ا االسدتقرار ا  قامئدا   وأّمدتاّمد  یعلم بوقوع التکبیر حّّت 



 (  1مهناج الصاحلنی )ج / 226 

كددان واجبددا   أو االسددتقرار  مددن أحددد اجلددانبنی إیل اآلخددر  إن   حددال  عددین الطمأنینددة فهددو و
کح عىل ءيء یبّ  بأن ال - ا االستقالللصالة  وأمّ تبطل ا  ولکن إذا تركه سهوا  مل التکبیر 

.  یضرّ  ن  والبا  رعایته أیضا  مع التمکّ فاألحوط وجو - كالعصا وحنوه  اإلخالل به سهوا 
 ظددة التکبیددرة یددأيت هبددا عددىل قدددر األخددرس لعددارض مددع التفاتدده إیل لف :584مســألة 

بإصدبعه إلهیدا  ك هبا لسانه وشفتیه حنی إخطارهدا بقلبده وأشدار حرّ  ن عجز میکنه  فإ ما
إاّل   ن مهنا عىل هذا النحوعىل حنو یناسب متثیل لفظها إذا متکّ  ا حنو ممکن  وأمّ   فبأّي و

اإلشدارة  هبا مع ضّم  ظك لسانه وشفتیه تشبهیا   ن یتلفّ ل فیحرّ من األوّ  األخرس األصّم 
 الصالة. أذكار  ذلك حاهلما يف القراءة وسائر ا أیضا   وكباإلصبع إلهی
یسدددتحّب  :585مســـألة  بسدددبع اإلتیدددان  جيدددزئ الفتبددداح الصدددالة تکبیدددرة واحددددة و

. ة تکبیرة اإلحرام مع اإلتیان  اجيعل السابع تکبیرات  واألحوط األویل أن  قبلها رجاء 
یسدددتبالبقّیددد بواحددددة واإلسدددرار  لإلمدددام اجلهدددر  یسدددتحّب  :586مســـألة   حّب ة  و

 مستقبال    اإلهبام واخلنصر يف حال رفع الیدین مضمومة األصابع حّّت  یکون التکبیر  أن
یب شحمة األذن.تبلغ السبّ  الرفع أن لة  واألفضل يف مقدار بباطهنما القب  ابة قر
 بدین   ا تکبیدرة اإلحدرام أو للركدوعيف أهّن  شّك  إذا كّبر ُثَّ  :587مسألة 

ُ
ویل فیدأيت عدىل األ

إن شدّك   إیل الركدوع ه بعدد اهلدوّي شدکّ یکدن  ملما بالقراءة  ة  هتا بدین عدىل الصدّح يف صدّح  و
إن شّك   يف وقوعها وقد دخل فیما بعدها من االستعاذة أو القراءة بین عىل وقوعها. و

یدأيت بدثالث  یرات والء  بدال دعداء  واألفضدل أناإلتیدان بدالتکب جيدوز  :588مسألة 
 ظلمدت نفسدي   أندت سدبحانك إيّن   ال إلده إاّل ك احلدّق أندت امللد هدماللّ )ول: یقد ُثَّ  مهنا
یقدددول:  ُثَّ  ( أندددتالدددذنوب إاّل  یغفدددر  ه الذنددديب  إّنددد   فددداغفر  یدددك  لبّ )یدددأيت بددداثنتنی و

 ملجأ مندك إاّل  من هدیت  ال لیس إلیك  واملهدّي   يف یدیك  والشرّ  وسعدیك  واخلیر 
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 .(البیت إلیك  سبحانك وحنانیك  تباركت وتعالیت  سبحانك رّب 
یقول ُثَّ   السدماوات واألرض  عدامل الغیدب  ذي فطدر هدت وجهدي لّلدوّج ): یأيت باثنتنی و

 ايت هلل رّب یداي ومَمدصداليت ونسدکي وحَم  والشهادة حنیفا  مسلما  ومدا أندا مدن املشدركنی  إّن 
یك   العاملنی  ال شر

ُ
یقرأ سورة احلمد.  ُثَّ  (مرت وأنا من املسلمنیله  وبذلك    یستعیذ و

 فصل الثالثال
 يف القيام

وكدذا عندد الركدوع  وهدو الدذي یکدون  - كما عرفدت - وهو ركن حال تکبیرة اإلحرام
كّبددر  - صددل بددالركوععندده بالقیددام املبّ  ر املعّبدد - الركددوع عندده لالفتبدداح وهددو جددالس  مفددن 

إن قدام يف أثندداء الركدوع مت  سدا   ويف غیددر قّو بطلدت صدالته  وكدذا إذا ركددع جالسدا  سدهوا  و

القیام الواجب ركنا  كالقیام بعد الركوع  والقیام حال القراءة أو  یکون الن املوردین هذی
ت التفدت صدّح  ُثَّ  قام وركع عدن قیدام ُثَّ  ح كذلكالتسبیح  فإذا قرأ جالسا  سهوا  أو سبّ 
یلزمدده  اله الركددوع فإّندد  خددرج عددن حددّد وع حددّّت صددالته  وكددذا إذا نسددي القیددام بعددد الركدد

إن كا  يف السجود. یدخل ملأحوط استحبابا  ما ن ذلك الرجوع  و
ركوعده  یکدن  مل  وجيدز  مل ندواه يف أثنداء اهلدوّي  ُثَّ  لركدوعا لغیدر  هدوىإذا  :589مسألة 

ندده الركددوع فانتصددب قامئددا  وركددع ع یصددل إیل حددّدِ   عددن قیددام فتبطددل صددالته  نعددم إذا مل
.ینوِ   صالته  وكذلك إذا وصل ومل تصّح   ه ركوعا 

 هددوى غفددل حددّّت  إذا هددوى إیل الركددوع عددن قیددام ويف أثندداء اهلددوّي  :590مســألة 
الركدوع  ف شدیئا  مدا يف حدّد ى الركوع بأن توّقدق مسمّ للسجود فإن كانت الغفلة بعد حتقّ 
ت صددالته  واألحددوط الركددوع صددّح   خددرج عددن حددّد فغفددل فهددوى إیل السددجود حددّّت 

كدددوي إیل السجددددي ُثَّ  با  دددوم منتصددیق استحبابا  أن ن أل دك قبددذلان التفاته إیل ددود إذا 
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إاّل یدخل يف  مضدى يف صدالته  نعدم األحدوط اسدتحبابا  إعدادة الصدالة بعدد  السجود و
 اإلمتام إذا كان التفاته قبل الدخول يف السجدة الثانیة.

إن كانددت الغفلددة قبددل حتّقدد هددوى إیل  ُثَّ  ى الركددوع عدداد إیل القیددام منتصددبا  ق مسددمّ و
كدان قدد دخدل يف السدجدة الثانیدة فداألحوط وصدّح  الركوع ومضى ت صدالته  نعدم إذا 

با  إعادة الصالة.  وجو
و مددال إیل أحددد جيددب مددع اإلمکددان االنتصدداب يف القیددام فددإذا احنددین أ :591مســألة 

كدان األحدوط اسدتحبابا  إس وبدإطراق الدرأ بأس الاجلانبنی بطل  و انتصداب العندق   ن 
جيدا  فاحشدا  عدىل حندو تدرج بدنی رجلیدیفدرّ  ال یضدا  أنأوجيب  ج عدن صددق القیدام ه تفر
إن بل  عرفا    ترج عن صدقه عىل األحوط لزوما   وجيب أیضدا  يف القیدام االسدتقرار   مل و

  عدین الطمأنیندة فدإطالق اعتبداره مبدّن  ا االسدتقرار واملشدي وأّمد للجدري باملعین املقابل
با  الوقوف يفعىل االحتیاط اللزومّي  القیدام عدىل القددمنی مجیعدا    حال   واألحوط وجو

 یقف عىل أحدمها وال عىل أصدابعهما فقدط وال عدىل أصدل القددمنی فقدط  كمدا أّن  فال
با  عدم االعتماد عىل عصا أو جدار  ن أو إنسان يف حال القیام مدع الدتمکّ  األحوط وجو

إذا دار   ل.وّ  تعنّی األبنی القیام مستندا  واجللوس مستقاّل   األمر  من تركه  و
یصدق علیه القیام عرفا  بلحام حاله  ولو منحنیدا  أو  عىل ما إذا قدر : 592مسألة 

إن عجددز منفددرج الددرجلنی صددىّل  جيددب االنتصدداب عددن ذلددك صددىّل   قامئددا   و  جالسددا  و
إاّل والطمأنینة عدىل حندو مدا تقدّد  واالستقرار  عدىل  اقتصدر  م يف القیدام  هدذا مدع اإلمکدان و

 مضددطجعا  عددىل اجلانددب األمیددن صددىّل   االضددطرارّي س حددّّت اجللددو ر املمکددن  فددإن تعددّذ 
ل عدىل األحدوط عکدس األوّ  ره فعدىل األیسدر ووجهه إیل القبلة كهیئة املدفون  ومع تعّذ 
إن تعّذ  با  يف الترتیب بیهنما  و  یل القبلدة كهیئدة املحتضدر  مستلقیا  ورجداله إصىّل  ر وجو



 229/  یامالق - الصالةكباب  

 

جيددب أن واألحددوط لزومددا  أن جيعددل إمیدداء  یددومح برأسدده للركددوع والسددجود مددع اإلمکددان  و
 یومح بعینه. السجود أخفض من إمیاء الركوع  ومع العجز 

مدأ  قامئدا  وأومن الركوع عدن قیدام صدىّل  یتمّکن وملن من القیام إذا متکّ : 593مسألة 
إن  یعیددد للركددوع  واألحددوط اسددتحبابا  أن مددن  یددتمّکن ملصددالته مددع الركددوع جالسددا   و

 ا  وأومأ للسدجود كدذلك  أو جلدس عندد السدجود عدىل الکدرّس  قامئالسجود أیضا  صىّل 
 .السجود علیه فوق الطاولة أمامه ّح ووضع جهبته عىل ما یص

دت لدده القدددرة عددىل القیددام يف أثندداء الصددالة  جالسددا  إذا جتددّد املصددّل  :594مســألة 
یتددرك القدر علدده علیده اسددتئناف مدا فجيددب  اليف حدال االنتقدال  و اءة والددذكر انتقدل إلیده و

قبدل الركدوع وبعدد  - دت لده القددرة عدىل القیدامجتدّد  ُثَّ  حال اجللدوس  فلدو قدرأ جالسدا  
يف ذلدك بدنی سدعة الوقدت  فدرق الوركدع مدن دون إعدادة للقدراءة  و قام للركوع - القراءة

دت لده القدددرة عدىل اجللددوس  أو  مضددطجعا  إذا جتدّد وضدیقه  وهکدذا احلددال يف املصدّل 
 دت له القدرة عىل االضطجاع.ّد  مستلقیا  إذا جتاملصّل 

م بنی القیام يف اجلدزء السدابق والقیدام يف اجلدزء الالحدق یقدّد  األمر  إذا دار  :595مسألة 
كددان متقددّد  القیددام الددركّن  م م املتقددّد ذلددك یقددّد  را   ويف غیددر ما  زمانددا  أم متددأّخ عددىل غیددره سددواء أ
 م الثاين.ه یقّد صل بالركوع فإنّ ة والقیام املبّ بنی القیام حال التکبیر األمر   إذا دار مطلقا   إاّل 

إرسال الیدین  ووضدع الکّفد یستحّب  :596مسألة  نی يف القیام إسدال املنکبنی  و
أصدابع  عىل الفخذین قبال الركبتنی الیمین عىل الیمین والیسدرى عدىل الیسدرى  وضدّم 

مسدتقبال   نی  وأن یکون نظدره إیل موضدع سدجوده  وأن یصدّف قدمیده متحداذیتنیالکفّ 
یباعد بیهنما بدثالث أصد یدد إیل شدبر  وأنابع مفرّ هبما  و ي بیهنمدا يف یسدّو  جدات أو أز

ه قیددام عبددد ذلیددل بددنی یدددي یکددون عددىل حددال اخلضددوع واخلشددوع  فإّند االعتمداد  وأن
 املویل اجللیل. 



 

 الفصل الرابع
 يف القراءة

  یعتبر 
ُ
یضدة ونافلد ویل والثانیة من كّل يف الركعة األ ة قدراءة فاحتدة الکبداب  صدالة فر

إذا یضة قراءة سورة كاملة بعددها  و  قدّدمها وجيب عىل األحوط لزوما  يف خصوص الفر
إذا قددّدمها سددهوا  وذكددر  كددان قددد قددرأ  علهیددا عمدددا  اسددتأنف الصددالة  و قبددل الركددوع فددإن 

إن ال إن  یکن ملفاحتة بعدها أعاد السورة  و قد قرأ الفاحتة قرأهدا وقدرأ السدورة بعددها  و
 بعد الركوع. بعد الركوع مضى  وكذا إن نسهیما أو نسي إحدامها وذكر  ذكر 

یضة :597مسألة  إن صارت نافلة كاملعادة   -  عىل ما مرّ  - جتب السورة يف الفر و
إن صددارت واجبددة بالنددذر جتددب  الو  وردت يف وحنددوه  نعددم النوافددل الدديت يف النافلددة و
 إذا كاندت تشرع بدوهنا  إاّل  فهیا فال تلك السور من قراءة ُبّدَ  ال صوصة  هتا سور كیفیّ 

 هتا.السورة شرطا  لكاهلا ال ألصل مشروعیّ 
تسقط السورة يف حدال املدرض واالسدتعجال  وكدذا يف ضدیق الوقدت  :598مسألة 

إن كانت عرفّید فهیدا عدىل  االقتصدار  ه جيدوز ة  فإّندواخلوف وحنومها من موارد الضرورة و
 بعض موارد اخلوف.ة  بل جيب ذلك يف صورة ضیق الوقت وقراءة احلمد وترك السور

یددت الوقددت بقددراءة السددور   جيددوز ال :599مســألة  الطددوال فددإن قرأهددا ولددو سددهوا   تفو
إن أدرك ركعدة منده إذا أیت  بطلت صالته إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت  بدل و

إن شددرع فیدده عمدددا  عددىل األحددوط لاملفددّو  باملقدددار  ا إذا أیت بدده زومددا   وأّمددت عمدددا  بددل و
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ت صدالته  ولدو شدرع يف قراءهتدا سداهیا  والتفدت يف سهوا  وأدرك ركعة مدن الوقدت صدّح 
إاّل  كددان يف سددعة الوقددت  و  تركهددا وركددع األثندداء عدددل إیل غیرهددا عددىل األحددوط لزومددا  إن 

 ت الصالة.وصّح 
یضدة وجدب علیده السدجود للدت من قرأ إحدى سور  :600مسألة  الوة العزامئ يف الفر

 جتدب الیسجد فله إمتامهدا و  إن عصى وملفإن سجد أعاد صالته عىل األحوط لزوما   و
إن كانت أحدوط اسدتحبابا   وهکدذا احلکدم فیمدا إذا قرأهدا نسدیانا  وتدذكّ   ر علیه اإلعادة و

إن التفدت هدا وصدّح ه إن سجد نسیانا  أیضا  أمتّ بعد قراءة آیة السجدة فإنّ  ت صدالته  و
 ة.م يف القراءة العمدیّ لیه ما تقّد قبل السجود جرى ع

یضددة فدداألحوط لزومددا   إذا اسددتمع إیل آیددة السددجدة وهددو يف :601مســألة  صددالة الفر
السدجود  جيدب البعدد الفدراغ مهندا  و بده یدأيت ُثَّ  یومح إیل السدجود وهدو يف الصدالة أن

كددان مصدّلیا  بصدالة مددن قرأهدا فیسددجد متابعدة  إاّل  اختیدار  بالسدماع مدن غیددر  لدده إن   إذا 
یومح برأسه إن مل   یسجد. سجد و

 ة إیل سددور العددزامئ يف النافلددة منفددردة أو منضددمّ  بقددراءة سددور  بددأس ال: 602مســألة 

 
ُ
یعود إیل صالته فیتمّ   یسجد عند قراءة آیة السجدة  و ها  وكذا احلکم لدو قدرأ خرى  و
قرأ باسدم ام  حم السجدة  النجمل السجدة  ا) العزامئ أربع لسجدة وحدها  وسور آیة ا
بّ   .(كر

ا جزء مهندا  واألحدوط لزومدا  جتب قراءة البسملة يف سورة الفاحتة ألهّن : 603مسألة 
كددّل  بددة غیددر  - سددورة اإلتیددان هبددا يف  ة علهیددا اجلزئّیدد مددع عدددم ترتیددب آثددار  - سددورة التو
تعیدددنی  جيدددب ال  و - مدددثال   - يف صدددالة اآلیدددات عدددىل قراءهتدددا بعدددد احلمدددد كاالقتصدددار 
با  إ لکّن   ا ألّیة سورةة حنی القراءة وأهّن البسمل  ُثَّ  عّیهندا لسدورة عادهتا لواألحوط وجو
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یکيف يف التعینی اإلشارة اإلمجالیّ  إذا كان عازما  مدن أوّ أراد قراءة غیرها  و ل الصدالة ة  و
 جتب إعادة السورة.  ىف وملنة أو كان من عادته ذلك فقرأ غیرها كعىل قراءة سورة معیّ 

كثدر  - ران بدنی سدورتنی يف الصدالةالِقد جيوز  :604مسألة  مدن سدورة يف  أي قدراءة أ
یضة.   ولکن یکره- الركعة الواحدة  ذلك يف الفر
وكددذا بددنی سددوريت ( اإلیددالف)و (الفیددل) یکددره القددران بددنی سددوريت ال :605مســألة 

با  عدم االجتزاء بواحدة مهنما فیجمع بیهنما(نشر  أمل)و (الضحى)    بل األحوط وجو
 بة مع البسملة الواقعة بیهنما.مرتّ 

إخراجهدا مدن  ارجهدا عدىل  :606سألة م جتب القراءة الصدحیحة بدأداء احلدروف و
ّب  جيب أن النحو الالزم يف لغة العرب  كما   تکون هیئة الکلمة موافقة لألسلوب العر

لقلدب ا احلدذف واة وسکوهنا  وحركدات اإلعدراب والبنداء وسدکناهتا  وأّمدیَ نْ من حركة البِ 
 ذلك فسیأيت الکالم فهیا يف املسائل اآلتیة. واإلدغام واملّد وغیر 

 (نمحم الددرّ )و (اهلل) مثددل مهددزة ف مهددزة الوصددل يف الدددرججيددب حددذ :607مســألة 
  (أنعمت)و (اكإیّ )جيب إثبات مهزة القطع مثل مهزة  وغیرها  وكذا (اهدنا)و (حميالرّ )و

 
ُ
 لکلمة فیجب تداركها صحیحة.ویل أو حذف الثانیة بطلت افإذا أثبت األ
كددان األحددوط  جيددوز  :608مســألة  إن  الوقددوف باحلركددة وكددذا الوصددل بالسددکون و

 نات.ا من املحّس قواعد الوقف ألهّن  ترك رعایة سائر  استحبابا  تركهما  كما جيوز 
ید يف موردین: : جيب املّد 609مسألة   عند علماء التجو

مدا قبلهدا  أو األلدف املفتدو   أو الیاء املکسور  أن یقع بعد الواو املضموم ما قبلها  .1
 .(ص) كد وفواتح السور ( يّني و  ّج ا  أحُت ) ها سکون الزم يف كلمة واحدة مثلما قبل
  (َء ُسدو  )و (َء ي  ِجد)و (َء َجدا  ) مثدل تقع بعد أحد تلك احلروف مهزة يف كلمة واحددة أن .2
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إن كددان األحددوط اسددتحبابا    ويف ءيء مددن املددوردین ة القددراءة عددىل املددّد ف صددّح تبوّقدد وال
حیدددث  (ّلنیي ا  الّضددد)ف علیددده أداء الکلمدددة كمدددا يف ل  نعدددم إذا توّقددديف األوّ  سدددّیما رعایتددده وال
ید جب هبذا املقدار و من املّد  ظ عىل التشدید واأللف عىل مقدار ف التحفّ یتوقّ   .ال أز

كنة أو :610مســألة  كددان بعددد النددون السددا ین  األحددوط اسددتحبابا  اإلدغددام إذا  التنددو
 د  صدّلِ عدىل حمّمد)م  ويف یددغم الندون يف الداّل  (هلَ  یکْن   مل)   فيف(یرملون)حروف أحد 
ین يف الواو  وجيوز  (آلهوَ   ترك اإلدغام يف مثل ذلك مع الوقف وبدونه. یدغم التنو
وكددان اإلدغددام مسددتلزما   اإلدغددام فیمددا إذا اجتمددع احلرفددان يف كلمددة واحدددة  جيددوز الو
كد  .(واننْ قِ )و( واننْ ِص ) للبس 

یف إذا دخلت عدىل الّبد :611مسألة  ال ال والدّذ اء والدّد اء والّثدجيب إدغام الم التعر
جيددب م والّندداء والدداّل اء والّظدداد والّطدداد والّضددنی والددّصّ نی والّشدداء والّسدداء والددزّ والددرّ  ون و
 (راطالّصدددد)و( حميالددددرّ )و (محنالددددرّ )و (1)(اهلل): ة احلددددروف فتقددددول يفارهددددا يف بقّیددددإظه
 . باإلظهار (ستقمياْلُ )و (عاملنیالْ )و (مداحْلَ )باإلدغام  ويف ( نیي لّ ا  الّض )و

اجتمدع مدثالن يف كلمدة واحددة   اجيب اإلدغام يف مثل )مّد( و)رّد( ممّ  :612مسألة 
ـ  م﴿ القددراءة بددوجهنی  كقولدده تعددایل: ز فیمددا ثبددت فیدده جددوا إاّل  ــ ــر  ي   ن  ــ ـــن  م   د   ت  ـــع   م  ك  ــــ  ن  ــــ
ا اجتمدع فیده املدثالن يف كلمتدنی بکبداب( مّمد ْب َهداإلدغام يف مثدل )اْذ  جيب الو ،﴾ه  ين  د  

إن كان اإلدغام أحوط استوكان األوّ  كنا   و .ل سا  حبابا 
ـم  ﴿ و ﴾ين  الـ     م  و  ــــي   ك  ـــــال  م  ﴿قراءة  جتوز : 613مسألة  جيدوز  ،﴾ين  د   ــــــال م  و  ـــــــــي   ك  ـل   و

جيددوز بالصدداد وا (راطالّصدد)يف  الفدداء وبسددکوهنا  مددع  أن یقددرأ بضددّم ( كفددوا  )يف  لسددنی  و
 . اواهلمزة أو الو

                                                 

إن مل الم يفالّ  (1) یف بل جزء  لفظ اجلاللة و  . احلکم املذكور معها يف كا تشترمن الکلمة ولکهّن  ا  تکن للتعر
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ــــق  ﴿ يف (أحدددد) یقدددف عدددىل  إذا مل :614مســـألة  ـــ ل  ــ   الل   و  ه 
 
ـــأ  الل  ﴿ووصدددله بدددد ﴾د  ح 

ین بل یثبته  فیقول: ال فاألحوط األویل أن ﴾د  م  الص    د )أحدُدِن اهللُ  حیذف التنو مد( الّصَ
 ون.النّ  ال وكسر الّد  بضّم 

من اإلعراب أو البنداء أو  درج  إذا اعتقد كون كلمة عىل وجه خاّص  :615مسألة 
كددان ه غلددط صددّح  أّنددتبددنّی  ُثَّ  ة عددىل ذلددك الوجدده مددّد احلددرف فصددىّل  إن  ت صددالته  و

 األحوط استحبابا  إعادهتا.
تکون القراءة عدىل طبدق املتعدارف مدن القدراءات السدبع   األنسب أن :616مسألة 
ّب وتکيف ال إن كاندت  الفدة هلد قراءة عىل الدهنا العدر ة أو إعدراب  نعدم َیدنْ ا يف حركدة بِ و
فیما  )علهیم السالم( ةاألمئّ  ي عن القراءات اليت كانت متداولة يف عصر التعّد   جيوز ال
 ق باحلروف والکلمات.یتعلّ 

با  للرجال اجلهر  :617مسألة    األحوط وجو
ُ
 ولیدنیبالقراءة يف صدالة الصدبح ويف األ

  من صاليت املغرب والعشاء  واإلخفات يف غیر 
ُ
  الة الظهدردددولینی مهنمدا  وكدذا يف صاأل

 ه یسددتحّب ويف صددالة العصددر  عدددا البسددملة فإّندد - یددوم اجلمعددة كمددا سددیأيت يف غیددر  -
 هبا. فهیما اجلهر 
با  اجلهر  واألحوط یسدتحّب  اءة يفبالقر وجو ولیدنیذلدك  صدالة اجلمعدة و

ُ
مدن  يف األ

. ظهر صالة ال  يف یوم اجلمعة أیضا 
 عمدا  يف موضدع اإلخفدات أو أخفدت عمددا  يف موضدع اجلهدر  إذا جهر  :618مسألة 

كدان ناسدیا  أو جداهال  بأصدل احلکدم أو  عدین  إذا  بطلت صدالته عدىل األحدوط لزومدا   و
إذا تدذكّ  اجلهر  نداء القدراءة النداس أو علدم اجلاهدل يف أث ر واإلخفدات صدّحت صدالته  و
 جتب علیه إعادة ما قرأه.   القراءة  وملمضى يف
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ّیددعددىل النسدداء  بددل یتخّیدد جهددر  ال :619ســألة م ة رن بیندده وبددنی اإلخفددات يف اجلهر
ن فیمدا یعدذر اإلخفات يف اإلخفاتیّ  وجيب علهیّن  یعدذر الرجدال  ة عىل األحوط لزوما   و

 فیه.
م هبدا عرفدا   الدتکلّ واألدعیة صدق  يف القراءة وغیرها من األذكار  یعتبر  :620مسألة 
م مههمتدده ولددو املددتکلّ الصددوت املعتمددد عددىل  ددارج الفددم املددالزم لسددماع :  م هددووالددتکلّ 
یر فیدده جمددرّ یکدديف  التقدددیرا   فدد یددك اللسددان  د تصددو الکلمددات يف الددنفس مددن دون حتر

یکهما من غیدر    یعتبدر ال ادة  نعدمخدروج الصدوت عدن  ارجده املعتد والشفتنی أو مع حتر
زة بعضدها ظ بده مدن الکلمدات متمّیدمدا یدتلفّ  - ولو تقدیرا   - م نفسهع املتکلّ سمفیه أن یُ 

كددان یسددتحّب  إن   حتقیقددا  ولددو برفددع موانعدده   أن یسددمع نفسددهللمصددّل  عددن بعددض  و
یح الشدید أو يف الّضَ   يف مهّب یصّل  فال   .ضاءْو الر
 مسداع مدن ال الصددق العدريّف  املنداط فیده أیضدا  واإلخفدات ف م بداجلهر صداف الدتکلّ ا اتّ وأمّ 

مدا یشدبه كدالم یصدق اإلخفات عىل  الصوت وعدمه  فال  جوهر ظهور  وال   انبه وعدمه
إن كان ال  - كالصدیاح -  راط يف اجلهدرددداإلف  وزددددجي الوت فیده  ودددالص جوهر  یظهر  املبحو  و

 ة حال الصالة.يف القراء
یسددتطیع  امللحددون وال  عددىل الوجددهاحلمددد إاّل عددىل قددراءة   یقدددر ال مددن :621مســألة 

إاّل م أجزأه ذلك إذا كان حیسن منه مقدارا  معتّد یتعلّ  أن   فاألحوط لزوما  أن یضّم ا  به  و
إاّل   القرآن إیل قراءته ملحونا  قراءة ءيء حیسنه من سائر    فالتسبیح.و

 ّد معت م بعضه  قدار م مجیعه فإن تعلّ م إذا ضاق وقته عن تعلّ عىل التعلّ  ا القادر وأمّ 
إن (القرآنقراءة )به حبیث یصدق علیه  قرأ  املذكور  م املقدار یتعلّ   مل عرفا  أجزأه ذلك  و

إن مل ائر من س  إذا یعدرف أجدزأه أن یسدّبح  ويف كلتدا الصدورتنی  القرآن بذلك املقددار  و
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م القراءة مدع   نعم من هتاون يف تعلّ علیه االئتمام جيب الت صالته وأیت  ا سبق صّح 
إن صددّح القدددرة ع ه جيددب علیدده  أّنددم إاّل ت مندده الصددالة عددىل الوجدده املتقددّد لیدده فهددو و
كلّ االئتمام ختلّ  ا السورة فتسدقط عدن اجلاهدل هبدا ه يف احلمد  وأمّ صا  من العقاب  هذا 
 مها.عن تعلّ  مع العجز 

یف يف الفدددرائض  : جتدددوز 622مســـألة  قدددراءة احلمدددد والسدددورة يف املصدددحف الشدددر
من ذلدك   یتمّکن  ملم أو املتابعة للقارئ ن احلفظ أو االئتمام أن موالنوافل  سواء أمتکّ 

كددان األحددوط اسددتحبابا  االقتصددار  إن  بقددراءة  بددأس ال  ويف ذلددك عددىل حددال االضددطرار و
 يف القنوت وغیره يف املصحف أو غیره. األدعیة واألذكار 

  جيوز  :623مسألة 
ُ
نصدفها   یبلدغ  مل ى مداخدرالعدول اختیارا  مدن سدورة إیل سدورة  

إاّل  سددوريت  ألحددوط لزومددا   هددذا يف غیددر عددىل ا - النوافددل حددّّت يف - العدددول  جيددز مل و
 ددا إیل سددددول عهنمدددعال  جيوز الدددا فهیما فدددوأمّ   (افروندالک)و (التوحید)

ُ
إن ورة   خرى و

  .- النوافل عىل األحوط لزوما   حّّت يف - یبلغ النصف  مل
یستثین من هذا احلکم مو  يف یدوم اجلمعدة قدراءة ملصّل رد واحد وهو ما إذا قصد او

  (اجلمعة) سورة
ُ
ه ذهدل  أنّ يف الركعة الثانیة إاّل  (املنافقون)ویل وقراءة سورة يف الركعة األ

 ا نددواه فقددرأ سددوعّمدد
ُ
بدددل  (الکددافرون) أو (التوحیددد)خددرى وبلددغ النصددف أو قددرأ سددورة رة  

حدوط لزومدا  عددم العددول عدن نواه  واأل  مایعدل حینئذ  إیل له أن ه جيوز أحدمها  فإنّ 
 يف یددوم اجلمعددة فیمددا إذا شددرع فهیمددا عمدددا   كمددا أّن  (الکددافرون)و (التوحیددد)سددوريت 
جلمعة إیل غیرمهدا یوم ا (املنافقون)و (اجلمعة)حوط لزوما  عدم العدول عن سوريت األ
حدددامها مدددع بالعدددول إیل إ بددأس ال  نعدددم (لکددافرونا)و (التوحیددد) إیل سددوريت حددّّت 

.الضرورة  واحلکم نفسه جيري يف ال  نوافل أیضا 
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قددت عددن إمتامهددا  مددن إمتددام السددورة لضددیق الواملصددّل  یددتمّکن ملإذا  :624مســألة 
  فاألحوط لزوما  أن

ُ
إن كان قد بلغ النصف فهیما  وأمّ یعدل إیل سورة   كدان خرى و ا إذا 

كبفداء  دا قدرأ كمدا جيدوز لده ا نه من اإلمتدام لنسدیان بعدض السدورة فیجدوز عدم متکّ  لده  ال
 
ُ
إن بلدددالعددددول إیل سدددورة   كدددان مددداخدددرى و  (التوحیدددد) شدددرع فیددده سدددورة غ النصدددف أو 

 .(الکافرون) أو
كدددان أو مأمومدددا  يف ثالثدددة املغدددرب وأخیدددريت املصدددّل   ر: یتخّیددد625مســـألة   إمامدددا  
 اهلل  إلده إاّل هلل والسبحان اهلل واحلمدد )فیه:  ی   الفاحتة والتسبیح  وجيزات بنیالرباعیّ 
كبدددر بّیددد( واهلل أ جيدددزئ ذلدددك مدددرّ   وجتدددب املحافظدددة عدددىل العر ة واحددددة  واألحدددوط ة  و

إلیده  واألحدوط لزومدا  اإلخفدات يف  ثالثا   واألفضل إضدافة االسدتغفار  استحبابا  التکرار 
قراءة  بالبسملة فیما إذا اختار  اجلهر  بل یستحّب  التسبیح ويف القراءة بدله  نعم جيوز 

 بالبسملة. اجلهر  األحوط لزوما  فهیا ترك  يف القراءة خلف اإلمام  فإّن احلمد إاّل 
مسدداواة الددركعتنی األخیددرتنی يف القددراءة والتسددبیح  بددل لدده جتددب  ال :626مســألة 

 
ُ
 خرى.القراءة يف إحدامها  والتسبیح يف األ

ه جددزءا  بددبددال قصددد اإلتیددان  إذا قصددد أحدددمها فسددبق لسددانه إیل اآلخددر  :627مســألة 
إذا كدان غدافال  وأیت بده   للصالة ولدو ارتکدازا  مل جيتدزئ بده وعلیده االسدتئناف لده أو لبدیلده  و

إن كددان عددىل خددالف عادتدده أو كددان عازمددا  يف أوّ  ل الصددالة عددىل بقصددد الصددالة اجتددزأ بدده و
إذا قددرأ احلمددد بتخّیدد  ل أّنددغیددره  و

ُ
ذا قددرأ ه يف األخیددرتنی اجتددزأ  وكددذا إأّندد ولیددنی  فددذكر ه يف األ

 ل أنّ بتخیّ  - مثال   - سورة التوحید
ُ
 ه يف الثانیة  وكذلك العکس.أنّ  ویل فذكر ه يف الركعة األ

الركددوع  بعددد الوصددول إیل حددّد  ر إذا نسددي القددراءة أو التسددبیح وتددذكّ  :628مســألة 
إذا تذكّ صّح  إذا شدّك  - ولو بعد اهلدوّي  - قبل ذلك ر ت الصالة  و يف  رجدع وتددارك  و
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إن كان الشدّك  اهلوّي قراءهتا بعد  لزمده  بعدد الددخول يف االسدتغفار  إیل الركوع مضى  و
.  التدارك عىل األحوط لزوما 

كدان منفدردا  : 629مسألة  التسبیح أفضل من القراءة يف الركعتنی األخیدرتنی سدواء أ
.  أم إماما  أم مأموما 

 االسددددتعاذة قبددددل الشددددروع يف القددددر تسددددتحّب  :630مســــألة 
ُ
یل واءة يف الركعددددة األ

یسدتحّب  (أعدوذ بداهلل مدن الشدیطان الدرجمي)یقول:  بأن  اجلهدر  واألویل اإلخفدات هبدا  و

ین كما مدّر  والترت وليي الظهر
ُ
غنداء   یدل يف القدراءة  وحتسدنی الصدوت بدالبالبسملة يف  

 والوقددف عددىل فواصددل اآلیددات  والسددکبة بددنی احلمددد والسددورة  وبددنی السددورة وتکبیددر 

بّ )أو  (كدذلك اهلل رّب )لتوحیدد ول بعد قدراءة االركوع أو القنوت  وأن یق أن یقدول   و(ندار
واملددأموم یقوهلددا بعددد فددراغ اإلمددام   (العدداملنی احلمددد هلل رّب )بعددد الفددراغ مددن الفاحتددة: 

 (الدددهر)و (النبددأ): سددورة يف بعددض الصددلوات كقددراءة ض السددور قددراءة بعدد وتسددتحّب 
ا يف وحنومهدد  (الشددمس)و (عددىلاأل)يف صددالة الصددبح  وسددورة  (القیامددة)و (الغاشددیة)و

يف  (اجلمعددة)واملغددرب  وسددورة  يف العصددر  (التکدداثر)و (النصددر) والعشدداء  وسددورة الظهددر 
 
ُ
 (اجلمعدة)من العشاءین لیلدة اجلمعدة  وسدورة يف الثانیة ( األعىل)ویل وسورة الركعة األ
 
ُ
  (اجلمعدة)يف الثانیة من صدبحها  وسدورة  (التوحید)ویل ويف األ

ُ
 (املندافقون)ویل ويف األ

يدددا  وسدددورة يف الثانیدددة مدددن ظه   (الددددهر)ر
ُ
يف الثانیدددة يف صدددبح  (الغاشدددیة)ویل ويف األ

یسددتحّب اخلمددیس واالثنددنی   كددّل  و   (القدددر) صددالة قددراءة يف 
ُ
يف  (التوحیددد)ویل ويف األ
إذا عدددل عددن غیرمهددا إلهیمددا ملددا فهیمددا مددن فضددل أعطددي كمددا يف بعددض  - الثانیددة  و

 مها.اليت عدل عهنا  مضافا  إیل أجر السورة أجر  - الروایات
يف مجیددع الفددرائض اخلمددس  وقراءهتددا  (التوحیددد)یکددره تددرك سددورة  :631مســألة 
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 س واحد  وقراءة سورة واحدة يف كفَ بنَ 
ُ
ه   فإّند(التوحیدد) سدورة ولینی إاّل لتا الركعتنی األ

كّل   بأس ال   بقراءهتا يف 
ُ
 ویل والثانیة.من الركعة األ

يف  (ذتنیاملعدّو )قدراءة  ز اآلیة والبکداء عندد تردیددها  وجتدو تکرار  جيوز : 632مسألة 
إّیدإّید)إنشاء اخلطاب  ثل:  قرآن  وجيوز الصالة ومها من ال مدع  (اك نسدتعنیاك نعبدد و

إنشداء املددح  ثدل  (العداملنی احلمدد هلل رّب )ة  وكذا إنشاء احلمد بقوله: رآنیّ قصد الق و
 .(الرمحن الرحمي)

الطمأنیندة يف أثنداء القدراءة یسدکت وبعدد  ر م أو یتأّخ یتقّد  أراد أنإذا  :633مسألة 
یك الید أو أصابع الرجلنی حال القراءة.  یضرّ  یرجع إیل القراءة  وال  حتر

یح أو غیرهدا حبیدث فاتدت الطمأنیندة إذا حترّ  :634مسألة  ك يف حال القراءة قهرا  لر
 فاألحوط استحبابا  إعادة ما قرأه يف تلك احلال.

ّیدد جيددب اجلهددر  :635ألة مســ ة عددىل يف مجیددع الکلمددات واحلددروف يف القددراءة اجلهر
.  األحوط لزوما 
ف علیده صددق الدذي یتوّقد جتب املواالة بنی حروف الکلمة باملقدار  :636مسألة 

ف علیدده الددذي یتوّقدد باملقدددار  الکلمددة  وكددذا جتددب املددواالة بددنی كلمددات اآلیددة أو الددذكر 
بددنی املضدداف واملضدداف إلیدده واملبتدددأ وخبددره والفعددل وفاعلدده  فتجددب املددواالة  عنواهنمددا

قده  وكدذا جتدب املدواالة بدنی اآلیدات ومتعلّ  والشرط وجزائه واملوصوف وصفته واملجدرور 
ف علیه صددق السدورة  ولکدن املدواالة املعتبدرة بدنی حدروف الکلمدة الذي یتوقّ  باملقدار 

املواالة بیهنا أضیق دائرة من  ر  كما أّن أضیق دائرة من املواالة بنی كلمات اآلیة أو الذك
لزم تدارك ما فاتت فیه من الکلمة  املواالة بنی اآلیات نفسها  ومّت فاتت املواالة لعذر 

إن فاتت ال لع أو الذكر   من إعادة الصالة. ُبّدَ  الف ذر أو اآلیة أو السورة  و
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ن یقرأهدا بدالوجهنی أ  جيدوز اليف حركة كلمة أو  رج حروفهدا  إذا شّك  :637مسألة 
أحددد الددوجهنی فددإن  ولددو غلطددا   ولددو اختددار  ه قددرآن أو ذكددر أّندد  إذا صدددق عددىل اآلخددر إاّل 

إاّل   ه مطابق للواقع ملانکشف أنّ  كدان مقّصدیعد الصالة  و ا م  وأّمدرا  يف الدتعلّ  أعادها إذا 
 إعادهتا علیه.  جتب مه يف أثناء الصالة فالان ما تعلّ إذا كان ذلك لنسی

 فصل اخلامسال
 يف الركوع

كدّل  یضدة كاندت أو نافلدة - ركعدة مدن الصدالة وهو واجب يف  ة واحددة عددا مدرّ  - فر
ه ركن تبطدل الصدالة بنقیصدته عمددا  وسدهوا   وكدذلك صالة اآلیات كما سیأيت  كما أنّ 
یادته عمدا  وكذا سهوا   تبطدل  ا الوما   عدا صدالة اجلماعدة فإهّندعىل األحوط لز تبطل بز

یادته  . ا الما سیأيت  وعدا النافلة فإهّن للمتابعة كبز یادته فهیا سهوا   تبطل بز
 
ُ
 : موروجيب يف الركوع  

ما تصدل أطدراف األصدابع إیل الدركبتنی  هدذا يف  االحنناء بقصد اخلضوع قدر  ل:األّو 
و مستوي اخللقة لطول الیددین أ الرجل  وكذا احلکم يف املرأة عىل األحوط لزوما   وغیر 

حکدم  لکدّل  باختالف أفراد مسدتوي اخللقدة فدإّن  ال بأسرجع إیل املتعارف  وقصرمها ی
 نفسه.

إذا تركدده سددهوا  فدددإن القیددام قبددل الركددوع  وتبطددل الصدددالة بتركدد الثــاين: ه عمدددا   و
إن ره حّّت یتذكّ   مل  دخل يف السجدة الثانیة بطلت صدالته أیضدا  عدىل األحدوط لزومدا   و
صددالته  واألحددوط اسددتحبابا   الركددوع وتصددّح  ُثَّ  ره قبددل ذلددك جيددب علیدده القیددامتددذكّ 
 یسجد سجديت السهو إذا كان تذكّ  أن

ُ
 ویل.ره بعد الدخول يف السجدة األ
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ثالثدا    (سدبحان اهلل)  أو ( العظمي وحبمدهسبحان رّب )الذكر  وجيزئ منه  الثالث:
كددان األحددوط األویددل وحنووهتل مددن حتمیددد وتکبیددر  بددل جيددزئ مطلددق الددذكر  إن  یل هددا و

یا کدون بقددر ی غیره فداألحوط لزومدا  أن لو اختار التسبیح  و اختیار  ت  الدثالث الصدغر
كبددر)ثالثددا   أو  (احلمددد هلل)مثددل:  جيددوز  (اهلل أ اجلمددع بددنی التسددبیحة الکبددرى  ثالثددا   و

بّید یشترط يف الذكر: العر یات  وكذا بیهنما وبنی غیرمها من األذكار  و   ةوالثالث الصغر
 .ةة والبنائیّ عرابیّ عدم املخالفة يف احلركات اإلأداء احلروف من  ارجها  وو  واملواالة

 - البددن  عدین اسدتقرار  - الواجب  قداره  وكذا الطمأنیندة املکث ألداء الذكر  الرابع:
الواجددب عددىل األحددوط  ر إیل حددنی رفددع الددرأس مندده ولددو يف حددال عدددم االشددتغال بالددذك

 الركوع. قبل الوصول إیل حّد  لذكر الشروع يف ا  جيوز اللزوما   و
الواجب  بدل  الذكر  ه  قدار یبَق يف حّد   مل ملکث يف حال الركوع سهوا  بأنولو ترك ا
كدان صدّح  بعد رفع الرأس فالظداهر  ذكر  ُثَّ  د الوصول إلیه رفع رأسه  جرّ  إن  ة صدالته و
 األحوط إعادهتا.

ب الطمأنیندة حالده عدىل األحدوط  ینتصب قامئا   وجترفع الرأس منه حّّت  اخلامس:
إ كدان ذلدك أحددوط   الركدوع مل  خدرج عدن حدّد ذا نسدیه حدّّت لزومدا   و إن  یلزمده الرجدوع و
إذا  یددددخل ملمدددا  اسدددتحبابا   مدددن الطمأنیندددة ملدددرض أو غیدددره  یدددتمّکن  مليف السدددجود  و

 . ا تسقط ملا ذكرسقطت  وكذا الطمأنینة حال الركوع فإهّن 
فدداألحوط لزومددا  السددکوت يف  الركددوع بسددبب قهددرّي ك حددال إذا حتددرّ  :638مســألة 

الواجدب بعدده  ولدو أیت بده يف هدذا احلدال سدهوا  فداألحوط  حال احلركة واإلتیان بالذكر 
كدان ذلدك يف حدال ك متعّمدا لو حترّ األویل إعادته  وأمّ  إن  دا  فدیحکم بدبطالن صدالته و
. عدم االشتغال بالذكر   الواجب عىل األحوط لزوما 
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للركددوع قبلدده  ورفددع الیدددین حالددة التکبیددر  ووضددع  التکبیددر  یسددتحّب  :639مســألة 
یدده مددن كفّ  نددا  ممکّ والیسددرى عددىل الیسددرى    الیمددین عددىل الیمددین  نی عددىل الددركبتنیالکّفدد

یدا  للظهدر  وأن یکدون  یة الظهر  ومّد العنق مواز عینهیما  ورّد الركبتنی إیل اخللف  وتسو
وأن یضددع الیمددین عددىل الركبددة قبددل الیسددرى  نظددره بددنی قدمیدده  وأن جيددنح  رفقیدده  

التسدبیح  وتکدرار  یل الوراء اله إترّد ركبتهیا ح ال وأن  هیا عىل فخذياتضع املرأة كفّ  وأن
كثر  وأن ثالثا   هدم اللّ )وتدرا   وأن یقدول قبدل التسدبیح:  ر یکون الدذك أو مخسا  أو سبعا  أو أ

 ومسعدي   خشع لك قليبرّب  لت وأنتوعلیك توكّ آمنت  كوبلك ركعت ولك أسلمت 
 یدر تده قددماي  غي وعصيب وعظامي وما أقلّ ودمي و ّ  وبصري وشعري وبشري وحلمي

  .( مستحسر وال بر مستک مستنکف وال
احلمدد هلل )إلیده:  یضدّم  وأن (مسدع اهلل ملدن محدده)یقول لالنتصاب بعد الركوع:  وأن
یدددا)إلیددده    وأن یضدددّم (العددداملنی رّب    رّب ء والعظمدددة واحلمدددد هللأهدددل اجلبدددروت والکبر
)صددىّل اهلل علیدده   عددىل الندديّب یرفددع یدیدده لالنتصدداب املددذكور  وأن یصدّل    وأن(العداملنی
یکره فیده أن وآله( یدیده إیل  یضدّم  ح رأسده  أو یرفعده إیل فدوق  وأنأِط َطدیُ  يف الركوع  و

 یضع إحدى الکفّ  جنبیه  وأن
ُ
یدخلهما بدنی ركبتیده  وأن یقدرأنی عىل األ القدرآن  خرى  و

 فیه  وأن جيعل یدیه حتت ثیابه مالصقا  جلسده.
إذا  عن االحنناء التداّم  إذا عجز  :640مسألة  بنفسده اعتمدد عدىل مدا یعینده علیده  و
ا مدع عددم الصددق   وأّمداملمکن منه مع صدق الركدوع علیده عرفدا   عنه أیت بالقدر  عجز 
إذان مدن االمیاء قامئا  بدال  عنه  سدواء أمتّکدفیتعنّی اإل أمدره بدنی  دار  حننداء قلدیال  أم ال  و

 اجلمددع بیهنمددا بتکددرار میدداء إلیدده قامئددا  تعددنّی الثدداين  واألحددوط األویل الركددوع جالسددا  واإل
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إاّل يف اإلُبددّدَ  الصددالة  وال  فبددالعیننی تغمیضددا  لدده میدداء مددن أن یکددون برأسدده إن أمکددن  و
 وفتحا  للرفع منه.

كدددالراكع خلقدددة : 641مســـألة  كدددان   أو لعدددارض فدددإن أمکنددده االنتصددداب التددداّم إذا 
إاّل  ولددو نتصدداب ن مددن اال فددإن متّکددباالسددتعانة بعصددا وحنوهددا لزمدده ذلددك قبددل الركددوع  و
إاّل ه یتعنّی حنناء بعده عنوان الركوع ولو يف حقّ یصدق عرفا  عىل اال  قدار   أومأ  ذلك  و
إن و باالسدتعانة والقیدام ولد مدن وجدوب القیدام التداّم  فبعینیده  ومدا ذكدر میکدن  مل برأسه و

ن جيددري يف القیددام حددال تکبیددرة اإلحددرام والقددراءة والقیددام بعددد الندداقص مددع عدددم الددتمکّ 
م القیدام قبدل الركدوع عدىل غیدره  ومدع ن مدن اجلمیدع یقدّد الركوع أیضا   ومدع عددم الدتمکّ 

 ل.وّ م األبنی القیام حال التکبیرة والقیام حال القراءة أو بعد الركوع یقّد  دوران األمر 
 حنندداء  قدددار اه عرفددا  فیجدزئ االاجلددالس صدددق مسدمّ یکدديف يف ركدوع  :642مسـألة 

یددادة يف االیسدداوي وجهدد یل أن یسدداوي وجهدده مسددجده  حنندداء إه ركبتیدده  واألفضددل الز
إذا   م.من الركوع انتقل إیل اإلمیاء كما تقّد  یتمّکن  ملو

وضددع جهبتدده عددىل قبددل  إذا نسددي الركددوع فهددوى إیل السددجود وذكددر  :643مســألة 
ركددع  وكددذلك إن ذكددره بعددد ذلددك قبددل الدددخول يف الثانیددة   ُثَّ  األرض رجددع إیل القیددام

إن ذكره بعد الددخول يف الثانیدة  واألحوط استحبابا  حینئذ  إعادة الصالة بعد اإلمتام  و
.  أعاد صالته عىل األحوط لزوما 

ین لیتنداول شدیئا  مدن جيب أن یکون االحنناء بقصدد الركدوع  فدإذا احند :644مسألة 
 الركوع عنه. ُثَّ  من القیام ُبّدَ  الجيزئ  بل  نوى الركوع ال ُثَّ  وهاألرض أو حن
یض ويف ضدیق الوقدت وسدائر  جيوز  :645مسألة  يف  ورة االقتصدار مدوارد الضدر للمر
 ة. مرّ  (هللسبحان ا)الركوع عىل  ذكر 
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 الفصل السادس
 يف السجود

جدتان  ومها معدا  ركدن تبطدل الصدالة بنقصداهنما معدا  ركعة س والواجب منه يف كّل 
یادهتمدا عمددا  بدل وسدهو تبطدل  ا  أیضدا  عدىل األحدوط لزومدا   والعمدا  أو سدهوا   وكدذا بز

یادة واحدة وال  ع اجلهبدةدددجدة عدىل وضدددوم السددق مفهيف حتقّ  بنقصها سهوا   واملدار  بز
ة  وعىل هذا واخلضوع عىل هیئة خاّص  لبقصد التذلّ  - یقوم مقامها من الوجه أو ما -

یادة والنقیصة دون وضع سائر  املعین تدور    .األعضاء عىل مساجدها الز
 
ُ
 : موروواجبات السجود  

ان  والركبتددان  اجلهبددة  والکّفدد ع املسدداجد السددبعة عددىل األرض  وهدديوضدد ل:األّو 
 واإلهبامان من الرجلنی.

طرف األنلة  واألحوط  ها ولو بقدر اوالواجب وضعه عىل املسجد من اجلهبة مسمّ 
با  وضع املسمّ  ینیى من وسط اجلهبة )أي السطح املحاط رّط وجو  نی موهومنی متدواز

ن إى جمتمعدا  بدل یکديف واملسدمّ  یکدون مقددار  أن یعتبدر  والبنی احلاجبنی إیل الناصدیة( 
موع مدا وقعدت إذا كان جم - مثال   - ةالسجود عىل السبحة احلسینیّ  قا  فیجوز كان متفرّ 
 ى السجود.مسمّ  علیه  قدار 

اإلمکدان عدىل األحدوط  نی باطهنمدا مسدتوعبا  لتمامده مدعوالواجب وضدعه مدن الکّفد
با   وال أصدابعه  نی وكدذا إذا ضدّم وضدع رؤوس أصدابع الکّفد جيزئ يف حال االختیدار  وجو

وط ا يف حدال الضدرورة فیجدزئ وضدع الظداهر  واألحدإیل راحته وسجد عىل ظهرها  وأّمد
أن یضع مدا هدو  ه بسبب آخر من وضع كفّ  یتمّکن  ملبا  ملن قطعت یده من الزند أو وجو

 فاألقرب من الذراع والعضد. األقرب إیل الکّف 
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ى أیضدا  املسدمّ  ى  ومدن اإلهبدامنی مقددار املسدمّ  والواجب وضعه من الركبتنی مقدار 
كددان األحددوط اسددتحبابا  وضددع ط إن  رفهیمددا  واألحددوط ولددو مددن ظاهرمهددا أو باطهنمددا و

با  ملن قطع إهبام رجله أن یضع سائر   ها.أصابع وجو
یددد مددن املقدددار  يف وضددع األعضدداء السددبعة أن یعتبددر  وال الددذي  جيعددل ثقلدده علهیددا أز

.یصدق معه الس  جود علهیا عرفا 
لسددجود علیدده مددن أرض أو ا هتا ملددا یصددّح يف اجلهبددة مددن مماّسدد ُبددّدَ  ال :646مســألة 
 يف غیرها من األعضاء املذكورة.  تعتبر حنوها  وال
یعتبر  أن یکدون السدجود عدىل النحدو املتعدارف  فلدو وضدع األعضداء السدبعة عدىل  و
والبطن باألرض  بإلصاق الصدر  بأس اله ذلك  نعم جيز  ملمئ عىل وجهه األرض وهو نا

 يف حال السجود  واألحوط استحبابا  تركه.
سدبحان )التسدبیحة الکبدرى هندا   أّن وع  إاّل كدم يف الرعىل حندو مدا تقدّد  الذكر  الثاين:
 .( األعىل وحبمدهرّب 

م يف الواجب  قداره  وكذا الطمأنینة عىل النحدو املتقدّد  املکث ألداء الذكر  الثالث:
 الركوع.

كددان كدون املسدداجد يف حماهّلد الرابـع: ا حدال الددذكر  فلدو رفدع بعضددها بطدل وأبطدل إن 
حدال  اجلهبدة يف غیدر  مدانع مدن رفدع مدا عددا نعم الجيب تداركه إن كان سهوا   و  عمدا  
 حال السجود. املعتبر   باالستقرار  اّل   یکن ملإذا  الذكر 

  اخلامس:
ُ
.ویل إیل أن ینتصب جالسا  مطمئنّ رفع الرأس من السجدة األ  ا 

سدفل منده أ من موضع الركبتنی واإلهبامنی والعدم كون مسجد اجلهبة أعىل  السادس:
ید عىل ی  ا والتسدنمي عدىل األحدوط  يف ذلك بدنی االحنددار  فرق الأربعة أصابع مضمومة  وز
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. وجوبا   كما أّن   األحوط لزوما  مراعاة مثل ذلك بنی مسجد اجلهبة واملوقف أیضا 
یصددق معده   وضع املرتفع أو املنخفض فإن ملإذا وضع جهبته عىل امل :647مسألة 
إن صددق معده السدجوسجد عدىل املوضدع املسدا ُثَّ  السجود رفعها د فدإن التفدت وي  و
إن التفدت قبلده وجدب  علیده اجلدّر جيدب  ملالواجدب  بعد الدذكر  إیل املوضدع املسداوي  و
إن  واإلتیان بالذكر  ّر علیه اجل مضدى  ُثَّ  إلیده أیت بده يف هدذا احلدال اجلدّر  میکن ملبعده  و
 ه.يف صالت

ه ا  والتفدت يف األثنداء  فإّندالسجود علیه سدهو یصّح  وكذا احلکم لو سجد عىل ما ال
كددان ذلددك بعددد اإلتیددان بالددذكر  كددان قبلدده فددإن  إن  إن  الواجددب مضددى وال ءيء علیدده  و

 السددجود علیدده فعددل ذلددك ومددع عدددم اإلمکددان یددمتّ  جهبتدده إیل مددا یصددّح  ن مددن جددّر متّکدد
السدجود علیده فداألحوط لزومدا  عددم  یصدّح  صالته  ولو سجد عدىل مدا جدته وتصّح س
حدال  املعتبدر  إیل املوضع األفضل أو األسدهل السدتلزامه اإلخدالل باالسدتقرار اجلهبة  جّر 

 السجود.
كدان يف  إذا ارتفعت جهبته عن املسجد قهرا  قبل الذكر  :648مسألة  أو بعدده فدإن 
 
ُ
كددان يف السدددجدة السددجدة األ إن  ویل أیت بالسددجدة الثانیددة بعددد اجللددوس معتدددال   و

إذا ارتفالثانیددة مضددى يف صددالته وال ءيء ع كددذلك  ُثَّ  عددت اجلهبددة قهددرا  لیدده  و عددادت 
أن یدأيت األویل فاألحوط  حیسب سجدتنی  نعم إذا كان االرتفاع قبل اإلتیان بالذكر   مل

 ة.ال بقصد اجلزئیّ ولکن به بعد العود 
یصددق  للسجود فإن أمکنه االحننداء حبدّد  عن االحنناء التاّم  إذا عجز  :649مسألة 

ن مددن وضددع جددب علیدده أن یرفددع مددا یسددجد علیدده إیل حددّد یددتمکّ معدده السددجود عرفددا  و
إناملسداجد يف حماهّلد سدائر  جهبته علیه مع وضدع  أو أمکنده ه االحننداء أصدال  میکند مل ا  و
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إن  میکدن ملرفا   أومأ برأسه للسجود  فإن یصدق معه السجود ع ال  قدار  فبدالعیننی  و
با  له أن یشیر  میکن مل یدأيت إیل السدجو فاألحوط وجو یده بقلبده و ینو د بالیدد أو حنوهدا و

املسدداجد يف  بالدذكر  واألحددوط اسددتحبابا  لده رفددع املسددجد إیل اجلهبددة وكدذا وضددع سددائر 
إحماهلّ   علیه ذلك.جيب  الن كان ا  و
ن من وضعه عدىل األرض ولدو یتمکّ  ا الأو حنوه ممّ  لدمّ ا كان  هبته إذ :650سألة م
ة سدجد عدىل املوضدع یسدتغرق اجلهبد  ر  فدإن ملأو تضدرّ  ر أو تعّسد ر تعدّذ اعتمداد ل من غیر 

إن اسددتغرقها وضدع شددیئا  مددن  حیفدر  السدلمي ولددو بددأن حفیددرة لیقددع السدلمي عددىل األرض  و
أي طددريف اجلهبددة  - وجهدده عددىل األرض  واألحددوط لزومددا  تقدددل الددذقن عددىل اجلبینددنی

من وضع ءيء  یتمّکن مل من أجزاء الوجه  فإنوتقدمیهما عىل غیرمها  - باملعین األعم
 م.التفصیل املتقّد من الوجه ولو بعالج أومأ برأسه أو بعینیه عىل 

فددراش يف حددال األرض وحنوهددا مثددل ال بالسددجود عددىل غیددر  بددأس ال :651مســألة 
الصدالة واإلتیدان هبدا  أو تدأخیر  ص مهنا بالذهاب إیل مکان آخر التخلّ جيب  الة  والتقیّ 

كدان يف ذلدك املکدان وسدیلة لتدرك بب التقّیدولو يف هدذا املکدان بعدد زوال سد ة  نعدم لدو 
یة أو حنوها ممّ ة بأن یصّل التقیّ   السجود علیه وجب اختیارها. یصّح  ا عىل البار

قبدل الددخول يف الركدوع وجدب العدود  ر تدذكّ  إذا نسي السجدتنی فإْن : 652مسألة 
إن تذكّ  كدان املنسدّي بعد الدخول فیه أعاد الصالة عىل األحوط لزومدا   ر إلهیما  و إن     و

إن تدذكّ  ر تذكّ  سجدة واحدة رجع وأیت هبا إْن  دخدل فیده مضدى  مدا بعدد ر قبل الركدوع  و
 ض لذلك.وقضاها بعد السالم  وسیأيت يف مبحث اخللل التعرّ 

حددال االنتصدداب بعددد الركددوع  ورفددع  يف السددجود التکبیددر  یسددتحّب  :653مســألة 
واسددتیعاب اجلهبددة يف السددجود علهیددا  الیدددین حالدده  والسددبق بالیدددین إیل األرض  
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 واإلرغام باألنف  وبسط الیدین مضموميت األصابع حّّت 
ُ
 ها  متوّج  ذننی اإلهبام حذاء األ

عاء قبدل الشدروع يف إیل طرف األنف حال السجود  والد هبما إیل القبلة  وشغل النظر 
وأندت  لدت هم لك سجدت  وبك آمنت  ولك أسدلمت  وعلیدك توكّ اللّ ) فیقول: الذكر 
عداملنی تبدارك اهلل ال احلمدد هلل رّب   مسعده وبصدره وشّق  خلقه ذيللّ  سجد وجهي  رّب 

التسددبیح والکبددرى مندده  الددذكر  واخلددمت عددىل الددوتر  واختیددار  وتکددرار  (أحسددن اخلددالقنی
وأن یسدجد عدىل األرض بدل التدراب    األفضل ختمیسها  واألفضل تسبیعهاوتثلیهثا  و

  .ا   بل مساواة مجیع املساجد هلماموقف متامومساواة موضع اجلهبة لل
ید من حوائا الدنی یدا )ا واآلخرة  خصوصا  الرزق فیقول: والدعاء يف السجود  ا یر

یا خیر  خیر  ك ذو الفضدل  مدن فضدلك  فإّنداملعطنی ارزقن وارزق عیدا  املسؤولنی  و
عددىل فخددذه جيلددس  بددأن - ك يف اجللددوس بددنی السددجدتنی وبعدددمها  والتددورّ (العظددمي

ن یقدول يف اجللدوس بدنی وأ - قدمه الیمدین عدىل بداطن الیسدرى الیسرى  جاعال  ظهر 
  ر   وأن یکّبد( وأتدوب إلیدهاهلل رّب  أسدتغفر ) السجدتنی:

ُ
ویل بعدد الرفدع مدن السدجدة األ

یکبّ بعد اجللوس مطمئنّ  یکبّ  ر ا   و بعد الرفع من الثانیة  ر للسجدة الثانیة وهو جالس  و
یرف  كذلك ع الیدین حال التکبیدرات  ووضدع الیددین عدىل الفخدذین حدال اجللدوس  و
والتجددايف حددال السددجود عددن األرض    عددىل الیمددین  والیسددرى عددىل الیسددرىوالیمددین 
یدیده عدن بدنده  وأنح  عین أن یباعد بدنی عضدوالتجنّ   عدىل یصدّل  دیه عدن جنبیده و
یه  وأن یقدول بدنی السدجدتنی: ل یدوآله يف السجدتنی  وأن یقوم رافعا  ركبتیه قب النيّب 
فقیر  تبدارك  یر من خ  ملا أنزلت إّ    إيّن    وارمحن  وأجرين  وادفع عّن  هم اغفر اللّ )

تددده أقدددوم وأقعدددد وأركدددع  وقّو حبدددول اهلل)  وأن یقدددول عندددد الهندددوض: (لعددداملنیا اهلل رّب 
یضدّم  (أقعددتدك أقدوم وهدم حبولدك وقّو اللّ )أو  (تك أقوم وأقعدحبولك وقّو )أو  (وأسجد  و
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یبسط یدیه عىل األرض  معتمدا  علهیا للهندوض  وأن یطیدل  وأن (وأركع وأسجد)إلیه 
یکثر  یباشدر منده التسدبیح تتدار فیده مدن الدذكر  و السجود و یدادة األرض بکفّ    و یده  وز
 متکنی اجلهبة. 
یستحّب  للسجود وعدم جتافهیما بل  للمرأة وضع الیدین بعد الركبتنی عند اهلوّي  و

ترفددع عجیزهتددا حددال  أعضدداءها وال بطهنددا بدداألرض  وتضددّم  رش ذراعهیددا  وتلصددقتفدد
 الهنوض للقیام بل تهنض معتدلة.

یکره اإلقعاء يف اجللوس بدنی السدجدتنی بدل بعددمها أیضدا  وهدو أن یعتمدد بصددر   و

ی د یتوّلد  مل إذانفدي موضدع السدجود  کره أیضا  قدمیه عىل األرض وجيلس عىل عقبیه  و
بیدیه عن األرض بنی السدجدتنی  وأن یقدرأ القدرآن یرفع  ال نوأ   جيز مل إاّل منه حرفان و
 يف السجود.
با  اإلتیان  لسة االستراحة وهي اجللوس بعد السجدة  :654مسألة  األحوط وجو
 الثانیة يف

ُ
 د فیه.تشهّ  ا الویل والثالثة ممّ  الركعة األ

 تتممي
 الشكر سجدةو يف سجدة التالوة

بدع   قراءة آیاته األربع يف السدور جيب السجود عند  یدلا) هديواألر عندد قولده  (مل تنز
 (لدنجم)او ،﴾ون  د  ــــــــب  ع  ت  ﴿عند قولده:  (لتفّص )حم و ،﴾ون  ر  ب  ك  ــــــــت  س  ي  اٰل م  ـــه  و  ﴿تعایل: 
یضة  فدإن  یکن ملا  وكذا جيب عىل املستمع إذا يف آخرمه (العلق)و يف حال صالة الفر

بسدماع جيدب  اللزومدا   والسجود  وسجد بعدد الصدالة عدىل األحدوط  كان فهیا أومأ إیل
  تسدجیل الصدوت وحندوه لهیدا مدن جهداز إإذا اسدتمع  جيب الا كما ینصت هل  اآلیة إذا مل

یقة البّث   . املباشر وجيب إذا كان من املذیاع إذا كان بطر
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یستحّب  : يف  السجود يف أحد عشر  و  ه  ل  و  ﴿عند قوله تعایل:  (األعراف)موضعا 
 ب   م  ه  ال  ٰلظ  و  ﴿ :عند قوله تعایل (الرعد)ويف  ،﴾ون  د  ج  س  ي  

 و   و   د  غ  ال 
 (النحل)ويف  ،﴾ال  آص  ال 

 م  ه  يد  ز  ي  و  ﴿عند قوله تعایل:  (اإلسراء)ويف   ﴾ون  ر  م  ؤ  ي  ام   ون  ل  ع  ف  ي  و  ﴿عایل: عند قوله ت
يف  (احلّا )ويف سورة ، ﴾ا  ي   ك  ب  و  ا  د  ج   س   وا  ر   خ  و  ﴿ عند قوله تعایل: (مرل)ويف  ﴾ا  وع  ش  خ  

 إ  ﴿ :موضعنی عند قوله
 ع  ل  ﴿وعند قوله:  ﴾ء  ا  ش  ي  ام   ل  ع  ف  ي   الل   ن  

  ويف ﴾ون  ح  ل  ف  ت   م  ك  ل  
  ﴾يم  ظ  ع  ال   ش  ر  ع  ال   ب   ر  ﴿عند قوله:  (النمل)ويف   ﴾ا  ور  ف  ن   م  ه  اد  ز  و  ﴿ :عند قوله (الفرقان)
 ا  و  ع  ك  ار    ر   خ  و  ﴿عند قوله:  (ص)ويف 

 
  ﴾ون  د  ج  س  ي   اٰل﴿ عند قوله: (االنشقاق)  ويف ﴾اب  ن  أ

 السجود. فهیا ذكر آیة  بل األویل السجود عند كّل 
 ولکددن لددیس فیدده تکبیددرة افتبدداح ةيف هددذا السددجود مددن النّیددُبددّدَ  ال :655مســألة 

تركه   األحوط استحبابا  عدم للرفع منه  بل التکبیر  تسلمي  نعم یستحّب  د والتشهّ  وال
 حمدددّل وال طهدددارة   یشدددترط فیددده الطهدددارة مدددن احلددددث وال اخلبدددث  وال االسدددتقبال وال

فیده ُبدّدَ  ال يف املغصدوب  نعدم حدّّت    بدل یصدّح وال صفات السداتر  وال الستر  السجود
بدا   كمدامن إباحة املکان ووضع اجلهبة عىل األرض أو ما يف حكها عىل   األحوط وجو

سجود فیه عىل األعضاء السبعة وعدم اخدتالف املسدجد عدن األحوط استحبابا  الأّن 
بعددد - بدددل واملوقدددف - موضدددع اإلهبدددامنی والدددركبتنی یدددد مدددن أر أصدددابع مضدددمومات   ةأز

یستحّب   الواجب يف سجود الصالة. فیه الذكر  و
إذا شددّك  ر السددجود بتکددرّ  ر یتکددرّ  :656مســألة  كثددر  بددنی األقددّل  السددبب  و  جدداز  واأل

یکدديف يف التعددّد عددىل األقددّل  االقتصددار  ة وضددعها مددن دون رفددع بقّیدد ُثَّ  د رفددع اجلهبددة  و
 املساجد أو اجللوس.

كددّل عنددد جتددّد  تعددایلالسددجود شددکرا  هلل  یسددتحّب  :657مســألة  كددّل  د   نعمددة ودفددع 
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كددّل  ر نقمدة وعنددد تددذكّ  كددّل  ذلددك  والتوفیددق ألداء  یضدة ونافلددة  بددل  فعددل خیددر  ومندده  فر
یکيف سجدة واحدة    واألفضل سجدتان  فیفصل بیهنمدا بتعفیدر إصالح ذات البنی  و

وضدددع اجلهبدددة ثانیدددا    ما  األمیدددن عدددىل األیسدددر ُثَّ ین أو اجلبیندددنی أو اجلمیدددع  مقدددّد اخلدددّد 
یستحّب  إلصاق الصدر  و والبطن باألرض  وأن میسدح موضدع  فیه افتراش الذراعنی  و
 (شدکرا  هلل شدکرا  هلل) یقول فیده: ه  ومقادل بدنه  وأنها عىل وجهمیرّ  ُثَّ  سجوده بیده 
مدا وكلّ  (احلمدد هلل شدکرا  )ة أو مائة مرّ  (عفوا  عفوا  )ة أو مائة مرّ  (شکرا  شکرا  )ة أو مائة مرّ 
ینقطددع أبدددا    الددذي ال ا املددّن یددا ذ)یقددول:  ُثَّ  (شددکرا  للمجیددب): ات قددالمددرّ  قالدده عشددر 

یا ذا املعروف الذي ال وال كدرلكدرل یدا أبدا   یدا  ینفد حیصیه غیره عددا   و  ُثَّ   (كدرل یدا 
یتضرّ  یذكر یدعو و بدا  ذلك  و حاجته  وقد ورد يف بعض الروایات غیر  ع و األحوط وجو

لسدجود عدىل املسداجد السجود علیه  واألحدوط اسدتحبابا  ا یصّح  فیه السجود عىل ما
 م يف سجود التالوة.تقّد  السبعة حنو ما
مدن أعظدم العبدادات  وقدد ورد    بدل هدوتعایلالسجود هلل  یستحّب  :658مسألة 

یستحّب تعایل   ه أقرب ما یکون العبد إیل اهللأنّ   إطالته. وهو ساجد  و
)علدهیم    من دون فرق بنی املعصدومنیتعایلاهلل  حیرم السجود لغیر  :659مسألة 
ُبددّدَ  ال )علدهیم السددالم( ةوغیددرهم  ومدا یفعلدده بعدض الشددیعة يف مشداهد األمّئدد السدالم(
یدددارهتمیکدددون هلل  أن يف  واحلضدددور  )علدددهیم السدددالم( تعدددایل شدددکرا  عدددىل تدددوفیقهم لز

إیّ   ه أرحم الرامحنی. إنّ   اهم يف الدنیا واآلخرةمشاهدهم  مجعنا اهلل تعایل و
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 الفصل السابع
 ديف التشّه 

ة بعد رفع الرأس من السجدة األخیدرة مدن الركعدة الثانیدة  ويف ة مرّ وهو واجب يف الثنائیّ 
 ة مرّ عیّ ة والرباالثالثیّ 

ُ
والثانیة بعد رفع الرأس مدن السدجدة األخیدرة مدن  ویل كما ذكر تنی  األ
إذا تركده سدهوا  أیت  الركعة األخیرة  وهو واجب غیر  ركن  فدإذا تركده عمددا  بطلدت الصدالة  و

إاّل   ما مل به  .  قضاه بعد الصالة عىل األحوط األویل وعلیه سجدتا السهویركع  و
یکيف يف التشهّ  یك لده  وأشدهد أّن أشدهد أن ال إلده إاّل )ول: یقد د أنو   اهلل وحدده ال شدر

  وجيب فیه اجللوس والطمأنینة  (دحممَّ  د وآلعىل حممَّ  هم صّل وله  اللّ دا  عبده ورسحممَّ 
ّب  م يف القدراءة  تقدّد  مدا نظیدر مدع املدواالة بدنی كلماتده وفقراتده   وأن یکون عىل الهنا العر

 - ندهولو بأن یتبدع غیدره فیلقّ  - معن التعلّ  املأثورة  والعاجز  ذكار الفصل فهیا باأل یضّر  نعم ال
 اهلل  وأشدهد أّن  أشهد أن ال إله إاّل )صدق علیه الشهادة مثل أن یقول:  یأيت  ا أمکنه إن

دد إن عجددز  (دا  رسددول اهللحمّمَ إذا  و بددا  أن یددأيت  ددا أمکندده وبترمجددة البددايق  و فدداألحوط وجو
إذا عجز یأيت بترمجة الکّل  عجز   بقدره. األذكار  عهنا یأيت بسائر    و

م فیمدا كدا  كمدا تقدّد فیده اجللدوس متورّ  یکره اإلقعاء فیده  بدل یسدتحّب  :660مسألة 
بسددم اهلل ): أو یقددول (احلمددد هلل):  یقددول قبددل الشددروع يف الددذكر وأن بددنی السددجدتنی 

كلّ األمسدداء  وبدداهلل  واحلمددد هلل  وخیددر  جيعددل یدیدده    وأن(هددا هللهلل  أو األمسدداء احلسددین 
یقول بعدد الصدالة عدىل  وأن یکون نظره إیل حجره  وأن ة األصابع عىل فخذیه منضمّ 

ل  د األوّ هّ دددديف التش (هدددع درجتدددده وارفدددددل شفاعتددددددوتقبّ ) :)صدىّل اهلل علیدده وآلده( النديّب 
ل حددال الهنددوض یقددوم  وأن یقددو ُثَّ  لد األوّ سددبعا  بعددد التشددهّ  (اهلل سددبحان)وأن یقددول: 
 وأن تضّم املرأة فخذيا  وترفع ركبتهیا عن األرض. (ته أقوم وأقعدحبول اهلل وقّو )عنه: 
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 الفصل الثامن
 يف التسلمي

نافیاهتدا  ولده لده م أجزاهئدا  و بده تدرج عهندا وحتدّل  صدالة وآخدر  وهو واجب يف كّل 
 
ُ
 (لسدالم علدیکما)نیة: والثا (عباد اهلل الصاحلنیلسالم علینا وعىل ا): ویلصیغتان  األ
عدىل األحدوط األویل  واألحدوط لزومدا  عددم تدرك الصدیغة  (ورمحدة اهلل وبركاتده)بإضافة 

 
ُ
إن أیت باأل یستحّب الثانیة و علهیدا   ثانیدة اقتصدر م الاجلمع بیهنما ولکدن إذا قدّد  ویل  و

  فلددیس مددن صددیغ السددالم (بركاتددهورمحددة اهلل و ا الندديّب لسددالم علیددك أّيددا)ا قولدده: وأّمدد
 .ترج به عن الصالة  بل هو مستحّب  وال

ّب  :661مســألة    كمددا جيددب فیدده اجللددوس جيددب اإلتیددان بالتسددلمي عددىل الددهنا العددر
 م.د يف احلکم املتقّد عن التشهّ  عنه كالعاجز  والطمأنینة حاله  والعاجز 

كددان عددن عددذر  :662مســألة  إن  عددىل  إذا أحدددث قبددل التسددلمي بطلددت الصددالة و
نعم إذا نسي التسدلمي   سهوا  الصالة عمدا  و ا ینايفوكذا إذا فعل غیره ممّ  وط لزوما  األح
إن وقع منه املنايف صدّح حّّت  إذا نسدي  ت صدالته و كدان األحدوط اسدتحبابا  إعادهتدا  و

إاّل  ینايف الصالة منه ما  سّلم فإن صدر السجدتنی حّّت   عمددا  وسدهوا  أعداد الصدالة  و
یددادة السددالم عددىل  ُثَّ   د والتسددلميأیت بالسددجدتنی والتشددهّ  یسددجد سددجديت السددهو لز
. با   األحوط وجو

ك يف اجللدددوس حالددده  ووضدددع الیددددین عدددىل فیددده التدددورّ  یسدددتحّب  :663مســـألة 
یکره اإلقعاء كما سبق يف التشهّ   د. الفخذین  و
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 الفصل التاسع
 يف الترتيب

م جيب الترتیب بدنی أفعدال الصدالة عدىل حندو مدا عرفدت  فدإذا عکدس الترتیدب فقدّد 
إن كدان سدهوا  أو عدن جهدل بداحلکم مدن غیدر مؤّخ   را   فإن كان عمدا  بطلت الصدالة  و

ه میکند الع بطلدت وم السدجدتنی عدىل الركدوم ركندا  عدىل ركدن كمدا إذا قدّد تقصیر  فإن قّد 
إن قّد  مضى  - كما إذا ركع قبل القراءة - م ركنا  عىل غیرهالتدارك عىل األحوط لزوما   و

الركن علیه تدارك عىل وجه حیصل الترتیب  وكدذا لدو  م غیر ولو قّد ما ترك   وفات حمّل 
 األركان بعضها عىل بعض. م غیر قّد 

 الفصل العاشر
ة  يف املواال

ینطبدق عدىل  عدین عددم الفصدل بیهندا عدىل وجده الوهي واجبة يف أفعال الصالة   
كددان عددن  لددوالة بفواهتددا وتبطددل الصدد ان )الصددالة(  وهددي هبددذا املعددین مّمددجمموعهددا عنددوا
كثار   یضرّ  سهو  وال یل الركوع والسجود واإل  الطوال. وقراءة السور  من األذكار  هبا تطو
إن ا املواالة  عین توا وأمّ  معتبدرا  يف صددق مفهدوم  یکدن  مل األجزاء وتبابعهدا عرفدا  و

 ن كان األحوط استحبابا  رعایهتا. إجبة ووا الصالة فهي غیر 

 الفصل احلادي عشر
 قنوتيف ال

یضة  وهو مستحّب  یثبدت   ه ملكانت أو نافلدة عددا الشدفع فإّنديف مجیع الصلوات  فر
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ّكداستحباب القنوت فهیا واألحوط اإلتیان به فهیدا برجداء املطلوبّید یتأ د اسدتحباب ة  و
ّیدد مددن  ة خصوصددا  يف الصددبح واجلمعددة واملغددرب  ويف الددوتر القنددوت يف الفددرائض اجلهر
یسدتحّب منه مرّ  النوافل  واملستحّب  يف  ة بعدد القدراءة قبدل الركدوع يف الركعدة الثانیدة  و

 
ُ
یتعدّد اجلمعة قنوتان: قبدل الركدوع يف األ د القندوت يف العیددین ویل وبعدده يف الثانیدة  و

)رضدوان اهلل   وقدال بعدض الفقهداء تعدایلواآلیات كمدا سدیأيت يف موضدعه إن شداء اهلل 
یثبدت ذلدك  نعدم   ملقنوت آخدر  ولکدن  بعد الركوع يف الوتر  ه یستحّب أنّ  علهیم(تعایل 
هدذا مقدام ):  وهدو )علیه السدالم( دعا به أبو احلسن موىس یدعو  ا بعده أن یستحّب 

 رفقدددك مدددن حسدددناته نعمدددة مندددك  وشدددکره ضدددعیف وذنبددده عظدددمي  ولدددیس لدددذلك إاّل 
ـ  ﴿ )صدىّل اهلل علیده وآلده( لدددداملرسك يف كبابك املنزل عىل نبیّ ك قلت ورمحتك  فإنّ  وا ن  اك 

 ـــــي  ل  ق  
ــل    ن  ا  م 

ــالل   ــ ل  ي  ــج  ه  ا ي  م   ب  و   ون  ع 
ـــس  أ  ال  ــــــــه    ار  ح  ــ ـــــــــــس  ي   م  ــــ طددال واهلل هجددوعي    ﴾ون  ر  ف  غ  ت  ـ

ا  وال میلدك لنفسده ضدرّ  مدن ال وهذا السحر  وأنا أسدتغفرك لدذنوب اسدتغفار   وقّل قیامي
ركدوع يف یددعو يف القندوت قبدل ال أن حّب   كمدا یسدت(موتدا  وال حیداة وال نشدورا   وال نفعا  
 العظددمي   اهلل العددّل ال إلدده إاّل    اهلل احللددمي الکددرلال إلدده إاّل  : بدددعاء الفددرج وهددو الددوتر 

   ورّب ومدا بیدهنّن  األرضنی السبع  ومدا فدهیّن  السماوات السبع  ورّب  سبحان اهلل رّب 
بعدنی مؤمندا  أمواتدا  أل   وأن یسدتغفر (العداملنی العظدمي  واحلمدد هلل رّب  العرش وأحیداء    ر
اهلل الذي ال إله  أستغفر )یقول:  ُثَّ  (إلیه وأتوب اهلل رّب  أستغفر )ة: یقول سبعنی مرّ  وأن
كدرام  جلمیدع ظلمدي وجالقّید  هو احلدّي إاّل  إسدرايف عدىل نفسدي رمدوم  ذو اجلدالل واإل ي و

 رّب )یقدول:  ُثَّ  ( لندارهذا مقدام العائدذ بدك مدن ا)ات ات  وسبع مرّ سبع مرّ ( وأتوب إلیه
أسأت وظلمت نفسي  وبئس ما صنعت  وهذي یدي جزاء   ا كسبت  وهذي رقبيت 

 تدر   ضدا حدّّت خاضعة ملا أتیت  وها أنا ذا بنی یدیك  فخذ لنفسدك مدن نفسدي الر
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یقددول:   ةثالمثائددة مددرّ  ( العفددو)یقددول:  ُثَّ   (لددك العتددیب ال أعددود   وارمحددن  اغفددر  رّب )و
 .( ب الرحميك أنت التوا  إنّ وتب عّل 
 كدر مدن ذ ر یتیّس  لقنوت قول  صوص  بل یکيف فیه مایشترط يف ا ال: 664مسألة 

جيز  ة  واألویل قراءة املدأثور سبحان اهلل مخسا  أو ثالثا  أو مرّ  ی  أو دعاء أو محد أو ثناء  و

 .)علهیم السالم( عن املعصومنی
 ت  ورفع الیدین حال التکبیدر  ووضدعهماقبل القنو التکبیر  یستحّب  :665سألة م

یسددتحّب  علددهیم( )رضددوان اهلل تعددایلرفعهمددا حیددال الوجدده  وقددال بعددض الفقهدداء  ُثَّ   و
تنی ونددا منضددمّ تک وأنبسددطهما جدداعال  باطهنمددا حنددو السددماء وظاهرمهددا حنددو األرض  

 یه.یکون نظره إیل كفّ  هبامنی  وأناإل مضموميت األصابع إاّل 
بالقنوت لإلمام واملنفرد واملأموم  ولکن یکره للمأموم  اجلهر  یستحّب  :666مسألة 

 أن ُیسمع اإلمام صوته.
الركدوع رجدع   قبل الوصول إیل حّد  إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر  :667مسألة 

إذا ذكدره بعدد الددخول  إن كان بعد الوصول إلیه قضاه حنی االنتصاب بعد الركدوع  و و
إذا ذكره بعد اهلويف السجود قضاه بعد الصالة ج إیل السجود قبل  ّي السا  مستقبال   و

إذا تركده عمددا   - عىل األحوط لزوما   - یرجع  مل وضع اجلهبة بل یقضیه بعدد الصدالة  و
 كوع فال قضاء له.ه أو بعد ما ذكره بعد الريف حملّ 

ّب  ى وظیفدددة القندددوت بالددددعاء امللحدددون أو بغیدددر تدددؤّد  ال :668مســـألة  عدددىل  العدددر
إن كان الاألحوط   ة الصالة. یقدح ذلك يف صّح  لزوما   و
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 الفصل الثاين عشر
 يف التعقيب
ددر  وهددو االشددتغال بعددد الفددراغ مددن الصددالة بالددذكر  ثالثددا  بعددد  والدددعاء  ومندده أن یکّبِ

 )علهیدا السدالم( تسبیح الزهراء - وهو أفضله - التسلمي  رافعا  یدیه عىل حنو ما سبق  ومنه
بعا   وهو التکبیر  التسدبیح ثالثدا  وثالثدنی  ومنده  ُثَّ  احلمدد ثالثدا  وثالثدنی  ُثَّ  وثالثدنی أر
ا هدو ذلدك مّمد   ومنه غیدر (آیة امللك)  و(آیة شهد اهلل)  و(الکرّس  آیة)  و(احلمد) قراءة
 ة له.يف الکبب املعّد  مذكور  كثیر 



 

 املبحث الثالث
 ت الصالةبطالم

 
ُ
 مور :وهي  
كان احلدث ل:األّو  كبر  أصغر   سواء أ ه مبطل للصدالة أینمدا وقدع يف أثناهئدا  فإنّ  أم أ

نعدم إذا وقدع قبدل ولو وقع سهوا  أو اضطرارا  بعدد السدجدة األخیدرة عدىل األحدوط لزومدا   
یسدتثین مدن احلکدم املدذكور بصّح   یضرّ   السالم سهوا  مل املسدلوس  ة الصدالة كمدا مدّر  و

 م.واملبطون وحنومها واملستحاضة كما تقّد 
 حبیث یوجدب اإلخدالل باالسدتقبال املعتبدر  االلتفات عن القبلة ال عن عذر  اين:الث

یح وحندوه فإّمد كسهو أو قهر  ا االلتفات عن عذر يف الصالة  وأمّ  یکدون فیمدا بدنی  ا أنكر
إّمد الیمنی والیسار  یدد مدن ذلدك ومنده مدا یو ل ا األوّ االسدتدبار  أّمد بلدغ حدّد ا أن یکدون أز

ه يف األثنداء لدزم التوّجد ولکدن إذا زال العدذر  - ال  عدن القضداءفض - یوجب اإلعادةفال
 .إیل القبلة فورا  
سددع يف وقددت یبّ  ر السدداهي إذا تددذكّ  ا الثدداين فیوجددب الددبطالن يف اجلملددة  فددإّن وأّمدد

إاّل دراك ركعة إلالستئناف ولو ب إن تدذكّ  من الوقت وجبت علیده اإلعدادة و بعدد  ر فدال  و
تفدات ن من إدراك ركعة بدال الفإن متکّ  ا املقهور ضاء  وأمّ علیه القجيب  ملخروج الوقت 

إن  علیه قضاؤها. جيب الأمّت صالته و یتمّکن  مل وجب علیه االستئناف  و
یشدترك معده يف احلکدم املدذكور  هذا يف االلتفات عن القبلة بکّل  االلتفدات  البددن و
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یدة جهدة َ ّ التفاتا  فاحشا  حبیدث یوجدب  بالوجه إیل جهة الیمنی أو الیسار   العندق ورؤ
عدن كونده مسدتقبال   ترج معه املصّل  الذي ال ا االلتفات الیسیر ة  وأمّ اخللف يف اجلمل
.بصّح   یضرّ  للقبلة فهو ال إن كان مکروها   ة الصالة و
كدالرقص والوثبدة واالشدتغال ما كان ماحیا  لصورة الصدالة عندد املتشدرّ  الثالث: عة  

يف الددبطالن بدده بددنی  فددرق البدده وحنددو ذلددك  و املعتددّد  ار املقددد ثددل اخلیاطددة والنسدداجة ب
 ثددل حركددة الیددد واإلشددارة هبددا والتصددفیق للتنبیدده   بددأس الصددوريت العمددد والسددهو  و

احنراف عن القبلدة   ات بالاجله واالحنناء لتناول ءيء من األرض  واملشي إیل إحدى
إرضدداعه  وحنددو ذلددك مّمددة والعقددرب ومحددل وقتددل احلّیدد منافیددا  للصددالة  یعددّد  ا الالطفددل و
 عندهم.

  يف أثناهئددا بصددالة تبطددل الصددالة فیمددا إذا أیت :669مســألة 
ُ
خددرى مشددتملة عددىل  

یستثین من ذلك ما إذا شرع يف صدالة اآلیدة  الركوع والسجود ال مثل صالة األموات  و
یأيت بالیومیّ ة فإنّ  ضیق وقت الیومیّ فتبنّی  كلهدا یعود إیل صالة اآلیدة فیُ  ُثَّ  ةه یقطعها و
هدذا املدورد فتبطدل الصدالة  ا يف غیدر (  وأّمد706القطع كما سیأيت يف املسدألة ) من حمّل 
 
ُ
 الثانیة. ویل وتصّح األ

 
ُ
یضدة يف   إذا أدخل صدالة فر كدان التدذكّ  ر خدرى سدهوا  وتدذكّ و قبدل  ر يف األثنداء فدإن 

  الركوع أمتّ 
ُ
إنقة فیتمّ  إذا كانت الثانیة مضیّ ویل إاّل األ بعدد الددخول يف  ر كّ كان التدذ ها  و

ویل عدىل األحدوط لزومدا   ولده حینئدذ  إمتدام الثانیدة إاّل 
ُ
 الركوع بطلدت األ

ُ
ویل  إذا كاندت األ

 قة فیرفع الید عمّ مضیّ 
ُ
یستأنف األ  ویل.ا يف یده و

یددل وشددّك  إذا أیت بفعددل كثیددر  :670مســألة  يف فددوات املددواالة وحمددو  أو سددکوت طو
 إعادهتا. ُثَّ  وط استحبابا  إمتامهاالصورة قطع الصالة واستأنفها  واألح
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یتحقّ التکلّ  لرابع:ا كدان مفهمدا  إّمدق بدالتلفّ م عمدا   و ا ملعنداه ظ ولدو حبدرف واحدد إذا 
ن سأله عن )ب( للتلقنی أو جوابا  عمّ  ظ بدمثل )ِق( أمرا  من الوقایة أو لغیره كما لو تلفّ 

االحتیاط باالجتناب عنه  یترك الاملفهم مطلقا  ف ظ بغیر ا التلفّ ثاين حروف املعجم  وأمّ 
 ن حرفنی مفا زاد.با  مإذا كان مركّ 
ب االحتیدداط باالجتنددا یتددرك البطددل الصددالة بددالتنحنح والددنفي  وت ال :671مســألة 

إذا قددال: عددن األنددنی والتددأوّ  كددان شددکایة إلیدده تعددایل  (بآه مددن ذنددو) أو (آه)ه  و فددإن 
إاّل ت  مل  بطلت. بطل  و

إذا يف  فرق ال :672مسألة  الکالم املبطل عمدا  بنی أن یکدون مدع  اطدب أو ال  و
كره املصّل  كدان ماحیدا  لصدورة الصدال   عىل الکالم أو اضطرّ أ إشدکال يف  ة فدالإلیه فدإن 
إن  م ا الدتکلّ   وأّمدعدىل االحتیداط اللزومدّي  ماحیدا  هلدا فدالبطالن مبدّن  یکدن  ملبطالهنا  و

 -  تقصددیر ال -  قصددورم جهددال  عددن والددتکلّ  - ولددو العتقدداد الفددراغ مددن الصددالة - سددهوا  
ل سددجدتا وّ یوجددب الددبطالن  نعددم جيددب يف األ  ماحیددا  لصددورة الصددالة ملیکددن  مل فددإن

 زوما  كما سیأيت.السهو عىل األحوط ل
ا لصدالة  وأّمدوالدعاء وقدراءة القدرآن يف مجیدع أحدوال ا بأس بالذكر  ال :673مسألة 

.تبطل به الصال الدعاء باملحّرم فال إن كانت اإلعادة أحوط استحبابا   ة و
كدان املخاطدب بده غیدره  یکن  ملإذا  :674مسألة   الدعاء مناجداة لده سدبحانه بدل 

با  االجتناب عنه. (اهلل لك غفر )كأن یقول لشخص   فاألحوط وجو
 لعاطس يف الصالة.األحوط لزوما  ترك تسمیت ا :675مسألة 
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 فصل
 الة وغيرهاالتحّیات يف الص أحكام السالم وسائر 

 جيدوز ة  نعدم  ابتداء السالم وال غیره من أنواع التحّیدللمصّل   جيوز ال :676مسألة 

إذا مل إن أث.یرّد ومضى يف صالته صّح  رّد السالم بل جيب  و  ت و
یدد  ال ثناء الصالة  ثل ما سدّلم بدأنیکون رّد السالم يف أ جيب أن :677مسألة  یز

إذا سّلم علیه مع تقددل السدالم عدىل األحدوط لزومدا  م الظرف یقّد  علیه بشيء  وكذا ال
یف اته حّّت مماثال  للسالم يف مجیع خصوصیّ  یکون الرّد  حوط األویل أنبل األ  يف التعر
سدالم )وكذلك إذا قال:   رّده  ثله (السالم علیك)ذا قال: واجلمع واإلفراد  فإ یر والتنک
إذ(سالم علیکم) أو (السالم علیکم) أو (علیك واب بدأن م بصدیغة اجلدا سدّلم املسدلِّ   و

 : حددال  ا يف غیدر بددنی الدرّد باملثددل وتقددل السدالم  وأّمدد ختّیدر  (علیددك السدالم)قدال مدثال 
علددیکم السددالم ): (م علددیکمسددال)سددن فیقددول مددثال  يف الددرّد باألح ّب الصددالة فیسددتح
 .(ورمحة اهلل وبركاته

. م بامللحون وجب اجلواب  واألحوطإذا سلّ  :678مسألة   لزوما  كونه صحیحا 
إن كان املسلِّ  :679مسألة   ة.ة أجنبیّ أمرازا  أو ا  ممیّ م صبیّ جيب رّد السالم و
میکدن اإلمسداع  م يف حال الصالة وغیرهدا  ولدو ملالسال جيب إمساع رّد  :680مسألة 

م أصّم  یعا  فإن أمکن تفهیمده إّیدكما لو كان املسّلِ اه   أو كان بعیدا  ولو بسبب املشي سر
إ إشارة أو حنوها وجب الرّد ب  فهیا.  جيوز الحال الصالة و يف غیر جيب  مل اّل و

 جيدب مل ( صدّبحك اهلل بداخلیر)الم مثدل: السد ة بغیدر إذا كاندت التحّید :681سألة م
إذا أراد الددرّد  الددرّد  كددان أحددوط وأویل  و إن  بددا  الددرّد  و بقصددد  يف الصددالة فدداألحوط وجو

 .( حه باخلیرهم صبّ اللّ )مثل:  تعایلاهلل ون املخاطب به الدعاء عىل حنو یک



 (  1مهناج الصاحلنی )ج / 262 

 .یکره السالم عىل املصّل  :682مسألة 
إذا سّلم واحد عدىل  :683مسألة  إذا سّلم واحد عىل مجاعة كىف رّد واحد مهنم  و
كدان الدراّد  لده الدرّد   جيدز مل  فرّد واحد مهنم ة مهنم املصّل مجاع إن  عدىل األحدوط لزومدا   و
إذا شدّك زا  یکبىف ا  ممیّ صبیّ  إن كان األحوط استحبابا  الرّد واإلعدادة  و   يفاملصدّل  برّده و
إن جيز   ملاملسّلم قصده مع اجلماعة  أّن   یرّد واحد مهنم.  مل الرّد و

كددىف اجلددواب مددرّ إذا سددّلم مددرّ  :684مســألة  إذا سددّلم بعددد ات عدیدددة  ة واحدددة  و
عندوان  ینطبق علیه    هذا إذا ملىل االحتیاط الوجوّب ع اجلواب فوجوب اجلواب مبّن 

إاّل   .جيب مل االسهتزاء وحنوه و
 مهنمددا عددىل أّي  جيددب  ملد بدنی شخصددنی سددّلم عددىل شددخص مددرّد  إذا: 685مسـألة 

 .الرّد   ال جيوزالرّد  ويف الصالة 
كّل   :686مسألة   عدىل اآلخدر  مهنما الرّد  إذا تقارن شخصان يف السالم وجب عىل 

.  عىل األحوط لزوما 
یّ إذا سلّ  :687ألة مس  .الرّد  جيب  ملة أو مزاحا  أو متاركة م سخر

ا  ثلده وجب اجلواب يف الصالة إّمد (علیکم)بدون  (سالم)إذا قال:  :688مسألة 
یقّد   .(سالم علیکم)أو بقوله:  (علیکم)ر و

 وط لزومدا  أن یدرّد صدیغة فداألح السدالم كدان بدأّي   يف أّن املصدّل  : إذا شدّك 689مسألة 
 .(سالم علیکم)بقوله: 

عدن   خرج عرفا  عصیانا  أو نسیانا  حّّت  ر السالم فورا  فإذا أّخ  جيب رّد  :690مسألة 
إذا شّك جيوز ال  ويف الصالة الرّد جيب   ملة صدق اجلواب يف حال التحیّ  يف اخلدروج    و
إن كان يف الصالة. عن الصدق وجب الرّد   و



 263/ الصالة  مبطالت - الصالةكباب  

 

عدن الدنفس أو  لصدالة لددفع الضدرر  إیل الکدالم يف ااملصدّل   لو اضدطرّ  :691مسألة 
 (.672يف املسألة )  م وبطلت صالته عىل ما مرّ غیره  تکلّ 

وجدده  يف الصددالة أو دعددا أو قددرأ القددرآن عددىل غیددر تعددایل اهلل  إذا ذكددر  :692مســألة 
بددة ملمددن دون قصددد ا العبددادة بددل بقصددد التنبیدده عددىل أمدددر  تبطددل الصددالة  نعدددم   لقر

إّندالد وال یقصد الذكر   مل لو ا القدرآن ظ بطلدت  وأّمدد الدتلفّ رّ ا جدرى عدىل لسدانه جمددعاء و
 یضدّر   مل (قدراءة القدرآن)عدىل مدا قدرأه  ة فلدو صددق عرفدا  يف صدقه قصد القرآنیّ   یعتبر الف

إن ملبصّح   یقصد ذلك.  ة صالته و
إن كانت بغیر  اخلامس: ماهتا إذا كاندت مقدّد  اختیدار  القهقهة  وهي تبطل الصالة و
یّ  إن اختیار ّید تکدن  ملة بل و إاّل  حدوط لزومدا  ة عدىل األاختیار  مدع سدعة الوقدت لإلعدادة و
تبطلهدا إذا كاندت عدن سدهو  والقهقهدة هدي الضدحك املشدتمل  تبطل الصالة  كمدا ال  مل

 م.بالتبّس  بأس الوالترجیع و عىل الصوت واملّد 
وت الصد ولکن حبس نفسه عن إظهار  لو امتأل جوفه ضحکا  وامحّر  :693مسألة 

 فيف بطالن صالته إشکال واألحوط لزوما  إعادهتا.
 د البکدداء عددىل األحددوط لزومددا  سددواء املشددتمل عددىل الصددوت وغیددر تعّمدد الســادس:

 
ُ
كدان أل   أو تعدایلت  فدإذا كدان خوفدا  مدن اهلل مّید الددنیا أو لدذكر  مدور املشتمل علیه إذا 
یّ عایل ولو لقضاء حاجة دنال  له تشوقا  إیل رضوانه  أو تذلّ  بده  وكدذا مدا  بأس الة  فیو
بده  بدأس الا كان راجعا  إیل اآلخدرة  كمدا إذ )علیه السالم( د الشهداءكان منه عىل سیّ 
كدان مدبطال  می  بأن غلبه البکاء فلدم اختیارّي  غیر ا إذا كان إذا كان سهوا   أمّ  لدك نفسده 
إن  يف الوقدت إاّل  یقددر   ة عىل األحوط لزوما   نعدم لدو ملیّ ماته اختیارمقّد تکن   مل أیضا  و

كیا  صّح   ت صالته.عىل الصالة با
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إن كانا قلیلنی  إذا كانا مداحینی للصدورة بدل م السابع: كل والشرب و طلقدا  عدىل األ
كدل أو  بابتالع السکر  بأس الاألحوط لزوما   نعم  املذاب يف الفدم وبقایدا الطعدام  ولدو أ

إن ملتقددّد  حمددو الصددورة بطلددت صددالته كمددا شددرب سددهوا  فددإن بلددغ حددّد  یبلددغ ذلددك   م  و
 به. بأس الف

كدالوتر  وقدد یستثین من مبطلیّ  :694مسألة  ة الشرب ما إذا كدان مشدغوال  بالنافلدة 
یبدا  تشدى مفاجأتده  وهدو عطشدان واملداء أمامده أو  نوى أن یصوم الغد  وكان الفجر  قر

یبا  منه قدر  الرجدوع إیل مکانده  ُثَّ  ي واالرتدواءله التخّطد ه جيوز خطوتنی أو ثالثا   فإنّ  قر
 صالته. القبلة فیمتّ  یستدبر  من دون أن
كدل  أو حندوه  وال بة واليت وجبت بنذر بنی النافلة املندو فیما ذكر  فرق الو یلحدق األ

 . وغیره بشرب املاء يف احلکم املذكور
  الثامن:

ُ
یتعارف  با  كماخرى خضوعا  وتأّد التکفیر  وهو وضع إحدى الیدین عىل األ

ه مبطل للصالة عىل األحوط لزوما  سواء ة  فإنّ د أصحاب بعض املذاهب اإلسالمیّ عن
یعیّ أیت بدده بقصددد اجلزئّیدد ة مطلقددا   هددذا فیمددا إذا وقددع ة أم ال  نعددم هددو حددرام حرمددة تشددر

كدان الوضدع لغدرض آخدر ا إذا وقع سهوا  أو تقیّ عمدا  ويف حال االختیار  وأمّ  التکفیر   ة أو 

 به. بأس الجسده وحنوه ف ب من حّكِ التأّد  ر غی
ه مبطدل للصدالة إذا أیت بده املدأموم بعد متام الفاحتة  فإنّ  (آمنی)د قول تعمّ  التاسع:
ة بل قدد به  وكذا إذا كان تقیّ  بأس الة  أّما إذا أیت به سهوا  فتقیّ حال ال عامدا  يف غیر 

إذا تركدده حینئددذ  أث ولکددن تصددّح  وم فدديف بطددالن املددأم ا غیددر صددالته  وأّمدد جيددب معهددا  و
یعا  إذا أیت بدده  کال فدداألحوط لزومددا  تركدده  نعددم الصددالته بدده إشدد إشددکال يف حرمتدده تشددر

. رة يف املحّل بعنوان الوظیفة املقرّ   شرعا 



یضة – الصالةكباب    265 / قطع الفر

 

 فصل
 الشّك يف حدوث املبطل

أحددددث يف أثنددداء الصدددالة أو فعدددل  هبعدددد السدددالم يف أّنددد إذا شدددّك  :695مســـألة 
 یوجب بطالهنا بین عىل العدم. ما

نددام أو نددام يف  ُثَّ  الصددالة ه أمتّ يف أّندد ه نددام اختیددارا  وشددّك إذا علددم أّندد :696لة مســأ
ه ة الصدالة إذا علدم أّندبدین عدىل صدّح  - دا  غفلة عن كونده يف الصدالة أو تعّمد - أثناهئا

ه غلبدده ة املشددتركة بددنی الصددحیح والفاسددد  وكددذلك احلددال فیمددا إذا علددم أّنددأیت باملاهّیدد
كددان يف أثندداء الصددالة أو بعدددها  كمددا إذا رأى نفسدده نامئددا  يف أّندديف  النددوم قهددرا  وشددّك  ه 
 . ة أو سجود الشکره سجود الصاليف أنّ  السجود وشّك 

 فصل
یضةيف   قطع الفر

جيددوز   جيددوز ال :697مســألة  بددا   و یضددة اختیددارا  عددىل األحددوط وجو ألّي  قطددع الفر
یّ به دینیّ  غرض يمتّ  إنا  كان أو دنیو املسدجد  فدإذا صدىّل يف  اتده ضدرریلزم مدن فو  مل ا  و

إزالة النجاسة كما تقّدم يفا فیه جناسة جاز  يف األثناء علم أّن و   (434) املسألة لقطع و
إن كانت منذورةقطع النافلة مطل وجيوز  لکدن األحدوط    - یل احلندثیؤّد إ ما مل - قا  و

قطدع  مدورد جدواز  استحبابا  ترك ذلك  بدل األحدوط اسدتحبابا  تدرك قطدع النافلدة يف غیدر 
یضة.  الفر

ة ذلدك بصدّح  یضدّر  ع فتركده واشدتغل بالصدالة أث  والإذا وجب القطد :698مسألة 
 صالته.
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 فصل
 الصالة مكروهاتيف 

والعبددث بالیددد   یکددره يف الصددالة االلتفددات بالوجدده قلددیال  وبددالعنی :699مســألة 
یضدة  فیمدا اسدتثن وقدد إاّل  - واللحیة والرأس واألصابع  والِقدران بدنی السدورتنی يف الفر

  وفرقعدددة األصدددابع  والبصددداق  ونفدددي موضدددع السدددجود   - (605م يف املسدددألة )تقدددّد 
یح  والتثدددداؤب  يوالتمّطددد   والتندددداعس  والتکاسدددل  ومدافعدددة البددددول والغدددائط والددددر
   واالمتخاط  والتثاقل

ُ
خرى بدال فصدل بیهنمدا  وتشدبیك ووصدل إحددى القددمنی بداأل

إیل نقد  اخلدامت  والنظدر   وحدیث النفس  قو اجلورب الضیّ أ ّف س اخلُ بْ ولُ   األصابع
يف  ا ذكدددر ذلدددك مّمددد دا   وغیدددر ووضدددع الیدددد عدددىل الدددورك متعّمددد  واملصدددحف والکبددداب

 الت.املفّص 
 ختام

 أحكام الصالة عىل النيّب )صىّل اهلل علي  وآل ( يف الصالة وغيرها
كدان  ره أو ذكدر ملن ذكد )صىّل اهلل علیه وآله( الصالة عىل النيّب  تستحّب   عندده ولدو 

یف أو لقبه أو كنیته أو بالضمیر  . يف الصالة  من دون فرق بنی ذكره بامسه الشر
إن  تکرار  را  استحّب مکرّ  )صىّل اهلل علیه وآله( : إذا ذكر700مسألة  الصالة علیه  و

كبفاء بالصالة اليت هي جزء منه. جواز  د فالظاهر كان يف أثناء التشهّ   اال
عندد ذكدره عدىل الفدور   )صىّل اهلل علیه وآلده( علیه استحباب الصالة :701مسألة 

يف الصدالة  )علدهیم السدالم( اآلل ینبغدي تدرك ذكدر  ة  نعدم الة خاّصدفهیا كیفّید  یعتبر وال
 .)صىّل اهلل علیه وآله( علیه



 

 املقصد السادس
 صالة اآلیات

 وفیه مباحث:

 لاملبحث األّو 
 صالة اآلیاتموارد وجوب 

كددّل جتددب هدد عنددد كسددوف  - عدددا احلددائض والنفسدداء - فمکّلدد ذه الصددالة عددىل 
با   واألحوط  الشمس وخسوف القمر  ولو بعضهما  وكذا عند الزلزلة عىل األحوط وجو
یح السوداء واحلمدراء والصدفراء والظلمدة ف مساوّي  ّو  األویل اإلتیان هبا عند كّل    كالر
كددّل يف السدد الدديت تظهددر  الشدددیدة والصدداعقة والنددار  أیضددا   ف أرّ   ددّو  ماء  بددل عنددد 

 ذلك من املخاوف. كخسف األرض وسقوط اجلبل  وغیر 
اخلوف يف وجوب الصالة للکسوف واخلسدوف وكدذا الزلزلدة   یعتبر  ال :702مسألة 
عبدرة  حصول اخلدوف منده لغالدب النداس  فدال فیعتبر  واألرّ   ف السماوّي ا املخّو وأمّ 
 ف. املخّو  بغیر  عبرة كما ال ف للنادر باملخّو 
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 املبحث الثاين
 صالة اآلیات وقت

وقت الشروع يف صالة الکسدوفنی مدن حدنی الشدروع يف االنکسداف إیل متدام االجندالء  
إذا مل واألحددوط اسددتحبابا  عدددم تأخیرهددا  مددن یدددرك املصددّل   عددن الشددروع يف االجنددالء  و

الركعدة  بدل وكدذا إذا   بقددر قدت إاّل یسدع الو  ها أداء   وكذلك إذا ملركعة صاّل    مقدارالوقت إاّل 
د  بدل یدؤیت هبدا یثبت لصالهتا وقت حمّد   اآلیات فلم ا سائر كعة أیضا   وأمّ عن أداء الر قصر 
. جتب ال مع سعة زمان اآلیة فوهلا  إاّل د حص جرّ   املبادرة إلهیا حینئذ 

كّلدالقدرص حمیکدن   ملبالکسدوف إیل متدام االجندالء ویعلدم   ملإذا  :703مسألة  ه ترقدا  
كّلد یصدّلِ   ا إن كان عاملا  بده وملقضاء  وأمّ ال جيب  مل كدان القدرص حمترقدا   ه ولدو نسدیانا  أو 

بدا  االغتسدال قبدل قضداهئا فیجب القضاء  وكذا إذا صىّل   صالة فاسدة  واألحوط وجو
.یصلّ   ا  وملیّ فیما إذا كان االحتراق كلّ   ها عصیانا 

صدل  مضى الزمان املبّ حّّت  یصّلِ   اآلیات إذا ملالکسوفنی من   غیر يف :704مسألة 
إن كان األحوط األویل االتیان هبا ما دام العمر هبا  و  . باآلیة سقط وجو

كدان البلدد كبیدرا  جدّد الوجدوب  کدان اإلحسداس باآلیدة فلد تدتّص  :705مسألة  ا  و 
 ّص اخدت حیصل اإلحساس باآلیة لطرف منه عند وقدوع اآلیدة يف الطدرف اآلخدر  بنحو ال

 احلکم بطرف اآلیة.
یضدة یومّید :706مسألة  يف  ر سدع وقهتمدا ختّیدة واتّ إذا حصدل الکسدوف يف وقدت فر
 تقدل أّي 

ُ
إن ضداق وقدت إحددامها دون األ إن ضداق وقهتمدا خدرى قددمّ ما شداء  و ها  و

إن شرع يف إحدامها فتبنّی م الیومیّ قّد   ة  و
ُ
خرى عدىل وجده تداف فوهتدا  ضیق وقت األ
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 ها قطعها وصىّل إمتام عىل تقدیر 
ُ
كدان قدد شدرع يف صدالة اآلیدة فتبدنّی  األ  خرى  لکدن إذا 

یقع   القطع  إذا مل صالة اآلیة من حمّل ة یعود إیل ة فبعد القطع وأداء الیومیّ ضیق الیومیّ 
 ة.الفصل بالیومیّ  منه مناف  غیر 

 ُثَّ  ة إذا خاف فوت وقت فضدیلهتاقطع صالة اآلیة وفعل الیومیّ  جيوز  :707مسألة 
إن كان األحوط استحبابا  ترك ذلك.  یعود إیل صالة اآلیة من حمّل   القطع  و

 املبحث الثالث
 صالة اآلیات كيفّیة
كدّل  صالة اآلیات ركعتان  يف كّل  واحدد مهندا   واحدة مخسة ركوعات ینتصب بعد 

یتشدهّ  م  وتفصدیل یسدلّ  ُثَّ  د بعددمهاوسجدتان بعدد االنتصداب مدن الركدوع اخلدامس  و
 ُثَّ  یركدع  ُثَّ  وسدورة (احلمدد) یقدرأ ُثَّ  الصدلوات  ة كمدا يف سدائر حیرم مقارنا  للنّید ذلك أن

 ُثَّ  مخسدة ركوعدات   یدمتّ یركدع  وهکدذا حدّّت  ُثَّ  وسدورة (احلمدد)یرفع رأسه منتصبا  فیقرأ 
يوي إیل السجودینتصب بعد  یصدنع  ُثَّ   فیسجد سجدتنی الركوع اخلامس  و یقوم و
یسلّ یتشهّ  ُثَّ   ال  كما صنع أوّ   م.د و
ق سددورة واحدددة عددىل الركوعددات اخلمسددة  فیقددرأ بعددد أن یفددرّ  جيددوز  :708مســألة 

ة إذا لزومددا  أن یکددون مجلددة تاّمددواألحددوط  - ل بعضددا  مددن سددورةالفاحتددة يف القیددام األوّ 
 ل السدورة وعددم االقتصدار األحدوط لزومدا  االبتدداء فیده مدن أوّ  ة  كمدا أّن آیة تاّمدیکن   مل

یقرأ بعضدا  آخدر  ُثَّ  یركع  ُثَّ  - عىل قراءة البسملة فقط  ال  مدن حیدث قطدع أوّ  یرفع رأسه و
یقرأ بعضا  آخر  ُثَّ  یركع  ُثَّ  یركدع  وهکدذا یصدنع يف القیدام  ُثَّ  من حیث قطدع یرفع رأسه و

یصدنع كمدا صدنع يف  ُثَّ  یسدجد السدجدتنی  ُثَّ  سدورة   یدمتّ الرابع واخلامس حدّّت  یقدوم و
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ُ
كددّل الركعددة األ عددىل  عددةموزّ ة ركعددة فاحتددة واحدددة  وسددورة تاّمدد ویل  فیکددون قددد قددرأ يف 

 .الركوعات اخلمسة
  وجيوز 

ُ
جيدوز ویل عدىل النحدو األوّ أن یأيت بالركعة األ  ل وبالثانیدة عدىل النحدو الثداين و

یق السورة عىل أقّل  ه جيوز العکس  كما أنّ  مدن مخسدة ركوعدات  لکدن جيدب علیده  تفر
ة أو بعدض سدورة  سدورة تاّمد ام الالحق النهتاء السورة االبتدداء بالفاحتدة وقدراءةيف القی
إذا مل تشرع له الفاحتة يف الالحق عىل األحوط لزوما     السورة يف القیام السابق مل یمتّ   و
السدورة يف القیدام اخلدامس فركدع  یدمتّ   القراءة من حیث قطع  نعدم إذا مل عىل بل یقتصر 

قددراءة  ُثَّ  وجبددت علیدده قدراءة الفاحتددة بعددد القیددام للركعددة الثانیددة  فیده عددن بعددض سددورة
 ة الركوعات.ة يف بقیّ له من إتیان سورة تامّ  ُبّدَ  لسورة من حیث قطع  والا

 رابعاملبحث ال
 أحكام صالة اآلیات ومجلة من آداهبا سائر 

يف عددددد  ة يف الدددبطالن بالشدددّك حکدددم هدددذه الصدددالة حکدددم الثنائّیددد :709مســـألة 
إذا شددّك ال يف   أن یرجددع إیل الشددّك   إاّل يف عدددد الركوعددات بددین عددىل األقددّل  ركعددات  و

 يف أنّ  الركعات  كما إذا شّك 
ُ
أو السادس لیکون يف   ویله اخلامس لیکون يف الركعة األ

 الركعة الثانیة فتبطل.
یادهتددا  :710مســألة  ركوعددات هددذه الصددالة أركددان تبطددل بنقصددها عمدددا  وسددهوا  وبز
یعتبدر كمدا يف الیومّید سهوا  عىل األحوط لزوما   عمدا  وكذا يف الصدالة  یعتبدر  فهیدا مدا ة  و
جيدري فهیدا أحکدام  ذلدك  كمدا واجبة ومندوبدة وغیدر  كار ة من أجزاء وشرائط وأذالیومیّ 

 . وبعد التجاوز يف املحّل  السهو  والشّك 
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كددّل  : یسددتحّب 711مســألة  زوج   قیددام فهیددا القنددوت بعددد القددراءة قبددل الركددوع يف 
جيددوز  عددىل قنددوت واحددد قبددل  االقتصددار  فیکددون يف جممددوع الددركعتنی مخددس قنوتددات  و

یسددتحّب  يف  إیل الركددوع وعنددد الرفددع عندده  إاّل  عنددد اهلددوّي  التکبیددر  الركددوع العاشددر  و
 بعد الرفع من الركوع. (مسع اهلل ملن محده)فیقول:  اخلامس والعاشر 

كددان أو قضدداء   مددع  إتیددان صددالة الکسددوفنی یسددتحّب  :712مســألة  باجلماعددة أداء  
یتحمّ  دراك إة  وتددرك بدل اإلمام فهیا القراءة ال غیرها كالیومیّ احتراق القرص وعدمه  و

كه للجماعة ا إذا أدركه يف غیركعة  أمّ  ل أو فیه من كّل اإلمام قبل الركوع األوّ  ره فيف إدرا
ة اجلماعدة يف مشدروعیّ  يف مراعاة مقتضى االحتیاط يف ذلدك  كمدا أّن یترك  الإشکال ف
 صالة الکسوفنی إشکاال  فاألحوط لزوما  اإلتیان هبا فرادى. غیر 

یل يف صالة الکسوف إیل متام االجنالء فإن فرغ قبله  یستحّب  :713مسألة  التطو
عدىل مدن  ه مشتغال  بالدعاء أو یعید الصالة  نعم إذا كان إمامدا  یشدّق جلس يف مصاّل 
یل خفّ  یستحّب خلفه التطو   ( والکهف واحلجدر والنور  )یس   ک الطوال قراءة السور  ف  و

كددّل  كمددال السددورة يف  إ كددّل  و القددراءة يف  مددن الركددوع والسددجود بقدددر  قیددام  وأن یکددون 
یددل  واجلهدددر   يف كسدددوف الشدددمس  وكوهندددا حتدددت بدددالقراءة لدددیال  أو هندددارا   حدددّّت  التطو

 السماء  وكوهنا يف املسجد.
ره من اآلیات بالعلم  وباالطمئندان احلاصدل مدن یثبت الکسوف وغی :714مسألة 
یثبدت  ة  كمدا یثبدت بشدهادة العددلنی  والأو غیره من املنائش العقالئیّ  الرصدّي  إخبار 

 توجب االطمئنان.  لق الثقة إذا ملبشهادة العدل الواحد فضال  عن مط
 عدت الصددالة  واألحددوط اسددتحبابا  التعیددنی مددد السددبب تعددّد إذا تعددّد  :715مســألة 

 لة.لزلزاختالف السبب نوعا  كالکسوف وا



 

 املقصد السابع
 صالة القضاء

ة الديت فاتدت يف وقهتدا عمددا  أو سدهوا  أو جهدال  أو ألجدل جيب قضاء الصالة الیومیّ 
ء أو شددرط ذلددك  وكددذا إذا أیت هبددا فاسدددة لفقددد جددز النددوم املسددتوعب للوقددت أو لغیددر 

يف  املجندون يف حدال جنونده  أو الصديّب قضاء ما تركده  جيب الیوجب فقده البطالن  و
يف حال كفره  وكذا مدا  األصّل  بفعله  أو الکافر  یکن مل حال صباه  أو املغمى علیه إذا 

فیجب علیه قضاء  ا املرتّد تركبه احلائض والنفساء مع استیعاب املانع لتمام الوقت  أمّ 
بتده  وتصدّح  كددان عدن فطدر مدا فاتده حدال االرتدداد بعددد تو إن  بددا  منده و ة  واألحدوط وجو
 ةتستثین مدن وجدوب قضداء الفائتدو اختیاره القضاء عىل املغمى علیه إذا كان بفعله و

 . ة صالة اجلمعة فإّنه إذا خرج وقهتا یلزم اإلتیان بصالة الظهرمن الصلوات الیومیّ 
  الوقددت أو أفدداق املجنددون أو املغمددى علیدده يف أثندداء إذا بلددغ الصدديّب  :716مســألة 
وجب علدهیم القضداء  ركعة من الوقت  فإذا تركوا  األداء إذا أدركوا مقدار وجب علهیم 
احلائض والنفساء إذا طهرت يف أثناء الوقت  نعدم وجدوب األداء مدع  وهکذا احلکم يف

  للصددالة مددع الطهددارة الترابّیددة أو مددع عدددم سددعته لتحصددیل سددائر عدددم سددعة الوقددت إاّل 

ك إذا دددمثدل ذل اء يفدددوب القضدددك وجدد  وكذلّي زوماط اللددعىل االحتی مبّن ط دددددالشرائ
 حّّت فات الوقت. یصّلِ  مل

النفداس بعدد مدا مضدى مدن  احلدیض أو غمداء أواإل طدرأ اجلندون أو إذا :717مسـألة 
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واحلضدر  والتدیّمم  ذلدك الوقدت مدن السدفر  یسع الصالة حبسب حالده يف قت مقدار الو
ضداء  بدل األحدوط وجدب الق یصدّلِ  ومل واملرض والصّحة وحنو ذلكوالوضوء والغسل  
ضدیق الوقدت ما إذا كان متمّکندا  مدن أداء الصدالة مدع الطهدارة الترابّیدة للزوما  القضاء فی
ة الشدرائط متمّکندا  مدن حتصدیل بقّید یف ذلك بنی كونده فرق الالغسل  و عن الوضوء أو

 الصورة األخیرة. عدمه عىل األحوط لزوما  يفل دخول الوقت وقب
ة یقضدي مدا فاتده مدن سدالمیّ ق اإلرَ الِفد رجع إیل مذهبنا من سدائر من : 718 مسألة

إاّل  كددان یددراه فاسدددا  يف مذهبدده  و  فلددیس علیدده الصددالة قبددل ذلددك أو أیت بدده عددىل حنددو 
 بددنی املخددالف األصددّل  فددرق الابا  اإلعددادة مددع بقدداء الوقددت  وقضدداؤه  واألحددوط اسددتحب

 وغیره.
كددان مددع العلددم أم اجلهددل  ومددع جيددب القضدداء عددىل السددک :719مســألة  ران  سددواء أ
 عىل وجه العصیان أم للضرورة أو لإلكراه. االختیار 

 النافلددة ة مدن الفدرائض عدددا العیددین  حدّّت الیومّید جيدب قضداء غیددر  :720مسـألة 
م حکدم قضداء صدالة اآلیدات يف  عدىل األحدوط لزومدا   وقدد تقدّد املنذورة يف وقت معنّی 

 ه.حملّ 
والسدفر  نعدم  وقت من اللیل والهنار  ويف احلضر  القضاء يف كّل  جيوز : 721مسألة 

إذا كان يف  یقضي ما فاته قصرا  قصرا  ولو يف احلضر  وما فاته متاما  متاما  ولو يف السفر  و
 الوقت. ويف بعضه مسافرا  قضى ما وجب علیه يف آخر  الوقت حاضرا   بعض

كن ال: 722مسألة  قصدرا  عدىل األحدوط  قضى تخییر إذا فاتبه الصالة يف بعض أما
إذا   ا إذا خدرج ورجدع أو خدرج وملال  عّمدترج من ذلك املکان  فض  لزوما  ولو مل یرجدع  و
 والتمام احتیاطا  فالقضاء كذلك. ا جيب فیه اجلمع بنی القصر كان الفائت ممّ 
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تددة  غیرهددا مددن النوافددل املوقّ  قضدداء النوافددل الرواتددب  بددل یسددتحّب  :723مســألة 
كّ  وال إذا عجز  د قضاء مایتأ لده  عدن قضداء الرواتدب اسدتحّب  فات مهنا حال املرض  و
إن  لصدقة عن كّل ا  . ّد لصالة الهنارمفّد لصالة اللیل وم یتمّکن  ملركعتنی  ّد  و

بعضدها مدع بعدض  ة الالیومّید يف قضداء الفوائدت غیدر  الترتیب  یعتبر ال :724مسألة 
بدة ة فیجدب الترتیدب بیهندا إذا كاندت مترتّ الفوائدت الیومّید اة  وأّمدبالنسبة إیل الیومیّ  وال

ین وا الترتیدب   یعتبدر الكدذلك فد تکدن  مل ا إذالعشائنی من یوم واحد  أّمدباألصل كالظهر
 بیهنا يف القضاء عىل حنو الترتیب يف الفوات  من دون فرق بنی العلم به واجلهل.

یکفیدده صددبح ومغددرب علیدده إحدددى الصددلوات اخلمددس  إذا علددم أّن : 725مســألة 
باعّیدد كددان مسددافرا   والعصددر  دة بددنی الظهددر ة  مددرّد ة بقصددد مددا يف الذّمددور إذا  والعشدداء  و

إن ة مرّد الذمّ  ة بقصد ما يفیکفیه مغرب وثنائیّ  بع  و ه كان مسافرا  أنّ  یعلم ملدة بنی األر
باعّیدة مرّد أو حاضرا  یأيت بثنائیّ  بع ور یتخّیددة بدنی الدثالث ومغدربة مدرّد دة بنی األر  ر   و

 واإلخفات. دة يف مجیع الفروض بنی اجلهر يف املرّد 
دتنی يف اخلمدس مدن یدوم علیده اثنتدنی مدن اخلمدس مدرّد  : إذا علم أّن 726مسألة 

باعیّ  ُثَّ  وجب علیه اإلتیان بأربع صلوات  فیأيت بصبح   والعصدر  دة بدنی الظهدر ة مرّد ر

باعّیدد ُثَّ  مغددرب  ُثَّ  كددان مسددافرا  یکفیدده ثددالث وا دة بددنی العصددر ة مددرّد ر إن  لعشدداء  و
 نی الظهدر دة بدة مدرّد ثنائیّ  ُثَّ  ومغرب   والعصر دة بنی الصبح والظهر ة مرّد صلوات: ثنائیّ 

إن العصر و ه كان مسدافرا  أو حاضدرا  أیت رمدس صدلوات  فیدأيت أنّ  یعلم  مل والعشاء  و
 ُثَّ  والعصددر  دة بددنی الظهددر مددرّد  ةبرباعّیدد ُثَّ  والعصددر  دة بددنی الصددبح والظهددر ة مددرّد بثنائّیدد
  دة بددنی العصددرة مددرّد برباعّیدد ُثَّ  والعشدداء  والعصددر   دة بددنی الظهددرة مددرّد بثنائّیدد ُثَّ   غددرب 
 والعشاء.
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علیده ثالثدا  مدن اخلمدس وجدب علیده اإلتیدان بداخلمس   إذا علم أّن  :727مسألة 
كددان الفددوت يف السددفر  إن  بددع صددلوات ثنائّیدد و بددنی الصددبح والظهددر   دةة مددرّد یکفیدده أر

 وثنائّیددد
ُ
 دة بدددنی العصدددر ة مدددرّد ثنائّیددد ُثَّ  مغدددرب  ُثَّ  والعصدددر  دة بدددنی الظهدددر خدددرى مدددرّد ة  

بع مهنا أیت بداخلمس متامدا  إذا كدان يف احلضدر  وقصدرا  إذا  إذا علم بفوات أر والعشاء  و
یعلددم حددال بقّیدد حصددول  يف اجلمیددع عددىل ا ذكرنددا  واملدددار ة الفددروض مّمدكدان يف السددفر  و
 ة ولو عىل وجه التردید.العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّ 

یضددة أو فددرائض  ذا شددّك إ :728مســألة  إذا علددم  جيددب  مليف فددوات فر القضدداء  و
كثددر  د بددنی األقددّل بددالفوات وتددرّد  كددان األحددوط عددىل األقددّل  لدده االقتصددار  جدداز  واأل إن    و
  حیصل العلم بالفراغ.حّّت  استحبابا  التکرار 

يف  حیصددل الهتدداون  مددا مل التددأخیر  يف القضدداء  فیجددوز   الفددور جيددب ال :729 مســألة
یغ الذمّ   ة.تفر
اإلتیدان باحلاضدرة ملدن  تقددل القضداء عدىل احلاضدرة  فیجدوز جيب  ال :730مسألة 

إاّل  علیه القضاء ولو كان لیومه  بل یستحّب   ذلك إذا خداف فدوت فضدیلة احلاضدرة  و
إن استحّب  كدان األحدوط اسدتحبابا  تقددل الفائتدة خصوصدا  يف فائتدة  تقدل الفائتدة  و

یسدددتحّب  مدددا  االعددددول إیل الفائتدددة مدددن احلاضدددرة إذا غفدددل وشدددرع فهیددد ذلدددك الیدددوم  و
 .تزامحها الفائتة الاحلاضرة و عنّی تب ویف ضیق الوقت فوات وقت فضیلهتا یوجب   مل

 ملن علیه القضاء اإلتیان بالنوافل. جيوز  :731مسألة 
كدان اإل بل یستحّب  جيوز  :732مسألة  مدام قاضدیا  اإلتیان بالقضاء مجاعة  سواء أ
إحددی  ياقتداء مدن یقضد فیجوز  مام واملأموم اد صالة اإلحّت ا جيب الیا   وأیضا  أم مؤّد 

  الصلوات الیومّیة  ن یصّل 
ُ
 خری.األ
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عد ذلدك ب وعلم بارتفاع العذر  ة لعذر من الصالة التامّ  یتمّکن مل من  :733سألة م
جيدوز  فاألحوط لزوما  له مطلقا  تأخیر  إذا علدم  لده البددار  القضاء إیل زمان رفدع العدذر  و
وعدم ارتفاعه أیضا   ولکدن إذا  العمر  بل إذا احتمل بقاء العذر  بعدم ارتفاعه إیل آخر 
بددا  مطلقددا  جتدیددد القضدداء فیمدد قضددى وارتفددع العددذر  كددان اخللددل يف فدداألحوط وجو ا إذا 

 جتدیده إذا كان اخللل يف غیرها. جيب الن  واألركا
كدددان علیددده فوائدددت وأراد أن :734مســـألة  یقضدددهیا يف ورد واحدددد أّذن وأقدددام  إذا 

 
ُ
إذا أراد اإلتیددان بدداألذان فهیددا أیضددا  أیت بدده  ویل  واقتصددر لددأل عددىل اإلقامددة يف البددوايق  و

.رجاء  عىل   األحوط لزوما 
إن كان عاجزا  عدن اء الفوائت ما دام حیّ االستنابة يف قض جتوز  ال :735مسألة  ا  و
.  إتیاهنا أصال 
ین الطفددل عددىل أداء الفددرائض والنوافددل وقضدداهئا  بددل  یسددتحّب  :736مســألة  متددر
  أجزأت.عبادة  وعباداته مشروعة  فإذا بلغ يف أثناء الوقت وقد صىّل  عىل كّل 

 فصل
 قضاء صالة املّیت من ولّی 

با  لوّ   :737مسألة  كبر  وهو الولد الذكر  - تاملیّ  األحوط وجو  - حدال املدوت األ
 عدددا الواجبددة بالنددذر  - ؤمن مددن الفددرائض الیومّیددة وغیرهدداأن یقضددي مددا فددات أبدداه املدد

علیده  جيدب الیقضده  فد مدن ندوم وحندوه إذا متّکدن األب مدن قضدائه ومل لعذر  - املوّقت
یددتمّکن مددن قضددائه  مددا ملفیدده و یعددذر  قضدداء مددا فاتدده عمدددا  أو أیت بدده فاسدددا  جلهددل ال

كددان األحددوط األویل أن لضددیق الوقددت أو إن  عندده مجیددع ذلددك  كمددا أّن  يقضددی غیددره  و
 
ُ
. ّم األحوط األویل القضاء عن األ  أیضا 
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إذا   علیده القضداءجيدب  ملا  أو جمنونا  املوت صبیّ  حال إذا كان الوّ   :738مسألة 
 بلغ أو عقل.
ما عىل حنو الوجوب كان الوجوب علهی لسّن : إذا تساوى الذكران يف ا739مسألة 
یع كما إذا تعّد  فرق ال  بالکفاّ   د أو كان د الفائت  وعدمه كما إذا احّت بنی إمکان التوز
.  وترا 

كبر  :740مسألة  القضداء عدىل أّي جيب   ملنی أو أشخاص بنی شخص إذا اشتبه األ
إن كان األحوط األویل العمل عىل حنو  .لکفاّ  الوجوب ا واحد مهنم  و

ا وجدب علیده أداؤه عدن ت مّمدقضداء مدا فدات املّید عىل الدوّ   جيب ال :741مسألة 
 بإجارة أو غیرها.غیره 

 لو كان ممنوعا  عن اإلرث بقتل أو غیره. القضاء عىل الوّ   جيب ال :742مسألة 
كبر  :743مسألة  القضاء عىل غیدره مدن إخوتده  جيب ال بعد موت أبیه إذا مات األ
كبر  كبر  و األ  إخراجه من تركبه. جيب الفاأل

 وكذا إذا استأجره الدوّ   ت سقط عن الوّ  ع شخص عن املیّ إذا تبرّ  :744مسألة 
عنده  ت باالسدتئجار یسقط عنه  ولدو أوىص املّید یعمل فال  ا إذا ململ األجیر  وأمّ وقد ع

بالعمدل  جیدر وأیت األ سدواء أمّت االسدتئجار  ة نافذة شرعا  سقط عن الدوّ  وكانت الوصیّ 
 صحیحا  أم ال.
إذا شددّك  جيددب ملت يف فددوات ءيء مددن املّیدد إذا شددّك  :745مســألة  يف  القضدداء  و
إذا علدم بفدوات ءيء وشدّك عدىل األقدّل  له االقتصار  مقداره جاز  يف قضداء أبیده لده    و

با  قضاؤه.  فاألحوط وجو
جيدب  ملقضداؤه  عىل الدوّ  جيب  اله ما أو فات ت وّ  للمیّ یکن  ملإذا  :746مسألة 
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كددان القضدداء أحددوط اسددتحبابا  بالنسددبة إیل غیددر  إن   القضدداء عندده مددن صددلب املددال  و

ین من الورثة.  القاصر
كبر  :747ألة مس كبر  من ال املراد من األ إن وجد من هو أسدبق منه سنّ  یوجد أ ا   و

 انعقادا  للنطفة.منه بلوغا  أو أسبق 
یبلدغ   مل فیده مدا التدأخیر  ت فیجدوز املّیدن يف القضداء عد الفدور جيب  ال :748مسألة 
 حّد اإلمهال.
مدن  ا فاتدت لعدذر یددري أهّند ت فوائدت ولکدن العىل املّید علم أّن  إذا :749مسألة 

 علیه القضاء. جيب ال نوم أو حنوه أو ال لعذر 
تکلیددف نفسدده اجهتددادا  أو  والسددهو یراعددي الددوّ   يف أحکددام الشددّك  :750مســألة 

 جزاء الصالة وشرائطها.تقلیدا   وكذا يف أ
الصالة حبسب حالده قبدل  مقدار  إذا مات يف أثناء الوقت بعد مضّي  :751مسألة 
با  للوّ  أن یصّل   قضاؤها عنه.   فاألحوط وجو



 

 املقصد الثامن
 ما یلحق هبا من أحكام اإلجارة والنيابةو   صالة االستئجار

إذا   يف احلدّا إاّل  - جدزهم عهنداالنیابدة عدن األحیداء يف الواجبدات ولدو مدع ع جتوز  ال
كدددان مّمددد   فیجدددب علیددده احلدددّا   ن اسدددتقرّ كدددان عددداجزا  عدددن املباشدددرة وكدددان موسدددرا   أو 

ة مثدل ات العبادّیدالنیابدة عدهنم يف بعدض املسدتحبّ  وجتوز  - عنه یستنیب من حیّا  أن
یارة قبر ن لیس  کّ والعمرة  والطواف عمّ  احلّا   وقبور  ه()صىّل اهلل علیه وآل النيّب  ة  وز

النیابدددة يف مجیدددع  یتبدددع ذلدددك مدددن الصدددالة  بدددل جتدددوز  ومدددا )علدددهیم السدددالم( ةاألمّئددد
 .اتالنیابة عن األموات يف الواجبات واملستحبّ  ات رجاء   كما جتوز املستحبّ 
كمدا  - اتإهداء ثواب العمل إیل األحیاء واألموات يف الواجبات واملسدتحبّ  وجيوز 

 - )علدهیم السدالم( ةء أصدحاب األمّئدله عن بعض أجاّل ورد يف بعض الروایات وحکي فع
 ت.أو میّ  حّي   أن یعطي ثواب عمله آلخر  تعایلبأن یطلب من اهلل 

العبددادات عددن األمددوات  وتفددرغ  للصددالة ولسددائر  االسددتئجار  جيددوز  :752مســألة 
.و أجنبیّ وارثا  أ ا  أوا  أو ولیّ وصیّ  هتم بفعل األجیر  من دون فرق بنی كون املستأجر ذمّ   ا 

ا   العقددل  وكددذا اإلمیددان والبلددوغ عددىل األحددوط لزومدد األجیددر  يف یعتبددر  :753مســألة 
یعتبددر  عدداؤه ذلددك عددىل األحددوط اّد  یکدديف صددل العمددل نیابددة  والإتیاندده بأ أیضددا  إحددراز  و
ة فیده الصدّح  جدراء أصدالةإصّحته أمکن  صل إتیانه به نیابة وشّك يفأ أحرز  لزوما   ولو
یقدددة  - اجهتدددادا  أو تقلیددددا   - كونددده عارفدددا  بأحکدددام القضددداءمدددع احتمدددال  أو عارفدددا  بطر
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ّب  ت بدأنعدن املّید یقصدد النیابدة أن وجيب عدىل األجیدر  االحتیاط   یدأيت بالعمدل القدر
یکيف يف وقوعه ت بة املیّ مطابقا  ملا يف ذمّ  یغها  و   یقصدد امتثدال األمدر أن ا  بّیدقرقصد تفر

بّید ا  قبدل اإلجدارة وصدار استحبابیّ  ي كانه إلیه بالنیابة الذاملتوّج  ا  بعددها  كمدا إذا وجو
یترتّ ت فاملتقرّ النیابة عن املیّ  نذر   ت.ة املیّ ب علیه فراغ ذمّ ب بالعمل هو النائب  و

یراعددي  كددّل  اسددتئجار  جيددوز  :754مســألة  مددن الرجددل واملددرأة عددن الرجددل واملددرأة  و
ّیدد ل جيهددر واإلخفددات حددال نفسدده  فالرجدد يف اجلهددر  األجیددر  كددباجلهر إن  ان نائبددا  عددن ة و

إ جهر  املرأة  واملرأة ال  ن نابت عن الرجل.علهیا و
 مطلقددا  عددىل األحددوط لزومددا  كالعدداجز  ذوي األعددذار  اسددتئجار   جيددوز ال :755مســألة 

غیدرهم  بدل يف  ر  إذا تعدّذ م إاّل ة أو املسدلوس أو املتدیمّ عن القیام أو عن الطهدارة اخلبثّید
مراعاة مقتضدى االحتیداط يف ذلدك  یترك  الإشکال  ف ع العاجز ت مع تبرّ املیّ ة فراغ ذمّ 
یکيف تبرّ  استئجار  نعم جيوز  إن كان األحوط استحبابا  خالفه.ذي اجلبیرة و  عه و

إذا اسدددتأجر  إیل زمدددان رفدددع العدددذر   التدددأخیر عددداجزا  وجدددب علیددده  فصدددار  القدددادر  و
إن  ضاق الوقت انفسخت اإلجارة. و

اإلتیان بالصالة عىل مقتضى تکلیف نفسده اجهتدادا  أو  لألجیر  جيوز  :756مسألة 
أو  ت أو الددوّ  مددن املّیدد الغیددر  ق اإلجددارة بالصددحیح يف نظددر  مددع تقییددد متعّلددتقلیدددا   إاّل 
حیا  أو النصراف إطالقه إلیه  فإنّ غیرمها إمّ  دئذ  العمدل  قتضدى ه تکون وظیفته عنا صر
تقیید آخدر  كمدا إذا قّیدده  بفساد العبادة  وهکذا احلکم يف أّي ن معه یتیقّ   التقیید ما مل

إن أمکدن عالجهدا فإّند بإعادة الصالة مع حصول الشّك   علیده ه یتعدنّی أو السهو فهیا و
 العمل  قتضى ذلك.

أو  للتقییدددد بدددذلك صدددرحیا   - إذا كاندددت اإلجدددارة عدددىل حندددو املباشدددرة :757مســـألة 
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ع عنده یتبدرّ  لغیره أن غیره للعمل وال یستأجر  أن ألجیر ل  جيوز ال - النصراف اإلطالق إلیه
 یسدتأجره باألقدّل  أن  جيدوز الغیدره  ولکدن  لده أن یسدتأجر  جداز  ا إذا كاندت مطلقدةفیه  أمّ 

هذا مع عدم احندالل  قلیال   إذا أیت ببعض العمل ولو قیمة من األجرة يف إجارة نفسه إاّل 
 - كمدددا لعّلددده املتعدددارف - لصدددلوات و إاّل اإلجدددارة إیل إجدددارات متعدددّددة حبسدددب عددددد ا

یستأجر  أن جيوز  فال  إجارة نفسه. باألقّل قیمة من األجرة يف للبايق یأيت ببعضها و
كلّ   نة فلمة معیّ مّد  لألجیر   املستأجر إذا عنّی  :758مسألة  ه أو بعضه یأِت بالعمل 
إذا أیت  بددإذن مددن املسددتأجر اإلتیددان بدده بعدددها إاّل   جيددز ملفهیددا   بدده بعدددها بدددون إذندده و
إن برئت ذمّ   مل  ة املنوب عنه بذلك.یستحق األجرة و

أجدرة  األجیدر  إذا فسخت اإلجارة بعدد العمدل لغدب أو لغیدره اسدتحّق  :759مسألة 
یددد مددن األجددرة املثددل  وكددذا إذا تبددنّی   بطددالن اإلجددارة  ولکددن إذا كانددت أجددرة املثددل أز

 الزائد. یستحّق   ا  بذلك ملحنی اإلجارة عامل جیر اة وكان األاملسمّ 
ات جيدب ة العمل من حیث االشتمال عىل املسدتحبّ  كیفیّ تعنّی   مل إذا :760مسألة 

 اإلتیان به عىل النحو املتعارف.
 ة أو بعددض مددا یلزمددهالركنّیدد بعددض الواجبددات غیددر  إذا نسددي األجیددر  :761مســألة 

یغ ذّمدجارة حقیقة هق اإلات فإن كان متعلّ اإلتیان به من املستحبّ  كمدا  - تة املّیدو تفر
اإلجدارة بدذات ا مع تعّلدق وأمّ  األجرة كاملة  استحّق  - ملتعارفةهو احلال يف اإلجارات ا
حندو تنبسدط األجدرة علیده یدنقص  عدىل - مدثال   - باملستحّب  اإلتیانالعمل فإن لوحظ 
إن أخذ شدرطا  اقتضدى ثبدوت اخلیدار   مهنا بالنسبة ي عندد ختّلفده فلدو فسد للمسدتأجر  و
إن كدان فعلیه لألجیر   یسدتحّق  علیده مل  ّصصدا  للعمدل املسدتأجر  أجرة مثل العمدل  و
. األجیر   شیئا 
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كثر  علیه بنی األقّل  د العمل املستأجر إذا ترّد  :762مسألة  عدىل  االقتصار  جاز  واأل
إذا ترّد األقّل   د بنی متبایننی وجب االحتیاط باجلمع.  و

 عندده ولددو إمجدداال   مثددل أن ینددوي مددن قصددده جيددب تعیددنی املنددوب :763مســألة 
 أو صاحب املال أو حنو ذلك. املستأجر 
انفسدخت اإلجدارة مدع  ت قبدل عمدل األجیدر ع عدن املّیدع متبرّ إذا تبرّ  :764مسألة 
 تده واقعدا  وكدان العمدل املسدتأجر ا إذا احتمل عدم فدراغ ذمّ ت  وأمّ ة املیّ الیقنی بفراغ ذمّ 

یغ فیجب علیه حینئذ  العمل عىل طبق اإلجارة.یؤیت به باحت ما علیه یعّم   مال التفر
مجاعددة   مددع عدددم اشددتراط االنفددراد اإلتیددان بصددالة االسددتئجار  جيددوز  :765مســألة 

ة املندوب باشدتغال ذّمد یعلدم ملولکن إذا كان اإلمام أجیدرا  و أم مأموما   إماما  كان األجیر 
كدان املدأمومة أشدکل االعنه بالصالة بأن كانت صدالته احتیاطّید أجیدرا   ئتمدام بده  ولدو 

 لإلمام ترتیب أحکام اجلماعة عىل اقتدائه. یکن  ملة وكانت صالته احتیاطیّ 
علیدده واشددترطت  قبددل اإلتیددان بالعمددل املسددتأجر  إذا مددات األجیددر  :766مســألة 

بطلددت اإلجددارة   ق اإلجددارة خصددوص العمددل املباشددرّي املباشددرة عددىل حنددو یکددون متعّلدد
إناألجرة املسمّ وارث رّد ووجب عىل ال تشدترط املباشدرة وجدب عدىل   مل اة مدن تركبده  و
إذا الدیون املالیّ  يف سائر من تركبه  كما  الوارث االستئجار  جيدب  ملله تركة  تکن  ملة  و

یبیق املیّ   ة بالعمل أو باملال.ت مشغول الذمّ عىل الوارث ءيء و
علیده صدالة  جر املسدتأ يف أّن  مثال  فشّك  نفسه لصالة شهر  إذا آجر  :767مسألة 
 وجب االحتیاط بداجلمع  وكدذا لدو آجدر  جر ؤاالستعالم من امل میکن  ملو أو احلضر  السفر 

 مثال  وجب اإلتیان هبما. ا الصبح أو الظهر يف أهّن  نفسه لصالة وشّك 
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ه أیت هبا قبدل موتده أو أنّ یعلم   ملت فوائت وه كان عىل املیّ علم أنّ إذا  :768مسألة 
 كانت حبکم ما علم عدم إتیانه به.  ال

بددع ركعددات مددن الددزوال يف یددوم معددنّی  إذا آجددر  :769مســألة   إیل نفسدده لصددالة أر
ذلك الیوم وجب  یصّلِ عصر   أربع ركعات ومل  من الوقت مقدار  بيقحّّت  ر الغروب فأّخ 

یّ  اإلتیددان بصددالة العصددر  إنة حیکددم بصددّح ولکددن لددو أیت بالصددالة االسددتئجار أیت  هتا  و
یّ  وفددّوت بصددالة نفسدده البددة كددان لدده فسددي اإلجددارة واملط ة عددىل املسددتأجر االسددتئجار
إن زادت عددىل األجددرة  اة  ولدده أن البدداألجرة املسددمّ  یطالددب بددأجرة املثددل و یفسددخها و

 اة.املسمّ 
ى ه أّد بأّندد حددال اإلخبددار  عدالددة األجیددر  األحددوط اسددتحبابا  اعتبددار  :770مســألة 

إن استؤجر  ما  كان یکيف االطمئنان بصدقه  بل یکيف االطمئنان بأصل صدور  علیه  و

 العمل منه نیابة مع احتمال إتیانه به عىل الوجه الصحیح.

 فصل
 أمارات املوت وظيفة من علي  واجبات شرعّیة عند ظهور 

إیل  جيددب عددىل مددن علیدده واجددب مددن الصددالة والصددیام أن یبددادر  :771مســألة 
املسدتقبل  ن من االمتثدال يفبالتمکّ  یطمّ    ت  بل إذا ملذا ظهرت أمارات املوالقضاء إ

وكان له مال لزمه االسدتیثاق مدن أدائده عنده بعدد  وجبت علیه املبادرة أیضا   فإن عجز 
تدرج حینئدذ  وفاته ولدو بالوصدیّ  إن مدن ثلثده كسدائر  ة بده  و لده مدال یکدن  مل الوصدایا  و
.ه الوصیّ عا  وجبت علیعنه تبرّ  یقضیه شخص آخر  واحتمل أن  ة به أیضا 

كددان علیدده دیددن إذا  للندداس وكددان لدده تركددة لزمدده االسددتیثاق مددن وصددوله إیل  مدداّ   و
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 حیددّل   هاد علهیددا  هددذا يف الدددین الددذي ملة بدده واالستشددصدداحبه بعددد مماتدده ولددو بالوصددیّ 
إاّل  یکن  ملیطالبه به الدائن أو   أجله بعُد أو حّل ومل املبدادرة  فتجب قادرا  عىل وفائه  و

إن إیل إذا كدان علیده ءيء مدن احلقدوق الشدرعیّ   مل وفائده فدورا  و ة مثددل تدف املدوت  و
كددان متمکّ  ال  وجبددت املبددادرة إیل ذلددك نددا  مددن أدائدده فعددالزكدداة واخلمددس واملظددامل فددإن 

إن علم ببقائه حیّ  التأخیر   جيوز الو  .ا  و
إن عجز  عد وفاته ولدو عن األداء وكانت له تركة وجب علیه االستیثاق من أدائه ب و

إن الوصدیّ ب ي مدا علیده بعددض یدؤّد  ركدة واحتمدل أنلده ت یکدن  ملة بده إیل ثقدة مدأمون  و
إحسانا  وجبت الوصیّ املؤمننی تبرّ  ة ة به أیضا   هدذا ودیدون النداس واحلقدوق املالّیدعا  و

إن ملشرعیّ ال نعدم للخمدس حکدم تّصده  ت هبدا یدوِص املّید  ة خترج مدن أصدل التركدة و
 .(1254ألة )املس يف سیأيت



 

 املقصد التاسع
 صالة اجلماعة

 وفیه فصول:
 لالفصل األّو 

 موارد مشروعّیة اجلماعة
ة تثبدت مشدروعیّ   ه ملصدالة الطدواف فإّند لفرائض  غیدر اجلماعة يف مجیع ا تستحّب 

ّكددد یتأ ة  ة خصوصدددا  يف األدائّیدددیومّیدددد االسدددتحباب يف الصدددلوات الاجلماعدددة فهیدددا  و
شاءین  وهلا ثواب عظمي  وقد ورد يف احلّث علهیا والدذّم عدىل يف الصبح والع سّیما وال
كثر   كثیرة ومضامنی عالیة مل ها أخبار ترك  ات.املستحبّ  یرد مثلها يف أ

جتددب اجلماعددة يف اجلمعددة والعیدددین مددع اجتمدداع شددرائط الوجددوب  :772مســألة 
العرض ذلدك  نعدم قدد جتدب بد باألصل يف غیر جتب  الا  وهتوهي حینئذ  شرط يف صّح 

 أو حنددوه  أو لضددیق الوقددت عددن إدراك ركعددة أو عددن إدراك متددام الصددالة فیدده إاّل  لنددذر 
 ذلك.  هیا أو لغیر باالئتمام  أو لعدم تعّلمه القراءة مع قدرته عل

إن وجبدت بالعدارض تشرع اجلماعة لشيء من النوافل األصلیّ  ال :773مسألة  ة و
 تسددتثین مددن ذلددك صددالة االستسددقاء فددإّن أو حنددوه مطلقددا  عددىل األحددوط لزومددا   و لنددذر 

اجلماعدة يف  نفال  بالعارض  فتجدوز  هبا فیما صار  بأس الاجلماعة مشروعة فهیا  وكذا 
 شرائط الوجوب. ر صالة العیدین مع عدم توفّ 
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خرى  ة  ن یصّل  إحدى الصلوات الیومیّ اقتداء من یصّل  جيوز  :774مسألة 
ُ
 األ

إن اختلفددا بدداجلهر   اآلیددة والتمددام  وكددذا مصددّل    واألداء والقضدداء  والقصددر واإلخفددات و
إن اختلفددت اآلیتددان كمددا إذا اقتدددى يف صددالة الکسددوف قضدداء  بصددالة  صددّل   اآلیددة و

 هتا.تثبت مشروعیّ   الکسوفنی فلم ا اجلماعة يف غیر أمّ اخلسوف أداء  أو العکس  و
ات أو صالة األموات أو صالة  العیدین أو اآلیة  صّل  الیومیّ اقتداء مصّل   جيوز الو
بددا  يف األخیددرة - الطددواف   جيددوز الوكددذا احلکددم يف العکددس  كمددا  - عددىل األحددوط وجو

بدا  تدرك االقتدداء يف صدالة االقتداء يف الصالة الیومیّ  ة بصالة االحتیاط  واألحوط وجو
تداء فهیا االق ة فیجوز ا الصلوات االحتیاطیّ ة أو بصالة االحتیاط  وأمّ االحتیاط بالیومیّ 
بددا   وأّمدد ددن یصددّل  بددا   ددن یصددّل ّل ا اقتددداء مددن یصدد وجو تلددو عددن   احتیاطددا  فددال وجو

 إذا كاندت جهدة احتیداط اإلمدام جهدة إشکال  بل یشکل اقتداء املحتاط باملحتاط إاّل 
یا عددن وضددوء  دداء مشددتبه باملضدداف غفلددة فلزمهمددا املددأموم أیضددا  كمددا إذا صددلّ  الحتیدداط

.إعادة الوضوء والص  الة احتیاطا 
اجلمعدة والعیددین املشدروط  يف غیدر  - عددد تنعقدد بده اجلماعدة أقّل  :775مسألة 
كددان املددأموم امددرأة أو صددبیّ  - هتما باجلماعددةصددّح  ا يف ا   وأّمدداثنددان أحدددمها اإلمددام ولددو 
 رمسددة مددن تنعقددد إاّل  فددال - هتما باجلماعددةاملشددروط صددّح  ويف العیدددین - اجلمعددة

 ام.الرجال أحدهم اإلم

 الفصل الثاين
 أحكام النّیة يف اجلماعة

كدان اإلمدام جداهال  تنعقد اجلماعة بنیّ  :776مسألة  بدذلك  ة املدأموم لالئتمدام ولدو 
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قصددد اإلمامددة يف اجلمعددة  تنعقددد  نعددم یعتبددر   ینددِو املددأموم مل  ندداو  لإلمامددة  فددإذا مل غیددر 
یندوي الصدالة الديت جيعلده  أناعة إذا كان اإلمام معیدا   بدوالعیدین والصالة املعادة مج

.املأموم فهی  ا إماما 
االقتددداء باملددأموم إلمددام آخددر  وال بشخصددنی ولددو اقترنددا يف   جيددوز ال :777مســألة 

تنعقدد اجلماعدة إن فعدل ذلدك   وال بأحد شخصنی عىل التردیدد  والاألقوال واألفعال  
یکدديف التعیددنی اإلمجدداّ   اعددة  أو  ددن یسددمع مثددل أن ینددوي االئتمددام بإمددام هددذه اجلم و

إن ترّد    عنده بنی شخصنی.د ذلك املعنّی صوته  و
منفددردا    بددین عددىل العدددم وأمتّ   ه نددوى االئتمددام أم اليف أّندد إذا شددّك  :778مســألة 
ة الدددخول يف اجلماعددة وظهددرت علیدده أحددوال االئتمددام مددن ه قددام بنّیدد إذا علددم أّنددحددّّت 

ه لددیس لدده إمتددام صددالته مددام غفلددة  فإّندداالئت ینددوِ   ه ملاإلنصدات وحنددوه ولکددن احتمددل أّندد
 مجاعة.

یدد فبدان يف األثنداءإذا ندوى االقتدداء بشدخص عدىل أّند :779مسألة  ه عمدرو أّند ه ز
إن بدان لده ذلدك بعدد الفدراغ صدّح یکن   ملانفرد يف صالته إذا  ت یعتقد عدالدة عمدرو  و

 صالته ومجاعته سواء اعتقد عدالته أم ال.
 مهنمدا كاندت اإلمامدة ل خدر  ة كّل  نیّ  علم بعد الفراغ أّن  اثنان و: إذا صىّل 780مسألة 

يف عددد الركعدات أو األفعدال فرجدع إیل  ت صالهتما  نعم إذا كان أحددمها قدد شدّك صّح 
ة بصدّح  -  ولدو عدن عدذر - اإلخدالل بده  یضدرّ  ا ا هو وظیفة املنفرد مّمد وأخّل  ر حفظ اآلخ

إذا علم أن نّید  اسدتأنف كدّل  مدا كاندت االئتمدام بداآلخر مهن ة كدّل  الصالة بطلت صالته  و
ولدو كدان عدن  - یوجدب الدبطالن مطلقدا   نفرد  دامهنما الصالة إذا كانت  الفة لصالة امل

یادة سجدة واحدة متابعة بتخ جرّ  ال -  عذر  ة االئتمام.ل صّح یّ د ترك القراءة أو ز
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 أن یعددرض إاّل  اختیددارا   ة االئتمددام مددن إمددام إیل آخددر نقددل نّیدد  جيددوز ال :781مســألة 
حدث  ر لإلمام ما مینعه من إمتام صالته  من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكّ 

كمل اإلمام صالته دون املأمومنی لکون فرضه القصدر   سابق عىل الصالة  وكذلك إذا أ

إمتددام صددالهتم معدده  واألحددوط  للمددأمومنی تقدددل إمددام آخددر  وفرضددهم التمددام  فیجددوز  و
 مهنم. مام اآلخر أن یکون اإل  األویل اعتبار
 للمنفرد العدول إیل االئتمام يف األثناء.  جيوز ال :782مسألة 
ة إذا عدددل املددأموم إیل االنفددراد يف أثندداء الصددالة اختیددارا  فدديف صددّح  :783مســألة 

ه بددا لده ذلدك يف األثنداء  ولکّندأم  ل األمدر مجاعته إشکال  سدواء أندوى االنفدراد مدن أوّ 
األحدوط لزومدا  حینئدذ  إعدادة   مع اإلخالل بوظیفة املنفرد فدإّن ة الصالة إاّل ّح بص  یضرّ  ال

إیل اإلعدادة  وهدذا  فدال حاجدة اإلخدالل بده عدن عدذر  یغتفدر   ا أخّل  الصالة  نعم إذا
یدادة سدجدة واحددة للمتابعدة  كما إذا بددا لده العددول بعدد فدوات حمدّل  القدراءة أو بعدد ز

.  مثال 
وجبدت علیده  - أو بدونده لعدذر  - أثناء قراءة اإلمام االنفراد يفإذا نوى  :784مسألة 
یده قددراءة مدا بديق مهنددا عدىل األحدوط لزومددا   والل القدراءة مدن األوّ    بدل وكدذلك إذا نددوى جتز
. لعذر  االنفراد ال  بعد قراءة اإلمام قبل الركوع  فتلزمه القراءة حینئذ  عىل األحوط لزوما 

إذ  جيدوز المنفدردا  و د صدار ذا نوى االنفراإ :785مسألة   الده الرجدوع إیل االئتمدام  و
تمددام إشددکال بقائدده عددىل االئ عددزم عددىل عدمدده فدديف جددواز  ُثَّ  د يف االنفددراد وعدمددهتددرّد 
 مراعاة مقتضى االحتیاط يف ذلك. یترك الف

 بین عىل العدم.  ه عدل إیل االنفراد أو اليف أنّ  إذا شّك  :786مسألة 
بدة  اليف اجلماعدة قصدد ال  یعتبر ال :787مسألة  بالنسدبة  بالنسدبة إیل اإلمدام وال قر



 289/  كیفّیة إدراك صالة اجلماعة - الصالةكباب  

 

یّ  ص مدن ا  مباحا  مثدل الدتخلّ إیل املأموم  نعم إذا كان قصد اإلمام أو املأموم غرضا  دنیو
بددة صددّح  أو تعددب القددراءة أو غیددر  الشددّك  بددت علهیددا ت وترتّ ذلددك فددإن نددوى بددذلك القر

إاّل   . فال عىل األحوط لزوما  أحکام اجلماعة  و
قتداء فهیدا كمدا ا صالة ال قتداء سهوا  أو جهال   ن یصّل إذا نوى اال :788مسألة 

ت قبل اإلتیان  ا ینايف صالة املنفرد عدل إیل االنفراد وصّح  ر إذا كانت نافلة  فإن تذكّ 
 یوجب بطدالن صدالة املنفدرد حیصل منه ما  بعد الفراغ ومل ر إذا تذكّ  صالته  وكذا تصّح 

إاّل  سهوا  وعمدا     بطلت.و

 الفصل الثالث
 كيفّیة إدراك صالة اجلماعة

ل قیدام اإلمدام للركعدة إیل ك اجلماعة بالدخول يف الصدالة مدن أوّ درَ تُ  :789مسألة 
منهتى ركوعه  فإذا دخل مع اإلمام يف حال قیامده قبدل القدراءة أو يف أثناهئدا  أو بعددها 

كها عىل االجتمداع معده یتوقّ  والحال الركوع فقد أدرك الركعة  قبل الركوع  أو يف  ف إدرا
فقد أدرك الركعة ووجبدت علیده  يف الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه لعذر 

یعتبددر املتابعددة يف غیددره كدده يف الركددوع أن   و یرفددع  لركددوع قبددل أنا یصددل إیل حددّد  يف إدرا
كدان ذلدك بعدد فرا )رضدوان اهلل  قهداءغده مدن الدذكر  بدل قدال بعدض الفاإلمام رأسه ولو 

تدرج بعدد عدن   واإلمدام مل الركدوع وصوله إیل حّد ق اإلدراك للركعة ببتحقّ علهیم(  تعایل
كددان هددو مشدغوال  بدداهلوّي حدّد  إن  تلدو مددن إشددکال  ه اللرفع  لکّنددواإلمددام مشدغوال  بددا ه و
 مراعاة مقتضى االحتیاط يف ذلك. یترك فال

كعدا  فتبدنّی ل إدراك اإلمدام رإذا ركدع بتخّید :790مسألة  كده جيدوز ا لده إمتدام   عددم إدرا
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كعدا  مدع عددم جتداوز  صالته فدرادى  وكدذا لدو شدّك  كده اإلمدام را ا مدع   وأّمداملحدّل  يف إدرا
 ة صالته مجاعة.يف ذلك بعد الركوع فیحکم بصّح  عنه كما لو شّك  التجاوز 

كعدا   فدإن أ جيدوز  :791مسألة  دركده الددخول يف الركدوع مدع احتمدال إدراك اإلمدام را
إاّل صّح    بطلت الصالة.ت اجلماعة والصالة  و

بدنی  ر فرفدع اإلمدام رأسده قبدل أن یصدل إیل الركدوع ختّید إذا ندوى وكّبدر  :792مسألة 
بعدد  جتدیدد التکبیدر  ُثَّ  منفردا   ومتابعة اإلمام يف السجود بقصد القربة املطلقة  املضّي 

 املطلق. من االفتباح والذكر  القیام بقصد األعّم 
لإلحددرام  لدده أن یکّبددر  جيددوز  د األخیددر إذا أدرك اإلمددام وهددو يف التشددهّ  :793مســألة 

بدة املطلقدة ولکدن الة القد بنّیدوجيلس معده بقصدد املتابعدة  ولده أن یتشدهّ  یسدّلم عدىل  ر
بددا   فددإذا سددّلم اإلمددام قددام لصددالته مددن غیددر   حاجددة إیل اسددتئناف التکبیددر  األحددوط وجو

إن ملحیصددل لدده بددذلك فضددل اجلماعددو إذا أدركدده يف السددجدة   ة و حتصددل لدده ركعددة  و
 
ُ
 مدن االفتبداح والدذكر  بقصدد األعدّم  لده أن یکّبدر  ویل أو الثانیة من الركعة األخیرة جاز األ

یتابعه يف السجود والتشهّ  بدة املطلقدة املطلق و یقدوم بعدد تسدلمي اإلمدام  ُثَّ  د بقصدد القر
یمتّ  د التکبیر فیجّد   ته.صال عىل النحو السابق و

كدددذي فیه اجلماعدددان الددداملک إذا حضر  :794مسألة  اف أن دددعا  وخدددة فرأى اإلمدام را
در  یرفع اإلمام رأسه إن التحدق بالصدّف  میشدي يف ركوعده أو  ُثَّ  لإلحدرام يف مکانده وركدع  كّبَ

 حال القیام یلحق بالصّف  ُثَّ  سجوده يف موضعه فیمتّ  أو یصبر   یلحق بالصّف بعده حّّت 
كددان املشددي إیل األمددام أم إیل اخللددف  أم إیل أحددد اجلددانبنی  بشددرط أن للثانیددة  سددواء أ

 یکدون ال البعدد مدن حائدل وغیدره  وأن غیدر  مانع آخدر  یکون الینحرف عن القبلة  وأن  ال
  واألحدوط لزومدا  تدرك االشدتغال بدالقراءة وغیرهدا یصدق معه االقتداء عرفا   ال البعد  قدار 

 الرجلنی حاله. فیه الطمأنینة حال املشي  واألحوط األویل جّر  یعتبر  اممّ 
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 الرابعالفصل 
 انعقاد اجلماعة شروط

موريف انعق یعتبر 
ُ
 : اد اجلماعة  

 بنی اإلمام واملأموم حائدل  وكدذا بدنی بعدض املدأمومنی مدع اآلخدر  یکون الأن  ل:األّو 

امدده إذا رف اإلمددام أو قّد ه مددن طددصددال باإلمددام كمددن يف صددفّ ن یکددون واسددطة يف االتّ مّمدد
بنی كون احلائل ستارا  أو جددارا  أو شدجرة  فرق الباإلمام  وصل ه من یبّ يف صفّ  یکن مل

كددان شخصددا  غیددر ذلددك  حددّّت  أو غیددر  جلماعددة واقفددا  أو جالسددا   نعددم مشددارك يف ا  لددو 
كدان املدأم شدبر  كمقددار  باحلائدل القصدیر  بأس ال كدان ا إوم رجدال   أّمدوحندوه  هدذا إذا  ذا 

باحلائل بیهنا وبنی اإلمام إذا كان رجال   وكذا بیهنا وبدنی املدأمومنی مدن  بأس الامرأة ف
 کم كما يف الرجل.ا إذا كان اإلمام امرأة فاحلالرجال  أمّ 
یدة يف احلائل املانع عن انعقداد اجلماعدة بدنی مدا میندع فرق ال :795مسألة   عدن الرؤ

مدع احلیلولدة  ثدل الزجداج والشدبابیك واجلددران تنعقد اجلماعة  واملشاهدة وغیره  فال
یة  و ا الها ممّ مة وحنواملخرّ  یدق إذا  وال بدالهنر  لغبدار بالظلمدة وا بدأس المینع من الرؤ والطر
 ملانع كما سیأيت.فهیما البعد ا یکن مل

الدذي  ر الیسدی  باملقددار موقف اإلمام أعىل من موقف املأموم إاّل  یکون ال أن الثاين:
حیّي  لعلّو بدا بدأس الا  عرفدا   وعلدّو  یعّد  ال جيّي  التسدر دق انبسداط ینداِف صد  ( إذا مل)التددر

إاّل  وقددف موقددف اإلمددام أعددىل مددن م یکددون ال مددن مالحظددة أنُبددّدَ  ال فدداألرض عرفددا   و
 یکون موقف املأموم أعىل من موقف اإلمام بکثیر  بأن بأس البه  و معتّد  املأموم  قدار 

إن كان   صدق معه اجلماعة.ی ا  الیبلغ حّد   ا  ما ملدفعیّ  العلّو و
یتباعد املأموم عن اإلمام أو عن بعدض املدأمومنی  دا یکدون كثیدرا  يف  ال أن الثالث:
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بدنی موقدف اإلمدام ومسددجد املدأموم أو بدنی موقددف  یکددون الالعدادة  واألحدوط لزومدا  أن 
یدد مدن الواحدد بعضدهم مدع بعدض أ ومسجد الالحدق وكدذا بدنی أهدل الصدّف  السابق ز

ابق بنی موقدف السد یکون الألفضل بل األحوط استحبابا  أن أقصى مراتب اخلطوة  وا
ید ممّ   یشغله إنسان متعارف حال سجوده. اوالالحق أز

كدان البعدد متحقّ إّند البعد املذكور  :796مسألة  قدا  يف ا یقددح يف اقتدداء املدأموم إذا 
صال  باملأمومنی من اعته إذا كان مبّ یقدح يف مج متام اجلهات  فُبعد املأموم من جهة ال

  جهددة  
ُ
كددان الصددّف   كددان الثدداين أطددول مددن األوّ  خددرى  فددإذا  إن  بعیدددا  عددن ل فطرفدده و
صداله  دن عدىل میینده أو عدىل یسداره ة ائتمامده التّ یقدح يف صدّح  ه ال أنّ ل إاّل األوّ  الصّف 

یقددح  اله الثداين بعضدهم عدن بعدض فإّند لصدّف ه  وكدذا إذا تباعدد أهدل امن أهل صدفّ 
كدّلِ ة ائتمدامهم التّ ذلك يف صّح  یدأيت  م  نعدم الاملتقدّد  مدهنم بأهدل الصدّف  واحدد صدال 

ا اإلمدام ّلدالبعید مدهنم عدن املدأموم الدذي هدو يف جهدة  ل فإّن األوّ  ذلك يف أهل الصّف 
 یبّ   مل

ُ
 منی تبطل مجاعته.خرى بواحد من املأموصل من اجلهة األ

م یتقدّد  ال املوقدف  بدل األحدوط األویل أن اإلمدام يفم املأموم عدىل یتقّد  ال أن الرابع:
إن علیددده يف  املوقدددف  ما  علیددده يف متقدددّد  یکدددن ملمکدددان سدددجوده وركوعددده وجلوسددده و

با  أن كدان املدأموم رجدال  را  عنه إاّل حیاذیه يف املوقف بل یقف متأّخ  ال واألحوط وجو  إذا 
 له الوقوف حبذاء اإلمام. ه جيوز واحدا   فإنّ 
كدان رجدال   وكدذا مدع غیدره جل  أمّ هذا يف الر ا املرأة فتراعي يف موقفها من اإلمام إذا 

بدا  يف ( مدن فصدل مکدان املصدّل 545م يف املسدألة )من الرجال مدا تقدّد    واألحدوط وجو
 .مهّن تبقّد  وال ن تقف يف وسطهّن إمامة املرأة للنساء أ

إذا حدث احلائل الشروط املذكورة شروط يف االبتداء واالستدامة  ف :797مسألة  
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إذا شّك اإلمام أو تقّد  أو البعد أو علّو  يف حددوث  م املأموم يف األثناء بطلت اجلماعة  و
إذا شدّك  مدع عددم العلدم بسدبق  واحد مهنا مدع العلدم بسدبق عدمده بدین عدىل العددم  و

بعدد الددخول غفلدة   العددم  وكدذا إذا حددث الشدّك   مع إحراز الدخول إاّل   جيز  مل العدم
إن شّك  إن علدم بوقدوع مدا یبطدل يف ذلك بعد الفراغ من الصالة بین عدىل الصدّح  و ة و

 الفرادى  ولکن األحوط استحبابا  اإلعادة يف هذه الصورة.
إنتقدددح حیلولدد ال :798مســألة  وا يف یدددخل مل ة بعددض املددأمومنی عددن بعضددهم و

 ئنی هلا.الصالة إذا كانوا مهتیّ 
كمدا لدو كاندت صدالته  - نهتدت صدالتهإذا انفرد بعدض املدأمومنی أو ا :799مسألة 
إیل اجلماعدة بدال فصدل   إذا عداد صدل بده إاّل وبيق يف مکانده فقدد انفدرد مدن یبّ  - قصرا  

إاّل عدد املدانع عدن ال البُ یتخّلد  هذا إذا مل كدان كمد - نعقداد اجلماعدة بسدبب إنفدراده و ا لدو 
 عدىل ر املتدأّخ  جيددي عدوده إیل االئتمدام يف بقداء قددوة الصدّف  فال - ما  يف الصّف متقّد 

.  األحوط لزوما 
صدلت إنسدان وحندوه  نعدم إذا اتّ  كمدرور   املسدتقرّ  باحلائدل غیدر  بدأس ال :800مسألة 
 ة بطلت اجلماعة.املارّ 

ما میندع عدن  يف احلائل املانع عن انعقاد اجلماعة بنی فرق اله م أنّ تقّد  :801مسألة 
إن كان احلائل املشاهدة وغیره  فال ق معده املشداهدة حدال یتحّقد امّمد تنعقد اجلماعة و

إیل    أو حدددال القیدددام لثقدددب يف أعددداله أو حدددال اهلدددوّي  الركدددوع لثقدددب يف وسدددطه مدددثال  
 السجود لثقب يف أسفله.

إذا دخل يف الصالة مع وجود احلائل وكدان جداهال  بده لعمدى أو حندوه  :802مسألة 
 كدان لعدذر  نفدرد مطلقدا  ولدوا یندايف صدالة املاجلماعة  فإن التفت قبل اإلتیان  د تصّح   مل
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 ه اإلخالل قبل االلتفات  ا یغتفدر یضرّ  ت صالته  والمنفردا  وصّح  وه أمتّ من سهو أو حن

 كبرك القراءة. اإلخالل فهیا عن عذر 
االقتدداء   جيدوز الالدذي یدرى الشدبح مدن ورائده حائدل الرقیدق  السداتر  :803مسألة 
 معه.

یلتفدت   منفردا   فدإذا مل ت اجلماعة وصار اء بطلد البعد يف األثنلو جتّد : 804مسألة 
یددادة ركددوع أو ة االقتددداء فددإن أیت  ددا ینددايف صددالة املنإیل ذلددك وبدديق عددىل نّیدد فددرد مددن ز

یادته مطلقدا  ولدو لعدذر  تضرّ  اسجدتنی ممّ  إن مل -  ىل مدا مدرّ عد -  ز یدأت   أعداد صدالته  و
إن أخّل  ابذلك صّح   مكبرك القراءة كما تقدّد  عذر  اإلخالل به عن یغتفر  ت صالته و
 (.802يف مسألة )
إذا كان مأموما  مع احتمال كون صالته  ز املمیّ  الفصل بالصيّب  یضّر  ال :805مسألة 

 صحیحة عنده.
ائتمدام مدن   جيدوز الأو غیدره  حمراب داخل يف جددار إذا كان اإلمام يف  :806مسألة 

یساره لوجود احلائل  أمّ  صالهتم مجیعا  وكدذا  لواقف خلفه فتصّح ا ا الصّف عىل میینه و
 صدالة متدام الصددّف  ه تصدّح رة  وكدذا إذا انهتدى املدأمومون إیل بداب فإّندالصدفوف املتدأّخ 

كدان األحدوط اسدتحبابا  صداهلم  دن هدو یصدّل الواقف خلف الباب التّ  إن   يف البداب  و
یسداره ة عىل مدن هدو حبیدال البداب دون َمديف الصّح  االقتصار  مدن أهدل ن عدىل میینده و
 ه. صفّ 



 295/  شروط إمام اجلماعة - الصالةكباب  

 

 اخلامسالفصل 
 شروط إمام اجلماعة

 
ُ
 : موریشترط يف إمام اجلماعة مضافا  إیل اإلمیان والعقل وطهارة املولد  

إمامدة  تصّح  للمرأة  كما ال إمامة املرأة إاّل  تصّح  ة إذا كان املأموم رجال   فالجولالرل: األّو 
 وما  تركه.الغ عشرا  ولکن األحوط لزاالئتمام بالب   نعم حیتمل جواز  للصيّب حّّت  الصيّب 

رق مدن إحرازهدا بأحدد الطد ُبدّدَ  الالصدالة خلدف الفاسدق  و جتوز  العدالة فالالثاين: 
 الصالة خلف جمهول احلال. جتوز  ( فال20مة يف املسألة )املتقّد 

ائتمددام مددن جيیددد القددراءة  ددن   جيددوز المددام صددحیح القددراءة  فددیکددون اإل أنالثالــث: 
كدان معددذورا  يف عملده  بدل  جيیددها ال إن  جيیددد القدراءة  ثلدده إذا  ائتمدام مدن ال  جيددوز الو

باالئتمدام  سبدأ الا   نعدم أیضد اد املحدّل   بل األحوط لزوما  تركه مع احّت اختلفا يف املحّل 
كدأن الدذي یتحمّ  املحدّل  جيید القدراءة يف غیدر   ن ال بده يف  یدأمتّ لده اإلمدام عدن املدأموم  

جيیدد  باالئتمدام  دن ال بدأس الو يف الركعتنی األخیرتنی  كمدا بعد أن یركع أالركعة الثانیة 
كدددان معدددذالركدددوع والسدددجود والتشدددهّ  كدددذكر  األذكدددار  بدددع إذا  ورا  مدددن د والتسدددبیحات األر
 تصحیحها.
.عىل الشرعّي  ن جرى علیه احلّد ممّ  یکون الأن الرابع:    األحوط لزوما 
كدان یدؤّد األف يف أن یأمتّ  بأس ال :807مسألة  ي صح بالفصیح  والفصیح بغیره إذا 
 الواجب. القدر 

إمامدة القاعدد  العکدس  كمدا جتدوز  إمامة القاعد للقامئ وجيوز  جتوز  ال: 808مسألة 
كددان املددأموم مثلدده   إن  بددا  عدددم االئتمددام باملسددتليق أو املضددطجع و ملثلدده  واألحددوط وجو

 وعدم ائتمامهما بالقامئ والقاعد.
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  وذي اجلبیددددرة لغیددددره  واملسددددلوس واملبطددددون للمتددددوّض  مملتددددیمّ إمامددددة ا وجتددددوز 
 إیل الصالة يف النجاسة لغیره.  واملستحاضة لغیرهم  واملضطرّ 

اإلمام فاقد لبعض شرائط   للمأموم بعد الفراغ من الصالة أّن إذا تبنّی  :809مسألة 
یغتفدر ة الصالة أو اإلمامة صّح صّح  إن إاّل  یغتفدر  لده مدا ال ت صالته ومجاعته و  فهیدا  و
 ها.ها منفردا  فیجب علیه القراءة مع بقاء حملّ  ذلك يف األثناء أمتّ تبنّی 

إذا اختلددف املددأموم واإلمددام يف أجددزاء الصددالة وشددرائطها اجهتددادا  أو  :810مســألة 
یدق معتبدر - تقلیدا   فإن اعتقد املدأموم اإلمدام  الن صدالة اإلمدام يف حدّق بطد -  ولدو بطر

إاّل له االئت  جيز  مل  -  اإلخدالل بده مدن اجلاهدل القاصدر یغتفدر  كما إذا كان تدّل  دا - مام به  و
  جاز 

ُ
كدأن یعتقدد اخلارجّید مدور له االئتمام به  وهکذا إذا كان االختالف بیهنما يف األ ة  

أ بدده واملددأموم یعتقددد جناسددته  أو یعتقددد اإلمددام طهددارة الثددوب اإلمددام طهددارة مدداء فتوّضدد
یعتقددد املدد  بددهفیصددّل  جيددوز ألوّ االئتمددام يف الفددرض ا  جيددوز اله أموم جناسددته  فإّنددو يف  ل و

 .الفرض الثاين
يف مجیع املوارد عدىل أن تکدون  فیما ذكرناه بنی االبتداء واالستدامة  واملدار  فرق الو

االئتمددام  ددن كانددت صددالته   جيددوز الاملددأموم فدد ه صددحیحة يف نظددر يف حّقددصددالة اإلمددام 
لده االئتمدام بده  هدذا يف  ز ذلك جيدو ويف غیر  - اجهتادا  أو تقلیدا   - املأموم باطلة بنظر 
كدالقراءة ففیده تفصدیل  فدإّن ا فیمدا یتحمّ له اإلمام عن املأموم  وأّمدیتحمّ  ما غیر  مدن  لده 

یدأيت هبدا العتقداده  قبدل الركدوع  دن ال یس له أن یدأمتّ ل - مثال   - یعتقد وجوب السورة
هبا  نعم إذا ركع اإل  االئتمام به.  مام جاز عدم وجو
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 السادسالفصل 
 أحكام اجلماعة يف 

 ل اإلمددام عددن املددأموم شددیئا  مددن أفعددال الصددالة وأقواهلددا غیددر یتحّمدد ال :811مســألة 

 
ُ
یده قراءتده  وبده فهیمدا فبُ  ولیدنی إذا ائدمتّ القراءة يف األ جيدب علیده متابعتده يف القیدام  جز

 راءة اإلمام. يف حال قعلیه الطمأنینة حاله حّّت  جتب الو
 : 812مســـألة 

ُ
بدددا  تدددرك املددددأموم القدددراءة يف الدددركعتنی األ ولیدددنی مددددن األحدددوط وجو

  )صدىّل اهلل علیده وآلده( عدىل النديّب والصالة  ة  واألفضل له أن یشتغل بالذكر اإلخفاتیّ 
 وأمّ 

ُ
یّ ا يف األ ة فإن مسع صوت اإلمام ولو مههمة وجب علیه ترك القراءة  ولینی من اجلهر
إن  ال بالدذكر ینافیده االشدتغ األویل اإلنصات لقراءته وال وطبل األح وحندوه يف نفسده  و
إن شاء ترك   اهلمهمة فهو باخلیار یسمع حّّت   مل إذا شّك إن شاء قرأ و  والقراءة أفضل  و
يف عددم السدماع بدنی  فدرق الیقدرأ  و لده أن مام أو غیدره جداز یسمعه صوت اإل ما يف أّن 

 غیرمها.أسبابه من صمم أو ُبعد أو 
إذا أدرك اإلمددام يف األخیددرتنی وجددب علیدده قددراءة احلمددد وكددذا سددورة : 813مســألة 

إن لدزم مدن قدراءة السدورة فدوات املتابعدة يف الركدوع اقتصدر   كاملة عىل األحدوط لزومدا   و

إ كعدا  إذا أمتّ  یتمّکن  ملن لزم ذلك من إمتام احلمد بأن عىل احلمد  و  من إدراك اإلمدام را
كددان األحددوط ا قراءتدده جدداز  إن  يف صددالته  ینفددرد  سددتحبابا  أنلدده قطعدده والركددوع معدده و

ن من إمتام الفاحتدة قبدل ركدوع اإلمدام عددم الددخول يف التمکّ  حیرز   واألحوط لزوما  إذا مل
  یركع اإلمام وال قراءة علیه.اجلماعة حّّت 
  يف البسددملة عددىلحددّّت  - جيددب عددىل املددأموم اإلخفددات يف القددراءة :814مســألة 
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كانت واجبة كمدا يف املسدبوق بركعدة أو ركعتدنی  أم غیدر  - األحوط لزوما   واجبدة  سواء أ
إن جهدر  إن نسدیانا  أو جهدال  صدّح  كما يف غیره حیث تشرع لده القدراءة  و ت صدالته  و

 كان عمدا  بطلت.
م علیه فهیدا التقّد   جيوز الوم متابعة اإلمام يف األفعال فجيب عىل املأم: 815مسألة 
كثیددرا  حبیددث أخددّل باملتابعددة يف جددزء بطددل  ر عندده یسددیرا   ولددو تددأّخ  ر ویل التددأّخ بددل األ

اإلخدالل هبدا عدن  یکن ملاالئتمام يف ذلك اجلزء بل مطلقا  عىل األحوط لزوما   هذا إذا 
إاّل  عذر  ة االئتمام  كمدا إذا أدرك اإلمدام قبدل ركوعده ومنعده الزحدام عدن بصّح   یضرّ    ملو

یلتحدق  له أن ه جيوز قام إیل الركعة التالیة فإنّ  االلتحاق به حّّت  یسدجد وحدده و یركع و
 مام بعد ذلك.باإل
رنة  عدا تکبیرة اإلحدرام م فهیا واملقاالتقّد  املتابعة فهیا فیجوز  جتب الا األقوال فوأمّ 
م فهیددا عددىل اإلمددام حبیددث یشددرع فهیددا قبلدده أو یفددرغ مهنددا قبلدده بددل التقددّد   جيددوز اله فإّندد

إن تقدّد األحوط وج با  عدم املقارنة فهیدا  و جيدوز و تدرك  م فهیدا كاندت الصدالة فدرادى  و
یسددلّ یتشددهّ  أن فیجددوز  لعددذر  د األخیددر املتابعددة يف التشددهّ  جتددب  الم قبددل اإلمددام  كمددا د و

ینصددرف قبددل اإلمددام  میسددلّ  أن رعایددة املتابعددة يف التسددلمي الواجددب مطلقددا   فیجددوز  و
 ة مجاعته.ذلك بصّح   یضرّ  وال

قدد أیت  دا یندايف صدالة املنفدرد مطلقدا   یکدن ملإذا ترك املتابعة عمدا  و :816لة مسأ
إاّل منفدردا  وصدّح  من سهو أو حنوه أمتّ  ولو لعذر  كدان قدد ت صدالته  و  اسدتأنفها كمدا إذا 
قدد قدرأ لنفسده  بدل احلکدم كدذلك إذا ركدع یکن   ملام يف حال قراءة اإلمام وركع قبل اإلم

.بعد قراءة اإلمام عىل   األحوط لزوما 
لده أن یتدابع اإلمدام فیدأيت   جيدوز الركع أو سجد قبدل اإلمدام عمددا   إذا :817مسألة  
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جيتدزئ  دا وقدع منده مدن ال ركدوع بالركوع أو السجود ثانیا  للمتابعة بل ینفدرد يف صدالته و
 مدن سدهو أو حندوه قد عمل ما ینايف صالة املنفرد مطلقا  ولدو لعدذر  یکن  ملوالسجود إذا 

إاّل  یتددابو إذا ركددع أو سددجد قبددل اإلمددام سددهوا  فدداألحوط لزومددا  أن یرجددع و ع  اسددتأنفها  و
الواجددب  واألحددوط  الددذكر یسددتوجب ذلددك اإلخددالل ب  اإلمدام يف ركوعدده وسددجوده إذا مل

إذا ملالركددوع أو السددجود ع یددأيت بددذكر  األویل أن یتددابع عمدددا    نددد متابعددة اإلمددام أیضددا   و
.بطلت مجاعته عىل األ  حوط لزوما 

كدان قبدل  :818مسألة  إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل اإلمام عمدا   فدإن 
كدان متعّمد الذكر  كدان بعدد الدذكر بطلت صدالته إذا  إن  أو مدع تركده نسدیانا   دا  يف تركده  و
 - ممدا تقدّد  عدىل -ینايف صدالة املنفدرد  قد عمل ما یکن  ملها منفردا  إذا ت صالته وأمتّ صّح 
إن رفدع رأسده  له أن  جيوز الو یرجع إیل اجلماعة فیتابع اإلمام بالركوع أو السجود ثانیا   و

إذا ملمن الركوع أو السدجود سدهوا  رجدع إل عمددا  فديف  یرجدع  هیمدا عدىل األحدوط لزومدا   و
إن ملمراعا یترك الة مجاعته إشکال فصّح  یرجدع سدهوا    ة مقتضى االحتیاط يف ذلدك  و
إن  تدهت صالته ومجاعصّح  رجدع وركدع للمتابعدة فرفدع اإلمدام رأسده قبدل وصدوله إیل  و
. حّد   الركوع بطلت صالته عىل األحوط لزوما 

 ل أّندإذا رفع رأسه من السجود فرأى اإلمدام سداجدا  فتخّید :819مسألة 
ُ
ویل ه يف األ

إذا ختّید أهّن فعاد إلهیا بقصد املتابعة فتبنّی   ا الثانیة اجتزأ هبا  و
ُ
خدرى ل الثانیدة فسدجد  

  أهّن بقصد الثانیة فتبنّی 
ُ
 ویل حسبت للمتابعة.ا األ

یادتده سدهوا  مل إذا زاد اإلمام مدا ال :820مسألة  یتابعده املدأموم فلدو  تبطدل الصدالة بز
یددام بعددد ركعددة ال قنددوت فهیددا فدداألحوط لزومددا  العددود إیل الق ركددع فددرأى اإلمددام یقنددت يف

ه حمّلد د يف غیدر هکذا لدو رآه جالسدا  یتشدهّ ولکن یترك القنوت  الواجب و اإلتیان بالذكر 
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إن نقص اإلمدام  ئر د معه وهکذا يف نظایتشهّ  وجب علیه اجللوس معه لکن ال ذلك  و
 یقدح نقصه سهوا  أیت به املأموم. شیئا  ال

ید من اإلمدام  وكدذلك  یأيت بذكر  للمأموم أن جيوز  :821مسألة  الركوع والسجود أز
إذا تدرك  ة مثل تکبیر تحبّ املس إذا ترك بعض األذكار  الركوع والسجود لده أن یدأيت هبدا  و
دد  جيددوز السددتراحة لعدددم كوهنددا واجبددة عنددده اإلمددام جلسددة اال د ملددن یقددول للمددأموم املقّلِ

هبا أو باالحتیاط الوجوّب  ة مدع يف التسبیحات عىل مرّ  أن یتركها  وكذا إذا اقتصر  بوجو
ة  وهکذا احلکدم يف عىل املرّ  له االقتصار   جيوز الدا  ملن یوجب الثالث أموم مقلِّ كون امل
 . ما ذكر غیر 

  أّن   یدرِ   املأموم اجلماعة ومل إذا حضر  :822مسألة 
ُ
ولیدنی أو األخیدرتنی اإلمدام يف األ
بددة  فددإن تبددنّی   كوندده يف األخیددرتنی فدداألحوط لزومددا  أن یقددرأ احلمددد والسددورة بقصددد القر

إن تبنّی هوقعت يف حملّ    كونه يفا  و
ُ
 ه.یضرّ  ولینی ال األ

أویل ل عندده القددراءة فهیددا وكانددت إذا أدرك املددأموم ثانیددة اإلمددام حتّمدد :823مســألة 
یتابعدده يف اجللددوس للتشددهّ  بددا   وتسددتحّب صددالته و لدده  د متجافیددا  عددىل األحددوط وجو

ف عنده يف القیدام فدیجلس د  فدإذا كدان يف ثالثدة اإلمدام ختّلدمتابعته يف القنوت والتشدهّ 
كدّل  ُثَّ  تدوان   الواجب مدن غیدر  قتصرا  فیه عىل املقدار د مللتشهّ   یلحدق اإلمدام  وكدذا يف 

د إیل واجددب علیدده دون اإلمددام  واألفضددل لدده أن یتابعدده يف اجللددوس متجافیددا  للتشددهّ 
له أن یقوم بعدد السدجدة الثانیدة مدن رابعدة اإلمدام  یقوم إیل الرابعة  وجيوز  ُثَّ  میسلّ  أن

یمتّ   صالته. اليت هي ثالثبه و
كدان أم مأمومدا   ملن صىّل  جيوز  :824مسألة   منفردا  أن یعیدد صدالته مجاعدة إمامدا  
یشکل صّح  من اإلمام واملأموم منفردا  وأرادا إعادهتدا مجاعدة   كّل ة ذلك فیما إذا صىّل و
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یضددته  بددل یشددکل ذلددك أیضددا  فیمددا إذا  یددؤّدِّ   مددن دون أن یکددون يف اجلماعددة مددن مل فر
باإلعدادة  بدأس الاد أن یعیدها مجاعة  ومع ذلك ففأر - ما  أو مأموما  إما -  مجاعةصىّل 

.  يف املوردین رجاء 
  أّن بعد اإلعادة  إذا ظهر  :825مسألة 

ُ
 اجتزأ باملعادة. كانت باطلة ویلالصالة األ

هبددا احتیاطددا  إذا  بددأس الإعددادة الصددالة منفددردا   نعددم  حّب تسددت ال :826مســألة 
 
ُ
.واحتمل وقوع خلل يف األ إن كانت صحیحة ظاهرا   یل و

یعتقدد  ملدأموم الإذا دخل اإلمام يف الصدالة باعتقداد دخدول الوقدت وا :827مسألة 
یددخل حینئدذ    ء صالته فله أن إذا دخل الوقت يف أثناالدخول معه  إاّل   جيوز الذلك 
  اإلمام من دون مراعاة الوقت.ذلك إذا صىّل   جيوز الو

كددان يف نافلددة :828مســألة  فأقیمددت اجلماعددة وخدداف مددن إمتامهددا عدددم إدراك  إذا 
لده ذلدك  لده قطعهدا بدل یسدتحّب  مدع اإلمدام اسدتحّب  اجلماعة ولو بعدم إدراك التکبیدر 

یضددة غیددر ود شددروع املقددمي يف اإلقامددة   جددرّ  كددان يف فر ة فأقیمددت اجلماعددة نائّیددث إذا 
دخل يف اجلماعدة   ُثَّ  أمّتها ركعتنیهیا عدل استحبابا  إیل النافلة ودخل ف للصالة اليت
إذا خدداف بعددد العدددول مددن إمتامهددا ركعتددنی فددوت  حمددّل  یتجدداوز   ا إذا ملهددذ العدددول  و

إن خاف ذلك قبدل العددول له  اجلماعة جاز  ة القطدع عدىل العددول بنّید جيدز   ملقطعها و
یضة لذلك بال حاجة إیل العدول. األحوط لزوما   ولکن جيوز   قطع الفر

مددن نفسدده العدالددة مددع اعتقدداد  حیددرز  ي اإلمامددة ملددن الصددّد ت جيددوز  :829ة مســأل
. له ترتیب آثار  املأمومنی عدالته  بل جيوز   اجلماعة أیضا 

ه سددجد معدده املددأموم بعددد السددجدة الثانیددة مددن اإلمددام أّندد إذا شددّك  :830مســألة 
 السجدتنی أو واحد

ُ
 .املحّل  بعد جتاوز  الشّك  یکن ملخرى إذا ة جيب علیه اإلتیان بأ
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 یصدّح  ة أو من النوافل الا من الیومیّ هّن أ یعلم  مل وإذا رأى اإلمام یصّل  :831لة مسأ
ا من ل أهّن ة اجلماعة يف النافلة  وكذا إذا احتممن عدم مشروعیّ  االقتداء به عىل ما مّر 
ا أهّن  یدِر   ة لکن ملا من الیومیّ ا إن علم أهّن ة هبا  وأمّ اقتداء الیومیّ  یصّح  الفرائض اليت ال

باالقتداء به  بأس الأو متام ف ا قصر و أداء  أو أهّن ا قضاء أة صالة من اخلمس  أو أهّن أیّ 
 فهیا.

.: 832مسألة   الصالة إماما  أفضل من الصالة مأموما 
لإلمددام  ه یسددتحّب أّندد علددهیم( )رضددوان اهلل تعددایلالفقهدداء  قددد ذكددر  :833مســألة 

 یطیدل إاّل   بصالة أضعف املأمومنی فالیصّل  نل  وأاألوّ  یقف حماذیا  لوسط الصّف  أن
اإلخفدات جيدب  الفیما  ن خلفه القراءة واألذكار ع ممِ ْس یُ  مع رغبة املأمومنی بذلك  وأن
یقدوم مدن  مدثل ركوعده املعتداد  وأن ال دار بدداخل  قد فیه  وأن یطیل الركوع إذا أحدّس 

 من خلفه صالته.  یمتّ صالته حّّت  مقامه إذا أمتّ 
كددان رجددال  : 834مســألة  األویل للمددأموم أن یقددف عددن میددنی اإلمددام حماذیددا  لدده إن 

كددان متعددّددا  فدداألحوط لزومددا  أن إن  األویل حیاذیدده بددل یقددف متددأّخرا  عندده و ال واحدددا   و
كددان امددرأة فدداألحوط لزومددا  أن تبددأّخ یقددف خلفدده   أن إذا  عندده حبیددث یکددون مسددجد  ر و

حبیدث یکدون مسدجدها وراء  ر یل أن تبدأّخ جهبهتا حماذیدا  ملوضدع ركبتیده  واألحدوط األو
كثر  إن كانوا أ إذا كان رجل وامرأة وقف الرجل عىل مینی اإلمام واملرأة خلفه  و  موقفه  و

  .م الرجال عىل النساءوا خلفه وتقّد اصطفّ 
یسدددتحّب    ل  وأفضدددلهم يف میدددنی الصدددّف األوّ  یقدددف أهدددل الفضدددل يف الصدددّف  أن و

صددالة اجلنددازة  ومیددامن الصددفوف أفضددل مددن   ل يف غیددراألوّ  وأفضددل الصددفوف الصددّف 
یسدددتحّب  یة الصدددفوف وسدددّد  میاسدددرها  واألقدددرب إیل اإلمدددام أفضدددل  و الفدددرج   تسدددو
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الالحق  واقف السابق  والقیام عندد  صال مساجد الصّف واملحاذاة بنی املناكب  واتّ 
صداحلي  دمها واجعلدن مدن خیدر هم أصها وأللّ ا):  قائال   (قد قامت الصالة)ؤذن: قول امل
 .(العاملنی احلمد هلل رّب )ول عند فراغ اإلمام من الفاحتة: یق   وأن(أهلها

وحده إذا وجد موضدعا  يف الصدفوف   یکره للمأموم الوقوف يف صّف  :835مسألة 
  (قدد قامدت الصدالة)الکراهة عند قول املقدمي:  وتشتّد  ل بعد الشروع يف اإلقامة والتنفّ 
كددان م بعدددها إاّل والددتکلّ  إمسدداع اإلمددام إلقامددة اجلماعددة كبقدددل  إذا  إمددام وحنددو ذلددك  و
 وكذا العکس.   القصر  صّل  املمتّ  یأمتّ  یقوله من أذكار  وأن ما



 

 املقصد العاشر
 يف الصالة الواقع اخللل

بشيء من أجزاء الصالة وشرائطها عمدا  بطلت صالته ولو كان حبدرف أو  من أخّل 
فدرق يف  زاد فهیا جزءا  عمدا  قوال  أو فعال   مدن غیدر  حركة من القراءة أو الذكر  وكذا من

كلّ  یا  ذلك يف االبتداذلك   ء أو يف األثناء.ه بنی الركن وغیره  وال بنی أن یکون ناو
یدادة قصدد اجلزئّیديف صد  یعتبدر ال :836مسألة  مدا  ق بضدّم تبحّقد ة  ولکدن الدق الز

  جهدة  لیس مساخنا  ألجزاء الصدالة  نعدم قدد یوجدب الدبطالن مدن 
ُ
كدان   خدرى كمدا إذا 

یعا  عىل حنو تّل بقصد التقرّ ماحیا  للصورة أو قصد به اجلزئیّ   ب.ة تشر
من زاد جزءا  سهوا  فإن كان ركعة بطلت صالته  وكذا إذا كان ركوعا   :837مسألة 

إاّل أو سجدتنی من ركعة   تبطل.   ملواحدة عىل األحوط لزوما  و
بعدده   ه تداركده ومدان التفت قبل فوات حملّ من نقص جزءا  سهوا  فإ: 838مسألة 

إن كان بعد فوات حملّ  إاّل و صّحت  وعلیده قضداؤه بعدد  ه فإن كان ركنا  بطلت صالته و
كدان املنسدّي  الصالة إذا كان املنسّي  دا  عدىل األحدوط تشدهّ  سجدة واحددة  وكدذلك إذا 
 األویل كما سیأيت.
یتحقّ    اجلزء املنسّي  ق فوات حمّل و

ُ
 : موربأ

الدددخول يف الددركن الالحددق  كمددن نسددي قددراءة احلمددد أو السددورة أو بعضددا   ل:األّو 
ه میضدي يف صدالته  الركوع فإّند مهنما  أو الترتیب بیهنما  والتفت بعد الوصول إیل حّد 
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یتددارك اجلدزء ومداالركدوع فإّند ا إذا التفت قبدل الوصدول إیل حدّد أمّ  بعدده عدىل  ه یرجدع و
إن كان املنسّي  فإن كان تکبیرة اإلحرام بطلدت صدالته مطلقدا   وكدذا إذا ركنا   الترتیب  و

 السجدتنی حّّت كان ركوعا  أو سجدتنی من ركعة واحدة عىل األحوط لزوما   مفن نسي 
  .ه تداركهما عىل األحوط لزوما  میکن الركع أعاد صالته و

إذا التفددت قبددل الوصددول إیل حددّد  إذا نسددي الركددوع تددداركهما وصددّح  و ت صددالته  و
ت صدالته ومضدى   ركع صدّح دا  أو بعضه أو الترتیب بیهنما حّّت حدة أو تشهّ سجدة وا

إن ذكر  نعم إذا كان املنسّي  قبل الوصول  السجدة فعلیه قضاؤها بعد الصالة كما مّر  و
ومددا بعددده عددىل الترتیددب  وجتددب علیدده يف بعددض هددذه  الركددوع تدددارك املنسددّي  إیل حددّد 

 الفروض سجدتا السهو  كما سیأيت تفصیله.
بعضه حدّّت سدّلم صدّحت صدالته  التشّهد أو يالصالة  مفن نس ج مناخلروالثاين: 

كددان املنسددوعلیدده سددجدتا السددهو  أیت السددجدتنی حددّّت سددّلم و ي  ومددن نسددهمتامدد ّي إذا 
إذا ذكدر  سهوا  بطلت صدالته الصالة عمدا  و ینايف  ا قبدل اإلتیدان باملندايف رجدع وأیت  و

كدذلك جديت السهو للسالم الزائد عىل األحدوط لزومدا   وسجد س ُثَّ  د وسّلمهبما وتشهّ 
یتددارك السدجدة املنسدیّ فإّند باملندايف یدأِت   م ومل سدلّ من نسي إحدامها حدّّت  ة ه یرجدع و

یمتّ  إذا ذكدر  و یسجد سجديت السهو عدىل األحدوط لزومدا   و ذلدك بعدد اإلتیدان  صالته و
تیدان بسدجديت السدهو ت صدالته ومضدى  وعلیده قضداء السدجدة وكدذا اإلباملنايف صّح 

 عىل األحوط األویل كما سیأيت.
أو    كمن نسدي الدذكر اخلروج من الفعل الذي جيب فیه فعل ذلك املنسّي الثالث: 

ه میضي  وكذا إذا نسدي وضدع بعدض  رفع رأسه فإنّ الطمأنینة يف الركوع أو السجود حّّت 
با  ه  نعم إذا نسي القیام حال القراءة أو اة يف حملّ املساجد السبّ  لتسبیح فاألحوط وجو

 قبل الركوع. أن یتداركهما قامئا  إذا ذكر 
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 سدجد أو هدوى إیل السددجود مدن نسدي االنتصداب بعددد الركدوع حدّّت : 839مسـألة 
 ُثَّ    واألحددوط اسددتحبابا  الرجددوع إیل القیددامالركددوع مضددى يف صددالته عددن حددّد  جتدداوز و

إع ر إیل السجود إذا كان التذكّ  اهلوّي  بعدده   ر ادة الصالة إذا كان التذكّ قبل السجود  و
بعد الدخول يف السجدة الثانیة فیمضي يف صدالته وال ءيء علیده  ر ا إذا كان التذكّ وأمّ 

إذا نسددي االنتصدداب بددنی السددجدتنی حددّّت  يف  ىمضدد هددوى إیل الثانیددة بددال إشددکال  و
إذا سجد عىل املحّل  صالته  كول أو املدنخفض أو املرتفدع أو و لدنجس ا امللبدوس أو املدأ
  (.647املسألة ) تقّدم يفالواجب صّح سجوده عىل ما  بعد اإلتیان بالذكر  ذكر و

أعدداد الصددالة عددىل   دخددل يف السددجدة الثانیددةإذا نسددي الركددوع حددّّت : 840مســألة 
إن األحددوط لزومددا   إن تددزئ بتدددارك الركددوع واإلمتددامقبددل الدددخول فهیددا جي ذكددر  و كددان  و

 .األحوط استحبابا  اإلعادة أیضا  
مدددا مدددن ركعدددة أو ركعتدددنی  فدددإن كدددان يف أهّن  إذا تدددرك سدددجدتنی وشدددّك : 841مســـألة 

كلتهیمدا مدن الالحقدة جيتدزئ  االلتفات إیل ذلك قبل الدخول يف الدركن  فدإن احتمدل أّن 
إن علدم أهّن  خدرى مدا إّمدبتدارك السجدتنی واإلمتدام  و

ُ
ا مدن السدابقة أو إحددامها مهندا واأل

 مددن الالحقددة جيتددزئ بتدددارك سددج
ُ
خددرى  واألحددوط اسددتحبابا  اإلعددادة يف دة وقضدداء  

إن كان االلتفات بعد الدخول يف الركن فاألحوط لزوما  يف الصدورتنی العمدل  الصورتنی  و
إعادة الصالة  نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة جيتزئ بقضاء السجدتنی. ا تقّد   م و

كددّل  - ه تددرك سددجدتنی مددن ركعتددنیإذا علددم أّندد :842مســألة   - كعددة سددجدةر مددن 
 
ُ
كانتا من األ هما  حملّ  ت صالته وعلیه قضاؤمها إذا جتاوز ولینی أو األخیرتنی صّح سواء أ

یددا  إحدددامها  ّل ا إذا بدديق حمددوأّمدد أیت بصدداحبة  - يف ركددن بعددده یدددخل مل  بددأْن  - ولددو ذكر
خرى. املحّل 

ُ
 وقضى األ
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سددهوا  والصددالة عمدددا   ذكددره قبددل فعددل مددا ینددايفمددن نسددي التسددلمي و :843مســألة 
 األحوط استحبابا  اإلعادة.علیه و ءإن كان بعده فال ءيصّحت صالته  وتداركه و

كثدر : 844مسألة  قبدل التسدلمي قدام وأیت هبدا   فدذكر  إذا نسي ركعة مدن صدالته أو أ
ینايف الصالة مطلقدا  ولدو سدهوا   وعلیده سدجدتا  قبل فعل ماوكذا إذا ذكرها بعد التسلمي 
إذا ذكرها بعده بطلت صالته.السهو للسالم الزائد ع  ىل األحوط لزوما   و

د سددهوا  إذا فاتددت الطمأنینددة يف القددراءة أو يف التسددبیح أو يف التشددهّ  :845مســألة 
بدة املطلقدة  وكدذا إذا فاتدت مضى  واألحوط استحبابا  تدارك القراءة أو غیرها بنّید ة القر

. األحوط األویل إعادة الذكر فإّن قبل أن یرفع رأسه  الركوع أو السجود فذكر  يف ذكر   
كدان الدذكر   مل واإلخفدات وذكدر  إذا نسي اجلهدر  :846مسألة   یلتفدت ومضدى سدواء أ

 يف أثناء القراءة أم التسبیح أم بعدمها  واجلهل باحلکم یلحق بالنسیان يف ذلك.

 فصل
 يف الصالة الشّك 
 الصالةإتيان يف  الشّك 

كدان صىّل   أم ال  فإن كان يف الوقته صىّل أنّ   یدرِ   ومل من شّك  :847مسألة  إن    و
يف التفصددیل  بفعددل الصدالة حكدده حکدم الشددّك  یلتفددت  والظدّن   بعدد خددروج الوقدت مل
إذا شدددّك  يف اإلتیدددان  يف بقددداء الوقدددت بدددین عدددىل بقائددده  وحکدددم الوسدددواّس  املدددذكور  و
إن كان يف الوقت  ه فیبن عىل یعتن بشکّ  ال بالصالة وعدمه أن یلحدق واإلتیان هبا و

 به يف ذلك. الشّك  كثیر 
إذا شّك  واألحدوط وجوبدا  قضداء  أیت بالعصر  بالعصر  يف الظهرین يف الوقت املختّص  و
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إذا شدددّك  إذا كدددان أقدددّل أداء رك وقدددد بددديق مدددن الوقدددت مقددددار  الظهدددر  و  عدددة أیت بالصدددالة  و
إذا شدّك   مل  بالعصددر  فدإن كددان يف الوقدت املخدتّص  وهدو يف العصدر  يف فعدل الظهددر  یلتفدت  و

إن كان يف الوقت املشترك أمتّ   بعدها. أیت بالظهر  ُثَّ  ها عصرا  بین عىل اإلتیان هبا  و

 فصل
 هبا وال یلتفت إلهیا عتبار االيت ال  ككوالش

 .األّول: الشّك بعد الفراغ
إذا   و شددرط للصددالة بعددد الفددراغ مهنددا مليف جددزء أ إذا شددّك  :848مســألة  یلتفددت  و
ه يف وجوده وقدد یلتفت  وكذا إن كان شکّ   ته مله يف صّح كان شکّ التسلمي فإن  يف شّك 

خدددرى أو اشدددتغل أیت باملنددايف حدددّّت 
ُ
 مدددع السددهو أو فاتدددت املدددواالة أو دخددل يف صدددالة  

 .بالشّك ه قبل ذلك فالالزم هو التدارك واالعتناء ا إذا كان شکّ بالتعقیب  وأمّ 

كثير   .الشّك  الثاين: شّك 
كدان الشدّك یعتن بشکّ  ال الشّك  كثیر  :849مسألة  يف عددد الركعدات أم  ه  سدواء أ

 إذا كان وجوده مفسدا  أو يف األفعال أم يف الشرائط  فیبن عىل وقوع املشکوك فیه إاّل 
بدع واخلمدس  موجبا  لکلفة زائدة كسجود السهو فیبن عىل عدمه  كما لو شّك  بنی األر

فیمدا یشدتمل عدىل  - ركوعنی مدثال   ه أیت بركوع أويف أنّ  بعد الدخول يف الركوع  أو شّك 
كثدر  فدإّن  - ركعة ال مثدل صدالة اآلیدات ركوع واحد يف كّل  مفسدد  البنداء عدىل وجدود األ
 فیبن عىل عدمه.

ُبّدَ  اله ومساته فضع بأن كانت من خواّص ت  وإن اختّص  : كثرة الشّك 850مسألة 
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ه انت كثرة شکّ : إذا ك فنی  مثال  كغیره من املکلّ  یعمل فیما عداه بوظیفة الشاّك  من أن
كوع أو السدجود أو يف اإلتیدان بدالر ه فهیا  فدإذا شدّك بشکّ  یعِ    يف خصوص الركعات مل

كدان الشدّك شکّ  یکثر   ا ملذلك ممّ  غیر  بدل الددخول يف الغیدر  ق ه فیه لزمه اإلتیدان بده إذا 
كدالركوعى الکثدرة يف فعدل معدنّی ق مسدمّ كذلك كما إذا حتّقد یکن ملا إذا وأمّ  يف  شدّك  ُثَّ   

.  أیضا  كالسجود مل فعل آخر   یعِ  به أیضا 
صددقها بعدروض  هدو العدرف  والظداهر  املرجع يف صددق كثدرة الشدّك  :851مسألة   
ید ممّ  الشّك  وعدمده  احلدواّس ا یتعارف عروضه للمشاركنی مدع صداحبه يف اغتشداش أز

یادة معتدّد  متضدي علیده ثدالث  الة العادّید كدان الشدخص يف احلداالتا  هبدا عرفدا   فدإذا ز
یشّك صلوات إاّل   .الشّك  يف واحدة مهنا فهو من أفراد كثیر   و
وجددود اخللددل جددرى علیدده حکددم وجددوده   ظهددر  ُثَّ  هیعددِ  بشددکّ   إذا مل :852مسـألة 

كددان  إن  كددان موجبددا  للتدددارك تدددارك  و إن  یددادة أو نقیصددة مبطلددة أعدداد  و كددان ز فددإن 
 اؤه قضاه  وهکذا.جيب قض اممّ 

الشددك ضددبط الصددالة باحلصددى أو بالسددبحة أو  عددىل كثیددر جيددب  ال :853 مســألة
 ذلك. امت أو بغیر باخل

  ه ركددع أو اليف أّندد فددإذا شددّك  هاالعتندداء بشددکّ  الشددّك  لکثیددر   جيددوز ال :854مســألة 
إاّل  أن  جيددوز ال يف القددراءة أو   بطلددت صددالته عددىل األحددوط لزومددا   نعددم يف الشددّك یركددع و
 ة صالته.بصّح   یضرّ   أیت باملشکوك فیه بقصد القربة مله وشکّ إذا اعتین ب الذكر 

ه بین عدىل العددم  كمدا أّند ه حصل له حالة كثرة الشّك يف أنّ  لو شّك  :855مسألة 
ه مدن شدکّ  یکدن  ملذه احلالة بین عدىل بقاهئدا إذا يف زوال ه شّك  ُثَّ  الشّك  كثیر  إذا صار 

 .جهة اجلهل  عین كثرة الشّك 
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 .اإلمام واملأمومالثالث: شّك 
إمدام اجلماعدة يف عددد الركعدات رجدع إیل املدأموم احلدافظ   إذا شدّك  :856مسـألة 

 
ُ
كددان أو فاسددقا  ذكدددرا  أو   ه یرجددع إیل اإلمدددام املدددأموم فإّندد نددىث  وكددذلك إذا شددّك عددادال  

إن اختلددف املددأمومون  اّك الظدداّن مهنمددا  نزلددة احلددافظ فیرجددع الشددواحلددافظ   إلیدده  و
یقنی  مام إیل بعضهم إاّل یرجع اإل  مل إذا  إذا حصل له الظّن من الرجدوع إیل أحدد الفدر و

كّ  ه مدهنم بشدکّ  ا  وبعضهم حافظا  رجع اإلمام إیل احلافظ وعمدل الشداّك كان بعضهم شا
ع املددأموم إیل اإلمددام وبددالعکس رجددو لإلمددام فیرجددع إلیدده  وجددواز   مددع حصددول الظددّن إاّل 
ه أیضدا   فدإذا علدم املدأموم أّند يف األفعدال الشدّك  يف الركعدات بدل یعدّم  بالشّك  تتّص  ال
تیدان ه سدجد سدجدتنی أم واحددة واإلمدام جدازم باإليف أّند ف عدن اإلمدام وشدّك یتخلّ   مل

 ه.بشکّ  یعِ    هبما رجع املأموم إلیه ومل

 .الرابع: الشّك يف عدد ركعات النافلة
والبندداء عددىل  قددّل يف ركعددات النافلددة البندداء عددىل األ يف الشددّك  جيددوز  :857مســألة 
كثر  إاّل  كثر   أناأل یدان هدذا احلکدم يف الدوتر مفسدا  فیبن عدىل األقدّل  یکون األ    ويف جر

 فهیا. إشکال فاألحوط لزوما  إعادهتا إذا شّك 

 .اخلامس: الشّك بعد املحّل ويف ما أیت ب 
یضدة كاندت أو نافلدة  أدائّید من شّك  :858مسألة  ة يف فعل من أفعدال الصدالة فر
یضددة أم قضددائیّ كاندد ینبغددي  ال اأم آیددات وقددد دخددل يف غیددره مّمدد ة أم صددالة مجعددةت الفر

يف  یلتفدت  مفدن شدّك   خدالل باملشدکوك فیده عمددا  مضدى وملالدخول فیه شرعا  مدع اإل
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تکبیرة اإلحرام وهدو يف االسدتعاذة أو القدراءة  أو يف الفاحتدة وهدو يف السدورة  أو يف اآلیدة 
إیل هدوى  ل اآلیدة وهدو يف آخرهدا  أو يف القدراءة وقددو يف أوّ السابقة وهو يف الالحقدة  أ

يف السدجود  إیل السدجود  أو شدّك  هدوىالركوع أو دخل يف القنوت  أو يف الركدوع وقدد 
  .یلتفت  القیام ملد أو يف حال الهنوض إیل وهو يف التشهّ 
ديف الشهادتنی وهو يف حال الصالة عىل حممَّ  وكذا إذا شّك  يف  شدّك  د  أود وآل حمّمَ
حددال أداء وهددو يف   اهلل علیدده وآلدده()صددىّل  د أو يف الصددالة عددىل الندديّب لتشددهّ جممددوع ا
يف السالم الواجب وهو يف التعقیدب أو  أو يف حال الهنوض إیل القیام  أو شّك  السالم

كدان  یلتفدت إیل الشدّك  ه الافیدات فإّندأیت بشيء من املن إذا  يف مجیدع هدذه الفدروض  و
فیددأيت باملشددکوك فیدده  كمددن  وجددب االعتندداء بالشددّك  يف الغیددر قبددل أن یدددخل  الشددّك 
قبددل أن یسددتعیذ أو یقددرأ أو يف القددراءة قبددل أن يددوي إیل الركددوع أو يف  يف التکبیددر  شددّك 

د وهددو جددالس قبددل الركددوع قبددل أن يددوي إیل السددجود  أو يف السددجود أو يف التشددهّ 
 یدخل يف التعقیب أو یأيت  دا أن يف التسلمي قبل الهنوض إیل القیام  وكذلك إذا شّك 
.  ینايف الصالة عمدا  أو سهوا 

ون من الذي یدخل فیه أن یک يف الغیر   یعتبر اله ا سبق أنّ قد علم ممّ  :859سألة م
یکدون جدزءا   أن یعتبدر  ال ة  بدلیکون مدن األجدزاء املسدتحبّ  األجزاء الواجبة  فیکيف أن
دخدل يف القندوت  يف القدراءة وقددمدثال   مة له أیضا   مفدن شدّك للصالة فیکيف كونه مقّد 

 يف الركوع وقد هوى إیل السجود. یلتفت  وكذا من شّك   مل
إن  ة الواقع بعدد الفدراغ منده اليف صّح  إذا شّك  :860مسألة  يف  یددخل  ملیلتفدت و

یلتفدت  وكدذا إذا  ه الهتا فإّندیدرة اإلحدرام يف صدّح بعد الفراغ مدن تکب غیره  كما إذا شّك 
 ة قراءة الکلمة أو اآلیة بعد الفراغ مهنا.يف صّح  شّك 
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تبطل صدالته   ال  مله قد فعله أوّ  أنّ تبنّی  ُثَّ  حّل إذا أیت باملشکوك يف امل :861مسألة 
نئدذ  عدىل األحدوط لزومدا   ه تبطدل حیفإنّ  ركوعا  أو سجدتنی من ركعة واحدة  إذا كانإاّل 

إذا مل دم اإلتیان بده فدإن أمکدن التددارك بده  عفتبنّی  املحّل  باملشکوك بعد جتاوز  یأِت   و
إاّل   م.تقّد   أن یکون ركنا  فتبطل عىل مات صالته إاّل  صّح فعله  و
مدة أو يف بعدض األفعدال املتقّد  ه هل شدّك وهو يف فعل يف أنّ  إذا شّك  :862مسألة 

 دا  ا غفلدة أو تعّمدحصدوله إّمد عدىل تقددیر  بالشدّك  یعدِ    ه ملن أّندتدیقّ ی  یلتفت مدا مل  مل ؟ال
ذلددك  حمددّل  ه هددل سددها أم ال وقددد جدداز يف أّندد برجدداء اإلتیددان باملشددکوك فیدده  ولددو شددّك 

يف السهو وعدمده وهدو  شّك  یلتفت  نعم لو مل ؟ه سها عنه أو اليف أنّ  الذي شّك الشيء 
 یتالیف فیه املشکوك فیه أیت به. يف حمّل 

 فصل
یضة  الشّك يف عدد ركعات الفر

لدده  جدداز  شددّك ال  د ركعددات الصددالة واسددتقرّ  يف عددداملصددّل  إذا شددّك  :863مســألة 
فددوات  یسددتلزم حمددذور   عددالج مددا هددو قابددل للعددالج إذا مل یلزمدده سددتئنافها  والقطعهددا وا
إاّل  له ذلك  واألحوط لزوما  عدم االستئناف قبدل اإلتیدان بأحدد القواطدع   جيز  مل الوقت و
یقبل العالج من  ما یة يف متییز ألة واملسائل اآلتيف هذه املس مثال   وما یذكر  كاالستدبار 

 العمدل بده يف خصدوص الصدورة ا یتعدنّی ة العدالج إّندالشکوك عن غیره ويف بیان كیفّید
 مة.املتقّد 

إذا شددّك  كددان شددکّ شددکّ    يف عدددد الركعددات واسددتقرّ املصددّل  و ة أو ه يف الثنائّیدده فددإن 
 الثالثّیدد

ُ
كددان يف غیرهددا وقددد أولیددنی مددن الرباعّیددة أو األ إن    حددرز ة بطلددت  و

ُ
ولیددنی بددأن األ
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ق بوضدع اجلهبدة عدىل املسدجد وهو یتحقّ  - دخل يف السجدة الثانیة من الركعة الثانیة
إن مل  : فهنا صور -  الذكریشرع يف   و

 فهیا فتبطل الصالة فهیا. عالج للشّك  ما ال مهنا:
 :  الصالة حینئذ   وهي تسع صور فهیا وتصّح  ما میکن عالج الشّك  ومهنا:

ه یبدن بنی االثنتدنی والدثالث بعدد الددخول يف السدجدة األخیدرة فإّند شّك ال ویل:األُ 
یدمتّ  یدأيت بالرابعدة و بدا    امئدا  عدىلحیتداط بركعدة ق ُثَّ  صدالته عىل الدثالث و األحدوط وجو

إن  . یتمّکن ملو  من القیام حال اإلتیان بصالة االحتیاط أیت هبا جالسا 
بددع يف أّي  الشددّك  الثانيــة: یددمتّ م بددنی الددثالث واألر بددع و كددان  فیبددن عددىل األر  وضددع 
الدركعتنی  اختیدار  حیتداط بركعدة قامئدا  أو ركعتدنی جالسدا   واألحدوط اسدتحبابا   ُثَّ  صالته 

إن . یتمّکن مل جالسا   و  من القیام حال اإلتیان بصالة االحتیاط احتاط بركعة جالسا 
بدع بعدد الددخول يف السدجدة األ الشّك  الثالثة: خیدرة فیبدن عدىل بنی االثنتدنی واألر
یمتّ  بع و إن  ُثَّ  صالته األر منه حال اإلتیدان بصدالة  یتمّکن  ملحیتاط بركعتنی من قیام  و

 االحتیاط احتاط بركعتنی من جلوس.
بددع بعددد الدددخول يف السددجدة األخیددرة  الشددّك  الرابعــة: بددنی االثنتددنی والددثالث واألر

یمتّ  بع و یلدزم  حیتاط بركعتنی من ُثَّ  صالته فیبن عىل األر قیدام وركعتدنی مدن جلدوس  و
إنالركعتنی تأخیر  مدن القیدام حدال اإلتیدان بصدالة االحتیداط  یدتمّکن  مل  من جلوس  و

. ُثَّ  احتاط بركعتنی من جلوس  بركعة جالسا 
بنی األربع واخلمس بعد الدخول يف السجدة األخیرة فیبدن عدىل  الشّك  اخلامسة:
یمتّ  بع و كدّل یسجد سجديت  ُثَّ  صالته األر جيدري هدذا احلکدم يف  مدورد یکدون  السدهو  و
بع كالشّك  الطرف األقّل  مورد شّك فیه بنی    كما یکيف يف كّل بیهنا وبنی السّت  هو األر
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بددع واألقددّل  یددد بعددد الدددخول يف السددجدة الثانیددة العمددل  وجددب الشددکّ  األر نی مهنددا واألز
بددع واإلتیددان بصددالة االحتیدداط الحتمددال النقیصددة بسددجديت السددهو  ُثَّ  بالبندداء عددىل األر

یادة.  الحتمال الز
بع واخلمس حال القیام فإنّ  الشّك  السادسة:  ه يدم وحكده حکدم الشدّك بنی األر

بع  فیمتّ   حیتاط كما سبق يف الصورة الثانیة. ُثَّ  صالته بنی الثالث واألر
 ه يدم وحكه حکم الشدّك بنی الثالث واخلمس حال القیام فإنّ  الشّك  السابعة:
بع  فیمتّ بنی اال حیتاط كما سبق يف الصورة الثالثة. ثنتنی واألر  صالته و

ه يددم وحكده حکدم بنی الثالث واألربع واخلمدس حدال القیدام فإّند الشّك  الثامنة:
 صالته وحیتاط كما سبق يف الصورة الرابعة. بنی االثنتنی والثالث واألربع  فیمتّ  الشّك 

 ه يدم وحكه حکم الشدّك یام  فإنّ حال الق بنی اخلمس والسّت  الشّك  التاسعة:
یددمتّ  بددع واخلمددس  و یسددجد للسددهو  واألحددوط األویل يف هددذه الصددور  بددنی األر  صددالته و

. بع أن یسجد سجديت السهو للقیام الزائد أیضا   األر
إلهیدا ركعدة  ضدّم  ُثَّ  د بنی االثنتنی والثالث فبدین عدىل الدثالثإذا ترّد  :864مسألة 
  بدالثالث أو عمدال  بالشدّك  عىل الثالث كان من جهدة الظدّن بناءه  يف أّن  م وشّك وسلّ 
إذا بدین يف  جيب مل كدان ذلدك أحدوط اسدتحبابا   و إن  علیه اإلتیدان بصدالة االحتیداط و

كدان مدن جهدة الظدّن بعدد التسدلمي أّند عىل االثنتنی وشّك  الفرض املذكور  بداالثنتنی أو  ه 
 منه وغفلة عن العمل بالشّك 

 
 ء علیه.ت صالته وال ءيصّح  خطأ

یضددة كددالیقنی بالركعددات يف الظددّن  :865مســألة  النافلددة عددىل األحددوط  كددذلك يفو  الفر
كثر معه يف یتخّیر  وما   عین أّنه اللز باألفعال فحكه حکم  ا الظّن   أمّ البناء عىل األقّل أو األ

إذا ظدّن  بفعدل اجلدزء يف املحدّل    فإذا ظدّن الشّك   اوز بعددم الفعدل بعدد جتد لزمده اإلتیدان بده و
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یتداركه  واألحوط استحبابا  إعادة الصالة يف الصورتنی. مضى ولیس له أن املحّل   یرجع و
بدنی  كالشدّك  - فهیا الدخول يف السدجدة الثانیدة يف الشکوك املعتبر  :866مسألة 

 - بدنی االثنتدنی والدثالث واألربدع بدنی االثنتدنی واألربدع  والشدّك  االثنتنی والثالث  والشدّك 
ه حال اجللوس فإن كان شکّ  اإلتیان بالسجدتنی أو بواحدة مهنما ذلك يفمع  إذا شّك 

ل بلحددام مددا قبددل القیددام ل يف املثددال األوّ واألوّ  - دقبددل الدددخول يف القیددام أو التشددهّ 
ین بلحام حالته الفعلیّ  ه حمکوم بعددم بطلت صالته  ألنّ  - ةوالثاين يف املثالنی األخیر

كدان بعدشکّ اإلتیان هبما أو بإحدامها فیکون  إن  د ه قبل الدخول يف السجدة الثانیة  و
 تبطل.  د ملالدخول يف القیام أو التشهّ 

فددق كثیدرا  لددبعض كمدا یبّ  - أو ظددّن  احلاصدل لدده شدّك  د يف أّن إذا تددرّد  :867مسـألة 
صالة وبعد أن دخل يف فعل  ا   ولو حصلت له حالة يف أثناء الكان ذلك شکّ  - الناس
كأنّ   یدرِ   مل آخر  جيدري عدىل مدا یقتضدیه ظّنده ا  یبین عىل حالته الفعلیّ ا  أو ظنّ ان شکّ ه  ة و

  أو متدام الصدالةقبدل إ انقلب شّکه إیل الظدّن  ُثَّ  ءوكذا لو شّك يف ءي  أو شّکه الفعّل 
یعمدل علهیدا  فلدو شدّك ه یلحظ احلالة الفعلّیدانقلب ظّنه إیل الشّك  فإنّ  ُثَّ  ظّن به  ة و

بع مثال   بدالثالث بدین علیده  ه إیل الظّن انقلب شکّ  ُثَّ   فبین عىل األربعبنی الثالث واألر
إذا ظّن  بدع بدین عدىل  ه إیل الشدّك ل ظّندتبّد  ُثَّ  بالثالث وأیت بالرابعة  و بیهندا وبدنی األر

بع  یأيت بصالة االحتیاط. ُثَّ  األر
 اّل إ  ترك صالة االحتیاط واستئناف الصالة بعد اإلتیان باملنايف جيوز  :868مسألة 

 فیتعنّی اإلتیان هبا. االستئنافضیق الوقت عن  يف
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 فصل
 حتياطصالة اال

جدزاء ة مدن األيف الصدالة األصدلیّ  یعتبدر  يف صالة االحتیداط مدا یعتبر  :869 مسألة
  والسدجود  لإلحرام  وقراءة الفاحتة  والركوع ة  والتکبیر فهیا من النیّ ُبّدَ  الوالشرائط ف
إن كانددت الصددالة  حددوط لزومددا  أنوالتسددلمي  واأل  دوالتشددهّ  تفددت يف قددراءة الفاحتددة و
ّیداألصلیّ  فهیدا السدورة  جتدب  الیل اخلفدوت يف البسدملة أیضدا   وة  واألحدوط األوة جهر
إذا ختلّ  ل املنايف بیهنا وبنی الصالة فاألحوط لزوما  إعادة الصالة وال حاجدة معهدا إیل و

 صالة االحتیاط.
كدان   الصالة قبل صالة االحتیاط مل ةمیّ  متاإذا تبنّی  :870مسألة  إن  حیتا إلهیدا  و
إمتامها نافلة ركعتنی. يف األثناء جاز   تركها و

جدرى علیده   نقص الصالة قبل الشدروع يف صدالة االحتیداطإذا تبنّی  :871مسألة 
م عىل النقص سهوا  من وجوب ضدّم النداقص

َ
واإلتیدان بسدجديت السدهو  حکم من سّل
إنم الزائد عىل األللسال  ذلك يف أثناء صالة االحتیداط ألغاهدا فدإن تبنّی  حوط لزوما   و
كدان بعدده نقص مبّ  ما  النقص قبل الدخول يف الركوع أمتّ كان تبنّی  صال  واجتزأ به ولدو 

إذا تبنّی  كبفاء بالتبممي  و  ذلك بعدد الفدراغ مهندا فاألحوط لزوما  إعادة الصالة وعدم اال
كددان حیأجددزأت إذا تبددنّی  یددد مّمددا إذا تبددنّی ال   أّمددتملدده أوّ  الددنقص الددذي  كددان  الددنقص أز ا 

بددع وأیت بركعددة واحدددة قامئددا   حمددتمال  كمددا إذا شددّك  بددع فبددین عددىل األر بددنی الددثالث واألر
كددان ركعتددنی  لدده قبددل اإلتیددان باملنددايف أّن تبددنّی  ُثَّ  لالحتیدداط  تکدديف صددالة   فددالالددنقص 
صددال  بددل جتددب إعددادة نقددص مبّ عددىل األحددوط لزومددا  تبمددمي مددا یکدديف  الاالحتیدداط كمددا 
یادة عمّ الصالة  وكذا لو تبیّ  بع فبدین  كان حمتمال  كما إذا شّك  انت الز بنی االثنتنی واألر
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بع وأیت بركعتنی لالحتیاط فتبنّی    كون صالته ثالث ركعات. عىل األر
الفددرائض مددن أحکددام  جيددري يف سددائر  جيددري يف صددالة االحتیدداط مددا :872مســألة 
یادة الركن ونق أو بعدد أو بعدد جتداوزه  يف املحدّل  صانه عمددا  أو سدهوا   وأحکدام الشدّك ز
ة  فهیا سجود السهو ملدا یسدتوجبه يف الصدالة األصدلیّ  جيب الذلك  ولکن  الفراغ وغیر 
إذا شّك  كثر  و  .یکون مفسدا  فیبن عىل األقّل   أنإاّل  يف عدد ركعاهتا لزم البناء عىل األ
 إذا كان بعدد ن بصالة االحتیاط بین عىل العدم إاّل يف اإلتیا إذا شّك  :873مسألة 

كددان بعددد اإلتیددان  ددا ینددايف الصددالة عمدددا  وسددهوا  فدداألحوط لزومددا   خددروج الوقددت  ولددو 
 استئناف الصالة.

مددن تداركدده أعدداد  یددتمّکن  إذا نسددي مددن صددالة االحتیدداط ركنددا  ومل :874مســألة 
. الصالة  وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعا  أو سجدتنی   يف ركعة عىل األحوط لزوما 

 فصل
  یف أجزاء النوافل وركعاهتا ّك الش

یضدة يف أّند :875مسألة   يف جدزء مهندا يف املحدّل  ه إذا شدّك تشترك النافلدة مدع الفر
إذا شّك  نقصدان الدركن مبطدل  یعتدن بده  ويف أّن  ال املحدّل  بعدد جتداوز  لزم اإلتیان به  و

اركده مدع االلتفدات إلیده قبدل الددخول يف ركدن بعدده  ه إذا نسي جدزءا  لدزم تدهلا  ويف أنّ 
یضة بأّن  كثدر جيدوز يف ركعاهتدا  الشّك  وتفترق عن الفر كمدا  -  فیده البنداء عدىل األقدّل واأل

 فهیا قضاء للجزء املنسّي  ه اله ال سجود للسهو فهیا  وأنّ وأنّ  - (857املسألة ) تقّدم يف
یضة - یادة الدرك وأّن  - إذا كان یقضى يف الفر قادحدة فهیدا بدال إشدکال   ن سدهوا  غیدر ز

.  ومن هنا یتدارك اجلزء املنسّي   إذا ذكره بعد الدخول يف ركن أیضا 
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 فصل
 ةقضاء األجزاء املنسیّ 

 بعدددد الددددخول يف الركدددوع إاّل  یددذكر   إذا نسدددي السدددجدة الواحددددة ومل :876مســألة 
یداط إذا كاندت یکدون بعدد صدالة االحت نوجب قضاؤها بعد الصالة  واألحوط لزومدا  أ

 بعددد الركددوع عددىل األحددوط األویل  یددذكره إاّل   یه وملد إذا نسددعلیدده  وكددذا یقضددي التشددهّ 
 یدذكر   د من الركعة األخیرة وملة والتشهّ فیما إذا نسي سجدة واحد وجيري احلکم املزبور 

  .ن  ا ینايف الصالة عمدا  وسهوا   بعد التسلمي واإلتیاإاّل 
واإلتیددان  سددلمي وقبددل اإلتیددان باملنددايف فددالالزم تدددارك املنسددّي ا إذا ذكددره بعددد التوأّمدد
بددا    م الزائددداإلتیددان بسددجديت السددهو للسددال ُثَّ  د والتسددلميبالتشددهّ  عددىل األحددوط وجو
 د من األجدزاء  وجيدب يف القضداء مدا جيدب يف املقضدّي السجدة والتشهّ  یقضى غیر  وال

السدالم  ومدا  املبدادرة إلیده بعددط لزاألحدووة  ة البدلّیدء وشرط كمدا جيدب فیده نّیدمن جز
كبفدداء بقضددائه   ولکددن إذا فصددل جدداز  بیندده وبددنی الصددالة  عدددم الفصددل باملنددايفو اال

.  واألحوط األویل إعادة الصالة أیضا 
بین عىل العدم   يف اإلتیان  ا علیه من قضاء اجلزء املنسّي  إذا شّك  :877مسألة 

إن كان الشّك  إن كان بعد خدروج الوقدت عدىل بعد اإلتیان باملنايف عمد و ا  وسهوا  بل و
إذا شّك   ق موجب القضاء بین عىل العدم. يف حتقّ  األحوط لزوما   و

 فصل
 سجود السهو

ه عددىل حمّلدد جيددب سددجود السددهو للکددالم سدداهیا   وللسددالم يف غیددر  :878مســألة 
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با  فهیما  وللشّك  بدع واخلمدس أو مدا حبكده كمدا تقدّد  األحوط وجو یان م  ولنسدبنی األر
كددون د  وكددذا جيددب فیمددا إذا علددم إمجدداال  بعددد الصددالة أّنددالتشددهّ  ه زاد فهیددا أو نقددص مددع 

ه یسدجد سدجديت السدهو عدىل األحدوط لزومدا   واألحدوط ة فإّندصالته حمکومدة بالصدّح 
األویل سجود السهو لنسیان السجدة الواحدة وللقیام يف موضع اجللدوس  أو اجللدوس 

یادة أو نقیصة. وط األویل سجود السهو لکّل بل األحيف موضع القیام سهوا     ز
د  مدع تعدّد د الکدالم إاّل د بتعدّد یتعدّد  موجبه  وال دد السجود بتعّد یتعّد  :879مسألة 
جود م كثیرا  وكان ذلك عن سهو واحدد وجدب سدا إذا تکلّ یسهو  أمّ  ر ُثَّ یتذكّ  السهو بأن
 . واحد ال غیر
 به وال تعینی السبب.الترتیب فیه بترتیب أسبا جيب ال: 880مسألة 
ة عدىل السجود عن صالة االحتیاط  وكذا عن األجزاء املقضدیّ  ر یؤّخ  :881مسألة 

األحوط لزوما   وجيدب املبدادرة إلیده بعدد الصدالة  واألحدوط لزومدا  عددم الفصدل بیهنمدا 
إذا أّخددر بدده   تبطدل صددالته ومل  ه عدن الصددالة أو فصدله باملنددايف ملباملندايف  و یسدقط وجو

إذا أّخ عىل األ ره ر  ولدو تدذكّ ره نسدیانا  أیت بده مدّت تدذكّ حوط لزوما  فیأيت به فورا  ففورا   و
 
ُ
 خرى أمّت صالته وأیت به بعدها.وهو يف أثناء صالة  

بدةوالیتدان وجتدب فیده نّیدسدجود السدهو سدجدتان مت: 882مسألة   جيدب الو  ة القر
سدجود علیده  واألحدوط ال یصدّح  وط لزومدا  فیده وضدع اجلهبدة عدىل مدافیه تکبیدر  واألحد
يف سجود الصدالة مدن الطهدارة  یعتبر  املساجد أیضا  ومراعاة مجیع ما ر األویل وضع سائ
كدِلّ  ذلك  واألحوط استحبابا  اإلتیان بالذكر  وغیر  واالستقبال والستر  واحدد مهنمدا   يف 

 (ركاتددهورمحددة اهلل وب ا الندديّب لسددالم علیددك أّيددابسددم اهلل وبدداهلل )صددورته:  ویل يفواأل
التسدلمي  واألحدوط لزومدا   ُثَّ  د بعدد رفدع الدرأس مدن السدجدة الثانیدة وجيب فیده التشدهّ 

یل.التشهّ  اختیار   د املتعارف دون الطو



 (  1مهناج الصاحلنی )ج / 320 

إذا شددّك   يف موجددب سددجود السددهو مل إذا شددّك : 883مســألة  يف عدددد  یلتفددت  و
إذا شّك املوجب بین عىل األقّل  به أیت بده ويف إتی   و ه كدان شدکّ  إنانه بعد العلم بوجو

إذا اعتقد حتقّ   وبعد السالم شّك  - وجبق املبعد فوات املبادرة عىل األحوط لزوما   و
إذا يف املوجب وبعد ذلك علم به أیت به عىل ما مرّ  ه إذا شّك   كما أنّ جيب  مل - فیه   و
إذ إذا دخدل يف التشدهّ إاّل  ه سجد سدجدة أو سدجدتنی بدین عدىل األقدّل يف أنّ  شّك  ا د  و
د أم قبددل دخولدده يف التشددهّ  بدده سددواء أشددّك  یعددِ    ه أیت بسددجدتنی أو ثددالث ملأّندد شددّك 
إذا علددم أّندد شددّك  ه أیت بددثالث أعدداد سددجديت السددهو عددىل األحددوط لزومددا   ولددو بعددده  و

یدل تدداركها نسي سجدة واحدة فإن أمکنه التدارك بأن ذكرها قبل حتّقد ق الفصدل الطو
إاّل    أیت بسجديت السهو من جدید.و



 

 احلادي عشر املقصد
 صالة املسافر

 وفیه فصول:

 لالفصل األّو 
 يف الصالة شرائط القصر 

 بشروط: ة بإسقاط الركعتنی األخیرتنی مهنا يف السفر الصالة الرباعیّ  ر قّصَ تُ 
وهددي مثانیددة  - إرادة قطعهددا ولددو مددن غیددر   عددین إحددراز  - قصددد قطددع املسددافةل: األّو 

إیابدا   سدواء اتّ و ملفّ ة ذهابا  أو إیابا  أفراسي امتدادیّ  صدل ذهابده قة مدن الثمانیدة ذهابدا  و
كثددر  یددق أو يف املقصددد الددذي هددو  بإیابدده أم انفصددل عندده  بیددت لیلددة واحدددة أو أ يف الطر

 أو غیرها من القواطع اآلتیة. حتصل منه اإلقامة القاطعة للسفر   مل مارأس األربعة 
ال :884مسألة  بعدة آ ف ذراع بدذراع الیدد  وهدو مدن الفرسي ثالثة أمیال  واملیدل أر

. یبا  بعا  وأربعنی كیلو مترا  تقر  املرفق إیل طرف األصابع  فتکون املسافة أر
إذا نقصدت املسدافة عدن ذلدك ولدو یسدیرا  بديق عدىل التمدام  وكدذا إذا  :885مسـألة 
 بذلك. أو ظّن  املذكور  يف بلوغها املقدار  شّك 

ا يف حكده مّمدة وبالشدیاع ومدا الشدرعیّ  نةتثبت املسافة بالعلم وبالبیّ  :886مسألة 
كددان عدددال  مددا  ربددر یثبددت  یفیددد االطمئنددان  وال إن  إذا  یوجددب  ملالواحددد و الوثددوق  و
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إن االختبدار  جيددب النتددان تسداقطتا ووجددب التمدام  وبیّ تعارضدت ال یسددتلزم احلددرج    مل و
إذا شّك  ع إیل املجهتدد ا الرجدواملسدافة شدرعا  وجدب علیده إّمد املجهتدد يف مقددار  غیر  و

إذا اقتصدر  والعمل عىل فتواه أو االحتیاط باجلمع بدنی القصدر  عدىل أحددمها  والتمدام  و
 وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

ا إذا عدمده أعداد  وأّمد فظهدر  ر إذا اعتقد كون ما قصده مسدافة فقّصد :887مسألة 
 ت دون خارجه.كونه مسافة أعاد يف الوق ظهر  ُثَّ  اعتقد عدم كونه مسافة فأمتّ 

كونده  نداء السدیر يف أث يف كونه مسافة أو اعتقد العددم وظهدر  إذا شّك  :888مسألة 
إْن  ر مسافة قّص   البايق مسافة. یکن مل و
یقان واألبعد مهنما مسدافة دون األقدرب فدإن سدلك  :889مسألة  إذا كان للبلد طر

إْن  ر بعد قّص األ ون سدفره مدن بلدده إیل يف ذلك بنی أن یکد فرق ال  وسلك األقرب أمتّ  و
 إیل بلده أو غیره. أو من بلد آخر  بلد آخر 

كددان الدذهاب مخسددة فراسددي واإلیداب ثالثددة قّصد :890مسـألة  ر  وكددذا يف مجیددع إذا 
 التلفیق إذا كان الذهاب واإلیاب  جموعهما مثانیة فراسي. صور 

افرا  الشخص بعد جتداوزه مسد حتتسب املسافة من املوضع الذي یعّد : 891مسألة 
ّ دالبلدد غالبدا   عرفا  وهدو آخدر  د الکبیدرة ة يف بعدض الدبالاملحّلد أو احلدّي  ا یکدون آخدر   ور

 ال أّوله.  البلد كذل مقصده يف وطنه هو  إیل بلد غیر  ملن یسافر املسافة آخر و  ا  جّد 
يف  عىل النحو املتعدارف  بدل یکديف قصدد السدفر  توا  السیر  یعتبر  ال :892سألة م
ه ا  للتنزّ یوم شیئا  یسیرا  جّد  ام كثیرة  نعم لو كان یقطع يف كّل ة املذكورة ولو يف أیّ املساف

 والتمام. أو حنوه فاألحوط لزوما  اجلمع بنی القصر 
كدان جممدوع ا جيب القصر  :893مسألة  لدذهاب واإلیداب يف املسافة املستدیرة إذا 
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حد جوانب البلد أو كانت مستدیرة بنی ما إذا كانت الدائرة يف أ فرق المثانیة فراسي  و
 عىل البلد.
فدإذا قصدد مدا دون  ل السیر ق القصد إیل املسافة يف أوّ من حتقّ ُبّدَ  ال :894مسألة 

إن قطدع املسافة وبعد بلوغده جتدّد  د قصدده إیل مدا دوهندا أیضدا   وهکدذا وجدب التمدام و
جمدوع یبلدغ مثانیدة مسافات  نعم إذا قصد ما دون املسافة عازما  عىل الرجدوع وكدان امل

 إذا حصدل ون  إاّل ة أو الغرل أو العمل وحندوهم یتّمدفراسي لزمه التقصیر  فطالب الضالّ 
 قة من الذهاب واإلیاب.ة أو ملفّ هلم يف األثناء قصد مثانیة فراسي امتدادیّ 

معهدم  روا سدافر رفقة إن تیّس  إذا خرج إیل ما دون أربعة فراسي ینتظر  :895مسألة 
إاّل  كدان  غیر  آخر    وكذا إذا كان سفره مشروطا  بأمر متّ  رجع أو معلدوم احلصدول  نعدم إذا 
 . قّصر ذلك األمر  الرفقة أو حبصول ر ا  بتیّس مطمئنّ 

كددان تابعددا  لغیددره أن یکددون مسددتقاّل   يف قصددد السددفر   یعتبددر ال :896مســألة    فددإذا 
افة تبعدا  لقصدد املتبدوع  وجب التقصیر  إذا كان قاصدا  للمس كالزوجة واخلادم واألسیر 

إذا شّك  مدن املتبدوع  ا  االسدتخبار يف قصد املتبوع بيق عىل التمام  واألحوط اسدتحباب و
كدان البدايق مسدافة جيب  الولکن  إذا علم يف األثناء قصد املتبوع  فدإن  علیه اإلخبار  و
إاّل قة قّص ولو ملفّ    بيق عىل التمام.ر  و

دا  عىل مفارقة املتبوع قبل بلدوغ املسدافة أو متدرّد إذا كان التابع عازما   :897مسألة 
كددان عازمددا  عددىل املفارقددة عددىل تقدددیر   حصددول أمددر  يف ذلددك بدديق عددىل التمددام  وكددذا إذا 

كددان لدده دخددل يف ارتفدداع املقتضددي للسددفر  - حمتمددل احلصددول أو شددرطه مثددل  سددواء أ
افة ذا قصدد املسدفدإ - ق املقتضدي لده وشدرطهمع حتّقد الطالق  أم كان مانعا  عن السفر 

إن  رالفده حددوث مدانع عدن سدفره أمتّ  یطمدّ   ا  الواحتمل احتماال  عقالئیّ  صدالته  و
 انکشف بعد ذلك عدم املانع.
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  االختیارّي  غیر  يف السفر  جيب القصر  :898مسألة 
ُ
أو سفینة  طار ليق يف قكما إذا  

كدان نامئدا  أو مغمدى مّ یبلغ املسافة وهو یعلم ببلوغه املسافة  أ بقصد إیصاله إیل ما ا إذا 
 علیه. تقصیر  سبق التفات فال به شخص من غیر  علیه مثال  وسافر 

د  فدإذا عددل قبدل  العدول أو التدرّد ینافیه إاّل  القصد ولو حكا   فال استمرار  :الثاين
بعة إیل قصد الرجوع أو ترّد  د يف ذلك وجب التمام  واألحدوط لزومدا  إعدادة مدا بلوغ األر

كدددان بعدددد خروجددده  ه صددداّل  كدددان العددددول قبدددل خدددروج الوقدددت  وقضددداؤه إن  قصدددرا  إذا 
كددان قددد أفطددر  ة الهنددار يف بقّیددرمضددان  شددهر  يفواإلمسدداك  إن  كددان  و إذا  قبددل ذلددك  و
بعة وكان عازمدا  عدىل العدود قبدل إقامدة العشدرة بديق عدىل العدول أو الترّد  د بعد بلوغ األر
 . عىل اإلفطار  واستمرّ  القصر 

إن عدددل عددن  القصددد بقدداء قصددد نددوع السددفر  یکدديف يف اسددتمرار  :899مســألة  و
ه إیل مکددان ويف األثندداء عدددل إیل غیددره فإّندد   كمددا إذا قصددد السددفر الشددخص اخلدداّص 

كددان مددا مضددى مددع مددا بدديق إلیدده  قدددار  ر یقّصدد كددان مددن أوّ  إذا   ل األمددر املسددافة  وكددذا إذا 

إیل  إذا كان السفر  ر ه یقّص أحدمها  فإنّ إیل أحد البلدین من دون تعینی  قاصدا  السفر 
 مهنما یبلغ املسافة. كّل  

كدان مدا ُثَّ  ّث ترّدد يف األثناء إذا قصد املسافة :900سألة م  بديق عداد إیل اجلدزم فدإن 
 ه یبلغهدا إذا ضدّم لکنّ مسافة و یکن البايق صالته  وكذا إذا مل يف فة ولو ملّفقة قّصر مسا

 - قطعده حدال التدرّدد ال بیهنمدا مّمدبعدد إسدقاط مدا ختّلد - لتدرّددل قبدل اإلیه مسیره األوّ 
إن كان األحوط استحبابا  يف  اإلمتام.و هذه الصورة أن جيمع بنی القصر  و

يف أثنددداء املسدددافة وهدددي  السدددفر  ق ءيء مدددن قواطدددععددددم حتّقددد أن حیدددرز  الثالـــث:
ف ام  والتوّقدشدرة أّیدبدالوطن والندزول فیده  وقصدد اإلقامدة ع سیأيت تفصیلها: املرور  كما
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ة ة أو التلفیقّیدداملسددافة االمتدادّیدد دا   فلددو خددرج قاصدددا  طددّي متددرّد  ثالثددنی یومددا  يف حمددّل 
ینزل فیه أثناء املسافة  أ ه میّر وعلم أنّ  یشدرع لده   ام مله یقمي أثناهئدا عشدرة أّیدو أنّ بوطنه و
ولکدن احتمدل   سدتمرّ امل  ل  وكذلك احلال فیما إذا خدرج قاصددا  السدفرمن األوّ  التقصیر 
ینددوي  ل قصددده عددىل حنددو یلزمدده أنیوجددب تبددّد  رالفدده عددروض مددا یطمددّ   احتمدداال  ال

دا  ثالثنی یوما  متدرّد  بالوطن والنزول فیه أو البقاء أثناءه يف حمّل  اإلقامة عشرة  أو املرور 
إن ملصدالته مدن أوّ  لك یدمتّ ه يف مجیع ذفإنّ  إذیعدرض مدا احتمدل ع  ل سدفره و ا روضده  و

إن احتمل حتقّ  ر ق ءيء من ذلك قّص یتحقّ  ه الاطمأّن من نفسه أنّ  قه ضدعیفا  صالته و
 كواحد يف املائة.

 ر یقّصد    فدإذا كدان حرامدا  ملمعصدیة وال یکدون للصدید هلدوا   لسفر یکون اال أن  الرابع:
كان حراما  بنفسه كسفر  سواء  أداء الواجدب  أم لغایتده الزوجة بددون إذن الدزوج لغیدر  أ
لقتل النفس املحترمة أو للسرقة أو للزناء أو إلعانة الظامل يف ظلمه وحندو ذلدك   كالسفر 

كدان مددیونا  وسدافر  ومثله ما إذا كانت الغایة من السفر  فدرارا  مدن  ترك واجدب  كمدا إذا 
بده علیده فإّند كدان السدفر ه جيدب فیده التمدام  وأّمدأداء الدین مدع وجو فدق يف ا یبّ مّمد ا إذا 

 - وتدرك الصدالة وحندو ذلدك كالغیبة وشرب اخلمدر  - قوع احلرام أو ترك الواجبأثنائه و
 . فیجب فیه القصر من دون أن یکون احلرام أو ترك الواجب غایة للسفر 

بة مثال  بقصد الفرار عىل السیّ  إذا سافر  :901مسألة   هبا عدن املالدك أمتّ  ارة املغصو
بة. صالته  وكذا إذا سافر   يف األرض املغصو

كددان ابتددداء سددفره  : إباحددة السددفر 902مســألة  شددرط يف االبتددداء واالسددتدامة  فددإذا 
جتددب  ه قصددرا  سددابقا  فددالا مددا صدداّل حینئددذ   وأّمدد مباحددا  ويف األثندداء قصددد املعصددیة أمتّ 

إذا رجع إیل إن ر قصد املباح قّص  إعادته  و  البايق مسافة. یکن مل يف صالته و



 (  1مهناج الصاحلنی )ج / 326 

يف صدالته سدواء  معصیة فعدل إیل املبداح قّصدر  إذا كان ابتداء سفره :903مسألة 
كان البايق مسافة أم ال.  أ

 بنفسده مدن سدفر الرجدوع  یکدن  ملإذا  ر املعصدیة یقّصد الراجع مدن سدفر  :904مسألة 

بنی كون  فرق الیتب  كما   هذا بنی من تاب عن معصیته ومن مليف  فرق الاملعصیة  و
 ال. املسافة أو الرجوع  قدار 
إذا  صددالته  إاّل  حددرام أمتّ  مبدداح وآخددر  قددة مددن أمددر لغایددة ملفّ  إذا سددافر  :905مســألة 

. ر ه یقّص فإنّ  ق السفر صالح لالستقالل يف حتقّ  كان احلرام تابعا  غیر   عندئذ 
الصددالة يف  أمتّ  - كمددا یسددتعمله أبندداء الدددنیا - للصددید هلددوا   إذا سددافر  :906مســألة 
كدان و ر ذهابه  وقّصد ا إذا كالدذهاب للصدید هلدوا   أّمد یکدن  ملحدده مسدافة ويف إیابده إذا 

د يف ذلدك بدنی صدی فدرق الكان الصید لقوته وقوت عیاله أو للتجارة فحكه التقصیر  و
 یعّد بداطال   يالذ من السفر ددد  ّي هولللصید ال السفر  غیر  والبحر  واألحوط لزوما  يف  البرّ 

 والتمام.  القصر اجلمع بنی ددد ةولو بلحام املقاصد العقالئیّ 
كدان بقصدد غدرض  التابع للجائر  :907مسألة  يف سفره إذا كان مکرها  عىل ذلك أو 

إاّل  من  إذا كان عىل وجه یعّد   یمتّ صحیح كدفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره یقّصر  و
 . رواملتبوع یقّص  مباحا  فالتابع یمتّ  اجلائر  أتباعه وأعوانه يف جوره  فإذا كان سفر 

كددون السددفر  إذا شددّك  :908 مســألة كددون الشددهبة موضددوعیّ  يف  ة معصددیة أو ال مددع 
كددان ر  إاّل مفقتضدى األصددل هددو اإلباحدة فیقّصدد  إذا كانددت احلالددة السدابقة هددي احلرمددة أو 

 . ریقّص  به احلرمة فال حیرز  ك أصل موضوعّي هنا
ثنداء عددل يف األ ُثَّ  يف االبتدداء معصدیة فقصدد الصدوم إذا كان السدفر  :909مسألة 

كدان العددول بعدد الدزوال  إن  إیل الطاعة  فإن كان العدول قبل الزوال وجب اإلفطدار  و
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با  أن یتمّ  وكان يف شهر  كدان  بدأن یقضیه  ولدو انعکدس األمدر  ُثَّ  هرمضان فاألحوط وجو
فداألحوط  بداملفطر  یدأِت   مل ل إیل املعصدیة يف األثنداء فدإنيف االبتدداء وعدد سفره طاعدة
با  أن كدان ذلدك بعدد  ُثَّ  ومیص وجو كدان ذلدك قبدل الدزوال أم بعدده  ولدو  یقضیه سدواء أ
با   فعل املفطر  كدان يف شدهر بدا  إتأّد  ة الهندار میسك يف بقّید أن فاألحوط وجو   نرمضدا ن 
 وعلیه القضاء.
إاّل  إیل حّد  السفر  كثیر  یکون ال أن اخلامس: صالته  وهدذا يف ثالثدة   أمتّ املسافة و
 موارد:
 ح ومساعديما.مهنة له  كالسائق واملاّل  خذ العمل السفرّي من یبّ  .1
یسدافر مقّد  من یکون السفر  .2 يف  إیل مکدان آخدر  مة ملهنته  كمن یقمي يف مکدان و
یس أو غیر  كّل   ذلك. یوم مثال  ملمارسة مهنته من طبابة أو جتارة أو تدر

یدارة ندزّ ا  للتیومیّ  لغرض آخر  كمن یسافر  منه السفر  ر من یتکرّ  .3 ه أو للعدالج أو للز
 وحنو ذلك.

علهیم عرفا    ( السفر كثیر )ن الصالة يف سفرهم مع صدق عنوان وفهؤالء مجیعا  یتمّ 
یّ ولکن املناط يف املورد األوّ  إن مل فالسائق وحنوه یمتّ ة  ل بالکثرة التقدیر  یکثر   الصالة و

كددان عازمددا  عددىل ذلددك السددفر  ا يف املددوردین الثدداين وأّمدد - كمددا سددیجيء - مندده بعددُد إذا 
 ة وسیأيت بیان ضابطها.الکثرة الفعلیّ  والثالث فتعتبر 

 فدق لده السدفر إن اتّ  إیل ما دون املسافة قّصر  عمله بالسفر  إذا اختّص  :910مسألة 

كدان عملده السدفر إیل املسافة ولو كان يف عملده  وأّمد ندة كالسدائق إیل مسدافة معیّ  ا إذا 
 یبیق عىل التمام.ارته إیل غیرها فسیّ  فق له تأجیر اتّ من النجف إیل كربالء و

 ر مهندة لده تکدرّ  ذ العمل السدفرّي يف وجوب التمام عىل من اخّت   یعتبر ال :911مسألة 
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ات  بدل مدّت مدا صددق علیده عندوان السدائق أو حندوه جيدب علیده منه ثالث مدرّ  السفر 
 قبله. یر جيب التقص السفر  ف صدقه عىل تکرار التمام  نعم إذا توقّ 

ي مهنددة لدده سددفرا  لددیس مددن عملدده ذ العمددل السددفرمددن اخّتدد إذا سددافر  :912مســألة 
یدارة أو احلدّا  قا  بده كمدا إذا سدافر متعلّ  وال وجدب علیده القصدر  ومثلده مدا إذا  السدائق للز

 يف سدفر  ر یقّصد هارته مدثال  فتركهدا عندد مدن یصدلحها ورجدع إیل أهلده فإّنداصطدمت سیّ 

ارته خالیدة ارته يف رجوعده فرجدع إیل أهلده بسدیّ سدیّ  أ لده تدأجیر یهتّید  الرجوع  نعم إذا مل
الدذي هدو  بالسدفر  اب مثال  كان حكه التمام يف رجوعه أیضا   فالتمام تدتّص من الركّ 

 - وسدیأيت ضدابطها - هة يف حّقدق الکثرة الفعلّیدق بعمله  هذا مع عدم حتقّ عمله أو متعلّ 
إاّل   ق بعمله.یتعلّ  الذي ال ر كه التمام ولو يف السف فحو

 مهندا  نة مدن السدنة أو فصدل معدنّی معیّ  يف شهور  السفر  إذا كان كثیر  :913مسألة 
یدف  فقط أو جيلب اخلضدر  احلّا  ة يف شهور ة وجّد ارته بنی مکّ سیّ  كالذي یؤجر  مدن الر

غیرهدا ا يف ة املذكورة  أّمدالصالة يف سفره يف املّد  إیل املدینة يف فصل الصیف فقط أمتّ 
 . فق له السفرإذا اتّ  ر والفصول فیقّص  من الشهور 
ّیدد :914مســألة  كددّل  ام احلددّا ة يف أّیددة الددذین یسددافرون إیل مّکدداحلملدار سددنة  يف 

یقیمون يف بالدهم بقیّ  یدان حکدم مدن عملده السدفر ة أیّ و  ام السنة تتلف حاهلم يف جر

  كدان حكهدم التمدام ا زادمفد سفرهم یستغرق ثالثدة أشدهر كان  ه إذاعلهیم وعدمه  فإنّ 
إذا كان ال ینیسدتغرق  و یدد مدن شدهر كدان فیمدا بدنی ذلدك   كدان حكهدم القصدر أز إن  و

 والتمام. فاألحوط لزوما  هلم اجلمع بنی القصر 
مددثال  عددىل العددزم عددىل مزاولددة مهنددة  (السددائق)عنددوان ف صدددق یتوّقدد :915ســألة م

 
ُ
خدذ تلدك املهندة معتدادة ملدن یبّ  غیدر لده فتدرة  یکدون الخرى عدىل حندو السیاقة مّرة بعد  
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ارته عمال  له  وختتلف الفترة طوال  وقصرا  حبسدب اخدتالف املدوارد  فالدذي یسدوق سدیّ 
ا الدذي یسدوق ة من النجف إیل خراسان یصدق أن عمله السیاقة  وأمّ مرّ  شهر  يف كّل 
كددّل سددیّ  كددربالء فدداللی ارته يف   ه ذلددك  وهددذایصدددق يف حّقدد لددة مجعددة مددن النجددف إیل 

مدن دون  العدزم عدىل تدوا  السدفر  االختالف نائش من اخدتالف أندواع السدفر  واملددار 
 ح أو حنومها.بصدق عنوان السائق أو املاّل   ل فترة تضرّ ختلّ 

خارجدا   منده السدفر  ر ن یتکدرّ ا غیدره مّمدمهندة لده  وأّمد ذ العمل السفرّي هذا فیمن اخّت 
كدّل  ه إذا كان یسدافر يف حقّ  ثرة السفر ق كفتبحقّ  مة ملهنته أو لغرض آخر لکونه مقّد   يف 
فیمددا  ه  أو یکددون يف حدال السددفر ام مندات مددن عشدرة أّیددمددرّ  عددن عشدر  یقدّل  ال مددا شدهر 
عدىل  ولو بسفرتنی أو ثالثة  مدع العدزم عدىل االسدتمرار  ام من الشهر عن عشرة أیّ  یقّل  ال

ا من سنتنی مفا زاد  وأّمد هر ة ثالثة أشمن سنة واحدة أو مّد  ة أشهر ة سبّ هذا املنوال مّد 
كددان یسددافر  كددّل  إذا  ام مندده مفددا دون ات أو یکددون مسددافرا  يف سددبعة أّیددسددبع مددرّ  شددهر  يف 

الواحد أو یکون مسافرا  يف  ات يف الشهر مثان أو تسع مرّ  فحكه القصر  ولو كان یسافر 
 والتمام. جيمع بنی القصر  م منه أو تسعة فاألحوط لزوما  أنامثانیة أیّ 

كددان یسددافر  :916مســألة   ة يف سددنة واحدددة أو الشددهور السددبّ  يف بعددض الشددهور  إذا 

كثر  ة مثال  جرى علیه اثن عشرة مرّ  ات ويف البعض اآلخر من سنة مثان مرّ  الثالثة يف أ
كددان املجمددوع یبلددغ السددبّ  السددفر  حکددم كثیددر  ل أو الثالثددنی نی سددفرة يف الفددرض األوّ إذا 

 سفرة يف الفرض الثاين.
 ینقطع عنه حکم كثدرة السدفر   ام ملة أیّ يف بلده عّد  السفر  كثیر  إذا أقام :917مسألة 

بلده  قام يف غیر أل  وكذلك إذا  يف سفره األوّ الصالة بعدها حّّت  ولو بلغت العشرة فیمتّ 
ّیدد كددان األحددوط اسددتحبابا  لدده  فددرق فیمددا ذكددر  وال ة عشددرة منو إن  بددنی املکدداري وغیددره و
 ل.واإلمتام يف سفره األوّ  صر اجلمع بنی الق
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إاّل   لده مسدکن یسدتقرّ  یکدون ال ن بیته معه  بدأنممّ  یکون ال أن السادس:  أمّت فیده و
یکون بیته  نزلة الوطن  ولدو كاندت لده حالتدان كدبعض أهدل البدوادي حیدث  صالته و

كدان   يف الشتاء یستقرّ   یکون له مقرّ  فیه ورحلة يف الصیف یطلب فهیا العشب والکأل  
  لددو خددرج إیل حددّد  ر مهنمددا حكدده فیقّصدد لکددّل  

ُ
یددمتّ املسددافة يف احلالددة األ يف احلالددة  ویل و

یارة أو لشراء مدا حیتداج مدن قدوت  كحّا  من بیته ملقصد آخر  الثانیة  نعم إذا سافر  أو ز
ا املندزل أو موضدع العشدب واملداء  أّمد أو حیوان أو حنو ذلك قّصر  وكذا إذا خرج الختیار 

 .ذه الغایات ومعه بیته فیمتّ هل إذا سافر 
كدان لده وطدن    وكدذا إذاخدذ وطندا  مهندا یدمتّ یبّ   السائح يف األرض الدذي مل :918لة مسأ

إاّل حبیث عّد ممّ  خذ وطنا  آخر یبّ   وخرج معرضا  عنه ومل  .  وجب علیه القصرن بیته معه  و
کددان الددذي قبلدده  وهددو امل التقصددیر   جيددوز الص فددالتددرّخ  أن یصددل إیل حددّد  لســابع:ا

أهدل بلدده بسدبب ابتعداده عدهنم  وعالمدة ذلدك غالبدا   عدن أنظدار  یتوارى فیه املسدافر 
يم عن نظره حبیث التوا اإلقامة واملکان الذي بيق فیه ثالثدنی  یلحق حمّل  یراهم  وال ر

كدان صدالته  جدرّ  فهیمدا املسدافر  ر دا  بالوطن  فیقّصِ یوما  مترّد  إن  د شدروعه يف السدفر  و
 ص.والتمام فیما بنی البلد وحّد الترّخ  ط استحبابا  فهیما اجلمع بنی القصر األحو

باملتعددارف مددع عدددم االسددتعانة  يف عددنی الددرا  وصددفاء اجلددّو  املدددار  :919مســألة 
 باآلالت املتداولة ملشاهدة األماكن البعیدة.

 سددافر يف الددذهاب  فامل ص يف اإلیدداب كمددا یعتبددر التددرّخ  حددّد   یعتبددر ال :920مســألة 

كددان التددرّخ   یدددخل بلددده وال عبددرة بوصددوله إیل حددّد يف صددالته حددّّت  ر یقّصدد إن  ص  و
 الصالة إیل حنی الدخول يف البلد أو اجلمدع بدنی القصدر  األویل رعایة االحتیاط بتأخیر 

 ص.الترّخ   بعد الوصول إیل حّد والتمام إذا صىّل 
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ص بددین عددىل التددرّخ  يف الوصددول إیل حددّد  مددن بلددده وشددّك  إذا سددافر  :921مســألة 
 عدمه فیبیق عىل التمام.

بطلدت  یصدْل   ه ملأّند بداَن  ُثَّ   قصرا  احلّد فصىّل إذا اعتقد الوصول إیل  :922مسألة 
یعد وجدب علیده القضداء    مل وبعده قصرا   فإن إلیه متاما  ووجبت اإلعادة قبل الوصول 

یالحظ فیه وظیفته حال الفوت.  و
یدق رجدع  ُثَّ  عن حّد الترّخص وجاز  من وطنه إذا سافر  :923مسألة  يف أثناء الطر

إذا جداز   إیل ما دونه لقضاء حاجدة مفدا دام هنداك جيدب علیده التمدام عنده بعدد ذلدك  و
كدان رجوعده إ  یل املسدافةإ ة السدیر یعددل عدن نّید مدا مل القصدر  وجب علیه إذا  یل مدا و

یدق مدع یدوت إیق أو ما حبكده مدن تقدارب البدون حّد الترّخص العوجاج الطر یل الطر
ذا إ وجيب علیه القصر   كمام مادام هناوالت فاألحوط لزوما  اجلمع بنی القصر  استقامته
 جزءا  من الثمانیة فراسي. ذلك املقدار  عنه ولکن یعتبر  جاز 

 الفصل الثاين
 قواطع السفر

 
ُ
 : موروهي  
جدددب علیددده اإلمتدددام وندددزل فیددده وبددده يف سدددفره  إذا مدددّر  املسدددافر  الدددوطن  فدددإّن  ل:األّو 
  ندزول فديف كونده قاطعدا  إشدکال اجتیدازا  مدن غیدر  ا املدرور ینشح سفرا  جدیدا   وأّمد  مل ما

بددا  أن جي قاصدددا  للمسددافة ولددو یکددن  ملوالتمددام مددا  مددع بعددده بددنی القصددر فدداألحوط وجو
یه يف الرجوع  واملقصود بالوطن أحد املواضع الثالثة:  بالتلفیق مع ما یطو

یه ومسقط رأسه عادة. ألصّل ه امقرّ  .1 یکون مسکن أبو  الذي ینسب إلیه و
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ید أن یبیق فیه بقیّ ذه مقرّ املکان الذي اخّت  .2  ة عمره.ا  ومسکنا  لنفسه حبیث یر
یلة حبیث الا  ملّد ذه مقرّ اخّت  املکان الذي .3 یدراه  ه مسافر یصدق علیه أنّ  ة طو فیه و

ام أو حنوهددا  ة عشددرة أّیدملدّد  تدا  يف مکددان آخدر ذ مسددکنا  موقّ  إذا اخّتدا  لدده حدّّت العدرف مقدرّ 
 وسیأيت بعض األمثلة له.

إباحددة   یعتبددر الثددة أن یکددون للشددخص ملددك فیدده  بددل يف األقسددام الثال  یعتبددر وال
 وطنا  له. ة عمره مثال  یصیر املسکن فلو غصب دارا  يف بلد وأراد السکین فهیا بقیّ 

كن   كمددا إذا اخّتدداذّي د الددوطن االخّتددمیکددن أن یتعددّد  :924مســألة  ذ اإلنسددان مسددا
عهدا من السدنة أو یوزّ  واحد ثالثة أشهر  فیقمي يف كّل  لنفسه عىل حنو الدوام واالستمرار 

ّ   ام مثال  والبايق يف آخر ام األسبوع فیسکن يف بلد ثالثة أیّ حسب أیّ  ا یصدق مدع بل ر
 أسبوع. السکن یومنی كاملنی من كّل 

مددن ُبددّدَ  الن  بددل ة التددوّط د نّیددام الددوطن جمددرّ تیددب أحکدديف تریکدديف  ال :925مســألة 
البلدد وطنده ومقدّره واألحدوط لزومدا   یصددق معهدا عرفدا  أّن  - مدثال   كشدهر  - ةاإلقامة ملدّد 
 والتمام. ة اجلمع بنی القصر تلك املّد  قبل مضّي 
مدن الدوطن  حندوا  آخدر  علدهیم( )رضوان اهلل تعدایلبعض الفقهاء  ذكر  :926مسألة 
یقصد به املکان الذي میلك فیه اإلنسان منزال  قدد اسدتوطنه ى بالوطن الشرعّي یسمّ    و
كلّ  ه یدمتّ ة فقدالوا: إّندعدن قصدد ونّید ة أشدهر ة أشهر  بأن أقام فهیا سبّ سبّ  مدا الصدالة فیده 
 یثبت عندنا هذا النحو من الوطن.  ولکن مل  دخله

ن باالسددتقالل د التددوّط أن یکددون قصدد اذّي يف الددوطن االخّتدد  یعتبددر ال :927مســألة 
 من زوج أو والد أو غیرمها. فیکيف أن یکون بتبع شخص آخر 

یزول حکم الوطن باخلروج معرضا  عن السکین فیه  عین االطمئندان  :928مسألة 
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ا  بده فیدبیق ا مدع احتمدال العدود إلیده لدذلك احتمداال  معتدّد بعدم العود للسکین فیده  وأّمد
بدنی  كدر فیمدا ُذ  فدرق اليف صدالته  و رة أو حنوهدا أمتّ یداعىل حكه  فلدو دخلده بقصدد الز

 .اذّي واالخّت  الوطن األصّل 
ا  لده شدخص مقدرّ خدذه المدن أقسدام الدوطن املکدان الدذي یبّ  ّن أم تقّد  :929مسألة 
یلددة حبیددث الملددّد   ه یکدديف يف ذلددك البقدداء فیدده لسددنةّنددأ مسددافرا  فیدده  والظدداهر  یعددّد  ة طو

العلدم  أسبوع  فطالدب ام من كّل عن مخسة أیّ  یقّل  ال ونصف السنة إذا كان یسکنه ما
كدانوا یبقدون املدّد  ن یسکنون غیر والعامل وأمثاهلما ممّ  كن بلدداهنم إذا  ة املدذكورة يف أمدا

یدارة مدثال   سدفر  ون الصالة فهیا فإذا رجعوا إلهیا مدندراسهتم أو عملهم أو حنوها یتمّ  الز
إنأمتّ   يف السفر  القصر  يف جواز  ه یعتبر ام  كما أنّ شرة أیّ یعزموا عىل اإلقامة فهیا ع  مل وا و

 ة  فلدو كاندت أقدّل ة أو تلفیقّیدأن تکون املسافة مثانیة فراسدي امتدادّید مهنا إیل بلد آخر 
فهیدا والندزول فهیدا كمدا هدو احلدال يف الدوطن  باملرور  وجب التمام  وكذلك ینقطع السفر 

 .األصّل 
كددان اإلنسددان وطندده ال تنبيــ :  عمددل يف مکددان آخددر  نجددف مددثال  وكددان لدده حمددّل إذا 

یرجع لیال  ال وقت العمل كّل كالکوفة ترج إلیه   یصددق علیده عرفدا  وهدو يف حمدّل  یوم و
 - مددثال   -  العمددل وبعددد الظهددر ه مسددافر  فددإذا خددرج مددن النجددف قاصدددا  حمددّل عملدده أّندد

ص التدرّخ  ّد ي مدن حدوبعدد التعدّد  یذهب إیل بغداد جيب علیده التمدام يف ذلدك املحدّل 
إذا رجع من بغداد إیل النجف ووصل إیل حمّل منه یقّص    وكدذلك احلکدم عملده أمتّ  ر  و

 السدفر  ُثَّ  عمدل يف بغدداد وخرجدوا مهندا إلیده لعملهدم ة إذا كدان هلدم حمدّل ألهل الکاظمیّ 

إیابا  إذا نزلوا فیه.م یتمّ إیل كربالء مثال  فإهّن   ون فیه الصالة ذهابا  و
   فبده ینقطدع حکدم السدفر متوالیدة ام عشدرة أّیدقامدة يف مکدان معدنّی قصدد اإل الثاين:
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بإقامته يف مکدان  التمام  واملقصود بقصد اإلقامة اطمئنان املسافر  وجيب عىل املسافر 
ّید عشرة أّیدمعنّی  كاندت اإلقامدة اختیار كدراه  فلدو  ة أم كاندت عدن اضدطرار ام  سدواء أ أو إ

زم ام وجدب علیده اإلمتدام  ولدو عدفیده عشدرة أّید ه یدبیقيف مکان وعلدم أّند حبس املسافر 
قه يف اخلدارج بدأن احتمدل سدفره قبدل إمتدام بتحقّ  یطمّ    ه ملام ولکنّ عىل إقامة عشرة أیّ 

 ام.ه أقام عشرة أیّ نّ أفق اتّ  نإو طارئ وجب علیه التقصیر  ته ألمر إقام
 اللیددا  املتوّسدد إّن  ُثَّ 

ُ
یکدديف تلفیددق ویل واألخیددطة داخلددة يف العشددرة رددالف األ رة  و

ل یدوم إیل زوال الیدوم احلدادي فإذا نوى اإلقامة من زوال أوّ  من یوم آخر  الیوم املنکسر 
ا ندوى اإلقامدة مدن طلدوع الشدمس وجب التمدام  ومبددأ الیدوم طلدوع الفجدر  فدإذ عشر 
 . هتا إیل طلوعها من الیوم احلادي عشرمن نیّ  ُبّدَ  الف

ام يف النجدف مة  فإذا قصد اإلقامة عشدرة أّیداإلقا یشترط وحدة حمّل  :930مسألة 
یشدترط قصدد عددم اخلدروج عدن  وفة مثال  بيق عىل القصر  نعدم الاألشرف ومسجد الک

ق بالبلد من األمکنة مثل بساتینه ومزارعده یتعلّ  البلد  بل إذا قصد اخلروج إیل ما سور 
ا مدن جهدة إلهیدومقبرته ومائه وحندو ذلدك مدن األمکندة الديت یتعدارف وصدول أهدل البلدد 

   .یقدح يف صدق اإلقامة فهیا  كوهنم أهل ذلك البلد مل
ید علیه إیل ما دون املسافةالترّخ  ا من قصد اخلروج إیل حّد وأمّ  كمدا  - ص أو ما یز

 - إذا قصد اإلقامة يف النجف األشرف مع قصد اخلدروج إیل مسدجد الکوفدة أو السدهلة
أو كاملسدتوعب  با  للهندار ان اخلدروج مسدتوعزمد یکدن  ملذلك بقصد اإلقامدة إذا   یضرّ  فال
تّل بقصد اإلقامة لدو قصدد اخلدروج بعدد الدزوال والرجدوع سداعة بعدد الغدروب   له  فال

ید من مکان واحد. ره حبّد ولکن یشترط عدم تکرّ   یصدق معه اإلقامة يف أز
ین أو انقضاء احلاجدة أو حندو ذلدك  :931مسألة  إذا قصد اإلقامة إیل ورود املسافر
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إن اتّ  وجب القصر  ام  وكذا إذا نوى اإلقامة إیل یوم اجلمعدة فق حصوله بعد عشرة أیّ و
ه جيدب علیده القصدر  ل فإّنداألوّ  بدذلك مدنیعلدم   مله ام ولکّندة مثال  وكان عشرة أّیدالثانی
یکدون ذلدك ألجدل  ام بدنی أند يف إقامدة عشدرة أّیدمدع التدرّد  يف وجدوب القصدر  فرق الف
یکون ألجدل اجلهدل بداآلخر  كمدا إذا ندوى  نی سابق والحق  وبنی أنة بد زمان النیّ ترّد 

ین إیل آخر  املسافر  بدنی النداقص  د الشدهر وتدرّد  الشدهر  اإلقامة من الیوم الواحد والعشر
 يف كلتا الصورتنی. ه جيب القصر انکشف كماله فإنّ  ُثَّ  والتاّم 

ینددوي عدددم الوصددول إیل  ة  وحینئددذ  جيددب أنّیددقامددة يف البرّ اإل جتددوز  :932مســألة 
 إذا كان زمان اخلروج عرفا   إاّل  األمکنة البعیدة حبیث یوجب عدم صدق وحدة املحّل 

 م.قلیال  كما تقّد 
كدان قدد إذا عدل ناوي اإلقامدة عشدرة أّید :933مسألة  ام عدن قصدد اإلقامدة  فدإن 
یضددة أدائّیددصددىّل  إاّل  فر  القصددر  سددواءجددع إیل  رة متامددا  بدديق عددىل اإلمتددام إیل أن یسددافر  و
كدان يفیتمّ   ة وملواملغرب  أو شرع يف الرباعیّ  مثل الصبح أصال  أم صىّل  یصّلِ   مل  ها ولدو 

 یفعل.  من النوافل والصوم أو مل للمسافر فعله   جيوز ال ركوع الثالثة  وسواء أفعل ما
یضدة أدائّید بعد نیّ إذا صىّل  :934مسألة   هة متامدا  مدع الغفلدة عدن إقامتدة اإلقامدة فر
االحتیداط بداجلمع بدنی  یتدرك اليف البقاء عىل التمام إشکال ف عدل فيف كفایته ُثَّ  ةباملرّ 
كددان اإلمتددام مسددتندا   - واإلمتددام بعددد العدددول القصددر  ة اإلقامددة ارتکددازا  إیل نّیددنعددم إذا 
ها متاما  لشدرف البقعدة غدافال  وكذلك اإلشکال لو صاّل  - ال  كىفیلتفت إلیه تفصی  مل ولو
إذا فاتبه الصالة بعد نیّ نیّ عن  عدل  ُثَّ  ة اإلقامة فقضاها خارج الوقت متاما  ة إقامته  و

 . عن إقامته رجع إیل القصر
حیتا يف البقاء عىل التمام إیل إقامة جدیدة    ة اإلقامة ملت مّد إذا متّ  :935ألة مس
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إن مل عىل التمام إیل أن یسافر  بل یبیق یضيف مّد  یصّلِ   و .ة اإلقامة فر  ة متاما 
 یشترط يف حتقّ  ال :936مسألة 

َ
 ُثَّ  بدالغ فا   فلو نوى اإلقامة وهو غیدر ق اإلقامة كونه مکّل
إذا ام وقبدل البلدوغ أیضدا  یصدّل ة األّیدبلغ يف أثناء العشرة وجب علیه التمدام يف بقّید  متامدا   و

 متامدا  یصدّل  ّنَ ُجد ُثَّ  ق القصدد منده ممکندا   أو نواهدا حدال اإلفاقدةنواها وهو جمنون وكان حتّقد
  ما بيق بعدد الطهدر ا تصّل ة فإهّن ة العشرة  وكذا إذا كانت حائضا  حال النیّ بعد اإلفاقة يف بقیّ 

.  م العشرة جيب علهیا التمام ما ملمن العشرة متاما   بل إذا كانت حائضا  متا  تنشح سفرا 
ته رجددع إیل القصددر   بطددالن صددالعدددل لکددن تبددنّی  ُثَّ   متامددا  إذا صددىّل  :937مســألة 
إذا صىّل   لده بطدالن إحددى تبدنّی  ُثَّ  متامدا    العصدر ندوى اإلقامدة فصدىّل  ُثَّ  قصدرا    الظهر و

إذا صدىّل  الصالتنی یرجع إیل القصر  یرتفع حکم اإلقامة  و ة التمدام وبعدد السدالم  بنّیدو
بع أو االثنتنی أو الثالث كدىف يف البقداء عدىل حکدمه سلّ يف أنّ  شّك  التمدام إذا  م عىل األر

عدل عن اإلقامة بعدد الصدالة  وكدذا یکديف يف البقداء عدىل حکدم التمدام إذا عددل عدن 
أو قبددل قضدداء السددجدة اإلقامددة بعددد السددالم الواجددب وقبددل اإلتیددان بسددجود السددهو 

وقبدل  .(السدالم علیندا..)ل فیما إذا عدل بعد السدالم األوّ  االحتیاط یترك الة  واملنسیّ 
 بل اإلتیان بصالة االحتیاط.أو ق السالم األخیر 
ت اإلقامددة ولددو بالصددالة متامددا  فبدددا للمقددمي اخلددروج إیل مددا إذا اسددتقرّ  :938مســألة 

یدا  لإلقامدة يف املقصدد أو يف حمدّل  كدان ناو اإلقامدة أو يف غیرمهدا بديق  دون املسافة  فدإن 
یا  الر من حمّل   یسافر عىل التمام حّّت   جوع إیل حمدّل اإلقامة الثانیة  وكذلك إن كان ناو
یدا  السدفر منه قبل العشدرة  وأّمد اإلقامة والسفر  كدان ناو مدن مقصدده وكدان رجوعده  ا إذا 
یقدده فعلیدده أن إقامتدده إیل حمددّل  إیابدده وحمددّل  ر یقّصدد مددن جهددة وقوعدده يف طر  يف ذهابدده و
 إقامته.
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كملهددا  ة القصددر : إذا دخددل يف الصددالة بنّیدد939مســألة  فنددوى اإلقامددة يف األثندداء أ
إذا نوى اإلقامة فشدرع يف الصدالة بنّیدمتاما   كدان قبدل   و ة التمدام فعددل يف األثنداء فدإن 

إن كان بعده بطلدت صدالته عدىل األحدوط لزومدا  الدخول يف ركوع الثالثة أمتّ  ها قصرا   و
.  وعلیه استئنافها قصرا 

كدان بعدد الصدالة متامدا   يف أّن  ة اإلقامة وشدّك إذا عدل عن نیّ : 940مسألة  عدولده 
 .  عىل التمام أم ال بین عىل عدمها فیرجع إیل القصرلیبیق

 إذا عزم عدىل اإلقامدة فندوى الصدوم وعددل بعدد الدزوال قبدل أن یصدّل : 941مسألة 
ا الصددالة فیجددب فهیددا قضدداؤه  وأّمدد ُثَّ  ته إشددکال فدداألحوط لزومددا  إمتامددهمتامددا  فدديف صددّح 
 كما سبق. القصر 

 اموما  من دون عزم عدىل اإلقامدة عشدرة أّیدأن یقمي يف مکان واحد ثالثنی یالثالث: 
إیل هنایدة  ه جيب علیه القصر فإنّ  - دا  أم بيق مترّد  سواء عزم عىل إقامة تسعة أو أقّل  -

. الثالثنی  وبعدها جيب علیه التمام إیل أن یسافر   سفرا  جدیدا 
 د إیل مدا دون املسدافة جدرى علیده حکدم املقدميإذا خدرج املقدمي املتدرّد  :942مسألة 
 (.938م فیه يف املسألة )ام إذا خرج إلیه  فیجري فیه ما تقّد عشرة أیّ 

إن ر دة یقّص د يف األمکنة املتعّد املترّد  :943مسألة  إذا بلغت املّد  و ة ثالثنی یومدا   و
ین یومدا  ترّد  دا  تسدعة وأقدام فیده متدرّد  انتقدل إیل مکدان آخدر  ُثَّ  د يف مکان تسدعة وعشدر

ین وهکذا ینوي اإلقامة يف مکان واحد عشدرة  يف اجلمیع إیل أن لقصر بيق عىل ا وعشر
 . السفر دا   أو یصدق علیه عنوان كثیر ام  أو یبیق يف مکان واحد ثالثنی یوما  مترّد أیّ 

یکدديف تلفیددق  اهلددالّ   الشددهر یکدديف  ال :944مسـألة  إذا نقددص عددن الثالثددنی یومددا   و
 اإلقامة. م يف هنا كما تقّد  من یوم آخر  الیوم املنکسر 
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 الفصل الثالث
 أحكام املسافر

ّیددد :945مســـألة   بدددأس اليف السدددفر  كمدددا تسدددقط الدددوتیرة و ةتسدددقط النوافدددل الهنار
 ة.باإلتیان هبا برجاء املطلوبیّ 
  ة باالقتصار يف الفرائض الرباعیّ  وجيب القصر 

ُ
ولینی مهنا فیما عددا األمداكن عىل األ

بعددة إذا صدداّل  - كمددا سددیأيت - األر كددان عاملددا  بدداحلکم بطلددت ووجبددت  ها متامددا  و فددإن 
كددان  إن  ة مشدددروعیّ  یعلددم  مل بددأن - جدداهال  بدداحلکم مددن أصددلهاإلعددادة أو القضدداء  و

  .جتب اإلعادة فضال  عن القضاء  مل - أو كونه واجبا  علیه مسافر لل التقصیر 
إن كان عاملدا  بأصدل احلکدم وجداهال  بدبعض اخلصوصدیّ  مثدل  ات املوجبدة للقصدر و

إذا رجددع إیل  ر العدداص يف سددفره یقّصدد املسددافة أو أّن  ع اإلقامددة بدداخلروج إیل حددّد انقطددا
جيدب  الفداألحوط لزومدا  إعدادة الصدالة والطاعة وحنو ذلك فإن علم باحلکم يف الوقت 

إن كدان جداهال  باملوضدوع بدأن الوقدت  قضاؤها إذا علم به بعد مضدّي  مدا  أّن یعلدم   مل و
كدان ناسدیا  للسدفر  لده أّندفتبدنّی فدأمّت  - مدثال   - قصده مسدافة  أو ناسدیا  أّن  ه مسدافة  أو 
إ ر   فدإن علدم أو تدذكّ فدأمتّ  القصر  حکم املسافر  بعدد  ر ن علدم أو تدذكّ يف الوقدت أعداد  و
إذا أمّت سددهوا  وغفلددة حددنی العمددل مددع علمدده  جيددب ملخددروج الوقددت  علیدده القضدداء  و

با  القضداء إذا انتبده بعدد باحلکم وعدم نسیانه وجبت اإلعادة يف الوقت واألح وط وجو
 الوقت.

 فدرق البطلت صدالته يف مجیدع املدوارد  بدوظیفته التمام  ْن مَ  إذا قّصر  :946مسألة 
جهدال   ر ام إذا قّصديف ذلك بنی العامد واجلاهل والناس واخلاطح  نعم املقدمي عشدرة أّید
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كدان احلکدم بوجدوب اإلعدادة علیده مب ُثَّ  بأّن حكه التمام ا  عدىل االحتیداط نّیدعلدم بده 
 .الوجوّب 

 ُثَّ  یصددّلِ   ن مددن الصددالة متامددا  وملّکددومت إذا دخددل الوقددت وهددو حاضددر  :947مســألة 
إذا  ص والوقدت بداق  التدرّخ  حدّد   جتداوز حّّت  سافر  بدا   و صدىّل قصدرا  عدىل األحدوط وجو

طنده حّّت وصل إیل و یصّلِ  ومتّکن من الصالة قصرا  ومل دخل علیه الوقت وهو مسافر 
بددا   فاملدددار  أو حمددّل  عددىل زمددان األداء ال زمددان  إقامتدده صددىّل متامددا  عددىل األحددوط وجو

 حدوث الوجوب.
إذا فاتبده يف  إذا فاتبه الصالة يف احلضر  :948سألة م قضى متامدا  ولدو يف السدفر  و
إذا كان يف أوّ  السفر  ل الوقت حاضدرا  ويف آخدره مسدافرا  أو قضى قصرا  ولو يف احلضر  و
ل قصدرا   ويف الوقت  فیقضدي يف األوّ  لعکس راعى يف القضاء حال الفوات وهو آخر با

.  العکس متاما 
بعدددة: والت بدددنی القصدددر  املسدددافر  ر یتخّیددد :949مســـألة  ة مّکددد)مدددام يف األمددداكن األر
السائغ    فللمسافر (علیه السالم حرم احلسنی)و (الکوفة)و (رةاملدینة املنّو )و (مةاملعّظ 

كددان التقصددیر  أن یددمتّ  لده التقصددیر  إن  أحددوط  صددالته يف هددذه املواضددع بدل هددو أفضددل و
إن  التخییر  تتّص  استحبابا   وال يف البالد الثالثة  ساجدها بل هو ثابت يف مجیعهدا و

فهدو  )علیه السالم( يف حرم احلسنی ا التخییر كان األویل رعایة االحتیاط يف ذلك  وأمّ 
یف  ثابدت فیمددا حیددیط بددالقبر  ین ذراعددا  )  قدددار الشددر كددّل  11,5مخسدة وعشددر ( مددن   متددرا 

 .رج عنه بعض املسجد اخلليّف وت املذكور  جانب فتدخل بعض األروقة يف احلّد 
بعدددة املدددذكورة بدددنی أرضدددها وسدددطحها  يف ثبدددوت التخییدددر  فدددرق الو يف األمددداكن األر

 واملواضع املنخفضة فهیا.
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 ّص ه تدتجيري يف القضداء  كمدا أّند الباألداء و املذكور  التخییر  تّص ت :950مسألة 
یفة. سائر  جيري يف باألماكن األربعة املذكورة وال  املساجد واملشاهد الشر

له  جيوز  ة القصر   فإذا شرع يف الصالة بنیّ استمرارّي  املذكور  التخییر  :951سألة م 
 العدول يف األثناء إیل اإلمتام  وبالعکس.

كدّل  أن للمسافر  یستحّب  :952مسألة  ة: صدالة مقصدورة ثالثدنی مدرّ  یقدول عقیدب 
كبرهلل وال إله إاّل سبحان اهلل واحلمد )  . (  اهلل واهلل أ



 

 املقصد الثاين عشر
 صالة اجلمعة
  صددالة اجلمعددة ركعتددان  كصددالة الصددبح  ومتتدداز 

ُ
ویل عهنددا رطبتددنی قبلهددا  فدديف األ

یوص بتقوى اهلل  یثن علیه و یقرأ سدورة قصدیرة  تعایلمهنما یقوم اإلمام وحیمد اهلل و و
یددز ُثَّ  حیمددد اهلل  مدن الکبدداب العز یثددن علیدده  تعددایلجيلددس قلددیال   ويف الثانیددة یقددوم و و

یصددّل   )علددهیم السددالم( املسددلمنیة وعددىل أمّئدد )صددىّل اهلل علیدده وآلدده( د عددىل حمّمددو
 للمؤمننی واملؤمنات. إیل ذلك االستغفار  یضّم  واألحوط األویل أن

بّیدداألحددو :953مســألة  ا ة  وأّمددط لزومددا  اإلتیددان باحلمددد والصددالة مددن اخلطبددة بالعر
 اإلتیدان هبدا بغیدر  ة بدالتقوى فیجدوز والوصدیّ  تعدایلغیرمها مدن أجزاهئدا كالثنداء عدىل اهلل 

بیّ  كثر العر بیّ دة العددددارفنی باللغدددع غیر  احلضور  ة أیضا   بل إذا كان أ ا  دوط لزومددة فاألحدر
 باللغة اليت یفهموهنا. تعایل هللة بتقوى اأن تکون الوصیّ 

 ر ف یدوم اجلمعدة  ّیداملکّلد صدالة اجلمعدة واجبدة ختییدرا   ومعدین ذلدك أّن : 954مسألة 
فیه شرائطها اآلتیدة وبدنی اإلتیدان بصدالة  ر بنی اإلتیان بصالة اجلمعة عىل النحو الذي تبوفّ 

 . زأت عن الظهرولکن اإلتیان باجلمعة أفضل  فإذا أیت هبا مع الشرائط أج الظهر 
  یعتبر  :955مسألة 

ُ
 : موريف وجوب صالة اجلمعة  

رهدا   فلدو أّخ  عرفدا  كمدا مدرّ ل الدزوال دخول الوقت  وهو زوال الشمس  ووقهتدا أوّ  .1
 . منه فیأيت بصالة الظهر تصّح   عنه مل
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جيتمدع مخسدة   اجلمعدة مدا مل جتدب الاع مخسة أشخاص أحددهم اإلمدام  فداجتم .2
 منی كان أحدهم اإلمام.من املسل نفر 

م ذكرهدا يف وجود اإلمام اجلامع لشرائط اإلمامة من العدالة وغیرهدا عدىل مدا تقدّد  .3
 صالة اجلماعة.
یعتبر   يف صّح  و

ُ
 : مورة صالة اجلمعة  

جيدزئ فهیدا إدراك اإلمدام يف الركدوع  تصّح  اجلماعة  فال .1 صدالة اجلمعدة فدرادى  و
انیة أیضا  فیأيت مع اإلمام بركعة وبعد فراغه یأيت بركعة ل بل يف القیام من الركعة الثاألوّ 
 
ُ
مراعداة  یتدرك الثانیدة فديف االجتدزاء بده إشدکال فدا لو أدركه يف ركوع الركعدة الخرى  وأمّ  

 مقتضى االحتیاط فیه.
  ال أن .2

ُ
كیلدو  5 5مدن فرسدي ) خدرى أقدّل تکون املسافة بیهندا وبدنی صدالة مجعدة  

(  فلو أقیمت  یبا  مجعتان فیما دون فرسي بطلتا مجیعدا  إن كانتدا مقتدرنتنی زماندا   مترا  تقر
 وأمّ 

ُ
ت السدابقة دون خرى ولدو بتکبیدرة اإلحدرام صدّح ا إذا كانت إحدامها سابقة عىل األ
متنع عن إقامة  ال ة فهيالتنی فاقدة لشرائط الصّح الالحقة  نعم إذا كانت إحدى الص

 
ُ
 رة عهنا.خرى ولو كانت يف عرضها أو متأّخ صالة مجعة  

کدون اخلطبتدان ت م  واألحدوط لزومدا  أنقراءة خطبتنی قبل الصالة عدىل مدا تقدّد  .3
حدال اخلطبدة  احلضدور  جيدب الیکدون اخلطیدب هدو اإلمدام  و أن ُبدّدَ  البعد الدزوال  كمدا 

. إن كان أحوط استحبابا   و
كدان َمد :956مسألة  و أقامهدا هد ْن إذا أقیمت اجلمعدة يف بلدد  واجددة للشدرائط فدإن 
كدان غیدره  ر أو من میثله وجب احلضدو )علیه السالم( اإلمام املعصوم إن  فهیدا تعییندا   و

 . اإلتیان بصالة الظهر احلضور  بل جيوز  جيب  مل
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  يف وجوب احلضور  یعتبر  :957مسألة 
ُ
 تقّد ویل امليف الصورة األ

ُ
 : مورمة  

 عىل النساء. ر احلضو جيب الالذكورة  ف .1
یّ  .2  عىل العبید. جيب ݤفال ة  احلر
 الدذي وظیفتدده القصددر  سدواء يف ذلددك املسددافر  عددىل املسددافر جيدب  الاحلضدور  فدد .3

 ام.ومن كانت وظیفته اإلمتام كالقاصد إلقامة عشرة أیّ 
یض و ال جيبالسالمة من املرض والعمى  ف .4  األعمى.عىل املر
 . عىل الشیي الکبیر ال جيبعدم الشیخوخة  ف .5
یدددد مدددن صدددل بینددده وبدددنی املکدددان الدددذي تقدددام فیدددالف یکدددون ال أن .6 ه اجلمعدددة أز

أو برد شددید أو حنومهدا  طر ا  ملعلیه حرجیّ  كان احلضور  ْن عىل مَ  جيب الفرسخنی  كما 
إن   . هبذا املقدارالفصل  یکن ملو

لدده املبددادرة إیل أداء  علیدده صددالة اجلمعددة تعیینددا  جتددوز جتددب  ال ْن َمدد :958مســألة 
ت صدّح   صالة الظهر وقهتا  ومن جتب علیه تعیینا  إذا تركها وصىّل  ليف أوّ  صالة الظهر 

. إن كان آمثا   صالته و
األحدوط  األحوط لزوما  اإلصغاء إیل اخلطبة ملن یفهم معناها  كما أّن  :959مسألة 

با  عدم التکلّ   م أثناء اشتغال اإلمام هبا إذا كان ذلك مانعا  عن اإلصغاء.وجو
الشدراء بعدد الندداء لصدالة اجلمعدة عدىل مدن جيدب علیدده حیدرم البیدع و :960مسـألة 

إن كانت حمرّ  تعیینا  إذا كانا منافینی للصالة  ولکن تصّح   مة.املعاملة و



 

 خامتـــة
 ةعض الصلوات املستحبّ ب

مددع  )علیدده السددالم( اإلمددام صددالة العیدددین  وهددي واجبددة يف زمددان حضددور  مهنــا:
 ادددفهی  ردددیعتب ال دئذ  دددرادى  وعندددمجاعة وفالغیبة  ة يف عصر اجتماع الشرائط  ومستحبّ 

ذلدك مدن شدرائط صدالة  تباعدد اجلمداعتنی وال غیدر  العددد وال - إن كانت باجلماعة -
  ورة  واألفضدل أنمهنما احلمدد وسد هتا: ركعتان یقرأ يف كّل  اجلمعة. وكیفیّ 

ُ
 ویلیقدرأ يف األ

 أو  (الغاشددیة)ويف الثانیددة  (الشددمسو)
ُ
 ُثَّ  (والشددمس)لثانیددة ويف ا (األعددىل)ویل يف األ

  یکّبددر 
ُ
كددّل يف األ یقنددت بددنی  بعددد  ر تکبیددرتنی  ويف الثانیددة یکّبدد ویل مخددس تکبیددرات  و

كدّل  یقندت بدنی  بعا  و جيدوز  القراءة أر كدّل  االقتصدار  تکبیدرتنی و  عدىل ثدالث تکبیدرات يف 
جيدددزركعددة عددددا تکبیدددريت اإلحدددرام والر  ئر يف قندددوت سدددا ی  جيدددز يف القندددوت مدددا ی  كدددوع  و

یداء اللّ )واحد مهندا:   كّل یدعو باملأثور  فیقول يف أن الصلوات  واألفضل هدم أهدل الکبر
والعظمة  وأهل اجلود واجلبروت  وأهل العفو والرمحة  وأهدل التقدوى واملغفدرة  أسدألك 

د (1)يف ذخددرا   )صدىّل اهلل علیدده وآلده( دهدذا الیدوم الددذي جعلتده للمسدلمنی عیدددا   وملحّمَ
یدددا   أن ددّل تصدد ومز دد عددىل حمّمَ یت عددىل عبددد مددن عبددادك  صددلّ  د  كأفضددل مدداد وآل حمّمَ
للمدؤمننی واملؤمنددات  واملسدلمنی واملسددلمات   مالئکبددك ورسدلك  واغفددر  عدىل وصدّلِ 

                                                 

 (.ي( بدل )فبعض المصادر )بحق   يف (1)
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ما سدألك بده عبدادك الصداحلون وأعدوذ   أسألك خیر هم إيّن األحیاء مهنم واألموات  اللّ 
یأيت اإلمام رطبتنی بعد الصدال  (ما استعاذ بك منه عبادك املخلصون  بك من شرّ  ة و

عندمها  وال اإلصدغاء  واألحدوط لزومدا   احلضور  جيب الیفصل بیهنما  لسة خفیفة  و
ل اإلمام يف هذه الصالة یتحمّ  غیبة إذا كانت الصالة مجاعة  والعدم تركهما يف زمان ال

 والتکبیرات والقنوتات. القراءة من األذكار  غیر 
 ر ددددكمددا يف عص - ةت مسددتحبّ ددددب صددالة العیدددین بددل كانددددجت  إذا مل :961مســألة 
یان أ - الغیبة مراعداة مقتضدى االحتیداط یتدرك  الحکام النافلة علهیا إشکال  فدفيف جر
 يف ذلك.
يف ركعاهتددا  ولددزوم قضدداء السددجدة الواحدددة إذا نسددیت   بطالهنددا بالشددّك  والظدداهر  

 ق موجبه.وسجود السهو عند حتقّ 
كددان بعددد جتدداوز  يف جددزء مهنددا وهددو يف املحددّل  ّك إذا شدد :962مســألة  إن   أیت بدده  و

 الصلوات. مضى كما يف سائر  املحّل 
ن: یقدول املدؤّذ  أن قامة  بل یستحّب لیس لصالة العیدین أذان وال إ :963مسألة 

. (الصالة)  ثالثا 
یسدددقط  :964مســـألة   وقدددت صدددالة العیددددین مدددن طلدددوع الشدددمس إیل الدددزوال  و

كدان أو منفدردا    الغسل قبلها  واجلهدر  یستحّب قضاؤها لو فاتت  و فهیدا بدالقراءة إمامدا  
ة يف مّکددد هبدددا إاّل  جود عدددىل األرض  واإلصدددحار ورفدددع الیددددین حدددال التکبیدددرات  والسددد

تدرج إلهیدا راجدال  حافیدا  البسدا   هبا يف املسجد احلرام أفضدل  وأن اإلتیان مة فإّن املعّظ 
بده إیل سدداقهعمامدة بیضداء مشددمّ  كدل قبدل خروجدده إیل الصدالة يف الفطددر     وأنرا  ثو یأ

 ا یضحي به إن كان.وبعد عوده يف األضحى ممّ 
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 صالة لیلة الدفن  وتسمّ ومهنا: 
ُ
ویل بعدد ى صالة الوحشة  وهي ركعتان یقدرأ يف األ

د ويف الثانیة بع ﴾ون  د  ــــال  ا خ  ــــه  في   م  ـــــه  ﴿ إیل   واألحوط لزوما  قراءهتاّس احلمد آیة الکر
د هدم صدّلِ اللّ )ات  وبعدد السدالم یقدول: مدرّ  عشر  (درالق)سورة ( احلمد) د وآل عدىل حمّمَ
یسدمّ  (فالن وابعث ثواهبا إیل قبر د حممَّ    (احلمدد) ت  ويف روایدة: بعددي املّیدو

ُ
 ویليف األ

الددعاء املدذكور   ُثَّ  عشدرا   (التکداثر)يف الثانیدة سدورة  (احلمدد)تنی  وبعد مرّ  (التوحید)
 تنی أویل وأفضل.ع بنی الکیفیّ واجلم

كدددان األحدددوط األویل تدددرك  باالسدددتئجار  بدددأس ال :965مســـألة  إن  هلدددذه الصدددالة و
یددؤذن لدده  و اإلباحددة املشددروطة أي ال عددىل حنددوكددون دفددع املددال إیل املصددّل  االسددتئجار 
 . إذا صىّل ف فیه إاّل بالتصرّ 

 أقدّل  ما أو أیت بالقددر أو بعضده أو القددر   ونسي آیدة الکدرّس إذا صىّل  :966مسألة 
لده  لده املدال املدأذون حیدّل  جتزئ عدن صدالة لیلدة الددفن  وال الف فهي من العدد املوّظ 

 ة.الصالة تامّ  تکن  ملیا  إذا فیه بشرط كونه مصلّ 
ویل مدن الددفن  ل اوقت صدالة لیلدة الددفن عدىل النحدو األوّ : 967مسألة 

ُ
للیلدة األ

ّخ مّد    بعد مرورت إاّل یدفن املیّ   فإذا مل
ُ
ویل مدن الددفن  وأّمدة  

ُ
ا رت الصالة إیل اللیلة األ

جيدوز الروایدة الدواردة بده اسدتحباهبا يف أوّ  عىل النحو الثاين فظاهر   ل لیلدة بعدد املدوت  و

إن كان التعجیل أویل.  اإلتیان هبا يف مجیع آنات اللیل و
لددده   وزجيددد ال فنسدددي الصدددالة يف لیلدددة الددددفن ّل إذا أخدددذ املدددال لیصددد: 968مســـألة 
تعرفدده جددرى علیدده حکددم  میکددن  ملیعرفده و  مل  راجعددة مالکدده  فددإن ف يف املددال إاّل التصدرّ 

 هدیدة أو عمدل ف فیده إذا صدىّل جمهول املالك  نعم لدو علدم مدن القدرائن رضداه بالتصدرّ 
كددل والشددرب وأداء الدددین  بددل جيددوز لدده التصددرّ  جدداز  عمددال  آخددر  لدده  ف فیدده  ثددل األ



 347/  بعض الصلوات املستحّبة - الصالةكباب  

 

 به شیئا  لنفسه. الشراءف  ثل التصرّ 
  ل یوم من كّل صالة أوّ ومهنا: 

ُ
سورة  (احلمد)ویل بعد شهر  وهي: ركعتان یقرأ يف األ

ق  ا یتصّد  ُثَّ  ةثالثنی مرّ  (القدر)سورة  (احلمد)ة  ويف الثانیة بعد ثالثنی مرّ  (التوحید)
یستحّب  - كما يف الروایة -  ر  یشتري بذلك سالمة الشهرتیّس  ت هذه اآلیا قراءة و
میة   إ ض  ر  أ    ال  ف   ة  ـــداب    ن  ا م  ـمو   م  ي  ح  الر    ن  م  ح  الر    الل   م  ـس  ب  ﴿ بعدها وهي:الکر

ها ـــق  ز  ر   ى الل  ل  ع   ال  
 ن  إ  و   م  ــي  ح  الر    ن  ــم  ح  الر    الل   م  ــس  ب  ﴿ ﴾ن  ي  ب  م   اب  ــتك      ف ل   ــا ك  ه  ع  د  و  ت  س  م  ها و  ر   ق  ت  س  م   م  ل  ع  ي  و  
   ر   ض  ب   الل   ك  س  س  م  ي  

  ه  ل   ف  ا كاش  ٰلف 
   ر  ي  خ  ب   ك  س  س  م  ي   ن  إ  و   و  ا ه  إل  

  ل   ك   لى  ع   و  ه  ف 
 ﴾ر  ي  د  ق   ء  ي  ش 

 ــس  ي    ر  س  ع   د  ع  ب   الل   ل  ــع  ج  ي  س   م  ي  ح  الر    ن  ــم  ح  الر    الل   م  ــس  ب   ﴿
  ة  و   ا ق  ٰل الل   اء  ــما ش﴿ ﴾را 

 ﴾الل  ا ب  إل  
 و  ﴿ ﴾ل  ي  ك  و  ال   م  ع  ن  و   الل   ان  ب  س  ح  ﴿

 
  ض  و   ف  أ

 
 إ   ري  م  أ

 إ   ى الل  ل 
 ب    ر  ي  ص  ب   الل   ن  

 ا إ  ٰل﴿ ﴾اد  ب  ع  ال 
 إ   ه  ل 

 ا ل  
 
 ت  ن  أ

 إ   ك  ان  ح  ب  س  
 إ   ب   ر  ﴿ ﴾ن  ي  م  ال  الظ   ن  م   ت  ن  ك      ن 

 م  ل      ن 
 
 إ   ت  ل  ز  ن  ا أ

   ر  ي  خ   ن  م       ل 
 ت   اب   ٰلر  ﴿ ﴾ر  ي  ق  ف 

 ن   ر  ذ 
 ا  و  د  ر  ف  

 
 . اإلتیان هبذه الصالة يف متام الهنار وجيوز ، ﴾ن  ثي  ار  و  ال    ر  ي  خ   ت  ن  أ

 صالة الغفیلة  وهي: ركعتان بنی املغرب والعومهنا: 
ُ
 ویل بعدشاء  یقرأ يف األ

 إ   ون  الن    اذ  و  ﴿ :(احلمد)
  ن   ظ  ا  ف  ب  اض  غ  م   ب  ه  ذ   ذ 

 
  مات  ل  ظ   ف  ال ادى  ن  ف   ه  ي  ل  ع    ر  د  ق  ن   ن  ل   ن  أ

 
 ه  ا إل  ٰل ن  أ

 
  اإل  

 
 إ   ك  حان  ب  س   ت  ن  أ

ي ج  ن  ن   ك  ل  ذ  ك  و   م   غ  ال   ن  م   اه  ن  ي  ج   ن  و   ه  ا ل  ن  ب  ج  ت  اس  ف   ن  ي  م  ال  الظ   ن  م   ت  ن  ك      ن 
 ع  ي  اٰل ب  ي  غ  ال   ح  ات  ف  م   ه  د  ن  ع  و  ﴿ :(احلمد) عدويف الثانیة ب ﴾ن  ي  ن  م  ؤ  م  ال  

 ا إ  ه  م  ل 
  ما ف   م  ل  ع  ي  و   و  ه   ال  

 و    ر   ب  ال  
 م  و    ر  ح  ب  ال 

  ة  ق  ر  و   ن  م   ط  ق  س  ا ت 
     ف   ة  ب   لا ح  ا و  ه  م  ل  ع  ا ي  إل  

 س  اب  ا ي  ٰلو   ب  ط  ا ر  ٰلو   ض  ر  أ  ال   مات  ل  ظ 
 إ  
یقول: یرف ُثَّ   ﴾ن  ي  ب  م   اب  ت  ك      ف   ال    أسألك  فاتح الغیب اليت إيّن  هماللّ )ع یدیه و
یذكر  (عل ب كذا وكذاد وأن تفد وآل حممَّ  عىل حممَّ أن تصّل   أنتیعلمها إاّل  ال  و

عىل طلبيت تعلم حاجيت فأسألك  نعميت والقادر  هم أنت وّ  اللّ )یقول:  ُثَّ  حاجته 
یسأل  ُثَّ  ( [ قضیهتا  إاّل  :ا ]ويف نسخةم لّ د وآله علیه وعلهیم السالحممَّ  حبّق 
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السالم  الکرامة ودار  ا تورث دار أهّن )وقد ورد   تعایلا تقضى إن شاء اهلل حاجته فإهّن 
 .(ةوهي اجلنّ 

اإلتیان بصالة الغفیلة بقصد ركعتدنی مدن نافلدة املغدرب فیکدون  جيوز  :969مسألة 
 نی.ذلك من تداخل املستحبّ 

كدّل ومهنا:  واحددة  الصالة يف مسجد الکوفة لقضاء احلاجة  وهدي ركعتدان یقدرأ يف 
 ُثَّ  - ال  أوّ  - الفلدق) اإلتیدان هبدا عدىل هدذا الترتیدباألویلمهنما بعدد احلمدد سدبع سدور  و

 .( القدر ُثَّ  األعىل  ُثَّ  النصر  ُثَّ   الکافرون ُثَّ  التوحید  ُثَّ  لناس ا
بّ من الصلوات املستحبّ  هبذا املقدار  ولنکبِف  نا وهدو ة طلبا  لالختصار  واحلمد هلل ر

 حسبنا ونعم الوكیل.



 

 الصوم باُب كِ  

 كتاب الصوم

 نّیة الصوم: الفصل األّول
 الفصل الثاين: املفطرات

 الفصل الثالث: بعض ما یتوّهم من املفطرات
 الفصل الرابع: آداب الصوم

كّفارة الصوم  الفصل اخلامس: 
 ب القضاء دون الكّفارةالفصل السادس: بعض موارد وجو

 الفصل السابع: شروط صّحة الصوم ووجوب 
 الفصل الثامن: موارد ترخيص اإلفطار

 الفصل التاسع: ثبوت اهلالل
 : أحكام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة الفصل العاشر

 : قضاء صوم املّیت من ولّی  الفصل احلادي عشر
وه واحلرام: الصوم املندوب واملك الفصل الثاين عشر  ر
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 اب الصومكت

 وفیه فصول:

 لّو  الفصل األ
 ة الصومنیّ 

العددزم علیدده  - ةالددذي هددو مددن العبددادات الشددرعیّ  - يف الصددوم یعتبددر : 970مســألة 
یکديف كدون العدزم عدن داع  تعدایلاخلضدوع هلل  حنو ینطبق علیه عنوان الطاعة وعىل   و
كددون   عددین اعتبددار إلیدده  اإلخطددار  ضددّم  یعتبددر  قدداؤه يف الددنفس ولددو ارتکددازا   والوب إهلددّي 

إن كدان ضدمّ  تعایل اإلمساك هلل املفطدرات إیل العدزم اسدتناد تدرك   یعتبدر اله أویل  كمدا و
  .عهنا د الصارف النفسايّن عن فعلها أو وجو بوقوع الصوم العجز   یضرّ  املذكور  فال
کددن يف حالددة می - بددل يف ءيء مندده - كددون الصددامئ يف مجیددع الوقددت  یعتبددر الوكددذا 
منده  باختیدار  یکدن ملنوم املستوعب جلمیع الوقدت ولدو ال  یضرّ  لتکلیف إلیه  فاله اتوّج 
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یتددرك  البددالنوم إشددکال فدد إحلدداق اجلنددون واإلغمدداء والسددکر  ولکددن يف  أو بعضددا  اّل  ُكدد
كددان مسددبوقا  بالنّیدد اختیددار  للمغمددى علیدده بغیددر لمجنددون واالحتیدداط ل اق أثندداء وأفدد ةإذا 
إن الهنار  مدع  للمغمدى علیده عدن اختیدار ویفعدل فالقضداء  وللسدکران   مل بتمام الصوم و
 ة باجلمع بنی اإلمتام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.سبق النیّ 

ذلدك مدن صدفات  غیدر  صد الوجدوب والنددب وال األداء والقجيب  ال :971مسألة 
كددان النددوع املددأمور  واملددأمور  األمددر  عددىل  - ارةالکّفددا  كالقضدداء وبدده قصدددیّ  بدده  نعددم إذا 
 بده بداألمر  كالقصدد إیل املدأمور  لزم قصده  ولکن یکيف فیه القصد اإلمجداّ   - سیأيت ما

 ة.مع وحدة ما يف الذمّ  الفعّل 
یتحّقدد یعتبددر  :972مســألة  كددون الصددوم بدددال  عّمدديف القضدداء قصددده  و ا ق بقصددد 
یعتبر  ن العمدل مطابقدا  ملدا قصد النیابة عنه يف ذلدك بإتیدا يف القضاء عن الغیر  فات  و
إذا يف ذمّ  یکيف يف وقوعه عن نفسه عدم قصد النیابة عن الغیدر  و یغها  و ته بقصد تفر

دا  بدنی كونده القضداء عدن نفسده أو عدن غیدره كفداه القصدد تده واحددا  مدرّد كان ما يف ذمّ 
 .اإلمجاّ  

ه ولدو رف عدىل تصدّو العزم علیه وهدو یتوّقد -  كما مرّ  - يف الصوم یعتبر : 973مسألة 
كددل  ة العبددادات  كالددذي یعتبددر ة عددىل حنددو متّیددزه عددن بقّیددبصددورة إمجالّیدد فیدده تددرك األ

ا یفسدده والعدزم  میدع مد العلم التفصیّل  جيب الة  وب  ا له من احلدود الشرعیّ والشر
یّ  - مدداعكاجل - الددبعض ر یتصددّو   عددىل تركدده  فلددو مل ة بنّیدد  یضددرّ   تدده ملأو اعتقددد عدددم مفطر

 صومه.
إن یقددع يف شددهر  ال :974مســألة  یکددن الشددخص مکّلفددا   مل رمضددان صددوم غیددره و

إن مل - دا  بطدلبالصوم كاملسافر  فإن نوى غیره متعمّ  بدة عدىل ذلد تدّل  و ك بقصدد القر
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عدن جيزئ حینئذ  صّح و الهنار  یل آخر ناسیا  له إ ولو كان جاهال  به أو - األحوط لزوما  
 جّدد النّیة.قبل الزوال و تذّكر  ذا علم أووكذلك إا نواه  رمضان ال عمّ  شهر 

قصددد عنواندده   یعتبددر  الة صددوم رمضددان وقوعدده فیدده  ويف صددّح یکدديف  :975مســألة 
ولکن األحوط استحبابا  قصدده ولدو إمجداال  بدأن یندوي الصدوم املشدروع غددا   ومثلده يف 

بدة إیل اهلل ذلك الصوم املنددوب فیتحّقد كدان  تعدایلق إذا ندوى صدوم غدد قر الزمدان إذا 
 یکدن  ملمسدافرا  ویکدن   ملع بدأن لده التطدّو  ن جيدوز الشخص مّمدصاحلا  لوقوعه فیه وكان 
كدان مقّید میدع أقسدامه  إاّل  رمضان  وكذلك احلال يف املندذور  علیه قضاء شهر  دا   إذا 
ارة فدديف مثددل ذلددك إذا ضدداء والکّفددكالصددوم شددکرا  أو زجددرا   ومثلدده الق بعنددوان قصدددّي 

 ة وكان واحدا  أجزأ عنه.یقع  نعم إذا قصد ما يف الذمّ    ملنّی یقصد املع  مل
 عندد طلدوع الفجدر  - ولدو بالعدارض - ة يف الواجب املعدنّی وقت النیّ  :976سألة م 

مقرونا  بالعزم  ق اإلمساك عندهفیه من حتقّ ُبّدَ  اله عىل األحوط لزوما    عین أنّ الصادق 
وقهتدا   فیمتدّد املعدنّی  دا  شدرعا   وأّمدا يف الواجدب غیدر حمّد هلا وقتا    عین أّن  ولو ارتکازا  ال

إن تضدیّ  یدا  ق وقتده  فلده تأخیرهدا إلیده ولدو اختیدإیل ما قبل الزوال و ارا   فدإذا أصدبح ناو
كدان ذلدك بعدد یصدوم واجبدا  فندوى الصدوم أ وبدا له قبل الزوال أن  لإلفطار إن  جدزأه  و
 یدبیق مدن الهندار  وقهتدا إیل أن يف املنددوب فیمتدّد  اعىل األحوط لزومدا   وأّمد  جيز  ملالزوال 

 ة.یقترن فیه الصوم بالنیّ  ما
حددوث   یعتبدر الة واحدة قبل الشهر  فه بنیّ ن كلّ رمضا جيتزأ يف شهر  :977مسألة 

كدّل  لیلة أو عند طلوع الفجر  العزم عىل الصوم يف كّل  كدان یعتبدر  من  إن  وجدوده  یدوم و
یکدديف هددذا يف غیددر  - سددبق عددىل مددا - عنددده ولددو ارتکددازا   رمضددان أیضددا  كصددوم  شددهر  و

 ارة وحنوها.فّ الک
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رمضدددان لنسدددیان احلکدددم أو املوضدددوع أو  الصدددوم يف شدددهر  یندددوِ   إذا مل :978مســـألة 
تده قبدل جيتدزئ بتجدیدد نیّ  أو علدم أثنداء الهندار  تذّكر  ُثَّ  یستعمل مفطرا    وملللجهل هبما 

یشکل االجتزاء به بعدده فدالز  ُثَّ  ة واإلمتدام رجداء  االحتیداط بتجدیدد النّیدیتدرك  الوال  و
 القضاء بعد ذلك.

 ة شعبان ندبا  أو قضاء  أو نذرا  أجدزأ عدن شدهر بنیّ  إذا صام یوم الشّك  :979مسألة 

إذا تبنّی  إن د النّیدرمضان قبدل الدزوال أو بعدده جدّد  شهر ه من  أنّ رمضان إن كان  و ة  و
ا إّمد - ه إلیدهاملتوّجد الدواقعّي  ة األمدر إن صدامه بنّید ارمضدان بطدل  وأّمد شدهر ة صامه بنیّ 
إن صامه عىل أنّ حکم بصّح  - أو الندّب  الوجوّب  ه إن كان من شعبان كان نددبا  ته  و

إن كان من  یا  لإلفطار  شهر و إذا أصبح فیه ناو با  صّح أیضا   و  فتبنّی  رمضان كان وجو
 يف املسألة السابقة.م رمضان جرى علیه التفصیل املتقّد  شهر ه من أنّ 

د الهندار  فدإذا ندوى القطدع فعدال  أو تددرّد  ة إیل آخدر جتدب اسدتدامة النّید :980مسـألة 
إن رجع إیل نّید ة الصدوم عدىل األحدوط لزومدا   وكدذا إذا ندوى القطدع فیمدا یدأيت أو بطل و

یّ  د فیه أو نوى املفطر ترّد  إذا تدرّد تدهمع العلدم  فطر   رّ یضد  ة صدومه مليف صدّح  د للشدّك   و
یقدح ءيء من ذلك فیه   فالاملعنّی  ا الواجب غیر   أمّ عنّی ته  هذا يف الواجب املبصّح 

 ته قبل الزوال.إذا رجع إیل نیّ 
إن بيق وقت املعدول إلیه  نعدم  یصّح  ال :981مسألة  العدول من صوم إیل صوم و

إن - دا  بعدم قصد غیرهم بقصد عنوانه وال مقیّ متقّو  إذا كان أحدمها غیر  دا  كان مقیّ  و
عددل إیل املنددوب  ُثَّ  ارة: لدو ندوى صدوم الکّفد وبطل اآلخدر  مدثال   صّح  - بعدم وقوعه
ارة وقدع عددل إیل الکّفد ُثَّ  ل  ولدو ندوى املنددوب املطلدقالثداين وبطدل األوّ  املطلق صّح 

 ل دون الثاين. األوّ 
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 الفصل الثاين
 املفطرات

 
ُ
 : موروهي  
كل والشرب ل، والثاين:األّو   ادین.معت مطلقا   ولو كانا قلیلنی  أو غیر  األ

إن احتمددل أّن  جيددب ال :982مســألة  یددد الصددوم و كددل ملددن یر تركدده  التخلیددل بعددد األ
یبطدل صدومه لدو دخدل بعدد ذلدك  لبقایدا بدنی األسدنان يف حلقده  والي إیل دخول ایؤّد 

 ي إیل ذلك وجب علیه التخلیل.تركه یؤّد  سهوا   نعم لو علم أّن 
أو یندزل مدن الدرأس  األحوط استحبابا  عدم ابدتالع مدا تدرج مدن الصددر  :983مسألة 
 إشکال فیه. الیصل إیل فضاء الفم ف  ا إذا ملا وصل إیل فضاء الفم  أمّ من اخللط إذ
كدددان كثیدددرا  وكدددان  بدددأس ال :984مســـألة  إن  بدددابتالع البصددداق املجتمدددع يف الفدددم و

. ر اجتماعه باختیاره كبذكّ   احلامض مثال 
یق احللق ممّ  اجلوف من غیر   ا یصل إیل بأس ال :985مسألة  كدال  یسمّ  ا الطر ى أ
با    دواء  يف جرحده أو  فدإذا صدّب  - االحتقان باملائع كمدا سدیأيت غیر  - أو شر

ُ
نده أو يف ُذ  

نی ة صومه  وكذا إذا طعن بدرمح أو سدکّ بصّح   یضرّ   إحلیله أو عینه فوصل إیل جوفه مل
 ذلك. فوصل إیل جوفه وغیر 

یدق احللدق یصددق  عم إذا مّتَ إحداث منفذ لوصول الغذاء إیل اجلوف من غیدر ن طر
كدان بنحدو  كل والشرب عىل إدخال الطعام فیه فیکون مفطرا  كما هو احلال فیما إذا  األ

یق األنف  وأمّ  بداإلبرة يف العضدلة أو ي ا إدخال الدواء وحنوه كاملغدّذ االستنشاق من طر
ید ف   ر كدذا تقطیدبه  و بأس الالور

ُ
أثدره مدن اللدون أو  ن ولدو ظهدر ُذ الددواء يف العدنی أو األ

 الطعم يف احللق.
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.ا  ومیّ را   فاعال  ومفعوال  به  حیّ بُ ال  وُد بُ اجلماع قُ  الثالث:  تا 
كدان مدن قصدد املفطدر  ولو قصد اجلماع وشدّك يف الددخول أو بلدوغ مقددار   احلشدفة 

 ارة علیه. جتب الکفّ   م حكه  ولکن ملوقد تقّد 
 فدددخل يف أحددد الفددرجنی مددن غیددر  - مددثال   - یبطددل الصددوم إذا قصددد التفخیددذ وال

 قصد.
 يف بطالن الصوم باجلماع بنی قصد اإلنزال به وعدمه. فرق ال :986مسألة 
وجددب اإلخددراج فددورا  فددإن تراخددى بطددل  ر تددذكّ  ُثَّ  إذا جددامع نسددیانا   :987مســألة 
 صومه.

أو عددىل  )صدىّل اهلل علیده وآلده( رسدول اهلل   أو عدىلتعدایلىل اهلل الکدذب عد الرابـع:
بدا   بدل األحدوط األویل إحلداق سدائر  )علهیم السالم( ةاألمئّ  األنبیداء  عىل األحدوط وجو

  ّي أو دنیدو دیدّن  فدرق بدنی أن یکدون يف أمدر  هبم  من غیدر  )علهیم السالم( واألوصیاء
إذا قصد الصدق فبان كذبا  مل إن قصدد الکدذب فبدان صدد  و كدان مدن قصدد یضدّر  و قا  

 م حكه.املفطر  وقد تقّد 
هددا  لدده إیل إیل أحددد  أو موّج موّجدده خطابدده  م بالکددذب غیددر إذا تکّلدد :988مســألة 
 - كمدا إذا سدّجل بةلدة - یفهم معناه وكان یسمعه من یفهم أو كان يف معدرض مساعده ال من

 م.جرى فیه االحتیاط املتقّد 
 )رضدوان اهلل تعدایل فقهداءبدنی ال شدهور رمس متام الرأس يف املداء عدىل امل اخلامس:
 فدرق الدة  وة الصوم بل هو مکروه كراهة شددیبصّح   یضرّ  ه الأنّ    ولکن املختار علهیم(

یا  و إن  بددأس اليف ذلددك بددنی الدفعددة والتدددر بددرمس أجددزاء الددرأس عددىل التعاقددب و
 .اصوناستغرقه  وكذا إذا ارمتس وقد أدخل رأسه يف غطاء كامل كما یصنعه الغّو 
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 م.یلحق املضاف باملاء يف احلکم املتقّد  ال :989مسألة 
رمضدان ويف غیدره عددم االغتسدال  األحوط استحبابا  للصامئ يف شدهر  :990مسألة 

 برمس الرأس يف املاء.
بدا   أو الدخان الغلیظنی  د إدخال الغبار تعمّ  السادس: يف احللق عىل األحوط وجو

املتصداعد بإثدارة  عنه عادة كالغبدار  ز التحرّ  ر ا یتعّس الغلیظ مهنما  وكذا   بغیر  بأس الو
 اهلواء.

تددتّص د البقدداء عددىل اجلنابددة حددّّت تعّمدد الســابع:  (1)رمضددان بشددهر   یطلددع الفجددر  و
 یقدح فیه ذلك. من الصوم الواجب أو املندوب فال ا غیرمهاوقضائه  أمّ 
ین یسقط عنه اشتراط رفع احلدث للصوم ف :991مسألة  صومه  یصّح فاقد الطهور

 مع البقاء عىل اجلنابة.
 شهر یبطل الصوم باإلصباح جنبا  ال عن عمد   سواء يف ذلك صوم  ال :992مسألة 

إن - رمضدان شدهر  قضداء رمضان وغیره  حّّت  كدان ال - ق وقتدهیتضدیّ   مل و إن  ینبغدي  و
 ترك االحتیاط فیه.

الحتالم يف بددا - غیددرهأو  نددا  واجبددا  أو مندددوبا   معیّ  - یبطددل الصددوم ال :993مســألة 
 .  یطلع الفجرت عمدا  حّّت یبطل بالبقاء عىل حدث مّس املیّ  ال أثناء الهنار  كما

یسدددع الغسدددل  يف وقدددت ال رمضدددان لیدددل شدددهر  يفإذا أجندددب عمددددا   :994مســـألة 
م ن مدن التدیمّ د البقاء عىل اجلنابدة  نعدم إذا متّکدم ملتفتا  إیل ذلك فهو من تعمّ التیمّ  وال

                                                 

عقابیا   رمضیان شیر   يفی الفجی   عد البقاء علی الجنابة إلیی للیوتعم   يیحتمل أن یکون وجوب القضاء ف (1)
ی ياالحتییا  فی يمن جرة بطالن صیامه، فیالالم  أن ر اعی مفروضا  علی الصائم ال عین  كة بینن یم یالنی 

کونه صوما  ش عی   كذل يالمفط ات ف  د التندیب.ا  أو لمج   الیو  بقصد القربة المطلقة من دون تعیین 
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إن تدرك التدیمّ التیمّ وجب علیه  م وجدب علیده م والصوم  واألحوط استحبابا  قضداؤه  و
 ارة.القضاء والکفّ 
رمضدان  ر ام من شده مضى یوم أو أیّ إذا نسي غسل اجلنابة لیال  حّّت  :995مسألة 

كدان وجب علیه القضاء  وال إن  اإلحلداق أحدوط  یلحق به غیره من الصوم الواجدب  و
كددان یلحددق غسددل  اسددتحبابا   كمددا ال إن  احلددیض والنفدداس إذا نسددیته املددرأة باجلنابددة و

 .اإلحلاق أحوط استحبابا  
ك :996مسألة  یدتمّکن مدن الغسدل ملدرض وحندوه  رمضان ال شهر  ان املجنب يفإذا 

إن  وجب علیه التیّمم قبل الفجر  فإن تركه كان ذلك من تعّمدد البقداء عدىل اجلنابدة  و
كدددان ذلدددك أحدددوط  إیل أن یدددبیق مسدددتیقظا   علیددده أنجيدددب   ملم تدددیمّ  إن  یطلدددع الفجدددر  و

.  استحبابا 
ءيء  م فدال عدن التدیمّ سعة الوقت فأجنب فبان ضیقه حّّت  إذا ظّن  :997مسألة 

إن كان األحوط األویل القضاء مع عدم املراعاة.  علیه و
د البقداء علهیمدا مبطدل تعّمد حدث احلیض والنفاس كاجلنابدة يف أّن  :998مسألة 
إذا بدل ولقضدائه عدىل األحدوط لزومدا  دون غی (1)نرمضدا شهر للصوم يف  حصدل رمهدا  و
 صددّح   طلددع الفجددر حددّّت  بنقاهئددا تعلددم  م أو ملیسددع الغسددل وال التددیمّ  يف وقددت ال قدداءالنَّ 

 صومها.
حکددددم املددددرأة يف االستحاضددددة القلیلددددة حکددددم الطدددداهرة وهکددددذا يف  :999مســــألة  
كدددان  صدددّح الغسدددل يف یعتبدددر  الطة والکثیدددرة  فدددتحاضدددة املتوّسددداالس إن  ة صدددومهما  و

یّ  غسالباألبابا  أن تراعیا فیه اإلتیان األحوط استح  ة اليت للصالة.الهنار
                                                 

د البقاء علی الجنابة. يفیرما ما تقد   ف يیج  (1)  تعم 
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یا  لتدرك رمضان لیال  ونام حّّت  إذا أجنب يف شهر  :1000مسألة   أصبح  فإن نام ناو
دا  فیده عدىل األحدوط د البقداء عدىل اجلنابدة  وكدذا إذا ندام متدرّد الغسل حلقده حکدم تعّمد

  لزومددا  
ُ
كددان يف النومددة األ یددا  للغسددل فددإن  إن نددام ناو كددان واثقددا  و ویل صددّح صددومه إذا 

إاّل  باالنتباه العتیاد   إن كان يف النومة أو غیره  و  فاألحوط لزوما  وجوب القضاء علیه  و
وجددب علیدده  -  أصددبحأفدداق ونددام ثانیددا  حددّّت  ُثَّ  بددأن نددام بعددد العلددم باجلنابددة - الثانیددة

كددان بعددد النومددة الثالثددة فدداألحوط اسددتحبابا  أداء الکّفددارالقضدداء دون الکّفدد إذا  ارة ة  و
 واثقا  باالنتباه. یکن  مل لنی إذاوكذلك يف النومنی األوّ أیضا   

إذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل وجدب  - ال عن أصل وجوب صدوم الغدد - و
 يف النوم الثالث. ارة أیضا  علیه القضاء  واألحوط األویل أداء الکفّ 

بداه  واألحدوط لزومدا  تركده ل والثاين مع كونه واثقا  باالنتالنوم األوّ  جيوز  :1001سألة م
 يف النومددة یسددتیقظ فدداألحوط لزومددا  القضدداء حددّّت   واثقددا  بدده  فددإن نددام وملیکددن  ملإذا 
 
ُ
 ما يف النومة الثالثة.سیّ  ارة أیضا  والط األویل أداء الکفّ ویل  بل األحواأل

املبددادرة إیل الغسددل مندده  جتددب  الرمضددان  شددهر  تلم يف هنددار إذا احدد :1002مســألة 
إن علم ببقاء ءيء من املّن  وجيوز  ن لو اغتسل يف املجرى  ولک له االستبراء بالبول و

یّ  ا ملم - ألویل تأخیره إیل ما بعد املغربفاألحوط اقبل االستبراء بالبول   - ا  یکن ضدرر
 بذلك.ءيء من املّن   إذا علم بعدم خروجإاّل 

ندام  ُثَّ  ل  فدإذا أفداقیعّد النوم الدذي احدتلم فیده لدیال  مدن الندوم األوّ  :1003مسألة 
 كان نومه بعد اإلفاقة هو النوم الثاين.

 م من احلکم.یلحق النوم الرابع واخلامس بالثالث فیما تقّد  :1004مسألة 
الصوم مع  مهنما تلحق احلائض والنفساء باجلنب فیما مّر  فیصّح  ال :1005مسألة 
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كدان البقداء عدىل احلددث يف الندوم الثداين أو الثالدث  وأّمدا  إن  عدم التواين يف الغسدل و
إن كان يف النوم األوّ   ل.معه فیحکم بالبطالن و

ي إیل نزولدده مددع احتمددال ذلددك وعدددم الوثددوق بعدددم بفعددل مددا یددؤّد  إنددزال املددّن  الثــامن:
 یبطل صومه. بال فعل ءيء مل أو سبقه املّن  ا  فاقا إذا كان واثقا  بالعدم فنزل اتّ نزوله  وأمّ 

كدان  بدأس الإلیده ملدرض  و ولو مع االضطرار  االحتقان باملائع لتاسع:ا إن  باجلامدد و
 تدخله املرأة من املائع أو اجلامد يف مهبلها.  ا بأس ال ألحوط استحبابا  اجتنابه  كماا

د الددخول بدل كدان  جدرّ وف یصعد إیل اجل  مل إذا احتقن باملائع لکن :1006 مسألة
إن كان األحوط استحبابا  تركه. یکن مل  ربُ يف الّدُ   مفطرا  و

إن االحتقان  ا یشّك  جيوز  :1007مسألة  كدان األحدوط  يف كونده جامددا  أو مائعدا  و
 استحبابا  تركه.

كداتعّمد : العاشر إن  كدان   دا بدأس الن لضدرورة مدن عدالج مدرض وحندوه  ود الديقء و
 . اختیار غیر  سهوا  أو من
إن احتمدددل خدددروج ءيء مدددن الطعدددام أو التجّشددد جيدددوز  :1008مســـألة  ؤ للصدددامئ و

إاّل یصدق علیه التقیّ   ترك ذلك مع الیقنی رروجه ما مل الشراب معه  واألحوط لزوما    ؤ و
 . جيوز الف

ا مدبطال   وأّمد یکدن مل اختیدار  نزل من غیدر  ُثَّ  ؤ ءيءجّش إذا خرج بالت :1009مسألة 
ارة عىل األحوط لزومدا  ا وصل إیل فضاء الفم فابتلعه اختیارا  بطل صومه وعلیه الکفّ إذ

 فهیما.
یصدل إیل احللدق وجدب إخراجده  ل أنقبد ر إذا ابتلع شیئا  سدهوا  فتدذكّ  :1010مسألة 

كدال   بعد وصوله إیل املوضع الذي ال ر كّ ا إن تذأمّ صومه  و صّح و یعّد إنزاله إیل اجلوف أ
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يف ذلدددك وجدددب  إن شدددّك ؤ  وإذا صددددق علیددده التقّیددد  جيدددوز الجددده بدددل إخرا جيدددب الفددد
 اإلخراج.

أ  أو بطددل صددومه إذا تقّیدد الهنددار إذا ابتلددع يف اللیددل مددا جيددب قیددؤه يف  :1011مســألة 
يف  - ة الصدومن صدّح مدع االلتفدات إیل كونده مانعدا  عد - ؤعازما  عىل تدرك التقّیدیکن   مل

إلیدده اختیددارا  املختلددف بدداختالف أحندداء الصددوم كمددا ة النّیدد تددأخیر   جيددوز ال الوقددت الددذي
كّلدد فددرق الو ( 976م يف املسددألة )تقددّد  إخددراج مددا ابتلعدده  ه بددنی مددا إذا احنصددر يف ذلددك 

 به. باليقء وعدم االحنصار 

 الفصل الثالث
 من املفطراتبأّن  بعض ما یتوّهم 

ذوق املدرق   وللصيّب لیس من املفطرات مّص اخلامت  ومضغ الطعام  :1012مسألة 
ا أّمدد - قصددد  أو نسددیانا  للصددوم یتعددّدى إیل احللددق  أو تعددّدى مددن غیددر  ا الوحنوهددا مّمدد
إن قدّل یتعّد  ما إ بدأس الوكدذا  - ى عمددا  مفبطدل و ن وجدد لده طعمدا  يف  ضدغ العلدك و
یقه دلِ  یکدن ملمدا  - ر ویل وال  دّص لسدان الدزوج والزوجدة  واألحدوط األ - أجزائده تتفّبُ

بددة  ولکددن تکددن   ملصددورة مددا إذا  عددىل االقتصددار  االحتیدداط بعدددم بلددع  یتددرك العلیدده رطو
یق مع عدم اسهتالكها فیه.  الر

 الفصل الرابع
 آداب الصوم

مالمسدة  علدهیم( )رضدوان اهلل تعدایلیکره للصامئ فیما ذكره الفقهداء  :1013مسألة 
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إن كدان  الزوجة وتقبیلها ومالعبهتا إذا كان واثقا  من نفسه بعدم اإلنزال  و قصد اإلنزال 
كبحددال  ددامددن قصددد املفطدد یکددره لدده اال  یصددل طعمدده أو راةتدده إیل احللددق كالصددبر  ر  و

إخدراج الددم الُ   وكذا دخول احلمّ واملسك ف  والسدعوط ضدعِّ ام إذا خشدي الضدعف  و
بددّل الثددوب عددىل نبددت طّیدد كددّل  مددع عدددم العلددم بوصددوله إیل احللددق  وشددّم  یح  و ب الددر

املاء  واحلقنة باجلامد  وقلع الضرس بل مطلق إدمداء الفدم   اجلسد  وجلوس املرأة يف
إنشداد الشدعر  )علدهیم  ة يف مدراا األمّئدإاّل  والسواك بالعود الرطب  واملضمضدة عبثدا   و

 ومداةهم.  السالم(
تندازعوا  وال وا أبصداركمتکم عن الکذب  وغّض إذا صممت فاحفظوا ألسن):  ويف اخلبر

وا تسدابّ  تغضدبوا وال ختدالفوا وال تباشروا وال تکذبوا وال متاروا وال والتغتابوا  حتاسدوا وال وال
تغفلدوا  وا والتزاجدر التسدافهوا و تظلمدوا وال تبداذوا وال جتدادلوا وال تنابزوا وال تشامتوا وال وال

یل.  تعایلاهلل  عن ذكر   واحلدیث طو

 تتممي
كراها    رتكاب املفطرات سهوا  ا  ضطرارا  اأو   أو إ
ا مدع ر  وأّمدا تفسد الصوم إذا وقعت عدىل وجده العمدد واالختیدات املذكورة إّن املفطرا

فرق يف ذلك بنی أقسام الصوم من الواجدب  تفسده  من غیر  السهو وعدم القصد فال
 كذبده أو ه صددق فتبدنّی ما یعتقد أّند تعایلعن اهلل  ع واملندوب  فلو أخبر  واملوّس املعنّی 

یبطل   جوفه ءيء قهرا  بدون اختیاره مل أو دخل يف فطر كان ناسیا  لصومه فاستعمل امل
بدبطالن صدوم حیکدم  ال لعمد بنی العامل واجلاهدل  نعدميف البطالن مع ا فرق الصومه  و

كدددل والشدددرب واجلمددداع مدددن  د باإلضدددافة إیل مدددااملتدددرّد  غیدددر  اجلاهدددل القاصدددر  عددددا األ
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 ة.رعیّ ة شعىل حّج  هتایّ عدم مفطرت  ويف حكه املعتمد يف املفطرا
كددل أو الشددرب أو اجلمدداع فددأفطر  :1014ســألة م كددره الصددامئ عددىل األ

ُ
بدده بطددل  إذا  
كدان لتقّید يف یدوم  كمدا إذا أفطدر  - ة يف تدرك الصدومة سدواء كاندت التقّیدصومه  وكذا إذا 

 ه جيددب اإلفطددار قبددل الغددروب  فإّندد أم كانددت يف أداء الصددوم كاإلفطددار  - ةعیدددهم تقّیدد

كدره عدىل اإلفطدار اء  وأمّ حینئذ  ولکن جيب القض
ُ
 مدة أو أیت بدهالثالثدة املتقّد  بغیدر  ا لو  

 مراعاة مقتضى االحتیاط باإلمتام والقضاء.یترك  الة فيف بطالن صومه إشکال  فتقیّ 
كدان عل من الصبر  عىل الصامئ وخاف الضرر العط  إذا غلب  :1015مسألة  یه أو 
یددد علیدده عددىل  الضددرورة وال ب  قدددار لدده أن یشددر ز ل جدداّمددیتح ال ا  علیدده حبددّد حرجّیدد یز

یفسدد بدذلك صدومه  وجيدب علیده اإلمسداك تأّد  إذا  ة الهندار بدا  يف بقّیداألحوط لزومدا   و
 ع أو املعدنّی مدن الواجدب املوّسد ا يف غیدرهرمضدان عدىل األحدوط لزومدا   وأّمد كان يف شهر 

 اإلمساك.  جيب الف

 اخلامسالفصل 
 ارة الصومكّف 

كل أو الشرب أو اجلماع أو االستمناء أو البقاء عىل  د اإلفطار ارة بتعمّ جتب الکفّ  باأل
ول يف قضدائه بعدد الدزوال  أو بشديء  اجلنابة يف صوم شهر 

ُ
بعة األ رمضان  أو بأحد األر

تددتّص املعددنّی  مددة يف الصددوم املنددذور مددن املفطددرات املتقّد  كددان وجددوب الکّفدد   و ارة  ددن 
یلح دعاملا  بکدون مدا یرتکبده مفطدرا   و د يف املتدرّد  ر قده عدىل األحدوط لزومدا  اجلاهدل املقّصِ

ّیدد لددو اسددتعمل ارة علیدده  فكّفدد د فددالاملتددرّد  غیددر  ر أو املقّصدد ة  وأّمددا اجلاهددل القاصددر املفطر
ارة سواء اعتقد حرمته يف نفسه أم جتب علیه الکفّ   یبطل الصوم مل ه المفطرا  باعتقاد أنّ 
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ه الصدوم بدعددم بطدالن  -  ولدو لتقصدیر - ه معتقددا  دا  عاملدا  حبرمتدال  فلو استمین متعّمد
هبا.يف وجوب الکفّ   یعتبر الارة علیه  نعم كفّ  فال  ارة العلم بوجو

رة بددنی عتددق رقبددة  وصددوم رمضددان  ّیدد یددوم مددن شددهر  ارة إفطددار كّفدد :1016مســألة 
إطعددام سددبّ  ین متبددابعنی  و مسددکنی مددّد  واألحددوط األویل يف  نی مسددکینا  لکددّل شددهر

 عىل احلرام اجلمع بنی اخلصال الثالث.  اإلفطار
مسکنی مّد  شرة مساكنی لکّل رمضان بعد الزوال إطعام ع شهر  قضاء ارة إفطار وكفّ 
 ام.صام ثالثة أیّ  یتمّکن  ملفإن 
 ارة مینی وهي عتق رقبدة أو إطعدام عشدرة مسداكنی كفّ املعنّیَ  الصوم املنذور  ارة إفطار وكفّ 
 ام متوالیات.صام ثالثة أیّ  عشرة مساكنی  فإن عجز أو كسوة  - واحد مّد  لکّل  -

يف  املوجددب يف یددومنی  ال يف یددوم واحددد حددّّت  ر ارة بتکددرّ الکّفدد ر تبکددرّ  :1017مســألة 
إن كان االحتیاط فهیما يف حملّ بتکرّ  ر تبکرّ  ا الاجلماع واالستمناء  فإهّن   .هرمها و

رمضددان  شددهر  يف طددار فارة اإلكّفدد يفعددن اخلصددال الدثالث  مددن عجددز  :1018مسـألة 
 ومددع التعددّذر  - یطعددم أقددّل مددن سددّبنی مسددکینا  حسددب متّکندده يأ - یطیددق تصددّدق  ددا

.  ولکن یلزم التکفیر   یتعنّی علیه االستغفار با   عند التمّکن عىل األحوط وجو
كره زوجته عىل اجلماع يف صدوم شدهر  :1019مسألة  بدا   إذا أ رمضدان فداألحوط وجو

كّفدد أّن  ی ارتنی علیدده  كم الشددرعّي  ر عددزّ و يف الزوجددة بددنی الدامئددة  فددرق ال  و ددا یددراه احلددا
كرهت زوجها عىل ذلك. وال واملنقطعة   تلحق الزوجة بالزوج إذا أ
د بددنی مددا یوجددب ه أیت  ددا یوجددب فسدداد الصددوم  وتددرّد إذا علددم أّندد :1020مســألة 

إذا علددم أّنددجتددب علیدد  ارة معدده ملقضدداء فقددط أو یوجددب الکّفددال   یدددرِ   امددا  وملأیّ   ه أفطددره  و
إذا شدّك  ارة عىل القدر يف الکفّ  عددها اقتصر  كدان  يف أّن  املعلدوم  و الیدوم الدذي أفطدره 
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إن جتدب علیده الکّفد  قبدل الدزوال مل أفطدر  وقد من قضائهرمضان أو كان  من شهر  ارة  و
كّفدر بعد الدزو كان قد أفطر  كنی ه إطعدام عشدرة مسدایکفید النی مسدکینا  وبإطعدام سدبّ  ال 

.  عىل األحوط لزوما 
ا إذا ارة  وأّمدتسقط عنده الکّفد  قبل الزوال مل سافر  ُثَّ  دا  متعمّ  ر إذا أفط :1021مسألة 
أو مرض أو حنو ذلك مدن و نفاس أعرض له عارض قهري من حیض  ُثَّ  دا  متعمّ  أفطر 
كددجتددب علیدده الکّفدد  مل األعددذار  إن  كددان  اسددّیم الان األحددوط اسددتحبابا  أداؤهددا  وارة و إذا 

 ارة.بتسبیب منه خصوصا  إذا كان بقصد سقوط الکفّ  العارض القهرّي 
كددان الدددزوج مفطددرا  لعدددذر  :1022ســألة م  كر إذا  ه زوجتدده الصدددامئة عددىل اجلمددداع فددأ
إن كان آمثا  بذلك  كما فّ ل عهنا الکیتحمّ   مل .الکفّ  جتب الارة و  ارة علهیا أیضا 

يف أداهئدا إیل حدّد ُیعدّد  التأخیر   جيوز الکن ع  ولارة موّس وجوب الکفّ  :1023مسألة 
  .توانیا  وتساحما  يف أداء الواجب
 ارات فراجع.ارة يف كباب الکفّ وستأيت مجلة من أحکام الکفّ 

 الفصل السادس
 بعض موارد وجوب القضاء دون الكّفارة

 ارة يف موارد:جيب القضاء دون الکفّ  :1024مسألة 
 . عىل تفصیل قد مرّ  یصبح نوم اجلنب حّّت  ل:األّو 

 . ة من دون استعمال املفطرإذا أبطل صومه باإلخالل بالنیّ  الثاين:
كثر الثالث:  . إذا نسي غسل اجلنابة یوما  أو أ
ة عدىل ّجدُح  بددون مراعاتده بنفسده وال وع الفجدر بعد طل من استعمل املفطر  الرابع:
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إذا كان مدع ء والکفّ ة عىل طلوعه وجب القضاا إذا كان مع قیام احلّج طلوعه  وأمّ  ارة  و
يف ذلددك بددنی مجیددع  فددرق اليف بقدداء اللیددل  و ولددو مددع الشددّك  املراعدداة بنفسدده فددال قضدداء

 أقسام الصوم.
كدان ذلدك مدن قبل دخول اللیل باعتقداد دخولده  حدّّت  اإلفطار  اخلامس:  فیمدا إذا 

بدا   فیده أیضدا  ارة ثبدوت الکّفد جهة الغمي يف السماء عىل األحوط لزوما   بل األحوط وجو
 قاطعا  بدخوله. یکن  ملإذا 

إذا أفطر   جيز  مليف دخول اللیل  إذا شّك  :1025ة مسأل أث وكدان علیده  له اإلفطار  و
ة ه كان بعد دخول اللیل  وكذا احلکدم إذا قامدت حّجد أنّ یتبنّی   أنارة  إاّل القضاء والکفّ 

 بدخولدده فددأفطر  ة عددىل دخولدده أو قطددعا إذا قامددت حّجددعددىل عدددم دخولدده فددأفطر  أّمدد

إذا شدّك ارة  نعم جيب علیده القضداء إذا تبدنّی إث وال كفّ  فال يف طلدوع   عددم دخولده  و
إذا تبنّی  جاز  الفجر   م حكه. اخلطأ بعد استعماله فقد تقّد له استعمال املفطر  و

د عددن عطدد  إدخددال املدداء إیل الفددم  ضمضددة أو غیرهددا لغددرض التبددرّ  الســادس:
یددددخل اجلدددوف  فإ إن نسدددي فابتلعددده ه یوجدددب القضددداء دون الکّفدددّندددفیسدددبق و ارة  و

مدوارد إدخدال املداء أو  هکدذا سدائر ا أدخله عبثا  فسبقه إیل جوفده  وقضاء  وكذا إذ فال
إن كان األحدوط  یه إیل اجلوف بغیر غیره من املائعات يف الفم أو األنف وتعّد  اختیار  و

كددان ذلددك يف الوضددوء  یکددن  ملنافلددة بددل مطلقددا  إذا لصددالة ال األویل القضدداء فیمددا إذا 
یضة.  لوضوء صالة الفر

 رمضان وغیره من الصیام. بنی صوم شهر  يف احلکم املذكور  فرق الو
یکددن   ملإذا  - املباشددرة مددع املددرأة یددر غ - الشدهوة یثیددر  مددا بفعددل سددبق املددّن  السـابع:

باملباشدرة مدع  ا سدبقهارة  وأّمده جيدب فیده القضداء دون الکّفدقاصدا  وال من عادتده  فإّند
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إن وجدوب القضداء والکّفد املرأة كاللمس والتقبیل فالظاهر  قاصددا  وال یکدن  ملارة فیده و
كدان واثقدا  مدن ا  بده  وأّمداحتمداال  معتدّد  من عادته  هذا إذا كان حیتمل سبق املدّن  ا إذا 

 ارة علیده يفالکّفد عددم وجدوب القضداء وال ا   فالظداهر فاقدنفسه بعدم اخلروج فسبقه اتّ 
 الصورتنی.



 

 بعسال الصالف
 ة الصوم ووجوب شروط صّح 

 یشترط يف صّح  :1026مسألة 
ُ
 : مورة الصوم  

رمضددان  شددهر  إذا أسددلم يف هنددار  الصددوم مددن الکددافر  نعددم یصددّح  اإلسددالم  فددال .1
ة دمدا يف الذّمدة یومده بقصدد ك بقّیددمیسد ا أندقبل إسالمه فاألحوط لزومد ر یأت  فط  ومل

 -  عدین سدقوط التکلیدف - ةيف الصدّح   یعتبر الا اإلمیان فیفعل ذلك  وأمّ   وأن یقضیه إن مل
إ بة. ن كان معتبرا  و  يف استحقاق املثو

يف  ة املعتبدرةأو أغمي علیه حبیث فاتت منه النّید ّنَ العقل وعدم اإلغماء  فلو ُج  .2
كدان مسدبو یصّح   مل الصوم وأفاق أثناء الهنار  ة يف بالنّید قا  منه صوم ذلك الیوم  نعم إذا 

 مراعاة مقتضى االحتیاط فیه عىل ما سبق.یترك  الف الفرض املذكور 
كددان  یصددّح  الطهددارة مددن احلددیض والنفدداس  فددال .3 مددن احلددائض والنفسدداء ولددو 

 . احلیض أو النفاس يف جزء من الهنار
 م.عدم اإلصباح جنبا   أو عىل حدث احلیض أو النفاس كما تقّد  .4
لدده أداء الصددوم   جيددوز اله الصددالة  فإّندد سددفرا  یوجددب قصددر  مسددافرا   یکددون ال أن .5

  يف ثالثة مواضع:الواجب  إاّل 
 ع ملن عجز ام وهي اليت بعض العشرة اليت تکون بدل هدي التمبّ الثالثة أیّ أحدها: 

 عنه.



 369/  ووجوبه شروط صّحة الصوم -كباب الصوم  

 

كفّ  صوم الثمانیة عشر ثانهیا:  ارة ملن أفاض من عرفات یوما   اليت هي بدل البدنة 
 قبل الغروب.

منده ومدن  األعدّم  أو إیقاعده يف السدفر    املندذور صدوم النافلدة يف وقدت معدنّی هثا: ثال
 . احلضر

ام للحاجدددة يف املدیندددة   ثالثدددة أّیدددالصدددوم املنددددوب يف السدددفر  إاّل   جيدددوز ال وكدددذلك
بعاء واخلمیس واجلمعة.  واألحوط لزوما  أن یکون ذلك يف األر

كان جهله بأصدل احلکدم  - اجلاهل الصوم من املسافر  یصّح  :1027مسألة  سواء أ
إن علددم يف األثنددداء بطدددل  وال - ات أم باملوضدددوعأم باخلصوصددیّ  الصدددوم مدددن  یصددّح  و
. املسافر   الناس عىل األحوط لزوما 

 واملسافر الذي حكه التمام كناوي اإلقامة  الصوم من املسافر  یصّح  :1028مسألة 

كن  والتمام وهو املسافر  القصر بنی  ر ن یتخیّ ممّ  یصّح  معصیة وحنومها  وال سفر  يف األما
بعة: مکّ   .)علیه السالم( رة والکوفة وحرم احلسنیمة واملدینة املنّو ة املکرّ األر
یض یصددّح  ال :1029مســألة  كددان یتضددرّ  - ومندده األرمددد - الصددوم مددن املددر بدده  ر إذا 
العدادة   جترِ   لذي ملبه ا املعتّد  ذلك باملقدار  ة أمله  كّل ته أو طول برئه أو شّد إلجيابه شّد 
واالحتمدال املوجدب لصددق  حصدول الیقدنی بدذلك والظدّن  بدنی فدرق الل مثلده  وبتحمّ 

الصدوم مدن الصدحیح إذا خداف  یصدّح  ة  وكدذا الإیل املندائش العقالئّید اخلوف املسدتند
یض الددذي الإذا علددم ذلددك  أّمددا حدددوث املددرض فضددال  عّمدد مددن الصددوم  ر یتضددرّ  ا املددر
یصّح   نه.م فیجب علیه و

كدان مفرمضان  شهر  يف اإلفطار  الضعف يف جواز یکيف  ال: 1030مسألة   رطدا  إاّل ولدو 
وجيدب القضداء بعدد ذلدك  وكدذا  اإلفطدار  ل عادة فیجدوز مّ یتح ال ا  حبّد  یکون حرجیّ  أن
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مدن غیدره  أو  نعن العمل الالزم للمعاش مدع عددم الدتمکّ  إذا أّدى الضعف إیل العجز 
 عىل الصوم لغلبدة العطد   واألحدوط لزومدا   ن من االستمرار یتمکّ  كان العامل حبیث ال
كل والشرب عىل مقدار  فهیم االقتصار   الضرورة واإلمساك عن الزائد. يف األ

ومه إشکال ة صفبان اخلالف فيف صّح  إذا صام العتقاد عدم الضرر  :1031مسألة 
إن كان الضرر  مراعداة مقتضدى االحتیداط يف  یترك حیرم ارتکابه مع العلم به فال حبّد ال و

إذا صام باعتقاد الضرر  كدان قدد متّشدأو خوفه بطل  إاّل  ذلك  و بدة  إذا  ى منده قصدد القر
 بعد ذلك. ته عندئذ  إذا بان عدم الضرر ه حیکم بصّح فإنّ 

كددان یوجددب الظددّن  :1032مســألة  أو احتمالدده املوجددب  بالضددرر  قددول الطبیددب إذا 
إذا  بقولده يف غیدر  اإلفطدار   جيدوز الو ألجله اإلفطار  دق اخلوف جاز لص هدذه الصدورة  و

كدان  ف خائفا  جاز يف الصوم  وكان املکلّ  قال الطبیب: ال ضرر  له اإلفطار  بل جيب إذا 
إاّل حمرّ  حبّد  م املتوهّ  الضرر  جيتدزئ بده لدو بدان عددم الضدرر   فیجوز م  و  لده الصدوم رجداء  و

 بعد ذلك.
یض قبددد :1033مســـألة   فددداألحوط لزومدددا   یتنددداول املفطدددر   ل الدددزوال وملإذا بدددرئ املدددر

یقضي بعد ذلك. أن یصوم و  ینوي و
 كغیره من العبادات. ز املمیّ  الصوم من الصيّب  یصّح  :1034مسألة 
كدان مندذورا   - ع بالصومالتطّو   جيوز ال :1035مسألة  إن   ملدن علیده قضداء شدهر  - و

أو علدم بعدد الفدراغ  عا  فدذكر طّو علیه قضاءه فصام ت رمضان  نعم إذا نسي أو جهل أّن 
 صّح صومه.
أو إجارة أو حنوها  كما  ارة أو قضاء منذور ع ملن علیه صوم واجب لکفّ التطّو  وجيوز 

إن كان علیه قضاء  ه جيوز أنّ  یضة عن غیره و  رمضان. شهر أن یصوم الفر
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وعددددم یشدددترط يف وجدددوب الصدددوم: البلدددوغ  والعقدددل  واحلضدددر   :1036مســـألة 
 من احلیض والنفاس. ّو وعدم املرض  واخللاإلغماء  

علیده  جيدب  ملالدزوال  قبدل لغ يف األثناء ولدوعا  وبتطّو  لو صام الصيّب  :1037مسألة 
إن كان هو األحوط استحبابا   ولدو أفداق املجندون أو املغمدى علیده أثنداء الهندار   اإلمتام و

 یفعل ذلك.  مل ه إنیقضی صومه وأن یمتّ  ما  أنة فاألحوط لزووكان مسبوقا  بالنیّ 
بدل وجدب عدىل األحدوط لزومدا   له اإلفطدار  قبل الزوال جاز  إذا سافر  :1038مسألة 

یا  للسفر  إن كان السفر  خصوصا  إذا كان ناو بل  له إمتام الصیام بعده جاز  من اللیل  و
یا  للسفر  إذا مل سّیما والوجب عىل األحوط لزوما    من اللیل. یکن ناو

إذا كان مس  دخل بلدده أو بلددا  ندوى فیده اإلقامدة  فدإن حّّت  یتناول املفطر   افرا  وملو
كدان بعدده كان دخولده قبدل الدزوال صدام یومده عدىل األحدوط وج إن  جيتدزئ بده  و بدا  و و

إذا تنداول املفطدر   یه صیامه  ولو صام ملعلجيب   مل يف  جيتزئ به عدىل األحدوط لزومدا   و
 له اإلمساك إیل الغروب. استحّب  دخل بلده مثال   ُثَّ  سفره

وكددذا يف الرجددوع  - قبددل الددزوال وبعددده املندداط يف الشددروع يف السددفر  :1039مســألة 
  بعد الوصول إیل حّد إاّل  للمسافر  اإلفطار   جيوز الص  نعم هو البلد ال حّد الترّخ  - منه
 ارة.قبله عاملا  باحلکم وجبت الکفّ  ص فلو أفطر الترّخ 

ه مددن الصددوم ولکّندد رمضددان اختیددارا  ولددو للفددرار  يف شددهر  فر السدد جيددوز  :1040مســألة 
  أو مال تداف تلفده  أو إنسدان تعایل أو عمرة  أو غزو يف سبیل اهلل  يف حّا مکروه  إاّل 
 تاف هالكه.

كددان عددىل املکّلدد إذا  كددان واجبددا  بإجيددار  لدده السددفر   جيددز مل معددنّی  ف صددوم واجددبو  إذا 
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كدان واجبدا  بالندذر  ويف إ عتکاف  وجيوز ام االوحنوه  وكذا الثالث من أیّ  حلداق فیمدا إذا 
 مراعاة االحتیاط يف ذلك.یترك  الالیمنی والعهد به إشکال ف

  مددن الطعددام والشددراب وكددذا اجلمدداع يف الهنددار الددتمّل  للمسددافر  جيددوز  :1041مســألة 

 ما يف اجلماع. سیّ  میع واألحوط استحبابا  الترك والعىل كراهة يف اجل

 ثامنال الفصل
 ترخيص اإلفطارموارد 
 رمضان ألشخاص: شهر  وردت الرخصة يف إفطار 

كدان فیده  ر إذا تعّذ  وذو العطاشالشیي والشیخة  :مهنم علهیم الصوم  وكدذلك إذا 
كّلِ  ة علهیم ولکنحرج ومشقّ  یوم  ّد من الطعام  واألفضدل  یلزمهم حینئذ  الفدیة عن 

علدهیم القضداء جيدب  الحبابا   ول هدو أحدوط اسدتین  بّد كوهنا من احلنطة  بل كوهنا مُ 
.الحقا  مع التمکّ  إن كان ذلك أحوط استحبابا   ن منه و

ة اللدب محلهدا  واملرضدعة قلیلد  هبدا الصدوم أو یضدرّ   احلامل املقرب اليت یضدرّ  :ومهنم
علهیمدا الفدیدة  كمدا أّن بالولدد  وعلهیمدا القضداء بعدد ذلدك   هبا الصوم أو أضّر  أضّر  إذا
 فرق بنی مواردها. يف الفدیة من غیر  ّد ق بالُ جيزئ اإلشباع عن التصّد  یضا   والأ

يف املرضددعة بدددنی أن یکددون الولدددد هلددا  وأن یکدددون لغیرهدددا   ال فدددرق :1042مســألة 
یدق آخدر یکن  مل هبا بأناإلرضاع  صورة احنصار  عىل واألحوط لزوما  االقتصار   هنداك طر

إاّل نع أو باإلرضدداع الصددناعّي دون مدداإلرضدداع الطفددل ولددو بددالتبعیض مددن  هلددا   جيددز مل   و
 . اإلفطار



 373/  ثبوت اهلالل -كباب الصوم  

 

 التاسعالفصل 
 ثبوت اهلالل
یة أو التواتر  أو غیرمها  وباالطمئندان احلاصدل  یثبت اهلالل بالعلم احلاصل من الرؤ

ة  و ضددي ثالثددنی یومددا  مددن هددالل شددعبان مددن الشددیاع أو غیددره مددن املنددائش العقالئّیدد
ال  رمضان فیثبت هالل شّو  شهر ن  أو ثالثنی یوما  من هالل رمضا فیثبت هالل شهر 

العدل الواحد ولو مدع الیمدنی  یثبت بشهادة النساء  وال بشهادة  عدلنی  وال بشهادةو
بته بعد الشفق لیدّل بقول املنّج  وال بشدهادة  ه للیلدة السدابقة  والعىل أنّ  منی  وال بغیبو
یددة  وال  دلنی إذا ملالعدد یددة مددن الشددهر یتدده قبددل الددزوال لیکددون برؤ یشددهدا بالرؤ  یددوم الرؤ

كم  كمدا ال ه للیلدة السدابقة عدىل أّند ق اهلالل لیدّل بتطّو  الالحق  وال یثبدت حبکدم احلدا
إن خطأ مسدتنده  نعدم إذا أفداد حكده أو الثبدوت عندده االطمئندان  خطؤه والیعلم   مل و

یة يف البلد أو فیما حبكه اعتمد علیه  .بالرؤ
یعتبر   یة أن تال يف و  وبدددالل بالتلسکددداهل و ر ددة  فلددداملسّلح ر دددکون بالعنی غیرؤ
یته بدونه مل ومل - مثال   -  اجلدید. دخول الشهر  يف یکِف  میکن رؤ

كم  بدل ة البیّ یّ حّج  ختتّص  ال :1043مسألة  نة )شدهادة العددلنی( بالقیدام عندد احلدا
دم العلدم أو االطمئندان باشددتباهها عد مدن علدم بشدهادهتا عدّول علهیدا  ولکدن یعتبدر  كدّل 

كبیدرة مدن أهدل البلدد  وعدم وجود معارض لشهادهتا ولو حكا   كما إذا اسهتّل  مجاعدة 
یددة مددهنم  یددة إاّل   مجددع ومل عدددالن فقددط  أو اسددهتّل فدداّدعى الرؤ یددره    عدددالن وملیددّدع الرؤ

فدرض صدفاء  اآلخرون وفهیم عدالن میاثالهنما يف معرفة مکان اهلالل وحّدة النظدر  مدع
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یهتمدا  فدإّن  اجلّو  يف مثدل ذلدك ال عبدرة  وعدم وجود مدا حیتمدل أن یکدون مانعدا  عدن رؤ
 نة.بشهادة البیّ 
كهما يف  :1044مســألة  كددىف يف الثبددوت يف غیددره مددع اشددترا إذا ر  اهلددالل يف بلددد 
یة الفعلیّ   األفق یة يف البلد الثاين لوة يف البلد األوّ  عین كون الرؤ ال املدانع ل مالزما  للرؤ

 من سحاب أو غمي أو جبل أو حنو ذلك. 

 العاشرالفصل 
 وموارد وجوب الفدیةرمضان  أحكام قضاء شهر 

 قضدداء مددا فددات زمددان الصددبا أو اجلنددون أو اإلغمدداء أو الکفددر جيددب  ال: 1045مســألة 

 متّ یدد  ة وملمددع سددبق النّیدد  أثندداء الهنددار  إذا أفدداق املجنددون أو املغمددى علیدده يف  إاّل األصددّل 
 (.970يف املسألة )  رّ ه یلزم القضاء عىل ما مالصوم فإنّ 

أو  یض أو نفداس أو ندوم أو سدکر ذلدك مدن ارتدداد أو حد وجيب قضاء ما فات لغیدر 
إذا رجع املخالف إیل مذهبنا جيب علیه قضداء مدا فاتده  وأّمدا مدا أیت بده عدىل   مرض و

 قضاؤه علیه.جيب  الفي قصد القربة منه هبنا مع متّش وفق مذهبه أو عىل وفق مذ
إذا شدّك  إذا شّك  :1046مسألة   يف أداء الصوم يف الیوم املا  بدین عدىل األداء  و

 .يف عدد الفائت بین عىل األقّل 
كدان األحدوط اسدتحبابا  عددم تدأخیر  الفدور ال جيب  :1047مسألة  إن   يف القضداء  و

إن فاتبدده أّیددرمضددان الثدداين شددهر رمضددان عددن  شددهر صددوم قضدداء  واحددد  مددن شددهر ام   و
إن عنّی ملعلیه اجيب  ال إذا كان علیده إاّل یتعنّی   لتعینی وال الترتیب  و   إذا كان له أثر  و

 الترتیدب فیجدوز  جيب الالتعینی  كما جيب  ملرمضان سابق ومن الحق  شهر قضاء من 



 375/  أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة -كباب الصوم  

 

 شدهر  حق  جيءق وقت الالالعکس  نعم إذا تضیّ  قضاء الالحق قبل السابق وجيوز 

إن ندددوى السدددابق صدددّح  لثالدددث فددداألحوط األویل قضددداءمضدددان ار صدددومه  الالحدددق  و
 ووجبت علیه الفدیة.

ترتیدددب بدددنی صدددوم القضددداء وغیدددره مدددن أقسدددام الصدددوم الواجدددب  ال :1048مســـألة 
یضددة باألصددل - ارةكصددوم الکّفدد - باألصددل كددان فر كقضدداء  - أو الواجددب بددالعرض إذا 
یضدة فیکدن   ملا إذا مدا شداء  وأّمدأّي لده تقددل ف - بإجدارة  رمضان عن الغیر صوم شهر  ر

 . رمضان كما مرّ  ن علیه قضاء شهر ممّ  یصّح  ع فالالتطّو  باألصل كصوم نذر 
 قدَض تُ   یبدرأ مل رمضان  درض  ومدات قبدل أن ام من شهر إذا فاتبه أیّ  :1049مسألة 

زمان میکن  مضّي عنه  وكذا إذا فات حبیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل 
 لقضاء فیه.ا

 شددهر بدده املددرض إیل   رمضددان أو بعضدده  ددرض واسددتمرّ  إذا فاتدده شددهر  :1050مســألة 

ق  جيزئ القضاء عن التصدّد  یوم  ّد وال ق عن كّل قضاؤه  وتصّد رمضان الثاين سقط 
املرض وجب القضاء وجتدب الفدیدة أیضدا  عدىل األحدوط لزومدا    غیر  وأّما إذا فاته بعذر 
 السفر  وكذا العکس. يف التأخیر  لفوت املرض وكان العذر وكذا إذا كان سبب ا

رمضدان  شهر القضاء إیل  وأّخر  رمضان  أو بعضه لعذر  إذا فاته شهر  :1051مسألة 
أو متساحما  ومهتاونا  وجب القضاء والفدیة معا    نه منه عازما  عىل التأخیر الثاين مع متکّ 

كددان عازمددا  عددىل القضدداء  فق طددروّ فدداتّ  - الثدداين رمضددان شددهر جمدديء قبددل  - وهکددذا إذا 
 .  يف ذلك بنی املرض وغیره من األعذار فرق الالعذر  و
إذا فات ألّي  - رمضدان الثداين شدهر ه إیل یقِضد  ومل رمضان أو بعضه ال لعدذر  ه شهر و
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كدان فوتده یوجب عل - سبب كان إذا  ه القضاء وكذا الفدیة أیضا  عىل األحوط لزوما   و
.أ اإلفطار دا  جتب كفارة ه متعمّ فی باإلفطار   یضا 

ة ل ومددرّ ة لددألوّ املددرض ثالثددة رمضددانات وجبددت الفدیددة مددرّ   إذا اسددتمرّ  :1052مسـألة 
بعددة رمضددانات  فتجددب مددرّ   للثدداين  وهکددذا إن اسددتمرّ  ة ثالثددة للثالددث  وهکددذا  إیل أر

 الواحد. ارة للشهر الکفّ  ر تبکرّ  وال
  فقیدرإیل  ر واحدد ومدن شدهو عدیدة مدن شدهر  امإعطاء فدیة أیّ  جيوز  :1053مسألة 
 واحد.

فدیدة العیدال عدىل املعیدل  وال  فدیة الزوجة عدىل زوجهدا  والجتب  ال :1054مسألة 
 فدیة واجب النفقة عىل املنفق.

من دفع العنی وهو الطعام  وكذا  ُبّدَ  الجتزئ القیمة يف الفدیة  بل  ال :1055مسألة 
 ارات.احلکم يف الکفّ 
يف قضدداء   جيددوز ال الصددوم املندددوب إیل الغددروب  ويف اإلفطددار  جيددوز  :1056مســألة 
ا ارة  أّمدعلیده الکّفد م أّن رمضان بعد الزوال إذا كان القضداء لنفسده  بدل تقدّد  صوم شهر 

 رمضان فیجدوز  قضاء شهر  ع غیر ا الواجب املوّس عا   وأمّ إذا كان موّس  قبل الزوال فیجوز 

إن اإلفطار   فیه بعد الزوال. كان األحوط استحبابا  ترك اإلفطار  فیه مطلقا   و
ارة  یلحق القا  عن غیره بالقا  عن نفسه يف احلرمدة والکّفد ال :1057مسألة 

إن كان األحوط استحبابا  اإلحلاق.  و



 377/  قضاء صوم املّیت من ولّیه -كباب الصوم  

 

 الفصل احلادي عشر
 قضاء صوم املّیت من ولّی 

كبدر  لدذكر وهدو الولدد ا - تاملیّ  جيب عىل األحوط عىل وّ   :1058مسألة  حدال  األ
علیدده قضدداؤه  هددذا إذا  ا وجددبمّمدد یقضددي مددا فددات أبدداه مددن الصددوم لعددذر  أن - املددوت
عض أسدبابه ممنوعدا  مدن إرثده لدب یکن  ملو - أو جنون لصغر   - حنی موته قاصرا  یکن  مل

إاّل  كالقتل والکفر   علیه ذلك. جيب مل و
یلحدق  دا فدات عدن  فدال یرّي تقصد و أیت بده فاسددا  جلهدلا ما فات أبداه عمددا  أوأمّ 
إن فاته ما  جيب الو عذر   جيدب  ملكما لو مات يف مرضده  علیه قضاؤهجيب  القضاؤه  و

 القضاء عنه.
كب :1059مسألة  یدديف مجیع طبق ر دددالذك ر دداألحوط استحبابا  إحلاق األ  ثددددات املوار

كبر  - عىل الترتیب يف اإلرث - األحدوط اسدتحبابا   كمدا أّن م  يف احلکم املتقّد  بالولد األ
 باألب. إحلاق األّم 
ه مدن ة األب بقضدائاشدتغال ذّمد حیدرز   قضاء مدا مل عىل الوّ   جيب ال: 1060مسألة 

حیصدل االطمئندان   يف ذلك إقراره به عند موته مدا مل یکيف الصوم الفائت عنه بعذر  وال
  طابقته للواقع.

كددان عددىل األب الإذا علددم أّندد :1061مســألة  يف إتیاندده بدده يف حددال  قضدداء وشددّك ه 
 قضاؤه عىل األحوط. حیاته وجب عىل الوّ  

املقدامنی مدن بداب  ّن قدة باملقدام ألم يف كباب الصالة بعدض املسدائل املتعلّ وقد تقّد 
 واحد.
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ق بددال  عدن رمضان یکديف التصدّد  من مات وعلیه قضاء صوم شهر  :1062مسألة  
كددّل القضددا بإخراجدده مددن تركبدده فیمددا إذا رضددیت  بددأس الیددوم  و ء  ددّد مددن الطعددام عددن 

كددان األحددوط األویل لدده عدددم القضدداء عددىل ولّیدد جيددب الوعندئددذ   الورثددة بددذلك  إن  ه و
كبفاء به.  اال

 ين عشرالفصل الثا
 املندوب واملكروه واحلرام الصوم

ة مدن الندار  وزكداة ّنده ُج دة  وقدد ورد أّندات املؤكّ الصوم من املستحبّ  :1063مسألة 
َسدده وصددمته تسددبیح  نددوم الصددامئ عبددادة وَنفَ  ة  وأّن ّنددوبدده یدددخل العبددد اجلَ  ان بدددألا

 أطیددب مددن راةددة تعددایلاهلل مسددتجاب  وخلددوف مفدده عنددد ل  ودعدداءهوعملدده متقّبدد
وفرحدة حدنی   یفطدر  ولده فرحتدان فرحدة عندد اإلفطدار   وتدعو له املالئکدة حدّّت املسك
 .تعایل یلیق اهلل

ام من د منه صوم ثالثة أیّ ندوب كثیرة  وعّد من املؤكّ أفراد الصوم امل :1064مسألة 
بعداء مخدیس منده  وأوّ  ل مخیس من الشدهر  وآخدر هتا أوّ شهر  واألفضل يف كیفیّ  كّل  ل أر

مائدة ) - كمدا يف بعدض الروایدات - ه یعددلاألواسط  وصوم یوم الغدیر  فإنّ  من العشر 
 )صدىّل اهلل علیده وآلده( لنديّب   وصدوم یدوم مولدد ا(التة ومائة عمرة مبرورات متقدبّ حّج 

یددوم دحدو األرض یدوم مبعثدده  و یددوم  - ن ذي القعدددةوهددو اخلددامس والعشدرون مدد - و و
یدوم املباهلدة وهدو الرابدع  فه عدن الددعاء مدع عددم الشدّك عِ ْض یُ  عرفة ملن ال يف اهلدالل  و

مهنما عىل اختالف  ة  ومتام رجب  ومتام شعبان  وبعض كّل والعشرون من ذي احلّج 



 379/  الصوم املندوب واملکروه واحلرام -كباب الصوم  

 

یددوم النددوروز  وأوّ األبعددا  سددابعه  وكددّل م وثالثدده ول یددوم املحددرّ ض يف مراتددب الفضددل  و
.  مجعة إذا مل مخیس وكّل   یصادفا عیدا 
یضدعفه  مهندا الصدوم یدوم عرفدة ملدن خداف أن یکره الصوم يف موارد:: 1065مسألة 

يف اهلالل حبیث حیتمل كونه عیدد أضدحى  وصدوم  عن الدعاء  والصوم فیه مع الشّك 
 ضدیفه  وصدوم الولدد نافلدة مدن غیدر  بددون إذن مُ معدنّی  عدا  أو لواجدب غیدر طّو الضیف ت

 إذن والده.
كدان أم ال  حیرم صوم العیدین  وأیّ  :1066مسألة  یق ملن كان  دین ناسدکا   ام التشر
یوم الشّك  فعل  الصوم عىل تقدیر  ینذر  املعصیة بأن رمضان  ونذر  من شهر  هعىل أنّ  و
أو  به  وصوم الوصال وهو صدوم یدوم ولیلدة إیل السدحر  بأس الجرا  فا زاحلرام شکرا   أمّ 

 يف البنی.  م یومنی بال إفطار صو
ة الصوم  واألحدوط عن نیّ  یکن  ملولو إیل اللیلة الثانیة إذا  ر اإلفطا بتأخیر  بأس الو

 استحبابا  اجتنابه.
 معدنّی  جدب غیدر عدا  أو لواتصوم الزوجدة تطّو  ال األحوط استحبابا  أن :1067لة مسأ
إن كان جيوز بدون إذن ال االحتیاط بتركهدا  یترك اله  ومینع عن حقّ   هلا ذلك إذا مل زوج و

إن ا  .همزامحا  حلقّ  یکن  مللصوم إذا هناها زوجها عنه و
 العاملنی. واحلمد هلل رّب 



 

 اخلامتة
 االعتكاف
 فصل

 عتكاف وشروط الصّحةمعین اال
إلیده قصدد  د بده  واألحدوط اسدتحبابا  أن یضدّم بدث يف املسدجد بقصدد التعّبدوهو اللّ 

یصدّح  كدّل  فعل العبادة فیه مدن صدالة ودعداء وغیرمهدا  و فیده الصدوم   وقدت یصدّح  يف 
 . األواخر رمضان  وأفضله العشر  واألفضل شهر 
م يف بتفصدیل تقدّد  - ته مضدافا  إیل العقدل واإلسدالمیشترط يف صّح  :1068مسألة 
  - الصوم
ُ
 : مور 

 ة القربة  كما يف غیره من العبادات. نیّ  ل:األّو 
كبفداء بتبییدت  جدواز  املختدار ة  وله إیل آخره عن النّیدوالواجب هو إیقاعه من أوّ  اال

ل ة يف أوّ ا لدو قصدد الشدروع فیده وقدت النّیدل یدوم  وأّمدة مع قصد الشروع فیده يف أوّ النیّ 
 إشکال. اللیل فیکيف بال
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فقدا يف الوجدوب والنددب أو اتّ  إیل آخدر  العدول من اعتکداف  جيوز ال: 1069مسألة 
اختلفا  وال من نیابة عن شخص إیل نیابة عن شخص آخدر  وال مدن نیابدة عدن غیدره 

 إیل نفسه وبالعکس.
أو  منه الصدوم لسدفر  یصّح  ن الف ممّ بدونه  فلو كان املکلّ  یصّح  الصوم  فالالثاين: 
 منه االعتکاف. یصّح   غیره مل

یصدّح قدةملفّ  غیدر  اممن ثالثة أیّ  أقّل  یصّح  العدد  فالالثالث:  إن    و یدد مهندا و األز
 كددان یومددا  أو بعضدده  أو لیلددة أو بعضددها  وتدددخل فیدده اللیلتددان املتوّسدد

ُ
ویل طتان دون األ

إن جاز  ام  به ثالثة أیّ  میتثل ما االعتکاف كان أقّل  ة  فلو نذر إدخاهلما بالنیّ  والرابعة و
إاّل  ا أرادینعقد إذ  مل ولو نذره أقّل  ندة ثدة معیّ   ولدو ندذره ثالصدّح  به االعتکداف املعهدود و

دا  مدن جهدة اعتکداف مخسدة فدإن نواهدا مقّید ینعقدد  ولدو ندذر   الثالث عیدد مل فق أّن فاتّ 
إن نواها مقیّ  یادة والنقصان بطل  و یدادة ومطلقدا  مدن جهدة النقصدان الز دا  من جهدة الز

إن نواها مقیّ وجب علیه اعتکاف ثالثة أیّ  لنقصان ومطلقا  مدن جهدة من جهة ا دا  ام  و
یادة ض  إلهیا السادس سواء أفرد الیومنی أو ضّمهما إیل الثالثة. ّم الز
بعددة: املسددجد احلددرام  ومسددجد املدینددة   أنالرابــع:  یکددون يف أحددد املسدداجد األر

 إیقاعده يف املسدجد اجلدامع يف البلدد أیضدا  إاّل  ومسجد الکوفة  ومسجد البصرة  وجيوز 
االعتکدداف فیدده حینئددذ  عددىل األحددوط    جيددوز اله العددادل فإّندد بإمامتدده غیددر  اخددتّص إذا 

 عىل املساجد األربعة. االقتصار  - مع اإلمکان - واألحوط استحبابا  
  جيدز ملفق مانع من البقداء فیده بطدل واتّ  فلو اعتکف يف مسجد معنّی  :1070مسألة 

يف مسدجد آخدر  أو يف  - اجبا  إن كان و - اللبث يف مسجد آخر  واألحوط لزوما  قضاؤه
 ذلك املسجد بعد ارتفاع املانع.
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یدددخل يف املسددجد سددطحه وسددردابه مددع وجددود أمددارة عددىل دخولدده   :1071مســألة 
 ع فیه.وّسِ  قة به إذا جعلت جزءا  منه كما لووكذا منبره وحمرابه  واإلضافات امللح

 وكددان یتعددنّی   مددن املسددجد مل عتکدداف يف مکددان خدداّص إذا قصددد اال :1072مســألة 
.  تعیینه لغوا 

كددان  إذن مددن یعتبددر اخلــامس:  إذندده يف جددوازه  كالوالدددین بالنسددبة إیل ولدددمها إذا 
هلا املکث يف  جيوز یکن  ملكالزوج بالنسبة إیل زوجته إذا موجبا  إلیذاهئما شفقة علیه  و
كدان اعتکافهدا منافیدا   ا إذا كان جيوز املسجد بدون إذنه  وأمّ  ه فديف حلّقدهلا ذلدك ولکدن 

 مراعاة االحتیاط يف ذلك.یترك  الف إذنه يف بعض موارده إشکال اعتبار 
األسدباب  بث يف املسجد الذي شرع به فیه  فإذا خرج لغیدر استدامة اللّ السادس: 

فرق بنی العامل باحلکم واجلاهدل  بدل حیکدم بدالبطالن  غة للخروج بطل  من غیر املسّو 
كدراه أو حلاجدة  عدن اضدطرار  مدا إذا خدرج يف اخلروج نسیانا  أیضدا   ردالف لده ُبدّدَ  الأو إ

كدان السدبب مّید مهنا من بول أو غدائط أو غسدل جنابدة أو استحاضدة أو مدّس  إن  ت و
جيددوز   باختیدداره شددییعها والصددالة علهیددا لت صددالة اجلمعددة وللجنددائز  اخلددروج حلضددور  و
یضا ودفهنا وتکفیهنوتغسیلها و   .لعیادة املر
  ا سددائر أّمدد

ُ
بددا  عدددم  مددور األ  إذا كانددت اخلددروج هلددا إاّل الراجحددة شددرعا  فدداألحوط وجو
 جتددوز  اعدداة أقددرب الطددرق عنددد اخلددروج  والاألحددوط لزومددا  مر مهنددا  كمددا أّن ُبددّدَ  الحاجددة 

یادة املکث عن قدر  ا التشاغل عدىل وجده تنمحدي بده صدورة االعتکداف احلاجة  وأمّ  ز
كدراه أو اضدطرار  فهو مبطل  إن كان عدن إ اجللدوس حتدت الظدالل يف اخلدارج   جيدوز الوو

  مع الضرورة.بل األحوط لزوما  ترك اجللوس فیه بعد قضاء احلاجة مطلقا  إاّل 
م اخلروج ألجله إذا أمکنه أن یغتسل يف املسجد فاألحوط لزوما  عد :1073مسألة 
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كدان ا إت واالستحاضدة  وأّمداملیّ  مینع من البقاء يف املسجد كمّس  إذا كان احلدث ال ذا 
یسدتلزم   مکدث ومل ن من االغتسدال يف املسدجد مدن غیدر فإن متکّ  - كاجلنابة - مینع منه
یددث مددا  آخددر حمرّ  إاّل  كالتلو كددان زمددان   جيددز  مل واهلتددك وجددب عددىل األحددوط  و إن  مطلقددا  و

زمدان  یکدن  ملا فهیمدا فدإن املسدجدین وأّمد غیدر  مدن زمدان اخلدروج  هدذا يف الغسل أقّل 
خلددروج وجددب الغسددل يف املسددجد م وكددذا مددن زمددان ازمددان التددیمّ الغسددل أطددول مددن 

إاّل یستلزم حمرّ   مل ما   وجب الغسل خارجه. ما  و

 فصل
 الرجوع عن االعتكاف

كدان واجبددا   االعتکداف يف نفسده مندددوب  وجيدب بالعددارض مدن نددذر  وشدهبه  فددإن 
به قبدل الشدروع فضدال  عّمد نا  فالمعیّ  إن إشکال يف وجو ا  مطلقدا  أو كدان واجبدا بعدده  و
كماله  جرّ جيب  البالشروع  أي جيب  ملمندوبا   إن كان هو األحوط  - د الشروع فیهإ و

 الیدوم الثالدث  یومنی منده فیتعدنّی  نعم جيب بعد مضّي  - استحبابا  يف الواجب املطلق
الرجوع عنده  بعد یومنی  فله فق حصولهة الرجوع لعارض  فاتّ  إذا اشترط حال النیّ إاّل 

كددان قبلهددا أم بعددد مقارنددا  للنّیدد یکددن  ملعبددرة بالشددرط إذا  إن شدداء  وال حینئددذ   ة سددواء أ
 الشروع فیه.
إن  - عددىل األحددوط - جيددوز ال :1074مســألة   یکددن ملاشددتراط الرجددوع مددّت شدداء و

 .العريّف  عارض  نعم یکيف يف العارض العذر 
یسددقط   مل بعددد ذلددك أسددقط شددرطه ُثَّ  ةل النّیددإذا شددرط الرجددوع حددا :1075مســألة 
 فق حصول العارض.له الرجوع إذا اتّ  حكه  فیجوز 
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كدان مندذوره هدو  - االعتکاف  وشدرط يف ندذره الرجدوع إذا نذر : 1076مسألة  بدأن 
إن مل جاز  - مشروطا  االعتکاف  یشترطه حنی الشروع يف اعتکافده إذا أیت   له الرجوع و

.ه یکون من االعتکاف املشروط به به وفاء  لنذره  ألنّ   إمجاال 
یقددددح ذلدددك يف   جلدددس يف املسدددجد عدددىل فدددراش مغصدددوب ملإذا  :1077مســـألة 

عتکف مدن مکانده االعتکاف  وهکذا إن سبق شخص إیل مکان من املسجد فأزاله امل
 ة اعتکافه. بصّح   یضرّ  ه الوجلس فیه فإنّ 

 فصل
 فعتكأحكام امل

  ال ُبّدَ  :1078مسألة 
ُ
 : مورللمعتکف من ترك  

بدددا  إحلددداق اللمدددس والتقبیدددل بشدددهوة بددده  فضدددال  اجلمددداع   مهنـــا: واألحدددوط وجو
يف ذلك بدنی الرجدل  فرق الا دون الفرج كالتفخیذ وحنوه  ویصدق علیه املباشرة   اعمّ 
 واملرأة.

كددالنظر  ومهنــا: كددان عددىل الوجدده احلددالل  إن  إیل  االسددتمناء عددىل األحددوط لزومددا   و
 الزوجة.

كدان  ذ وال  وشّم الرحیان مع التلّذ الطیب مطلقا  ولو للشراء شّم  ومهنا: مدانع منده إذا 
 ب الراةة.نبت طیِّ  بدونه  والرحیان هو كّل 

بدا   و البیع والشراء بل مطلق ومهنا: باالشدتغال  بدأس الالتجدارة عدىل األحدوط وجو
 
ُ
ّیددد مور بددداأل كدددان  -  اخلیاطدددة والنسددداجة وحنومهددداحدددّّت  - ة مدددن املباحددداتالدنیو إن  و

إذا اضطرّ األحوط استحبابا  اال كدل  جتناب  و ا ب مّمدأو الشدر إیل البیع والشراء ألجل األ
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لدده  حبكدده وال النقددل بغیرمهددا جدداز  مدداالتوكیددل أو میکددن   ملحاجددة املعتکددف إلیدده و متددّس 
 ذلك.

إظهددار بددداعي  أو دنیددوّي  دیددّن  املمدداراة يف أمددر  ومهنــا: الفضددیلة   إثبددات الغلبددة و
 عىل القصد. عن اخلطأ  واملدار ورّد اخلصم  احلّق  بداعي إظهار  ال

رم ارتکابدده  ْحددا حیددرم عددىل الُ عددىل املعتکددف االجتندداب عّمدد جيددب ال :1079مســألة 
إزالة الشعر بْ لُ  سّیما وال كل الصید وعقد النکاح فإّن  س املخیط و  له. مجیعها جائز  وأ

مات املذكورة مفسدة لالعتکاف من دون فرق بدنی وقوعهدا يف املحرّ  :1080مسألة 
نددا  ولددو ألجددل االعتکدداف واجبددا  معیّ  یکددن  ملإذا  - ر  ويف حرمهتددا تکلیفددا  للیددل والهندداا

. - انقضاء یومنی منه با  إن كان أحوط وجو  إشکال و
 یبطدل اعتکافده حدّّت   مات املذكورة سدهوا  ملحد املحرّ منه أ إذا صدر  :1081مسألة 
 يف اجلماع.
كددان واجبددا  معیّ  إذا أفسددد اعتکافدده بأحددد املفسدددات  :1082مســألة  نددا  لددزم فددإن 

إن كان غیر  با   و وكدذا جيدب القضداء    وجدب اسدتئنافهمعنّی  قضاؤه عىل األحوط وجو
كددان مندددوبا  ووقددع اإلفسدداد بعددد یددومنی  أّمدد كددان قبلهمددا ا إعددىل األحددوط لزومددا  إذا  ذا 

ا  وتوانیدا  یعدّد هتاوند تأخیره حبدّد    جيوز اليف القضاء ولکن  الفور جيب  الءيء علیه  و فال
 يف أداء الواجب.

یبطدددل بیعددده أو شدددراؤه   ام االعتکددداف ملاع أو اشدددترى يف أّیدددإذا بددد :1083مســـألة 
إن  بطل اعتکافه. و

ارة  إذا أفسددد االعتکدداف الواجددب باجلمدداع ولددو لددیال  وجبددت الکّفدد :1084مســألة 
یلحق به عىل األحوط لزوما  اجل إنو فده بده بطدل اعتکا ماع املسبوق باخلروج املحدّرم و
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كددان أحددوط  ارة باإلفسدداد بغیددر الکّفدجتددب  الرفددع یدده عندده  وبشدرط عدددم  إن  اجلمداع و
إن كان األحدوط اسدتحبابا  مراعداة رمضان  یّ  ارة صوم شهر ارته كکفّ استحبابا   وكفّ  رة و
  . ارة الظهارالترتیب فهیا كکفّ 

كددان االعتکددداف يف شدددهر  إذا  كفّ  و رتدددان  ارمضدددان وأفسدددده باجلمددداع هندددارا  وجبدددت 
  شهر  إحدامها إلفطار 

ُ
كدان يف قضداء شدهر رمضان واأل  خرى إلفساد االعتکاف  وكذا إذا 

كددان االعتکدداف املددذكور  إن  حبكدده وجبددت  نددا  أو مددامنددذورا  معیّ  رمضددان بعددد الددزوال  و
إذا كان اجلماع المرأته الصامئة يف شهر كفّ  كرههدا  ارة ثالثة ملخالفة النذر  و رمضان وقد أ

  .رة رابعة عهنا عىل األحوط لزوما  اوجبت كفّ 
 العاملنی واحلمد هلل رّب 



 

 الزكاة باُب كِ  

 كتاب الزكاة

 املقصد األّول: زكاة املال
 املقصد الثاين: ما جتب في  الزكاة

 املقصد الثالث: أصناف املستحّقني وأوصافهم
 املقصد الرابع: زكاة الفطرة

 
 





 

 كتاب الزكاة

یّ  هبدا مدن ضدرور ات الددین  وقدد وهي أحد األركان الديت بدن علهیدا اإلسدالم  ووجو
میة  وقد ورد يف بعدض الروایدات  بالصالة يف غیر  تعایلقرهنا اهلل  واحد من اآلیات الکر
ا  أو من منع قیراطا  من الزكداة فلیمدت إن شداء يودّید قبل من مانعها وأّن ت الصالة ال أّن )

 .(ا  نصرانیّ 

 لاملقصد األّو 
 املال زكاة

 فصل
 ة لثبوت الزكاةالشروط العامّ 

  علهیم( )رضوان اهلل تعایلبنی الفقهاء  وهي عىل املشهور 
ُ
 :  مور 
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ّیدزكاة عىل األعیدان تثبت ال ة  فالة الشخصیّ کیّ امللل: األّو  مملوكدة  تکدن  ملة إذا الزكو
ت أو مدواش كدذلك  كمدا وجددت غداّل  ة كما إذاتکون من املباحات األصلیّ  ْن أألحد ب
یعتبددر تثبددت علهیددا إذا كانددت مملوكددة ل ال ة تکددون امللکّیدد أن لجهددة أو للمسددجد مددثال   و
ة ّیددعبددرة بامللک ويف مددا عددداها يف متددام احلددول  فددالق  ت يف وقددت التعّلددة يف الغدداّل فعلّیدد

 وفاة املوص.املنشأة للموهوب له قبل قبض العنی  وللموىص له قبل قبوله ولو بعد 
مدن شدروط ثبدوت الزكداة يف  بلوغ املالك وعقله  ومها عدىل املختدار الثاين والثالث: 

تثبددت الزكدداة عددىل  فددال - ت واملددواءيدون الغدداّل  - ةخصددوص النقدددین ومددال التجددار
كددان  النقدددین ومددال مددن  ُبددّدَ  الو جمنونددا  يف أثندداء احلددول  بددل ا  أاملالددك صددبیّ التجددارة إذا 

 استئناف احلول من حنی البلوغ والعقل.
  واألدوارّي  بدنی اإلطبدايّق  يف اجلندون املدانع عدن ثبدوت الزكداة فرق ال :1085مسألة 
 بل ساعة وحنوها يف ثبوت الزكاة. ما اجلنون آنا  وض عر  یضرّ  نعم ال

 .ب الزكاة يف أموال الرّق جت ة  فالیّ احلرّ الرابع: 
عددا  شدرط لثبدوت الزكداة يف مدا املختدار  ف  وهدو عدىلن من التصدرّ التمکّ  اخلامس:
خارجا    مستولیا  عىل املال الزكوّي  ت  واملراد به كون املالك أو من حبكه كالوّ  الغاّل 
ملسددروق يف ا إیل وكیلدده  وال یصددل إیل املالددك وال  زكدداة يف املددال الغائددب الددذي مل الفدد

إن متّکدة معتّد مّد  واملجحود واملدفون يف مکان منسّي  ن مدن ا  هبا عرفا   وال يف الددین و
 استیفائه.
كدان املدال حمبوسدا  عدن امل - ق بدهيف مجیدع مدا تبعّلد - الزكداةال جتب وأیضا   الدك إذا 

بدت ق بده فتثالتصدّد  ا املندذور الغرمداء  وأّمد ق بده حدّق تعلّ  شرعا  كاملوقوف واملرهون وما
 . ینايف الوفاء بالنذر  الحّّت  جب أداؤها ولو من مال آخر فیه الزكاة  فی
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 فصل
 األحكام الفقهّیة حول شرائط الزكاة

 إذا الزكاة يف ناء الوقف إذا كان جمعوال  عىل حنو املصدرف إاّل جتب  ال :1086مسألة 
ىل حندو امللدك وكدان الزكاة فیه إذا كان جمعوال  عجتب  الملکا  للموقوف علیه  وكذا  صار 

هلدم   ا  یصدبح ملکدا  شخصدیّ   بعدد أنإاّل  - كدالفقراء عداّم أي عىل عندوان  - ا  الوقف عامّ 
كدان الوقدف خاّصد ص  یکدون نداؤه ملکدا  لشدخص أو أشدخا ا  بدأنوجتب الزكاة فیه إذا 
جتدب   تده أو عدىل علمداء البلدد ملیّ عدىل ذرّ یصدرف نداؤه  فإذا جعل بستانه وقفا  عىل أن

  .فیه الزكاة
قدت يف ملکهدم وجبدت علدهیم ق الزكداة حبیدث تعلّ م بیهنم قبل وقت تعّلدنعم لو قّس 
 اءدددراء أو العلمدددکدا  للفقاؤه ملددون نددیک صاب  وكذا إذا جعله وقفا  عىل أنإذا بلغت الن

ق ة مدن وصدل إلیده النمداء قبدل زمدان التعّلد إذا بلغدت حّصدجتدب الزكداة إاّل   مل - مثال   -
 - مدثال   - ةیّ یکون ناؤه ملکا  ألشخاص كالذرّ  صاب  ولو جعله وقفا  عىل أنالن مقدار 

 واحد مهنم. واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة عىل كّل  ة كّل وكانت حّص 
ّید :1087مسألة  كثدر إذا كانت األعیدان الزكو يف وجدوب  اعتبدر  ة مشدتركة بدنی اثندنی أو أ
 يف الوجوب بلوغ املجموع النصاب. یکيف الته النصاب  وعىل بعضهم بلوغ حّص الزكاة 

إن میندع مدن تعّلد الدثمن ال مثدل املشدروط بدرّد  ثبوت اخلیار  :1088مسألة  ق الزكداة و
كان مرجعه إیل اشتراط إبقاء املبیع عىل ملك املشتري  فیجدب إخدراج الزكداة مدن مدال 

 ینايف العمل بالشرط. لکي ال آخر 
مینعدان عدن وجدوب  ق أو يف أثنداء احلدول الحدال التعّلد اإلغماء والسدکر : 1089مسألة  
 الزكاة.
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ندا  فقدد احلدول متمکّ  ف بعدد مضدّي ن من التصرّ إذا عرض عدم التمکّ : 1090مسألة 
إن مل الوجوب  فیجب األداء  استقرّ  كدان  إذا متّکن بعد ذلك  و یتمّکن فإن كان مقّصرا  

إاّل    فال.ضامنا  و
قبضده ال عدىل املقدرض  فلدو اقتدرض زكاة القرض عىل املقتدرض بعدد : 1091مسألة 

یّ  إن كان قد انصابا  من األعیان الزكو شدترط يف ة وبيق عنده سنة وجبت علیه الزكاة  و
ى املقددرض عندده صددّح یددؤّد  عقددد القددرض عددىل املقددرض أن  ي الزكدداة عندده  نعددم إذا أّدَ

یصدّح  ع املقدرض عنده بدأداء بدرّ یت نمدع عددم الشدرط أ وسدقطت الزكداة عدن املقتدرض  و
 .ع األجنيّب تبرّ  یصّح  ة كماالزكا

هتمدا ومواشددهیما  واملجنددون إخدراج زكدداة غاّل  الصديّب  جيدب عددىل وّ   :1092مسـألة 
 ما.ما َلُ  اِلِ  ر له إخراج زكاة مال التجارة إذا اجّت  كما یستحّب 
 فتجددب الزكدداة عددىل الکددافر  اإلسددالم لددیس شددرطا  يف وجددوب الزكدداة  :1093مســألة 

یددة  ولددو أّد  تؤخددذ مندده قهددرا   ولکددن ال كددان آمثددا  اهددا تعیّ مددع أخددذ اجلز إن  نددت وأجددزأت و
 باإلخالل بقصد القربة.

كدان تعلّ خدرج الزكداة إأبتمدام النصداب  إذا استطاع للحدّا : 1094مسألة  قهدا قبدل ذا 
كددان بعددده وجددب احلددّا احلددّا  جيددب ملو ق احلددّا تعّلدد إن  جيددب علیدده حینئددذ  حفددظ    و و

إذا  متسکّ ذلك حّّت  ه بغیر من أدائ یتمّکن  ملذا ه ولو بتبدیل املال بغیره إاستطاعت عا   و
.حّّت  یبّدل  مل   مضى علیه احلول وجبت الزكاة أیضا 



 

 املقصد الثاين
 ما جتب في  الزكاة
بع: احلنطة والشدعیر والغمن  والغاّل  جتب الزكاة يف األنعام الثالثة: اإلبل والبقر   ت األر

با    ة  ويف مالوالفّض  والزبیب  ويف النقدین: الذهب والتمر  التجارة عىل األحوط وجو
 مدا ذكدر  يف احلبدوب الديت تنبدت يف األرض غیدر  فیما عدا ذلك  نعدم تسدتحّب  جتب الو

يف  تسدتحّب  رة وغیرهدا  والالعددس واملداش والدّذ ص ومّ والدخن واحلُ  م واألرز ِس مْ كالّسِ 
 یي وحنوها.اء والبّط اخلضروات مثل البقل والقثّ 

 والکالم يف 
ُ
 ول یقع يف مباحث: العشرة األ

 لاملبحث األّو 
نعام الثالثة  األ

یعتبر  بعدة شدروط  - مةة املتقّد مضافا  إیل الشروط العامّ  - يف وجوب الزكاة فهیا و أر
 
ُ
 :خرى 

 النصاب. ل:الشرط األّو 
: األوّ  عشر يف اإلبل اثنا: 1095مسألة  وفهیدا:  عشدر  ُثَّ  ل: مخدس وفهیدا: شداة نصابا 
بددع شددیاه  ُثَّ  عشددرة وفهیددا ثددالث شددیاه  مخددس ُثَّ  شدداتان  مخددس  ُثَّ  عشددرون وفهیددا أر

خلدة يف اض  وهدي الداوعشرون وفهیدا: بندت َ د سّت  ُثَّ  وعشرون وفهیا: مخس شیاه 
إذا  - السنة الثانیدة إذا ُبدجدزأ عهندا ابدن لَ أندده عتکدن   ملو يف  عندده ختّیدر یکدن  ملون  و
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 الثون وفهیا: بنت لبون  وهي الداخلدة يف السدنة الثالثدة وث سّت  ُثَّ  - ما شاءشراء أّي 

بعددون وفهیددا: ُح  سددّت  ُثَّ  ددوأر ون إحدددى وسددبّ  ُثَّ  ة  وهددي الداخلددة يف السددنة الرابعددة ّقَ
 ُثَّ  وسبعون وفهیا: بنتا لبون  سّت  ُثَّ  وهي الداخلة يف السنة اخلامسة  عة َذ وفهیا: َج 

كددّل مائدد ُثَّ  تددان إحدددى وتسددعون وفهیددا: حقّ  إحدددى وعشددرون فصدداعدا  وفهیددا: يف   ة و
بعد ة  ويف كّل قّ مخسنی ُح  كدان العددد مطابقدا  لألر حبیدث  - نیأربعنی: بنت لبون  فدإن 

یادة وال تکن  ملإذا حسب باألربعنی  بعدنی كاملائدة والسدبّ  - نقیصة ز نی  عمل عدىل األر
كدددان مطابقدددا  للخمسدددنی إذا  كاملائدددة عمدددل عدددىل اخلمسدددنی   - مبددداملعین املتقدددّد  - و
 لکّل  
إن كان مطابقا  املالك بنی العدّد بداألربعنی  ر ختیّ  - كاملائتنی - مهنما واخلمسنی  و

إن كان مطابقا  هلما معا  كاملدائتنی والسدبّ  حسدب نی عمدل علهیمدا معدا   فیواخلمسنی  و
بعینات  وال بع أر ل  وما بنی النصدابنی ءيء فیما نقص عن النصاب األوّ  مخسیننی وأر

 لنصاب السابق.يف حکم ا
جتدزئ التبیعدة عدىل وال - بیدعل ثالثدون وفهیدا تَ األوّ  نصدابان: يف البقر  :1096مسألة 

بددا   بعددون وفهیددا: مُ  ُثَّ  وهددو مددا دخددل يف السددنة الثانیددة  - األحددوط وجو ة وهددي نّ ِسددأر
ملطددابق الددذي  العددّد باالداخلددة يف السددنة الثالثددة  وفیمددا زاد عددىل هددذا احلسدداب یتعددنّی 

بعدنی النیكالسدبّ  غیدر  ه  فدإن طدابق الثالثدنی العفو فی ال إن طدابق األر  غیدر   عدّد هبدا  و

إن طابقهما ك إن طابقكالثماننی عّد هبا  و  مهنمدا كاملائدة اّل  ُكد السبعنی عّد هبما معا   و
ین یتخیّ  ءيء فیما دون الثالثدنی  ومدا بدنی  العّد بالثالثنی واألربعنی  وال بنی ر والعشر
 النصاب السابق. النصابنی يف حکم

بعدددون وفهیدددا: شددداة  :1097مســـألة  إحددددى  ُثَّ  يف الغدددمن مخسدددة نصدددب: أر مائدددة و
ثالمثائددة وواحدددة  ُثَّ  مائتددان وواحدددة وفهیددا: ثددالث شددیاه  ُثَّ  وعشددرون وفهیددا: شدداتان 
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بعمائة فصاعدا  فيف كّل  ُثَّ  وفهیا: أربع شیاه  ءيء فیمدا  والبلدغ   مائدة: شداة بالغدا  مدا أر
 بنی النصابنی يف حکم النصاب السابق. وما  لن النصاب األوّ نقص ع

راب اإلبدددل بدددنی الِعددد يف فدددرق الجدددنس واحدددد  و اجلددداموس والبقدددر  :1098مســـألة 
 والّضَ  ز عْ يف الغمن بنی الَ  خايت  والوالبَ 

ْ
  ن  وال بنی الذكر أ

ُ
 نىث يف اجلمیع.واأل

كدّل املال املشترك بدنی شخصدنی مفدا زاد إذا بلد: 1099مسألة  واحدد مدهنم  غ نصدیب 
كدّل  النصاب وجبت  إن بلدغ نصدیب بعضدهم النصداب دون بعدض  الزكاة عدىل  مدهنم  و
إن ملمددن بلددغ نصددی وجبددت عددىل یکه  و حددد مددهنم النصدداب أیبلددغ نصددیب   به دون شددر

إن بلغ املجموع النصاب.  مل  جتب الزكاة و
كددان مددال املالددك الواحددد متفرّ : 1100مســألة  كددان قددا  بعضدده عددن بعددض فددإإذا  ن 
. یالحظ كّل  بلغ النصاب وجبت فیه الزكاة  والاملجموع ی  واحد منفردا 
با  يف الشاة : 1101مسألة  تكدل  اليت جتدب يف نصدب اإلبدل والغدمن أناألحوط وجو

هلا سنة وتدخل يف الثانیة إن كانت من الضأن  وتكدل هلدا سدنتان وتددخل يف الثالثدة 
یتخیّ  دفعهدا مدن النصداب وغیدره ولدو كاندت مدن بلدد  املالك بدنی ر إن كانت من املعز  و

 .  آخر  وكذا احلال يف اإلبل والبقر
یضدة بالقیمدة السدوقیّ  له إخراج الزكداة مدن غیدر  بل جيوز   مدن النقدود - ةجدنس الفر

كددان إخراجهددا مددن عددنی مددا - دون غیرهددا عددىل األحددوط لزومددا   إن  قددت بدده أفضددل تعلّ  و
.  وأحوط استحبابا 

عدىل  املددار  عىل القیمة وقت الدفع ال وقت الوجدوب  كمدا أّن  املدار  :1102مسألة 
 بلد النصاب  واألحوط استحبابا  دفع أعىل القیمتنی. قیمة بلد الدفع ال

یدد :1103مسألة  فحدال علیده  - كدأربعنی شداة مدثال   - إذا كان مالکا  للنصاب ال أز
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عدن النصداب   ئدذ  رت لعدم نقصدانه حینسنة من غیره تکرّ  أحوال فإن أخرج زكاته كّل 
یدد مدن جتب إاّل   ترج أصال  مل  ولو أخرجها منه أو مل  زكاة سنة واحدة  ولو كان عندده أز

كددان عنددده  - النصدداب زكاهتددا وجبددت  یددؤّدِّ   وحددال علیدده أحددوال مل - مخسددون شدداةكددأن 
 ما مضى من السننی إیل أن ینقص عن النصاب. علیه الزكاة  قدار 

كددان مجیددع ا :1104مســألة  عددن األنددىث  لنصدداب مددن اإلندداث جيددزئ دفددع الددذكر إذا 
كّلدد كددان  إذا  عددن الضددأن وبددالعکس  وكددذا  دفددع املعددز  ی  ه مددن الضددأن جيددزوبدالعکس  و

 .خايّت راب والبَ لعِ واجلاموس واإلبل ا احلال يف البقر 
یض  والسلمي واملعیب فرق ال :1105مسألة  واهلدرم يف  والشاّب   بنی الصحیح واملر

إذا تویّل  العّد من النصاب  كلّ  املالك إخراج زكو   جيدوز الهدا صدحیحة اته وكانت األنعام 
كلّ له دفع املر كلّ  لده دفدع  جيدوز الهدا سدلیمة یض  وكذا إذا كاندت  إذا كاندت  هدا املعیدب  و
كددان النصداب ملفّ   جيدوز الة شدابّ  قدا  مدن الصدنفنی عدىل األحددوط لده دفدع اهلدرم  وكدذا إذا 

كلّ  یلزوما   نعم إذا كانت   له اإلخراج مهنا. ضة أو هرمة أو معیبة جاز ها مر
 م طول احلول.ْو الّسَ  الشرط الثاين:

یقددح يف صددق  جتب الزكاة فهیا  نعم ال  حلول ملفإذا كانت معلوفة  ولو يف بعض ا
   وسیأيت املراد باحلول.السوم علفها قلیال   والعبرة فیه بالصدق العريّف 

 وجددوب الزكدداة بددنی أن یکددون باالختیددار يف منددع العلددف مددن  فددرق ال :1106مســألة 

يف السدوم بددنی  فدرق الالدك وغیدره  بإذنده أو ال  كمدا واالضدطرار  وأن تکدون مدن مدال امل
ل الدذي ینبدت يف َغ یکون من نبدت مملدوك أو مبداح  فدإن رعاهدا يف احلشدی  والدّدَ  أن

بیددع أو عنددد نُ األرض اململوكددة يف أّیدد كددان وب املدداء وجبددت فهیددا الزكدداة  نُضددام الر عددم إذا 
ا إذا رعت اه  وأمّ العلف املباح فأطعمها إیّ  كذا إذا َجّز یصدق السوم  و  املرعى مزروعا  مل
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يف األرض املستأجرة أو املشتراة للرعي فديف صددق السدوم إشدکال وثبدوت الزكداة علهیدا 
 .عىل االحتیاط اللزومّي  مبّن 

 تکون عوامل ولو يف بعض احلول. أن ال الشرط الثالث:
ه حمددّل إشددکال  فلددو ولکّندد علددهیم( )رضددوان اهلل تعددایلبددنی الفقهدداء  املشددهور  عددىل

االحتیداط  یتدرك الو احلدرث أو احلمدل أو حندو ذلدك فديف السيق أ استعملت اإلبل والبقر 
كددان اسددتعماهلا مددن القّلدد یسددت ا فارغددة ولة حبددّد یصدددق علهیددا أهّنددبددإخراج زكاهتددا  ولددو 

 ال.إشک بعوامل وجبت فهیا الزكاة بال
 أن میضي علهیا حول جامعة للشرائط. الشرط الرابع:

یکديف فددیه الددخول يف الشددهر  یستدقرّ الدثداين عش و   یدضددرّ  الوجدوب بدذلك  فال  ددر  و
حمدسددوب مددن احلددول  الدثداين عشددر    نعدم الشددهدر بدعدض الشدددرائط قدبدل تدمدامده دُد دقْ فَ 
یدکدون ابددتددااألوّ   ء احلددول الثدداين بعددد إتدمدامده.ل  و

شددددهرا  بددددطل  بعدددددض الشددددروط يف أثنددددداء األحددددد عدشددددر  إذا اخددددتّل  :1107مســـألة 
هلا ف فهیدا  وكدذا إذا بددّد مدن التصدرّ  یدتمّکن  مل  كمدا إذا نقصت عدن النصداب أو احلدول

یّ جنسد  ندسها أو بغیر  كددان زكددو مددن  بدقددصد الدفددرار  التددبدیل یکدن ملا   هدذا إذا ها ولدو 
إاّل  كددددان التدددبدیل بدددما یشددداركها يف القیددددمة الددزكددداة و  فداألحددددوط لددزومدددا  إخددراجدهدددا إذا 
 وب  ثلها.لُ ة كبدبدیل الشاة احلَ االسدتعمالیّ 
أو شدراء  إذا حصل ملالك النصاب يف أثناء احلول ملكل جدید بنتاج :1108مسألة 
 أو حنومها:
كدان  وال مّكداجلدیدد نصدابا  مسدتقاّل   یکون ال ا أنفإمّ  ال  للنصداب الالحدق كمدا إذا 

وجدب يف   مداءيء علیده إاّل  ويف أثناء احلول ولدت أربعنی فدالعنده أربعون من الغمن 
 ل  وهو شاة يف املثال.األوّ 
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إمّ    كما إذا كان عنده مخس من اإلبدل فولددت يف أثنداء یکون نصابا  مستقاّل   ا أنو
  احلول مخسا  
ُ
یضة كّل  مهنما حول بانفراده خرى  فیکون لکّل    مهنمدا    ووجب علیه فر
 عند انهتاء حوله.
كدددان نصددابا  مسدددتقاّل   - عددىل األحدددوط لزومدددا   - وكددذلك احلکدددم ال    ومّكدددفیمددا إذا 

 ة.للنصاب الالحق كما إذا كان عنده عشرون من اإلبل ويف أثناء حوهلا ولدت سبّ 
كدددان مكدددّ ا  مستدددقاّل  ندصدددابیکددن  ملدا إذا وأّمدد كدددما إذا  ولکدددن  ال  للنصددداب الالحدددق  

ويف أثدددناء احلدددول ولدددت إحددددى عدشدددرة وجدددب عدددند  كددان عدددنده ثالثددون مددن الددبقر 
.انتدهداء حدول األوّ   ل إخدراج زكداتده واسدتئدناف حدول جددیدد لدهمدا مدعا 

ة رضداعها مدن تسدب مدّد وحتابتدداء حدول النتداج مدن حدنی والدهتدا   :1109مسـألة 
إن  هاهتا سامئة. أمّ  تکن  مل احلول و

 املبحث الثاين
 زكاة النقدين

ة مضددافا  إیل الشددروط العاّمدد - یشددترط يف وجددوب الزكدداة يف النقدددین :1110مســألة 
  - مةاملتقّد 

ُ
 : مور 

  ل مهنمدایبلدغ النصداب األوّ   ن  وال زكاة فیمدا ملمهنما نصابا النصاب  ولکّل   ل:ّو  األ
 ا  مثقاال  صدیرفیّ  وما بنی النصابنی حبکم النصاب السابق  فنصابا الذهب: مخسة عشر 

واحددد وعشددرون فواحددد  ُثَّ  ة: مائددة ومخسددة مثاقیددل ثالثددة فثالثددة  ونصددابا الفّضدد ُثَّ 
بع العشر ) الواجب إخراجه يف كّل  وعشرون مثقاال  وهکذا  واملقدار   .%( 2و5مهنما ر

ة الديت یتدداول التعامدل هبدا سدواء يف ذلدك املسدکوكات النقدّیدأن یکونا من  الثاين:
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كانددت السددکّ ة اإلسددالمیّ السددکّ  ة أو ة بکبابددة أو بغیرهددا  بقیددت السددکّ ة وغیرهددا  وسددواء أ
ا املمسو  باألصل فاألحوط لزومدا  وجدوب الزكداة فیده إذا عومدل مسحت بالعارض  أمّ 
إذا اخّتد جتدب الفد هجدرت ُثَّ  جرت املعاملدة بدهبه  وأّما املسکوك الذي  ذ الزكداة فیده  و

ینددة فددإن كانددت املعاملددة بدده باقیددة فدداألحوط إاّل  لزومددا  وجددوب الزكدداة فیدده املسددکوك للز  و
ذلدك  خدذة مهنمدا وغیدر املبّ  ِلّ ة واحُلدجتب الزكاة يف سبائك الذهب والفّضد جتب  وال  مل
 .ةمن املسکوكات النقدیّ  یکون الا ممّ 
الدددذي  احلاضدددر  ة يف العصدددر الفّضدددوكددداة الدددذهب موضدددوع لز ه البدددذلك یعلدددم أّندددو
 ة.الفضیّ ة وة الذهبیّ یتداول فیه التعامل بالعمالت النقدیّ  ال

خرج عدن  ه واجدا  للشروط متام احلول  فلویبیق يف ملك مالک احلول  بأن الثالث:
جتدب    علده سدبیکة مل به ولدوو ألغیدت سدکّ ملکه أثناء احلدول أو نقدص عدن النصداب أ

ة ة املسدکوكة أو أبددل الفّضدبالفّضد إذا أبددل الدذهب املسدکوك  ثلده أوه  نعم الزكاة فی
مدن الزكداة وبديق واجددا    أو بعضا  بقصد الفرار اّل  املسکوكة  ثلها أو بالذهب املسکوك كُ 

یدمتّ  یتدرك الشرائط إیل متام احلول فدال سائر ل احلدول  االحتیداط بدإخراج زكاتده حینئدذ   و
 . الثاين عشر را  ودخول الشهر شه أحد عشر  ّي ِض بُ 

إخراج الزكداة   جيوز الد والرديء  وة بنی اجلیّ ب والفّض يف الذه فرق ال :1111مسألة 
 د.من الرديء إذا كان متام النصاب من اجلیّ 

إنجتب الز :1112مسألة  یبلدغ خالصدهما النصداب    مل كاة يف النقدین املغشوشنی و
كدان الغد  كثیدرا  حبیدث مل جتدب   ة عدىل املغشدوش ملب أو الفّضدیصددق الدذه  نعم إذا 
إن بلغ خالصه النصاب.  الزكاة فیه و

 االحتیاط بالفحص. یترك اليف بلوغ النصاب وعدمه ف إذا شّك  :1113مسألة 
یّ : 1114مسألة  لدوغ النصداب ب عتبدر اة من أجناس  تلفدة إذا كان عنده أموال زكو
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دینارا  ومائة   فإذا كان عنده تسعة عشربعضها إیل بعض   یضّم  واحد مهنا  وال يف كّل 
إذا كانت من جنس واحدد جتب الزكاة يف أّي    وتسعون درمها  مل كدالعمالت  - مهنما  و

 بعضها إیل بعض يف بلوغ النصاب.  ضّم  - ة من أنواع  تلفةالذهبیّ 

 املبحث الثالث
 ت األربعزكاة الغاّل 

بع أمران:ت یشترط يف وجوب الزكاة يف الغاّل  :1115مسألة   األر
مثانائددة  - فیمددا قیددل - بلددوغ النصدداب  وهددو ثالمثائددة صدداع  وهددذا یقدداربل: األّو 
یبلدغ النصداب  فدإذا بلغده وجبدت   الزكداة فیمدا ملجتب  ال  و(1)بعة وأربعنی كیلو غراما  وس

. إن كان الزائد قلیال  ید علیه و  فیه وفیما یز
كدان امللك يف وقت تعلّ الثاين:  بدالزرع أم بالشدراء أم بداإلرث أم ق الوجدوب  سدواء أ

 بغیرها من أسباب امللك.

                                                 

ال یابقة  کانت متداولیة فیي العصی ر  ية بالمکاریل التد في النصوص الش عی  حد   ت ددالغال   نصاب ن  إ (1)
کمیا الالتع ف مقادر ها الیو  بح ب  وال یمکین تطبییق الکییل علیی  مکاریل ال یائد  فیي هیاا العصی ، 

یی الی من بضییابا عییا    ییت نأن  نییواع الغیال  أ د فییي جمییی  یط  ولعوامییل ة  وثقییال  بح ییب لبیعترییا رییا تلتلیی   ف 
 
 
 المکبیو  أدیل   غیی   ما ی توعبه المکیال من التم   کما أن   ومنا  من الحنطة بکثی   أ       ی، فالشعی  أ

ا تجعیل الللیل والفی ل الوادعیة ا ی توعبه من الحنطة ال تالف أف ادهما في الحجم والشکل مم  ومنا  مم  
أفی اد النیوع الواحید تلتلی  فیي الی من بح یب نفی   أزید منرا بین أف اد الحنطیة، بیل إن   بین أف اد التم  

سیبیل إلیی تحدیید النصیاب بی من  ال كن یبة میا تحملریا مین ال ل بیة، ولیالا تالفرا فیي الصین  وفیي 
ی أن    ل انأمی ی یر   يد لجمیی  انأنیواع وانأصیناف، ولکین الیاموح   بلیو  میا ملکیه مین  یحیرم   لیم ا  إذالمکل 
یی کونییه بالمقییدار یجییب علیییه إ یی ال ا النصییاب ال ة حیید  الغل  المییتن یقطیی  ببلوغییه  يفیی المییاک ر  لزکییا  ومیی  

 والمحتمالت.  النصاب علی جمی  التقادر  
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 فصل
 أحكام زكاة الغاّلت

ق الزكاة وقت تعلّ  أّن  علهیم( )رضوان اهلل تعایلبنی الفقهاء  املشهور  :1116مسألة 
النخیدل   يف مثدر  واالصدفرار  يف احلنطدة والشدعیر  وعندد االمحدرار  هو عند اشدتداد احلدّب 
ه حنطدة وقته هو مدا إذا صددق أّند أّن  م  ولکن املختار رْ الکَ  ما  يف مثر رِ ْص وعند انعقاده ِح 
 أو عنب. أو متر  أو شعیر 

النخدل حدال كونده خدالال  أو  یصدرف مدن مثدر ق الزكداة  دا یؤكدل وتبعّلد وعىل ذلك ال
إن كان ی یصرف من مثر أمّ مترا   و بلغ النصاب لو بيق وصار رطبا  و م عنبا  رْ الکَ  ا ما یؤكل و

بیبا  لبلغ حّد  یجب إخراج زكاته لو كان حبیث لو بيق وصار ف  یصیر  ال ا ماأمّ و  النصاب ز

بیبا  بل إن جّف أ  زكاة فیه. قابل لالنتفاع عرفا  فال صبح غیر ز
النصدداب بلددوغ املددذكورات حددّده بعددد جفافهددا يف وقددت  يف قدددر  املدددار : 1117مســألة 
ة حینمدا یصددق علهیدا أحدد فإذا كانت الغّلد - اآليت يف املسألة الالحقة - وجوب اإلخراج
 جتب الزكاة فهیا.  تبلغه حینذاك جلفافها مل ا الاملذكورة حبّد النصاب ولکهّن  العناوین

مدن التدب  وقت وجدوب اإلخدراج هدو حدنی تصدفیة احلنطدة والشدعیر : 1118مسألة 
 هدددع عنددداملالدك الدف ر دددارف  فإذا أّخ ددددواقتطاف الزبیب عىل النحو املتع واجتذاذ التمر 

لعامل الزكاة املطالبة هبا قبلده  نعدم   جيوز ال  وضمن مع وجود املستحّق  -  عذر بغیر  -
ة  وجيدب عدىل العامدل القبدول عدىل قهدا بالغّلدللمالك إخراجها قبل ذلدك بعدد تعلّ  جيوز 

 إشکال يف بعض املوارد.
 ُثَّ  نطدةسننی  فإذا أعطدى زكداة احلال ر الزكاة يف الغالت بتکرّ  ر تبکرّ  ال: 1119مسألة 

 فهیا ءيء وهکذا غیرها. جيب  ملبقیت العنی عنده سننی 
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%( إذا سديق  داء 10شدر )ت العُ الواجب إخراجده يف زكداة الغداّل  املقدار : 1120مسألة 
حیتداج السديق فیده إیل  ال ااملاء من األرض وحنو ذلدك مّمد العروق أو  ّص  أو باملطر   الهنر

ة والددددوا  وحندددو ذلدددك مدددن ّخَ َضدددالء واملِ %( إذا سددديق بالدددّدِ 5) شدددرف العُ عدددالج  ونصددد
كددان أحدددمها  ین فددإن  إذا سدديق بدداألمر الغالددب حبیددث ینسددب السدديق إلیدده العالجددات  و

إن كانا حبیث یصدق االشتراك عرفا   باآلخر  یعتّد  وال  لدو حّّت  - فالعمل عىل الغالب  و
كثر   %( 7و5شدر )ع الواجدب فیخدرج ثالثدة أربداع العُ یدو ّ  -  من اآلخر كان السيق بأحدمها أ

إذا شّك  كثريف صدق االشتراك والغلبة كىف األقّل  و  .   واألحوط استحبابا  األ
عدددىل  ال والعندددب عدددىل الثمدددر  م يف التمدددر يف التفصدددیل املتقدددّد  املددددار : 1121مســـألة 

د صدار  ا أمثدر حدنی غرسده یسدیق بالددالء  فلّمد الشجر  فإذا كان الشدجر  یدز  مداء ّصُ َ ُ  النز

یادة املاء وجب فیه الُعشر  ولو كان بالعکس وجب فیده یْ بعروقه أو یسیق الّسَ  ح عند ز
 . نصف الُعشر
 یسدیق بعدالج عدن حكده  إاّل  ختدرج مدا املعتدادة يف السدنة ال األمطار  :1122مسألة 

إذا كثددرت حبیددث یسددتغین عددن السدديق بعددالج فیجددب حینئددذ  العشددر  أو كانددت حبیددث 
یع كما تقّد توج  م.ب صدق االشتراك يف السيق فیجب التوز

عبثدا  أو لغدرض فسدیق بده  - مدثال   - إذا أخرج شخص املاء بالدوا  :1123مسألة 
با   وكذا إذا أخرجه هو عبثدا   زرعه فيف وجوب العشر  آخر  إن كان أحوط وجو إشکال و

 فبدا له فسیق به زرعا  آخر  ا إذا أخرجه لزرعبدا له فسیق به زرعه  وأمّ  أو لغرض آخر ُثَّ 

 . شرأو زاد فسیق به غیره فالواجب هو نصف العُ 
 زكاته عىل املالك. جتب ال تأخذه احلکومة من أعیان الغاّل ما ت :1124مسألة 
صدرفه املالدك مدن  ت حّد النصاب استثناء مداوغ الغاّل يف بل یعتبر  ال :1125مسألة 
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ح واحلددارث والسددايق واآلالت ومثددن ة الفدداّل ق الزكدداة أو بعددده  مددن أجددراملددؤن قبددل تعّلدد
 
َ
یبة املسدتوفاة مدن قبدل احلکومدة وغیدر بِ ة والُ َد مْسِ األ حیتداج إلیده  اذلدك مّمد یدات والضدر

یبلغده   ه إذا وضدعت املدؤن ملالنصداب ولکّند الزرع أو الثمر  فلدو كدان احلاصدل یبلدغ حدّد 
ع احلاصدل مدن دون وضدع وجبت الزكاة فیه  بل األحوط لزوما  إخراج الزكداة مدن جممدو

حتساهبا عىل الزكاة ق الزكاة میکن ابعد تعلّ  ق بالزرع أو الثمر املؤن  نعم املؤن اليت تبعلّ 
كم الشددرعّي یسددّلمه إیل مسددتحقّ  بالنسددبة  بددأن وهددو عددىل السدداق أو عددىل  ه أو إیل احلددا
 یشترك معه يف املؤن. ُثَّ  الشجر

إن كا یضدددّم : 1126مســـألة  ندددت يف أمکندددة متباعددددة النخدددل بعدددض إیل بعدددض و
كدان بیهنمدا شدهر  إن  كثدر   وتفاوتت يف اإلدراك  بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و أو أ
جمددوع وكددذا احلکددم يف الددزروع املتباعدددة فددیلحظ النصدداب يف املجمددوع  فددإذا بلددغ امل

إن كدّل   مل النصاب وجبت الزكاة و كدان خندل یثمدر  یبلغده  يف العدام  واحدد مهندا  وأمدا إذا 
عدىل  واحد مهنمدا فثبدوت الزكداة فیده مبدّن  تنی وكان املجموع یبلغ النصاب دون كّل مرّ 

 .االحتیاط اللزومّي 
دفدع قیمهتدا أیضدا    ة مدن عیهندا  بدل جيدوز إخراج زكداة الغداّل جيب  ال :1127مسألة 

با  أن یکون ذلك بالنقود دون غیرها من األموال.  ولکن األحوط وجو
ق الوجددوب وجددب عددىل الددوارث إخددراج بعددد تعّلدد إذا مددات املالددك :1128مســألة 
واحد النصاب وجبدت  ا لو مات قبله وانتقل إیل الوارث  فإن بلغ نصیب كّل الزكاة  أمّ 
إن بلغ نصدیب بعضدهم دون نصدیب اآلخدر  عىل كّل  وجبدت  واحد مهنم زكاة نصیبه  و
إن عىل د مهنم  حأجتب عىل   حد مهنم ملأصیب یبلغ ن  مل من بلغ نصیبه دون اآلخر  و

 اإلرث كالشراء أو اهلبة.  وكذا احلکم فیما إذا كان االنتقال بغیر 
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كثر  :1129سألة م  یکدِف   مل - كما يف املزارعة وغیرهدا - ةيف غلّ  إذا اشترك اثنان أو أ
الوجددوب  ددن بلددغ  يف وجددوب الزكدداة بلددوغ جممددوع احلاصددل حددّد النصدداب  بددل تددتّص 

 نصیبه حّده.
ن األجددود د عدددفددع اجلّیدد ة الواحدددة جيددوز أنددواع الغّلدد إذا اختلفددت: 1130مســألة 

.دفع الرديء عن اجلیّ   جيوز الوالرديء عن الرديء  و  د عىل األحوط لزوما 
كدان بعدد تعّلد يف أّن  وشدّك  : إذا باع الزرع أو الثمر 1131مسألة   ق الزكداة حدّّت البیدع 
 إذا علدم زمدان حّّت  علیه ءيء جيب  مل تکون عىل املشتري أو قبله حّّت تکون علیه  

 يف زمان البیع. ق وشّك التعلّ 
إذا كان الشاّك  كدون البیدع   تقددیر هو املشدتري  فدإن علدم بدأداء البدائع للزكداة عدىل و

إاّل جيب   ملق بعد التعلّ  ق وجهدل  إذا علم زمان التعّلد وجب علیه حّّت علیه إخراجها  و
 زمان البیع.
كم الشرعّي  جيوز  :1132مسألة  م  عین ختمدنی رْ النخل والکَ  ص مثر رْ َخ ووكیله  للحا
ا لکوندده بنفسدده مددن أهددل اخلبددرة أو ذلددك للمالددك نفسدده  إّمدد ة احلاصددل  بددل جيددوز كمّیدد

حاجددة إیل الکیددل والددوزن  البدداالعتمدداد علیدده  رص جددواز لرجوعدده إلددهیم  وفائدددة اخَلدد
إن انکشددف   مل مددا ئدددا  رص زاكددان اخَلدد دفددع زكدداة الزائددد إن جيددب ملینکشددف اخلددالف  و

 .  وجيب دفع البايق إن كان ناقصا 

 املبحث الرابع
 زكاة مال التجارة

كبسدددداب وهددددو املددددال الددددذي یتملّ  کدددده الشددددخص بعقددددد املعاوضددددة قاصدددددا  بدددده اال
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بع العُ   %(.2و5شر )واالسترباح  فیجب عىل األحوط أداء زكاته  وهي ر
شددرائط مضددافا  إیل ال - یشددترط يف وجددوب الزكدداة يف مددال التجددارة :1133مســألة 
  - مةة املتقّد العامّ 

ُ
 : مور 

 م.النصاب  وهو نصاب أحد النقدین املتقّد  .1
 احلول علیه بعینه من حنی قصد االسترباح. مضّي  .2
يف  یة أو الصدرفنْ قصد االسترباح طول احلول  فلو عدل عنه ونوى به القُ  بقاء .3 

 جتب فیه الزكاة.  املؤونة مثال  يف األثناء مل
یددادة علیدده طددول احلددول  فلددو ُط طلددب بددأن یُ  .4 بنقیصددة أثندداء لددب رأس املددال أو بز
 جتب فیه الزكاة.  السنة مل



 

 املقصد الثالث
 ني وأوصافهمأصناف املستحّق 

 وفیه مبحثان:

 لاملبحث األّو 
 أصنافهم

 وهم مثانیة:
 . الفقیرل: األّو 

 املسکنی.الثاين: 
یالده  والثداين أسدوأ حداال  مدن میلك مؤونة سنته الالئقدة حبالده لده ولع وكالمها من ال

 ه من میلك مؤوندة سدنته إّمدا فعدال  رالفهما فإنّ    والغّن میلك قوته الیومّي  ال ل كمناألوّ 
یتحقّ  - نقدا  أو جنسا   - ق ذلدك بدأن یکدون لده مدال یديف هدو أو وارده  ؤونتده ومؤوندة و

كدان قدادرا  ندةواملؤ یکون له حرفة أو صنعة حیصل مهنا مقدار  ة بأنعیاله  أو قّو  إذا    و
 ب جداز له أخذ الزكاة  نعم إذا خرج وقدت التکّسد  جيز مل  عىل االكبساب وتركه تکاسال  

 له األخذ.
رحبده بدذلك  یکديف س مال تکيف عینده  ؤوندة سدنته والإذا كان له رأ :1134مسألة 

كدان صداحب ما ینقصده مدن املؤوندة  وكدذا إذا  له أخذ الزكاة  قدار  ا  فیجوز غنیّ  ُیعّد   مل
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 ه احلاصل مهنا  فدإّن یکفی ال ؤونته ولکن  قیمهتا تقوم أو حنوها مصنع أو بستان أو دار 
 له إبقاءها وأخذ ما ینقصه من املؤونة من الزكاة.

ارة السدددکین والسدددیّ  امتالكددده دار  (بصددددق عندددوان )الفقیدددر  یضدددرّ  ال :1135مســـألة 
 وكدذا سدائر  - ةجاهدة االجتماعّیدولدو لکونده مدن أهدل الو - املحتاج إلهیا حبسدب حالده

ة حیتددداج إلیددده مدددن وسدددائل احلیددداة الالئقدددة بشدددأنه مدددن الثیددداب واأللبسدددة الصدددیفیّ  مدددا
یّ   الةوغّسدد جددةالبیددت مددن الفددرش واألواين والثاّل  ة  وأثدداثة  والکبددب العلمّیددوالشددتو

 ذلك. املالبس ووسائل التکییف وغیر 
ید من مقدار  یادة تيف  ؤونته حاج نعم إذا كان عنده من املذكورات أز ته وكانت الز

التفداوت بیهنمدا مهندا قیمدة وكدان  تنددفع حاجتده بأقدّل  فقیرا   بل إذا كان لده دار  یعّد   مل
یدادة حدّد اإلسدراف  جيدز ملیکفیه ملؤونتده  بدأن  - لده األخدذ مدن الزكداة فیمدا إذا بلغدت الز
إاّل  - ا یناسب حاله كثیرا  خرج عمّ  ارة کدم يف الفدرش والسدیّ له أخدذها  وكدذا احل  جاز و

 مهنا. وغیرمها من أعیان املؤونة إذا كانت عنده وكان یکفیه األقّل 
كددان قددادرا  عددىل التکّسدد :1136مســألة  ینددايف شددأنه عددّد ب ولکددن رصددوص مددا إذا 
 ه كان فاقدا  آلالهتا.خذ الزكاة  وكذا إذا كان قادرا  عىل صنعة لکنّ أله  فقیرا  فیجوز 
  جيدوز الأو حرفة یيف مدخوهلا  ؤونتده  م صنعةقادرا  عىل تعلّ  إذا كان :1137مسألة 

م  الدتعلّ  ةله األخذ مهنا يف مدّد  األخذ من الزكاة  نعم جيوز م وله عىل األحوط ترك التعلّ 
كدان مقّصدیدتعلّ   مل له األخدذ مدا بل جيوز  إن  كدان قدادرا  عدىل م و را  يف تركده  وكدذلك مدن 
كبسدداب حبیددث صددار لراحددة حددّّت ب وتركدده تکاسددال  وطلبددا  لالتکّسدد   فددات عندده زمددان اال

یدد فإّند كدان ذلدك  لده أن ه جيدوز حمتاجا  فعال  إیل مؤونة یدوم أو أز إن  یأخدذ مدن الزكداة و
 قد حصل بسوء اختیاره. العجز 
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لدده أخددذ  ؤونتدده جيددوز یکفیدده مل میلددك فعددال  مددا طالددب العلددم الددذي ال :1138مســألة 
إنعدىل تدأ قادرا   یکن  ملالزكاة إذا  كبسداب و ا إذا تدرك طلدب العلدم  وأّمد منی مؤونتده باال

إّن  كان طلدب العلدم واجبدا   ْن إا مینعه طلب العلم من االكبساب فكان قادرا  عىل ذلك و
إاّل  ینا  جاز علیه ع  له أخذها.  جيوز ال فله أخذ الزكاة و

 بإذن - ذ منهددخله األ فیجوز  تعایلل اهلل ددا سهم سبیهذا بالنسبة إیل سهم الفقراء  وأمّ 
كم الشددرعّي  كددان یترّتدد - عددىل األحددوط لزومددا   احلددا ة حة عاّمددب عددىل اشددتغاله مصددلإذا 
بددة هلل إن  حمبو كددان نا یکددن ملتعددایل و بددة  نعددم إذا  یددا  بدده القر یددا  للحددرام كالرئاسددة ناو و
 له األخذ.  جيز ملمة املحرّ 

إ عي للفقدر املّد  :1139مسألة  ن جهدل ذلدك إن علدم صددقه أو كذبده عومدل بده  و
ل أمدره غناه بعد ذلك  ولو جهدل حالده مدن أوّ  یعلم  ملإعطاؤه إذا علم فقره سابقا  و  جاز

إذا علم غناه سابقا  ف مع الوثوق فاألحوط لزوما  عدم دفع الزكاة إلیه إاّل    جيوز البفقره  و
 ة معتبرة.یثبت فقره بعلم أو حبّج   مل أن یعطى من الزكاة ما

كدا: 1140مسألة   كدان أم احتسدابه مدن الزكداة حّید جداز  ن لده دیدن عدىل الفقیدر إذا  ا  
 إذا تلف املدال   إاّل جيز  مل إاّل له مال یيف بدینه و یکون الت أن تا   نعم یشترط يف املیّ میّ 

مضدمونا   أو امتندع الورثدة مدن أداء دینده مدن تركبده  وكدذا إذا غصدب  یکون العىل حنو 
 یفاء بدهلا منه.است میکن الو أتلفها متلف أخذها منه  أ میکن الالتركة غاصب 

اإلعطداء عدىل  املددفوع إلیده زكداة  بدل جيدوز  بأّن  إعالم الفقیر  جيب ال: 1141مسألة 
كدان الددفع حبیدث حیصدل منده قصدد التمّلد - مدثال   - ةه هدیّ ل أنّ حنو یتخیّ  ك  هدذا إذا 

كمدا إذا  صلحة الفقیر ا إذا كان عىل حنو الصرف فیکيف كونه يف معىل حنو التملیك  وأمّ 
كله. الصدقة إلیه متر قّدم   فأ
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ا  وجددب علیدده إذا دفددع الزكدداة إیل مددن یعتقددد كوندده فقیددرا  فبددان غنّیدد :1142مســألة 
إن كاندددت تالفدددة جددداز اسدددترجاعها وصدددرفها يف مصدددرفها إذا كاندددت عیهندددا  لددده  باقیدددة  و

كدان أن إن - مدا قبضده زكداة یعلدم أّن  یطالبه ببدهلا إذا   - حبرمهتدا عدىل الغدّن یعلدم  مل و
إاّل  جيددب علیدده حینئددذ  وعنددد عدددم إمکددان االسددترجاع يف و  فلددیس لدده الرجددوع إلیدده  و

كددان أداؤه بعددد الفحددص واالجهتدداد أو مسددتندا  إیل  ل إخددراج بدددهلا الفددرض األوّ  إن  و
. ة الشرعیّ احلّج   ة عىل األحوط لزوما 

كددون املدددفوع إلیدده لددیس مصددرفا  وكددذا احلکددم فیمددا إذا تبددنّی  جهددة  للزكدداة مددن غیددر   
كدان الددافع غیدر ن جتدب نفقتده  أو هامشّیدالغین  مثدل أن یکدون مّمد  أو غیدر  هدامشّي  ا  إذا 

 ذلك.
لده  بدان العددم جداز  إذا اعتقدد وجدوب الزكداة فأعطاهدا إیل الفقیدر ُثَّ  :1143مسألة 
إن كانت تالفة استرجع البدل إذا كا  استرجاعها لده   جيز مل إاّل عاملا  باحلال  و ن الفقیر و
 االسترجاع.

سدها فأعطاهدا ندا  انعقدد ندذره فدإن أن یعطي زكاتده فقیدرا  معیّ  إذا نذر  :1144مسألة  
إذا أعطاهدا غیدره  جيوز الأجزأ و فقیرا  آخر  إن كاندت العدنی باقیدة  و  - دا  متعّمد - استردادها و

 ارة.أجزأ أیضا   ولکن كان آمثا   خالفة نذره  ووجبت علیه الکفّ 
 العاملون علهیا. الثالث:

إیصاهلا إیل اإلمام  )علیده السدالم( وهم املنصوبون ألخذ الزكاة وضبطها وحساهبا و
 ها.أو نائبه  أو إیل مستحقّ 

هبم.املؤلّ  الرابع:  فة قلو
ة فیعطددون مددن الزكدداة وهددم املسددلمون الددذین یضددعف اعتقددادهم باملعددارف الدینّیدد 
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یثبتوا عىل دیهنم  أو لیحسن إ یدینون بالوالیة فیعطون مدن الزكداة لیرغبدوا  السالمهم و
یثبتددوا علهیددا  أو الکّفدد إعطدداؤهم الزكدداة مددیلهم إیل اإلسددالم  أو  یوجددب الددذین ار فهیددا و

 هم وفتنهتم.بذلك من شرّ  نمَ ْؤ یُ  أو ار معاونة املسلمنی يف الدفاع أو يف اجلهاد مع الکفّ 
لث والرابع  بل ذلك منوط برأي وال والیة للمالك يف صرف الزكاة عىل الصنفنی الثا

 أو نائبه. )علیه السالم( اإلمام
 الرقاب. اخلامس:

 ه.يف حملّ  عتقون من الزكاة عىل تفصیل مذكور یُ م وهم العبید فإهّن  
 الغارمون. السادس:
كددان وهدم إن  وا مدالکنی قدوت سددنهتم  الدذین ركبدهتم الدددیون وعجدزوا عدن أداهئدا  و
استحقاق الدائن  يف املعصیة  واألحوط لزوما  اعتبار  الدین مصروفا   یکون ال بشرط أن
أداؤه مدن الزكداة  وكدذلك مدا إذا   جيز  ملأجله  حیّل   ل ملالبته  فلو كان علیه دین مؤّج ملط

جيا  ومتکّ  ن املدیون من ذلك من دون حرج  ولو كان عىل الغدارم قنع الدائن بأدائه تدر
أن حیتسدب مدا عندده مدن  ه زكداة  بدل جيدوز لده احتسدابه علید دین ملن علیه الزكاة جاز 
مدن  ا علیه من الدین  ولو كان الددین لغیدر یأخذه وفاء  عمّ  ُثَّ  الزكاة للمدین فیکون له
كدان الغدارم له وفاؤه عنه  ا عنده مهنا  ولو بدون اّطد علیه الزكاة جيوز  الع الغدارم  ولدو 

وفدداء دیندده أو الوفدداء عندده للدده إعطدداؤه  ن جتددب نفقتدده عددىل مددن علیدده الزكدداة جدداز مّمدد
إن  إعطاؤه لنفقته كما سیأيت. جيز   مل و

 .تعایلسبیل اهلل  السابع:
یقصد واملستشدفیات  ة للمسلمنی كبعبید الطدرق وبنداء اجلسدور به املصالح العامّ  و

 ة املفیدددة وغیددر الکبددب اإلسددالمیّ  ة واملسدداجد ومالجددح الفقددراء ونشددر واملدددارس الدینّیدد
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ذلك من الطاعات ولو  دفع هذا السهم يف غیر   جيوز الیه املسلمون  وتاج إلحی الك ممّ ذ
كدان متمکّ ّمدن املدفوع إلیده مدن فعلهدا بدونده  فضدال  عمع عدم متکّ  ندا  مهندا ولکدن ا إذا 

  بالدفع إلیه.علهیا إاّل  ما  ِد قْ مُ  یکن  مل
االحتیداط  یتدرك الدك عدىل صدرف هدذا السدهم إشدکال فدالهذا  ويف ثبوت والیدة امل

كم الشرعّي ب  .االستئذان من احلا
 ابن السبیل. الثامن:

إن عىل الرجوع إیل بلده و یقدر  لذي نفدت أو تلفت نفقته  حبیث الا وهو املسافر 
ة  سددفره يف معصددی یکددون الیکفیدده لددذلك  بشددرط أن  فع لدده مدداا  فیدده  فیدددكددان غنّیدد
ن مدددن یدددتمکّ  ال أننددده يف الوصدددول إیل بلدددده  وصدددرف مثمیکنددده بیعددده و جيدددد مدددا ال وأن

 ندا  مددن بیددع أو إجيددار متمکّ  یکددون ال أن   بددل األحدوط لزومددا  اعتبددار حددرج االسدتدانة بغیددر 

 ماله الذي يف بلده. 



 

 املبحث الثاين
 نيأوصاف املستحّق 

 هیا مع استجماع الشروط اآلتیة:للمالك دفع الزكاة إیل مستحقّ  جيوز 
 اإلمیان. ل:األّو 
كدان وكذا املخال یعطى الکافر  فال یعطى أطفال املؤمننی وجمدانیهنم  فدإن  ف مهنا  و

إن كان بنحو الصرف  - ط أمدنیمباشرة أو بتوّسد - بنحو التملیك وجب قبول ولهّیم  و
 احلضانة والوالیة. من عدم منافاته حلّق  ُبّدَ  الف

رجددع إیل مددذهبنا أعادهددا   ُثَّ  إذا أعطددى املخددالف زكاتدده أهددل حنلتدده :1145مســألة 
إن كان قد   أعطاها املؤمن أجزأ.و
بددل األحددوط   تعطددى ملددن یصددرفها فیدده فددال یصددرفها اآلخددذ يف احلددرام  ال أن الثــاين:
إن يف الدددفع إلیدده إعانددة  یکددون ال أن لزومددا  اعتبددار  إغددراء بددالقبیح و  یکددن  ملعددىل اإلث و
أو  األحوط لزوما  عدم إعطاهئا لتارك الصالة أو شارب اخلمدر  كما أّن  يف احلرام  یصرفها
 بالفسق. املتجاهر 

 ن جتب نفقته عىل املعطي.ممّ  یکون الأن  الثالث:
ین واألوالد من الذكور  إن - أو اإلنداث كاألبو علدوا وأوالد  وكدذا األجدداد واجلدّدات و

إن تسدقط نفقهتدا    الدامئة إذا ملوكذا الزوجة  - سفلوا عىل األحوط لزوما  فهیما األوالد و
جيددوز ن الزكدداة لإلنفددإعطدداؤهم مدد  جيددوز الفهددؤالء   جتددب الإعطدداؤهم مهنددا حلاجددة  اق  و
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كدان للوالدد أو للولدد زوجدة جتدب نفقهتدا علیده  أو كدان علیده دیدن جيدب  علیه  كمدا إذا 
ا إعطاؤهم للتوسعة زائدا  عىل املال  وأمّ  وفاؤه  أو عمل جيب أداؤه بإجارة وكان موقوفا  

 ع به علهیم.یوّس  عنده مازوما  عدم جوازه إذا كان عىل الالزمة فاألحوط ل
كدان اإلعطداء إعطاء املالك الزكاة ملن جتدب نفقتده علیده  دا إ عدم جواز  وتتّص  ذا 
 أو ابن سبیل.غارما  كما إذا كان  بإعطاهئا له بعنوان آخر  بأس الف بعنوان الفقر 
كدان الدزوج بداذال  لنفقهتدا   جيوز ال :1146مسألة  أو  إعطاء الزكداة للزوجدة الفقیدرة إذا 

كان قادرا  عىل ذلك مع إمکان إجباره علیه إذا كان ممتنعا   واألحوط لزوما  عدم إعطداء 
تعداده للقیدام هبدا مدن دون اسد مدع لذي وجبت نفقته عدىل شدخص آخدر ا الزكاة للفقیر 

 ل عادة.تبحمّ  ة النّ مِ 
اسددتجماعها لشددروط زكدداة إیل الزوجددة املتمّبددع هبددا مددع دفددع ال جيددوز  :1147مســألة 

وكدذا الدامئدة إذا سدقطت نفقهتدا بالشدرط ستحقاق  سواء كان الدافع الزوج أم غیره  اال
 مراعاة االحتیاط يف ذلك.یترك  الففیه إشکال ف ن سقوطها بالنشوز ا إذا كاوحنوه  أمّ 

للزوجددددة دفددددع زكاهتددددا إیل الددددزوج مددددع اسددددتجماعه لشددددروط  جيددددوز  :1148مســــألة 
 االستحقاق  ولو كان لإلنفاق علهیا. 

 للمعیددل ولغیددره دفدع الزكدداة إلیده  مددن غیددر  عددا  جداز إذا عددال بأحدد تبرّ  :1149سـألة م

یب واألجنيّب   .فرق بنی القر
ملن وجب اإلنفاق علیه أن یعطي زكاتده ملدن جتدب علیده نفقتده  جيوز  :1150مسألة 

إن كان األحوط استحبابا  الترك.  إذا كان عاجزا  عن اإلنفاق علیه  و
 .هامشّي  ا  إذا كانت الزكاة من غیر هامشیّ  یکون الأن  الرابع:

إن كان ا يف مستحّق  وهذا شرط عاّم  كم الشرعّي الزكاة و  فرق الو لدافع إلیه هو احلا
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  تعدایل هم العاملنی  وسدبیل اهلل سالسهام  حّّت  فیه بنی سهم الفقراء وغیره من سائر 
ا صرف علهیا من سهم ها ممّ ة وحنوكغیره من األوقاف العامّ  بانتفاع اهلامشّي  بأس النعم 
 مثل املساجد واملستشفیات واملدارس والکبب وحنوها. تعایل اهلل سبیل

من دون فرق بنی السهام أیضا    یأخذ زكاة اهلامشّي  أن للهامشّي  جيوز  :1151مسألة 
مدع االضدطرار  واألحدوط لزومدا  حتدیدده بعددم كفایدة  اهلدامشّي  له أخذ زكاة غیر  كما جيوز 
 الضرورة یوما  فیوما  مع اإلمکان. يف األخذ عىل قدر  حنوه واالقتصار اخلمس و

 )صددىّل اهلل علیدده وآلدده( هددو املنتسددب إیل هاشددم جددّد الندديّب  : اهلددامشّي 1152مســألة 
 ا  وغیره  فولد الزناء من طدرفه به شرعیّ بنی من كان محل أمّ  فرق ال  وباألب دون األّم 
 .اهلامشّي  عطى من زكاة غیر ی یعطى من اخلمس وال األب اهلامشّي 
هدو زكداة املدال وزكداة  عدىل اهلدامشّي  اهلامشّي  م من صدقات غیر املحرّ  :1153مسألة 
مددة علیدده  بددل وكددذا الصدددقات الواجبددة ا الصدددقات املندوبددة فلیسددت حمرّ الفطددرة  أّمدد
الصدددقة واملددال املددوىص بدده  ارات ورّد املظددامل وجمهددول املالددك واللقطددة ومنددذور كالکّفدد
 لفقراء.ل
بدددا  أنو یددددفع إلیددده الصددددقات الیسدددیرة الددديت تعطدددى دفعدددا  للدددبالء  ال األحدددوط وجو
. ویوجب ذاّل   اممّ   هوانا 

كددون الشددخص هامشّیدد :1154مســألة   نددة العادلددة  وباشددهتار ا  بددالعلم  وبالبیّ یثبددت 

د الددعوى ولکدن مدع ذلدك جمرّ یکيف  أو ما حبكه  وال يف بلده األصّل عي له بذلك املّد 
. عي كونه هامشیّ إیل من یّد  اهلامشّي  دفع زكاة غیر   جيوز ال  ا 
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 فصل
 ة أحكام الزكاةبقیّ 

یدع زكاتده عدىل مجیدع األصدناف الديت جيدوز  جيب ال :1155مسألة  لده  عىل املالك توز
لده إعطاؤهدا  اجلمدع  فیجدوز  صرفها فهیدا  وال عدىل أفدراد صدنف واحدد  وال مراعداة أقدّل 

 لشخص واحد من صنف واحد.
كدان املسدتحّق  جيوز  :1156مسألة  موجدودا   نقل الزكاة من بلد إیل غیدره  لکدن إذا 

إن تلفددت بالنقددل یضددمن  واليف البلددد كانددت مؤونددة النقددل عددىل امل ضددمان مددع  الددك  و
یط إذا  التلددف بغیددر  ه الفقیدده يف لدد  كمددا ال ضددمان إذا وكّ يف البلددد مسددتحّق  یکددن ملتفددر

 نقلها بأ ُثَّ  قبضها عنه فقبضها
ُ
 عىل الزكاة. جرة النقل حینئذ  مره  و 

ا علیده يف بلدده دفعه زكداة عّمد بلد الزكاة جاز  إذا كان له مال يف غیر  :1157مسألة 
كدان لده دیدن يف ذّمد ولو مع وجود املسدتحّق   جداز  ة شدخص يف بلدد آخدر فیده  وكدذا إذا 

 احتسابه علیه من الزكاة إذا كان فقیرا   وال إشکال يف ءيء من ذلك.
كم الشرعّي  :1158سألة م ة املالدك ا  علهیا برئت ذّمدالزكاة بصفته ولیّ  إذا قبض احلا

یط أو بدونه  أو دفعها إیل غیر  إن تلفت بعد ذلك بتفر  .املستحّق  و
 یعطدي الفقیدر  أن ق الوجدوب  نعدم جيدوز تقدل الزكاة قبل تعلّ   جيوز ال :1159مسألة 

فة تسددبه زكدداة  بشددرط بقائدده عددىل صددقرضددا  قبددل وقددت الوجددوب  فددإذا جدداء الوقددت اح
یددبیق مددا يف ذّمدد ال لدده أن االسددتحقاق  كمددا جيددوز  ة حیتسددبه زكدداة بددل یدددفعها إیل غیددره و

یدادة مبّ  الفقیر  إذا أعطاه قرضا  فزاد عند املقترض ز صدلة أو منفصدلة فهدي لده ال قرضا   و
 للمالك  وكذلك النقص علیه إذا نقص.
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دفدع الزكداة عدن وقدت وجدوب اإلخدراج مدن دون  يف التدأخیر   جيدوز ال :1160مسـألة 
إْن دددیضم  ه ملددول إلیددفتلف املال قبل الوص ّق أّخره لطلب املستح عذر  فإْن   أّخدره ن  و
للمالك عدزل الزكداة مدن العدنی أو مدن  ضمن  نعم جيوز  - مع العلم بوجود املستحّق  -

یکدون عد املفیتعدنّی  - بدل مدع وجدوده أیضدا   - مدع عددم املسدتحّق  مدال آخدر  زول زكداة  و
یط يف حفظدده  أو مددع التددأخیر یضددمنه إاّل  أمانددة يف یددده ال يف أدائدده مددع وجددود   مددع التفددر
 من دون غرض صحیح.  املستحّق 

 مستحّق  كما إذا أّخره النتظار  - لغرض صحیح ويف ثبوت الضمان إذا كان التأخیر 
جيا  يف  أو لإلیصددال إیل املسدتحّق معدنّیَ  ید  ضدمن شددهر تدددر  یتددرك الإشددکال  فد - دأو أز

للمالك إبداهلا بعدد   جيوز الالزكاة تابع هلا يف املصرف  و وناء  مراعاة االحتیاط يف ذلك
 العزل.

كدان مدع عددم التدأخیر  فتلِ مُ  إذا أتلف الزكاة املعزولة أو النصاب :1161مسألة   فدإن 

كددان مددع التددأ عددىل املتلددفاملوجددب للضددمان فالضددمان یکددون  إن   خیر دون املالددك  و

كم الشرعّي  ما شاء  فإن رجع الرجوع عىل أّي  املوجب للضمان فکالمها ضامن  وللحا
إن رجع عىل  عىل املتلف عىل املالك رجع هو   یرجع هو عىل املالك.  مل فاملتلِ و

قهددا بنحددو تدده فقددط  ولددیس تعلّ ق الزكدداة بعددنی النصدداب ال  الیّ تبعّلدد :1162مســألة 
  ولکن لیس عىل حندو بل بنحو احلّق  - يف املعنّی  کّلّ عىل وجه اإلشاعة أو ال - امللك
 تتلف عهنما يف بعض األحکام. اجلنایة  بل بنحو آخر  الرهانة أو حّق  حّق 

إذا باع املالك ما تعلّ  البیدع  سدواء وقدع عدىل مجیدع  قت به الزكاة قبل إخراجها صّح و
یّ  ائع إخراج الزكداة ولدو مدن  أو املشاع  وجيب عىل البة أو عىل بعضها املعنّی العنی الزكو

خرجهدا قبدل البیدع أو مال آخر  وأّما املشتري القابض للمبیدع فدإن اعتقدد أّن البدائع قدد أ
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إاّل یکن   ملاحتمل ذلك   فیجب علیه إخراجها  فإن أخرجها وكان مغدرورا  علیه ءيء  و
 له الرجوع هبا علیه. ل البائع جاز بَ من قِ 

بددة يف أدا :1163مســألة  أو  ء الزكدداة حددنی تسددلیمها إیل املسددتحّق جيددب قصددد القر
كم الشددرعّي  إن أّدى قاصدددا  بدده الزكدداة مددن دون  احلددا أو العامددل املنصددوب مددن قبلدده  و

إن كان آمثا  بعدم قصده القربة.  قصد القربة تعنّی وأجزأ و
لددده التوكیدددل يف  للمالدددك التوكیدددل يف أداء الزكددداة  كمدددا جيدددوز  جيدددوز : 1164مســـألة 

  فینددوي املالددك حددنی الدددفع إیل الوكیددل  واألحددوط اسددتحبابا  تحّق اإلیصددال إیل املسدد
 .ة إیل حنی اإلیصال إیل املستحّق النیّ  استمرار 
یقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا   وتبدرأ  ل شخصا  يف أنكّ یو أن للفقیر  وجيوز 
إن تلفت يف یده.ذمّ   ة املالك بالدفع إیل الوكیل و

إن دفدع الزكدا ال جيدب :1165مسألة  ة إیل الفقیده اجلدامع للشدرائط يف زمدن الغیبدة و
ه ال والیددة للمالددك يف صددرفها يف مجلددة مددن م أّنددكددان هددو األحددوط اسددتحبابا   نعددم تقددّد 

كدان هنداك مدا  مصارفها كاملصرف الثالث والرابع وكدذا السدابع عدىل األحدوط لزومدا   فلدو 
كم الیوجب صرف الزكاة يف ءيء مهندا وجدب إّمد أو االسدتئذان  شدرعّي ا دفعهدا إیل احلدا

 منه يف ذلك.
ة أو غیرهدا مدن أداء مدا علیده مدن الزكداة بعدد جيدب االسدتیثاق بوصدیّ  :1166مسألة 

 - احلقوق الواجبة ل يف اخلمس وسائر كما هو احلا - موته إذا أدركبه الوفاة قبل أداهئا
إذا كان الوارث مسدتحقّ  كدان واجدب النفقدة عد ا  جداز و إن  ىل للدوص احتسداهبا علیده و

 ت حال حیاته.املیّ 
تده ومؤوندة عائلتده سدنة واحددة  یديف  ؤون مدا عطدى الفقیدر یُ  أن جيوز  :1167مسألة 
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كثددر یُ  أن  جيددوز الو ا إذا أعطددي مددن ذلددك دفعددة واحدددة عددىل األحددوط لزومددا   وأّمدد عطددى أ
جيا  حدّّت   الزائدد علیده بدالإعطداؤه   جيدوز المؤوندة سدنة نفسده وعائلتده فد قددار  بلدغ متدر
فددرق بددنی زكدداة  ة مددن غیددر مددن الزكدداة يف طددرف القّلدد عطددى الفقیددر ال  وال حددّد ملددا یُ إشددک

 النقدین وغیرمها.
كدان اآلخدذ الفقیده  یستحّب  :1168مسألة  ملن یأخذ الزكاة الدعاء للمالدك  سدواء 

 أم العامل أم الفقیر  بل هو األحوط استحبابا  يف الفقیه الذي یأخذه بالوالیة.
یادة النصیب  كمدا أّند یستحّب  :1169مسألة   ه یسدتحّب ختصیص أهل الفضل بز
أل  وصدرف صددقة ْسدیَ  ْن عىل مَ  ألْس یَ  ومن القارب وتفضیلهم عىل غیرهم  ترجیح األ

 وأرجح. حات أهّم حات قد تزامحها مرّج التجّمل  وهذه مرّج  املواءي عىل أهل
ة واملندوبة  یکره لرّب املال طلب متّلك ما أخرجه يف الصدقة الواجب :1170مسألة 

میه فا نعم إذا أراد الفقیر  كراهدة يف إبقائده  ملالك أویل بده وال كراهدة  كمدا البیعه بعد تقو
 من میراث أو غیره.  عىل ملکه إذا ملکه بسبب قهرّي 



 

 املقصد الرابع
 زكاة الفطرة

 فصل
 من أحكامها  شروط وجوب الفطرة ومجلة
هبددا: البلددوغ  والعقددل  وعدددم اإل یشددترط يف وجو عددىل  - ةّیددغمدداء  والغددین  واحلرّ و

ملغمددى علیدده واململددوك واملجنددون وا عددىل الصدديّب جتددب  الفدد - هيف حمّلدد تفصددیل مددذكور 
 األموال. م يف زكاةة  كما تقّد میلك قوت سنة فعال  وال قّو  والفقیر  وهو الذي ال
هبددا اجتمدداع یعتبددر  هأّندد علددهیم( )رضددوان اهلل تعددایلبددنی الفقهدداء  واملشددهور   يف وجو

ق الغروب  فإذا فقد بعضها الشروط املذكورة آنا  ما قبل الغروب لیلة العید إیل أن یتحقّ 
جتب  وكدذا إذا كاندت مفقدودة فاجتمعدت بعدد   غروب بلحظة أو مقارنا  للغروب ملقبل ال

با  إخراجهدا فیمدا إذا حتقّ  قدت الشدروط مقارندة للغدروب بدل الغروب  ولکن األحوط وجو
.بعده أیضا  ما دام وق  هتا باقیا 

إذا طدرة عدن نفسده وعّمدإخدراج زكدداة الف للفقیدر  یسدتحّب  :1171مسـألة  ن یعولدده  و
 ق بده عدىل آخدر هو یتصدّد  ُثَّ  ق به عىل بعض عیاله  صاع واحد تصّد عنده إاّل یکن  مل

ق عددىل التصددّد  مددهنم وهکددذا یدددیروهنا بیددهنم  واألحددوط اسددتحبابا  عنددد انهتدداء الدددور 
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كددان فددهیم صددغیر األ   كمددا أّن األجندديّب   أو جمنددون أن یأخددذه الددوّ   حددوط اسددتحبابا  إذا 
یؤّد ل  ي عنه.نفسه و

ه ولکنّ  یشترط يف وجوب زكاة الفطرة اإلسالم  فتجب عىل الکافر  ال :1172مسألة 
مدذهبنا بعدد  تسقط عن املخالف إذا اختدار  بعد اللیل سقطت الزكاة عنه  وال إذا أسلم
 اهلالل.

بددة عددىل النحددو املعتبددر جيددب يف  :1173مســألة  يف زكدداة  أداء زكدداة الفطددرة قصددد القر
 (.1163يف املسألة ) املال وقد مّر 
تدرج زكداة  أن - مدةقّد تاملسدتجمع للشدروط امل - فعىل املکّلد جيب :1174مسألة 

یبدا  أم بعیددا    الفطرة عن نفسه وعن كّل  كدان أم غیدره  قر من یعول به  واجدب النفقدة 
.مسلما  أم كافرا     صغیرا  أم كبیرا 

 كما إذا دعا شخصا  إیل - تا  قّ ن یعوله مضیفه ولو موعّد عرفا  ممّ ی  مل ا الضیف فإنوأمّ 
ا إذا عدّد كدذلك فتجدب جتدب فطرتده عدىل املضدیف  وأّمد  مل - عنده لیلدة العیدد اإلفطار 

إن ملعلیه فطرته فیما إذا نزل علیه قبدل اهلد كدل عندد  الل وبديق عندده لیلدة العیدد و ه  یأ
.  وكذلك فیما إذا نزل بعده عىل األحوط لزوما 

دق كوندده مددن یکددف ذلددك يف صدد  ا بددذل لغیددره مدداال  یدديف بنفقتدده ملإذ :1175مســألة 
ة   عین كونه حتت كفالته يف معیشته نوع من التبعیّ  (العیلولة)يف صدق  عیاله فیعتبر 
 ة قصیرة.ولو يف مّد 

ترجهددا مددن    إذا ملطت عندده  إاّل ه عددىل غیددره سددقوجبددت فطرتدد ْن َمدد :1176مســألة 
كددان وجبدت علیده عصدیانا  أو نسدیانا   فإّند ه جيدب عدىل األحدوط أداؤهدا عدىل نفسده إذا 

 مة.مستجمعا  للشروط املتقّد 
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كدددان املعیدددل فقیدددرا  وجبدددت الفطدددرة عدددىل العیدددال إذا اجتمعدددت فدددهیم شدددروط  إذا  و
مهم إخراجهدا عدىل األحدوط تسقط عهنم ولدز  مل اها عهنم املعیل الفقیر ولو أّد الوجوب  
.  لزوما 

ا إذا ولدد قبدل جتدب علیده فطرتده  وأّمد  إذا ولد له ولد بعد الغدروب مل :1177مسألة 
إاّل  ّدا عیدداال  لده وجبددت علیدده فطرهتمددا ج امددرأة فددإن ُعددالغدروب أو تددزوّ   فعددىل مددن عددال و
إذا مل روط ذا اسدتجمعت الشدوجبت فطدرة الزوجدة عدىل نفسدها إ یعل هبما أحد  هبما  و
 جتب فطرة املولود.  مة  وملاملتقّد 

كدددان شدددخص عیدداال  الثندددنی وجبدددت فطرتدده علهیمدددا عدددىل حندددو  :1178مســألة  إذا 
یع  ومع فقر   -  ة اآلخدرلزومدا  عددم سدقوط حّصد واألحدوط - أحددمها تسدقط عنده التوز

 مة.الشروط املتقّد  تالعیال إن استجمعمع فقرمها تسقط عهنما  فتجب عىل و

 فصل
 الفطرة ومقدارها جنس زكاة

  الضددابط يف جددنس زكدداة الفطددرة أن یکددون قوتددا  شددائعا  ألهددل البلددد :1179مســألة 
إن يالتغدّذ  یتعارف عنددهم بعدة   مل بده و كدان مدن األجنداس األر یقتصدروا علیده  سدواء أ
كدذلك  یکدون ال رة  وأّمدا مداوالّذُ  رز یرها كاألوالزبیب( أم من غ والتمر  )احلنطة والشعیر 
بعددة  كمددا أّن  فدداألحوط كددان مددن األجندداس األر إن   لزومددا  عدددم إخددراج الفطددرة مندده و
خترج الفطرة من القسم املعیب  وجيزئ دفع القیمة من النقود بددال   ال زوما  أناألحوط ل

بلد  داء ال الوجوب  وبلد اإلخراج العىل قیمة وقت األ عن األجناس املذكورة  واملدار 
 ف.املکلّ 
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یکيف ف مقدار  :1180مسألة   هیا إخراج ثدالثزكاة الفطرة )صاع( وهو أربعة أمداد و
 غرامات.  كیلو
إن كاندت قیمتده تسداوجيزئ ما دون الصاع من اجلیّ  وال  ي قیمدة صداع مدن غیدر د و

ترجده عدن نفسده  اد مدایشترط احّت  ق من جنسنی  والالصاع امللفّ  ی  جيز ال د  كمااجلیّ 
ترجده عدن الدبعض  رجده عدن بعضدهم مدع مدات اد مداترجه عن عیالده  وال احّتد ما مع
 . اآلخر

 فصل
 وقت وجوب زكاة الفطرة
 تعدایل)رضدوان اهلل بدنی الفقهداء  جتب زكاة الفطرة بدخول لیلة العیدد عدىل املشدهور 

جيددوز   علددهیم( صددالة العیدددد   یصددّلِ   إیل زوال الشددمس یدددوم العیددد ملددن ملتأخیرهددا  و
إذا عزهلدا جداز ید ملدن یصدلّ واألحوط لزوما  عدم تأخیرها عن صالة الع  لده التدأخیر  هیا  و

كددان الن  زالددت زل حددّّت یعدد  یدددفع ومل  مل  وحنددو ذلددك  فددإنمعددنّی  فقیددر  تظددار يف الدددفع إذا 
بدة املطلقدة تسقط عنه عىل األحوط لزوما   ولکن یؤّد   الشمس مل يدا بعدئدذ  بقصدد القر
 ة األداء والقضاء.من دون نیّ 
إن كان األحوط استحبابا   زكاة الفطرة يف شهر تقدل  جيوز  :1181مسألة  رمضان  و

 احتسابه عند دخول وقهتا. ُثَّ  التقدل بعنوان القرض
مة أو من النقدود عزل الفطرة يف مال  صوص من األجناس املتقّد  جيوز  :1182مسألة 
ید مهنا حبیث یکدون املعدزول مشدترك - عىل األحوط - جيوز البقیمهتا  و ا  بیهندا عزهلا يف األز
إن كان ماله بقدرها.وبنی املکلّ   ف  وهکذا عزهلا يف مال مشترك بینه وبنی غیره و
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كم اّل إ تبدددیلها  جيددوز النددت فددیّ إذا عددزل الفطددرة يف مددال تع :1183مسـألة   بددإذن احلددا
إنّي الشرع  عدىل مدا مدّر  دفعها ضمهنا إذا تلفت مدع إمکدان الددفع إیل املسدتحّق  ر أّخ    و

 يف زكاة املال.
إن كان يف  )علیه السالم( نقل زكاة الفطرة إیل اإلمام جيوز  :1184سألة م أو نائبه و

ها  واألحددوط لزومددا  عدددم النقددل إیل غیرمهددا خددارج البلددد مددع وجددود البلددد مددن یسددتحقّ 
 .  دفعها يف البلد اآلخر عن بلد التکلیف إیل غیره جاز  فیه  نعم إذا سافر  املستحّق 

 فصل
 مصرف زكاة الفطرة

اسددتجماع حددوط لزومددا  اختصدداص مصددرف زكدداة الفطددرة بددالفقراء واملسدداكنی مددع األ
 يف زكاة املال. مةالشروط املتقّد 
إذا  إیل غیدددرهم مدددن دفعهدددا  ها مدددن املدددؤمننی جددداز يف البلدددد مدددن یسدددتحقّ  یکدددن ملو
 إعطاؤها للناصب.  جيوز الاملسلمنی و
عددىل  فطددرة اهلددامشّي    وحتددّل عددىل اهلددامشّي  اهلددامشّي  حتددرم فطددرة غیددر  :1185مســألة 
كد اهلامشّي  ا  دون املعیدل ان العیدال هامشّیدوغیدره  والعبدرة عدىل املعیدل دون العیدال  فلدو 
إذا كان املعیل هامشیّ فطرته عىل اهلامشّي  حتّل   مل حّلدت فطرتده  هدامشّي  ا  والعیدال غیدر   و

 .عىل اهلامشّي 
األحددوط اسددتحبابا  للمالددك دفددع فطرتدده إیل الفقددراء بنفسدده  و جيددوز  :1186مســألة 

 واألفضل دفعها إیل الفقیه.
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 إذا اجتمددددع مجاعددددة مددددن صدددداع إاّل  أقددددّل  یدددددفع للفقیددددر  ال واألحددددوط اسددددتحبابا  أن
. تسعهم  وجيوز  ال  أن یعطي الواحد أصواعا 

ینبغدددي  تقددددل األرحدددام واجلیدددران عدددىل سدددائر  یسدددتحّب  :1187مســـألة  الفقدددراء  و
 الترجیح بالعلم والدین والفضل.
 العاملنی  سبحانه أعلم واحلمد هلل رّب واهلل



 

 اخلمس باُب كِ  

 كتاب اخلمس

 املبحث األّول: فيما جيب في  اخلمس
 ّول: الغنامئ األ

 الثاين: املعدن
 : الكنزالثالث

 بالغوص الرابع: ما أخرج من البحر 
 من املسلم اخلامس: األرض اليت متّلكها الكافر 
 السادس: احلالل املخلوط باحلرام
مـن الفوائـد واألربـا   السابع: ما یفضل عن مؤونة سـنت 

 وغيرمها
 املبحث الثاين: مستحّق اخلمس ومصرف 

 
 





 

 كتاب اخلمس

 وفیه مبحثان:

 لاملبحث األّو 
 فيما جيب في  اخلمس

 و
ُ
 : مورهي  

 الغنامئ : لّو  األ
ه یثبدت ّندإف الدذین حیدّل قتداهلم  ار املنقولة املأخوذة بالقتال مدن الکّفد املنقولة وغیر 

القتدال بإذنده  یکدن  ملا إذا وأّمد  )علیه السدالم( ماماإلفهیا اخلمس إذا كان القتال بإذن 
كلّ  إن كان للدفاع عن املسلمنی عند هجوم الکفّ فالغنیمة   علهیم. ار ها له و

یستثین من الغنیمة فیما إذا كان القتال بإذن اإلمدام یصدطفیه  مدا )علیده السدالم( و
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 مجیدع ذلدك فسهم  فدإّن یکون للملوك أن   وماهمخلواّص  مهنا لنفسه  وكذا قطائع امللوك
األرا  اليت لیست من األنفال هي يفء للمسلمنی    كما أّن )علیه السالم( به  تّص 
.  مطلقا 

یثبدت  یدرتبط بداحلرب وشدؤوهنا ال ال االقتدال مّمد بغیر  ار خذ من الکفّ ما یؤ :1188مسألة 
إاّل هدذا إذا كدان األخدذ مدهنم جد - كما سیأيت - فیه مخس الغنیمة بل مخس الفائدة  ائزا   و

 فاألحوط لزوما  رّده إلهیم. - كما إذا كان غدرا  ونقضا  لألمان املمنو  هلم -
 يف وجددوب اخلمددس يف الغنیمددة بلوغهددا قیمددة مخسددة عشددر   یعتبددر ال :1189مســألة 

  ا  من الذهب املسکوك.مثقاال  صیرفیّ 
یعتبددر  إاّل تکددون ملسددلم أو غیددره مّمدد ال أن و هددا عددىل ب رّد  وجددن هددو حمتددرم املددال  و
ّب مالکهددا  وأّمدد كددان يف أیددديم مددال للحددر یددق الغصددب أو غیددره فیجددري علیدده  ا إذا  بطر
 حکم ماهلم.
ك املدؤمن مدال الناصدب وأداء مخسده إشدکال فداألحوط متّلد يف جواز  :1190مسألة 
 لزوما  تركه. 

 املعدن : الثاين
وت والکحددل حدداس والعقیددق والفیددروزج والیدداقة والرصدداص والنُّ كالددذهب والفّضدد
با  إحلاق اجلَ  وامللح والقیر  یت وحنوها  واألحوط وجو والنورة وحنومها  ّص والنفط والکبر
 م.  ا تقّد 
إن أّن  تار واملخ أرضده مهندا  ولکدن یثبدت اخلمدس يف  تکدن  مل املعدن مدن األنفدال و

یکون البايق للمُ   .تعایل شاء اهلل ج عىل تفصیل سیأيت إنخرِِ املستخرج منه و
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یشترط يف وجوب اخلمدس يف املعددن النصداب  وهدو قیمدة )مخسدة  :1191مسألة 
كان املعدن ذهبا  أم فّض مثقاال  صیرفیّ  عشر    ة أو غیرمهاا  من الذهب املسکوك( سواء أ

إّند جيدب المن ذلدك  فإذا كانت قیمته أقّل  ا یددخل يف اخلمدس فیده بعندوان املعددن  و
باح السنة.  أر
يف حددال اإلخددراج بعددد اسددتثناء مؤونتدده دون مؤونددة  ذكور املدد بلوغدده املقدددار  واملعتبدر 

 ا جيب إخراج اخلمس مدن البدايق بعدد اسدتثناء مؤوندة التصدفیة وسدائر التصفیة  نعم إّن 

 
ُ
 خرى.املؤن األ

إن أعدرض  :1192مسألة  إذا أخرج املعددن دفعدات كدىف بلدوغ املجمدوع النصداب و
یلدرجع  نعدم إذا أمهلده فتدرة ط ُثَّ  يف األثناء عرفدا   عدّد ی  حبیدث مل - ة ولدو ملدانع خدارجّي و

 الالحق إیل السابق. یضّم  ال - عامال  يف املعدن
كدددّل یبلدددغ حّصددد  إذا اشدددترك مجاعدددة يف اإلخدددراج ومل :1193مســـألة  واحدددد مدددهنم  ة 
. جيب ملالنصاب  إن بلغ املجموع نصابا   اخلمس فیه و

ظداهرا  فهدو یکدن   مله إذا  أّندلقدا  مدن األنفدال  إاّل املعددن مط أّن  قد مدّر  :1194مسألة 
 عىل ثالثة أقسام:

)رضدوان بدنی الفقهداء  یلحقهدا حكدا   واملشدهور  إذا كدان يف األرض اململوكدة أو مدامدا  .1
ه حینئذ  ملك ملالك األرض  فإن أخرجه غیره بددون إذنده فهدو ملالکهدا أنّ علهیم(  اهلل تعایل

مدا التدرا  بصدلح أو فاألحوط لزوما  هلخال  عن اإلشکال   وعلیه اخلمس  ولکن هذا غیر 
 يف حسم النزاع بیهنما. یتراضیا فلیراجعا احلاكم الشرعّي   حنوه  فإن مل

كدددان يف األرض املفتوحدددة عندددوة .2 الددديت هدددي ملدددك للمسدددلمنی مدددن دون  مدددا إذا 
فهیددا  والواجددب حینئددذ  االسددتئذان يف اسددتخراجه مددن   حددّق یکددون لشددخص معددنّی  أن
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 أو نائبه  فإذا استخرجه بإذنه ملکه وعلیه اخلمس. م()علیه السال اإلمام
ما إذا كان يف األرا  األنفال  وال حاجدة حینئدذ  إیل االسدتئذان يف اسدتخراجه  .3

فددإذا  - یقتضددي املنددع عندده عنددوان ثددانوّي  لددوال طددروّ  - جلمیددع املددؤمننی بددل هددو جددائز 
یکون البايق له.  استخرجه أحد وجب فیه اخلمس و

بددا  ا إذا شددّك  :1195مســألة  مددع  الختبددار يف بلددوغ املعدددن النصدداب فدداألحوط وجو
  له ءيء. یتبنّی   علیه اخلمس  وكذا إذا اختبره فلم جيب الاإلمکان  ومع عدمه 

 الكنز : الثالث
ف  مدن ة التصدرّ واخلروج عدن معرضدیّ  طرأ علیه االستبار  وهو اململوك املنقول الذي

 ا  ولکدن یعتبدر ددددارا  أو غیرمهدددا  أو جدددفیده أرض ر دددتبان املسدیکون املک فرق بنی أن غیر 

 متعارف. أن یکون وجوده فیه أمرا  غیر 
ة ذلدك بالدذهب والفّضد تدتّص  میلکده باحلیدازة وعلیده اخلمدس  وال مفن وجد الکنز 

میدة بدل مطلدق  املسکوك مهنما أیضا   وكدذلك األحجدار  املسکوكنی بل یشمل غیر  الکر
 .األموال النفیسة
یعتبر  كونده شدرعا  مداال  بدال مالدك أو عددم كونده ملحتدرم املدال  ك الکنز متلّ  يف جواز  و

كددان حددال الفددتح أم عددامرة أم يف  احلددرب أم يف دار  سددواء وجددد يف دار  اإلسددالم  مواتددا  
 .یکن مل اإلسالم أم  سواء كان علیه أثر أهلها  و خربة باَد 

یشترط يف وجوب اخلمس فیه بلوغ النصاب ة نصداب الدذهب والفّضد   وهو أقدّل و
 (.1110ا يف املسألة )ة يف وجوب الزكاة  وقد مرّ مالیّ 
یلة  إذا مل -  اإلخراج دفعة ودفعاتبنی فرق الو جيدري هندا  - تفصل بیهنا فترة طو و
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أیضددا  اسددتثناء املؤونددة  وحکددم بلددوغ النصدداب بعددد اسددتثناء مؤونددة اإلخددراج  وحکددم 
 .نم يف املعدملجموع النصاب كما تقّد اشتراك مجاعة فیه إذا بلغ ا

إن وجدب  یصداله إیل مالکدهن من إموجود هو أو وارثه فإن متکّ  ّي ه ملسلم أو ذمّ علم أنّ  و
إن إنى علیده حکدم جمهدول مدن معرفتده جدر یدتمّکن  مل ذلك  و یعدرف لده وارثدا    مل املالدك  و

املالدك املسدلم أو  جرى علیه حکم إرث مدن ال وارث لده عدىل األحدوط لزومدا   نعدم إذا كدان
 . وجود الوارث له جرى علیه حکم الکنز یعّد موجبا  لعدم إحراز  قدمیا  حبّد  ّي الذمّ 

ملکهددا باإلحیدداء جددرت  يف األرض اململوكددة لدده فددإْن  إذا وجددد الکنددز  :1196مســألة 
إْن ددمعلیه األحکام املتقّد  كدان  إذا - قدددك السابدده املالددراء وحنوه عّرفددا بالشددملکه ة  و

إاّل فإن اّد  - ا  بهذا ید علهیا واحتمل كونه له احتماال  معتّد   راجدع مدن عداه دفعده إلیده و
كددذلك وهکددذا  فددإن نفدداه اجلمیددع جددرت علیدده األحکددام املتقّد  مددة  وكددذلك ملکهددا قبلدده 
 احلال فیما إذا وجده يف ملك غیره إذا كان حتت یده بإجارة أو حنوها.

الدذي  وجد يف جوفها ماال  كان حكه حکدم الکندز ة فإذا اشترى دابّ  :1197مسألة 
یددف البددائع عددىل الددهنا املتقددّد  ف لدده یعددر  مل م  فددإنجيددده يف األرض املشددتراة يف لددزوم تعر

إن - مالکا  أخرج مخسه یکون البايق له. - عىل األحوط لزوما   یبلغ نصاب الکنز   مل و  و
احتمددل أن یکددون مددا يف   السددمکة إذاة حددّّت الداّبدد وهکددذا احلکددم يف احلیددوان غیددر 
ىّب  ل وكدان البدائع أو غیدره یتکّفد  يف حدوض خداّص جوفها ملدن سدبقه  كمدا إذا كاندت تدر

 أو شهبه. بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر 

 بالغوص ما أخرج من البحر : الرابع
 وغیره من احلیوان.  وحنوه  ال مثل السمك من اجلوهر  
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النصداب  وهدو  جوب اخلمس فیمدا تدرج بدالغوص بلدوغيف و یعتبر  :1198مسألة 
مخددس فیمددا  مددن الددذهب املسددکوك( فددال املثقددال الصددیريّف   يواحددد )أ قیمددة دینددار 

 ینقص عن ذلك.
كددّل  یبلددغ   إذا اشددترك مجاعددة يف الغددوص ومل :1199مســألة  مددهنم النصدداب  نصددیب 

 فیدده مددن اعتبددار   مددرّ  نظیددره يف املعدددن  كمددا جيددري هنددا مددا  اخلمددس فیدده كمددا مددرّ  جيددب  مل

 بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة اإلخراج.
یدددان حکدددم وإذا أخدددرج بةلدددة مدددن د :1200مســـألة  بدددا  جر ن غدددوص فددداألحوط وجو
 الغوص علیه.
 فیما ترج مهنا بالغوص. العظیمة حكها حکم البحر  األهنار : 1201مسألة 
بلدوغ النصداب  مدن اعتبدار  ماد النوع وعدمه فیما تقدّد بنی احّت  فرق ال :1202مسألة 
 ترج بالغوص  فإذا كان ق اخلمس  ا يف تعلّ 

ُ
یبلغ النصاب وجب فیه  خرججمموع ما  

إن كان من أنواع  تلفة.  اخلمس و
  جيب اخلمس يف العنبر  :1203مسألة 

ُ
  خرجإن  

ُ
إن   خدذ بالغوص  بل جيب فیه و

 من وجه املاء أو الساحل.
یددخل حتدت  ندة فیده الاملتکّو  من األموال غیر   ما یستخرج من البحر :1204مسألة 

عنددوان الغددوص  كمددا إذا غرقددت سددفینة وتركهددا أصددحاهبا وأبدداحوا مددا فهیددا ملسددتخرجه 
یّ  فاستخرج شخص لنفسه شیئا  مهنا  فإّن  باح السنو  ة.ذلك یدخل يف األر

 من املسلم كها الكافر األرض اليت متلّ : اخلامس
 - علدهیم( )رضوان اهلل تعدایلبنی الفقهاء  املشهور عىل  - ببیع أو هبة أو حنو ذلك 
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مراعدداة  یتددرك الل  فددتلددو عددن إشددکا وت اخلمددس فهیددا  عندداه املعددروف الولکددن ثبدد
 االحتیاط فیه.

 احلالل املخلوط باحلرام: السادس
یادتدده عددىل  ر یتیّسدد  ومل ز یتمّیدد  إذا مل  لدده معرفددة صدداحبه وال مقددداره حبیددث احتمددل ز

بددا  إعطدداؤه بقصددد  ه حیددّل ندده  فإّندداخلمددس ونقیصددته ع بددإخراج مخسدده  واألحددوط وجو
مددن اخلمددس والصدددقة عددن املالددك إیل مددن یکددون مصددرفا  للخمددس وملجهددول  األعددّم 

.  املالك معا 
إذا َع  ید عىل اخلمس أو أنّ  املقدار  أّن  َم لِ و ق عدن ه ینقص عنه لزمه التصّد احلرام یز
إاّل  اخللددط بتقصددیر  یکددن مله حددرام إذا الددذي یعلددم أّندد قدددار املالددك بامل  فدداألحوط مندده و
با  التصدّد  كّلدوجو  ق باملقددار قاصددا  بده التصدّد  ه إیل الفقیدر ق بالزائدد ولدو بتسدلمي املدال 

كدّل  يف تعیدنی حّصد یتصالح هو والفقیدر  ُثَّ  املجهول مالکه  ا  دددوط لزومدددا  واألحدددمهنم ة 
كم الشرعّي أن یکون التصّد   .ق بإذن احلا
إذا َع  كان احلرام  قدار له معرفة املالك تصّد  ر یتیّس   ومل املقدار  َم لِ و  ق به عنه سواء أ

كثدر منه أم  اخلمس أم كان أقّل  بدا  أن كان أ ق بدإذن یکدون التصدّد  منده  واألحدوط وجو
كم الشرعّي   .احلا
إن َع  فإن أمکن الترا  معه بصدلح أو حندوه  له معرفة املقدار  ر یتیّس   املالك ومل َم لِ و

إاّل ف إاّل  اخللدط بتقصدیر یکدن  ملاملعلدوم إلیده إذا  املقدار  برّد  اكبىف هو  و  فداألحوط منده و
إاّل  یتخاصددما يف حتدیددد املقدددار   الزائددد أیضددا   هددذا إذا مل ملقدددار ا لزومددا  رّد   أو يف تعییندده و

كم الشرعّي  كما إیل احلا  فیفصل النزاع بیهنما. حتا
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إن یکون التعینی بالترا  بیهنما.وجب  املالك واملقدار  َم لِ َع  و  دفعه إلیه و
صداحبه بعینده بدل علمده يف عددد یعلدم   ملاملال احلرام و قدر  َم لِ إذا َع  :1205مسألة 
ه لدیس هلدم ه علیه البايق أو اعترفوا بأّندعاه أحدهم وأقرّ أعلمهم باحلال  فإن اّد  حمصور 
إن اّد سلّ  یکدون التعیدنی بدالترا  بیهنمدا  و یدد مدن واحدد فدإن تراضدوا عداه أمه إلیده و ز
إاّل  بصددلح كم الشددرعّي  تعددنّی أو حنددوه فهددو و إن   الرجددوع إیل احلددا يف حسددم الدددعوى  و
اجلمیع جهلهم باحلال وامتنعوا عن الترا  بیهنم یلزم العمل بالقرعة  واألحدوط  أظهر 

كم الشرعّي لزوما  تصّد    .جراهئاأو وكیله إل ي احلا
املال وعلم صداحبه يف عددد حمصدور   له معرفة قدر   ریتیّس   وهکذا احلکم فیما إذا مل

احلدرام يف صدورة اجلهدل بده والعلدم  ة اخلدروج عدن عهددة املقددار م يف كیفیّ ما تقّد   أّن إاّل 
. - يف أصل املسألة - باملالك  جيري هنا أیضا 

كددان يف ذمّ  :1206مســألة  للخمددس  فددإن علددم جنسدده  تدده مددال حددرام فددال حمددّل إذا 
إنبه رّد اره وعددرف صدداحومقددد كددان يف عدددد حمصددور   مل ه إلیدده  و ط فدداألحو یعرفدده فددإن 

با  است إنوجو كدان يف عددد غیدر میکدن  مل رضداء اجلمیدع  و إن   حمصدور  عمدل بالقرعدة  و

با  أنتصّد  كم الشرعّي  ق به عنه  واألحوط وجو  .یکون بإذن احلا
إن علم ج عدىل  االقتصدار  تدهذمّ  لده يف إبدراء لده معرفدة مقدداره جداز  ر یتیّس   نسه وملو

إاّل  منشأ اجلهدل بده الشدّك یکن  ملإذا  األقّل  یدغ وعدمده و كثدر  وكدذا إذا يف التفر  لزمده األ
ه حال فإن عدرف املالدك رّد  اجلهل به عىل األحوط لزوما   وعىل كّل  را  يف طروّ كان مقّص 
إاّل  كددان يف عدددد حمصددور إلیده و بددا  استرضدداء اجلمیددع  فددإنفدداألحو  فددإن   میکددن  مل ط وجو

إاّل  كم  تصّد رجع إیل القرعة  و بدا  أن یکدون بدإذن احلدا ق به عن املالك  واألحدوط وجو
 .الشرعّي 
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إن ة فدداحلکم كمددا لددو عددرف ا  وكانددت قیمتدده يف الذّمددیعددرف جنسدده وكددان قیمّیدد  مل و
إاّل  كدان اجلمیدع أو دا  بنی أجناس  تلفة قیمّیدة مرّد كما لو كان ما يف الذمّ  - جنسه  و ا  
یدغ الذّمددمیکدن  مل إذ یرجدع حینئددذ  إیل القیمدة إنفکدذلك  - لفدا  ا  أو  تمثلّید ة القطدع بتفر

إاّل  ضرر  یلزم العىل حنو   . كان هو املتعنّی أو حرج  و
.إذا تبنّی : 1207مسألة    املالك بعد دفع اخلمس كان ضامنا  له عىل األحوط لزوما 
كثدر  إذا علم بعد دفع اخلمس أّن  :1208مسألة  س وجدب علیده مدن اخلمد احلدرام أ
إذا علم أنّ دفع الز احلدرام عدىل  لده اسدترداد الزائدد عدىل مقددار   جيز  مله أنقص ائد أیضا   و

.  األحوط لزوما 
كددان احلددرام املخددتلط مددن اخلمددس أو ال :1209مســألة  أو  زكدداة أو الوقددف العدداّم إذا 
الدك  املال املختلط به بإخراج اخلمس  بل جيري علیه حکم معلوم امل حیّل  ال اخلاّص 
 اخلمس أو الزكاة أو الوقف عىل أحد الوجوه السابقة. فیراجع وّ  
ق بده اخلمدس  فداألحوط إذا كان احلالل الذي اختلط به احلرام قدد تعّلد: 1210مسألة 

إخدراج مخدس البدايق  فدإذا كدان عندده مخسدة وسدبعون  ُثَّ  ال  لزوما  إخراج مخدس التحلیدل أوّ 
.فیبیق له من جمموع املال مثانیة وأر مّخس البايق ُثَّ  دینارا  مّخسه  بعون دینارا 
تلف احلالل املختلط باحلرام قبل إخراج مخسه سقط اخلمدس  أإذا  :1211مسألة 

 (.1206م يف املسألة )وجرى علیه حکم رّد املظامل املتقّد 

 وغيرمها من الفوائد واألربا  ما یفضل عن مؤونة سنت : السابع
ا یسدتفیده بصدناعة أو زراعدة أو جتدارة أو ولعیالده مّمد لده ما یفضل عدن مؤوندة سدنته 

فائدددة مملوكددة  ق اخلمددس بکددّل كسددب آخددر  بددل یتعّلدد إجددارة أو حیددازة للمبدداح أو أّي 
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إن أو  ة واجلائزة واملال املوىص به ونداء الوقدف اخلداّص مکبسبة كاهلبة واهلدیّ تکن   مل و
 لقا  للموقوف علیه.ملکا  ِط  إذا صار  العاّم 
 األعضاء وفیما میلك باإلرث ويف عوض اخللع ويف دیات اخلمس يف املهر جيب  الو
كالتعصدیب  واألحدوط  عدا ما میلکه املؤمن بعنوان ثدانوّي  - النفسدیة ويف حكه  -
 األب واالبن. حیتسب من غیر  زوما  إخراج مخس املیراث الذي الل

 مدامم اإلسده إذا بديقالزكداة  فد باخلمس أو َك لِ ما مُ اخلمس فی جيب ال :1212مسألة 
جيدب فیده  مدورده حدّّت حدال علیده احلدول مل یصرف يف ملمن اخلمس و )علیه السالم(

فاقدا  د اتّ وزامن سهم السادة من اخلمس أو من الزكاة  اخلمس  وكذلك إذا ملك الفقیر 
 فیه اخلمس. جيب  ملنة سنته وعىل مؤ

ه بالصددقات املندوبدة أو ا ملکدواألحوط لزومدا  إخدراج مخدس مدا زاد عدن مؤونتده مّمد
 املظامل وحنومها. كالکّفارات ورّد  - الزكاة غیر  - الواجبة

كدان عندده مدن األعیدان الديت مل :1213مسألة  ق هبدا ق هبدا اخلمدس أو تعّلدیتعّلد  إذا 
یادة منفصلة أو مااوقد أّد  واللب والصدوف  حبكها عرفا  كالولد والثمر  ه فنمت وزادت ز

یدادة  ةعّد املواألغصان الیابسة  یادة  بل جيب يف الز للقطع وحنوها وجب اخلمس يف الز
یادة املال صلة أیضا  إذا عّد املبّ  لالستفادة مدن  احلیوان املعّد  نمَ ِس كَ ت عرفا  مصداقا  لز

 جاج اللحم(.)َد د ى بحلمه كاملسمّ 
یادة مبّ  - ةا إذا ارتفعت قیمهتا السوقیّ وأمّ  إن فد - مصدلة ال عدىل النحدو املتقدّد ولو لز
ذا أمکدن بیعده إ بعینه وجب اخلمدس يف االرتفداع املدذكور  ار جّت ه لالصل قد أعّد كان األ

إن وأخذ قیمته  داخلمدس يف االرتجيب   ملقد أعّده له یکن  مل و إذا باعده بالّسِ  ر عْ فداع  و
إاّل  امّمدد یکددن  مل الزائددد مددن الددثمن إذا اخلمددس يفجيددب   ملالزائددد   انتقددل إلیدده بعددوض  و
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 ار یعدّده لالجّتد  ومل یه بستانا  قیمته مائة دیندار : إذا ورث من أب فیه  مثال  وجب اخلمس 
إن جيدب   مل قیمتده  فوصدلت إیل مدائيت دیندار بعینه فزادت  اخلمدس يف املائدة الزائددة و

كددان قددد اشددتراه  ائددة  زادت بعیندده فدد ار یعددّده لالجّتدد  دینددار  وملباعدده باملددائتنی  وكددذا إذا 
یدادة القیمدة  نعدم إذا باعده باملدائتنی  جيدب  مل دیندار  قیمتده وبلغدت مدائيت اخلمدس يف ز

باح سنة البیع.   ثبت اخلمس يف املائة الزائدة وتکون من أر
 فأقسام ما زادت قيمت  ثالثة: 

إن مدال: األّو  یدادة و بعیندده  ار یبعدده  وهدو مدا أعددّده لالجّتد  مل جيدب فیدده اخلمدس يف الز
 كالبضائع املعروضة للبیع.

یادة   جيب الما  :الثاين إن باعه بالز یادة و وهو مدا ملکده بداإلرث فیه اخلمس يف الز
 بعینه.  ار یعّده لالجّت   ق به اخلمس وملیتعلّ   مل اوحنوه ممّ 

اه من أّد  قا  للخمس ولکن قدا كان متعلّ ومن قبیل ذلك ما ملکه باهلبة أو احلیازة ممّ 
یدادة القیمدة بالنسدبة إیل  بجي الف اه من مال آخر ا إذا أّد ل  وأمّ نفس املا اخلمس يف ز

جيدري عدىل مخسده الدذي ملکده بدأداء قیمتده مدن مدال آخدر   أربعة أمخداس ذلدك املدال و

 املال الذي ملکه باملعاوضة. حکُم 
یدادة إاّل  فیده جيدب ال ما الثالث: ملکده باملعاوضدة   إذا باعده  وهدو مدااخلمدس يف الز

 بعینه. ار كالشراء وحنوه بقصد االقتناء ال االجّت 
السدنة إخدراج مخدس البدايق  الذین میلکون الغمن جيب علهیم يف آخر : 1214مسألة 

دبعد مؤونهتم من ناء الغمن من الصدوف  دن مْ والّسَ إذا خال املتوّلدواللدب والّسِ دة مهندا  و
بیددع ءيء مددن ذلددك يف أثندداء السددنة وبدديق ءيء مددن مثندده أو عددوض مثندده وجددب إخددراج 



 (  1مهناج الصاحلنی )ج / 438 

د مهندا إذا یتوّلد ه جيب ختمدیس مدااحلیوانات  فإنّ   سائر مخسه أیضا   وكذلك احلکم يف
 السنة بنفسه أو مثنه. كان باقیا  يف آخر 

راج إخ جيب  ملبثمره  ار ه خنال  وشجرا  لالجّت بستانا  وغرس فی إذا عّمر  :1215مسألة 
كداملوروث  أو مداال  قدد قیتعلّ   مخسه  إذا صرف علیه ماال  مل مخسده  أخدرج بده اخلمدس 

بدداح السددنة السددابقة - بدداح السددنة السددابقة  أو مدداال  فیدده اخلمددسكأر تددرج   ومل - كأر
ا جيدب فیده اخلمدس  نعدم ة ووفداه مّمدمخسه  كأن اشترى ما غرسه فیه بثمن عىل الذّمد

بدح جيب علیده حینئدذ  إخدراج مخدس املدال املددفوع نفسده  وأّمد ا إذا صدرف علیده مدن ر
ا غرسده وأحدثده بعدد اسدتثناء مؤوندة السنة قبدل متامهدا فیجدب إخدراج مخدس نفدس مد

 السنة.
د جيب اخلمدس يف نائده املنفصدل أو مدا حبكده مدن الثمدر  تقدیر  وعىل أّي  عف والّسَ

یادة املال ة للقطع  بل يف نائه املبّ واألغصان الیابسة املعّد  صل أیضا  إذا ُعّد مصداقا  لز
إن  الذي یغرسده جدیددا  يف عىل ما عرفت  وكذا جيب ختمیس الشجر  السدنة الثانیدة و

یغرسده  وكدذا  س مثنه مثدل: )التدال( الدذي ینبدت فیقلعدهاملخمّ  كان أصله من الشجر  و
  .ةیره إذا كان له مالیّ بفعله كالفسیل وغ إذا نبت جدیدا  ال
كددّل  مددا حیدددث جدیدددا  مددن األمددوال الدديت تدددخل يف ملکدده جيددب إخددراج  وباجلملددة 
اخلمددس يف ارتفدداع قیمددة  جيددب النته  ونددة سددسددنته بعددد اسددتثناء مؤو مخسدده يف آخددر 

كثر  ا صدرفه علیده مدن مثدن الفسدیل وأجدرة مّمد البستان يف هذه الصورة  نعم إذا باعه بدأ
بداح سدنة البیدع ح وغیر الفاّل  كدان وأّمد  ذلدك ثبدت اخلمدس يف الزائدد لکونده مدن أر ا إذا 

  آخدر يف تعمیره بقصد التجارة بنفس البستان وجب اخلمس يف ارتفاع القیمة احلاصل

إن مل  یبعه كما عرفت.  السنة و
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یبعهدا   فزادت قیمهتا يف أثناء السنة وملب هبا إذا اشترى عینا  للتکّس  :1216مسألة 
یددادة أو لغددرض آخددر ُثَّ  رجعددت قیمهتددا يف رأس السددنة إیل رأس ماهلددا  غفلددة أو طلبددا  للز

یدادة إیل آخدر  یدادة  نعدم إذا بقیدت الز بیعهدا  نة وأمکندهالسد فلیس علیه مخس تلدك الز
یفعددل وبعدددها نقصددت قیمهتددا ضددمن مخددس الددنقص عددىل األحددوط   وأخددذ قیمهتددا فلددم

.  لزوما 
بدداح والدديت املؤوندد: 1217مســألة   :فهیددا اخلمددس أمددرانجيددب  الة املسددتثناة مددن األر

  .مؤونة حتصیل الربح  ومؤونة سنته
كدّل  صدول عدىل مدال یصدرفه اإلنسدان يف سدبیل احل واملراد من مؤونة التحصدیل هدو 

كددأجرة احلّمدد  ة وغیددر ان والضددرائب احلکومّیددل والکاتددب واحلدارس والدددكّ ال والددداّل الدربح 

  ذلددك  فددإّن 
ُ
ومددن هددذا القبیددل   س البددايقتّمدد ُثَّ  ختددرج مددن الددربح مددور مجیددع هددذه األ

ناعة ارات وآالت الّصِ ینقص من ماله يف سبیل احلصول عىل الربح كاملصانع والسیّ  ما
ما یرد عىل هذه من النقص باسدتعماهلا أثنداء السدنة  ذلك فإّن  راعة وغیر واخلیاطة والزِّ 

بعمائدة دیندار  ارة بدأليف دیندار : إذا اشدترى سدیّ  یتدارك مدن الدربح  مدثال    وآجرهدا سدنة بأر

جيددب   مل ومثانائددة دینددار  سددتعمال ألفددا  ارة هنایددة السددنة مددن جهددة االوكانددت قیمددة السددیّ 
 ملائتان الباقیتان من املؤونة. يف املائتنی  وااخلمس إاّل 

كدّل  یصدرفه يف  مدا واملراد من مؤوندة السدنة الديت جيدب اخلمدس يف الزائدد علهیدا هدو 
یاراتده  سنته سواء يف معاش نفسه وعیاله عىل النحو الالئدق حبالده  أم يف صددقاته وز
 بندذر وهدایاه وجوائزه املناسبة له  أم يف ضیافة أضیافه  أم وفداء  بداحلقوق الالزمدة لده 

كّفدددد  ارة  أم يف أداء دیددددن أو أرش جنایددددة أو غرامددددة مددددا أتلفدددده عمدددددا  أو أو 
 
  أم خطددددأ

یا أوالده وِخ حیتدداج إلیدده مددن سددیّ  فیمددا  تدداهنم وغیددر ارة وخددادم وكبددب وأثدداث  أم يف تددزو
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كدان الصدرف فیده عدىل حندو الوجدوب أم  ذلك  فاملؤونة كّل  مصرف متعدارف لده سدواء أ
صددرف فعددال  يف املؤونددة املسددتثناة مددن ال ُبددّدَ  الکراهددة  نعددم ب أم اإلباحددة أم الاالسددتحبا
یستثین  ع له بنفقته أو بعضها الع متبرّ برّ ه إذا تحیسب له  كما أنّ   عىل نفسه مل فإذا قّبر 
باالتبرّ  له مقدار    .یصرف يف املؤونة  حه بل حیسب ذلك من الربح الذي ملع من أر
نحددو املتعددارف  فددإن زاد علیدده وجددب مخددس یکددون الصددرف عددىل ال أن ُبددّدَ  الوأیضددا  

كدان املصدر إذا  املصدروف بدل جيدب فیده  یسدتثین املقددار  ف سدفها  وتبدذیرا  الالتفاوت  و
كمدا  - متعارف من مثدل املالدك ه غیر اخلمس  بل إذا كان املصرف راجحا  شرعا  ولکنّ 

باح سنته يف عمارة املساجد واإلنفاق عىل الفقدراء وحندو فديف  - ذلدك إذا صرف مجیع أر
با   یدفع مخس الزائد عىل  أن استثناء ذلك من وجوب اخلمس إشکال  فاألحوط وجو

 املتعارف. املقدار 
كالدذي  - رأس سنة املؤونة يف مدن ال مهندة لده یتعاطاهدا يف معاشده :1218مسألة 

له  مفّت حصلت جاز  ل زمان حصوهلافاقا  أوّ ه فائدة اتّ وحصلت ل -  یعیله شخص آخر
املدؤن  هبدا مدا صدرفه يف لده أن جيبدر  جيدوز  الاملدؤن الالحقدة إیل عدام كامدل  و صرفها يف
  .لك من املال املخّمس أو ما حبكهقبل ذ
 - لعامددلوالطبیددب واملوّظددف وا كالتدداجر  - ا مددن لدده مهنددة یتعاطاهددا يف معاشددهوأّمدد

 بعدده مدن له احتساب املؤن املصروفة االكبساب فیجوز  فرأس سنته حنی الشروع يف
هنایدة  ء من الربح احلاصدل قبدلحیّق له صرف ءي هنایة السنة  وال یلالربح الالحق إ
  بعد ختمیسه  حّّت إذا كان من قبیل املال املوهوب.نة السنة التالیة إاّل ومؤ السنة يف

إذا كان للشخص أنواع  تلفة من االكبساب كالتجارة و  لده اإلجارة والزراعة جاز و
تّمددس  واحددة فیحسددب جممدوع وارداتده يف آخدر  جيعدل لنفسده رأس سدنة أن السدنة و
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ّمس ندوع رصوصده رأس سدنة  فدیخ جيعدل لکدّل  لده أن مؤونته  كمدا جيدوز زاد عىل  ما
 تلك السنة.  آخر  زاد من وارده عن مؤونته يف ما

رأس مال التجارة لیس من املؤونة املستثناة  فیجب إخدراج مخسده  :1219مسألة 
باحهإذا اخّت  یا  مل ذه من أر إن كان مساو  ايقدددیديف الب ث الددان حبیدؤونة سنته  نعم إذا كو
 إذا یثبددت فیدده اخلمددس حینئددذ   إاّل    ؤونتدده الالئقددة حبالدده مل - مددسبعددد إخددراج اخل -

جيا   كم الشرعّي ة  بعد نقله إیل الذمّ  - أمکنه دفعه تدر یعدىف عدن  ه الفإّند - راجعة احلا
حیتاجددده الصدددانع مدددن آالت  م رأس املدددال مددداذه الصدددورة  ويف حکدددالتخمدددیس يف هددد

 ة والزارع من آالت الزراعة وهکذا.الصناع
بداح یصرفه اإلنسان يف سبیل حصدول الدرب ما كّل : 1220مسألة  ح یسدتثین مدن األر
ق يف ذلك بنی حصول الربح يف سنة الصرف وحصوله فیمدا بعدد  فكدا یفرّ    والكما مرّ 

ج ولو كان اإلخراج بعد تثین ذلك من املستخرَ لو صرف ماال  يف سبیل إخراج معدن اس
كثر  مضّي  : إذا صدرف  فکذلك لدو صدرف مداال  يف سدبیل حصدول الدربح  مدثال   سنة أو أ

إعددادها للزراعدةمن مال  مّ  الدزرع يف  زرعهدا وحصدد ُثَّ  س يف سدبیل حدرث األرض و
 سبیله يف العام السابق.صرفه يف  یستثین منه ما عام آخر 

كول واملشدروب   یصرف يف مؤونة السنة بنی ما فرق ال: 1221مسألة  عینه مثل املأ
والفرش واألواين وحنوها من اآلالت املحتاج إلهیدا  ینتفع به مع بقاء عینه مثل الدار  وما
إناست شه  فیجوز يف تعیّ  بقیدت للسدننی اآلتیدة  نعدم إذا  ثناؤها إذا اشتراها من الربح و

 یکددن  ملسددتثناء قیمتدده  بددل حالدده حددال مددن ا  وزجيدد الءيء مهنددا قبددل ذلددك  كددان عنددده
 حمتاجا  إلهیا.
كددان لدده مددال الإخددراج املؤونددة مددن الددربح و جيددوز  :1222مســألة  مخددس فیدده  إن 
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یدع  إخراجهدا مدن ذلدك املدال وال جيدب ال هق وأخرجده  فإّندق بده أو تعّلدتعّلدی  مل بأن التوز
 علهیما.

د مدن احلنطدة واألرز  إذا زاد ما اشتراه برحبه للمؤوندة: 1223مسألة  دن مْ والّسَ  ر کَّ والّسُ
ع بقداء عیهندا فدإن اسدتغین ا املؤن اليت ینتفع هبا مدوغیرها وجب علیه إخراج مخسه  أمّ 

النسداء  ِلّ اخلمس فهیا إذا كان االستغناء بعد انقضداء السدنة  كمدا يف ُحد جيب ملعهنا 
ا يف أثنداء السدنة  فدإن ا إذا كان االستغناء عهندالشیب  أمّ  الذي یستغین عنه يف عصر 

جيددب  مل - ةة والشددتائیّ كالثیدداب الصددیفیّ  - یتعددارف إعدددادها للسددننی اآلتیددة اكانددت مّمدد
إاّل    فاألحوط لزوما  أداء مخسها.اخلمس فهیا أیضا  و

إذا كانددت األعیددان املصددروفة يف مؤونددة السددنة قددد اشددتراها مددن مالدده  :1224مســألة 
لده اسدتثناء  یکدن  مل االسهتالك يف أثنداء السدنة فزادت قیمهتا حنی - مثال   - ساملخمّ 

 قیمة زمان االسهتالك عىل األحوط لزوما   بل یستثن قیمة الشراء.
هن وحندو ذلدك إذا بديق منده ءيء خره من املؤن كاحلنطدة والدّدُ ما یّد  :1225مسألة 
ه لدو فیده اخلمدس لدو زادت قیمتده  كمدا أّندجيب  السا  سنة الثانیة وكان أصله  مّ إیل ال

 د.النقص من الربح املتجّد  ر جيب النقصت قیمته 
 االسدتغناء عنده وجدب عدىل رأس إذا اشترى بعنی الربح شیئا  فتبنّی  :1226مسألة 

السددنة إخددراج مخسدده بقیمتدده حینددذاك  واألحددوط اسددتحبابا  مددع نددزول قیمتدده عددن رأس 
كددبعض الفددرش  یددهاملددال مراعدداة رأس املددال  وكددذا إذا اشددتراه عاملددا  بعدددم االحتیدداج إل

الدديت  خرة لوقددت احلاجددة يف السددننی الالحقددة والبسدداتنی والدددور املددّد  الزائدددة واجلددواهر 
یراعددي يف اخلمددس رأس ماهلددا بددل قیمهتددا حددنی  ه القصددد االسددتفادة بنماهئمددا  فإّنددی

إن كاندت أقدّل   مدن ویّف  ُثَّ  ةذكورة بالذّمدمنده  وكدذا إذا اشدترى األعیدان املد التخمیس و
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إن كان األحوط استحبابا  يف اجلمیدع  السنة   مخس قیمة العنی آخر یلزمه إاّل   الربح مل و
 الثمن. مالحظة مقدار 

إذا اسدتطاع واجبا  كان أو مستحبّ  من مجلة املؤن مصارف احلّا  :1227مسألة  ا   و
لده   سدتَ  یُ   مدن الدربح ومل جب مخس ذلك املقددار و حیّا   أثناء السنة من الربح ومليف 
ع إبقاء الدربح  منه من أداهئا الحقا  إاّل ته وعدم متکّ ة اإلسالم يف ذمّ حّج  ع استقرار نعم م
 له إبقاؤه لیصرف يف تکالیفها. علیه إخراج مخسه وجيوز جيب  النهتا وبتمامه ملؤ

باح سننی متعّد  إذا حصلت له االستطاعة من أر دة وجب مخدس الدربح احلاصدل و
إاّل  اعة بعدد إخدراج اخلمدس وجدب احلدّا يف السننی املاضیة فإن بقیت االسدتط  فدال  و

وجب إخراج  ّاَ حَیُ   مخس فیه  نعم إذا مل فال نة احلّا م لالستطاعة يف سا الربح املتمّ أمّ 
 م.مخسه عىل التفصیل املتقّد 

خلمس  ؤونة سدنة حصدول الدربح  العبرة يف املؤونة املستثناة عن ا: 1228مسألة 
جيیّ تستثین مؤن السننی الالحقة   فال باح تدر ة فاشدترى يف السدنة مفن حصل لدیه أر
 
ُ
ة لثدة مدواد إنشدائیّ السکین  ويف الثانیة خشبا  وحدیدا   ويف الثا ویل عرصة لبناء دار األ
 
ُ
كدّل  یکون الخرى وهکذا    ه سدنة مدن املدؤن املسدتثناة لتلدك السدنة  ألّند ما اشدتراه يف 

  .مخس تلك األعیان ا السکین  فعلیهمؤونة للسننی اآلتیة اليت حیصل فهی
 السدعي يف امدتالك دار  - حبسب العرف السائد يف بلده - نعم إذا كان املناسب ملثله

جيا  عدىل الدهنا املتقدّد   را  يف حدّق مقّصد ّدَ یفعدل ذلدك لُعد  حندوه حبیدث لدو ملم والسدکین تددر
ؤونتده سدنة مدن م ا ینايف ذلك شأنه حیسب ما اشتراه يف كّل عائلته ومهتاونا   ستقبلهم ممّ 

ة سدنوات إذا كدان یتعارف إعداده لزواج األوالد خدالل عدّد  ومثل ذلك ما  يف تلك السنة
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 إیل عجزمها عن حتصیله هلم يف أوانه. ولو بالنظر  تركه منافیا  لشأن األب أو األّم 
يف سددنة  نفسدده سددننی كانددت األجددرة الواقعددة بددإزاء عملدده إذا آجددر  :1229مســألة 

باحها  وما باح تلك السننییقع بإزاء العمل يف ال اإلجارة من أر   .سننی اآلتیة من أر
بداح سدنة البیدع ووجدب فیده وأمّ  ا إذا باع مثرة بستانه سننی كان الثمن بتمامه مدن أر
بده الدنقص الدوارد عدىل البسدتان مدن جهدة  جيبدر  مس بعد املؤونة وبعدد اسدتثناء مدااخل

كددان لدده بسددتان سددنة  مددثال  ة الباقیددة بعددد انهتدداء الكوندده مسددلوب املنفعددة يف املددّد   : إذا 
وصدرف مهندا يف مؤونتده مائدة  سننی بأربعمائة دینار  فباع مثرته عشر  ألف دینار  وىْس یَ 

اخلمدس يف متامده  بدل  جيدب  مل انهتداء السدنة ثالمثائدة دیندار  فکان البايق له عندد دینار 
وندده مسددلوب بدده الددنقص الددوارد عددىل البسددتان مددن جهددة ك جيبددر  مددا یسددتىث مندده  قدددار 

  .فعة تسع سننیاملن
ید من مثانائة دینأكذلك ب یسوى اله فإذا فرضنا أنّ   يف مائدة اخلمس إاّل جيب   مل ار ز

ه كبیدع دة  فإّندسننی متعدّد  - مثال   - داره احلال فیما إذا آجر  فقط  وبذلك یظهر  دینار 
 مثرة البستان ولیس كإجارة نفسه.

بعدد متدام احلدول حسدب  ُثَّ  لسدهمنی أو أحددمها مدن امبلغا  إذا دفع  :1230مسألة 
بدداح هددذه السددنة افترضدده باقیددا   كددان مددا دفعدده مددن أر موجوداتدده لیخددرج مخسددها  فددإن 

 استثین املدفوع ودفع البايق. ُثَّ  وحسب مخس اجلمیع 
كددان حدوثدده يف سددنة الددربح أم فیمددا  :1231مســألة  أداء الدددین مددن املؤونددة سددواء أ
  .(1232املسألة ) يف  فیما سیأيتم ال إاّل ه قبل ذلك أن من أدائقبلها  متکّ 
باحهددا مددن دون  دیندده إیل أن یددؤّدِّ   مل نعددم إذا انقضددت السددنة وجددب اخلمددس يف أر
یکون دینا  ملؤونة حتصیل الربح من دون وجود بدل   أنوفاء الدین  إاّل  استثناء مقدار 
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 (1)ون مستثین من الربح.مقداره یک له  أو یکون دینا  ملؤونته يف تلك السنة فإّن 
إن أّد ه إن أّد إنّ  ُثَّ  اه مدن ى دینه يف السنة التالیة من الدربح املسدتثین نفسده فهدو  و

كدان ذلدك بعدد تلفده أو صدرفه يف املؤوندة ُعدّد أداؤه مدن مؤوندة الربح املتجّد  د فهیا فدإن 
 - ى بده بضداعةكما لدو اشدتر - ا مع بقاء الربح املستثین بنفسه أو بدلهالسنة التالیة  وأمّ 

كدان قدد أّد  یعّد  فال اه مدن رحبهدا قبدل ختمیسده أداء الدین من مؤونة هذه السدنة  فدإن 
بدداح هددذه  اسددتثن مددا عددّد  بددح السددنة املاضددیة مددن أر السددنة فیجددب ختمیسدده لدده مددن ر
 یصرف يف مؤونته.  مل إن
ن أمرا  م من كون أداء الدین من املؤونة بنی كون سبب الدیفیما تقّد  فرق اله إنّ  ُثَّ 
یّ  یّ ا  كاالقتراض والشراء بثمن يف الذمّ اختیار كدأروش اجلنایدات وقدمي املتلفدة أو قهر ات ا  

كاألمثلدة  - فیده بدنی كونده مدن قبیدل حقدوق النداس فدرق الونفقة الزوجدة الدامئدة  كمدا 

                                                 

بداح مدن له توّفرت فإن ذّمته  عىل دینا    دینار ألف رمسنی لسکناه دارا   اشترى إذا:  مثال  ( 1)  سدنة أّول يف األر
إن السنة تلك  آخر يف مخسها إخراج جيب مل الدین ذلك بتمام تيف ما فهیا السکین إذا هبدا  دینده یؤّد  مل و  و
باحهدا  من  قداره یستثن أن له كان الالحقة السنة مؤونة يف املستثین الربح صرف إذا أر   غیدر يف صدرفه و
 . ذلك له یکن مل حنوها أو بسرقة تلف أو املؤونة
إن ق الدین مبتما یيف ما  الدار يف السکین سنة أّول يف األرباح من له  یتوّفر مل و

َ
  تدوّفر لدو كمدا - هبا املتعّل

 كون بشرط الالحقة السننی أرباح من البايق استثناء له كان - فقط  دینار آالف عشرة  مقدار املثال يف له
إاّل  فهیا  له مؤونة  الدار  .ذلك له یکن مل و
بعدون - الددار يف سداكن وهدو - الثانیدة السنة يف له  توّفر فلو بداحاأل مدن  دیندار ألدف أر  إخدراج جيدب مل ر
جيا   أرباحها من تستثین فإهّنا سنوات عّدة خالل ألفا   انأربعون توّفرت إذا وهکذا مخسها   كونده بشدرط تددر
كنا    . أرباحها من الدین يقاب ست ی مل - مثال   - الثانیة السنة يف مهنا خرج فلو خالهلا   الدار يف سا

 لده اسدتثن قدد یکدن مل إذا إاّل  سدابقة سنة يف للمؤونة دینا   كان ما السنة أرباح من یستثین ال: وباجلملة
باحهددا مددن  قددداره ییق مددا وكددان أر   - املنددزل وأثدداث الشخصددّیة والسددّیارة السددکین  كدددار - الدددین بدده تعل 
 .الالحقة السنة يف املؤونة يف مستخدما  
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وتلحدق تده  ة كما إذا انتقل اخلمدس أو الزكداة إیل ذمّ أو من احلقوق الشرعیّ  - مةاملتقّد 
ارات  فإن أّدی شدیئا  والکفّ  ة كالنذور كون أدائه من املؤونة الواجبات املالیّ  يفبالدین 

بده علیده يف مهندا مدن الدربح يف سدنة الدربح مل كدان وجو إن  السددنة  جيدب اخلمدس فیده و
إاّل  كددان عاصدد - عددىل التفصددیل املتقددّدم - الددربح  وجددب اخلمددس يفالسددابقة و إن  یا  و
 . ذلك الواجب املاّ   أداء بعدم
ة أو استدان شیئا  إلضدافته إیل إذا اشترى ما لیس من املؤونة بالذمّ  :1232سألة م

له أداء  جاز  - من املؤونة یکن  ملیکون بدل دینه موجودا  و اممّ  - رأس ماله وحنو ذلك
بداح هدذه السدنة فیجدب  باح السنة الالحقة  نعم ُیعّد البددل حینئدذ  مدن أر دینه من أر

كان زائدا  عىل مؤونهتا  ولو فرض إعداده للتجدارة يف السدنة  ختمیسه بعد انقضاهئا إذا
كد بداح تلدك السابقة وارتفاع قیمته فهیا حبیث زادت عدىل قیمدة الددین  ان الزائدد مدن أر

 هذه. السنة ال
يف بعدض تلدك  دة يف السدنة فخسدر برأس مالده مدرارا  متعدّد  ر إذا اجّت  :1233مسألة 

إن كان الدربح بعدد اخلسدرا جيبر  املعامالت يف وقت وربح يف آخر  ن  اخلسران بالربح و
یددادة  مخددس فددإن تسدداوى اخلسددران والددربح فددال إن زاد الددربح وجددب اخلمددس يف الز   و
إن زاد اخلسران عىل الربح فال  رأس مالده يف السدنة الالحقدة أقدّل  مخس علیه وصار  و

 ا كان يف السنة السابقة. ممّ 
و صرفه يف نفقاته  كمدا هدو الغالدب يف وكذا احلکم فیما إذا تلف بعض رأس املال أ

ّ   یظهر  قبل أنم یصرفون من الدخل وأضراهبم فإهّن  ار التّج  الدربح يف  ا یظهدر الربح  ور
مدال التجدارة قبدل  التلف بالربح أیضا   بدل إذا أنفدق مدن مالده غیدر  السنة فیجبر  أواخر 

ملدؤونهتم مدن أمدواهلم قبدل م ینفقون فق كثیرا  ألهل الزراعة فإهّن كما یبّ  - حصول الربح
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زرع عندد حصدوله  ولدیس علیده ذلدك مدن نتدائا الد لده أن جيبدر  جاز  - حصول النتائا
إّن  مخس ما   . ا علیه مخس الزائد ال غیریساوي املؤن اليت صرفها و

السددنة ويف السددنة  س موجوداتدده يف آخددر ه إذا مّخددوكددذلك حددال أهددل املددواءي  فإّندد
تدداج مجیددع ذلددك بالنِّ  ه جيبددر فإّندد َق رِ أو مددات بعضددها أو ُسددالثانیددة بدداع بعضددها ملؤونتدده 

هدات بقیمدة الدنقص الدوارد عدىل األمّ  بر السنة جُي  احلاصل له يف السنة الثانیة  فيف آخر 
باحه يف تلدك السدنة مدن الصدوف ه یضّم دة فإنّ خال املتولّ الّسِ  د السخال إیل أر  نمْ والّسَ

تّمد  جبدرفیُ  ذلدك واللب وغیر   إاّل  حیصدل اجلبدر   زاد عدىل اجلبدر  فدإذا مل س مداالدنقص و
  - لسخالبقیمة مجیع ا

ُ
باحه األ  علیه مخس يف تلك السنة. یکن  مل - خرىمع أر

 دة كمددا إذا اشددترى ببعضددهع رأس مالدده عددىل جتددارات متعددّد  ّ إذا و: 1234مســألة 
بدح يف اآلخدر  را  فخسدر کَّ حنطة وببعضده ُسد بح  اخلسدارة بدالر جبدر  جداز  يف أحددمها ور

نعددم إذا متددایزت التجددارات فیمددا یددرتبط بشددؤون التجددارة مددن رأس املددال واحلسددابات 
باح واخلسائر  واألحدوط لزومدا  عددم اجلبدر  وكدذا   إشدکال اجلبدر  وحنوهدا فديف جدواز  واألر

  أحددمها وخسدر ب كالتجدارة والزراعدة فدربح يفاحلال فیما إذا كان له نوعان من التکّس 

. ر بجت فاله يف اآلخر  فإنّ   اخلسارة بالربح عىل األحوط لزوما 
مدن مؤونتده  ب والمدن مدال التکّسد لدیس اإذا تلف بعدض أموالده مّمد :1235مسألة 

باح سنة التلف  أي ال جتبر   مل  تستثین مهنا قیمة التالف قبل إخراج مخسها. من أر
ا هددو مددن مؤونتدده سددکناه أو تلددف بعددض أموالدده مّمدد إذا اهندددمت دار  :1236مســألة 

باح سنة أیضا  من  جتبر   ته اليت حیتاج إلهیا وحنو ذلك ملارأثاث بیته أو لباسه أو سیّ ك أر
یشتري مثل ما تلف من املؤن إذا احتاج إلیده  ر یعمّ  له أن التلف  نعم جيوز  مهنا داره و

یکون ذلك من الصر  ف يف املؤونة املستثناة من اخلمس.فیما بيق من السنة  و
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فأقالددده  قاله الطدددرف اآلخدددر اسدددت ُثَّ  معاملدددة فدددربح فهیدددا إذا أجدددرى :1237مســـألة 
یقیله وحصدل ذلدك قبدل انقضداء   إذا كان من شأنه أنا رحبه إاّل یسقط اخلمس عمّ   مل

للبدائع إذا  مدع اشدتراط اخلیدار   ائيت دینار  : إذا اشترى ما قیمته ألف دینار  السنة  مثال  
البیدع الزمدا   عه البائع يف ذلك الوقدت فصدار یرج  د وملمثل الثمن إلیه يف وقت حمّد  أرجع
كدان مدن شدأنه  علیده مخدس مدا جيدب  ملستقاله فأقاله يف أثناء السدنة ه ا أنّ إاّل  رحبده إذا 
 قیله كما هو الغالب يف مثله من موارد بیع الشرط إذا رّد البائع مثل الثمن.یُ  أن

تلف اخلمس الُ  نضم ق به اخلمسإذا أتلف املالك أو غیره ما تعلّ  :1238مسألة 
كم الشرعّي  ببدله  وكذا احلکم إذا دفعه املالك إیل غیره وفاء  لددین أو  ورجع علیه احلا
كم علیدده ببدلدده  وه ضددامن للخهبددة أو عوضددا  ملعاملددة فإّندد یرجددع احلددا   ال جيددوزمددس و

.  الرجوع عىل من انتقل إلیه املال إذا كان مؤمنا 
إذا كان رحبه حبّ  إذا كان وجب مخس الزرع ال مخس احلّب زرعا   ا  فبذره فصار و   و

كددان رحبدده َد  ضددا  فصددار یْ بَ  إذا  جاجددا  وجددب علیدده مخددس الدددجاج ال مخددس البددیض  و
 ن وهکذا.ْص مخس الغُ  ال ارت شجرا  وجب علیه مخس الشجر أغصانا  فغرسها فص

كثدر مد انکشف أّن  ُثَّ  إذا حسب رحبه فدفع مخسه :1239مسألة  كدان أ ا مّمد ا دفعده 
  راجعددة ا جيددب علیدده يف السددنة التالیددة إاّل لدده احتسدداب الزائددد مّمدد  جيددز مل یدده وجددب عل

كم الشرعّي  مع بقاء عینه  وكدذا مدع تلفهدا إذا  یرجع به عىل الفقیر  له أن   نعم جيوز احلا
 كان عاملا  باحلال.

إذا جداء رأس احلدول وكدان نداتا بعدض الدزرع حاصدال  دون بعدض مفدا : 1240مسألة 
حتصدل نتیجتده   مل وتّمس بعد إخدراج املدؤن  ومدا یکون من ربح سنته حصلت نتیجته

ة یکون من أرباح السنة الالحقة  نعم إذا كان له قیمة حسدب  دا لده مدن القیمدة الفعلّید
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بداح السدنة الالحقدة  مدثال     من أرباح هذه السنة وبالنسبة إیل مدا سدواه مدن أر
َ
: إذا حدّل

صیل ال سدنبل لده وجدب إخدراج مخدس بعضه قَ رأس السنة وكان بعض الزرع له سنبل و
إذا ظهر   اجلمیع  السنبل يف السنة الثانیة كان من أرباحها ال من أرباح السنة السابقة. و

كدددان الَغددد :1241مســـألة  إخدددراج املعدددْو إذا  دن مکسدددبا  كفددداه إخدددراج مخسدددهما ص و
باح املکاسب بعد إخراج مؤونة سدنته علیه إخراج مخس آخر جيب  الو    إاّل من باب أر

 إذا ربح فهیما فیجب اخلمس يف الربح.
باحهدا إذا عدال املرأة الديت تکبسدب جيدب علهیدا اخلمدس يف مجید :1242مسألة  ع أر
هبدا  ْل َعدیُ   ا  وكدذا جيدب علهیدا اخلمدس إذا ملتصرف شدیئا  مهندا يف مؤونهتد  هبا الزوج فلم

وكاندت هلدا فوائدد تکبسدب    مؤونهتدا  بدل وكدذا احلکدم إذا ملالزوج وزادت فوائدها عدىل
السددنة إخددراج مخددس الزائددد كغیرهددا مددن  ه جيددب علهیددا يف آخددر مددن زوجهددا أو غیددره فإّندد
كدان أم غیدر ف كاسمکلّ  جيب عىل كّل  :الرجال  وباجلملة زاد  یالحدظ مدا كاسدب أن با  
باح مکاسبه وغیرها  قلیال  كان أم كثیرا  وترج مخسه. عنده يف آخر   السنة من أر
ق بدده یشدترط البلددوغ والعقدل يف ثبددوت اخلمدس يف مجیدع مددا یتعّلد ال :1243مسـألة 

بدداح املکاسددب والکنددز  ص واملعدددن واحلددالل املخددتلط بدداحلرام  ْو والَغدد اخلمددس مددن أر
إن ه مددن مددال الصدديّب إخراجدد فیجددب عددىل الددوّ   تددرج وجددب علهیمددا   مل واملجنددون  و

دد ز املمّیدد كددان الصدديّب  اإلخددراج بعددد البلددوغ واإلفاقددة  نعددم إذا یددرى ثبددوت  دا  ملددن المقّلِ
 إخراجه منه. البالغ فلیس للوّ   اخلمس يف مال غیر 

بداح سدنته مدا إذا اشترى مدن: 1244مسألة  مدن املؤوندة فارتفعدت قیمتده یکدن   مل أر
بداح  وأّمد كان الالزم إخراج مخسده عیندا  أو قیمدة فدإّن  ا إذا املدال حینئدذ  بنفسده مدن األر

ة اخلمس يف مثنده  فدإن كاندت املعاملدة شخصدیّ  واستقرار  اشترى شیئا  بعد انهتاء سنته
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كم الشدرعّي بعد تصحیحه - وجب ختمیس ذلك املال أیضا  عینا  أو قیمة  ا بإجازة احلا
إاّل  لاملنتَقدد یکددن مل إذا كددان الشددراء يف وأّمدد - حاجددة إیل إجازتدده  فددالإلیدده مؤمنددا  و ا إذا 
 علیده إاّل  بال جيدس فداملخّمد ربح غیدر وفاء به مدن الدوكان ال - كما هو الغالب - ةالذمّ 
  .مخس الثمن الذي اشتراه به دفع
إذا علدم یبعده  و  مل للتجدارة مدا ا  ّد َعدمُ  یکدن  مل اخلمس يف ارتفداع قیمتده إذاجيب  الو
مخس ما  لیجبه كان أثناء السنة يف أنّ  ه شّك تّمسه ولکنّ   ى الثمن من ربح مله أّد أنّ 

 اخلمدس إاّل جيدب  اّل أو كان بعد انهتاهئدا لدئ - فرضعىل الاملرتفع قیمته  - اشتراه نفسه
كم الشدرعّي  يف مقدار   الدثمن الدذي اشدتراه بده فقدط فداألحوط لزومدا  املصداحلة مدع احلدا

 بنسبة االحتمال.
بدح فهیدا حیاسب نفسه مّد  إذا كان الشخص ال :1245مسألة  ة مدن السدننی وقدد ر

دا  وَع واستفاد أمواال   واشترى مهنا أعیانا  وأثاثد التفدت إیل مدا جيدب علیده مدن  ُثَّ  دورا   ر ّمَ
كدّل  اشدتراه أو  مدا إخراج اخلمس من هذه الفوائد فالواجدب علیده إخدراج اخلمدس مدن 

سدکین  یتخدذها دار   الديت مل مدن املؤوندة  مثدل الددار  معددودا  یکدن  مل اسه ممّ ره أو غرمَّ َع 
ارة وغیرهددا عددىل حلیددوان والسددیّ حیتدداج إلیدده أمثالدده  وكددذا البسددتان وا واألثدداث الددذي ال
 يف املسألة السابقة.  تفصیل مرّ 
السدکین والفدراش واألواين الالزمدة لدده  ا مدا یکدون معددودا  مدن املؤوندة مثدل دار وأّمد

بدد كددان قددد اشددتراه مددن ر إخددراج  جيددب ملح السددنة الدديت قددد اسددتعمله فهیددا وحنوهددا  فددإن 
إن كان قد اشتراه من  كدان مل - قةربح السنة السداباخلمس منه  و یدربح يف سدنة   بدأن 

یدد عدىل مصدارفه الیومّید أو كان رحبده ال  الشراء واالستعمال وجدب علیده إخدراج  - ةیز
كدان مخسه عدىل التفصدیل املتقدّد  إن  بدح كلتدا م يف املسدألة السدابقة  و قدد اشدتراه مدن ر
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ید عىل مصارفه الیومیّ  ْن أالسنتنی ب یادة أقد لکنة كان رحبه يف سنة الشراء یز مدن  ّل الز
د: إذا َع  مدثال    التفداوت جب علیده إخدراج مخدس مقددار الثمن الذي اشتراه به و  دار  ر ّمَ

ید عىل مصارفه الیومّید وكان رحبه يف سنة التعمیر  سکناه بألف دینار  مدائيت  ة  قددار یز
  . مثانائة دیناروجب إخراج مخس  دینار 

بددح زائدددا  عددىل واسددتعمله يف  وكددذا إذا اشددترى أثاثددا   ائددة دینددار  مؤونتدده وكددان قددد ر
جددددب ختمدددیس تسددددعنی دینددددارا   يف تلددددك السدددنة و ة عشدددرة دنددددانیر مصدددارفه الیومّیدددد

إذا األعیان اليت اشتراها واستعملها يف مؤونتده یسداوي مثهندا رحبده يف سدنة  أّن یعلم   مل و
  ةلیومّیدیدربح يف تلدك السدنة زائددا  عدىل مصدارفه ا  ه ملمنده أو أّند ه أقّل ستعمال أو أنّ اال

كم الشدرعّي  فاألحوط لزوما  املصاحلة إذا علدم أّند مع احلدا یدربح   ه ملبنسدبة االحتمدال  و
باح سنة سابقة وجدب إخدراج مصارفه وأنّ  يف بعض السننی  قدار  ه كان یصرف من أر

باح السنة السابقة.  مخس مصارفه اليت صرفها من أر
ا هددو مددن جهددة اإلرفدداق رأس السددنة يف وجددوب اخلمددس إّندد اعتبددار  :1246مســألة 
إاّل  جيدوز  فاخلمس یتعلّ باملالك  و للمالدك إعطداء اخلمدس  ق بالربح من حنی ظهدوره و

یترّتد ي یدؤّد  ة بدأنرأس السدنة اخلمسدیّ  تغییدر  ب عدىل ذلدك جدواز قبل انهتداء السدنة  و
باحدده يف أّيِ  یبّ  وقددت شدداء مخددس أر كبسدداب بعددده أو  خددذو مبدددأ سددنته الشددروع يف اال
 ة.ة ومشسیّ جعل السنة هاللیّ  اجلدیدة ملن ال كسب له  وجيوز حصول الفائدة 

كددّل  :1247مســألة  السددنة أن تددرج مخددس مددا زاد مددن  ف يف آخددر مکّلدد جيددب عددىل 
باحدده عددن مؤونتدده مّمدد  والدددقیق واحلنطددة والشددعیر  خددره يف بیتدده لددذلك مددن األرز ا اّد أر

دد دد مْحددب والفَ َطددط واحلَ فْ والشدداي والددنَّ  ر کّ والّسُ ذلددك مددن أمتعددة  واحللددوى وغیددر  نمْ والّسَ
 البیت ممّ 
ُ
للمؤونة فیخرج مخس ما زاد من ذلك  نعم إذا كان علیه دین اسدتدانه  عّد ا  
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یا   كثراخلمس يف  جيب  ملللزائد ملؤونة السنة وكان مساو   . الزائد  وكذا إذا كان الدین أ
إذا  التفداوت ال أخرج مخس مقددار  ا إذا كان أقّل وأمّ  یدان املدذكورة إیل عألا بقیدتغیدر  و

 جيددب الودة مددن أربدداح السددنة الثانیددة  فددالسددنة اآلتیددة فددویف الدددین يف أثناهئددا صددارت معددد
ید مهنا عدىل مؤوندة تلدك السدنة  وكدذا احلکدم إذا اشدترى أعیاندا    عىل مااخلمس إاّل   لغیدر  یز

يا وكان علیه دین ل - ارةكبستان أو سیّ  - املؤونة ها فدإذا إخدراج مخسدجيب   مللمؤونة یساو
 السنة. ویف الدین يف السنة الثانیة كانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج مخسها آخر 

إذا اشترى بستانا  مثال  بثمن يف إخدراج  جيدب  ملال  فجداء رأس السدنة ة مدؤّج الذمّ  و
بداح السدنة  ویففإذا مخس البستان   كدان البسدتان مدن أر متدام الدثمن يف السدنة الثانیدة 
إذا الثانیددة ووجددب إخدد كددان نصددف  ویفراج مخسدده  و نصددف الددثمن يف السددنة الثانیددة 

باح تلك السنة ووجب إخدراج مخدس النصدف   إذاالبستان من أر بدع الدثمن يف  ویف و ر
كلّ  باح تلك السدنة  وهکدذا  بعه من أر كدان  ویفمدا السنة الثانیة كان ر جدزءا  مدن الدثمن 

باح تلك السنة.  ما  یقابله من البستان من أر
 یه لوفاء الدین.مخس فیما یؤّد  ا إذا تلف فالذاك الشيء موجودا   أمّ  هذا إذا كان
ین دیندارا  حدّّت   فلدم - مثال   -  ربح يف سنة مائة دیناروكذا إذا   یددفع مخسدها العشدر

ین  ین دیندارا  وجدب علیده مخدس العشدر باحهدا عشدر جاءت السنة الثانیة فددفع مدن أر
إذا فددرض أّندددینددارا  الدديت كانددت هددي اخلمددس مددع بقاهئددا ال مدد ه اشددترى دارا  ع تلفهددا  و

 ویف علیده مخدس الددار  وكدذا إذا جيب  مليف السنة الثانیة مثهنا  ویف ُثَّ  للسکین فسکهنا
جيدري هدذا اخلمس يف احلّص  جيب  مللسنة الثانیة بعض أجزاء الثمن يف ا ة من الدار  و

 ما اشترى من املؤن بالدین. احلکم يف كّل 
یّ  إذا ندذر  :1248مسألة  باحده السدنو مدن  وجده  يف  - مدثال   - ةأن یصدرف نصدف أر
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هلا قبل انهتداء  املنذور يف اجلهة  وجب علیه الوفاء بنذره  فإن صرف املنذور   وجوه البرّ 
إن علیه ختمیس ما صرفه معجيب   ملالسنة   یصدرفه حدّّت   مل كون ذلك متعارفا  ملثلده  و
 ه إخدراج مخدس النصدف اآلخدر جيدب علید ت السنة وجب علیده إخدراج مخسده كمداانهت

باحه بعد إكمال مؤونته.  من أر
 انا  بعشدرة دندانیر كّ ُد  فاستأجر  - مثال   -  إذا كان رأس ماله مائة دینار :1249مسألة 

كددان علیدده مخددس السدنة وجددد مالدده یبلددغ م ان بعشددرة ويف آخددر واشدترى آالت للدددكّ  ائدة 
ا مدن مؤوندة التجدارة  وكدذا أجدرة ان ألهّندإخراج مخس أجدرة الددكّ  جيب الاآلالت فقط و
ة الددديت یددددفعها ال والضدددرائب الددديت یددددفعها إیل احلکومدددة والسدددرقفلیّ احلدددارس واحلّمددد
ا جيب فیمدا زاد هذه املؤن مستثناة من الربح  واخلمس إّن  ان  فإّن للحصول عىل الدكّ 

ت لده ة الديت دفعهدا إیل املالدك أو غیدره أوجبدعلهیا كما عرفت  نعم إذا كانت السدرقفلیّ 
ّ د يف آخدر  ا  يف أخذها من غیره وجب تقول ذلك احلّق حقّ  إخدراج مخسده  فر ا السدنة و

ید قیمته عىل مقدار  ّ  ما دفعه من السرقفلیّ  تز ّ  ة ور  ا تساوي.ا تنقص ور
  :1250سألة م

َ
جيا  مدن دفعه ولدو  ُثَّ  یدفع مخس الربح  رأس احلول فلم إذا حّل تددر
بددح السددنة الثانیددة مل  مددع تلددف الددربح السددابق عینددا  مددا یدفعدده مددن املددؤن  إاّل  سددبحُی   ر
كم عىل مبلغ يف الذمّ وبدال   وكذا لو صا باح  یکن  ملة حله احلا وفاء مال املصاحلة من أر

 إذا كان عوضا  عن مخس عدنی تالفدة  ولدو كدان عوضدا  عدن السنة الثانیة من املؤن إاّل 
بددح السددنة الثانیددة قبددل فوفدداه مخددس عددنی موجددودة مخددس العددنی  ختمیسدده صددار  مددن ر

باح هذه السنة   صرف يف املؤونة.یُ   فیجب ختمیسه عند انقضاهئا إذا ملاملزبورة من أر
  :1251مسألة 

َ
كلّ  إذا حّل باحه أو  ة الناس ها دینا  يف ذمّ رأس السنة فوجد بعض أر

إن  کن استیفاؤه وجب دفدع مخسدهفإن أم اسدتیفاءه يف  ینتظدر  بدنی أن ر ختّید میکدن  مل و
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بداح  أخرج فإذا استوفاه  السنة الالحقة باح السنة السابقة ال من أر مخسه وكان من أر
الدددیون فعددال  فیددفع مخسددها  فددإذا اسددتوفاها يف ة مالّیدد ر یقدّد  نسدنة االسددتیفاء  وبددنی أ

باح سنة االستیفاء. ر السنة اآلتیة كان الزائد عىل ما قّد   من أر
إن جاز ق اخلمس بالربح  جرّ یتعلّ  :1252مسألة   الدفع إیل آخر  تأخیر  د حصوله و

السنة احتیاطا  للمؤونة  فإذا أتلفه ضمن اخلمس  وكذا إذا أسرف يف صرفه أو وهبه أو 
الئقددة  اشددترى أو بدداع عددىل حنددو املحابدداة فیمددا إذا كانددت اهلبددة أو الشددراء أو البیددع غیددر 

إذا علم أنّ  بدا  أنوجه لیس علیده مؤوندة يف بدايق السدنة فداألحوط بشأنه  و إیل  یبدادر  و
 ره إیل هنایة السنة.یؤّخ  دفع اخلمس وال

املؤونددة إیل  أثنداء السدنة فاملسدتثین هدو إذا مدات صداحب الدربح يف :1253مسـألة 
  .حنی املوت فقط

مخدس مدا تركده وجدب علیده أداؤه   ؤّدِّ ُید  ثده ملمورّ  إذا علم الوارث أّن  :1254مسألة 
إذا علم أنّ  ق به اخلمدس وجدب إخدراج مخسده مدن أصدل تركبده لّ ه أتلف ماال  له قد تعو
 یوِص  یعطیه ومل ن الممّ  یعتقد اخلمس أو ن النعم إذا كان املوّرث ممّ  دیون كغیره من ال

 .كلتا الصورتنی يفاملؤمن  ن اخلمس حمّلال  للوارثبأدائه من تركبه  كا
 یکدن مله  عدمده انکشدف أّندع اخلمس فتبنّی ه ربح فدفإذا اعتقد أنّ  :1255مسألة 
كدان  يف ماله فیجوز  مخسل  أن یرجع به عىل املعطى له مع بقاء عینه  وكذا مع تلفها إذا 

بدح يف أوّ عاملا  باحلال  وأمّ  ل السدنة فددفع اخلمدس باعتقداد عددم حصدول مؤوندة ا إذا ر
لدده الرجددوع إیل   جيددز  ملحمتسددبة  تکددن ملمؤونددة  دالددربح لتجددّد عدددم كفایددة  زائدددة فتبددنّی 
 ا إذا تلفت. مع بقاء عینه فضال  عمّ حّّت املعطى له 
إن كان یتعلّ  :1256مسألة   ر املالدك یتخّید  أّن ق بدالعنی إاّل اخلمس  میع أقسامه و
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د انهتاء السنة ف يف العنی بعله التصرّ   ال جيوزلعنی ودفع قیمهتا من النقود  وبنی دفع ا
كدانلده التصدرّ   جيوز القبل أدائه  بل  إن  اخلمدس باقیدا  يف  مقددار  ف يف بعضدها أیضدا  و

إذا ضددمنه يف ذمّ البقّیدد كم الشددرعّي ة  و یسددقط احلددّق  تدده باملددداورة مددع احلددا مددن  صددّح و
 ف فهیا.التصرّ  العنی فیجوز 
أو  لتقصدیر  - ا العتقدادهتّمدس إّمد بشركة املدؤمن مدع مدن ال ال بأس: 1257مسألة 
به أو لعصیا -  قصور مدن قبدل  یلحقده وزر  والالددین   نه وعدم مباالتده بدأمر بعدم وجو
یکه  جُي  شر  ته يف الربح.ترج مخسه من حّص  أن هیزو

ف يف العنی بعد انهتاء السدنة قبدل دفدع اخلمدس  ولدو التصرّ   جيوز ال: 1258مسألة 
كدان االجّتد ار ف فهیا باالجّت تصرّ  سدة املخمّ  ة وكدان الوفداء بدالعنی غیدر  دا يف الذّمد ار فدإن 
كدان االجّتدت املعاملة ولکن یلزمه دصّح  إن   ار فع مخس تلك العنی ولو من مدال آخدر  و

حاجدة إیل  مدن غیدر  - املة أیضا  إذا كان طرفها مؤمنا  ت املعبعنی ما فیه اخلمس صّح 
كم الشدرعّي  ه إذا وههبددا ولکدن ینتقدل اخلمددس حینئدذ  إیل البددل  كمدا أّند - إجدازة احلدا

ینتقل اخلمس إیل ذمّ ملؤمن صّح    .ة الواهبت اهلبة و
مدة تّمدس أموالده ألحدد الوجدوه املتقّد  ن الینتقل إیل املؤمن ممّ  ما ة كّل ىل اجلملوع

ذلدك  )علدهیم السدالم( ةاألمّئد ف فیه  وقدد أحدّل له التصرّ  انا  میلکه فیجوز  عاملة أو جمّ 
ف للمدؤمن يف أمدوال هدؤالء فیمدا إذا التصرّ  ال  مهنم علهیم  وكذلك جيوز لشیعهتم تفّض 

عددىل مددانع  أ للمددؤمن والددوزر َنددهْ ون متلیددك فدديف مجیددع ذلددك یکددون الَ أباحوهددا هلددم مددن د
.اخلمس إذا كان مقّص   را 
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 املبحث الثاين
 اخلمس ومصرف  مستحّق 

نصددفنی: نصددف إلمددام  - زمددان الغیبددة - م اخلمددس يف زماننددایقّسدد :1259مســألة 
یف(ة املنتظر احلّج  العصر  تدامهم ونصدف لبدن هاشدم: أی )عّجل اهلل تعایل فرجده الشدر

یشترط يف كیهنم وأبناء سبیلهم  و العدالدة   یعتبدر  هذه األصناف مجیعا  اإلمیان وال ومسا
یعتبر  یکديف يف ابدن السدبیل الفقدر  الفقر  و ا  يف مي ولدو كدان غنّیديف بلدد التسدل يف األیتام و
 اة. عرفت يف الزك بقرض وحنوه عىل ما من السفر  یتمّکن  ملبلده إذا 

بدددا  اع كثدددر  سدددفره معصدددیة  وال یکدددون ال أن تبدددار واألحدددوط وجو  مدددن قددددر  یعطدددى أ

 إیل حمّل میکنه فیه حتصیل نفقة الرجوع إیل بلده. وأ   یوصله إیل بلده ما
بددا  أن :1260مســألة  كثددر  الفقیددر  ىیعطدد ال األحددوط وجو دفعددة  مددن مؤونددة سددنته أ
 إأّمدا واحدة  و

ُ
جيا  حدّّت بلدغ مقددار  يعطدذا   أعطداؤه الزائدد  وز جيد مؤوندة سدنته فدال تددر
 . علهیا بال إشکال
عدىل إعطداء  االقتصدار  عىل إعطاء صنف واحد  بل جيوز  البسط واالقتصار  وجيوز 

 واحد من صنف.
)صدىّل اهلل  النديّب  جدّد  - املراد من بن هاشم من انتسب إیل هاشدم :1261مسألة 
  لده زكداة غیدر س وحتدّل خلمدلده ا حیّل  فال ا إذا كان االنتساب باألّم أمّ  باألب  علیه وآله(
كدان األویل  والعبداّس  والعقدیّل  بدنی العلدوّي  يف اهلامشّي  فرق ال  واهلامشّي  إن  وغیدرهم و

 .بل الفاطمّي  تقدل العلوّي 
ندة العادلدة  نعدم  بالبیّ عدى االنتسداب إیل هاشدم إاّل ق من اّد یصّد  ال :1262مسألة 



 457/  مستحّق اخلمس ومصرفه - كباب اخلمس 

 

یکدديف الوثددوق  حبكدده  كمددا أو مددا عي لدده يف بلددده األصددّل املددّد  یکدديف الشددیاع واشددهتار 
 .منشأ عقالّ   واالطمئنان به من أّيِ 

عىل األحوط إعطاء اخلمس ملدن جتدب نفقتده عدىل املعطدي   جيوز ال: 1263مسألة 
إن كان للتوسعة علیه ع به علیده  یوّس  إذا كان عنده ما - زائدا  عىل النفقة الالزمة - و

 
ُ
كما إذا كان للولد زوجة  - الزمة للمعطي ر خرى غینعم إذا كان لواجب النفقة حاجة  

 مة.الشروط املتقّد  ر للمعطي تأمیهنا من مخسه مع توفّ  جيوز  - جتب نفقهتا علیه
 یکدون ال أن   بل األحوط لزوما  اعتبار إعطاء اخلمس ملن یصرفه يف احلرام  جيوز الو

إغدراءعدىل اإلث يف الدفع إلیده إعاندة  إن و  ه يف احلدرام  كمدا أّن یصدرف یکدن  مل بدالقبیح و
 بالفسق. أو املتجاهر  األحوط لزوما  عدم إعطائه لتارك الصالة أو شارب اخلمر 

یه مدع للمالك دفع النصف املذكور )سهم السادة( إیل مسدتحقّ  جيوز  :1264مسألة 
كم الشرعّي استجماع الشروط املتقّد  إن كان األحوط استحبابا  الدفع إیل احلا  .مة  و

 (علیده وعدىل آبائده أفضدل الصدالة والسدالم)النصف الراجع لإلمدام  :1265مسألة 
ا بالددفع إلیده یرجع فیه يف زمان الغیبة إیل نائبه وهو الفقیه املأمون العارف  صدارفه إّمد

بصرفه فیده  كددفع  )علیه السالم( یوثق برضاه الستئذان منه يف صرفه  ومصرفه ماأو ا
وغیدرهم  واألحدوط  (زادهم اهلل تعایل شدرفا  )ت الساداننی من ضرورات املؤمننی املتدیّ 

 .فاألهّم    والالزم مراعاة األهّم )علیه السالم( ق به عنهتصّد ة النیّ  استحبابا  
إقامدة  - فیه املرشدون واملسترشددون الذي قّل  - مصارفه يف هذا الزمان ومن أهّم 

یا الشرع املقدّد  ینددرج قواعدده وأحک س ونشدر دعامئ الدین ورفع أعالمه  وترو امده  و
يف ذلك تأمنی مؤونة أهل العلم الصاحلنی الدذین یصدرفون أوقداهتم يف حتصدیل العلدوم 

إرشاد الضالّ الدینیّ  نی ونصح املؤمننی ووعظهم ة  الباذلنی أنفسهم يف تعلمي اجلاهلنی و
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إصالح ذات بیهنم  وحنو ذلدك مّمد  یرجدع إیل إصدالح دیدهنم وتكیدل نفوسدهم وعلدّو  او
هّبدد سددت أمسدداؤه  واألحددوط لزومددا  مراجعددة املرجددع شددأنه وتقّد  تعددایل مدرجدداهتم عنددد ر

 ة.لع عىل اجلهات العامّ األعلم املّط 
  بدل جود املستحّق نقل اخلمس من بلده إیل غیره مع عدم و جيوز  :1266مسألة 
جيدوز  یکن مل مع وجوده إذا  دفعده يف البلدد  النقدل تسداهال  وتسداحما  يف أداء اخلمدس  و
إن كان هو يف البلد اآلخر  قیر إیل وكیل الف كم الشدرعّي  كما جيوز  و   دفعه إیل وكیل احلا
كم الشرعّي وكذا إذا وكّ   ینقله إلیه. ُثَّ  املالك فیقبضه بالوكالة عنه ل احلا
 ندا  متمکّ  یکن  ملبلد املالك و فیه اخلمس يف غیر إذا كان املال الذي  :1267مسألة 

 ندا  مدن إعطداء قیمتده فدورا  متمکّ  ولکدن كدان لتدأخیر  مع امن إعطائه من نفس العنی إاّل 
الددفع مدن العدنی ولکدن الدالزم  ر یتیّسد إیل أن لده التدأخیر  ذلك  بل جيدوز  علیهجيب   مل

 عدم التساهل والتسامح يف ذلك.
یترّتدد اخلمددس  جددرّ یتعددنّی  ال :1268مســألة  ه إذا ب عددىل ذلددك أّنددد عددزل املالددك  و

یط  فتلددف بددال - مددثال   - يف بلددده حّق م وجددود املسددتلعددد عزلدده ونقلدده إیل بلددد آخددر  تفددر
مندده  نعددم إذا قبضدده وكالددة عددن  يّق بَ َبدداْلُ  یفددرغ مالدده مددن اخلمددس بددل علیدده ختمددیس ال

كم الشدرعّي  املستحّق  لده بدإذن موكّ  فیمدا قبضده  ولدو نقلده بعدد ذلدك یتعدنّی  أو عن احلا
یط مل فتلف من غیر   یضمن.  تفر

احتسابه علیه من سهم  جاز  ّي اهلامش ذّمة الفقیر  ن يفإذا كان له دی :1269مسألة 
كم الشددرعالسدد  الدددائن ا بدددون مراجعتدده ففیدده إشددکال  فددإن أرادأّمددو ّي ادة  راجعددة احلددا

إیفائده  قدبض سدهم السدادة ويف يف ّي اهلدامش یتوّكدل عدن الفقیدر  ومدا  أنذلك فاألحوط لز
.استیفائه دینه وأخ يف ل الفقیر   أو أّنه یوّكِّ دینه  ذه لنفسه مخسا 
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 فلیس له احتسابه من سهم اإلمام ّي امشاهل غیر  ذّمة الفقیر  ا إذا كان له دین يفمّ أو
كددان عدداجزا  عددن أحددّّت إ )علیدده السددالم( كددان مسددتحقّ دائدده  نعددم إذا   مدداما  لسددهم اإلذا 
 يف مدّر  وفدق مدا - یعطیده منده لده أن عن ذلك الددین جداز  ّض النظر بغ )علیه السالم(

 به دینه. له أن یيف ذا قبضه جاز فإ - (1265)لة املسأ





 

 

 باملعروف والهني عن املنکر مر ألا باُب كِ  

 كتاب األمر باملعروف والهني عن املنكر

  مهّیهتما وموارد وجوهبما واستحباهبماأّول:  األ فصلال
   الثاين: يف شرائطهما فصلال
   الثالث: یف مراتهبما فصلال
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 باملعروف والهني عن املنكر مر ألكتاب ا

 ّول األ فصلال
 ا وموارد وجوهبما واستحباهبماممهّیهتأ

 :تعایلهني عن املنکر  قال اهلل باملعروف وال ة األمر من أعظم الواجبات الدینیّ  إّن 
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أ ي  ر  و 

ك  ن  م  ن  ال  ن  ع  و  و ه 
 
أ ك  ل  و  ئ 

ون   ح  ل  ف  م  م  ال   .﴾ه 
ا فسددت نسداؤكم  كیدف بکدم إذ)ه قدال: أّند )صدىّل اهلل علیده وآلده( روي عن النديّب 
یکددون ذلددك  ( تهنددوا عددن املنکددر  وف وململعرتددأمروا بددا  وفسددق شددبابکم  ومل فقیددل لدده: و

مدرمت بداملنکر  كیدف بکدم إذا أ)  فقدال: (عدمن): )صىّل اهلل علیه وآلده( اهلل؟ قال رسول یا
یکدون ذلدك؟ فقدال:  فقیدل لده: ؟(وهنیمت عدن املعدروف مدن   وشدرّ   نعدم)یدا رسدول اهلل و

؟ املعروف منکرا  واملنکر ذلك كیف بکم إذا رأیمت   .(معروفا 
تقددام  والهنددي عددن املنکددر بدداملعروف  بدداألمر  أّن ) :)علددهیم السددالم( وقددد روي عددهنم
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داملکاسدب  ومتندع املظدامل  وتُ  وتدأمن املدذاهب  وحتدّل   الفرائض ینتصدف   ضاألر ر عّمَ و
نکدر  وتعداونوا ما أمروا بداملعروف  وهندوا عدن امل یزال الناس ریر  للمظلوم من الظامل  وال

 یکدن ملبعضهم عىل بعدض  و طیفعلوا ذلك نزعت مهنم البركات وسلّ     فإذا ملعىل البرّ 
 .(يف األرض وال يف السماء هلم ناصر 

كددون املعددروف واجبددا   بدداملعروف والهنددي عددن املنکددر  جيددب األمددر  :1270مســألة  مددع 
بدده عندئددذ  كفدداّ   واملنکددر   یسددقط بقیددام الددبعض بدده  نعددم وجددوب إظهددار  حرامددا   ووجو

یسدقط بفعدل الدبعض   ال أو فعدال  مدن تدرك الواجدب أو فعدل احلدرام عیدّن  الکراهة قوال  
ن نلدیق أ )صىّل اهلل علیده وآلده( أمرنا رسول اهلل: قال )علیه السالم( املؤمننی أمیر  وعن

 .(ةرَّ ِه فَ کْ جوه مُ أهل املعاص بو
كدان بده  ر ا   فدإذا أمدبه مستحبّ  ا  یکون األمر إذا كان املعروف مستحبّ  :1271مسألة 
إن ملمستحقّ   علیه إث وال عقاب. یکن  ملبه  یأمر   ا  للثواب  و
یلزم أ أو  إیدذاء املدأمور عدىل حندو یسدتلزم  یکدون ال أن باملسدتحّب  راعى يف األمر یُ  نو

ده يف ثقددیال  علیدده حبیددث یزّهدد یکددون ال فیدده عددىل مددا مددن االقتصددار ُبددّدَ  الهانتدده  كمددا إ
 املکروه.الدین  وهکذا احلال يف الهني عن 
 الثاين فصلال

 يف شرائطهما
یشترط يف وجوب األمر    باملعروف الواجب  ويف الهني عن املنکر  و

ُ
 : مور 

روف عددىل اجلاهددل بدداملع األمددر جيددب  الولددو إمجدداال   فدد ملعددروف واملنکددر معرفددة ا ل:األّو 
م عددىل اجلاهددل بدداملنکر  نعددم قددد جيددب الددتعلّ  الهنددي عددن املنکددر  جيددب البدداملعروف  كمددا 

 ل والهني عن الثاين.باألوّ  مة لألمر مقّد 
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بدالهني   املنکدر  عدن بداملعروف بداألمر  وانهتداء املهندّي  املدأمور  احتمال ائتمار  الثاين:
بدنی  املشدهور یکبدرث هبمدا ف أو الهندي وال یبدا  بداألمر  ه الحیتمل ذلك  وعلم أنّ   فإذا مل
یتددرك  العلیدده ءيء جتاهدده  ولکددن  جيددب ال هأّندد )رضددوان اهلل تعددایل علددهیم( الفقهدداء

ولدو مددع عدددم  الکراهددة فعدال  أو قددوال  لتركدده املعدروف أو ارتکابدده املنکددر  االحتیداط بإظهددار 
 احتمال االرتداع به.

يف تدرك املعدروف  بصددد االسدتمرار  یکون تارك املعروف أو فاعل املنکدر  أن الثالث:
ءيء  بدل جيدب  ملص عن عصدیانه عىل ارتداع العا وارتکاب املنکر  فإذا كانت أمارة

ا  به  مفن تدرك واجبدا  أو فعدل حرامدا  واحتمدل د احتمال ذلك احتماال  معتّد  جرّ  جيب ال
ءيء جتاهده  ولدو عدرف مدن الشدخص عزمده جيدب  مله كونه منصرفا  عنده أو نادمدا  علید

 .ة واحدة وجب أمره أو هنیه قبل ذلكأو ترك املعروف ولو ملرّ  عىل ارتکاب املنکر 
كدان معدذورا   زا  يف حّق منّج  أن یکون املعروف واملنکر  الرابع: يف فعلده  الفاعل  فإن 
تركدده لددیس  مددا مددا فعلدده مبدداح ولددیس حبددرام أو أّن  أو تركدده املعددروف العتقدداد أّن  املنکددر 

أو احلکدددم اجهتدددادا  أو تقلیددددا  بواجدددب وكدددان معدددذورا  يف ذلدددك لالشدددتباه يف املوضدددوع 
معدذورا  يف فعلده وذلدك يف بعدض املدوارد كمدا إذا  یکدن ملذا إذا ءيء جتاهه  وك جيب مل
 ه يف امتثدال األهدّم عدن اجلمدع بدنی امتثدال تکلیفدنی بسدوء اختیداره وصدرف قدرتد عجز 

إن كانددت وظیفتدده عقددال  اإلتیددان بدداألهّم  يف تددرك املهددّم  معددذورا   یکددون اله مهنمددا فإّندد  و
 منی.القبیحنی بل واملحرّ  انتخابا  ألخّف 
قتدل یدر  الشدارع بوجدوده مطلقدا  كاإلفسداد يف األرض و ا المّمد لو كان املنکر هذا و

ا فا  فضدال  عّمدمکلّ  املباشر یکن   مل ومن الردع عنه ولُبّدَ  الالنفس املحترمة وحنو ذلك ف
 إذا كان جاهال  باملوضوع أو باحلکم.
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يف نفسده  ىل اآلمر ع ضرر  باملعروف والهني عن املنکر  من األمر  ال یلزمأن  اخلامس:
دة   ل عدایتحّمد منده وقوعده يف حدرج ال یلزم الكذا به  و املعتّد  أو عرضه أو ماله باملقدار 

ة عندد ّیدثابدة مدن األمهّ كونده بَ   إذا أحدرز علیده ذلدك إاّل  جيب ملأو احلرج  فإذا لزم الضرر 
نی العلدم بلدزوم بد فیمدا ذكدر  فدرق الأو احلرج  و ل الضرر ن دونه حتمّ س يوالشارع املقّد 
 به عند العقالء املوجب لصدق اخلوف. به أو االحتمال املعتّد  أو الظّن  الضرر 

إذا كان يف األمر  ببعض املسلمنی يف  خوف اإلضرار  باملعروف أو الهني عن املنکر  و
به  نعم إذا كان املعروف وامل نفسه أو عرضه أو ماله املعتّد    نکر به سقط وجو

ُ
 مور من األ

ة املحتمدل  ّیدحتمدال وأمهّ ة االمن املوازنة بنی اجلدانبنی بلحدام قدّو ُبّدَ  الة شرعا  فاملهمّ 
  ّ  بسقوط الوجوب به. حیکم الا فر

بصددنف مددن  بدداملعروف والهنددي عددن املنکددر  وجددوب األمددر  تددتّص  ال: 1272مســألة 
الندداس دون صددنف  بددل جيددب عنددد اجتمدداع الشددرائط املددذكورة عددىل العلمدداء وغیددرهم 

به ما دام كون  ة واألغنیاء والفقراء  والوالرعیّ اق والسلطان ول والفّس والعد یسقط وجو
إن قدام الدبعض  دا هدو وظیفتده مدن املقددار  الشخص تاركدا  للمعدروف وفداعال  للمنکدر   و

 له منه.  ر املتیّس 

 الثالث فصلال
 یف مراتهبما

 :مراتب املعروف والهني عن املنكر ب ولألمر 
ره مدن تدرك املعدروف أو وتدذمّ  بده انزجداره القلديّب  ف بعمل یظهر املکلّ یأيت  أن ویل:األُ 

عنه أو ترك الکالم معه أو  االنزعاج من الفاعل أو اإلعراض والصّد  فعل املنکر  كإظهار 
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 عىل كراهة ما وقع منه. حنو ذلك من فعل أو ترك یدّل 
ینصحه   األمر  الثانية: یذكر والهني باللسان والقول كأن یعظ الفاعل و  أعّد  له ما و
ه اهلل لده مدا أعدّد  للعاصدنی مدن العقداب األلدمي والعدذاب يف اجلحدمي  أو یدذكر  تعایلاهلل 
ات النعمي  ومنده التغلدیظ يف الکدالم يف جنّ  للمطیعنی من الثواب اجلسمي والفوز  تعایل

. یکون ال وعدم اإلقالع عن املعصیة  ا والوعید عىل املخالفة  كذبا 
ك األذن أو الضدددرب أو رْ ة يف املندددع عدددن ارتکددداب املعصدددیة بَفدددل القدددّو إعمدددا الثالثـــة:

 ا كان من وظائف املحتسب يف بعض األزمنة السدابقة  ويف جدواز احلبس وحنو ذلك ممّ 

مراعدداة  یتددرك أو نائبدده إشددکال فددال )علیدده السددالم( إذن اإلمددام هددذه املرتبددة مددن غیددر 
 االحتیاط يف ذلك.

 بنی الفقهاء ة وضعفا   واملشهور درجات متفاوتة شّد واحدة من هذه املراتب  ولکّل 
 القلديّب  اإلنکدار  ب بدنی هدذه املراتدب  فدإن كدان إظهدار الترّتد )رضوان اهلل تعدایل علدهیم(

إاّل  اقتصر  كافیا  يف الزجر  ذلدك أنکدره بیدده  ولکدن  یکدِف   مل باللسان  فإن  أنکر علیه  و
  أّن  املختار 

ُ
حیتمدل كونده  أو النداهي مدا اآلمدر  واحددة فیختدار  ولینی يف درجدةاملرتبتنی األ

 را  مهنما وقد یلزمه اجلمع بیهنما. مؤثّ 
  بة عىل عدم تأثیر ا املرتبة الثالثة فهي مترتّ وأمّ 

ُ
 ولینی.األ

یلزمه يف املراتب   یکدِف    إذا ملإاّل  إیل األشّد ینتقل  الثالثة الترتیب بنی درجاهتا فالو
مدن بعدض  ق به املرتبة الثانیة أخدّف تبحقّ  ا یکون بعض ماّ  إیذاء  أو هتکا   ور األخّف 
 مددا تبحّقدد

ُ
ّ ددق بدده املرتبددة األ یددردع العدداص عددن  ن أنِطددالفَ  ن البصددیر ا یددتمکّ ویل  بددل ر

  ذلك.یوجب إیذاءه أو هتکه فیتعنّی   ا المعصیته 
إیل االنتقددال   جيددز  ملراتددب املددذكورة يف ردع الفاعددل امل تکددِف   إذا مل :1273مســألة 
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عضو من ید أو رجل أو غیرمهدا أو إعابدة عضدو  ف عىل كسر اجلر  والقتل وكذا إذا توقّ 
إذا أّد   جيوز اله شلل أو اعوجاج أو حنومها فإنّ ك  ى الضدرب إیل ذلدكءيء مدن ذلدك  و
-  

 
ة والناهي لدذلك  فتجدري علیده أحکدام اجلنایدة العمدّید ضمن اآلمر  - أو عمدا   خطأ

 ة إن كان یّ ائإن كان عمدا  واخلط
 
  .خطأ

كدان یترّتد )علیه السالم( لإلمام نعم جيوز  ب عدىل معصدیة الفاعدل ونائبده ذلدك إذا 
 من جرحه أو قتله  وحینئذ  ال ضمان علیه. مفسدة أهّم 

 الرابع فصلال
 أحكامهما سائر يف 

ّكدد :1274مسـألة  ف املکّلدد يف حددّق  بدداملعروف والهنددي عددن املنکددر  د وجددوب األمددر یتأ
هئدا لصالة وأجزاأهله  فیجب علیه إذا رأى مهنم الهتاون يف الواجبات  كابالنسبة إیل 
الواجبدددة أو  القدددراءة واألذكدددار  ةیدددأتوا هبدددا عدددىل وجههدددا  لعددددم صدددّح  ال وشدددرائطها  بدددأن

روا أبددداهنم ولباسددهم مددن النجاسددة عددىل الوجدده یطّهدد وا وضددوءا  صددحیحا  أو الأیتوّضدد ال
  . یأتوا هبا عىل وجههام حّّت ملتقّد الصحیح أمرهم باملعروف عىل الترتیب ا

مددات كالغیبددة ة الواجبددات وكددذا إذا رأى مددهنم الهتدداون يف املحرّ وكددذا احلددال يف بقّیدد
مدات ذلدك مدن املحرّ  والنمیمة والعدوان من بعضهم عىل بعض أو عىل غیدرهم أو غیدر 

 مددر األ  ینهتددوا عددن املعصددیة  ولکددن يف جددواز حددّّت  یهندداهم عددن املنکددر  ه جيددب أنفإّندد

ین بغیر  باملعروف والهني عن املنکر  جيدري جمدراه مدن   ومدانّی القول اللّ  بالنسبة إیل األبو
إشکال ف مة نظر املراتب املتقّد   االحتیاط يف ذلك. یترك الو
 یدر ه غأّند َم ِلدفداق وُع إذا صدرت املعصدیة مدن شدخص مدن بداب االتّ  :1275مسألة 
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بة  فإهّن یتب مهنا   ه ملعازم عىل العود إلهیا لکنّ  ا واجبدة عقدال  حلصدول وجب أمره بالتو
  األمن من الضرر 
ُ
 جيدب الا مدع الغفلدة فدالفاعدل إلهیدا  أّمدهبا  هذا مع التفدات  خروّي األ

 . إن كان هو األحوط استحبابا   أمره هبا و
 :فائدة

كابر بداملعروف  مدن أعظدم أفدراد األمدر  إّن  :)رضدوان اهلل تعدایل علدهیم( قال بعض األ
وصددا  بالنسددبة إیل رؤسدداء الدددین ها  خصوأعالهددا وأتقهنددا وأشددّد  املنکددر  والهنددي عددن

ینزع رداء املنکر  أن یسدتكل حمرّ  یلبس رداء املعروف واجبه ومندوبه  و مه ومکروهه  و
ینزّ  میددة  و  ذلددك مندده سددبب تدداّم  ههددا عددن األخددالق الذمیمددة  فددإّن نفسدده بدداألخالق الکر

كمددل ذلددك بدداملواعظ احلسددنة لفعددل الندداس املعددروف  ونددزعهم املنکددر  خصو صددا  إذا أ
 النفدوس والعقدول أشدّد  داء دواء  وطدّب  مقام مقاال   ولکّل  لکّل    فإّن بةّهِّ رَ بة والُ ّغِ رَ الُ 

بدداملعروف  ان  راتددب كثیددرة  وحینئددذ  یکددون قددد جدداء بددأعىل أفددراد األمددر بدددألا مددن طددّب 
 .  والهني عن املنکر

 ام خت
 وفي  مطلبان

 لاملطلب األّو 
 املعروفاليت هي من  مور األُ بعض  كر  ذ يف

ـن  ﴿ :تعدایل   قدال اهللتعدایلاالعتصدام بداهلل  مهنا: م  ـم  و  ص  ت  ع  ـ ي  الل   ـب  ق  لـد  ـــــد  ه  ـه  ف   ى  ي  إ 
ر   يص  ق  ت  س   تعایل أوحى اهلل)قال: ه أنّ  )علیه السالم( وروي عن أب عبد اهلل ،﴾م  ــــــاط  م 
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 ُثَّ  تده دي دون أحد من خليق عرفت ذلك من نیّ إیل داود: ما اعتصم ب عبد من عبا
 .( جعلت له املخرج من بیهنّن إاّل  هیّن کیده السماوات واألرض ومن فتَ 

عدىل    الرؤوف الرحمي رلقه العامل  صاحله والقدادر سبحانه ل عىل اهللالتوكّ  ومهنا:
 قضاء حواجئهم. 
إذا مل    لیتوّكدد ْن ل علیده تعدایل فعدىل َمدیتوّكد  و

َ
مدع عجددزه غیدره  ىلم نفسده  أم َعد ىلم َعد 

م  ﴿: تعایلوجهله؟ قال اهلل  ل  ـــو  ك   و  ت  ـ ن  ي  ـى الل   ل  ه  ع  ه  ـــــو  ح  ـــه  ف  ب   وروي عدن أب عبدد اهلل ﴾س 
 .(ل أوطنافإذا ظفرا  وضع من التوكّ جيوالن    ین والعزّ الغِ )ه قال: أنّ  )علیه السالم(

فیمددا قددال:  )علیدده السددالم( ؤمننیاملدد  فعددن أمیرتعددایل بدداهلل حسددن الظددّن  ومهنــا:
عبده املؤمن    كان اهلل عند ظّن عبد مؤمن باهلل إاّل  حیسن ظّن   هو الوالذي ال إله إاّل )
تلدف  ُثَّ  یستحي أن یکون عبده املؤمن قد أحسدن بده الظدّن  اهلل كرل بیده اخلیر  ألّن 
 .(وارغبوا إلیه فأحسنوا باهلل الظّن ه ورجاءه  ظنّ 

م  ﴿: ایلدددددتع عن حمارم اهلل  قدال اهلل عند البالء  والصبر   الصبر ومهنا: ن   ف  ى ــــــا ي  ــــــإ  و 
ر  ــــالص    ج  اب 

 
ه  ـــــون  أ ي  ـــر  غ   )صدىّل اهلل علیده وآلده( وروي عدن رسدول اهلل ﴾اب  س  ـــــــح   ر  ـــــم  ب 
 النصدر    واعلدم أّن ا  كثیدر تکدره خیدرا   عدىل مدا يف الصدبر  فإّن  فاصبر )ه قال: يف حدیث أنّ 

  وعددن (را  یسدد مددع العسددر    إّن یسددرا   مددع العسددر  الفددرج مددع الکددرب  فددإّن  مددع الصددبر  وأّن 
إن الظفددر  ر ویعدددم الصددب ال) ال:ه قددأّندد )علیدده السددالم( مننیاملددؤأمیر   (طددال بدده الزمددان و
:  )علیه السالم( وعنه عند املصیبة حسدن مجیدل  وأحسدن  صبران: صبر  الصبر )أیضا 
 .(علیك تعایل م اهللما حرّ  عند الصبر ن ذلك م

ة ة أفضدل عندد اهلل مدن عّفدما عباد) :)علیه السالم( ة  فعن أب جعفرالعفّ  ومهنا:
بطندده  مددن عددّف  ا شددیعة جعفددر إّندد) :)علیدده السددالم(   وعددن أب عبددد اهلل(بطددن وفددرج
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یدت أولئدك إذا رأجهاده  وعمل خلالقده  ورجدا ثوابده  وخداف عقابده  فد وفرجه  واشتّد 
 .)علیه السالم((  فأولئك شیعة جعفر

اهلل   زّ مددا أعدد)ه قددال: أّندد )صددىّل اهلل علیدده وآلدده( احللددم  روي عددن رسددول اهلل ومهنــا:
ل أوّ )ه قددال: أّندد )علیدده السددالم( مننیاملددؤ   وعددن أمیددر (حبلددم قددّط    وال أذّل  هددل قددّط 

 )علیده السدالم( ان الرضدوعد (النداس أنصداره عدىل اجلاهدل حلمه أّن عوض احللمي من 
 .  (ن حلیما   یکوالرجل عابدا  حّّت  یکون ال)ه قال: أنّ 

تواضدع  ْن َمد)ه قدال: أّند )صىّل اهلل علیه وآلده( التواضع  روي عن رسول اهلل مهنا:و
حرمده  خفضه اهلل  ومن اقتصد يف معیشته رزقه اهلل ومدن بدّذر  ر تکبّ  ْن هلل رفعه اهلل ومَ 
كثر  اهلل  ومن  .(تعایله اهلل حبّ املوت أ ذكر  أ
 )صىّل اهلل علیده وآلده( إنصاف الناس ولو من النفس  روي عن رسول اهلل ومهنا:

عدىل  تعدایل ة األ  يف اهللد األعمال إنصاف النداس مدن نفسدك  ومواسداسیّ )ه قال: أنّ 
 .(حال كّل 

)صدىّل اهلل علیده  اشتغال اإلنسان بعیبه عن عیوب الناس  فعن رسول اهلل ومهنا:
ملدن  عدن خدوف النداس  طدوىب وجدّل  عدّز طوىب ملن شدغله خدوف اهلل )ه قال: نّ أ وآله(

ثوابدا   أسدرع اخلیدر  إّن ) :)صدىّل اهلل علیده وآلده(   وعنده(شغله عیبه عن عیوب املؤمننی
إّن البرّ  مدن النداس مدا یعمدى عنده  عقابا  البغي  وكىف باملرء عیبا  أن یبصر   أسرع الشرّ    و

 .(یعنیه یؤذي جلیسه  ا ال ركه  وأنطیع تیست اس  ا الالن من نفسه  وأن یعّیر 
 )علیده السدالم( املدؤمننی  روي عدن أمیرعند میلها إیل الشرّ إصالح النفس  ومهنا:
یرته أصددلح اهلل )ه قددال: أّندد عالنیتدده  ومددن عمددل لدیندده كفدداه اهلل  تعددایلمددن أصددلح سددر

 .(وبنی الناس أصلح اهلل ما بینه دنیاه  ومن أحسن فیما بینه وبنی اهلل
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ه أنّ  )علیه السالم( اهللبد الزهد يف الدنیا وترك الرغبة فهیا  روي عن أب ع ومهنا:
ره عیدوب من زهد يف الدنیا أثبت اهلل احلكة يف قلبه  وانطلق هبدا لسدانه  وبّصد)قال: 

  .(السالم  دار إیلالدنیا داءها ودواءها  وأخرجه مهنا ساملا  
نی  يف السنألقاك إاّل   الإيّن ): )علیه السالم( عبد اهللرجال  قال ألب  وروي أّن 

أوصیك بتقوى اهلل  والورع : )علیه السالم(  آخذ به؟ فقالفأوصن بشيء حّّت 
إیّ  )صىّل  لرسول اهللسبحانه تطمع إیل من فوقك  وكىف  ا قال اهلل  اك أنواالجهتاد  و
ٰل﴿ اهلل علیه وآله( لو  ك  إ  ن ي  ي  ن   ع  د   م  ن  م   ى  ا ت  ع  ت   و  ا م  ز 

 
ه  أ م   ا  اج  ا ب  ه  ن  ي   م  ح  ة  ال  ر  ه  ي  ز  ن    ﴾ااة  ال   

ٰل﴿ :تعایلوقال  ك  ف  ب  ج  ع  و  ا ت  م 
 
ٰلأ م  و  ه  ٰلال  و 

 
م  ا أ ه  عی  رسول  فإن خفت ذلك فاذكر  ﴾اد 

قوده من ووَ  وحلواه من التمر  ا كان قوته من الشعیر   فإّن )صىّل اهلل علیه وآله( اهلل
إذا أصبت  صیبة يف نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر عَ الّسَ  مصابك  ف إذا وجده  و

 . (یصابوا  ثله قّط   اخلالئق مل فإّن  )صىّل اهلل علیه وآله( برسول اهلل

 املطلب الثاين
كر    املنكر اليت هي من مور األُ  بعض يف ذ

فسدد ب یالغضد)ال: ه قدأّند )صدىّل اهلل علیده وآلده( فعدن رسدول اهلل  ضدبالغ مهنا:
الغضدب )ه قدال: أنّ  )علیه السالم( بد اهلل  وعن أب ع(العسل ّل اإلمیان كما یفسد اخلَ 

الرجل لیغضب مفا یدر   إّن )ه قال: أنّ  )علیه السالم( ب جعفروعن أ ( شرّ  مفتاح كّل 
ما رجدل غضدب عدىل قومده وهدو قدامئ فلدیجلس مدن فدوره   یدخل النار  فأّي أبدا  حّّت 
 ُن ْد یَ لْ ما رجل غضب عىل ذي رحم فَ  نه رجس الشیطان  وأّي ه سیذهب عذلك  فإنّ 
 .(ت سکنتالرحم إذا مّس    فإّن ُه ّسَ مَ یَ لْ فَ  منه
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 إّن )مددا قدداال: أهّن  )علهیمددا السددالم( وأب عبددد اهلل احلسددد  فعددن أب جعفددر  ومهنــا:
كل النار احلسد لیأ  )صدىّل اهلل علیده وآلده(   وعن رسدول اهلل(احلطب كل اإلمیان كما تأ
ه قددد دّب إلددیکم داء األمددم مدن قددبلکم  وهددو احلسددد إّند)به: ه قددال ذات یددوم ألصددحاأّند

یُ لیس حبالق الشعر  ولکنّ  تدزن  ّف ه أن یکدمند يجدنْ ه حالق الددین  و اإلنسدان یدده  و
 .(عىل أخیه املؤمن ذا غمز  یکون الو لسانه 

م مظلمدة مدن ظلد)ه قدال: أّند )علیده السدالم( بدد اهللالظلم  روي عن أب ع ومهنا:
مدن  ریدر  مدا ظفدر )ه قال:   وروي عنه أیضا  أنّ ( ماله أو يف ولدهأخذ هبا يف نفسه أو يف

كثددراملظلددوم یأخددذ مددن ِد  ّن إبددالظلم  أمددا  ظفددر  یأخددذ الظددامل مددن مددال  امّمدد  یددن الظددامل أ
 .(املظلوم

ه أّندد )صدىّل اهلل علیدده وآلدده( ه  فعددن رسددول اهللیق شددرّ بّ ن ُیدكددون اإلنسددان مّمدد ومهنـا:
 بدد اهلل  وعن أب ع(همقاء شرّ ین یکرمون اتّ الناس عند اهلل یوم القیامة الذ  شرّ )قال: 

 )علیده السدالم( وعنده (من خاف الناس لسانه فهو يف النارو)ه قال: أنّ  )علیه السالم(
 :  . هبذا املقدار ولنکبِف  (یق الناس لسانهض خلق اهلل عبد اتّ أبغ إّن )أیضا 

 نا ونعم الوكیلرا   وهو حسبال  وآخواحلمد هلل أوّ 
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 مستحدثات املسائل

(1 ) 
قتراضا  اإلیداع - ال

 ة عىل ثالثة أصناف:املصارف والبنوك يف الدول اإلسالمیّ 

وهدددو الدددذي یکدددون رأس مالددده مدددن مدددال شدددخص واحدددد أو أشدددخاص  :األهـــّل  .1
 مشتركنی.

 نا  من أموال الدولة.کّوَ وهو الذي یکون رأس ماله مُ  :احلكومّي  .2
ین رأس ماله. املشترك: .3  وهو الذي تشترك الدولة واألها  يف تکو

یدادة ألّنده ربدا  حمدّرم  االقتراض مدن البندوك األهلّید  جيوز ال :1مسألة   ولدوة بشدرط دفدع الز
یادة وأخذها وفاء  للشرط.  اقترض كذلك صّح القرض وبطل الشرط  وحیرم دفع الز

 من الربا طرق:للتخّلص  وقد ذكر 
كثر ن صداحب البندك أو مدن وكیلده املفدّوَ أن یشدتري املقتدرض مد مهنا:  ض بضداعة بدأ
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قرضه مبلغا  معّینا  من النقد ملدّدة معلومدة % مثال  بشرط أن یُ 20% أو 10من قیمهتا الواقعیة 
یشدترط فقان علهیا  أو یبیعه متاعا  بأقّل من قیمته السوقیّ یبّ  علیده يف ضدمن املعاملدة ة و
با   قرضه مبلغا  معّینا  ملّدة معلومة  فیقال: إّنه جيوز یُ  أن  فیه. االقتراض عندئذ  وال ر

تلو عدن إشدکال  واألحدوط لزومدا  االجتنداب عنده  ومثلده احلدال يف اهلبدة  ولکّنه ال
 واإلجارة والصلح بشرط القرض.
اء الددین مهدال يف أدة جعدل اإلحاباتیّ يف املعاملة الُ  ويف حکم جعل القرض شرطا  

 شرطا  فهیا.
ی ة دینار ددتبدیل القرض بالبیع  كأن یبیع البنك مبلغا  معّینا  كمائ ومهنا:  هدددد مندددبأز

ین دینار - . -  كمائة وعشر ین مثال   نسیئة ملّدة شهر
إن  یّ  یکن ملولکن هذا و  أّن صّحته بیعا  حمّل إشکال. ا  عىل التحقیق غیر قرضا  ربو

ین مدثال   وجيعدل  بیع البنك مبلغا  كمائة دینار ی مانع من أن ال  نعم نسیئة إیل شدهر
ددل ُع  یددد قیمهتددا عددىل املائددة دینددار َلددمْ الددثمن املؤّجَ خددرى تز

ُ
صددرف   وجددب أسددعار  ة  
یدد املائدة والعشدرون عدىل املائدة العمالت  قدار  یأخدذ    ويف هنایدة املدّدة میکدن أنما تز

يا مدن الددنانیر  لیکدون مدن الوفداء بغیدر  ن املشتري العملدة املقدّررة أو مداالبنك م  یسداو

 اجلنس.
ین  أن ومهنــا: ین دینددارا  نسددیئة ملددّدة شددهر یبیددع البنددك بضدداعة  بلددغ كمائددة وعشددر
يا من املشتري نقدا   ا ینقص عهنا كمائة دینار ُثَّ  مثال    . یشتر

ة نقدددا  ل قیددام البنددك بشددراء البضدداعیصددّح إذا اشددترط يف البیددع األوّ  یضددا  الوهددذا أ
ه عدن الشدرط ّو لدك  وأّمدا مدع خلدباألقّل من مثنه نسدیئة ولدو بإیقداع العقدد مبنّیدا  عدىل ذ

 به. بأس الف
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یالحظ أّن هذ ا  وهدو حتّقق للبنك غرضدا  أساسدیّ  ال - لو صّحت - ه الطرق وحنوهاو
عن أداء دینده عندد هنایدة األجدل وازدیداده  استحقاق مطالبة املدین  بلغ زائد لو تأّخر 

بدا املحدّرم ولدو  ّلما زاد التأخیر  فإّن أخدذ الفائددة بدإزاء التدأخیر ك يف الددفع یکدون مدن الر
.  كان ذلك بصیغة جعله شرطا  يف ضمن عقد البیع مثال 

یدداداالقتددراض مددن البنددوك احلکومّیدد  جيددوز ال :2مســألة  بددا  ة ة بشددرط دفددع الز   ألّندده ر
و اقتدرض كدذلك بطدل الشدرط كمدا بنی كون االقتراض مع الرهن أو بدونده  ولد فرق الب

إن َخ  یادة  ألّن  الیبطل أصل القرض و حتدت یدده مدن  میلدك مدا البندك ال عن شرط الز
 املال لیمّلکه للمقترض.

بقصدد االقتدراض  یقبض املال من البندك ال للشخص أن ص من ذلك جيوز وللتخلّ 
بدددوّي  كم الشدددرعّي  الر یرجدددع فیددده إیل احلدددا كدددذلك ن یقا للمدددؤمننی مّمدددّندددقدددد أِذ   وو بضددده 
 صارف املشروعة عىل أحد وجهنی: ّدد له من املف فیه وفق ما ُح بالتصرّ 
یعادلده  ع ذلك لیس له االمتناع عن دفع مداضمان ولکن م یتمّلکه من غیر  ا بأنإمّ 
 سقطه عنه.یُ   بنك ما ملیل الإ

إمّ  یدادة من غیر  - ا بأن حیتسبه قرضا  عىل نفسهو یکديف - ز عندئدذ  وفداؤه للبندك  و
لزمدده بدددفع یُ  البنددك سددوف ه عددىل الددوجهنی العلددم بددأّن یضددرّ  تبددرأ ذّمتدده بددذلك  واله وذاتدد

یادة أیضا    له دفعها إلیه. فلو طالبه هبا جاز  الز
مددع عدددم اشددتراط  -  عددین إقراضددها - ةاإلیددداع يف البنددوك األهلّیدد جيددوز  :3مســألة 

یادة   عین عددم إناطدة القدرض یدادة  البدالتزام البندك بد احلصول عىل الز  عدین  دفع الز
یددادة مل  بددن يف نفسدده عددىل أّن البنددك لددو ملی أن یطالهبددا مندده  فددإّن البندداء عددىل   یدددفع الز
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املطالبة جيتمع مع عدم االشتراط  كما جيتمدع البنداء عدىل عددم املطالبدة مدع االشدتراط  
 . عن اآلخر فأحدمها أجنيّب 

یدادة   -  عدین إقراضدها - ةاإلیداع يف البنوك األهلّید  جيوز ال :4مسألة  مدع شدرط الز
یدادة مل ولو فعل ذلك صّح اإِلیداع وبطدل الشدرط  تددخل يف   فدإذا قدام البندك بددفع الز

كدان واثقدا  مدن رضدا أصدحابه بدذلك حدّّت  ملکه  ولکن جيوز   عدىل له التصّرف فهیا إذا 
یادة شرعا   تقدیر   .- كما هو الغالب - علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للز

مددع اشددتراط  -  عددین إقراضددها - ةاإلیددداع يف البنددوك احلکومّیدد  ال جيددوز :5مســألة 
یادة فإنّ  با   هاحلصول عىل الز یدادة  نزلدة    بدلر إیدداع املدال فهیدا ولدو مدن دون شدرط الز
میکن اسدترجاعه مدن البندك لدیس هدو مدال البندك  بدل حبکدم  ما اإلتالف له شرعا  ألّن 

باح والفوائدد الديت جَي  املال املجهول مالکه  وعىل نهیدا الشدخص ذلك یشکل إیداع األر
ه مددأذون يف صددرفه يف ة قبددل إخدراج اخلمددس مهنددا  ألّندأثنداء سددنته يف البندوك احلکومّیدد
  .أتلفه ضمنه ألصحابه مؤونته ولیس مأذونا  يف إتالفه  فلو

كم الشددرعّي   هددذا إذا مل  مددع ترخیصدده للبنددك يف أداء عددوض یقددع اإلیددداع بددإذن احلددا
ینا لدیه من األموال  وأّمداملال املودع ممّ  كمدا  - ا اإلیدداع مدع اإلذن والتدرخیص املدذكور
كاّفد صدر  جيدري علیده حکدم اإلیدداع يف البندك  - ةذلك مّنا للمؤمننی  فیقدع صدحیحا  و
یدددادة املمنوحددة مددن ِقَبدددل البنددك وفددق قوانینددده فقددد أِذ   وأّمدداألهددّل  ودعنی ا للُمدددّنددا الز
 ننی.الفقراء املتدیّ عىل  خر ق بالنصف اآلمهنا مع التصّد  ف يف النصفبالتصرّ 

بددنی اإِلیددداع الثابددت الددذي لدده أمددد  - فیمددا تقددّدم - يف اإِلیددداع ال فددرق :6مســألة 
 داع املتحدّركدوبنی اإلید - بددملزم بوضع املال حتت الطل  عین أّن البنك غیر  - خاّص 
 ه ملزما  بوضع املال حتت الطلب.الذي یکون البنك فی - املسّمى باحلساب اجلاري -
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ة فیمدا تقدّدم مدن األحکدام  تشترك البنوك املشدتركة مدع البندوك احلکومّید :7مسألة 
التصدّرف فهیدا   جيوز الل معها معاملة جمهول املالك  فألّن األموال املوجودة لديا یتعام
كم الشرعّي   .من دون إذن احلا

ة يف ة واحلکومّیدراض من البنوك األهلیّ تقّدم كان حکم اإلیداع واالقت ما :8مسألة 
یلهددا ة  وأّمددا البنددوك الدديت یقددوم غیددر الدددول اإِلسددالمیّ  ة كانددت أم أهلّیدد - املسددلمنی بتمو

 أخذ الربا مهنم. اإلیداع فهیا بشرط احلصول عىل الفائدة  جلواز  فیجوز  - غیرها
میکن التخّلص وأمّ  یادة فهو حرام  و بقبض املال  منها االقتراض مهنا بشرط دفع الز

حاجددة إیل إذن  لدده التصددّرف فیدده بددال قتددراض  فیجددوز بقصددد اال مددن البنددك ومتّلکدده ال
كم الشرعّي    .احلا

(2) 
 االعتمادات

 االعتماد عىل قسمنی: 
یددد اسددتیراد بِ  ْن اعتمدداد االسددتیراد: وهددو أّن َمدد .1 إیل البنددك ة یتقددّدم ضدداعة أجنبّیددیر

بتسدددّلم مسدددتندات البضددداعة املسدددتوردة  البندددك  وجبددده دبطلدددب فدددتح اعتمددداد یتعّهددد
ة رة  وذلددك بعددد متامّیددوتسددلیمها إیل فدداتح االعتمدداد وتسدددید مثهنددا إیل اجلهددة املصددّدِ 

إرسدال  مراسدلة ر د واملصدّدِ املسدتورِ املعاملة بدنی  أو  راجعدة الوكیدل املوجدود يف البلدد  و
ق علهیدا  فواصفات املبّ واملا  وكیفا  حسب الشروط ة البضاعة كمّ القوامئ املحّددة لنوعیّ 

وقیام املستورد بدفع قسم مدن مثدن البضداعة إیل البندك  فإّنده بعدد هدذه املراحدل یقدوم 
 البنك بتسّلم مستندات البضاعة وأداء مثهنا إیل اجلهة املصّدرة.
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یددد يف اال د االسدتیراد إاّل تتلدف عددن اعتمدا اعتمداد التصددیر: وهدو ال .2 سدم  مفدن یر
 دبفدتح اعتمداد لددى البندك لیتعّهد يّب ارج یقدوم املسدتورد األجندبضداعة إیل اخلد تصدیر 

بعددد طددّي  البندك  وجبدده بتسدّلم مسددتندات البضدداعة وتسددید مثهنددا إیل البددائع املصدّدر 
. املراحل املشار   إلهیا آنفا 
كدان لالسدتیراد أم  أّن القسمنی ال :فالنتیجة تتلفدان يف احلقیقدة  فاالعتمداد سدواء أ
د البندك للبدائع بدأداء دیدن املشدتري وهدو مثدن البضداعة عىل أساس تعّهدیقوم  للتصدیر 

 املشتراة وتسّلم مستنداهتا وتسلیمها إیل املشتري.
كّمد من االعتماد  وهو أّن املصّدر  نعم هنا قسم آخر  ا  یقدوم بإرسدال قدوامئ البضداعة 

سددتوردة  وكیفددا  إیل البنددك أو فرعدده يف ذلددك البلددد دون معاملددة مسددبقة مددع اجلهددة امل
والبنك بدوره یعرض تلك القوامئ عىل تلك اجلهة  فدإن قبلهتدا طلبدت مدن البندك فدتح 

 یمّت تسلمي البضاعة وقبض الثمن. الوسیط إیل أن یقوم بدور  ُثَّ  اعتماد هلا 
ندددوك  میددع األقسددام املدددذكورة  فدددتح االعتمدداد لدددى الب جددواز  الظدداهر  :9مســألة 

 من اخلدمات. كر للبنوك قیامها  ا ذ جيوز  كما
ین من الفائدة: :10مسألة   یتقا  البنك من فاتح االعتماد حنو

وتسدّلم  ما یکون بإزاء خدماته له من التعّهد بدأداء دینده واالّتصدال باملصدّدر ل: األّو 
 مستندات البضاعة وتسلیمها إلیه  وحنو ذلك من األعمال.

 أْي  اجلعالدة  یقداعإخدل يف أخدذه عدىل أسداس أّنده دا ز وهذا النحو من الفائدة جيو
میکدن إدراجده يف عْ أّن فاتح االعتماد یعنّی للبنك ُج  ال  إزاء قیامده باألعمدال املدذكورة  و
 شروط صّحته املذكورة يف حمّلها. عقد اإلجارة أیضا  مع توّفر 

ما یکون فائدة عىل املبلدغ الدذي یقدوم البندك بتسددیده إیل اجلهدة املصدّدرة الثاين: 
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ة عددىل ّص ال مددن رصددید فدداتح االعتمدداد  فددإّن البنددك یأخددذ فائدددة نسددبیّ مددن مالدده اخلددا
 املبلغ املدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح االعتماد به إیل مّدة معلومة.

إقدراض لفداتح  ةعملّیدیقدوم ب النحو مدن الفائددة بدأّن البندك ال وقد یصّحح أخذ هذا
با  یدخل الثمن يف ملکه بعقد القرض  االعتماد  وال یقوم بدفع دین فداتح  بل  لیکون ر

د ضمان غرامة بقانون االعتماد  وجب طلبه وأمره  وعلیه فیکون ضمان فاتح االعتما
یادة. اإلتالف  ال  ضمان قرض لیحرم أخذ الز
نفددس  یضددمن للبنددك بطلبدده أداء دیندده إاّل  مددن الواضددح أّن فدداتح االعتمدداد ال ولکددن
یادة بإزاء إمهاله يف دف مقدار  بدا املحدّرم  نعدم لدو عدنّی الدین  فأخذ الز عه یکون من الر

یدادة املقدّررة  ال   قددار فاتح االعتماد للبنك إزاء قیامه بأداء دینده ُجْعد أصدل الددین والز
ین مثال  اندرج نسیئة مل  ته.وحیکم بصّح  اجلعالة یقاعإذلك يف ّدة شهر

میکددن الددتخّلص مددن الربددا يف أخددذ هددذا النحددو مددن الفائدددة بوجدده   وهددو  آخددر  هددذا  و
ة إیل املصددّدر  لددة األجنبّیددمْ ضدداعة بالعُ إدراجدده يف البیددع  فددإّن البنددك یقددوم بدددفع مثددن البِ 

یعادلده مدن عملدة بلدد  ة املسدتورد  داة يف ذمّ لة األجنبیّ مْ من العُ  فیمکن قیامه ببیع مقدار 
 بدأس الن تتلفدان يف اجلدنس فددددمن واملثماملستورد مع إضافة الفائددة إلیده  و دا أّن الدث

   .به
فحیدث  ا  أو مشدتركا  يف بلدد إسدالمّي ا إذا كدان حکومّیدا   وأّمدكّله إذا كان البنك أهلّید هذا

مددینا  شدرعا   یر یصد یکدون حبکدم جمهدول املالدك ال اد مّمدي دیدن فداتح االعتمداإّن البنك یدؤّد 
یددددالتعهّ  ونددددیک اليء  فددددددللبنددك بش ا دع الربددددددل التعّهددد بدفددددن قبیددددادة إلیدده مددددد بددأداء الز
 ّرم. ددحددامل



 (  1مهناج الصاحلنی )ج / 484 

(3) 
 ضائعالبَ  ُن ْز َخ 

ّ دا یقدوم  قد یکدون البندك وسدیطا  يف إیصدال البضدائع مدن املصدّدر  إیل املسدتورد  فر
یهنددا عددىل حسدداب املسددتورد  كمددا إذا مّت العقددد بیندده وبددنی املصددّدر  وقددام البنددك  بتخز
ا للمسددتورد بتسدددید مثهنددا لدده  فعنددد وصددول البضدداعة یقددوم البنددك بتسددلمي مسددتنداهت

إخباره بوصوهلا  فإن تأّخر  املستورد عن تسدّلمها يف املوعدد املقدّرر  قدام البندك رزهندا  و
 معنّی  وقد یقوم حبفظها عىل حساب املصدّدر  وحفظها عىل حساب املستورد إزاء أجر 

كما إذا أرسل البضاعة إیل البنك دون عقد واّتفاق مسبق مع جهة مسدتوردة  فعندئدذ  
یقبلوهددا   مل هددات املسدتوردة يف البلددد  فددإننددك بعددرض قدوامئ البضدداعة عددىل اجلیقدوم الب

 .معنّی  إزاء أجر  حفظها عىل حساب املصّدر 
ین يف كلتدددا الصدددورتنی للبندددك أخدددذ األجدددرة إزاء عملّیددد جيدددوز : 11مســـألة  ة التخدددز

كدان قددأو املسدت املتقّدمتنی إذا كان قیامه هبا بطلب من املصدّدر  ذلدك اشدترط  ورد  أو 
إن ك - يف ضمن عقد كالبیع یّ ان الشرط و إاّل  - ا  ارتکاز .  فال و  یستحّق شیئا 

(4 ) 
 بیع البضائع عند ختّلف أصحاهبا عن تسّلمها

بعددد  - إذا ختّلددف صدداحب البضدداعة عددن تسددّلمها ودفددع املدددبالغ املسددتحّقة للبنددك
إنذاره بذلك  ه من مثهنا.البضاعة الستیفاء حقّ بیع ب یقوم البنك - إعالن البنك و

 للبندددك يف احلالدددة املدددذكورة أن یقدددوم ببیدددع البضددداعة  كمدددا جيدددوز  جيدددوز : 12مســـألة 

ین شراؤها  ألّن البنك وكیل من قبدل أصدحاب البضداعة يف بیعهدا عندد ختّلفهدم  ل خر
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عددن دفددع مددا علددهیم مددن بقّیددة املبددالغ املسددتحّقة لدده وتسددّلم البضدداعة  وذلددك  قتضددى 
یح أو االرتکددا  بیعهددا جدداز  املوجددود يف أمثددال هددذه املددوارد  فددإذا جدداز  زّي الشددرط الصددر

 .  شراؤها أیضا 

(5 ) 
 الكفالة عند البنوك
مشددروع   ة أو غیرهدا بإجندداز إذا تعّهدد شددخص أو أشدخاص مشددتركون جلهدة حکومّیدد

  فدإّن أو حنوهدا  فدمّت االّتفداق بیهنمدا عدىل ذلدك كبأسیس مدرسة أو مستشىف أو جسدر 
دد دفدع مبدالغ مدن املدال يف حالدة عددم إجنداز له قد یشد داملتعهَّ  املشدروع  ترط عدىل املتعّهِ

إمتامه يف الوقت ا دد لده اليت قد عوضا  عن اخلسائر  ملقّرر و  تصدیبه  ولکدي یطمدّ  املتعّهَ
دد ددد بکفیددل عددىل هددذا  ويف هددذه احلالددة یرجددع املتعّهِ إیل  لواملقدداوِ د بددذلك یطالددب املتعّهِ

یض إذا امتندع تکّفل فیه للمتعهَّ له مستند ضمان ی البنك لیصدر  د له بأداء مبالغ التعدو
د عن دفعها بعد ختّلفه عن القیام بإجناز املقاوِ   . املشروع يف املوعد املقّرر ل املتعّهِ

بدة عدىل تقددیر  :13مسألة   تعّهد البنك للجهة صداحبة املشدروع بدأداء املبدالغ املطلو

يف  - فالدة املصدطلحةة يف مقابدل الکَ املالّیدفالدة امتناع املقداول عدن أداهئدا حندول مدن الکَ 
له حّق  شخص آخر  اليت هي عبارة عن التعّهد لشخص بإحضار  - أبواب املعامالت

 ه عند طلبه.علی
ة عددن الضددمان يف أّن الضددامن تشددتغل ذّمتدده للمضددمون لدده وتفتددرق الکفالددة املالّیدد

خرج من تركبده مُ 
ُ
اإِلرث  وأّمدا ما  عدىل قدّدَ بنفس الدین املضمون  فلو مات قبل وفائه  

بأدائده إلیده  فلدو مدات تشتغل ذّمتده للمکفدول لده بدنفس املدال  بدل  فال املاّ   الکفیل
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یصدّح عقدد الکفالدة بإجيداب مدن  إاّل  ُتدرج مدن تركبده ءيءل   قبل ذلك مل بوصدّیة منده  و
یدددّل عددىل تعّهددده والتزامدده  مددن قددول أو كبابددة أو فعددل  وبقبددول مددن  االکفیددل بکددّل مدد

 ما یدّل عىل رضاه بذلك. کفول له بکّل امل
د للبنك أن جيوز : 14مسألة  املشدروع  د إلجنداز یأخذ عمولة معّینة من املقداول املتعّهِ

می یا ذلدك مدن بداب اجلعالدة بدأنإزاء كفالته وتعّهده  و یعدنّی املقداول العمولدة  کدن ختدر
بة ُجعْ  .ال  للبنك عىل قیامه بعمل الکفالة فیحّل له أخذها املطلو  حینئذ 
رة  وامتندع عدن دفدع املشدروع يف املدّدة املقدرّ  إذا ختّلف املقاول عن إجنداز : 15مسألة 

د له )صاحب املشروع( فقدام البندك بددفعها إلیده  فهدل حیدّق  بة إیل املتعّهَ املبالغ املطلو
 ذلك  ألّن تعّهد البنك وكفالته أّنه حیّق له قاول أم ال؟ الظاهر للبنك الرجوع هبا عىل امل

تسددره البنددك  قتضددى تعّهددده  فیحددّق لدده أن  ن بطلددب مددن املقدداول  فهددو ضددامن ملدداكدا
یطالبه به.   یرجع إلیه و

(6 ) 
 بیع السهام

یقدوم البندك  قد تطالب الشركات املسامهة وساطة البنك يف بیع األسهم اليت متتلکهدا  و
یفها إزاء عمولة معّینة بعد االتّ الوسیط يف عملیّ  بدور   فاق بینه وبنی الشركة.ة بیعها وتصر

ختلو مدن دخوهلدا  ال - يف احلقیقة - البنك  فإهّن هذه املعاملة مع ا جتوز  :16مسألة 
جدرة معیّ  البندك للقیدام هبدذا الددور  ا يف اإلجدارة   عدین أّن الشدركة تسدتأجر إمّ 

ُ
ندة  إزاء  

إّما يف اجلعا یسدتحّق  لة عىل ذلك  وعىل كالو ین فاملعاملة صحیحة  و البندك  التقدیر
جرة أو اجُلعل إزاء قیامه بالعمل املذكور

ُ
 . األ
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یصددّح بیددع هددذه األسددهم وشددراؤها  نعددم إذا كانددت معددامالت الشددركة : 17مســألة 
بدا باخلمور   كما لو كانت تباجر - املسامهة حمّرمة شدراء أسدهمها   جيدز مل - أو تبعامل بالر

 واالشتراك يف تلك املعامالت. 

 (7 ) 
 بیع السندات

ة معّینة مؤّجلة إیل مّدة لة قانونا  بقیمة امسیّ ّوَ ندات: صکوك تصدرها جهات ُ  الس
 رمسدة ة مائدة دیندار معلومة  وتبیعها باألقّل مهنا  مثال  یبیع السند الذي قیمته االمسیّ 

ة یددؤّدي املائددة بعدد سددنة مددثال   وقددد تبددویّل البنددوك عملّیدد وتسدعنی دینددارا  نقدددا  عددىل أن
 ىل ذلك عمولة معّینة.البیع  وتأخذ ع

ین: :18مسألة   هذه املعاملة میکن أن تقع عىل حنو
یدددالسند ممّ  تقترض اجلهة اليت تصدر  أن .1  ارا  ددة وتسعنی دینددغ مخسدده مبلددن یشتر
يف هنایددة املددّدة املحددّددة وفدداء  لدیندده مددع  وتدددفع إلیدده مائددة دینددار  -  يف املثددال املددذكور -

با  حمّرم. ر اخلمسة دنانی اعتبار   الزائدة فائدة عىل القرض  وهذا ر
مؤّجلة الدفع إیل سنة مدثال  رمسدة  السند مائة دینار  تبیع اجلهة اليت تصدر  أن .2

إن وتسعنی دینارا  نق یّ یکن   ملدا   وهذا و التحقیدق  ولکدّن صدّحته بیعدا  ا  عىل قرضا  ربو
تصددحیح بیددع  میکددن الأّندده  :ةاالجتندداب عندده  فالنتیجدد إشددکال واألحددوط لزومددا   حمددّل 

 ة وغیرها.السندات املذكورة اليت تبعامل هبا اجلهات الرمسدیّ 
هلدا أخدذ   جيدوز الللبنوك التوّسط يف بیع السندات وشراهئا  كمدا   جيوز ال :19مسألة 

 العمولة عىل ذلك. 
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(8 ) 
 ةة واخلارجیّ احلواالت الداخلیّ 

حیدل إیل ضدي نقدل الددین مدن ذّمدة الُ تقت احلوالة يف املصطلح الفقهّي  :20مسألة 
تسددتعمل يف األعددّم مددن ذلددك  وفیمددا یددل ندداذج  - هنددا - حددال علیدده  ولکهّندداذّمددة الُ 

 ة:للحواالت املصرفیّ 
بتسّلم املبلدغ مدن وكیلده يف الدداخل أو اخلدارج  لعمیله ّکا  البنك َص  یصدر  أن األّول:

یأخذ البندك منده عمولدة معّیندة  عىل حسابه إذا كان له رصید ما  يف البنك  وعندئذ  
للبدنك حدّق االمتدناع عن  أخذه هذه العمولة  ألّن  جواز  إزاء قیامه هبذا الدور  والظاهر 
لده أخدددذ عدمددولة إزاء تنددازلدده عدددن  مددکان القددرض  فیجدوز  قبددول وفدداء دیندده يف غددیر 

 هددذا احلددّق وقددبدول وفدداء دیددنه يف ذلدك املکدان.
ندا  مدن یتسدّلم مبلغدا  معیّ  ك صّکا  لشخص حیّق له  وجبده أنالبن أن یصدر  لثاين:ا

 مداّ   صدیديف الداخل أو اخلارج بعندوان االقتدراض منده  نظدرا  لعددم وجدود رَ  بنك آخر 
یأخذ البنك عمولة معّینة إزاء قیامه هبذا العمل  والظاهر   أّنده جيدوز  للشخص عنده  و

كدان مدرّده إیل أخدذ اجلعدل للبنك أخذ العمولة عىل  إصداره صدّکا  مدن هدذا القبیدل إذا 
فیده مدن أمدوال البندك  املبلدغ املدذكور  عىل توكیل البنك الثاين يف إقراض حامل الصّك 

األّول املوجدودة لدیدده  فلددیس هددو مددن قبیددل أخدذ اجلعددل عددىل اإِلقددراض نفسدده لیکددون 
اإِللددزام بدددفع  یکددون الض فددعددل عددىل التوكیددل يف اإِلقددراحرامددا   بددل مددن قبیددل أخددذ اجل

. یکون الاض نفسها  بل بالتوكیل فهیا  فة اإِلقراجلعل مرتبطا  بعملیّ   به بأس حینئذ 
ة حیدث للبنك حّق  وهو يف الصّك إذا كان من العملة األجنبیّ  إّن املبلغ املذكور  ُثَّ 

س العملدة  فلدو بنفددأّن املدین حیث اشتغلت ذّمته بالعملة املذكورة فله إلزامه بالوفاء 
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لده أخددذ ءيء منده إزاء هدذا  ة جدداز الوفدداء بالعملدة املحددّلیّ  َل ِبده هدذا وقَ دتندازل عن حقّ 
یادة.التنازل  كما أّن له تبدیلها بالعملة املحّلیّ   ة مع تلك الز

یددفع الشدخص مبلغدا  معّیندا  مدن املدال إیل البندك يف النجدف األشددرف  أن الثالث:
ی كبددغداد  أو  یعددادله عدىل بنددك آخددر  یال  باملددبلغ أو بددماحتدو ُذ ُخ أمثددال   و يف الدددداخل 

یأخددذ البندددك إزاء قیامده  كلدبنان أو دمشددق مثدددال   و یدل عمولدة  ةبعملّیداخلددارج  التحو
ین:  معّینة منه  وهذا میکن أن یقع عىل حنو

 بلدغ مدن العملدةة عدىل البندك  أن یبیع الشخص مبلغدا  معّیندا  مدن العملدة املحّلّید .أ
یل منه  وهذا ْص َخ  ل معة تعادل املبلغ األوّ األجنبیّ  به كما سدبق  بأس الم عمولة التحو
 نظیره. 
یلده إیل بندك  .ب یشترط علیده حتو أن یقوم الشخص بإقراض البنك مبلغا  معّینا  و
یدل  وهدذا  ةعملّید ندة بدإزاءيف الداخل أو اخلدارج مدع عمولدة معیّ  آخر  بده  بدأس الالتحو
كددان عمددال  حمترمددا  لدده مالّیدد ا   ألّن أیضدد إن  یددل و ة عنددد العقددالء  فیکددون اشددتراط التحو

أّن  وم فیه املال املحدّرم شدرعا   إاّل القیام به عىل املقترض من قبیل اشتراط النفع امللح
اشتراط املقرض عىل املقترض قیامده  املستفاد من النصوص اخلاّصة الداّلة عىل جواز 

یدل أیضدا   فدإذ آخدر  جدواز  بدأداء القدرض يف مکدان كدان جيدوز اشددتراط التحو اشددتراطه  ا 
یق أویل. مقابل  فیجوز  جّمانا  وبال  اشتراطه بإزاء عمولة معّینة بطر
حُی  الرابع: ّول أن یقبض الشخص مبلغا  معّینا  من البنك يف النجف األشرف مثال   و

ی البنك السدتیفاء بدلده عدىل بندك آخدر  ل إزاء أخدذ البندك األوّ يف الدداخل أو اخلدارج  و
ین:  قبوله احلوالة عمولة معّینة منه  وهذا یقع عىل حنو

ة ة  بلغ من العملدة األجنبّیدحّلیّ یبیع البنك عىل الشخص مبلغا  من العملة امل أن .أ
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یل إلیه  فیحّولده املشدتري إیل البندك الثداين عادل املبلغ األوّ ی ل مع إضافة عمولة التحو
 كما سبق. ائز م الثمن  وهذا جلتسلّ 

یشددترط علیدده دفددع عمولددة معّینددة إزاء قبولدده یُ  أن .ب قرضدده البنددك مبلغددا  معّینددا   و
 
ُ
بدا   ألّنده مدن قبیدل اشدتراط بنقل القرض إیل ذّمة   خرى وتسدیده يف بلد آخدر  وهدذا ر

إن كانددت بددإزاء یددادة يف القددرض و یددل  نعددم ةعملّیدد دفددع الز  إذا وقددع هددذا مددن غیددر  التحو

یل قرضه إیل بنك آخر  ُثَّ  اقترض املبلغ من البنك أّوال   سبق بأنشرط مُ   طلب منه حتو

من حّق البنك االمتنداع  الستیفائه منه  فطلب البنك عمولة عىل قبوله ذلك جاز  ألّن 
خدرى وتسددیده يف بلدد غیدر

ُ
  عن قبول ما ألزمه به املقترض من نقدل القدرض إیل ذّمدة  

  .بلد القرض
با   یأخذه املقرض بإزاء إبقاء القرض وا ولیس هذا من قبیل ما إلمهال فیه لیکون ر

خددرى وأدائدده يف مکددان آخددر  یأخددذه لکددي یقبددل بانتقددال قرضدده إیل ذّمدد ابددل هددو مّمدد
ُ
ة  

. بأس الف  به حینئذ 
قد تنحّل احلوالة إیل حوالتنی  كما إذا أحال املدین دائنده عدىل البندك  :21مسألة 
یدل مبلدغ الصدّك عدىل فدرع لده يف بلدد الددائن  أو صّك ألمره  وقام البنك ب بإصدار  تحو

 فیه یتسّلمه الدائن هناك  فإّن مرّد ذلك إیل حوالتنی: عىل بنك آخر 
 حوالة املدین دائنه عىل البنك  وبذلك یصبح البنك مدینا  لدائنه. إحدامها:
فیده   حوالدة البندك دائنده عدىل فدرع لده يف بلدد الددائن أو عدىل بندك آخدر  ثانيهتما:
  ودور 

ُ
ویل قبددول احلوالددة  ويف الثانیددة إصدددارها  وكلتددا احلددوالتنی البنددك يف احلوالددة األ

تکدون  ل نفدس ذّمتده  الك عىل فرع لده میّثدصحیحة شرعا   ولکن إذا كانت حوالة البن
إّنددهددذه حوالددة باملصددطلح الفقهددّي  خددرى  و

ُ
ا   إذ لددیس فهیددا نقددل الدددین مددن ذّمددة إیل  
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أّي وفاء دینه يف ذلدك املکدان  وعدىل  وكیله يف مکان آخر  مرجعها إیل طلب البنك من
 بإزاء قبوله حوالدة مدن یتقا  عمولة عىل قیامه  ا ذكر  حّّت  للبنك أن حال  فیجوز 

: عددم  له رصید يف البندك دائنده علیده  ألهّندا مدن قبیدل احلوالدة عدىل املددین  واملختدار
 ولة عىل ذلك. نفوذها من دون قبول املحال علیه  فله أخذ العم

جيهدا :22سـألة م جيدري بعینده يف احلوالددة  الفقهدّي  مدا تقدّدم مدن أقسدام احلوالددة وختر
یعادلده  املبلدغ أو  داعىل األشخاص  كأن یدفع مبلغا  من املال لشخص لیحّوله بنفس 

 حیددل بدإزاء ذلدك عمولدة معّینددة  أویأخدذ الُ و يف بلددده أو بلدد آخدر  آخدر عدىل شدخص 
یأخدذ  یعادلده عدىل شدخص آخدر  املبلدغ أو  دا حیّولده بدنفسخص ومن ش یأخذ مبلغا   و

  حال إزاء ذلك عمولة معّینة.الُ 
 ء ياحلوالدة عدىل املددین أو عدىل البدر تکدون ما تقّدم بدنی أنفی فرق ال :23 مسألة
كدان للمحیدل رصدید ل فیواألوّ  یکددن  مدا مل الثداينعددىل ذّمدة املحدال علیده  و مداّ  مدا إذا 
  كذلك.

(9) 
 البنك ئز جوا 

یعطدي ملدن تصدیبه القرعدة مبلغدا  مدن  ةبعملیّ  قد یقوم البنك القرعة بدنی عمالئده  و
 املال بعنوان اجلائزة ترغیبا  لإِلیداع فیه.

 ؟ فیه تفصیل:ةهبذه العملیّ للبنك القیام  هل جيوز  :24مسألة 
بددل  باشددتراط عمالئدده عنددد إیددداعهم ألمددواهلم يف البنددك  فإّندده إن كددان قیامدده هبددا ال

یقهم وتددرغیهبم عددىل تکثیددر  ین عددىل فددتح  بقصددد تشددو رصددیدهم لدیدده  وترغیددب اآلخددر
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یقددبض اجلددائزة  عندئددذ  ملددن أصددابته القرعددة أن وز ذلددك  كمددا جيدد احلسدداب عنددده  جدداز 
یتصدرّ  ا  أو إذا كددان البندك حکومّیدد ف فهیدا َبعددد االسدتئذان يف ذلددك مدن احلدداكم الشدرعّي و

إذا كمشتركا  يف بلد إسالمّي  حاجدة إیل  والتصّرف فهیا بدال قبض اجلائزة ا  جاز ان أهلیّ   و
ة القرعدة ودفدع اجلدائزة بعندوان الوفداء   وأّما إذا كان قیام البنك بعملیّ إذن احلاكم الشرعّي 

ذلدك  كمدا   جيدوز الؤه يف ضمن عقد القرض أو حنوه فدالمَ بالشرط الذي اشترطه علیه ُع 
 بدونه.  ان الوفاء بذلك الشرط  وجيوز ملن أصابته القرعة أخذها بعنو  جيوز ال

(10 ) 
 ياالتبِ حتصيل المَكْ 

  فإّنده عمیلدهبیالدة حلسداب من اخلدمات اليت یقوم هبا البندك: حتصدیل قیمدة الِكْ 
یي استحقاقها ُت  یشر  يف إخطداره قیمهتدا ورصهدا  طر قبل تار املدین )موّقع الكبیالة( و

یهتّیدد یي اسددتحقاقها لیکددون عددىل علددم و أ للدددفع  وبعددد التحصددیل یقّیددد القیمددة يف وتددار
یأخدذ منده ُع  ولدة إزاء هدذه اخلدمدة  ومدن هدذا مُ حساب العمیل أو یدفعها إلیه نقدا   و

دد ّك حلاملدده مددن بلددده أو مددن بلددد آخددر  كمددا إذا القبیددل قیددام البنددك بتحصددیل قیمددة الّصَ
البنددك مندده  فیأخددذ حددال علهیددا مددن اجلهددة الُ یرغددب احلامددل تسددّلم القیمددة بنفسدده   مل
 ولة إزاء قیامه هبذا العمل.مُ ُع 

 حتصیل قیمة الكبیاالت وأخذ العمولة عىل ذلك یقع عىل أحناء: :25مسألة 
یطلب من البنك حتصیل ّوَ حُم  یقّدم املستفید كمبیالة إیل البنك غیر  أن .1 لة علیه و

زاهئددا  ولکددن ذ العمولددة بإهددذه اخلدمددة وأخدد جددواز  قیمهتددا إزاء عمولددة معّینددة  والظدداهر 
عمل البنك عىل حتصیل قیمة الكبیالة فقط  وأّما حتصدیل فوائددها  یقتصر  بشرط أن
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یّ  یا العمولة ة فهو غیر الربو میکن ختر بأهّنا جعالة من الدائن للبنك عىل  ا  فقهیّ  جائز  و
 حتصیل دینه.

وّقعهدا  مددینا  مل یکدن ملن أن یقّدم املستفید كمبیالة إیل البنك حمّولة علیه  ولکد .2
خرى غیر 

ُ
للبندك أخدذ عمولدة  ما أحال هبا علیه  وحینئذ  جيوز  أو كان مدینا  له بعملة  
واجددب عددىل  ألّن القبددول غیددر  - بالشددرط املتقددّدم يف سددابقه - إزاء قبولدده هددذه احلوالددة
بأخددذ ءيء مقابددل  بددأس الجددنس احلوالددة  فحینئددذ   ین بغیددر البددريء وكددذا عددىل املددد
 هذا. التنازل عن حّقه

لددى  مداّ  لدة علیده مّمدن لدیده رصدید ّوَ یقّدم املستفید كمبیالدة إیل البندك حُم  أن .3
م قیمهتدا ْصدفهیا بتقدمیها إیل البنك عند االستحقاق  لیقوم البندك رَ  البنك  وقد أشار 
يف حسدداب املسددتفید )الدددائن( أو دفعهددا لدده نقدددا   مفددرّد دها قّیددیو مددن حسددابه اجلدداري

وّقع أحال دائنه عىل البنك املددین لده  فیکدون ذلدك مدن قبیدل احلوالدة امل ذلك إیل أّن 
املحدال علیده )وهدو البندك هندا( قبدول  اعتبدار  - كما تقّدم - فهیا عىل املدین  واملختار 

له أخذ عمولة إزاء قیامه بقبول  تکون احلوالة نافذة من دون قبوله  وعلیه فیجوز  فال
 أداء دینه. واحلوالة 

(11 ) 
 ة وشراؤهاالعمالت األجنبیّ  بیع

 القدددر  ة وبیعهددا  لغددرض تددوفیر الت األجنبّیددَمددمددن أعمددال البنددوك: القیددام بشددراء العُ 

املستوردین للبضائع من اخلارج   التّجار  وال سّیمالکايف مهنا لسّد حاجات عمالهئا  ا
 الشراء والبیع. وللحصول عىل الربح منه نتیجة الفرق بنی أسعار 
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 ة  وباألقددّل السددوقیّ  ة وشددراؤها بقیمهتدداصددّح بیددع العمددالت األجنبّیددی :26مســألة 
كثر  ب أو مدؤّجال   فدإّن البندك كمدا  حدااّل   يف ذلدك بدنی كدون البیدع أو الشدراء فرق الوباأل
 العقود املؤّجلة.  ةبعملیّ العقود احلاّلة یقوم  ةیقوم بعملیّ 

(12 ) 
 السحب عىل املكشوف

 
ُ
اجلدداري حیددّق لدده سددحب أّي مبلددغ   احلسددابمددن لدیدده رصددید لدددى البنددك يف كددّل
ید عن رصیده  نعم قد یسمح البنك له بسحب مبلغ معنّی من دون رصید  نظرا   ال یز

یسّمى ذلك بد حب عىل املکشوف( وحیتسدب البندك فائددة عدىل هدذا )الّسَ  لثقته به  و
 املبلغ.

ع السددحب عددىل املکشددوف مددرّده إیل االقتددراض مددن البنددك بشددرط دفدد :27مســألة 
بة  حمّرم  وما لفائدة  فهو قرض ربوّي ا یتقاضاه البنك مدن الفوائدد عدىل املبدالغ املسدحو

یّ   ا  أو مشتركا  يف بلد إسالمّي ة املحّرمة  نعم إذا كان البنك حکومیّ تعّد من الفوائد الربو
كم الشددرعّي  بالسددحب مندده ال بددأس الفدد لتصددحیح  بقصددد االقتددراض والرجددوع إیل احلددا
 م يف املسألة الثانیة. عىل حنو ما تقّد  ف يف املالالتصرّ 

(13 ) 
 م المكبياالتْص َخ 

 متهیدات: 
البیددع عددن القددرض يف أّن البیددع متلیددك عددنی بعددوض ال جّمانددا   والقددرض  میتدداز  ل:األّو 
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 .(1)ا  ا  وبالقیمة إذا كان قیمیّ متلیك للمال بالضمان يف الذّمة باملثل إذا كان مثلیّ 
  فإّنه باطل باطل من أصله  دون القرض الربوّي  یع الربوّي عنه يف أّن الب كما میتاز 

یادة فقط  وأّما أصل القرض فهو صحیح.  حبسب الز
میتاز  بدا  وحمّرمدة دون  و یدادة يف القدرض إذا اشدترطت تکدون ر كدّل ز عنه أیضدا  يف أّن 

یادة مطلقا  يف املکیل واملوزون من العوضنی املبّ  ا   حددین جنسدالبیع  فإّنه حترم فیه الز
ة  ن  فإن كانت املعاملدة نقدّیدیکونا من املکیل واملوزو  فا يف اجلنس  أو ملوأّما لو اختل
با   وأّما لو كانت املعاملة مؤّجلة كما لو باع مائة بیضدة  ائدة وعشدر  فال یادة ر  تکون الز

ین كیلو مدن األرز  كیلدو مدن احلنطدة إیل شدهر  فديف عددم  إیل شهر  أو باع عشر بدأربعنی 
 ذلك من الربا إشکال  فاألحوط لزوما  االجتناب عنه.كون 
بیدع بعضدها بدبعض متفاضدال  مدع  ة  ا أهّنا من املعددود جيدوز األوراق النقدیّ  الثاين: 

لبیع هبا التفاضل يف ا اختالفهما جنسا  نقدا  ونسیئة  وأّما مع االحّتاد يف اجلنس فیجوز 
ب عنده  وعدىل حدوط لزومدا  التجّندقدّدم واألتلو عن إشکال كما ت نقدا   وأّما نسیئة فال

                                                 

  دد یقال: إن  البی  والق ض یفت دان من جرة  ( 1)
 
ض فیي فارق بین العیوض والمعیو  وجود    ى، وهي اعتبار أ

ی ق البی  وعد  اعتبار یتحق   البی ، وبدونه ال یذلیك فیي القی ض، ویت ت   ه لیو بیاع مائیة دینیار ب علیی ذلیك أن 

ییة، فییال بمائییة وعشیی   دنییانی   یید م میین وجییود مییائز  فییي الام  یی ب  کیینن یکییون أحییدهما دینییارا  ع ادی  ا  بییین العوضییین 
، وأم  والثاني دینارا  أردنی   کانا جمیعا  من الدینار ا ا  مثال  من فئة ولبعة واحید  فریو دی ض بصی ر   الع ادي   لو 

ما  لتحق   ض م  زیاد  فیکون مح    ق الربا فیه.البی ، النطباق العوض علی المعو 
یی ولکیین هییاا غییی   ییواضیی ، نأن  بییین العوضییین فییي وعییاء  ق مفرییو  البییی  وجییود التغییار  ه یکفییي فییي تحق 

کون ال ی  عة والض عینا  شلصی  معو  اإلنشاء من حیث  کل  یوض  الم  هیاا الی أي  ة، مضیافا  إلیی أن  ا  فیي الام 
یالقول بصح   کیلو من الحنطة نقدا  بمثلرا ن ییئة بیدعوى أن  إن  ربیوي   ه دی ض غیی  ة بی  عشررن  حقیقیة و

ییاد  حکم مین بیی  أحید المثلیین بیا     - کما یعت ف هیاا القائیل - هکان بص ر  البی ، م  أن   یمی  ز ة ی 
 فیکون من الربا المح   . 
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 ّل مهندا كبسدعة دندانیر ة مثال  أن یبیع دینه باألقدعراقیّ  للدائن عشرة دنانیر  فیجوز  ذلك

  جيددوز  نقدددا   كمددا
ُ
ردنّیدد خددرى كبسددعة دنددانیر لدده بیعدده باألقددّل مهنددا مددن عملددة  

ُ
دا   ة نقدد 

قبدل العقدد  دا یکدون دیندا  بالعقدد  یکدون دیندا   بیدع مدا  جيدوز اله ذلك نسیئة ألنّ   جيوز الو
.  مؤّجال 

كداألوراق ة مالّید هلدا تعتبدر   يف األسدواق مل داولدة بدنی التّجدار الكبیاالت املت الثالث:
موّقعهدا ملدن  ةاملبلغ الدذي تبضدّمنه دیدن يف ذّمد د وثیقة إلثبات أّن ة  بل هي جمرّ النقدیّ 

یة علهیا الكببت بامس  ىل أنفسها  بل عىل النقود اليت تعّبدر جتري ع ه  فاملعامالت اجلار

یدددفع بددذلك مثددن البضدداعة إلیدده  عهنددا  وأیضددا  عندددما یدددفع املشددتري كمبیالددة للبددائع ال
یتلدف منده مدال  كبیالدة أو تلفدت عندد البدائع التده منده  ولدذا لدو ضداعت التفدرغ ذمّ  وال

 وتلفت عنده أو ضاعت. ةنقدیّ  رالف ما إذا دفع له ورقة
 لكبیاالت عىل نوعنی:ا :28مسألة  
الكبیالددة مددینا  ملددن كببددت  یکددون موّقدع   بدأنعدن وجددود قدرض واقعددّي  یعّبددر  مدا .أ
 باملبلغ الذي تبضّمنه. هبامس

 واقع له. ال صورّي عن وجود قرض  ر ما یعبّ  .ب
منده  یبیع دینه املؤّجل الثابت يف ذّمدة املددین بأقدّل  للدائن أن فیجوز  أّما يف األّول:

فباعه بثمانیة وتسعنی دیندارا  نقددا  وبعدد ذلدك یقدوم  كما لو كان دینه مائة دینار   حااّل  
 البنك أو غیره  طالبة املدین )موّقع الكبیالة( بقیمهتا عند االستحقاق.

بیع ما تبضدّمنه الكبیالدة  النتفداء الددین  للدائن الصورّي   جيوز الف ا يف الثاين:وأّم 
ع له )املسدتفید( بدل إّندا كببدت لتمکدنی املسدتفید ع للموقَّ وّقِّ واقعا  وعدم اشتغال ذّمة امل

 من خصمها فحسب ولذا مّسیت )كمبیالة جماملة(.
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 وّكل موّقدع الكبیالدة املسدتفید يفی مها بنحو آخر  بأنومع ذلك میکن تصحیح خص
بأقددّل مهنددا نقدددا   مراعیددا  االخددتالف بددنی  - مددثال   - بیددع قیمهتددا يف ذّمتدده عددىل البنددك

 ا  والثمن ألف تومان إیرايّن اجلنس  كأن تکون قیمهتا مخسنی دینارا  عراقیّ  وضنی يفلعا
ا  مثال   وبعد هدذه املعاملدة تصدبح ذّمدة موّقدع الكبیالدة مشدغولة للبندك رمسدنی دیندار

یوّكل املوّقدع أیضدا  املسدتفید يفا  إزاء ألف تومان إیرايّن عراقیّ  وهدو ألدف  -  بیدع الدثمن  و
وبدذلك تصدبح ذّمدة   ا  یعادل املثمن وهدو مخسدون دیندارا  عراقّید  نفسه  اعىل - تومان

  .املوّقع مدینة به للبنكاملستفید مدینة للموّقع  بلغ یساوي ما كانت ذّمة 
یق قلیدل الفائددة  حیدث إّنده إّندا یفیدد فیمدا  كدان اخلصدم بعملدة ولکن هذا الطر إذا 

یله عدىل البیدع عندئدذ  عدىل  میکن الله  إذ  أثر  ة فالبعملة حمّلیّ  ا إذا كانة  وأمّ أجنبیّ  تنز
ا خصدم قیمدة الكبیالدة ع املعدود مع التفاضل نسیئة  وأّمدما عرفت من اإلشکال يف بی

یّ  یقترض املستفید من البنك مبلغا  أقّل مدن  ة لدى البنك عىل حنو القرض  بأنالصور
موّقعهدا بتمدام قیمهتدا  لیکدون مدن  ل البنك الددائن عدىلحیّو  ُثَّ  ة قیمة الكبیالة االمسیّ 

با  حمّرم  ألّن اشتراط البنك يف  االقتدراض )اخلصدم( ةعملّید احلوالة عىل البريء  فهذا ر
یددادة املحددّرم شددرعا  اقتطدداع ءيء مددن قیمددة الكبیالددة إّنددا هددو مددن قبیددل اشددتر اط الز

یادة بإزاء املّدة الباقیدة بدل بدإزاء قیدام البندك بدبعض اتکن   مل ولو ألعمدال كبسدجیل الز
یشدترط عدىل املقتدرض أّي حندو مدن  حیّق للمقرض أن الدین وحتصیله وحنومها  ألّنه ال
 أحناء النفع امللحوم فیه املال.
فدیمکن  مّي ا  أو مشدتركا  يف بلدد إسدالا لدو كدان حکومّیدا   وأّمدهذا إذا كان البنك أهلیّ 
یدده شددیئا  مددن البیددع اخلصددم لد ةعملّیددیقصددد املسددتفید يف  ال الددتخّلص مددن ذلددك بددأن

یتصدرّ  كم واالقتراض  بل یقصد احلصول عدىل ذلدك املدال فیقبضده و ف فیده بدإذن احلدا
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   فإذا رجع البنك يف هنایة املدّدة إیل موّقدع الكبیالدة وألزمده بددفع قیمهتدا  جداز الشرعّي 

 وطلب منه.  له الرجوع عىل املستفید ببدل ما دفع إذا كان قد وّقع الكبیالة بأمر 

(14)  
 العمل لدى البنوك

 تصّنف أعمال البنوك صنفنی:
یّ  أحدمها: ة كالتوكیل يف إجراهئا  حمّرم  وهو األعمال اليت هلا صلة باملعامالت الربو

یددادة آلخددذها  وحنددو ذلددك ومثلهددا األعمددال  وتسددجیلها  والشددهادة علهیددا  وقددبض الز
مور  كبیدع أسدهمها وفدتح بداخل املرتبطة  عامالت الشركات اليت تبعامل بالربا أو تبداجر 

 یشهبهما. االعتماد هلا وما
جرة إزاء تلك األعمال. الدخول فهیا  وال  جيوز الوهذه كّلها حمّرمة 

ُ
 یستحّق العامل  

 الدخول فهیا وأخذ األجرة علهیا. ما ذكر  فیجوز  سائغ  وهي غیر  ثانهیما:
ّید :29مسألة  بو یدادة يف املعاملدة الر كدان دافدع الز كدان هدو  - مسدلم  ة غیدرإذا  سدواء 
 حینئذ  أخذها للمسدلم  وعدىل ذلدك جيدوز  فقد تقّدم أّنه جيوز  - أو غیره البنك األجنيّب 

یّ   ة يف البنوك وخارجها.الدخول يف األعمال اليت ترتبط بإجراء مثل هذه املعاملة الربو
ة المیّ ة واملشتركة يف البالد اإلسداألموال املوجودة لدى البنوك احلکومیّ  :30مسألة 

مراجعدة  غیدر  الذي حیرم التصدّرف فیده مدن - ّلا كانت تعّد  نزلة املال املجهول مالکه
كم الشددرعّي  العمددل لدددى هددذه البنددوك يف قددبض األمددوال وتسددلیمها إیل   جيددز  مل - احلددا

كم الشدرعّي  املتعداملنی مدع البندك مّمدن یتصدّرفون فهیدا مدن غیدر    نعدم إذا أِذَن إذن احلدا
كم الشرع  . جاز العمل لدى هذه البنوك يف املجال املذكور  ّي احلا
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یدة مدع  :31مسألة  اجلعالة واإلجارة واحلوالة وحنوها من املعدامالت املشدروعة اجلار
كم الشددرعّي ة تبوّقددف صددّحهتا عددة يف الدددول اإلسددالمیّ البنددوك احلکومّیدد   ىل إجددازة احلددا

یدددة مدددع الب فددال ندددوك املشدددتركة بدددنی تصدددّح مدددن دون إجازتددده  وهکدددذا املعددامالت اجلار
ف عددىل إجددازة هتا تبوّقددصددّح  فیمددا تددّص سددهم احلکومددة فهیددا فددإّن  واألهددا  احلکومددة

كم الشرعّي  تجماعها للشدروط املعتبدرة ا للمؤمننی فهیدا مجیعدا  مدع اسدنّ وقد أِذ أیضا    احلا
 صّحهتا. عندنا يف

(15 ) 
 عقد التأمني

یّ  - ندا  لغدا  معیّ یددفع مب ن لده  قتضداه أنعقد یلتزم املؤمَّ  التأمنی یّ شدهر ا   أو ا   أو سدنو
ن أنإیل املدددؤ - دفعددة واحدددة ن يف مقابددل تعّهددد املدددؤّمِّ ن لددده أو إیل  ّمِّ یددؤّدي إیل املددؤّمَ

املستفید الذي اشترط التأمنی لصاحله مبلغدا  مدن املدال  أو إیدرادا  مرّتبدا   أو أّي عدوض 
 مبنّی يف العقد. آخر  يف حالة وقوع حادث أو ضرر  ماّ  

  :التأمنی عىل أقسام :32مسألة 
كداملرض  التأمنی عىل األشخاص من خطر  مهنا: خدرى 

ُ
الوفاة أو بعض الطوارئ األ

 وحنوه.
 التددأمنی عددىل األمددوال كالسددّیارات والطددائرات والسددفن وحنوهددا مددن خطددر  ومهنــا:

كلها. یق أو الغرق أو السرقة أو ما شا  احلر
خرى للتأمنی ال

ُ
داعدي  إلهیدا فدال بدالنظر  احلکدم الشدرعّي تتلف  وهناك تقسیمات  

 لذكرها.
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 یشتمل عقد التأمنی عىل أركان: :33مسألة 
یکيف فهی .2و 1 ن له  و ن واملؤّمَ یدّل علهیما من  ما كّل مااإلجياب والقبول من املؤّمِّ

 لفظ أو كبابة أو غیرمها.
3. . ن علیه  شخصا  كان أو ماال   تعینی املؤّمَ
 منی بدایة وهنایة.تعینی مّدة عقد التأ .4

املوجب للضرر  كالغرق واحلرق والسرقة  يف التأمنی تعینی اخلطر  یعتبر  :34مسألة 
یّ  واملرض واملوت وحنوها  وكذا یعتبر  یّ فیه تعینی أقساط التدأمنی السدنو ة لدو ة أو الشدهر

.  كان الدفع أقساطا 
وعدددم  یددار االختیشددترط يف طددريف عقددد التددأمنی: البلددوغ والعقددل والقصددد و :35مســألة 
 علیه. واملجنون واهلازل واملکره واملحجور  یصّح من الصغیر  س  فاللَ ه أو فَ فَ َس لِ  احلجر 

إذا  برضا الطرفنی  نعم ینفسي إاّل  التأمنی من العقود الالزمة  وال عقد :36مسألة 
ن أو كلهیمدا للفسدي جداز  ن لده أو املدؤّمِّ  الفسدي اشترط يف ضمن العقد اسدتحقاق املدؤّمَ

 حسب الشرط.
كددن عن العمددإذا ختّلف املؤّمِّ  :37مسألة  ن لده إلزامدددل بتعّهده    ه بدذلكدددان للمؤّمَ

كم الشددرعّي  - يف فسددي العقددد واسددترجاع  ولدده اخلیددار  - أو غیددره ولددو بالتوّسددل إیل احلددا
 مبلغ التأمنی.
ن لده بددفع مبلدغ التدأم إذا تقّرر  :38مسألة  نی أقسداطا   يف عقدد التدأمنی قیدام املدؤّمَ
ن القیام بدفع املبالغ الديت  جيب  مل - أو كیفا   كّما   - سدید قسطف عن تفتخلّ  عىل املؤّمِّ

ن لده اسدترجاع مدا سدّدده مدن  املعنّی  كما ال عند وقوع الضرر  تعّهد بدفعها حیدّق للمدؤّمَ
 أقساط التأمنی.
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یّبفدق  ة ِلداة  بدل هدي تابعديف صّحة عقدد التدأمنی مدّدة خاّصد تعتبر  ال :39ة مسأل
ن له. ن واملؤّمَ  علیه الطرفان: املؤّمِّ

إذا اّتفددق مجاعددة عددىل تأسددیس شددركة یتکددّون رأس ماهلددا مددن األمددوال  :40مســألة 
ین يف ضمن عقد الشركة أّنده عدىل تقددیر   املشتركة بیهنم  واشترط كّل مهنم عىل اآلخر

مددن داره أو  - عددىل نفسدده أو مالدده - د نوعهددا يف ضددمن الشددرطّد ُحدد - حدددوث حادثددة
تقوم الشركة بتدارك خسارته يف تلك احلادثدة مدن رأس مدال  أن - ارته أو حنو ذلكسیّ 

 . باحها  وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقیا   الشركة أو أر

(16 ) 
 ّو لُ اخلُ  - ةالسرقفلیّ 
یراد هبدا تندازل والکسبة ما یسّمى بد )السرقفلیّ  من املعامالت الشائعة بنی التّجار  ة( و

مدن املدال یّبفدق  إزاء مقددار  املحّل الذي یشدغله آلخدر  عّما حتت تصّرفه بإجيار  املستأجر 
عددن حّقدده يف إخراجدده مددن  علیدده الطرفددان  وتطلددق أیضددا  عددىل تنددازل املالددك للمسددتأجر 

یادة بدل اإلجيار   من املال یّبفقان بشأنه. بعد هنایة مّدة اإلجارة إزاء مقدار  املحّل أو ز
حُیدث حّقدا   ت الکسب والتجارة التأجرة كمحاّل األعیان املس استئجار  :41مسألة 
 عدم إخراجه مهندا وجتدیدد إجيارهدا منده  قددار  ر جو  فهیا حبیث میکنه إلزام امل أجر للمست

  يف املحدددّل  بددددل إجيارهدددا السدددابق بعدددد هنایدددة اإلجدددارة  وكدددذا طدددول إقامدددة املسدددتأجر 
یزووجاهته يف مکسبه املوجبة ل یوجدب ءيء مدن ذلدك  للمحّل  ال التجارّي  املوقع  تعز

حّقددا  لدده يف البقدداء  بددل إذا مّتددت مددّدة اإلجددارة جيددب علیدده ختلیددة املحددّل وتسددلیمه إیل 
 صاحبه.
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إذا اسددتغّل املسددتأجر   الددذي یقضددي  نددع املالددك عددن إجبددار  القددانون احلکددومّي  و

یددادة يف بدددل اإلجيددار  فددام املسددتأجر  یددادة أو عددىل التخلیددة أو عددن الز تنع عددن دفددع الز
یکون تصّرفه يف املحّل  بددون رضدا املالدك غصدبا   وكدذا مدا  التخلیة فعمله هذا حمّرم  و

.  یأخذه من املال إزاء ختلیته حراما 
مدثال   وقدبض إضدافة  املالك حمّله من شخص سنة  ائة دینار  إذا آجر  :42مسألة 

ن جيدّدد عىل نفسه يف ضمن العقدد أ مثال  إزاء اشتراطه عىل ذلك مبلغ مخسمائة دینار 
یدادة متعارفدة   - أو ملدن یتندازل لده -  هلدذا املسدتأجر اإلجيار  یدادة أو بز إذا أراد بددون ز و
هددذا  یعاملدده  ثددل ذلددك وهکددذا  صددّح  املحددّل لثالددث أنالثدداين التنددازل عددن  املسددتأجر 
غا  یساوي ما دفعده یأخذ إزاء تنازله عن حّقه مبل أن للمستأجر  شتراط وحینئذ  جيوز اال

كثر   یّبفقان علیه. ّل حسب ماأو أق إیل املالك نقدا  أو أ
إزاء  - املالك حمّله من شخص مّدة معلومة وشرط عىل نفسه إذا آجر  :43مسألة 

یّ  يف ضدمن العقدد أن - مبلغ من املال أو بدونده ا  بعدد هنایدة املدّدة جيدّدد إجيداره لده سدنو
 بالصورة اليت وقع علهیا يف ال

ُ
سنة  فاّتفق أّن  ویل أو عىل النحو املتعارف يف كّل سنة األ
لده  یکدون الحیدث  - عن املحّل وختلیته فقدطإزاء تنازله  شخصا  دفع مبلغا  للمستأجر 

فعندئدذ   - املحدّل بعدد خروجده كیدف مدا شداء ّیدة يف إجيدار حّق البقاء وللمالدك احلرّ  إاّل 
زاء التخلیدة فحسددب  إة بدوتکدون السددرقفلیّ  أخدذ املبلددغ املّبفدق علیده  للمسدتأجر  جيدوز 
 بإزاء انتقال حّق التصّرف منه إیل دافعها. ال

جيب عىل املالك الوفاء  ا اشترطه عىل نفسه يف ضمن عقد اإلجدارة   :44مسألة 
أو ملن یتنازل له عنه  املحّل للمستأجر  أن یؤجر  (42فیجب علیه يف مفروض املسألة )

یادة  یادة أو بز جيدب علیده يف  علیه حسدب مدا اشدترط عدىل نفسده كمدا متعارفةبدون ز



 503/  مسائل يف قاعدة اإلقرار واملقاّصة النوعّیة 

 

دام یرغددب يف البقدداء يف املحددّل  مددا للمسددتأجر  جيددّدد اإلجيددار  ( أن43مفددروض املسددألة )
 يف الشرط. السابق أو  ا هو بدل إجياره املتعارف حسبما هو مقّرر  بدل اإلجيار   قدار 

إذا ختّلددف املالددك عددن الوفدداء بشددرطه وامتنددع عدد فللمشددروط لدده  ن جتدیددد اإلجيددار و
 ألّي  - إجبداره ر یتیّسد  أو غیدره  ولکدن إذا مل اكم الشدرعّي إجباره عىل ذلك ولو بالتوّسل باحل

 له التصّرف يف املحّل من دون رضا املالك.  جيوز الف - سبب كان
( 43 - 42ارة يف مفددروض املسددألتنی )إذا جعددل الشددرط يف عقددد اإلجدد :45مســألة 
ال عددىل حنددو شدرط الفعددل  أي اشددتراط جتدیدد اإلجددارة كمددا  - ط النتیجدةعدىل حنددو شددر
یکددون لدده أو ملددن یعّیندده مباشددرة أو  أن ر عددىل املددؤج بددأن اشددترط املسددتأجر  - فرضددناه

یّ  كدّل بواسطة حّق االستفادة من املحّل إزاء مبلغ معدنّی سدنو ا   أو بالقیمدة املتعارفدة يف 
حدّل ولدو مدن حدّق االسدتفادة مدن امل - ن یعّیندهأو ملد -  سنة  فحینئذ  یکون للمسدتأجر

یطالب بشيء سوى املبلغ الذي اّتفقدا علیده إزاء  حیّق للمالك أن دون رضا املالك  وال
 .  احلّق املذكور

(17 ) 
قرار مسائل يف    ةواملقاّصة النوعیّ  قاعدة اإل

علمداء هناك مسائل تبعّلق بأحکام العقود واإلیقاعدات واحلقدوق ختتلدف فهیدا آراء 
فُیسدأل عدن  -  أو بعضدا  اّل  كُ  - ةة عن آراء غیرهم من أرباب املذاهب اإلسالمیّ اإلمامیّ 
 مع غیره يف موارد تلك املسائل. ة تعامل اإلمامّي كیفیّ 

ین وقد تعارف لدى فقهائنا املتأّخ  یا هذه املسائل  علهیم( )رضوان اهلل تعایلر ختر
 ه.بأحکام حنلت اإلمامّي  عىل قاعدة اإللزام  أي إلزام غیر 
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یق معتبر  ف  ولکن حیث إّن هذه القاعدة مل من تطبیدق تلدك ُبّدَ  التثبت عندنا بطر
وا مدهنم ُذ ة )ُخداملسائل عدىل القواعدد البدیلدة لقاعددة اإللدزام  كقاعددة املقاّصدة النوعّید

ىل عد اإلمدامّي  غیدر  إقدرار  م وقضایاهم( وقاعددة اإلقدرار )أْي هِن نَ ون منکم يف ُس ُذ كما یأُخ 
 مذهبه ومعاملته  وجب أحکامه(.

ة اختلفدوا يف إشدهاد  ولکدّن العاّمد ة النکاح من غیدر یصّح لدى اإلمامیّ  :46مسألة 
ة يف ذلددك  ومددهنم مددن ذهددب إیل فسدداد النکدداح بدددون ذلددك  مفددهنم مددن وافددق اإلمامّیدد
ة واحلنابلدددة  ومددهنم مددن ذهدددب إیل فسدداده بددددون ة والشددافعیّ اإلشددهاد  وهددم احلنفّیددد

 ة  ولکّن القائلنی بفساده عىل طائفتنی: الن وهم املالکیّ اإلع
كالعقددد  - مددن یدرى يف األنکحددة الديت اختلددف الفقهداء يف صددّحهتا وفسدادها :مفـهنم
یطّلقهدا املعقدود لده أو یفسدي نکاحهدا   رأة قبل أنیتزّوج امل أّنه لیس ألحد أن -  املذكور

كثر وهؤالء هم املالکیّ  الزواج باملرأة قبل  میکن  ملالزوج من هؤالء بلة  فإذا كان احلنا ة وأ
 أن یطّلقها أو یفسي نکاحها. 

 الددزواج مددن املددرأة مددن غیددر  مددن یددرى يف األنکحددة املختلددف فهیددا أّندده جيددوز  :ومــهنم

 ة.ة واحلنفیّ حاجة إیل فسي أو طالق  وهؤالء هم الشافعیّ 
إذا كاندت مّمدن جتدب  - الزواج باملرأة بعدد انقضداء عدّدهتا مفّت كان الزوج مهنم جاز 

ة للمددرأة إذا كانددت إمامّیدد إقددرارا  للددزوج عددىل مذهبدده  وكددذا جيددوز  - علهیددا العددّدة عندددهم
 ّن األویلدددم  ولکدددعّدة علهیدا عندهدددوجوب ال هتا عىل تقدیر تبزّوج بعد انقضاء عّد  أن
و مدن ل إیل طالقهدا ولدخروجا  عن الشهبة ومراعاة  لالحتیاط التوّصد - يف الصورتنی -

كم الشرعّي   ه.إذا كان الزوج ممتنعا  من قبل احلا
ة اجلمع بنی العّمة وبنت أخهیا  أو بنی اخلالة وبنت عند العامّ   جيوز ال :47مسألة 
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خهتا   عدین أّنده یبطدل كدال العقددین إذا 
ُ
مهنمدا  یبطدل املتدأّخر  تقارندا يف الوقدوع  كمدا 

 . مّت سبق أحدمها اآلخر
خهتددا  فیجددوز ة وأّمددا عنددد اإلمامّیدد

ُ
عقددد العّمددة عددىل بنددت أخهیددا واخلالددة عددىل بنددت  

خت عدىل اخلالدة مشدروطا  بسدبق  مطلقا   كما جيوز 
ُ
عقد بنت األ  عىل العّمة وبنت األ

بنی العّمة وبنت أخهیا أو  ّي العقد أو حلوقه برضا العّمة أو اخلالة  وعلیه فإذا مجع العامّ 
خهتدددا يف النکددداح جددداز 

ُ
ن  أن یعقدددد عدددىل أّي   مدددامّي لإل اخلالدددة وبندددت   مهنمدددا مدددع تقدددار

ن  كمددا جيددوز  ة أو اخلالددة العقدددین  بددل عددىل كلهیمددا مددع رضددا العّمدد لدده مددع عدددم التقددار
خدت وكدان عقددها األ بندت األ  أو يولو كانت ه ملتأّخر یعقد عىل املعقودة بالعقد ا أن

 ة.ما إذا كانت إمامیّ وهکذا احلال بالنسبة إیل كّل واحدة مهن اخلالة  مع رضا العّمة أو
ة العّدة عىل املطّلقدة الیائسدة والصدغیرة عدىل مدذهب اإلمامّیدجتب  فال :48مسألة 

ة عدىل خدالف بیدهنم يف شدروط ولو مع الدخول هبمدا  ولکدن جتدب عدىل مدذهب العاّمد
كددان الددزوج عاّمّیدد ا  فطّلددق زوجتدده الصددغیرة أو الیائسددة وكددان ثبوهتددا عددىل الصددغیرة  فددإذا 

قّر لعّد مذهبه ثبوت ا
ُ
عىل مدا یدراه يف مذهبده مدن أحکامهدا كفسداد العقدد عدىل  ة علهیا  

خهتا خالل فتدرة العدّدة  وكدذا سدائر 
ُ
واألحدوط لزومدا  مدن حیدرم عنددهم نکاحهدا مجعدا     

قبددل ذلددك إن كانددت  يتبددزّوج هدد ال هتا  وأنانقضدداء عددّد  یتزّوجهددا قبددل ال أن لإلمددامّي 
كددذلك إمامّیدد تأخددذ نفقددة أّیددام العددّدة مددن  ال حددوط لزومددا  هلددا أنكمددا أّن األ ة أو صددارت 

إن فر ة مدع تطبیقدا  لقاعددة املقاّصدة النوعّید ض ثبوت النفقة هلا عدىل مذهبده إاّل الزوج و
 شروطها. توّفر 

ة مجلدددة مدددن الشدددروط الددديت اإلمامّیدددتشدددترط يف صدددّحة الطدددالق عندددد  :49مســـألة 
 اإلمددامّي  فددإذا طّلددق غیددر  - أو بعضددا   اّل  ُكدد - ةاملددذاهب اإلسددالمیّ  تشددترط عنددد سددائر  ال
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إقدرارا  لده  - لإلمدامّي  زوجته بطالق صحیح عىل مذهبه وفاسدد حسدب مدذهبنا  جداز 
یتزّوج مطّلقته بعد انقضاء عّدهتا إذا كانت مّمن جتب علهیا العّدة يف  أن - عىل مذهبه

 ذلك.تبزّوج من غیره ك ة أنللمطّلقة إذا كانت من اإلمامیّ  مذهبه  كما جيوز 
عندد  تعتبدر  ة واليف صّحة الطالق عندد اإلمامّید وفیما یل بعض الشروط اليت تعتبر 

 .-  أو بعضا  اّل  كُ  - غیرهم
 املواقعة. طهر  غیر  أن یکون الطالق يف طهر  .1
 معّلق عىل ءيء. أن یکون منّجزا  غیر  .2
 أن یکون باللفظ دون الکبابة. .3
كر أن یکون عن اختیار  .4  اه.ال عن إ
 شاهدین عدلنی. أن یکون حبضور  .5

یة یثبت خیار  :50مسألة   ُثَّ  ملن اشترى شیئا  بالوصدف - عىل مذهب الشافعّي  - الرؤ
إن كان ا یا  للوصدف املدذكور  والرآه و ة يف هدذا عدىل مدذهب اإلمامّید یثبدت اخلیدار  ملبیع حاو

یأخدذ  یث كان املشتري الشافعّي ة  حبنافذا  عىل اإلمامیّ  املورد  فإذا كان املذهب الشافعّي 
یقابددل باملثددل فیأخددذ البددائع  أن يف هددذه احلالددة  فللمشددتري اإلمددامّي  باخلیددار  البددائع اإلمددامّي 
 ة.يف هذه الصورة عمال  بقاعدة املقاّصة النوعیّ  باخلیار  الشافعّي 

للمغبدون  ومدذهبنا  إیل عددم ثبدوت اخلیدار  حنیفدة والشدافعّي ذهدب أبو: 51مسألة 
كدان بنداء املغبدون  حمّل الکالم يف الثبوت وعدمه ال أّن  له  والظاهر  ثبوته یشمل ما إذا 

كدان  فدإّن الظداهر  كبراث بالقیمة وشراء البضاعة أو بیعها بدأّي مثدن   عددم عىل عدم اال
كدان بنداء املتعداملنی عدىل حصدول الن له حینئذ   وكذا ال ثبوت اخلیار  قدل یشمل مدا إذا 

یدادة   ة السوقیّ واالنتقال بالقیمة ال ید  واعتمد املغبون عدىل قدول الغدابن يف عددم الز أز
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كدان  د اجلمیع من جهة الغرور  وكذا الله هنا عن ثبوت اخلیار  فإّن الظاهر  یشمل مدا إذا 
حدّق الفسدي كحدّق  غیدر  يف العرف اخلاّص حّقا  آخدر  الثابت حبسب الشرط االرتکازّي 

 املطالبة  ا به التفاوت.
كدان املدذهب اإلمدامّي وعىل أّي حد كدّل مدورد  الغدب ومدذهب  ثبدوت خیدار  ال  فديف 

 یلدزم العداّمّي  أن - ةة النوعّیدأخذا  بقاعددة املقاّصد - لإلمامّي  عدم ثبوته  جيوز  ّي العامّ 
هدو القددانون النافددذ عددىل  ّي لده  وذلددك حیددث یکدون املددذهب العددامّ  بعددم ثبددوت اخلیددار 

. اجلمیع حبیث یلزم به اإلمامّي   أیضا 
دد ة يف صددّحة عقدددنددد احلنفّیددیشددترط ع :52مســألة  م فیدده لَ ْسددیکددون الُ   أن ملَ الّسَ

كدان املدذهب احلدنيّف یشترط ذلدك لددى اإلمامّید موجودا  حال العقد  وال نافدذا   ة  فدإذا 
 ا العقدد  جداز بدبطالن هدذ یلدزم البدائع اإلمدامّي  ة حبیث كان املشتري احلنيّف عىل اإلمامیّ 

ة بددالبطالن يف مثلدده  قتضددى قاعدددة املقاّصدد یلددزم البددائع احلددنيّف  أن للمشددتري اإلمددامّي 
 ا  بعد ذلك.املشتري إمامیّ  ة  وهکذا احلال لو صار النوعیّ 

 عن السهام املفروضة یرثه عصدبة املّیدت أّن ما فضلذهب العاّمة إیل : 53مسألة 
لدك  ة إیل خدالف ذوعدم رّده عدىل ذوي السدهام أنفسدهم  وذهدب اإلمامّید - كاأل  -
ة إیل إعطداء البندت نصدف لو مات الشخص وخّلف أخا  وبنتا  فقد ذهب اإلمامیّ  مفثال  

ة فقدد ذهبدوا إیل ا العاّمدوأّمد  ا   وعددم إعطداء األ  شدیئا  رّد  تركبه فرضا  والنصدف اآلخدر 
 إعطاء النصف الثاين لأل   ألّنه من عصبة املّیت.

یرّد إلیه الفاضدل عدىل  حبیث ال مامّي فذا  عىل الوارث اإلنا ّي فإذا كان املذهب العامّ 
كدانوا مدن اإلمامّید مندده  ّي ة أخدذ الفاضدل عدىل سدهم الدوارث العدامّ سدهمه  فللعصدبة إذا 
 ة. قتضى قاعدة املقاّصة النوعیّ 

نقول وغیره ت من املة من مجیع تركة املیّ ترث الزوجة عىل مذهب العامّ  :54مسألة 
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تدرث قیمدة  وعیندا  وال  مدن األرض ال إلمدامّي ب اترث عدىل املدذه واألرا  وغیرها  وال
. قیمة ال من األبنیة واألشجار   عینا 

ة یّ نافذا  عىل الشیعة حبیث توّرث الزوجة العامّ  ّي وعىل ذلك فلو كان املذهب العامّ 
كددان بقّیدد مددن األرض ومددن عددنی األبنیددة واألشددجار  ة  فللزوجددة ة الورثددة مددن اإلمامّیددإذا 

 یصددل إلهیددا میراثددا  مددن األرا  وأعیددان األبنیددة واألشددجار  ذ مدداة أیضددا  أن تأخدداإلمامّیدد

  ة.العامّ الورثة من  حیث یکون سائر 

(18 ) 
یح  أحكام التشر

یح بددن املّیدت املسدلم  فلدو فعدل ذلدك لزمتده الدیدة عدىل   جيدوز ال :55مسألة  تشدر
 يف كباب الدیات. تفصیل مذكور 

یح بد جيوز  :56مسألة  حمقدون الددم يف  یکدن مل بأقسدامه إذا  دن املّیدت الکدافر تشدر
إاّل  كدان ذّمّید - حال حیاته  و یح بدنده  فداألحوط لزو - ا  كما لو  مدا  االجتنداب عدن تشدر

یعته نعم أو إذن ولّیده  مطلقدا  أو مدع إذنده يف حدال احلیداة  - إذا كان ذلك جدائزا  يف شدر
يف حددال احلیدداة  بدده حینئددذ   وأّمددا املشددکوك كوندده حمقددون الدددم بددأس الفدد - بعددد الوفدداة
یح بدنه إذا  فیجوز   أمارة عىل كونه كذلك. تکن  ملتشر

یح و :57مسألة  یح الکافر میکن   مللو توّقف حفظ حیاة مسلم عىل التشر  غیدر  تشر

إن ز حمقون الدم أو مشکوك احلال جا یح غیدره مدن الکّفدار  و ذلدك أیضدا   میکدن مل تشدر
یح املسلم  و جاز  یح   جيوز التشر تبوّقدف علیده   مل م لغدرض الدتعّلم وحندوه مدااملسدلتشدر

 إنقاذ حیاة مسلم أو من حبكه ولو يف املستقبل. 
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(19 ) 
 أحكام الترقيع

إذا توّقددف حفددظ حیدداة املسددلم عددىل قطددع عضددو مددن أعضدداء املّیددت  :58مســألة 
القطع  ولکن تثبت الدیدة عدىل القداطع  إلحلاقه ببدنه جاز  - ةیَ كالقلب والکلْ  - املسلم
حلددق ببدددن احلددّي ترّتبددت علیدده بعددد اإلحلدداق أحکددام بدددن عددىل ا

ُ
إذا   ألحددوط لزومددا   و

 ه أصبح جزءا  منه.احلّي  نظرا  إیل أنّ 
فیمدا  م إلحلاقده ببددن احلدّي ت املسدلقطع عضو من أعضاء املّید  جيوز ال :59مسألة 
كددان يف حاجددة ماّسددتبوّقدد  إذا مل إن  ن ة إلیدده كمددا يف العددنی وحنوهددا مددف علیدده حیاتدده و

جيددب دفددن املقطددوع واألعضدداء  ولددو قطددع فعددىل القدد إحلاقدده ببدددن   جيددوز الاطع الدیددة  و
 قطعه بعد ذلك. جيب  ملمّت اإلحلاق وحّلت فیه احلیاة   ولکن إذا احلّي 

 ّي مدن غیدر إذا أوىص بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لُیلحدق ببددن احلد :60مسألة 

 ذ  إشدکالددع حینئددالقط ه وجواز ددوذ وصّیتددفيف نفك  ددّي عىل ذلدداة احلددف حیدددوقّ ددتب أن
إن -  مراعاة مقتضى االحتیاط يف ذلك. یترك فال - جتب الدیة عىل القاطع  مل و

فددت رئتدداه وقلبدده عددن مددة هددو مددن توقّ ت يف املددوارد املتقّد املقصددود باملّیدد :61مســألة 
رئتیدده وقلبدده يف  ع اسددتمرار ا  مددت دماغّیددا املّیددرجعددة فیدده  وأّمدد ا  الفددا  هنائّیددالعمددل توقّ 

یدق ت إن كان ذلك عن طر   ُیعدّدُ مّیتدا   ة فدالركیدب أجهدزة اإلنعداش الصدناعیّ وظائفهما و
. ببدن احلّي وحیرم قطع عضو منه إلحلاقه   مطلقا 

كدان قطُعده  قطع جدزء مدن إنسدان حدّي   جيوز ال :62مسألة  إلحلاقده  سدم غیدره إذا 
كلها  وأّمددالعددنی وقُق بدده ضددررا  بلیغددا  كمدا يف قلددع ُیلِحد ق بدده ُیلِحدد  ا إذا ملطددع الیددد ومدا شددا
ملدن  یتنیكما يف قطع قطعة من اجللد أو جزء من النخاع أو إحدى الکلْ  - البلیغ الضرر 
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ُ
أو   قاصدرا  لصدغر یکدن  ملبده مدع رضدا صداحبه إذا  بدأس الفد - خدرى سدلیمةلدیه كلیة  
إاّل  أخدذ املدال بدازاء  الصدورة املدذكورة جيدوز القطدع يف  مطلقدا   وكمدا جيدوز   جيز  مل جنون و
 اجلزء املقطوع.
أخددذ العددوض  ع بالدددم للمددر  املحتدداجنی إلیدده كمددا جيددوز التبددرّ  جيددوز  :63مســألة 
 علیه.

حمقدون الددم أو مشدکوك  غیدر  ت الکدافر قطع عضو من بددن املّید جيوز  :64مسألة 
لدول احلیداة فیده أحکدام بددن ب علیه بعد اإلحلاق وحاحلال إلحلاقه ببدن املسلم وتبرتّ 
جيوز  ببدن  - كقلبه - أیضا  إحلاق بعض أعضاء احلیوان املسلم لصیرورته جزءا  منه  و

یر  إن كان احلیوان جنس العنی كاخلنز ُیصبُح بعد اإلحلاق وحلول احلیاة فیه  املسلم و و
 جزءا  من بدن املسلم وتلحقه أحکامه. 

(20 ) 
 التلقيح الصناعّي أحكام 

كانددت ذات زوج أم الالددزوج  تلقددیح املددرأة  ددّن غیددر   جيددوز ال :65مســألة    سددواء أ
 ور  الزوج والزوجة بذلك أم ال  كان التلقیح بواسطة الزوج أم غیره.

فدإن حددث  ولددت  ُثَّ  فحملدت مندهالزوج  غیر  لو مّتَ تلقیح املرأة  ّن  :66لة مسأ
یددد تلقیحهددا  ددّن  - ذلددك اشددتباها   ر

ُ
إشددکال يف  فددال - هددا فاشددتبه بغیددرهزوج كمددا لددو  
 الوطء بشهبة.   فإّنه نظیر انتسابه إیل صاحب املّن 

یبعددد انتسددابه إلیدده أیضددا  وثبددوت مجیددع  إن حدددث ذلددك مددع العلددم والعمددد فددال وأّمددا
 اإلرث  ألّن املسدتثین مدن اإلرث هدو الولدد عدن زین  بیهنما حدّّت  ةة والبنّو أحکام األبّو 
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إن كان . وهذا لیس كذلك و  العمل املوجب حلصول احلمل به حمّرما 
ّمه فإّنه ینتسب 

ُ
 فدرق ال يف الصورة الثانیة وإلهیا حّّت وهکذا احلال يف انتسابه إیل  

زوجهدا يف  أوالدها أصال   ومن قبیل هذه الصورة ما لو ألقت املرأة مدّن  بینه وبنی سائر 
 
ُ
ه ینتسددب إیل صدداحب إّنددف ولدددت ُثَّ  خددرى باملسدداحقة أو حنوهددا فحملددتفددرج امددرأة  

إن كان العمل املذكور  إیل اليت محلته و .حمرّ  النطفة و  ما 
خذت بُ  :67مسألة 

ُ
حت بهمْیِ َو ة املرأة وُح َض یْ َو لو   رحدم يف  عتووض ن الرجل فُلّقِ

 أّنده  تکّون إنسان بذلك فالظاهر تنمیهُتا فهیا حّّت  ه تیّسر نّ أوفرض   أو حنوها ةصناعیّ 
یثبدت بینده وبیهنمدا مجیدع ینتسب إیل صاحب احلد یضدة  و مین وصداحبة البو أحکدام و

 یرث مّمن مات مهنما قبل التلقیح.  اإلرث  نعم الالنسب حّّت 
خدرى  :68مسألة 

ُ
مین الرجدل إیل رحدم امدرأة   یضدة املدرأة امللّقحدة حبدو لو نقلدت بو

یضددة أو إیلفنشددأ فهیددا وتوّلدد  صدداحبة الددرحم إشددکال د فدديف انتسددابه إیل صدداحبة البو
 ن ق بذلك مدمراعاة االحتیاط فیما یتعلّ  یترك الف

ُ
یبعدد  نعدم ال ة مومدة والبندّو أحکدام األ

إنیّ حرمثبوت الَ   حیکم بانتسابه إلهیا.  مل ة بینه وبنی صاحبة الرحم و
ذلدك بعدد   جيدوز الا  و دّن زوجهدا مدا دام حّید ا  یّ صدناع تلقیح املدرأة جيوز  :69مسألة 
یقدة حکدم سدائر وحکم الولدد املولدود هبدذ - عىل األحوط لزوما   - وفاته أوالدمهدا  ه الطر
إن یرث منه يف هذه الصورة  ه الالتلقیح بعد وفاة الزوج فإنّ  إذا كان إاّل  أصال   فرق الب و

الدزوج  غیدر  الصدناعّي  ة التلقدیحلعملّید یکون املباشر  أن  جيوز اله إنّ  ُثَّ  كان منتسبا  إلیه 
 لتلمسدها مدن غیدر إلهیدا أو  لتنظدر  - مدثال   - هتا للطبیبدةفت عىل كشف املرأة عورإذا توقّ 

م اإلجنداب عدىل عدد ذلدك وكدان الصدبر  هلدا احلمدل بغیدر  ر یتیّسد یکدن ملحائل  نعدم إذا 
 هلا ذلك.   ُیتحّمل عادة جاز ا  علهیا حبّد  الحرجیّ 
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(21) 
 أحكام حتدید النسل 

عدّدة لدذلك بشدرط الُ  عقداقیر ال للمرأة استعمال ما مینع احلمل مدن جيوز  :70مسألة 
شیئا   یناِف   مل لك بنی رضا الزوج به وعدمه مافرق يف ذ ق هبا ضررا  بلیغا   واللِح یُ  ال أن

 ة.من حقوقه الشرعیّ 
  جيددوز  :71مســألة 

َ
ب املددانع مددن احلمددل وحنددوه مددن املوانددع َلددْو للمددرأة اسددتعمال الّل

الددزوج  ذلددك غیددر  یباشددر  ىل أنف وضددعه يف الددرحم عددبالشددرط املتقددّدم  ولکددن إذا توّقدد
كددالعورة لددزم  أو تلمددس مددن دون حائددل مددا بددة وتنظددر كالطبی حیددرم كشددفه هلددا اختیددارا  
و موجبا  لوقوعها ا  باملرأة أيف ذلك عىل مورد الضرورة كما إذا كان احلمل مضرّ  االقتصار 

 هلدا املندع منده بدبعض طرقده ا ر یتیّسدیکدن   ملل عدادة ویتحمّ  يف حرج شدید ال
ُ
خدرى أو أل

یّ   ة علهیا كذلك.ة أو حرجیّ كانت ضرر
   مل إذاهذا 

َ
إاّل َضدیْ َو ع تلدف البُ ب یستببلَ ْو یثبت هلا أّن استعمال الّل  ة بعدد ختصدیهبا  و
.  فاألحوط لزوما  االجتناب عنه مطلقا 

إنة لغلدق القنداة التناسدلیّ ة جراحّیدجتدري عملّید للمدرأة أن جيدوز  :72مسألة   ة )النفیدر( و
حیدرم  ف ذلدك عدىل كشدف مداحتمل أبدا   ولکن إذا توّقد ي إیل قطع نسلها حبیث الكان یؤّد 

 يف حدال الضدرورة هلا الکشف إاّل   جيز ملحائل  إلیه أو للمسه من غیر  ظر كشفه من بدهنا للن
ة لقطدع الدرحم أو ة جراحّیدجتدري عملّید للمدرأة أن  جيوز اليف املسألة السابقة  و ما مّر  حسب
 إذا ي إیل قطددع نسددلها ولکددن یسددتلزم ضددررا  بلیغددا  هبددا إاّل یددؤّد  اوحنددو ذلددك مّمدد بیضددنینددزع الَ 

.ه جيرهذا الکالم كلّ  ة  ونظیر اقتضته ضرورة مرضیّ   ي يف الرجل أیضا 
إن كان بُ   جيوز ال :73مسألة   فیمدا إذا ن إاّل مْیِ َو بداحلُ  بة ّصد ةَض یْ َو إسقاط احلمل و
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كددا رار عددىل نفسددها مددن اسددتم الضددرر  خافددت األّم  ن موجبددا  لوقوعهددا يف حددرج وجددوده أو 
ا بعدد ولدوج وح  وأّمدتلجده الدر  هلا عندئذ  إسقاطه ما مل ه جيوز نّ ل عادة فإتحمّ یُ  شدید ال
  .عىل األحوط لزوما  واحلرج   يف حالة الضرر اإلسقاط مطلقا  حّّت   جيوز الالروح فیه ف

 
ُ
إذا أسقطت األ إن أسدقطه محلهدا وجبدت علهیدا دیتده ألبیده أو  ّم و لغیدره مدن ورثبده و
 
ُ
إن أسددقطه غیرمهددااألب فعلیده دیتدده أل كددان  - كالطبیبددة - ّمدده  و إن  لزمتدده الدیددة هلمددا و
كددان مددن هددذا إاإلسددقاط بطلهبمددا   إن  كددان احلمددل مددن حددالل  و الزنددا مددن الطددرفنی ذا 
  .)علیه السالم( مامفتکون الدیة لإل

یکيف يف دیدة احلمدل بعدد ولدوج الدروح فیده دفدع )مخ سدة آالف ومدائتنی ومخسدنی( و
 مثقاال  من الفّض 

ُ
كان موته بعدد خروجده ة إن كان ذكرا  ونصف ذلك إن كان   نىث سواء أ

 حیّ 
ُ
 .- عىل األحوط لزوما   - ّمها  أم يف بطن  

یکيف يف دیته قبل ولوج الروح فیده دفدع مائدة ومخسدة مثاقیدل مدن الفّضد كدان و ة إن 
كدان علقد  نطفة كدان  وثالمثائدة ومخسدة عشدر   ةومدائتنی وعشدرة مثاقیدل إن  مثقداال  إن 
ین مثقدداال  إن   مضدغة بعمائدة وعشدر ومخسدمائة ومخسددة   قدد نبتدت لدده العظدام كدانوأر

ین مثقاال  إ   ر دددك بدنی الذكدديف ذل رقددف الوار   ودداألعضاء واجل ن كان تاّم وعشر
ُ
 ندىثواأل

 .- ا  مولزعىل األحوط  -
بددال   االسدتغفار  سدقاط عمددا  اإل يف يارة وهاإلسقاط الکفّ  ب عىل مباشر كذلك جيو

ی ا  بووجعىل األحوط  عن عتق الرقبة إطعدام سدّبنی مسدکینا  وصدوم شدهر  ن متبدابعنی و
 صوماإل لکّل مسکنی مّد من الطعام  ويف

 
ین متبابعنی فإن سقاط خطأ یتمّکن  مل شهر

ولدوج الدروح  سدقاط بدنیارة باإلوجدوب الکّفد يف فرق الام سّبنی مسکینا  كذلك  وطعإف
.  وعدمه عىل األحوط لزوما 

یّ  للمرأة استعمال العقداقیر  جيوز  :74مسألة  ة عدن وقهتدا الديت تؤّجدل الددورة الشدهر
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بشدددرط  - ذلدددك أو لغیدددر  احلدددّا  كالصدددیام ومناسدددك - لغدددرض إمتدددام بعدددض الواجبدددات
إذا استعم ال أن هلدا أحکدام  نیک  ملفرأت دما  متقّطعا   لت العقار یلحق هبا ضررا  بلیغا   و

إن رأته يف أّیام العادة.   احلیض و
(22 ) 

 أحكام الشوارع املفتوحة من قبل الدولة
  جيددوز  :75مســألة 

َ
 فة املسددتحدثة الواقعددة عددىل الدددور ِصددرْ اسددتطراق الشددوارع واأل

.واألمالك الشخصیّ   ة للناس اليت تستملکها الدولة وجتعلها طرقا 
احبه قد قامت الدولة باستمالكه قهرا  عدىل صدا  مهنا نعم من علم أّن موضعا  خاّص 
یض أو ما بة  فدحبكه  ج من دون إرضائه بتعو   جيدوز الرى علیه حکم األرض املغصو

أو  مدن األب - مدع استرضداء صداحبه أو ولّیده   ثل االسدتطراق إاّل صّرف فیه حّّت له الت
لیه حکم املدال صاحبه جرى عیعلم  ملفإن  - املنصوب من قبل أحدمهااجلّد أو القمّي 

كم الشدرعّي  الفضدالت الباقیدة  حکدم   ومنده یظهدر املجهول مالکه  فیراجع بشدأنه احلدا
 بإذن أصحاهبا. التصّرف فهیا إاّل   جيوز المهنا  فإّنه 
 من أرا  املساجد الواقعة يف الطدرق  وكدذا جيدوز  واملرور  العبور  جيوز  :76مسألة 

 ومدا ات واملقدابر ذا احلدال يف أرا  احلسدینیّ اجللوس فهیا وحنوه من التصدّرفات  وهکد
كلها فيف جواز  ا أرا  املدارس وماة  وأمّ یشهبهما من األوقاف العامّ  التصدّرف فهیدا  شا

 ب عنه.املوقوف علهیم إشکال  واألحوط لزوما  التجنّ   ثل ذلك لغیر 
هتا عرصدد ختددرج  الشددوارع واألرصددفة املسددتحدثة الاملسدداجد الواقعددة يف :77مســألة 
تبرّتب علهیا األحکام املترّتبة عىل عنوان املسدجد الددائرة مدداره  ال ة  ولکنعن الوقفیّ 

مکددث  وجددودا  وعدددما   كحرمددة تنجیسدده  ووجددوب إزالددة النجاسددة عندده  وعدددم جددواز 
  .حلائض والنفساء فیه وما شاكل ذلكاجلنب وا
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رّتبدت علهیدا مجیدع ختدرج عدن عندوان املسدجد ت  ا الفضالت الباقیدة مهندا  فدإن ملوأمّ 
 -  أو دارا  الظدددامل دّكاندددا  أو حمددداّل   كمدددا إذا جعلهدددا - أحکامددده  وأّمدددا إذا خرجدددت عنددده

جيددوز  فددال االنتفاعددات املحّللددة االنتفدداع مهنددا  میددع  تبرّتددب علهیددا تلددك األحکددام  و
 . جائز یعّد مهنا تثبیتا  للغصب  فإّنه غیر  ما ة إاّل الشرعیّ 

 - كأحجارهدا وأخشداهبا - یدة مدن املسداجد بعدد هددمهااألنقاض الباق :78مسألة 
الهتددا یدددها وتدددفئهتا - وآ ا وجددب إذا كانددت وقفددا  علهیدد - كفرشددها ووسددائل إنارهتددا وتبر

إن جعلددت يف املصددالح العاّمدد ذلددك میکددن  ملصددرفها يف مسددجد آخددر  فددإن   میکددن ملة  و
 . ا عىل مسجد آخرن حبكه وصرف مثهنببیعها باعها املتوّ  أو م االنتفاع هبا إاّل 

یت مدن مندافعلْ وأّما إذا كانت أنقاض املسجد ملکا  ِط   قا  له  كما لو كاندت قدد اشدتر
صرف تلك األنقاض بأنفسها عىل مسجد آخر   جيب الالعنی املوقوفة عىل املسجد  ف

 أو من حبكه أن یبیعها إذا رأى املصلحة يف ذلك  فیصرف مثهنا عىل للمتوّ   بل جيوز 
ات   ومدا ذكرنداه مدن التفصدیل جيدري أیضدا  يف أنقداض املددارس واحلسددینیّ مسدجد آخدر

 الواقعة يف الطرقات. ةالعامّ  وحنومها من األوقاف
ة أو املسلمنی الواقعة يف الطرق إن كانت من األمدالك الشخصدیّ  مقابر  :79مسألة 

 علهیدا ملدرور وا العبدور  یکدن  ملحكهدا مّمدا سدبق  هدذا إذا  ظهدر  ة فقددمن األوقداف العاّمد
إاّل  بالتصدّرف  بدأس الوقفدا  فد ملکدا  وال تکن  مل  وأّما إذا جيوز الف هتکا  ملویت املسلمنی و

مهنددا  فإهّنددا يف الفددرض  حددال األرا  الباقیددة هتکددا   ومددن ذلددك یظهددر  یکددن  مل فهیددا مددا
 ذلدك إاّل   وزجيد البإذن مالکها ويف الفرض الثاين  شراؤها إاّل التصّرف فهیا و  جيوز الل األوّ 

خدرى للمسدلمنی مدع مراعداة األقدرب  بإذن املتوّ  ومن حبكه  فیصرف مثهنا يف مقابر 
ُ
 

مدن دون حاجدة إیل إذن  ذلدك فاألقرب عىل األحوط لزوما   ويف الفدرض الثالدث جيدوز 
 املهّدمة.  القبور  كةثار  یستلزم التصّرف يف ملك الغیر   مل أحد  ما
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(23 ) 
 يف الصالة والصيام ةاملستحدثسائل امل

 - يف بلدده یفطدر   ومل - رمضدان جدّوا  بعدد الغدروب ر الصدامئ يف شده لو سافر  :80مسألة 
علیده اإلمسداك  جيدب ملتغرب الشمس فیه بعد    إیل جهة الغرب  فوصل إیل مکان مل

. إن كان ذلك أحوط استحبابا   إیل الغروب و
إیل جهددة الغددرب  ر سدداف ُثَّ  لددو صددىّل املکّلددف صددالة الصددبح يف بلددده  :81مســألة 

 سدافر  ُثَّ   يف بلدده طلع  أو صىّل صالة الظهر  ُثَّ   بعُد  یطلع فیه الفجر   فوصل إیل بلد مل

 ُثَّ  زالدت أو صدىّل صدالة املغدرب فیده  ُثَّ   تزل الشمس فیده بعدُد   جّوا  فوصل إیل بلد مل
جتدب علیده إعدادة الصدالة يف   غربدت مل ُثَّ  تغرب الشمس فیه   لد ملفوصل إیل ب سافر 

. إن كانت اإلعادة أحوط استحبابا   ءيء من هذه الفروض و
بددت  - هلددو خددرج وقددت الصددالة يف بلددد :82مســألة  كددأن طلعددت الشددمس أو غر

ین  ومل تطلدع الشدمس فیده أو   جدّوا  فوَصدَل إیل بلدد مل سدافر  ُثَّ  - یصّلِ الصبح أو الظهدر
یندوي خصدوص  الذّمدة وال يف ي الصالة بقصدد مداّد ؤی األحوط لزوما  أنف تغرب بعُد   مل

 األداء أو القضاء.
جّوا  بالطدائرة وأراد الصدالة فهیدا  فدإن متّکدن مدن اإلتیدان هبدا  إذا سافر  :83مسألة  

إاّل ول إیل القبلددة واجدددا  لشددرطي االسددتقبال واالسددتقرار   غیرمهددا مددن الشددروط صددّحت  و
ن يف سعة الوقت  حبیث یتمّکن من اإلتیدان هبدا إذا كا - عىل األحوط لزوما   - تصّح   مل

ا إذا ضاق الوقت  وجدب علیده اإلتیدان هبدا شروط بعد النزول من الطائرة  وأمّ واجدة لل
 صدالته لدو تصدّح  لدة يف جهدة خاّصدة صدىّل إلهیدا  والفهیا  وعندئدذ  إن علدم بکدون القب
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ّلمددا احنرفددت الطددائرة مددع الضددرورة  وحینئددذ  ینحددرف إیل القبلددة ك أخددّل باالسددتقبال إاّل 
یسکت عن القراءة  . حال االحنرافيف والذكر  و

إن تکون بنی الیمنی والیسدار   مراعاة أنمن استقبال عنی القبلة فعلیه  یتمّکن  مل و
إن یعمدددل عدددىل َد ْهدددذل ُج باجلهدددة الددديت توجدددد فهیدددا القبلدددة بددد یعلدددم  مل و ه يف معرفهتدددا و
صدالة إیل أّي جهدة حیتمدل وجدود القبلدة حیصل له من الظّن  ومدع تعدّذره یکدبيف بال ما

بدع جهدات  هدذا فیمدا إن كان األحوط استحبابا  اإلتیان هبا إیل أر إذا متّکدن مدن  فهیا  و
إن إن بیدرة اإلحدرام اقتصدر يف تک منه إاّل  یتمّکن  مل االستقبال  و منده  یدتمّکن مل علیده  و
إن علدم ركدوب الطدائرة وحنوهدا اختیدارا   ه جيدوز إنّ  ُثَّ  أصال  سقط  قبدل دخدول الوقدت و
 . إیل أداء الصالة فهیا فاقدا  لشرطي االستقبال واالستقرار  أّنه یضطرّ 
لو ركب طائرة سرعهتا سرعة حركة األرض  وكانت مّبجهة مدن الشدرق  :84مسألة 

إیل الغرب  ودارت حول األرض مّدة من الزمن  فاألحوط اإلتیان بالصلوات اخلمدس 
ین ساعة  وأّما الصیام فیجب علیه قضاؤه.بنّیة القربة املطلقة يف بع وعشر   كّل أر

كددّل  - ف سددرعة األرضعْ ا إذا كانددت سددرعهتا ِضددوأّمدد حیددث تددمّت الدددورة عندئددذ  يف 
ین  فاألحوط لزوما  أن - اثنيت عشرة ساعة یأيت بصالة الصبح عند كّل فجدر  وبدالظهر

 عند كّل زوال  وبالعشاءین عند كّل غروب.
حول األرض بسرعة فائقة حبیث تمّت كّل دورة يف ثالث سداعات  ولو دارت الطائرة
كددّل فجددر مددثال  أو أقددّل  فالظدداهر  وزوال وغددروب    عدددم وجددوب الصددالة علیدده عنددد 
بدة املطلقدة  مراعیددا   واألحدوط لزومدا  أن ین سداعة بنّیدة القر بددع وعشدر كدّل أر یدأيت هبدا يف 

ین بنی زوال وغ روب بعدها  والعشاءین بنی وقوع صالة الصبح بنی طلوعنی  والظهر
 غروب ونصف لیل بعد ذلك.
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عهتا حال ما إذا كانت حركدة الطدائرة مدن الغدرب إیل الشدرق  وكاندت سدر ومن هنا یظهر 
یة لسرعة حركة األرض  ف ه جيدب علیده اإلتیدان بالصدلوات يف أوقاهتدا  وكدذا احلدال ّندإمساو

كثددر فیمددا إذا كانددت سددرعهتا أقددّل مددن سددرعة األرض  وأّمددا إذا ك مددن سددرعة  انددت سددرعهتا أ
 م.حكه مّما تقّد  األرض بکثیر  حبیث تمّت الدورة يف ثالث ساعات مثال  أو أقّل  فیظهر 

 ُثَّ  يف بلددده  مددن كانددت وظیفتدده الصددیام يف السددفر  وطلددع علیدده الفجددر  :85مســألة 
یا  للصوم  ووصدل إیل بلدد آخدر جّوا  نا سافر  كدل  فیده بعدد  جداز  یطلدع الفجدر   مل و لده األ

 يف البلد الثاين. رات إیل حنی طلوع الفجر املفط حنومها من سائر والشرب و
 ْل زُ َتد  بلده بعدد الدزوال ووصدل إیل بلدد ملرمضان من  يف شهر  من سافر  :86مسألة 

. جيب الصیام ذلك الیوم و زوما  أن یمتّ فیه الشمس بعد فاألحوط ل  علیه قضاؤه حینئذ 
ي ر  فیده مدن بلدده الدذ ه الصیام يف السدفر  إذا سدافر من كان وظیفت :87مسألة 
علیده  جيدب  مل  الختالفهمدا يف األفدق  ل بعدُد فیه اهلال ُیَر   رمضان إیل بلد مل شهر هالل 

فیده  ُیدَر   إیل بلدد مل سدافر  ُثَّ  هدالل شدّوال  صیام ذلدك الیدوم  ولدو عّیدد يف بلدد ر  فیده
 ما  له اإلمساك بقّیة ذلك الیوم وقضاؤه.اهلالل  الختالف أفقهما  فاألحوط لزو

كددون املکّلددف يف مکددان هندداره سددبّ  :88مســألة   ولیلدده سددّبة أشددهر  ة أشددهر إذا فددرض 

كن الديت هلدا لیدل وهندار  كدّل  مثال   فاألحوط لزوما  له يف الصالة مالحظة أقرب األمدا يف 
ین ساعة  فیصّل اخلمس عىل حسب أوقاهتا بنیّ  بع وعشر ا يف طلقة  وأّمدة القربة املأر

رمضان أو مدن  يف شهر ا إیل بلد یتمّکن فیه من الصیام إمّ الصوم فیجب علیه االنتقال 
إن  .من ذلك فعلیه الفدیة بدل الصوم یتمّکن  مل بعده  و
ین سدداعة لیددل وهندداروأّمد بددع وعشدر كددّل أر كددان يف بلددد لدده يف  كددان هندداره  -  ا إذا  إن  و
ین سداعة ولیلده سداعة أو ا ا  ثالث األوقدات  مددار  فحکدم الصدالة یددور  - لعکدسوعشدر
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ا مع عدمه علیه أداؤه مع التمّکن منه  وأمّ  رمضان فیجب ا صوم شهر وأمّ ة فیه  اخلاّص 
 - مدثال   - وغلبدة العطد  تحّمدل عدادة بسدبب طدول الهندار یُ  ا  علیده حبدّد الحرجیّ فإن كان 

 الهنار  أثناء يف فطر یُ  ة والبة املطلقبقصد القر فاألحوط لزوما  أن میسك من طلوع الفجر 

األحددوط لزومددا  عندئددذ  ا  علیدده  وعددىل االمسدداك حرجّیدد صددبح االسددتمرار یُ   عنددد مددااّل إ
كل أو الشرب عىل مقدار  يف یقتصر  أن مُی  األ  . ة الهنارسك بقیّ الضرورة و
یّ وأمّ   یض فیسدقط عنده الصدوم  فدإن ا إن كان الصوم ضرر ا  علیه فحكه حکم املدر

إاّل  قضائهمتّکن من  التصدّدق  دّد مدن الطعدام عدىل  ي فعلیده الفدیدة بدلده وهدوجدب  و
 عن كّل یوم. الفقیر 

(24 ) 
 صيبأوراق الياَن 

ندة مدن املدال  وتبعّهدد وهي أوراق توّزعها بعض الشدركات وتأخدذ بإزاهئدا مبدالغ معیّ 
بعندوان أصدابته القرعدة تددفع لده مبلغدا   ْن طاقدات  َ دع بنی أصحاب البِ تقرَ  الشركة بأن
 میکن أن تقع عىل وجوه: ةوهذه العملیّ اجلائزة  
یکددون إعطدداء املددال عنددد تسددّلم البطاقددة بددإزاء اجلددائزة املحتمددل حصددوله  أنل: األّو 
إشدکال   وهدذه املعاملدة حمّرمدة وباطلدة بدالإصابة القرعدة بامسده   عىل تقدیر  أْي علهیا 

ة فداملبلغ املدأخوذ شدركة حکومّیدفلو ارتکب املحّرم وأصابت القرعة بامسه  فإن كاندت ال
كم الشدرعّي  مهنا جمهول املالك  وجواز    التصّرف فیه متوّقف عىل االسدتئذان مدن احلدا
إن كاندت الشدركة أهلّید  مددع رضددا أصدحابه بدذلك حدّّت  التصددّرف فیده مدع إحدراز  ة جداز و
 علمهم بفساد املعاملة.

ندداء   كبمشددروع خیددرّي  یکددون إعطدداء املددال جّمانددا  وبقصددد االشددتراك يف أنالثــاين: 
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 به. بأس اللربح واجلائزة  وهذا بقصد احلصول عىل ا أو حنو ذلك  ال ر ْس مدرسة أو ِج 
ف فهیدا مدع االسدتئذان له أخذ اجلدائزة والتصدرّ  إّنه إذا أصابت القرعة بامسه جيوز  ُثَّ 

كم الشدددرعّي  إاّل د إسدددالمّي ة يف بلدددإذا كاندددت الشدددركة حکومّیددد يف ذلدددك مدددن احلدددا    و
 حاجة إیل إذنه. فال

أن یکددون دفددع املددال بعنددوان إقددراض الشددركة  حبیددث تضددمن لدده عوضدده  الثالــث: 
یکددون لدده أخددذه بعددد سددبّ  شددروط بأخددذ بطاقددة م مددثال   ولکددن الدددفع املددذكور  ة أشددهر و
تدددفع الشددركة لدده جددائزة عنددد إصددابة القرعددة بامسدده  وهددذه املعاملددة  الیانصددیب عددىل أن
 .بوّي ا من القرض الرحمّرمة  ألهّن 

 العاملنی واحلمد هلل رّب 


