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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .نام، وعىل آله املنتجبني الكراموالصالة والسالم عىل حممد خري األ
ًتشكل مسائل احلالل واحلرام جزءا من الفقه األصغر، وتعد ركنا مهام ّ ً ًّ  ً يف ّ

حياة الفرد اليومية، وهي ـ باإلضافة إىل أجزاء الدين األخرى من التفسري 
ّوالعقيدة واألخالق ـ متثل الصورة الكاملة ملنظومة املعارف الدينية التي ال ينبغي 

 .أّزاهلا يف جزء دون جزء، بل الدين لوحة كاملة وأجزاء مرتابطة ال تتجزاخت
ي مجع من املؤمنني أن أكتب آرائي يف مسائل احلالل واحلرام وقد طلب منّ

ّوالفقه األصغر، بعدما سمعوا مني آراء يف بقي ة املعارف الدينية والفقه األكرب، ً
ية اهللا العظمى السيد حممد  الرسالة العملية ألستاذنا الشهيد آّنأفالحظت 
تواكب حياة الناس ) الفتاوى الواضحة(بـّ املسامة اهللا نفسه،ّ قدس باقر الصدر

ًواستيضاحاهتم، وحتمل وضوحا يف البيان وسالسة يف التعبري، مضافا إىل  ً
اهللا نفسه؛ فارتأيت أن أجعلها ّ قدس سمة آلثارهّتعد املتانة واإلحكام التي 

 مع ما ينبغي تغيريه أو إضافته من موارد االختالف يف النظر ّاملعربة عن آرائي،
ّمضافا إىل األبواب األخرى التي مل يتعرض هلا سيدنا الشهيد قدس والفتوى؛  ّ ّ ً

 ).الفتاوى الفقهية: (سماوقد أطلقت عليها ّرسه، 
قنا لكتابة ّ للمؤمنني يف دينهم ودنياهم، وأن يوفًأسأل اهللا أن جيعلها نافعة

 .  العقائدية يف القريب القادم إن شاء اهللا تعاىلالفتاوى
 كامل احليدري                                                               

  رجب األصب١٣                                                               
 هـ١٤٣٢                                                               
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ً أن آمن اإلنسان باهللا سبحانه وتعاىل واعتنق اإلسالم دينا ورشيعة، بعد ً
ًمسؤول عن امتثال أحكامه بحكم كونه عبدا له، يصبح ملزما ّ أنه وعرف ً

اذ ّبالتوفيق بني أفعاله املختلفة وبني أحكام الرشيعة اإلسالمية، وذلك باخت
من هنا كان رشيعة، رضه عليه التزامه بتلك الاملوقف العميل املناسب الذي يف

ّلزاما عليه أن يعرف املوقف العميل يف كل واقعة وحادثة يف حياته، إما  ّ ً
 .باالجتهاد أو التقليد أو االحتياط

 

ّبعد أن ثبت أن املصدر األساس ألحكام الرشيعة هو الكتاب والسنّة 
ة لكثري من الناس بسبب ما ّ هذه األحكام مل تكن متيرسّالرشيفة، وحيث إن

ًاكتنفها من الغموض نتيجة الفاصل الزمني بيننا وبني عرص النص، مضافا إىل  ّ
ٍ أحكام الرشيعة مل تعط ـ من خالل الكتاب والسنّة ـ ضمن صيغ وعبائر ّأن َ

ٍواضحة رصحية ال يشوهبا  ُ شك أو غموض، بل أعطيت منثورة يف ّأيٍ ٍّ
ّ جهد علمي يف إىل، من هنا نشأت احلاجة ّاملجموع الكيل للكتاب والسنّة

 .دراستها، واملقارنة بينها، واستخراج النتائج منها
ّويزداد هذا اجلهد العلمي رضورة، وتتنوع وتتعمق متطلباته وحاجاته  ّ ّ ً
ّأكثر فأكثر كلام ابتعد الشخص عن زمن صدور النص، وامتد الفاصل الزمني  ّ ّ

 ما حيمله هذا االمتداد من مضاعفات، ّبينه وبني عرص الكتاب والسنّة، بكل
ّكضياع مجلة من األحاديث، ولزوم متحيص األسانيد، وتغري كثري من أساليب  ٍ
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التعبري وقرائن التفهيم واملالبسات التي تكتنف الكالم، ودخول يشء كثري 
ًمن الدس واالفرتاء يف جماميع الروايات، األمر الذي يتطلب عناية ّ  يف ً بالغةّ

 .لتدقيقالتمحيص وا
ً أن تطور احلياة والتحوالت الراهنة أفرز عددا كبريا من إىلًهذا مضافا  ً ّّ ّ

ّالوقائع واحلوادث اجلديدة التي مل يرد فيها نص بخصوصها، فالبد من  ّ
ُاستنباط حكمها يف ضوء القواعد العامة، وجمموع ما أعطي من أصول  ّ

 .وترشيعات
جعل  ـ  هذا احلديث املوجزا ال يمكن استيعابه يفّمم ـ ّكل ذلك وغريه

ًالتعرف عىل احلكم الرشعي يف كثري من احلاالت عمال علميا معقدا، وبحاجة  ّ ً ً ٍ ّ
ٍ جهد وبحث وعناء، وإن مل يكن كذلك يف مجلة من احلاالت األخرى التي إىل ٍ ٍ

َّيكون احلكم الرشعي فيها واضحا كل الوضوح ً. 
 

ّ طبيعة احلياة وجماالهتا املختلفة املتنوعة من قبيل املجال إىلوإذا نظرنا 
ّ نجد أن مجعيها يتطلب معرفة ،ّاالقتصادي واالجتامعي والصحي وغريها

ّخاصة، وهذه املعرفة قد تكون أحيانا يف بعض أجزائها واضحة ومتيرسة  ً ّ
ً منها غري واضح، ويتطلب جهدا عّألغلب الناس، لكن اجلزء األكرب ًيا ملّ

ّ ففي املجال الصحي مثال، يعلم كل إنسان .ًمعاناة يف الدرس والبحثو ً ّ  
ٍ مناخ بارد فجأة فقد إىلّ تعرض إذاّ أنه ـ بحكم التجربة الساذجة يف حياته ـ ٍ

ًيصاب بأعراض محى، ولكن كثريا من أساليب الوقاية والعالج ال يعرفها   ّإالّ
 واجلهد، وهكذا احلال يف  بالبحثّإالعن طريق الطبيب، وال يعرفها الطبيب 

 .جمال التعمري والبناء وجماالت الزراعة والصناعة عىل اختالف فروعها
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ّوحيث إن كل إنسان ال يمكنه ـ عمليا ـ أن يتحمل بمفرده مسؤولية  ً ّّ
ً واجلهد العلمي الكامل يف كل ناحية من نواحي احلياة؛ ألن هذا ـ عادة ـالبحث ّ ّ 

ه ال يتيح له استيعاب مجيع تلك النواحي ّفوق طاقة الفرد، كام أن عمر
 ّستقرت املجتمعات البرشية عىل أنّبالدرجة املطلوبة من التعمق، لذا ا

ُّيتخصص لكل جمال من جماالت املعرفة والبحث عدد من الناس، فيكتفي كل ٌِّ ّ 
فرد يف غري جمال اختصاصه بام يعلمه عىل البدهية، ويعتمد ما زاد عن ذلك عىل 

ًاص، حممال هلم املسؤولية يف تقدير املوقف، وكان ذلك لونا من ذوي االختص ً ّ
 .تقسيم العمل بني الناس، سار عليه اإلنسان ـ بفطرته ـ منذ أبعد العصور

ّومل يشذ اإلسالم عن ذلك، بل جرى عىل نفس األساس الذي أخذ به 
َّاإلنسان يف كل مناحي حياته، فلم يكلف اهللا تعاىل كل إنسان باالجته ّ اد ِّ

ًومعاناة البحث واجلهد العلمي من أجل التعرف عىل احلكم الرشعي؛ توفريا  ّ
ّللوقت وتوزيعا للجهد اإلنساين عىل كل حقول احلياة ً. 

ُّكام مل يأذن اهللا سبحانه وتعاىل لغري املتخصص املجتهد بأن حياول التعرف  ِّ
ناته ًاملبارش عىل احلكم الرشعي من الكتاب والسنّة؛ معتمدا عىل إمكا

ّالشخصية، بل أرشده إىل رضورة أن يكون التعرف عىل احلكم من طريق  ّ
 .ّالتقليد واالعتامد عىل العلامء املجتهدين املتخصصني يف هذا املجال

ّعىل هذا األساس أرشد اإلسالم إىل مبدأي االجتهاد والتقليد للتعرف 
 .عىل املوقف الرشعي

 .ّ هو التخصص يف علوم الرشيعة:فاالجتهاد
 .ّ هو االعتامد عىل املتخصصني:والتقليد

 ّ املتخصص يف هذا املجالإىلّوالسبب يف تسمية عملية رجوع غري املتخصص 
ّ، هو أن املكلف يضع عمله كالقالدة يف رقبة املجتهد الذي يقلده؛ <ًتقليدا> ّ
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ًتعبريا رمزيا عن حتميله مسؤولية هذا العمل أمام اهللا سبحانه وتعاىل، كام ورد يف  ً
ً قاعدا يف حلقة ربيعة × كان أبو عبد اهللا>: ّمعتربة عبد الرمحن بن احلجاج، قال

 سكت قال له ّالرأي، فجاء أعرايب فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلام
ًأهو يف عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ومل يرد عليه شيئا، فأعاد املسألة : األعرايب ّ

فقال . أهو يف عنقك؟ فسكت ربيعة: ايبعليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له األعر
ٍهو   عنقه قال أو  م يقل، و  مفت ضامن :× أبو عبد اهللا

 ٌ>)١(. 
ّوالتقليد هبذا املعنى خيتلف عن التقليد الناشئ من التعصب ومتابعة 

بني ًبني أن نتبع شخصا بحكم كونه من ذوي االختصاص، واجلاهل؛ ففرق 
 .ّ اتباعنا لهتصديقه دون أن نعرف دليلرع إىل ًأن يبدي شخص رأيا فنُسا

ًفالثاين هو التقليد املذموم عقال ورشعا؛ قال تعاىل َبل قا وا إنا وجدنا {: ً ْ َ َ  ِ
ُ َ ْ َ

َآباءنا   أمة و نا   آثارهم  هتدون ُ َُ َْ ْ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ َ ٍ  

ُ َ َو ذ ِك ما {: وقال). ٢٢: الزخرف (}َ َ َ َ َ

ٍأرسلنا من  بلك   قر ة َ َْ َ َ
ِ َ ِ ْ ْ ِ ْ َ ْ ٍ من نذيرَ ِ

َ ْ   قال م فوها إنا وجدنا آباءنا   أمة و نا ّ إال ِ
ِ َ ٍَ  

ُ َ ََ ََ ََ ََ َْ ِ
ُ ْ ُ َ

َ  آثارهم مقتدون ُ َ ْ َُ ْ ِ ِ
َ  ).٢٣: الزخرف (}َ

ّواألول هو التقليد السائغ واملمدوح الذي جرت عليه سنّة احلياة، وعليه 
ّا الضوء وجه  يومنا هذا، ويف هذإىلجرت سنّة املسلمني منذ صدر اإلسالم 

 إىل تقليد الفقهاء من ، السائلني من أبناء األمصارعليهم السالمأئمة أهل البيت 
 .ًأبناء مدرستهم والرجوع إليهم، وال يرون هلم عذرا يف التسامح يف ذلك

                                                 
ّالفقيه املحدث الشيخ حممد : وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، تأليف) ١(

 عليهم السالمّمؤسسة آل البيت : هـ، حتقيق١١٠٤ّبن احلسن احلر العاميل، املتوىف سنة 
ب آداب القايض، هـ، كتاب القضاء، أبوا١٤١٢: إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل

 .٢٢٠، ص٢٧، ج٣٣٦٣٩: ، إن املفتي إذا أخطأ أثم وضمن، احلديث٧: الباب
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ّ 

ّملا كان املصدران الرئيسان للرشيعة اإلسالمية املتمثالن بالكتاب الك ريم ّ
  ّ يومنا هذا، فمن الطبيعي أن يستمر االجتهادإىلوالسنّة الرشيفة حمفوظني 

ّ  ـ كتخصص علمي ـ يف فهم تلك املصادر واستخراج األحكام الرشعية 
ّمنها، ومن الطبيعي أن يرتافق ذلك مع نمو خربات املجتهدين وتراكم لفتاهتم 

ّوانتباهاهتم عىل مر الزمن، ويكون للمجتهد املتأخر ً دائام رصيد وعمق أوسع ّ
 .باالستنباط

ٍ عدم جواز مجود املقلدين عىل رأي فقيه من إىلوهذا سبب وجيه يدعو  ّ
ّفقهاء عرص الغيبة طيلة قرن أو قرون؛ ألن ذلك كاجلمود عىل رأي طبيب مع 

ّنمو الطب بعده وتراكم اخلربات خالل تلك املدة ّ. 
ّابطة حية متجددة باستمرار، ّمن هنا كانت رابطة املقلد باملرجع الديني ر ّ

ّويزيدها قدسية ما يتمثل يف املرجع من نيابة عامة عن اإلمام عليه الصالة  ّ ً ّ
ّالسالم يف أمور الدين، وهذا ما يفرس لنا كون املرجع الديني يف زمن الغيبة هو 

 .املحور لآلخرين يف فهم شؤون دينهم
تهاد والتقليد بحيث لذا نجد أن الرشيعة قد سامهت يف تعزيز مبدأ االج

 .ّيؤديان هدفهام املنشود
: ّ حثت عىل طلب العلم ودراسة علوم الرشيعة، قال تعاىل:ٍفمن ناحية

ُفلوال  فر من   فرقة منهم طائفة ِ تفقهوا   ا ين وِ نذروا قو هم إذا رجعوا { ُ ُ َُ َ ََ  َ
ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ِ ُ َ َِ ِ  ٌَ َ َ ََ َ ِ ِ ِْ ٍ ْ ِ  ُ ْ

ْإ هم لعلهم   َ ْ ُْ  ََ َ ِ ْ َذرونِ ُ ً الناس بوصفهم ورثة إىلّثم قدمت العلامء ) ١: التوبة (}َ
ّوأهنم بيدهم  .)١( العلماء ورثة األن ياءّأن :’ ّالنبيلألنبياء، كام يف احلديث عن 

                                                 
 .٣٤، ص١، ج١: ديثاحلّالكايف، كتاب فضل العلم، باب ثواب العامل واملتعلم، ) ١(
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ّإن  اري األ ور >:  حيث قال×جماري األمور كام عن اإلمام أمري املؤمنني 

 .)١(< حال  وحرامهواألح م   أيدي العلماء باهللا، األمناء  
ّوبقدر عظمة املسؤولية التي أناطتها الرشيعة بالعلامء شددت عليهم، 
ّوتوقعت منهم سلوكا عامرا بالتقوى واإليامن والنزاهة، نقيا من كل ألوان  ً ً ً ّّ

فقد جاء عن اإلمام . ًاّاالستغالل للعلم، لكي يكونوا ورثة األنبياء حق
ًا من  ن من الفقهاء صائنا  فسه، ّفأم>:  يف هذا السياق قوله×العسكري 

ّحافظا  ينه،  الفا   هواه، مطيعا أل ر  واله، فللعوام ً ً  .)٢(<ّ أن يق وهً
 .من استأ ل بعلمه افتقر: قال>ّ أنه ×ويف رواية عن اإلمام الصادق 

ّإن يف شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثوهنا يف شيعتكم، فال : قلت ً ّّ
ّل س أو ك بمستأ ل ، إنما ذاك ا ي  : فقال.الصلة واإلكرامّيعدمون الرب و

ُيف  بغ  علم وال هدى من اهللا،  بطل به ا قوق، طمعا   حطام ا نيا ً ً>)٣(. 
الفقهاء أمناء ا رسل ما >: قالّ أنه ’وهكذا ما ورد عن الرسول األعظم 

ّاتباع >: لدنيا؟ قاليا رسول اهللا، وما دخوهلم يف ا: ، قيل< م يدخلوا   ا نيا

 .)٤(<ا سلطان، فإذا فعلوا ذ ك فاحذروهم   دين م
                                                 

حتف العقول عن آل الرسول، الشيخ الثقة اجلليل األقدم أبو حممد بن شعبة ) ١(
ّاحلراين، صححه وعلق عليه : ّ أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالميعيل: ّ

 .٢٣٨ص
، من أبواب ١٠: وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، كتاب القضاء، الباب) ٢(

 .١٣١، ص٢٧ج: ٣٣١٠١: صفات القايض، احلديث
: ، من أبواب صفات القايض، احلديث١١: املصدر السابق، كتاب القضاء، الباب) ٣(

 .١٤١، ص٢٧، ج٣٣٤٢٧
 .٥، ح٤٦، ص١ج: صول من الكايف، كتاب فضل العلم، باب املستأكل بعلمهاأل) ٤(
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 عىل املعنى العميل الستمرار مبدأ زكيوقد جاء يف األحاديث الرت
ً استمراره الرشعي، وعىل أن الدين ال ينفك أبدا عن إىلاالجتهاد، إضافة  ّ

 ورفع الشبهات ّالعلامء القادرين عىل استيعابه والتفقه فيه، وتفهيمه لآلخرين
 مل هذا ا ين   >: ّأنه ’فقد جاء يف احلديث الرشيف عن رسول اهللا . عنه

   قرن عدول، ينفون عنه تأو ل ا بطل  و ر ف الغال  وانتحال ا اهل ، 

 .)١(<كما ين  ا ك  خبث ا ديد
ّ حثت عىل التمسك بالعلامء والسؤال منهم؛ قال :ومن ناحية أخرى ّ

َفاسأ وا أهل ا كر إن كنتم ال  علمون{: تعاىل ُ َ َْ ْ َْ  ْ ُ ُ ُْ ِْ ِ
ْ َ َ َ

جعلت ّ حتى ،)٤٣: النحل (}
يهم واألخذ منهم، وهذا ما إل وجه العامل عبادة، للرتغيب يف الرجوع إىلالنظر 

 .دته نصوص كثريةّأك
ُمن أعامل : سألته وقلت>:  قال× عن أمحد بن إسحاق عن أيب احلسن •

ّالعمري ثق ، فما أدى ع  فع  يؤدي، وما  :قبل؟ فقالّوعمن آخذ، وقول من أ ّّ ّ

ّقال  ك ع  فع  يقول  .<ّفاسمع   وأطع فإنه ا قة ا أ ون. ّ
العمري وابنه ثقتان، فما  : عن مثل ذلك، فقال×وسألت أبا حممد >: قال

ّأديا إ ك ع  فع  يؤديان ّّ ّفإنهما ّوما قاال  ك فع  يقوالن، فاسمع  ما وأطعهما ، ّ

 .)٢(<ا قتان ا أ ونان
سألت حممد بن عثامن العمري أن >: وعن إسحاق بن يعقوب قال •

ّيوصل يل كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عيل، فورد التوقيع بخط  ًّ
                                                 

، من أبواب ١١: وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، كتاب القضاء، الباب) ١(
 .١٥٠، ص٢٧ج: ٣٣٤٥٨: صفات القايض، احلديث

 .١٣٨، ص٢٧ج: ٣٣٤٢٩: احلديث: املصدر السابق) ٢(
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ّوأما ا وادث ا واقعة فارجعوا فيها : )ّجل اهللا فرجه الرشيفع(موالنا صاحب الزمان 

ّحج  علي م، وأنا حجة اهللاّ رواة حدي نا، فإنهم إ  ّ>)١(. 
ّولعل الرس يف التعبري برواة حديثنا دون العلامء أو الفقهاء، أن علامء  ّ ّ

ّ ليس هلم رأي من عند أنفسهم يف قبال األئمة مليهم السالعمدرسة أهل البيت 
 القياس الباطل واالستقراء الناقص إىلّ؛ فإهنم ال يستندون عليهم السالم

ّ ذلك مما يعتمد عليه اآلخرون، وإنام يفتون عىل أساس واالستحسان وغري ّ
 رواة ّإال، فهم ـ يف احلقيقة ـ ليسوا عليهم السالمالروايات املأثورة عن األئمة 

 .حديثهم
 

يف الوقت الذي أوجبت الرشيعة التقليد باملعنى الذي أرشنا إليه يف 
ّرام، حرمت ذلك يف املسائل العقائدية األساسية، فلم مسائل احلالل واحل

ّتسمح للمكلف بأن يقلد فيها؛ وذلك ألن املطلوب فيها أن حيصل العلم  ّ ّ
ّواليقني للمكلف بربه ونبيه ومعاده وإمامه، ّ بخالف املطلوب يف مسائل  ّ

ّ أن يتحمل إىلّ، ومن هنا دعت الرشيعة كل إنسان مسلم احلالل واحلرام
 إىلًعقائده الدينية األساسية واملحورية، بدال من أن يرجع فيها مسؤولية 

ّاملتخصص وحيمله مسؤوليتها من غري حتقيق ودليل ّ. 
 االجتهاد  ـًغالبا ـ ّ إن اإلنسان املتعارف قد ال يمكنه:لكن قد يقال

 . يف مجيع املسائل العقائدية التي جيب عليه اإليامن وعقد القلب عليهاوالتحقيق
 : قسمنيإىلّ إن املسائل العقائدية تنقسم :واجلواب

                                                 
ّيخ الصدوق، حتقيق عىل أكرب الغفاري، مؤسسة كامل الدين ومتام النعمة، الش) ١(

 .٤٨٤ص: النرش اإلسالمي بجامعة املدرسني يف احلوزة العلمية بقم
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ة ّكإثبات وجود اهللا تعاىل وتوحيده، ونبو: العقائد األساسية: األول
ّفإنه ال جيوز فيها . األنبياء وأصل عصمتهم، واإلمامة، واملعاد ونحوها

 بل جيب فيها حتصيل العلم اهللا أرسارهم ّقدس التقليد، كام هو املشهور بني فقهائنا
ّ من خالل البحث والنظر، وال يلزم منه أي حمذور؛ وذلك ألن مثل واليقني ّ

ًهذه املسائل ملا كانت حمدودة عددا من ناحية، ومنسجمة مع فطرة الناس  ّ
ٍعموما من ناحية أخرى عىل نحو تكون الرؤية املبارشة الواضحة ميسورة فيها  ً

ٍغالبا، وذات أمهية قصوى يف حياة اإلنسان من ناحية ثالثة ّ ، كان تكليف ً
ًالرشيعة لكل مكلف بأن يبذل جهدا مبارشا يف البحث عنها، واكتشاف  ً ّ ّ
ّحقائقها، أمرا طبيعيا، وال يواجه غالبا صعوبة كبرية، وال يؤثر عىل املجرى  ً ً ً
ّالعميل حلياته، ولئن واجه أحيانا صعوبات كذلك، فإنه جدير ببذل هذا اجلهد  ً

ّاإلنسان هي أهم وأغىل وأنفس ما فيه؛ ّلتذليل تلك الصعوبات؛ ألن عقيدة 
ّإن صحت صح ما سواها، وإن بطلت بطل ما سواها ّ. 

ّ أن هذا التكليف الديني، إنام هو بحسب إىلّوهنا البد من االلتفات  ّ
ُّاختالف مستويات الناس الفكرية والعقائدية، فلم يكلف كل إنسان النظر  َّ

در الذي يتناسب مع مستواه،  بالقّإالوالبحث يف هذه املسائل العقائدية 
ّ قناعة كاملة باحلقيقة، تطمئن هبا نفسه ويعمر هبا قلبه، ويتحمل إىلويصل به  ّ

 .ّمسؤوليتها املبارشة أمام ربه
 كمعرفة حقيقة الرصاط املستقيم يوم القيامة، :العقائد الفرعية: الثاين

 ’ي ّوتطاير الكتب، وكذا معرفة حقيقة العصمة ومراتبها، أو أن النب
 هلم والية تكوينية أم ال؟ وهكذا عرشات، بل مئات املسائل ^ّواألئمة 

ّالعقائدية األخرى، فإنه ال يشرتط فيها النظر واالجتهاد، وإنام يكفي فيها  ّ
ّ املتخصصني واملجتهدين يف مثل هذه املجاالت، لكن برشط إىلالرجوع 
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 . العلم العادي ـ من كالمهمأيحصول االطمئنان ـ 
ّأن الرضورة التي اقتضت حتقق : ل عىل ذلك بنحو اإلمجال هووالدلي ّ

مسائل احلالل (=االجتهاد واملجتهدين لغرض بيان األحكام العملية 
ّللمكلفني، هي نفسها تقتيض وجود طبقة من املتخصصني ) واحلرام ّ

 .ّواملجتهدين يف األمور االعتقادية، ثم إيصاهلا وبياهنا هلم
 

 :ّذكرت طرق ثالث المتثال األحكام والتكاليف الرشعية، هي
 وهو القدرة العلمية عىل استخراج احلكم الرشعي من دليله :االجتهاد •

 .ّاملقرر له
ً وهو عمل املكلف مستندا :التقليد • ّ من يكون قوله حجة يف حقه إىلّ ّ

 .ًفعال مع إحراز مطابقته هلا
ّف بنحو حيصل له اليقني برباءة الذمة عن ّ وهو عمل املكل:االحتياط •

الواقع املجهول، وهذا هو االحتياط املطلق، ويقابله االحتياط النسبي الذي 
 .ًسيأيت بيانه الحقا

ّتباع إحدى هذه الطرق الثالث يف اّهل جيب عىل املكلف  ):١(السؤال 
 ّمجيع التكاليف الرشعية؟

 : نوعنيإىلَّعىل املكلف امتثاهلا  تنقسم التكاليف الرشعية التي جيب :اجلواب
ّ تكاليف يتمكن املكلف من العلم التفصييل هبا، مثل األحكام :ّاألول َّ

ّالبدهيية واملسلمة الواضحة عند كل مسلم، كوجوب الصالة والصوم،  ّ
َّوحرمة الزنا والربا، وكثري من املستحبات، وأكثر املباحات التي يعرف 

يعيشون يف البيئات الدينية، وهي املصطلح حكمها الكثري من الناس الذين 
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 .)رضوريات الدين أو املذهب(عليها بـ
ّوال حاجة التباع إحدى الطرق الثالث املتقدمة  االجتهاد أو التقليد أو (ّ

 .ًيف هذا النوع من التكاليف القليلة نسبيا) االحتياط
دية ً ما ليست كذلك، سواء أكانت أحكاما إلزامية أم غريها، عبا:الثاين

ًكانت أم معامالت، أفعاال أو تروكا، ّجيب عىل املكلف أن يكون يف ّ فإنه ً
ًجمتهدا أو مقلدا أو حمتاطا: ّمجيعها إما ً ًّ. 

 ما حكم من ترك االجتهاد أو التقليد أو االحتياط يف أفعاله ):٢(السؤال 
 العبادية وغريها، ومن دون تقصري يف ذلك؟

 : توجد هنا صورتان:اجلواب
ّ لو أحرز أو اطمأن بأن أعامله وتروكه كانت عىل النهج املطلوب :األوىل ّ

 أو كانت موافقة لفتوى من جيب ،منه بحسب الرشيعة بنحو الكامل والتامم
ّعليه تقليده حني التفاته وعلمه بوجوب التقليد، فإنه يكفيه ما صدر منه 

 .ًسابقا، وال يشء عليه
اإلتيان هبا عىل الصورة ّ أن ال تكون كذلك، هنا البد من :الثانية

 .ًالصحيحة رشعا
ّما هو حكم من شك أن أفعاله وتروكه السابقة ـ التي كانت ): ٣(السؤال 

ال جيب عليه اإلتيان ّ حتى ًبال تقليد ـ هل هي عىل النهج املطلوب منه رشعا،
 ّهبا مرة أخرى، أم مل تكن كذلك، فيجب عليه اإلتيان هبا؟

فت وقتها، فيجب مل يّروكه وقت حمدد، وإذا كان ألفعاله وت: اجلواب
من دون ذلك فال جيب وب اإلعادة، ال جت فهات وقتاأما إذا فعليه إعادهتا، 

 .عليه يشء يف هذا الفرض املذكور
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ّ 

ّهل االجتهاد واجب عىل كل مكلف؟ ):٤(السؤال  ّ 
 قام به إذا: أيً االجتهاد واجب كفائي عىل من كان قادرا عليه، :اجلواب

وإذا أمهل من . البعض، وبلغوا درجة االجتهاد، سقط الوجوب عن اآلخرين
ًكان قادرا عليه، كانوا مجيعا آثمني ً. 

ًوليس للبعض عدد حمدد رشعا، بل يتحدد وفقا للحاجة ًّ ّ. 
 ّ هل االجتهاد له نوع واحد أو أنواع متعددة؟):٥(السؤال 
 :  لالجتهاد نوعان:اجلواب
ًأن يكون املجتهد قادرا عىل االستنباط يف مجيع املعارف الدينية،  :ّاألول

ًها يف الدين، ّالعقائدية منها والعملية، وبتعبري القرآن الكريم أن يكون متفق
َوما  ن ا {: قال تعاىل َ َ ٌؤمنون ِ نفروا  فة فلوال  فر من   فرقة منهم طائفة ُمَ ًَ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُْ ٍْ

َ َ َْ ِ  ُ َْ َ  ُ ِ َ َ

َِ ت َفقهوا   ا ين وِ نذروا قو هم إذا رجعوا إ هم لعلهم  ذرونَ ُ َُ  ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ََ َ َ
ِ ْ ِ َِ ََ  َ ِ ُ َ ِ ِ : التوبة (}َ

) مجيع املعارف الدينية(ّ هو التفقه واالجتهاد يف  اآليةنالظاهر مّ فإن ؛)١٢٢
من أصول وفروع، ال خصوص األحكام العملية املصطلح عليها يف احلوزات 

 .)املجتهد املطلق(، وهذا هو الذي نصطلح عليه بـ)الفقه(العلمية بـ
ً أن يكون قادرا عىل استخراج احلكم الرشعي الفقهي فقط، وهذا :الثاين

 : عىل نحوين
 . تارة يكون كذلك يف خمتلف أبواب الفقه ومجيع مسائله•
ً وأخرى يكون قادرا عىل ذلك يف بعض األبواب أو املسائل الفقهية •

املجتهد (ا النوع الثاين بكال نحويه هو الذي نصطلح عليه بـدون بعض، وهذ
 .)ئّاملتجز
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ّما هي اآلثار املرتتبة عىل من كان جمتهدا مطلقا أو متجز): ٦(السؤال  ًّ  ًا؟ئً
 :ّ هناك جمموعة من اآلثار املرتتبة عىل ذلك، نشري لبعضها:اجلواب

وكذلك املجتهد  جيوز للمجتهد املطلق أن يعمل عىل وفق اجتهاده، ً:الّأو
 .ئ لكن يف حدود قدرته عىل استخراج احلكم من دليلهّاملتجز

 رت يف املجتهد املطلق سائر الرشوط يف مرجع التقليد  ـ والتيّإذا توف :ًثانيا
ّسيأيت بياهنا ـ جاز للمكلف أن يقلده، وكانت له الوالية الرشعية، كوالية  ّ ّ

كذا رعاية شؤون القارصين من القضاء، وإقامة احلدود، واستيفاء احلقوق، و
ّ مل يكن هلم ويل خاص، وكذلك رعاية شؤون األوقاف إذاأيتام وغريهم  ٌّ

ّالعامة التي ليس هلا متول خاص بنص ّ ٍّ ّ الواقف، وغريها من الشؤون العامة، ّ
 .باحلاكم الرشعيّويسمى عىل هذا األساس 

ّدا لكنه مل تتوفر فيه  عليه اإلفتاء، ومن كان جمتهًمن ليس جمتهدا حيرم :ًثالثا ً
بمعنى اإلخبار  ـ ّسائر الرشوط الرشعية ملرجع التقليد ال حيرم عليه اإلفتاء

ًلكن حيرم عليه أن ينصب نفسه مرجعا  ـ ّعن رأيه وما أدى إليه اجتهاده ونظره
 .لآلخرينبالنسبة لإلفتاء 

 

ًيعد هذا الطريق هو األكثر عملية وابتالء  ألغلب الناس، فقد اعتاد ّ
 . ذوي االختصاص واخلربة يف ذلك املجالإىلّ يف كل جمال عىل الرجوع العقالء

 ما هي رشوط مرجع التقليد؟): ٧(السؤال 
 :يشرتط فيه ما ييل: اجلواب
ّ وهذا ما تقدم توضيحه يف  باملعنى الذي ذكرناه،االجتهاد املطلق: لّاألو

 ).٥(جواب السؤال 
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َألن غري البالغ قد ال يؤمن منه الصدق يف الفتوى؛ الحتامل ؛ غالبلو: الثاين ّ
عدم إيامنه بحرمة الكذب، أو ألجل عدم ثبوت ملكة العدالة والتقوى فيه 

ًال يرى نفسه مكلفا بيشءّ أنه عىل أساس ّ. 
 عالمات البلوغ
 :ّ توفرت يف الذكر أو األنثى أحد األمور التاليةإذاّيتحقق البلوغ 

ي من الذكر، وخروج بعض الرطوبات املصحوبة برعشة خروج املن. ١
ّولذة تشبه رعشة الرجل ولذته من األنثى، سواء كان ذلك يف حالة النوم أو  ّ

 .ّيف اليقظة، يف حالة مجاع واتصال جنيس أو بدونه
 الشعر أيً كان خشنا، وال اعتبار بالزغب ـ إذانبات الشعر عىل العانة . ٢

 .بني العورة وهناية البطنالناعم ـ والعانة تقع ما 
ُإكامل مرحلة معينة من العمر، وذلك بأن يكمل الذكر مخس عرشة . ٣ ّ

 .ُسنة من السنني القمرية، وأن تكمل األنثى تسع سنني قمرية
َواألفضل أن يعترب الصبي نفس ًه مكلفا منذ إكامله ثالث عرشة سنة ُّ ّ

 .ّالتكاليف الرشعيةودخوله يف السنة الرابعة عرشة، فال يتهاون بيشء من 
ُ، ويقصد به أن يكون له من الرشد ما يمكن أن يعي به ما  العقل:الثالث

 لفهمه وال ليشء من أعامله اعتبارّيقوله ويفتي به؛ وذلك ألن غري العاقل ال 
 .وأقواله

ال يشرتط ّ فإنه  ـ األقوى هو التفصيل ما بني مقام اإلفتاء،الذكورة: الرابع
ومقام  ـ  اجتمعت فيها باقي الرشوطإذاًيد املرأة أيضا فيه ذلك، فيجوز تقل

ّالوالية العامة وزعامة الطائفة، فإنه يشرتط فيه ذلك ّ. 
 .لد بصورة مرشوعةُ أن يكون قد وأي، طيب الوالدة: اخلامس
االعتقاد بإمامة : ، ويقصد به هنا معناه اخلاص، وهواإليامن: السادس
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 .يهم السالمعلاألئمة االثني عرش من أهل البيت 
ّ، وهي ـ كام هو معلوم ـ رشط أساس يف مواطن رشعية العدالة: السابع

ّمتعددة، فاملرجعية العليا للتقليد، والوالية العامة عىل املسلمني، والقضاء ّ، 
وإمامة صالة اجلمعة، وإقامة الشهادة التي يأخذ هبا القايض، والشهادة عىل 

 .ّ فيها عدالة اإلنسان الذي يتحملهاّالطالق، كل هذه املوارد وغريها يشرتط
والعدالة ـ يف اجلميع ـ هي عبارة عن االستقامة عىل رشع اإلسالم 
ًوطريقته، رشيطة أن تكون هذه االستقامة طبيعة ثابتة للعادل متاما كالعادة، 
وال فرق من هذه اجلهة بني ترك الذنب الكبري والذنب الصغري، وال بني فعل 

ً وغريه، مادام اإلذعان واالستسالم ركنا من أركان ّالواجب املتعب الشاق
ًالسمع والطاعة ألمر اهللا وهنيه أيا ما كان لوهنام ووزهنام ّ. 

ّام كانت املسؤولية أكرب وأوسع وأجل ّكلّ أنه إىلّوهنا البد من اإلشارة 
ّخطرا، كانت العدالة املطلوبة يف من يتحملها بحاجة  ّ رسوخ أشد وأكمل إىلً

 .ُاالستقامة، لكي يعصم هبا من املزالقيف طبيعة 
ّومن أجل ذلك صح القول بأن املرجعية العليا تتوقف عىل درجة عالية  ّ ّ
من التقوى والعدالة، ورسوخ أكيد وثابت يف االستقامة واإلخالص هللا 

 .سبحانه وتعاىل
ً احلياة ليست  ـ بعنواهنا ـ رشطا الزما يف جواز ّ األقوى أن،احلياة: الثامن ً

ّ ولكن حيث إن األعلمية تقليد،ال  ّ الرشط املرجح عند االختالف بني الفقهاء ــّ
ًال تدوم عادة أكثر من جيل أو جيلني، اشرتطت احلياة يف مرجع التقليد، ولذا 
ًجيوز تقليد امليت ابتداء يف األحكام الرشعية، برشط أن تكون مبانيه واقعة  ّ

نعم، . ها علم الفقه املعارصّضمن القواعد واألسس العامة التي وصل إلي
ّ يف األمور العامة املتعلقة بالواليةّجيب الرجوع إىل احلي ّ. 
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ّ إذا تعدد الفقهاء املجتهدون الذين تتوفر فيهم الرشوط ،األعلمية: التاسع ّ
 :السابقة، فهنا حالتان

ّأن يكونوا متفقني يف آرائهم وفتاواهم، هنا جيوز للمقلد أن يرجع : األوىل ّ
ً واحد منهم، إال أن هذا جمرد افرتاض نظري وليس واقعا يف احلياة ّأي إىل ّّ َّ ٍ

ًالعملية عادة؛ ألن االجتهاد مثار االختالف بني الفقهاء غالبا ّ. 
ّ املقلد بأهنم خمتلفون يف آرائهم، فهنا جيب َمِلَ اختلفوا وعإذا: الثانية ِّ
واألقدر عىل األعرف : ً األعلم، ونعني به كام ذكرنا سابقاإىلالرجوع 

االستنباط يف مجيع املعارف الدينية، ال خصوص مسائل احلالل واحلرام، عىل 
ًأن يكون الفاصل بينه وبني غريه معتدا به، وكبريا، ومؤثرا يف عملية  ّ ً ً ّ

 .االستنباط
 ّ، وهذا الرشط إنام هو ملنالشجاعة والكفاءة العلمية والعملية: العارش

ّة وزعامة الطائفة، وأما من يكتفي بمامرسة عملية ّيريد أن يامرس الوالية العام
 .ّاإلفتاء فقط، فإنه ال يشرتط فيه ذلك

 ّما هي طرق معرفة األعلمية؟): ٨(السؤال 
 :ّ يمكن التعرف عىل ذلك من خالل:اجلواب
ًأوال ّ الشياع بني أهل العلم والفضل، أو الشياع يف صفوف األمة، برشط :ّ

 .ّوعيةًأن يكون ناشئا من أسباب موض
ني من أهل اخلربة، وأعني أن يكونا قادرين عىل َ شهادة عادل:ًثانيا

تشخيص األعلم بحسب االصطالح املختار، وهو األقدر عىل االستنباط يف 
ّمجيع املعارف الدينية، ال خصوص مسائل احلرام، وال يكفي شهادة أهل 

 أن ّبداخلربة باالصطالح املتعارف لألعلمية يف ثبوهتا عند شخص، بل ال
 .تكون الشهادة من أهل اخلربة باالصطالح املختار
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 ال يبعد ثبوهتا بشهادة من يوثق به من أهل اخلربة ـ باملعنى الذي :ًثالثا
ّمن يعرف بصدق اللهجة والتحرج : ًذكرناه ـ وإن كان واحدا، ونعني بالثقة ُ

ّلو مل يكن عادال وملتزما دينيا يف كل سلوكه، ّ حتى عن الكذب، ً ًّ لكن يعترب يف ً
ومع التعارض يأخذ . شهادة أهل اخلربة أن ال يعارضها شهادة مثلها باخلالف
 .ًبشهادة من كان منهام أكثر خربة، بنحو يورث االطمئنان

ِّ املامرسة الشخصية من املقلد، كام لو حرض درسه أو قرأ تراثه، :ًرابعا ّ
 .ًوكان من القادرين عىل تشخيص ذلك وإن مل يكن جمتهدا

ّ جيوز االعتامد عىل كل سبب يؤد:ًامساخ ٍ ً يقني املقلد وإيامنه بأن فالنا إىلي ّ ّ ّ
ّذلك حيتم عليه أن يقلده دون سواهّ فإن هو األعلم ـ مهام كان ذلك السبب ـ ّ. 

 بامذا نثبت عدالة املرجع؟ ):٩(السؤال 
 : الطرق التاليةإحدى تثبت عدالة مرجع التقليد ب: اجلواب

 .ٍ املرجع وشيوعها بنحو يفيد االطمئناناشتهار عدالة. ١
شهادة عادلني هبا، بل ال يبعد ثبوهتا بشهادة العدل الواحد، بل . ٢

 ً.بشهادة مطلق الثقة ولو مل يكن عادال
ّحسن الظاهر، ونعني به كونه معروفا بالتدين والصالح والسلوك . ٣ ً

 .الديني املتناسب مع مسؤوليات مقام املرجعية
ّاملخالطة الشخصية من املقلداملعارشة و. ٤ ّ. 

ّقد يتفق أن يكون األعلم أكثر من واحد من بني  ):١٠(السؤال 
كانا عىل درجة واحدة من العلم والكفاءة ولنفرض اثنني، املجتهدين، 

ِّونحومها، ومل توجد بينهام فوارق علمية كبرية ومعتد هبا، فام هو تكليف املقلد  ٌّ ّ
 يف مثل هذه احلالة؟

ّيف هذه احلالة يتخري املكلف يف الرجوع  :اجلواب فقا ّسواء اتّ أهيام شاء، إىلّ
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 وكذلك جيوز له التبعيض بأن يأخذ بعض املسائل من يف الفتوى أم اختلفا،
 أحدمها بعينه، بل إىلة من اآلخر، وال يشرتط فيه االستناد ّأحدمها والبقي

ّحجة يف حقه يكفي فيه مطابقة العمل مع فتوى املرجع الذي يكون قوله  ّ
ّفعال، مع إحراز مطابقته هلا ـ كام تقدم ـ ً. 

رس له الفحص عمن جيب ّما هو املوقف الرشعي ملن مل يتي ):١١(السؤال 
ُ إما لبعده عن مراكز الثقافة الدينية أو لعدم ؛تقليده وأخذ احلكم الرشعي منه

 قدرته عىل تشخيص رشوط مرجع التقليد؟
ّ أما ما خيص أعامله:اجلواب ّ السابقة فقد تقدمت اإلجابة عنها يف السؤال ّ

نني ـ من ّ، أما وظيفته احلالية فيمكنه الوثوق واالعتامد عىل بعض املتدي)٢(
ّب العلوم الدينية أو غريهم ـ يف اختيار من يقلده أو يعني حكمه الفعيل ّطال ّ ّ

ّليعمل عليه، فإذا فعل ذلك يكون تقليده صحيحاً ، ويتحمل الشخص الذي  ً
ُشده إىل ذلك مسؤولية عمله، وجيب عىل من يرجع إليهم يف مثل هذه أر

ًاملسائل، بذل الوسع واستكامل الفحص عن مقتىض املوازين الرشعية أداء  ّ
ًلألمانة، وإال كان مسؤوال أمام اهللا سبحانه وتعاىل َّ. 

ّما هو تكليف من قلد جمتهدا، ثم شك): ١٢(السؤال  ً لسبب من ـ  ّ
 ؟أو ال لرشوط املرجعية ًا واجدهكون يف  ـاألسباب

ّ يف مثل هذا الفرض جيب عىل املكلف الفحص والتثبت،:اجلواب   فإنّ
ّكان واجدا لذلك، بقي عىل تقليده، وإن تبنيّ أنه ّتبني له ّفاقد هلا أو مل يتبني ّ أنه ً

ًله يشء ال إثباتا وال نفيا، جيب عليه االنتقال   . غريهإىلً
 هلا ،ّسابقة التي أداها وفق آراء املرجع السابقتكون األعامل ال: وعندئذ
 :صورتان

:  كان الرشط املفقود يف املرجع السابق هوإذا وهي فيام :األوىلالصورة 
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ّاألعلمية، دون سائر رشوط التقليد، فهنا حيكم بصحة مجيع أعامله السابقة 
 . اإلعادة أو القضاءإىلوإجزائها، وال حاجة 

 كان الرشط املفقود يف املرجع السابق غري إذا  وهي فيام:الثانيةالصورة 
ًرشط األعلمية، كأن مل يكن جمتهدا أصال، فهنا حالتان ً: 

ً أن يكون وقت الفرائض والواجبات ما زال باقيا، فهنا جتب :األوىل
 : يف فرضنيَّإالاإلعادة 
ّأن يعلم أن أعامله كانت متفقة مع رأي املرجع اجلديد. ١ ّ. 
ّ مع رأي من رجع إليه، إال أن االختالف كان يف أمر أن تكون خمتلفة. ٢ َّ

ًيعذر فيه اجلاهل، فال جتب اإلعادة أيضا، كام لو كان اإلخالل بغري األركان  ُ
ّأن يكون قد قرأ التسبيحات األربعة يف الركعة الثالثة مرة : يف الصالة، ومثاله

 .ّواحدة، واملرجع اجلديد يرى وجوهبا ثالث مرات
يكون وقت الفرائض والواجبات قد انتهى، فهنا جيب القضاء  أن :الثانية

َّعىل املكلف إال يف فروض ثالثة ّ: 
ّـ ما لو علم بأهنا متفقة مع رأي املرجع اجلديد١ ّ. 
ّـ أن يشك هل هي متفقة مع رأي املرجع اجلديد أو ال، باعتبار٢ ال ّ أنه ّ

ًيتذكر طريقة أدائه هلا، فأيضا ال جيب القضاء ّ. 
ُعلم بأهنا خمتلفة مع رأي املرجع اجلديد، لكن يف أمر يعذر فيه  أن يـ٣ ّ
 .اجلاهل

السابق والالحق يف أمر ال املرجع لو كان االختالف بني ّ أنه ّوهبذا يتضح
ّيعذر فيه اجلاهل، كام لو توض ًأ للصالة بامء الورد وفقا لرأي من قلده سابقا، ُ ًّ

ه جتب اإلعادة داخل الوقت، ّواملرجع اجلديد يرى بطالن ذلك الوضوء، فإن
 .أو القضاء خارج الوقت
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ًلو أن شخصا قلد جمتهدا، وكان تقليده له ضمن املوازين  ):١٣(السؤال  ًّ
 ّثم... االرشعية، وكانت مجيع الرشائط حمرزة، من األعلمية والعدالة ونحومه

  بعض هذه الرشوط قد زالت، فام هو تكليفه؟ّ بعد ذلك يف أنّعرض له الشك
 الرشوط باقية، ويبقى عىل ّف أن يبني عىل أنّ جيب عىل املكل:واباجل

 .تقليده السابق ما مل يثبت له العكس
ّماذا يفعل املكلف إذا شك): ١٤(السؤال  َّ يف تغري فتوى مقلده، واحتمل ّ ّ

 عدوله عنها إىل فتوى جديدة؟
ا مل  الفتوى السابقة الزالت باقية، مّعليه أن يعمل عىل أساس أن: اجلواب

 .ّيقم دليل عىل تغريها
ًمات املرجع، فام هو تكليف من كان مقلدا له؟ إذا ):١٥(السؤال  ّ 
 : هنا صور ثالث:اجلواب
ّت املقلد أعلم من كل األحياء املوجودين بالفعل، ّ أن يكون املي:األوىل َّ

ًفهنا جيب البقاء عىل تقليده كام لو كان املرجع حيا، بال أدنى فرق بني ما عمل  ّ
بل . به من آرائه وما مل يعمل، وكذلك ما بني ما علم به من فتاواه وما مل يعلم

ّيكفي علم املكلف بأن امليت أعلم من األحياء املوجودين يف وجوب العمل  ّ
ّبفتاواه، وإن مل يكن ملتزما بتقليده ومستندا إليه حال حياته إال أن فتاواه كانت  ً ًَّ

ًحجة عليه تعيينا ّ. 
 إىلت، فهنا جيب العدول ّكون يف األحياء من هو أعلم من املي أن ي:الثانية

ّتقليد احلي يف كل املسائل بال استثناء ّ. 
ًت واحلي عىل مستوى واحد علام وفضال وكفاءة، ّ أن يكون املي:الثالثة ً  أيّ

ّأهنام يف طبقة علمية واحدة، فهنا يتخري املكلف بني البقاء عىل امليت، أو  ّ ّ
، وكذلك جيوز له التبعيض بأن يأخذ بعض املسائل من ّ احليإىلالعدول 
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 .ة من اآلخرّأحدمها والبقي
ّيف كل مورد جاز البقاء عىل تقليد امليّ أنه إىلّثم من الرضوري اإلشارة  ت، ّ

ّ البد أن يستند املكلف يف مسألة جواز البقاء عىل تقليد ّ فإنهً أو بعضا، ًّكال ّ
ّيفعل واستمر عىل تقليد امليت بال إذن منه، كان  أعلم األحياء، وإذا مل إىلامليت  ّ

َّكمن يعمل بدون تقليد ـ  فيجري عليه أحكامه كام تقدم ـ إال  ف ّ كان املكلإذاّ
 .ّ احليإىل االستناد إىل فحينها ال حاجة ًنفسه جمتهدا يف هذه املسألة؛

ّ كان املكلف قد قلد مرجعا ضمن املوازين الرشعية،إذا ):١٦(السؤال  ً ّ ّ 
ّ آخر لسبب ما، كام لو فرض موت املرجع األول وكان احليإىل عدل ّثم  أعلم ّ

ّمنه، أو قلد األعلم ثم صار غريه أعلم منه يف حياته، فام هو املوقف الرشعي 
 من عباداته ومعامالته السابقة؟

ّ الصحيح صحة عباداته السابقة، وعدم وجوب قضائها وال :اجلواب
ولو كانت باطلة يف رأي املرجع اجلديد، ّ حتى ًا،إعادهتا إن كان الوقت باقي

 . كان العوضان موجودينإذاّ حتى ّوكذلك صحة معامالته السابقة
ٍإذا عني املكلف وكيال أو وصيا عنه يف عمل، فهل يعمل ): ١٧(السؤال  ً ّ ًّ ّ

ِّاملوكل أو املوىص بمقتىض فتاوى مرجع تقليده، أم فتاوى تقليد موك ه أو لََّ
 املويص؟
 :  هنا صورتان:واباجل

ّ أن يعلم الوكيل والويص بتقليد املوكل واملويص، فهنا جيب عليهام :األوىل ِّ
ّالعمل بمقتىض تقليد املوكل واملويص؛ وذلك لداللة ظاهر احلال عىل أن  ّ ِّ
األصيل لو بارش العمل بنفسه ألتى به عىل موجب تقليده، وليس عىل مقتىض 

ّهناك قرينة عىل خالف ذلك، فإنه جيب العمل  كانت إذاَّتقليد اآلخرين، إال 
 .عليها
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ِ أن جيهال تقليد املوكل واملويص، فهنا جيوز العمل عىل طبق تقليد :الثانية ِّ
 .الوكيل والويص

ّوأما الويل ـ املكلف بالقضاء عن امليت ـ فيعمل عىل طبق تقليده، وكذا  ّ
 . ّاملتربع

ّا األجري، فالبد من اتفاقه مع املستأّوأم َّجر عىل كيفية العمل إال مع ّ
ً وجه معني تبتني عليه اإلجارة ضمناإىلاالنرصاف  ّ. 

ّهل جيب عىل املكلف تعلم أجزاء العبادات الواجبة ): ١٨(السؤال  ّ
 ورشائطها أم ال؟

ّ جيب عىل كل مكلف:اجلواب ٍ أن يكون عىل بصرية من -ًرجال أو امرأة ـ ّ
ّ أن يتعرض هلا وال يمكن أن يعطيها ٍدينه ومعرفة باألحكام التي من املمكن

ّحقها إال بتعلمها َّ ّ. 
ًوال عذر للمكلف يف ترك الفرائض والواجبات جهال بام جيب عليه منها،  ّ

ًبصورة غري صحيحة، جهال منه بخصائصها هبا وال عذر له يف اإلتيان 
ّوأجزائها ورشوطها، بل يتحتم عليه أن يتعلم ذلك ّوكذلك جيب تعلم . ّ

ّشك والسهو التي هي يف معرض االبتالء، لئال يقع يف خمالفة الواقعمسائل ال ّ .
ًلكن ال يلزم أن يكون علام تفصيليا بذلك، بل يكفي العلم بنحو اإلمجال أن  ّ ً

 .عباداته جامعة ملا يعترب فيها من األجزاء والرشوط
ّ عرضت للمكلف مسألة يف أثناء العبادة وال يعرف حكمها ومل إذامن هنا 

ّقادرا عن السؤال عنها أو االحتياط فيها يف تلك اللحظة، فإنه جيوز له يكن  ً
ّالعمل عىل بعض االحتامالت التي يظن هبا، ثم يسأل بعد الفراغ ّتبينت   فإن.ّ

َّله الصحة، كفاه العمل وأجزأه، وإال فيجب عليه اإلعادة، وال جيوز له أن  ّ
 .ّهيمل السؤال ويكتفي بظنه
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الطريق الثالث من طرق طاعة اهللا سبحانه وتعاىل هو االحتياط، وهو يف 
فاحلوط يعني احلفظ واألخذ يف األمور . ّاختاذ ما حيقق احلياطة واحلفظ: اللغة

ًبأوثقها من مجيع اجلهات، ومنه معنى األحوط، ومعناه أيضا االحرتاز من 
 .ّاخلطأ واتقاؤه

ّقيام بالوظيفة الرشعية عىل نحو حيصل ال: ّأما معناه عند الفقهاء فهو
 .ّللمكلف اليقني بامتثاهلا

ّوهو ـ يف الغالب ـ ال يسع لإلنسان العادي أن يميز ما يقتضيه االحتياط 
ّالتام؛ وذلك ألن معرفة الطريق الذي به حيصل االحتياط حتتاج  ّ اطالع إىلّ
ّفقهي واسع وعميق؛ ألن املحتاط جيب أن حييط علام بكل األ ّ مور التي من ّ

 .ّاملحتمل وجوهبا لكي يأيت هبا، وبكل األمور املحتمل حرمتها لكي يرتكها
ّوقد يكون أمر واحد حيقق االحتياط يف حالة دون أخرى، كام لو أجري 

ّذلك خمالف لالحتياط، ألن من ّ فإن عقد نكاح الزوجية بغري اللغة العربية،
ّحة عقد النكاح، لكن إذا وقع ّالفقهاء من يقول إن اللغة العربية رشط يف ص

ّعىل هذا النحو، فنفي الزوجية وما يرتتب عليها من تكاليف خمالف لالحتياط 
ّأيضا؛ ألن هناك من يقول بصحة مثل هذا العقد ّ ً. 

 ما هي أقسام االحتياط؟): ١٩(السؤال 
 :ّ االحتياط بشكل عام عىل قسمني:اجلواب

ام هو الغالب يف العبادات ّ هو ما يتعلق بشخص واحد، ك:لّالقسم األو
وله . ّكالطهارة والصوم والصالة، واملحرمات كرشب العصري العنبي ونحوه

 :ّصور متعددة
ّ ما يقتيض اإلتيان بالعمل، كام لو تردد احلكم بني الوجوب وغري :األوىل
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ّاحلرمة، فاالحتياط ـ حينئذ ـ يقتيض اإلتيان به، كأن جيهل املكلف حكم  ٍ
فال يعلم هل هي واجبة أو مستحبة؟ فإذا أراد االحتياط أتى اإلقامة للصالة، 
 .ّباإلقامة وصىل
غري ّ ما يقتيض ترك العمل، كام لو تردد احلكم بني احلرمة و:الثانية
 .، فاالحتياط فيه يقتيض الرتكالوجوب
ف يف بعض احلاالت أن ّ ما يقتيض تكرار الفعل، كام لو جهل املكل:الثالثة

لقرص أو صالة التامم، فإذا أراد االحتياط فعليه أن يعيد الواجب عليه صالة ا
ًالصالة مرتني، قرصا   .ًة ومتاما أخرىّرمّ

ّوكل هذه الصور من االحتياط جائزة، سواء كان املكل ًف متمكنا من ّ ّ
ّالتعرف عىل احلكم الرشعي وحتديده عن طريق االجتهاد أو التقليد، أو مل 

ًيكن متمكنا من ذلك ّ. 
 هو ما يتعلق بأكثر من شخص، وهو الغالب يف املعامالت، :ينالقسم الثا

ّفاالحتياط ببطالن البيع ـ مثال ـ مرتبط أثره باملشرتي والبائع معا، فالبد ً ُ  من ً
ّاخلروج عن البطالن وأثره باتفاقهام عىل تكرار البيع بنحو يعلم بصحته، أو  ُ ّ

من أحدمها عىل احتامل عىل فسخ البيع املحتمل البطالن، وال يكفي فيه العمل 
 .بطالن البيع من دون رضا اآلخر

 .وهذا أمر يلزم االلتفات إليه يف مجيع االحتياطات يف مثل هذه الصورة
 ؟هل االحتياط ممكن يف مجيع املوارد أم ال): ٢٠(السؤال 
ّن االحتياط قد يتعذر يف بعض األحيان، وذلك فيام إذا خيش إ: اجلواب

د ّ حال، وال يمكنه التأكّالفة حكم اهللا تعاىل عىل أيف من الوقوع يف خمّاملكل
ّمن االمتثال، إال إذا تعرف عىل احلكم بصورة حمددة ًكام لو نذر شخص نذرا . ّ

 النذر جيب الوفاء ّ ألن؛ الوفاء بالنذر واجبّوهناه والده عنه، فهو حيتمل أن
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 االحتياط واحلالة وال يمكنه.  رعاية لنهي الوالد؛حرامّ أنه ًكام حيتمل أيضابه، 
ّ فيتعني عليه االجتهاد أو التقليد للتعرف عىل ،ه يدور بني املحذورينّهذه، ألن ّ

 .ّاحلكم الرشعي بصورة حمددة
الستحبايب، وما هو هو االحتياط الوجويب واالحتياط اما ): ٢١(السؤال 
 الفرق بينهام؟
 :يطلق االحتياط يف هذه الرسالة عىل نحوين: اجلواب
ا أن يكون بنحو الفتوى باالحتياط؛ ّوهو إم: االحتياط الوجويب: لّاألو

ّ للمكلف الرجوع إىل غريه ّحيث يفتي الفقيه باالحتياط يف املسألة، فال حيق
ًا أن يكون الفقيه حمتاطا يف الفتوى، فال فتوى له يف هذه املسألة، فهنا ّفيها؛ وإم

ّيتخري املكلف بني العمل بمقتىض هذا االحتياط، أو  الرجوع إىل غريه مع ّ
 .مراعاة األعلم فاألعلم

ّحيسن ويفضل من املكلف ّ أنه ، واملراد بهاالحتياط االستحبايب :الثاين ّ ََ ُ ُ
 .العمل باالحتياط املذكور، وإن كان جيوز له تركه والعمل عىل خالفه

   الحظتان
 ات ـ كام إذا قيلّ يف بعض املستحب<االحتياط الوجويب> عندما يرد :ألوىلا

ًاألحوط وجوبا السجود عىل املساجد السبعة يف سجود الشكر ـ فهو ال يعني 
ّأن املكلف خمري يف تركه، بل املراد أن ّ  وإن كان جيوز تركه من ّ هذا املستحبّ

ّ املكلف إذا أراد اإلتيان به عىل وجهه الصحيح فالبدّ أنّأصله، إال  أن حيتاط ّ
ًلن يكون مرشوعا، ولو كان ذلك ّ فإن بالسجود عىل املساجد السبعة، وإال

ّفعال مستحب ًكيفية االستحباب ورشوطه البد أن تعلم من الشارع أيضاّ ألن ًا؛ً ُ ّ. 
ّإن كثريا من املستحبات املذكورة يف هذه الرسالة، يبتنى استحباهبا : الثانية ً

عىل ذكر العلامء هلا، أو ورود بعض األخبار هبا، وإن مل تكن معتربة السند، 
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ًاإلتيان هبا برجاء املطلوبية، ال بنحو اجلزم وكوهنا مطلوبة من اهللا فيحسن 
 .تعاىل، وكذا احلال يف املكروهات، فيحسن تركها برجاء الكراهة

 أن من عليهم السالمهذا، وقد ورد يف األخبار الكثرية املعتربة عن األئمة 
 . ما بلغه، وإن مل يكن األمر عىل كان له أجر ذلك،بلغه ثواب عىل عمل فعمله

من بلغه ثواب من اهللا   عمل، فعمل >: قالّ أنه ×عن أيب جعفر الباقر * 
ذ ك العمل ا ماس ذ ك ا واب أوتيه، و ن  م ي ن ا ديث كما بلغه

ُ
>)١(. 

ّص  اهللا عليه من بلغه عن ا   >:  قال×وعن أيب عبد اهللا الصادق * 

  ن   ذ ك ّ  اهللا عليه وآ ص  ء من ا واب ففعل ذ ك طلب قول ا   وآ 
 .)٢(<  م يقلهّص  اهللا عليه وآ ا واب، و ن  ن ا   

ًمن سمع ش ئا من ا واب   >: ً أيضا قال×وعن أيب عبد اهللا الصادق * 

 .)٣(< ء، فصنعه  ن  ، و ن  م ي ن   ما بلغه
 حبابه؛ومن هنا ال ينبغي الزهد يف العمل من أجل ضعف الدليل عىل است

ّاملهم هو حتصيل الثواب، وهو ممكن احلصول وإن مل يثبت االستحباب ّألن 
 .الرشعي بحسب املوازين العلمية الصحيحة

                                                 
، ١، ج١٨٨: ، احلديث١٨: أبواب مقدمات العبادات، الباب: وسائل الشيعة) ١(

 .٨٢ص
 .٨١، ص١، ج١٨٥: احلديث: املصدر السابق) ٢(
 .٨١، ص١، ج١٨٧: احلديث: املصدر السابق) ٣(
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 يرمز ألنه ؛له وتكريم نسانلإل تعاىل سبحانه اهللا من ٌترشيف :التكليف
 ،غرائزه يف مّوالتحك نفسه بناء عىل ٍوقدرة ٍعقل من نساناإل به اهللا زّمي ما إىل

 وخمتلف احليوانات افأصن من لغريه ًخالفا ،املسؤولية لّلتحم ٍوقابلية
 .ألرضا كائنات
 تعاىل اهللا فهّرش ،وامتثل وأطاع الترشيف هذا واجب اإلنسان ىّأد نإف
 ذلك يف ّقرصوإن  .يفنى ال ٍونعيم يبىل ال ٍوبملك ثوابه بعظيم ذلك بعد

 ّحق وجهل ،نفسه ظلم ألنه ؛وسخطه سبحانه اهللا بعقاب ًجديرا كان ،وعىص
 خملوقات سائر عن زهّومي هبا اهللا فهّرش التي انةاألم بواجب يقم ومل ،هّرب

َعرضنا ِ إنا{ .األرض َْ َاألمانة َ َ ِا سماوات ََ  َ َ َ واأل  
َ ِرضَ ِوا بال ْ َ ِ

ْ َفأ   َ ْ َ َ ْأن َ
َ

َ ملنها  َ ْ ِ ْ َ 
َوأشفقن ْ َ ْ َ َمنها َ ْ َو لها ِ َ َ َ ُ سانِاإل َ َ  ).٧٢: األحزاب (}اآلية ...ْ

ًرشعا وعقال ـ وجيب   إىل ويؤوب ،معصيته عن يتوب ن أعايصال عىل ـ ً
 عىل يندم أن يف صّتتلخ والتوبة. منه أخرى ًمعصية ذلك كان ،يتب مل وإذا .هّرب
 .املستقبل يف ذلك تكرار وعدم ظّبالتحف ًقرارا خذّويت ذنب، من منه وقع ما

 
 :ييل كام وهي ّعامة رشوط للتكليف
ّ إال  ـامرأة أم كان ًرجال ـ اإلنسان إىل التكليف جهّيت فال. البلوغ: لّواأل

من ) ٧(ّتقدم بيانه يف جواب السؤال  ّحمدد ّرشعي تقدير وللبلوغ. بلغ إذا
 اإللزام جانب ّنأ :بذلك ونعني ّبمكلف، ليس البالغ فغري. االجتهاد والتقليد
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 بشأن بتثي ال تعاىل اهللا أحكام من ـ اآلخرة يف العقاب ـ األخروية واملسؤولية
 إىل ًنظرا ؛القيامة يوم بَيعاق ال ،الصالة ترك أو كذب فلو .البالغ غري اإلنسان
 :ييل ما إىل االلتفات ينبغي لكن. بلوغه قبل منه ذلك وقوع

ًأوال ًالويل مسؤوال كون عدم يعني ال ذلك ّنإ :ّ  اإلنسان هذا ّترصف عن ّ
 أهله ّويل منفال .التأديب حاالت يف به العقاب نزالإو وتوجيهه البالغ غري
 نأب وذلك بلوغه، عند تعاىل اهللا لسخط ضّوالتعر النار يقيه نأ عليه جيب
 :للتأديب املختلفة بالوسائل تعاىل اهللا نحو بهّويقر ،للطاعة البلوغ قبل ئهّهيي
ْأ فس م ُقوا{ تعاىل بقوله ًعمال ؛والتثقيف والتعويد والرتغيب الرتهيب من ُ َ ُ ْ َ 

ْوأهلي م ُ ِ ْ
َ ًنارا َ َقودهاَو َ ُ ُا اس ُ ُوا جارة   َ َ ِ

ْ َعليها َ َْ ٌ الئ ة َ َ ِ ٌغالظ َ ٌشداد ِ َ َ عصون ال ِ ُ ْ َ 
ْأ رهم َما َاهللا ُ َ َ َو فعلون َ ُ َ َْ َيؤ رون َما َ ُ َ ْ  .)٦ :التحريم( } ُ

ّالويل كل ما ىّأد وإذا  ،والصالح اهلدى عىل ولده محل يف يفلح ومل عليه ّ
 .الناحية هذه من عليه وزر فال

 ال ،اإللزام من لهّمتث وما األخروية املسؤولية من البالغ غري عفاءإ ّنإ :ًثانيا
 ّأداها إذا ًصحيحة العبادة وقوع وعدم ،منه الطاعة استحسان عدم يعني

 من البالغ إليه ندبُي وما البالغ عىل جيب ما منه ّفيستحب .الكاملة بالصورة
 .بحاله ّمرضة تكون ال أن عىل ،ٍعبادات

 وعىل سنني، سبع أكمل إذا الصالة عىل دّبالتعو يبدأ نأ للصبي وينبغي
 إذا يفطرّ ثم النهار من ًقسطا يصوم نأب ولو ،سنني تسع أكمل إذا الصيام
 .اجلوع أو العطش عليه وغلب الصوم أجهده
َّما ومكلَملز كونه عدم ّنإ :ًثالثا ًفا رشعاً  التي التبعات من ًهنائيا يعفيه  ال،ً

 أمواهلم تالفإ إىل بّتسب إذا اآلخرين كتعويض اته،ّترصف بعض عن تنجم قد
   يأيت ما عىل ،البلوغ حني إىل التعويض هبذا إلزامه تأجيل ّوإنام يوجب ،ًمثال
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 .الكتاب هذا من املناسبة املواضع يف ـ تعاىل اهللا شاء إن ـ
 به َيعي أن يمكن ما الرشد من لديه يكون نأ به  ونقصد.العقل: ثاينال
ًمكلفا كونه  الذي األبله أو ،للمجنون تكليف فال .ذلك جتاه ٍبمسؤولية ّ وحيسّ
 .عقله وقصور لبالهته ؛الواضحات دركُي ال

 عنه سقط ،أخرى ٍحالة يف ًاّوسوي ٍحالة يف ًجمنونا اإلنسان كان وإذا
 .الثانية احلالة يف عليه ويثبت ،األوىل احلالة يف التكليف
 معها َيعي أن يمكن ال ٍبدرجة دراكاإل قارص أو ًجمنونا اإلنسان يكون وقد
 .اآلخر بعضها يعي ولكن ،التكاليف بعض

 أن وال ،ّاحلج عاملأ َيعي أن يمكنه ال اإلدراك ضعيف إنسان: ذلك ومثال
 هذا ومثل ،ًإنسانا يقتل أن لإلنسان ينبغي الّ أنه يدرك أن يمكنه هولكنّ ا،هيّيؤد

 من عنه وتسقط ،ويعيها دركهاي أن يمكن التي التكاليف عليه تثبت املجنون
 .إدراكه وقصور جنونه بحكم ووعيها إدراكها يمكنه ال ما التكاليف
ُي لف ال{ وتعاىل هسبحان اهللا  قال.القدرة: ثالثال  َ ً فسا ُاهللا ُ ْ َوسعهاّ إال َ َ ْ ُ{ 

 ،التكليف هعن ًمعذورا وسقط كان ،الطاعة عن عجز فمن .)٣٨٤: البقرة(
 عن يعجز كاملريض( عنه عجز بيشء وقد ًوإلزاما ً أمراالتكليف كان سواء
ًهنيا وحتريام أو ،)الصالة يف القيام  كالغريق( وتركه اجتنابه عن عجز ليشء وقد ً
 .)اخلطر اجتناب عن يعجز

 فهّتكل الطاعة ّولكن الكامل باملعنىّاملكلف  يعجز ال قد :١املسألة 
ّ إال حياته، عىل ً حفاظا؛ًأيضا التكليف قطيس الفرض هذا ويف .بحياته التضحية

 : حالتني يف
 إذا اجلهادّ فإن الواجب، اجلهاد يفرضها مما الطاعة تلك تكونأن : األوىل
 .حال ّيأ عىل وجب رشوطه ّتوفرت
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 دهّوهيد ّحق بدون ًمسلام يقتل نأبقتله،  عىل قادر شخص يأمرهأن : الثانية
 باالمتناع تعاىل اهللا يطيع أن احلالة هذه يف عليهّ فإن ذلك، عن امتنع إذا بالقتل
 .للموت ضّتعر ولو اإلنسان ذلك قتل عن

  منهام واحدّ كل طاعة عن يعجز ال تكليفني ّاملكلف يواجه قد :٢املسألة 
 .ًمعا طاعتهام عن يعجز ولكنّه ،اآلخر عن منفردة بصورة

 حريق، مامهأ ّويشب تهاوق ضاق واجبة صالة عليه تكونأن : ذلك ومثال
 وتفوته احلريق يطفئ أن عىل وقادر احلريق، وهيمل ّيصيل أن عىل قادر وهو

 ّأمهية ّاألقل التكليف  التكليفنيمن يسقط القبيل هذا من فروض ويف ،الصالة
 .احلالة تلك يف

 بالرجوعّ إال فيه ّالبت املجتهد لغري األحيان من ٍكثري يف يمكن ال أمر وهذا
 .موقفه له ِّليعني دهَّمقل إىل

 أن بني عصيانه يف فرقفال  ،ً فعالاإلنسان إىل التكليف ّتوجه إذا :٣املسألة 
ٍمعني ٍعمل عىل قدامباإل أو ،ًاختيارا اهللا به أمر ما رتكب يكون ّ بأنه ّاملكلف يعلم ّ
 .الطاعة عن بسببه يعجز سوف

 فريكب ،هبا التكليف إليه هّويتوج الصالة وقت عليه ّحيل أن :ومثاله
 فريضة أداء عن ـ ركوبه عند ـ يعجز سوفّ بأنه يعلم وهو ّة أو السيارةرئالطا

ًعصيانا أيضا، يعترب هذاّ فإن الصالة،  ٍعمل عىل ٍحينئذ يقدم أن له جيوز ال بل ً
 .ًفعال عليه وجب بام القيام عن بسببه يعجزّ بأنه حيتمل
 

 واألمر بالصالة كاألمر ،ً أمراوكان رشعي تكليف ثبت إذا :٤سألة امل
 الذي الواجب ذلك عليها ّيتوقف ٍمةّمقدّ كل أن ذلك عىل ّترتب ،بالصدقة
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ّوالبد للمكلف ،ًواجبة تصبح الرشيعة به ْأمرت  .هبا القيام من ّ
 اخلمر رشب عن كالنهي ،ًوحتريامًهنيا  وكان التكليف ثبت إذا :٥املسألة 

 يف الوقوع من ًحذرا ؛ّالبد له ّاملكلف أن ذلك عىل ّترتب ،النفس قتل أو
 وصدوره احلرام وقوع إىل بطبيعته ّيؤدي ٍعمل أو موقفّ كل نبتجي أن ،راماحل
 .منه

 أن رآخ إنسان ّيأ عىل مُرَح ،ٍبفعل ُالقيام ٍإنسان عىل وجب إذا :٦املسألة 
 ّ أيعىل مُحر ،ٍبفعل ُالقيام ٍإنسان عىل مُرَح وإذا .به القيام عن رصفه حياول
 . الفعل بذلك يقوم أن أجل من يسعى أن آخر إنسان

 .دخلهُت أن عليك مُحر ،َاملسجد يدخل أن اجلنب عىل حرم إذا: ومثاله
 ًنجسا ًطعاما له مِّتقد أن عليك مُحر ،َالنجس يأكل أن إنسان عىل مُحر وإذا

 .وهكذا كله،أ إىل وتستدرجه
 أو به تىأ هلّ أنه يفّ وشك ،ً يقيناٌيشء اإلنسان عىل وجب إذا :٧املسألة 

 .سعّمت الوقت يف دام ما به يأيت أن عليه بَوج ال؟
 ؟ًباقيا الصالة وقت يزال وال ،أوالّ صىل هلّ أنه ّيشك يفأن : ذلك ومثال
 ؟ينهَد له دَّوسد ًزيدا َّوىف هلّ أنه يف دينّيشك امل أن: ل آخراومث

 ؟الزكاة ىّأد هلّ أنه يف الزكاة عليه وجبت ّيشك منأن : ثالث ومثال
 ٍيقني عىل ليكون بالواجب يأيت أن عليه جيب احلاالت هذهّ كل ففي
 .بالطاعة

 هلّ أنه منه الفراغ ّشك بعدّ ثم ،اهّفأد ّاملكلف  عىلٌيشء وجب إذا :٨املسألة 
 يف اهّأد بام واكتفى ّالصحة عىل بنى ًرشعا أوال؟ الكامل الصحيح الوجه عىل اهّأد

 : حالتني
 يكن مل لوً فعال للتكميل ٍقابل غري اهّأد الذي العمل يكونأن : األوىل
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 عىل كان هلّ أنه ّيشك يفّ ثم ّيصىل أن :ومثاله .ٍناقصة ٍبصورة يّدُأ ألنه ؛ًكامال
ّ كل يف ركع هل أو ؟الصالة يف القبلة استقبل هل أو ؟صالةال حني ٍوضوء
 ّوإنام املمكن ،كاملة الصالة تكن مل لو ٍممكن غري هنا التكميلّ فإن ؟ركعة
 .اهّأد بام ويكتفي اإلعادة جتب ال ذلك مثل ففي ،األساس من إعادهتا

ّفإن  ال؟ أو ركوعه يف ًاّمستقر كان هلّ أنه يفّ وشك قامّ ثم ركع إذا وكذلك
 بإعادة ولو الركوع إعادة ّوإنام املمكن ،إصالحه يمكن ال وقع الذي الركوع
ٍللشك حينئذ قيمة فال ،األساس من الصالة ّ. 

ًحمددا رشعا بأن ،اهّأد الذي العمل ذلك يكونأن : الثانية ً  ٍعمل قبل ىَّيؤد ّ
 .لّاألو عمله ّصحة يف كّشكّ ثم اآلخر العمل يف ّاملكلف بدأ وقد ،آخر
ّويشك املكلف ،اإلقامة قبل ىَّيؤد بأن ّاملحدد األذان: مثالهو  بدأ أن بعد ّ

 ؟ال أو األذان اءأجز ّبكل أتى هلّ أنه باإلقامة
ّويشك املكلف ،الصالة قبل ىَّتؤد بأن ّاملحددة اإلقامة: آخر ومثال  بعد ّ

 ؟ال أو أقام هلّ أنه بالصالة بدأ أن
 ّاملكلف فيسجد ،السجود بلق يكون نأب ّحمدد الركوع: ثالث ومثال
 .هّشك إىل يلتفت وال يميض الفروض هذه ففي؟ ال أو ركعّ أنه ّويشك يف

ّأحكاما خاصة لهّ فإن ،الوضوء ةالاحل هذه يف ذكرناه ّامم ويستثنى أيت ي ً
 .الوضوء فصل يفبياهنا 

 به حيسن وهلذا ،ًأحيانا املذكورتني احلالتني تطبيق يف دِّاملقل خيطئ وقد
 يدخل هل ذاك أو الفرض هذا أن عىل فّالتعر يف دهَّبمقل يستعني أن ًاأحيان
 ؟ال أو الثانية أو األوىل احلالة ضمن

  .احلالتني هلاتني التطبيقات من ًعددا املقبلة األبواب يف نذكر وسوف
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ٍتردد ّألي جمال معه يبقى ال الذي اجلزم :عنيي والعلم اليقني  واحتامل ّ
 .للعكس
 نقول فحينام .العكس احتامل من اليشء أكرب هذا احتامل ّ أن:عنيي ّالظنو

 .املائة يف مخسني من رثأك املطر احتامل ّ أننعني) سينزل املطر أن ّنظن(
 ٍنحو عىل ،واليقني العلم يقارب ّالظن من ًعالية ًدرجة :يعني االطمئنانو
 إذا كام ،ءالعقال عند ًعمليا لغىُي ٍدرجة إىل ًاّجد ًضئيال العكس احتامل يبدو
  .ًمثال املائة يف ًواحدا العكس احتامل كان

 األحكام يف ٍّرشعي ٍحكم بصدد )العلم(و )اليقني( كلمة ّوكلام جاءت
 من والعلم للجزم يثبت فام .ًمعا واالطمئنان اجلزم هبا فنريد ،اآلتية الرشعية

 .ًأيضا لالطمئنان  يثبت،ًرشعا ٍآثار
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 عىل فيها ورشط ،هبا وتعاىل سبحانه اهللا أمر أشياء الرشيعة يف توجد• 
 صحيحة تقع فال .القربة ةّبني أي ،وتعاىل سبحانه ه أجلمن هبا يأيت أن ّاملكلف

 .بالعبادات األشياء هذه ّوتسمى القربة، ّنية مع كانت إذاّإال 
 ّاملكلف عىل يشرتط ومل هبا وتعاىل سبحانه اهللا أمر أخرى أشياء هلا ًوخالفا

 ه أجلمن هبا تىأ شاءن إ ،باخليار ّاملكلف فيكون ،القربة ّبنية هبا يأيتأن 
 احلالتني يف وهي ،ّاخلاصة دوافعه من ٍبدافع هبا  أتىشاء وإن ،وتعاىل سبحانه

 هبا املقصود ّ أنأي ،ّبالتوصليات األشياء هذه ّوتسمى. وكافية ًصحيحة تقع
ّرشعا جمرد  .أدائها يف ٍخمصوصة ٍةّين اشرتاط بدون فوائدها إىل ّالتوصل ً

 والصالة )ّوالتيمم والغسل الوضوء( :الطهارة هي ،الرشيعة يف العبادات• 
 ّاحلج والعمرةو ،واالعتكاف ،والصيام )الصالة ونفس واإلقامة األذان(

 األشياء هذه ريوغ .والعتق ّوالكفارات واجلهاد واخلمس والزكاة ،والطواف
 من واملالبس البدن كتطهري ّتوصليات،فهي  ّواملستحبات الواجبات من

 ،األحكام وتعليم ،الرحم وصلة ،واألقارب الزوجة عىل واإلنفاق ،النجاسة
 ّوالرب ،املستشري ونصح ،األمانة وأداء الدين ووفاء ،ودفنهم األموات وتكفني

 واألمر ،املظلوم عن الظلم دفعو ،)السالم جواب (التحية ّورد ،بالوالدين
 ٍغرق أو ٍحريق مهلكة من اإلنسان نقاذإو ،املنكر عن والنهي باملعروف
 غري إىل ،القرآن ةاءوقر، السالم عليهم واألئمة النبي مشاهد وزيارة ،ونحومها
 .ّالتوصلية ّواملستحبات الواجبات من ذلك
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 فهي ،وتعاىل سبحانه اهللاجل  أمن بالفعل اإلتيان: معناها القربة ّنية
 ،تعاىل اهللا عقاب من اخلوف بسبب ّالنية هذه كانت اءسو الفعل، نحو الباعث

 ًصحيحة تقع فالعبادة يطاع،ّ ألن أهلّ بأنه ًيامناإو له ًاّحب أو ،ثوابه يف ًرغبة أو
 كون ينوي أن فيها يعترب وال األوجه، هذه أحد عىل القربة ّبنية اقرتنت إذا

ًمندوبا ومستحبا، ًاجبا أوو الفعل  مل ولو ،تعاىل هللا ًطاعة به يأيت أن يكفي بل ًّ
 . واملندوب ّاملستحب يف والندب االستحباب أو ،الواجب يف الوجوب يقصد

 ـ الزوجة عىل كاإلنفاق ـ ّالتوصيل بالواجب ّاملكلف أتى إذا :٩املسألة 
 .والثواب األجر تعاىل اهللا بلطف ّستحقوا ،العقاب نفسه عن دفع ،القربة ّبنية
 ليقوم يكن مل نحو عىل ـ لزوجته هّكحب ـ ّاخلاصة الدوافع من بدافع به أتى وإذا
 ّيستحق ال ولكنّه ،العقاب نفسه عن دفع ،ّاخلاصة الدوافع تلك لوال بذلك
 .والثواب األجر بذلك

 نوى نإه ّ فإن،اخلري سبل من ٍسبيل يف باملال ّيالغن أحسن إذا وكذلك
 حسانهإ يّوسم ،الثواب اهللا بلطف ّاستحق تعاىل اهللا إىل القربة بذلك

 سبحانه اهللا لّيتفض ما ًوكثريا ،ذلك ّيستحق مل القربة ِينو مل وإن ،بالصدقة
ّ، وخاصة إذا كان دافعه املعطني وأوسع األكرمني أكرم ألنه بذلك عليه وتعاىل

ًإىل تلك األعامل التوصلية عبارة عن د وافع اخلري اإلنسانية كالرمحة والرأفة ّ
ًوالشفقة وما إىل ذلك، بل لعل روايات الثواب تكون شاملة هلذا الفرض وإن  ّ

 .ّكان فرض قصد القربة هو الفرض األتم واألفضل بال إشكال
 عىل ،ًمعا اخلاص وبالدافع القربة ّبنية العملب ّاملكلف أتى إذا :١٠املسألة 

 برئ فقد ،تعاىل اهللا أجل ًأيضا من بذلك لقام ّخاص دافع هناك يكن مل لو نحو
 . الثواب ّواستحق العقاب من
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ّلو كان كل من الدافع اإلهلي والدافع اخلاص جزء املحرك له نحو ّ حتى بل ّ ٌّ
ًالواجب التوصيل، فهو حيصل أيضا عىل الثواب بنسبة ما لديه من الدافع اإلهلي ّ. 

 هبا أتى إذاّ إال بسببها العقاب من ّاملكلف ينجو فال جبةالوا ّوأما العبادات
 .القربة ّبنية

 يف ّتتحقق كذلك ،العبادة متييز ِحالة يف ّتتحقق كام القربة ّنية :١١املسألة 
 .التمييز عدم حالة

 ّنأ ويعرف القبلة زّيمي فقد ،واجبة القبلة إىل الصالة ّنأ: ذلك ومثال
 حتتاج وقد القربة، هبا فينوي القبلة إىل الصالة هي اجلهة هذه إىل الصالة
 أو اجلهة هذه إىل الصالة املطلوب هل يعلم فال ،السؤال إىل للقبلة معرفته
 العبادة ّيميز نأ دون القربة ّبنيةً معا اجلهتني إىل ّيصيل السؤال عن ًفبدال ؟تلك

 .بالضبط املطلوبة
 سبحانه هللا ًمطلوبا ليس الفعل هذا نأب ّاملكلف علم إذا :١٢املسألة 

 <بدعة>أي  <ًترشيعا> ذلك ىَّويسم القربة، ّبنية به يأيت نأ عليه مُحر ،وتعاىل
 .حرام والترشيع
 يأيت نأ ّوأحب ؟ال أو هللا مطلوب هو هل الفعل هذا أن ّشك يف إذا اّوأم

ّ وقد مر .<ًاحتياطا> هذا ّويسمى .ًآثام ً يكن مل ،له ًمطلوبا يكون نأ بأمل به
 .احلديث عن االحتياط

 

 وهذا .عجاهبمإو الناس ثناء كسب أجل من بالفعل اإلتيان هو :الرياء 
 ويعترب ،ًباطلة تقع ،الدافع هبذا اإلنسان هبا يأيت ٍعبادة ُّفأي .العبادات يف حرام
 ومن مه أجلمن أو ،وحدهم الناس أجل من بالفعل سواء أتى ًآثام، الفاعل
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 .بالرشك األحاديث بعض يف ذلك يّسم وقد ،ًمعا اهللاأجل 
 عىل أنفق فمن .العمل بطلُي وال ،الرياء مُحير فال ّالتوصليات ّوأما يف

 ثنائهم عىل احلصول أجل منّ إال ليشء ال ،والديه ّوبر أرحامه ووصل الفقراء
 العمل عيق ،السلوك بحسن الناس بني ًمشهورا يصبح أن أجل من أو ،همّوحب

 . أكرب اهللا من رضوان يفوته ولكن ،ًآثام يعترب وال ،ًصحيحا
ّ صىل نأب ،عبادته من الفراغ بعد لإلنسان حصل إذا الرياء :١٣املسألة 

ّمثال ثم حاول  يبطل ال ،وثنائهم الناس رضا لكسب بذلك هّوينو ثّيتحد نأ ً
 .العمل بذلك

 سبحانه اهللا أجل من العبادة عىل ًماِقدُم ّاملكلف كان إذا :١٤املسألة 
 ،نّالتدي بعدم ًهامّومت الناس لدى ًمذموما كان ولكنّه ،ّنيته يف له ًخملصا وتعاىل
 ذلك جاز ،التهمة عنه ليدفع اآلخرين مامأ تلك بعبادته التظاهر  فحاول
 .عبادته تّوصح

 يقوم بام اآلخرين إىل ثّيتحد نأ ـ حيرم وال ـ لإلنسان يكره :١٥املسألة 
 :النجم( }َ  ا  نَِمب َُملْعأ َوُه مُ َسُأنف واّ َُزت فال{ وعبادات ٍطاعات من به
٣٢(. 

 فيه ملا؛ احلديث هبذا ًدينيا اآلخرين نفع حيتمل كان إذا ما ذلك من ويستثنى
 .الدافع هو االحتامل هذا وكان ،الطاعة يف هلم ٍترغيب من

 غريه ذلك عىل لعّفاط ،ّ ربهعبد إذا اإلنسان عىل ضري ال :١٦ة املسأل
 شعورهّ فإن ،وطاعته عبادته عىل الغري العّالط بالرسورالعابد  فشعر ،ًصدفة
 .قدره من ينقص وال ،فيه كراهة ال هذا

 فعبدا عبادته حيسن أو اإلنسان دّيتعب أن الرياء من ليس :١٧املسألة 
 ،قلوهبم إىل ومذهبه دينه تقريب أو ،وجماراته ،الطاعة يف اآلخرين ترغيب
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 شخصه وتقريب شانه عالءإ ال ،فقط ذلك هو الدافع يكون أن عىل لكن
 . ًحمرما ًرياء كانّ وإال ،القلوب إىل ّاخلاص بوصفه

 سبحانه اهللا عىل ةواملنّ بالزهو اإلنسان يشعر نأ هو جبُالع :١٨املسألة 
 تبطل ال العبادة نأّ إال ،ًرشعا مّحمر وهذا ،هّحق كامل هّلرب ىّأدّ وأنه ،بعبادته

 . ثواهبا به يذهب ولكن ،به
ّوأما جمرد  . إثموال فيه ضري فال وطاعته بعبادته اإلنسان رسور ّ

 أو اجلسدية أو يةّالصح الفوائد بعض العبادة يف كان إذا :١٩املسألة 
 تلك بعض أجل ومن وتعاىل سبحانه اهللا أجل من هبا ّاملكلف تىأف ،نفسيةال

 القربة ّبنية ّيتوضأ من :ذلك ومثال صحيحة؟ منه العبادة تقع فهل ،الفوائد
 .ًمعا التنظيف أجل ومن

 العبادة بتلك القيام إىل ّاملكلف لدفع ًكافية كانت إذا القربة ّنية ّنإ: اجلواب
 كّليتحر ّاملكلف يكن مل وإذا .عمله ّصح ،الفوائد تلك إىل يلتفت مل ولوّحتى 
 .باطلة فالصالة ،اإلضافية الفوائد تلك لوال وحده اهللا أجل من

 تقع فال ـ عبادة ةّأي ـ العبادة ّصحة يف أسايس رشط اإليامن :٢٠املسألة 
 .باإليامن ًعامرا قلبه كان إذاّ إال صحيحة اإلنسان من العبادة
 فهي ،العبادات يشء من يف القربة ّلنية ًرشطا ظّالتلف ليس :٢١سألة امل

ّ وإن كان قد يستحب يف بعض اللسان به ظّيتلف نأ جيب وال النفس يشء يف ُ
 .املوارد، كام سيأيت

 هبا التجاهر من أفضل ّاملستحبة العبادات اءدأب التسّرت يعترب :٢٢املسألة 
 كان إذا ما ذلك من ويستثنى ،ًخالصاإ أوضح ّالنية تكون لكي ؛الناس مامأ

 .الطاعة يف للرتغيب ؛التجاهر يف ّديني غرض للعامل
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 ال اإلنسان نأ بمعنى ،ّاحلي عن النيابة العبادة يف جيوز ال :٢٣املسألة 
 ال ،ًاّحي يزال ال آخر ٍشخص ّ أيأو ٍصديق أو ٍقريب عن ّيصيل أن يمكنه
 هبا يقصد ّمستحبة صالة وال ،غريه أو القريب ذلك عىل الواجبة الصالة
 من ويستثنى .ّيصح ال ذلكّ فإن ،العبادات سائر الصالة ومثل ،عنه النيابة
 عبادات اّفإهن ،ّاملستحبة والعمرة ،ّاملستحب والطواف ،ّاملستحب ُّاحلج :هذا
 ٍحالة يف الواجب ّاحلج وكذلك ،ّاحلي عن فيها ينوب نأ صللشخ يمكن لكن

ٍخاصة  .ّاحلج كتاب يف رشحها يأيت ّ
 ّاحلي يف عن ينوب نأ ّيصح لإلنسان الّ أنه ذلك من يفهم ال نأ وينبغي

 ّالرب وصلة أوجه يف اإلنسان عنه ينوب نأّيصح  بل واخلري، ّالرب أوجهّكل 
 .ّالتوصلية ّاملستحبات من ذلك نحوو ،فةّاملرش املشاهد وزيارة الفقراء
 يأيت نأ أمكنه ،بعبادته ًاّحي يزال ال ًشخصا ينفع نأ اإلنسان أراد وإذا
هبا  أي بدون أن ينوي ـ ٍأصيلة بصورة املندوبة األخرى عباداته أو بصالته
 عسى ،الشخص لذلك العمل ثواب لّيسج أن تعاىل اهللا من يطلبّثم  ـ النيابة
 .هطلب بإجابة عليه ىلتعا اهللا ّيمن أن

 ،عنه ويصام عنه ّفيصىل ،ّامليت عن العبادات يف النيابة جتوز :٢٤املسألة 
 اإلتيان يمكن كام ّمستحبة، أو كانت ًواجبة ،العبادات من ذلك غري إىل

 نظري ،ّامليت إىل ثواهبا هداءإّثم  ـ ّأي بدون نية النيابة ـ ٍأصيلة بصورة بالعبادة
 .ّاحلي إىل النسبةب السابقة ةسألامل يف إليه رشناأ ما

ّكلام صح الترب :٢٥املسألة  ّ ًصح أيضا استئجار ،ٍشخص عن بالعبادة عّ ّ 
 ،ّالصحة هلذه أسايس رشط وهناك .عنه ًنيابة العبادة بتلك للقيام شخص
 بحانهس اهللا من اخلوف هو العمل هبذا للقيام لألجري الدافع يكون نأ :وهو
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ّ حتى األجرة ألخذ ًاّمستعد يكون ال ٍنحو عىل ،ًحراما األجرة يأكل أن وتعاىل
 تكون ال لكي ؛ألدائه استؤجر الذي العمل ينجز مل ما أخذها له ّتيرس لو

 لدى احلسنة ّالنية من القدر هذاّ فإن ،ًخائنا يكون وال عليه ًحراما األجرة
 .بدوهنا عبادةّتصح  ال التي القربة ّنية قّحيق األجري
 ال وهو ،ّاتفق ٍوجه ّ أيعىل األجرة ألخذ ًاّمستعد األجري كان إذا اّوأم
 إذا ـ العمل بأداءّ إال األجرة تلك يقبض نأ له يتاح ال ألنهّ إال العمل ّيؤدي
 ًجتاريا يكون عملهّ ألن ؛والعبادة النيابة ّتصح منه فال ـ كذلك األجري كان
 .فيه هّحق ورعاية اهللا من للخوف رأث وال ،املال أجل من ًبحتا

 ويثق عقابه يأمن أن ،ّ ربهوأطاع دّتعب مهام اإلنسان عىل حيرم :٢٦املسألة 
 من ييأس نأ ،وأذنب ّقرص مهام عليه حيرم كام .ومنقلبه بمستقبله ًمطلقة ًثقة

 من اليأس وهذا هعقاب من األمن ذلك يعتربو. عفوه من ويقنطتعاىل  رمحته
 .الذنوب كبائر من ،رمحته

 يف الصاحلة ومساعيه أعامله لّحيو نأ ًرشعا اإلنسان مكانإب :٢٧املسألة 
 وتعاىل سبحانه اهللا يريض ٍوجه عىل هبا أتى إذا ٍعبادة إىل حياته جوانب خمتلف
 بام القيام أجل من املباح الكسب وجوه من ٍوجه يف عمل فمن .ه أجلومن
 .وهكذا ،ًعبادة عمله كان ،عائلته عىل اإلنفاق من له ّيستحب وأ عليه جيب
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 وقد ،الدين عمود اّهنالرشعية، أل العبادات ّأهمّتعد فريضة الصالة 
 .احلدث ومن اخلبث من ًراّمتطه يكون نأ ّاملصيل عىل الشارع أوجب
 الطارئة عىل اجلسم من بدن النجاسة:  االصطالح الفقهي هويف اخلبثو

 ، الظاهرةّاحلواس حتت تقع يةّماد أشياء إىل النجاسة ّومرد ،اإلنسان وغريه
 .األخباث من وغريها وامليتة والغائط والبول كالدم
 لقذارة املعنوية التي ال يمكنا: ي فهوالفقه صطالحالا يف احلدث اّمأو

أصغر وأكرب، : ّوهي خمتصة باإلنسان فقط، وهو قسامن ،ّسواباحل هاكادرإ
 .سلُالغ يوجبفاألصغر يوجب الوضوء، واألكرب 

 أخرى وبوسائل ،الطاهر باملاء سلَبالغ منه الطهارة وحتصل زالُي واخلبث
 .كاألرض ًأحيانا

 االغتسال أو الطاهر باملاء بالوضوء منه الطهارة وحتصل زالُي واحلدث
 يفّتفصيل احلديث عن كل ذلك  وسيأيت ،ًأحيانا رتاببال مّوبالتيم ،به
 . تعاىل اهللا شاء نإ املقبلة فصولال

 يف ّتعنيواحلدث،  اخلبث من الرئيس رّاملطه هو الطاهر املاء كان اّومل
 احلدث من ًراّومطه ًطاهرا يكون ومتى، وأقسامه املاء عن ثّنتحد نأ البداية
 ؟كذلك يكون ال ومتى ؟واخلبث

 

 :إىل قسمني املاءُينقسم ما يستعمل فيه لفظ  :٢٨املسألة 
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عليه من دون حاجة  اءّوهو ما يصح إطالق لفظ امل .املطلق املاء: ّاألول
ّإىل أي إضافة، كامء املطر وماء البحر وماء النهر وماء اآلبار والعيون واملاء 

 .ونحوها دجاسوامل والفنادق ماتّواحلام األنابيب يف جيري ّاملقطر، وهو الذي
باإلضافة ّ إال ّ، وهو ما ال يصح إطالق لفظ املاء عليهاملضافاملاء : الثاين
وضعه الطبيعي  عن فأخرجه آخر جسم خالطه مطلق ماء ماإ هووالتقييد، و

 ماء اّمإو الورد، وماء كالشاي ،حقيقة ً، فلم يعد ماءاملاء اسموسلب عنه 
 . وماء الرمان وماء العنبالليمون كامء ماجسبعض األ من اعترص

 امرشهب، فيجوز املضافكذا املاء و ًا،طاهر املطلق املاء ّيعد :٢٩املسألة 
 :نعم خيتلف حكمهام يف األمور التالية. امهلستعاماو

 إذا والبدن والثوب كاإلناء ،ّاملتنجسء اليش رّطهي املطلق املاء: لّواأل
ًه ال يمكن أن يطهر شيئا ّهذا بخالف املاء املضاف فإنو ،النجاسة صابتهأ ّ

ًمتنجسا ّ. 
كذلك ولرفع احلدث األصغر،  به أّتوضُي نأ يمكن املطلق املاء: ثاينال

 غتسلُي الو أّتوضُي الّ فإنه ُيغتسل به لرفع احلدث األكرب، بخالف املاء املضاف
 من لغريه رّومطه نفسه يف طاهر املطلق املاءّإن >: اءالفقهقول  معنى وهذا .هب

 وال ًحدثا يرفع ال ولكنّه نفسه يف طاهر املضاف املاء ّنإو، واخلبث احلدث
 .<ًخبثا يزيل
 ،احلاالت بعض يف الله إ النجاسة بمالقاة ّيتنجس ال املطلق املاء :ثالثال
 له إذا النجاسة مالقاة ّبمجرد ّفيتنجس املضاف املاء اّمأ. توضيحه سيأيت كام

ّأما إذا كان كثريا جد ،ًكان قليال ًا كآبار النفط وما أشبهها، فال دليل عىل ً
 .ّتنجسها بمالقاة النجس

 ،املطر ماء صابهأ أو غزير بامء وأوصلناه ّتنجس إذا املطلق املاء: رابعال
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 ام إذاّوإن بذلك، يطهر فال املضاف املاء اّأم. تفصيل سيأيت توضيحه عىل يطهر
 .املطلق املاء به يطهر بام رطهيف ،مطلق ماء إىل لّوحت

 كالنفط ،املاء اسم يطلق عليها ال التيوالسوائل  املائعات :٣٠املسألة 
 هبا التطهري ّيصح فال أحكام، من ّتقدم ما يف املضاف املاء مع فقّتت ،واحلليب

إال  تطهر ال ّتنجست وإذا املالقاة، ّبمجرد ّوتتنجس، احلدث و اخلبث من
 .ّقة التي تقدمت اإلشارة إليهابالطري

ّ ال ينجس املاء املضاف إذا كان مندفعا بقوة، كاخلارج من :٣١املسألة  ً
ًالفوارة، وكذا إذا كان جاريا من األعىل إىل األسفل، كام  بامء ًإبريقا مألتلو  ّ

 هو املالقي املبارش، ّتنجسالذي يّ فإن ،نجسة رضأ عىل هّتصب خذتأو الورد
ّوأما القدر الذي بعد مل يندفع وملا يصل  .ّإىل النجاسة فال يتنجس ّ

 فقد ،الرائحةو طعممن اللون  وال خصائصه له املطلق املاء :٣٢املسألة 
 الصبغ من أو امللح من قليلء يش فيه ىلقُي الذي كاملاء ،لونه أو طعمه ّيتغري
 وله ،ًمطلقا ًماء كونه عن خيرج ال لكنه ،ّاملتغري باملاء ٍحينئذ ىّويسم، األمحر
 .املطلق املاء أحكام

ّبنحو يؤدي إىل املاء املطلق ّتغريقد يزداد  لكن ّال يصح إطالق لفظ ّ أنه ٍ
ماء أمحر أو ماء امللح، يف مثل هذه ّ أنه املاء عليه بال إضافة، بل يطلق عليه

 .املضاف املاء أحكام له وتثبت، املطلق املاء أحكاماحلالة يفقد 
 :حالتانأعاله املسألة  يف :٣٣املسألة 
 حجم هو ما درين ال لكنيف أحد أوصافه،  املطلق املاء ّيتغري قد: األوىل

 ال؟ مأ مضافماء  إىل هلّحتو إىل يّؤدت درجةلغ ب وهل ومقداره، ّالتغري لكذ
 اليقني حيصلّ حتى ًمطلقا ًماء يزال الّ أنه عىل بنين هذه احلالة مثل يف

ّتغريه وحتولهب ّ. 
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 ّثم ،مضافماء  إىل بموجبها لّيتحو ٍبدرجة املطلق املاء ّيتغري قد: الثانية
 كانت التي الصبغية ةّاملاد من ًقسام سحبنا إذا كام ٍ بسبب ما،ّالتغري هذا صيتناق
 وطعمه لونه من واقرتب ّالتغري صفتناق ًمطلقا ًماء عليه ألقينا أو ،املاء يف

 .يعيالطب
 كثري هو هل ،املاء هذا يف ّالتغري من الباقي ّأن ّنشك قد احلالة هذه  مثليف
ًماء  وصار عاد ٍوجه عىل ضئيلهو  أو ،ًمضافا معه املاء يزال ال ٍوجه عىل

له  حيصلّ حتى ،ًمضافا يزال الّ أنه عىل بنيّهنا جيب عىل املكلف أن ي. ًمطلقا
ّزوال التغري والتحولب اليقني ّ. 
 

 :قسمني إىل املطلق املاء ينقسم :٣٤املسألة 
 :االسم هذا طلقُيو ،الكثري املاء صطلح عليهي: ّاألول

، باملاء هّمدأي ما ي ـ بحسب االصطالح الفقهي ـ ّمادة له ماء ّكل عىل• 
 ،ًواقفا أو ًجاريا منها النابع املاء كان سواء ،النابعة العيون وماء النابع البئر كامء

 يف عيون من ًاّمستمد كان سواء ،واألهنار اجلداول يف اجلاري املاء وكذلك
 رؤوس عىل املرتاكم الثلج ذوبان من أو اجلبال باطن يف أو األرض جوف
 منه الظاهر كان سواء ،ًكثريا ًماء يعترب القبيل هذا من ماء ّكلّ فإن ؛اجلبال
 الواقفة، النابعة العيون بعض يف كام ًقليال أو األهنار، يف كام ًاّحق ًكثريا للعيان

  .ّ التي يستمد منها املاءّاملادة أساس عىل هنا الكثرة ّنأل
 ًاّحد الكثرة من يبلغ أن عىل السامء، من نزوله حني املطر ماء عىلو• 
 ويبقى، ٍحينئذ ًكثريا يعترب هّفإن ،ًقليال ولو الصلبة األرض عىل جيري أن يمكن
 ضئيلة يةّكم عّاملتجم كان ولوّ حتى األرض، سطح عىل عهّجتم بعد ًأيضا ًكثريا
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 .باستمرار عليه يتقاطر املطر دام ما
 بلغ إذا ـ السامء يف وال األرض يف ّمادة له ليس الذي ـ  الراكد املاء عىلو• 

 .ًاّكر
 ـّيقن من الروايات وهو األحوط  بحسب املتـهو ما بلغت : من املاءّوالكر 

ّمساحته ثالثة وأربعني شربا تقريبا، بحسب الشرب املتعارف، وإن كان األصح  ً ً
ًكفاية ستة وثالثني شربا ّ. 

 املاء قصد بهوي الكثري، املاء غري وهو ،القليل املاءصطلح عليه ي :الثاين
 .ًمطرا وليس ،ّالكر مقدار يبلغ وال ،له ّمادة ال الذي

،  واخلبث احلدث من رانّمطه طاهران القليل املاء الكثري و:٣٥ة املسأل
 .بالنجاسة رمهاّتأث يف خيتلفان امّأهن غري

 يبقى ،دم أو بول أصابه فلو .للنجاسة مالقاته ّبمجرد رّيتأث ال الكثري فاملاء
  عصمهكثرته تّ ألن ّومن أجل ذلك يسمى املاء الكثري باملاء املعتصم؛ ،ًطاهرا

 .من النجاسة ـ أي حتفظه ـ 
 كالبول ،النجسة العني يالقي نأ ّبمجرد وينجس رّفيتأث القليل املاء اّمأو
 . واخلنزيروالكلب والدم

 املاء ّتنجس ،القليل املاء من ًجانبا النجاسة عني أصابت إذا :٣٦املسألة 
 .اجلانب ذلك عىل النجاسة تقترص ومل هّكل

 كام ـ أعىل من قليل ماء عليه وورد أسفل ٍمكان يف النجس كان إذا ولكن
 املاء ماأ فقط، املاء من املالقاة ّحمل إىل النجاسة فترسي ـ إبريق من ّصب إذا
 .طهارته عىل فيبقى عىلاأل

 وذلك أسفل، يف القليل واملاء أعىل يف النجاسة وكانت األمر انعكس ولو
 يف النجاسة ويالقي بآخر، أو ٍبسبب كالعمود ًصاعدا يفور القليل املاء كان نأب



 ١ج/الفتاوى الفقهية.......................................................................................٦٠

 ،املالقي القليل املاء من األعىل للطرف النجاسة رست ذلك كان لو ؛ّالعلو
 القليل املاء حماذاة يف النجاسة كانت لو ومثله. دونه وما العمود إىل ترسي وال
 اهالق ما منه فينجس ،النجاسة إىل املاء دفعّ ثم له، ٍومواجه ٍمقابل ٍّخط ويف
 . طهارته عىل عداه ما ويبقى ،فقط

 من ٍاجتاه ّ أييف ٍرسيع ٍكّحتر حالة يف كان إذا املاء ّنإ :موجزة وبكلمة
 ومل ،املاء من املالقاة موضع ّتنجس ،اههّاجت يف النجس والقى ،اهاتّاالجت

 .ماء من خلفه ما ّيتنجس
 يكون نأ بني فيه فرق فال ،ًساكنا ًراكدا كان إذا ّالكر املاء :٣٧املسألة 

 يف وآخر أعىل يف منه ٌءجز يكون نأ بني وال أكثر، أو ٍواحد ٍمكان يف بكامله
ّ كل ففي ،األسباب من ٍبسبب صلنيّمت داما ماأو أن يكونا متساويني،  ،أسفل
 .املالقاة ّبمجرد ينجس وال ،ًومعتصام ًكثريا يعترب احلاالت هذه

 من جيري الذي املاء: ومثاله ،ًكاّومتحر ًجاريا يكون قد املاء :٣٨املسألة 
 وهذا األنابيب، حتت ٍصغرية ٍحياض إىل األنابيب بواسطة ماتّاحلام ّخزانات

 : حالتان له
 . أزيد أو ّالكر بقدر انّاخلز يف املوجود املاء يكون أن: األوىل
 إليه ّمُض إذا ولكن ،ّالكر دون انّاخلز يف املوجود املاء يكون نأ: الثانية

 الصغري وضاحل إىل منها انحدر وما األنابيب يف منه جرى الذي املقدار
 .ّالكر بقدر ّالكل كان األنبوب حتت املوضوع
 احلوض يف ما وكذلك ،ًمعتصام ّاخلزان يف ما يعترب األوىل احلالة ففي
 أو ّخلزانا ماء يف دم وقع فلو .فيه ّويصب عليه ًمفتوحا األنبوب دام ما الصغري

 . ينجس ال احلوض ماء
 ّبمجرد ينجس ال ًمعتصام الصغري احلوض يف ما يعترب الثانية احلالة ويف
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 .إليه األنبوب من املاء قّتدف طريق عن بمخزنه ًصالّمت دام ما النجس مالقاة
 .ّيتنجس النجاسة عني القته فإذا ًمعتصام، فليس ّاخلزان يف ّوأما ما

 نفس عليه وجتري معتصم فهو ،ٍكثري ٍبامء صلّات ٍقليل ٍماءّ كل :٣٩املسألة 
 قليل ماء فيها ساقية هناك كانت فلو .الكثري املاء عىل جترى التي األحكام
 عليها َفتحت أو ،ّمادة له املاء من ٍبجدول ْصلتّات أو ،املطر ماء عليها وتقاطر
ٍخزان من عليها ّيصب ًأنبوبا  االتصال دام ما ًمعتصام ساقيةال ماء أصبح ،ٍكبري ّ
 .ًثابتا

 بوزن هو هل:  وشككنا،ًمثال ٍصغري ٍحوض يف ًماء رأينا لو :٤٠املسألة 
 القليل املاء حكم فحكمه ؟ذلك دون أو ،باملالقاة ينجس الّ حتى ّالكر

 .النجاسة لعني املالقاة ّبمجرد ّيتنجس
 األرض، عىل جيري وهو ،ّالكر دون ًقليال ًءما رأينا لو :٤١املسألة 
ٍبامدة أو ٍكثري ٍبامء صلّمت هو هل: وشككنا  باملالقاة ينجس الّ حتى ٍنابعة ّ
 إذاّ إال ،القليل حكم فحكمه هبا؟ ّيتنجس كي ٍصلّمت غري  أو،ًكثريا باعتباره

 كثريبال قبل من ًصالّمت كان اجلاري القليل هذا ّنأب سابق علم عىل ّالشاك كان
 .ّيتغري ومل النجاسة هْالقت نإ بطهارته ٍعندئذ فيحكم ّباملادة، أو

 يسري مقدار منه خذُوأ ٍّكر عىل يزيد ما فيه ٍماء حوض :٤٢املسألة 
 ذلك؟ من بعض أو ،املاء من ّكر احلوض يف بقي هل: وشككنا لالستعامل
 .النجاسة نيلع املالقاة ّبمجرد ّيتنجس فال ،الكثري حكم فحكمه

 املطر ماء :الكثري املاء قسامأ أحد ّنأ: )٣٤ (ةسألامل يف ّتقدم :٤٣املسألة 
 الّ أنه يعني وهذا. الصلبة األرض عىل جيري نأ يمكنه الكثرة من ًاّحد البالغ
 ٍعني عىل ًمبارشة وقعت املطر ماء من ًقطرة ّنأ فلو .النجاسة بمالقاة ّيتنجس
ّ، سواء استقرت عليها أو انفصلت عنها ما دام ّتتنجس مل ـ ًمثال ـ تةكاملي ٍنجسة
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 .املطر يتقاطر
 مل ،نجس فيها فوقع األرض من ٍموضع يف املطر قطرات عتّجتم ولو
 السطح عىل املطر ماء جرى إذا احلكم وكذلك .يتقاطر املطر دام ما ّتتنجس

 امليزاب من املنحدر ملاءاّ فإن ،ونحوه ٍميزاب يف األرض إىل منه ًمثال وانحدر
 املطر تقاطر دام ما ًنجسة ًعينا األرض يف القى لو ّيتنجس وال ،معتصم

 .ًاّمستمر مدادهإو
 عىل املتساقط املطر ماء ،ًمتاما األرض إىل السطح من املنحدر املاء ومثل
 . األرض إىل منها واملنحدر الشجر أوراق
ّ ثم ،السقف يف رطوباته بتّوترس الغرفة سقف املطر ماء أصاب إذا اّوأم
ًكثريا  الغرفة أرض عىل املتساقط املاء يعترب فال الغرفة، أرض إىل منه حّترش

 الصلة ّ ألن؛الغرفة سقف عىل يتقاطر يزال ال املطر كان ولوّ حتى ًومعتصام
 .أرضها عىل الغرفة سقف من املتساقط واملاء املطر ماء بني انقطعت

 النابع املاء :الكثري املاء قسامأ أحد ّن أ)٣٤ (ةسألامل يف ّتقدم :٤٤املسألة 
 السنة طيلة النبع يف ةّاملستمر املاء عيون بني ذلك يف فرق وال ،ّمادة من

 ماءهاّ فإن السنة، من ّمعني موسم يف املاء منها ينبع التي املوسمية والعيون
ًكثريا ومعتصام يعترب  .فيه تنبع الذي املوسم ذلك يف ً

 

 ال) ٣٤ (ةسألامل يف ّاملتقدمة أقسامه ّبكل الكثري املاء ّنأ ّتضحا :٤٥املسألة 
 النجس عني القته إذا ّيتنجس ولكنّه النجس، عني مالقاة ّبمجرد ّيتنجس
 الوزن كثقل ـ ٍرابع ٍبوصف ّتغري وإذا .بالنجاسة طعمه أو رحيه أو لونه تّفغري

 .ينجس فال للامء الطبيعي والطعم والريح باللون احتفاظه مع ـ ًمثال تهّخف وأ
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 بعني ّلليشء املتنجس بمالقاته الكثري املاء ّلتغري ثرأ ال :٤٦املسألة 
 ّيتنجس ،ّاملتنجس يفً فعال املوجودة النجاسة بعني املاء ّغريت إذا ،أجل. النجس

 الدم لوجود محرأ لونه وصار بالدم ّمتنجس ماء :ًمثال .ٍريب ٍعندئذ بال املاء
 ّفتغري ـ أكثر أو ًاّكر ـ ٍطاهر ٍحوض يف األمحر ّاملتنجس املاء هذا ألقيناّ ثم ،فيه
 .احلالة هذه يف ّيتنجس وضاحل فامء أصفر، وصار لونه

ّأيضا لتغري أثر ال :٤٧املسألة   كام اة،مالق بدون النجس بعني الكثري املاء ً
 بسبب إليه الكثري املاء من ًقريبا املطروحة النجس عني من الرائحة انتقلت إذا

 .بذلك ينجس الّ فإنه ،منه قرهبا
 نفس يكتسب أن الكثري املاء سّينج الذي ّبالتغري نقصد ال :٤٨املسألة 

 املاء لون يف ّتغري حيصل أن يكفي بل بالضبط، رحيه أو طعمه أو النجس لون
 أصفر الكثري املاء يصبحأن : ومثاله النجس، مع يتطابق مل ولو ورحيه وطعمه
 .ًنجسا فيكون فيه أمحر دم بسقوط

 طعمه وال لونه ّيتغري ومل املاء القت النجاسة عني أن لنفرض :٤٩املسألة 
ٍوإما ألمر املاء، أو النجاسة عني إىل يعود ٍلسببّما إ رائحته، وال  عنها خارج ّ
 أو اللون ّلتغري الوصف ذاك أو اخلارج األمر هذا لوال  بحيث،ًأيضا املاء وعن
  الفرض؟ هذا يف املاء ّبتنجس كمُحي فهل الرائحة، أو الطعم
 :التايل التفصيل يستدعي ذلك عىل اجلوابو
 هلا ليس النجاسة عني ّأن إىل ّتغريه وعدم حاله عىل املاء بقاء يستند قد ـ أ
  فإنّيتغري،ّ حتى رائحتها أو لوهنا ًشيئا من للامء لتعطي ـ ًمثال ـ ةرائح وأ لون
 .ّيتنجس وال طاهر فاملاء كذلك األمر كان

 ـ ًمثال ـ لوهنا يتطابق النجاسة عني ّأن إىل املاء ّتغري عدم يستند وقد ـ ب
 املاء يكونأن : ومثاله فيه، النجاسة وقوع قبل به ًصفاّمت كان الذي املاء لون مع
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 يبدو فال الدم من يةّكم فيه تسقطّ ثم صباغاأل من ٍصبغ بسبب اللون أمحر
 . املاء ّيتنجس الفرض هذا ويف أمحر، املاء ّ ألنأثر الدم حلمرة
 عن خيتلف وصف وهو ،هبا ّاخلاص وصفها النجاسة لعني يكون وقد ـ ج
 واملاء لنجاسةا عن خارج أمر إىل هبا املاء ّتغري عدم يستند ولكن ،املاء صفات

 لو بحيث ،النجسة اجليفة برائحة املاء رّتأث دون حتول التي ّاجلو كربودة ،ًمعا
 عىل املاء يبقى الفرض هذا ويف ّالتغري، حلدث ًاّحار أو ًمعتدال ّاجلو كان

 . طهارته
 بالنجاسة بعضه ّوتغري الكثري املاء قسامأ أحد من املاء كان إذا :٥٠املسألة 
  كله؟ ّيتنجس أو ،فقط منه ّاملتغري ءاجلز ّيتنجس فهل ،ّفتنجس

ًماء كثريا فهو يزال ال كان إن اجلزء ذلك غرين إ: اجلواب  وال ،معتصم ً
 .ّيتنجس

 

 أوصلناه إذا فيطهر النجاسة بمالقاة القليل املاء ّتنجس إذا :٥١املسألة 
 من ًأنبوبا عليه فنفتح ،ّيتنجس ٍوعاء يف ماء :ذلك ومثال. عتصمم ٍكثري ٍبامء

 املاء بوصول ناءاإل ماء فيطهر العرص، هذا يف البيوت إىل ةّاملمتد املاء أنابيب
 ماء ينترش أن إىل لالنتظار ٍحاجة بدون اللحظة نفس ويف ،إليه األنبوب من

 .ناءاإل جوانبّ كل يف األنبوب
 ماء عليه فيتقاطر السامء حتت فتضعه ،ّيتنجس ٍوعاء يف ماء :آخر ومثال

 املاء ّإن بل بذلك، فيطهر ـ فقط وقطرتني قطرة ال ـ ملحوظة بدرجة املطر
ًمتصال بامء دام ما معتصم ماء إىل املثالني كال يف لّيتحو  املطر، أو األنبوب ّ
 . بمالقاة ذلك املاء لهفيه هو الذي الوعاء ٍحينئذ ويطهر
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 :أمران توافر إذا فيطهر النجس بعني ّالتغري بسبب الكثري ءاملا ّتنجس وإذا
 ذلك حصل سواء الطبيعية، حالته إىل املاء ويعود ّالتغري يزول أن: أحدمها

 .آخر بامء بمزجه أو الزمن بمرور
 ٍّككر ،معتصم ٍكثري ٍبامء ـ ّالتغري من سليم وهو ـ يوصلأن : الثاين واألمر

 .اوغريمه املطر ماء أو املاء من
 املاء أنبوب ـ ًمثال ـ نفتح نأب ،واحدة ٍبعمليةً معا األمرين إنجاز ويمكن

 رهّويطه ّتغريه يزيلّ حتى ّاملتغري املاء يف األنبوب ماء فينترش ،ّاملتغري املاء عىل
 . ذلك بعد به صالهّات باستمرار
 :يأيت كام للتوضيح ّاملتغري املاء لتطهري مثالني ونذكر
 تزول أن إىل ًةّمد رتكُفي ،اجليفة برائحة املاء من حوض ّيتغريأن : لّاألو
 . فيطهر املاء أنبوب عليه فتحُيّ ثم ،الكرهية الرائحة تلك

 سليم آخر ماء فيه ّصبُفي ،ّويصفر الدم بلون احلوض ماء ّيتغريأن : الثاين
 ،عليه املاء أنبوب يفتحّ ثم ،وتزول الصفرة تضعفّ حتى ًعديدة ٍاتّمر ٍبوعاء

 منذ األنبوب ماء عليه يفتحأن ًأيضا  ويمكن فيطهر، املطر ماء عليه تساقطي أو
 .رهّيطهّ ثم الصفرة فيزيل ـ عرفت كام ـ البداية

 

 ،ماء إىل ٍجديد من البخار ّوحتول ،رّتبخّ ثم املاء ّتنجس إذا :٥٢املسألة 
 مل ولو ـ ّإذا تنجس ـ آخر ٍمائعّكل  عىل اليشء يصدق ونفس. طاهر املاء فهذا
 طالقاإل عىل ًماء يكن مل أو ،الورد كامء ًمضافا ًماء بل ًمطلقا ًماء يكن

 ّتبخر إذاّ فإنه الفضالت، من ًأيضا وغريه البول عىل يصدق بل كاحلليب،
 .طاهر املائع فهذا ًمائعا البخار وصار
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 ّويتوضأ ،النجاسة من اإلنسان به رّيتطه املاء أن عرفنا :٥٣املسألة 
 سلُوالغ والوضوء التطهري يف استعمل إذا املاء هذا ّنإ :والسؤال ،ويغتسل

 يف ًثانية ًةّمر املاء نفس استعامل يمكن وهل ّيتنجس؟ أو ًطاهرا يبقى فهل
 ؟ًأيضا التطهري

 ّتغري أو ،ًقليال املاء وكان النجاسة عني القى إذاّ إال ّيتنجس الّنه إ: اجلواب
 مل وإذا ،ًثانية به بالتطهري يسمح فال ّتنجس وإذا. مّتقد ما عىل بأوصافها
 ،النجاسة من به التطهري فيجوز ،كان كام ّظل لّاألو االستعامل خالل ّيتنجس

 . به سلُوالغ الوضوء جيوز كام
ّشك املكلف إذا :٥٤املسألة   اعتربه ،طاهر أو نجس املاء هذا ّأن يف ّ

ًمتنجسا كانّ بأنه ٍعلم عىل كان إذا ما ذلك من ويستثنى. ًطاهرا  وال السابق يف ّ
ًمتنجسا يزال الّ بأنه املاءعىل  حيكم الفرض هذا ففي ال؟ أم طهر هل يدرى ّ 
 .العكس يثبتّحتى 
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 الرأس مَّمقد عىل واملسح ،واليدين الوجه غسل عن عبارة :الوضوء• 
 الرشع يف ّتسمى الثالث واملسحات الثالث الغسالت فهذه .القدمني وعىل

 .الوضوء أعضاء والقدمني رأسال مَّومقد واليدين الوجه عىل ويطلق ،ًوضوءا
 ًاءابتد ،ٍطاهر ٍمطلق ٍبامء وجهك تغسل أن :هي جيازإب الوضوء صورة• 
 إىل املرفق من ًابتداء اليمنى يدك تغسلّ ثم ،الذقن هناية إىل الشعر منابت من

 التي الرطوبة بنفس ومتسح ،كذلك اليرسى يدك تغسلّ ثم ،األصابع أطراف
 ولو ـ متسحّ ثم ،ٍواحدة ٍبإصبع ولو رأسك مَّمقد ىاليمن كّكف باطن يف فهاّخل

 أحد باطن تضع أن ويكفي ،اليمنى قدمك ًأيضا ظاهر ـ منها ٍةواحد بإصبع
 إىل هاّوجتر اليمنى قدمك أصابع أطراف عىل راحتها أو اليمنى كّكف أصابع
 الوضوء من نشأت التي اليرسى كّكف باطن برطوبة متسحّ ثم ،قدمك هناية
 إىل تتامهل ال أن عىل ذلكّ كل يف وحترص ،كذلك اليرسى قدمك ظاهر

 .الوضوء لِكمُت أن قبل الوضوء أعضاء يف الرطوبة بسببها ّجتف التي الدرجة
 حتصل التي والطهارة ،ًراّمتطه ئّ واملتوض،ًرشعا ًطهارة الوضوء ويعترب• 

 أو البول  منٌيشء ئّاملتوض من يصدر أن إىل ةّمستمر ًرشعا تبقى بالوضوء
 بيان ٍالحقة ٍةمسأل يف وسيأيت ًرشعا باحلدث، ّيسمى مما ذلك غري أو الغائط
 ،الوضوء بنواقض عنها َّيعرب ما وهي الوضوء، أثر تنقض التي األشياء تلك

  .ًأيضا وبموجباته
 ةّني معّ إال ًرشعا ًطهارة قّحيق ّيصح وال الّ أنه بمعنى ٌة،عباد والوضوء• 
 ومثاهلا وتعاىل، سبحانه اهللا أجل من بالفعل تأيت أن :هي القربة ةّوني. القربة
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 أو ،دَعبُوي طاعُيّ ألن أهل تعاىل ألنه اّمإ :هللا الطاعة بداعي بالفعل يأيت من
 يأيتّ أنه بوضوئه يقصد أن ّالبد له ئّفاملتوض .عذابه من ًخوفا أو ،لثوابه ًالتامسا

 . تعاىل مرهألً وامتثاال اهللا ألجل به
 نفس ويف واملواقع، األحوالّ كل يف ٌومندوب ٌطاعة نفسه يف والوضوء• 
 يف يأيت ما عىل ،أخرى وأشياء للصالة جيب حيث ؛لغريه ٌواجب هو الوقت
 . املقبلة سائلامل بعض
 به لَسغُفي ،به ّتوضأُي الذي هو املاءّ ألن ،ٍماء بدون ّيتم ال والوضوء• 
 بالطهارة الوضوء ّيسمى ذاوهل والقدمان، الرأس به حَمسُوي ،واليدان الوجه
 .املائية

 كامليات ًوأيضا له تفسده، ونواقض ،جزاءأو رشوط وللوضوء• 
 : اآليت التفصيل عىل ذلك وغري ّومستحبات
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 :وهي ،به ّتوضأُي الذي للامء رشوط هناك :٥٥املسألة 
 . الورد كامء املضاف باملاء  الوضوءّيصح فال ،ًمطلقا املاء يكون أن: ًالّأو

  ـًمثالـ  الورد ماء اآلخر ويف مطلق ماء أحدمها يف: إناءان عنده كان ومن
ّ ثم بأحدمها ًالّأو ّيتوضأ أن فله ،بينهام زِّيمي ومل تشاهبا ولكنّهام طاهر، وكالمها

 . الوضوء ّبصحة يعلم وبذلك ،بالثاين الوضوء رّيكر
 . النجس باملاء ّيصح الوضوء  فال،ًراطاه يكونأن : ًوثانيا
 . موافقته بدون لغريك ٍبامء ّتتوضأأن ّيصح  فال ،ًمباحا يكونأن : ًوثالثا
 يف ٍمستعمل غري يكونأن  ـ ًطاهرا كان إذا ـ الوضوء ماء يف يشرتط وال
 ٍماء ّفكل .)٥٣ (ةسألامل يف ّتقدم كام ،والغسل الوضوء يف وال ،اخلبث إزالة
 . الوضوء  بهُّيصح ،ٍمباح ٍمطلق

 من الذهب ًاعونمص حيويه الذي  والوعاء،ًمباحا املاء كان إذا :٥٦املسألة 
  املاء؟ هبذا ّيصح الوضوء فهل ،ّوالفضة

 ،ّصح الوضوء به ّويتوضأ ناءاإل هذا من يغرتف ئّاملتوض كان إذا: اجلواب
 ،الوضوء بقصد اإلناء يف وجهه غمس إذا اّوأم ،ًإن كان فعله هذا حراماو

ٍنحو استعامل  هو الغمس هذا أن العرف ورأى ٍفعندئذ  ّذهب والفضة،ال إلناءُ
 .ّ؛ ملا ثبت من حرمة استعامل اإلناء املتخذ منهامًباطال الوضوء يكون

 أو ًرصاحة منهم اإلذن معّ إال اآلخرين بامء الوضوء جيوز ال :٥٧املسألة 
 الرضا ّالشك يف ّوجمرد. ّ كانت حالتهم تدل عىل اإلذن، بأناحلال بشاهد
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 واجلداول األهنار من والوضوء الرشب جيوز ،أجل. ٍكاف غري وعدمه
 املنع عدم مع ،الناس عادة عليه جرت مما ،إليها وما ،النابعة الغزيرة والعيون

 من اآلخرين منع املاء هذا ألصحاب ليس بل املاء، أصحاب من نكارواإل
 .ذلك
ّواألماكن العامة  واملدارس املساجد يف املوقوف باملاء الوضوء ًيضا جيوزوأ

 عىل ّخاص وقف ماءها ّنأب العلم معّ إال ،االنتفاعات من وغريه للوضوء
 مل بذلك علم فإذا غريهم، دون املدرسة بّطال عىل أو ،املسجد يف نيّاملصل

 غري من املدرسة ءبام وال فيه، نيّاملصل غري من املسجد بامء ّيصح الوضوء
 . طلبتها

ّ إال به الوضوء جيوز ال املاء هذا ّ بأنعلم ًإنسانا ّ أنرضُفلو  :٥٨املسألة 
 ّيصل مل هولكنّ ة،ّوالني القصد هبذا هوّوتوضأ  بالذات، املكان هذا يفّ صىل ملن
  ًصحيحا؟ هؤوضو يكون فهل ،األسباب من لسبب املكان ذلك يف

 .الفرض هذا يف الوضوء يستأنف أن عليه بل ،ّكال: اجلواب
ٍمتنجس ٍبامء ،ًناسيا أو ًجاهال ّتوضأ من :٥٩املسألة   أو ٍمضاف أو ّ

 . هؤوضو لُبط ،ٍوبصمغ
 

 :وهي ،بدوهنا ّيصح الوضوء ال ّاملتوضئ يف رشوط هناك :٦٠املسألة 
 واليدين الوجه من ،الوضوء يف سحُومت غسلُت يالت املواضع طهارة: لّواأل
 هذا لكن .ّيصح الوضوء مل ،ٌنجس  منهاٌويشء ّتوضأ فلو .والقدمني والرأس

 لو بل البداية، منذ وقدميه ورأسه ويديه وجهه رّيطه أن عليه جيبّ أنه يعني ال
 وجهه فغسل تطهريها قبل بالوضوء  فبدأ ـًمثال ـ ّمتنجسة اليرسى يده كانت
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 من ٍواحدّ كل يكون أن فاملقياس ّصح عمله، وضوءه وواصل رهاّطه ّثم
 . مسحُي أو غسلُي ًطاهرا عندما واملسح الغسل مواضع

 قدمه تكون أن أو ،ًطاهرا رأسهّ كل يكون أن ذكرنا ما يعني ال وكذلك
 والقدمني الرأس من موضع يكون أن يكفي بل الوضوء، حني ًطاهرة هاّكل

 جيب الذي املقدار بيان وسيأيت عليه، يمسح أن له يتاح الذي ًطاهرا بالقدر
 .مسحه
 الوضوء به ّيرض ال ٍنحو عىل ٍيةّصح ٍحالة يف ّاملتوضئ يكونأن : ينثاال
ًرضرا خطريا به ّيرض الوضوء كان فإذا ،ًخطريا ًرضرا وهو الرضر الذي حيرم ( ً

 بطل ،ّوضأوت عىص ولو .ّالتيمم عليه وجب) ّعىل املكلف أن يوقع نفسه فيه
 ًىّبحم يصاب بأن ،خطري ًرضرا غري به ّيرض الوضوء كان وإذا .ؤهووض
 ّصح وضؤه ،ّوتوضأ ّالتيمم ترك لو ولكن ،ّالتيمم مكانهإب كان ـ ًمثال ـ ةيسري

 .وال إثم عليه
 مرضاة ابتغاء الفعل نحو والباعث الداعي :وحقيقتها .القربة ةّني: الثالث

كام  ،القربة ةّني ّتصح بدون ال عبادة ّوكل ،ٌعبادة الوضوءّ ألن ه، أجلومن اهللا
 . للعبادات ّعامةال حكاميف األ ّتقدم

 يف الوضوء ّ أنأساس عىل يكون قد تعاىل اهللا أجل من الوضوء وإجياد
 اهللا يريده مما لغريه واجبّ أنه أساس عىل يكون وقد ،ّستحبوم طاعة نفسه
 هذين أحد عىل اهللا أجل من هب اإلتيان بوضوئه نوى فمن .كالصالة تعاىل

 .ؤهوّصح وض ،األساسني
ّصح  ،تعاىل اهللا إىل ً قربة ـًثالمـ  الظهر لصالة الوضوء نوى فمن هذا وعىل

 أو الصالة وقت دخول بعد ؤهووض يكون أن بني ذلك يف فرق وال ؤه،ووض
 .دخوله قبل
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 فرق وال ّصح منه، ،نفسه ًا يفّستحبوم هللا ًطاعة لكونه الوضوء نوى ومن
 .دخوله بعد أو الصالة وقت دخول قبل هؤوضو يكون أن ًأيضا بني ذلك يف

 فلو .ستحباباال أو الوجوب قصد القربة ّنية يف جيب ال :٦١املسألة 
 ،هؤّصح وضو ،يرضيه مما هذا ّ بأنلعلمه إليه ًباّوتقر تعاىل اهللا أجل من ّتوضأ
 .بستحبااال أو الوجوب ّيعني أن إىل به حاجة وال

 والفراغ االنتهاءّ حتى عليها والبقاء ّالنية هذه استمرار جيب :٦٢املسألة 
 ّاملتوضئ ذهن يرسح أن فيها االستمرار عن يمنع وال بالكامل، الوضوء من
 :شخص سأله لو ٍنحو عىل ًثابتة نفسه أعامق يف ّالنية دامت ما أخرى ٍأمور يف

 .تعاىل اهللا أجل من ّأتوضأ ينإ :ألجاب ؟تصنع ماذا
 للوضوء سعّيت ال الوقتّ ألن  ـّالتيمم عليه وجب من :٦٣املسألة 
ّيصح  فهل ّوتوضأ، عىص ذلك ومع ـ ّالتيمم مع هلا سعّيت لكنً معا والصالة

  الوضوء؟ هذا منه
ّأن يتوضأ عىل : صحيح إال يف حالة واحدة وهي الوضوء هذا ّنإ: اجلواب

ّيدعي أن الصالة التي ضاق وقتها تفرض عليه الوضوء، وال ّ أنه اسأس ّ
ّا تستوجب رشعا التيمم ال الوضوء، ففي ّيعلم بأهنّ أنه ّتسمح له بالتيمم، مع ً

ّوأما إذا توضأ من أجل تلك الصالة التي . ًهذه احلالة يقع الوضوء باطال ّ
ن أجل كونه أ مّوضّتستوجب التيمم، أو تّ أهنا ضاق وقتها وهو جيهل

ًمستحبا  الوضوءف ـ ًكقراءة القرآن مثال ـ أخرى غاية من أجل أو ،نفسه يف ّ
 .صحيح

 فقط لوضوئهّ إال يكفي ال املاء من ٌقليل ّاملكلف عند كان لو :٦٤املسألة 
 ،ّوتوضأ العطش ةّشد عىل صرب ولو .ّوتيمم رشبه العطش، به أجحف ولكن

 .الوضوء ّصح منه
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 ،فقط اهللا أجل المن ّيتوضأ أن :وهو ،القربة ّبنية ّمرض الرياء :٦٥لة املسأ
 الوضوء فيكون عجاهبم،إو الناس مرضاة كسب أجل ومن تعاىل ه أجلمن بل

 .ًباطال
 هللا ّيتوضأ أن بعد ّاملكلف يشعر أن وهو ـ جبُالع القربة ّبنية ّيرض وال
 . ثوابه أحبط وإن الوضوء يبطل الّ فإنه  ـلذلك بالزهو

 فوائد من هو مما ـ ذلك إىل وما الكسل ورفع والتربيد النظافة ّوأما قصد
ًيرض إطالقا فال ـ له التابعة وثامره الوضوء  اهللا طاعة عىل للباعث ًتابعا دام ما ّ

 .وتعاىل سبحانه له االخالص هو الوضوء إىل الداعي الرئييس السبب دام وما
 

 :ثالثة الوضوء رشوط :٦٦املسألة 
 أفعال بنفسه ّاملتوضئ ويامرس يزاول أن :هنا هبا واملراد .املبارشة: لّواأل
 معّ إال ذلك  منٍيشء يف غريه يستنيب أن له جيوز وال بالكامل، الوضوء
 َإبريق هُغري َيمسك أن السائغة غري االستنابة من وليس واالضطرار، العجز
ّ يف كف املتوضئمنه املاء َّبويص بيده املاء ّويتوضأ،  وجهه به ّاملتوضئ سلفيغ ّ

ّأو يقرب املتوضئ وجهه   املاء يغمرهّ حتى اإلبريق ةه فومن ذراعه أوّ
 .املاء أنبوب بمثابة هنا الغري ويعترب ،جائز هذاّ فإن بالكامل،
 ،ينوي أن فيجب ،ونحوه ٍملرض هُغري هئِّيوض أن إىل ّاملتوضئ ّاضطر وإذا
 .نفسه املريض ّبكف وقدميه رأسه يمسحّ ثم ،ويديه وجهه الغري فيغسل

ًوجيوز له أيضا االنتقال إىل التيمم إن أمكنه ذلك، بدال من رفع اليد عن  ّ ً
 .املبارشة بنفسه

 ،بينها الفاصل وعدم الوضوء أفعال يف التتابع بمعنى ،املواالة: ثاينال
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 العضو ّيرض جفاف وال. املعتدل ّواجل يف السابقة األعضاء متام ّجيف ال بحيث
 أو ـ ًمثال ـ القصوى الدرجة إىل اجلسم حرارة فيه ترتفع ٍولداء ّاجلو حلرارة
 ّحد عن ٍيةّمتعد ٍحلية أطراف يف الرطوبة وجود ينفع وال التجفيف، بسبب
 .الوجه
 عىل الوجه غسل تقديم :منه والقصد الوضوء، أفعال بني الرتتيب: ثالثال
 مسح عىل اليرسى وتقديم اليرسى، عىل هذه وتقديم ،ليمنىا اليد غسل

 .اليرسى القدم عىل هذه وتقديم اليمنى، القدم مسح عىل وتقديمه الرأس،
 عىل أعاد ،ًعمدا أو ًسهوا الرتتيب وخالف عاكس لو :٦٧املسألة 

 عدم الرتتيب إعادة استدعت وإن .املواالة بقاء عىل احلرص مع ،الرتتيب
 .جديد من الوضوء استأنف ،ونفيها املواالة
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 ومسح الرأس ومسح اليدين وغسل الوجه غسل: أربعة الوضوء جزاءأ

 :ييل كام والتفصيل .القدمني
 

 الوجه غسل :األول الواجب
 بإسالة الوجه غسل جيب القربة ّنية ّحتقق بعد: يغسل ما مقدار :٦٨املسألة 

 ًوعرضا الذقن، هناية إىل ّمقدمه من الرأس شعر منابت ًطوال هُّوحد عليه، ملاءا
أي ما اشتملت عليه اإلصبع  ـ هبامواإل الوسطى اإلصبع عليه دارت ما

الوسطى واإلهبام من الوجه عندما تضعهام عىل اجلبهة مفتوحتني ومتسح هبام 
 وجود ّالتأكد منو االطمئنان باب منّ إال ٍبواجب فليس زاد وما ـ وجهك
 .الواجب

 باملثيل وقاس رّقد أصلع كان أو جبهته عىل الشعر نبت من :٦٩املسألة 
 .اجلبهة عىل شعر وال الرأس يف صلع بال ًوعرضا ًطوال وجهه ّحد يف والنظري
 ّعام قرصت أو أصابعه طالت أو املعروف، من أكثر كرب أو وجهه صغر ومن
 .وجهه مع املتناسبتني املتالئمتني هبامواإل وسطىال يراعي مألوف، هو

ًأن من املعلوم أن  كرب الوجه يتناسب طردا مع طول األصابع : وتوضيحه ّ ّ
ًفإذا اتفق يف حالة اختالل هذا التناسب فكان الوجه كبريا . ّوسعة الكف ٍ ّ

ّوالكف صغرية واألصابع قصرية، فال يكفيه أن يغسل ما اشتملت عليه 
ى وإهبامه فقط، بل جيب عليه أن يغسل ما كانت إصبعاه إصبعه الوسط

 .ّتشتمالن عليه لو كانت أصابعه وكفه اعتيادية ومتناسبة مع كرب وجهه
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 غسل جيب بل ،الوجه يف النابت الشعر حتت ما غسل جيب ال :٧٠املسألة 
 لحيةال شعر وبني ،واملرأة الرجل بني ٍفرق غري من ،فقط الشعر من الظاهر
ّكثيفا عىل نحو يغطي  الشعر يكون أن رشيطة وغريها،  كالشارب ّاملحلً
 وجب ،خالله من للعيان البرشة وظهرت الشعر قّتفر ولو .واحلاجب
ً كام جيب حينئذ غسل هذا الشعر املتفرق أيضاغسلها، ّ ٍ. 

 بجي ال كام الوجه، غسل عند وغسلهام العينني فتح جيب ال :٧١املسألة 
 الشعر وال اللحية، من واسرتسل طال ما وال ،نفاأل أو الفم باطن غسل
 . الوجه عىل الرأس من ّاملتديل

 :التالية بالكيفية سلَالغ ىَّيؤد: الغسل كيفية :٧٢املسألة 
 من ابتدأ فلو أسفله، إىل أعاله من الوجه غسل يف االبتداء جيب: ًالّأو
 يغسل ٍنحو عىل التدقيق ،ذلك يعني وال. ّصح الوضوءي مل ،الوسط أو األسفل
 هذاّ فإن ،وهكذا وجهه من العينني منطقة إىل منها ينتقلّ ثم جبهته كامل
 جبهته من األيمن ءاجلز فأصاب جبهته عىل ًماء أسال فلو .الزم غري تدقيق
 ،تهحت وما جبهته من األيرس ءاجلز عىل املاء من آخر ًاّكف أسالّ ثم اليمنى وعينه

 .هؤّصح وضو
 عليه املاء بإسالة اّمإ :الوضوء بقصد الوجه إىل املاء يصالإ جيب: ًثانيا
ّوإما  الوجه، كامل إىل املاء إليصال وجهه عىل يده ّاملتوضئ مرارإّبالكف و
 ّوإما بغمسه األسفل، إىل األعىل من ًئامبتد املاء من ٍأنبوب حتت الوجه بوضع

 هذهّ كل ففي .األسفل إىل األعىل من االبتداء ةمراعا مع وغريه ٍحوض ماء يف
 . ّصح منه ،بذلك الوضوء ًقاصدا وجهه إىل املاء إيصال حني كان إذا احلاالت

 ذلك بعد وأراد ،الوضوء قصد بدون وجهه إىل وصل قد املاء كان ّوأما إذا
 . ّيصح فال ،ٍماء من وجهه عىل بام الوضوء يقصد أن
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 إنسان وجه عىل امليزاب أو لّالشال أو طرامل ماء يسقط أن :ذلك ومثال
 ّألن ؛باطل فهذا الوضوء، به يقصد وجهه عىل املاء يرى فحني ،عليه وجيري
 . الوضوء بقصد يكن مل وجهه إىل املاء وصول

 ؤهوّصح وض ،املطر حتت بوقوفه البداية من الوضوء قصد قد كان ّوأما إذا
 . وجهه غسل يف هّكف مليستع مل ولو ،وجهه كامل عىل املاء جرى إذا

 قصد بدون املاء، يف رأسه أو وجهه اإلنسان يغمس أن :آخر ومثال
 يقصد أو ،املاء يف وهو وجهه يغمر الذي ءملابا الوضوء يقصدّ ثم ،الوضوء
 الوضوء يقصد مل ألنه ؛باطل فهذا املاء، من وجهه خراجإ حالة الوضوء

 والحظ الوضوء بقصد املاء يف وجهه أدخل ّوأما إذا املاء، إىل وجهه دخالإب
 . ؤهوّصح وض ،األسفل إىل األعىل من االبتداء
 وصول عن ٍومانع ٍحاجز بدون ّاملتوضئ وجه املاء ّيمس أن جيب: ًثالثا

 ،املطلوب هو فذاك واملانع احلاجز بعدم علم عىل كان  فإنوعليه ه،ّحمل إىل املاء
 ّيشك يف أو ،فيه اجباحل بوجود ّيظن الذي ّاملحل يالحظ أن وجبّوإال 
 بعدم ّالظن ّجمرد يكفي وال ذلك، وغري واحلاجبني العينني كأطراف ،ذلك

ّكلام شك يف عليه بل ،احلاجز  له حيصلّ حتى عنه ويفحص يبحث أن وجوده ّ
 ٍيشء بوجود أيقن إذا ّيتأكد هذا احلكمو وعدمه، بنفيه االطمئنان أو العلم

  ال؟ أو ،ويمنع حيجب هل: أنه ّوشك يف
 عليه وجيري الوجه عىل يستويل جتعله ٍبدرجة املاء يكون أن: ًرابعا
ًجدا ًقليال كان فإذا. كّويتحر  ّملجرد الدهن يستعمل كام ّاملتوضئ واستعمله ّ
 .ّيصح فال ،التدهني
 

 .اليرسىّ ثم ً،الّأو اليمنى اليدين غسل :الثاين الواجب :٧٣املسألة 
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 وينتهي ،باملرفق يبدأ اليد من الواجب الغسل ّحد: يغسل ما مقدار
 .والساعد العضد بني املفصل هو واملرفق .األصابع بأطراف
 كان مهام منها بقي ما غسل وجب ،املفصل دون مما اليد طعتُق ولو
أي (صل الذراع ُبأن ف ،املفصل فوق من طعتُق ولو .وحجمه مقداره
 .الغسل سقطل، ًهنائيا أو من فوق املفص) الساعد

 ًرقيقا ،البرشة مع غسله جيب ،الشعر من اليد عىل نبت ما ّكل :٧٤املسألة 
 .ًغليظا أم كان

 غسل جيب ،الربد ثرأ ّالكف من ظهر يف حتدث التي الشقوق :٧٥املسألة 
 قالضي ّالشك يف ًوأيضا مع ،جيب فال ضاقتوإن  سعت،ّاتن إ وباطنها جوفها
 .الغسل جيب ال ،اجلوف غسل وجوب ّللشك يف املوجب ساعّواالت

 غسل وجب ،األسباب بأحد اليدين حلم  منٌيشء انقطع إذا :٧٦املسألة 
ًمتصال باليد دام ما غسله فيجب املقطوع اللحم اّمأ منها، وظهر بقي ما  ولو ّ

 . الوضوء أعضاء حكم عن خرجّ وإال ،بجلدة
 الوجه غسل كيفية هي اليدين غسل وكيفية: الغسل كيفية :٧٧املسألة 

 .ًمتاما
 وال األصابع، بأطراف واالنتهاء املرافق من الغسل يف االبتداء جيب ً:الّفأو
 بصدق ّخمل ألنه ؛املفصل إىل الصعودّ ثم الوسط أو األصابع من االبتداء جيوز

 .أسفل إىل أعىل من الغسل
 ذلك، بعد ال ،العضو إىل املاء وصول عند الوضوء يقصدن  أجيب: ًوثانيا

 كهاّحرّ ثم الوضوء قصد بدون املفصلّ حتى وغمسها املاء يف يده دخلأ فإذا
 .ّيصح ذلك مل ،الوضوء بقصد وأخرجها
 إىل املاء وصول عن واحلاجز املانع وجود عدم ّالتأكد من جيب: ًوثالثا



 ٨١ ...............................................................................................  الطهارة كتاب

 به ّحيس بحيث ؛ًيسريا ولو الوضوء أعضاء عىل الوسخ ارتفع وإذا .البرشة
 دّاملتجم كالعرق ،الوضوء ّصحة يف له أثر فال ّوإال ،وإزالته رفعه وجب
 فال الظفر حتت يكون خسّوأما الو. ّاحلواس حتت تقع ال غبار من ٍاتّوذر
 ءاملر ّيقص أن مثل ،غسلها جيب التي البرشة الوسخ يعلوأن ّ إال إزالته جتب
 .ًظاهرا هاحتت ما فيصري أظافره

 هو ما دون ،غسله جيب ،البرشة من ظاهر هو ماّ كل ّ أن:ّالعامة والقاعدة
 الظاهر من هو هل: اليشء بالذات هذا ّأن ّالشك يف ومع. بالباطن منها مسترت

 من كانّ بأنه السابق اليقني معّ إال ،رضفال هذا يف غسله جيب ال ؟الباطن أو
 ٍفعندئذ جيب ،الباطن إىل ّحتوله  يفّالشك حدثّ ثم غسله جيب الذي الظاهر
 .غسله
 عن ًومانعة ًظاهرة كانت إذاّ إال الوضوء أجل من الشوكة خراجإ جيب وال
 . هّحمل إىل املاء وصول
 يربأ أن بعد كاجللد ًمتاما ويصبح اجلرح عىل دّيتجم قد ما إزالة جتب وال
 .ويندمل اجلرح

 وال ،وجيري البرشة عىل عهام يستويل ٍبدرجة املاء يكون أن جيب: ًورابعا
 . والتدهني املسح يشبه ّامم ذلك دون هو ما يكفي
 

 .ّالكف اليمنى وضوء ةّببل الرأس ّمقدم عىل املسح: الثالث الواجب
 :يأيت كام والتفصيل

 أي ،الرأس ّمقدم عىل املسح يكون أن جيب: املسح موضع :٧٨املسألة 
ّالرأس الذي يكون فوق اجلبهة، ويمتد إىل اليافوخ، أي إىل ذلك اجلزء من  عىل
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 فيجوز الرأس، برشة عىل املسح يكون أن جيب وال .منتهى االرتفاع يف الرأس
 ومداه طوله يتجاوز ال أن رشيطة ،املوضع ذلك يف النابت الشعر عىل املسح
 لنابتا الرأس شعر طال فإذا وعليه .ًعادة الرأس شعر فيه ينبت الذي املكان

 الرأس ّمقدم عىل ّاملتوضئ مجعهّ ثم املذكور، ّاحلد وجتاوز الرأس ّمقدم يف
 شعره طال لو وكذلك. بيشء ليس هذا هُحْسَفم ،الوضوء بقصد هَحَومس

ّ فإن ،عليه ومسح رأسه ّمقدم به ىّوغط هّفمد الرأس ّمقدم غري يف النابت
 .ًبيشء أيضا ليس هذا حهْمس

 ال ،بباطنها ّبالكف اليمنى املسح يكون أن وجيب: املاسح :٧٩املسألة 
 ّويستحب منها، ٍبإصبع املسح ويكفي .ّالكف براحة أو باألصابع ،بظاهرها

 من بقي بام املسح ّتعني ،باألصابع املسح ّتعذر وإذا. أصابع بثالث يكونأن 
 . ّاتفق كيف بالذراع َحَسَم ّتعذر  فإن،ّالكف

 ،ًوعرضاً طوال شاء، كيف املسح ّمسمى ويكفي: املسح كيفية :٨٠املسألة 
 اليد ةّببل يكون أن املسح يف األسايس والرشط. العكسبو أسفل إىل أعىل ومن

 من فرغ فلو .الوضوء يف ويديه وجهه غسل من فراغه عند احلاصلة اليمنى
 رأسه هبا سحمّ ثم فهاّجف أو املاء يف ٍجديد من يمناه فغمس ويديه وجهه غسل

 والرطوبة النداوة تكون أن بني ذلك يف فرق وال .هوؤوض بطل ّوهي جافة،
 .بالغسل أشبه املسح يكون هبا مسح إذا بحيث كثرية أو ّالكف قليلة يف

ٍببلة اليمنى ّبلة اختلطت إذا :٨١املسألة   ٍبطريق الوضوء أعضاء من ٍثانية ّ
 الرأس؟ عىل اليمنى ّلةبب سحامل من ذلك يمنع فهل ،بآخر أو

 املسح سنادإ من يمنع وال به ّيعتد ال ًقليال الدخيل البلل كانن إ: اجلواب
 ذلك يف فرق وال اليمنى، ّببلة املسح امتنعّ وإال ،بأس فال ،األصيل إىل ًعرفا
 وقد ،غريمها من أو الوجه من أو اليرسى اليد من الدخيلالبلل  يكون أن بني



 ٨٣ ...............................................................................................  الطهارة كتاب

 ما هو واحلكم ،ّندي وهو مسحه إذا فيام الرأس نفس من ًحياناأ الدخيل يكون
 .عرفت

 عليه ّيتعذر فهل ،ٍرطوبة من اليمنى اليد عىل ما ّجف إذا :٨٢املسألة 
 الوضوء؟ مواصلة

 اللحية رطوبة من يأخذ بأن احلالة هذه يف ئّللمتوض سمحُيّنه إ: اجلواب
 واحلاجبني الشارب من أو ـ والذقن السفىل ةفالش بني شعريات وهي ـ العنفقة أو
 . الوضوء أعاد بكاملها أعضاؤه ّجفت وإذا الوضوء، أعضاء سائر أو

ّكلام كر كان لو ،نعم  ٍيشء ّ أيأو ٍمرض أو ٍّحلر األعضاء ّجفت الوضوء رّ
 .ّالتيمم إىل حكمه انتقل ،آخر

 والعضو املاسح العضو بني حائل وجود مع ّيصح املسح ال :٨٣املسألة 
 . البرشة إىل الرطوبة وصول من يمنع ال ًرقيقا احلائل كان ولوّ حتى ،املمسوح
 

 .القدمني ظاهر مسح :الرابع الواجب
 رؤوس من القدمني ظاهر مسح جيب: املسح موضع :٨٤املسألة 

ويف وسط . ًطوال ـ موهو ما بني الساق ومنتهى القد ـ لصاملف إىل األصابع
ّالقدم نتوء واضح يسمى يف لغة الفقهاء بقبة القدم؛ ألنه مرتفع، وجيب أن يمر  ّّ
ّاملسح عليه، فال يكفي أن يبدأ املسح من رؤوس األصابع، ويتطرف فيمسح 

 ّوأما يف .ينتهي إىل املفصلّ حتى جانب اليمني أو اليسار من ظاهر القدم
 ضمن كان  فإنالقدم شعر اّمأ .ّ أراد املتوضئّ بأي مقداراملسح فيكفي العرض
 كان وإذا ،الشعر من عليها بام القدم عىل املسح كفى ،واملتعارف املألوف
 .الشعر عىل املسح يكفي وال ،البرشة عىل املسح فيجب املتعارف عن ًخارجا
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 ،بالكامل القدم طعتُق وإن .الباقي عىل مسح ،القدم بعض طعُق ولو
 .املسح سقط

 ـ بباطنها ـ ّبالكف اليمنى اليمنى الرجل مسح جيب: املاسح :٨٥لة املسأ
 املسح بني فرق وال .ـًأيضا  بباطنها ـ ّبالكف اليرسى اليرسى الرجل ومسح

 .ّالكف براحة أو باألصابع
 يف الرأس مسح مع القدمني مسح ويشرتك: املسح كيفية :٨٦املسألة 

. ّالكف يف املوجودة الوضوء ةّببل املسح يكون أن وهو ،األساس الرشط
 أو أخرى ٍبرطوبة االختالط أو الرطوبة حيث من القدمني مسح وحكم
 ّ، كام تقدم يف املسائلاليمنى باليد الرأس مسح يف احلكم عني هو ،احلائل

 .)٨٣(و) ٨٢(و) ٨١(
 وضع هي ،القدمني مسح يف ـ ّشك بال ـ الصحيحة الطريقة :٨٧املسألة 

ًشيئا فشيئا هاّوجر القدم أصابع رؤوس عىل أصابعها ّالكف أو راحة ّ حتى ً
 .بكفايته يقني فال هاّوجر  القدمظهر متام عىل هّكف وضع فلو ،املفصل
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بال فرق  ،اجلرح والقرح ألجل إصالحه عىل يوضع ماّكل  هي: اجلبرية

ّ قدس ئنافقهافذكر األلواح واخلرق يف كلامت . ابني األلواح واخلرق ونحومه
فام يلصق . كذلكًأيضا ّكام أن ذكر الكرس واجلرح . من باب املثال اهللا أرسارهم

ّعىل حمل الوجع من البدن لرفع وجعه، ويرض استعامل املاء بذلك املحل وال  ّّ
 .ُيمكن رفع ما وضع عليه، فهو من اجلبرية

ّ حمل ّاملتوضئ برشة عىل اجلبرية فيه ّحتل ذيال الوضوء هو :اجلبرية وضوءو
 وهذا البرشة، من ختفيه ما عىل املسح عن ًبدال ـ ًمثال ـ عليها سحمفي ،البرشة
 .كالتايل والتفصيل ،ّمعينة رشوط ّيصح ضمن الوضوء

 ضحّتت الوضوء إىل بالنسبة أحكام هلم واملقروح والكسري اجلريح
 :التالية لئاسامل باستعراض
 أعضاء غري منّالذي يترضر باملاء  املريض العضو كان إذا :٨٨ املسألة
 املريض عىل  وجبالوضوء، أعضاء غسل من رضرهناك  يكن ومل ،الوضوء
 .االعتيادية بالطريقة الوضوء

 ّيترضر وكان ،الوضوء أعضاء غري من املريض العضو كان إذا :٨٩املسألة 
 عن ًبدال ّالتيمم املريض عىل وجب ،منها ًقريبا لكونه وءالوض أعضاء بغسل

 .الوضوء
 أحد يف ـ القرح أو الكرس أو اجلرح ـ اإلصابة كانت إذا :٩٠املسألة 

ًطاهرا ومكشوفا املوضع وكان ،الوضوء أعضاء  بدون غسله وباإلمكان ً
 .االعتيادية بالطريقة الوضوء املريض عىل وجب، رضر
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 املوضع وكان الوضوء أعضاء أحد يف اإلصابة كانت إذا :٩١ة املسأل
ّطاهرا ومعص  تّحل إذا ٍرضر بدون غسله وباإلمكان ـ جبرية عليهأي  ـ ًباً

 الطبيب وجود لعدم ؛ّللمكلف هاّحل ّيتيرس ال العصابة ّولكن عنه، العصابة
 املاء بّيترس وال ًمثال، لطبيبلّ إال هاّحل ّيتيرس وال ّالشد حمكمة ألهنا ؛ّاملختص

 تكن مل إذا ّالتيمم املريض عىل جيب احلالة هذه ويف ،هاّحل بدون العضو إىل
وهي اجلبهة  ـ ّوالتيمم الوضوء بني املشرتكة األعضاء يف بةّاملعص اإلصابة

ّوالكفان، عىل ما يأيت يف فصل التيمم إن شاء اهللا  ،ً معاّوتوضأ ّتيممّوإال  ـ ّ
 التي اجلبرية أو ،القرح أو اجلرح هبا بّعص التي العصابة عىل ملسحبا واكتفى
 .الكرس هبا جرب

 املاء إيصال إمكان مع ولكن ،نفسها السابقة احلالة نفرتض :٩٢املسألة 
 جيب احلالة هذه ويف اجلبرية، أو العصابة بقاء من الرغم عىل العضو إىل

 مراعاة مع ،املاء يف بغمسه ولو صابةاإل موضع إىل املاء وإيصال الوضوء
 . أسفل إىل أعىل من العضو غسل اءابتد عىل واحلفاظ الرتتيب

 باإلمكان وكان الوضوء أعضاء أحد يف اإلصابة كانت إذا :٩٣املسألة 
بصورة صحيحة  الوضوءب إلتيانوا العضو ذلك عن هاّوفك العصابة ّحل
 وال ـ ًمثال ـ والقيح الدم بسبب نجسّ أنه هي املشكلة ّولكن ،رضر بدون
 املواضع من ّاملتنجس املوضع كان اءسو ّالتيمم هو هنا احلكمف ،تطهريه يمكن

 هبا ّخيتص التي املواضع من أو ـ ًمثال ـ كاجلبهة ّوالتيمم الوضوء بني املشرتكة
 .والقدم ّواخلد كاألنف الوضوء

 ّاملكلف قيام وكان ،الوضوء أعضاء أحد يف ابةاإلص كانت إذا :٩٤املسألة 
 باملاء وتطهريه املريض العضو عن وفصلها العصابة ّفك من الوضوء بهّيتطل بام
 ،به ًاّمرض ذلك يشء من كان أو ،به ًاّمرض الوضوء ماء تعاملواس ًنجسا كان إذا
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ًومؤديا  عليه وجب ،كذلك األمر كان إذا ء؛الرب يف ءالبط أو اجلرح تفاقم إىل ّ
 . اجلبرية بوضوء الوضوء هذا مثل يّونسم .هّيرض ما ويتفادى ّيتوضأأن 

 عىل ومسح ّتوضأ ،ٍبجبرية ًحماطا أو ٍبعصابة ًباّمعص املوضع كان نإف
 .للرضر ًتفاديا اجلبرية أو العصابة
 ّويصح الوضوء ،حوهلا ما سلَبغ اكتفى ًمكشوفة اإلصابة كانت إذاو
 كانت إذا اإلصابة حول ما سلَبغ االكتفاء اسأس عىل به ويكتفي ،ٍحينئذ

 املجبور والكرس بّاملعص اجلرح يف العصابة مسح ّ أنأساس وعىل ،ًمكشوفة
 الوجه( الغسل موضع يف كانت إذا البرشة نفس سلَغ ًرشعا عن ًبديال يعترب

 ّمقدم( املسح موضع يف كانت إذا البرشة نفس مسح عن ًوبديال )واليدين
 ).والقدمني الرأس

 بّسب مما ـ وغريه اجلرح يكون أنال فرق يف حكم اجلبرية بني  :٩٥املسألة 
 إرادة بدون به أصيب أو ،ًآثام ًعامدا بنفسه ّاملتوضئ أحدثه قد ـ اجلبرية تلك

 .واختيار
 التي األعضاء من ٍعضو عىل تكون قد اجلبرية أو العصابة :٩٦املسألة 

 األعضاء من ٍعضو عىل تكون وقد )واليدان الوجه وهي( الوضوء يف غسلُت
 أن جيب ّالكف التي يف تكون وقد ،)والقدمان الرأس ّمقدم وهي( متسح التي
 .هبا مسحُي

 تسرته ما سلَغ ًرشعا عن ًبديال اجلبرية عىل املسح يكون األوىل احلالة ففي
 .املغسول العضو من

 ما عىل املسح ًرشعا عن ًبديال اجلبرية عىل املسح يكون الثانية احلالة ويف
 .الكايف القدر ًمكشوفا منه َيبق مل إذا املمسوح العضو من تسرته
 بعد هبا ويمسح ،العضو غسل عند اجلبرية عىل يمسح الثالثة احلالة ويف
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 .به املسح يكفي مكشوف مقدار يبق مل إذا املسح عنً بدال ذلك
 جيب ،البرشة ًرشعا عن ًبديال اجلبرية أو العصابة تكون لكي :٩٧املسألة 

 :فيها يتوافر أن
 نجاسة ّترض  وال،ًطاهرا ظاهرها يكون أن ذلك يف ّواملهم .الطهارة: ًأوال

 أمكن ،ًنجسة اجلبرية كانت إذا األساس هذا وعىل .اجلبرية داخل هو ما
 ًطاهرة ًةخرق ّاملتوضئ يضع بأن وذلك تبديلها، بدون املطلوب عىل احلصول
 .برطوبة عليها ويمسح اجلبرية من ًجزءا ّتعد بحيث ًحمكام ًوضعا عليها
ًكام املعروف املألوف عىل اجلبرية أو العصابة تزيد الأن : ًثانيا   ،ًوحجام ّ

 ٍبقدر اإلصابة موضع من أوسع اجلبرية أو العصابة تكون بأن جارية والعادة
 ُاملسح ِيكف مل ،مألوف هو مما أكرب ًزاّحي وأشغلت ذلك جتاوزت فإذا .ما

 . )٩١( لةسأامل حكم جرى وإال ،أمكن نإ تصغريها جيب بل عليها،
 جيوز بل وتقليمها، تصغريها جيب فال املألوفة احلدود يفاجلبرية  دامت وما
 منها كاجلزء يصبح أن رشيطة ،احلاجة إليه ُتدع مل وإن عليها يشء آخر وضع

 .العرف نظر يف
 بني اجلمع وجب ّوإال ،الوضوء أعضاء َّ كلاجلبرية تستوعب ال أن: ًثالثا
 . ّوالتيمم اجلبرية وضوء
 .املغصوبة اجلبرية أو العصابة عىل ّيصح املسح فال ،ًمباحة تكونأن : ًرابعا

فلو كانت .  فيهالصالة ّ أن تكون مما تصحاجلبرية يف يشرتط ال :٩٨املسألة 
َا أو جزءذهبًحريرا أو  ّ حيوان غري مأكول اللحم، مل يرض بوضوئهً الذي  نعم،. ٍ

 .ّهو نجاسة ظاهرها وغصبيتها ـ ّكام تقدم ـ ّيرض
ّوهذا ليس معناه أن هذه اجلبرية لو بقيت لوقت الصالة وترك تبديلها ال 
ّعن رضورة، مل ترض بالصالة؛ ملا سيأيت بعد ذلك أن لباس املصيل جيب أن ال  ّ ّ ٍ
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 .ًرير، وسيأيت التفصيل الحقايكون من الذهب واحل
 ،أكثر أو جبريتان الوضوء أعضاء من ٍواحد ٍعضو يف كان إذا :٩٩املسألة 

إذا كان مما  اخلايل غسل وجب ،اجلبرية من العضو هذا اءأجز بعض وخال
 .إذا كان مما جيب مسحه، كظاهر القدم مسحه أوجيب غسله، كالوجه، 

 املكشوف اجلرح عىل ٍخرقة وضع إىل احلاجة دعت إذا :١٠٠املسألة 
 ٍطاهرة ٍخرقة وضعّ ثم ،اجلرح أطراف وتطهري غسل  ـًالّأو ـ وجب ،وتعصيبه
 .وتطهريها األطراف تلك غسل ذلك بعد عليه ّيتعذر ّلئال عليه،

 

 جيوز ال ،هبا يلصق وأ بالبرشة حييط ٍمانع أو ٍحاجزّ كل :١٠١املسألة 
 اجلروح هبا بَّعصُت التي العصابة من ّتقدم ما سوى ،عليه باملسح االكتفاء
 .الكرس هبا جيرب التي واجلبرية ،والقروح

 ،ًواحدة ًحالة الكسري وجبرية والقريح اجلريح عصابة إىل ناآل ونضيف
 ،داويللت الوضوء أعضاء من ٌموضع به طخُل ًدواء احلاجز هذا كان إذا: وهي
 ّيتوضأ أن للشخص أمكن ،ذلك إىل ٍبحاجة كان إذا املريض العضوّفإن 

 .عليه ويمسح
 صباغاأل  منٌيشء الوضوء أعضاء من ٍبموضع التصق إذا :١٠٢املسألة 

 األعضاء يف هذا كان وإذا ّيتيمم، أن عليه وجب ،إزالته ّوتعذرت ،ريالق أو
 .ّويتوضأ ّيتيمم ،ّوالتيمم الوضوء بني املشرتكة

 ًحاجزا تلّشكو ،ّاملتوضئ ببدن النجاسة عني تلتصقإذا ا  :١٠٣املسألة 
 .البرشة إىل املاء وصول عن

ًشيئا  رااوص دمه من يرشح بام اجلرح عىل الدواء اختلط إذا ما :هومثال
 الشفاء بعد إزالته تّوتعذر ،اجلرح مكان يف الزمن مع دّيتجمبنحو  ًواحدا
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 .جديد رحُج وحدوث الدم خروج تستدعي حيث
 الوضوء بني املشرتكة األعضاء يف يكن مل إذا احلاجز هذاأن : هحكمف

 ّيتيمم أن عليه وجب األعضاء تلك يف كان وإذا ّالتيمم، عليه وجب ّوالتيمم
 يغسل ال هنا ولكن ،ونحوه القري ببدنه يلتصق عندما يفعل كام ًمتاما ،ّويتوضأ
ًشيئا طاهرا بقدره عليه ّوإنام يضع ،نجس ألنه ؛ًةمبارش زاحلاج  عليه ويمسح ً
 .وضوئه يف

  وأصبح آخرٍيشء إىل الدم من ّحتول قد  بالدواءاملختلط الدم هذا كان إذا ،أجل
 ).اجللد ظاهر يأ (البرشة حكم عليه جرى ،ًعرفا اإلنسان جلد منًءا جز

 

 من ّيترضر كان إذا ،وقرح وكرس جرح بدون ضمريّكل   :١٠٤املسألة 
 بل ،احلواجز واصطناع اجلبرية استعامل له جيوز فال ،الوضوء تعامل املاء يفاس

 ظاهر إىل املاء إيصال منخيشى  الذي ـ ًمثال ـ فاألرمد .ّالتيمم عليه ّيتعني
 .ّيتيمم ،أجفانه

 ولكن ،كرس أو قرح أو حجر اإلنسان بدن يف يكن مل إذا :١٠٥املسألة 
 وجود لعدم ؛العضو ذلك تطهري عليه ّوتعذر وضوئه أعضاء بعض ّتنجس

 عليه فالواجب ،آخر سبب ّألي أو ،بذلك ّيترضر ألنه أو ،لتطهريه يكفي ٍماء
 واملسح ّاملتنجس العضو عىل ٍخرقة أو ٍعصابة وضع ّيصح منه وال ّالتيمم،
 . اجلبرية وضوء يف كام عليه

 ّاملتنجس العضو يكون أن بني الذكر نفةاآل احلالة يف ّالتيمم وجوب يف فرق وال
 .الوضوء هبا ّخيتص التي األعضاء من أو ،ًمعا ّوالتيمم الوضوء أعضاء من

 عند والكرس والقرح اجلرح عن ورفعها اجلبرية نزع جيب :١٠٦املسألة 
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 ،ًقائام اخلوف دام ما مكاهنا يف بقيتّ وإال منه، اخلوف وعدم الرضر أمن
 .الشفاء احتامل معّ حتى أحكام من هاّخيص ما مجيع عليها وجتري
 

ّ بأنه يعتقد اجلبرية صاحب وكان الصالة وقت دخل إذا :١٠٧املسألة 
ًمتمكنا ويصبح الوقت آخر يف سيربأ  أن عليه وجب ،الكامل الوضوء من ّ
 االعتيادية بالطريقة ّويتوضأ يربأ لكي الوقت، من األخرية الفرتة إىل ينتظر
 اجلبرية وضوء لّاألو الوقت يف ّوتوضأ هذه واحلالة استعجل ولو .ّويصيل
 .ذلك هِيكف مل ّوصىل،
 ٍباق عذره أن ّيظن أو يعتقد اجلبرية ُصاحب وكان الصالة ُوقت دخل وإذا
 هذا يف له جاز ،كذلك يكون نأ خيشى أو ،الصالة وقت آخرّ حتى ٌّومستمر
 يف العذر وزالّ صىل إذا ولكن .لّاألو وقتها يف الصالة إىل يبادر أن الفرض
 .والصالة الوضوء أعاد ،بهّترق أو هلظنّ ًخالفا للصالة تّاملؤق الوقت أثناء

 املرض به ّواستمر ّوصىل اجلبرية وضوء املريض ّتوضأ ذاإ :١٠٨املسألة 
 ومل الغائط إىل يذهب مل بعد وهو ذلك بعد برأّ ثم الوقت هناية إىل والعذر
 اجلديدة الصلوات ّيصيل ّ أنيمكنه فهل ،الوضوء نواقض يشء من منه يصدر
  الوضوء؟ ذلك عىل ًاعتامدا

 .ّيصيلّ ثم كامال ًوضوءا جديد من ّيتوضأ ّكال بل: اجلواب
 قبل اجلبرية لبقاء ّواملربر املوجب سببال وانقىض انتهى إذا  :١٠٩املسألة 

 غري ًأمدا تستغرق وإزالتها رفعها عملية أن صادف ولكن الصالة، وقت انتهاء
ن إ ،ّالتيمم يمكنه ولكن ،املفروضة الصالة وقت معه يفوت بحيث قصري
 .ّالتيمم وجيب الوضوء جيوز ال ،ذلك صادف
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  ـ ًالعتقاده الكرس مثال ـ برشةال غسل يف الرضر اعتقد إذا  :١١٠املسألة 
. ّ، مل يصح الوضوء وال الغسلالواقع يف عدم الكرس ّتبنيّ ثم اجلبرية،عمل بف

َوأما إذا حتقق الكرس فجربه واعتقد الرضر يف غسله، فمسح عىل ا ّ ّ، ثم جلبريةّ
ّتبني عدم الرضر، صح   .  وغسلهؤهووضّ

 حاجة وال رضر الّ بأنه فاعتقد ،السابق فرضال انعكس إذا  :١١١املسألة 
 الرضر وجود وانكشف ّتبنيّ ثم املعاىف، كالسليم ًمتاما ّوتوضأ فرتكها ،للجبرية

 الوضوء ّيصح منه فهل ،ووظائفه واجباته من اجلبرية أحكام ّنأ و،الواقع يف
  الفرض؟ هذا يف والغسل

 يمكن ًيسريا كشفاملن الرضر يكون أن بني التفصيل يقتيض هنا :اجلواب
 الرضر يكون أن وبني والوضوء، ّيصح الغسل هذا فعىل ،ًعادة عليه الصرب

ّرشعا حتم حيرم ًخطريا املنكشف  .الوضوء فيبطل ،تهّشد عىل والصرب لهً
 الرضر وجود اعتقد من ّحق يف التفصيلهذا  جيرى كذلك  :١١٢املسألة 

 ـ اغتسل أو ـ ّوتوضأ تركها ذلك ومع ها،وحكم باجلبرية يعمل أن وظيفته ّنأو
 .للجبرية حاجة وال رضر الّ وأنه اعتقاده، يف اخلطأ ّتبنيّثم 

 وإن أعامله، تّصح اليسري الرضر وجود اعتقد قد كانن إ :آخر وبكالم
 .بطلت مّاملحر اخلطري الرضر وجود اعتقد قد كان

 ،رمة أو احتملهااعتقد احل  فإنواملقياس هو اعتقاد احلرمة أو احتامهلا،
بطل وضوؤه وغسله باختالل قصد القربة، سواء كان يعتقد كون الرضر 

ّخطريا أم ال، وإن كان يعتقد عدم احلرمة صح وضوؤه وغسله ً. 
ّيف كل مورد شك املكلف يف أن وظيفته الوضوء اجلبريي؛   :١١٣املسألة  ّ ّّ ٍ
ّيمم؛ لعدم انطباقها عليه، ومل يتيرس  بعض احلاالت السابقة عليه، أو التالنطباق ّ

 .ّطريق لتعيني املوقف الرشعي، وجب االحتياط باجلمع بني التيمم والوضوء
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 اهللا إىل ّتقربُي وبه ،ّبستحوم طاعة نفسه يف الوضوء :١١٤املسألة 
 للصالة جيب حيث لغريه، واجب هو الوقت نفس ويف ،ومرضاتهسبحانه 
ً، أداء وقضاء، ولصالة االحتياطالواجبة  ـ ًالتي سيأيت توضيحها الحقا ـ ً
 أو املعتمر ولطواف ،الطواف لصالة ًوأيضا جيب املنسية، الصالة وأجزاء
 .ّاحلاج

 بدون ّال تصحّ أهنا ّوكذلك جيب الوضوء للصالة املستحبة، ومعنى هذا
ّ، فال يصح من املكلف أن يأيت وضوء ّبصالة مستحبة بال وضوء، وإن كان ّ

ًبإمكانه أن يرتك الصالة املستحبة رأسا ّ. 
 .بدونه ّتصح ال اّهنأي أ. للوضوء الواجبة بالغايات موراأل هذه ّوتسمى
 أفعال من فعل ّوألي ،ّاملستحب للطوافالوضوء  ّيستحب :١١٥املسألة 

 يف وللمكث ،اجلنائز صالةول الكريم، القرآن ولتالوة وللدعاء، ّاحلج،
 . املقدسة العتبات وزيارة ،املساجد

 ٌطاعة ٍوضوء بدون ألهنا ؛للوضوء ّاملستحبة بالغايات موراأل هذه ّوتسمى
 .وأفضل أكمل الوضوء مع كانتوإن  ،ًأيضا

ّيصح  ال ٌرشط القربة ّنية أن ّاملتوضئ رشوط يف بنا ّمر قد :١١٦املسألة 
 ألنهّإما  :تعاىل اهللا إىل ًقربة بالوضوء يأيت بأن حتصل وهي ،هنابدو الوضوء
 .ّاملستحبة أو الواجبة غاياته إحدى جيادإ بذلك يريد ألنه أو ،نفسه يف مطلوب

ّمستحب يف نفسه، وكام هو مستحب كذلك  ـ ًكام قلنا آنفا ـ والوضوء ّ
وضوء ّويسمى ال. ّلو مل يصدر حدث من املتوضئّ حتى ّتكراره مستحب،
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ّالثاين الوضوء التجديدي، وقد عرب عنه يف بعض الروايات بأنه نور عىل : ُ
 .)١(نور

 

ّ حتى الرشيف املصحف كتابة ّيمس أن للمحدث ليس :١١٧املسألة 
 جسمه  منٍبيشء وال بيده ال ،والسكون احلركةّ حتى بل منه، الواحد احلرف
 أن بني وال غريها، أو باحلروف الكتابة تكون نأ بني ٍفرق غري من ،وشعره
 أو احلجر يف البارز الناتئ احلرف أو ،احلفر أو الطباعة، أو ،بالقلم تكون

 ،واجللد الورق من الكتابة عدا ما ّيمس أن له وجيوز. غريمها أو اخلشب
 األجزاءها، وأرقام وأرقام ،الصفحة لّأو يف املوضوعة السور وأسامء

 .واألحزاب
 كانت بل ،املصحف يف اآلية أو ّالقرآنية الكلمة تكن مل إذا :١١٨سألة امل
 فيجوز ،ٍخاتم نقش أو ٍتعزية ورقة أو ٍهتنئة بطاقة أو ٍبرسالة أو ٍبكتاب

 .هاّيمس أن للمحدث
 يف وصفاته اجلاللة اسم ّيمس أن ثِللمحد جيوز كذلك :١١٩املسألة 

 .والسالم الصالة عليهم املعصومني ءوأسام ،املصحف غري
 الرشيف املصحف كتابة ّيمس أن أراد إذا ثِللمحد جيوز :١٢٠املسألة 

 ؛الوضوء من الغاية هو بالذات ّاملس هذا يكون بحيث ،هاّمس بقصد ّيتوضأأن 
 .احلرام يف فيقع ٍوضوء ّيمس بدون ّلئال

                                                 
 .٨:  من أبواب الوضوء، احلديث٨: ، الباب٢٦٥ ص١ج: وسائل الشيعة) ١(
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 بطلُي ما :الفقهاء عند الوضوء وناقض اهلدم،و االبطال:  ًلغة النقض
 املقصودة الفائدة عن رجهُوخي ـ الطهارةأي  ـ الرشعي أثره ويزيل الوضوء

 .ثَدَباحل الوضوء نواقض من ٍواحدّ كل ّويسمى ،منه
 :ييل كام الوضوء ونواقض

 ينقض ال هّفإن الودي أو الوذي أو املذي خروج اّمأ البول، خروج :لّاألو
 .النجاسات أنواع فصل يف أيتا يم عىل ،املوضع سّينج الّ أنه كام الوضوء،

 التفكري أو النساء بمالعبة الذكر من خيرج لزج بيضأ ماء: واملذي• 
 .باجلامع
 .املني خروج بعد ً أحياناخيرج ماء: والوذي• 
 .البول خروج بعدًأحيانا  خيرج ماء: والودي• 

 فهو الطبيعي املكان من الغائط أو البول خرج وإذا .الغائط خروج :الثاين
 ونحوها، ٍبآلة حبُس أو ،اعتيادية بصورة خرج سواء ،ٍحال ّ أيعىل ٌناقض
 .ونحوه ٍملرض ٍطارئة حالة يف اإلنسان اعتاده آخر ٍمنفذ من خرج إذا وكذلك
 ،لذلك ٍاعتياد وبدون ونحوه ٍكجرح الطبيعي املكان غري من خرج وإذا

 قد كان ّوأما إذا اإلنسان، جسم من ٍّطبيعي ٍدفعب خروجه كان إذا ناقض فهو
 .ينقض فال اجلرح ذلك من ٍبآلة حبُس

 بقي ،الغائط من يشء فيه وال ماؤها فخرج احلقنة ّاملتوضئ استعمل إذاو
 انتقض ،ًيسريا ولو بعده أو املاء مع الغائط يشء من خرج ولو .وضوئه عىل

 .الوضوء يبطل فال ،هخروج عدم  أوٍيشء خروج ّالشك يف ومع .الوضوء
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 .آخر مكان من الريح ًرشعا خلروج ثرأ وال ،الدبر من الريح خروج :الثالث
 ومثله إدراك، وال ٌبرص وال ٌسمع معه يبقي ال الذي املستغرق النوم :الرابع
 .واإلغامء والسكر اجلنون

ًمفصال عنها الكالم ويأيت املرأة، استحاضة :اخلامس  يف تعاىل اهللا شاء إن ّ
 .غسالاأل

 احلدث، منه رّتكر لوّ حتى للمحدث واحد وضوء يكفي :١٢١املسألة 
 .حداثأ من منه صدر ماّ كل آثار به فرتتفع

 ّمعني، ٍحدث رفع بالوضوء يقصد أن ّاملتوضئ عىل جيب ال :١٢٢املسألة 
 ّيتوضأأن  يكفيه بل احلدث، رفع ويريد حمدثّ أنه ذهنه يف يستحرض أن وال

 .القربة بقصد
 عىل ًقادرا دام ما وضوءه ينقض أن ّللمتوضئ جيوز :١٢٣املسألة 

 عىل يقدر الّ بأنه علم ا إذاكذو استعامله، عىل والقدرة املاء ّلتوفر ؛استئنافه
 ،الصالة وقت دخول قبل ًأيضا نقضه له فيجوز ،نقضه إذا الوضوء إعادة
 ًاعتامدا يبطله أن لهّ فإن ،الوقت دخول بعد الوضوء نع بالعجز علم ولوّحتى 
 ّويصىل مّيتيمّ أنه عىل

 عىل ٍقادر غري دام ما وضوءه ينقض أن له جيوز فال الوقت دخول ّأما بعد
 .للصالة ٍجديد من ؤّالتوض

 

 .الغائط معه يستمسك ال الذي وهو البطن، داء به من: املبطون•  
 .البول معه يستمسك ال الذي وهو السلس، داء به من: واملسلوس• 
 حكم وخيتلف الفقهاء، عند ثَدَاحل بدائم ينَءالدا بأحد املبتىل ّيسمىو
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 :التالية للحاالت ًتبعا واملبطون املسلوس
 عادة املبطون أو للمسلوس تكونأن : األوىل احلالة :١٢٤املسألة 

 يفً معا والصالة للطهارة سعَّتت الزمن من ّمعينة فرتة به َّمترن  بأوذلك ؛ّمستمرة
 ّاملستحبات، مجيع وترك الواجبات عىل باالقتصار ولو ،للصالة تّقؤامل الوقت
 لّأو يف كانت سواء ،الفرتة هذه ينتظر أن الداء هبذا املبتىل عىل جيب ٍوعندئذ
 إىل ًفورا املبادرة بجت ّاملعينة الفرتة جاءت ومتى آخره، أو وسطه أو الوقت
 االعتيادية األحكام عليه جتريّاملعينة  الفرتة تلك غري ويف. والصالة الوضوء
 .للمحدث

ًمتصال بال احلدث يكونأن : الثانية احلالة :١٢٥املسألة   أو ًإطالقا، ٍفرتة ّ
 أّيتوض أن ٍعندئذ فيجب الصالة، وبعض للطهارة سعّتت ال قصرية فرتة توجد

 رّاملتطه بحكم هّألن أكثر أو صالتني ٍواحد ٍبوضوء جيمع أن له وجيوز ّويصيل،
 أو ونحوه، نوم من آخر بحدث دثُحيأن ّ إال ،ّاملتطهر يامرسه ماّ كل يامرس
 املعتاد حسب والغائط البول منه خيرج بحيث ًواحدا ًيوما ولو يشفى

 .واملعروف
 ال ولكنّها الزمن من ّمعينة فرتة له تكونأن : ثةالثال احلالة :١٢٦املسألة 

 ٍوعندئذ الصالة، وبعض للطهارة ّتتسع بل بالكامل، والطهارة للصالة ّتتسع
 فيها ّويتوضأ األوىل، ةكاحلال ًامتام بالذات ةرتالف هذه ينتظر أن عليه جيب

 بل احلدث، فاجأه إذا صالته أثناء يف الوضوء دّجيد أن عليه جيب وال ،ّويصيل
 .الوضوء جتديد يف ّومشقة حرج عليه يكن مل ولوّ حتى هنايتها إىل يميض

 جيب بل ،واحد ٍوضوء يف صالتني بني اجلمع ـ ًاحتياطا ـ له جيوز ال ولكن
ٍلكل صالة ًمستحبة ًصالة ّيصيل أن أراد وإذا .وضوء ّ  .ًأيضا هلا ّتوضأ ،ّ
 ّمستقل ٍوضوء إىل به حاجة وال االحتياط، ًأيضا لصالة ّيتوضأ وكذلك
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 .منها الفراغ بعد مهااقض الصالة يف هامينسإذا  اللذين دّشهتال أو للسجدة
ّ ثم صىل ٍلصالة ّتوضأ إذا :١٢٧املسألة   آخر ٍوضوء بدون ًثانية ًصالةّ

 فرغ أن إىل األوىل للصالة ّيتوضأ بدأ منذ حدث منه يصدر ملّ أنه ًصدفة ّواتفق
  .ّ يف مجيع احلاالت املتقدمةًمعا تاّصح ،الصالتني كلتا من

 له جاز ،بوضوئه ّيصىل أن واملبطون للمسلوس ّكلام جاز :١٢٨املسألة 
 أن إىل احلدث أحكام عليه جتري وال الرشيف، املصحف ّيمس كتابةأن ًأيضا 
 .الصالة استساغة يف ثرهأو الوضوء مفعول ينتهي

   ظّويتحف حيرص أن واملبطون املسلوس من ٍّ كلعىل بجي :١٢٩املسألة 
 من والثياب البدن إىل ورسايتهام والغائط البول يّعدَت من ـ املستطاع جهد ـ

ٍوبخاصة الصالة،أجل   .الغاية هلذه ةثاحلدي املصنوعات بعض له ّتيرس إذا ّ
 إليه رست ماّ وكل ،عدقوامل احلشفة رّيطه أن ٍصالةّ كل عند عليه ًوأيضا جيب
 .استثناء بال وثيابه ببدنه صلّيت ّامم النجاسة
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 .العمل نقص به فرييدون الفقهاءّأما  والفساد، الوهن: ًلغة اخللل
 .كاملة بصورة العمل إنجاز يف ّالرتدد  هو:ّالشكو

 .أحكامها مع الوضوء ّالشك يف أو للخلل أمثلة ييل وفيام
 ّتردد ٍأمد وبعد وطهارته، وضوئه من ٍيقني عىل كان من :١٣٠املسألة 

 الوضوء بقاء عىل بنى وطهارته؟ وضوؤه قضتوان أحدث هل: أنه يفّوشك 
 .والطهارة
 أو احلدث، وزال ّتوضأ هل: أنه يفّ وشك احلدث من ٍيقني عىل كان ومن

 بال ّوصىل ذلك بعد ذهل وإذا. الوضوء وعدم احلدث بقاء عىل بنى ّيتوضأ؟ مل
 ،وقتها داخل يف الصالة يعيد أن وعليه ،صالته بطلت ،الفرض هذا يف ٍضوءو

 .خارجه يف ويقيض
 هل: أنه يف  ـمتامها وقبل الصالة أثناء يف وهوـ  ّشك من :١٣١املسألة 

 ّتوضأّيقطع الصالة ثم ي أن فعليه ،وضوء بال الصالة يف دخل أم ّوصىل، ّتوضأ
 .جديد من الةالص عيدوي

 بال كانت هل: أهنا يفّ وشك صالته من املرء فرغ إذا :١٣٢املسألة 
 أن جيب وال اآلتية، للصالة ّيتوضأ أن عليه ولكن صحيحة، فصالته ؟وضوء
 .صالته من وانقىض مىض ما يعيد

 عنه غنى ال ما منه ترك قدّ أنه وعلم الوضوء أثناء يف كان إذا :١٣٣املسألة 
 فات بام ويأيت واخللل، النقص يستدرك أن عليه وجب ،تهّوصح الوضوء يف

 من الوضوء يف يعترب ماّ كل ًمراعياوبام بعده من واجبات الوضوء،  ،وأمهل
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ًمفصال عنها الكالم ّتقدم التي الرشوط ّ. 
 علم إذا األمر وكذلك الوضوء، أثناء يف واخللل بالنقص علم إذا هذا
ّ كل عىل احلفاظ مع تكميله باإلمكان وكان الوضوء من الفراغ عدب باخللل
 .رشوطه

 بتلك االحتفاظ مع التكميل ّيتيرس ومل ٍةّبمد الفراغ بعد به علم ّوأما إذا
 .ريب بال الوضوء يستأنف هّفإن ،آخر ٍسبب ّألي أو ةّاملد لطول الرشوط

 ،الوضوء من الفراغ قبل وضوءال أفعال من ٍفعل ّشك يف إذا :١٣٤املسألة 
 لو الشأن هو كام ًمتاما ،الوضوء يف املعتربة الرشوط مراعاة مع به ىتوأ رجع
 .واخللل لنقصبا علم

 بغسلً فعال مشغول وهو اليمنى ذراعه غسل ّيشك يف أن :ذلك ومثال
 وهو اليرسى ذراعه غسل ّيشك يف أو رأسه، عىل باملسح أو ،اليرسى ذراعه
 ،قدمه عىلً فعال يمسح وهو رأسه عىل مسحّ أنه ّيشك يف أو ه،رأس عىل يمسح
 . وبام بعدهّشك فيه بام ويأيت يعود أن عليه جيب احلاالت هذهّ كل ففي

 وهو ـ ّشك ًمثال ولكنّه اليمنى يده غسلّ بأنه يعلم كان إذا األمر وكذلك
 من حةالصحي بالصورة يده غسل هلّ أنه يف ـ الوضوء بأفعالً مشغوال يزال ال

 ًوجوبا ّباملكلف األجدرّ فإن ؟معكوسة بصورة أو األصابع أطراف إىل الذراع
 دام ماوبام بعده  الصحيحة بالصورة به فيأيت ،ّشك فيه ما إىل يعود أن ًواحتياطا
 .أثناء الوضوء يف وهو له حدث ّالشك قد

 غسلها هلّ أنه يف أو ذراعه غسل ّالشك يف حدث إذا :١٣٥املسألة 
ّالشك  هذا حدث إذا ـ القبيل هذا ّشك من ّ أيأو ـ أوال الصحيحة بالصورة

 :حالتان فهنا ،الوضوء من الفراغ بعد
 قبيل من آخر ٍعمل يف دخل قد ّاملتوضئ يكون أن بعد حيدثأن : األوىل
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 أو ،فيه ّيتوضأ كان الذي املكان عن كّحتر أو ،املاء أنبوب غلق أو بدنه جتفيف
 تدارك وبني واملواالة التتابع بني اجلمع يمكن ال بحيث ،به ّيعتد فاصل حصل

 ويعترب هّبشك يعتني ال ،ذلك أمثال ففي ،وضوئه أعضاء ّجفت نأب ،فات ما
 .ًاصحيح وضوءه
 احلالة يف ذكرناها التي األشياء هذه قبل ّالشك املذكور حيدث أن :الثانية
ّ ولكن كلام كان الشك .مّتقد كام األثناء ّشك يف من حكم وحكمه ،األوىل ّ

ّشاذا ومما ال حيدث لدى اإلنسان االعتيادي عادة فال يعتني املتوضئ به ً ّ ً ّ . 
 يدري وهو ّتوضأ حينام إصبعه يف كان اخلاتم ّ بأنعلم إذا :١٣٦املسألة 
ّأيضا بأنه  يمنع الّ بأنه ًاعتقادا أو ،منه ًغفلة ،ّيتوضأ كان حني كهّحير ومل ينزعه مل ً

 أن يف الوضوء من الفراغ بعد اآلنّيشك  ولكنّه البرشة، إىل لوالوص من املاء
 جيب الفرض هذا ففي ؟ذلك عن اخلاتم حجبه أو ،البرشة إىل وصل هل املاء
 .الوضوء يستأنف أن عليه

 ال هولكنّ ،الوضوء ّصحة من املانع احلاجب بوجود علم إذا :١٣٧املسألة 
 أن أو ًباطال، الوضوء يكون لكي الوضوء قبل ًموجودا كان هل: يدري

 ًصحيحا؟ الوضوء يكون كي الوضوء بعد جدُو احلاجب
 احلاجب حقيقة إىل الوضوء عند ًاتملتف كانّ أنه احتمل إذا ّيصح الوضوء

 إعادة عليه فتجب ،ذلك إىل االلتفات بعدم علم ّأما إذا .عليه ّيرتتب وما
 .الوضوء

ًتوضأ مرة أخرى ّ ثم ّتوضأ من :١٣٨املسألة  ّ ًجتديديا ًاوضوءّ ّكام تقدم يف  ـ ّ
 من ٍلسبب باطل لّاألو الوضوء بأن علم الصالة وبعد ،ّوصىل) ١١٦(املسألة 
 يعيد أن جيب وال ،ًصحيحة صالته وكانت ،الثاين بالوضوء اكتفى ،األسباب
 .اآلتية للصالة الوضوء



 ١ج/الفتاوى الفقهية.....................................................................................١٠٢

ًتوضأ مرة أخرى ّ ثم ّوصىل ّتوضأ من :١٣٩املسألة  ّ ًجتديديا، ًاوضوءّ ّ 
 عىل يمسح ملّ بأنه أيقن إذا كام ـ باطل الوضوئني أحد بأن ذلك بعد وعلم
 .اآلتية للصلوات ٍوضوء إىل حيتج ومل ،صالته يعد مل ـ أحدمها يف رأسه

 غريه أو وقوع وانتقاله إىل وضوئه من فراغه بعد علم إذا :١٤٠املسألة 
 اجلزء هو املرتوكأن : يدري ال ولكنّه ،منه ًاجزء ترك قدّ أنه ّالفاصل املعتد به،

 .الوضوء ّبصحة حيكم ؟كاملضمضة ّاملستحب أو ،الرأس كمسح الواجب
 كغسل أفعاله ببعض تىأو الوضوء بارش قدّ أنه علم إذا :١٤١املسألة 

ّ أنه أو والقدمني، الرأس بمسح أكمله هل: أنه ّشك يف ولكنّه ،واليدين الوجه
 .يعيده أن وعليه باطل فوضوءه؟ يكمله ومل وضوءه فرتك حاجة له عرضت

 يف وخالف عاكس قدّ بأنه ًيقينا علمّ ثم وضوئه، من فرغ إذا :١٤٢املسألة 
 عىل حاملس ًبدال عن ،قدمه ّتلف التي العصابة ًمثال عىل فمسح ،الوضوء أفعال
ٍمربر لوجود ذلك فعل هل: يدري ال ولكن ،ًمبارشة القدم  وضوء كحاالت ،ّ
 إذا ؟غفلة أو ًسهوا بل ّ فعله بدون مربرأو ،ًصحيحا الوضوء يكون كي اجلبرية
، برشط الدخول ًصحيحا يعترب بل ،الوضوء يعيد أن عليه جيب ال ،هذا كان

 .ّيف غريه، أو مىض زمان معتد به
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 :عىل ما ذكره الفقهاء الوضوء سننعض ب

 .واألفضل عود األراك. ّاالستياك بأي يشء كان ولو باإلصبع: ّاألول
 .ءوضوأخذ املاء لل قبلن يديال غسل: الثاين
ّاملضمضة واالستنشاق، كل منهام ثالث مرات بثالث أكف،  :الثالث ّ ّ

ّويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثالث ً ّ. 
ّة عند صب املاء عىل اليد، وأقلها التسمي: الرابع : واألفضل) بسم اهللا(ّ

 من اجعلني اللهم ،وباهللا اهللا بسم: (، وأفضل منهام)بسم اهللا الرمحن الرحيم(
 .)ّاملتطهرين من واجعلني ابنيّالتو

 .أن يكون حارض القلب يف مجيع أفعال الوضوء :اخلامس
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أن ّصح  ،والغائط البولمنها  كان اّومل الوضوء، ضنواق استعراض بنا ّمر
 بقضاء ترتبط التي األحكام بعض ،وأحكامه الوضوء مسائل عقيب نذكر

 .وأحكامها احلاجة
 يف جاء وقد ط،ّللتغو اخلالء إىل ُّامليض :هنا احلاجةقضاء  من واملراد
 .< ستدبرها وال القبلة  ستقبل فال ،حاجته   أحد م جلس إذا> :احلديث

 :أمور احلاجة قضاء عند وجيب
 إىل يصل مل نّعم وكذلك بالغة، أو ٍبالغ ٍناظرّ كل عن العورة سرت :لّاألو

 جزاءأ سائر إىل نظره عن ًزاّمتمي ًنظرا العورة إىل ينظر كان إذا البلوغ ّسن
 .اإلنسان
. وال عىل الرجل سرتها عن الزوجة الزوج، عن سرتهاعىل املرأة  جيب وال
 .والبيضتان، )الذكر والدبر( السبيالن :الرجل يف لعورةبا واملراد

 وال .ضطرارلالّ إال ،ٍحالّ كل يف ٌواجب املذكور الناظر عن لعورةا وسرت
 باخلصوص ذكرها من والقصد وقضائها، للحاجة اجلهة هذه من خصوصية

 .احلرص دون عندها احلكم بيان
 سواء ،طّوالتغو لّالتبو حالة يف يستدبرها وال القبلة يستقبل ال أن :لثاينا
 ّاضطروإن . احلاجة لقضاء ةّاملعد املرافق يف أو ٍمكشوف ٍفضاء يف ّاملتخيل كان

 فهو ـ ثالث ال حيث ـ احلاجة عند يستدبرها أو القبلة يستقبل أن إىل ّاملتخيل
 .ّخمري

 استقباهلا يتفادىلكي  ويسأل يبحث أن فعليه ،القبلة مكان جهل وإذا
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 للرضر ؛ظرتوين يصرب أن عليه وصعب معرفتها، عن يئسن  وإ.واستدبارها
 .جهّيت أنى عليه إثم فال ،للحرج أو

، وذلك ألجل اإلتيان ملا هو وتطهريهوضع امل عن النجاسة إزالة :الثالث
 .مرشوط بالطهارة، كالصالة

ّما أ الكثري، للامء ومالقاته صالهّات ّبمجرد البول ّلحم يطهر :١٤٣املسألة 
 .املاء غري يكفي وال ،تنيّمر ّاملحل غسل فيجب ًقليال املاء كان إذا

 ما إىل املخرج من النجاسة تّتعد  فإن:الغائطّحمل ّأما  :١٤٤املسألة 
 مل وإن ّاملتنجسات، من كغريه ًمتاما ّاملحل ىَينقّ حتى باملاء الغسل ّتعني ،حوله
 األحجار أو املاء بني النجاسة إزالة يف ّكلفامل ّختري ،املخرج الغائط ّيتعد

 ،أكمل األحجار وبني بينه واجلمع ،أفضل واملاء. أشياء من ونحوها واخلرق
 .والرضوان الرمحة عليهم الفقهاء تعبري ّحد عىل

  ـكالدم ـ النجاسة من  آخرٌيشء الغائط مع خرج لوّ أنه إىل اإلشارة ّوالبد من
 .وحده باملاء التطهري ّتعني ،هحول ما أو املخرج به ّوتنجس

 فيجب ،ونحوها باألحجار الغائط موضع رِّيطه أن أراد إذا :١٤٥املسألة 
 ولوّ حتى ،منها ٍبثالثة املسح يكون وأن طاهرة، إليها وما األحجار نوتكأن 

 إىل اإلزالة احتاجت وإذا .باالثنني أو بالواحد النقاء ّوحتقق النجاسة زالت
 .العدد بلغ ما ًبالغا ،النجاسة تزولّ حتى الزائد وجب ،ٍثالثة من أكثر

 ،لوهنا أو رائحتها بقيت ولكن باألحجار أو باملاء النجاسة عني زالت وإذا
 .سأب فال

 أو ٍّ خاصٍباذنّ إال اآلخرين ملك يف احلاجة قضاء جيوز ال :١٤٦املسألة 
ّالة املالك دالة عىل اإلذن وإن مل يرصح بأن تكون ح احلال، اهرظب ولو  ٍّعام ً ّ

 .بذلك يف كالمه
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 ةّخمتص اّهنأ ثبت إذا طلبتها لغريالدينية  املدارس مرافق يف ّالتخيل جيوز وال
 .سكنتها أو املدرسة ّمتويل خبارإب ولو ،هبم

  عملُاست الذي وهو (االستنجاء ماء عن االجتناب بجي ال :١٤٧املسألة 
 أو لونه بالنجاسة ّيتغري ال أن رشيطة يالقيه، ّعام وال) الغائط أو البول الةإز يف

 ًخمالفا ًياّتعد السبيلني تّتعد قد النجاسة تكون ال وأن ،رائحته أو طعمه
 .النجاسة ًشيئا من االستنجاء ُماء ملَحي ال وأن ،للعادة
 .ًاحدث يرفع وال ًخبثا يزيل ال املاء هذاّ فإن األحوال سائر ويف

 ىّيتحر أن :وهو البول، من ئيسترب أن للرجل ّيستحب :١٤٨املسألة 
 .الذكر قصبة يف البول من هءبقا حيتمل ما خروج

 القضيب أصل إىل عدقامل من بيده الرجل يمسحأن : االسترباء وكيفية
 رأس إىل ويمسحه فوقه هبامهإو الذكر حتت إصبعه يضعّ ثم ّمرات، ثالث
 .ّمرات ثالث ينرتهاّ ثم ّمرات، الثث احلشفة
 ،حقيقتها جيهل رطوبة ذكره من خرج إذا املستربئأن : هي ذلك فائدةو
 ّتقدم رطوبات وهي ـ الودي أو الوذي أو املذي أو البول بني أمرها ّوتردد
 ًاوضوء توجب ال اّ وأهن،بطهارهتا حيكم ـ الوضوء نواقض بداية يف رشحها

 الرطوبة هذه منه خرجتّ ثم ّوتوضأ ئيسترب ومل الب ملن ًخالفا قضه،نت وال
 .للوضوء ًوناقضا للموضع ًساّمنجً بوال ٍحينئذ تعترب اّفإهن ،أمرها يف املشكوك
بول أو رطوبة أخرى ّ أنه ّفق للمرأة أن خرج منها بلل تشك يفّوإذا ات

ّليست بنجسة، فهو طاهر ما مل حيصل هلا اليقني بأن  .ه بولٍ
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 تأيت ٍوبكيفية )واجلسد والرقبة الرأس( البدنّكل َغسل  هو :سلُالغ
 :قسمني عىل والواجب واجب، ومنه ّمستحب منه. تفاصيلها

 ٍيشءمن أجل  ليس وجوبهّ فإن ؛األموات سلُغ وهو ،لنفسه واجب• 
 ، بل من أجل نفسهآخر

ٍالقيام بواجب آخر بوصفه من  أجل من وجب وهو ما ،هغريل وواجب• 
 .ً الذي من أجل الصالة مثالاجلنابة سلُغك ِّات التي متهد له،ّقدمامل

 سلُوغ احليض، ُوغسل ،ُغسل اجلنابة: ُوالغسل الواجب لغريه أنواع
 .ّامليتّ مس سلُوغ النفاس، سلُوغ االستحاضة،

ُوكل واحد من األنواع اخلمسة للغسل الواجب لغريه، له سببه الذي  ّ
ّيوجبه، كام هو واضح من التسمية، وهذه األسباب املوجبة للغسل يسمى  ُ

ً باحلدث األكرب، متييزا هلا عن نواقض الوضوء واحدها يف اصطالح الفقهاء
ّالتي يطلق عىل كل واحد منها باحلدث األصغر ُ. 

 .والوضوء طهارة من احلدث األصغر• 
 .ُوالغسل طهارة من احلدث األكرب• 

 األغسال جمموع يكون ،اخلمسة هذه عىل األموات سلُغ عطفنا وإذا
 . ّمستقل بحث يف ةّلستا من واحدّ كل عن مّنتكل. أنواع ةّست الواجبة

 املحدودة ّاخلاصة مواقعها أو ،أوقاهتا وهلا ،كثرية ّاملستحبة واألغسال
 أراد ملن سلُوالغ ،اجلمعة يوم يف سلُكالغ :بعضها إىل اإلشارة أيتتو ًرشعا،
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 .ٍّحلج أو ٍلعمرة حراماإل
ّيصح يشء  فال ،كالوضوء ،عباداتّ كلها ّواملستحبة الواجبة واألغسال

 .ًرشعا ًونظافة ًطهارة األغسال هذه وتعترب .القربة ّنية معّإال  منها
 ًندبا أو ًباوووج ًإلزاما الشارع به يأمر مل ٍسلُغّ كل :١٤٩املسألة 
 يف اإلنسان اغتسل  فإذا.ًرشعا له أثر وال ،ًطهارة وال ًعبادة ليس ،ًواستحبابا

 ـ ًوندبا ًاستحبابا أو ًووجوبا ًإلزاما ـ سلُبالغ فيها الشارع أمر التي املواقع غري
 فقد ،الوضوء عن سلُالغ خيتلف  وبذلك،ًرشعا الطهارة به تقع  ومل،ّيصح مل

 ألنه واملواقع األحوالّكل يف  نفسه يف ٌومندوب ٌطاعة الوضوء أن ًسابقا عرفنا
 واعترب هؤّصح وضو القربة ّبنية ّتوضأ فمتى، الظروفّ كل يف ّمستحب
ًمتطهرا ّ. 

أي ( األصغر احلدث من بالطهارة ٍمرشوط ٍعملّ كل :١٥٠املسألة 
 ما عىل ،وغريها كالصالة ،األكرب احلدث من بالطهارة ٌمرشوط فهو )الوضوء
 ).ّما جيب له الوضوء ويستحب يف( الوضوء يف ّتقدم

 ،أّوضتيّ حتى األصغر باحلدث ثِاملحد عىل حيرم ماّ كل :١٥١املسألة 
 كتابة ّمس عليه فيحرم ،يغتسلّ حتى األكرب باحلدث ثِاملحد ًأيضا عىل حيرم

 .)١١٧ (ةسألامل يف ّتقدم كام ،الرشيف املصحف
كاجلنابة  ـ األحداث الكبرية بعض بسبب حترم إضافية أشياء وهناك
 .يأيت احلديث عنها يف فصوهلا ـ واحليض

 للوضوء ُاملوجب ُاألصغر ُاحلدثّملكلف إذا صدر من ا :١٥٢املسألة 
 الوضوء، عن ذلك وأجزأه يغتسل أن كفاه ،سلُللغ ُاملوجب األكرب ُواحلدث
 فيها سلُالغ يكون التي املواقع يف أكرب ٍحدث بدون اغتسل إذا وكذلك
ًمستحبا  .ًأيضا الوضوء عن يجيزيكفي وّ فإنه ّ
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 إىل بالنسبة واحد اءاستثن لهوكفايته عنه،  الوضوء عن سلُالغ وإجزاء
 سلهاُغ أن وبيان أحكامها، عن احلديث عند توضيحه يأيت ،املستحاضة سلُغ

 .ًأحيانا الوضوء إليه ّضمُي أن جيب
 أو ،ًميتا ّومس أجنب كمن ـ الغسل أسباب تراكمت إذا :١٥٣املسألة 

 به قصدي واحد سلُغ كفى ـ فتجنب زوجها ويقارهبا حيضها من تنقى كاملرأة
ًمعينا ًواحدا أو ،أغسال من عليه ماّكل   .الباقي عن فيكفيه عنه ّ

 

 فقّتتّ كلها ،ّاملستحبة واألغسال لغريه الواجب سلُالغ من اخلمسة األنواع
 ابتليت إذا واملستحاضة ،نقت إذا واحلائض فاجلنب .سلُالغ كيفية يف

 عّواملتطو ،ًتاّمي ّمس إذا واإلنسان ،سهانفا انتهى إذا والنفساء ،الدم باستمرار
 عىل سلونتيغ هؤالءّ كل ،ّاملستحبة األغسال من غريه أو ٍمجعة سلُبغ عّتطو إذا
 .واحد نحو

ًخاصة كيفية لهّ فإن ؛األموات سلُغ ًمجيعا ذلك عن زّويتمي  وسوف ،به ّ
 األموات سلُغ هبا زّيتمي التي الكيفية تاركني ّالعامة، سلُالغ كيفية هنا نرشح
 .به ّاملختص الفصل إىل

  ُالغسل  وط
 .باملاءّ إال ّ يتمال ألنه مائية طهارة سلُالغ

 من ،الوضوء ماء يف الرشوط نفس هي :سلُالغ ماء رشوط :١٥٤املسألة 
) ٥٥ (سائلامل يف ّتقدم ماّ كل هنا وينطبق .باحتهإو ،وطهارته ،املاء إطالق

 .الوضوء فصل من) ٥٩(و) ٥٨(و) ٥٧(و) ٥٦(و
 : هياملغتسل رشوطو :١٥٥املسألة 
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ًأوال  .غسلُت التي املواضع طهارة: ّ
ًرضرا  الغسل ّيرض به ال ٍنحو عىل ٍيةّصح ٍحالة يف املغتسل يكون أن :ًثانيا
ًوهو الرضر الذي جيتنب عنه عقالئيا، ًخطريا ّ. 
 .القربة ّنية :ًالثثا

 رشوط من وكان .)٦٠ (ةسألامل يف الوضوء يف نظريه ّتقدم كام ذلكّوكل 
 فليس سلُالغ يف مسح ال وحيث ،املسح عند ٍمباح ٍمكان يف يكون أن ّاملتوضئ

) ٦٣(و) ٦٢(و) ٦١ (سائلامل يف ّتقدم ماّ وكل .املغتسل رشوط من هذا
 .ًأيضا هنا جيري ّالنية وأحكام ّاملتوضئ رشوط من) ٦٥(و) ٦٤(و

 رشط هي وكذلك ،الوضوء يف رشط املبارشة ّ أن:الوضوء يف ّتقدم قدو
 .ّالرشط األول من رشوط الوضوء يف ّاملتقدم باملعنى سلُالغ يف

 

 .وارمتاس ترتيب: صورتان الرشعي سلُللغ
 بدأت كيفام والرقبة الرأس عىل املاء تفيض أنهو : ّيالرتتيبسل ُالغ: ّاألول
 َمتّقد شئتن إ ّاتفق، كيف البدن سائر عىلّ ثم ،ًشيئا منهام عَتد وال ،وانتهيت
 ًدفعةً معا عليهام َأفضت شئت وإن األيرس، َمتّقد شئت وإن األيمن، اجلانب
 .ًمعا والشعر البرشة وغسل ،واالستغراق االستيعاب وجيب ،ًواحدة
 ًشيئا من أو رأسك تغسل أن يمكنك بل ،سلَالغ يف التتابع جيب وال
 .الزمني الفاصل طال ولو أخرى ٍةساع يف وتكمل ،ٍساعة يف رأسك
 سواء ،املاء يف بدنه مجيع اجلنب يرمسأن : هوو ،االرمتايس سلُغال: الثاين

 بالكامل، ويغمرها األجزاء يستوعب بحيث ،ذلك من ّأقل أو ًاّكر املاء كان
ّالكل  إىل املاء بوصول يعلمّ حتى بيده قهّفر ،ًومرتاكام ًكثيفا الشعر كان وإذا
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 بتلك ًعادة املاء إليه يصل ال البدن من موضع ّوأي .املاء يف هارمتاس عند
 .ملحوظ فاصل وبال الفور عىل غسله جيب ،االرمتاسة
 عند تكون أن يكفي وال االرمتاس، عملية بابتداء االرمتاس يف ّالنية وتبدأ
 .فقط البدن متام تغطية

 أم كان ًطويال الشعر غسل جيب ،ً معاواالرمتاس الرتتيب يف :١٥٦املسألة 
 ّيعد ما غسل جيب وال د،لاجل من حتته ما غسل جيب كام ،ًرقيقا أم ًكثيفا ،ًقصريا
ّيشك  ما وال ،الشفتني ومطبق ،نفاأل كباطن ،ظاهره من ال اجلسم باطن من
 طرأّ ثم الظاهر من كانّ بأنه السابق العلم معّ إال الظاهر أو نالباط منّ أنه يف

 .الباطن إىل ّوحتوله لهّتبد ّشك يفوال االحتامل
 ومن ،ًعمال وأحسن االرمتايس من خري الرتتيبي سلُالغ :١٥٧املسألة 

 .االرمتايس إىل عنه يعدل أن فله ،به وابتدأ الرتتيبي سلُالغ عىل عزم
 األمورً معا واالرمتايس الرتتيبي سلُالغ يف يالحظ أن جيب :١٥٨املسألة 

 :التالية
 بإسالة وذلك ؛البدن إىل املاء إيصال عند سلُللغ ًقاصدا يكون أن ً:أوال

 أو العضو كان إذا يكفي وال سل،ُالغ ّبنية املاء يف البدن بادخال أو ،عليه املاء
 بركة أو حوض يف بدنه غمس فمن .املاء يف وهو كهّحتر أن املاء داخل يف البدن
 ينوي أن يمكنه فال الربكة أو احلوض لكبذ يغتسل أن وأراد املاء وغمره

 سلُالغ أراد إذا عليه ّيتعني بل جسده، بتحريك ويكتفي هكذا وهو سلُالغ
 ًةّمر املاء إىل ويعود ـ ًمثال وعينيه كجبهته ـ بدنه ًشيئا من خيرج أن االرمتايس

 رأسه غسل عند عليه ّيتعني الرتتيبي الغسل أراد وإذا سل،ُغال بقصد ًثانية
 وعند سل،ُالغ بقصد املاء يف يغمسهامّ ثم ورقبته رأسه كامل خيرج أن تهورقب
 .سلُالغ بقصد فيه يغمسهّ ثم املاء من ًكامال خيرجه أن جسده سائر سلَغ
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 ّاملتقدمة بالتفاصيل ،ومانع حاجز بدون املغتسل بدن ّيمس املاء أن :ًاثاني
 .الوضوء يف

 كام ،املغتسل بدن عىل وجيري يستويل جتعله ٍبدرجة املاء يكون أن :ًثالثا
 .الوضوء بشأن ّتقدم

 

 ونحوه كالبول الوضوء يوجب ما ِ املغتسلمن حدث إذا :١٥٩املسألة 
 األنواع من غريمها أو ّامليت ّمس من أو اجلنابة من سلُالغ بعملية قائم وهو

  يصنع؟ ذافام ،الغسل من الواجبة اخلمسة
 ،الغسل أوجب مما غريها أو اجلنابة بذلك وترتفع ،سلُالغ ُّتمُي: اجلواب

 عدل وإذا ّيتوضأ، أن عليه فيجب ،الوضوء عنوال يكفي  جيزي ال ولكنّه
 االرمتايس إىل الرتتيبي الغسل من منه الوضوء يوجب ما صدور بعد لِاملغتس
 عن ًجمزيا فيه الغسل كان ٍلةحاّ كل ًأيضا يف الوضوء عن وأجزأه ذلك له جاز

 .وأصله نوعه بمقتىض الوضوء
 

 فام سل،ُالغ بعملية قائم وهو سل،ُالغ يوجب بام أحدث إذا :١٦٠املسألة 
  احلكم؟ هو

 كان لو كام ـ لّاألو املوجب نوع من الثاين املوجب كانن إ: اجلواب
 . جديد من عادهأو سلُالغ استأنف ـ ثانية جنبأو بةاجلنا من يغتسل

 ّامليتّ مس لو كام  ـ النوع يف لّاألو للموجب ًمباينا الثاين املوجب كانوإن 
ًمستمرا الغسلّ أن يتم فله ـ اجلنابة سلُغ أثناء يف  وجه عىل ولكن ،ّنيته عىل ّ

ّأساس احتامل أن عىل  الغسل عيديّ ثم ،متاماإل وظيفته ّأن يف واالحتامل الرجاء
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 .ٍجديد ٍسلُغب يأيتو سلُالغ يقطعأن ًأيضا  وله ًرشعا،إعادته مطلوبة 
ّ مس أو اجلنابة املستأنف سلُبالغ ينوي أن له ساغ باالرمتايس أتى نإف
 .ًرشعا العهدة عن اخلروج نوى بالرتتيب استأنفهوإن . األمرين كال أو ّامليت

 

 ،بدنه من خرآ ٍجزء عىل أو ساتر عورته وعىل اغتسل من :١٦١املسألة 
 من يمنع وال حيجب ال دام ما سلُالغ ّصح منه ،ًوباصمغ الساتر هذا وكان
 .وفعله الغصب ملكان يأثم ولكنّه) اجللد ظاهر أي( البرشة عىل املاء إسالة

 ًماء به  وأمحى ـًمثال ـ ًئياكهربا ًموقدا أو ًوقودا غصب من :١٦٢املسألة 
ُصح غ ،به واغتسل ًمباحا  .الغصب لفعل ًثامآ كان وإن سله،ّ

 قصده من وكان التجارية، ماتّاحلام إحدى يف اغتسل من :١٦٣املسألة 
 أو حرام، ٍمال من يعطيه أو م،ّاحلام لصاحب العوض يعطي ال أن البداية منذ
 أو الغسل ّيصح منه فهل ،بالتأجيل مّاحلام صاحب خيرب أن دون ٍحني بعد

  يبطل؟
 .سلُالغ إعادة ًاستحبابا األوىل ّولكن وجيه، وجه ّللصحة: اجلواب

 

 عىل جيب الذي اجلبرية وضوء عن مناّتكل الوضوء فصل يف :١٦٤املسألة 
 :التالية نقاطال ضمن اجلبرية سلُغ إىل هنا ونشري ،واملقروح واجلريح الكسري
 له حصل الذي ّللمكلف سمحُي وقرح، جرح وجود حاالت يف: ًأوال
هذا إذا  ـ والقرح اجلرح أطراف بغسل ويكتفي ،يغتسل أن سلُالغ موجب

 . مّيتيم بأن له سمحُي كام  ـ ًكان مكشوفا
 عىل ويمسح يغتسل ،بجبرية املريض العضو ّشد الذي الكسري: ًثانيا
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 . الكسري ّتوضئكامل ًمتاما ،اجلبرية
 وال ،ّالتيمم عليه جيب ،الكرسّ حمل عىل ًجبرية يضع مل الذي الكسري: ًثالثا

 .الناقص سلُبالغ منه ىكتفُي
ّكل ذلك إذا كان الغسل بالصورة االعتيادية غري ميسور للمكلف ٍّ ّوأما إذا . ُ

ٍتيرس له ذلك بدون رضر أو إحراج، وجب عليه أن يغتسل بالطريقة االعتيادية ّ. 
 

 هلّ أنه يف ّاملكلفّ وشك سلُالغ يوجب ما حصل إذا :١٦٥املسألة 
 دخل قدّ بأنه علم من القبيل هذا ومن يغتسل، أن عليه وجب ال؟ أو اغتسل
 حدث ٍبأمد منه خرج أن بعد ولكن ،غريها أو اجلنابة من الغسل بقصد مّاحلام
 الغسل عن انرصف أو ،يغتسل فلم عنه سها أم اغتسل، هل: أنه ّالشك يف له

 احلالة هذه مثل ففي؟  ـًمثال ـ مّاحلام إىل الدخول عند فجأه قد كان ٍلسبب
 . اجلنب حكم عىل ٍباق ألنه يغتسل، أن عليه جيب

 يف أو االنرصاف بعد علمّثم  ـ اغتسلت أو ـ اغتسل إذا :١٦٦املسألة 
 عىل والرقبة الرأس مّيقد فلم ًرشعا، املطلوب الرتتيب عىل يغسل ملّ أنه األثناء
 بدونّ كله بدنه عىل املاء ّصب بأن اجلسد، ضمن يف سلهامَغ بل ،اجلسد

 أن عليه ووجب والرقبة، للرأس سلَغ من منه وقع بام اكتفى ذلك، مالحظة
 ).البدن من والرقبة الرأس عدا ما اجلسد (جسده غسل يعيد

 تركّ أنه االنرصافبعد  علمّ ثم ،تيبرتال عىل اغتسل إذا :١٦٧املسألة 
  يصنع؟ فامذا ،أعضائه من ٍعضو غسل

 وجب ،منهام ًءاجز أو الرقبة أو الرأس هو العضو هذا كانن إ: اجلواب
 سداجل يف العضو كان وإن .جسده غسل ذلك بعد ويعيد ،يغسله أن عليه
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 . األعضاء سائر غسل عدُي ومل غسله عىل اقترص ،والرجل كاليد
 الرتتيب الحظ هلّ أنه يفّوشك  ـ اغتسلت أو ـ اغتسل إذا :١٦٨املسألة 

  ؟ يصنعفامذا ،جلسدا عىل والرقبة الرأس مّوقد غسله يف
 .يعيده وال ًصحيحا سلهُغ يعترب: اجلواب
 هلّ أنه ّشك يف رصافاالن وبعد ـ اغتسلت أو ـ اغتسل إذا :١٦٩املسألة 

 صحيح سلهُغ ّأن عىل ىبن ؟منهام جزء غسل ّشك يف أو ،رقبته أو رأسه غسل
 . يعيده وال

 والرقبة الرأس سوى ماأي  ـ جسده يغسل كان إذا نفسه احلكم وجيري
ّوأما . غسلهّ يتم بل يعيد الّ فإنه الرقبة، أو الرأس سلَغ يفّوشك  ـ البدن من
 اجلسد، سلَبغ يبدأ أن قبل منهام ٍجزء أو والرقبة الرأس سلَغ ّشك يف إذا

 .سلهَغ ّشك يف ما يغسل أن عليه فيجب
ّشك ّ ثم ،جسده إىل وانحدر ،ورقبته رأسه وغسل اغتسل إذا :١٧٠املسألة 

 من آخر عضو ّ أيأو الصدر أو كاليد ـ جسده من العضو هذا غسل هلّ أنه يف
 ما سلَغ يعيد وال ،ويغسله املشكوك العضو ىلإ يرجع أن عليه وجب ـ اجلسد
 وال .األثناء يف أو سلُالغ من االنرصاف بعد ّالشك لديه حصل سواء عداه،
 .األيرس أو البدن من األيمن اجلانب يف املشكوك العضو يكون أن بني فرق

 علم بل ،األساس من العضو سلَغ يف ًاّشاك يكن مل إذا :١٧١املسألة 
ّ أنه  احتمل:ًمثال ـ وفساده غسله ّصحة ّشك يف ولكنّه ّاملعني، العضو لبغس
 سواء اإلعادة، جتب وال ّالصحة عىل فيبني ـ مضاف أو نجس بامء سلهَغ

 من االنتقال بعد أثنائه يف أو سل،ُالغ من االنرصاف ّالشك بعد هذا له حصل
 ذلك سلَغ من الفراغ ّبمجرد أو آخر، عضو سلَغ إىل العضو ذلك سلَغ

 . آخر عضوَغسل  إىل االنتقال وقبل العضو
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  .واجلامع املني خروج: أمران وسببه ،ّرشعي ّمعنوي أمر هنا باجلنابة املراد
  .ىواملثنّ واجلمع والواحد ،واألنثى الذكر عىل طلقُت <بنُُج> وكلمة

 من يكون وقد ،ًبانُُج املني همن خرج أو جامع من ونّيسم والفقهاء
 . ونحوها الصالة جيتنبّ أنه ذلك ّمربرات

  ّا   خروج: ّا سبب األول
 ،اجلنابة من الرشعي سلُللغ موجبّ فإنه ؛بلُالق من  ّاملني خروج وهو
 امعوباجل ،واالختيار االضطرار ومع النوم، يف أم اليقظة يف ،ًكثريا أم كان ًقليال ً
 .وغريه
 ٍملرض ؛كالدم احلمرة بلون خيرج أو املعتاد، املوضع غري من  ّنيامل خيرج وقد

ّ بأنه واليقني العلم رشيطة ،االعتيادي  ّاملني حكم فيلحقه آخر، ٍسبب ّألي أو
 املعلوم من دام ما ،ٍغريبة أخرى ٍصفة ّيأب أو ةّلذ بدون خرج إذا وكذلك . ّمني
 . ّمنيّأنه 

 أثر وال اجلسم، من وخيرج يربز أن  ّاملني بسبب سلُالغ وجوب يف والعربة
 . املنام يف أم اليقظة يف ذلك َثَدَحَأ سواء ،اجلسم داخل يف كهّحتر ّملجرد ًإطالقا

 فام ذلك، غري أو  ّمنيّ أنه ّيشك يف ماء الرجل من خيرج قد :١٧٢املسألة 
  يصنع؟

 فإن االختبار بالصفات؛ إىل اللجوء من الفرض هذا ّالبد يف: اجلواب
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ّأما .  ّفحكمه حكم املني) ةّبشد اخلروج يأ (والدفق ة ّاللذ مع خرج السائل
أحد  انتفى وإذا. ًفليس رشطا يف ذلك) االسرتخاء حالة يأ (اجلسم فتور
 . ّاملني آثار عليه بَّيرت فال ،املرض من اجلسم سالمة مع ّاملتقدمني  نيوصفال

 عىل للحكم يكفي بل دفق،ال ـ ذلك عىل فّليتعر ـ يشرتط فال ضياملر ّأما
 انتفى إذاف. فقط الشهوة وصف فيهكون ي أن  ّمنيّبأنه ما خيرج من املريض 

 .املني حكم عليه بِّيرت فال ذلك
 سلُالغ وبعد ،اجلنابة من واغتسل ٌّمني الرجل من خرج إذا :١٧٣املسألة 

 أو ،املجرى يف فتّلخت قد السابق ّاملني ةّبقي من هي هل: يعلم ال ًرطوبة رأى
  ثانية؟ سلُالغ يعيد أن عليه جيب فهل ًمثال، كالوذي طاهر سائل

 كانت وإال يشء عليه، فال يغتسل أن قبل بال قد كان إذا: اجلواب
 .وأعاد الغسل املني حكمب الرطوبة
ُني واغتسل قبل أن يبول، ثم بال بعد الغسل واحتمل م منه خرج وإذا ّ ّ

 . بوله، فال يشء عليهٍخروج يشء من املني مع
  املرأة؟ عن فامذا ،الرجل ّمني عنّ كله هذا :وتقول تسأل قد :١٧٤املسألة 
 ،ّجنيس جّوهتي ٍشهوة حالة بسبب منها املاء خرج إذا املرأة ّنإ: اجلواب

 قد كان إذا الوضوء سلهاُغ إىل وتضيف تغتسل،أن  ـ ًاحتياطا ـ عليها وجب
 .بعده أو املاء ذلك خروج قبل الوضوء يوجب ما هلا حصل
 عليها جيب مل ،جّوهتي ٍشهوة حالة يفليست  وهي منها املاء خرج وإذا
 .ًعاطفيا باملداعبة رّتتأث ملإذا  هلا الزوج مداعبة وقت يف كان ولوّ حتى ،يشء

  ا ماع :ا سبب ا ا 
غم حرمته ر ـ ًودبرها أيضا) املرأة بلُق( الفرج يف احلشفة إدخالب ّويتحقق
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 ،ًمقطوعة كانتن إ رَكَّالذ من بمقدارها أو ،ًسليمة احلشفة كانتن إ  ـعندنا
 عىل سلُالغ وجب ،املعنى هبذا اجلامع ّحتقق فإذا .املني ينزل مل ولوّحتى 
 ين،َكبري أم ينَصغري كانا سواء نبني،ُج وكانا ،ً معاةءاملوطو املرأة وعىل الواطئ
 .ينَّمضطر أم ينَخمتار ني،َجمنون أم نيَعاقل

 ،زوجته بمقاربة للجنابة املوجب السبب دِيوج أن لإلنسان جيوز :١٧٥املسألة 
 فرق وال للصالة، ّالتيمم إىل ّوسيضطر سلُالغ من ّيتمكن لنّ بأنه علم ولوّحتى 
 أو الفريضة صالة وقت دخول لبق ، هذه واحلالة ألهله إتيانه يكون أن بني ذلك يف
 .وهلادخ بعد

 

 يف رشط هو وكذلك نفسه، يف ومندوب طاعة اجلنابة سلُغ :١٧٦املسألة 
 ّتقدم وقد اجلنب، يغتسل أن بدون العبادات ّتصح تلك فال ،أخرى ٍعبادات

 األصغر باحلدث ثِاملحد من الوضوء يكون ماّ كل ّأن) ١٥٠ (ةسألامل يف
ّرشطا لصح  ًرشطا ـ كاجلنابة ـ األكربباحلدث  ثِاملحد من سلُالغ يكون ته،ً

 يف ّللصحة ٍكرشط اجلنابة من سلُالغ جيب األساس هذا وعىل .ًأيضا تهّلصح
 التي ةّاملنسي جزائهاأو االحتياطية ركعاهتا ويف ،ًوقضاء ًأداء اخلمس الصلوات

 ال حيث ؛املندوبة الصالة يف ّللصحة رشط هو وكذلك الصالة، بعد ىَّتؤد
 .الطواف ولصالة ،رِماملعت أو ّاحلاج ولطواف ،طهور بال صالة

 ،ًرشطا هلا الوضوء يكن مل كام ،األموات عىل ًرشطا للصالة سلُالغ وليس
 ًمتاما ،السهو ًرشطا لسجديت وليس .ّامليت عىل ّيصيل أن للجنب فيجوز

 .كالوضوء
 :الوضوء عىل سلُالغ ويزيد
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 املسجد دخول يمكنه ال اجلنبّ ألن ؛ّبحتاملس للطواف رشطّبأنه : ًأوال
 .الرشيفة الكعبة حول فيه الطواف عن ًفضال ،احلرام
 قبل يغتسل أن اجلنب فعىل ،وقضائه رمضان شهر لصيام رشطّبأنه : ًثانيا
ًرشطا  وليس .الصوم كتابل نرتكها تفصيالت عىل ،الصوم ّليصح منه الفجر
 كام ،نبُج وهو ًصائام حويصب يصوم أن للجنب فيمكن ،ّاملستحب للصوم
 .سيأيت

  .املسجد يف املكث يمكنه ال اجلنبّ ألن ؛لالعتكاف رشطّبأنه : ًثالثا 
 . سلُبالغّ إال له ّحتل فال ،باجلنُ عىل حترم أشياء هناك ّ أنًالحقا وسيأيت

 

 ووجب ،باطلة صالته كانت ،ّوصىل جنابته اجلنب نيس إذا :١٧٧املسألة 
 .ويعيدها يغتسل أن عليه

 يشعر أن دون بل ،وإرادة منه ٍاختيار دون اإلنسان من املني خيرج وقد
ّ ثم ّوصىل ّفتوضأ ،يعلم ال وهو مني منه وخرج احتلم فإذا وعليه .بخروجه

 .الصالة ويعيد يغتسل أن عليه وجب ،بحاله علم
 ذا املنيه أن وأيقن ،ًاّمني بدنه أو ثوبه عىلّاملكلف  رأىلو  :١٧٨املسألة 

ًوأيضا  ،غريه من يكون أن احتامل ّألي سبيل ال حيث شخص آخر، من ال منه
 صالته من مىض ّأما ما .اجلنابة من يغتسل أن وجب ،منه يغتسل ملّ أنه أيقن

 كان إذا ،وانتهى وقتها فات ٍفريضة ّأي يقيض أن عليه فليس ،وقتها وانتهى
 يقيض أن عليه وإنام جيب. اجلنابة قبل هذه هبا وأتى ّأداها قدّنه  أحيتمل أو ّيظن
 .اجلنابة تلك وقوع بعد هبا وأتى ّأداهاّ بأنه ويعلم وقتها إنتهى فريضةّكل 
 إذاّ إال إعادهتا عليه بال جتف ،بعد وقتها ِينته ومل صالةّ صىل قد كان وإذا 
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 .اجلنابة تلك وقوع بعد كانت اّ بأهنعلم
 ،ًجنبا ليسّ أنه عىل بنى ،منه اجلنابة حصول ّشك يف من :١٧٩املسألة 

 رّيتذك أو سل،ُللغ املوجب )اإلدخال (= اإليالج ّحتقق ّيشك يف أن :ذلك نِوم
 جيب ال ذلك مثل ففي منه، املني خروج ّويشك يف ًحلام منامه يف رأىّبأنه 

 .الغسل
 يفّ وشك ،الصالة يف فدخل اغتسلّ بأنه داعتق إذا اجلنب:١٨٠املسألة 

 ويعيد يغتسل أن عليه وكان ،صالته بطلت ؟ًاّحق اغتسلّ أنه هل :أثنائها
 اغتسل قد كانّ أنه  هل:ّشكّ ثم الصالة من فرغ إذا اإلنسان وهذا .الصالة

 الصالة يعيدال و  للصلوات اآلتية،يغتسل أن عليه وجب جنابته؟ من
 .السابقة

 

 ،اإلنسان من حصل إذا سلُالغ يوجب ماّ كل ّ أن:)١٥١ (ةسألامل يف ّتقدم 
ً الرشيف متاما كام حيرم عىل من حصل منه ما املصحفة كتابّ مس عليه مُحر

ّ مس عليه حيرم وال ّيوجب الوضوء، فيحرم عىل اجلنب مس كتابة املصحف،
 وأسامء ،صحف املكتوب يف املّنص القرآينال غري يف وصفاته اجلاللة اسم

 .^ ةّواألئم األنبياء
 :هي أمور ،املصحف كتابةّ مس إىل ًإضافة اجلنب عىل حيرم :١٨١املسألة 

، )١٥ :آية( السجدة :وهي العزائم سور من السجدة آية ةءقرا: ًالّأو
 ).١٩ :آية( والعلق ،)٦٢ :آية( والنجم ،)٣٧ :آية(ّوفصلت 
 ،’ ّالنبي ومسجد احلرام املسجد: الرشيفني احلرمني يف اجدالتو: ًثانيا
 املرور ّبمجرد وال ،فيهام باملكث له سمحُي وال ،اجلنب عىل مانّحمر فإهنام
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  .ًأيضا واالجتياز
 ّبكل اجلنب عىل حرامّ فإنه ؛املساجد من احلرمني غري يف التواجد: ًثالثا

 : حالتان ذلك من ويستثنى .شكالهأ
 من يدخل بأن املسجد اجلنب فيجتاز ،بابان للمسجد يكون أن: األوىل

 . مكث بدون ًمبارشة اآلخر الباب من وخيرج باب
 كتاب أو متاع له كان لو كام ء فيه،يش ألخذ املسجد إىل يدخلأن : الثانية

 . مكث بدون وخيرج ويأخذه فيدخل ،املسجد يف
 ال احلالتني هاتني ستثناءا أن ضحّيت ،والثالث الثاين منيّاملحر بني وباملقارنة

 .املساجد من بغريمها ّوخيتص ’ الرسول ومسجد احلرام املسجد يشمل
   للمعصوم الرشيف القرب وسطها يف التي سةّاملقد العتبات :١٨٢املسألة 

 دون ـ ًعىل األحوط وجوبا ـ الناحية هذه من املساجد حكم عليها جيري ،×
 .األروقة

 ّيعم ،املساجد إىل بالنسبة اجلنب عىل ذكرناه الذي التحريم :١٨٣املسألة 
 كان أينام واخلراب واملهجور منها املعمور ،بالكامل اهللا مساجد ويشمل
 .وغرهبا األرض رشق يف ،ويكون

   واملكان املوضع هذا أو البناء هذا أن يف وشككنا جهلنا إذا :١٨٤املسألة 
 أن دون بهّ خاص ووقف له تابعّ أنه أو املسجد، من جزء هو هل ـ ًمثالـ 

  املسجد؟ أحكام عليه جتري فهل ،املسجد اسم عليه ويصدق يشمله
 املسجد فيه الذي البلد أهل من املسلمني عمل هنا بعَّاملت: اجلواب
ّ وإال ،كذلك فهو املسجد أحكام وفق عىل كانت  فإن،يفعلون فيام وسريهتم

 .املسجد مأحكا جتري فال
 ستأجرُي فال ،اجلنابة من الطهارة عىل ًقادرا اجلنب يكن مل إذا :١٨٥املسألة 
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 ّ أيأو ،عزاء ملجلس عدادهإ أو كتنظيفه ،فيه املكث يستدعي املسجد يف ٍلعمل
 .املكث غري من به القيام ّيتعذر ولكن  مباحٍيشء

 عىل ـ ذلك  منٍيشء عىل اجلنب مع اإلجارة عقد وجرى صادف وإذا
 املسجد يف يمكث بأن يبايل وال ،العصيان عىل ًمقدما كان اجلنب أن أساس
 بعد األجري فّختل وإذا ،ًصحيحا العقد يكون ذلك صادف إذا ـ جنب وهو
 ولكن ،ذلك هّحق من كان ،جنبّ بأنه ًمعتذرا بالعمل القيام عن ذلك

 .لذي عقده مع األجريّ، أي أن له أن يفسخ االتفاق االفسخ خيار للمستأجر
ّ أما .باجلنابة علم بمن ّختتصّ كلها ،اجلنب عىل ماتّاملحر :١٨٦املسألة 

 عىل يكون أنّ إال ،ًاّعملي عليه حترم وال له سائغة فهي ،ّويشك فيها جيهلها من
ّ بأنه ّيتيقنّ حتى ،ماهتاّحمر وبقاء بقائها عىل يبنيّ فإنه ،باجلنابة ٍسابق ٍعلم

 .اجلنابة تلك من ّوتطهر غتسلا
 سلُغ عليه يكن ومل اجلنابة سلُغ عليه ّبأن الشخص علم إذا :١٨٧املسألة 

 .ّصح غسله ،اجلنابة سلُغ بذلك وقصد فاغتسل ،آخر
ّ مس سلُغ أو اجلنابة سلُغ هو هل يدري وال ًسالُغ عليه ّبأن علم وإذا
ُصح غ ،تهّذم يف ما بذلك وقصد  فاغتسل،ًمثال ّامليت  .سلهّ

 أو اجلنابة سلُغ بذلك وقصد فاغتسل ،سلنيُالغ كال عليه ّبأن علم وإذا
ُصح غ ،ٍواحد سلُبغً معا قصدمها أو ،ّامليتّ مس سلُغ قصد  اغتسل وإذا .سلهّ
 .سلهُغ لُبط ًشيئا منهام يقصد ومل
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 وهو ،الوالدة حالة غري يف املخصوص املوضع نم الدم منها ينزل قد املرأة
 :أقسام عىل

 ٍشهرية ٍدورة يف تقذفه أن البالغة املرأة تعتاد الذي الدم :ّالقسم األول
 ؛احلوض يّسم وبه ،الدم اجتامع: واحليض .احليض دم ّويسمى ،وباستمرار
 إذا وحائضة حائض وهي ،ضتّوحتي املرأة حاضت :ويقال .فيه املاء الجتامع

عىل املرأة  سلُالغ وجيب ة،ّالسوي املرأة يف طبيعي دم وهو ،الدم هذا منها رجخ
 .احليض سلُبغ ّويسمى ّ، لكي تصيل،وانتهائه انقطاعه عند

 ملضاعفات أو الرحم، يف قرح أو جرح بسبب ينزل الذي الدم :ثاينالقسم ال
 .سابقة جراحية عملية

 .الفتاة بكارة افتضاض بسبب ينزل الذي الدم وهو البكارة دم :القسم الثالث
 بدم ّويسمى ،ذلك سوى الباطن من ينزل دمّ كل :رابعالقسم ال
 .باملستحاضة ذلك هلا ّاتفق التي املرأة ّوتسمى االستحاضة،

 :رشحها سيأيت ّخاصة أحكام فلهّالقسم األول، ّأما 
 .الصالة عليها جيب الّ أنه :منها
 . زوجها ومقاربة ،ملسجدا يف كاملكث ،أشياء عن متتنع أن :ومنها

 سوى ،الطهارة ناحية ًرشعا من هلام أثر فال والثالث الثاين ّوأما القسم
 ّالترضر وعدم ّالتمكن مع باملاء سلهَوغ الدم بإزالة النجاسة من املوضع تطهري
 .ًسالُغ أو ًوضوءا الدمان هذان بّيتطل وال بذلك،
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ًوأما القسم الرابع فيتطلب وضوءا وغسال عىل ُ ً ّ   تفصيل يأيت، وتكونّ
 .عرفت ما عىل للحائض ًخالفا ،الصالة وأداء ،ذلك بإنجاز ّمكلفة املستحاضة

 

 جيب ـ لّاألو القسم أي من ـ ًرشعا ًحيضا الدم يكون لكي :١٨٨املسألة 
 :التالية األمور فيه ّتتوفرأن 

 .سنة مخسني تتجاوز ومل ،سنني تسع أكملت قد املرأة تكونأن : ًالّأو
 .اليأس ّسن  واخلمسون،ًرشعا البلوغ ّسن هو والتسع
 اليأس ّسن بلغتّ أهنا تعلم ال وهي الدم ورأت عمرها املرأة تضبط مل وإذا

 .ذلك قبل تعمل كانت كام وعملت ،يائس غري نفسها اعتربت ،ال أم
 إىل هذه رؤيتها تّأد فإن :سنني لتسع كامهلاإ ّتشك يف وهي الدم رأت ّوأما إذا

  ـالتاسعة قبل ًعادة ًدما ترى ال البنت نأل ـ سنني تسع أكملت قد اّ بأهناليقني
 .ًحيضا تعتربه مل ،بذلك اليقني هلا حيصل مل وإذا .ًحيضا الدم ذلك اعتربت
ًمستمرا الدم يكونأن : ًثانيا  ثالثة :بذلك ونقصد ّ أيام،ثالثة خالل ّ
 النهار عقيب الواقعة والليلة لّاألو النهار عقيب لواقعةا الليلة مع هنارات
 هنار غروب إىل ّيستمر أن وجب ،السبت هنار لّأو يف الدم رأت فإذا .الثاين

 أن وجب ،السبت ظهر رأته وإذا .السبت ليلة يف رأته إذا وكذلك االثنني،
 . الثالثاء هنار ظهر إىل ّيستمر
ٍقفتو فرتات حصول ،ّيرض باالستمرار وال  هو ما تتجاوز مل إذا ٍقصرية ّ
 .ًأحيانا العادة دم ّتوقف من النساء لدى املألوف
 قد بل ،ًحيضاّكله  يعترب فال عرشةال جتاوز فإذا ّ أيام،عرشة يتجاوز الأن : ًثالثا
 .أيام عرشة من أكثر يكون ال الرشعي احليضّ ألن يأيت، ما عىل ًحيضا بعضه يعترب

 دم من ٍوسالمة ٍطهر فرتة ذلك قبل هبا تّمر قد املرأة تكونأن : ًرابعا
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ّ ثم حيضها من ونقت حاضت قد كانت فإذا ّ أيام،عرشة عن ّتقل ال احليض
 الطهر فرتةّ ألن ًحيضا، اجلديد الدم يعترب  مل ـًمثالـ ّ أيام تسعة بعد ًدما رأت
 .ًرشعاّ أيام عرشة من أقرص تكون أن يمكن ال نيتحيض بني

 لّاألو النهار بني الواقعة التسع والليايل هنارات عرشة :أيام بعرشة ونقصد
 كانت سواء احليض، دم من السالمة :بالطهر نقصد كام منها، األخري والنهار

 .استحاضة بدم مبتالة أو ،كاملة ٍبصورة الدم من ًةّنقي
 ضمن الدم يعرضها حني احلائض حكم للمرأة يثبت لكي :١٨٩املسألة 
 إىل الرحم من الدم ّحترك فلو .بدايته يف الدم خيرجأن ّالبد  ،السابقة الرشوط
 حكم عليه جيري فال ،اخلارج إىل يتجاوزه ومل) منه سعّات ما يأ (الفرج فضاء
 كفى ،البداية يف الدم خرج وإذا .املكث أمد به طال وإن احليض أحكام من
 .جالفر فضاء يف ذلك بعد ّظل ولو احليض حكم ّحتقق يف ذلك

 خيرجأن  ـ احليض حكم يثبت لكي ـ الرضوري من ليس :١٩٠املسألة 
 املرأة اعتربت ،غريه من احليض دم خرج فلو .املخصوص املوضع من الدم

 .ًأيضا ًحائضا
 

 نزل الذي الدم أن يف ذلك مع املرأة تّوشك السابقة األمور ّتوفرت إذا
 : حاالت فهنا ،ال أم حليضا دم من منها

 ّ أناحتامل أساس عىل ًقائام ذلك ّالشك يف يكونأن : األوىل :١٩١املسألة 
 املرأة تعتربه ذلك مثل ويف ،)الثاين القسم من أي( ٍجرح أو ٍقرحة من الدم
 .املستحاضة وال احلائض بتكاليف نفسها فّتكل فال الثاين، القسم من ًعمليا

 أن احتامل أساس عىل ًقائام ذلك ّالشك يف يكونأن : الثانية :١٩٢املسألة 
 زّمتي أن املرأة عىل جيب ذلك مثل ويف ،)الثالث القسم من يأ (البكارة دم الدم
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  فإنبرفق، خراجهاإّ ثم ًاّملي وتركها املخصوص املوضع يف ٍقطنة دخالإب الدم
 يستغرق أو يستغرقها أن وند القطنة أطراف عىل ًمستديرا الدم وجدت
 غمر أو بالكامل وغمرها اهاّغط قد كان وإن .البكارة دم من فهو ،أكثرها
 . احليض دم من فهو ،أكثرها

 كالصومـ  العبادة  منٍبيشء تتأو ،الفحص هذا املرأة تركتوإن 
 .احليض من الطهر صادفت قد اّ بأهنتعلمأن ّ إال ،عبادهتا تبطل  ـوالصالة
  تصنع؟ فامذا ،آلخر أو ٍلسبب بالقطنة االختبار عملية يهاعل ّتعذرت وإذا

 ّفتصيل احلائض، ترتكه ما وترتك ،الطاهر تفعلهتفعل ما  أن عليها: اجلواب
 .إىل آخره ...املصحف كتابة ّمتس وال ،املساجد يف متكث وال ،وتصوم

 وال ،وقرح ٍجرح من ليس الدم بأن املرأة تعلمأن : الثالثة :١٩٣املسألة 
 هذه يف هلا ويمكن ؟استحاضة أو حيض هو هل تدري ال ولكن ،البكارة من

 :طريقتني إحدى تستعمل أن احلالة
 التي األشياء عن متتنع بأن وذلك ـ أمكن إذا ـ حتتاطأن : الطريقة األوىل

 من بأدائها املستحاضة تلزم التي األشياء ّوتؤدي عنها، باالمتناع احلائض تلزم
 حالتها إىل وترجع فتغتسل ،الدم ينقطعّ حتى وهكذا ،وصالة سلُوغ ءوضو

 فنقصد ،القبيل هذا من ٍمرأةا إىل بالنسبة االحتياط ّوكلام ذكرنا. االعتيادية
 . املعنى هذا باالحتياط

 :احليض ثباتإل رشعيتني قاعدتنيإحدى  تطبيق إىل تلجأأن : الطريقة الثانية
 .الصفات أساس عىل ثباتهإ ـ ١
 .العادة أساس عىل ثباتهإ ـ ٢

 

 سودأ يكون ًغالبا فهو ،العادة يف زهّمتي صفات له احليض دم :١٩٤املسألة 
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 عىلـ  هّفإن االستحاضة دم لذلك ًوخالفا وحرقة، ٍبدفق خيرج ًاّحار محرأ أو
 الشارع جعل وقد صفر،أ لونه ويكون ،الصفات هذه فيه ّتتوفر ال  ـاألكثر
 املرأة رأت فمتى .حيضّ أنه عىل ًدليال احليض دم يف الغالبة الصفات تلك
 يف ذلك كان سواء ًحيضا، اعتربته ،ًسوادا أو ًمحرةاحليض  بلون وكان الدم

 .غريها يف أو شهرّ كل من فيها الدم ترى أن اعتادت التيّاأليام 
 .للدم رؤيتها حني منّ أيام ثالثة إىل احلاهل ًمراقبة ّتظل أن املرأة عىل ولكن

 عىل ّواستمرت ،حيض اّهنأ دتّتأك ،ّاملدة هذه طيلة احليض بصفة ّاستمر فإن
 ّخف أو احليض بصفة ًحمتفظا الثالثةّ األيام بعد الدم ّظل سواء احلائض، عمل
 .أصفر وأصبح لونه

 ّ أيام،ثةثال اكتامل قبل ولونه احليض صفة عنه زالت أو الدم انقطع وإذا
 املرأة عىل ووجب استحاضة، دم  بل،ًرشعا احليض دم من ليسّ أنه انكشف

 دووج خالل وصالة ٍعبادة من تركته ما وتقيض ،املستحاضة عمل تعملأن 
 .الدم

 

 ،اللون أصفر كان بأن ،احليض بصفة الدم يكن مل إذا :١٩٥املسألة 
 رأته إذا األصفر الدمأن : اهاّومؤد الثانية، الرشعية القاعدة إىل أةاملر رجعت
 ،احليض دم فهو ـ ًعادة فيها عادهتا جتيئها التيّ األيام وهيـ  عادهتاّ أيام يف املرأة

ّ األيام تلك غري يف رأته وإذا يومني، أو بيوم املعتاد موعدها قبل رأته إذا وكذلك
 .استحاضة دم فهو

 أساس عىل التمييز يف ّتقدم الذي النحو ًأيضا عىل املراقبة من ّوالبد للمرأة
 احليض، حكم عىل تّاستقرّ أيام ثالثة ّاستمر  فإن.الدم ترصد بأن الصفات

 .الدم دووج فرتة يف ٍعبادة من تركته ما وقضت ،مستحاضة اّ أهنلدهيا انكشفّوإال 
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أن ّالبد  ،الدم متييز يف السابقة اعادهت من املرأة تستفيد لكي :١٩٦املسألة 
 تينس ولكنّها ّحمدد وقت يف منتظمة عادة هلا كانت ّوأما إذا هلا، ًذاكرة تكون

  تصنع؟ فامذا ،الدم ورأت موعدها
 عىل ًحائضا نفسها اعتربت ،احليض بصفات كان إذا الدم ّنإ: اجلواب

 احليض بصفات يكن مل ّوأما إذا ،)بالصفات التمييز (األوىل القاعدة أساس
 .عادهتا موعد يءبمج تعلم ال دامت ما ،مستحاضة نفسها اعتربت
   ًاماّأي هبا ّيستمرّ أنه بحدسها وأيقنت احليض صفات بدون ًدما رأت وإذا

 من لّاألو النصف يفّما إ الشهرية عادهتا ّبأن تعلم وكانت  ـأكثر أو كأسبوعـ 
 ،ّاملدة طيلة حتتاط أن عليها بوج ـ ًمثال ـ منه الثاين النصف يف أو األسبوع
 املستحاضة ّتؤديه ما ّوتؤدي ،احلائض ترتكه ما فتجتنب

 ٍوقت يف احليض لدمتها برؤي العادة الشهرية للمرأة حتصل :١٩٧املسألة 
ٍمعني  مبارشة، الالحق الشهر من الوقت نفس يف له ورؤيتها ،شهر من ّ

 الفاصل يكون بأن املرأة تعتاد بأن ّمعني ّزمني فاصل بانتظام حتصل وكذلك
 .باستمرار شهر نصف احليضتني بني

 إىل قمري شهرّ كل بداية يف الدم ترى أن املرأة اعتادت إذا :١٩٨املسألة 
 العادة أساس عىل احليض دم املشكوك الدم ّ أنثباتإ  فهل،ًمثالّ أيام مخسة
ًومستمرا الشهر بداية يف ًمبتدئا الدم هذا يكون أن عىل ّيتوقف   أيام؟ مخسة إىل ّ

 ًدما رأت فلو .الفرتة تلك ضمن ًواقعا يكون أن يكفي بل ،ال: اجلواب
 .ًحيضا كان ،اخلامس اليوم إىل الثاين اليوم من أصفر

 ولكنّه شهرّ كل بداية يف الدم ترى أن املرأة اعتادت إذا :١٩٩املسألة 
إذا رأت فيها ّ حتى التيّ األيام هي فام ،أكثر ًوأحياناّ أيام ثةثال ًأحيانا هبا ّيستمر

 .الشهر من األوىل الثالثة هي: اجلواب ؟ًدما أصفر فهو حيض



 ١٣١ .............................................................................................  الطهارة كتاب

ً 

 بعد هبا ّواستمر العادةّ أيام يف األصفر الدم املرأة رأت إذا :٢٠٠املسألة 
 دمّ كله فالدم ،احليض بصفات أيامها بعد ّاستمر ما وكان ،العادةّ أيام انتهاء
 أساس عىل بعضه ،ّاملتقدمة احليض لدم ّالعامة الرشوط ّتوفرت إذا حيض
 .الصفات أساس عىل وبعضه العادة

 ّواستمر ،بأيام الشهري املوعد قبل محرأ ًدما املرأة رأت إذا :٢٠١املسألة 
ًالكل حيضا كان ،العادةّ أيام إىل  .ّاملتقدمة ّالعامة الرشوط  ضمن،ًأيضا ّ

 أو حيضّ بأنه تعلم ومل الدم رأت ٍامرأةّأن كل : سبق مما صّويتلخ
 بصفة الدم فكان القاعدتني، إحدى عليها انطبقت إذا ًحيضا تعتربه ،استحاضة
 .ةمستحاض فهيّ وإال يومني، أو بيوم قبلها أو العادةّ أيام يف كان أو احليض

 

 قد فهي ّوأما احلامل احلامل، غري عىل ينطبق ذكرناه ما :٢٠٢املسألة 
 ما عملت ،احليض دم منّ بأنه ًواثقة وكانت الدم رأت فإذا .ًأيضا حتيض
 :تحاال فلها ،استحاضة دم أو حيض دمّ بأنه ِتدر مل وإذا .احلائض تعمله

 أو بيوم قبلها أو العادةّ أيام ويف ،احليض بصفة مالد يكون أن :األوىل
 باستمراره ذلك ّوتتأكد من ،البداية منذ ًحيضا تعتربه احلالة هذه ويف ،يومني
 .أيام ثالثة

 ويف قبيلها، أو العادةّ أيام يف وال ،احليض بصفة الدم يكون ال أن :الثانية
 .استحاضة تعتربه احلالة هذه

 العادةّ أيام يف أو ،العادةّ أيام غري يف ولكن يضاحل بصفة يكون أن :الثالثة
 . حتتاط  أنٍحينئذ وعليها احليض، صفة بدون ولكن
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 الدم ابتداء حني منّ أيام عرشة خالل احلائض احتملت إذا :٢٠٣املسألة 
 بل ،ضهاحي عىل ّوتظل االحتامل هذا هتمل أن هلا جيوز فال ،انقطع قد الدم ّأن

 الدم موضع يف وترتكها ًقطنة تدخل بأن  وذلك،ّوتتأكد تفحص أن عليها جيب
ّ وإال سل،ُالغ عليها ووجب حيضها انقطع فقد ،ًنقية كانت  فإنخترجها،ّثم 
 :حاالت ثالث فهنا

ً  فعالالدم يتجاوز ومل ،ٍةّمستقر ٍشهرية ٍعادة ذات املرأة تكونأن : األوىل
 . ةّنقي غري القطنة جتد دامت ما حائض فهي عادهتا،ّأيام 

 حتيض التي كاملرأة ،ةّمستقر ٍشهرية ٍعادة ذات املرأة تكون الأن : الثانية
 خرجت إذا ًحائضا نفسها تعترب وهذه ،وهكذا ،ثامنية وأخرىّ أيام سبعة تارة

 حني منّ أيام عرشة يتجاوز مل الدم دام ما  ـ ولو بصفرة ـ ٍةّنقي غري القطنة
 .ابتدائه
  ّ أيام عرشة من ّأقل ٍةّمستقر ٍشهرية ٍعادة ذات املرأة تكونأن : لثالثةا

 عرشة جتاوز وقبل العادةّ أيام انتهاء بعد ثةّملو القطنة ورأت ـ ًمثال كأسبوعـ 
 بدم العادة دم صلّوات عادهتا يءجم قبل ًمستحاضة كانتن إ وهذه ّأيام،

 الدم من يبقى ما اعتربتو ،عادهتاّ أيام بانتهاء حيضها أهنت ،االستحاضة
 .استحاضة

 ،العادة جميء قبل ًطاهرة كانت بل ،النحو هذا عىل ًمستحاضة تكن ملوإن 
 الدم أن ٍجازمة بصورة رّتقد كانت فإذا .الشخيص تقديرها يتبع فاحلكم
، عادهتاّ أيام بانتهاء حيضها أهنت ّ أيام،عرشة ويتجاوز املستقبل يف ّسيستمر
 عرشة جتاوز قبل الدم انقطاع تأمل كانت وإذا .اضةاستح الباقي واعتربت

 نفسها فتعترب ،عادهتا إىل ّاألقل عىل ًواحدا ًيوما تضيف أن عليها وجب ّأيام،
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 يتبقى ماّ كل أو يومني تضيف أن هلا وجيوز كمستحاضة، تعملّ ثم ،فيه ًحائضا
 .ةّاملد طيلة احلائض حكم فتواصل ،عادهتاّ أيام إىل العرشةّ األيام من

  ـللدم رؤيتها حني منّ أيام عرشة ّميض قبل ـ املرأة قامت إذا :٢٠٤املسألة 
ً نقيةالقطنة وظهرت ،واالختبار بالفحص  الدم انقطاع من ٍواثقة غري ولكنّها ،ّ

  تعمل؟ فامذا ،العرشة أثناء يف عودته باإلمكان ّ أنترىّ أهنا بمعنى ،ًهنائيا
 النقاء هبذا ِتبال فال ،جديد من الدم عودة من ًةواثق كانت إذا: اجلواب

 عودة من ًواثقة تكن مل وإذا .انقطع قد الدم يكن مل لو كام حاهلا وتعترب ،تّاملؤق
 ،العرشةّ األيام خالل الدم يعد مل فإذا .ّوتصيل تغتسل أن عليها وجب ،الدم

 إىل دتعا ،ابتدائه حني منّ أيام عرشة ّميض قبل عاد وإن .عملته ّصح ما
 .ّاملدة هذه طيلة الدم هبا ّاستمر كمن وكانت ،احليض حكم

 تّوصل فاغتسلت نقتّثم ّ أيام أربعة احليض رأت امرأة: ذلك ومثال
 وينكشف ،ًحيضاّ كلها التسعة امهاّأي فتعترب ّ أيام،ثالثة الدم رأتّ ثم ،يومني
 اخلامس( اليومني خالل ٍوعبادة ٍسلُغ من به أتت ما ّ أنالنهاية يف لدهيا

 .ًرشعا ًصحيحا ليس )والسادس
 الدمني مع يعترب ،دمني بني لِّاملتخل النقاء ّنإ :الفقهاء قول معنى وهذا
ًمستمرا ًواحدا ًحيضا  .امّأي عرشة املجموع يتجاوز مل إذا ّ

 ٍطريقة ّيأب أو ،ذكرناها التي بالطريقة واالختبار الفحص :٢٠٥املسألة 
 مل فإذا .النقاء املرأة فيه حتتمل ٍوقتّ كل يف واجب ،الغرض سنف ّتؤدي أخرى
 وهي الدم من نقت قد تكون أن بأمل احليض سلُغ واغتسلت املرأة تفحص

 ثبت إذاّ إال ،هلا ًارّومطه ًصحيحا سلُالغ هذا يعترب فال ،ًشيئا عنه تدري ال
 بالنقاء املرأة تأيقن وإذا .اغتسلت حني الدم من ًنقية كانتّ أهنا ذلك بعد لدهيا
 . ّوتصيل تغتسل أن هلا وكان ،االختبار عليها جيب مل ،فحص بدون
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 دمّ أنه ينكشف ّ أيام،ثالثة اكتامل قبل انقطع إذا الدمن إ: سبق فيام قلنا 
 .ّتقدم كام ّ أيام،ثالثة احليض لدم األدنى ّاحلد ّألن استحاضة،

 ـ احليض لدم عىلاأل ّاحلد وهوـ ّ أيام عرشة وزجتا إذاّنه إ: ناآل نقولو
 ـ ًمثال ـ بدأ يكون قد الدم هذا ّ أنبمعنى ؛احليض بدم ليس بعضه أن ينكشف

 .أيام عرشة يتجاوز ال احليضّ ألن استحاضة، إىل ّحتولّ ثم حيض دم
 إىل الدم ّحتول بدأ أين من تعرف كيف املرأةن إ :هو السؤال ولكن

 سابق، زمني ٍموعد من أو ،للعرشة الدم جتاوز حني من هو فهل ؟االستحاضة
 انكشف فإذا العرشة، هناية إىل والعبادة الصالة تركت قد كانت اّ أهنذلك ثرأو

 ّزمني موعد يف ّتم هذا ّالتحول ّنأ و،استحاضة إىل ّحتول الدم ّ أناآلن لدهيا
 وعد،امل ذلك منذ ٍوعبادة ٍصالة من تركته ما تقيض أن عليها وجب ،سابق
  ًرشعا؟ املوعد ذلك حتديد يمكن فكيف
 هلا تكون  قد املرأةّ فإن املرأة، نوع باختالف خيتلف ذلك عىل اجلوابو
 :ييل كام أقسام مخسة إىل تنقسم األساس هذا وعىل تكون، ال وقد ،شهرية عادة

 ترى التي وهي .والعددية الوقتية العادة ذات :األولالقسم  :٢٠٦املسألة 
 حيضة بينهام لّتتخل ال بحيث ومتتابعتني ،ًوعددا ًوقتا متامثلتني تنيّمر الدم

 .الوقت يف وال العدد يف عنهام ختتلف
 الشهر لّأو يف ًوأيضا تراه ّ أيام،مخسة الشهر لّأو يف الدم ترىأن : ومثاهلا

 لّأو ويفّ أيام ثالثة الشهر هذا لّأو يف الدم رأت وإذا ّ أيام،مخسة يليه الذي
 أو الثاين آخر يف رأهتاّ ثم الشهر هذا لّأو يف الثالثة رأت أو ،أربعة الثاين
 .ًمعا ٍوعددية ٍوقتية ٍعادة بذات هي فام ،وسطه

 يف كان أو ،احليض بصفات كان إذا تراه حني حيض الدم أن تثبت وهذه
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 ًحيضا طفق عادهتاّ أيام جتعل العرشة دمها جتاوز فإذا ّتقدم، ما عىل عادهتاّأيام 
 املعتاد عن زاد وما ،احليض صفات غري عىلّ األيام هذه يف الدم كان ولوّحتى 
 وصف،ّ كل يف احليض شاكلة عىل كان ولوّ حتى ،بلغ ما ًبالغا استحاضة فهو

 ذلك بعد أو الشهري موعدها قبل الدم معها بدأ اليشء إذا نفس وتصنع
 قبلها وما ًحيضا العادةّيام  أجتعل اّفإهن ّ أيام،عرشة من أزيد تهّمد وكانت

 .وعبادة صالة من ٍوقتئذ تركته ما فتقيض ،استحاضة
 ،العرشة وجتاوز ًشهريا املعتاد الوقت غري يف جاءهتا أن هلا ّاتفق وإذا
 .استحاضة والباقي عادهتاّ أيام بعدد احليضّ أيام جعلت

 ّ كل يف الدم رأت إذا يةوالعدد الوقتية العادة ذات ّ أنعرفنا :٢٠٧املسألة 
 وكان ؛ً معاوبعدها قبلها أو العادة بعد أو العادة قبل أخرىّ أيام ويف العادةّأيام 

 .ّخاصة عادهتاّ أيام احليض جعلت ّ أيام،عرشة من أكثر الدمّ أيام جمموع
 غري ويف العادةّ أيام بعض يف الدم رأت إذا باملرأة قّيتعل اآلن والسؤال

 ؟العرشة املجموع وجتاوز امهاّأي
 يف الدم فرأت ّ أيام،سبعة وعادهتا الشهر لّأو موعدها امرأة: ذلك ومثال

ّ أيام يف الدم من وقع ما حيضها جتعل فهل ،أسبوعني هبا ّواستمر الرابع اليوم
  ـالشهر من  والسابعوالسادس واخلامس الرابع وهيـ ّ أيام ةأربع فيكون عادهتا

 الذي العدد مع يتطابق لكي العارش هناية إىل الرابع من حيضها جتعل أو
 ؟ أسبوع وهو حيضها يف اعتادته

 الصحيح هو الثاين، وهو تكميل العدد باأليام التالية
 أن جيب لّاألو التقدير عىلّ أهنا :الدم جتاوز بعد املرأة إىل بالنسبة ذلك ثرأو
 عليها جيب فال ينالثا التقدير ّوأما عىل ،العادةّ أيام غري يف تركته ماّ كل تقيض

 وكملت عادهتاّ أيام إىل ضافتهأ فيام أي ،امّاألي تلك بعض يف تركته ما تقيضأن 
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 .ًأسبوعا العدد به
 ،امهاّأي وعدد ّالشهري عادهتا موعد املرأة هذه نسيت إذا :٢٠٨املسألة 

 احليض ةبصف الدم رأت فإذا بالصفات، ٍحينئذ الدم زّمتيّ أهنا ًسابقا قلنا فقد
 ؟رّتتذك ال وهي ًحيضا عادهتاّ أيام جتعل وكيف ؟تصنع فامذا العرشة وجتاوز

 :حالتني هلان إ: اجلواب
 ٍوحينئذ الدم،ّ أيام خالل هلا الشهري املوعد بمجيء تعلم الأن : األوىل

 .العادةّ أيام يف االحتامالت أكرب ًمفرتضة ،عادهتاّ أيام بقدر احليض جتعل
 سبعة، أوّ أيام مخسة عادهتاّ أيام  أنتدري فال ًناسية ونتكأن : ذلك مثالو

 . استحاضة والباقيّ أيام سبعة احليض فتجعل
 وال ،الدمّ أيام بعض يصادف الشهري موعدها ّ بأنتعلمأن : الثانية
 وذلك حتتاط، أن ٍحينئذ عليها فيجب بالضبط،ّ األيام تلك دّحتد أن تستطيع

 فَّتكل ما ّوتؤدي ،احلائض ترتكه عامً فعال جتتنبو ،عبادة من تركته ما تقيضبأن 
 .املستحاضة به

 تستقيم التي وهي .فقط العددية العادة ذات :الثاينالقسم  :٢٠٩املسألة 
 كالتي ،الوقت دون العدد يف متامثلتني حيضتني ترى أي ،ًوقتا ال ًعددا عادهتا
 ،آخره يف ًوتارة ،الشهر لّأو يف تراها ًةّمر ولكن ّ أيام،َمخسة ٍمرةّ كل الدم ترى
 .الوقت مضطربة العدد مستقيمة هذه ّوتسمى ،وسطه يف ًوآنا

 فإذا احليض، بصفات كان إذا حيض تراه الذي الدم أن تثبت وهذه
 بداية من عادهتاّ أيام بعدد احليض جعلت ّ أيام،عرشة دمها وجتاوز حاضت
 .استحاضة والباقي ،للدم رؤيتها
 .االحتامالت بأكرب أخذت ،عادهتاّ أيام عدد املرأة هذه نسيت وإذا

 ،ّستة أو مخسة العادةّ أيام عدد أن تدري فال نسيت إذا: ذلك ومثال
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 .ةّست حيضهاّ أيام فتجعل
 تستقيم التي وهي .فقطالوقتية  العادة ذات :لثالثاالقسم  :٢١٠املسألة 

 كالتي ،العدد دون الوقت يف متامثلتني حيضتني ترى أي ،ًعددا ال ًوقتا عادهتا
 شهر ويف ّ أيام،ثالثة تراه ّمرة ولكن ،ًمثال الشهرّ أول يفّ إال احليض يأتيها ال

ّوأيضا تسمى ،ةّست تراه ًوحينا ،مخسة تراه آخر  مضطربة  الوقتمستقيمة هذه ً
 .العدد

 يف كان أو ،احليض بصفات كان إذا حيض تراه الذي الدم أن تثبت وهذه
 أن أمكنها ّ أيام،عرشة دمها وجتاوز حاضت فإذا .املعتاد الشهري وعدهام

ّ واالختيار بني الستة .استحاضة والباقي ّ أيام،سبعة أو ةّست احليض جتعل
 .والسبعة موكول إليها

 ةسألامل يف ّتقدم ما هو حكمها كان ،عادهتا وقت املرأة هذه نسيت وإذا
 .نست إذا دديةوالع الوقتية العادة ذات بشأن) ٢٠٨(

 ،ًأبدا ٌعادة هلا ميتستق ال التي وهي .املضطربة :الرابعالقسم  :٢١١املسألة 
 ًمخسة ّومرة ،الشهرّ أول يفّ أيام أربعة ّمرة الدم ترى كالتي ،ًعددا وال ًوقتا ال
 .وسطه يف ًثالثة ًوحينا ،آخره يف

 فإذا .احليض تبصفا كان إذا ،حيض تراه الذي الدم أن تثبت وهذه
 :حالتان فهنا ّ أيام،عرشة دمها وجتاوز حاضت
 هذه ويف واحد، وبلون ،احليض بصفات ّاملدة طيلة الدم يكون أن :األوىل

  ّ أيام سبعة أو ةّست إىل للدم رؤيتها بداية منذ حيضها جتعل أن يمكنها احلالة
 .استحاضة والباقي ـ حسب اختيارهاـ 

 ،احليض بصفة الزمن من ٍفرتة يف فهو ،لونه يف ًفاخمتل الدم يكون أن :الثانية
 ٍبدرجة احليض بصفة الزمن من ٍفرتة يف أو ،الصفة هذه بدون أخرى فرتة ويف
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 كان إذا كام ،ّأخف ٍبدرجة ًأيضا ولكن احليض بصفة أخرى ٍفرتة ويف ،شديدة
 ويف ،ذلك دون ٍبدرجة محرأ ًوحينا ،السواد تبلغ ٍدرجة إىل احلمرة شديد ًحينا
 ،ًحيضا بالصفة هو ما جتعل أي ،ًحيضا احليض إىل األقرب جتعل احلالة هذه
 ،ًحيضا ٍشديدة ٍبدرجة بالصفة هو ما جتعل أو ،احليض بصفة ليس ما مقابل يف
 :ييل ما ذلك من ويستثنى .منه ّأخف ولكنّه احليض بصفة كان ما مقابل يف

 واحلكم ّ أيام،ثالثة عن احليض صفة إىل األقرب الدم فرتة ّتقل أن ً:الّأو
 .ّاملتقدمة األوىل احلالة يف احلكم نفس هو ٍحينئذ

 واحلكم ّ أيام،عرشة عىل احليض صفة إىل األقرب الدم فرتة تزيد أن :ًثانيا 
 .ّاملتقدمة األوىل احلالة يف احلكم نفس هو ٍحينئذ
 يفصل منفصلتني فرتتني احليض صفة إىل األقرب الدم املرأة ترى أن :ًثالثا
 عىل احليض لصفة الواجدين نيَالدم ّمدة تزيد وال ،كذلك ليس دم بينهام
 إذا كام ،عرشة عىل تزيد الوسط يف الواقعة الدم فرتة إضافة مع ولكنّها ،عرشة
 وعاد ّ أيام،مخسة أصفر إىل الدم ّحتولّثم ّ أيام مخسة احليض بصفة الدم رأت
 جيب العرشة دمها يتجاوز حني املرأة فهذه ،أخرىّ أيام مخسة احليض بصفة
 ،املستحاضة من طلبُي ما ّوتؤدي ،احلائض ترتكه عام وجتتنب حتتاط  أنعليها
 .السابقةّ األيام يف ٍعبادة من تركته ما وتقيض

 .ّمرة لّألو الدم ترى التي وهي .ةبتدئامل :امساخلالقسم  :٢١٢املسألة 
 فإذا .ّتقدم ما عىل ،يضاحل بصفات كان إذا حيض الدم أن تثبت وهذه
 : كاملضطربة حالتان فلها ،العرشة دمها وجتاوز حاضت
 ،أقارهبا عادة إىل فتلجأ احليض، بصفات ّاملدة طيلة الدم يكونأن : األوىل
 مل بأن ذلك هلا َّيتسن مل وإذا .استحاضة والباقي ،ّعادهتن بعدد احليض فتجعل
 أو ةّست احليض جتعل أن أمكنها ،ّعادهتن يف خمتلفات ّكن أو أقارب هلا يوجد
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 .ّواختيار الستة أو السبعة يعود إليها. استحاضة والباقي ّ أيام،سبعة
 هذه بدون وبعضه ،احليض بصفة فبعضه ـ ًخمتلفا الدم يكون أن: الثانية
 مع ،استحاضة والباقي ،ًحيضا احليض دم شاكلة عىل كان ما فتجعل ـ الصفة

 .املضطربة يف تاستثناءا من ّتقدم ما مالحظة
 ،املضطربة يف الثانية كاحلالة ،هنا الثانية احلالة أن إىل اإلشارة وينبغي

 ّوتتحقق أصفر، أخرى فرتة ويف أمحر فرتة يف الدم يكون بأن ًتارة :ّتتحقق
 ،أمحر أخرى ٍفرتة ويف السواد إىل ًمائال أو سودأ ٍفرتة يف يكون بأن أخرى
 . ًلونا الدمني ّأشد احليض فتجعل

 عىل ،السابقة األحكام عليه تنطبق الذي للعرشة الدم جتاوز :٢١٣املسألة 
 :نحوين
ًمستمرا ّيظل الدمأن : لّاألو  ويدخلّ أيام عرشة متيضّ حتى ،انقطاع بدون ّ
 .عرش احلادي اليوم
ّ أيام عرشة االنقطاع ّيستمر أن وقبل ،وينقطع ًفرتة الدم يتواجد أن :الثاين 
 .جديد من لدما يعود

 ًوفقا ؛حيض الدمني فكال ّ أيام،عرشة االنقطاع فرتة كانت ّوأما إذا
 .للعرشة الدم جتاوز حكم عليه ينطبق وال ،السابقة للقواعد

 

 ضوء يف الدم من تراه ملا الرشعي احلكم عىل فّالتعر عىل للمرأة ًمساعدة 
 من ّتقدم ما عليها قّونطب ،االتح عرش ييل فيام نستعرض ،السابقة القواعة
 :الرشعي احلكم تطبيق بكيفية خربة لدهيا لتكون ؛قواعد

ّ أيام ثالثة احليض بصفة الدم ـ مرأة ةّأي ـ املرأة رأت إذا :احلالة األوىل
ّ أيام ثالثة الصفة بنفس رأتهّ ثم ّ أيام،عرشة عنها انقطعّ ثم ،عرشة إىل ًفصاعدا
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 فرتة بينهام الواقعة والفرتة ،ًحيضا الدمني منّل  ككان ،العرشة إىل ًفصاعدا
 .ٍونقاء ٍطهر

ّ ثم ّ أيام،ثالثة احليض بصفة الدم ـ امرأة ةّأي ـ املرأة رأت إذا :احلالة الثانية
 أن قبل  وانقطع،ًأيضا احليض بصفة أخرى ّمرة وعاد ّ أيام،بضعة انقطع
ّ أيام ّكلهاّ األيام هذه تاعترب ،معها لّاألو الدم ابتداء منّ أيام عرشة تتجاوز
 .الدمني بني الواقعة القصرية االنقطاع فرتة فيها بام ،حيض

 قبل انقطعّ ثم احليض بصفة الدم ـ امرأة ةّأي ـ املرأة رأت إذا :احلالة الثالثة
 الدم كان ،أكثر أو يومني أو يوم بعد احليض بصفة وعاد ّ أيام،ثالثة اكتامل
 ّالعامة الرشوط من الثاين الرشط فيه ّيتوفر مل نهأل ؛لّاألو دون ًحيضا الثاين
 .)١٨٨ ( يف املسألةّ الذي تقدماحليض لدم

 أوّ أيام ثالثة احليض بصفة الدم ـ امرأة ةّأي ـ املرأة رأت إذا :احلالة الرابعة
 صفة إىل ذلك بعد وعاد ،أكثر أو يومني أو ًيوما أصفر إىل الدم ّحتولّ ثم ،أكثر

ًالكل حيضا جعلت ،الدم رؤية ابتداء منّ أيام عرشة يتجاوز ومل احليض ّ. 
 ًدما ـ الوقتية العادة ذات باستثناء امرأة، ةّأي ـ املرأة رأت إذا :احلالة اخلامسة

 ذات عىل ينطبق احلكم وهذا .مستحاضة تكون بل ،ًحيضا تعتربه فال ،أصفر
 تعتربه فإهنا ،اعادهتّ أيام بعدد ّاستمر ولو .أصفرً دما رأت إذا العددية العادة

 .ًحيضا ال استحاضة
 ،رّاملقر موعدها غري يف أصفر دم من تراه فام :الوقتية العادة ّوأما ذات

 كام ،ًحيضا يعترب ،رّاملقر موعدها يف تراه  وما.ًأيضا نفسه احلكم عليها ينطبق
 .ّتقدم

 ّ ثماللون أصفرً دما العادةّ أيام غري يف املرأة رأت إذا :سةداساحلالة ال
 جعلت ،أكثر أوّ أيام ثالثة نفسها بالصفة ّواستمر ،احليض بصفة أمحر أصبح
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 ًحيضا الدم واعتربت ،أصفر فيها الدم كان التيّ األيام يف ًمستحاضة نفسها
 . احليض بصفة تواجده حني من

 عادهتاّ أيام يف الدم ترى قد :والعددية الوقتية العادة ذات :ةسابعاحلالة ال
 .العدد تكملتس أن قبل وينقطع
 ،ًأسبوعا عادهتا وعدد ،الشهرّ أول عادهتا وقت كان امرأة: ذلك مثال
ً دما رأت ذلك وبعد ّ أيام،مخسة انقطعّ ثم ّ أيام،مخسة الشهر لّأو الدم فرأت
 لّاألو ًبدال عن ،ًحيضا الثاين الدم تعترب أن يمكن فهل ،ًأسبوعا احليض بصفة
 ؟العدد مع يتطابق هّألن

 الثاين وتعترب ،أصفر كان ولو ًحيضا لّاألو الدم تعترب بل ،ال: اجلواب
 .احليض بصفة كان ولو ًاستحاضة
 أوّ أيام بثالثة موعدها قبلً دما الوقتية العادة ذات رأت إذا :ةثامناحلالة ال

 عرشة عىل يزيد ال املجموع وكان ،بعدها ما ىلإو العادةّ أيام إىل ّواستمر ،أكثر
 أو أمحر كان  سواء،ّشك بدون ٌحيض العادة موعد قبل يومني منذ فهو ّأيام،

 ويعترب ،احليض بصفة كان إذا ًحيضا يعترب ذلك قبل منه كان وما أصفر،
 .شاكلته وعىل بصفته يكن مل إذا استحاضة
 موعدها قبلً دما والعددية الوقتية العادةذات  رأت إذا :ةتاسعاحلالة ال
 منّ أيام عرشة وجتاوز ،بأيام عادهتا تهاءان بعد ما إىل ّواستمر ،امّبأي الشهري

 ّتأخر أو ّتقدم ّامم وغريه ،ًحيضا العادةّ أيام يف الذي الدم جعلت ،ابتدائه حني
 .رةّاملتأخ أو ّاملتقدمة الفرتة يف تركته ما تقيضّ أهنا بمعنى استحاضة، عنه

ّيام  أثالثة احليض بصفةً دما العددية العادة ذات رأت إذا :ةعارشاحلالة ال
 ،لّاألو الدم ابتداء حني منّ أيام عرشة وجتاوز ًفرتة عادّ ثم ،وانقطع أو أكثر
 :حاالت فهنا
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 ًحيضا فتجعله ،لّاألو الدم لفرتة ًمساويا عادهتاّ أيام عدد يكونأن : األوىل
 .سواه دون

 فرتة من عادهتاّ أيام عدد بقدر احليض فتجعل ،منها ّأقل يكونأن : الثانية
 .استحاضة والباقي ،األول الدم

 االنقطاع وفرتة ،لّاألو الدم لفرتة ًمساويا عادهتاّ أيام عدد يكونأن : الثالثة
 .األوىل احلالة حكم هو وحكمها
 أو بيوم الثالثة احلالة يف ذكرنا مما أزيد عادهتاّ أيام عدد يكون أن: الرابعة

 ًحائضا نفسها وتعترب ،ًحيضاّ األول الدم فتجعل ،ذلك من أكثر أو ًمثال يومني
 .عادهتاّ أيام مع يتطابق لكي ؛الثاين الدم من يومني أو يوم ميض إىل رؤيته حني من

 بصفة الدم رأت إذاً معا والوقتية العددية العادة ذات يف احلال وكذلك
 .الشهري موعدها غري يف ّاملتقدم النحو عىل احليض

 

 اليومية الصالة جتب فال صيام، وال معه صالة ال احليض دم :٢١٤املسألة 
 دم من تنقى أن إىل احلائض عىل رمضان شهر صيام وال اآليات، صالة وال

 ال ولكن ،ٍوصيام ٍصالة من غريها عىل جيب ما ٍحينئذ عليها فيجب احليض،
 ًحدثا بِّيسب احليض دمّ ألن ؛احليض سلُغ اغتسلت إذا ّ إالالصالة ّتصح منها

ًمستمرا احلدث هذا ويعترب ،ًرشعيا  .املرأة تغتسل أن إىل النقاء بعدّ حتى ّ
ُيصح الغ وال  دم من النقاء بعد وقع إذاّ إال احلدث هذا يرفع وال ،منها سلّ
 .احليض

ّرشطا لصحته اجلنابة غسل يعترب ماّكل  :٢١٥املسألة   ،العبادات من ً
 إذا املرأةّ فإن رمضان، شهر صيام استثناء ب،ًأيضا ّلصحته رشط احليض فغسل
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 عليها طلعّ حتى تغتسل ومل رمضان شهر من الفجر طلوع قبل الدم من نقت
ّ، خالفا ملا تقدمّصح صومها ،الطلوع بعد واغتسلت فصامت الفجر  يف ً
جيب عليه أن يغتسل ّ أنه ّعن اجلنب يف أول شهر رمضان من) ١٧٦ (املسألة

 .قبل طلوع الفجر
 

 يف ّتقدم ّامم اجلنب عىل حيرم ماّ كل احلائض عىل حيرم :٢١٦املسألة 
 ).١٨٧ـ١٨١( ائلسامل

أن جيامع  للزوج ّحيل فال باجلامع، االتصال زوجها وعىل عليها ًوأيضا حيرم
 واغتسلت الدم من نقت فإذا .احليض دم من ونقائها نظافتها بعدّ إال زوجته

 اجلنيس صالّاالت كان ـ ّاألقل عىل ـ الدم خمرج غسلت أو ،الرشعي سلُالغ منه
 وال عليه ارةّكف وال ،أثم ئفوط شهوته وغلبته الزوج عىص وإذا .ًسائغا هبا

يشء  ّيأب يستمتع أن له ويكره .يشاء كيف امعاجل بغري يستمتع أن وله عليها،
 ).البطن وسط يف املعهود الصغري التجويف وهي (هتاّورس ركبتها بني

 ،احليض أثناء يف أو احليض قبل زوجته الزوج قارب إذا :٢١٧املسألة 
 ،احليض حال اجلنابة من اغتسلت فإذا .اجلنابة ثرأو احليض أثر عليها اجتمع
ُصح غ  . احليض أثر وبقي ،اجلنابة أثر وارتفع سلهاّ

 

 الصيام من فاهتا ماّ كل الطهر بعد تقيض أن احلائض عىل :٢١٨املسألة 
 صيام نذرت لو كام لنذر، أم املبارك رمضان لشهر ًوفاء وجب سواء الواجب،
 وال ،وتقضيه تفطر أن فعليها ،فيه فحاضت ،القادم الشهر لّأو من اجلمعة
 .اآليات وصالة املنذورة والصالة اخلمس الصلوات تقيض أن عليها جيب
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 ٍمدخول غري أو ًحامال تكون أن ّ إالاحلائض طالق يبطل :٢١٩املسألة 
 .ّحمله يف يأيت تفصيل عىل ،عنها ًغائبا زوجها كان أو ،هبا

ّ أهنا فانكشف ؛احليض من طاهرة اّ أهنباعتقاد قهاّطل ذاإ :٢٢٠املسألة 
 .طالقها بطل ،حائض

  احلكم؟ هو فام ،طاهر اّ أهنفظهر ؛حائض اّ أهنعىل اقهّطل ذاإ :٢٢١املسألة 
ّوإنام  ،له أثر ال مثلها طالق ّوبأن حائض اّ بأهنٍيقني عىل كان إن: اجلواب

 ال حيث ،طهر يف وقع وإن باطل فالطالق ،بذلك لثقته <الطالق> كلمة قال
 ّأن بًوجاهال به ًعاملا أو باحليض ًجاهال كان وإن .األمر حقيقة يف هنا قصد

 .صحيح فالطالق ،الطالق ّصحة يف أساس رشط احليض من الطهارة
 ،املندوبة األغسال احليض حال يف احلائض ّتصح من :٢٢٢املسألة 
ًتقربا ّتتوضأ أن الصالة أوقات يف هلا ّويستحب الوضوء، وكذلك  اهللا إىل ّ
 .بحمده حّوتسب اهللا تذكر القبلة فتستقبل ،صالهتا بقدر وجتلس ،تعاىل
 

، الفريضة صالةأجل  من وواجب ،نفسه يف ومندوب طاعة احليض سلُغ
ّا ال تصح من املرأة احلائض بعد النقاء إالّفإهن  نفس وكيفيته.  إذا اغتسلتّ

 .ّاملتقدمة سلُللغ ّالعامة الكيفية
 مع جتري) ١٨٧ (ةسألامل يف استعرضناها التي احلاالت نفس أن كام

 . بعد النقاءاغتسلت إذا احلائض املرأة يف كامهاأح
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 فهي ًفقهياّ أما .معناه إىل اإلشارة وسبقت احليض، من :ًلغة االستحاضة
 الوالدة حالة غري يف املرأة تراه دمّ كل ّ أنًسابقا عرفنا وقد. احليض عكس عىل
 .استحاضة دم فهو ،بكارة أو قرح أو جرح دم وال ًحيضا يكن ومل

 ألنه ؛ًغالبا الصفات يف احليض دم خيالف االستحاضة دم :٢٢٣املسألة 
 ًأحيانا يكون قد ولكنّه ،ٍولذع ٍةّقو بال بفتور خيرج رقيق بارد أصفر األكثر يف

 .ًمتاما احليض بصفات
 ّالعامة الرشوط  منٌءيش االستحاضة دم يف يشرتط ال :٢٢٤املسألة 

 ّسن قبل لألنثى يعرض قد فهو) ١٨٨ (ةسألامل يف ّاملتقدمة احليض لدم األربعة
 أن قبل أو فاصل، بال احليض متام وعقيب اخلمسني، ّسن وبعد التاسعة،

 .طهر منّ أيام عرشة احليضتني بني لّيتخل
 وال يوم، بعض أو ًيوما يمكث فقد ،االستحاضة دم لقليل ّحد وال
 .سنني أو ًشهورا ّيستمر فقد ،ألكثره

 عىل املرأة كانت  فإذا،ًرشعا ًحدثا االستحاضة دم يعترب :٢٢٥املسألة 
 بطل ،القطنة بواسطة ولو االستحاضة دم منها وخرج ـ ًمثال ـ ٍوضوء
 دم يظهر مل وإذا .ًذي سيأيت الحقاال التفصيل عىل ّتتطهر أن وعليها هاؤوضو

 فضاء إىل مكانه من ّحترك ولوّ حتى له أثر فال ،اخلارج إىل ويربز االستحاضة
 . ّاخلاص املكان ذاك
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 ـ وكثرته الدم من تراه ما ةّقل إىل بالنظر ـ املستحاضة تنقسم :٢٢٦املسألة 
. ّقليلة ومتوسطة وكثرية: أو وكربى، ووسطى، صغرى،: أقسام ثالثة إىل

 تضعها بقطنة نفسها اختبار من عليها جيب ما أساس عىل التقسيم هذا ويقوم
 .الوقت بعض وترتكها املكان، ذلك يف

 وال منها يسيل ال ٍبدم القطنة ثتّتلو  هي ما لو:الصغرى أو القليلة• 
 .يستوعبها

ن أو ـ الفرج ظاهرأي  ـ املكان مع ّتطهرها أو القطنة لِّتبد أن :وحكمها
ّأي واجبة أو مستحبة ،ًندبا أم كانت ًفرضا ، صالةّلكل ّتتوضأ  جيب وال. ً
 وال الصالة، من ةّاملنسي واألجزاء االحتياط لركعات الوضوء دّجتد أن عليها

 .السهو لسجود
 . واحد بوضوء صالتني ّتصيل أن هلا جيوز وال
 يسيل أن دون هاّجل أوّ كلها القنطة غمر  هي ما لو:ّ أو املتوسطةىوسطال• 

 .نهام
 ًعادة هاّتشد التي واخلرقة املكان مع ّتطهرها أو القطنة لّتبد أن :وحكمها

ّ كل واحد سلُغ عليها ًوأيضا جيب النسائية، املناديل من وأمثاهلا احلال هذه يف
ُسواء قبل الغسل أو بعده، ،الفجر لصالة والوضوء الفجر صالة قبل يوم ً 

 .الصغرى يف ّتقدم كام ،واحد ٍوءبوض صالتني ّتصيل وال ،ّلكل صالة والوضوء
 أو اخلرقة إىل وسال القطنة من الدم نفذ  هي ما لو: أو الكثريةىكربال• 

 .ثوهبا أو بدهنا من ٍطرف ّ أيأو الفخذين
 تغتسلن أ واملكان، ّوتطهر ّتطهرمها أو والقطنة اخلرقة لّتبد أن :وحكمها

 الظهر (لظهرينا بني به جتمع وآخر ،الفجر لصالة واحد: أغسال ثالثة
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 االستحاضة سلُوغ .)والعشاء املغرب (العشائني بني به جتمع وثالث) والعرص
 الوضوء عن يغنيها الكربى

 بعد الصالة إىل وتبادر لّتعج أن جيب األحوال سائر يف :٢٢٧املسألة 
 تأيت أن هلا جيوز ذلك ومع ووضوء، سلُغ من عليها وجب ملا وتأديتها قيامها

 .ًأيضا كالقنوت أثنائها ويف واإلقامة، كاألذان الصالة، قبل ّملستحباتبا
 ،رناهّقر الذي الوجه عىل الصالة إىل تبادر فلم وتساحمت متاهلت فإذا 

 وال ،عقيبها الصالة إىل وتبادر ،جديد من الطهارة عملية تعيد أن عليها وجب
 .الطهارة لعملية إعادة بدون ّتصيل أن يكفيها

 أجل من تفعله أن عليها جيب ما املستحاضة فعلت إذا :٢٢٨املسألة 
ّلكل  ّتتوضأ أن عىل ،أخرى ٍصالة ّ أيّتصيل أن هلا جاز ،اليومية الصلوات

 .كربى ٍاستحاضة ذات كانت ولوّ حتى سلُالغ إعادة إىل هبا حاجة وال ،صالة
 

 ،ونظيفة منه ةّنقي املرأة وأصبحت االستحاضة دم انقطع ذاإ  :٢٢٩املسألة 
 سلُغ من عليها الواجبة الطهارة بعملية وتقوم ّتؤدي أن قبل ذلك كان ولكن

  تصنع؟ وماذا ،العملية هذه عن تستغني فهل ،ووضوء
 عليها ًواجبة كانت التي الطهارة بعملية تقوم أن عليها جيب: اجلواب

 ويف بعدها أو ،الصالة أثناء أو ،الطهارة عملية أثناء دمال انقطع لو بل ّوتصيل،
 والفروض احلاالت هذهّ كل يف عليها وجب ،والصالة للطهارة سعّمت الوقت

 .والصالة الطهارة وتعيد تستأنفأن 
 هلا ّيتسع الصالة وقت من بجزء الفرصة سمحت إذا :٢٣٠املسألة 
 فعليها ـ نقطع عنها يف ذلك اجلزء من الوقتّأن الدم كان ي: بمعنى ـ وللطهارة

 يف ّتقدمت وإذا .الفور عىل فتنتهزها الفرصة حتني أن إىل وتنتظر ّتتأخرأن 
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 وإذا .والوضوء سلُالغ مع كانت ولوّ حتى بطلت ،املتاح الوقت عىل صالهتا
 مع عليها بأس وال .آثمة فهي ،ًعمدا الصالة رتّوأخ الفرصة أضاعت
 .ّوتصيل هلا ّاملقررة الطهارة عملية ّتؤدي أن ٍحينئذ ليهاع وجيب النسيان،

 ًوفقا تَّفصلّاملتقدمة  بالفرصة علم عىل املرأة تكن مل إذا :٢٣١املسألة 
 من واخلالص النقاء وجه عىل ال ـ الدم انقطعّ ثم ،كمستحاضة حلالتها

 وجب ـ والصالة للطهارة ّيتسع ّمعني ٍألمد انقطع بل ،احلالية االستحاضة
 .ّوتصيل عليها ًواجبة كانت التي الطهارة بعملية ٍجديد من تقوم أن عليها

 ًعمدا أو ًسهوا تركت إذا ـ أقسامها ىّبشت ـ املستحاضة :٢٣٢املسألة 
 هلا جيوز فال ،عبادة ةّيأ تّأدّ ثم ّاملتقدم الوجه عىل بالقطنة االختبار عملية

 ًوافيا كان به وقامت ّأدته ما ّ أنوأيقنت علمت إذاّ إال ؛فعلت بام االكتفاء
 .ًرشعا عليها والواجب منها باملطلوب

 عملية ّوأدت منه املرأة وانتهت االستحاضة دم انقطع إذا :٢٣٣املسألة 
 ،الصالة إىل ًفورا تبادر أن فلها ،ٍكمستحاضة عليها ًواجبة كانت التي الطهارة

 التطهري يف االعتيادي حكمها إىل وتعود ،الوقت آخر إىل هالّتؤج أن وهلا
 .االستحاضة قبل كانت كام والصالة

 لتزايد ـ منه ّأشد ٍقسم إىل ٍقسم من االستحاضة ّحتولت إذا :٢٣٤املسألة 
 ًوفقا الستحاضتها الطهارة عملية احلني ذلك منذ ّتؤدي أن عليها وجب ـ الدم

 .احلالية
 ،الصبح صالة قبل اغتسلت وقد وسطى استحاضتها امرأة: لكذ ومثال

 لصاليت تغتسل أن عليها فيجب ،كربى استحاضتها وجدت الغروب عندّثم 
 .والعشاء املغرب

 وجب ،منه أدنى ٍقسم إىل ٍقسم من االستحاضة ّحتولت إذا :٢٣٥املسألة 
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ٍمرة لّألو ّتؤدي أن عليها  عىل تعملّ ثم ،السابقة  حلالتهاًوفقا الطهارة َعملية ّ
 .احلالية استحاضتها أساس

 ّ أناالختبار وأثبت كربى باستحاضة مستحاضة: ذلك ومثال 
 تغتسلأن  عليها فيجب ـ ًمثال ـ الظهر عند صغرى صارت استحاضتها

 املغرب لصاليت سلُللغ ذلك بعد هبا حاجة وال والعرص، الظهر ّوتصيل
 .ّلكل صالة بالوضوء تكتفي بل ،والعشاء

 املساجد تدخل أن ،أقسامها ىّبشت املستحاضة للمرأة جيوز :٢٣٦املسألة 
 جيب ما ّأدت سواء منها، السجدة وآيات العزائم سور وتقرأ فيها، ومتكث
 .ال أم اليومية لصلواهتا الطهارة عملية من عليها

 عىل ،وصحيح جائز ـ ربىالكّ حتى  ـاملستحاضة  طالق :٢٣٧املسألة 
 ّمتس أن  أقسامهاّتىبش املستحاضة للمرأة جيوز وال احلائض، من العكس
 ّأدت وإذا .هلا املناسبة الطهارة عملية ّتؤدي أن بدون الرشيف املصحف كتابة
 جاز ،الطهارة بتلك ّتصيلً فعال أن هلا جيوز ٍوجه عىل هلا املناسبة الطهارة عملية

 . الكتابة ّمتس أن هلا
 

 قبل الوسطى باالستحاضة ًمستحاضة املرأة أصبحت  إذا :٢٣٨املسألة 
 وجب ،ًمثال ًنائمة كانت بأن ،الصبح لصالة تغتسل ومل ،الفجر بعد أو الفجر
 . وهكذا ،الظهرين لصالة تغتسل أن عليها

 ،الصبح صالة بعد الوسطى باالستحاضة ًمستحاضة املرأة أصبحت وإذا
 سلُالغ تعيد وال ،والعرص الظهر ّتصيل أن تريد عندما تغتسل أن عليها وجب
 صاليت بعد كذلك ًمستحاضة املرأة أصبحت وإذا. والعشاء املغرب لصاليت
 .والعشاء املغرب ّتصيل أن تريد عندما تغتسل أن عليها وجب ،والعرص الظهر
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 قبل سلُالغ وجب ،الثاين ومالي إىل الوسطى االستحاضة ّاستمرت وإذا
 ًصباحا اغتسلت قدّ األول اليوم يف كانت سواء الثاين، اليوم من الصبح صالة

 .ًمغربا أو ًظهرا أو
 ٍبخرقة ظّتتحف أن الصالة حني املستحاضة عىل جيب :٢٣٩املسألة 

 إن اخلارج إىل جتاوزه وعدم الدم حبس عىل احلرصّ كل وحترص ،حوهانو
ة داعإ فعليها ،الصالة حني الدم وجتاوز ًهتاونا مهلتأ وإذا رضر، بال أمكن

 . يف الكربىسلُالغإعادة  ً، بل األحوط وجوبااملطلوب احلرص معالصالة 
 .ّوأما الوسطى والصغرى فتجددان الوضوء

 ولكنّها الظهرين، لصالة الكربى املستحاضة اغتسلت إذا :٢٤٠املسألة 
ًمرة تغتسل أن فعليها ،عذر غري أو ٍلعذر بينهام جتمع ومل قتّفر  لصالة ًثانية ّ

  ).ءالعشا وصالة املغرب صالة( العشائني يف احلكم وكذلك العرص،
 من عليها جيب ما الوسطى أو الكربى املستحاضة فعلت إذا :٢٤١املسألة 

 .ً األحوط وجوبا، عىلذلك بدون يقارهبا وال ،يقارهبا أن لزوجها جاز ،سلُغ
 .حالّ كل عىل مقاربتها لزوجها فيجوز الصغرى ّوأما املستحاضة

 سواء ،والوسطى الصغرى املستحاضة من ّيصح الصوم :٢٤٢املسألة 
ّ فإنه ،الكربى باالستحاضة ا املستحاضةكذو. ال أم بغسل أو بوضوء ّتطهرت

 صالة سلُلغ ـ فيه تصوم الذي هارالن يف ـ ّمؤدية تكن مل وإن الصوممنها ّيصح 
 والعشاء للمغرب ًفضال عن احتياجها أن تغتسل ،ينالظهر سلُوغ الصبح

ً، وإن  كان األحوط استحبابا مراعاة هنارها يف تصوم أن تريد التي الليلة من
 .ذلك

 ،الكربى املستحاضة سلُوغ الوسطى املستحاضة سلُغ كيفية  :٢٤٣املسألة 
 .ّ املتقدمةسلُللغّ الكيفية العامة هي نفس
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 هي: قيل ،ولدت فمتى .املرأة والدة: ًلغة وهو النون، بكرس فاسِّالن
 يقذفه الذي الدم هو الفقهاء رفُع يف النفاس ودم منفوس، ووليدها نفساء،
 رض،م بسبب رأته أو ًإطالقا، الدم َتر ومل ولدت  فإن.الوالدة بسبب الرحم

 . بالذات الرحم من خرج ولوّ حتى ،نفاس فال الوالدة غري ٍبسبب أو
 ٌسلُغ وعليها ،العبادات وترتك ،احلائض أحكام تشابه أحكام هلا والنفساء

 .التفصيل وسيأيت ،النفاس سلُبغ ّيسمى نقائها عند
 فإذا .بالوالدة ّيتحقق كام ًمتاما ،بالسقط النفاس ّيتحقق :٢٤٤املسألة 
 .النفاس دم أحكام عليه جرت ،بسببه الدم ورأت محلها، املرأة أسقطت

 عرشة مضت وإذا بالقطرة، ّفيتحقق. النفاس ّألقل ّحد ال :٢٤٥املسألة 
 العرشة بعد رأت ولوّ حتى نفاس فال ،ً دماّفيهن َتر ومل الوالدة تاريخ منّأيام 
ًكثريا وغزيراًدما  ً. 

 .الوالدة تاريخ من ال ،الدم رؤية من ًابتداءّ أيام فعرشة نفاسال أكثرّأما 
 اليوم هذا كان ،والدهتا من السابع اليوم يف ّ إالًمثال الدم َتر مل فإذا هذا وعىل
ـ ًبرشط أن يكون مستندا إىل الوالدة ال إىل سبب آخر  ـ لّاألو اليوم هو السابع
 اليوم بنهاية هنايتها وتكون فاس،للن األقىص ّاحلد هي التي العرشةّ األيام من

 .الوالدة تاريخ من عرش السابع
 أو ًيوما انقطعّ ثم فاصل، بال الوالدة بعد الدم رأت إذا :٢٤٦املسألة 

 . ًواحدا ًنفاسا بينهام وما الدمان كان، ً دمارأت العارش اليوم انتهاء وقبل أكثر،
 ،طويل أو قصري فاصل الوالدتني وبني وأمني،ت ولدت إذا :٢٤٧املسألة 
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 والدة عند ذلك بعد ورأته انقطع،ّ ثم ل،ّاألو والدة عند الدم رأت قد وكانت
  ؟ًنفاسا أم ًطهرا ّيعد الدمني بني لّاملتخل الزمن فهل ،الثاين

 ،حلظة بمقدار كان ولوّ حتى ،ًنفاسا ال ًطهرا الزمن هذا ّيعد ،اجلواب
ٍلكل ولد نفاسان، ٍذعندئ للمرأة ويكون  .اآلخر عن ّمستقل ٌنفاس ّ

 بنفاس ليس ،الوالدة وقبل الطلق حني املرأة تراه الذي الدم :٢٤٨املسألة 
 العلم معّ إال بحيض هو ًوأيضا ما عنه، انفصل أم الوالدة، بدم صلّات سواء
 قَّفيطب ،الطلق لقب ٍدم من احلامل تراه ّوأما ما .استحاضة ّوإنام هو ،حيضّبأنه 
 ).٢٠٢ (ةسألامل يف احليض أحكام يف ّاملتقدم احلامل دم حكم عليه

 قبل املرأة تراه الذي احليض دم بني يفصل أن يشرتط ال :٢٤٩املسألة 
 ،حيضتني بني للطهر رشط العرشة هذهّ ألن ؛أيام عرشة النفاس ودم الوالدة

 .ونفاس حيض بني ال
 بذلك وانتهى اغتسلت ،ونقت النفساء عن الدم انقطع متى :٢٥٠املسألة 

 أو كيوم ،الوالدة وقت من قصرية فرتة بعد انقطاعه كان ولوّ حتى ،نفاسها
 .ذلك من ّأقل

 ّ أيام،عرشة من ّأقل ٍعددية ٍعادة ذات كانت إذا النفساء :٢٥١املسألة 
ّ بأنه يقني عىل كانت  فإن،عادهتاّ أيام ددع عن وجتاوز النفاس دم هبا ّواستمر
 نفاسها أهنت ،الدم رؤية ابتداء منّ أيام عرشة يتجاوزّ حتى ّسيستمر

 قبل الدم انقطاع تأمل كانت وإذا .مستحاضة نفسها وجعلت ،واغتسلت
 أن عىل ـ حسب اختيارها ـ أكثر أو يومني نفاسها إىل أضافت ،العرشة جتاوز
 .مستحاضة ذلك بعد نفسها واعتربت ،رشةع عىل املجموع يزيد ال

 ،الدم هبا ّواستمر عددية ٍعادة ذات تكن مل إذا النفساء :٢٥٢املسألة 
 فإذا .أيام عرشة يتجاوز مل ما العبادة ترك يف ّواستمرت، نفاسها واصلت
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 العادة ًأيضا ذات ومثلها .نفاسها ذلك كان ،العرشة يتجاوز أن دون انقطع
 .أيام عرشة عادهتا عدد كان إذا ةالعددي

 ذات كانت  فإن:أيام عرشة وجتاوز بالنفساء الدم ّاستمر إذا :٢٥٣املسألة 
 أن يعني وهذا .استحاضة والباقي ًنفاسا عادهتاّ أيام جعلت ،عدديةٍعادة 
 ،عددية ٍعادة ذات تكن مل وإذا .عبادة من عادهتاّ أيام بعد تركته ما تقيض
 .استحاضة بعدها وما ،ًنفاساّ كلها العرشةّ األيام جعلت

 ومل نسيتها ولكنّها ،ٍعددية ٍعادة ذات النفساء كانت إذا :٢٥٤املسألة 
  جتاوز؟ إذا تصنع وماذا ؟أيام عرشة دمها يتجاوز أن قبل تصنع فامذا ، رهاّتتذك

 هل تدري ال كانت فإذا .عادهتا يف االحتامالت أكرب تفرتضّ إهنا :اجلواب
 العددية العادة ذات حكم نفسها عىل قتّوطب ،ّستة اعتربهتا ؟ةّست أو مخسةّأهنا 
 ).٢٥٣(و) ٢٥١ (سألتنيامل يف ّاملتقدم النحو عىلّ أيام ّستة عادهتا كانت التي

 دم انقطاع ّكلام احتملت عليها جيب ،كاحلائض النفساء :٢٥٥املسألة 
 .احليض أحكام يف ّتقدم كام ،بقطنة وتفحص ،حاهلا ختترب أن النفاس

ًمستمرا وبقي العرشة وجتاوز بالنفساء الدم ّاستمر إذا :٢٥٦املسألة  ًمدة ّ ّ 
 عادهتا ّ أنتعرف أن تستطيع فكيف ،املستحاضة عمل تعمل خذتأو ًطويلة

  ًحيضا؟ الدم جتعل ومتى ؟نفاسها بعد جاءهتا قد الشهرية
 ،االستحاضة عىل ّتظل ،ٍوقتية ٍعادة ذات كانت إذا املرأة هذهن إ :اجلواب

 :حالتني يفّإال 
 بصفة يكن مل ولو ًحيضا فتعتربه ،عادهتاّ أيام يف الدم ترىأن : األوىل
 .احليض

 ّعام تهّوشد بلونه ًزاّمتمي العادةّ أيام غري يف احليض بصفة تراهأن : الثانية
 .املستحاضة وواجبات ائضاحل تروك بني فتجمع ،دم من سبقه
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 بصفة الدم بعض زّمتي  فإن،ٍوقتية ٍعادة ذاتاملرأة  تكن مل إذا :٢٥٧املسألة 
 ًفاقداّ كله كان وإن .ًحيضا اعتربته ،ّالعامة هلرشوط ًواجدا وكان احليض
 احليض لصفة ًواجداّ كله كان وإن .استحاضتها عىل تّظل ،احليض لصفة
، وهو أن جتعل احليض أحكام يف ّتقدم وقد ،املضطربة حكم حكمها أصبح

ّحيضها يف كل شهر ستة أو سبعة حسب اختيارها، وتعترب نفسها يف غري ّ أيام ّ
 .الشهر مستحاضةّ أيام ّتلك املدة من
 كتابةّ مس حتريم من :واحد واحلائض النفساء حكم :٢٥٨املسألة 
 والوطء، املسجد، يف واملكوث عزائم،ال من السجدة آية وقراءة ،املصحف
 انّيصح وال والصيام بالصالة احلائض فّتكل ال وكام .الطالق ّصحة وعدم
 وتقيض ،نفاسها يف دامت ما والصيام الصالة ترتك ،ًمتاما النفساء كذلك ،منها
 .للحائض يباح ما للنفساء ويباح .الصالة دون الصيام ذلك بعد

 احليض من سلُالغ كصورة ًمتاما ،النفاس من سلُالغ صورة :٢٥٩املسألة  
 األحكام يف العموم عىل سلُالغ كيفية ّتقدمت وقد. واجلنابة واالستحاضة

 .سلُللغ ّالعامة
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 متى الكفاية، سبيل عىل واجبات حياءاأل عىل ّتوجهت ،املسلم مات إذا
 ،وحماسبني مسؤولني كانوا ًمجيعا تركوا وإذا ،ّالكل عن سقطت البعض هبا قام

 :ييل فيام والتفصيل
 

 أعاننا( األرواح وزهق جلاأل حضور عند يكون ارضاالحت :٢٦٠املسألة 
اإلرشاف عىل (=  النزع حني ظهره عىل املحترض لقىُي أن وجيب، )عليه اهللا

 بوجهه القبلة الستقبل سجل لو بحيث ،القبلة إىل قدميه وباطن) املوت
 .نهاجلانب األمامي مو

 إذا كان يف التعجيل إكرام له، ،يموت حني بتجهيزه التعجيل ّويستحب
فقد يكون  ـ ًمثال ـ ّوأما إذا كان اإلكرام يف تأخريه لتهيئة تشييع يناسب شأنه

: االستحباب يف التأخري، ومع فرض التساوي ينبغي اإلرساع يف ذلك، أي
 علمُيّ حتى االنتظار فيجب ،موته ّشك يف وإذا .لزم لكي يدفنإجراء ما ي

 .موته
املكان الذي كان يعتاد  إىل نقله ّيستحبّ أنه عليهم اهللا رضوان العلامء وذكر

 بالنبي قرارواإل ،الشهادتني تلقينه ّويستحب .النزع عليه ّاشتدن فيه إ ةصالال
 ّدُومت ،فمه قَّويطب ،عيناه غمضُت أن ّفيستحب مات وإذا السالم عليهم واألئمة
 ّيستحب كام ،القرآن عنده قرأُوي ،بثوب ىّغطُوي ،جانبيه إىل يداه ّدُومت ،ساقاه

 .جنازته ليحرضوا بموته املؤمنني عالمإ



 ١ج/الفتاوى الفقهية.....................................................................................١٥٦

  سلُالغ وجوب
 ّألي سلُغ بال فنُد وإذا دفن،ُي أن قبل ّامليت تغسيل جيب :٢٦١املسألة 

 لسرته هتك وال قربه نبش من بدنه عىل ّمرضة وال ـ خطأ أو ًعمدا ـ كان سبب
 وتغسيله القرب من خراجهإو نبشه وجب ،أهله بني وقتال شقاق وال ،وكرامته

 .اآليت التفصيل عىل مِّمُيّ وإال ،أمكن إن
  احليض أو ،اجلنابة من الغسل وعليه ـ ماتت أو ـ مات من :٢٦٢املسألة 

 .آخر ًغسال لّيغس أن جيب وال ،وكفى األموات سلُغ لّسُغ )امرأة كانت لو(
 

 : التالية األمور فيه توافرت إذا ّامليت تغسيل جيب
 وجمانينهم املسلمني وأطفال ،ًمسلام يكونأن : لّاألو :٢٦٣املسألة 
 ال بل ،كالكبري تغسيله جيب ،أشهر ّستة له ّتمت إذا السقطّ حتى .بحكمهم

 وال. أشهر أربعة له ّتمت  إذا؛ًأيضا ذلك قبل بتغسيله واالحتياط االهتامم يرتك
 كان مهام ّامليت إسالم هو فالرشط ،يوالسنّ الشيعي بني املسلم ّامليت يف فرق
 .تغسيله جيب فال ّوأما الكافر مذهبه، نوع

 ،مسلم غري واآلخر مسلم ّامليتني هذين أحد أن علمنا إذا :٢٦٤املسألة 
 .ودفنه وتكفينه منهامّ كل سلُغ وجب ،والتعيني التمييز ّوتعذر

 ،تغسيله جيب ال فالشهيد ،ًشهيدا ّامليت يكون الأن : الثاين :٢٦٥املسألة 
 .تكفني وال ٍحتنيط وال ٍتغسيل بال وثيابه دمائه يف عليه الصالة بعد دفنُي بل

 :أمران فيه توافر من بالشهيد واملراد
 أجل من ٍمرشوعة ٍسائغة ٍمعركة يف الشرتاكه يستشهد أن :أحدمها
 .اإلسالم
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 رمق وبه أدركوه فإذا .احلياة من رمق وبه املسلمون يدركه ال أن :واآلخر
  .سلُالغ وجب ،ماتّ ثم احلياة من

 عىل املسلمون أدركه سواء ،شهيد فهو األمران هذان فيه توافر منّوكل 
 .ارجهاخ أو املعركةأرض 
 دمن اهنوم ،النفساء عىل <شهيد> كلمة األقدس الشارع أطلق لقد :تنبيه

 ،وأهله ماله عن ًدفاعا مات من وعىل ،والغريق فامت، ـ ًمثال ـ  اجلدارعليه
 ال ،والثواب األجر يف للشهداء مشاهبتهم أو مساواهتم :واملراد هؤالء، وغري
 . والتكفني الغسل عدم يف

 فال رجم، أو ٍبقصاص ًقتيال مات قد يكون الأن : الثالث :٢٦٦املسألة 
   جمُر من وال ًعمدا، القتل جناية ارتكب ألنه ؛ًقصاصا ـ ٍّبحق ـ تلُق من لَّيغس

 هذا لّيغس ال ؛الزنا فاحشة اقرتف ألنه ؛املوتّ حتى باحلجارة ـ ًأيضا ٍّبحقـ 
 األموات سلُكغ ًمتاما غتسلَين  بأمنهامّ كل رَيؤم بل ،املقتول ذاك وال املرجوم
 ،للرجم أو للقتل مَّيقدّ كله ذلك وبعد ،تِّمي هَّكأن نَّويكف طحينّّ ثم ،بالكامل
 . املسلمني مقابر يف دفنُوي ،موته بعد عليه ّويصىل

ُ، إال الشهيد أو من قتل تغسيله جيب مسلم تّميّ أن كل نعرف وهكذا
ًقصاصا أو رمجا ً. 

 

 هذا أداء عىل ٍقادر ٍعاقل ٍبالغّ كل عىل ّامليت تغسيل جيب :٢٦٧ملسألة ا
 بقيام وحيصل ىَّيؤد الواجب ّ أنبمعنى ،كفائي هنا والوجوب. الواجب
 بلِق من الواجب َّيؤد مل وإذا .اآلخرين عن ٍعندئذ ويسقط ،به فراداأل بعض
 . آثمني ًمجيعا كانوا ،أحد
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 :ّمرات ثالث ّامليت لَّغسُي :٢٦٨املسألة 
 ).شجر النبق (السدر من ٍقليل مع باملاء: األوىل
ُوهو مادة عطرية تستخرج من شجرة الكافور( الكافور من ٍقليل مع باملاء :والثانية ّ(. 
 .يشء إليه يضاف أن دون اخلالص باملاء: والثالثة
يشء  يوضع أن جيوز فال ،الطيب له ّحل قد يكن ومل مِرُحم وهو مات ومن

 ).قليل بعد التحنيط عن الكالم يأيت( .به طحينَّ وال سلهَغ بامء الكافور من
 .عطرة رائحة ذي ّبكل كفنه تطييب أو بهيتطي ًوأيضا حيرم
 بني جيب كذلك ،الثالثة األغسال هذه بني الرتتيب جيب كام :٢٦٩املسألة 
 ّثم األيمن، باجلانب ّثم الرقبة، مع بالرأس الغاسل فيبدأ الثالثة، اءاألعض
 .األيرس باجلانب

 .الثالثة األغسال من سلُغّ كل يف القربةّ نية ّالبد من :٢٧٠املسألة 
 فاملعترب يئة وسائله،وهت سلُالغ عىل أكثر أو اثنان تعاون لو :٢٧١املسألة 

 ،الغاسل هو ًعرفا ّيعد بحيث العمل إليه واستند ،بالذات سلُالغ رشبا من ّنية
 .أكثر أو كان ًواحدا

 يصري أن خشية املاء يف والكافور السدر يكثر ال أن  جيب :٢٧٢املسألة 
 . واخللط الوضع يصدق ال أن خشية لّيقل الن أ و،ًمضافا املاء

 وقبل جسده من الروح خروج ّبمجرد ّامليت سلُغ جيوز :٢٧٣املسألة 
 عورة إىل ينظر أن لّللمغس جيوز وال الثوب، وراء من تغسيله وجيوز برده،
  . وجيوز ذلك للزوج بالنسبة إىل زوجته.التغسيل حني بيده يالمسها أو ّامليت

 ـ لّاألو سلُالغ ًبدال عن ـ وجب والكافور السدر ّتعذر إذا :٢٧٤املسألة 
 ّوالتيمم السدر،ُالغسل باملاء مع  عن بدلّ أنه ينوي به ،اخلالص باملاء الغسل
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 ًبدال عن ـ ُعن الغسل باملاء والسدر، ووجب بدلّ أنه ينوي به كذلكًأيضا 
عن  بدلّ أنه ٍّ، ينوي بكل منهامّوالتيمم اخلالص باملاء سلَالغ ـ الثاين الغسل

 .اخلالص باملاء سلُالغ بجي ذلك وبعد ،ُالغسل باملاء والكافور
 ّتيممه وجب ،األسباب من ٍلسبب ّامليت سلُغ ّتعذر إذا :٢٧٥املسألة 

ّ؛ ناويا عن األوّمرات ثالث ُبدل عن املرة األوىل من الغسل، وبالثاينّ أنه لً ّ أنه ّ
ّبدل عن املرة الثانية من الغسل، ثم يأيت بالثالث بدون حاجة إىل نية ّ دل بّ أنه ُّ

ُامليت مَّييم وحني. ّعن املرة الثالثة  هّوييم ـ ّاحلي نفسه بيدأي  ـ ّاحلي بيده هُّييم ّ
 ّامليت ّتيمم جيوز وال .أمكنن إً معا األسلوبني يستعمل أي ،ّامليت ًأيضا بيد

 جيب ،العذر بارتفاع ملاأل وجود ومع .عنه والعجز الغسل من سأالي معّإال 
 وغريه النتن من اجلثامن عىل اخلوف أو الياس لحيصّ حتى واالنتظار الصرب
 .الرضر من

 ّالتيمم بطل ،الدفن وقبل ّالتيمم بعد الغسل أمكن إذا :٢٧٦املسألة 
 ّامليت خراجإو القرب نبش حرم ،الدفن بعد الغسل أمكن وإذا .الغسل ووجب
 بال لّغس إذا ًامتام ومثله .ّبامليت تلحق ّمرضة إىل ذلك ىّأد إذا الغسل ألجل
 وجب ،ّامليت لكرامة وهدر ّمرضة النبش يف يكن مل ّوأما إذا. كافور وال ٍسدر

  .عليه الواجب الغسل جراءإو ّامليت خراجإ
ّلشخص الذي يغسل امليت للامل ال يتعارض مع نية ا ذأخ :٢٧٧املسألة  ّ ّ

ًالقربة؛ ألن صريورة الشخص أجريا ال تنايف القربة،  ّبل قد تؤكده، ألن عقد ّ ّ
ًاإلجيار خيلق وجوبا عليه وهو وجوب الوفاء بالعقد، فبإمكانه أن يقصد 
ًامتثال هذا الوجوب  قربة إىل اهللا تعاىل، وبعد ذلك يأخذ األجرة باعتبار 

 .ّاستحقاقه إياها بعقد اإلجيار، وبالوفاء به
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   سلُالغ  وط
كام  ًا،هراوطًا طلقأن يكون املاء م من ّمليتا سلُغ يف ّالبد :٢٧٨املسألة 

ًالبد أيضا من   عىل احلاجب عدم مع اجلميع وإباحة ،والكافور السدر رةاطهّ
 .ّامليت بدن

 عنه زالُت أن ّامليت بدن من موضع ّ أيتغسيل عند جيب :٢٧٩املسألة 
 بعد أو سلُغ قد ّامليت جسد من ًموضعا النجاسة أصابت وإذا. النجاسة
 ما املوضع ذلك تطهري ّوإنام جيب ،سلُالغ إعادة جتب فال ،سلُالغ من الفراغ
 يعاد فال مني أو بول ّامليت من خرج وإذا. الثرى حتت ّامليت دفنُي مل دام

 .ّاملحل بتطهري كتفيُوي ،حفرته إىل ملُحي أن قبل ذلك حدث ولوّ حتى ،غسله
  ل غسا    وط

 :ّرشوط املغسل هي :٢٨٠املسألة 
 عىل لهَّغس ولوّ حتى ،ّالصبي من ّامليت سلُغ جيزي فال .البلوغ: األول

 .بذلك االكتفاء يمكنهم ال البالغني أن بمعنى ،وجه أكمل
 .املجنون من سلُالغ جيزي فال. العقل: الثاين
 .الكافر من سلُالغ جيزي فال .اإلسالم: الثالث
 لهاّتغس واألنثى ،ذكر لهّيغس فالذكر .والغاسل ّامليت بني املامثلة: الرابع

 .اآلخر لّيغس أن ّلكل منهامّ فإن والزوجة الزوج عدا ما ،مثلها
 ،زّاملمي غري الطفل لّيغس أن واألنثى الذكر ّلكل من جيوز :٢٨١املسألة 

 :هنا زّاملمي بغري ونريد .ًصبية أم كان ًاّصبي ،سنني ثالث عمره جتاوز ولوّحتى 
 .فيها حيتشم التي ّالسن يبلغ مل من

 بعضهم لّيغس أن ،ٍمصاهرة أو ٍرضاع أو ٍبنسب  للمحارم :٢٨٢املسألة 
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 باملحارم واملراد .مؤمن مسلم مماثل يوجد مل إذا العورة إىل النظر دون ،ًبعضا
 أو ٍنسب أساس عىل ًداّمؤب ًحتريام ًابعض بعضهم بني فيام التزاوج حيرم من :هنا

 .واألخوات خوةواإل والبنات كاآلباء ،مصاهرة أو ٍرضاع
 بيد ّمرة ؛تنيّمر لِّسُغ ،واألنثى الذكر بني تّمليا اشتبه إذا :٢٨٣املسألة 

 ّمرة لّفيغس والتمييز البلوغ ّسن دون كان إذاّ إال األنثى، بيد وأخرى، الذكر
 .أنثى أو ذكر بيد واحدة

 قبل من ًمأذونا أو للميت ًاّولي الغاسل يكونأن : اخلامس :٢٨٤املسألة 
ُصح الغ للميت ًاّولي الغاسل كان إذاّ أنه يعني وهذا .الويل  حيتاج وال ،منه سلّ
 ،للميت ٍّويل غري الغاسل كان وإن .ّويلال ألنه غريه من ٍوترخيص ٍذنإ إىل

 .سلُالغ ّلصحة ٍكرشط منه ٍعندئذ االستئذان وجب
 مَّيقدّ فإنه  ـالزوجة موت إىل يعود فيام ـ الزوج ّالويل هنا :٢٨٥املسألة 

 بعدها ومن املرياث، يف ًرتبة األوىل الفئة بعده ومن واألبناء، اآلباء عىلّحتى 
ّ كل يف والبالغون. اإلرث أحكام يف املوجود التفصيل عىل الثالثةّ ثم ،الثانية
 .ريهمغ عىل مونَّمقد ٍفئة

 بتقديم اجلزم رِّيرب ما يوجد فال ،وإناث ذكور عىل تشتمل الفئة كانت وإذا
 .ّاحلق هذا يف اإلناث عىل الذكور

 سقط ،غريه إىل به يأذنن أ وبنفسه يبارش ّالويل أن امتنع إذا :٢٨٦املسألة 
 ّتعذر ًأيضا إذا وكذلك ذن،إ غري من ّامليت ّوصح تغسيل ذنه،إ اعتبار

 .ٍعندئذ إذنه ينتظر فال ،به صالّاالت يتاح وال ًغائبا كان إذا كام ،منه االستئذان
 سلهُغ ّمعني شخص ويبارش ّيتوىل أن ّامليت أوىص إذا :٢٨٧املسألة 

 هذا عىل جيب فهل )سلُالغ وغري سلُالغ( بالكامل جتهيزه يبارش أو بنفسه،
 ّالويل أيضا؟ من يستأذن أن عليه فهل ،ذَّونف ىَّلب وإذا ذ؟ِّوينف يّيلب أن الشخص
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 بال ذَّونف بارش ،واستجاب قبل وإذا .يرفض أن له  بل،ّكال: اجلواب
 .الوصية تنفيذ ّالويل يف يزامحه أن احلالة هذه يف جيوز وال ،ّالويل من استئذان

 ّمعني شخص بنظر التجهيز يكون أن ّامليت أوىص إذا :٢٨٨املسألة 
 ،ًاّحي املويص دام ما يرفض أن الشخص هلذا جاز ،وممارسته بمبارشته وليس

مات املويص، مل يكن له أن ّ حتى إن مل يرفضو .غريه إىل يعهد أن وبإمكانه
 ال  بل،ّالويل من يستأذن أن عليه يكن مل ،ةَّاملهم هذه لَّتقب وإذا. ٍيرفض حينئذ

 أن يعني وهذا .الويص ذنإ نبدو التجهيز مبارشة يف غريه أو للويل يسمح
 .الناحية هذه يف  ّالويل عىل ّمقدم ّامليت ّويص

 

 ّالكف عىل براحة الكافور مسح :الفقهاء عند التحنيط :٢٨٩املسألة 
 ان،ّوالكف اجلبهة، :وهي ّاملصيل، عليها يسجد التي ّامليت من السبعة األعضاء

 أنفه أو ّامليت عني يف  منهٌيشء يوضع أن ويكره. لنيالرج وإهباما والركبتان،
 .وجهه عىل أو ذنهأ أو

ٍلكل ميت التحنيط عملية جتب :٢٩٠املسألة   باستثناء ،تغسيله جيب ّ
ٍحلج أو عمرة  مِاملحر  سلُالغ بعد :التحنيط وموضع .طحينَّ الّ فإنه مات إذاٍّ

 وقبل) ّالتيمم بعد فالتحنيط سلُالغ عنًبدال  مَّيمُي ّنمم ّامليت كان وإذا(
 .أثنائه يف أو التكفني

ًطاهرا ومباحا ودقيقا الكافور يكون أن ّالبد :٢٩١املسألة  ً  وذا ًخشنا ال ،ً
 .رائحة

 عاقل بالغّ كل من صدوره وجيزي التحنيط، يف ةّالني جتب ال :٢٩٢املسألة 
 ًأيضا إذا العاقل البالغ غري من صدوره جيزي بل به،مذه أو دينه نوع كان مهام

 . وأتقنه العمل أحسن
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 جيب ّاملتقدم، الوجه عىل طوحينَّ املسلم ّامليت لَّيغس أن بعد :٢٩٣املسألة 
 أم ًكبريا عاقل، غري أم ًعاقال خنثى، أم أنثى أم كان ًذكرا ،قطع بثالث تكفينه
 .دفنُوي ّاتفق كيف ّفَلُيّ وإال ،أشهر أربعة له ّتم إذا لسقطاّ حتى ،ًصغريا

 .الركبة إىل ةّالرس من ّامليت ّيلف) املئزر (:ّتسمى الثالث من األوىل والقطعة
 .الساق نصف إىل الكتفني أعىل من) القميص (:والثانية
 .القدم هنايةّ حتى الرأس أعىل من ،بالكامل َالبدن يِّيغط) زاراإل (:والثالثة
 .حتتها ما تسرت أن ٍقطعةّ كل يف والرشط
 من والرخصة اإلذن وجوب حيث من كالتغسيل التكفني :٢٩٤املسألة 

 .التكفني يف ال التغسيل يف رشط فهي القربة ّنيةّ أما ،ّالويل
 إذا ًكبريا، ًصغريا أم كان سواء ،صدر ٍشخص ّ أيمن التكفني وجيزي

 .وأتقنه العمل أحسن
 ولو منها أمكن ما أجزأ ،الثالث القطع وجود ّتعذر إذا :٢٩٥ألة املس

 يسرت فام ،ّلكل البدن الغامر الساتر ّتعذر وإذا .البدنّ كل يسرت ًواحدا ًثوبا
َتعني ،العورة يسرت ماّ إال ّيتيرس مل وإذا .األكثر  .هُاستعامل ّ

 

أن  ـ لألنثى أم كان للذكر ـ الكفن نم جزءّكل  يف يشرتط :٢٩٦املسألة 
 عنها الكالم يأيت ـ الصالة يف عنها ّاملعفو النجاسة منّ حتى ًطاهرا يكون
ًمفصال  من وال ،ًذهبا وال ًحريرا ًمباحا ال يكون وأن ـ الصالة فصول يف ّ
 جلد من وال ،ًبراو أو ًشعرا أو كان ًجلدا ، من حلمهكلال جيوز األ حيوان
 .ووبره بشعره بأس وال .مأكول نحيوا
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ّ أما عنها، العجز عند بالكاملّاملتقدمة  الرشوطتسقط  :٢٩٧املسألة 
 وعىل .اإلشارة سبقت كام بالذات، عنه العجز معّ إال ٍبحال يسقط فال التكفني

 عند يشء ممنوع ّأي أو باحلرير أو بالنجس الكفن وانحرص ّتعني فإذا هذا
ّ ألن ؛ًإطالقا باملغصوب التكفني جيوز ال ،أجل .ّامليت به نِّكف ،االختيار
 .سواء بمنزلة وعدمه وجوده

 واآلخر ،حرير أحدمها ؛كفنان احلال هذه يف جدُو إذا :٢٩٨املسألة 
 ذلك، غري ِووبر ِشعر من واآلخر ،املأكول ىّاملذك جلد من أحدمها أو ،نجس
  والتأخري؟ التقديم جيب أو نشاء كام ّنتخري فهل

 وثوب ًمثال، القطن من بل ،احلرير غري من نجس ثوب جدُون إ: اجلواب
 ،ًأيضا ًنجسا احلرير يكونأن ّ إال ،ً معاهبام ّامليت نِّكف ،احلرير من ولكنّه طاهر

ُعندئذ وي رتكُفي  .احلرير غري بالنجس كتفيٍ
 ًطاهرا وليس خرواآل ـ حرير غري أم كان ًحريرا ـ ًنجسا أحدمها كانوإن 
 .النجس عىل ىَّاملذك اجللد هذا مِّقد ،ىّمذك ٍكجلد ،ٍبنجس وال ٍبحرير

 كجلد ،ٍنجس وال ٍبحرير ليس  واآلخر،ًطاهرا ًحريرا أحدمها كانوإن 
 .احلرير عىل ىّاملذك جلد مِّدُق ،ىّاملذك

 وشعره املأكول ىّاملذك كجلد ـ احلرير غري ًطاهرا ومن منهام ٌّ كلكانوإن 
 .بينهام التخيري فاحلكم ـ طاهر ٍحيوان من املأكول غري وبرو

 غري كان إذا وغريه احلرير من ًمنسوجا بالكفن بأس ال :٢٩٩املسألة 
 نَّيكف أن الرشط هذا ّتوفر مع فيجوز احلرير، من واألكثر األغلب هو احلرير
 .غريه ىلع والقدرة ّالتمكن معّ حتى َواملرأة َالرجل النسيج هبذا

 ُوتطهري هاُإزالت ْوجبت ،ّامليت َكفن ُالنجاسة أصابت إذا :٣٠٠املسألة 
ُامليت دَّيوس أن بعد ولوّ حتى ،ّاملحل  .قربه يف ّ
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 مكان ّبقص أو أمكن،ن إ بالغسل تكون وهل ،الكفن تطهري طريقةّأما 
 أو ًرشعا، املطلوبة الكفن صفة بقاء عىل احلرص مع ،يمكن ملن إ النجاسة
 اختيار فتتبع ،ذلك بغري أو بذلك التطهري طريقةّ أما ؟األساس من تبديله
 .ونحوه اهلتك من وصيانته ّامليت احرتام مراعاة مع ،ّاملكلف

ُامليت نِّكف إذا :٣٠١املسألة   هذا أن يف التكفني من الفراغ بعدّك ُ وشّ
 . ّالصحة عىل ينُب ال؟ أو ،جيب ًوفقا ملا جرى هل التكفني

ّهذا فيام ال تكون صحته وبطالنه حمسوسة، كام لو شك يف هل كان قد ّ أنه ّ
ّطهر الكفن املتنجس أو ال، ال يف مثل ما لو شك يف ّ ِّهل كفن باحلرير أو ّ أنه ّ

  .ّبالقطن مما يمكن تشخيصه بالرؤية وهو بعد غري مدفون
 

 ًوجوبا عليه الصالة جتب وتكفينه، وحتنيطه ّامليت غسل عدب :٣٠٢املسألة 
 الشهيدّ حتى ًاّتقي ،ًياسنّ أم كان ًشيعيا ،القبلة وأهل املسلمني من كانن إ ًكفائيا

  إذاًصغريا أم ًكبريا ًجمنونا، أم ًعاقال أنثى، أم كان ًذكرا املنتحر،ّ حتى ًاّشقي أم
 .ّالسن هذه قبل الصالة معنى مّوتفه مّتعل قد كان أو السادسة، ّسن بلغ

 يف ويعترب القربة، ّنية ّتصح بدون ال ٌعبادة ّامليت عىل الصالة :٣٠٣املسألة 
 يف معتربةّ أهنا )بعدها وما ٢٨٠ (ةسألامل يف تّتقدم التي الرشوطّ كل ّاملصيل
 ستولي لّاملغس يف رشط فإهنا واألنوثة الذكورة يف املامثلة سوى ،لّاملغس

 .ّاملصيل ًرشطا يف
 

 :فهي ّامليت عىل الصالة رشوطّأما  :٣٠٤املسألة 
 .غائب عىل صالة ال حيث ؛بالفعل وحترض تهّجث توجدأن • 
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ن إ  آخرٍبيشء أو بأكفانه العورة مستور ظهره عىل ًمستلقيا يوضع نأ• 
 .الكفن ّتعذر

 .القبلة ّاملصيل يستقبل نأ• 
 جهة إىل ّامليت ورأس عنها، بعيد غري هلا ًحماذيا اجلنازة خلف ويقف• 
 ّوامليت ّاملصيل بني احلائل عدم مع ،ّاملصيل يمني

 .رشعي ّملربرّ إال ٍقعود من ال ٍقيام من الصالة تكون أن• 
ّفتصح  ،ّامليت عىل الصالة ّصحة ًرشطا يف الطهارة ليست :٣٠٥املسألة 

 ّأن كام ،ًنجسا ثوبه أو بدنه كان وممن ،نبُاجل ومن ،وضوء عىل يكن مل ممن
 . املكان إباحة وال ،ًرشطا فيها ليست اللباس إباحة

 

 ّيصيلّ أنه ّاملصيل نوى ،رشوط من استعرضناه ما ّتم متى :٣٠٦املسألة 
َوكرب تعاىل، اهللا إىل ًقربة ّامليت عىل  بعد ويأيت اليومية، الفرائض بعدد ًمخسا ّ

 الثانية وبعد بالرسالة، ’  دّوملحم ،ّبالوحدانية هللا بالشهادة األوىل التكبرية
 وبعد واملؤمنات، للمؤمنني يدعو الثالثة وبعد وآله، املختار ِّالنبي عىل ّيصيل
 .باخلامسة خيتمّ ثم ت،ّللمي يدعو الرابعة

 وما اخلمس التكبريات بني الفاصل موعد التتابع ّالبد من :٣٠٧املسألة 
 هيئة حلفظ التتابع هذا ّالبد منو وأدعية، النبي عىل ٍوصالة ٍشهادة من يتبعها
ُأيضا ي ذلك أجل ومن .وصورهتا الصالة  ِّ أيوفعل ،منها اخلارج الكالم رتكً
 .هللا عّوالترض الدعاء هبيبة هبوتذ ،صورهتا معه  تنمحيٍيشء

 

 ،الدين يف العليا واملنزلة الكرامة ذوي من ّامليت كان إذا :٣٠٨املسألة 
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 يكون أن ّنية احتاملب تكرارها فيجوز غريه عىلّ أما عليه، الصالة تكرار ساغ
 .ًرشعا ًمطلوبا ذلك

 اجلمع جيوز فهل واحد، آن يف ٍجنازة من أكثر اجتمع إذا :٣٠٩املسألة 
  واحدة؟ صالة يف بالكامل ابينه

 :وذلك بأحد شكلني للجميع، واحدة صالة وتكفي ذلك، جيوز: اجلواب
ٌ كلها أمام املصيل، كل جنازة حماذية للجنازةزئنااجل توضعأن : ّاألول ٍ ّ ّّ 
ٍّفكأن اجلنائز صفوف متعددة، وكل صف حيتوي عىل )  (هكذا األخرى ّ ّ ّ

 .جنازة واحدة
ٌّيشكل صف نأ: الثاين  من جمموع الدرج هندسة ِّ واحد متدرج عىلَّ
نازة اجل ليةإ عنداجلنازة األخرى  رأسّجنازة ثم يوضع  وضعبأن تاجلنائز، 
أي  الوسط، يف ّاملصيل ويقف )(كام يف هذه الصورة  هكذاو األوىل،

 للجنازتني، التثنية بضمري ويدعويف موضع النقطة التي تبدو يف الصورة، 
 .زللجنائ اجلمع وبضمري

 ّويؤدي يقرأ املأموم ّولكن ى،وفراد ًمجاعة الصالة هذه جتوز :٣١٠املسألة 
 تعترب وال مام،اإل بقراءة فيتكي وال ّاملتقدمة، تهاّبكيفي اخلمس التكبريات
 .ماماإل يف العدالة

 كام ّامليت عىلّ صىل ،اجلامعة صالة أثناء يف شخص حرض إذا :٣١١املسألة 
 ىلإ …الثانية بعد وآله النبي عىل ّويصيل األوىل، بعد دّيتشه ،ًمنفردا كان لو
 من بقي بام املذكور املأموم تىأ ،صالته من قبله ماماإل فرغ وإذا .رهخآ

 .ً رشعاًجحااركون ذلك يأن ّنية احتامل ب ؛ٍدعاء بال أو ،الدعاء مع التكبريات
 تيانواإل ّامليت عىل الصالة أداء يف ّ والرتددّالشك حدث إذا :٣١٢املسألة 

 بعد ّصحتها ّالشك يف حدث وإذا .املطلوب الوجه عىل فعلها وجب ،هبا
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 استئنافها وجب ،ًباطلة وقعت اّ بأهنعلم وإذا .اإلعادة جتب فال ،منها الفراغ
 .جديد من

 ـ خرآل أو لسبب ـ ٍةباطل بصالة أو صالة، بال ّامليت فنُد إذا :٣١٣املسألة 
 .ّواضمحل دّتبد قد جسده يكن مل ما ،قربه عىل ّيلُص

 

 ّيتيرس ّامليت عىل الصالةصور  من ًةصور ذكرن ييل فيام :٣١٤املسألة 
 :أراد ملن حفظها
 . أكرباهللاُ ـ ١
ِ، إهلا واح)ُهَ لَيكَ رشَ الُهَ، وحداهللاُّ إال َهَ ال إلْ أنُأشهد( َدا أحً َدا فً َدا صْرً ًدا َمً
َيا قَح ً َوما دُّيّ َائام أً ْبدا، ملً َ  .ًداَلَ وَالَ وًةَبِاحَ صْذِخَّتَ يً

َ حمَّ أنُدَشهَأَو( َدا عَّمُ  َىلَ عُهَرِهْظُِي؛ لِّقَ احلِينِدَى وَدُاهلِ بَاءَ، ج)هُولُسَرَ وُهُدْبً
 .ونُكُِْرش املَهِرَو كَلَ وِهِّلُ كِينِّالد

 . أكرباهللاُ ـ ٢
َىل حمَ عِّلَ صَّمُهَّالل( َ حمِآلَ وٍدَّمُ َىل حمَ عْكِبارَ، و)دَّمُ َ حمِآلَ وٍدَّمُ  ْمَّحَرَتَد، وَّمُ
َىل حمَع َ حمِآلَ وٍدَّمُ  ِآلَ وَىل إبراهيمَ عَتَّْمحَرَتَ وَتْكَبارَ وَتْيَّلَا صَ مِضلْفَأَد، كَّمُ

 . يدُ جمٌيدَ محَكّ إنَإبراهيم
 . أكرباهللاُ ـ ٣
 ْمُنهِ مِياءَْح، األِامتِلْسُاملَ وَنيِِملْسُاملَ، و)ِناتِمُْؤاملَ وَننيِمْؤُمِْل لْرِفْ اغَّمُهَّالل(
ْ يشِّلُىل كَ عَكَّ، إنِاتْريَاخلِم بَُهينَبَنا وَينَ بِْعتابَ، وِواتَْماألَو  .ديرَ قٍءَ

 . أكرباهللاُ ـ ٤
َ إن هَّمُهَّ، الل)ِتِّيَا املَذَِ هلْرِفْ اغَّمُهَّالل( ُجى قَسُا املَذّ َدامَّ َبدكَنا عّ َن عْابَ وُ  َكِدْبُ
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ِمتَ أُنْابَو َول به، وُْزنَ مُريَ خَأنتَ وَ بكَلَزَد نَقَ، وَكَ  َتْأنَك وِتَْمحَ إىل رَتاجْ احِدَقٍ
َخريا، وّ إال ُنهِ مُمَعلَ نَا الّ إنَّمُهَّالل. ِهقابِن عَ عُِّينَالغ  َكان  فإنّنا،ِ به مُمَلْعَ أَأنتً
َنا فِسُْحم َيئا فِسُ مَ كانْإنَه، وِسانْ يف إحْدِزً  َِكبادِ عِةَريِ خَعَ مُهُْرشْاحَه، وْنَ عْزَجاوَتً
ُ، وحسن أَنيِاحلَّالص َ  .ًيقاِفَ رَِكئَولَُ
 . أكرباهللاُ ـ ٥ 

 .تنرصفّثم 
 اهب االجتزاء ّللمصيل ويمكن ،تكفي ٍتكبريةّ كل بعد سةّاملقو واجلملة

 .الدعاء باقي وترك
ًوإذا كان امليت امرأة، أمكنه أن يقول بعد التكبرية الرابعة من التكبريات 

َجاةَسُ املِهِذَ هّ إنَّمُهَّالل). ِةَتِّ امليِهِذَِ هلْرِفْ اغَّمُهَّالل(: اخلمسة َدامُ قَّ َتكَمَنا أّ ُة َنْابَ وُ
ِنة أمتْابَ وَكِدْبَع َ َول به، وُْزنَ مُريَ خَتْنأَ وَِك بْتَلَزَد نَقَ، وَكُ  إىل ْتَتاجْ احِدَقٍ
َا، وْريَخّ إال نهاِ مُمَعلَا ال نّ إنَّمُهَّالل. اِقاهبِن عَ عُِّينَ الغَأنتَ وَِكتَْمحَر  ُمَلْعَ أَتْأنً

ْ حمْتَكان  فإنّنا،ِهبا م َة فَنِسُ َة فَيئِسُ مْتَ كانْإنَا، وِساهنْ يف إحْدِزً ها، ْنَ عْزَجاوَتً
ُحسن أَني، وِاحلَّ الصَكِبادِ عِةَريِ خَعَها مُْرشْاحَو َ  . ًفيقاَ رَِكئَولَُ

 

 ًوجوبا ـ أنثى أم كان ًذكرا  ـ مسلم ميتّ كل دفن جيب :٣١٥املسألة 
 منهم السقط ودفن أطفاهلم دفن جيب وكذلك سل،ُالغ يف ّاملتقدم باملعنى ًكفائيا
 ّلفُيّ فإنه ،احلمل أشهر من أشهر أربعة يبلغ مل الذي السقطّ حتى ،ًأيضا
 أو  كالظفرٌيشء دفنه وقبل موته بعد اإلنسان من انفصل وإذا .دفنُوي بخرقة
مل يمكن ذلك، كام لو كان   فإن.معه هدفنو يجب جعله يف كفنهف ،والشعر ّالسن

ًقد دفن امليت، فاألحوط وجوبا دفنه مستقال ً ّ كالظفر  ـ  هذا يف األجزاء التابعة.ُ
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ّا يف األجزاء املهمة فال شك  يف وجوب الدفنّأم  ـ والشعرّوالسن ّ. 
 ،يدفن عليه والصالة وتكفينه وحتنيطه ّامليت تغسيل بعد :٣١٦املسألة 

 ّوتكف والوحوش الطيور عنه نعَمت األرض من ٍحفرة يف بمواراته وذلك
 .الناس عن ورضره رائحته

 وجهه ًهاّموج األيمن جانبه عىل حفرته يف لقىُي أن بجي :٣١٧املسألة 
يسار ال إىل ورجاله يمنيال إىل رأسه فيكون ،القبلة إىل بدنه األمامي من اجلانبو

 ّيظن جهة ّفأي ،معرفتها عن والعجز بالقبلة اجلهل ومع . القبلةبالنسبة إىل
 هَّيوج جهة ّ أيفإىل ،ً معاّوالظن العلم ّتعذر إذا و.إليها ّامليت هَّيوج ،هي اّبأهن
 .وجمزية ٌكافية فهي

 ملكان جثامنه تأخري إىل سبيل وال ومات البحر ركب من :٣١٨املسألة 
 ّيتسع صلب وعاء يف ضعُو ،املسافة لبعد األرض يف دفنه إىل وال الرضر،
 دبع هذا .البحر يف وألقي ،ثغراته مجيع تَّدُوس ،جهاتهّ كل من حكمُأو جلثامنه
 .عليه والصالة وتكفينه وحتنيطه غسله

 

 جتزى فال ،عرفنا كام األرض يف يكون أن جيب الدفن :٣١٩املسألة 
. األرض بطن يف الصندوق جعل ولوّ حتى ،ونحوه صندوقداخل  يف مواراته

 ّ فإن،عليه والبناء موضع يف ّامليت ًرشعا بوضع املطلوب الدفن ّيتحقق ال كام
 إىل لنقله ٍفرصة النتظار ؛ًتاّمؤق ًدافعا إليه الدافع كان ولوّ حتى ،جيوز ال هذا

 ذنإ مناص  فال،ًرشعا الواجب للدفن ًتأجيال ذلك يفّ فإن فة،ّاملرش املشاهد
 . األرض يف ّامليت مواراة عن

 .ييل ما ّامليت فيها دفنُي التي األرض يف يالحظ أن جيب :٣٢٠املسألة 
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ًمباحا رشعا املكان يكون أن جيب: ًأوال  يملكها أرض يف الدفن جيوز  فال،ً
 .الدفن لغري موقوفة ٍ أرضيف وال ذنه،إ بدون الغري
 .والقاممة القذارة ّكمحل ،مرذول مكان يف املسلم ّامليت دفن جيوز ال: ًثانيا 
. وهينه بذلكفيام إذا استلزم ت ار،ّالكف مقابر يف املسلم دفن جيوز ال: ًثالثا 

ّمقربة الكفار، فلم يكن ّ إال  مسلم يف بلد كافر ال مقربة له ـ ًمثال ـ فلو مات
ّيعد دفن املسلم فيه هتكا له؛ إذ مل يكن حمل مناسب لدفنه إال ذاك املكان، ومل  ً ّ

 . يمكن نقله إىل بلد املسلمني، مل حيرم ذلك
، إذا لزم منه هتك سالماإل أهل مقابر يف دفنُي أن املسلم لغري جيوز ال كام

 .املوتى املسلمني
 فجنينها ،مرشوعة بصورة مسلم من املسلمة غري لتَمح إذا :٣٢١املسألة 

ًفإذا ماتت بعد أن دبت احلياة يف اجلنني، وأيضا مات   املسلم، أبيه بحكم ّ
 ؛بلةالق مستدبرة ،األيرس جانبها عىل ،املسلمني مقابر يف دفنت اجلنني بموهتا،

 . القبلةإىل احلمل وجه ليكون
ّواألحوط استحبابا أن يالحط يف ذلك أن يكون اخلد األيمن للجنني نحو  ً

 .ّاألرض، واخلد األيرس إىل أعىل؛ وذلك بأن توضع املرأة عىل جانبها األيمن
 مات سواء ،فيه يموت مسلم بلد ّ أييف ّامليت دفنُي أن واألفضل واألوىل

 أماكن إىل ّامليت نقل ّيستحب ، أجل.آخر ٍبلد إىل نقلُي فال ،غريه يف أو بلده يف
 .سةّاملقد وكربالء األرشف النجف وباخلصوص ،والقداسة رالطه

 ّ بأنالعلم معّ إال ،مّحمر حرام ّامليت عن والكشف القرب نبش :٣٢٢املسألة 
 احلاالت التحريم اهذ من ويستثنى ،ًعظام وال ًحلام له بقُت ومل هْأفنت قد األرض
 :التالية
 أو وكربالء، النجف إىل كنقله ،ّامليت ملصلحة النبش كان إذا: وىلاأل
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 قد كان إذا فيام له ٍوصية تنفيذ أو وحش، أو سيل من ،تهّجث عىل للخوف
 .أشبه وما فيه فنُد الذي املكان غري يف بالدفن أوىص
 ؤيةربّ إال امتفادهي يمكن ال ٍمستطري ٍّرش أو ٍمستعصية ٍفتنة كاردتل: ةثانيال
 .ومشاهدته تّاملي جسد
 قد يكن مل أو الرشعية، الرشوط دفنه يف َراعُي ومل ّامليت فنُد إذا فيام: ةثالثال

 التغسيل من الدفن عىل السابقة التجهيزات ـ الرشعية بالصورة ـ استكمل
 ٌهدر ذلك يف يكن مل ما ،األمر لتدارك ٍذئحين ينبش هّفإن والتكفني، والتحنيط
 أن فيكفي ،عليه َّيصىل أن بدون فنُد قد كان ّوأما إذا .بقدره وإطاحة لكرامته
 .)٣١٣ (سألةامل يف ّتقدم كام ،قربه يف وهو عليه ّيصىل
 الشخص ذلك يكن ومل ،لشخص زهيد غري ٌمال معه فنُد إذا: ةرابعال 
 .صاحبه إىل املال ذلك دفعُي لكي نبشُفي ،ذلك يف يأذن

 الّ فإنه ؛القرب نفس يف دفنه رادُي آخر ٍتّمي وجود النبش ّربراتم من وليس
 .ً مادام مستلزما للهتكفيه آخر تّمي لدفن القرب نبش جيوز

 

 ،الدفن إىل التغسيل من األموات عىل جراؤهاإ جيب التي األعامل جمموعة 
 :ييل فيام نذكرها ّعامة أحكام وللتجهيز .بالتجهيز ّتسمى

 ّالبد له ،التجهيزات تلك ًشيئا من يامرس منّ كل ّأن: لّواأل :٣٢٣املسألة 
 تغسيل أحكام يف ّاملتقدم التفصيل عىل ،منه يستأذن أن ّامليت ّويل هو يكن مل إذا

 .األموات
 بهاّتطلي التي النفقات من املعقول األدنى ّاحلد ّأن: ثاينال :٣٢٤املسألة 

 كان ما :املعقول األدنى ّباحلد ونريد .ّامليت تركة من ستوىفُي ،الواجب التجهيز
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 :ذلك يف ويدخل .تّللمي واملهانة الضعة من ً وخاليا،ًرشعا باملطلوب ًوافيا
 األرض ثمن إىل ،والكفن والكافور والسدر سلُالغ ماء من الواجب ثمن

 تركة أصل من خيرج ذلكّكل ، ارّفواحل لّواحلام ،املفروضة والرضيبة ،للدفن
 .ةّوالوصي ثرواإل ينَّالد عىل ًماَّمقد ّامليت

 التي النفقاتأي  ـ التجهيز نفقات من املعقول األدنى ّاحلد عن زاد وما
 أصل من خيرج ال ـ وهكذا أحسن ٍ أرضأو ،أفضل ٍكفن عىل للحصول بذلُت

 ذوي يزورون الذين وفالضي طعامإو الفاحتة نفقات يف األمر وكذلك ،الرتكة
 . لتعزيتهم ّامليت

 ،الواجب التجهيز من األدنى ّاحلد عىل وورثته ّامليت ُأولياء اقترصفإن 
 .ال أم وقارصون صغار الورثة يف كان سواء ،الرتكة من ذلك نفقات أخرجوا
 ،مؤونة وأكثر أفضل ٍبتجهيز ّامليت زَّجيه أن الكبار الورثة ّأحب نإو

 أو صغار الورثة يف جدُو وإن .الرتكة من ورثوه مما الزائد رجواُخي أن أمكنهم
 الصغار لّيتحم وال ،الرتكة يف الكبار سهم من ّفكل الزائد ،قارصون

 .ًشيئا منه والقارصون
 أن له فليس ،ذلك عىل نفقَوأ ،األفضل بالتجهيز الورثة غري قاموإن 
 بأمر فعله ما كان إذاّ إال ،النفقات من بالزائد لبهماويط الورثة عىل يرجع
 .ًعرفا ٍمفهومة ٍبصورة أو ٍرصحية ٍبصورة منهم صادر

 وإقامة األفضل التجهيز عىل ماله من بالرصف أوىص قد ّامليت كان وإذا
 .الثلث من ذلك نفقات خرجتُأ ،ذلك ونحو الفاحتة

 اإذ الزوجة :السابقة الفقرة يف ذكرنا مما يستثنى: ثالثال :٣٢٥املسألة 
ّ حتى الزوج، عىل الزوجة ًرشعا لتجهيز جيب ماّكل ّ فإن ؛ّحي وزوجها ماتت
 :معناه الدخول (هبا الزوج يدخل مل أو جمنونة أو صغرية أو ةّغني كانت ولو
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 أو) متعة جهاّتزو أي( دائمة غري الزوجة كانت أو) اجلنيس واالتصال املقاربة
ّج أن يرجع إليها يف أثناء العدة ّوهي املطلقة التي جيوز للزو ـ رجعية قةَّمطل

 .ةّالعد يف ماتتإذا  ـ ٍبدون حاجة إىل عقد جديد
ًصغريا  يكون أن بني ،الزوجة جتهيز عن الزوج مسؤولية يف فرق ًوأيضا ال

 التجهيز لنفقات يكفي ما وجد إذا ،ًفقريا أو ًاّغني ،ًجمنونا أو ًوعاقال ،ًكبريا أو
 .ّومشقة ٍرسع بال استقراضه أمكنه أو ،الواجب
 من جتهيزها كان ،نفسه الوقت يف زوجها ومات الزوجة ماتت وإذا
 الوصية خذتأو ،ماهلا من زَّجته بأن أوصت وإذا. الزوج تركة من ال ،تركتها
 .ماله  يفٌيشء الزوج عىل جيب مل ،التنفيذ إىل طريقها

 التجهيز نفقات منها دَّسدُت تركة تّللمي يكن مل إذا: رابعال :٣٢٦املسألة 
 أن وإعالته عليه اإلنفاق عليهم جيب كانوا الذين أقربائه عىل وجب ،الواجب
 .بتجهيزه يقوموا

 من أحد ىّتصد هلّ أنه يفّك ُ وشاملسلم مات إذا: امساخل :٣٢٧املسألة 
 لمُع وإذا. لتجهيزه يّالتصد وجب ،التجهيز من عليه الالزم جراءإل املسلمني

 .صحيحة بصورة زَّهُجي أن  وجب،ًرشعا صحيحة غري بصورة زّهُج قدّأنه ب
 موتاهم جتهيز يكون أن واجلامعة ةالسنّ أبناء إخواننا إىل بالنسبة ويكفينا
 .مذهبهم عىل ًصحيحا
 ًصحيحا كان هل جتهيزه أن يفّ وشك ،زِّهُج قد ّامليت بأن ّاملكلف علم وإذا

 .يشء عليه جيب ومل ّصحته عىل بنى ؟ال أم الرشعية الناحية من
 كام ،الغسل ماء عىل األجرة خذأ لإلنسان جيوز: سادسال :٣٢٨املسألة 

 بّيتطل التي األشياء من ذلك وغري ،والكافور والسدر الكفن ثمن جيوز
 .وتوفريها إحضارها التجهيز
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 الدفن وأ التغسيل يف واجبة غري ّخاصة كيفية عىل األجرة ًأيضا أخذ وجيوز
 ماء من التغسيل أو ،ّمعينة أرض يف الدفن عىل األجرة خذأ يف كام ،ونحومها
 .خاص

 وجيب يثبت ،الواجبة التجهيزات من سبق ماّكل : سابعال :٣٢٩املسألة 
 اهليكل أو أطرافه، قطعت الذي ّكامليت ،ًأيضا ناقصة ّامليت ةّجث كانت إذا

 أو الصدر عىل يشتمل منه جزء عىل ثرُع إذا ذلكوك حلمه، دّتبد الذي العظمي
 كان إذا طوحينَّ ،له املناسب بالنحو نَّويكف لَّيغسّ فإنه ّخاصة الصدر عىل عثر
 الصدر عىل عثرُي مل وإذا .ويدفن ،عليه ّويصىل ،التحنيط مواضع أحد فيه

 بخرقة َّفُول لّسُغ ،ٍحلم عىل يشتمل ّامليت عظام من عظم عىل ثرُع ولكن
 بخرقة ّفُل ،عظم بدون له حلم عىل عثر إذاكذا و الصالة، جتب وال ،فنُدو
 .ً عىل األحوط وجوبالِّوغس فنُود

 تلك يشء من فيه جيب  فال،ّاحلي من املنفصل العضو أو ّوأما اجلزء
 .األمور

 وال ،تهّجث ترشيح أو املسلم ّبامليت التمثيل جيوز ال: ثامنال :٣٣٠املسألة 
 ًتاّمي املسلم حرمةّ ألن ؛كرامته من ّواملس هانتهإ يوجب ٍبنحو فيها ّترصفال

 .ًاّحي كحرمته
 :لرضورة ونحوه الترشيح فيها جيوز حاالت هناك
ّ فإنه ،حياهتا عىل منه وخيف ،محلها ومات املسلمة املرأة محلت إذا: منها
 .االختصاص أهل من ٌطبيبة هاِبطن من اجلنني َخراجإ َِجتعال أن ًالّأو جيب
 ولوّ حتى ،املستطيع جهد اجلنني ّبأم ترفق أن ةّاملختص القابلة هذه وعىل

 .ًإربا ّامليت احلمل عّيقط أن ذلك استدعى
 خراجاإل عملية وانحرصت ،واملحارم ةّاملختص املرأة وجود ّتعذروإن 
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أن  ـ السمحة الرشيعة من ـ مانع فال ،ّخمتص ّبأجنبي ةيالرضور اجلراحية
 .احلاجة إليه تدعو ما عىل االقتصار برشط ،بنفسه ايبارشه

 أو ُةّاملختص ُالطبيبة بطنها من أخرجته ،ّحي وهو اجلنني ّأم ماتتوإن 
ٍعندئذ  وجيوز ه،ّأم دون اجلنني موت يف ّاملتقدم الوجه عىل ّاملختص الطبيب
 .ذلك ّاحلي عىل اجلنني نقاذإ ّيتوقف حيث ؛تةّاملي ّماأل بطن فتح

 ،مسلم إنسان ةّجلث الترشيح ممارسة عىل ّالطب مّتعل ّتوقف ذاإ: ومنها
 احلالة هذه ففي بعد، ّمتوفر غري ًكفاية اءّاألطب من هّفرتو الواجب العدد وكان
 األطباء من الواجب العدد ّتوفر عدم يف واملقياس. الرضورة بقدر ذلك جيوز

 من ـ كطبيب هامن جزء يف العمل ّاملكلف يريد التي ـ املنطقة يف يوجدأن 
ّ، وكذلك لو توقف واجب آخر الطبيب ّتوفر عدم بسبب املرىض من يموت

ّعىل رفع مستوى الطب املتوقف عىل ذلك ّ. 
 ٌيشء ظفره أو ّامليت شعر من طعَقتُي أن جيوز ال: تاسعال :٣٣١املسألة 

وجب  ،ندفُي أن  قبلٌيشء ذلك من اقتطع فلو .بعده أو قبله أو التغسيل حال
 .) ٣١٥ (يف املسألةّ معه، عىل التفصيل املتقدم هدفن

 هو وكان شخص مع ّامليت جنازة جدتُو إذا: عارشال :٣٣٢املسألة 
 حكم عليه وجرى ،دعواه يف قِّدُص ،ّامليت ويلّ أنه عىّواد ،لشؤوهنا ّاملتويل

ًالويل رشعا  .العكس يثبت مل  ما،ّ



 ١٧٧ .............................................................................................  الطهارة كتاب

 
 

ّ 

 سلُغ الف ،حرارته وتذهب جسمه يربد أن قبل ًتاّميّ مس من :٣٣٣ملسألة ا
 ّامليت ملس الذي واجلزء العضو نفس ّيتنجس ، أجل.واللمس ّاملس هبذا عليه
 واملمسوس ّاملاس وتفاعل ،ًرطبا ًاّندي امللموس ّامليت جسم أو هو كان إذا

 .فقط ّاملاس العضو تطهري ٍندئذ جيبوع ،اآلخر إىل أحدمها من النداوة برساية
 ولوّ حتى ،ًإطالقا يشء عليه فال ،سلهُغ بعد ًمسلام ًتاّميّ مس  من:ًوأيضا

 .ورطوبة بنداوة ّاملس كان
 وجب ،األموات غسل غسلُي أن وقبل جسمه يربد أن بعد ًتاّميّ مس ومن

 ،ٍبةورطو ٍبنداوة كان لو كام ،ّباملس ّتنجسن إ ّاملاس العضو سلَغ عليه
ُأيضا الغ عليه ووجب  .ّامليتّ مس من سلً

 يكون أن بني ـ املمسوس ّامليت ناحية من ـ ذلك يف فرق ال :٣٣٤املسألة 
 ًسقطا كان ولوّ حتى ،ًصغريا أو ًكبريا ،ًجمنونا أو ًعاقال ،أنثى ًذكرا أو ّامليت
 أن بني ـ ّامليت به ّمسي الذي العضو ناحية من ـ فرق وال احلياة، فيه تّدب

 .اللمس حاسة ًعادة فيها وجدي التي املواضع من بغريها أو  باليدّاملس يكون
ّأن احلي إذا : فال أثر له، بمعنى ـ كالشعر ـ ّوأما ما ال يوجد فيه حاسة اللمس

ُأصاب بدن امليت والقاه بشعره فقط، فال غسل عليه ّ. 
 .واختيار قصد بال وأ ،وإرادة ٍعمد عن يكون أن  بنيّاملس يف فرق وال
 من للعيان ًظاهرا ًجزءا يكون أن بني املمسوس العضو ناحية من فرق وال
 اجلزءّ مس وبني ـ والشعر ّوالسن الظفر وحتى بل ـ والوجه كاليد ،البدن
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 يف بطعنة يشء منها ظهور أو ،بروزها فرض عىل ،واألمعاء كاللسان ،املسترت
 .ّامليتّ مس سلُغ جيب احلاالت هذهّ كل ففي ونحوها، البطن

 وملسه هّبمس سلُالغ وجب ،ّامليت بدن من جزء انفصل إذا :٣٣٥املسألة 
 وال ًعظام يكن مل وإذا .ّالسنّ حتى ،العظم عىل ًمشتمال أو ًعظام كان إذا

 .هّبمس سلُالغ جيب فال عليه ًمشتمال
 كان ولوّتى  ح،هّبمس سلُالغ جيب  فال،ّاحلي بدن من جزء انفصل وإذا
 .حلم عليه ًعظام املفصول اجلزء

 .للغسل ّالعامة الكيفية هي ،ّامليتّ مس من الغسل كيفية :٣٣٦املسألة 
 أن ،ذلك بسبب سلُالغ عليه ووجب ّامليتّ مس ملن جيوز :٣٣٧املسألة 

 آيات يقرأن أ و،شاء ما فيها ويمكث سةّاملقد والعتبات املساجد يدخل
 ما منه حصل ملن ـ ّالعامة األحكام عليه وجتري ،العزائم سور من السجدة
  .)١٥١(و) ١٥٠ (سألتنيامل يف ّاملتقدمة  ـالغسل يوجب



 ١٧٩ .............................................................................................  الطهارة كتاب

 
 

 

 ال يسع ، مذكورة يف كتب الفقه واألدعية والزيارات وغريهاكثرية وهي
ُأن كل غسل مرشوع ) ١٥٢(ملسألة ّتقدم فيام سبق يف اّ أنه إال املقام استقصاءها، ّ ّ

عندنا  واستحبابهجيزي ويغني عن الوضوء، فاملناسب ذكر ما ثبت مرشوعيته 
ّبدليل معترب، ثم نشري إىل بعض ما مل يثبت استحبابه، وإن ام حيسن اإلتيان به ّ

 :وهي عىل ثالثة أنواع. برجاء املطلوبية من دون أن جيزي عن الوضوء
 ل الزمانيةاألغسا: ّالنوع األول •
 األغسال املكانية: النوع الثاين •
 األغسال الفعلية: النوع الثالث •

ّ 

ّوهي التي تستحب خلصوصية الزمان، ومن أمهها ّ: 
معلوم  استحبابهّرجحانه من الرضوريات، وكذا تأكد و :اجلمعة سلُغ• 

ًكثرية جدا، وقد ذهب مجاعة ّمن الروايات املتظافرة، واألخبار يف احلث عليه  ّ
 .ُمن األعالم إىل وجوبه، لكن األقوى هو استحباب الغسل ليوم اجلمعة

  يوم اجلمعةالفجر طلوع من ُذا الغسل هو اإلتيان هبوقت :٣٣٨املسألة 
  فإن. من تأخريه إىل بعد الظهرأفضل الظهر قبل سلُالغ ّلكن النهار، آخر إىل
 .ًقضاء أو ًأداء كان سواء ،ملطلوبا هو مانوى به  رهّأخ

إذا فاته الغسل إىل غروب يوم اجلمعة، أمكنه اإلتيان به  :٣٣٩املسألة 
 .ًقضاء يف يوم السبت إىل الغروب
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ووقتهام من طلوع الفجر إىل  ـ واألضحى الفطر ـ ي العيدينيوم سلُغ • 
 .غروب الشمس

من  ،ّو اليوم الثامن من شهر ذي احلجةوه ويوم الرتويةعرفة  يوم سلُغ• 
 .ووقتهام من طلوع الفجر إىل غروب الشمس. ّ فرق بني من يريد احلج وغريهدون

 عرشينالو احلاديةو ةعرش والتاسعة ةعرش والسابعة األوىل الليلة سلُغ• 
 .رمضان شهر من والعرشين ةوالرابع والعرشين ةوالثالث

ّألغسال الزمانية يكفي اإلتيان هبا يف وقتها مرة  مجيع ا:٣٤٠املسألة 
واحدة، وال حاجة إىل إعادهتا إذا صدر احلدث األكرب أو األصغر بعدها، 
ّويتخري يف اإلتيان هبا بني ساعات وقتها، وإن كان األفضل إيقاعها يف أو ل ّ

 .الليل، وأفضل منه إيقاعها قبيل الغروب
 :ً من األغسال الزمانية أيضا)رضوان اهللا عليهم(امء ذكر العل :٣٤١املسألة 

 . ـ ّوهو اليوم الثامن عرش من شهر ذي احلجة ـ  يوم الغديرسلُغ• 
 . ـ ّوهو اليوم الرابع والعرشين من شهر ذي احلجة ـ  يوم املباهلةسلُغ• 
 .ّ األولوهو اليوم السابع عرش من شهر ربيع ’ ّيوم مولد النبي سلُغ• 
وهو السابع  ـ ل شهر رجب وآخره ونصفه، ويوم املبعثّأو سلُغ• 

 .ـوالعرشون منه 
 . ليلة النصف من شعبانسلُغ• 
ل يوم من شهر رمضان ومجيع الليايل الفرد منه، ومجيع ليايل ّ أوسلُغ• 

 .العرشة األخرية منه
 . آخر يف الليلة الثالثة والعرشين من شهر رمضان املبارك قبيل الفجرسلُغ• 
 .ّ الكسوف إذا احرتق القرص كلهسلُغ• 

مل تثبت بنحو معترب، فيحسن ّ أهنا وهي وإن وردت األخبار يف بعضها، إال
 .تزأ هبا عن الوضوءُاإلتيان هبا برجاء املطلوبية من دون أن جي
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ّوهي التي رشعت مقدمة للكون يف مكان خاص، وهي عدة أغسال ّّ ّ: 
ّدخول مكة املرشفة أو املدينة املنورة لسلُالغ•  ّ ّ 
 لدخول الكعبة الرشيفة سلُالغ• 
 .’ ّ لدخول مسجد النبيسلُالغ• 
 .ة وحرم املدينةّ لدخول أحد احلرمني الرشيفني، حرم مكسلُالغ• 

ُوقت الغسل يف هذا القسم قبل الدخول يف هذه األمكنة  :٣٤٢املسألة 
ُقريبا منها، عدا غسل تقديمه عىل دخوله وإن كان ّ فإن ّ دخول احلرم املكي،ً

ّيستحب ملن مل يفعله أن يأيت به بعد دخوله ولو يف مكة نفسهاّ أنه ّأفضل إال ّ. 
 :غسال املكانية من األ)رضوان اهللا عليهم( ذكر العلامء :٣٤٣املسألة 

 . لدخول املسجد احلرامسلُالغ• 
 .ّ بل لكل مشهد أو مكان رشيف^ ّئمة لدخول مشاهد األسلُالغ• 

َ هذه األغسال املكانية مل تثبت بدليل معترب، فاألوىل اإلتيان هبا ّوحيث إن
 .تزأ هبا عن الوضوءُبرجاء املطلوبية من دون أن جي

 

 :وهي عىل قسمني
ّما يستحب بداعي إيقاع فعل خاص، وهي عدة أغ: القسم األول ّ  :سالّ

 . لإلحرامسلُالغ• 
ّ لطواف الزيارة، وهو الطواف الواجب يف احلج بعد الذبح عند سلُالغ• 

 .الرجوع من منى
ً للوقوف بعرفة يف احلج، ووقته بعد الزوال قريبا منهسلُالغ•  ّ.   
 .ّ للذبح أو النحر يف احلجسلُالغ• 
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 .’ ّ لوداع قرب النبيسلُالغ• 
ًذا تركها متعمدا عاملا به مع احرتاق القرص لقضاء صالة الكسوف إسلُالغ • ً ّ. 

ّل من هذا النوع غسل أول النهار ملا ّجيزئ يف القسم األو :٣٤٤املسألة  ُ
ّيؤتى به يف ذلك اليوم، وغسل الليل ملا يؤتى به يف ذلك الليل، وال يستمر أثره  ُ

ّفمن اغتسل هنارا لإلحرام باحلج. ملا بعد ذلك  ّفلم يتهيأ له اإلحرام  ـًمثال ـ ً
  .ُدخل الليل، مل جيزئه غسله، بل عليه اإلعادةّحتى 

 : من هذا القسم)رضوان اهللا عليهم( ذكر العلامء :٣٤٥املسألة 
 . للوقوف باملشعرسلُالغ• 
 .عليهم السالمّ واألئمة ’ ّ لزيارة النبيسلُالغ• 

ُن بالغسل يف هذه املوارد برجاء َوهي مل تثبت بدليل معترب، فاألوىل اإلتيا
 .املطلوبية من دون أن جيزي عن الوضوء

ّما يستحب بسبب وقوع فعل خاص، وهي عدة أغسال: ثاينالقسم ال ّ ّ: 
ّ ملس امليت بعد إمتام تغسيلهسلُالغ•  ّ. 
 .ّ للتوبة من تعمد سامع الغناء ورضب العودسلُالغ• 

 :ّ استحباب عدة أغسال من هذا النوعهللاهم امحر ذكر العلامء :٣٤٦املسألة 
 . لقتل الوزغسلُالغ• 
 . ملن سعى لرؤية املصلوبسلُالغ• 
 .ً للتوبة مطلقاسلُالغ• 

مل يثبت بوجه معترب، فاألوىل اإلتيان به برجاء املطلوبية من دون ّ إنه وحيث
 .أن جيزي عن الوضوء 

ّنواع الثالثة املتقدمة هي الكيفية كيفيية األغسال يف األ :٣٤٧املسألة 
ّالعامة املتقدمة ّ. 
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 بباطن احلاجبني إىل حوهلا وما اجلبهة مسح هو :ّالتيمم :٣٤٨املسألة 
 .األخرى بباطن ّالكفني منّ كل ظاهر ومسح ،نيّالكف

 القربة، ةّبنيّ إال ّيصح ال ٌعبادة ،سلُوالغ كالوضوء ّالتيمم :٣٤٩املسألة 
 الطهارة عن له ًمتييزا ؛الرتاب فيه يستعمل ألنه ،الرتابية بالطهارة عنه َّويعرب
 .املائية

 من نّوتتكو ،هبا أو عليها املسح يقع التي املواضع :هي ّلتيمما وأعضاء
 .وظاهرمها نيّالكف وباطن واجلبني اجلبهة

 يوجب ما منه حصل فمن .الوضوء عن ًبديال ّالتيمم يعترب :٣٥٠املسألة 
 يعترب كام. له الوضوء ّتيرس عدم حالة يف الوضوء عن ًعوضا ّتيمم ،الوضوء
 عن ًعوضا ّتيمم ،الغسل يوجب ما منه حصل  فمن.ًأيضا لغسلا عن ًبديال
  .االضطرارية بالطهارة ّيسمى وهلذا .الغسل ّتيرس عدم حالة يف الغسل

 

ًمتيرسا املاء يكون وقد ،ّاملكلف لدى املاء ّيتيرس ال قد  ال ولكن ًوموفورا ّ
 املاء له ّيتيرس دوق ،غريه أو ملرض ؛الصالة أجل من استعامله له ّيتيرس

 .ًمعا واالستعامل
 أن عليه ووجب ّالتيمم ّيصح منه مل ،ً معاواالستعامل املاء له ّتيرس فإذا
 . يغتسل أو ّيتوضأ
 غانّمسو ذنإ فهناك .ّالتيمم فيجوز ،استعامله ّيتيرس مل أو املاء ّيتيرس مل وإذا
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 .ًتباعا عنهام مّنتكل وسوف ،ّللتيمم رئيسيان
 ّتيرس بعدم ونعني ،به ّيصح الوضوء الذي املاء ّتيرس عدم :لّاألو غّاملسو

 :التالية احلاالت إحدى املاء
 يقدر التي املساحةّ كل يف املاء يوجد الأن : األوىل احلالة :٣٥١املسألة 
 وال. ًباقيا الصالة وقت دام ما ضمنها ّوالتحرك إليها الوصول عىل ّاملكلف
 ملا يكفي ال يسري مقدار منه يوجد أو ،ٍبحال ماء يوجد ال أن بني ذلك يف فرق
 أو الوضوء جيوز ال ما منه يوجد أو ،لغسلا أو الوضوء من املطلوب هو

 . مغصوب ٍماء أو ٍنجس ٍكامء ،به االغتسال
 ولكن املساحة تلك يف ًموجودا املاء يكونأن : الثانية احلالة :٣٥٢املسألة 

 الشديدة ّباملشقة ذلك حماولة عند اإلنسان ّحيس ٍبدرجة يهإل الوصول يصعب
 أو، بعيد موضع يف املاء كان إذا كام؛ جسدية ّاملشقة كانت سواء واحلرج،
 له لّيتذلأن ّ إال فيه ّبالترصف يأذن وال لشخص ًملكا املاء كان إذا كام ٍمعنوية
 .عليه ّيشق بام ويعامله اإلنسان

 وقد ،املساحة تلك يف ًموجودا املاء يكونأن : الثالثة احلالة :٣٥٣املسألة 
 أو للرضر اإلنسان ضّتعر إليه الوصول حماولة ّ ولكن،ًأيضا ًبعيدا يكون ال

 ،ٍمفرتسة سباع من ٍمقربة عىل املاء وكان ٍصحراء يف اإلنسان كان إذا كام اخلطر،
 ـ ًمريضا نساناإل كان أو آخر، أو لسبب ٍآمن غري إليه الطريق كان أو

 الوصول أجل من اجلهد ورصف ّالتحرك ًياّصح ّويرض به ـ بالقلب كاملصاب
 .به يستعني من يوجد وال املاء إىل

 ولكنّه املساحة تلك يف ًداوموج املاء يكونأن : الرابعة احلالة :٣٥٤املسألة 
 دفع إذاّإال  منه ؤّبالتوض للوضوء املريد ّاملكلف هلذا يأذن ال لشخص ملك
 .املالية الناحية من ّيرض بحاله ًجمحفا ًثمنا
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 املساحة تلك يف ًموجودا املاء يكونأن : اخلامسة احلالة :٣٥٥املسألة 
 التي اآللة كانت إذا كام مة،ّحمر أمور ارتكاب عىل ّيتوقف إليه الوصول ّولكن

 .ًمباحا اءامل كان وإن ًمغصوبة املاء عىل احلصول يف يستعملها
 ،الوضوء منه حيصل أن يمكن ال األوىل احلالة يف ّاملكلف أن ونالحظ
 قد )اخلامسة إىل الثانية( التالية األربع احلاالت ويف .ّالتيمم هو عليه فالواجب

 لكن ،ّالتيمم له غّسو بل ،به يأمره مل هذا مع الشارع ولكن ّيتوضأ أن يمكن
 املضاعفاتّ كل الّمتحم املاء عىل وحصل الوضوء عىل ّأرص إذا ّاملكلف

 .الوضوء ّوصح منه به ّيتوضأأن ٍعندئذ  عليه وجب ،والصعوبات
. ّوتوفره وجوده من الرغم عىل املاء استعامل ّتيرس عدم :الثاين غّاملسو
 :التالية احلاالت إحدى :املاء استعامل ّتيرس بعدم ونعني

 ألجل املاء من االغتسال أو ؤّالتوض كونيأن : األوىل احلالة :٣٥٦املسألة 
، أو ًمعا والصالة الوضوء استيعاب عن الوقت لضيق ؛ممكن غري الصالة

ًالغسل والصالة معا ُ. 
  ـًمثال ـ للصالة االغتسال أو ؤّالتوض يكونأن : الثانية احلالة :٣٥٧املسألة 

 ٍسبب ّألي أو ملرضه ًنظرا ؛يةّالصح الناحية من ّمرض باإلنسان ولكنّه ،ًممكنا
 .أمده وطول وتفاقمه املرض نشوء يشمل يّالصح والرضر .آخر

 سلُالغ أو الوضوء يف املاء استعامل يكونأن : الثالثة احلالة :٣٥٨املسألة 
 إذا كام للحرج، وسبب ّاملكلف عىل ّشاق ولكنّه ،فيه ّصحي رضر وال ًممكنا
 ًشديدا ًملاأ املاء ذلك استعامل عند اإلنسان ّيتأمل ٍبدرجة نيَبارد واجلو املاء كان

 .له ًحمرجا
 سلُالغ أو الوضوء يف املاء استعامل يكونأن : الرابعة احلالة :٣٥٩املسألة 

 أو الرضر أو اخلطر يف ّاملتوضئ يوقع ٍنحو عىل للعطش ضّالتعر إىل ّيؤدي
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 .الشديد واألمل احلرج
 نفس خطره أو العطش لرضر ّاملتعرض يكون ال قد :٣٦٠املسألة 
 هّهيم ممن ًاّحي ًكائنا أو صيانته، جتب ّنمم آخر ًاشخص بل ،ًشخصيا ّاملتوضئ

 لديه ودعُأ إذا كام ،حفظه عليه جيب أو ،وغنمه كفرسه ،هُدْفق هّيرض أو ،مرهأ
 .حيوان

 عىل أو ،نجاسة ّاملكلف بدن عىل ونيكأن : اخلامسة احلالة :٣٦١املسألة 
 إلزالة يكفي ماء وعنده ؛الصالة يف الواجب للسرت غريه يملك ال الذي ثوبه

 من وثوبه بدنه يغسل أن ّللمكلف فيجوز فقط، للوضوء أو فقط النجاسة
 الثوب يف ّويصيل ّيتوضأأن ًأيضا  له جيوز كام ،للصالة ّويتيمم النجاسة
 . البدن نجاسة مع أو النجس

 من الرغم عىل ّوتوضأ الوضوء عىل ّاملكلف ّأرص إذا :٣٦٢املسألة 
 احلالة يف الوضوء ّصح منهّيف احلاالت اخلمس املتقدمة،  املذكورة الظروف
 . ّتقدم ما عىل اخلامسة يف وكذلك والرابعة الثالثة

 ّتقدم كام ،)٦٣ (ةسألامل يف ّتقدم فقد األوىل احلالة يف وءالوض ّوأما حكم
 .)٦٠ (ةسألامل يف الثانية احلالة يف الوضوء حكم

 أخرب وأ بخربه، أخذ ،املاء وجود بعدم الثقة أخرب إذا :٣٦٣املسألة 
 الرضر احتامل ّجمرد يكفي بل ًأيضا، بقوله أخذ يّالصح بالرضر الثقة الطبيب
 . عادة الناس لدى ّوالرتدد اخلوف عىل يبعث الذي

 ،املكان هذا يف املاء وجود من ًيائسا ّاملكلف كان إذا :٣٦٤ة املسأل
 بيأسه يعمل بل ،الفحص عليه جيب مل ،ًكان موجوداّ أنه ذلك بعد واحتمل
 . السابق
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 أن عىل ،منها ًتطعاقم كان ما أو األرض بوجه ّالتيمم جيب :٣٦٥املسألة 
ًرا ومباحاطاه يكون  .ًيابسا ًطينا أو ًرمال أو ًصخرا أو ًترابا كان سواء ،ً
ّيصح التيمم بل  دامت ما) سمنتإ (و وآجر ّجص من البيوت به بنىُت بام ّ
 من يصنع ما وكذلك ،نعتُوص حرقتُأ وإن األرض من ًمأخوذة هّمواد
 بطالء ًةّمطلي تكن مل إذا) واملوزائيك الكايش (للبناء قطع من سمنتاإل

ّ حتى كذلك ٍةّمطلي غريّ أهنا فيه والغالب األرض، من ٍمأخوذ غري ّخارجي
 .منها نةّامللو

ّويصح التيمم  ).املرمر(  ب العراقية األوساط يف املعروف بالرخام ّ
ّيصح التيمم ماّ كل :٣٦٦املسألة   األرض يف يكون أن بني فيه فرق ال ،به ّ

 يديه فيرضب ،باجلدار ّيتيمم أن لإلنسان وزفيج وحائط، جدار من ًجزءا أو
 .ذكرناها التي األشياء بعض من ًناّمكو كان إذا عليه
 اليشء الذي يرتك أن ّالتيمم ّصحة يف ّالرضوري من ليس :٣٦٧املسألة  
 ّصح منه ٍومصقول ٍّنقي ٍبحجر ّتيمم فمن .ّالتيمم أعضاء يف منه ًا أثربه ّيتيمم
 .ّالتيمم هذا

 :هبا ّيتيمم التي ّاملادة يف يشرتط :٣٦٨املسألة 
 يعني الذي الغبار قبيل من ال ،ًحمسوسة ًواضحة ًيةّكم تكونأن :  ًالّأو
 .الواقع يف موجودة كانت وإن حجم هلا يبدو ال التي الرتاب من ًصغرية ًأجزاء

 .ًطينا جتعلها ٍبدرجة باملاء ًخملوطة تكون الأن : ًوثانيا
ٌمادة ّاملكلف لدى يتوافر مل إذا :٣٦٩املسألة  ّ املتقدمني يف املسألة بالرشطني ّ

ً معا والطني الغبار ّتيرس فإذا الطني، أو األرض غبار من ّتيرس بام ّتيممالسابقة، 
 .بالطني ال ٍعندئذ بالغبار ّيتيممّ أنه :بمعنى ؛الطني عىل َالغبار مَّقد
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 يصبح نحو عىل الغبار جتميع أو الطني جتفيف إلمكانبا كان إذا ،لَأج
 .به ّتيمم ،الغبار معّجت أو الطني ّجف فإذا .ذلك وجب ،ًحمسوسا ًواضحا ًترابا

 كالذهب ،األرض اسم عليه يصدق ال بام ّالتيمم جيوز ال :٣٧٠املسألة 
 العقيقو كالفريوزج أو، أشبه وما والرصاص والنحاس والفوالذ واحلديد
 ،لبسُوي لَيؤك ماّ وكل ،والرماد والكحل كامللح أو ،واملرجان واللؤلؤ
 التي ،ٍّزجاجي ٍبغطاء ةّاملطلي البناء بقطع وال ،باخلشب ّالتيمم جيوز ال وكذلك

 .ًعادة احلديثة احلاممات يف ستعملُت
 غري بعنارص األرض ّمواد من غريه أو الرتاب اختلط إذا :٣٧١املسألة 

ّيصح التيمم فال ـ ًمثال بامللح الرتاب خلط إذا كام ـ ٍأرضية  كانت إذاّ إال به ّ
 الرتاب اسمّ كلها ّاملادة عىل معها يصدق ٍبدرجة ًضئيلة األرضية غري العنارص

 .األرض أو
ً، كان فاقدا به ّالتيمم ّصحي ما عىل احلصول عن عجز من :٣٧٢املسألة 

 ـ ّوجويبال حتياطالا بحسب -ٍاء والرتاب، وحينئذ جيب عليهللطهورين؛ امل
ّالصالة يف الوقت مع التيمم بكل ما يمكن أن جيتمع عليه غبار وإن مل يكن  ّ

 ّتطهر ،ًترابية أو ًمائية ًطهارة به ّيتطهر  ماعىل ذلك بعد قدر ومتى. عليه غبار
 . األساس من ّيصل مل كأنهالنحو السابق، ب هاّصال ٍفريضةّ كل وأعاد

 فعليه ،الصالة وقت انتهاء بعدّ إال ّتيمم أو بوضوء ّيتطهر أن له تحُي مل وإذا
 . خارج الوقتالقضاء

ّإذا متكن املكلف من الثلج ومل يمكنه إذابته والوضوء به،  :٣٧٣املسألة  ّ
َلكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به عىل نحو يتحقق مسمى الغسل، وجب  ّ ّ

ّوإذا كان عىل نحو ال يتحقق الغسل، فيتعني التيمم، وإن كان . بهواجتزأ  ّ َ
ّاألحوط استحبابا له اجلمع بني التيمم واملسح به والصالة يف داخل الوقت ً. 
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 يهّكف بباطن ًاختيارا ّاملتيمم يرضبأن : مّصورة التيم :٣٧٤املسألة 
 ،رضب بال ّالكفني وضع ّجمرد جيزي فال واحدة، ًدفعة األرض عىل جمتمعتني

 متام ًأيضا جمتمعتني هبام فيمسح ،التعاقب عىل هبام أو ٍبواحدة الرضب وال
 احلاجب ييل الذي نفاأل طرف إىل الشعر قصاص من وجبينيه جبهته

 فيمسحهام ،املسح يف احلاجبني دخلُي أن ًاستحبابا وىلَاأل واألحسن مبارشة،
 أطراف إىل الزند من ّالكف اليمنى ظاهر متام مسحيّ ثم جبهته، ًأيضا مع
 ّالكف اليرسى ظاهر متام يمسحّ ثم ّالكف اليرسى، بباطن يمسحها ،األصابع

 .اليمنى بظاهر فعل كام ًمتاما ،ّالكف اليمنى بباطن األصابع أطراف إىل
 األخرى كّبكف يكّكف إحدى ظاهر من  تلمسهما: ّالكف بظاهر ونريد

 ،األصابع بني ما املسح يشمل أن جيب فال هبا، ومسحها هاعلي مرارهاإ عند
 . األخرى عىل ّالكفني إحدى بوضع ًعادة يلمس ال مما غريه وال

 . هبام املسح وقبل األرض عىل رضهبام بعد يديه ينفض أن ّويستحب
 عند رفعه وجب اجلبينني، أو اجلبهة إىل الرأس شعر ّامتد إذا :٣٧٥املسألة 

 . مسحه فيكفي ،بالذات عليها ينبت ماّ أما .سحامل
 املسح يستوعبهأن ّالبد  ،مسحه جيب ّامم ٍممسوحّ كل :٣٧٦املسألة 

 بل املاسح، أجزاء ّبكل االستيعاب هذا يكون أن جيب ال ولكن ،بالكامل
 باطن من األجزاء بعض أي ّالكفني، ببعض املسح ـ ًمثال ـ للجبهة يكفي
 .املسح يف ّالكفني منّ كل تساهم ٍنحو عىل جمتمعتني ّالكفني

 ٌرضبة :ّالكفني بباطن األرض عىل الرضب من الواجب :٣٧٧املسألة 
 رضب ولو .سلُالغ عن أو الوضوء ًبدال عن ّالتيمم كان سواء ،فقط ٌواحدة

 ًخريا نكا ـ ّالكفني لظاهر ًوثانية السابق، بالتحديد للوجه ًواحدة ـ تنيّمر



 الفتاوى.....................................................................................................١٩٢

 . سلُالغ ًبدال عن ّالتيمم كان إذا ّاألخص وعىل وأوىل،
 الباقية، بالثانية األرض عىل فرضب يديه إحدى طعتُق من :٣٧٨املسألة 

 من ٌجزء طعُق ومن .ذلك كفاه ،باألرض ظهرها مسحّ ثم وجهه، هبا ومسح
 اكتفى ،بيديه الرضب عن عجز ومن .ّالكف بمثابة الباقي اجلزء كان ،هّكف

 ،النحو هذا عىلّ حتى ّالتيمم مبارشة عن عجز ومن .رضاأل عىل بوضعها
 . القادر بيد ال ،العاجز بيد واملسح الرضب يكون أن عىل قادر، آخر مهّيم

 ،ّالكفني بباطن األرض عىل واملسح الرضب ّتعذر إذا :٣٧٩املسألة 
 من مسحه جيب ما به مسحو ،بظاهرمها رضب ،بظاهرمها ذلك وأمكن
 .ّالتيمم أعضاء

 حكم فحكمه ،ٌجبرية ّالتيمم أعضاء بعض عىل كان إذا :٣٨٠املسألة 
 هبا ويمسح عليها فيمسح ،ٌجبرية وضوئه أعضاء بعض عىل كان إذا ّاملتوضئ

 . اإلنسان برشة من تسرته ما بمثابة تعتربّ أهنا أساس عىل
 

 يف ّتقدم كام ،وطهارته به ّيتيمم الذي الصعيد إباحة: ًأوال :٣٨١ املسألة
 .ذنهإ بدون الغري يملكه ٍبرتاب أو بالنجس، ّالتيمم جيوز فال) ٣٦٥ (ةسألامل

 كان وسواء .ّتقدم كام ،ٌعبادة ّالتيممّ ألن القربة،ّنية : ًثانيا :٣٨٢املسألة 
 ال ،سلُالغ عن التعويض أجل من أو ،الوضوء عن ويضالتع أجل من ّالتيمم
 أن الرضوري من وليس .تعاىل اهللا إىل القربة  سوىٌيشء ّالتيممّ نية يف جيب
 .اضطرارية طهارة كونه أو ،سلُالغ ًبدال عن أو ،الوضوء ًبدال عن كونه ينوي

 ّاملقرر وترتيبها اتسلسله حسب ّالتيمم بأفعال يأيتأن : ًثالثا :٣٨٣املسألة 
مسح ي ّثم ـ السابق التحديد عىل ـ الوجه مسحي ّثم بالرضب فيبدأ ،ًسابقا
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 مّوقد خالف فلو .ّالكف اليرسى مسح ظاهري ًوأخريا ّالكف اليمنى، ظاهر
 .ذلك هِيكف مل ،رّخأو

 مع ،ّالتيمم عملية بنفسه املسؤول ّاملكلف يبارشأن : ًرابعا :٣٨٤املسألة 
 . ذلك من ّالتمكن

 أو املاسح العضو عىل واحلاجب احلائل وجود عدم: ًخامسا :٣٨٥املسألة 
 .وحائل حاجب ألنه ؛ّالتيمم عند اخلاتم نزع جيب هلذاو. املمسوح العضو

 ،األعضاء ومسح ّبالكفني الرضب بني التتابع: ًسادسا :٣٨٦املسألة  
 الذي النحو عىل ،واملسح الصعيد عىل الرضب بني الطويل الفصل وعدم
 .ًعرفا واملسح الرضب بني االرتباط عدم إىل ّيؤدي

 ّالتيمم عند ّاملتيمم يشغله الذي كانامل يكونأن : ًسابعا :٣٨٧املسألة 
ولو كان الرتاب ّ حتى ،ّتيممه بطل ،فيها ّوتيمم غريه دار غصب  فإذا.ًمباحا

ًه ملكا شخصيا لهّالذي يتيمم ب ًّ. 
 :وهي ،حتقيقها ّتيممبامل حيسن أمور هناك :٣٨٨املسألة 
 مجيع طهارة الرضوري من وليس. طاهرة ّالتيمم أعضاء تكونأن : ًأوال
 . فقط األعضاء تلك طهارة تكفي بل ،النجاسة من البدن

ّالكف  سحم ويبدأ أسفل، إىل الشعر منابت من الوجه مسح يبدأأن : ًثانيا
 أطراف من أو ،أعىل إىل احلاجب من مسح فلو .األصابع أطراف إىل الزند من

 .ًصنعا سنُحي مل ،الزند إىل األصابع
 .وقتها دخول بعد ،للصالة ّالتيمم يكونأن : ًثالثا 

 ذكرناها التي ةواجبال الرشوط رّووف ،األمور هذه ّاملتيمم رّيوف مل ولو
 . ذلك كفاه ،ًسابقا
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 ينقض ما ّبكل انتقض ،الوضوء عن ًبديال كان إذا ّالتيمم :٣٨٩املسألة 
 تبقى أن رشيطة ،الوضوء ّبتيرس ذلك إىل ًإضافة وينتقض ويوجبه، الوضوء
 ،ّالتيمم مفعول ٍحينئذ ينتهيّ أنه :بمعنى للطهارة، ّيتسع ًأمدا القدرة هذه

 .الوضوء إىل بحاجة ّاملكلف ويكون
 إىل ّاملكلف يبادر فلم الزمن من ًكافية ًبرهة الوضوء ّتيرس إذا :٣٩٠سألة امل

 ،السابق ّتيممه عىل يعتمد أن ّللمكلف جيز مل ،الوضوء عليه ّتعذرّ ثم الوضوء
 .الوضوء ّبتيرس انتقض قد السابق ّتيممهّ ألن ّالتيمم، دّجيد ّالبد أن بل

 ينقض ما ّبكل انتقض ،سلُالغ عن ًبديال ّالتيمم كان اإذ :٣٩١املسألة 
 مفعول انتهاء :بمعنى ،سلُالغ ّبتيرس ذلك إىل ًإضافة وينقض ويوجبه، سلُالغ

 ّالتيمم هذا ينتقض وال ،سلُالغ إىل ٍبحاجة ّاملكلف ويكون ،بذلك ّالتيمم
 باجلنُ ّتيمم فلو .)األصغر احلدث (الوضوء يوجب بام سلُالغ عن البديل

 من ّيتوضأ أن وعليه ،املفعول نافذ اجلنابة عن ّتيممه بقي ،بال أو نامّ ثم ًمثال 
 .ًبدال عنه ّتيمم الوضوء ّيتيرس ملن إو ًا،ّمتيرس كانن إ النوم أو البولأجل 

 ،بالت أو نامتّ ثم احليض سلُغ ًبدال عن احلائض ّتيممت إذا وكذلك
ًبدال  ّتيممتّ وإال أمكن، إن ّتتوضأ نأ ّوإنام عليها ،هذا ّتيممها تعيد ال فإهنا
 .الوضوء عن

ُاملتيمم  جدإذا و :٣٩٢املسألة   :حاالت فله َاملاءّ
 ،ّالتيممني كال فينتقض ،ً معاوالوضوء للغسل يكفي ًماء جيدأن : األوىل

 . ّويتوضأ يغتسل أن وعليه
ّمس  غسل نع ّتيممه فيبقى ،ّخاصة للوضوء يكفي ًماء جيدأن : الثانية

 . ّيتوضأ أن وعليه ،اآلخر ّالتيمم وينتقض ،املفعول نافذ ّامليت
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 ويف ،ًمعا والوضوء للغسل يكفي وال للغسل يكفي ًماء جيدأن : الثالثة
 ذلك وكفاه ،ّامليتّس مل يغتسل أن عليه وجيب ّالتيممني كال ينتقض احلالة هذه
 ). ١٥٢( ةسألامل يف وءالوض عن الغسل هذا جزاءإ من ّتقدم ملا ؛الوضوء عن

 

 املطلوبة بالصورة به ِيأت ملّ بأنه علمّ ثم ّاملكلف ّتيمم إذا :٣٩٣املسألة 
 من األخري باجلزء ـ ًمثال ـ ِيأت ملّ بأنه علم وإذا إعادته، عليه  وجبت،ًرشعا
 عىل مىض قد يكن ملن إ عليها مسح) ّالكف اليرسى ظهر عىل املسح( ّالتيمم
 .األساس من ّالتيمم أعادّ وإال ،طويل وقت ّالتيمم

ّيشك ويرتدد قد :٣٩٤املسألة   بعد أو ،ّالتيمم عملية ّيؤدي وهو ّاملتيمم، ّ
 هاّأد أو ّالتيمم، واجبات من واجب عن وغفل ذهل هل: ويفرغ منها خيلو أن

  يصنع؟ فامذا والكامل، بالتامم
 :وهنا صور. هّوشك ّاملتيمم حلال ًتبعا التفصيل يستدعي باجلوا

 ّشك يفّ ثم بعضها أو ّالتيمم أجزاء بكامل أتى قد كان ذا إ:الصورة األوىل
 ما ّأن عىل يبني بل ،هّلشك أثر فال ؟أوال ٍصحيحة ٍبصورة َيّدُأ هل به تىأ ما ّأن
 .صحيح منه وقع

ًأيضا  جبينه مسح هلّ أنه  يفّيشكّ ثم جبهته ّبكفيه يمسح أن :ذلك ومثال
 . ّتيممه يكمل ّالشك بل هلذا أثر فال ؟ال أو

ّشك املتيممإذا  :الصورة الثانية  األساس من األرض عىل يديه رضب يف ّ
 هّكف ظهر بمسح يبدأ أن قبل جبهته مسح يف أو جبهته، بمسح يبدأ أن قبل

 أو اليرسى،ّ كفه ظهر بمسح يبدأ أن قبل اليمنىّ كفه ظهر مسح يف أو ،اليمنى
 أن عليه وجب التتابع، ويفوت ّاملدة تطول أن قبل اليرسىّ كفه ظهر مسح يف

 .ّشك فيه ما ّيؤدي
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ّشك املتيممإذا  :ةلثالصورة الثا  األساس من األرض عىل يديه رضب يف ّ
 إذا وكذلك ّتيممه، يواصل بل بيشء، ّشكه فليس ،جبهته بمسح بدأ أن بعد

ّ كفه مسح ّشك يف أو اليمنى،ّ كفه بمسح بدأ أن بعد جبهته مسح ّشك يف
ٍمدة بعد اليرسىّ كفه مسح ّشك يف أو اليرسى،ّ كفه بمسح بدأ أن بعد اليمنى ّ 
 . ّالتيمم عن االنرصاف من طويلة

 ّالتيمم هذا ّأن يف أو ؟أوال ّتيمم هلّ أنه ّالشك يف أحكام :٣٩٥املسألة 
 منها وفرغ هاّصال التي أو ّيصليها، التي الصالة هذه ّأن يف أو ؟ال أو انتقض

 العضو أو املاسح العضو عىل احلاجب وجود يف أو ؟ال أو هلا ّتيمم هل
 تلك بيان ّتقدم وقد ،ًمتاما الوضوء يف رظّالشك املنا كأحكام ،املمسوح
 ).١٣٧(، و)١٣٦(، و)١٣٢(، و)١٣١(و) ١٣٠( سائلامل يف األحكام

 

 عرش وهي ـ ّالتيمم فيها جيوز التي احلاالت ّ أن:ّتقدم ما ضوء يف نالحظ
 :قسمني إىل األحكام أساس عىل تصنيفها يمكن ـ ٍحاالت

 العمل وقت ضيق أجل من فيه املاء استعامل ّتيرس عدم كان ما: أحدمها
 . ومعاىف سليم ّواملكلف ،موفور فاملاء ذلك ولوال ،له الوضوء يراد الذي

 األخرى األسباب أجل من فيه املاء استعامل ّتيرس عدم كان ما :واآلخر
 اإلنسان كون أو ،املاء ّتوفر عدم قبيل من احلاالت، سائر يف لناهاّفص التي

 .األحكام يف خيتلفان القسامن وهذان. ذلك ونحو ًمريضا
 عن ًضاّومعو ًجائزا فيه ّالتيمم يكون ،لّاألو فالقسم :٣٩٦املسألة 

 ذلك كان سواء وقته، ضاق الذي العمل ذلك إىل بالنسبة سلُالغ أو الوضوء
ًمستحبة ًعبادة  أو ـًمثال ـ الفجر كصالة ًواجبة ًفريضة العمل  وقد وقت هلا ّ
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 سبيل ًواجبا عىل ًعمال أو ،الليل كصالة ،للوضوء ّيتسع ومل وقتها ضاق
 ٍإنسان حياة نقاذإل ًفورا املسجد ُدخول باجلنُ عىل وجب إذا كام ،الفور

 وجب أو ويدخل، ّفيتيمم ،سلُللغ ًسعاّمت الوقت يكن ومل فيه للخطر ّيتعرض
ًيمس فورا أن ّاملتوضئ غري عىل  يف يّالرتد من نقاذهإل الرشيف املصحف كتابة ّ

 جيوز احلاالت هذهّ كل ففي .ّالتيمم من بأكثر الوقت يسمح ومل النجاسة
 .وقته ضاق الذي العمل ذلك ّبالتيمم
ًرشطا رضوريا الطهارة تكون أن ًأيضا بني ذلك يف فرق وال  ذلك يف ً
ّأي ال تصح : ونعني بالرشط الرضوري يف العبادة (وقته ضاق الذي العمل

ًرشطا كامليا أو ّاملتقدمة، األمثلة يف كام) العبادة بدونه، بل تقع باطلة واملراد  (ً
طهارة ولكن وقوعها مع ّأن العبادة تصح بدون ال: بالرشط الكاميل يف العبادة

 تأخري جيز ومل وقتها ضاق إذا ،ّامليت عىل للصالة ّكالتيمم )الطهارة أفضل
، وإن كانت الصالة عىل ّامليت عىل ّويصيل ّيتيمم أن للمريضّ فإن ،اجلنازة

 .ها مع الطهارة أفضلًاألموات جائزة وصحيحة بال طهارة أيضا، لكنّ
 فال ،وقته ضاق الذي العمل ذلك غري القسم هذا يف ّبالتيمم ّصحي وال
 هبذا يكتفيأن  ـ ه إليناأرش الذي النحو عىل ـ الليل لصالة ّيتيمم ملن جيوز
 .الرشيف املصحف كتابة ّملس أو الفجر صالة ألداء ّالتيمم

 أو الوضوء عن ًضاّمعو فيه ّالتيمم يكون الثاين والقسم :٣٩٧املسألة 
 :التالية لألمور بالنسبة سلُالغ

 كتابةّ مس من املغتسل غري أو ّاملتوضئ غري عىل حيرم ما ملامرسة: ًالّأو
 .ذلك وغري السجدة آيات وقراءة املساجد دخول أو ،املصحف
 .الطهارة عىل للكون: ًثانيا
ّتستحب من أجلها  أو ،الطهارةفيها  طرتشت ٍمؤقتة ٍعبادةّ كل ملامرسة: ًثالثا
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ًمستمرا املاء استعامل ّتيرس عدم كان إذا الطهارة  كالظهرين ،بكامله وقتها يف ّ
 .املغرب إىل الظهر من مرضه ّاملستمر املريض إىل بالنسبة
ّتستحب من أجلها  أو ،الطهارةفيها  طرتشت عبادةّ كل ملامرسة :ًرابعا
 أن يريد اجلنب أو ،جعفر صالة ّيصيل أن يريد كاملريض ،تةّمؤق وغري الطهارة

 .ويقرأ ّويصيل ّيتيمم أن لهّ فإن ،السجدة آيات فيها التي مالعزائ سور يقرأ
ًمرة هبا اإلتيان ّاملكلف من املطلوب يكون التي العبادة :٣٩٨املسألة  ّ 

 القضاء، كصالة ،بالوضوء مرضه من شفائه بعد ّيؤدهيا أن وبإمكانه ،واحدة
 مرضه حال يف هلا ّتيممبال يكتفي فال ،ٍقضاء صالة عليه كان إذا املريضّفإن 
ًمتيمام هبا تيانواإل  ما إىل تأجيلها وبإمكانه هلا وقت ال عةّموس صالة اّألهن ؛ّ
 .الشفاء بعد

 ،هلا وقت وال عةّموس ًأيضا عبادة جعفر صالة ّنإ: تقول قد :٣٩٩املسألة 
 ؟ُ وبني ما ذكر يف املسألة السابقةبينها الفرق فام

ًمرة منها املطلوب ليس ـ ًمثال ـ جعفر ةصال ّنإ: اجلواب  بل ،فقط ًواحدة ّ
 الصالة هذه ّيصيل أن يف له صّيرخ مل لو فاملريض .حنيّ كل يف مطلوبة هي

ّ فإن ،القضاء عليه من لذلك ًوخالفا املطلوب،  منٌيشء فاته فقد ،ّبالتيمم
 املرض نكا إذا ،لَأج. الشفاء بعد حتصل وهي ،واحدة ّمرة القضاء يف املطلوب

ًمستمرا املاء استعامل عن آخر ٍعائق ّ أيأو  .ويقيض ّيتيمم أن له كان ،ًدائام ّ
ّكلام تيمم :٤٠٠املسألة   ،ّالتيمم هاغّوسي التي األمور حدأل ّاملكلف ّ

 ،الليل لصالة ّوتيمم فأجنب ًمريضا كان فمن .األمور تلك سائر له جازت
 ،العزائم سور يقرأ وأن ،ونافلته الفجر صالة مّالتيم بذلك ّيصيل أن له كان
 ،ّالتيمم ينقض ّابيشء مم ّتيممه ينتقضّ حتى وهكذا ،جعفر صالة ّيصيل نأو

 .ّتقدم ما عىل
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 الطهارة له ّيتيرس ال وهو ّاملكلف عىل الصالة وقت دخل إذا :٤٠١املسألة 
 من األخرية الفرتة يف املائية رةالطها له ستتاحّ بأنه ٍيقني عىل كان  فإناملائية،
 صالته رّأخ فإذا ،يغتسل أو ّيتوضأ لكي احلني ذلك إىل الصالة رّخأ ،الوقت

 .ّوصىل ّتيمم ،اعتقاده خالف عىل ّاستمر العذر ّ أنوصادف
 يف له ستتاح املائية الطهارة ّ بأنٍيقني عىل الوقت دخول عند يكن مل ّوأما إذا

 من ييأس مل ولوّ حتى ،ّويصيل ّفيتيمم الصالة إىل يبادر أن أمكنه ،الوقت آخر
 الصالة بعد املاء استعامل له ّتيرس إذا ولكن املستقبل، يف املائية الطهارة ّتيرس
 اغتسل أو ّتوضأ ،سلُالغ أو الوضوء مع ًثانية إلعادهتا سعّمت الوقت ويف

 استعامل له ّتيرسّ ثم الصالة وقت انتهى أن إىل العذر به ّاستمر وإذا .وأعاد
 .صالته من مىض ما يقيض أن عليه جيب مل ،املاء

 له ّيتيرس ال ّنممً فعال وهو ٍقضاء صالة ّاملكلف عىل يكون قد :٤٠٢املسألة 
 ّيتيمم أن له جيوز  فهل،ًشيئا مستقبله عن يدري وال ـ ًمثال كاملريض ـ الوضوء
  اء؟الشف من اليأس له حيصلّ حتى ينتظر أو ،ويقيض

 ذلك بعد له ّتيرس إذا ٍوحينئذ ،ويقيض ّيتيمم أن له جيوزّنه إ: اجلواب
ّ بأنه البداية من ٍيقني عىل كان ّوأما إذا. به أتى بام ِيكتف مل ،املاء استعامل

 .االنتظار فعليه ،املستقبل يف الوضوء له ّويتيرس مرضه من شاىفُسي
 له ّيتيرس حني إىل صالته لّيؤجّ أنه فيها ناقل التي احلاالت يف :٤٠٣املسألة 
 فاجلنب .أخرى لغاية ّالتيمم له جيوز الّ أنه بذلك نعني ال ،املاء استعامل
 عىل وهو الفريضة صالة وقت بداية يف سلُالغ من ّيتمكن ال الذي املريض
 أجل من ال ،ً فعالّيتيمم أن يمكنه ،الوقت آخر يف ذلك من ّسيتمكنّ بأنه ٍعلم
 كتابة ّومس املساجد دخولً فعال له تاحُي أجل أن من بل ،الفريضة ةصال

 .ذلك ونحو ،املصحف
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 عن ذلك كفاه ،اجلنابة سلُغ ًبدال عن اجلنب ّتيمم ذاإ :٤٠٤املسألة 
 يشء من حصل وإن .الوضوء يوجب ما ّالتيمم بعد حيصل مل ما ،الوضوء
 .ّتيممّال  وإ،ًميسورا الوضوء كانن إ ّتوضأ ،ذلك

 ّكمس ـ سلُالغ موجبات من اجلنابة سوى له حصل منّ كل :٤٠٥املسألة 
 الوضوء يوجب ًأيضا ما لديه حصل قد الوقت نفس يف وكان ـ وغريه ّامليت
 وال سل،ُالغ ًبدال عن ّيتيمم أن فعليه ،سلُالغ له ّيتيرس ومل بعده أو ذلك قبل

 ّتيممّ وإال ذلك، أمكنهن إ ّيتوضأأن ًأيضا  عليه بل ،الوضوء عن ذلك يكفيه
 .ًأيضا الوضوء ًبدال عن

 ،سلُالغ يوجب ما لديه وحصل ٍوضوء عىل كان منّ كل :٤٠٦املسألة 
ّيمس مي ّكاملتوضئ ٍتيمم أو ٍوضوء إىل حيتج مل ،ّفتيمم يغتسل أن له تحُي ومل ًتاّ ّ 
 .ًباقيا يزال ال وضوءهّ ألن ؛ًبدال عنه

ّيمس مي كالرجل ،ٍواحد ٍسلُغ من أكثر عليه وجب من :٤٠٧املسألة   ًتاّ
ًميتا، ّومتس حيضها من تربأ واملرأة وجينب،  فهل سل،ُالغ عن منهامّ كل ويعجز ّ
 املوجب دبعد والتكرار دّالتعد ّالبد من أو ،سلنيُالغ عن واحد ّتيمم يكفي
  سل؟ُللغ

 عىل ،ً معالألمرين واحد غسل يكفي كان كام ،واحد ّتيمم يكفي: اجلواب
  .)١٥٣ (ةسألامل يف مّتقد ما

 ،اجلنابة سلُغ ّاملتيمم هذا عىل الثابتة األغسال أحد كان اإذ :٤٠٨املسألة 
ّفالبد  ،اجلنابة سلُغ منها يكن مل ّوأما إذا .عنه بديل ّتيمم أو وضوء إىل حيتج مل

ٍتيمم أو ٍوضوء إىل ،غسالاأل عن ّالتيمم عىل ًإضافة  أحد كان إذا عنه ٍبديل ّ
 قد كان أو الوسطى،  كاالستحاضة،ًأيضا للوضوء ًموجبا الغسل موجبات
 .النوم أو كالبول ،ّخاصة الوضوء يوجب ما منه حصل
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 ويغسل عنها، هَّيتنز أن املسلم عىل جيب ما :ًورشعا .القذارة: ًلغة النجاسة
 النجاسة ّتسمى وقد .الطهارة :النجاسة مقابل ويف .الصالة عند منها يصيبه ما

 كام ،اخلبث من الطهارة أي ،اخلبيثة بالطهارة منها الطهارة ّوتسمى ،باخلبث
 .املاء أحكام فصل يف ّتقدم
ٌمعينة ُأشياء: النجسة باألعيان داراملو  وقذرة نجسة اّ بأهنالرشيعة حكمت ّ

 .قذر ليشء آخر املالقاة من النجاسة هذه تكتسب مل أي أصيلة، بصورة بطبيعتها
 النجاسة تكتسب ولكنّها ،بطبيعتها طاهرة أشياء: ّتنجسبامل داراملو

 عني عن له ًييزامت ؛ّباملتنجس أحدها ّويسمى .قذر أو  نجسٍليشء باملالقاة
 .ّ متنجسٌيشء البول يصيبها التي يدالو،  النجس عني فالبول .النجس

 باستثناء ،عنه هّالتنز جيب ًرشعا ال طاهر فهو ،جسمّ كل :٤٠٩املسألة 
 .األعيان تلك بسبب ّتتنجس التي األشياء أو النجسة، األعيان

ّ 

 من خترج التي الفضالت أردأ (الغائط أو البول اسم عليه يطلق ماّكل 
 وال ،ًعينا نجس فهو) والرشاب الطعام بسبب احليوانات من وغريه اإلنسان
 من الفضلتان هاتان خرجت إذا ما بني النجاسة يف فرق وال .بحال يطهر
 امّفإهن ؛اعتيادية غري ٍبصورة أو اعتيادية ٍبصورة غريمها، من أو ،رُبُّوالد لُبُالق

 .حال ّ أيعىل نجسان
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 مما الطري حلم كان سواء ،طاهرة بأقسامه الطري فضالت :٤١٠املسألة 
 .كالبازي يؤكل ال مما أو ،ًرشعا كاحلامم ه أكلجيوز
  سواء طاهر،ًرشعا حلمه كلأ جيوز حيوانّ كل فضالت :٤١١املسألة  
 ّوالدواب واإلبل والبقر كالغنم ،يواناتاحل أصناف سائر من أو ًطريا كان

 العذرة عىل احليوان يعيش ال أن رشيطة ذلك، وغري والدجاج والبغال واخليل
 دام ما ًنجسة فضالته وكانت ،ذلك أجل من مّرُحّ وإال ،حلمه ّيشتدّ حتى ًأمدا
 .النحو هذا عىل

ّ حتى طاهرة ًرفا،ع حلم هلا ليس التي احليوانات فضالت :٤١٢املسألة 
 .، كفضالت العقرب واخلنفساءًرشعا ًاجائز كلهاأ يكن مل ولو

 

 .ال أم حلمه كلأ جيوز مما كان سواء حيوان،ّ كل ومن اإلنسان من نجس فهو
ّوإنام ، ٍةّوقو ٍبدفع العروق من دمها جيري ال التي احليوانات :٤١٣املسألة 

 فهو مني هلا كان إذا احليوانات هذهّ فإن واحلرشات، ككالسم ًرشحا جيري
ُ ويعرف عادة أن دم احليوان جيري بدفع وقوة أو ال حني يذبح، فريى .طاهر ّ ّ ً

 .كيفية اندفاع الدم
 ّأن عىل دليل الّ أنه سبق فقد ّوأما املرأة واضح، الرجل ّمني :٤١٤املسألة 

 باجلمع حتتاط ٍماءّ كل من وثياهبا بدهنا ّوتطهر سلتغت هذا مع ولكنّها ،ًاّمني هلا
 ).١٧٤ (ةسألامل يف ّتقدم ما عىل ،والوضوء اجلنابة غسل بني بسببه

 والبول، املني غري رَخأ أشياء اإلنسان بلُق من خيرج قد :٤١٥املسألة 
. الوضوء نواقضّ أول يف تفسريها ّتقدم وقد. والودي والوذي املذي: وهي
 .منها املوضع سلَغ جيب وال ،طاهرة األشياء وهذه
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 والشعر العظمّ حتى ،فيهام ما ّبكل ًوذاتا ًعينا نجسان واخلنزير الكلب
 والكالب بّاملسي الكلب بني ٍفرق غري من تني،ّومي نيّحي ،والظفر ّوالسن

 ،اجلرائم اكتشاف عىل نةَّاملمر أو ،الصيد عىل بةَّاملدر أو،احلراسة يف املستخدمة
 . الكالب من هاوغري

 ومها البحر، خنزير وال البحر كلب النجاسة تشمل ال :٤١٦املسألة 
 بالكلب هلام ًتشبيها واخلنزير الكلب اسم عليهام يطلق انّبحري حيوانان
 .ينيّالرب واخلنزير

 اختالف عىل طاهر احليوانات من نزيزواخل الكلب عدا ما :٤١٧املسألة 
 .والفأر والعقرب واألرنب الثعلبّ حتى أصنافها،
 

 مات فإذا ،ّتقدم  ماعىل واخلنزير كالكلب بالذات ًنجسا احليوان يكون قد
 .السبب ّبتعدد وتعاضدت النجاسة تضاعفت

 باملوت سّتنج مات  فإن،ًاّحي دام ما الطاهر احليوان حول هنا والكالم
ٍفكل حيوان. فقط  بامليتة ونقصد .بامليتة ّويسمى ،ًنجسا أصبح مات إذا ٍطاهر ّ
 فرق غري من الرشعي، الوجه عىل ُأن يذبح بدون مات ما :ّامليت احليوان أو
 الوجه غري عىل ًذبحا أم ،ًخنقا أم ،ًقتال أم ًطبيعيا ًموتا مات قد يكون أن بني

 غري أم اللحم مأكول يكون أن بني فرق ًوأيضا ال. ذلك غري أم الرشعي،
 .مأكول

ّوأما ما ذبح عىل الطريقة الرشعية فهو طاهر، ويسمى باملذكى ّ ُ 
 طاهر، هّمني أن ّتقدم الذي احليوان: نجاسة امليتة من يستثنى :٤١٨املسألة 
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 السمك ومنه طاهرة تهميتّ فإن ودفع، ةّبقو عرقه من دمه جيريال  ما وهو
 .احلرشات من وغريها والعقرب ذبابوال

 هذا أو ـ ًمثال ـ األرض عىل الزاحف هذا أن يف شككنا إذا :٤١٩املسألة 
 له ليس أو ودفع ةّبقو جيري دم له هل: ّ أو أي حيوان آخربجناحيه الطائر
 .منه امليتة بطهارة حكمنا ؟ذلك

 املسلم ّامليت ويطهر كاحليوان، باملوت ينجس اإلنسان :٤٢٠املسألة 
 .) ٢٦٨ (ةسألامل يف ّاملتقدم الوجه عىل األموات، غسل بتغسيله

 فهو ،ًسقطا صارّ ثم فيها ّتحركي ًمرحلة بلغ إذا احلمل :٤٢١املسألة 
 ،ًأيضا ًميتة اعتباره ًاحتياطا فالالزم ذلك قبل ًسقطا صار وإذا ،باملوت نجس
 .لبيضةا يف الفرخ وكذلك

 الدم فيها جيري التي األجزاء منه ينجسّ إنام باملوت النجس :٤٢٢املسألة 
 الصوف: ذلك ومن. ينجس فال الدم فيها جيري ال ّوأما ما احلياة، فيها ّوتدب
 واملخلب والقرن والظفر واملنقار والريش مظوالع ّوالسن والوبر والشعر
 جيوز ٍحيوان ميتة بني امليتة من األشياء هذه طهارة يف فرق وال. ذلك وغري

 .كلاأل مّحمر ٍحيوان وميتة كلهأ
 الّ أهنا يعني ال املوت بسبب األشياء هذه نجاسة عدم من ذكرناه وما
 يصبح الرطوبات تلك يشء منها القى فإذا رطوبات، من امليتة يف بام ّتتنجس
ًمتنجسا ّ. 

 من انفصل ًأيضا لو ينجس ،امليتة من ينجس ٍجزءّ كل :٤٢٣املسألة 
 .نجسة كانت رجله أو الغنم ليةإ قطعت فلو .ّاحلي احليوان
 بالفضالت يكون مما اإلنسان أو احليوان جسم من ينفصل بام باس وال
ًوهو حب صغري خيرج من اجلسد، ويسمى عرفا بالفالول ـ لولؤكالث أشبه ّ   ـ ّ
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 يعلو وما باملوس، واحللق بالتمشيط خترج الرأس وقرشة ،اجلرب وقشور
 عن ينفصل وما ،هاّقص عند باألظفار صلّيت وما الربء، عند والشفة اجلرح
 العرف هّيعد ال مما ذلك وغري االستحامم، عند باحلجر هّحك حني القدم باطن
 .قيمة ًشيئا ذا

 جوف يف البيضة كذلك ،تةّاملي يف الريش ينجس ال كام :٤٢٤املسألة 
ّ أما ،ًاّطري كان ولوّ حتى عىلاأل القرش اكتستن إ طاهرة فإهنا ،ّامليت رالطائ
 .ًوحتريام ًحتليال البائض عىل جيري ما عليه فيجري البيضةأكل 

 تّاملي احليوان رضع يف املوجود احلليب هل :تسأل قد :٤٢٥املسألة 
  ال؟ أو ،امليتة نجاسة تشمله

 املوجود فاحلليب ،كالغنم اللحم مأكول ملذكورا احليوان كانن إ :اجلواب
 فحليبه ـ ةّكاهلر ـ اللحم مأكول غري كان ّأما إذا .طاهر موته عند رضعه يف

 .نجس
 ما فيها الغزال يف جلدة وهي ،املسك رةأف عن تسأل قد :٤٢٦املسألة 

  ؟ الرائحة طيب الدم يشبه
 .تّمي أم ّحي ٍزالغ من خذتُأ سواء ،طاهرةّ إهنا :اجلواب
 عند العادة جرت فقد امليتة، نفحةإ حكم ًأيضا عن تسأل قد :٤٢٧املسألة 
 معدته يستخرجوا أن ارتضاعه حال العنزة ابن مات إذا املوايش أصحاب

  إنفحة؟ ّوتسمى كاجلبن فتجمد باللبن ٍةّمبتل ٍشعرة يف ويعرصوها
، لكن جيب غسل وشعره ّامليت حليوانا كصوف ،ًمتاما طاهرةّ إهنا :اجلواب

 .ظاهرها إذا القت أجزاء امليتة مع الرطوبة
   من مأخوذ هو هل: ٍجلد أو ٍشحم أو ٍحلم يف ّكلام شككنا :٤٢٨املسألة 

 من مأخوذ أو ًطاهرا، يكون لكي) ىَّمذك (الرشعي الوجه عىل بحُذ حيوان
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 يف كان سواء ًرشعا، طاهر فهو ذلك يف ّكلام شككنا ،ًنجسا يكون لكي ٍةتّمي
 هذه من الكافر وحيازة املسلم حيازة بني فرق وال ،ٍكافر أو ٍمسلم حيازة
 .الناحية

 جيوز وال مةّحمر هي  كذلك،ًرشعا ًنجسة تكون كام امليتة :٤٢٩املسألة 
 .يشء منها يف أو جلدها يف الصالة وال ،حلمها من األكل

 يف يكن مل إذا ـ ًجلدا أو ًحلام ـ ىّمذكّ أنه يف فاملشكوك ،ساألسا هذا وعىل
 وإذا .طهارته من الرغم عىل ،فيه الصالة وال ،منه األكل ّحيل فال املسلم حيازة
 تشعر ًمعاملة معه يتعامل ٍنحو عىل استعامله معرض ويف املسلم حيازة يف كان
 األكل وجيوز ،حالل هوف ـ للبيع اللحم يعرض املسلم ابّكالقص ـ ىَّمذكّبأنه 
 .الصالة يف اجللد لبس جيوز كام ٍحينئذ، اللحم من

 يد من خذهأ قد املسلم بأن نعلمأن : وهي واحدة حالة ذلك من ويستثنى
 احلديث وسيأيت .حيرم احلالة هذه ففي ،وحتقيق ٍفحص بدون ًاّعفوي ًاأخذ كافر
 .األطعمة كتابو الصالة كتاب من مواضعها يف أخرى ّمرة احلرمة عن

 عىل َّيذك مل اجللد أو الشحم أو اللحم هذا ّ بأنعلمنا إذا :٤٣٠املسألة 
 .مسلم أو كافر حيازة يف كان سواء ،ًمعا ونجس حرام فهو ،الرشعي الوجه

 

 ّامم احليوان كان وسواء ،حيوان أو إنسان من كان سواء ،ًعينا نجس الدم
 . حلمه يؤكل ال ّامم  أوًرشعا حلمه أكل جيوز

 كدم ،ودفع ٍةّبقو العروق من دمه جيري ال الذي احليوان دم :٤٣١املسألة 
 .طاهرّ فإنه ،السمك

 ،أشبه وما كبدها أو الذبيحة حلم يف ويرسب يبقى ٍدمّ كل :٤٣٢املسألة 
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 عرف يف ّويسمى ،طاهر فهو ،النحر أو الذبحّ حمل من املعتاد دمها خيرج بعدما
 .الذبيحة يف فّاملتخل بالدم الفقهاء

 البعوض من ونحومها لّوالقم الربغوث هّيمتص الذي الدم :٤٣٣املسألة 
 من أو اإلنسان من احليوانات هذه هّمتتص ما ّ إن،ّأصيل دم له ليس الذي

 تزاجهوام له ًطاهرا بامتصاصها يصبح األصلية الدماء ذات احليوانات
 .بجسمها

 وإن طاهرة ،البيضة يف وجودها فقّيت قد التي الدم ُقطرة :٤٣٤املسألة 
 .ًحراما ابتالعها كان

 ،بنّلل سّومنج نجس فهو ،احللب عند اللبن يف يوجد قد ّوأما الذي
 ّوتسمى ،الدم من جامدة ًقطعةّ األيام مع تصري التي النطفة يف األمر وكذلك
 .نجس فهو الدم  منٌيشء العلقة هذه من رشح إذاه ّ فإن،ًعلقة

ّشك املكلف إذا :٤٣٥املسألة   أم ،ٌدم بدنه أو ثوبه عىل األمحر هذا ّ أنهل ّ
 من ٍجرح من خرج أصفر ٍسائل ّشك يف إذا وكذلك ًرشعا، بطهارته حكم ؟ال

 .ارتهطه عىل يبنيّ فإنه ؟ال ْأو دم هو هل ونحوه ّاحلك عند أو بدنه
 ولكنّه ريب، بال ٌدم بدنه أو ثوبه عىل األمحر هذا ّ بأنعلم إذا :٤٣٦املسألة 
 ال الذي السمك من أو ،ًنجسا يكون كي ـ ًمثال ـ الغنم دم من هو ّشك هل
 .طاهر فهو ؟ًطاهرا يكون كي ٍةّبقو عروقه من دمه جيري

 من هوّما إ: شيئني أحد من خيلو ال دمال هذا ّ بأنعلم إذا :٤٣٧املسألة 
 دماؤه حيوان من أو ،آخر إنسان من أو ،منه تهّامتص ٍبعوضة من ّما هوإو بدنه
 تطهري جيب ٌنجس فهو ـ األغلب األكثر يف ذلك حيدث كام ـ ةّوقو بدفع جتري
 .منه الثوب أو البدن
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 غري ومنها ،الشعري ومنها ،العنب منها ،كثرية ّمواد من تؤخذ املسكرات

 ٍكحول إىل ّللتحول ٍقابلة ٍسكرية ّمواد عىل تشتمل التي األشياء من ذلك
ّ، كام يف العنب، أو عىل مواد نشوية تتحول بدورها إىل مواد املسكر وتوليد ّ ٍّ

ّسكرية ثم إىل كحول، كام يف الشعري ٍ ّ. 
 سواء ورشاؤها، وبيعها رشهبا حيرم مةّرحم املسكراتّ كل :٤٣٨املسألة 

 .كاحلشيشة جامدة أو ،كاخلمر ًمائعة كانت
  فاحلشيشة،ّشك بدون اجلامد للمسكر تثبت ال النجاسة :٤٣٩املسألة 

 .حرمتها من الرغم عىل الفقهاء فاقّبات طاهرة
 خذّاملت سكربامل ـ رأينا يف ـ ّختتص فيها فالنجاسة ،املائعة ّوأما املسكرات

 من املأخوذة واملائعة السائلة املسكرات من غريهّوأما  اخلمر، وهو العنب من
 بينها والطهارة احلرمة حيث من فرق وال وطاهرة، مةّحمر فهي العنب غري
 .كاحلشيشة باألصل اجلامد املسكر وبني

 يذهب ومل ّواشتد بالنار غال إذا العنبي العصري يف احلكم  :٤٤٠املسألة 
 بسبب ثلثاه ذهب فإذا .طاهر ولكنّه بالغليان حيرم ـ ًاحتياطاـ ّ أنه ثلثاه

 .طهارته إىل باإلضافةً حالال يصري ،الغليان
 هوو (بالنشيش للغليان أّهتي أو العنبي العصري غىل  إذا :٤٤١املسألة 

 ؛ّشك بدون وحرام نجس فهوٍولكن بدون نار، ) ًعادة الغليان يسبق صوت
 هبذهّ يتم العنب من املسكر استخراجّ فإن العنب، من مأخوذ مخر ألنه

  .الطريقة
 فهناك فرق إذن بني العصري العنبي الذي حيدث فيه الغليان بالنار، والعصري

ّالعنبي الذي  حيدث فيه الغليان بصورة تلقائية وبتدرج طبيعي ٍّ ٍ ل حرام ّفاألو. ٍ
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 .نجسوليس بنجس، والثاين حرام و
 سواء حال، ّ أيعىل طاهر واحلرصم والزبيب التمر  عصري :٤٤٢املسألة 

 غىل ّوأما إذا .نحوها أو بالنار غىل ًأيضا إذا وحالل نار، بدون أو بالنار غىل
 عىل ّظل وإن ًمسكرا بذلك يصبح إذ ؛حرام فهو الزمن وبمرور ذلك بدون

 .طهارته
 ّامم ألنه؛ مّحمر حرام :<البرية>  ب ّيسمى ما أو اعّالفق كمح :٤٤٣املسألة 

 . ًعادة الشعري من بل العنب من ٍمأخوذ غري ألنه ؛ًنجسا ليس ولكنّه سكر،ُي
 

 ،طاهر مسلم فهو اآلخر واليوم ’  دّحمم ورسالة اهللا بوحدانية آمن من
 .اإلسالمية باملذاه من كان مذهب ّ أيأو طائفة أو فرقة ةّأي من

 وللنبي بالتوحيد هللا الشهادة (الشهادتني أعلن إنسانّ كل :٤٤٤املسألة 
 ٍمنطو غريّ بأنه لمُع ولوّ حتى وطاهر ،ًعمليا مسلم فهو) بالرسالة ’ دّحمم
 ومل الشهادتني أعلن قد نفسه هو دام ما ،الشهادتني بمدلول اإليامن عىل قلبه يف

 ٍبصورة اممعه تتعارض أخرى ًدينية ٍاعتقادات أو هلام، بهتكذي ذلك بعد يعلن
 .التأويل تقبل ال ٍرصحية

 ما ،وطاهر ًعمليا مسلم فهو مسلمني أبوين نم لدُو منّكل   :٤٤٥املسألة 
 .كذلك معهام تتعارض أخرى دينية بعقائد اعتقاده أو ،للشهادتني تكذيبه يعلن مل

 كافرّوكل . ًكافرا يعترب ّمن تقدم يف املسألتني السابقتني غري :٤٤٦املسألة 
 :ّالكفار من قسامن الكافر نجاسة من ويستثنى .ـًعىل األحوط وجوبا  ـ نجس

 ديانات إىل أنفسهم ينسبون الذين ّالكفار وهم الكتاب، أهل: أحدمها
 كوكذل بل والنصارى، كاليهود ،سختُن ولكنّها ًمبدئيا صحيحة ساموية
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  .ًأيضا املجوس
 دينية عقائد الوقت نفس يف ويعلن اإلسالم إىل نفسه ينسب من: واآلخر

 الشهادتني يشهدون الذين كالغالة ًرشعا، اإلسالم رشوط مع تتعارض أخرى
 أو السالم عليهم البيت أهل من األولياء أو األنبياء بعض يف يغالون ولكنّهم
 العداء ينصبون الذين النواصب وكذلك اإلسالم، مع يتعارض ًاّغلو غريهم
 هؤالءّ فإن ،ًتطهريا ّوطهرهم الرجس عنهم اهللا ذهبأ الذين البيت ألهل
 إىل أنفسهم ينسبون داموا ًرشعا ما طاهرون ولكنّهم ،ّكفار والنواصب الغالة

 .اإلسالم
 

 ،الطاهرة احليوانات وأبدان الطاهر اإلنسان بدن به ينضح الذي العرق
 الفقهاء يف ولكن احلائض، وعرق اجلنب عرقّ حتى احلاالت مجيع يف رطاه
 .حالتني يف العرق بنجاسة حكم من

 قال فقد ،بالعرق بدنه ورشح كالزنا، احلرام بسبب أجنب من :األوىل
 عرق وبني بينه فرق وال طاهر،ّ أنه الصحيح ّولكن نجس،ّ بأنه الفقهاء بعض
 .احلالل بسبب اجلنب

 باحليوان ّويسمى ـ غذائه يف العذرة عىل ًمعتادا احليوان أصبح إذا: الثانية
 نجس هذا عرقه بأن الفقهاء بعض قال فقد بالعرق، بدنه ورشح ـ لّاجلال

ٍوبخاصة بوله، كنجاسة ًواألجدر احتياطا ووجوبا العمل عىل . اإلبل يف ّ ً
 .أساس هذا القول

 من األكل مةحر أو عرقه كنجاسة ـ لّاجلال للحيوان يثبت حكمّوكل 
 العذرة أكل عن منعُي بأن وذلك ستربأ،ُي أن إىل ّيستمر ـ فضالته ونجاسة حلمه
 .الطبيعة إىل ويعود عادته عن قلعُيّ حتى الزمن من ًفرتة



 
 

 

 

 حول الكالم لناّفص وقد النجسة، األعيان بسبب الطاهر املاء ّيتنجس قد
 . بعدها وما )٢٩(ّ تقدم يف املسألة كام املاء أحكام فصل يف ذلك

 تلك بسبب ًنجاسة تكتسب فهي ،الطاهرة األشياء من املاء ّوأما غري
 حدىإو اليشء الطاهر بني ةّواملامس املالقاة حدوث حالة يف النجسة األعيان
 :التايل التفصيل عىل النجسة، األعيان تلك

 والقت ـ دم أو بول كقطرة ـ عةمائ النجس عني كانت إذا :٤٤٧املسألة 
 اجلسم هذا إىل النجاسة رست ـ واألرض والبدن كالثوب ـ ًجامدا جسام
 البول أو الدم قطرة القته الذي ّاملحل خصوص منه ّوتنجس ،املالقي اجلامد
 .جزائهأو املالقي أطراف من غريه دون

 والقت ـ السابقة احلالة يف كام ـ ًمائعة النجس عني كانت إذا :٤٤٨املسألة 
ًشيئا مائعا  الطاهر إىل النجاسة رست ـ دم قطرة فيه تقع كاحلليب ـ ًطاهرا ً

 .موضع دون منه بموضع النجاسة ّختتص ومل ،ّ كلهّوتنجس املائع
 األشياء بني الفرق نعرف ،السابقة واحلالة احلالة هذه بني وباملقارنة

 وامتدادها النجاسة رساية كيفية يف ئعةاملا الطاهرة واألشياء اجلامدة الطاهرة
ًخاصة املبارش املالقاةّ حمل منها ّيتنجس األوىلّ فإن إليها،  ّتتنجس والثانية ،ّ
ّ، لكن برشط أن ال يكون املائع جيري بدفع وقوة من أعىل إىل باملالقاةّكلها 

ّأسفل، كإبريق يصب منه املاء، أو من أسفل إىل أعىل كالفوارة، أو من نقطة ّ 
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من األرض إىل نقطة موازية، وإال فال ينجس بمالقاته لعني النجس إال 
 ).٣٦(ّموضع املالقاة، كام تقدم يف املسألة 

 ّتتنجس التي املساحة أو الرقعة سعة يف واجلامد املائع بني الفارق وليس
 التي النجاسةّ فإن ًأيضا، النجاسة عمق يف بل ،فحسب باملالقاة املائع من

 النقاط تشمل ال وكام .مبارشة تهَّمس الذي سطحه ّتنجس امداجل إىل ترسي
 يف النجسة العني تنفذ مل ما عمقه يف ترسي ال كذلك ،سطحه من املجاورة
 وغريه املالقاة موضع ّتنجس فهي ،املائع إىل ترسي التي ّوأما النجاسة .داخله
 .نفسه الوقت يف عمقه إىل وترسي ،السواء عىل

ًشيئا واحدا ّ أنفقّيت قد :٤٤٩املسألة   حالة ويف ًمائعا ٍحالة يف يكون ً
 عليه انطبق ،جامد وهو النجس القى فإذا .والعسل كالدهن ،ًجامدا أخرى
الة احل حكم عليه انطبق ،مائع وهو القاه وإذا .ةّالة األوىل املتقدماحل حكم

 .ةّالثانية املتقدم
 :أمران فيه ّتوفرّبد أن يال باملالقاةّ كله ّيتنجس الذي املائع :٤٥٠املسألة 

 منه فليس املاء، كرطوبة رطوبة فيه جيعل ٍنحو عىل عانهَيَم يكونأن : لّواأل
 سائلة تصبحّ حتى عليها احلرارة بتسليط تذوب التي احلديد أو الذهب عَطِق

 ًنجسا القى إذا املذاب فالذهب .السيولة حالة إىل االنجامد حالة من ّوتتحول
 وقعت فإذا .والفراش واخلشب كالثوب أي ،ًنجسا القى إذا كاجلامد فهو
 .ّخاصة املالقاة موضع منه ّتنجس ،ٍمذاب ٍذهب عىل دم قطرة
 يشء ملا منه خذُأ لو ٍبدرجة ًضئيلة املائع يف الكثافة درجة تكون أن :ثاينال
 ّوأما إذا اللحظة، نفس ويف ًفورا ئيمتل بل ،األخذ حني ًخاليا موضعه بقي

  يبقى،يشء املائع من خذُأ لو نحو عىل ،ذلك من أكرب الكثافة درجة كانت
 حكم وحكمه جامد، فهو ،ذلك بعد امتأل وإن خذاأل حني ًخاليا موضعه
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ّمثال تنجس دم صابهأ فإذا ،ًنجسا القى إذا والفراش الثوب  املالقاة موضع منه ً
 .ّخاصة

 شعر أو اليابس كالدم ـ جامدة النجس عني كانت إذا :٤٥١املسألة 
 .ّمر كام باملالقاةّ كله ّفيتنجس ، ّتقدم الذي باملعنى املائع والقت ـ اخلنزير

ًشيئا جامدا والقت ًجامدة النجس عني كانت إذا :٤٥٢املسألة   كالثوب ،ً
 لفراغا يمأل ال الذي املتامسك الدبس أو املذاب الذهب أو والبدن والفراش

 :والرطوبة اجلفاف بمدى يرتبط احلالة هذه يف  فاحلكم،ٌيشء منه خذُأ إذا ًفورا
 ينجس فال ،نيّجاف كالمها ،له املالقي واليشء الطاهر النجس كان فإذا• 
 .باملالقاة الطاهر
 من باملالقاة تنتقل ال ٍبنداوة ولكن ًاّندي أحدمها كان أو نيّيِند كانا وإذا• 
 ًأيضا باملالقاة الطاهر ينجس فال ،اآلخر إىل اجلسمني أحد

 لالنتقال قابلة برطوبة ًومرطوبا ًاّندي أحدمها أو كالمها كان وإذا• 
اليشء  من ّوتنجس ،باملالقاة النجاسة رست ،املالقي اجلسم إىل واالمتداد
 .ّخاصة املالقاة موضع الطاهر
 جسم إىل جسةالن العني من النجاسة رساية ّأن :ضحّيت ّتقدم ما ضوء يفو
 الرطوبة، ّتوفر واآلخر. املالقاة: أحدمها :أساسيني أمرين عىل ّيتوقف ،آخر
 باملالقاة لالنتقال ٍقابلة ٍبرطوبة ًمرطوبا أو ًمائعا ّاألقل عىل أحدمها يكونبأن 
 .آخر إىل جسم من

ُيمس اجلسمأن : باملالقاة نريد :٤٥٣املسألة   اسةالنج َعني ُالطاهر ّ
 هذا وعىل .اليشء الطاهر عىل ويبدو أثرها بّيترس أن يكفي وال .هاَوجرم

 ـ والنجاسات الفضالت بالوعة من والعفونة الرطوبة رست إذا :األساس
 ـ وحائطها الغرفة رضأو واألثاث كالفراش ـ وجماور  طاهرٍيشء إىل ـ ًمثال
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 بينه َاملالقاة  ـًرفاعـ  ّحيقق ال ذلكّ ألن بذلك، املجاور الطاهر هذا ّيتنجس فال
 .النجس عني وبني

 كام لو  ـّكانت بالترشب  فإنهذا يف رساية الرائحة، وأما رساية الرطوبة
كان أساس اجلدار يف بالوعة النجاسات والفضوالت، فوصلت رطوبة البول 
ّوالنجاسة إىل اجلدار عىل أساس ترشب اجلدار ذلك عن طريق أساسه املبارش 

 ؛ٍنت الرطوبة بمقدار لو رست عن طريق املالقاةلتلك النجاسات، وكا
ّ فاحلكم بالنجاسة ال خيلو عن قوة، وال أقل من االحتياط  ـحلكمنا بالنجاسة ّ

ّاالرتكاز العريف ال يفرق يف استقذاره بني حصول الرطوبة عن ّ ألن الوجويب؛
ّطريق املالقاة لنفس اجلدار، وحصوهلا عن طريق الترشب بواسطة األساس 

 .قي للنجاسةاملال
 عني  منٍيشء بالتصاق ترتبط ال ،الطاهر اجلسم نجاسة :٤٥٤املسألة 
 وذلك النجس عني بني املالقاة بسبب حتصل بل ،الطاهر باجلسم النجس
 .يشء فيه منها يلتصق مل ولوّ حتى اجلسم

 ،احليوان نبد النجس لعني املالقي الطاهر اجلسم كان إذا :٤٥٥املسألة 
 فهو ،النجس عني يشء من به يلتصق مل فإذا .ًنجسا باملالقاة يصبح الّفإنه 
 عني  منٌيشء به التصق وإذا .عنه االجتناب يشء يوجب فيه وليس ،طاهر
 من اجلزء ذلك أزيل فإذا احليوان، بدن دون النجس هو امللتصق فهذا النجس
 .بدنه عن االجتناب إىل دعويشء ي هناك يعد مل ،احليوان بدن عن النجس عني

 ومنقار الوالدة، بسبب بالدم خّطلامل احليوان ولد  فإن،األساس هذا وعىل
 ، منهاٌيشء فمها عىل ويبقى امليتة تأكل ةّاهلر وفم بالعذرة، ثّامللو الدجاجة

 ّيأّاملحل ب عن النجاسة عني زالت إذا عنه االجتناب إىل يدعو ما هناك ليس
 .كان طريق
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 بواطن من النجس لعني املالقي الطاهر اجلسم كان إذا :٤٥٦املسألة 
 كلسانه ،اإلنسان من ويظهر ُيبد مل ماّكل : اإلنسان ببواطن ونريد( اإلنسان

 ًنجاسة يكسب ال ذلكّكل ّ فإن )وأمعائه أذنيه وباطن أنفه  وداخل،ًمثال
 ًنجسة ًلقمة َوضعت أو ،كلسان عىل دم وقع فإذا .ًمتاما احليوان كبدن باملالقاة

ًمتنجسة أو ّوإنام  ،الفم داخل أو اللسان تغسل أن عليك جيب ال ،فمك يف ّ
 ينجس ال اإلنسان باطن ّ ألنّاملتنجسة، أو النجسة العني تلك إزالة يكفي

 .باملالقاة
 والقاها اإلنسان داخل يف تزال ال النجاسة عني كانت إذا :٤٥٧املسألة 

 . ينجس الّ فإنه ،اإلنسان جسم خارج من إليها وصلُأ اهرط ٌجسم
 ،أمعائه يف النجاسة املاء فيالقي ٍطاهر ٍبامء ُالشخص َنَقُحي أن: ذلك ومثال

 .طهارته عىل املاء فيبقى ،النجاسة يشء من َّأي معه حيمل ال ًصافيا خيرجّثم 
 جسمه لداخ يف دمه فالقت املريض بدن يف ًإبرة الطبيب زرق إذا وكذلك
 .طاهرة اّفإهن ،ًةّنقي وخرجت

ّم  ينجس ا تنجس ّ  
ّثم  ـ ّتقدم ًوفقا ملا ـ النجس بعني اليشء الطاهر ّتنجس إذا :٤٥٨املسألة 

ًشيئا طاهرا ّاملتنجس هذا القى  تنتقل النجاسة ّتظل وهل ؟ًأيضا ينجس  فهل،ً
اليشء  هذا سّوينج النجس، اليشء بعني ّفيتنجس ،آخر يشء إىل من هكذا
ًشيئا ثانيا بدوره ًشيئا ثالثا الثاين سّوينج ،باملالقاة ً   وهكذا؟ ،كذلك ً

 كان أو ،النجس َعني ٍبرطوبة القى إذا ّيتنجس اليشء الطاهر ّنإ اجلواب
 .ّيتنجس فال واسطتان وبينها بينه كان ّوأما إذا فقط، واحدة واسطة وبينها بينه

 وهي يدك تضعّ ثم ،ّمبتل وهو الكلب رشع بيدك ّمتسأن : ذلك ومثال
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 ؛كذلك الثوب ّويتنجس ،النجس بعني ّتتنجس يدكّ فإن ثوبك، عىل مرطوبة
 الثوب القى إذا ًشيئا آخر ّولكن واحدة، واسطة النجس عني وبني بينه ّألن

 .واسطتان النجس وبني بينه يكون إذ ؛به ّيتنجس ال ،ٍبرطوبة
 .سّينج ال الثاين ّاملتنجس  ّ وإن،سِّينجّول  األّاملتنجسن إ :قولنا معنى وهذا

ًمتنجسا بعني كان ما: األول ّباملتنجس يدرون•    . مبارشة النجس ّ
 واحدة، واسطة النجس عني وبني بينه كان ما: الثاين ّباملتنجس ونريد• 
 بينه ٍحينئذ يفصل ،له املالقي هذاّ ألن ؛ًنجسا كان وإن يالقيه ما سّينج فال
 . واسطتان لنجسا عني وبني

ًمتنجسا بعني ًمائعا تكان إذا واسطةال أن: لصددا هبذا علمُي أن جيب ولكن ّ 
 بعني ّتنجس كأنه هبا ّاليشء املتنجس واعترب ،كواسطة حتسب مل ،النجس
 ،ٍمائعة ٍواسطةّ كل عىل هذه بتعميم االحتياط الواجب بل ،ًمبارشة النجس
 نحسب وهكذا. النجس بعني ّتنجسبامل أو ًمبارشة النجس بعني ّتنجس سواء
ّ كل منها ونسقط ،النجس اليشء وعني بني تفصل التي الوسائط عدد ًدائام

ّ وإال تنجس،اليشء ذلك ّيتنجس مل ،ٍواسطة من أكثر بقي  فإن،ٍمائعة ٍواسطة ّ . 
ّتطبيقات لعدم منجسية ا تنجس ا ا  ّ  

 بامليش دمكق ّتنجستّ ثم ،النجس بعني الغرفة أرض ّتنجست :ّاألول
 ـ ًأيضا رطبة وهي ـ قدمك وأصابت ،رطبة ةّندي وهي األرض تلك عىل

 وهي النجس عني عن تفصلها ٍواحدة ٍبواسطة ّمتنجسة فالقدم الفراش،
 األرض ومها واسطتان، النجس عني وبني فبينه ّوأما الفراش األرض،
 . الفراش ينجس فال ،ًمائعا أحدمها وليس والقدم،
 قدمك أصابتّ ثم ،األرض عىل النجس بعني ّمتنجس ئعما أريق :الثاين
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ٌمتنجسة هنا فاألرض رطبة، وهي األرض  عني عن تفصلها ٍواحدة ٍبواسطة ّ
 ًأوال املائع ومها واسطتان، تفصلها والقدم ّاملتنجس، املائع وهي النجس
ّ ألن ؛القدم ّتنجس ،واسطتني وجود من الرغم عىل ولكن .ًثانيا واألرض
 واسطةّ إال يبقى فال ،احلساب من فتسقط ،املائعات من تنيالواسط إحدى
 .واحدة

 شاي وأريق ،رطب وهو عليها الكلب بمرور األرض ّتنجست :الثالث
 ؛ّيتنجس هنا فالشاي الشاي، ذلك من قطرة ثوبك إىل فطفرت األرض عىل
 فبينه ّوأما الثوب األرض، وهي واحدة واسطة النجس عني وبني بينه ّألن
 ّيتنجس ولكنّه ،ًثانيا والشاي ًأوال األرض ومها واسطتان، النجس عني وبني
 بني ّنأفك ،املائعات من ألهنا سبُحت ال الثانية الواسطةّ ألن ذلك من الرغم عىل

 .املالقي إىل ّمتتد أي ،النجاسة رسيتف ،واحدة واسطة النجس وعني الثوب
ّ 

ّ بأنه يعلم ال إذ ؛طاهر جسم إىل النجاسة رساية ّيشك يف قد :٤٥٩املسألة 
 وسائل بإحدى يثبت مل ما طهارته ٍعندئذ هو واحلكم ال، ًنجسا أو القى

 :ييل كام وهي به، ّوتنجس النجس القى قدّ أنه الرشعية اإلثبات
 . ذلك عن ّالبينة خبارإ: ًأوال
 . ال أو حيازته يف اليشء الطاهر هذا كان سواء الثقة، خبارإ: ًثانيا
ّمن يكون اليشء يف حيازته وترصفه، فيسمى بصاحب قول: ًثالثا  .اليد ّ

وال فرق بني أن يكون صاحب اليد . فإذا أخرب بنجاسة اليشء، ثبتت نجاسته
 ،ٍبغصب أو ٍوكالة أو ٍإعارة أو ٍأمانة أو ٍإجارة أو ٍبملكقد حاز ذلك اليشء 

 .ًثقة يكن مل لوّ حتى لوغ،للب ًمقاربا أو اليد صاحب كان ًبالغا
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 ولكنّه ،ًنجسا القى اليشء الطاهر هذا ّ بأنّاملكلف يعلم قد :٤٦٠املسألة 
 ،النجاسة رساية يف رشط هي التي لالنتقال القابلة الرطوبة دوجو ّيشك يف

 عىل كان ولوّ حتى ،املالقي ّتنجس وعدم ،الطهارة عىل يبنى ذلك مثل ففي
 ،املالقاة عند اجلفاف واحتمل ًسابقا ًمرطوبا كان النجس أو القيامل ّ بأنعلم
ّتأكد املكلف إذاّ إال املالقي بنجاسة حيكم فال  ٍبدليل أو ةواملشاهد ّباحلس ّ

 .املالقاة عند ًموجودة كانت الرطوبة ّأن من ّرشعي
 ال ،سةالنجا حدوث يف اإلنسان ّيشك فيها التي احلاالت يف :٤٦١املسألة 

 لديه ّتتوفرّ حتى الطهارة عىل يبنى بل ق،ِّويدق لأويس يفحص أن عليه جيب
 ولكن الوسائل هذه إحدى ّتتوفر مل وإذا. ّاملتقدمة اإلثبات وسائل إحدى
 احلكم عىل يبقى بل ،ّالظن هبذا يأخذ مل ،النجاسة بحدوث ّظن لديه حصل

 . بالعكس اليقني حيصل مل ما بالطهارة
 

 :ييل كام وهي منها، والطهارة ،بالنجاسة قّتتعل رشعية أحكام توجد
  ا صالة    ط الطهارة . ١ 

ّ حتى الثياب وطهارة والظفر، الشعرّ حتى البدن طهارة ّنإ :٤٦٢املسألة 
 ةواملندوب الواجبة الصالة ّصحة يف ّأسايس رشط ،العورة يسرت ما غري

 والتعقيب السهو سجدتاّ أما .الصالة من ةّاملنسي واألجزاء االحتياط وركعات
 .يشء منها ّصحة يف الطهارة تشرتط فال ،قبلها واإلقامة واألذان الصالة بعد

 .ًالحقا استعراضها يأيت بالنجاسة الصالة بموجبها زوجت استثناءات وهناك
 لكي ـ عليه وجب ،ثيابه أو ّاملكلف بدن  منٌيشء ّتنجس إذا :٤٦٣املسألة 

 بثوب يستبدله أو ،ثوبه من ّاملتنجس املوضع رّويطه بدنه رّيطهأن  ـ ّيصيل
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 حال عورته يسرت طاهر آخر لباس عليه كان إذا ديلب بدون خيلعه أو طاهر،
 .الصالة

ًمتنجسا ومل بدنه كان إذا :٤٦٤املسألة   معّ صىل ،التطهري وسائل له أّتتهي ّ
 املواضع بعض تطهري أمكنه إذا ولكن .بحال تسقط ال الصالةّ فإن ؛النجاسة
 رّيطه أن عليه وجب ،اجلميع بتطهريِيف  مل وإن لذلك يكفي ٍقليل ٍماء لوجود

 .البدن من تطهريه أمكنه ما
ًمتنجسا وال ثوبه كان إذا :٤٦٥املسألة   يهلد ساتر وال تطهريه من ّيتمكن ّ

 .البدن إىل بالنسبة ّمر كام ؛وجب ،بعضه غسل أمكنه وإذا .فيهّ صىل ،سواه
 عىل  منهاٌويشء ،بدنك عىل النجاسة  منٌيشء كان إذا :٤٦٦املسألة 

 .التطهري ّبحق أوىل فالبدن ،ً معابتطهريمها يفي ماء وال ،ثوبك
 ِيف ومل بدنك أو ثوبك من ننيمكا يف النجاسة كانت إذا :٤٦٧املسألة 

 أوسعهام رتَّطه ، وكان باإلمكان تطهري أحدمها فقط،ً معابتطهريمها املاء
 .لك فاخليار ،واحد ًمستوى يف كانتا وإن .ًنجاسة مهاّوأشد ًمساحة

 بدنه عىل وكان ،فقط به ّيتوضأ ما بقدر ماء عنده كان من :٤٦٨املسألة 
 أن وبإمكانه للصالة، ّويتيمم املاء من لديه بام النجاسة يزيل أن فله ،نجاسة
 ).٣٦١ (ةسألامل يف ّتقدم كام س، نجوبدنه ّويصيل باملاء ّيتوضأ

 ّوتعذر ،أحدمها ّوتنجس طاهران ثوبان عنده كان من :٤٦٩املسألة 
  يصنع؟ فامذا والطاهر، النجس بني التمييز

 تطهريه، بعدّ إال فقط بأحدمها بالصالة يكتفى أن له جيوز ال: اجلواب
 .بذاك ّومرة ،هبذا ّمرة: تنيّمر الصالة رّيكر أن ويمكنه

 ال ًمتعمدا ،بوجودها ًجاهال ال ًعاملا بالنجاسةّ صىل من :٤٧٠املسألة 
 البدن طهارة فيها يشرتط الصالة ّ بأنعاملا كان ًسواء ،هُصالت بطلت ،ًغافال
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 .ال أو ،منها والثياب
 حني إليه وملتفت بذلك يعلم وهو دم ّاملصيل ثوب عىل كان إذا: ًفمثال
 زهالتنّ عليه جيب ّاملصيل ّ بأنيعلم ال أو نجس، الدم ّأن يعلم ال ولكنّه ،الصالة

 إذا ّعام ًفضال باطلة، صالته ّاملصيل فهذا ،نجاسته من مالبسه وتطهري  الدمعن
 .ّتصح ال النجاسة مع لصالةا ّنأو نجس الدم ّ بأنًعاملا كان

 مِلَع الصالة وبعد ،للطهارة معتقد وهو بالنجاسةّ صىل من :٤٧١املسألة 
 وقت كان ولوّ حتى يشء عليه فال ،ًيقينا هباّ صىل قدّ وأنه النجاسة بمكان
 بالطهارة اعتقاده يكون أن بني ذلك يف فرق وال .بعد ِيمض ومل ًقائام الصالة
 ولكنّه النجس القىّ بأنه مِّلسي أو ،النجس ِيالق مل وثوبه بدنه ّ بأنيقينهل ًنتيجة
 .ّطهرهّ بأنه يعتقد

 عىل فبنى بدنه أو ثوبه يف النجاسة حصول يف ًاّشاك كان من :٤٧٢املسألة 
 الصالة بعد له انكشفّ ثم ّوصىل) ٤٦١ (ةسألامل يف ّتقدم ًوفقا ملا ـ الطهارة
 .ًمتاما كالسابق ؛يشء عليه  فال،ًنجسا كانّ أنه ٍةجازم ٍبصورة

 ،ّوصىل عنها ذهلّ ثم ،ًنجاسة بدنه أو ثوبه عىل ّ بأنعلم من :٤٧٣املسألة 
 ّميض قبل رّوتذك هّتنب  فإن.سواء بمنزلة وعدمها وجودها ،باطلة فصالته
 مىض ملا ًوفاء وقتال بعد هبا أتىّ وإال ت،ّاملؤق وقتها يف أقامها ،الصالة وقت
 .وانقىض

 فيه ّيصيل الذي هذا ثوبه ّأن ـ الصالة يقيم وهو ـ رّتذك من :٤٧٤املسألة 
 فصالته ،نجاسته عن ذهل قد ولكن بالصالة، يبدأ أن قبل من نجس اآلن

 .جديد من ّويصيلثوبه  رّويطه يقطعها أن وعليه باطلة،
 يبدأ أن قبل من نجس ثوبه ّأن ـ الصالة يقيم وهو ـ َمِلَع من :٤٧٥املسألة 
 احلكم هو فحكمه ،صالته يف دخل حني بذلك ًجاهال كان ولكنّه بالصالة
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 .الصالة تبطل إذ ؛السابق
 منذ نجس ثوبه ّ بأنالصالة أثناء يف علم أو رّتذكمن  :٤٧٦املسألة 

 ٍلركعة وال الطهارة مع لإلعادة ليهإ بالنسبة ّيتسع ال الوقت كان إذا ،البداية
 عىل احلفاظ مع الصالة أثناء يف يستبدله أو ثوبه رِّيطه أن أمكنه  فإن،ٍواحدة
 كلتا ويف ،النجس يف صالته واصلّ وإال صالته، وأكمل فعل ،الصالة واجبات
 .بالقضاء حيتاط احلالتني

 بذلك وعلم ،بدنه أو بهثو النجاسة فأصابت ّيصيل كان من :٤٧٧املسألة 
 النجس الثوب عخل أو النجاسة، من ثوبه أو بدنه رّطه ،صابتهاإ حني ًفورا
 أو التطهري من ّيتمكن مل وإن .صالته وواصل ،به يتسّرت ما هناك كان إذا عنه
 ،ّبأن كان ذلك يؤدي به إىل ممارسة ما تبطل الصالة به ـ الصالة أثناء يف علاخل

 .الصالة وأعاد حاله وأصلح قطعها ـ لطويل ونحو ذلكّكالتكلم أو الفصل ا
 ؛إعادهتا من وال الصالة أثناء يف علاخل أو التطهري من ّيتمكن ال كان وإذا
 خارج والباقي الوقت يف منها ركعة تقع بنحو ٍركعة عنّ حتى الوقت لضيق
 . يشء عليه وال بالنجاسة صالته واصل ،الوقت

 حساسهإو ّاملصيل شعور حالة يف اليشء نقوله سونف :٤٧٨املسألة 
 ًموجودة كانت أو ،اآلن عليه طرأت قد اّ بأهنيعلم ومل الصالة أثناء بالنجاسة

 .ّتقدم كام ويعمل ،اآلن صابتهأ قدّ أهنا عىل يبنىّ فإنه ،ًسابقا
  ا سجود  وضع    ط الطهارة .٢

 اليشء الذي ّ أنبمعنى ،سجودال موضع يف رشط الطهارة :٤٧٩املسألة 
 يكون أن جيب ،ذلك غري أو ٍخشب أو ٍورق أو ٍتراب من ّاملصيل عليه يسجد
 أن يلزم  وال،ًطاهرا له اجلبهة وإصابة عليه بالسجود يكتفي الذي األدنى ّاحلد
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 .ًطاهرا ةباخلشّ كل أو الرتابّ كل يكون
 .غريه عىل سجد ،طاهر عموض عىل السجود ّتعذر إذا :٤٨٠املسألة 
 مِلَع فرغ أن وبعد ،ًناسيا أو ًجاهال النجس عىل سجد إذا :٤٨١املسألة 

 أو علم إذا احلال وكذلك عليه، إعادة وال صالته ّصحت ،التفت أو بذلك
 .رأسه ورفع ًمبارشة السجدة انتهاء بعد التفت
  ا جس استعمال .٣

 يف يأيت كام ،رشهبا وال ّاملتنجسة األشياء أكل جيوز ال :٤٨٢املسألة 
 غري يف هبا واالنتفاع ّالترصف وجيوز والرشاب، الطعام أحكام من موضعه
 .والرشاب والطعام الصالة

  ا جس بيع .٤
 بيعه جيوز ّاملتنجس املائع ّ أن:البيع كتاب من موضعه يف يأيت :٤٨٣املسألة 
ًرشعا وعرفا، سائغة منفعة له دامت ما ورشاؤه  أو إنسان به يَيداو كالزيت ً
 فهو ّاملتنجس ّوأما اجلامد ذلك، غري أو صابون منه يصنع أو بالتدهني، حيوان

 .حال ّ أيعىل بيعه جواز ّشك يف ال ـ ًعادة تطهريه إمكان إىل ًنظراـ 
ّ إال بالكل وال بحال، اخلنزير وال اخلمر بيع جيوز فال النجسة، األعيانّأما 

 له كانت إذا ذلك سوى ما بيع وجيوز. عليه ًساّومتمر الصيد يف ًنافعا كان إذا
 .سائغة منفعة
  ا ساجد تنج س حرمة .٥

 إزالة وجتب كان، مسجد ّ أياملسجد، تنجيس جيوز ال :٤٨٤املسألة 
  ـتأجيلأي اإلرساع بالتطهري وعدم جواز الـ  ًوفوريا ًكفائيا وجوبا منه النجاسة

 .هبا سواه علمُي أن فعليه إزالتها عن وعجز املسجد يف رآها ومن
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 ذلك كان إذا املسجد إىل العني نجس دخالإ جيوز ال :٤٨٥املسألة 
 .ونحوه الكلب دخالإك كرامته، وهدر حرمته هلتك ًموجبا

 ّمواد ائروس وجدرانه ه أرضتشمل املسجد تنجيس حرمة :٤٨٦املسألة 
 من وغريها واملنرب الفراش تشمل وكذلك وغريها، ٍوأبواب شبابيك من بنائه

 .املسجد يف لالستعامل فَوقُت التي املنفصلة األشياء
 ّخيتص، ذلك  منٌيشء ّتنجس اإذ ًكفائيا التطهري وجوب :٤٨٧املسألة 
 .صلةاملنف األشياء يشمل وال ،بنائه ّومواد وجدرانه باملسجد

 بفعل ذكرناها، التي توابعه  منٌيشء أو املسجد، ّتنجس إذا :٤٨٨املسألة 
ٍمعني ٍإنسان  الكفائي الوجوب إىل ًإضافة التطهري اإلنسانذلك  عىل وجب ،ّ
 امتنع وإذا .غريه من مسؤولية أكثر اإلنسان ذلك أي أن ،الذكر نفاآل ّالعام
 قام إذا لغريه أمكن ،بواجبه القيام عن َاملسجد سّنج الذي الشخص ذلك
 بوصفه ـ سِّاملنج الشخص يطالب أن الرشعي احلاكم ذنإب عليه وأنفق بذلك

 .أنفقه ّعام بالتعويض ـ املبارش املسؤول
  م  ال  رم تنج س ا سجد وال  ب تطه ه

 ةّعد ،تطهريه وجوب أو املسجد تنجيس بحرمة احلكم من يستثنى
 :ييل كام حاالت
 التنجيس يكون أن :سيالتنج حرمة من يستثنى :األوىل :٤٨٩ألة املس
 املسجد، أرض عىل النجس عني وقعت إذا كام ،التطهري عملية من ٍكجزء
 وكان ،الكثري املاء ّتوفر لعدم ؛القليل املاء استعامل عىل منها التطهري ّوتوقف

 املواضع بدوره سِّوينج ةالنجس بالعني ّيتنجس ـ تهّقل بحكم ـ القليل املاء
 تنجيس ألنه جائز، التنجيس هذاّ فإن املسجد، أرض من إليها ّيمتد التي
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 بالغسلة ويزول ،النجس عني هبا تزال التي األوىل بالغسلة حيصل تّمؤق
 .الكثري املاء استعامل طريق عن تفاديه إمكان معّ حتى ًأيضا جيوز وهذا. الثانية

 :التطهري ووجوب التنجيس حرمة من يستثنى :الثانية :٤٩٠املسألة 
 أشبه، وما ٍطريق أو ٍمتجر أو ٍمرسح إىل لهّوحو طاغية اغتصبه الذي املسجد

 يصيبها التي ّوأما املساجد. ّتنجس إذا تطهريه جيب وال تنجيسه حيرم فال
 ،ّتنجست إذا تطهريها وجيب تنجيسها فيحرم ونّاملصل وهيجرها اخلراب
 .ًمتاما املعمورة دكاملساج

 إذا ما حالة :التطهري وجوب منًأيضا  يستثنىو :الثالثة :٤٩١املسألة 
 به صتّصُج الذي ّاجلص كان إذا كام املسجد، يشء من ختريب التطهري بّتطل

 التطهري إىل سبيل وال ،املسجد به ينُوب ّمتنجس بامء لطُخ قد املسجد حيطان
 .التطهري جيب ال احلالة ههذ ففي  باهلدم،ّإال 

 ما حالة :ّالفوري التطهري وجوب من يستثنى وكذا :الرابعة :٤٩٢املسألة 
 إذا كام بالتطهري، عنه اشتغل لو وقته يفوت آخر باجو ّاملكلف عىل كان إذا

 فلو نجاسة، فيه ووجد ّليؤدهيا الفريضة وقت آخر يف املسجد اإلنسان دخل
 التطهري ٍحينئذ عليه جيب فال وقتها، يف الصالة تفوته منها هتطهري يف اشتغل
 .املسجد رِّيطه الصالة من الفراغ وبعد ،ّيصيل أن املذكور املثال يف جيب بل ،ًفورا

 يف النجاسة مشكلة ّاملكلف وواجه ًواسعا الفريضة وقت كان ّوأما إذا
 ّاملكلف مَّقد إذا ولكن الصالة، عىل التطهري مِّيقد أن عليه وجب ،املسجد
 ،النجاسة ترك يف عىصّ أنه غري ،صالته ّصحت ،النجاسة وترك ّفصىل الصالة

 .بتأجيلها يسمح ال ًقاّضي الصالة وقت كان إذاّإال 
 التنجيس حرمة يف املساجد كحكم ،سةّاملقد العتبات حكم :٤٩٣املسألة 
 .التطهري ووجوب
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 تطهريه وجيب الرشيف املصحف تنجيس ًيضا حيرمأ كذلك :٤٩٤املسألة 
 .وغالفه وورقه هّخط عن النجاسة وإزالة
  ا جاساتما يع  عنه   ا صالة من . ٦

 :ّيباح للمصيل من النجاسات ما ييل
 ّمعفو هّفإن) ونحومهاواجلراح  لَّمُّالد مثل (والقروح اجلروح دم: لّاألو •
 أو الدم هذا َّقل ،القرح أو اجلرح يربأ مل ما ـ ًنجسا كانوإن  ـ الصالة يف عنه
 يف أو البدن ظاهر يف اجلرح موضع كان سواء البدن، يف أو الثوب يف ،رُكث

 .املالبس أو البدن إىل ورسى دمها ظهر إذا الداخلية كالبواسري باطنه،
 يف ّواملشقة الثوب تبديل أو ،التطهري بصعوبة مرتبط العفو هذا ولكن

 من الكاثرة الكثرة عىل ًاّشاق ذلك يكون أن ّواملشقة عوبةالص يف ويكفي ذلك،
ًمكلفا ما أن ّاتفق ولوّ حتى ،ٍحينئذ ذلك عن فيعفى ّاملكلفني  له ّيتيرس كان ،ّ
 . صعوبة ّ أيبدون باستمرار التبديل

 أن والقروح اجلروح بتلك املصاب ّاملكلف عىل جيب ال :٤٩٥املسألة 
 دامت ما إليها منه النجاسة ورساية مالبسه إىل بّالترس من دمها منع حياول
 يعفى كذلك ،والقروح اجلروح دم عن يعفى وكام. عنها ًاّمعفو النجاسة هذه
 العرق وعن عليه، الذي الدواء وعن والقرح، اجلرح من اخلارج القيح عن
 .به تصلّامل

 من أو عنه ّاملعفو القرح وأ اجلرح منّ أنه ٍدم يف شككنا إذا :٤٩٦املسألة 
 .تطهريه وجب ،غريه

 كان إذا كام ؟ال أم ئبر هل جرحه أن يف ّيشك اجلريح قد :٤٩٧املسألة 
  يصنع؟ فامذا داخليا ًجرحا
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 رشح ما تطهري جيب ال األساس هذا وعىل ،ًباقيا اجلرح يعتربّنه إ: اجلواب
 .بالربء اليقني حيصلّ حتى دم من منه

 يف الرجل الذي يعترب ابةّالسب عقدة جمموعه يبلغ ال الذي الدم: ثاينال •
ًاعتياديا يف حجم أصابعه ّ. 

 .والوسطى هباماإل بني الواقعة اإلصبع هي: ّوالسبابة• 
 .ًطبيعيا اإلصبع إليها مَّاملقس ةالثالث املواضع أحد هي: والعقدة• 

 ِمساحة عن الثوب أو البدن من يشغلها التي املساحة ّتقل الذي فالدم
 مرتبط العفو وهذا .ًنجسا كان وإن الصالة يف عنه يعفى ّالسبابة ِعقدة

 :التالية بالرشوط
 . واخلنزير كالكلب العني نجسحيوان  منً دما يكون الأن : ًأوال
 ،ًطاهرا كان وإن حلمه أكل جيوز ال حيوان منً دما يكون ال أن :ًثانيا
 . والصقر كاألرنب
 . النفاس أو االستحاضة وأ احليض دماء من يكون ال أن :ًثالثا
 .امليتة دم من يكون الأن : ًرابعا

 ثوب من ّمتعددة مواضع يف ًصغرية ًنقطا الدم وجد إذا :٤٩٨املسألة 
 فال ،ابةّالسب عقدة تبلغ بمجموعها كانت  فإن.جمموعها  لوحظ،ًمثال ّاملصيل
 .هبا الصالة تّصح ،ّ وإال.عفو
 الثوب من اآلخر الوجه إىل ىّتفش قد الضئيل الدم كان إذا :٤٩٩سألة امل
  يصنع؟ فامذا ،ّاملصيل ألبسة من غريه أو

ّإن هنا صورا متعددة: اجلواب ً ّ: 
 أن دون اآلخر الوجه من ظهرّ أنه بمعنى ـ ىّتفش قد الدم كان إذا: األوىل

 .فيه ّوتصح الصالة ّيرض ذلك فالـ  ّاملصيل مالبس من ثانية قطعة إىل اهّيتعد
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 إىل ينظر أن وجب ،املالبس من أخرى قطعة إىل اهّتعد قد كان إذا: الثانية
 املجموع بلغ  فإن؛السابق املوضع مع وجيمع ،جديد عموض من الدم هّلتحا ما

 قطعة يف اجلديد املوضع يكون أن بني فرق الب فيه، الصالة جتز مل ابةّالسب قدر
 عليه الذي للثوب) البطانة (ةّخلفي قطعة يف أو ّاملصيل مالبس نع ةّمستقل
 .الدم

 املاء هذا من قطرة ووقعت بالدم ٌقليل ٌماء ّتنجس إذا :٥٠٠املسألة 
 أصغر كانت ولوّ حتى ،ذلك عن يعفى فال ،ّاملصيل ثوب عىل بالدم ّاملتنجس

 .بالدم ّخيتص العفوّ ألن ّالسبابة، عقدة من
 أو ّالسبابة عقدة بقدر هو هل: الدم هذا ّأن يف شككنا إذا :٥٠١لة املسأ

 ّتبني وإذا .واختبار فحص غري من فيه الصالة ّصحت ؟ذلك من ّأقل
 ،ثانية ّمرة بالصالة اإلتيان جيب فال ،عنه ٍّمعفو غريّ أنه الصالة بعد وانكشف

 .هلا سعّمت الوقت يف كانوإن 
 لسرت يكفي ال أن :هوضابط .الصالة فيه ّتتم ال الذي امللبوس: الثالث •

 صنعُي وما ،والسوار واخلاتم ةّوالتك كاجلورب. رُوالدب بلُالق: العورتني
ًمتنجسا كان وإن الصالة فيه فتجوز ونحوها، كالقلنسوة ،الرجال لرؤوس ّ، 
 من أو ،ونحوه كالنايلون املعدن من أو ،كالقطن النبات من اللباس كان سواء
 فضلة النجاسة كانت وسواء والبقر، الغنم كصوف حلمه أكل جيوز حيوان
 من ذلك غري أو حلمه، أكل جيوز ال حيوان فضلة أو حلمه، أكل جيوز حيوان

 .نجاسات
 :ييل ماّاملتقدم  العفو يشمل ال :٥٠٢املسألة 
 . امليتة كجلد ،النجسة امليتة من ًخذاّمت اللباس كان إذا ً:أوال
ًمتنجسا بفضلة اللباس كان إذا :ًثانيا   منهاٌيشء وكان حلمه يؤكل ال حيوان ّ
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 من يشء مأخوذ ّ أيعليه جدُو إذا وكذلك اللباس، عىل ًموجودا يزال ال
 أجل من ال باطلة، ٍحينئذ به الصالةّ فإن ،حلمها أكل جيوز ال التي احليوانات
 وفضالت أجزاء عنّلها  كّاملصيل مالبس تنزيه وجوب أجل من بل ،النجاسة
 . احليوانات تلك

 أو الكلب كشعر ،العني نجس حيوان من ًخذاّمت اللباس كان إذا: ًثالثا
 بام الصالة وزجت ال بل وحرمتهام، بنجاستهام الرشيعة حكمت ينَاللذ ،اخلنزير

 .ًمثال األرنب  كشعر،ًطاهرا كان ولو ه أكلحيرم حيوان ّ أيمن خذّتُي
ّتصح  ،الصالة به ّتتم ال الذي ّاملتنجس امللبوس ّنإ: خمترصة ٍوبكلمة

 يؤكل ال حيوان ًشيئا من حيمل كان أو العني، نجس كان إذاّ إال به الصالة
 .احليوان هذا مثل من ًخذاّمت بنفسه كان أو حلمه،
 .نجسة عني وأخرى ،ّمتنجس ًتارة وهو املحمول،: الرابع •

 ّتتم مما كان ولوّ حتى ،به صالةال وتباح ،عنه يعفى ّاملتنجس فاملحمول• 
 ـ ًمثال ـ اجليب يف ويوضع يطوى الكبري كاملنديل استعمله، لو الصالة فيه

 .الصالة فيه تتم ال ّعام ًفضال
مالقاته  يعنت ال بطريقة محله كان ًأيضا إذا عنه يعفى النجس واملحمول• 
 ٍوعاء أو ٍقارورة يف البول أو الدم ضعَو إذا كام ثوبه، أو ّاملصيل لبدن مبارشة
َمثال وو مغلق ّزجاجي  هبذه الصالةّ فإن ،جيبه يف الوعاء أو القارورة ضعً
 .صحيحة احلالة

 :ّالعفو املتقدم ما ييل من يستثنى :٥٠٣املسألة 
 . نجسة ميتة من ًجزءا الطريقة بتلك املحمول هذا كان إذا ما: ًأوال
 .األرنب كدم ،حلمه أكل جيوز ال وانحي من ًمأخوذا كان إذا ما: ًثانيا
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 طرق تطهري األعيان النجسة •
 ّطرق تطهري األشياء املتنجسة •
 كيف يثبت التطهري؟ •
 





 
 

 واآلخر النجس، عني: أحدمها: قسمني عىل اليشء النجس أن عرفنا
 متى :اآلن نعرف أن ونريد .النجس عني بمالقاة ّتنجس ما وهو ّاملتنجس،
 يف ًوثانيا النجسة، األعيان يف ًالّأو وذلك ؟اليشء النجس تطهري يمكن وكيف

 . ّاملتنجسات
 

 :ييل فيام نذكرها ّمعينة حاالت يفّ إال تطهر ال النجسة األعيان
 ،)٤٢٠ (ةسألامل يف مّتقد كام ،نجسة املسلم اإلنسان ميتة :٥٠٤املسألة 

 يف ّاملتقدم الرشعي الوجه عىل بالتغسيل ّامليت هذا ويطهر. عينية نجاسة وهذه
 .)٢٦٨ (ةسألامل

 احليوان ّوأما ميتة ًرشعا، راتّاملطه أحد األساس هذا عىل ّامليت فتغسيل
 .والتصنيع بالدبغ امليتة جلد يطهر وال بغريه، وال بالغسل تطهر فال النجسة

 :باالستحالة واملراد طهرت، النجسة العني استحالت إذا :٥٠٥املسألة 
 ،بالنجاسة عليها الشارع حكم التي األصلية طبيعته عن اليشء النجس ّحتول
 ٌيشء هذا :العرف يقول ٍنحو عىل ،أساسية بصورة تغايرها ٍثانية ٍطبيعة إىل

 ٍدودة إىل النجسة العذرة ّكتحول ،النجس القديم اجلسم موضع ّحيتل جديد
 ّامليت الكلب جسم ّوحتول ،ًمائعا رجوعهّ ثم بخار إىل البول ّوحتول طاهرة،

 ٍنبات إىل النجسة الفضالت من خذةّاملت عيةاالزر األسمدة ّوحتول تراب،إىل 
 األكل سائغ حيوان رشبه إذا واخلمر ،ًحيوانا يصري ّاملني وكذلك وشجر،
 .عرق أو بول إىل ّفتحول

 .ًيشء إىل يشء آخر حقيقة من ّوحتوهلا الطبيعة ّتغري :والضابط
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 أو ،ًمرقا امليتة حلم كجعل ـ الطبيعة دون والصورة الشكل ّتغري ّأما إذا 
 ،عليه كانت ماعىل  تبقى النجاسةّ فإن  ـوسادة اخلنزير شعر أو ،ًحقيبة جلدها

 .االستحالة غري آخر رّمطه يوجد مل ما
 من له ًراِّمطه اإلسالم كان ،النجس الكافر أسلم إذا :٥٠٦املسألة 
 .وتطهري سلَغ إىل به حاجة وال كفره، له بهاّسب التي النجاسة

 مل ٍنحو عىل أخرى صورة ّ أيإىل أو ،ّخل إىل اخلمر ّحتول إذا :٥٠٧املسألة 
 .بذلك طهر ،ًعرفا باخلمر ّيسمى وال ًمخرا يعد

 ،غريه أو ٍإنسان منً دما ونحومها ّوالبق الربغوث ّامتص إذا :٥٠٨املسألة 
 .وهكذا ّالبق دم أو الربغوث دم اسم واكتسابه ،باالمتصاص يطهر الدم فهذا

ً دما تّامتص إذا ،طاهرة دماءها ولكن بطبيعتها دم هلا التي ّوأما احليوانات
 ّاملمتص الدم ذلك أن املعلوم من فليس ،نجس دم له حيوان من أو إنسان من

 فال ـ ًمثال ـ سمكة جسم إىل اإلنسان دم انتقل فإذا .االمتصاص هبذا يطهر
 األمر وكذلك ،الدماء ذوات من السمكة ّألن ؛الدم هذا لطهارة ليل معتربد
ّ فإنه ،طاهر حيوان يف بتِّكُور كالكلب نجس ٍحيوان من عني انتزعت إذا
 . بذلك تطهرّ أهنا املعلوم من ليس
 

 :، هيخمتلفة بوسائل تطهرّاألشياء املتنجسة 
ّ 

ّأهم وسائل التطهري؛ ألن املاءّيعد   من والسهولة باليرس زّيتمي تطهريه ّ
 يمكن ّاملتنجسة األشياء أكثر أن بمعنى .أخرى ناحية من وبالشمول ناحية،

 . باملاء تطهريها



 ٢٣٥ .............................................................................................  الطهارة كتاب

عىل و ،القليل واملاء الكثري ءاملا إىل ينقسم) ٣٤ (ةسألامل يف ّدمتق كام املاءو
 .بالقليل: وأخرى بالكثري، يكون: تارة التطهريهذا ف

  ا كث  با اء ا طه 
 :ّيتوقف التطهري باملاء الكثري عىل ما ييل :٥٠٩املسألة 

 .لنجسا باملاء التطهري جيوز فال ًطاهرا، املاء يكون أن ً:الّأو
ًتغريا والتطهري سلَالغ عملية خالل من املاء ّيتغري ال أن: ًثانيا  ؛ًسا لهّمنج ّ
 ).٤٥ (ةسألامل يف ّتقدم ًوفقا ملا
ًماء مطلقا يكون أن :ًثالثا  فلو .والتطهري سلَالغ خالل ًمطلقا ّويظل ماء ،ً

 أن قبل مضاف ٍماء إىل ّحتول أو ،ًساّمنج ًاّتغري به التطهري خالل املاء ّتغري
 . ّاليشء املتنجس رِّيطه ال ،الغسل يكتمل

 املاء إىل الصبغ وانتقل باملاء مصبوغ ثوب غسل إذا األساس، هذا وعىل
ّوأما جمرد .الثوب يطهر فال ،الغسل يكمل أن قبل ًمضافا وأصبح  لون ّتغري ّ

 .ّيرض بالتطهري فال ًمطلقا ماء بقائه مع املاء
 أو سلهَبغ البدء قبلّما إ ّاليشء املتنجس، عن النجس عني تزال أن: ًرابعا
  منٌيشء أو لونه أو رائحته النجس عني من تبقىأن ّيرض  وال سل،َالغ بنفس
 دسومة يدك يف كانت فإذا .ًحمسوسا ًياّماد ًوجودا ٍموجود غري دام ما صفاته
 الدسومةّ ألن الدسومة، بقيت ولوّ حتى ،ًرشعا طهرت ،سلتهاَوغ النجس من
 التطهريّ فإن ،ٍنجس بدهن ًنةّمده كانت إذا ملا ًخالفا ،ًعينا وليست ثرأو صفة

 حيصل فال ،ال أو زالت هل العني ّأن ّشك يف وإذا .الدهن إزالة عىل ّيتوقف
 .زالت قد النجس عني ّ بأناالطمئنان أو اليقني يتوافرّ حتى التطهري

 من ّاملتنجس املوضع عىل املاء باستيالء وذلك الغسل، ّيتحقق أن: ًخامسا
اليشء  عىل الكثري املاء جراءإ طريق عن ذلك ّتم سواء ،ًكامال ًاليشء استيالء
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 .الكثري املاء يف ّاليشء املتنجس دخالإ طريق عن أو عليه، هّوصب ّاملتنجس
 .التطهري يف الواحدة الغسلة وتكفي

 ونفذت زفاخل أو اخلشب أو الصابون أو اخلبز ّتنجس إذا :٥١٠املسألة 
 عىل ،إليها بهّوترس املاء نفوذ األعامق تلك تطهري يف كفى ،أعامقه إىل النجاسة
 ّحتقق ٍبدرجة وليس رطوبات ّجمرد األعامق إىل منه بّاملترس ّأن من الرغم
برشط أن يطول  طويلة ّمدة عليه املاء ّبصب ذلك وحيصل .واالستيالء الغسل

ٍّالصب إىل حد يتبادل عىل باطن هذه  األمور نفوذ املاء ولو بشكل الرطوبات ّ
 .ًوخروجه إىل أن حيصل زوال االستقذار عرفا

 بجعل تطهريهّ ثم ً،الّأو ّاليشء املتنجس جتفيف احلاالت هذه يف واألفضل
 .أعامقه إىل ينفذ املاء

 الطريقة بنفس ونحومها والطني العجني تطهري يمكن :٥١١املسألة 
ّ ثم يطه،ًمثال العجني خيبز  بأن ولوالسابقة، ّوأما جمرد ذكرناه، بام رّ  جتفيف ّ
 .تطهريه يف يكفي فال وخبزه ّاملتنجس العجني

 إذا ّاملتنجس فاحلليب مجدت، إذا املائعات يف احلال كذلك :٥١٢املسألة 
 وّ أما وه.ًأيضا الطريقة بنفس أعامقه تطهري أمكن ـ ًمثال ًجبنا يصنعبأن  ـ مجد
 يمكن ال اّفإهن ـ املاء باستثناء ـ املائعات سائر وكذلك تطهريه، يمكن فال مائع

 .مائعة وهي تطهريها
 .) ٥١ (ةسألامل يف حكمه ّتقدم فقد املاء ّوأما تطهري

ّكلام حتققت :٥١٣املسألة   بالغسل ّاليشء املتنجس طهر ،الرشوط هذه ّ
 . ذلك عىل ًء عالوةيش إىل حاجة بدون ،الكثري باملاء

 معّ إال ًرشعا التطهري فيها حيصل ال احلاالت من عدد ذلك من ويستثنى
 :احلاالت هذه نذكر ييل وفيام اإلضافية، األمور بعض
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 والرشاب الطعام أوعية من ًوعاء اليشء املغسول كان إذا: األوىل 
ًومتنجسا باخلمر  .ً وجوبا، عىل األحوطّمرات ثالث الغسل إىل حيتاجّ فإنه ،ّ

ًومتنجسا بسبب والرشاب الطعام أوعية من ًوعاء كان إذا :الثانية  رشب ّ
 .ً، عىل األحوط وجوباّمرات سبع لّسُغ منه، اخلنزير

 وهو( فيه اجلرذ موت بسبب ّوتنجس ـ ّتقدم كام ـ ًوعاء كان إذا :الثالثة
 .ّمرات سبع سلُغ )الصغار البيوت فئران ال ،يّالرب الفأر من الكبري

 ولغ( لسانه بطرف الكلب منه ورشب ـ ّتقدم كام ـ وعاء كان إذا :الرابعة
 كان لو كام ،اللسان استعامل بدون رشب أو رشب، بدون الوعاء لطع أو )فيه

 إىل الكثري باملاء الغسل قبل احتاج بلعابه، بارشه أو ًمثال، اللسان مقطوع
 هذا عىل بالرتاب غسلُي أن وبعد ،املاء  منٍبيشء ٍممزوج ٍطاهر ٍبرتاب الغسل
 . فيطهر واحدة ّمرة الكثري باملاء سلُيغ النحو

ًمتنجسا ببول ًثوبا اليشء املغسول كان إذا :٥١٤املسألة   الرضيع غري ّ
 )ّمادة له الذي املاء( اجلاري املاء من املاء كان إذاّ إال مرتني، سلُغ ،والرضيعة

 فيه يكفي اجلاري باملاء التطهريّ فإن ،ّقدمةاملت الكثري املاء أقسام أحد وهو
ًمرة الغسل  .واحدة ّ

 جيب ال ،ّمرة من أكثر الغسل بوجوب فيها قلنا حالةّ كل يف :٥١٥املسألة 
 .مبارشة اآلخر البعض عقيب بعضها ووقوع ّاملرات أو تنيّاملر بني التتابع
  القليل با اء ا طه 

 :عىل القليل باملاء التطهريّيتوقف  :٥١٦املسألة 
 .الكثري املاء يف ّتقدم كام ًطاهرا، يكون أن: ًالّأو
 ّيتنجس القليل واملاء والتطهري، الغسل عملية خالل ّيتنجس ال أن: ًثانيا
 مل النجس عني من اخلايل ّاملتنجس غسلنا فإذا ّخاصة، النجس عني بمالقاة
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 بعني ثّمتلو وهو ّاملتنجس غسلنا إذا ملا ًفاخال ،به نغسل الذي املاء ّيتنجس
 .بذلك التطهريّ يتم فال ،النجس عني بمالقاة ّيتنجس ٍحينئذ املاءّ فإن النجس
اليشء  عن النجس عني إزالة يف تساهم التي الغسلة ّ أنيعني وهذا
، ولو بإدامة الغسل ذلك بعد غسله من ّبد ال بل ،لتطهريه تكفي ال ،ّاملتنجس

ّد زوال العني، فال حاجة إىل تعديد الغسل بقطع املاء ثم صبه مرة ل بعّاألو ّّ
 .أخرى
ًويظل مطلقا ًمطلقا املاء يكون أن: ًثالثا  املاء يف ّتقدم كام ،الغسل خالل ّ
 .الكثري

 .الكثري املاء يف ّمر كام ة،ّتام ًإزالة النجس عني تزال أن: ًرابعا
 الرشط هذا من ويعفى ّجس،املتن املوضع عىل املاء يستويل أن: ًخامسا

 .الكثري املاء يف ّتقدم ما عىل ،ّاليشء املتنجس باطن
 دخالهإب ال ،ّاليشء املتنجس عىل القليل املاء ّبصب ذلك يكون أن: ًسادسا

 تطهر مل ،ٍقليل ٍماء وعاء يف ّاملتنجسة يده اإلنسان دخلأ فلو .املاء ذلك يف
 .بذلك

 ٍبغسلة القليل باملاء  املغسولاليشء طهر ،الرشوط هذه ّتوفرت وإذا
 ِتكف ملّ وإال غسله، عند النجس عني اليشء املغسول عىل يكن مل إذا ٍواحدة
 ذلك، بعد أخرى ٍغسلة إىل التطهري واحتاج ،النجس عني زالتأ التي الغسلة

 .ّأو إدامة الغسلة األوىل بعد زوال العني، كام تقدم يف املسألة السابقة
 :ّا تقدم يف التطهري باملاء القليل حاالت، هيمم يستثنى :٥١٧املسألة 
 أو ،باخلمر ّوتتنجس والرشاب الطعام يف ستعملُت التي األوعية: األوىل
 غسالت إىل حيتاج تطهريهاّ فإن فيها، اجلرذ بموت أو ،منها اخلنزير رشب
 .ًمتاما الكثري يف مّقدت كام ،القليل يف ّمتعددة
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 أو ،الكلب هفي ولغ إذا والرشاب الطعام يف ستعملُي الذي الوعاء :الثانية
 ،املاء  منٍبيشء املمزوج الطاهر بالرتاب سلُغ إذا فيطهر ،لطع أو ،منه رشب

 .تنيّمر القليل باملاء سلُغّثم 
 الواحدة الغسلةّ فإن ،بالبول يشء منهام ّتنجس إذا البدن أو الثوب :الثالثة

 .تنيّمر إىل القليل باملاء تطهريه اجحيت بل ،تكفي ال القليل باملاء
 كاملالبس ـ فيها تنفذ أن املائعة للنجاسة يمكن التي األشياء: الرابعة
 كالبول ،ٍمائعة ٍبنجاسة ّتنجست إذا ـ ذلك ونحو والستائر والوسائد والفراش

 .هاُكْرَف القليل باملاء تطهريها عند وجب ّاملتنجس، املاء أو
 باملاء وغسلت ّعامة بصورة ّتنجست إذا الرشابو الطعام أوعية :اخلامسة

 أو ًماء الوعاء يمأل بأن ّمرات، ثالث غسلت إذاّ إال ابطهارهت يقني فال ،القليل
 .يراقّ ثم ،جزائهأ كامل يستوعب أن إىل فيه دارُيّ ثم ،املاء يشء من فيه ّيصب

 .ّمرات ثالث ذلك به فعلُي
 وأريد ،األرض يف ًتاّومثب ًكبريا ّاملتنجس اءالوع كان إذا :٥١٨املسألة 

ّ حتى بآلة أو باليد دارُوي فيه املاء ّيصب بأن ذلك أمكن ،القليل باملاء تطهريه
 ثالث هكذا الغسل دَّوجيد ،املاء هذا ٍحينئذ رجُخيّ ثم ،جزائهأ كامل يستوعب
 .ّمرات

 باملاء غسلت إذا النجس عني من اخلالية ّاملتنجسة األرض :٥١٩املسألة 
 املاء هذا منها سحبُي أن الرضوري من فليس ـ الكثري عن ًفضال ـ القليل
 ّبُص الذي املاء هذا يشء من بقي ولو بكاملها األرض تطهر بل ،بالكامل
 .منها املواضع بعض يف عليها

 أو الصلبة بطبيعتها الصلبة األرض تطهري يمكن كام :٥٢٠املسألة 
 صالبتها بحكم ًعادة املاء فيها فّيتخل ال التي بليطتوال التزفيت واسطةب
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 عني من ًأيضا اخلالية الرخوة األرض تطهري يمكن كذلك ،عنها وجيري
 ولوّ حتى ،الغسل عليه يصدق ٍوجه عىل عليها املاء ّيصب بأن وذلك ؛النجس
 .غريها إىل يتجاوزها ومل أعامقها إىل املاء بّترس

 ًمساحة خذأو ّامتد إذ ،ّاملتنجسة يدك عىل هّتصب الذي املاء :٥٢١املسألة 
 الواسعة املساحة هذه ّ أنيعني ال فهذا ،ّاملتنجس املوضع من أوسع اليد من

 ال النجس عني تكون أن :وهي ،واحدة حالة يفّ إال ،ّمتنجسةّ كلها أصبحت
 يف املجاورة املواضع إىل هامن وجرى املاء القاها وقد اليد عىل ًموجودة تزال
 سّوينج ،النجس عني بمالقاة ّيتنجس القليل املاءّ ألن عندئذ، ّفتتنجس ،اليد

 .ّتنجس إذا بدوره
 
   ّاليشء املتنجس استحالة كذلك ،ّتطهرها النجسة العني استحالة ّ أنكام

 يف ّمر وقد .ـ ًماء يعود ّ ثمّيتبخر ّاملتنجس واملاء ، ًرمادا يصبح كاخلشبـ 
 .)٥٠٥ (ةسألامل

ًّ 
 ّيسمى ال نحو عىل ،يشء آخر ّ أيإىل  أوّخلإىل  اخلمر ّحتولّمن املطهرات 

 نيَِعل ٌتطهري وهذا .نجاسته من ّاملتحول املائع رّطهي ّالتحول هذاّ فإن ،ًمخرا
 .ّاملتنجس الوعاء رِّيطه لكوكذ) ٥٠٧ (ةسألامل يف ّتقدم كام ،النجس

 املائع يبقى ؟يطهر كي  خال اخلمر صار هل: شككنا إذا :٥٢٢املسألة 
 . النجاسة حكم عىلً معا والوعاء
 
 تابع هو مما به ّتنجس ما رِّيطه وكذلك ره،ِّيطهّ أنه )٥٠٦ (ةسألامل يف بنا ّمر وقد
 .ذلك ونحو ونخامته ريقه ماء وطهر طهر الكافر أسلم فإذا. ريقه كامء ،ًرفاع لبدنه
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 ّواآلجر والرمل والصخر للرتاب الشامل ّالعام بمعناها ـ األرضّتعد 
  ـ من املطهرات،باحلىص طةّاملبل الشوارع ضمنها ويدخل والنورة، ّواجلص

 :لتاليةا الرشوط ضمن ّاملتنجس رِّتطه فإهنا
 من قدمه يف اإلنسان يلبسه ما أو ،القدم باطن ّاملتنجس يكونأن : ًالّأو
 .تهّماد كانت نوع ّ أيمن ذلك ونحو ٍجورب أو ٍنعل أو ٍحذاء

 بالوقوف أو األرض عىل بامليش ّتنجست قد األشياء هذه تكونأن : ًثانيا
 . باألرض رتطه فال ،أخرى بطريقة ّتنجست قد كانت فإذا .عليها

 .ةّوجاف ًطاهرة األرض تكونأن : ًثالثا
 إىل عليها يشُم أو باألرض سحُم إذا ّاملحل  طهر الرشوط هذه ّتوفرت فإذا

 عن ٍمنفصل ٍحجر أو ٍبرتاب النجاسة بمسح يطهر وال عنه، النجاسة زالت أن
ّ ثم ،تكون وسيلة ةّبأي ًالّأو ّاملحل عن النجاسة إزالة ّصحت ،أجل. األرض
 .هبا املسح أو األرض عىل بامليش التطهري حيصل

 كي طاهر هو هل: األرض من اجلزء هذا أن شككنا إذا :٥٢٣املسألة 
  نصنع؟ فامذا ،لذلك يصلح ّيصح وال الف نجس هو أو ،به التطهري ّيصح

 ،النجس بحكم ًعمليا  فهو،ًنجسا قبل من كانّ بأنه علمنا ْنإ: اجلواب
 .طاهر فهوّوإال 

 خالل من القدم أصابت هل النجاسة هذه أن شككنا إذا :٥٢٤ة املسأل
 التطهري يف االكتفاء جيوز فال ؟آخر بطريق أو األرض عىل والوقوف امليش

 .ٍحينئذ باملاء غسلها جيب بل ،باألرض
 

 قد  الطاهراليشء هذا ّأن من ٍيقني عىل ّاملكلف كان إذا :٥٢٥املسألة 
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 أو بتطهريه، مليعّ حتى نجسّ أنه عىل يبن ؟ال أم طهر ّشك هلّ ثم ،ّتنجس
 .ذلك عىل رشعي دليل لديه حيصل

 :التالية األمور أحد ّتوفر إذا حيصلعىل التطهري  الرشعي والدليل
 .طهر اليشء قد هذا ّ بأننةّبي شهادة• 
 .ـ ًواحدا كان ولو ـ الثقة شهادة• 
 . ّترصفه وحتت حيازته اليشء يف ذلك كان لذيا الشخص شهادة• 

 أو اإلناء، هذا رتَّطه اّ بأهنللمطبخ املامرسة اخلادمة تشهدأن : ذلك ومثال
 .رتهَّطه قد اّ بأهنالطفل ألمر ةّاملتولي يةّاملرب تشهد
  

 :املثال هبذا) الغني بفتح(َبغيبة املسلم  املراد ضحّيت
 أو معه ّتظن ًأمدا عنك غابّثم ، ّمتنجسة صاحبك عباءة أن تعلم أنت
 كان بأن ،الطهارة فيه تعترب فيام يستعملها رأيته كّألن ّطهرها، قدّ أنه حتتمل
 تعلم أن رشيطة هبا، ّوتصىل العباءة بطهارة حتكم أن ٍفعندئذ لك ،فيها ّيصيل

 فيه، استعملها فيام رشط الطهارة ّنأوب ،بنجاستها يعلم ًأيضا كان هوّأنه 
 النجس مع يتعاملون الذين من ال ،ّاملتطهرين منّ أنه تعلم أن ذلك وفوق

 فقد الرشوط هذهّ كل لديك ّتوفرت فإذا .الطاهر مع يتعاملون كام ّواملتنجس
 تبقى أن فعليكّ وإال والطهارة، التطهري وجود عن الكاشفة الطريق أحرزت

 .التطهري يثبتّ حتى بالنجاسة السابق يقينك عىل
ّتدل عىل التطهري بالنسبة إىل ثياب ـ باملعنى الذي رشحناه ـ والغيبة 

اإلنسان الذي غاب عنك، وبدنه وفراشه وأوانيه ونحو ذلك من األثاث إذا 
ّتوفرت بالنسبة إليها الغيبة بالشكل الذي تقدم ّ. 
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ّ 

 احلديث يف جاء كام الدين، عمود وهي ،سالماإل يف ٍعبادةّأهم  الصالة
 آدم، ابن عمل من فيه نظرُي ما لّأوّ أهنا :’  النبي عن روي وقد .الرشيف

 كام ـ هاُلَثَوم .)١(عمله ةّبقي يف نظرُي ملّصح ت مل وإن عمله، يف ظرُن تّصح فإن
 مخس ٍيومّ كل يف فيه اغتسل من ّ أنفكام اجلاري، النهر لَثَكم ـ احلديث ّدل

ٍمرات  من بينهام ما رّكف ًصالة ّ صىلّكلام كذلك الدرن، منيشء  بدنه يف يبق مل ّ
 .)٢(الذنوب
 به ّتقربي ما أفضل عن × الصادق اإلمام وهب بن معاوية سأل وقد
 بعدًش ئا  أعلم ما: فقال هو؟ ما ّوجل ّعز اهللا إىل ذلك ّوأحب ،مّ رهبإىل العباد
 :قال  ر م بن ع   ا صالح العبد ّ أنترى أال ا صالة، هذه من أفضل ا عرفة

وأ{
َ
 ؟)٣(}ً اّيَح ُتْمُد ماِ  ة وا زِ الة ا صِب ا َصْو
 ما الصالة عىل ّباحلث ×  الصادق اهللا عبد يبأ مامناإ اهتامم من بلغ وقد
 فبكت بوفاته، هياّيعز وهو بصري أبو عليها دخل إذ محيدة، ّأم زوجته عن روي
 فتح !ًعجبا لرأيت املوت عند اهللا عبد أبا َرأيت لو دّحمم أبا يا: قالتّ ثم وبكى

                                                 
 .١٣ : من أبواب أعداد الفرائض، احلديث٨، الباب ٢٣ ص ٣وسائل الشيعة، ج) ١(
 .٣ : من أبواب أعداد الفرائض، احلديث٢، الباب ٦ ص ٣وسائل الشيعة، ج) ٢(
 .١ : الفرائض، احلديث من أبواب أعداد١٠، الباب ٢٥ ص ٣وسائل الشيعة، ج) ٣(
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ّ إال ًأحدا تركنا فام: قالت .<قرابة و  نه ب   منّ   ا عوا>: قالّ ثم عينيه
 .)١( <با صالةً اّ ستخف تنال ال شفاعتنا ّنإ>: قالّ ثم إليهم، فنظر مجعناه،

 

  :صلوات ّست والواجبة .ّمستحبة ومنها واجبة منها الصالة
 والفرائض اخلمس، الصلوات عليها طلقُيًأيضا و. اليومية الصلوات) ١(

 وصالة العرص، وصالة الظهر، وصالة صبح،ال صالة: وهي اخلمس،
 .العشاء وصالة املغرب،

  .الطواف صالة) ٢(
  .استعراضه يأيت مما وغريمها والكسوف اخلسوف: اآليات صالة) ٣(
 ةاملسأل يف بالتفصيل عنها الكالم سبق وقد. األموات عىل الصالة) ٤(

)٣٠٢.(  
  .موضعه يف يأيت ما عىل ة،الصال من فاته ما والده عن األكرب الولد قضاء )٥(
 ).الفطر وعيد األضحى، عيد: (العيدين صالة) ٦(

 جيب وال ،ّمستحبو فمندوب املرشوعة الصلوات من ذلك سوى وما
 ونحو واليمني كالنذر بموجبها، الوجوب يطرأ التي ّعامةال األسباب بأحدّإال 
 .ذلك

 

 الصالة يف الركعات من األقىص ّواحلد ركعات، من ّتتكون فهي ٍةصالّكل 
 الواجبة الصلوات يف الركعات من األدنى ّواحلد .ًمثال العشاء كصالة ،أربع

                                                 
 .١١ من أبواب أعداد الفرائض، احلديث ٦، الباب ١٧ ص ٣وسائل الشيعة، ج) ١(
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 ركعة وهي ،واحدة ركعة املندوبة الصلوات ويف .الصبح كصالة ،ركعتان
  . بيانه يف صالة الليليأيت ما عىل ،الوتر

 نّتتكو التي األساسية جزاءواأل الوحدات: هي فالركعات ،العموم عىل
 من نةّمكو اّفإهن ؛األموات عىل الصالة :ذلك من ويستثنى .الصالة منها

 تّتقدم وقد ،فقط باالسمّ إال صالة هي وليست ركعات، من ال تكبريات
 .هاأحكامو كيفيتها

 ـ العيدين وصالة اآليات صالة باستثناء ـ ٍصالةّ كل من األوىل والركعة
  :ييل كام ّؤدىت أن كنيم

 .تعاىل اهللا إىل ًقربة ّيصيلّ أنه نساناإل ينوي• 
 .الصالة يف يدخل وبذلك ،<أكرب اهللا> فيقول حراماإل بتكبرية ويبدأ• 
 .)الرشيف املصحف يف األوىل السورة( الكتاب فاحتة يقرأّثم • 
 .بالقراءة ذلك ّسمىوب ،ًسورة بعدها ويقرأ• 
 ويقول ،ركبتيه إىل أصابعه أطراف تصل ٍنحو عىل ينحني بأن يركعّثم • 

 .بالذكر ذلك ّسمىوي ،<هِدْمَِحبَو ِظيمَالع َِّيبَر َانَحْبُس>
 .ًواقفا وينتصب رأسه يرفعّثم • 
 ّيصيل الذييشء ال عىل هباميهإو وركبتيه يهّكف ًواضعا يسجد ذلك وبعد• 
 يف ويقول ،كذل ونحو ٍورق أو ٍخشب أو ٍتراب عىل جبهته ًوواضعا عليه،

 .بالذكر ذلك ّسمىوي ،<هِدْمَِحبَو عىلاأل َِّيبَر َانَحْبُس> :سجوده
  .ًمنتصبا ًجالسا رأسه ويرفع• 
 .األوىل يف قال كام ويقول ًثانية ًةّمر يسجدّ ثم • 
  .كذلك رأسه ويرفع• 

 .واحدة ركعة تكمل وهبذا
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 بعد جالس وهو قال ،ٍواحدة ٍركعة من ًنةّمكو الصالة كانت فإن •
 ًداَّمَُحم َّنَأ ُدَهْشَأَو ،هَل َيكَِرش َال ُهَدْحَو اهللاُ َّ إالَإله َال ْنَأ ُدَهْشَأ>: الثانية سجدته

 ُمَالَّالس> ،)ّتشهدال هو وهذا (،<دَّمَُحم ِآلَو ٍدَّمَُحم َىلَع ِّلَص َّمُهَّالل ه،ُولُسَرَو ُهُدْبَع
 بذلكّتتم و ،)املوجزة بصيغته التسليم هو ذاوه (<هُاتَكَرَبَو اهللاِ ُةَْمحَرَو مُكْيَلَع

 .صالته
ًبدال  قام ـ ًمثال الصبح كصالة ـ ركعتني من ةّمكون الصالة كانتوإن • 
 باستثناء ،األوىل الركعة يف فعله ما نفس رّوكر ،الكالم هذا يقول أن عن

 ،الثانية سجدهتا من رأسه ورفع الثانية الركعة أكمل إذاّ حتى ،حراماإل تكبرية
 وأكمل والتسليم، ّتشهدال عىل يشتمل الذي الكالم ذلك وقالًمنتصبا  جلس
 .صالته
 ـ املغرب صالة وهي ـ ٍركعات ثالث من ةّمكون الصالة كانت وإذا• 
 .ّتشهدال عىل الثانية الركعة يف اقترص
ٍمرات ثالث وقالًمنتصبا  قامّثم •  ّال  إَإله الَو ،هللاِ ُدْمَاحلَو ،اهللاِ َانَحْبُس> :ّ
 .بالتسبيحات ذلك ّسمىوي ،<َربْكَأ واهللاُ ،اهللاُ

 فيامّ إال الثانية عن ختتلف ال التي الثالثة ركعته ويكمل يركع ذلك وبعد• 
 .قائم وهو ّصيلامل يقرأه

 ّتشهدوًمنتصبا  جلس ،الثالثة الركعة يف الثاين السجود من انتهى فإذا• 
  .ّسلمو

 ّتشهدي مل ـ الظهر كصالة ـ ٍركعات أربع من ةّمكون الصالة كانت وإذا• 
 للركعة ٍمشاهبة ٍرابعة ٍبركعة ويأيت يقوم أن عليه بلة، الثالث عقيب ّسلمي ومل

 .ًمتاما الثالثة
 . صالته بذلك ويكمل ّسلموي ّتشهديّثم • 
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 الثنائية الركعات وحاديةاأل للصلوات الكاملة الصورة هي وهذه
  .والرباعية والثالثية
 والسورة الفاحتة قراءة من الفراغ بعد ـ ٍثانية ٍركعةّ كل يف ّستحبامل ومن
 ٍوثناء ٍمحد أو ٍبدعاء تعاىل اهللا يذكر بأن وذلك ،ّصيلامل يقنتأن  ـ الركوع وقبل
  .ًرباعية أو ًثالثية أو ًثنائية الصالة كانت سواء ،ذلك ونحو

 ّذرتعال كحاالت ،استثنائية ٍحاالت يف ّؤدىتأن ّيصح  أخرى صور وهناك
  .بعد فيام استعراضها يأيت ،واملرض
 الركوع يف رّاملقر والذكر والسجدتني الركوع ّ أننعرف األساس هذا وعىل
 األوىل للركعة جزء حراماإل تكبرية ّنأ وركعة،ّ كل يف ثابتة أجزاء والسجود

 جزء القراءة ّنأ وًدائام، األخرية الركعة يف جزءان والتسليم ّتشهدال ّنأ و،ًدائام
 من الثانية بعد ما يف جزء التسبيحات ّنأ ووالثانية، األوىل الركعة منّ كل يف

 ّتشهدال عىل تشتمل فهي الصالة هبا ختتم مل إذا الثانية الركعة ّنأ والركعات،
 .فيها الثانية السجدة عقيب فقط
 :ييل كام الصالة أجزاءّأهم  ّنإ يقالأن  ّحص بذلكو
 .حراماإل تكبرية) ١(
 .ةالقراء) ٢(
 .الركوع) ٣(
 .السجود) ٤(
 .الذكر) ٥(
 .ّتشهدال) ٦(
 .التسليم) ٧(
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 نذكر صالة،ّ كل يف توافرها جيب رشوط جزاءاأل هذه جانب إىل هناك

 رشوط واآلخر ،ّمصيللل رشوط أحدمها: قسمني عىل يوه منها، َّاملهم اآلن
 .الصالة لنفس

 :ييل كام فهي ّمصيللل ّعامةلا الرشوطّأما 
  .وطهارة ٍوضوء عىل يكون أن ً:الّأو
 عن احلديث تفصيل ّتقدم وقد ثيابه، وكذلكًطاهرا  بدنه يكون أن :ًثانيا
  .الطهارة كتاب يف الرشطني هذين
  .مستورة عورته تكون أن :ًثالثا
 بل مه،حل كلأ جيوز ال حيوان من وال ،امليتة من مالبسه تكون ال أن :ًرابعا

  .ًذهبا أو ًحريرا صالته يف الرجل يلبس ال نأو منهام،ًشيئا  حيمل ال نأ
 يكون بأن الصالة، عند) الرشيفة الكعبة وهي (القبلة يستقبل أن :ًخامسا
  .بعيد من ولو هلا ًمواجها

  .تعاىل اهللا إىل القربة بالصالة يقصد أن :ًسادسا
 صالة ّيصيل فعندما .ًرشعا اهل زّاملمي ّاخلاص اسمها يقصد أن :ًسابعا
 أن يكفي وال تعاىل، اهللا إىل ًقربة الفجر صالة ّيصيلّ أنه ينوي ـ ًمثال ـ الفجر
  .الصلوات سائر إىل بالنسبة وهكذا تعاىل، اهللا إىل ًقربة ركعتني ّيصيلّ أنه ينوي

 :ييل كام فهي للصالة ّعامةال الرشوطّوأما 
 ،القراءة قبل حراماإل فتكبرية .لألجزاء الرشعي بالتسلسل االلتزام: ًأوال 

  .وهكذا ،الركوع قبل والقراء
 يعترب طويل ّزمني فاصل بينها يفصل الٍعىل نحو  جزاءاأل بني التتابع: ًثانيا
  .اآلخر البعض عنً مفصوال العمل بعض بموجبه
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 ونحو ورق أو خشبة عىل أو األرض عىل السجود حال اجلبهة وضع: ًثالثا
  .السجود أحكام يف تفصيله يأيت ما عىل ،ذلك

 ورشوطها جزائهاأب أدائها وكيفية ،ًعموما الصالة عن موجزة صورة هذه
  .ّعامةال

 .بعض عن الصلوات بعض فيها ختتلف ،ّخاصة ورشوط أجزاء وهناك
 ،حراماإل تكبرية عىل ًعالوة إضافية تكبريات فيها ـ ًمثال ـ العيدين فصالة

 فيام ونحن. وهكذا ،ّمعني وقت منها ٍواحدةّ كل يف يشرتط اليومية والصلوات
  :التايل الوجه عىل الكالم مّسنقس ييل

 . يف الصلوات اليومية:لّوالباب األ
 . يف الصلوات غري اليومية:ثاينالباب ال
 .ّها العامةؤ رشوط الصالة اليومية وأجزا:ثالثالباب ال
 .ّ األحكام العامة للصالة اليومية:رابعالباب ال
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 الصلوات اليومية ونوافلها: الفصل األول
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 ّعرب وقد كبري، شأن وهلا اليومية، الصلوات أوىل هي الفجر، صالة فريضة
 ِرْجَالف َرآنُق  نإ ِرْجَالف َرآنُوق{: تعاىل قوله يف الفجر بقرآن يمالكر القرآن عنها
 بصالة ّسمىت كام الفجر، بصالة ّسمىوت ،)٧٨ رساءاإل( ً}وداُهْشَ  َ ن

 عرفنا وقد ،ركعتان الفجر وصالة .الفجر بابتداء أيبد الصباح ّ ألن؛الصبح
 .ركعتني من ةّمكون كانت إذا الصالة ّؤدىت كيف ًسابقا

 والسورة الفاحتة بقراءة الفجر صالة يف الرجل ّكلفامل جيهر :٥٢٦املسألة 
 .عقيبها التي

 .ًاأن يرفع هبا صوته، عىل ما يأيت بيانه الحق: ونقصد باجلهر بالقراءة
 طلوع من يبدأ الذي الوقت وهو ،ّحمدد وقت الفجر لصالة :٥٢٧املسألة 

  .ونصف ساعة حوايل ًعادة الوقت هذا ويبلغ الشمس، رشوق إىل الفجر
 الضوء وهذا الشمس، طلوع يسبق الذي الصباح ضوء هو :والفجر• 
 إىل ٍّممتد مستطيل َشكل البداية يف البياض هذا ذِخّويت ،ًبياضا األفق يف يبدأ
 باالنتشار البياض هذا يأخذّ ثم اجلانبني، من الظالم حيوطه بيضأ ٍكعمود أعىل
 يف ّستمروي األفق، مع ّاملمتد األبيض اخليط يشبه ما لّويشك ًأفقيا الفضاء يف

 . ًوعرضاً طوال االنتشار
 ظلمة عن ًزاّمتمي ويصبح ًأفقيا ّيمتد عندما البياض هذا هو :والفجر• 
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 ًوحماطا ًعموديا ًاّممتد فيه البياض ويكون ذلك تسبق التي الفرتةّوأما  .الليل
 .فيه الفجر صالة ّصحت وال ،الكاذب بالفجر ّسمىفت ،جانبيه من بالظالم

 الوقت ّأن غري الشمس، بطلوع فريضة الفجر وقت ينتهي :٥٢٨املسألة 
 يف ٌمحرة تظهر تطلع أن قبل شمسالّ فإن ذلك، قبل ينتهيًرشعا  هلا لّاملفض
 ينتهي احلمرة هذه وبظهور، الشمس لطلوع ًمتهيدا املرشق ناحية يف األفق
 احلمرة ظهور حني إىل الصالة ّكلفامل رّأخ فلو .الفجر لصالة لَّاملفض الوقت
 الواجب ىّأد ولكن األفضل، هو ما فاته فقد ،الشمس طلوع قبل هاّوصال
 .عليه  إثموال

 الفجر، نافلة توجد كذلك ،الفجر صالة فريضة توجد كام :٥٢٩املسألة 
 هبا ّصيلامل ينوي ولكن ،ًمتاما الفجر كفريضة ركعتني من ّتتكون صالة وهي
 .تعاىل اهللا إىل ًقربة الفجر نافلة

 بمعنى الليل، من األخري السدس من يبدأ الفجر نافلة وقت :٥٣٠املسألة 
 ّستة إىل متِّقس إذا الفجر وطلوع الشمس غروب بني الواقعة رتةالف ّأن

 وقتها ّستمروي ،النافلة هذه وقت بداية هي منها األخري السدس فبداية ،أقسام
 ظهور حني إىل رَّتؤخ ال أن ًاستحبابا األحوط واألفضل. الشمس طلوع إىل

 .الفجر لفريضة لَّاملفض الوقت به ينتهي الذي املرشقية احلمرة
 الليل، من األخري السدس عىل الفجر نافلة تقديم نبغيي ال :٥٣١املسألة 

 . وقتها قبل ذلكّألن 
 يومية نافلة وهي ـ الليل صالة ّكلفامل ّ صىلإذا ما :ذلك من ويستثنى

 ولو إليها الفجر نافلة ّيضم بأن ٍحينئذ بأس الّ فإنه  ـعنها احلديث يأيت أخرى
 .بدأ قد الليل من ألخريا السدس يكن مل

 الفجر، فريضة قبلأن تكون  الفجر بنافلة تياناإليف   يشرتط:٥٣٢املسألة 
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 فاألفضل الفجر لفريضة ّفضلامل ُالوقت ذلك بسبب يفوته أن خيش إذا ولكن
  .الشمس طلوع قبل ،ذلك بعد بالنافلة ويأيت بالفريضة، يبدأأن 

 

 بالصالة ّسمىوت الثانية، اليومية الصالة هي الظهر صالة فريضة
 اهللا فقال ،ٍّخاص بوجه عليها املحافظة عىل الكريم القرآن دّكأ وقد الوسطى،
  ).٢٣٨ :البقرة( }ىَطُْسا وِ َةال وا ص ِاتََول ا ص ََ  واُِظحاف{: وتعاىل سبحانه

 فقبلها هناريتني، صالتني بني وسط ألهنا الوسطى بالصالة يتّسمّوإنام 
 .بينهام وهي ،العرص فريضة وبعدها ،الفجر فريضة

 ةكيفي عن الكالم ّتقدم وقد. ركعات أربع الظهر صالة :٥٣٣املسألة 
 ،ركعتني الظهر صالة تصبح وقد. ركعات أربع من نّتتكو التي الصالة
  .ًالحقا هارشح يأيت ٍةّمعين رشوط ضمن املسافر إىل بالنسبة وذلك

 التي والسورة الفاحتة قراءة يف خيفتأن  ّكلفامل جيب عىل :٥٣٤املسألة 
 فيها خفاتاإلّ فإن ؛السورتني من ٍّ كليف البسملة عدا ،الظهر صالة يف عقيبها
ّ فإنه اجلمعة يوم من الظهر صالة خفاتاإل وجوب من ويستثنى .واجب غري
 يف التسبيحات قراءة يفًأيضا  خفاتاإل وجيب .خفاتاإل فيها جيب ال

 .امّاألي مجيع يف الظهر صالة من والرابعة الثالثة الركعتني
 بني الواقعة الفرتة فمنتص من يبدأ الظهر صالة وقت :٥٣٥املسألة 

 وغروهبا الشمس طلوع بني الواقعة ّدةامل أن بمعنى وغروهبا، الشمس طلوع
 النصف ُلّأو كان ،والدقائق الساعات يف تساوينيم قسمني إىل متِّقس إذا

 أي بالزوال، هذه الوقت بداية ىَّسموت. الظهر لصالة الوقت َبداية منها الثاين
 القرآن يف عنه ِّربُع ما وهو .املغرب جهة إىل املرشق جهة عن الشمس زوال
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 .الشمس بدلوك الكريم
 ؛ منها يعرف الزوال بطرق عديدة:٥٣٦املسألة 

 دَّوحتد ،غروهبا وموعد الشمس طلوع موعد بالساعة تضبط أن :لّواأل
 .الظهر أو ،الزوال هو هذا ويكون املوعدين، بني الواقعة الفرتة نصف
 حيدث املرشق من تطلع حينام الشمس ّأن وذلك ،ّالظل طريق عن: ثاينال
 فإذا. ًدائام للشمس املقابلة اجلهة يف حيدث ّالظل وهذا ،ّظل ٍجسمّلكل 

 يف اجلدار هلذا كان ،ًمتاما واجلنوب الشامل نقطتي بني ًواقعا ًجدارا افرتضنا
ّوأما  ،)املغرب جانب يف أي( الشمس جلهة املقابل اجلانب يف ّظل النهار بداية
 الشمس ارتفعتّكلام و .للشمس مواجه هّألن ؛فيه ّظل فال منه املرشق جانب
 ّظل للجدار ويبدأ ،مينعد الزوال وعند ،وانكمش للجدار الغريب ّالظل صّتقل

 املغرب جانب يف انعدم ّالظل أن لوحظّكلام ف )رشقامل جانب يف يأ (ّرشقي
 .الظهر صالة وقت دخل فقد املرشق جانب يف وحصل
 وتالحظ بوجهك، فتستقبلها ًمسبقا اجلنوب نقطة تعرف أن: ثالثال

 ،األيمن حاجبك جانب إىل مالت قد كانت  فإن؛السامء يف وهي الشمس
  .ّحل قد الفريضة وقت ّ أنفاعرف

ّ فإن ،الغروب إىل الظهر صالة وقت استمرار من الرغم عىل :٥٣٧املسألة 
 والوقت ،لّاملفض وقتها يف أدائها عىل واحلرص هبا تيانباإل رساعاإل حّاملرج
 وينتهي زوالال لّأو من يبدأ بل الغروب، إىل ّستمري ال الظهر لصالة لّاملفض
 نحو ّويمتد جسم،ّلكل  حيدث الذي ّالظل امتداد بمقدار يقاس ٍّمعني ٍبأمد

 . املغرب نحو ومتيل الشمس تزول أن بعد املرشق
ّ فإن ،ًمتاما واجلنوب الشامل بني ًاّممتد ًجدارا افرتضنا إذا اّنأ: ذلك وبيان

 انبج يف ّظل املرشق يف الشمس طلوع عند له يكون سوف اجلدار هذا
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 يف حيدثّ ثم ،ًهنائيا املغرب جانب من ّالظل هذا صّيتقل الظهر وعند املغرب،
 جانب يف ويتزايد ،النهار بداية يف ًمتاما كان ما عكس عىل رشقامل جانب
 . الشمس غروب إىل باستمرار املرشق

 ّظل امتداد يبلغ أن إىل الزوال حني من يبدأ الظهر لصالة لَّاملفض والوقت
 اجلدار كان لوف. اجلدار ذلكسبعي  ارتفاع بقدر املرشق جانب يف اجلدار
 .ينمرتّارتفاع الظل  ةليالفض وقت انتهاء كان ،أمتار سبعة

 الظهر، نافلة توجد كذلك ،الظهر صالة فريضة توجد كام :٥٣٨املسألة 
 من نّتتكو الصلوات هذه من ٍواحدةّ وكل ،صلوات أربع من ةّمكون وهي

 إىل ًقربة الظهر نافلة ّصيلامل هبا يقصد ركعات ثامين املجموع فيكون ،ركعتني
  .تعاىل اهللا

 ويؤتى. ًمتاما الظهر فريضة وقت هو  الظهرنافلة وقت :٥٣٩املسألة 
 بدأ إذاّ أنه وخيش الوقت لّأو ّ صىلقد يكن مل إذا ولكن الفريضة، قبل بالنافلة
ّ ثم بالفريضة، يبدأ أن فاألفضل ،الظهر لفريضة لّاملفض الوقت يفوته بالنافلة
 عنها النافلة وتأخري الفريضة تقديم واألفضل. وقتها انتهاء قبل بالنافلة يأيت

 بل ،اجلدار ارتفاع من ٍسبعة من اثنني املرشق جانب يفّلظل ا بلغ إذاًأيضا 
 تياناإل يف الرسعة عىل ًحفاظا ؛سبعة من ًواحداّلظل ا بلغ إذا ذلك األفضل
 .الفريضة بصالة

  :نيحالتيف  زوالال عىل الظهر نافلة تقديم جيوز :٥٤٠املسألة 
 .الزوال عىل تقديمها جيوزّ فإنه ،اجلمعة يوم يف الظهر نافلة: األوىل
 من ٍبشغل عنها الزوال عند يشتغل سوف ّ بأنهّكلفامل علم إذا :الثانية

  .ّاخلاص هلشغ وبني بينها ًتوفيقا مهاِّفيقد ،شغالهأ
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 وعدد تهاّكيفي وتشابه الثالثة، اليومية الصالة هي العرص صالة فريضة
ّ أنه فيها ينوي ّصيلامل ّأن غري ،ًمتاما الظهر صالة ،قراءهتا إخفاتو ركعاهتا
 الّ أهنا يف الظهر صالة عن وختتلف. تعاىل اهللا إىل ًقربة العرص صالة ّيصيل
 يف الظهر صالةّ حمل اجلمعة صالة ّحتل بينام األحوال، من ٍحال يف عنها بديل
 .تفصيله سيأيت كام ،األحيان بعض

 جيبّ أنه غري ،)الظهر (الزوال من العرص فريضة وقت يبدأ :٥٤١املسألة 
  أنّمكلفلل  جيوزال الظهر ّحل فإذا .الظهر بفريضة تياناإل بعد هبا ىَؤتُيأن 
 صنع ولو .له جيوز ال هذاّبأن  عامل وهو الظهر فريضة قبل هبا تياناإل دّيتعم
 صالة بعد العرص صالة ويعيد الظهر ّيصيل أن عليه وجب ،ذلك ّكلفامل

 .الظهر
 ،الظهر بفريضة تىأ قدّ أنه ّمكلفلل لِّيُوخ الظهر ّحل إذا :٥٤٢املسألة 

 الظهر، ّ صىلقد يكن ملّ أنه إىل الصالة أثناء يف وانتبه رص،عال فريضة إىل فبادر
 الظهر، ةّبني فيكملها ،ًظهرا العرص ةّبني بدأها التي صالته يعترب أن عليه وجب
 .العرص بصالة ذلك بعد ويأيت

ّ إذا خيل للمكلف:٥٤٣املسألة  قد أتى بفريضة الظهر فبادر إىل ّ أنه ّ
ّمل يكن قد صىل الظهر ّ أنه ن الصالة التفت إىلّفريضة العرص، ثم بعد أن فرغ م

ًقبال، صحت صالة العرص منه، وكان معذورا يف تقديمها، سواء كان قد  ً ّ ً
ّصالها يف بداية الظهر أو يف وسط الوقت، ووجب عليه أن يصيل الظهر بعد  ّ
ّذلك، وإن كان األحوط استحبابا أن جيعل ما صاله ظهرا ثم يأيت بأربع  ً ّ ً

ّد ما يف الذمة، أعم من الظهر والعرصركعات بقص ّ. 
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 ّ بأنيعتقد كان ولكنّه الظهر ّيصل مل ّ بأنهيعلم كان من ًمتاما هذا ومثل
 من االنتهاء بعد علمّ ثم مهاّفقد ،جائز الظهر صالة عىل العرص صالة تقديم
 .الصالة ةداعحاجة إىل إ فال ري جائز،غ هذابأن  الصالة

أي سقوط  الشمس، غروب إىل العرص صالة وقت ّستمري :٥٤٤املسألة 
 ًصالة تسع فرتةّ إال الغروب إىل تبق مل فإذا . ال أكثر من ذلكقرص الشمس

 مّيقد أن عليه وجب ،ً معاوالعرص الظهر صالتا ّكلفامل عىل وكان ًواحدة
 .الظهر عن العرص تأخري من البداية يف الواجب هو كان ملا ًخالفا العرص،
 الظهر، وقت بداية مع يبدأ العرص لفريضة لّاملفض الوقت :٥٤٥ة املسأل

 الواقع اجلدار من املرشق جانب يف احلاصلّلظل ا امتداد يبلغ أن إىل ّستمروي
 ًمرتا اجلدار ارتفاع كان فلو .اجلدار ارتفاع أربعة أسباع واجلنوب الشامل بني

 مستقيم ّخط يف امتداده هناية إىل داراجل قاعدة منّلظل ا امتداد وقسنا ًواحدا
ّأي بخط عمودي ـ مائل غري  الوقت انتهى فقد أربعة أسباع املرت، فكان ـ ٍّ
 .العرص لصالة ّفضلامل

 أربع من نّتتكو والعرص الظهر فريضتي بني نافلة هناك :٥٤٦املسألة 
 ثالث عىل فيها راالقتصا جيوزو ،ًمتاما الظهر كنافلة ركعات وثامين ٍصلوات
 بامتداد ّيمتد ووقتها ـ ركعاتأو أربع  ّستأي  ـ صالتني عىل أو ٍصلوات
 إذا ولكن. العرص فريضة وقبل الظهر فريضة بعد هبا ويؤتى العرص، وقت
 لو العرص لفريضة ّفضلامل الوقت يفوته أن خيشّ حتى بالنافلة تياناإل يف ّتأخر
 هو وهذا .بعدها بالنافلة ويأيت الفريضة مِّيقد أن فاألفضل ،قبلها النافلة ىّأد

 جانب يفّلظل ا هناية إىل اجلدار قاعدة من املسافة بلغت لوًأيضا  األفضل
 سبعي درقب بلغت لوًأيضا  األفضل هو بل اجلدار، ارتفاع أسباع أربعة املرشق
 .الفريضة بصالة تياناإل يف الرسعة عىل ًحفاظا ؛ًأيضا اجلدار ارتفاع
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 ّتتكونو ،اليومية الصلوات من الرابعة الصالة هي املغرب صالة فريضة
 من ّتتكون التي الصالة ةكيفي توضيح ًسابقا ّتقدم وقد ركعات، ثالث من

 تعاىل، اهللا إىل ًقربة املغرب صالة ّيصيلّ أنه هبا ّصيلامل وينوي. ركعات ثالث
 وخيفت والثانية، األوىل الركعتني يف بعدها التي والسورة الفاحتة بقراءة وجيهر

 .الثالثة الركعة يف يقرأها التي بالتسبيحات
 يف املسألة ًأن يرفع صوته بالقراءة، عىل ما يأيت الحقا: ونقصد باجلهر

)٨٢٢(. 
 حيصل وال الشمس، بمغرب املغرب فريضة وقت يبدأ :٥٤٧املسألة 

 الباقية البقية بذهاب بل ،السامء إىل النظر عند العني عن اختفائها ّمجردب ذلك
 املرشق جهة يف نراها التي احلمرة وهي .غياهبا بعد األفق يف الشمس ضوء من
 .املرشقية باحلمرة الفقهاء عنها ِّويعرب األنظار، عن الشمس قرص اختفاء عند
 .املغرب صالة وقت ّحل ،املرشق جانب عن احلمرة هذه تالشت فإذا

 أو دقيقة عرش باثنتي األفق عن الشمس قرص غروب بعد ًعادة هذا وحيصل
 .ذلك بحوايل

فمتى قلنا الكلمة . ّوعىل هذا نميز بني غروب الشمس ومغرب الشمس
ومتى قلنا الكلمة الثانية، . األوىل، قصدنا سقوط قرص الشمس واستتارها

 .قصدنا ذهاب احلمرة باملعنى الذي أوضحناه
 هو والليل ،الليل نصف إىل املغرب صالة وقت ّستمري :٥٤٨املسألة 

 النصف انتهى فإذا .الفجر وطلوع الشمس قرص غروب بني الواقعة الفرتة
 .املغرب صالة وقت انتهى فقد ،الفرتة هذه من لّاألو
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 ،احلائض كاملرأة ،ةالالص تأجيل يفًمعذورا  كان من ذلك من ويستثنى
 هذا ىلإ بالنسبة ّيمتد الوقتّ فإن الوقت، ةطيل النائم أو ،لصالته والنايس
 .الفجر بطلوعّ إال ينتهي وال ،الليل نصف بعد املعذور

 وهذا .الليل أوائل يف ينتهي ،ّمفضل وقت املغرب لصالة :٥٤٩املسألة 
 األفق يف املغربية احلمرة زوال إىل ّستمروي ،وقتها ببداية يبدأ ّفضلامل الوقت
َالشفق ـ الشفق وذهاب محرة الليل، والشمس إذا غابت هلا محرتان؛ إحدامها : َّ

محرة نراها يف جهة املرشق وأخرى محرة تبدأ يف جهة املغرب، واألوىل هي 
 ٍساعة ّميض بعد الشفق ذهاب رَّويقد ـاحلمرة املرشقية، والثانية هي الشفق 

 ًتقريبا الشمس غروب من
 .املغرب نافلة توجد كذلك ،املغرب صالة فريضة توجد كام :٥٥٠املسألة 

 منّ كل ّؤدىوت ركعتني، عن عبارة منهامّ كل :صالتني من ّتتكون وهي
 هبا وينوي ركعتني، من ةّمكون صالة هبا ّؤدىت التي ّعامةال بالصورة الصالتني

 عىل االقتصار ّمكلفلل جيوزو .تعاىل اهللاإىل  ًقربة املغرب نافلة ّيصيلّ أنه ّصيلامل
 .املغرب نافلة من فقط بركعتني يأيت أي ،الصالتني إحدى

 صالة فريضة وقت امتداد مع ّيمتد املغرب نافلة وقت :٥٥١املسألة 
 يف ّؤدىت أن أدائها يف واألفضل .الفريضة عن تأخريها شرتطوي .املغرب
  .املغرب لفريضة ّفضلامل الوقت

 

من  ّتتكونو الواجبة، اليومية الصلوات آخر هي العشاء صالة ةفريض
 ،ركعات أربع من ّتتكون التي الصالة ةكيفي تّتقدم وقد ركعات، أربع
 .توضيحها يأيت ٍرشوط ضمن السفر حالة يف ركعتني ّؤدىوت
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 صالة ّيصيلّ أنه ينوي هنا ّصيلاملأن ّ إال ،ًمتاما الظهر ةكيفيك هاّوكيفيت
 يف بعدها التي والسورة للفاحتة قراءته يف وجيهر تعاىل، اهللاإىل  ًقربة العشاء

 .، أي يرفع صوته هبا، عىل ما يأيت يف البحث الالحقوالثانية األوىل الركعتني
 باملعنى ـ الشمس غروب من يبدأ العشاء صالة وقت :٥٥٢املسألة 

 الّ أنه ّ إال،ًمتاما ملغربا كفريضة ،الليل نصف إىل ـ املغرب صالة يف ّتقدمامل
 ًعامدا املغرب صالة قبل هبا تىأ منّفكل  .املغرب فريضة قبل هبا تياناإل جيوز
 .العشاءّ ثم املغرب ّيصيل أن عليه ووجب صالته تبطل ،جيوز ال هذا بأن ًعاملا

 ةبصال تىأ قدّ أنه ًاّمتومه املغرب صالة قبل العشاء ّ صىلإذا :٥٥٣املسألة 
 ّيصل ملّ أنه إىل انتبه صالته أكمل أن وبعد ،جائز ذلك أن ًمعتقدا أو ،املغرب
 وقع إذا .املغرب صالة عىل ّتقدم أن جيوز ال العشاء صالة ّ بأنعلم أو ،املغرب
 يف هاّصال قد كان سواء العشاء، صالة يعيد أن عليه جيب فال ،هذا من ٌيشء
  .فقط املغرب ّيصيل بل ،الوقت وسط يف أو املغرب بداية

 صالة ىّأد قدّ أنه ًمعتقدا العشاء بصالة ّكلفامل بدأ إذا :٥٥٤املسألة 
 ّ صىلقد يكن ملّ أنه إىل أي ،احلال واقع إىل الصالة أثناء يف انتبهّ ثم املغرب
 هذا عىل ويكملها ،املغرب صالة اللحظة هذه من هبا ينوي أن فعليه ،املغرب
 .العشاء بصالة بعدها ويأيت ،األساس

 الركعة يف ركع أن بعد احلال واقع إىل انتباهه كان إذا ما :ذلك من ويستثنى
 ٍجديد من ّيصيل أن عليه وجيب ،ٍعندئذ تبطل فإهنا ،ًعشاء نواها التي الرابعة
  .العشاء صالةّ ثم ،املغرب صالة

 يأيت أن وقبل الرابعة للركعة هنض أن بعد احلال واقع إىل التفت إذاّوأما 
 اجللوس إىل يعود إذ الركعة، هذه ويلغي املغرب صالة فينوي ،بركوعها

 .املغرب صالة ةكيفيل ًوفقا ٍركعات ثالث من صالته تقع لكي ّسلموي ّتشهدفي
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ّ الوقت املفضل لصالة العشاء هو الثلث األول من الليل:٥٥٥املسألة  ّ .
ّفإذا انقىض ومل يصل املكلف صالة ا  ولكنه ال يأثم ما ،لعشاء فقد فاته الفضلّ

 .ّدام يؤدهيا قبل انتصاف الليل
 ،ركعتني من ّتتكون نافلة صالة العشاء صالة بعد توجد :٥٥٦املسألة 

 الصالة هذه ّأن غري ركعتني، من ّتتكون لصالة ّعامةال ةكيفيال هي تهاكيفيو
 تعاىل، اهللا إىل ًقربة العشاء نافلة ّيصيلّ أنه فينوي ،جالس وهو ّكلفامل اّؤدهيي

 انحناءه ويعترب صالته، يواصل وهكذا جالس، وهو حراماإل تكبرية ّويكرب
 .ًركوعا اجلالس انحناء طريقة عىل القراءة بعد

 صالة ألهنا ؛واحدة ٍركعة بمثابة تعترب هذه العشاء نافلة :٥٥٧املسألة 
.  وقتها مع امتداد وقت فريضة صالة العشاءّ ويمتد.اجللوس حالة يف ّؤدىت

ّفكلام كان بإمكان املكلف أن يؤدي فريضة العشاء ثم يؤدي النافلة بعدها قبل  ّّ ّ ّ
 . فهي مقبولة عند اهللا تعاىل،انتصاف الليل

 

 بصالة ّسمىتًرشعا  كبرية ّأمهية ذات أخرى نافلة هناك :٥٥٨املسألة 
 ّتتكون منها األوىل األربع والصلوات صلوات، ّست من ّتتكون وهي الليل،

ًأيضا  ركعتني من ّتتكون اخلامسة والصالة ركعتني، من منها ٍواحدةّكل 
 ّسمىوت واحدة ركعة من ّتتكون السادسة والصالة ،<الشفع> بركعتي ّسمىوت

 عرشة إحدى عىل الليل نافلة تشتمل األساس هذا وعىل. <الوتر> بركعة
 عىل يقترص نأو ،ً معاوالوتر الشفع عىل يقترص أن ّمكلفلل جيوزو ة،ركع
 .فقط الوتر
 :يستحسن أن يقنت يف صالة الوتر بالدعاء اآليت •
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 ِّبَ اهللا رَحانْبُظيم، سَ العُّيلَ الع اهللاَُّ إالَ إلهَريم، الَ الكُليمَ احل اهللاَُّ إالَ إلهَال>
ِالسبع  ِاتَاموَّالس  ِشْرَ العِّبَرَ وَّنَُهينَا بَمَ وَّنِيهِا فَمَ وِبعَّ السَنيِضََر األِّبَرَوَّ
َ حمَىلَ ع اهللاَُّىلَصَني، وَاملَ العَّبَ ر هللاُِدْمَاحلَظيم، وَالع  .<رينِاهَّه الطِآلَ وٍدَّمُ

 .ً وأن يدعو ألربعني مؤمنا•
 .ّ سبعني مرة<هْيَ إلُوبُأتَ وِّيبَ ر اهللاَُرِفْغَتْسَأ>:  وأن يقول•
 .اتّ سبع مر<ارّ النَنِ مَِك بِِذ العائُامَقَذا مَه>: أن يقول و•
 .ّ ثالثمئة مرة<العفو>:  وأن يقول•

 يف ّتقدمامل باملعنى الليل نصف من يبدأ الليل نافلة وقت :٥٥٩املسألة 
  .الفجر فريضة وقت به يبدأ الذي الفجر إىلّيمتد و ،)٥٤٨( ةسألامل

 الليل ثلث وهو <السحر> :الليل لنافلة ّفضلامل الوقت :٥٦٠املسألة 
 .األخري

ّ جيوز تقديم نافلة الليل يف أوله، إال:٥٦١املسألة  ال ينبغي ذلك إال ّ أنه ّ
ّلرضورة، والقضاء بالنهار لدى الرضورة أفضل من التقديم عىل وقته املقرر 

 .يف الليل
 تياناإل يف كان وإن ة،ّتقدمامل النوافل من ٍيشء ترك يف  إثمال :٥٦٢املسألة 

 .وتعاىل سبحانه اهللا عند ٌكبري ٌشأن هبا
 ًركعة عرشة سبع عىل تشتمل اليومية الصلوات ّ أن:ذكرناه مما ويستخلص

 ثامين ضمن ّمستحبة ًركعة وثالثني ٍأربع وعىل صلوات، مخس ضمن ،واجبة
 .صالة عرشة



  
 

 

 
 مراعاهتاّينبغي للمصيل  مندوبة آداب الواجبة اليومية للصلوات

 : قسمني عىل اآلداب وهذه .تركها لو عليه  إثموال عليها، واملحافظة
 .بالصالة البدء قبل ّؤدىي أن ينبغي :أحدمها
 . منها االنتهاء بعد ّؤدىي أن ينبغي :واآلخر
 .ًتباعا عنهام وسنتكلم .التعقيب هو والثاين واإلقامة، األذان هو واألول

ًً 

 وقت دخول إىل تشري ةّمعين أذكار :الرشيعة ويف. عالماإل: اللغة يف األذان
 .الصالة إلقامة هبا دَّهَمُي أو ،الصالة

 وهو ،ميعالاإل األذانب ّسمىوي الوقت، بدخول عالملإل أذان فهناك
 .ال أوً فعال ّيصيل أن يريد ّؤذنامل كان سواء ،الصالة وقت دخول عند ّمستحب
 ،ًفعال الصالة إقامة يريد ممن ّمستحب وهو الصالة، إلقامة أذان وهناك

 .آخره يف أو وسطه يف أو الوقت لّأو يف يقيمها كان سواء
 :املعاين من العديد اللغة يف ولإلقامة

 .رائجة جعلها إذا السوق أقام :يقال ؛الرواج :منها
 .أعدائه عىل ظهرهأو نرصه إذا الدين أقام: يقال ؛الظهور :ومنها
 قامت قد> منها ،ًمبارشة الصالة قبل تقال ةّمعين أذكار :هنا باإلقامة واملراد
 .فيها للرشوع واؤّهتي الصالة عىل املواظبنيأن  أي ،<الصالة



 الفتاوى الفقهية............................................................................................٢٧٠

 
 :جزائهأ بكامل تهصور وهذه ،ًجزءا عرش ثامنية من األذان فّيتأل •
ٍمرات أربع <أكرب اهللا> ّ. 
 .تنيّمر <اهللا لهإ ال أن شهدأ>
  .تنيّمر <اهللا رسول ًداّحمم أن شهدأ>
 .ّمرتني <الصالة عىل ّحي>
 .ّمرتني <الفالح عىل ّحي>
 .ّمرتني <العمل خري عىل ّحي>
 .تنيّمر <اهللاّ إال إله ال>.ّمرتني <أكرب اهللا>
 ّصيلامل كان إذا اجلمل هذه من ٍمجلةّلكل  ٍواحدة ٍةّمر عىل االقتصار مكنيو

 .ًمستعجال
  :ييل كام وصورهتا ،ًكثريا األذان أجزاء من تقرتب اإلقامة أجزاءو •
 .ّمرتني <أكرب اهللا>
 .ّمرتني <اهللاّ إال إله ال أن شهدأ>
 .ّمرتني <اهللا رسول ًداّحمم أن شهدأ>
 .ّمرتني <ةالصال عىل ّحي>
 .ّمرتني <الفالح عىل ّحي>
 .ّمرتني <العمل خري عىل ّحي>
 .ّمرتني <الصالة قامت قد>
 .واحدة ةّمر <اهللاّ إال إله ال> .ّمرتني <أكرب اهللا>

 فال ،ذكرناه ما ضمنًرشعا  ةّحمدد واإلقامة األذان ة كيفي:٥٦٣املسألة 
 .منها جزءّ أنه أساس عىل افيه الكالم من آخريشء ب يؤتى أن جيوز
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 مد وآل حممد عند ذكر اسمه الرشيفّ تستحب الصالة عىل حم:٥٦٤املسألة 
 .بالوالية وإمرة املؤمنني يف األذان وغريه ّعيل لالشهادةوإكامل الشهادتني ب

 

 :ييل ما واإلقامة للصالة األذان يف يشرتط :٥٦٥املسألة 
 .عبادتان ألهنام القربة، ّ نيةً:الّأو
 تّصح األذان عىل اإلقامة مّقد فلو .اإلقامة عىل األذان تقديم :ًثانيا
 .األذانّيصح  ومل اإلقامة
 األذان تيكيفي يف ّحددامل النحو عىل جزاءاأل بتسلسل االلتزام :ًثالثا
 الشهادة عىل هذه مَّتقدو ،بالتوحيد الشهادة عىل التكبري مّفيقد واإلقامة،
 ولو عكس ومن .لخإ... <الصالة عىل ّحي> عىل ذلكّ كل مّويقد ،بالرسالة
ّكان قد بدأ بالشهادة ثم كرب  فلو.أعاد ،ًنسيانا  .أعاد الشهادة وهكذا ـ ًمثال ـ ّ

ّ كل أجزاء وبني الصالة، وبني وبينهام واإلقامة، األذان بني التتابع: ًرابعا
 أجزاء بني وال األذان أجزاء بني يفصل فال اآلخر، البعض معبعضها  منهام

 .اإلقامة
 أن غوسيّ فإنه الفجر، أذانّ إال قبله جيوز وال ،الصالة وقت دخول: ًخامسا

ّأذان إعالم الوقت وتنبيه النائمني لكي يتهيؤوا ّ أنه ، لكن بعنوانعليه مَّيقد
ّ أنه  بعنوانالفجر حني يعاد أن عىل ،لآلخرين تغرير فيه يكن مل إذا للصالة،

 .أذان للصالة
 .الفصحى بالعربية واإلقامة األذان يكون أن :ًسادسا
 وهو ويقيم طهارة، عىل اإلقامة حال نساناإل يكون أن شرتطي: ًسابعا
 .وذاك هذا ّيستحبف األذان يفّوأما . واقف
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 يف أو األذان أثناء يف بالصالة قّيتعل ال الذي االعتيادي الكالم يكره: ًثامنا
  .<الصالة قامت قد> :املقيم يقول حني الكراهة وتتضاعف اإلقامة، أثناء
 

 اليومية اخلمس الصلوات ّؤديي ملن ٍتوكيد ّبكل ّيستحب :٥٦٦املسألة 
 خارجه يف أم الوقت يف اّأداه سواء ،منها ٍفريضةّلكل  ويقيم نّيؤذ أن الواجبة

 .ًمسافرا أم ًحارضا ،ًامرأة أم ًرجال ،ًمريضا أمكان  ًسليام ،)ًقضاء(
 إىل وباإلضافة ،ّخاصة الرجال إىل بالنسبة فأكثر أكثر االستحبابّتأكد وي
 .األذان عىل التأكيد من أكثرًرشعا  عليها التأكيدّ فإن ،اإلقامة

 ،اليومية اتالصلو لغري وال للنوافل إقامة وال  أذانال :٥٦٧املسألة 
 .وغريها ،العيدين وصالة ،اآليات كصالة
 

 :حاالت ةّعد يف يتهّأمه وتضعف األذان استحباب ّيقل :٥٦٨املسألة 
وكذلك احلال يف  به، االكتفاء أمكنه ،ٍآخر ذانأ نساناإل سمع إذا: األوىل
 .عليه ضري فال نّذأ نإو. اإلقامة
 يقضيها أن وأراد فاتته عديدة صلوات نساناإل عىل كان إذا: انيةالث

ٍبصورة متتابعة يف وقت اّؤدهيوي ٍ  هلا ٍواحد ٍذانأب يكتفي أن له كان واحد، ٍ
ّلكل  األذان رّكر لو عليه ضري وال ،ّخاصة ًإقامة ٍصالةّلكل  ويقيم ،ًمجيعا
 .صالة

 كالذي ـ ًموجوداً معا امقتهو يزال وال صالتني بني نساناإل مجع إذا: الثالثة
 ـ الغروب بعد والعشاء املغرب بني أو ،الزوال بعد والعرص الظهر بني جيمع
 .عليه ضري فال ،ًأيضا للثانية نّذأ ولو .ًمعا للصالتني ٍواحد ٍذانأب يكتفي أن له كان
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 : يسقط األذان يف موارد:٥٦٩املسألة 
 املغرب بني أو عرفة، يوم عرفات يف والعرص الظهر بني مجع من :ّاألول
 املكانني هذين يف عليهّ فإن األضحى، عيد ليلة) املزدلفة( املشعر يف والعشاء

 .األوىل الصالة ذانأب ًاكتفاء ؛الثانية للصالة نِّيؤذ ال أن الصالتني بني مجع إذا
 األذان بويتجنّ اطحيت أن العرص وصالة اجلمعة صالة بني مجع من: الثاين
 .واملشعر عرفات يف كام ،اجلمعة صالة ذانأب ًمكتفيا ،العرص لصالة
ً 

 : يسقط األذان واإلقامة يف موارد:٥٧٠املسألة 
 اإلمام من واحدة وإقامة واحد  أذانكفاها ،مجاعة صالة أقيمت إذا: ّاألول

 .يقيموا أو نواّيؤذ أن ٍحينئذ اآلخرين من يطلب وال املأمومني، أحد من أو
 هلا نّذُأ قد مرشوعة مجاعة صالة فيه تقام ًمكانا نساناإل دخل إذا: الثاين
 صالة أثناء يف دخوله كان سواء هبم، ٍالتحاق بدون ّيصيل أن وأراد ،وأقيم
 صالة ذانأب يكتفي أن لهّ فإن ،ّصلنيامل قّتفر وقبل انتهائها بعد أو اجلامعة تلك

 ًإماما ّأصىل سواء قائمة، تزل مل وآثارها اجلامعة هيئة دامت ما وإقامتها اجلامعة
 .ًمنفردا أم ًمأموما أم

 صالة جتاه اآلداب بذلك خيالف مل ما عليه ضري فال ويقيم ّيؤذن أن أراد ولو
  .طالقاإل ىلع احلالة هذه يف ّيؤذن الأن ًاستحبابا  ًاحتياطا به األجدر كان وإن اجلامعة،

 

 وال صالته تّصح ،وإقامة  أذانبدون ّكلفامل ّ صىلإذا :٥٧١املسألة 
 فال الصالة أثناء رمهاّوتذك واإلقامة األذان ًناسيا بصالته بدأ وإذا. عليهيشء 
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 .ذلك أجل من صالته يقطع أن ليهجيب ع
 الركعة من الركوع قبل رّتذك قد كان إذا ذلك له جيوزّ أنه دّاملؤك من ولكن
 .فقط لإلقامة ًناسيا كان إذا احلال وكذلك األوىل،
 واإلقامة األذان نيس فإذا .ًأيضا الركوع بعد ملا احلكم هذا تعميم يمكن بل

  ـالرشعيني األدبني هذين عىل ًحفاظا ـ أمكنه ،الركوع بعد ّتذكرو فقط اإلقامة أو
 .ّيصيلّ ثم فقط يقيم أو ويقيم، ّؤذنيو الصالة يقطعأن 

 
 

 عىل وثناء ودعاء ذكر وهو الصالة، بعد التعقيب ّيستحب :٥٧٢املسألة 
 فاطمة النساء دةّسي تسبيح ومنه والتحميد، والتكبري والتهليل بالتسبيح اهللا

، ةّمر )٣٣ (<هللا احلمد>و، ةّمر) ٣٤ (<أكرب اهللا> :وهو السالم عليها الزهراء
 جعفر بن موسى اإلمام عن احلديث يف جاء وقد .ّمرة) ٣٣ (<اهللا سبحان>و

    نّ إال اهللا فرائض من فر ضة ّؤديي  ؤمن من ما> :قال  السالمامعليه أبيه عن
 .)١(< ستجابة دعوة أدائها عند
 .الكريس وآية الكتاب، فاحتة قراءة التعقيب يفًأيضا  ّيستحبو

 من جيزيك ما ّأقل>: قالّ أنه × الباقر اإلمام عن ٍيحصح ٍبسند وجاء
 ،كُلمِع به َأحاط ٍريَخ ِّلُ كنِم َكُأسأل ّإين َّمُهّالل: تقول أن الفريضة بعد الدعاء
ٍّرش ِّلُ كنِم بك ُوأعوذ  وريُمُأ يف َكَتَِيعاف َكُأسأل ّإين َّمُهّالل ك،ُلمِع به َأحاط َ

 .)٢( <رةِاآلخ ِذابَوع نياُّدال ِيْزِخ نِم َبك ُوأعوذ ها،ِّلُك
                                                 

 .١٢ من أبواب التعقيب، احلديث ١، الباب ١٠١٦ ص ٤وسائل الشيعة، ج) ١(
 .١ من أبواب التعقيب، احلديث ٢٤، الباب ١٠٤٣ ص ٤وسائل الشيعة، ج) ٢(



 
 

 
 

 هلا، تّاملؤق وقتها دخول قبل الصالة يف املبارشة وزجت ال :٥٧٣املسألة 
ٍتأكدم غري وهو ّ صىلفلو .بذلك ّالظن أو الوقت دخول احتامل يكفي وال  من ّ
ا قد وقعت ّ ما دام ال يعلم بأهنالصالة ذههب االكتفاء يمكنه فال ،الوقت لودخ

 .ّيصيلف الوقت دخول منّتأكد ي أن إىل ينتظر بل ،بعد دخول الوقت
 :التالية باألمور الوقت دخول منًرشعا ّتأكد ال حيصل :٥٧٤املسألة 

 .املبارشة املعرفة: ًالّأو
  .العادلة نةّالبي شهادة: ًثانيا
  .العارف الثقة ّؤذنامل  أذان:ًثالثا
 .العارف الثقة شهادة: ًرابعا

 األمور حدأل وحلوله الوقت دخول من ًداّمتأك ّ صىلإذا :٥٧٥املسألة 
  .يصنع؟ فامذا ،دخل قد يكن مل الوقت ّ أنوانكشف له ّتبنيّ ثم السابقة

 ،دخوله وقبل الوقت خارج بتاممها وقعت قد الصالة كانتن إ :اجلواب
 قبل ولو الصالة متام قبل الوقت دخل وإن .ِّيصل مل هّكأن ًمتاما ،ٌولغ فهي

 .صحيحة فصالته ،منه االنتهاء وقبل أثنائه يف أو التسليم
 الصالة وبارش الوقت دخول منّتأكد ي أن دون ّ صىلمن :٥٧٦املسألة 

 قبل دخل قد كان الوقت ّ أنله ّتبنيّ ثم ومراعاته، الوقت عن ٌغافل ٌذاهل وهو
 دخل قد كان الوقت ّ أنله انكشف وإن .صحيحة فصالته ،الصالة يقيمأن 
 .باطلة فصالته ،اإكامهل بعد أو الصالة أثناء يف وهو
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 ّصىل يف هل :هّأن يفّشك  الصالة من الفراغ وبعد ّ صىلإذا :٥٧٧املسألة 
ٍصةخاوب هبا، االكتفاء جيوز فال ؟ذلك قبل مأ الوقت خلاد  يزال ال كان إذا ّ

  .اللحظة تلكّ حتى ٍمعلوم غري الوقت دخول
 بهّيتطل ما تساوي قصرية فرتةّ إال الصالة وقت من َيبق مل إذا :٥٧٨املسألة 

 املبادرة من ّالبد بل التامهل، ّمكلفلل جيوز فال ،ٍزمن من بالصالة تياناإل
 .الوقت يف بكاملها الصالة تقع لكي

 يفي ماّ إال الوقت من َيبق ملّ حتى الصالة عن غفل أو متاهل ذاإ لكن
 من ًدقيقة تستغرق ٍركعةّ كل ّ أنافرتاض عىلًمثال  كدقيقة ـ فقط ٍواحدة ٍبركعة
  .الصالة إىل املبادرةًأيضا  ّكلفامل عىل جيب احلالة هذه ففي ـ الزمن

 ٍبركعة تيانلإل ييكف ال وكان ،ٍدقيقة نصفّ إال الوقت من َيبق مل إذاّأما 
 األداء من تّحتولو ،الصالة فاتت فقد ،الفاحتة عقيب ٍسورة بدون ٍفةّخمف ولو
 .شاء ٍوقت ّ أييف يقضيها أن ذلك بعد عليه جيبّ أنه بمعنى القضاء، إىل

 عىل بالصالة تياناإل عن الوقت بداية يف نساناإل يعجز قد :٥٧٩املسألة 
 طهارة عن أو ،الصالة يف القيام عن عجز كمن ،ًرشعا الواجب الكامل الوجه
 الصالة إىل يبادروا أن هلؤالء جيوز فهل ـ عذاراأل هلأب هذا أمثال ّسمىوي ـ بدنه
 مع أو اجللوس حالة يف بالصالة وذلك ؛الناقصة بالصورة وقتها لّأو يف

 ارتفع  فإن،الوقت آخر إىل وينتظروا يصربوا أن عليهم جيب مأ النجاسة،
 بصورهتا الصالة واّأدّ وإال ،هبا تواأ ،ًكاملة الصالة عىل القدرة دتّوجتد العذر

 الناقصة؟
 ًاّأي وقتهاّ أول يف الصالة إىل يبادروا أن هلم جيوز عذاراأل أهل ّنإ :اجلواب

 العذر زال وإذا .العذر ارتفاع من اليأس وعدم ملاأل معّ حتى ،عذرهم كان
 ّأخل قد ّاملصىل كان إذاّ إال اإلعادة، جتب فال وقتها ّمىض وقبل الصالة بعد
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ّطلقا وإن مل يكن من الواجبات الركنيةم ٍبواجب عذره بسبب كام سيأيت  ـ ً
 ٍ أو أمارةٍإال إذا كان قد ثبت له يف وقت الصالة بقطع ـ ًتوضيحها الحقا

 .ّ العذر يستمر إىل آخر الوقتّرشعية أن
 صالة عليه كانت أو ،الفريضة وقت ّحل إذا ساننلإل جيوز :٥٨٠املسألة 

 الصالة ّؤديي أن قبل ّستحباتوامل النوافل ّيصيل أن ،وقتها يف اّأداه يكن مل فائتة
 النحو عىل ذلك بعد الواجبة الصالة أداء من نهّكمت من ٍيقني عىل دام ما الواجبة
  ً.رشعا املطلوب





 
 

 
 

 

 مخس ضمن ًركعة عرشة سبع الواجبة اليومية الركعات عدد ّ أنّتقدم
 ثامين ضمن ًركعة وثالثون أربع ّستحبةامل اليومية الركعات عدد ّنأو صلوات،

  .صالة عرشة
: واحلارض ـ املسافر غري وهو ـ احلارض ّكلفامل عىل جيبّ إنام العدد وهذا

 عليه وجب ،وبلدته وطنه يف انك منّفكل  .ووطنه بلدته يف ًمتواجدا كان من
 ،ًأربعا والعشاء والعرص الظهر ّيصيلف ،ةّتقدمامل بأعدادها الصلوات ّؤدييأن 
 أربع الصلوات تلك يقاعإب التكليف ّسمىوي ،ّتامةال بالصالة ّسمىوت

 من املذكور العدد تناقص ،ًرشعيا ًسفرا سافر فإذا .بالتامم التكليف :ٍركعات
 أربع من فّتتأل كانت التي الواجبة اليومية لواتالص وانخفضت ،الركعات
 الصلوات نوافل من عدد وسقط ع،أرب عنًبدال  ركعتني وأصبحت ٍركعات
 .اليومية
 الصبح، كصالة ركعتني املسافر من الظهر صالة تكون ،األساس هذا عىل
   مُتْ ََ  اَ ذَو{ :تعاىل لقوله ؛القرص َصالة ّسمىوت والعشاء، العرص وكذلك

 ).١٠١: النساء (}الة ا ص َنِم واُ ْقَ  ْ أنٌناحُج مُ َْيلَع َ سَلَف ِضْألرا
 من أو ثوبه من ّقرص: تقول كام منها، ٍيشء ُترك :هنا الصالة قرص ومعنى

 صالةّوأما . عرفت كام اليومية الرباعية بالفرائض القرص هذاّتص وخي .شعره
 .السفر يف انّتغريت ال ثابتتان فهام الصبح وصالة املغرب
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 : عنثّنتحد ييل وفيام
 ركعات، أربع والعشاء والعرص الظهر عليه جتب الذي احلارض ً:الّأو

 ؟ًحارضا نساناإل يكون وكيف احلارض؟ هو من ّعنينف
 . ورشوطه القرص يوجب الذي الرشعي والسفر املسافر: ًوثانيا
 .الصالة قرص بشأن أحكام من الرشعي السفر بسبب ينشأ ما تفاصيل: ًوثالثا

 
 تواجد منّفكل  .الوطن يف التواجد :به ونريد ،للسفر مقابلة حالة احلرض

 .ّتقدم ما عىل ؛بالتامم صالته يف ّمكلف فهو ،وطنه يف
 بأحد نساناإل ّخيص الذي املوضع أو القرية أو البلدة :بالوطن ونقصد

 :التالية األوجه
 

 وتكون ،وعائلته هأبوي مسكن أي ،ًتارخييا وطنه هي التي البلدة: لّواأل
ّ فإن .إليها ينسب ًعرفا ٍبلدة إىل نسبُي أن يراد وحينام ،ًعادة رأسه مسقط هي
 الظهر ّيصيل أن ،فيها ّ صىلإذا عليه وجيب .ًرشعا له ًوطنا تعترب البلدة هذه

 بلد إىل ًمنتقال أوً فعال فيها ًساكنا كان سواء ركعات، أربع والعشاء والعرص
 .سكناها إىل ـ له أتيح إذا ـ ذلك بعد سريجعّ أنه حيتمل أو رّيقد دام ما آخر

 ولكنّه البرصة، غري يف وظيفته بحكم يسكن ّبرصي إنسان: ذلك ومثال
 ّمدة أهنى أو ،الوظيفة من أعفي إذا البرصة إىل الرجوع رّسيقرّ أنه حيتمل
  .له ًوطنا البرصة تعترب فهذا ،اخلدمة
 عنهاًبدال  بغداد واستيطان ،البرصة إىل الرجوع عدم رّقر قد كان إذاا ّوأم

 أو آبائه بلد كانت وإن له ًوطنا البرصة تعود فال ،القبيل ذلك من ٍحاالت يف
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 الغريب املسافر ّيصيل كام ّ صىلأكثر أو ًيوما إليها سافر فإذا .فيها مالكأ له كان
 .ًمتاما
  .احلياة مدى ًومقاما له ًطناو خذهاّيت التي البلدة :ثاينال

 وجماورة النجف إىل اهلجرة رّفيقر التقاعد ّسن يبلغ ّالبغدادي :ذلك ومثال
 هلا اذهّباخت له ًوطنا النجف فتعترب احلياة، مدى × املؤمنني أمري ماماإل قرب

 ملن ًوطنا تكون كذلك ،له ًوطنا تكون وكام. بالتامم فيها ّمكلف وهو ،كذلك
 ،تهّتبعي بحكم ًمماثال ًقرارا التابع ذّاخت سواء وسكناه، حياته يف له تابع هو

 اذّالخت لهّيؤه الذي والرشد ّالسن دون كان أو زوجها، إىل بالنسبة كالزوجة
 .والدهم كنف يف يعيشون الذين والصبيان كاألطفال ،القرار هذا مثل
ًمدة له ًاّمقر خذهاّيت التي البلدة: ثثالال  طويلة اولكنّه الزمن من ًتةّمؤق ّ
 خذّيت الذي ّاجلامعي كالتلميذ ،ًسفرا فيها تواجده يعترب ال ٍنحو عىل ًنسبيا
 بمثابة تعترب بغدادّ فإن دراسته، أجل من سنوات أربع ّمدة له ًاّمقرًمثال  بغداد
 .بغداد سكنى فيها رّقر التي ّدةامل تلك خالل صالته فيها ّفيتم ،له الوطن
 .ّتقدم ما عىل ،له ٌتابع وه من إىل بالنسبة وكذلك
 رّقر إذا ،السابقة الثالث احلاالت يف ّتقدمامل باملعنى  لهوطن ال من: رابعال

   إليه بالنسبة الوطن بمثابة البلد ذلك أصبح ،فيه ويسكن بلد يف ًبيتا له خذّيتأن 
 .صالته فيهّيتم  ـ ّتقدم كام له تابع هو من إىل وبالنسبةـ 

 ةّاحلل سكنى عن عرضأ وقد األصل ّاحليل رياإلدا فّاملوظ: ومثاله
 ال وهو ،سكناها وظيفته عليه تفرض بلد ّ أييف يسكن اآلن وهو ،ًهنائيا
 ّمدة بعد نقلُي وقد ٍسنة بعد قلنُي فقد البلد، ذلك يف يقضيها التي ّدةامل يعرف
 وهو ـ األصيل وطنه ّألن له، وطن ال ّنمم عتربُي الشخص فهذا أكثر، أو ّأقل
 احلياة مدى لسكناه ًجديدا ًوطنا خذّيت ومل له، ًوطنا دُيع فلم عنه عرضأ ـ ةّلاحل
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 بيته فيه الذي البلد يعترب فهذا ظروفه، يف مّيتحك أن يستطيع عديدة، سنني أو
 .له الوطن بمثابة وسكناه

 بالتامم التكليف يوجب واألنحاء األوجه هذه بأحد الوطن يف فالتواجد
 وضمن برشوط ولكن ،القرص عليه وجب ،طنهو من وسافر خرج فإذا 

 :يأيت فيام جتدها تفصيالت
 ، وذلك يف احلاالتوطنان نساناإل لدى يكون أن مكانباإل :٥٨١املسألة 

 :التالية
ّ ثم للدراسة سنوات مخس ّمدة له ًاّمقر القاهرة الشاميّتخذ ي أن :األوىل

 .القاهرة :واآلخر ،الشام :أحدمها ؛وطنان له فهذا بلده، إىل ذلك بعد يعود
 ،كيفون أو ٍجباع يف له ًصيفيا ًمسكنا بريوت يف تاجرّتخذ ي أن :الثانية
 ٌّ كلفيكون السنة، شهور باقي بريوت يف ويسكن ،السنة يف أشهر مخسة يسكنه
 ولوّ حتى التامم، فتكليفه ّيصيل أن وأراد أحدمها يف جدُو ومتى له، ًوطنا منهام
 .ًصيفا بريوت ويف ًشتاء ونكيف يف ّصىل

 ،ًاماّأي البلد ذلك ويف ،ًاماّأي البلد هذا يف قيمُي بلدان له يكون أن :الثالثة
 ما ًأسبوعا تلك وعند ًأسبوعا هذه عند يمكث ،بلدين يف زوجتان له إنسانك

 .بعيد أمد إىل أو ًاّحي دام
ّ ثم ةّتقدمامل األربعة سامقاأل أحد عىل وطن نسانلإل كان إذا :٥٨٢املسألة 

 ًوطنا كونه عن خيرج فال ،تركه يف رّيفك خذأو استيطانه مواصلة يف ّتردد
  .والتفكري ّرتددال ّمجردب

 من هياجرون اهللا عباد من العديدن إ :وتقول تسأل قد :٥٨٣املسألة 
 بالد ونيقصد كالذين احلالل، والكسب للرزق ًطلبا نائية بالد إىل أوطاهنم
 يقصدون كالذين ،وطلبه العلم أجل من هياجر من ومنهم وغريها، إفريقيا
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 ًأمدا مهجرهم يف يمكثون وهؤالء أولئك من ُّ وكلونحوها، األرشف النجف
 وال ًكاملة ًةّتام الصالة فيقيمون الوطن حكم معليه جيري فهل قصري، غري
  األحوال؟ من بحال القرص فيه جيوز

 العودة عدم عىل ًعازما األصيل وطنه عن املهاجر عرضأ إذا: اجلواب
 فرق وال .الصالة فيه ّويتم ،ًمهاجرا دام ما ،مهجره عىل الوطن آثار بّرت ،إليه
 ؛ًمثال ًسنة أو مهجره يف طويلة ّمدة البقاء رّقر قد يكون أن بني الفرض هذا يف
 .الرابع القسم من له ًوطنا املهجر يعترب إذ

 فاملوقف ًمتاما، عنه ًومنرصفا يلاألص وطنه عن ًمعرضا املهاجر يكن ملوإن 
 قبيل من ّمدة كانت  فإن.مهجره يف قضائها عىل املهاجر يعزم التي ّدةبامل يرتبط
 القسم من ويكون ،الصالة فيه ّوأتم له ًوطنا املهجر اعترب ،أكثر أو سنتني
 .الوطن من الثالث

 يكن مل ـ ةّ عىل البقاء أقل من سنًكام إذا كان عازما ـ قصرية ّدةامل كانتوإن 
 .ّأجنبي بلد ّ أيحكم حكمه كان بل ،ًوطنا املهجر

 
 ّرتتبي وال .الصالة قرص عليه ّرتتبي الذي السفر: الرشعي بالسفر نريد
 :التالية رشوطال السفر يف تّتوفر إذاّ إال السفر عىل الصالة قرص

 فراسخ ثامنية عن السفر يف تطوى التي املسافة ّتقل ال أن :لّواألالرشط 
 تطوى أن بني فرق وال .ً تقريباًمرتا كيلو وأربعني ةأربع تساوي وهي ،رشعية
 حالة يف بعضها وقع ولوّ حتى ،اجتاهني يف أو واحد اجتاه يفّ كلها املسافة هذه

. ّ، ولكن برشط أن ال يقل  الذهاب عن أربعة فراسخبلده إىل املسافر رجوع
ّفر الرشعي مرشوط بعمق معنيسّفكأن ال ، وهو مقدار أربعة فراسخ، ويف ٍ
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ًاألقل من ذلك ال يعترب الشخص مسافرا، ولو كان لدى إضافة مسافة  ّ
  .الرجوع يصل مبلغ سريه إىل ثامنية فراسخ أو أكثر

 نصفها وطوى ،ًمثال بلده من سفره يف املسافة هذه نصف طوى فمن
 املسافة أكمل ألنه ؛ًرشعياًسفرا سفره  يعترب ،دهبل إىل رجوعه يف اآلخر

  .ةّحددامل
 أو يوم خالل أو ساعات ةّعد أو دقائق بضع يف طوىُت أن بني فرق ال كام
 البلد آخر من املسافة تقدير ويبدأ .النقل وسائط رسعة لدرجة ًتبعا ،أكثر
 .ًصغريا أم كان ًكبريا ،ًعرفا

 ًقصدا بكاملها للمسافر مقصودة املسافة هذه تكون أن :ثاينالالرشط 
 .كاملة املسافة تطوى أن إىل ًاّستمرم

ّ ال خيتص بحاالت الرغبة واالختيار، وإنام هو ًونريد بالقصد هنا معنى ّ
ًالشعور املؤكد بأنه سيطوي املسافة بكاملها، سواء كان هذا الشعور قائام عىل  ّ

 ذلك، أو أساس إرادته للسفر بملء اختياره، أو إكراه شخص له عىل
 من السفينة زماماضطراره هلذا السفر واستسالمه لألمر الواقع، كام لو أفلت 

 مّالتحك من ّيتمكن أن قبل ّاملحددة املسافة به ستطويّ أهنا وأدرك ارّالبح يد
  .فيها

 مغمى أو نائم وهومعه  آخر ًاشخصشخص  اصطحب إذا :٥٨٤املسألة 
 أو للنائم بالنسبة السفر هلذاًرشعا  أثر فال ،ًشيئا السفر عن يعلم وال عليه

 .عليه املغمى
 املسافة نصف تبعد ًنقطة ًقاصدا ٍبلد من الشخص خرج إذا :٥٨٥املسألة 

 تبعد أخرى ٍنقطة إىل السري يف الرغبة له دتّجتد وصلها وحني ،ًآنفا ةّحددامل
 املسافة دامت ماّ فإنه ،ًأيضا ةّحددامل املسافة نصف بقدر األوىل النقطة عن



 ٢٨٥ .............................................................................................  الصالة كتاب

 طوى وإن املذكور لسفره ثرأ فال ،النحو هذا عىل له ًمقصودة تكن مل بالكامل
 .بكاملهااملسافة ً فعال به

 ،بكاملها ةّحددامل املسافة ًقاصدا بلده من املسافر خرج إذا :٥٨٦املسألة 
 وهو ،املسافة منًشيئا ف ًشيئا يقطع وصار ّتردد ،نصفها طوى أن بعد ولكنّه

 يف املسافة أكمل ولوّ حتى ّيقرص ال هذا مثلّ فإن ،السري مواصلة يف ّرتددم
 . النهاية إىل ّستمري مل للمسافة قصدهّ ألن ؛هذا ّرتددامل سريه

 ،ً سفراالعرف يعتربها بصورة املسافة هذه تطوى أن :ثالثالالرشط 
 عليه قَيطل ومل شخص طواها إذاا ّوأم .مسافر ّ بأنهطواها نّعم الناس ويقول

 ًمثال مرت مائة بلده عن يبتعد من نظري وذلك .ًرشعا هلا ثرأ فال ،ًعرفا مسافرّأنه 
) ٤٤ (البلد حول يقطعه الذي املحيط مسافة تكون ٍنحو عىل حوله يدورّثم 
 .مرت مائة مقربة عىل بلده حول يدور دام ما ،ًعرفاًمسافرا  يعترب ال ،ًمرتا كيلو

 قطعه يعترب ال ،ًواسعا حميطه كان مهام ،البلدب طيحي الذيًمثال  الكورنيشف
 .ًسفرا هّوطي
 أحد ةّحددامل املسافة ّطي إكامل قبل للمسافر حيدث ال أن :رابعللرشط اا

  :التالية األمور
 ة للسفرّحدداملسافة امل املسافر طوى فإذا .ووطنه ببلده املرور: لّاألو
 أو منه سافر الذي بلده نفس إىل اإكامهل وقبل املسافة هذه أثناء يف وصل ولكنّه
 ،هذا ّاتفق إذا ـ ّتقدمكام  ـ منه سافر الذي كبلده ،له ًوطنا هيعترب آخر ٍبلد إىل
 .)الوطن يف التواجد وهو (احلرض وسطه يف وقع ألنه السفر هلذا أثر فال

 ًاّمار كربالء إىل ومنها ،الكوفة إىل النجف من نساناإل يسافر أن :ومثاله
 .بالنجف
 يف ويعيش ،نسانلإل ًوطنا والكوفة النجف من ٌّ كليكونأن : آخر ومثال
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 ًاّمار الكفل إىل النجف من فيسافر ،السنة يف حياته من ًشطرا منهامّكل 
 كيلو) ٤٤ (املسافة طوى قد املسافر يكون املثالني هذين منّ كل ففي بالكوفة،

 طوى إذاّ إال ،ًرشعاًمسافرا ٍحينئذ  يعترب فال ،طنهبو أثنائها يف ّمر ولكن ،ًمرتا
 .بكاملها ةّحددامل املسافة بوطنه مروره بعد

 املسافة إكامل قبل ،ًشهرا ّمعني مكان يف الطريق أثناء ّتوقفال: الثاين
 يف تقع الشامية بلدة وكانت ،ةّحددامل املسافة ًقاصدا ّنجفي سافر فلو  .ةّحددامل

 فال ،املسافة أكملّ حتى السري استأنفّ ثم ًشهرا ميةالشا يف فمكث ،وسطها
 وال. الطريق عىل ٍمكان يف ًشهرا املكث أثنائه يف لّختل قد ألنه السفر، هلذاأثر 
 فيها املكث عىل ـ ًمثال ـ الشامية وصول منذ عزم قد يكون أن بني ذلك يف فرق
  .آلخر أو لسبب كثهم دّيمدّ ثم يومّ كل يف السفر حياول ًاّرتددم كان أو ،ًشهرا

 ثالثني من ّأقل كان إذا ريمالق فالشهر .ًيوما ثالثني :هنا بالشهر ونريد
 .يكفي ال ًيوما

 املسافة ّطي إكامل قبل الطريق عىل ّمعني مكان يفّ أيام عرشة إقامة: الثالث
 أن :بمعنى ّ أيام،عرشة املكث عىل العزم :أيام عرشة بإقامة ونريد .ةّحددامل
 عن تقل ال ّمدة فيها املكث ـ السابق املثال يف ـ الشامية إىل وصوله حني رّيقر

 ثالثني مكث يعادل ،املعنى هبذاّ أيام عرشة مكث عىل العزمّ فإن .أيام عرشة
  .وقصد عزم بدون ًيوما

 باملعنىـ ّ أيام عرشة إقامة أثنائه يف وتقع ةّحددامل املسافة يطوي ٍسفرّوكل 
 أثر له ليس القبيل هذا من سفرّ كل ّنإ ،املسافة ملتك أن قبل ـ الذكر اآلنف
  .ًرشعا
 وإقامة ،ًيوما ثالثني ومكث بالوطن، املرور (الثالثة األمور هذه ّسمىوت
 الرابعبأن  القول يمكن هذا وعىل .السفر بقواطع الفقهاء عرف يف) امّأي عرشة
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 سافةامل أثناء يف السفر قواطع أحد يقع ال أن الرشعي السفر رشوط من
  .اإكامهل وقبل ةّحددامل

ّكلام توفر ،أربعة رشوط هذه  من ويستثنى .الصالة يف القرص َوجب ْتّ
  .بياهنا يأيتس كام السفر أقسام بعض ذلك
 

 

ّّّ 

 كراكب ،ٍأفقية ٍبصورة  املسافةّطي بني قفر هناك هل :٥٨٧املسألة 
 أن له تيحُأ إذا الطائرة كراكب ،ٍعمودية ٍبصورة هاّطي وبني ،ًاّبر ايطوهي السيارة
  ة؟ّحددامل املسافة به تكتمل ٍقدرب ًاّجو يرتفع

 املسافة حساب يف يدخل ال أن رشيطة احلالتني، بني فرق ال: اجلواب
 بلدته ّجو يف يزال ال املسافر فيه يعترب الذي االرتفاع من القدر ذلك الرشعية
 .هلا ٍمغادر وغري

 يكفي فهل ،ّدائري ٍشكل عىل ولكن ًاّأفقي املسافة ويتُط إذا :٥٨٨املسألة 
 ّحددامل بالقدر ٍمستقيم ٍّخط يف املسافة تكون أن عىل القرص ّتوقفي أو ذلك،
  ؟ًرشعا

 ،دائرة حميط عىل ًواقعا املسافر بلد نيكو أن :ومثاله .ذلك يكفي: اجلواب
 فإذا .ةّحددامل املسافة يساوي ـ مسافة من بلدته تشغله ما باستثناء ـ هاُوحميط
 .ذلك كفى ،الدائرة تلك حميط عىل بالسري املسافة هذه املسافر قطع

 :التالية الصورة الحظ
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 ًآيبا ًذاهبا كّحتر بأن وذلك ،ةّحدداملاملسافة  املسافر قطع إذا :٥٨٩املسألة 
ّ ثم كيلومرتات مخسة يطوي أن :ذلك ومثال يقرص؟ فهل املسافة، أكمل أن إىل

  ؟عديدة ًمرارا ذلك يصنعّ حتى ثانية ويطوهيا يرجع
  .فيه قرص والًرشعيا ً سفرا ليس هذا ّنإ :اجلواب
 ٍذهاب عىل بطبيعته تمليش بلدتني بني ّاملمتد الطريق كان إذا :٥٩٠املسألة 
 خطوط يف السري إىل نساناإل ّتضطر الطريق يف لصخور أو ملياه ًتفاديا ؛ٍورجوع
 :الصورة يف كام منكرسة
 رّتقد أو ،ً فعالاملسافر عليها سار التي اخلطوطّلكل  ًوفقا املسافة رّتقد فهل
  امتداده؟ وتقدير البلدتني بني مستقيم ّخط بافرتاض

 املسافر طوى ما مقدار هو فاملقياس .اخلطوط تلك حتسب بل: اجلواب
 .السفر يف ًعادة رّواملقر املألوف حسب ًجاريا هلا هّطي دام ما املسافة منًفعال 

 ،هِسفح يف أخرى ٌوقرية ،ٍجبل ِةّقم يف ٌقرية هناك كانت إذا :٥٩١املسألة 
 عديدة ًمرارا اجلبل ولح الدوران بّيتطل الثانية إىل األوىل من الطريق وكان
 القريتني بني املسافة ّأن من الرغم عىل الثانية، القرية إىل نساناإل يصل أن إىل
 املعيار؟ هو فام ،ًقصرية تكون بينهام مبارش ّخط ّدُوم بالنظر رتّقد إذا

 حول دورانه خالل من نساناإل يطوهيا التي املسافة هو املعيار: اجلواب
 إىل القريتني إحدى منللوصول  املألوف طريقال هو هذا دام ما اجلبل

 .األخرى
 ،منه والرجوع آخر ٍبلد إىل بلدك من السفر تريد كنت إذا :٥٩٢املسألة 

 وجب )ًمرتا كيلو ٤٤ (والرجوع الذهاب يف تطوهيا التي املسافة وكانت
 أحد ألثناءا يف لهّيتخل مل ما ًواحداً سفرا يعترب واإلياب الذهابّ ألن القرص،
ّثم ّ أيام عرشة اآلخر البلد يف تبقىأن  ـ ًمثال ـ تريد كنت فلو .السفر قواطع
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 .قرص فال ،ترجع
 يساوي ألنه أقرب أحدمها طريقان البلدين بني كان إذا :٥٩٣املسألة 

 هو فام ،ةّحددامل املسافة ثلثي يساوي ألنه أبعد واآلخر ة،ّحددامل املسافة ثلث
  ؟احلكم

 ًذهابا املسافة ثلثي يساوي الذي بعدألا سلكيأن ّإن قرر  :اجلواب
 األقرب وسلك ـ ًمثال ًذهابا ـ ّرتنيامل إحدى يف بعداأل سلك أو ،ًورجوعا
 سلك وإن .ّفيقرص ـ ًمثال ًرجوعا ـ األخرى ّرةامل يف املسافة ثلث يساوي الذي
 .ّيقرص فال ،ً معاًورجوعا ًذهابا األقرب هذا

َومل يقرر بعد نوع الطريق الذي  الطريقني أحد سلك إذا :٥٩٤ة املسأل ُ ّ
  ؟سيختاره يف رجوعه، فامذا يصنع

، فحكمه القرص هذهابًفعال يف  بعدألالطريق ا سلكإن كان قد : اجلواب
وإذا كان قد سلك . ّعىل أي حال ًمادام ناويا الرجوع من أحد الطريقني

ّوهو مرتدد يف نوع الطريق الذي سيختاره يف الطريق األقرب يف ذهابه 
ّولو جتدد له عند الرجوع العزم عىل اختياره الطريق ّ حتى ،ّيقرص فال ،رجوعال

 .األبعد
 آخر ٍبلد إىل يصلأن  أجل من املسافة يطوي ًتارة املسافر ّن إ:٥٩٥املسألة 

 يريد كمن فقط، املسافة ّطي ّالإ بذلك يريد ال ًأحيانا املسافة يطوي وقد ًمثال،
 من ًمرتا كيلو )٤٤( هبا فيسافر سياقتها يف نفسه بّجير أو السيارة، بّجيرأن 

  احلكم؟ يف سواء مها فهل ذلك،أجل 
 .احلالتني كلتا يف القرص وجيب ،سواء مها نعم: اجلواب
 يأ (العادلة العارفة نةّوبالبي والتجربة، ّباحلس املسافة تثبت :٥٩٦املسألة 

 ّطي ثباتإل هذا من ٌيشء ّتوفري مل وإذا .العارف الثقة خرببو ،)عدلني شهادة
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 وكذلك. ركعات أربع الصالة ىّوأد ،التامم عىل املسافر بقي ،ةّحددامل املسافة
 أخرى نةّوبي باملسافة نةّبي شهدت إذا كام املتكافئة، الشهادات تضاربت إذا

  .بنفيها
 يساوي السفرة جمموع ّ بأنالطريق وسط يف وهو علم إذا :٥٩٧املسألة 

 التي املسافة تلك من بقي قد يكن مل لوّ حتى صالته، يف ّقرص ،ةّحددامل املسافة
 ابتداء حني من املسافة ابتداء يف املعيارّ ألن منها، اليسري سوى هاّطي يريد
 .باملسافة علمه حني من ال ،السفر

 سفره يف طوىّ أنه السابقة الطرق بأحدّتأكد و سافر إذا :٥٩٨املسألة 
 يعيدها أن وعليه باطلة، فصالته العكس، انكشفّ ثم ،ّفقرص ةّحددامل املسافة

 .ةّتام
 ّفأتم بالكامل ةّحددامل املسافة ّطي عدم منّتأكد و سافر إذا :٥٩٩املسألة 
 قد كانّ أنه وعلم ،العكس انكشفّثم ، صالته ّفأتم ذلك يفّشك  أو صالته،
 .ًباقيا الوقت دام ما ًقرصا الصالة إعادة فعليه ة،ّحددامل املسافة طوى
 

 بعيد؟ أم هو أقريب يدري ال ولكنّه بلد إىل ًقاصدا سافر إذا :٦٠٠املسألة 
  .يصنع؟ فامذا ،القرص تستوجب املسافة بأن علم مقصده يف أو الطريق ويف

 قصد هو ّواملهم إليه، َالسبيل َدَقص ًبلدا دَقص منّ ألن ،ّيقرصّنه إ :اجلواب
 .ال أو ذلك ّحيقق سفره ّ بأنًعاملا املسافر كان سواء ،املسافة ّحيقق سفر

 ،رأي له دّجتد مقصده بلغ اّومل املسافة، دون ما قصد إذا :٦٠١املسألة 
  يصنع؟ فامذا آخر، بلد إىل فسافر

 حني من أي اجلديد، السريّ أول من املسافة ابتداء يعترب هذا ّنإ :اجلواب
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 .ذلك قبل طواه ما احلساب من ويلغي ،اآلخر البلد إىل السفر يف رأي له دّجتد
 ،سافةامل بمقدار العودة طريق ومن اجلديد السري هذا من املجموع كان فإذا
ّ، برشط أن ال يقل ذهابه من السفر قواطع أحد ذلك أثناء يف حيصل مل ما ّقرص

 .ّأول السري اجلديد عن أربعة فراسخ
 ولكنّه ،سفره يف ةّحددامل للمسافةًقاصدا  املسافر يكون قد :٦٠٢املسألة 

 بعض الطريق يف تطرأ أن حيتمل أو السفر، صلةامو من هّمتكن يفّشك ي
 القصد يعترب ال ذلك مثل ففي السفر، يف االستمرار عن هترصف التي األسباب

 من ًعادة به يعتنى ال ومما ًضئيال االحتامل يكن مل ما القرص،ّيصح  وال ،ًاّتوفرم
  .العملية الناحية

 غري فهو ،احلصول جمهول ٍرشط عىل سفره قّعل منّكل  :٦٠٣املسألة 
 .احلارض حكم هوحكم للسفر، ٍقاصد

 ٍرفيق عن ًباحثا املعتربة املسافة دون ما إىل ويسافر بيته من خيرج أن: ومثاله
 .بدأ ما إىل عادّ وإال ،هنايتهّ حتى السري يف مىض وجده  فإنسفره، يف هل

 أو ًمستقال ًقصدا يكون أن بني املسافة قصد يف ًبداأ فرق ال :٦٠٤املسألة 
 يكون أن بني فرق الًأيضا و. زوجها مع كالزوجة آخر، ٍشخص لقصد ًتابعا
 غري يكون أن وبني ـ رفيقه إىل السفر مرأكل أو الذي كالرفيق ـ ًخمتارا التابع
  .واألسري ّكاجلندي ،خمتار

 طال وإن التامم عىل يبقى ،املتبوع قصد التابع جهل إذا :٦٠٥املسألة 
ٍ، وعندئذ علمه بموجب فيعمل ،بآخر أو ٍبطريق ناءاألث يف يعلمأن ّ إال األمد،

ًه متاما بالقرص إن كان يف داخل الوقت، وال يقيض إن كان يف ّيعيد ما صال
 .خارج الوقت

 قصد عن ويفحص يبحث أن التابع عىل جيب ال األحوال سائر ويف 
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 ًإذا كان فحصه خاليا منّ إال ،غريه من أو منه بالسؤال عليه فّويتعر املتبوع
ٍاملؤونة وكان عدم فحصه يعد عرفا إمهاال وتركا ألمر واضح، وذلك كام لو  ً ًً ّ
ّكان انكشاف احلال متوقفا عىل جمرد سؤال سهل املؤونة أو عىل النظر إىل عداد  ّ ً ّ

 .ّالسيارة بعد جتاوز املسافة
 ممكنة، ٍفرصةّ أول يف املتبوع ُمفارقة التابع دْصَق نِم كان إذا :٦٠٦املسألة 

 ؟ّيتم أو يقرص فهل
 عىل لّواملعو ،ًإطالقا هلا أثر وال وزن ال ،هي حيث من التبعية :اجلواب

 عىل العزم ّأن يف ٍّشك من وليس كان، ٍنحو ّيأب املسافة وقطع السفر قصد
 التامم، جيب وعليه السفر، قصد مع يتناىف ،الفرصة سنحت متى املتبوع مفارقة
 املسافة قصد يكونٍعندئذ و ،املنال صعبة التابع يةأمن تكونأن ّ إال اللهم

 .ًحتام القرص وجيب الواقع بحكم ًمفروضا
 ويف املسافة، ووطنه هّمقر وبني بينه ًاّمعين ًبلدا قصد إذا :٦٠٧املسألة 

ّيرض  فال ،ذلك كان إذا واملسافة، البعد يف يامثله آخر ٍبلد إىل عنه عدل الطريق
 ًمتاما ومثله .القرص عىل يبقى وعليه القصد، بأصل ٍبلد إىل ٍبلد من العدول هذا
 القرص، مسافة منهامّ وكل الوطن بني دام ما ،بعينه ال اثنني من ًبلدا قصد إذا
 .والتعيني التمييز عن النظر برصف القصد نوع عىل لّاملعو ّألن

 يف ّترددو مرهأ يف حار ًشيئا طوى أن وبعد املسافة قصد إذا :٦٠٨املسألة 
 عاد ،ّرتددوالّشك ال هذا وبعد ؟هّمقر إىل يعود أو قصده عىل يميض هل: رأيه
  ؟ّيتم أو ّيقرص فهل االستمرار، عىل وعزم لّاألو قصده إىل

 عىل يبقى ،ّرتددوال احلرية عند الطريق منًشيئا  يقطع مل كانن إ :اجلواب
 الطريق منًشيئا  قطع كان وإن .يةرشع ًمسافة الباقي يكن ولوّ حتى القرص،
 اجلزم إىل العودة بعد الطريق من يقطعه الذي هل: فينظر ،ّرتددوال احلرية عند
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برشط أن ال يكون الذهاب بعد  ـ والرجوع اإلياب ّبضم ولو املسافة يبلغ
 بلغها  فإن؟ ـّإىل قصد السفر أقل من أربعة فراسخّمن الرتدد واحلرية العود 
 بني جيمعأن ًاستحبابا  به جدرواأل .يتم هّفإن املسافة يبلغ مل ذاإّوأما  ،ّقرص
  .والتامم القرص

 ّتوقفّ ثم املسافة منًشيئا  طوى إذا املسافر عىلًأيضا  ينطبق ذكرناه ماّوكل 
 .لّاألو قصده إىل ذلك بعد وعاد ،ًبرهة سفره عن بالعدول وجزم
ًً 

 ٍنقطة من السري يساوي ٍنحو عىل ًاّجد ًكبرية البلدة كانت إذا :٦٠٩املسألة 
 يكفي فهل الذهاب، إىل الرجوعّبضم  ولو َةّحددامل َاملسافة أخرى إىل منها
  القرص؟ يف ذلك

 مهام ـ بلدته يف كّيتحر دام ما نساناإلّ ألن ؛يكفي ال هذا ّنإ :اجلواب
 االبتعاد عىل ّتوقفي السفرّ ألن ؛ًعرفا منهً سفرا ذلك يعترب فال ـ كبرية كانت
 .ّواملقر البلدة عن

 البلدة بني والفاصل ،الطريق عىل ةصغري بلدان توجد قد :٦١٠املسألة 
من  األوىل البلدة ابن سافر فإذا ،ًرشعا ةّحددامل املسافة بقدر واألخرية األوىل

 .ّ البلدة األخرية منها قرصبلدته إىل
 نتيجة اآلخر بالبعض بعضها صلّات ذا هذه البلدان إّإن: ٍوقد تسأل حينئذ

 يصنع؟ فامذا ،العمران يف عّالتوس
 بني والتفاعل صالّاالت هذا عىل زمن ّمر إذاّ إال ًأيضا، يقرصّنه إ :اجلواب

 وسيأيت العرف، نظر يف ًواحدا ًبلدا أصبحتّ حتى الصغرية البلدان تلك
 .ًلذلك الحقا توضيح
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ّ 

 ةّحددامل املسافة أثناء يف املرور عىل ًعازما املسافر يكون قد :٦١١املسألة 
 املسافة وطوى ،ذلك عن منعه ٍلعائق ؛ً فعالّرمي مل ولكنّه ووطنه، بلدته عىل
  ؟ّيقرص فهل بكاملها، ةّحددامل

 أثناء يف بوطنه املرور عىل ًعازما كان ألنه ؛ّيقرص ال هذا ّنإ :اجلواب
ّ، فهو إذن مل يكن قاصدا من أول للسفر ًقاطعا بالوطن املرور كان وملا املسافة، ً

 .األربعة الرشوط من الثاين الرشط يفقد بقدر املسافة، وبذلكاألمر للسفر 
 بوطنه ّسيمر هلّ أنه يفّشك ي وهو يسافر من ما حكم :٦١٢املسألة 

  ال؟ أو املسافة ّطي أثناء يف وبلدته
 .ّ املتقدم يف املسألة السابقةالسبب لنفسًأيضا  ّيقرص ال هذا ّنإ :اجلواب
 عىل ٍبلد يف سيقيم هلّ أنه يفّشك ي وهو نساناإل سافر إذا :٦١٣املسألة 
ّ ثم إقامة، بدون ولو ًشهرا فيه سيمكث هل أو املسافة، لإكام قبل الطريق
 فامذا املسافة، أكمل أن إىل سفره وواصل السري أثناء يف ذلك عن انرصف
 املسافة؟ أكمل أن بعد يصنع

 السفر ابتداء عند ًعازما كان لوًأيضا  وكذلك ،ّيقرصّ أنه احلكم: اجلواب
 املسافة وأكمل ذلك عن نرصفاّ ثم الطريق نصف يفّ أيام عرشة يقيم أن عىل
 .ةّحددامل

 ثّوحد وأعجبه  سفرهأثناء يف ٍموضع إىل وصل لوًأيضا  األمر كذلك
 .القرص حكمهّ فإن سفره، وواصل انرصفّثم ّ أيام عرشة هناك اإلقامة يف نفسه
 

 القرص، أوجب ةّتقدمامل األربعة الرشوط فيه تّتوفر إذا السفر أن عرفنا
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 إليه؟ بالنسبة القرص وجوب ينتهي متىّ أنه :هنا والسؤال
  :التالية األسباب بأحد القرص ينتهي: اجلواب

  ا وطن إ  ا وصول :ّاألول
 كان سواء سفره، انتهى وبلدته وطنه إىل املسافر وصل إذا :٦١٤املسألة 

 آخر ٍموضع من ابتدأ أو ليها،إ عادّ ثم ًأيضا البلدة تلك من ابتدأ قد السفر
 املسافة وبينهام له وطن منهامّ كل بلدتان له كانت أو بلدته، إىل سفره يف وانتهى

 الوطن معنى ام سبقفي ّتقدم وقد .األخرى إىل إحدامها من فسافر ةّحددامل
 .األربعة بأقسامهًرشعا 

 ومنائره عامراته برؤية ال ،ًفعال الوطن بدخول السفر ينتهي :٦١٥املسألة 
 .ًثابتا القرص حكم يبقى ،إليه يدخل مل فام .ونخيله

 االستقرار بقصد الدخول بني الوطن إىل الدخول يف فرق ال :٦١٦املسألة 
 منه اجتيازهًقاصدا  السيارة يف وهو وطنه املسافر دخل فلو .وغريه واملكث
 بخروجهّ إال يعود وال إليه، لنسبةبا القرص حكم بذلك انتهى ،سفره ملواصلة

 .جديد رشعي سفر منه ّحتقق إذا وطنه من
 بذلك انقطع ،ببلده ّومر طائرة يف ًراكبا املسافر كان إذا :٦١٧املسألة 

 يعترب ال مستوى إىل ّاجلو طبقات يف مرتفعة الطائرة تكن مل ما ًأيضا، سفره
 .ًعرفا البلد لذلك ًفضاء

 أن فيه اعتاد الذي الزمان يف الدخول يكون أن بني فرق ال :٦١٨املسألة 
 الذي اجلامعي فالتلميذ . ذلك الزمانغري يف أو ذاك وطنه يف ًمتواجدا يكون

 العطلة يف األصيل بلده إىل رجع لو ،الدراسة ألجل له ًوطنا بغدادّختذ ا
 .سفره إليها بوصوله انتهى ،الصيف خالل إليها سافرّ ثم الصيفية
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  أيام ع ة اإلقامة: ا ا 
 ٍبلد يف يمكث أن ّقررّ ثم ،ةّحددامل املسافة املسافر طوى إذا :٦١٩املسألة 

ٍمعني ٍموضع أو ٍقرية أو  ،ًإقامة القرار هذا يِّوسم ،ًمقيام يِّسم ّ أيام،عرشة ّ
ً سفرا بدأ إذاّإال  ،يقرص والّ يتم املقيم فاملسافر .السفر حكم تنهي واإلقامة
 .ًجديدا

 سواء البلد، ذلك يفّ أيام عرشة مكثه من ًواثقا يكون أن :لكن برشط
 لشعوره أو ،ّدةامل هذه للبقاء واختياره رادتهإ حمض من الثقة هذه نشأت

 كالسجني ؛املكان بمغادرة له تسمح ال ٍظروف وجود أو البقاء، إىل باالضطرار
 يف راجع (االطمئنان مستوى أو اليقني مستوى عىل الثقة تّتوفر فمهام ً.مثال
 .املطلوب حصل فقد )٨ ةسألاملذيل  االطمئنان معنى

 يفّشك ي كان ولكنّه ّ أيام،عرشة املكث يف ًراغبا كان إذا :٦٢٠املسألة 
 يف االستمرار عن هفترص التي الطوارئ بعض عّيتوق أو ،البقاء عىل قدرته
 .سيبقى ّ بأنهله َثقة ال إذ ؛ًقيامم يعترب فال ،املكث

 تسع ضمنها وتدخل ،هنارات عرشة :أيام بعرشة دوقص امل:٦٢١املسألة 
 النهار وابتداء .األخري والنهارّ األول النهار بني الواقعة الليايل وهي ليال،
ّ األول اليوم من الفجر طلوع من ٍبلد يف اإلقامة عىل عزم فمن .الفجر طلوع
 بدأت إذا وكذلك. إقامة ذلك كان ،العارش اليوم من الغروب إىل الشهر من
 قصد إذا كام ،عرش احلادي اليوم من النهار نصف إىل النهار بنصف ّدةامل

 وعىل هذا املنوال .عرش احلادي اليوم ظهر إىل لّاألو اليوم ظهر من اإلقامة
  .أو بعد االنتصافّجيري حساب املدة إذا دخل يف أثناء النهار قبل انتصافه 

 أن يكفي بل واخلصوص، بالتعيني العرشة قصد يشرتط ال :٦٢٢املسألة 
 اّ بأهننفسه القاصد هذا يعلم مل ولو ّ أيام،عرشة تساوي ًزمنية ًفرتة البقاء يقصد
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 من الباقي وكان  الشميسالشهر آخر إىل البقاء قصد إذا كام ذلك، تساوي
 .يزيد أوّ أيام عرشة الشهر

 الليلة بداية من ٍليال عرش فيه اإلقامة وعزم ٍبلد إىل دخل إذا :٦٢٣املسألة 
 هذهّ ألن ذلك، ِيكف مل ،العارشة الليلة هناية إىل ـ ًمثال ـ الشهر من األوىل
 .هنارات عرشة عىل تشتمل ال فيها البقاءعىل  عزم التي الفرتة

 ومأواه مبيته يكون أن :العرشةّ األيام يف باملكث نقصد :٦٢٤املسألة 
 منّفكل  .ًرشعياً سفرا ّدةامل هذه خالل يامرس ال نأو البلد، ذلك رحله ّوحمط
 .فيه أقام فقد ّ أيام،عرشة املكث من املعنى هبذا ٍبلد يف يمكث أن عىل عزم
 ليس منه ٍقريب آخر ٍبلد أو ضواحيه إىل البلد من خروجه عدم يعني ال وهذا
 ملن فيمكن النجف، إىل بالنسبة كالكوفة الرشعي، للسفر ةّحددامل املسافة بينهام
 إىل ٍيومّ كل يف يذهب أن الوقت نفس يف ينوي أن النجف يف اإلقامة يقصد
 أو ،العبادة بقصد ـ فيها املبيت دون ـ أكثر أو والساعتني الساعة الكوفة
عىل  النجف رحله ّوحمط ومأواه مبيته دام ما أخرى، حاجة ةّألي أو ،النزهة

 الفالين الفندق يف نزلت :لقال ؟هذا سفرك يف نزلت أين :سائل سأله لوٍنحو 
 .النجف يف

 أو ٍبلدة من ّعنيامل املكان :املوضع أو القرية أو بالبلدة نقصد :٦٢٥املسألة 
 مخسة هنا ،نيقريت أو بلدين يف اإلقامة عىل يعزم أن يكفي فال .بادية أو ٍقرية
 عىل يعزم أن باإلقامة السفر حكم ينقطع لكيّالبد  بل ّ أيام،مخسة وهناكّأيام 

 املسافر ّقررّكلام ف .ّتقدم الذي باملعنى ّ أيام،عرشة طيلة واحد مكان يف اإلقامة
 انقطع ،أوضحناه الذي النحو عىل ذلك عىل وعزم ًفصاعداّ أيام عرشة إقامة
 .صالته يفّ يتم  أنعليه بووج ،عنه القرص حكم بذلك

 قصد بال ولكنّ أيام عرشة ّمعني واحد مكان يف أقام إذا :٦٢٦املسألة 
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 عىل قامتهإ قّعل من :القبيل هذا ومن. السفر ينقطع فال ،عليها والعزم اإلقامة
 عرشة وبقي البلد، هذا يف فأبقى الربد ّيشتد مل إذا: نفسه يف فقال حاجة، بلوغ
 حكم عىل يبقى هذا ومثل لذلك، أثر فال الربد، اشتداد عدم إىل ًنظرا ّأيام

 .القرص
 يكون أن السفر حكم تقطع التي اإلقامة يف يشرتط ال :٦٢٧املسألة 

ًمكلفا  نساناإل  ،اإلقامة فيه نوت ٍبلد إىل احلائض املرأة سافرت فلو .بالصالةّ
 غري وكذلك. رتُطه إذا صالهتا يفّتتم  أن عليها ووجب ،ًمقيمة أصبحت
ّ األيام أثناء يف وبلغ سنة عرشة مخس أكملّ ثم اإلقامة ونوى سافر إذا البالغ

  .التاممٍحينئذ  عليه جيبّ فإنه العرشة،
 ،العرشة أيامه طوال ًمتاما ّوصىل ٍبلد يف املسافر أقام إذا :٦٢٨املسألة 

 اإلقامة قصد إىل التامم عىل البقاء حيتاج فهل اقامته،ّ حمل يف ًأمدا مكث وبعدها
  أخرى؟ ّمرة

 ًإطالقا داعي وال ،شاء وقت ّ أييف يسافر أن إىل التامم عىل يبقى: اجلواب
 .جديد من وقصدها اإلقامة ّ نيةإىل

 ّوصىل فيه اإلقامة عىل يعزم فلم ٍبلد إىل املسافر ورد إذا :٦٢٩املسألة 
 أن عىل شاء، إذا اإلقامة عىل يعزم أن ٍوقت ّ أييف ذلك بعد له كان ،ًقرصا

 ذلك يف تواجده من اخلامس اليوم يف عزم فإذا .العزم حني من ّدةامل حيتسب
ّ يتم  أنعليه ووجب ،ًمقيام اعترب ،عرش اخلامس اليوم إىل فيه البقاء عىل البلد

  .التاريخ ذلك من صالته
 وجب ،العشاء أو العرص أو الظهر ّيصيل وهو باإلقامة القرار هذاّختذ ا ولو
 .ّتامة هاّيصلي أن عليه

 أو العشاء ّيصيل أن وقبل ذلك، ّقررو ًعرشا اإلقامة نوى إذا :٦٣٠املسألة 



 ٢٩٩ .............................................................................................  الصالة كتاب

 إليه ويعود ،ّ يتموال ّيقرص أن فعليه ،اإلقامة ّ نيةعن عدل ًةّتام العرص أو الظهر
 الثالث الرباعيات إحدى ّ صىلأن عدب اإلقامة عن عدل وإذا. املسافر حكم
 .يقرص أن له جيوز وال التامم عىل يبقى ،ًكاملة ًةّتام

 ّوصىل وإقامته سفره عن ذهلّ ثم اإلقامة املسافر نوى إذا :٦٣١املسألة 
 الغفلة ّجردمل بل ،مقيمّ أنه  أجلمن ال ؛ًمتاما الظهرين إحدى أو العشاء

 التامم؟ عىل البقاء يف ذلك يكفي فهل بلده، يف نفسه يتخيل هّوكأن والنسيان
 تستند مل دامت ما التامم عىل البقاء يف الصالة هذه تكفي ال ،ّكال: اجلواب

 .عنهاً ذهوال وقعت بل اإلقامة، قصد إىل
 ولكن اإلقامة، ّ نيةعن عدلّ ثم ،ًمتاما ّوصىل اإلقامة نوى إذا :٦٣٢املسألة 
 هذا مع عليه وجب باطلة، كانت ًمتاما هاّصال التي الصالة ّ أنله انكشف
 وجوده وكان ،ثرهأ بطل بطل، إذايشء الّ ألن القرص، إىل يرجع أن الفرض
 .سواء ٍبمنزلة وعدمه

 عىل الظهر صالة وبدأّ أيام عرشة إقامة عىل املسافر عزم إذا :٦٣٣املسألة 
  يصنع؟ فامذا ،اإلقامة ّية نعن عدل أثنائها ويف ،األساس هذا

 :هذا له ثالث حاالت :اجلواب
 أن يكون قد عدل يف أثناء الصالة وهو ال يزال يف  الركعتني :األوىل

 .ًقرصا بالصالة أيتيو القرصّ نية إىلعند العدول  نتقلاألوليني، في
 قبل أن يكون قد عدل بعد أن جتاوز الركعة الثانية ودخل يف الثالثة: الثانية

يلغي الركعة الثالثة، ويعود إىل اجللوس و القرصّ نية إىل نتقل، فييركعأن 
 .تهصالّفيسلم وخيتم 
 بطلت  احلالةه، ويف هذالثالثة يف ركعأن يكون قد عدل بعد أن : الثالثة
 .ًقرصا الصالة وأعاد ،تكن مل كأهنا ،األساس من صالته
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 كان هل: شك ولكنّه ّ أيام،رشةع اإلقامة ةّين عن عدل إذا :٦٣٤املسألة 
 هذه بمثل ِيأت مل أو التامم، عىل صالته يف ّستمروي يبقى كي ًمتاما ّ صىلقد

 .التامم دون القرص وظيفته ّ أنهذا ومعنى .هبا تياناإل عدم فاألصل ؟الصالة
  ًيوما ثالث  ا كث :ا الث

 القرص، حكم عليه وجرى ةّحددامل املسافة طوى إذا املسافر :٦٣٥املسألة 
 هل: يدري ال ،عزمه يف ّترددو مرهأ يف حارّثم  ،ٍمكان أو ٍبلد إىل ووصل
 ينويّحتى ّ أيام عرشة بعد سفره يف إليه وصل الذي البلد هذا من سيخرج
 ،مسافر ّألي هذا حدثن إ ؟غد بعد أو ًغدا منه سيخرجّ أنه أو ،فيه اإلقامة
 .ًيوما ثالثون ًاّرتددم هكذا عليه يميضى ّ حتالقرص عىل يبقى أن عليه وجب
 صالته يقيم أن عليه وجب ،البلد ذلك يف يزال ال وهو ًيوما نيثالث كملأ فإذا

 .ساعة بعد البلد مغادرة عىل ًعازما كان ولو ،ًكاملة
 التسع الليايل من ّتضم بام ًهنارا ثالثني :ًيوما بثالثني  املقصود:٦٣٦املسألة 

 يف بنا ّمر الذي النحو عىل األخري، والنهارّ األول النهار بني الواقعة رشينوالع
  .)٦٢١( يف املسألة هنارات عرشة

 الشهور منأي  ـ هاليل شهرّ أول من ّرتددال يكفي ال :٦٣٧املسألة 
 .ًيوما ثالثني الشهر هذا يكونأن ّ إال آخره، إىل  ـالقمرية

 كانت ولو ِّيقرص ،متقاربة ًقرى يف ًيوما ثالثني ّتردد إذا :٦٣٨املسألة 
 هذه طيلة املكث ّ ألنة،ّحددامل املسافة من ّأقل بقدر األخرى عن تبعد الواحدة

 .واحد ٍمكان يف يكن مل ّدةامل
 

 فيه، القرص حكم ينتهي ومتى ،ورشوطه الرشعيالسفر  عرفنا أن بعد
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 .املسافر عىل القرص حكم يبدأ متى نعرف أن نريد
  منمتى يبدأ حكم القرص عىل املسافر؟ هل : تسألقد :٦٣٩املسألة 

 إكامل بعد أو السابقة، الرشوط ضمن ً رشعاةّحددامل املسافة ّطي يف رشوعه
  ها؟ّطي

 :هنا حالتان :اجلواب
 من أوّ أيام عرشة فيه اإلقامة دقص الذي البلد من نساناإل سافر إذا: األوىل

 هذه من واحد ّأي من سافر إذا ،ًيوما ثالثني ًاّرتددم فيه مكث الذي البلد
 ّبطي واالبتداء البلد من اخلروج عند إليه بالنسبة القرص حكم بدأ ،املواضع
  .واحدة ًخطوة طوى ولو املسافة،
ّ فإن ّدم لذلك،باملعنى املتق وطنه من نساناإل وهي ما لو سافر: الثانية

 حنيّ إال يثبت فال ،ام ذكرناه يف احلالة األوىلع ًقليالّيتأخر  التقصري حكم
 البلد منتهى يف الكائنة البيوت أهل عيون عن ويتوارى املسافر شخص يغيب

 املسافر وابتعد صديقه عّيود البلد هناية يف شخص وقف فإذا. وأطرافه
 سواء القرص، عليه ثبت ،الشخص ذلك رؤية عنه حجبت ًمسافة الصديق
 يزيد ال ثابت قياسامل وهذا. ال أوًأيضا  وبناياته البلد عامرات عينه عن غابت
 بأن القرص ربطنا إذا ملا ًخالفا البلد، يف العمران بضخامة رّيتأث وال ،ينقص وال

 العامرة لنوع ًتبعا آخر إىل ٍبلد من خيتلف هذاّ فإن ،وبناياته البلد عامرات تغيب
 .فيه

 بل ،بينهام املسافة لبعد ال صديقه عني عن املسافر غاب إذا:٦٤٠املسألة 
 القرص، ثبوت يف هذا ِيكف مل ،ذلك ونحو ٍنفق يف دخل أو ًواديا هبط ألنه

 رؤية منهامّلكل  تتيح ال ًمسافة اآلخر عن أحدمها ابتعد إذا ُالقرص يثبتّوإنام 
 ّبحد ذلك ّسمىوي حائل، وجود موعد األرض انبساط حالة يف اآلخر
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 .القرص يف املسافر فيه صّيرخ الذي ّاحلد أي ،ّرتخصال
ّحد  بلغ هل: وشكًمسافرا  ووطنه بلدته من ذهب إذا:٦٤١املسألة 
 بوصوله يعلمّ حتى التامم عىل يبقى أن فعليه ؟التقصري له جيوز كي ّالرتخص

 ،النحو هذا عىلّشاك  وهو بلده خارج ّيليص أن أراد فإذا .املذكورّد احل إىل
 .ّتامة هاّيصلي أن فعليه

 ضعب بعد له لِّيُوخًمسافرا  ووطنه بلده من خرج إذا:٦٤٢املسألة 
ّحد الرتخص إىل وصل قدّ أنه ٍخطوات  ّتبنيّ ثم ،ًقرصا ّوصىل ّتوقفف ،ّ
 يصنع؟ فامذا ،العكس

ّ حمل دون زال ما وهو واقعال له انكشف  فإن.تهصال تبطل: اجلواب
 رهاّخأ شاء وإن .ًمتاما أعادها ،بالذات املكان هذا يف اإعادهت ّوأحب ّرتخصال

ّحد الرتخص جياوزّحتى    .سعة الوقت يف دام ما ًقرصا هبا ويأيت ّ
 

 مكثه موضع أو قامتهإّ حمل أو بلده من نساناإل سافر إذا:٦٤٣املسألة 
 انرصفّ ثم صالته، يف ّوقرص ،ةّحددامل املسافة من ًقسطا وطوى ،ًشهرا ّرتددامل

  ؟ًقرصا ّصالها التي بالصالة صنعي فامذا ،ًراجعا وقفل سفرته إكامل عن
 اإلياب مع سفره عن فيها عدل التي النقطة إىل الذهاب كان إذا: اجلواب

 إىل يرجع أن إىل القرص ّستمروي صحيحة، فصالته ،ةّحددامل املسافة ّحيقق
 قبل عدوله كان إذا كام ـ املسافة بقدر واإلياب الذهاب يكن مل إذاّوأما  .بلده
ًتامة ًثانية هبا يأيت أن فعليه ـ ةّحددامل املسافة نصف غبلو  أمكن، أن وقتها يف ّ

 .خارجه ففيّوإال 
 أن له بداّم  ث،ًقرصا ّفصىل ،ةّحددامل املسافة نصف طوى إذا:٦٤٤املسألة 
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  بصالته؟ يصنع فامذا ّ أيام،عرشة فأقام ،الطريق وسط يف يقيم
 .ًمتاما السابق السؤال عىل اجلواب يف قلنا كام يعيدهاّنه إ :اجلواب
ًبلدا آخر بينهام املسافة ًقاصدا  بلده من ٌشخص سافر إذا:٦٤٥املسألة 

ّتبتعد املسافة املحددة عن بلده، يف وسط الطريق إىل مدينة ال  فوصلالرشعية، 
 آخر غري ٍبلد إىل هابذبال يكتفي أن ّقررو قصده من َّغريّ ثم ،ًقرصا  فيهاّفصىل

ّالذي قصده أوال، ثم ي ً ّ، فام حكم صالته التي صالها هوطن إىل منه عرجّ
 ًقرصا؟

ً البلد اآلخر الذي قصده جمددا اهذ إىلوطنه  من السفر كانإن  :اجلواب ّ
 وإن .القرص حكم عىل يبقى أن وعليه ،صحيحة فصالتهملسافة الرشعية، ق اّحيق
ًالتي صالها قرصا،  الصالة إعادة فعليه ،ذلك بلغت مل  اتهوصل يفّ يتم نأوّ

 .الالحقة
 ّفصىل ةّحددامل املسافةًقاصدا  ًسافرام نساناإل خرجّكلام  :موجزة ٍوبكلمة

 يعيد أن عليه وجب املسافة، إكامل قبل السفر قواطع أحد منه حصلّ ثم ًقرصا
 املسافة إكامل قبل ولكنّه السفر، قواطع أحد حيصل مل وإذا .ّتامة صالته

ً فعال طواه الذي املقدار لوحظ ،ًراجعا قفل أو مقصده من َّغري ةّحددامل
 املسافة بقدر كان  فإناجلديدة، ّنيته بموجب يطويه أن ّقرر الذي واملقدار

  .أعادهاّ وإال ًاقرص صالته تّصح ةّحددامل
  ؟ح م الق  منس ث  ُا سافر ن  ِمن  نَم

  ووجوب ،ورشوطه الرشعي السفر عن واضحة صورة نتّتكو هنا إىل
  .ًوانتهاء ًابتداء بسببه القرص

 منًرشعا  ستثنونُي املسافرين من نوعني هناك أن اآلن حّنوض أن ونريد
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لو ّ حتى وطنه يف احلارض ّكلفامل حال حاهلم بل القرص، هلم جيوز وال ،ذلك
ّتوفرت فيهم الرشوط األربعة املتقدمة،   كان ومن املعصية، سفر املسافر: ومهاّ

 :التفصيل ييل وفيام االجياز، نحو عىل هذا. عمله السفر
  ا عصية سفر ا سافر ً:الّأو

 : عىلاملعصية سفريطلق 
 احلرام، وارتكاب املعصية فعل املسافر منه يستهدف الذي السفر: ًالّأو
 ًإعانة أو للسلب، أو مة،رتاملح النفس لقتل أو باخلمر، ارّلالجت سافر كمن
 . ذلك ونحو ،الرشعي بالواجب القيام من ٍشخص ملنع أو ظلمه، عىل للظامل

 كالنزهة، ذاته يف ًالّحملً أمرا عليه والباعث السفر من اهلدف كان إذاّوأما 
 فال ـ النجس كلأو والغيبة كذبكال  ـالسفر أثناء يف احلرام فعل وصادف

 .املعصية سفر ذلك أجل من السفر ّسمىي
 الرشعي، الواجب أداء من رارفال املسافر منه يستهدف الذي السفر: ًثانيا
 الذي الدائن عن واالبتعاد بالسفر عليه القدرة مع الدين أداء من ّيفر كمن

 .ًفعال بالوفاء يطالب
 الفرار وال ،لّاألو يف كام ٍمعصية إىل ّتوصلال به يراد ال الذي السفر :ًثالثا

 البلد عن بّوالتغر السفر أن بمعنى حرام، هو ولكنّه الثاين، يف كام ٍواجب عن
 هناه أو ماطر، ٍيوم يف يسافر ال أن عىل ًيمينا أقسم قد كان إذ كام حرام، نفسه
 .ًراماح املاطر اليوم يف السفر فيكون ،ًرشعا معصيته عليه حترم من السفر عن

 .املعصية سفر من ًنوعا يعترب وهبذا
 .املعصية لسفر الثالثة األنواع هي هذه

 .صالته يفّ يتم بل القرص له جيوز ال املعصية سفر املسافر:٦٤٦املسألة 
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 إذا ،منه الثاين والنوع ،املعصية سفر منّ األول النوع يف:٦٤٧املسألة 
 بقدر الرجوع كان  فإن:يعود أن وأراد املرشوع غري مقصوده للمسافر حصل
 ، جرمه عىل ًاّمرص بقي مأ وأناب ابت سواء ،رجوعه يف ّقرص ،ةّحددامل املسافة

 .فال بقدرها يكن ملوإن 
 له جيوز فال ،ًأيضا ًماّحمر السفر من الرجوع كان  فإن:الثالث النوع يفّوأما 
 المن ماطر ٍيوم يف يسافر ال أن ىلع أقسم قد كان إذا كام الرجوع، يف القرص
 احلرمة كانت إذاّوأما  .ّستمرم واملطر يرجع أن وأراد ،غريه من وال بلده
 انقطاع بعد للرجوع رادتهإ افرتضنا إذا املثال هذا يف كام فقط بالذهاب ًةّخمتص
 .والثاينّ األول النوع حكم فحكمه املطر،

 ٍسيارة يف ركب ولكنّه سائغة، ٍجائزة ٍلغاية سافر من:٦٤٨املسألة 
 ًآثام كان وإن ألنه ،ّيقرص أن فحكمه عليه، ٍمةّحمر  أرضيف ّمر أو ،ٍمغتصبة
 من وال ًماّحمر يكن مل بلده عن وابتعاده بهّوتغر ،ملعصيةً سفرا ليس سفره ولكن
 .مّحمر طريق أو مةّحمر واسطة فيه استخدمتّوإنام  احلرام،أجل 

 ،السارق فرار صاحبها من ًهربا هبا ّوفر ًسيارة الشخص اغتصب إذاّأما 
 من نفسه ومتكني رسقته نجاحإ هو سفره عىل الباعثّ ألن ؛التامم فحكمه
  .اآلخرين أموال

 يف إليها ّتحولي ولكنّه معصية، بدايته يف السفر يكون ال قد:٦٤٩املسألة 
 باملسكرات ارّاالجت رأىّ ثم حلبوبا يف ارّلالجت ًصدفة سافر كمن الطريق، أثناء

 يف يقع ًتارة املعصية إىل ّتحولال وهذا. بآجلها عاجلها فاشرتى دنياه، يف نجحأ
 نافه ،ّطيها إكامل بعد يقع وأخرى ها،ّطي إكامل وقبل ةّحددامل املسافة أثناء

 :حالتان
 أن :ٍحينئذ وحكمه ،الرشعي السفر هيدم ّتحولال فهذا ،األوىل احلالة يفّأما 
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 يعيد أن عليه وجب ،ذلك قبل صالته من ّقرص قد كان وإذا .صالته يفّيتم 
ًتامة الصالة ًتامة هبا تىأ ،فات قد الوقت كان وإن .وقتها يف ّ  .الوقت خارج يف ّ

 قد الرشعي السفرّ ألن ؛صحيح ًقرصا هّصال فام ،الثانية احلالة يفّوأما 
 عىل يبقىً فعال املعصية بسفر أيبد مل وما ،هإعادت إىل حاجة وال ،منه حصل
ًعليه احتياطا وجوبا ف ،ً فعالاملعصية بسفر بدأ  فإن.القرص  القرص بني جيمعأن ً
ًمرة والعشاء والعرص الظهر من ًكال ّيصيلف والتامم،  .ًمتاما وأخرى ًقرصا ّ

 ويف ،ٍمعصية سفر فيبدأ ،ّتقدم ما عكس عىل السفر يكون قد:٦٥٠املسألة 
 غرضه كان إذا كام هدفه، من ِّويغري ّ ربهإىل ويؤوب املسافر يتوب الطريق ثناءأ

 احلبوب، لرشاء وسافر الطريق يف تابّ ثم املسكرات، رشاء ًالّأو السفر من
 ،الوطن إىل الرجوع طريق بإضافة ولو ؛ةّحددامل املسافة بمقدار الباقي ناك فإن
 أن أراد إذا ّفيتم ،به يبدأ أن قبلّوأما  .ًفعال املباح بالسفر االبتداء عند ّقرص
 .ّيصيل

 بقدر ٍمباح ٍسفر إىل سفره ّحتولّ ثم املعصية سفر سافر من :٦٥١املسألة 
 املباح، بالسفر ابتدائه حني من إليه بالنسبة القرصحكم  يبدأ ة،ّحددامل املسافة
ُنيت فيه تّحتول الذي البلد من ُبعد خيرج مل ولو  .احلالل إىل احلرام من هّ

 تاب دخلها وحني ،ًأحدا يظلم أن بقصد النجف إىل ٌشخص سافر فلو
 النجف من خيرج مل ولو ،املباح بالسفر ابتدائه حني من فيقرص ،ًراجعا َّوكر
 .ُبعد

ًقاصدا  ًراجعا وقفل مةّاملحر الغاية سفره يف قّحق من يف األمر وكذلك
 ّتوقفي وال ،رجوعه بداية منذ معه يبدأ القرص حكمّ فإن ة،ّحددامل املسافة ّطي
  .البلد من اخلروج عىل
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  عمله ا سفر  ن من: ًثانيا
: والشغل بالعمل ونقصد. القرص له جيوز ال ،السفر وشغله عمله كان من
 هو ما :سئل لوٍعىل نحو  ٍلشخص ًمركزا دّحيد الذي العمل أو املهنة أو احلرفة
 .السؤال هذا عىل اباجلو يف ذلك كرُلذ ،الشخص هذا عمل
 :هذا العنوان عىل طبقنيو
 السيارة، سياقة عمله كالسائق ،املبارش عمله السفر نفس كان من: ًالّأو
 الرشكة تستأجره الذي فّواملضي السفينة، أو الطائرة يقود ارّالبح أو ارّوالطي
 .النقل وسائط من غريها أو الطائرة يف املسافرين ملرافقة
 عن بّويتغر يسافر ولكنّه السفر غري آخرًشيئا  ومهنته هعمل كان من: ًثانيا
 العمل ذلك يامرس أن له يتاح الٍعىل نحو  عمله، يامرسأن  أجل من بلده
ِجي أو بلده، عن بّوتغر بنفسه السفر بارش إذاّ إال املهنة وتلك  األفضل من ّ أنُدَ
  .يستنيب أن عنًبدال  بنفسه يسافر أن واملهنة للعمل
 آخر بينهام ٍبلد إىل فيسافر ،التدريس وظيفته ٌو كان هناك شخصل: ًمثالف

 عمله هذاّ فإن عمله، انتهاء بعد بلدته إىل ويعود ٍيومّ كل يف املسافة الرشعية
 التدريس يامرسأن  أجل من يسافر ولكنّه التدريس، بل السفر هو ليس

 ،القبيل هذا من كان منّفكل . السفر مبارشة عليه تفرض فهي ،مهنته ويزاول
 . صالتهّ يتم  أنعليه وجيب ،ًرشعا السفر عمله ممن فهو

 املزارع من لرشائه بالسفر يخّالبط موسم يف جرّيت شخص: آخر ومثال
 .وبيعه البلد إىل وجلبه

ّ ينبغي أن يالحظ هنا أن من يسافر من أجل عمله له :٦٥٢املسألة 
 :حالتان

ّيسافر إليها من أجل العمل أماكن متفرقة أن تكون األماكن التي : األوىل
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ّأو مؤقتة؛ عىل نحو ال تعترب وطنا له  باملعنى املتقدم يف أقسام الوطن ً ٍّ. 
ًتاجر الفاكهة الذي يتجر بالسفر لرشائها من هذا البلد تارة، ومن : ومثاله ّ 
 .ذاك أخرى

ّذا عالقة وثيقة بمقر العمل الذي يسافر إليه أن يكون: ثانيةال ٍىل نحو  ع،ٍ
ًيعترب وطنا له، بأن كان قد قرر السكنى فيه أربع سنني مثال  ّ ً . 

ّالطالب اجلامعي احليل الذي يعتزم البقاء يف املوصل مدة أربع : ومثاله ّ
ًسنوات مثال من أجل دراسته اجلامعية، ويف هذه احلالة تصبح املوصل وطنا  ً

وصل؛ ألنه متواجد يف فيجب اإلمتام عليه يف امل ـ ّبحكم ما تقدم ـ آخر له
ًوطنه، وأما يف الطريق إليه بني احللة واملوصل ذهابا أو إيابا فيقرص، خالفا  ً ً ّ ّ
ًللحالة األوىل؛ ألن هذا مادام يعترب يف املوصل حارضا ال مسافرا، فالسفر  ً ّ

 .ّليس هو احلالة العامة لعمله
ّويقطع هبا املسافات كل ّمن يملك سيارة فيسوقها باستمرار  :٦٥٣املسألة 

ّيوم بقصد التنزه وقضاء الوقت، أو يسافر هبا لزيارة املشاهد باستمرار، ال 
 ّإن: ما هو عمل هذا الشخص؟ ال يقال: يعترب السفر عمله ومهنته؛ إذ لو سئل

 .ّعمله التنزه أو زيارة املشاهد
 

 ليتاح ؛احلياة واقع من ةّمدمست ،ّا تقدممل احلاالت من ًعددا ييل فيام نذكر
 .مماثلة ٍحالةّلكل  الرشعي احلكم معرفة ّمكلفلل

 تبعد عن بلدته بقدر املسافة ٍمدينة ِجامعة يف يدرس طالب :٦٥٤املسألة 
 الدراسة انتهاء بعد بلدته إىل ويعود للدراسة يوم ّكليها إل فيأيتة، ّحددامل

ًل دراسته ويف طريقه ذهابا وإيابا، فيجب عليه اإلمتام يف حماليومية ً ّ. 
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تبعد عن بلدته بقدر  اجلامعة التي إىل يأيت الطالب  إذا كان:٦٥٥املسألة 
 أهله إىل األسبوع عطلة يف يعود ثم ،ًدراسيا ًأسبوعا  فيمكثة،ّحدداملسافة امل
ّدة ّر املكث يف حمل دراسته سنني عديدة؛ بأن كانت مّ، ومل يكن قروبلدته

ّدراسته تنتهي مثال يف سنة أو ستة أشهر، ّهذا عليه اإلمتام يف حمل دراسته ّ فإن ً
ًذهابا وإياباويف سفره  ّ وكذلك األمر إذا كانت فرتات مكثه يف حمل دراسته .ً

 .أطول من أسبوع
التي تبعد بقدر املسافة  ـ ّا اختذ الطالب مدينة دراسته إذ:٦٥٦املسألة 

ً دراسيا له مدة ثالث سنوات مثال،ًوطنا ـ ة عن بلدتهّحددامل ّ ً ّيتم يف حمل ّ فإنه ّ ّ
دراسته، ولكنه يقرص يف طريق الذهاب ويف طريق الرجوع إذا كان بقدر 

  .ةّحدداملسافة امل
 ّرتددوي عمله، مركز غري هُبلدت ٍموظف ُّ الطالب كلُثلِوم :٦٥٧املسألة 

ًمركز العمل إذا مل يتخذه وطنا ثانيا له، فعليه اإلمتام فيه  ّ فإن؛العمل مركز عىل ً ّ
ّويف الطريق ذهابا وإيابا، سواء كان يرجع إىل بلدته يف كل يوم أو يف كل مجعة  ّ ً ً

ّهذا كله فيام إذا  .يعود حني إىل خيرج حني من صالته يف التامم ًمثال، فيبقى عىل
ًمل يتخذ مقر العمل وطنا له ّ ّ. 

ًختذه وطنا لهّوأما إذا ا كأربع سنوات  ـ ً السكنى فيه سنني عديدةّقرر بأن ،ّ
ّولكنه كان يتفقد بلدته األصلية يف كل مجعة ـ ًمثال ّهذا عليه اإلمتام يف مقر ّ فإن ّ

 .العمل، وعليه التقصري يف الطريق
 ّمقر فيكون ،سنة ّستمري ٍمرشوع يف للعمل بَنتدُي مهندس :٦٥٨املسألة 

 ة،ّحددامل املسافة بقدر بلدته عن يبعد وهو املرشوع، ذلك نشأُي حيث لهعم
 ،أخرى ًوقصرية ًأحيانا ًطويلة ًمددا العمل ّمقر إىل َالسفر ُالعمل عليه فيفرض

 ويف ، ويف طريق الذهاب إليه،ّ، أي يف مقر العملسفاراأل تلكّ كل يف فيتم
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 .اديتيعاّ كأي مسافر ؛طريق العودة منه
 الرتب من ٍرتبة ةّيأب ّوالعسكري ،عّاملتطو أو ّكلفامل اجلندي :٦٥٩املسألة 
 العملّمقر  إىل فيسافر بلدته، عن يبعد عملهّمقر و معسكره كان إذا ،العسكرية
 ًأسبوعا العملّمقر  يف ىيبق كان سواء صالته، يفّ يتم  أنفعليه ،عمله ملامرسة

 .إليه تصدر التي األوامر حسب دّحتد مداها يعرف ال ّمدة أو أسبوعني أو
ّوكذلك عليه أن يتم صالته إذا سافر من املعسكر بمهمة ترتبط بعمله، سواء  ّ

 .كان سفره بصورة منفردة أو ضمن فوج أو مجاعة
 بلِق من فّيكل ،ذلك غري أو إداري أو طبيب أو مهندس :٦٦٠املسألة 

 ،ٍةّمعين ٍمنطقة إىل اخلارج إىل ـ ًمثال ـ نةس بالسفر إليها ينتسب التي الدائرة
 فعليه هناك، يةالفنّ أو العلمية الوسائل بعض بمامرسة اخلربة من املزيد لكسب

 أو املستشفى أو اجلامعة ّتضم التي والبلدة املنطقة تلك يف صالته يف متاماإل
 .فيه عمله يامرس الذي املعمل

 يف البالستيك عنلص ًمعمال ئشين بغداد يفيسكن  تاجر :٦٦١املسألة 
 عىل ّرتددوي ور،ُص يف ّسجادال نتاجإل ًمعمال ئشين بريوت يف تاجر أو كربالء،
 واألسبوعني واألسبوع اليومني أو اليوم هناك ويقيم ،اآلخر البلد يف معمله
 .عملهّمقر و سفره يف متاماإل فعليه عمل،ال باتّمتطل حسب

 املختلفة الفروع عىل فبالتطوا ّمكلف شّمفت أو حماسب :٦٦٢املسألة 
 ٍبلدّ كل يف ليامرس ٍبلد إىل ٍبلد من فيسافر جتارية، ٍلرشكة أو البنوك من ٍلبنك
ًتامة صالته ّيصيل أن فعليه احلساب، وتدقيق التفتيش  أسفارهّ كل يف ّ
 .التفتيشية

 يعملون ،ذلك ونحو ٍوكهرباء ٍماء دّمتعه أو ارّنج أو ادّحد :٦٦٣املسألة 
 ويطوون أعامهلم، ملزاولة ٍقرية إىل ٍقرية من فيسافرون ،القرى من ٍجمموعة يف
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 الذي املقاول وكذلك وأخرى، ٍقريةّ كل بني ةّحددامل املسافة ذلك أجل من
 إىل املواضع تلك أحد من ويسافر ،ٍةّتعددم ٍبلدان يف ٍمقاوالت ةّبعد يلتزم

 .صالهتم يف ونّتمُي هؤالءّ فإن عمله، ملزاولة راآلخ املوضع
 

 حيدث قد ولكن البلد، داخل يف يشتغل ارّنج أو ادّحد :٦٦٤املسألة 
 ٍبيت جتهيز أو ٍجهاز صالحإل ٍبعيد أو ٍقريب آخر ٍبلد إىل ىيستدع أن ًاتفاقا
 املسافة طوى إذا القرص جيب احلالة هذه ويف بمهنته، صلّيت ّامم ذلك ونحو

 .عليها ًاّمبني عمله وليس ًاتفاقية ًحالة السفرة هذه دامت ما ةّحددامل
 فَّيكل ولكنّه البلد، داخل ٍدائرة يف وظيفته يامرس فّموظ :٦٦٥املسألة 

ٍمرة بمعدل ًاتفاقا الدائرة قبل من  يومني أو ًيوما بالسفر ـ ًمثال ـ ٍشهرّ كل يف ّ
ّ ألن ؛ةّحددامل املسافة طوى إذا ّيقرص وهذا أخرى، ٍمنطقة يف عمل امرسةمل

 .السفر عىل ًاّمبني ليس عمله
 بلدته، يف اخلطابة يتعاطى احلسيني املنرب خطباء من خطيب :٦٦٦املسألة 

 املسافة ويطوي فيسافر ،آخر ٍبلد يف للخطابة ستدعىُي أن ًأحيانا فقّيت ولكنّه
 ةّحددامل املسافة طوى إذا ّيقرص وهذا ،ًاماّأي أو يومني أوًيوما  هناك يبقىو إليه
ًمبنيا  ليس عمله ّ ألن؛االعتيادي املسافر حلالة ًوفقا  .السفر عىلّ

 العطلة من يستفيد الذي احلانوت صاحب أو فّاملوظ :٦٦٧املسألة 
 ليلة × احلسني ارةلزي ستأجرُي أو بأجرة، سيارته يف فيعمل األسبوعية
 عمله هو ليس السفرّ ألن ة،ّحددامل املسافة طوى إذا ّيقرص أن حكمه اجلمعة،
 املقدار هذا عىل إنسان اقترص لو وهلذا .عمله يف ثانوييشء  هوّوإنام  ،الرئييس

 هذا ًأحيانا يتعاطىّنه إ :يقالّوإنام  هذه، مهنته ّ أنعليه يصدق مل ،السفر من
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 .العمل
ّاملتعهدون بقوافل احلجاج  :٦٦٨املسألة  إىل  فرونالذين يسا) احلملدارية(ّ

ّاحلج يف كل سنة أو بني سنة وأخرى، ويقيمون يف بالدهم بقيّ أيام ّمكة يف ّ أيام ةّّ
 السنة، ما هو تكليفهم  من حيث القرص واإلمتام؟

 :هنا حالتان: اجلواب
 كثالثة أشهر أو نحوها، كان ّإذا كان سفرهم يستغرق مدة طويلة: األوىل

 .حكمهم التامم
ًإذا كان ال يستغرق إال وقتا قصريا كأسبوعني أو ثالثة أسابيع ونحوها، : الثانية ً

 .كان حكمهم القرص
 أو هّللتنز بل يامرسه ٍلعمل ال السفر منه يكثر كان من :٦٦٩املسألة 

 يوم،ّ كل يف أو أسبوعّ كل يف افرفيس فةّاملرش املشاهد لزيارة أو طبيب ملراجعة
 سفر ليس سفرهّ ألن االعتيادي، املسافر أحكام عليه وجتري ،صالته يف يقرص
 .العمل

 ولكن ،مكان إىل مكان من ًالّمتجو ًهاّمتنز يسافر كان من :٦٧٠املسألة 
 وإن ألنه صالته، يف يقرص بذلك، بّويتكس ّاخلط أو الرسم يف أوقاته يقيض
 فهو املهنة، هبذه لسفره عالقة ال ولكن سفره يف ًمثال  ّاخلط مهنة يزاول كان

 السفر ليكون بالسفر ًمرتبطا عمله وليس احلرض يف يزاوهلا كام السفر يف يزاوهلا
 .له ًعمال

 ًسفرة سافر إذا صالته، ّويتم عمله أجل من يسافر كان من :٦٧١املسألة 
 .صالته يف يقرص أن عليه كان ،لهعم نطاق خارج ًشخصية
ًمرة ويسافر باألجرة يشتغل سائق: ومثاله  إىل أو كربالء زيارة إىل بعائلته ّ

 ونقل عمله يف السائق هذا سافر وإذا. ّيقرصّ فإنه ،اءّاألطب أحد عيادة
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 بدون بسيارته فرجع بلده إىل املسافرين عىل حيصل ملّ ثم آخر ٍبلد إىل املسافرين
 .ّتامةال الصالة عىل فيبقى ،بعمله مرتبط هذا جوعهفر ،ٍابّرك

 

 ّنأو ،ّيتمّ أيام عرشة ٍبلد يف املقيم ّنأ و،ّيتم ووطنه بلده يف احلارض أن بنا ّمر
 يطرح ذلكّ وكل صالته، ّوأتم سفره انقطع ،له ًوطنا تعترب ٍببلدة ّمر إذا املسافر
  ينتهي؟ وأين البلد دودح هي ما: التايل السؤال

 بلدان فيها متتزج ال التي االعتيادية احلاالت يف السؤال هذا عىل اجلواب
 املعروف من يكون للبلدة ٍثابت ٍوضع ففي .واضح ٍببعض بعضها حياءأو

 وتقارب العمران عّتوس حالة يفّوأما . عمراهنا هناية وهي ،حدودها ًعرفا
 صلةّاملت البلدان هل ىَيدر فال ،ّالشك قعي فقد ٍببعض بعضها صالّوات البلدان

 يقصد أن للمسافر ويمكن ألبنائها، ًواحدا ًوطنا بمجموعها فتعترب ٌواحد ٌبلد
 ؟آخر إىل ٍبلد من داخلها يف وينتقل فيها اإلقامة

 :الرشعي احلكم لبيان التالية احلاالت نذكر احلال لتوضيح
 أو به صلةّمت جديدة حياءأ حواليه بنىُت دبل: األوىل احلالة :٦٧٢املسألة 

 :حياءأ قبيل من وذلك للبلد، ًامتدادا حياءاأل هذه فتعترب ،ًتدرجييا به صلّتت
 حول أنشئت التي والثورة ،عاّوالبي ،الرشقية ادةّوالكر واملنصور، املأمون،
 . بغداد من ًجزءا تعترب فإهنا بغداد،

 هّألن سفره، بذلك انقطع ،اعّالبي إىل ورجع ةّاحلل إىل سافر إذا والبغدادي
 .وبلدته وطنه إىل لوص

 مقيم، فهو حياءاأل تلك عىل عةّموز بغداد يفّ أيام عرشة قامأ إذا واملسافر
  .متاماإل وعليه ،واحد ٌبلد ألهنا
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 .بريوت إىل بالنسبة محود، وبرج والشياح، الغبريي، ذلك، ونظري
 التارخيي ووضعه استقالله منهامّلكل  دانَبل: انيةالث احلالة :٦٧٣املسألة 
 كالكوفة باآلخر، أحدمها صلّيتّ حتى منهامّ كل يف العمران عّفيتوس به، ّاخلاص

 وال ًاّخاص ًبلدا منهامّ كل يبقى ذلك مثل ويف ،وبغداد والكاظمية والنجف،
 .ًواحدا ًبلدا املجموع يكون

 بذلك ينقطع ال ،النجف لفوص ورجع كربالء إىل سافر إذا فالكويف 
  .ًقرصا ّ صىلالنجف يف ّيصيل أن أراد وإذا سفره،

 يفّ أيام ومخسة الكوفة يفّ أيام مخسة يقيم أن قصد إذا بغداد من واملسافر
 .واحد ٍبلد يف اإلقامة يقصد مل إذ ؛ًمقيام يعترب ال ،النجف

 البلدين أن نفرتض ولكن ةالثاني احلالة نفس: الثالثة احلالة :٦٧٤املسألة 
 الكبري بالبلد صالهّات ىّأدٍعىل نحو  ،صغري واآلخر كبري أحدمها صالّات اللذين
 مثل ويف .الكبري البلد يف ًواجتامعيا ًعرفا وانصهاره اندماجه إىل الزمن ّمر عىل
 .األوىل احلالة يف ّتقدم كام ،ٍحينئذ ًواحدا ًبلداّلكل ا يعترب ذلك

 

 والعرص الظهر وهي ،ثنائية تصبح الرباعية الصلوات :٦٧٥املسألة 
 .والعشاء

 وذهب ،ًهنائيا املسافر عن تسقط والعرص الظهر نوافل :٦٧٦املسألة 
 لكن يف سقوطها إشكال، ًأيضا، تسقط العشاء نافلة ّأن إىل الفقهاء من مجاعة

 ٌثابتة فهي الليل وصالة والفجر املغرب نافلةّوأما  .ًواألحوط اإلتيان هبا رجاء
 .ّشك بدون

 صالته ّ صىلولكنّه الصالة يف القرص عليه وجب إذا املسافر :٦٧٧املسألة 
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 :حاالت فلذلك ،ّتامة
 فتبطل ،والتفات ٍبعمد بالقرص الرشعي للحكم ًخمالفا يكون أن :األوىل
 .اإعادهت وعليه ،صالته
 القرص أوجبت الرشيعة ّ بأنعلمه عدم بسبب منه ذلك يكون أن :ةالثاني

 .صالتهّصح فت ،املسافر عىل
 ولكنّه املسافر عىل القرص أوجبت الرشيعة بأن ًعاملا يكون أن :الثالثة

 نصف ّطي عىل عزم قد كان لو كام يشمله، ال ًمعنى بالسفر أرادتّ أهنا لّيتخي
 النحو هذا عىل سافر من ّ أنواعتقد ،ًإيابا خراآل ونصفها ًذهابا ةّحددامل املسافة

  .صالتهّصح فت ،يقرص ال
 بلده يفّ أنه  ـًمثال ـ له لّيُوخ سفره عن غفل قد املسافر يكون أن :الرابعة

ًتامة ًصالة ّفصىل  تّستمرا إذا ولكن .الصالة إعادة فعليه مسافر،ّ أنه ّتذكرّ ثم ّ
  .عليه قضاء فال ،انتبهّ ثم الفريضة وقت خرج أن إىل الغفلة به

 املسافر، عىل القرص أوجبت الرشيعةّ بأن ًعاملا املسافر يكون أن :اخلامسة
ًمسافرا  كونه عن يغفل مل فهذا ،ّيصيل أن أراد ساعة احلكم هذا عن غفل ولكنّه
 .ةرابعال احلالة يف احلكم هو وحكمه ،احلكم عن غفلّوإنام 

 إليه املسافة ّ أنله لّوخيي ـ ًمثال ـ ًانّمعي ًبلدا املسافر يقصد أن :السادسة
 بقدرّ أهنا ذلك بعد يعرفّ ثم ،صالته ّفيتم ةّحددامل املسافة عن ّتقل اّ وأهنقريبة
 .رابعة واخلامسةال احلالتني يف احلكم هو هنا واحلكم الرشعية، ةّحددامل املسافة

 قبلُت مل ،ًقرصا ّصىلف ٍشخص عىل ّتامةال الصالة وجبت إذا :٦٧٨املسألة 
 وقت أثناء حاله إىل انتبه سواء ،ّتامةال الصالة عليه ووجبت صالته منه

 أقام إذا املسافر :وهي ٌواحدة ٌحالة ذلك من وتستثنى .انتهائه بعد أو الفريضة
 ،متاماإل عليه جيب املقيم املسافرّ بأن منه ًجهال ؛ًقرصا ّوصىلّ أيام عرشة ٍبلد يف
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 .صحيحةٍئذ حين صالتهّفإن 
 بلدته يف حارض وهو ّكلفامل عىل الفريضة وقت دخل إذا :٦٧٩املسألة 

 سفره يف الفريضة تلك ّيصيل أن وأرادًرشعيا ً سفرا سافر بل ،ّيصل مل ولكنّه
 .ًقرصا هاّيصلي أن عليه وجب ،ًباقيا وقتها يزال وال

 مل ولكنّه مسافر وهو ّكلفامل ىلع الفريضة وقت دخل إذا :٦٨٠املسألة 
 ،ًباقيا الفريضة تلك وقت يزال وال ووصلها بلدته إىل ًراجعا سافر بل ّيصل
 .ّتامة هاّيصلي أن عليه كان

 أو ًجهال ّتامةال الصالة يريد الصالة يف املسافر دخل إذا :٦٨١املسألة 
 هذا كان إذا صالته بطلت ،القرص عليه ّأن إىل الصالة أثناء يف وانتبه ًغفلة
 ذلك قبل هّتنب إذاّوأما  .الثالثة الركعة ركوع يف دخوله بعد حصل قد االنتباه

 لغىأ ،الثالثة الركعة يف واقف وهو انتبه وإذا .صالته تّوصح ركعتني هاّأمت
 .ًقرصا صالته تّوصح ّسلمو ًجالسا ورجع ذلك

 والعشاء والعرص الظهر ّيصيل الذي للمسافر ّيستحب :٦٨٢املسألة 
 :ّمرة ثالثني الثالث الصلوات هذه من واحدةّ كل عقيب يقول أن ًقرصا

 من لون ذلك ّوكأن <َربْكَأ واهللاُ اهللاُّ إال َإله الَو ،هللاِ ُدْمَاحلَو ،اهللاِ َانَحْبُس>
 .والرابعة الثالثة الركعتني عن التعويض



 
 

 
 

 كتاب الصالة
 
 

  
 

 

 الصلوات الواجبة: لّالفصل األو
 ّالصلوات املستحبة: الفصل الثاين





 
 

ّ 

 
 .يومّ كل يف رّتتكر ال التي الصلوات :هبا نعني اليومية غري الصلوات

يف الفصل و ،منها الواجب ييل فيام ونذكر ّمستحب، منها وكثري ،واجب ومنها
 .ّاملستحبة الصلوات من ًسامقالتايل 

 
 

 َاي{ :وتعاىل سبحانه اهللا قال ؛اإلسالم ّأهم شعائر من ّتعد صالة اجلمعة
ِ َيِودُن إذا واُنَآم َينّا  اَه     َعْيَا  واُرَوذ ِاهللا ِرْكِذ إ  اْوَعْاسَف ِةَعُمُا  ِومَي نِم ِالة لص 
 ). ٩ اجلمعة (}ونَُملْعَ  مُنتُك ْنإ ْمَُ ل ٌْ َخ ْمُِ لَذ

ّ إال معةُا  إ  تَعَس ٍمََدق نِم ما> :× الصادق اإلمام عن احلديث يف وجاء

 .)١(<ا ار   دهاَجس ُاهللا َمّحر
 زّمي وقد. تأيت تفصيالت ضمن الظهر صالة موضع اجلمعة صالة ّوحتتل

  ـيأيت ما عىل ـ اليومية الصلوات سائر عن اجلمعة صالة وتعاىل سبحانه اهللا
 يسمح ومل منطقة،ّ كل يف بتوحيدها مرأو مجاعة، صالة ضمن أداءها أوجبّبأن 

 صالة كانت وبذلك. ّخاصة عذارألّ إال أقيمت إذا حضورها عن ّبالتأخر
 يبدأ واملؤمنني، ّاملصلني ّلعامة عّموس أسبوعي اجتامع عن ِّتعرب اجلمعة
 إىل ّوالتوجه بالعبادة وينتهي معة،اجل صالة خطبتي ضمن والتثقيف باملوعظة

                                                 
 .٧ : من أبواب صالة اجلمعة، احلديث١، الباب ٣ ص ٥وسائل الشيعة، ج) ١(
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 . نفسها الصالة ضمن اهللا
 ّيصيلّ أنه هبا ينوي ّاملصيلأن ّ إال ًمتاما، الصبح كصالة ركعتان تهاّكيفيو
 ّاملستحب من ّ بأنالصبح صالة عن زّوتتمي .تعاىل اهللا إىل ًقربة اجلمعة صالة
 من الركوع بعد :آلخروا ،األوىل الركعة من الركوع قبل :أحدمها ؛قنوتني فيها

  .الثانية الركعة
 

 :ّال تقع صالة اجلمعة صحيحة إال إذا توفرت الرشوط التالية
 من ٌعدد فيها يشرتك ٌصالة هي اجلامعة وصالة (ًمجاعة ىّتؤدأن : لّواأل
 وركوعه قيامه يف ويتابعونه ،مأمومني والباقون ،ًإماما أحدهم ويكون ّاملصلني
 ). أحكامها تفصيل وسيأيت ،وسجوده
 هو ماّكل  ـ ًصحيحة تقع لكي ـ اجلمعة صالة يف ّيتوفر أن جيب ،هذا عىل
 .يأيت ما عىل ،اجلمعة صالة ّلصحة رشط
 أحدهم ،مخسة عن اجلمعة مجاعة يف املشرتكني عدد ّيقل الأن : ثاينال
 واّوصل معةاجل صالة ّتصح منهم مل ،ّأقل أو أربعةّ إال يتواجد مل  فإن.ماماإل

 .الظهر صالة
 يقومّ بأن وذلك اجلمعة، صالة مامإ قبل من خطبتان تسبقهاأن : ثالثال
 من ًسورة ويقرأ اهللا، بتقوى ويويص عليه، ويثني اهللا، فيحمد ،ًخطيبا ماماإل

ًمرة ًخطيبا يقومّ ثم ًقليال جيلس ذلك وبعد. العزيز الكتاب  اهللا فيحمد ثانية، ّ
 ويستغفر ،^ املسلمني ةّأئم وعىل ’  دّحمم ىلع ّويصيل عليه، ويثني

 .بالصالة يبدأ ذلك وبعد واملؤمنات، للمؤمنني
 يسمعٍعىل نحو  صوته يرفع أن اخلطبتني يف ماماإل عىل جيب :٦٨٣املسألة  
 . املأمومني من ٌعدد
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 اللغةب اخلطبة عنارص من القرآن غري يكون أن جيب ال :٦٨٤املسألة 
 ال املأمومون كان وإذا. ً استحباباوأحوط أحسن ذلك كان وإن ،العربية
 .يفهموهنا التي باللغة يعظهم أن ماماإل فعىل ،العربية اللغة يفهمون
 من ٍقريب آخر ٍمكان يف أخرى ٍمجعة صالة أقيمت قد تكون الأن : رابعال
 ّأقل املكانني بني فيه املسافة كانت ما :هنا القريب باملكان ونريد .الصالة تلك
 .ًنصف تقريباو كيلومرتات مخسة عن عبارة وهو فرسخ، من

ة ّحددال توجد بينهام املسافة امل مجعة صاليت وجود ما حكم :٦٨٥املسألة 
 ًرشعا وهي فرسخ واحد؟

 :ّهنا عدة حاالت: اجلواب
  فإهنامخرى،باأل االبتداء وقت نفس يف بإحدامها االبتداء كان إذا: األوىل
 .ً معاتبطالن
 الصالة بطلت ،باألخرى االبتداء بعد بإحدامها االبتداء كان إذا :الثانية
 .ّاملتأخرة

 كانت ولوّ حتى ،حال ّ أيعىل ـ باطلة الصالتني إحدى كانت إذا :الثالثة
 ويعترب ،ٍحينئذ األخرى بالصالة ّترض فال ـ األسباب من لسبب ؛وحدها
 .سواء وعدمها وجودها

 
يف عرص الغيبة الكربى عىل وجه  اجلمعة صالة جتب :٦٨٦املسألة 

 يوم ظهر يف الفريضة واّيؤد أن عليهم جيب ّاملكلفني أنالتخيري؛ بمعنى 
 ،السابقة الرشوط فيها ّتتوفرٍعىل نحو  ًمجاعة اجلمعة صالة بإقامةّما إ اجلمعة،

   عنه َّويعرب وكفاه، أجزأه ّاملكلف به تىأ امّوأهي. الظهر بصالة يانّما باإلتإو
 اجلمعة صالة إقامة ّأن غري .<اجلمعة صالة إلقامة التخيريي الوجوب>  ب
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 .ًثوابا وأكثر أفضل
 فضلواأل. الظهرّ أول من يبدأ اجلمعة صالة فريضة وقت :٦٨٧املسألة 
ًمدة )الزوال( الظهر عن روهاّيؤخ أن ال هلا باملقيمني  أن فعليهم طويلة، ّ

 بدايات يف بل األيام، سائر يف الظهر لصالة ّاملفضل الوقت انتهاء قبل وهاّيؤد
ّيمتد الظل الرشقي أن وقبل الوقت هذا  واجلنوب الشامل بني الواقع للجدار ّ
 . اجلدار ذلك ارتفاع من ٍسبعة من اثنني بقدر

 االبتداء جيوز ال ولكن الزوال، عىل اخلطبتني تقديم وزجي :٦٨٨املسألة 
 .الزوال ّحتقق بعدّ إال نفسها بالصالة

 ًثانية هاإقامتب له يسمح فال اجلمعة صالة اإلنسان فاتت إذا :٦٨٩املسألة 
 .الظهر بصالة يأيت أن عليه ّيتعني بل ،ًباقيا وقتها كان ولوّحتى 
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 اخلالق عظمة عىل الكونية والداللة العالمة :هبا واملراد .آية مجع :ياتآ 

 }رَمَالقَو ُسْم وا ش ُهار وا  ُيل ا ل ِِهآيات نِمَو{: سبحانه قال ؛وحكمته وقدرته
 ).٣٧: لتِّفص(

 .الواجبة  الصلوات من وهي ،سببها باعتبار ؛باآليات الصالة هذه يتّوسم

 

 : صالة اآليات لألسباب التاليةبجت :٦٩٠املسألة 
 .ًبعضا أو ًكال حجبها بمعنى ،الشمس كسوف •
 .ًبعضا أو ًكال ،ًأيضا ضوئه ذهاب ومعناه ،القمر خسوف •
 .األرض زلزال •
 عىل وتبعث الفضاء يف تقع استثنائية حوادث وهي ،ساموية أخاويف •
 .صاعقة أو محراء أو سوداء ٍحوري ٍشديدة ٍكظلمة ،ًعادة والرعب القلق

 ّ املتقدمة،األربعةاألسباب  هذه من واحد حدث متى :٦٩١املسألة 
ٍمكلفّ كل عىل اآليات صالة وجبت  عىل جتب وال ،الصالة أداء عىل ٍقادر ّ
 .ً، وإن كان األحوط استحبابا أن تقضياها بعد طهرمهاوالنفساء احلائض

 وجبت ،منها واحد حدث متى األوىل الثالثة األسباب :٦٩٢املسألة 
 اخلسوف أو الكسوف من الناس لغالب اخلوف حصل سواء اآليات، صالة

 .حيصل مل أم الزلزال أو
 بمن  األوىلالثالثة األسباب بأحد الواجبة الصالةّتص خت :٦٩٣املسألة 
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 اخلسوف حجب أو ،عنه الشمس الكسوف حجب بمن أي ،اآلية له حصلت
 له اآلية حتصل مل إذاّوأما  عليها، هو التي األرض زلزلت أو ،عنه القمر ضوء

 كسفت إذا اآليات صالة ٍشخص عىل جيب فال .الصالة عليه جتب فال ًمبارشة
 زلزلت أو ،األخرى البالد أبناء من غريه إىل بالنسبة القمر خسف أو الشمس

 .األرض هبم
 ًمثرية ثةداحلاجتب الصالة للسبب الرابع إذا كانت ّ إنام :٦٩٤املسألة 
 صالة جتب مل ،كذلك الساموية احلادثة تكن مل فإذا .الناس لغالب للخوف
 أو العامل سالمة يف نسانلإلّشك ال حصول هنا باخلوف نريد وال .اآليات
 يفّك شال رافقها سواء ،النفسية والوحشة القلق حالة به ريدن بل ،البلد سالمة
 .ال أم السالمة

 يف املخوفة الساموية اآلية وحدثت الرابع السبب حصل إذا :٦٩٥املسألة 
 ويلحق اآلية، هفي حدثت الذي ذلك أهل عىل الصالة وجبت ،بلد دون ٍبلد
 والقلق ّالعام اخلوف كان إذا املحيطة القريبة املناطق أو هلم املجاور البلد هبم

 .والبالد املناطق من غريها دون إليها ّامتد قد الغالب
 فإذا .املوجب السبب رّبتكر اآليات صالة وجوب رّيتكر :٦٩٦املسألة 

 صالة تكرار وجب ،ٍواحد ٍوقت يف خميفة صاعقة وحدثت الشمس كسفت
  ،ّاخلاص سببها ٍصالة بكل يقصدأن ٍحينئذ  ّصيلبامل واألجدر .ّمرتني اآليات
 أجل من الصالة وباألخرى ،الكسوف أجل من الصالة مهابإحدا فينوي

 .وهكذا ،الصاعقة
 املبارش ّسباحلّما إ ،الصالة هلذه املوجب السبب وقوع يثبت :٦٩٧املسألة 

 والرصد اجلوية األنواء بنبوءة أو الثقة، بشهادة أو ّبينةال بشهادة أو ،ّمكلفلل
 .االطمئنان أو َالعلم ُالنبوءة أفادت إذا العلمي
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 مخسة عىل تشتمل ٍركعةّ وكل ،ركعتني من ،بمجموعها الصالة هذه فّتتأل

 : التايل النحو عىل وذلك وسجدتني، ٍركوعات
  احلمد يقرأّ ثم .تعاىل اهللا إىل ًقربة اآليات صالة ّيصيلّ أنه ًناويا ّصيلامل ّيكرب

ّ ثم ًوسورة احلمد ويقرأ رأسه يرفع ّ ثم،يركعّ ثم ،ًوسورة )الكتاب فاحتة(
 الركوع من رأسه رفع فإذا .ركوعات مخسةّيتم ّ حتى ذلك رّيكر وهكذا ،يركع

 ويأيت يقومّ ثم سجدتني، فسجد السجود إىل هوى ،ًقائام وانتصب اخلامس
 .ّسلموي ّتشهديّ ثم ًمتاما كاألوىل الثانية بالركعة

ّ كل يف ٍواحدة ٍسورة بقراءة الصالة هذه فّفخي أن ّمصيللل :٦٩٨املسألة 
 األوىل الركعة يف يقرأّ بأن  ـًمثال ـ وذلك سور، مخس قراءة منًبدال  ٍركعة
 رأسه ويرفع يركعّثم  ـ آية ّعدُت والبسملة ـ ٍسورة من ًمثال ًةآي يقرأّ ثم الفاحتة
 ويقرأ رأسه عويرف يركعّ ثم ،فاحتة غري من السورة تلك من الثانية اآلية ويقرأ
 رأسه ويرفع يركعّ ثم ة،الرابع اآلية ويقرأ رأسه ويرفع يركعّ ثم ،الثالثة اآلية
 أن فعليه آية من أكثر السورة تلك من بقي قد كان وإذا اخلامسة، اآلية فيقرأ
 الركعة يف ويصنع سجدتني، ويسجد ويقوم يركعّثم . هانم بقي ماّ كل يقرأ

ًمرة َالفاحتة ٍركعةّ كل يف قرأ قد فيكون ،وىلاأل الركعة يف صنع ما الثانية ّ 
ًمرة ـ سورة ّأي ـ والسورة  .ةاخلمس الركوعات عىل عةَّموز ؛ّ

  ـًمثال ـ الثاين الركوع بعد ّصيلامل أكمل إذا فةّاملخف الصورة يف :٦٩٩املسألة 
 عليه وجب ،فقط ٍآية عىل يقترص ومل صالتهّ أول يف هبابدأ  قد كان التي السورة

 ،الفاحتة بعد ٍبسورة يبدأّ ثم ،جديد من الفاحتة يقرأ أن الثالث الركوع بعد
 أو آية منها فيقرأ .غريها أو حلظة قبل ختمها التي السورة نفس كانت سواء
 رشيطة السورة تلك فيكمل ،ًقائام رأسه يرفعّ ثم ،الرابع الركوع ويركع ،أكثر
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 .نه يف املسألة الالحقةما سيأيت بيا منها بقي قد يكونأن 
فة أن يقرأ آية من ّال يشرتط يف حالة قراءة الكيفية املخف :٧٠٠املسألة 

السورة بالشكل املتعارف عليه يف تقسيم اآليات القرآنية، وإنام يكفي قراءة 
ًبعض من آية أيضا ٍ ًنعم، األحوط لزوما أن تكون مجلة. ٍ  .ّ تامةً

 جيب التي ّعامةال الرشوط لنفس اآليات صالة ختضع :٧٠١املسألة 
 .يأيت ما عىل ،وغريها والتسّرت القبلة استقبال من ،ٍفريضة ٍصالةّ كل يف هاّتوفر
 

 ـ أي صالة الكسوف وصالة اخلسوف ـ الكسوفني صالة :٧٠٢املسألة 
 جتوز وعليه .االنجالء اممت إىل احلادث يف الرشوع من وقتهاّيمتد و تةّمؤق

 شكأوّكلام  وتتضايق ،واخلسوف الكسوف بابتداء الصالة هذه إىل املبادرة
 .احلدوث حني من الصالة يف الرشوع واألوىل التامم، عىل االنجالء

 من يبقى ال أن إىل  صالة اآلياترّيؤخ أن ّمكلفلل جيوز ال :٧٠٣املسألة 
 ،ًمعذورا أو ًآثام ذلك فعل لو ولكن .فقط ٍواحدة ٍكعةلر سعّيت ماّ إال وقتها
 كالصالةا منه ٍركعة إدراكب وقتهاٍحينئذ  ويدرك ،ًفورا املبادرة عليه وجبت
 .اليومية

 احلادثة تلك تواجد ّمدةب تةّمؤق الساموية لألخاويف الصالة :٧٠٤املسألة 
 تيانلإل يسع الٍعىل نحو  ًاّجد ًاقصري احلادثة زمان كان وإذا .املخيفة الساموية
ٍعىل األحوط اإلتيان هبا وإن اضطر إىل إيقاع قسم منها  جيب ،منهض بالصالة ّ

ٍّنعم، لو كانت مدة اآلية قصرية إىل حد ال يمكن وقوع . بعد انتهاء احلادثة ً ّ
ًجزء من الصالة فيها أيضا؛ الحتياجها يف العادة إىل مقدمات التطهري مثال،  ّ ً أو ٍ

ًكون مدة اآلية حلظة أو حلظتني مثال، مل جتب الصالةل ً ّ. 
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 وقوع َحلظة املبادرة جتب مل ،ٍدةّمتعد ٍلصلوات سعّيت ًطويال زماهنا كان وإذا
 .وأحسن أوىل ذلك كان وإن ،احلادثة

ّاألحوط وجوبا عىل املكلف يف صالة الزالزل  :٧٠٥املسألة   يبادرأن : ً
 زمن ّمر أن إىل ًآثام أوًمعذورا  ذلك إىل يبادر مل فإذا .زلزلةال حصول عند إليها
 فاألجدر ،ذلك حصل إذا ؛ًعرفا الزلزلة عقيب ًصالة فيه الصالة تعد مل
 عن اخلروج ًناويا ،ًأيضا الزلزلة صالة ّيصيل أن ًاحتياطاو وجوبا ّكلفبامل

 .بادرةاملٍحينئذ  عليه وجتب .القضاء أو األداء ّيعني أن دون ،العهدة
الكسوف ( الكسوفني صالة إىل بالنسبة :تسأل قد :٧٠٦املسألة 
 إذا: وتقول ،تةّموق اّهنأ بنا ّمر أن بعد ،الساموية األخاويف وصالة) واخلسوف

 ،ّكلفامل ّيصل ومل للصالة الساموية الظلمة وقت أو الكسوفني وقت سعّات
  عليه؟يشء  ال أو القضاء عليه جيب فهل

 كان االنكساف إذاّ إال  جيب قضاء صالة الكسوف واخلسوف:واباجل
ّناقصا ومل يطلع عليه املكلف ّ ًواألحوط وجوبا اإلتيان . بعد متام االنجالءّ إال ً

ّبالصالة لآليات األخرى بعد انتهائها من دون نية القضاء واألداء ومع املبادرة 
إذا حصل التأخري املديد و. ًالعرفية كي يصدق عرفا انتساهبا إىل تلك اآلية

ًعذرا أو عصيانا، بقي القضاء موسعا ً ًّ. 
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 وعيد الفطر عيد مها ،سالماإل أعيادّأهم  من كبريان عيدان للمسلمني
 ّسمىت العيدين هذين يف ّخاصة ٍبصالة وتعاىل سبحانه اهللا أمر وقد .األضحى
 .العيد بصالة

وز أن جي و،ّعجل اهللا تعاىل فرجه الرشيفيف عرص غيبة اإلمام ّهي مستحبة و 
ّيؤدهيا املكلف بصورة منفردة  ضمن صالة  ّكام جيوز أن يؤدهيا )فرادى(ّ

 .ً، وإن كان الظاهر استحباهبا مجاعةامعةاجل
 دهاّتعد من مانع ال كام ،ّ خاصٌعددفيها  يشرتط فال ًمجاعة أقيمت وإذا

 .اجلمعة لصالة ًفاخال ،متقاربة أماكن يف ولو
ّوهي كام تستحب من احلارض، تستحب من املسافر الذي يقرص صالته ّ ّ. 

 

 للصالة ّعامةال ةكيفيال بنا تّمر وقد ،الصبح كصالة ،ركعتان العيد صالة
 ّعامةال ةكيفيال تلك إىل العيد صالة يف يضاف ولكن ،ركعتني من ةّكونامل

 .أشياء
 أن :اإلضافية األشياء من فيها وما العيد صالة ألداء الفضىل ةّكيفيوال 
 التي والسورة الفاحتة بعد أي ـ القراءة بعد األوىل الركعة يف ّصيلامل ّيكرب

 بام دهّويمج اهللا فيدعو ،تكبريةّ كل عقيب ويقنت تكبريات، مخس ـ عقيبها
 ذلك وبعد الركوع، إىل للهوي ًةّمقدم اخلامس القنوت بعد ّيكربّ ثم حيسن،

 الركعة من القراءة وبعد ،الثانية للركعة ينهضّ ثم ،ركعته ويواصل كعير
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 ًةّمقدم ذلك بعد ّيكربّ ثم ،تكبريةّ كل بعد ويقنت ،تكبريات أربع ّيكرب الثانية
  .صالته من يفرغ أن إىل ركعته ويواصل فريكع ،الركوع إىل للهوي
ً مطلوبا كونه حتاملبا به يأيت أن ركعةّ كل من األخري القنوت يف ّصيلامل وعىل
 ً.رشعا

 منّ كل يف تكبريات ثالث عىل يقترص أن ّمصيللل جيوز :٧٠٧املسألة 
 ًقنوتا الثالث التكبريات من واحدةّ كل عقيب ويقنت ،القراءة بعد الركعتني

 .ّتقدم ما عىل
 الركعة يف الفاحتة بعد يقرأ أن ّمصيللل ًاستحبابا األفضل :٧٠٨املسألة 

 .)الغاشية( سورة الثانية الركعة يف الفاحتة بعد ويقرأ ،)الشمس (سورة األوىل
 :ييل ما وهو باملأثور يدعو أن قنت إذا ّمصيللل ّيستحب :٧٠٩املسألة 

 ،ِمحةَّوالر فوَالع َوأهل ،ِوتَربَواجل ِاجلود َوأهل ،ِمةَظَوالع ِربياءِالك َأهل َّمُهّالل
 ًيداِع َمنيِسلُللم ُهَلتَعَج الذي ومَالي اَهذ يف َكُأسأل ،رةِغفَوامل قوىَّالت َوأهل
 ،ٍدَّمُحم ِوآل ٍدَّمُحم ىلَع َِّيلَصُت ْ أن،ًزيداَوم ًراْخُذ ّصىل اهللا عليه وآله ٍدَّحمُومل
 ْرِفْاغَو َِكلُسُور َِكتَالئكَم ىلَع ِّلَصَو ،َكِبادِع نِم ٍبدَع ىلَع َيتَّلَص اَم ِلَضْفَأَك
 ّإين َّمُهَّالل ،واتْواألم مُْهنِم ِياءْحاأل ،ِامتِسلُوامل َمنيِلْسُوامل ِناتِؤمُوامل َننيِمْؤُلمِل
ِّرش نِم َِكب ُوذُأعَو ،َونُِاحلّالص َكُبادِع َكَألَس ما َريَخ َكُألْسَأ  ُنهِم بك َعاذَاست اَم َ
  .ونُِصلُْخامل كُبادِع

 يف ًكتابا يفتح أن من مانع فال ،الدعاء ذاه ّنص حيفظ ّصيلامل يكن مل وإذا
 .فيه ويقرأه ،الصالة أثناء

 اإلمام خيطب أن ،ًمجاعة العيد صالة أقيمت إذا ّيستحب :٧١٠املسألة 
ّ، كام تقدم يف خطبة صالة خفيفة بجلسة بينهام يفصل بخطبتني الصالة بعد

 .اجلمعة
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 قراءة عنه سقطت ،ًمأموما العيد صالة نساناإل ّ صىلإذا :٧١١املسألة 
 .األشياء سائر عليه وبقي ،والسورة الفاحتة

 يقول أن ّيستحب بل ،إقامة وال  أذانالصالة هذه يف ليس :٧١٢املسألة 
ٍمرات ثالث ذلك رّيكر ،<الصالة> :هلا ّؤذنامل ّ. 

 ،)الزوال (الظهر إىل لشمسا طلوع من الصالة هذه وقت :٧١٣املسألة 
 .ذلك بعد هلا قضاء فال فاتت وإذا

 ،بالقراءة فيها واجلهر ،قبلها سلُالغ ّستحبةامل آداهبا من :٧١٤املسألة 
 .التكبريات حال اليدين ورفع



 
 

 

 

 

 ووقتها الروايات، يف مأثورة وهي ،لقربه أو للميت اهلدية صالة ّسمىوت
 .بكاملها الدفن ليلة

 ،الكريس وآية الفاحتة األوىل يف يقرأ ،ركعتان الصبح كصالة هناإ:كيفيتها
 اآلية هناية إىل }...وُهّ إال َ إ َال ُاهللا{ البقرة سورة من) ٢٥٢ (اآلية من ًابتداء

أ{) ٢٥٧(
ُ

أ َكَو ِ
َ

 الثانية الركعة يف ويقرأ .}ونُاِ َخ يهاِ  ْمُه ِارّا  ُابَحْص
ٍمرات عرش القدر وسورة الفاحتة : يقول الصالة من ّصيلامل يفرغ أن وبعد ،ّ

 اسم يّسموي ،<النُف ِربَق إىل اَهباوَث ْثَعْابَو ٍدَّمَُحم ِآلَو ٍدَّمَُحم ىلَع ِّلَص َّمُهَّالل>
  .ّامليت

 التوحيد سورة األوىل ركعةال من الفاحتة بعد يقرأّ أنه :أخرى ٍرواية ويف
ٍمرات عرش التكاثر سورة الثانية الركعة من الفاحتة بعد ويقرأ ،ّمرتني  ويدعو ،ّ
 .ّتقدم بام الصالة بعد

 ّ نيةاألجري يف تّتوفر إذا الصالة هذه ألداء االستئجار جيوز :٧١٥املسألة  
 )٢٥ (ةسألامل يف ّتقدمامل باملعنى القربة
ّ 

 بعد األوىل يف يقرأ ،ركعتان وهي ،شهرّ كل من يومّ أول صالة املأثور من
 ثالثني القدر سورة الفاحتة بعد الثانية ويف ،ّمرة ثالثني التوحيد سورة الفاحتة
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 اآليات قراءة الصالة من الفراغ بعد ّيستحبو .ّتيرس بام قّيتصدّ ثم ،ّمرة
قْزِر ِاهللا ََ ّ إال ِضْاألر ِ  ٍَةابد نِم ماَو{ :التالية الكريمة

 اَه رَقَتْسُ  َُمعلَو  هاُ
 . )٦: هود (}ِ بُم ٍكتاب   ُ   هاَعَدْوَتْسُ َو

 ِِهضلَلف  ادَر ََالف ٍَ ِ  َكْدُِري و ن َوُهّ إال َُ  َفِ ش َالف ُ ِ ب ُاهللا َكْسَمسَي ْو ن{
  .)١٠٧: يونس (}حيم ا ر ُفورَالغ َوُوهِ ِهادَعب نِم ُاءََش  نَم ِِهب ُيبُِصي

ِّ  َ  َوُهَ  ٍ َ  َكْسَمسَي ن َ وَوُهّ إال َُ  َفِشَ  َفال ُ ِ ب ُاهللا َكْسَمسَيو ن {
ُ 

 .)١٧: األنعام( }ديرَق ٍءَْ 
  .)٧: الطالق( ً}اُْ   ٍْ ُع َدْعَ  ُاهللا ُلَعْجَيَس {
 .)٣٩: الكهف( }هللاباّ إال َة ُوق َال ُاهللا َاءَش اَم{
 .)١٧٣: آل عمران (} يلَا و َمِْعون ُاهللا اَُن ْسَح{
أ ُض َوأفَو{

َ
 .)٤٤: غافر( }بالعباد ٌص َب َاهللا  إن اهللا َإ  ريْ 

أّ إال َ إ َال{
َ

  .)٨٧: األنبياء( }الظا   َنِم ُتْكن ّ إ ََكانَحْبُس َنت
أ اَ م ّ إ  بَر{

َ
 .)٢٤: القصص( }ق َف ٍْ َخ ْنِم  إ  َْتلَنز

أَوً داْرَف  ْرََذتَ ال  بَر{
َ

 .)٨٩: األنبياء (}ارث َا و ُْ َخ َنت
 إىل الشهر منّ األول اليوم من الفجر طلوع من الصالة هذه ووقت
 .اليوم ذلك من الشمس غروب
 

 دار تورث اّهنأ الرشيف احلديث يف ورد وقد ،ّستحبةامل الصلوات من هي
 ،العشاء وصالة املغرب صالة بني الليل من األوىل الساعة يف ووقتها رامة،الك
 .ًأيضا ًيومية ًصالة تعترب قدو

 الركعة يف يقرأّ أنه املأثور يف جاء وقد ركعتني، عىل الصالة هذه وتشتمل
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إذ ِون ا  اَذَو{ :الفاحتة سورة بعد األوىل
أ  نَظَ  ًباِاضَغُم َبَهَذ ْ

َ
 ِهَْيلَع َرِدْقَ  َْنل ْن

 أِماتُل الظ   ىَادَنَ 
َ
: األنبياء (} ِا م الظ َنِم ُتْنُك ّ إ ََكحانْبُس َأنتّ إال ََ إ َال ْن

٨٧.(  
 َوُهّ إال هاَُمعلَي ال ِيبَالغ ُِحفاتَم ُهَندِعَو{ :الفاحتة بعد الثانية الركعة يف ويقرأ

  اَمَو ِحرَوا  َ ال    اَم َُمعلَو 
 ِظلمات   ة بَح الَو هاَُمعلَيّ إال ٍَةقَرَو نِم ُطُسقَ

  .)٥٩: األنعام( }ِ مب ٍكتاب  ّ إال ٍِسا َي الَو ٍبْطَر الَو ِاألرض
ّ إال هاُعلمَي ال التي ِيبَالغ ِحمفاتِب َكُأسأل ّإين َّمُالله>: ويقول يديه يرفعّثم 
 ُّيلَو َأنت َّمُالله> :ويقول اجتهح يطلبّ ثم .<ٍدَّمُحم وآل ٍدَّمُحم ىلَع َِّيلَصُت أن َأنت
 ِيهَلَع ِهآلَو ٍدَّمُحم ِّقَبح َكُلَأْسَأَف ،تيَاجَح ُمَلْعَت تيَِبلَط عىل ُرِالقادَو تيَمْنع
 .ّأحب بام ويدعو. <يل هاَتْيَضَقّ إال ُالمَّالس ُمِيهَلَعَو

أن  املغرب صاله عقيب الصالة هذه ّؤديي ملن يمكن :٧١٦املسألة 
 نافلة أن )٥٥٠ (ةسألامل يف بنا ّمر فقد ،املغرب نافلة من ركعتني عن هبا يكتفي
 الغفيلة صالة تعترب أن فيمكن ،ركعتان منهامّ كل صالتني من ّتتكون املغرب
 .الصالتني هاتني إحدى
 

 .ًأيضا التسبيح بصالة ّسمىت
ًمؤكدا ًاستحبابا ّستحبةامل الصلوات من وهي ّ كل صالتني من نّتتكوو ،ّ

 َانَحْبُس> :يقال أن فيها ّعامةال الصورة إىل ويضاف ركعتني، عىل تشتمل منهام
 ركعةّ كل يف ،ّمرة وسبعني ًمخسا <َربْكَأ واهللاُ ،اهللاُّ إال َإله الَو ،هللاِ ُدْمَاحلَو ،اهللاِ

ًمرة عرشة مخس  وعرش) عقيبها التي والسورة الفاحتة بعد أي( القراءة بعد ّ
ٍمرات وعرش ،الركوع يف ٍتّمرا  ،قائم وهو الركوع من رأسه ّصيلامل رفع بعد ّ
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ٍمرات وعرش ٍمرات وعرش ،األوىل السجدة يف ّ  ،السجدتني بني اجللسة يف ّ
ٍمرات وعرش ٍمرات وعرش ،الثانية السجدة يف ّ  السجدة بعد اجللوس عند ّ
يشء ال رّويكر .ّلمسوي ّتشهديّ ثم ،الثانية الركعة يف يقاليشء ال ونفس .الثانية
 .الثانية الصالة يف نفسه

ن أ و،شهرّ كل يف أو ،أسبوعّ كل يف الصالة هذه أداء عىل ّاحلث ورد وقد
 .)١( ذنبه بسببها نسانلإل يغفر تعاىل اهللا

 األشياء فيها دخلُوي ٍقضاء صالة أو ٍنافلة صالة نساناإل ّؤديي أن وجيوز
 القضاء أو النافلة فضيلة عىل حيصل وبذلك ،جعفر صالة زّمتي التي اإلضافية

 .جعفر صالةفضيلة  مع
 

 له لّويسه ،أمره يف دهّيسد أن ّ ربهمن العبد هبا يطلب ّمستحبة صالة وهي
  مُأحد أراد إذا>: قالّ أنه × الصادق اإلمام جاء عن فقد .الصالح فيه ما

 ب ته وأهل دّ م   ّ ص و عليه و    اهللا  حمدّ ثم ،ر عت   فليصلًش ئا 
 غ   ن و ن ،ره وقد   ه ف   ودنياي دي   ً خ ا ُاأل ر هذا  نن إ ا : و قول
 .)٢( <ّع  هْفا ف ذ ك

 

 كيفيتها يف جاءت وقد ،احلاجة قضاء لطلب ركعتني الصالة تستحب 
 :دةّمتعد صور

 املسجد يدخلّ ثم ة،قبصد قّويتصد احلاجة صاحب ّتوضأي أن :منها
                                                 

 . من أبواب صالة جعفر١، الباب ١٩٤ ص ٥وسائل الشيعة، ج) ١(
 .٧ : من أبواب صالة االستخارة، احلديث١، الباب ٢٠٦ ص ٥وسائل الشيعة، ج) ٢(
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 عىل والصالة ،ومتجيده اهللا بحمد الركعتني بعد بّيعقّ ثم ،ركعتني ّيصيلف
 ٍةّمعين ٍبطاعة يأيت أن عىل ويعاهده ،حاجته اهللا من يطلبّ ثم ،بيته وأهل النبي
 احلسني يزور أو ،رجب شهر يصوم :ًمثال .حاجته ضيتُق إذاتعاىل  له ًشكرا

 من ذلك غري أو ،ّخريي مرشوع يف يساهم أو ،الفقراء عىل قّيتصد أو ×
 .اخلري واملعروف أوجه

 

 األمطار وانقطاع املاء إىل البلد حاجة اشتداد عند ّمستحبة صالة وهي
 بام ،ًمتاما ةّتقدمامل العيد صالة كيفية متاثل وكيفيتها ،ركعتني من ّتتكونو عنه،
 يف املناسب أن غري الصالة، بعد ٍخطبةو ٍضافيةإ ٍوقنوتات ٍتكبريات من فيها

 .املاء إىل البلد حاجة ّوسد ،املطر نزالإب املوىل إىل لّوالتوس الدعاء القنوت
 قبل واملأمومون اإلمام عّويترض ،ًمجاعةّ إال االستسقاء صالة تقع وال
 .هبم ما يكشف أن اهللا إىل وبعدها وفيها الصالة





 
 

 
 

 كتاب الصالة
 
 

 
 

 

 ّالرشوط العامة للصالة: ّالقسم األول
 أجزاء الصالة: القسم الثاين





 
 

 
 

 كتاب الصالة
 الباب الثالث    

  الصلوات اليوميةرشوط
ّ 

 

 

 القبلة: ّاألول  الفصل •
 البسامل: ثاينال  الفصل •
 ّمكان املصيل: ثثالال  الفصل •
 ةّنيال: رابعال  الفصل •
 

 





 
 

ّ 

 
 ،والوضوء ،واملالبس البدن طهارة :بأقسامها الصلوات يف شرتطُي

 ٍتفصيالت عىل ،سلُالغ يوجب ما ّاملكلف من وقع قد كان إذا سلُالغ وكذلك
  :ّمةالعا الرشوط بقية هنا ونذكر. الطهارة فصول يفّ كلها ّتقدمت ٍوتوضيحات

 

 إذ ؛الرشيفة الكعبة :هنا بالقبلة واملراد .اجلهة :العموم بوجه القبلة معنى
 يّوسم ،قبلة يتّفسم ،الصالة يف نحوها ّبالتوجه وتعاىل سبحانه اهللا أمر

 ً.استقباال ومواجهتها نحوها ّالتوجه
 ًرمزا ـ للمسلمني ًقبلة جعلها بفضل ـ الرشيفة الكعبة أصبحت وقد

ّ كلها هّتتج حيث اإلسالمية، ةّاألم شخصية معامل وأحد ،املسلمني دةلوح
 األساس يف وحدهتا عن ًتعبريا ،واحدة ٍنقطة إىل اهاهتاّواجت مذاهبها وبمختلف
 .واهلدف

 أعىل إىل ًعموديا بامتداده كموضع بل فحسب، ٍكبناية ًقبلة الكعبة وليست
 ٍعىل نحو لو ،الكعبة سامء بليستق أن كفاه الطائرة يفّ صىل فمن .أسفل ىلإو

 ٍطابق يفّ صىل ومن هلا، ًمستقبال لكان الكعبة فوق واقفة طائرة هناك كانت
 للكعبة كانت ٍعىل نحو لو ،الكعبة أرضية يستقبل أن كفاه ٍمنحدر ّأريض
 .هلا ًمستقبال لكان موازية أرضية طوابق

 ّاملصيل بني نيكو أن يمكن ال ًفكثريا ما ،ٌكروية األرض ّأن إىل ًونظرا
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 خيتارأن  :ٍحينئذ االستقبال يف واملقياس ،ٍمنحن ّخط بل مستقيم ّخط والكعبة
 الكعبة عن يبعد كان فمن .القبلة وبني بينه املنحنية اخلطوط من ّخط أقرص
 ـ األرضية الكرة حميط ربع بقدر مسافة عنها تفصله نحو عىل شامهلا يف ويقع
 مل ،الشامل جهة إىل وقف وإذا .ًمستقبال كان ،اجلنوب جهة إىل وقف إذا ـ ًمثال
 األوىل احلالة يف الكعبة عن يفصله الذي املنحني ّاخلط ّ ألن؛ًمستقبال يكن

 احلالة يف الكعبة عن يفصله الذي املنحني ّواخلط ،الكرة حميط ربع يساوي
 .االستقبال ّيتحقق وبه ،أقرص ّاألول ّفاخلط .املحيط أرباع ثالثة يساوي الثانية

 وجلميع اليومية اخلمس الصلوات ّلصحة رشط االستقبال :٧١٧املسألة 
 السجدة وهي (الصالة بعد ىَّتؤد التي ةّاملنسي األجزاءّ حتى جزائهاأ

 انبجت تانسجد اومه (السهو يتسجد كذاو ،االحتياط ولركعات) ّوالتشهد
 خالل ٍسهو يف طّتور قد كان إذا ًأحيانا صالته من الفراغ بعد ّاملصيل عىل

 أو ًواجبة األخرى الصلوات لسائر رشط هو وكذلك) سيأيت كام ،الصالة
ًمستحبة  . ذلك وغري األموات عىل والصالة اآليات صالة يف فيجب ،ّ

 غري وهو النافلة صالة اإلنسانّ صىل إذا :ذكرناهّ مما يستثنى :٧١٨املسألة 
 ليس احلالة هذه يف االستقبالّ فإن ًماشيا هاّصال إذا كام ؛وقوفه يف ّمستقر
 الطائرة أو السفينة أو السيارة يف راكب وهو النافلةّ صىل إذا وكذلك ،ًرشطا
لكن  القبلة، استقبال عىل حيرص أن هذه واحلالة جيب ال هّفإن ،به كّتتحر وهي

لقبلة ًهذا ال يعني جواز اجتاهه عمدا إىل غري القبلة فيام لو علم هبا وكانت ا
ّصدفة بنفس االجتاه الذي يتطلبه سريه ً. 

 يف وال مٍيش حالة يف وليس ّمستقر وهو النافلةّ صىل إذا :٧١٩املسألة 
 ،القبلة استقبل إذاّ إال ّتصح صالته أن املعلوم من فليس ،ٍكةّمتحر ٍنقل واسطة

 .ًمتاما الفريضة صالة يف يفعل كام
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 :انهنا صورت

 من مقربة عىل ًامتواجدّأن يكون املصيل : الصورة األوىل :٧٢٠املسألة 
 ،وسطه يف الكعبة تقع الذي احلرام املسجد يف ّصيلذي يكال ،الرشيفة الكعبة
 .هلا بمواجهته هلا استقباله ّويتحقق .ويستقبلها بسهولة القبلة ّيعني أن يمكنه

هنا  ف،ًكثريا الكعبة عن ّاملصيل ابتعدفيام لو  :صورة الثانيةال :٧٢١املسألة 
. الصعوبة ازدادت ،أكثر ّوكلام ابتعد .القبلة تعيني يف الصعوبة ًشيئا من يواجه

 ؟ّفام هو احلل لذلك
ّ فيها سهم أسود ثابت يعني  عند ،ّللقبلة خاصة بوصلةهناك  :اجلواب

والعمل عىل . ّني منه موضع القبلةّتطبيقه عىل البلد الذي يريد املصيل أن يع
 .ٍهذه البوصلة صحيح وجمز

 األسود السهم مامّلكن هل العمل عىل أساسها يعني أن يقف املصيل أ
 ،السهم إليها يشري التي اجلهة إىل جهّيت أن يكتفي أو ،ًمبارشة القبلة إىل املشري
  ما؟ ٍدربق ًويسارا ًيمينا باالنحراف فيه صّيرخ  ًمرنا االستقبال فيكون

 من املقصود نرشح أن جيب ،ذلك ضحّيت لكي لكن. هو الثاين الصحيح
 .رضوان اهللا تعاىل عليهم يف كالم الفقهاء اجلهة

 لّفتشك مستقيم ّخط عىل وقفوا ـ ًمثال سبعة ـ الناس من ًعددا ّ أننفرتض
 تكون فهل ،نحوهم ووجهك منهم ًقريبا امامهم َوقفت فإذا .منهم ٌّصف

 مبارشة؟ مامهأ َوقفت الذي ردللف أو ،بالكامل ّللصف ًمقابالو ًمستقبال
ك ّ الدقيق، فإناهلنديس املقياس لو كانت النظرة بحسب ّ أنه الواضح من

 السبعة من الرابع الشخص تستقبل فأنتّإذا وقفت أمام الصف يف الوسط، 
ً، سواء كنت قريبا من الصف أو بعيداواألخري ّولاأل دون فقط  كى ذلعنوم. ًّ



 الفتاوى الفقهية............................................................................................٣٤٤

 . والبعد القرب فيه خيتلف ال اهلنديس االستقبالأن 
 لإلنسان الفطرية وبالنظرة العرفية الزاوية من املوقف الحظنا ّوأما إذا
 ّألن بوجهك، ًمجيعا السبعة تستقبل احلالة هذه يف أنك نجد ،االعتيادي
 وجهك حيال اليشء يبدو كون هو االعتيادي اإلنسان يفهمه كام االستقبال

 من تستقبله وأنت ـ لك يبدو بالكامل الصف ّأن الواضح ومن .قابلهم ويف
 يبدو جيعله لهؤتضاّ فإن .البرص بسبب تضاؤله نتيجة ؛وجهك حيال ـ بعد

 ّأن يعني وهذا يستقبله، من وجه مقدار عن يزيد ال هّفكأن ،ًحجام أصغر
ّكثريا مما  أوسع ٍبعد عن تستقبله فام .والبعد بالقرب رّيتأث العريف االستقبال ً
َوكلام بعدت .قرب عن تستقبله  فأنت تستقبلها أن يدرت التي اجلهة عن ّ
 .أوسع ًمساحة منها تستقبل
 ّالصف يف الرابع الشخص مامأ ٍقرب عن وقفت إذا األساس هذا وعىل
 ًمسافة اخللف إىل رجعت فإذا .ّخاصة له ٌمستقبل فأنت ،ٍسبعة من ّاملكون
 منطقة أن أي .ًمجيعا للسبعة ًمستقبال نفسك دتوج ،ٍمستقيم ٍّخط يف ًكبرية

 ،اجلانبني من سعتّات ،الرابع الشخص عىل مقصورة كانت لتيا االستقبال
 .هّكل ّالصف فشملت
 عىل جيب :نقول حني اجلهة اسم عليها طلقُن التي هي املساحة وهذه
 .الكعبة جهة يستقبل أن صالته يف البعيد

 أن عليه جيب التي القبلة جهة عىل البعيد فّيتعر مل إذا :٧٢٢املسألة 
 :التالية الوسائل إحدى عىل يعتمد أن أمكنه ،يستقبلها
 . ّالبينة شهادة ً:الّأو
 ووجد ًمسجدا دخل فإذا .مساجدهم يف ووجهتهم املسلمني عمل: ًثانيا
ٍمعينة ٍجهة إىل جهونّيت الناس  إىل يرمز الذي املحراب وجد أو ،صالهتم يف ّ
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ٍمعينة ٍجهة إىل ًمشريا القبلة  . ذلك عىل االعتامد أمكنه ،ّ
 عىل دفنُي أن جيب املسلم ّامليت ّإن حيث ؛مقابرهم يف املسلمني عمل: ًثالثا
 تتطابق القرب عىل توضع التي والعامرة ،القبلة إىل بوجهه ًهاَّموج األيمن جانبه
 . ةالقبل جهة عىل ٍداللة َذات فتكون ّامليت وضع مع عادة

ّ كلها إنام الوسائل وهذه  .بخطئها يعلم مل إذا عليها االعتامد ّللمصيل جيوزّ
 اإلنسان عىل وجب ،السابقة الوسائل يشء من ّيتوفر مل إذا :٧٢٣املسألة 

 القبلة بجهة ّالظن له حصل فإذا .القبلة عن ًبحثا املستطيع جهد ىّيتحر أن
 إذا احلالة هذه ويف .هبظنّ عمل ،الحظهاي التي والقرائن العالمات بسبب
 إىل به ىّأد قد ًشخصيا يهّحتر يكن ملفإن  :القبلة بجهة ٌواحد ٌعارف ٌثقة أخربه
 أخرب التي اجلهة نفس اّ بأهنّالظن إىل به ىّأد قد يهّحتر كان أو ،باجلهة ّالظن
 .اجلهة تلك إىل ّويصيل الثقة خرب عىل يعتمد أن له كان ،الثقة عنها
 أخرى ٍجهة بتعيني ّالظن إىل ىّأد قد الشخيص وجهده يهّحتر كان ّما إذاوأ
 بعدّ حتى هظنّ عىل يّاملتحر هذا وبقي ،الثقة ذلك هبا أخرب التي اجلهة غري

 أن العهدة عن باخلروج لليقني ًوطلبا ًاحتياطا فعليه ،ذلك بخالف الثقة إخبار
ًمرة ّيصيل ّ إهنا الثقة عنها قال التي اجلهة إىل ًةّومر ،القبلة يظنّها التي اجلهة إىل ّ
 عىل حيصل بيشء ومل ّيظن أن دون القبلة عن وبحث ّاملكلف ىّحتر وإن. القبلة
 .يشاؤها ٍجهة ّأي إىل ٌواحدة ٌصالة هْكفت ،املوقف له تنري ٍثقة من ٍشهادة
 وإال ،واخلفاء الغموض يف واحد ًمستوى عىل اجلهاتّ كل كانت إن هذا
 .االحتامل ميزان يف ًغموضا أكثر هي ما وترك ،ًخفاء ّأقل هي بام عمل

 مخسني من أكثر جهتني إحدى يف لديه القبلة احتامل يكون أن: ذلك ومثال
 ،املائة يف مخسني من ّأقل األخريني اجلهتني إحدى يف القبلة واحتامل ،املائة يف

 .األوليني اجلهتني إحدى إىل الصالة خيتار أن جيب احلالة هذه ففي
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 إىل ليست صالته ّأن إىل ًفتاتلم القبلة غري إىلّ صىل من :٧٢٤املسألة 
 الصالة أوجب قد األقدس الشارعّ بأن ًعاملا كان سواء ،صالته بطلت ،القبلة
ًمتذكرا القبلة إىل  ًعاملا كان أو ،األساس من احلكم هبذا ًجاهال كان أو ،لذلك ّ
 .القبلة غري إىل هّفاجت الصالة حني احلكم هذا نيس ولكن بدايةال منذ به

 إىل ّيصيلّ أنه ًخطأ لّيتخي وهو القبلة غري إىل ّيصيل قد :٧٢٥املسألة 
  صالته؟ من فرغ أن بعد احلال له ضحّات إذا يصنع فامذا ،القبلة

 لتلك ّحددامل الوقت ذهاب بعد احلال له ضحّات قد كان إذاّ إنه :اجلواب
 ذهاب قبل احلال له ضحّات وإذا .يشء عليه وال صالته تّصح ،الصالة
ٍ عىل نحو ،ًكثريا القبلة عن انحرافه كان إذا اإلعادة عليه وجبت ،الوقت
 لةبالق عن االنحراف كان ّوأما إذا .خلفه أو شامله أو يمينه إىل القبلة صارت

 . اإلعادة جتب فال ،ذلك من ّأقل
 أثناء يف وهو احلال واقع ّللمصيل ضحّات إذا احلكم هو ما :٧٢٦املسألة 
  الصالة؟

 النحو عىل ـ ًكثريا القبلة عن ًمنحرفا صالته من ّتقدم ما كان إذا: اجلواب
 ملا القبلة إىل اعتدلّ وإال وأعادها، صالته قطع ـ حلظة قبل إليه أرشنا الذي
 .عليه دةإعا وال ،صالته من مىض ّوصح ما ،بقي



 
 

 
 

 

 يسرت ما الصالة حال املالبس من يرتدي أن ًرجال كان إذا ّاملصىل عىل جيب
ّ فإن أحد، معه ليس ٍمنفرد ٍمكان أو ٍمكشوف ٍمكان يفّ صىل سواء ،عورته به

 .ًعاريا ّيصيل أن له جيوز فال ؛حال ّأي عىل الصالة يف الواجبة اآلداب من ذلك
 نيّوالكف الوجه عدا ،بالكامل جسمها تسرت أن تّصل إذا املرأة عىل وجيب
 ،ّامليت عىل الصالة عدا الصلواتّ كل يف واجب السرت وهذا والقدمني،
 . السهود سجود دون ،املنسية واألجزاء االحتياط ركعات يف وواجب

 ،والبيضتان القضيب وهو ،لُبُالق :الصالة يف الرجل عورة :٧٢٧املسألة 
 فال اموحوهل والدبر القبل بنيّ مما ذلك عدا وما ،املعلومة احللقة وهو رُبُّوالد
 .أطرافها سرت عىل العورة بسرت واليقني العلم ّتوقف إذاّ إال ،سرته جيب

ٍيمتد عىل نحو  واحد قميص يف ّيصيل أن للرجل يكفي ،األساس هذا عىل ّ
 .رسوال يف أو وسطه عىل هّيشد مئزر يف ّيصيل أن يكفيه كام ر،والدب القبل سرتي

 الوجه عدا ،شعر من فيه بام جسمها ـ ّتقدم ما عىل ـ فتسرت ،ّوأما املرأة
 األساس هذا وعىل. ًوبطنا ًظهرا الساقني إىل والقدمني ،الزندين إىل نيّوالكف
 رأسها به تسرت اخلامر ًوشيئا يشبه ،جسدها يسرت ًثوبا تلبس أن للمرأة يمكن
 ماّ كل منها ٍعىل نحو يسرت ًامّمصم كان إذا واحد ثوب يكفيها بل ،ورقبتها
 .سرته عليها جيب
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 تسرت ال رقيقة بمالبس ّيتحقق ال الصالة يف الواجب السرت :٧٢٨املسألة 
 .اللون هبا يسرت ما والتامسك مكُالس من هلا يكون أن جيب بل ،البرشة لون

 بغري يتسّرت نأ عليه وجب ،مالبس ّاملصيل لدى رّتتوف مل إذا :٧٢٩ة املسأل
ٍحينئذ  ّويصيل ،ذلك نحو أو ،طني أو الشجر كورق ،له ّيتيرسّ مما املالبس
 .االعتيادية صالته

 يف يكون فقد ،ونحوه بالورقّ حتى السرت له ّيتيرس مل إذا :٧٣٠املسألة 
 يف كان  فإن.الناظرين عن ٍبعيد ٍموضع يف يكون وقد ،للنظر ضهّيعر ٍموضع
 عىل ًحرصا ؛دوالسجو الركوع إىل ًمياوم ًجالساّ صىل ،للنظر ضهّيعر ٍموضع
 .االعتيادية الصالةّ صىل ،ٍبعيد ٍموضع يف كان وإن .أمكن مهام فّالتكش عدم
ًمرة الصالة :ذلك إىل يضيف نأ ًحوط لزوماواأل  إىل ًياموم ًجالسا أخرى ّ

 .والسجود الركوع
 ّيؤدي وهو ّاملصيل عىل سرته جيب ّايشء مم انكشف إذا :٧٣١املسألة 
 كان ّأما إذا. صالته بطلت ،وأمهل نفتهاو بذلك وعلم ،خلالقه الفريضة
ّشيئا مم يعرف مل ًذاهال أو ًجاهال  فال ،صالته ّوأتم انتهى أن بعدّ إال حدث اً

 .جديد من واستئنافها الصالة إلعادة الوقت سعّات وولّ حتى يشء عليه
 ما بسرت ّهيتم فلم ،الصالة يف واجب السرت ّ أنيعرف يكن مل إذا وكذلك
ّ فإن ،ّاملصيل عىل واجب السرت ّبأن علمّ ثم صالته أهنىّ حتى منه انكشف
 .صحيحة صالته

ّيئا مما جيبشّ بأن الصالة أثناء ّاملصيل علم إذا :٧٣٢املسألة   سرته ً
 ال وهو ًفاّمتكشّ صىل إذا وكذلك ،ًامتسّرت وأعادها صالته قطع ،مكشوف
 يعيد هّفإن ،الصالة أثناء بذلك وعرف ّاملصيل عىل واجب السرت ّأن يعرف
 .صالته
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 مالبس يلبس وقد ،به يتسّرت الصالة يف ًواحدا ًثوبا ّاملصيل يلبس قد
 ّتتوفر أن فيجب ٍحال ّأي وعىل .ـ ًمثال ـ والعباءة والقميص الكالرسو ّمتعددة

 :التالية الرشوط عندنا ّاملصيل مالبس يف
 بعض ّوتقدمت )٤٦٢(املسألة  يف ذلك تفصيل ّتقدم وقد ،الطهارة: ّاألول

 .ام يعفى عنه يف الصالة من النجاساتفي االستثناءات
 ،حلمه أكل جيوز ال ٍحيوان من ًمأخوذا مالبسه  منٌيشء يكون ال أن: الثاين

 ،ةزائج ريغ فيها الصالةّ فإن املالبس، منها صنعت إذا وجلودها السباع كوبر
 وأكثر .حلمه أكل جيوز ال دام ما ٍرشعية ٍبطريقة يِّكُوذ السبع بحُذ ولوّحتى 
 عىل ،فضالته من أو ،حلمه أكل جيوز ال ٍحيوان  منٍيشء وقوع ّأن هذا من

 مالبسه أو بدنه وعىل اإلنسانّ صىل فإذا .الصالة بطلُي ،بدنه أو ّاملصيل مالبس
 .طاهرةّ أهنا من الرغم عىل صالته بطلت ،ٍّقط من شعرة

 حرم وإن له حلم ال ٍحيوان  منٍيشء ّ أيذلك يشمل ال :٧٣٣املسألة 
 ،ّالقز دودة تنتجه وما والشمع والعسل والنملة والربغوث كالبعوضة ،أكله
 . اللؤلؤ غالف وهو الصدف يشمل ال كام

 وريقه، ولبنه كشعره اإلنسان يشء من ّيأ يشمل ال كذلك :٧٣٤املسألة 
 مالبس عىل امرأة لبن من ٍةقطر أو آخر إنسان ٍشعرة وقوع مع ّفتصح الصالة

 .بدنه أو ّاملصيل
 احليوانات :حلمها كلأ جيوز ال التي احليوانات من يستثنى :٧٣٥املسألة 

 ولوّ حتى ،جائز منها ٍمأخوذة ملالبس الصالة حال ّاملصيل استعاملّ فإن ؛املائية
 .حلمها أكل جيوز الّ مما احليوانات تلك كانت

 غري من وأ حيوان من هو هل اللباس هذا ّأن ّشك يف من :٧٣٦املسألة 
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 احليوان من هو هل يدري ال هولكنّّمذكى  حيوان منّ بأنه علم أو ؟احليوان
 تسوغ ًرشعا كي ىّاملذك املأكول من أو فيه الصالة تسوغ ال كي املأكول غري

 .فيه ّويصيل يلبسه أن  فله؟ّوتصح
 احلرير من ـ ًرجال كان إذا ـ ّاملصيل ألبسة  منٌيشء يكون ال أن :الثالث
 ّويسمى ،القز ةدود تنتجه الذي اإلبريسم :احليواين باحلرير ونقصد احليواين،
 ًناعام كان ماّ كل إذن يشمل فال ،الصناعي احلرير عن ًمتييزا الطبيعي باحلرير

 .ناآل العرف يف ًحريرا يّسم وإن األقمشة من
 األقمشة ّنإ :سبقه الذي والرشط الرشط هذا هبا صَّخَلُي أخرى ٍوبكلمة

 ةزائج ـ ناّالكت أو القطن من املأخوذة كاألقمشة ـ النباتات من خذةّاملت
 ـ ًمثال كالنايلون ـ عةمصنّ هاّمواد كانت التي واألقمشة ،ًعموما ّللمصيل

ًأيضا عموما ّللمصيل ةزائج  أن فيجب احليوان من خذةّاملت ّوأما األقمشة ،ً
 تكون ال وأن ،حلمه أكل جيوز ال حليوان ًجزءا هتاّماد تكون ال أن فيها ىيراع
 .القز دودة تنتجه الذي احلرير من
 ًحريرا كانت إذا احلريرية املالبس يف الصالة تبطلّ إنام :٧٣٧ملسألة ا

 فيجوز ،والصوف كالقطن وغريه حرير من ًخليطا كانت ّوأما إذا ًخالصا
 ًضئيلة احلرير مع لطتُخ التي األخرى ّاملادة يةّكم كانت إذاّ إال ّللمصيل لبسها
 الثوب ّدُوع ّالعام العرف يف ودهابوج االعرتاف عدم إىل ّتؤدي ٍدرجة إىل

 .ًخالصا ًحريرا
 احلرير من الثوب بطانة تكون أن جيوز هل :تسأل قد :٧٣٨املسألة 
 أو ،احلرير من وأطرافه حواشيه تكون أو ،منه بخيوط تزيينه أو ،اخلالص
  ببعض؟ أطرافه بعض تربط ٍخيوط من يشبهها وما أزراره

 السؤال يف جاءّ مما وغريها كاألزرار عداها وما ،فال ةّأما البطان: اجلواب
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 . عليه يصدق ال امللبوس اسم دام ما به بأس فال
   القطن من أو احلرير من هو هل الثوب هذا ّأن ّشك يف من :٧٣٩املسألة 

ّشك أن أو ـ ًمثالـ   أو ؟املصنوع احلرير من أو الطبيعي احلرير من هو هل: هّ
 وطلخم أو حمض حرير هو هلّ أنه ّشك يف ولكنّه الطبيعي احلرير من ّ أنهعلم
، عىل أن ال يكون تركه للفحص عن حقيقة األمر فيه ّيصيل أن له جيوز  ؟بغريه

 . ٍمن قبيل إغامض العني عن رؤية أمر واضح وسهل الوصول إليه
 عليه مُحر ،احلرير من فيه ّيصيل أن ّاملصيل عىل مُحر ماّكل  :٧٤٠املسألة 

 .ًأيضا الصالة غري يف يلبسه أن
 يف احلرير لبس ّهلن فيباح النساء إىل ّوأما بالنسبة ،الرجال إىل بالنسبة هذا
 . الصالة وغري الصالة

 ولوّ حتى  ـًرجال ّاملصيل كان إذا ـ ًذهبا ّ مما يلبسهٌيشء يكون ال أن: الرابع
 يشبه ما وكذا. ةزائج غري ـ به مّالتخت حال ـ الصالةّ فإن ؛ذهب من ًخامتا كان

 لبسه، ّللمصيل جيوز فال ًذهبيا كان إذاّ فإنه ،عليه اليد ساعة تثبت الذي السوار
 اجليب يف توضع التي الساعة هبا قّتعل التي الذهبية السلسلة منها ويقرب
 ّباملكلف اجلديرّ فإن ،غريه أو القميص من موضع يف ةلالسلس طرف ويثبت
 .ًأيضا الصالة حال السلسلة هذه استعامل عدمًووجوبا  ًاحتياطا

 أن جيوز كام اجليب، يف ةالذهبي الساعة محل ّللمصيل جيوز :٧٤١املسألة 
 ٍذهب من ّبالزر بأس ال كام ة،ّخفي أو ًظاهرة كانت سواء ،ذهبية ٌّسن له تكون
ّ فإن ،العسكريني بسمال عىل قَّتعل التي الذهبية العسكرية  وبالشارات،ًأيضا
 .للذهب ًلبسا ليس ذلكّكل 

ٍبجزء  ، أوّاملصيل ببدن ٌإحاطة للذهب يكون أن :الذهب للبس واملقياس
ّبمعصم املصيل، ّبإصبع املصيل، والسور له إحاطة فاخلاتم له إحاطة . من بدنه
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 .الثوب به رّيزر الذي ّالزر أو املحمولة الساعة كذلك وليس
 ،ًخالصا ًذهباّ كله كان إذا الذهبي اخلاتم لبس جيوز ال كام :٧٤٢املسألة 

 الذهب غري نسبة كانت  إذا،ًأيضا الذهب غري عىل ًمشتمال كان إذا كذلك
 ّوأما إذا .ّالعام العرف يف ٍذهب من ًخامتا اخلاتم ٍعىل نحو يعترب ًكبرية ليست
 .زائج الصالة يف فلبسه ،كذلك يعترب مل ٍدرجة إىل فيه الذهب غري نسبة زادت
ٍّفيض ٍبطالء يلُوط ًذهبيا اخلاتم كان وإذا  وزجت فال ،آخر ٍمعدن من ٍبطالء أو ّ

 . ذلك ّملجرد فيه الصالة
 زجُم ٍذهب من ٍخاتم أو بالتني من ٍخاتم يف الصالة جتوز :٧٤٣املسألة 

 .أبيض لونه أصبحّ حتى بالتني أو ٍةّكفض أبيض ٍبمعدن ذهبه
ّ حتى ،لبسه جيوز ال ،الذهب من فيه الصالة زوجت ال ماّكل  :٧٤٤املسألة 

 .الصالة حالة غري يف
 الصالة يف الذهب ّهلن فيباح ّوأما النساء ،الرجال إىل بالنسبةّ كله هذا
 .وغريها

 ويلبسه يشء آخر ّأي أو ًثوبا يغتصب أن ّللمكلف جيوز ال :٧٤٥املسألة 
ّ صىل إذا ولكن ،ال أم فيهّ صىل سواء ،ًآثام كان لبسه وإذا صاحبه، ذنإ بدون
 .غريه بأموال لتهاونه وعىص أثم وإن صالته تبطل مل فيه

 أكل جيوز ال ٍحيوان من مأخوذ هو ما يف اإلنسان ّيصيل قد :٧٤٦املسألة 
ّ بأن ًجاهال أو ًناسيا ـ ًمثال ـ ٍذهب من ٍخاتم يف أو ٍّحريري ٍثوب يف أو حلمه
 التفت إذا عليه إعادة وال ّتصح صالته احلالة هذه  ويف،ًرشعا له جيوز ال ذلك
 أثناء يف باحلكم علم أو التفت ّوأما إذا .صالته من الفراغ بعد باحلكم علم أو

 .اإلعادة فعليه الصالة
ًمتنجسا ًثوباّ إال جيد مل من :٧٤٧املسألة   فيهّ صىل ،تطهريه من ّمكنيت وال ّ
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 .صالته تّوصح
 وال األحوالّ كل يف لبسه حيرم أحدمها ثوبان عنده كان إذا :٧٤٨املسألة 

 الصالة يف لبسه جيوز ثوب واآلخر ـ املحض احلرير كثوب ـ فيه الصالة وزجت
 ّصىلوً معا تركهام ،ثالث وال ،والتعيني بينهام التمييز ّوتعذر ،الصالة وغري
 .ونحوه ٍبورق عورته سرتً حماوال ،ًعاريا

 يبادر  أن:ًرشعا املطلوب الساتر الثوب عن عجز ملن زو جي:٧٤٩املسألة 
 ّتقدم ملا ًوفقا ؛االضطراري الساتر الثوب مع أو ًعاريا وقتهاّ أول يف الصالة إىل
 .الوقت آخر يف وارتفاعه العذر زوال احتمل ولوّ حتى ،وأحكام حاالت من

ًرشعا  املطلوب الساتر الثوب وجد الفراغ وبعد ،الوقتّ أول يفّ صىل وإذا
 فيها جتب التي احلاالت يفّ إال اإلعادة جتب فال ،واالضطرار العذر وارتفع
 .والسجود الركوع إىل ًموميا ّيصيل أن العاجز عىل





 
 

 
 

 أن فيه له ُيتاح للصالة ًموضعا خيتار أن ّاملصيل عىل جيب :٧٥٠املسألة 
 كالذي ًمضطربا يكون ال أن أي ،ّمستقر وهو واجباهتاّ بكل صالته ّيؤدي
 فيه، ّيصيل الف كذلك املوضع   يكنمل فإذا .أخرى ًتارة ًويرسة ًتارة ًيمنة يميل

 وذاك، اجلانب هذا إىل باإلنسان يميل الذي واملضطرب املائج كاملوضع
 ظهر عىل أو القطار أو السفينة أو والسيارة ،الطريان حال الطائرة :مثالهو

 اهّاالجت عدم أو ،ومتايله ّاملصيل اضطراب ذلك استدعى إذا السري حال ةّالداب
 .القبلة إىل

 بكامل احلال هذه يف الصالة ّيؤدي أن اإلنسان بإمكان كان ّوأما إذا
 من مانع فال ،املطلوب الوجه عىل بلةًومستقبال للق ًاّمستقر ورشوطها أجزائها

 .املواضع تلك يف ّيصيل أن
 وقت دخول قبل ًطائرة وأ ًقطارا الشخص ركب إذا :٧٥١املسألة 
 وكاملة ٍةّمستقر بصورة الصالة من ّيتمكن يكن ومل وقتها دخلّ ثم ،الفريضة

 الطائرة أو القطار وقوف حني إىل الصالة تأجيل عليه وجب ،املوضع ذلك يف
 .ّمتسع الوقت يف كان إذا

 وجب ،الوقت انتهاء بعدّ إال ّيتوقفان ال القطار أو الطائرة كانت ّوأما إذا
 :اإلمكان بقدر االستقبال مراعاة مع ،الركوب حال الصالة أداء املسافر عىل
ّكلام غري القبلة نحو ّويتحرك اإلحرام تكبرية ّيكرب حني القبلة يستقبلّبأن   تّ
 فليحاول القبلة عىل احلفاظ له ّيتيرس مل وإذا السفرة، اجتاه القطار أو ائرةالط
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 .ّاألقل عىل اإلحرام تكبرية عند هلاااستقب
 طلوع قبل ةّاملحط سيصلّ بأنه يعلم ًليال املسافر كان إذا :٧٥٢املسألة 
 وتقع بحالص صالة من ًواحدة ًركعةّ إال تسع ال ٍقصرية ٍبفرتة ولكن الشمس
 إىل االنتظار أو الطائرة يف الصالة لّيفض فهل ،الشمس طلوع بعد الثانية الركعة
  ة؟ّاملحط إىل الوصول

 االستقرار ينقصها كانت إذا القطار أو الطائرة يف الصالة ّنإ: اجلواب
 ينقصها كانت وإذا .االنتظار عليه وجب ،فقط االستقبال أوً معا واالستقبال
ً مرتني؛ أوالّصيلًألحوط وجوبا أن ياف فقط االستقرار ّ بالصالة الفاقدة  :ّ

ّبالصالة املستقرة التي يدرك هبا ركعة من : ً وثانيا،الطائرة يفلالستقرار 
 .الوقت

 صاحب من يطلب أن ويمكنه سيارة ًمسافرا يف كان إذا :٧٥٣املسألة 
 استقبال ال التي بالصالة يكتفي أن له جيوز فال ،ّيصيل ريثام ّالتوقف السيارة
 .استقرار ال أو فيها

 الطائرة ّحترك موعد قبل اإلنسان عىل الفريضة وقت ّحيل قد :٧٥٤املسألة 
 جيب احلالة هذه ففي ،الوقت انتهاء حني إىل ّمتتد والسفرة ـ ًمثال ـ القطار أو

 أثناء الكاملة الصالة عىل ًقادرا يكن مل إذا ركوبه قبل الصالة إىل يبادر أن عليه
 . الطائرة أو القطار ّحترك

 أو ٍسيارة أو ٍقطار يف النافلة  صالةّ جيوز للمسافر أن يصيل:٧٥٥املسألة 
 .)٧١٩ (ّ عىل تفصيل تقدم يف املسألة،االستقبال أو باالستقرار بَيطال وال غريها

 ملشاهد سةّاملقد العتبات يف الصالة ديري نّ مقتىض التأدب مل:٧٥٦املسألة 
 ّيتقدم الن أ ،الرضيح فيها التي الرشيفة الروضة نفس يف عليهم السالمّاألئمة 

ًمتقدماّ إال عليه الصالة ّتعذرت وإن .املعصوم قرب عىل صالته موضع يف ّ 
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ّيرض التقدم وال .)ونحوه الرواق (التابع املكان يف ّصالها ،الزحام ةّلشد  هنا ّ
 .الصالة وموضع الرضيح بني يفصل ونحوه حائط ودوج مع

ّ لو تقدم املصيل عىل قرب املعصومني:٧٥٧املسألة  ً وكان جاهال  عليهم السالمّ
ّبموضع القرب أو جاهال بأن ّه ال ينبغي التقدم، أو غفل عن ذلك، فصالته ً

  .صحيحة
 وكانت آخر شخص يملكه ٍموضع يف اإلنسانّ صىل إذا :٧٥٨املسألة 

 ويأيت .األحيان بعض يف تبطل فقدّ وإال ،ريب بال تّصح ،املالك بإذن صالته
 . السجود أحكام يف وتفصيله ذلك توضيح

 امرأة أمامه أو شامله أو يمينه وإىل الرجل بصالة بأس ال :٧٥٩املسألة 
وإن . بعدت أو ًمكانا منه قربت ،أجنبية أم قريبته أو زوجته كانتأ سواء ّتصيل

ّكان األوىل استحبابا أن يتقدم الرجل ولو بصدره، بحيث إذا سجدا حياذي  ً
وإن كان  ـ كجدار ونحوه ـ رأس املرأة ركبتي الرجل، أو يكون بينهام حائل

 .ًقصريا ال يمنع من املشاهدة
ًمستحبة أو كانت ًواجبة الصالة جتوز :٧٦٠املسألة   الكعبة فجو يف ،ّ

 .ةفّرشامل
ّ يستحب إيقاع الصالة يف املسجد، بل يف بعض النصوص :٧٦١املسألة 

 .أن الصالة يف املسجد فرادى أفضل من الصالة يف غريه مجاعة
 الصالة فيه ّاملسجد احلرام، ويف بعض النصوص أن: وأفضل املساجد

، والصالة ’ّالنبي ّثم مسجد . تعدل ألف ألف صالة يف غريه من املساجد
ّفيه تعدل عرشة آالف صالة يف غريه من املساجد، ثم مسجد الكوفة، 
والصالة فيه تعدل ألف صالة يف غريه من املساجد، ثم املسجد األقىص، 

وهو املسجد األعظم يف  ـ  فيه تعدل ألف صالة، ثم مسجد اجلامعوالصالة
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 .والصالة فيه بمئة صالة  ـالبلد
ّ تستحب الصالة يف مشاهد األئمة :٧٦٢املسألة  ً  وخصوصا عليهم السالمّ

 .×يف مشهد وحرم اإلمام أمري املؤمنني 
ّ يستحب الرتدد إىل املساجد:٧٦٣املسألة  من : ففي بعض النصوص. ّ

يرجع إىل منزله ّ حتى ّ فله بكل خطوة خطاها، من مساجد اهللاٍمشى إىل مسجد
ّ، ويستحب تُنه عرش سيئات، ورفع له عرش درجا ععرش حسنات، وحمي

ّإن ترهب أم  القعود    :’ّوعن النبي . اجللوس يف املسجد النتظار الصالة ّ ّ

 .ا ساجد وانتظار ا صالة
ًيستحب للمصيل أن جيعل بني يديه حائال من عود أو حبل  :٧٦٤املسألة  ّ ّ
 .ونحومها



 
 

 
 

ّ 

 :التالية العنارصفيها  ّتتوفر أن :هبا ونريد .صالة ّللك رشط ةّالني
ّ نية ّتصح بدون ال عبادةّ وكل ،عبادة الصالة ّ ألن؛القربةّنية : لّواأل
 .ّبحث متييز العبادات عن التوصليات يف ّتقدم كام ،القربة
 الصالة يف فالرياء .الرياء عدم :بذلك ونعني ،ةّالني يف خالصاإل: ثاينال
 .وما بعدها )٩(ّ النية من املسألة أحكام تفصيل ّتقدم وقد ،هلا ومبطل مّحمر
 ،ّيصليها أن يريد التي للصالة ّاخلاص االسم ّاملصيل يقصد أن: ثالثال
 والعرص والظهر الصبح كصالة ،كذلك اسم هلا كان  إذا؛ًرشعا هلا زّاملمي

 ،اجلمعة وصالة ،اآليات وصالة ،الليل وصالة ،ونوافلها ،ءوالعشا واملغرب
 .وهكذا ،االستسقاء وصالة ،العيد وصالة
ٍمستحبة ركعتني صالة ّجمرد كانت وإذا ّإذ إن صالة  ـ ًاّعام ًاستحبابا ّ

ٌركعتني مستحبة  . تعاىل اهللا إىل ًقربة ركعتني ّيصيل أن ةّبني ىكتفا ـ  عىل العمومّ
 ىحدإ أو الفرائض إحدى ّيصيل أن أراد من ّأن عرفت األساس هذا وعىل
 ،االسم ذلك يقصد أن  فعليه،ًرشعا هلا زّمميّ خاص اسم هلا التي الصلوات

 أو ـ املغرب كصالة ـ ّوالكم العدد يف رشيكة هلا يكن ومل ًفريدة كانت سواء
 نافلة ًمتاما متاثلها التي الفجر كصالة ،هلا مماثلة أخرى صالة هناك كانت

 .لفجرا
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 بدون االشتباه حيصل كان سواء ،بنفسه واجب القصد هذا ّنإ :وبكلمة
 .ال أو القصد هذا

 ّلكل أجزاء مقارنتهام ّالبد من والثاين لّاألون االعنرص :٧٦٥املسألة  
 ّتتقدم ال أن باملقارنة نعني وال. األجزاء آخر إىل اإلحرام تكبرية من  الصالة

 تكبرية وهو جزائهاأ من ٍجزءّ أول عن ّتتأخر ال أن بل ،ةالصال عىل ةّالني
 تكبرية عن رهّخأ ولكن ،تعاىل اهللا إىل ًقربة ّيصيل نأ نوى فمن .اإلحرام
 ،ةّالني تلك أساس عىل ّفكرب ّثم وجدها ـ ًمثال ـ الرتبة عن ُالفحص اإلحرام
 . صالته ّصحت

 يكون أن جيب ّاملصيل ّأن يعني ال جزاءّلكل األ ةّالني مقارنة :٧٦٦املسألة 
 ذهلّ ثم ّوكرب نوى فلو .األوىل اللحظة يف كان كام ًكامال ًانتباها ّنيته إىل ًمنتبها
 دامت ما صالته ّصحت ،الذهول من احلال هذه عىل صالته وواصل ّنيته عن
ّ أنه إىل ًفورا النتبه ؟تفعل ماذا :سائل سأله ٍعىل نحو لو ،أعامقه يف ًكامنة ةّالني

 .تعاىل اهللا إىل ًقربة ّيصيل
 ّاخلاص االسم قصد وهو ـ ةّالني يف الثالث ّأما العنرص :٧٦٧املسألة 

 ّاملصيل نوى فإذا .ًأيضا الصالة عم ّيستمر أن فيجب ـ ًرشعا هلا زّاملمي للصالة
 .صالته بطلت ،األساس هذا عىل هاّوأمت أخرى ًصالة األثناء يف

ّ أهنا لّختي أثنائها ويف ،ٍواجبة ٍكفريضة الصبح صالة أقام إذا :٧٦٨ة املسأل
ًتصح صبحا احلال هذه يف الصالةّ فإن ،النافلة ًقاصدا هبا هاّوأمت نافلة  نواها كام ّ
 الصبح ّيصيلّ أنه لّختي األثناء ويف البداية منذ ًنافلة أقامها وإذا .قبل من

 ً.الّأو نواها كام ًنافلة ّصحت ،كذلك هاّوأمت الواجبة
 لّوالتخي رّالتصو ّملجرد أثر وال ،لّاألو بالباعث الصالة تقاس :ٍوبكلمة

 . والنسيان الغفلة من ئالناش ئالطار
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ٍ جيوز للمصيل الذي بدأ الصالة بنية:٧٦٩املسألة  ّ  صالةّنية  إىل نقلهاي أن ّ
 : موارديف ـ بالعدول ًفقهيا ذلك ّويسمى ـ أخرى
 لوعدجيب عليه الّ فإنه ،الظهر ّيصل ملّ أنه ّويتذكر العرص ّيصيل أن :منها

 األخري الركوع قبل ّوتذكر العشاء ّصىلكذا إذا و. العرص ّيصيلّ ثم  الظهرإىل
 ّيصيلّ ثم ًمغربا لهاّويكم املغرب إىل لوعدجيب الّ فإنه ،املغرب ّيصل ملّأنه 

 .العشاء
 ّأن ّتذكرّثم  ، فدخل يف الالحقةّتان قضائيتنيصاللما إذا كانت ا :ومنها

وهذا فيام إذا كانت الفائتتان . جيب العدول إىل السابقةّ فإنه ،سابقة عليه
 .ّمرتتبتني يف نفسيهام؛ من قبيل الظهر والعرص

ّكر أن عليه صالة قضاء سابقةما إذا دخل يف احلارضة وتذ: منهاو  عليها ّ
 الفائتة مع عدم إىل العدول له فيجوز ،ّأداه ما عم تتطابق أن ويمكن ،ًزمانا

ًكان متمكنا من أدائها بتاممها يف الوقت بعد إمتام ّ بأن تضييق وقت احلارضة، ّ
 .الصالة القضائية الفائتة

 له جيوز ال حيث أخرى ٍصالة إىل ّبنيته ّاملصيل عدل إذا :٧٧٠املسألة 
 هذا وبعد ،العرص إىل ّبنيته نتقلاّثم  صالته يف الظهر نوى كمن ،العدول
 ،الظهرّ نية إىل ورجع عاد وبالفعلاألوىل،  ّنيته إىل يرجع أن له بدا العدول
  الفرض؟ هذا يف ّتصح صالته فهل

 .صحيحة فصالته ،احلالة هذه يف اإلطالق  عىلٍبيشء ِيأت ملن إ: اجلواب
 بطلت ـ كالركوع ـ تداركال يقبل ال به ّاملأيت الفعل كان  فإن:ٍبيشء تىأ وإن

 كام التدارك يقبل الذي النوع من كان وإن .وإكامهلا إلمتامها أثر وال ،الصالة
 أن وعليه ،صحيحة فصالته الظهر،ّ نية إىل عادّ ثم العرص ةّبني ـ ًمثال ـ ّتشهد لو

 .ًظهرا منه ّوصحت ،الظهر ةّبني هّتشهد يعيد



 الفتاوى الفقهية............................................................................................٣٦٢

 . يقبل ال يذ الوما ،كالتدار يقبل يذ الما اخللل باب يف وستعرف
  فليس،ًرشعا للصالة زّاملمي ّاخلاص االسم ّاملصيل قصد إذا :٧٧١املسألة 

 ًواحدة ًيومية ًفريضة عليه أن علم فمن .يوم ّألي كوهنا ّيعني أن الرضوري من
 قد كان مىض ٍليوم أو ،اليوم هلذا هي هل يدري ال ولكن ـ ًمثال ـ كالظهر
 صالة وهو ّاخلاص ًقاصدا اسمها ّيصليها أن عليه ؟خرآل أو ٍسببل فيه تركها
 .مىض ٍليوم أو اليوم هلذاّ أهنا دّدحي أن عليه وليس ،الظهر

 فنواها ،مىض ليوم عليه التي الفريضة أن مّوتوه لّختي إذا :٧٧٢املسألة 
 اّهنأ انكشف اداالعتق هبذا هبا وأتى ّأداها أن وبعد ،مىض ليومّ أهنا ًمعتقدا
ّ أهنا ّختيل لو :ومثله .عليه إعادة وال صالته ّصحت ،للاميض ال احلايل لليوم
 .للسابقّ أهنا ّفتبني احلايل لليوم

 

 :الصدد هبذا تساؤالت ةّعد تطرح قد
 فهل ،ّمستحبة وبعضها ،واجبة واتلالص بعض ّنإ :لّواأل :٧٧٣املسألة 

 التي الصالة هذه ّأن ّنيته يف يستحرض أن ّيصيل حني ّللمصيل الرضوري من
  ّمستحبة؟ أو واجبة ّيصليها

 .اهللا أمر امتثال ًناويا دام ما ذلك يلزم الّ إنه :اجلواب
 وأجزائها الصالة أصل يف يكون قد الرياء ّإن: ثاينال :٧٧٤املسألة 

 ،وآداهبا ّمستحباهتا يف يكون وقد صالته، فتبطل ًرياء ّيصيل كأن ،الواجبة
 ٍبآداب صالته ّيؤدي أن عىل حيرص ولكنّه حال ّأي عىل هللا ّيصيل كإنسان

ٍومستحبات  ألجل األساس من صالته تبطل فهل ،الرياء أجل من ٍإضافية ّ
 الرياء؟ هذا
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 الصالة باتواج عن ّيتميز ّمعني فعل يف لّيتمث ًتارة ّاملستحب نإ: اجلواب
ٍعامة ٍحالة يف لّيتمث وأخرى كالقنوت،  يف كوهنا قبيل من ،الصالة هبا صفّتت ّ
 .ذلك ونحو ،الوقتّ أول يف يقاعهاإ أو ،املسجد
 ولكن ،ّاملستحب فعل يف بالرياء الصالة تبطل ال األوىل احلالة ففي
 .ريائه أجل من يأثم ّاملكلف
 :صورتان الثانية احلالة ويف

 أمّ صىل ،حالّ كل عىل والتدليس ًقاصدا التمويه ّاملكلف يكونأن : األوىل
 .ّيصل مل

 ادّرو منّ بأنه اآلخرين ليوهم ًرياء املسجد يف التواجد يقصد أن: ومثاله
 ،احلال هذه يف الصالة ىّأد فإذا .هللا ّيصيل أن له ّيعن ذلك وخالل ،املساجد
 . صحيحة صالته تكون

 .الصالة أجل من ياءوالر التدليس يقصدأن : الثانية
  ـًرياء ـ لآلخرين ظهرُي أن املسجد يف التواجد من ّاملصيل يقصدأن : ومثاله
 .باطلة صالته ٍوعندئذ تكون ،لصالته األفضل اختيار عىل حرصه

ّ ثم  منهاٍبيشء ويأيت الصالة يف اإلنسان يدخل قد: ثالثال :٧٧٥املسألة 
 هو فام ،أثنائها يف فعله جيوز ال ما فعل ينوي أو ،منها واخلروج قطعها ينوي
 ؟ذلك يف احلكم

 :هنا صورتان: اجلواب
 بام أو ،الصالةأجزاء   منٍبيشء يأيت أن قبل األوىل ّنيته إىل دوعي أن: األوىل

 ّمتأ إذا ،نعم. املطلوب الوجه عىل هاّأمت إذا صالته ّصحفت ،ويبطلها ينافيها
ّالذي يسمى يف  ـ واملبطل املنايف فعلّ نية عىل أو القطعّ نية عىل وهو الصالة

ًشيئا حمسوسا يفعل مل لوّ حتى ،صالته بطلت ـ اصطالح الفقهاء بالقاطع ً 
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ًمرتددا كان لوّ حتى بل ينافيها،  . واإلمتام القطع بني ّ
ّ نية بعد الصالةأجزاء   منٍبيشء أتى ّأن يعود إىل نيته األوىل بعد أن: الثانية
 :لتانهنا حاف ،القطع

، والسجود لركوعبه من األجزاء مثل ا أتى أن يكون ما: احلالة األوىل
 .حال ّأي عىل صالته تبطلف

ّ آخر من أفعال الصالة كالتشهد ًأن يكون ما أتى به شيئا: الثانية احلالة
 جزءّ أنه  ـًمثال ـ ّالتشهد بذلك نوىن إ الصالة تبطل والفاحتة ونحومها، فهنا

 ٍكيشء به تىأّوإنام  ذلك ِينو مل ذاإّأما و .قطعها نوى التي الصالة هذه من
 به تىأ ما ًثانية يعيد أن القطعّ نية عن عدل إذا فبإمكانه ،الصالة عن ّمستقل
 .يشء عليه وال صالته ويواصل حاهلا

ّ 

 .هلاإكام عىل قدرته ّيشك يف وهو صالته اإلنسان يبدأ قد :٧٧٦املسألة 
 حيدث كام ـ الزحام فيه يكثر ٍسّمقد ٍمكان يف ّاملكلف ّيصيل أن :ومثاله

 بالكامل صالته ّيؤدي أن ًوراجيا ًحمتمال ـ الزيارات ّاحلج وموسمّ أيام ذلك
 وصادف ّاتفق فإذا ،ًويرسة ًيمنة ٍمضطرب غري االستقرار حال يف وهو

 .وقبلت صالته ّصحت ،االضطراب وعدم االستقرار
ّ أنه ّشك يفّ ثم الناس من جممع يف بصالته بدأ أوّ صىل من :٧٧٧لة املسأ

 هذا مع لصالته قيمة فال ؟الناس يراه أن أجل من أو اهللا أجل من ّيصيل كان
 .ّالشك

 ّمتأكد من وهو الناس من جممع يف صالته بدأ أوّ صىل من :٧٧٨املسألة 
 يف ّشك واحتمل  ولكنّه،ًأيضا ّلصىل وحده كان لوه ّ أنبمعنى ،هللا ّيصيلّأنه 
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 فصالته ،وبواعثه دوافعه يف اهللا مع الناس أرشكّ أنه  أي،الرياء نفسه
ًالشك عمليا هذا ىلغُوي ،صحيحة ّ. 

ّشك  هاّيتم أن وقبل ، منهاٍبيشء تىأو الصالة يف دخل من :٧٧٩املسألة 
  يصنع؟ فامذا ،العرص ةّبني أو الظهر ةّبني فيها دخل قد كان هل :ّوتردد

 وإن .بالعرص بّوعق ًاظهر هاّأمت ،ًقبال بالظهر تىأ قد يكن ملن إ: اجلواب
واليشء  .العرص ةّبني ٍجديد من واستأنفها ،صالته بطلت الظهرّ صىل قد كان
 ملن إّ فإنه ؟ًعشاء أو ًمغربا نواهاّ أنه ّشك يفّ ثم ٍصالة يف دخل إذا يصدق نفسه
 بّعقّ ثم ،الرابع الركوع ركع قد يكن مل ما ًمغربا نواها ،باملغرب تىأ قد نيك

 ةّبني ٍجديد من واستأنفها صالته بطلت ،املغربّ صىل قد كان وإن .بالعشاء
 .العشاء

 ًفجرا أو ًظهرا ينوهيا وهو ٍصالة يف نفسه اإلنسان جيد قد :٧٨٠املسألة 
 التي ةّالني بنفس الصالة هذه يف دخلّ أنه هل: ّددّيشك ويرت ولكنّه اليوم هلذا

 ؟نافلة أو سابق ٍليوم ًظهرا البدء يف نواها قد كانّ أنه أو ناآل نفسه يف جيدها
ٍمعينة ٍةّبني جديد من ويستأنفها ،الصالة هبذه يكتفي ال أن احلالة هذه يف وعليه ّ 
 .ّوحمددة
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ّ كل عليه وحرم ،ّاملصلني من وصار فيها دخل فقد للصالة ّكرب متى ّاملصيل

 كانت ذلك أجل ومن .بالتسليم منها خيرجّ حتى أشياء من ّاملصيل عىل حيرم ما
 ،الصالة تبدأ ال ةّلنيا ّبمجرد إذ ؛ةّالني دون الصالة أجزاءّ أول اإلحرام تكبرية
 . ّاملصيل عىل رمحي ما حيرم وال

 

 وهبا .<أكرب اهللا> قول وهي ،ّحمددة عربية صيغة للتكبرية :٧٨١املسألة 
 العظيم اهللا أو ،أكرب اخلالق أو ،األكرب اهللا: قول عنها جيزي  وال،الصالة تفتح
 .أخرى لغة ّأي يف يعادهلا  ماًأيضا عنها جيزي ال كام أكرب،

 ّالتعلم عن الوقت ضاق وإن مه،ّيتعل أن فعليه التكبري هذا جهل ومن
 .له املمكن النحو عىل به تىأ التلقني ّتعذر  فإن،غريه من ّاملصيل نهّتلق

 أن أمكنه ،نحو ّ أيعىل به يأيت أن العربية اللغة عن لألجنبي ّيتيرس مل وإذا
 .لغته يف يعادله بام مِرُحي

 بام له صلة ال ،بمعناه ًمستقال اإلحرام تكبري يكون أن جيب :٧٨٢املسألة 
 أن جيوز فال .لهّويكم مهّيتم ما بعده به يلحق وال ،ٍودعاء ٍوذكر ٍكالم من قبله
 العلم وأولو املالئكة قال> :ـًمثال  ـ قوله ضمن يف اإلحرام بتكبري ّاملصيل يأيت
 .<يشءّ كل من أكرب اهللا> : ـ ًمثال ـ قوله ضمن يف وال ،<أكرب اهللا

 .لفظه يف ًمستقال  التكبريّيؤدي أن ًاألحوط استحبابا :٧٨٣املسألة 
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 األخري احلرف عىل يقف أن  فعليه،يشء ّبأي التكبري قبل مّتكل من أن :بمعنى
 ،قبلها بام اجلاللة كلمة مهزة دجمتُأل ّحترك لو ألنه <أكرب اهللا> مهزة قبل الذي
 .العربية والقواعد األصول غري عىل وقعت أو

 يعقد ،ٍطارئ لسبب النطق عن عجز ّنمم وغريه األخرس :٧٨٤املسألة 
 إليه استطاع إن اللسان وحتريك باإلصبع اإلشارة مع اإلحرام ةبتكبري قلبه

 .ًسبيال
 

 ّالبد من بل ،القيام حال يف اإلحرام تكبري يكون أن جيب :٧٨٥املسألة 
 .احلال هذه يف بكامله حصل قدّ بأنه للعلم ّكمقدمة ،التكبري قبل ًالّأو القيام

 واالستقرار كالسكون ّمعينة خصائص فيه وجبت ،القيام ّوكلام وجب
 .ًالحقا تعاىل اهللا شاء إن يأيت كام ،واالعتدال واالنتصاب

 

 يزاد أن ّويستحب واحدة، ّمرة اإلحرام تكبري يف الواجب :٧٨٦املسألة 
ٍمراتّ ست <أكرب اهللا> :قبله ٍمرات أربع أو ّ ّ فإن األحوال سائر ويف .ّمرتني أو ّ
ّ يتم هبا التي الواجبة اإلحرام تكبرية األخري التكبري يف ينوي أن ّاملصيل عىل

 . الصالة يف الدخول
 ذنيهأ إىل اإلحرام تكبري حال يديه يرفع أن ّللمصيل ّيستحب :٧٨٧ألة املس

 .ًجمموعة أصابعه ّيضمن أ و،القبلة إىل باطنها ًهاّموج ههوج حيال أو
 

 يف ًعامدا كان ًسواء ،له صالة فال اإلحرام تكبرية ترك من :٧٨٨املسألة 
 من وكذلك بوجوهبا، ًجاهال أو ،عنها ًذاهال ًناسيا أو ،ًوعاملا بوجوهبا تركه
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 .ًجالسا لإلحرام ّفكرب التكبرية حال القيام ترك
 القيام يف ٍانتصاب أو ٍاستقرار بدون ولكن ًقائام ّكرب من :٧٨٩املسألة 

 غري األمور هذه ّنأ ّلتخيل أو ،لنسيان منه ذلك كانن إ صحيحة فصالته
ًعامدا عاملا وهتاون ّأخل هبا ّوأما إذا .القيام يف ٍواجبة  .صالته  بطلت،ً

 .صالته يف زاد فقد ،ثانية ّكرب كذلكّ ثم ّكرب لإلحرام من :٧٩٠املسألة 
 أن ًالّيختًجهال و ًسهوا أو كانت وإن .باطلة فصالته ،الزيادة ًعامدا يف كان فإن
 . صحيحة ته فصال،ّيرض ال ذلك

 يف ـ الفاحتة سورة ـ الواجبة القراءة يف الدخول ّشك قبل إذا :٧٩١املسألة 
 القراءة يف الدخول بعد ذلك ّشك يف وإذا .به أتى ؟اإلحرام ّكرب تكبري هل: أنه

 . يلتفت وال يميض ،الواجبة
 يلتفت وال يميض ،لتكبريا ّصحة يفّوشك  ،ّكربّ بأنه علم إذا :٧٩٢املسألة 

 .ذلك قبل أو ،الفاحتة يف الدخول ّالشك بعد هذا له حصل سواء ّشكه، إىل
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 يف جاء وقد .الكريم القرآن من الصالة يف قراءته جيب ما :بالقراءة نعني
 .)١(<الكتاب بفاحتةّ إال صالة ال>: احلديث
 

 تكبرية ّيكرب أن بعد ّاملصيل عىل القراءة من الواجب :٧٩٣املسألة 
 يف وذلكًعىل األحوط لزوما،  بعدها ًكاملة ًوسورة فاحتةال يقرأ أن ،اإلحرام
 إكامله عند الثانية الركعة اليشء يف نفس يقرأ أن جيب كام األوىل، الركعة
 . الثانية  للركعةًمنتصبا وهنوضه األوىل للركعة

بسم ( بالبسملة اإلنسان بدأها إذاّ إال ًكاملة السورة تكون ال :٧٩٤املسألة 
 فالبسملة .الرشيف املصحف يف هبا مبدوءة ّكلام كانت) اهللا الرمحن الرحيم

 .التوبة سورة باستثناء سورةّ كل من األوىل واآلية لّاألو اجلزء تعترب
 :التالية احلاالت يف الكتاب فاحتة بعد التي  السورة تسقط:٧٩٥املسألة 

  الصلوات من يشبهها ما أو اليومية النوافل من الصالة تكونأن : وىلاأل
 فرق وال .قراءهتا األفضل كان وإن السورة فيها جتب فال ،األخرى ّاملستحبة

                                                 
 من أبواب القراءة يف الصالة، ١: ، الباب١٥٨ ص٤ج: مستدرك الوسائل) ١(

 من أبواب القراءة يف ١:  الباب٧٣٢، ص٤ج(ئل وورد يف الوسا. ٨ و ٥: احلديث
سألته عن : ، قال×عن حممد بن مسلم  عن أيب جعفر ): ١ :الصالة، احلديث

 .< ال صالة   إال أن يقرأ بها>: ×الذي ال يقرأ بفاحتة الكتاب يف صالته؟ قال 
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 التي والنافلة ،ًواجبة ونحوه ٍنذرب أصبحت التي النافلة بني الوجوب عدم يف
 .ّمستحبة تّظل

 من بذلك ويضيق السورة يقرأ أن عليه ّيشق ّممن اإلنسان يكونأن : يةثانال
 له فيجوز ه،ّهتم التي شؤونه من شأن يف الستعجاله أو ـ ًمثال ـ مرضأجل 
 . الفاحتة عىل يقترص أن هذه واحلالة
 أن أجل من لسورةا فيرتك ،ً معاوالسورة الفاحتة عن وقته ضاق إذا: ةثالثال
 يف منها ممكن قدر أكرب وقوع أو ،الوقت يف بكاملها الصالة وقوع يضمن
 .وقتها

 اهللا شاء إن اجلامعة صالة أحكام يف إليها اإلشارة تأيت أخرى حالة وهناك
 . تعاىل

 

 الفاحتة، بعد يقرأها التي السورة اختيار ّللمصيل األقدس الشارع كَتر
 :االعتبار بعني اآلتية الرشوط خذأ مع ولكن

 السور من يشاء ما خيتار أن ّللمصيل جيوز :لّوالرشط األ :٧٩٦املسألة 
وإن . الطويلة السورة مع الوقت يفوت ال أن برشط ولكن ،والقصار طوالال

ًخالف واختارها عمدا يف الوقت الضيق بطلت صالته، عىل األحوط لزوما ًّ. 
ً سورة طويلة ٍ وذهولٍر عن غفلةوإن اختا  وأفاق انتبهّ ثم هلا الوقت ّيتسع الً

ن وإ .الوقت يسعها ٍسورة إىل يعدل أن عليه وجب ،األثناء يف غفلته من
 .صالته بطلت ،الفراغ بعد ما إىل غفلته ّاستمرت

 مالعزائ سور إحدى خيتار أن ّللمصيل جيوز ال: ثاينالرشط ال :٧٩٧املسألة 
 هذهّ ألن ذلك له جيوز ّوإنام ال ،)١٨١ (ةسألامل يف ذكرها ّتقدم التي األربع
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 أن وهو ًحمذورا يواجه ّاملصيل وجتعل السجود توجب آيات فيها السورة
 . الصالة نفس يف اآليات تلك أجل من يسجد
 ،السجود توجب التي اآلية وقرأ قراءهتا ـ ذلك من الرغم عىل ـ اختار فإذا
 ّوصحت ،ًآثام كان يسجد مل إذا ولكن .صالته ويعيد يسجدأن  عليه وجب
 .صالته

 يف العزائم إحدى وقرأ قلناه الذي املحذور عن ذهل من :٧٩٨املسألة 
  يصنع؟ فامذا ،وغفلته سهوه إىل انتبهّ ثم صالته

 العزيمة سورة عن عدل ،السجدة آية يقرأ أن قبل وانتبه ّتذكرن إ :اجلواب
 السجدة آية قرأ أن بعد ّتذكر ّتصح لو وكذلك صالته، ّصحت غريها إىل

 هذه مثلّ ألن ؛املحذور ًسهوا عن الصالة أثناء يف ها أجلمن سجد أن وبعد
 .الصالة تبطل ال املقصودة غري الزيادة

  ّيصيل؟ وهو السجدة آية إىل استمع إذا ّاملصيل يصنع ماذا :٧٩٩املسألة 
 صالته يف يميض ،صغاءإو ٍقصد غري من ًصدفة سمعها إذاه ّنإ: اجلواب

 الصالة ّوأتم برأسه السجود إىل أأوم ،وأصغى هلا استمع وإذا .يشء عليه وال
 . صالته ّوصحت

ّ أما ،الفريضة ّخيتص بصالة العزائم سور حول ذكرناه ما :٨٠٠املسألة 
ّ ثم السجدة آية قراءة عند ويسجد ،افيه حمذور وال ،فجائزة النافلة يف قراءهتا
 .صالته ويواصل يقوم

 يف الرشوع عند السورة تعيني جيب: ثالثالرشط ال :٨٠١املسألة 
 يريد تيلا السورة ّيعني أن بدون بسمل فإذا .ً، عىل األحوط لزوماالبسملة
 إىل عنها دلعّ ثم بعينها ٍلواحدة بسمل وإذا .البسملة هذه هِزُْجت مل ،قراءهتا
 عليها سيقع التي للسورة بسمل وإذا .إليها للمعدول يبسمل أن فعليه ،غريها
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ٍملعينة بسل وإذا .سأب فال ،البسملة بعد اختياره  مل فكأنه ،ذاكرته عن غابتّ ثم ّ
 .جديد من والبسملة التعيني يستأنف أن وعليه ،ًإطالقا يبسمل

ًمعينة ًسورة يقرأ أن تهعاد من كان إذا :٨٠٢املسألة   خالصاإل كسورة ّ
  ذهنه يف حيرض مل ولو ًتعيينا ذلك كان ،العادة هذه عىل ًجريا  فبسمل ،ًمثال
 .اللحظة تلك يف خالصاإل سورة اسم

 التي السورة اختيار البدء يف ّاملصيل يملك كام: رابعالرشط ال :٨٠٣املسألة 
 إىل عنها يعدل أن لهّ فإن ،ًسورة خيتار أن بعد الاحل كذلك ،الفاحتة بعد يقرأها
 :التالية احلاالت يفّ إال أخرى سورة
، بل أخرى إىل عنها ٍحينئذ العدول له جيوز فال ،السورة ثلثي بلغ إذا: ًالّأو

 .ًاألحوط وجوبا عدم العدول مع جتاوز النصف
 فال ،راءهتابق وبدأ لكافرونا أو خالصاإل سورة البدء يف اختار إذا :ثانيا
 . ًمطلقا األخرى إىل إحدامها منّ حتى عنها العدول له جيوز

 سورة اجلمعة ظهر أو اجلمعة صالة من األوىل الركعة يف اختار إذا: ًثالثا
 جيوز فال ،بقراءهتا وبدأ املنافقني سورة منها الثانية الركعة يف اختار أو ،اجلمعة

 .غريها إىل عنها العدول له
 تشمل ال ، العدولاهيف جيوز ال التيّاملتقدمة  احلاالت :٨٠٤املسألة 

 عن الوقت ضاق أو ،بعضها ونيس بالسورة بدأ إذا كام العدول، إىل ّاملضطر
 هبا بدأ التي السورة نوع كان مهام العدول له جيوز ذلك مثل ففي ،إمتامها
 .منها قرأ ما ومقدار

 صالة ّيصيل من شملي ال من عدم جواز العدولّ ما تقدم :٨٠٥املسألة 
 اجلمعة صالة يف نوى ًأيضا من تشمل وال ،ّأحب كيفام العدول لهّ فإن ؛النافلة

 الثانية الركعة يف واملنافقني األوىل الركعة يف اجلمعة سورة يقرأ أن ظهرها أو
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ٍنئذ حي العدول ـ حال ّ أيعىل ـ له جيوزّ فإنه أخرى، بسورة وبدأ غفل ولكنّه
 ً.الّأو نوى كام واملنافقني اجلمعة سورة إىل

 ولكن بسمل عندما ـ ًمثال ـ القدر كسورة ًسورة نوى إذا :٨٠٦املسألة 
 ،ًاّحق اإلخالص ًقاصدا لسورة يكون أن دون اإلخالص قراءة إىل هُلسان سبق
ً عدوال ذلك يعترب وال ،القدر سورة ويقرأ األوىل ّنيته عىل يبقى أن هّيرض فال
 . قصد بدون هبا بدأ ألنه ؛قرأه بام يكتفي ال بل ،اإلخالص سورة من

 

 :سواء فاحتة الكتاب أو السورة التي بعدها رشوط القراءة يف يشرتط
 فاحتة قراءة إكامل بعد السورة تكونأن : لّوالرشط األ :٨٠٧املسألة 
 .هاعلي تقديمها جيوز فال ،الكتاب

 :ما ييل بمراعاة حيصل وذلك ،ًصحيحة القراءة تكونأن : ثاينالرشط ال
ًأوال :٨٠٨املسألة   مكتوب هو ما عىل القرآين ّالنص معرفة يف يعتمد أن :ّ

 وعرص اإلسالم صدر من ٍاةّمتلق ٍمشهورة ٍقراءة عىل أو ،الرشيف املصحف يف
 .)١( املشهورة السبع راءاتالق ذلك يف ويدخل السالم عليهم ةّاألئم

 يوم كِلَم> أو <الدين يوم مالك> أيقر أن ّللمصيل جيوز األساس هذا عىل
 له وجيوز بالسني، أو بالصاد <الذين اطرس> أو <الذين رصاط> يقرأ نأو <الدين

 أو اهلمزة مع ،وبسكوهنا ّبضم الفاء يقرأ أن اإلخالص سورة من <ًكفوا> يف
ًكفءا>و  <ًؤاُفُك> و <ًواْفُك> و <ًواُفُك> أي الواو ْ ّ كلها الرتتيبات هذهّ ألن ذاكوه <ُ
 .املقبولة املشهورة القراءات يف جاءت

                                                 
، عبد اهللا بن عامر، وعبد اهللا بن كثري: القراءات السبع املشهورة هي قراءات) ١(

 .ّومحزة بن زيات، ونافع والكسائيوعاصم، وأيب عمرو بن العالء، 
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 جيوز فال ،اإلسالم صدر يف مشهورة القراءة تكن مل إذا :٨٠٩املسألة 
 يوم َكَمل> قرأ من ـ ًمثال ـ فهناك .القرآين ّالنص حتديد يف عليها االعتامد
ًمبنيا عىل ًماضياً فعال <َملك> وجعل <الدين  االعتامد جيوز ال ّشاذ وهذا ،الفتح ّ
 .الصالة يف عليه

 ّممن القراءة نّيتلق أو ،املصحف من ّاملصيل يقرأ أن بأس ال :٨١٠املسألة 
 بداية يف أخرى ولسورة للفاحتة ًاحافظ اإلنسان يكون ال فقد ؛تقنهاُوي سنهاُحي

 أو ،املصحف يف ذلك فيقرأ ،الصالة إقامة عىل وعزمه سالملإل صدره رشح
 . رهاّيكر وهو ًآية ًآية الرشيف النص آخر شخص عليه يقرأ

 الفاحتة قراءة سنُحي وكان ذلك  منٌيشء له ّيتيرس مل إذا :٨١١املسألة 
 .سنُحي ما قرأ ،بالكامل سورة مّلتعل سعّيت ال الفريضة ووقت ،السورة وبعض
 ًجديرا وكان ،البعض هذا قرأ ،كذلك واحلالة الفاحتة بعض أحسن وإذا

ًاحتياطا وجوبا  احلكيم الذكر آي من سنُحي بام الفاحتة من فات ّعام ضّيعوّ بأن ً
ّويقاس ما فاته باملقدار، ال بعدد اآليات، فال يعوض . الفاحتة من فات ما بقدر

ٍعن اآلية الطويلة نسبيا بآية أقرص منها ً. 
ًاحتياطا  ًجديرا كان ،السور من وغريها الفاحتة ًشيئا من سنُحي ملوإن 
 .مهاّيتعل ريثام الفاحتة بقدر حّويسب لّوهيل ّيكربّ بأن ًووجوبا

 هو وما عراباإل حركات عىل القراءة يف حيافظ أن: ًثانيا :٨١٢املسألة 
ٍلكل حرف ّمقرر  ويستثنى ،ٍسكون أو ٍكرس أو ٍفتح أو ٍّضم من العربية اللغة يف ّ
ّ، أو من اجلملة املستقلة التي يصح اآلية من األخري احلرف ذلك من الوقوف ّ

 أو فتحة وعليه ٍمعربة ٍكلمةعندها يف القراءة إذا كان هذا احلرف األخري يف 
 أو ًاممضمو به ينطق أن عليه وقف إذا ّللمصيل جيوز هّفإن كرسة، أو ةّضم

 <ْالعاملني رب هللا احلمد>: ـًمثال  ـ فيقول نهّيسكأن  له جيوز كام ،ًمثال ًمكسورا
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 بعده التي اآلية مع وقرأه عليه يقف مل وإذا ،<َالعاملني رب هللا احلمد> ًبدال عن
 .األمرين ًأيضا كال له جاز ،ٍواحد ٍسَبنف

 ٍعىل نحو يعترب خمارجها من احلروف ّاملصيل خراج إ:ًثالثا :٨١٣املسألة 
 .وهكذا ً،ذاال هلوذا ،ًضادا وضاده ،ًراء راءه العرب

 وكلمة <اهللا> ككلمة ،باهلمزة ًمبدوة الكلمة تكون قد :ًابعار :٨١٤املسألة 
 ّوأما إذا .باهلمزة النطق وجب ،ٍابتدائية ٍبصورة هبا النطق أريد فإذا <إياك>

ٍمتحرك ٍبحرف تنتهي ٌكلمة قبلها كانت  ـ ًمثال  ـمكسور أو مضموم أي ،ّ
 ـ حركة من األخري احلرف يف ما برازإ معأي  ـ ًدرجا الكلمتني قراءة وأريد

 كانت إذا عليها وحيافظ ،وصل مهزة كانت إذا الثانية الكلمة يف اهلمزة فتحذف
 .قطع مهزة

 هنا حتذف <اهللا> مهزةّ فإن <الرحيم الرمحن اهللا بسم> تقرأأن : لّاألو ومثال
 الرصاط اهدنا نستعني اكّوإي> تقرأ أن أو ،<الرحيم>و <الرمحن> مهزة وكذلك
 . ًمجيعا حتذف <املستقيم> ومهزة <الرصاط> ومهزة <اهدنا> مهزةّ فإن <املستقيم

ّ فإن <نستعني وإياك نعبد اكّإي الدين يوم مالك> :تقرأ أن :الثاين ومثال
 .ذفُحت فال قطع مهزة <اكّإي> مهزة

 .حتذف ال <أنعمت> مهزةّ فإن <عليهم أنعمت نالذي رصاط> :آخر ومثال
 <احلمد> :فتقول والالم األلف الكلمة عىل يدخل :ًاخامس :٨١٥املسألة 

ٍمعينة ٍحاالت ويف .وهكذا <الرحيم>و <الرمحن>و  ال أن القارئ عىل بّيتوج ّ
 باحلرف ًمبارشة ترتبط األلف ّفكأن ؛مّلال ًدغاماإ ذلك ّويسمى ،بالالم ظّيتلف
 التي الكلمة كانت إذا فيام هي احلاالت وتلك ،ه مع تشديدالكلمة من لّاألو

 أو الراء أو الذال أو الدال أو الثاء أو بالتاء مبدوءة والالم األلف عليها دخلت
وإذا . النون أو الظاء أو الطاء أو الضاد أو الصاد أو الشني أو السني أو الزاي
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ا األلف والالم مبدوءة بالالم كاسم اجلاللة كانت الكلمة التي دخلت عليه
ّفاإلدغام سوف يسقط الالم األوىل عند التلفظ، ولكنّه يشدد الالم ) اهللا( ّ

ّالتشديد عوض عام سقط باإلدغام، ّ ألن بالمني؛ النطق كوني ذلكالثانية، وب
 .بالالمويف غري ذلك جيب النطق 

 <الرحيم> <الرمحن> <اهللا> :أتقر حني الملبا تنطق ال األساس هذا وعىل
 .<املستقيم> <العاملني> <احلمد> :تقرأ حني هبا وتنطق <نيّالضال> <الرصاط>

 عن ًعاجزا أو الصحيحة بالقراءة ًجاهال كان منّكل  :٨١٦املسألة 
 أو ثقل لسانه يف كالذي ـ جيب كام وحروفها بالكلمة النطق عن أو عراباإل

 .أمكن ما وحياول مّيتعل أن عليه جيب ـ اللغة عن األجنبي أو ،ًغينا الراء ينطق
 بميسوره منه ّتصح الصالة ،معذور فهو ،املحاولة رغم له ّيتيرس مل فإن

 ولكن اإلمام بقراءة يكتفي لكي بغريه فيها يقتدي أن له حّيرج وقد .ومقدوره
 .ذلك عليه جيب ال

 الوقت عليه ضاق ولكن مّوالتفه مّللتعل القابل اجلاهل :٨١٧املسألة 
 الوجه عىل والصالة مّالتعل بني جيمع أن الساعة هذه ويف ناآل يمكنه ال بحيث

وال جيب .  من الصلوات اآلتيةلغريها مّويتعل يستطيع كام ّفيصليها ،املطلوب
ًعليه أيضا أن يقتدي يف الصالة بغريه وإن كان مرجحا ًّ. 

 بوجوب والعامل الصالة وقت قبل ّالتعلم عىل القادر لاجلاه :٨١٨املسألة 
، وهو املصطلح ّاملقرص املنتبه هذاّأما  ـ وأمهل هتاون ذلك ومع ؛ّالتعلم هذا

 وإذا .أمكنن إ الصالة يف بغريه يقتدي أن عليه فيجب ـ ّعليه باجلاهل املقرص
 وضاق متاهل وإذا .صالته بطلت ،ًمنفردا ّوصىل اإلمكان مع االقتداء ترك
 ،له ّيتيرس كام ويقرأ ّيصيل أن عليه وجب ،االقتداء له ّيتيرس ومل الصالة وقت

 .لتهاونه ًآثام يعترب ولكنّه ،منه ّوتصح الصالة
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ّشك املصيل إذا :٨١٩املسألة   من ٍلكلمة االعراب حركة يف ـ ّيصيل وهو ـ ّ
 أو هنا منّ وأنه حروفها رجخم ّشك يف أو ـ ًمثال ـ نصب أو رفع اّ وأهنالكلامت

  االحتياط؟ سبيل عىل بالوجهني يقرأ أن له فهل ،هناك من
 رجُخي ال بينهام ّالرتدد حصل اللتني القراءتني منّ كل كان إذا: اجلواب

 قرأ ّوإال يشء عليه، وال ،بالوجهني يقرأ أن له زاج ،ًراْكِذ وصفها عن الكلمة
 هو فذاك ،ًصحيحا قرأه ما كان  فإن؛ّحاول أن يتأكد بعد ذلكو ٍواحد ٍبوجه

 .الصالة أعادّ وإال ،املطلوب
 كلامت من ٍكلمةّ بكل ينطق أن ّاملصيل عىل :ثالثالرشط ال :٨٢٠املسألة 

 : ـًمثال ـ ويقول وحروف ٍأجزاء إىل أوصاهلا عّيقط فال ،واملعروف باملألوف الصالة
 الكلمة بطلت ،ًمضطربا ًساهيا ذلك  منًشيئا فعل  فإن،<  ه  ...ـالل م... بس>

 ٍلسعال صوته انقطعّ ثم بالكلمة بدأ إذا وكذلك صحيحة، وأعادها وحدها
 ،وفعل ذلك يفعل أن  نطقه بتلك الكلمةبداية ًقاصدا منذ دّتعم وإن .ونحوه
 يعيد أن فعليه ،األثناء يف الكلمة قطع ّتعمد ّأما إذا .األساس من صالته بطلت
 قهّومتعل واملجرور ّواجلار .ّوتصح الصالة األصول عىل مةبالكل النطق

 واملبتدأ ،والفاعل والفعل ،واملوصوف والصفة ،إليهواملضاف  واملضاف
 .احلكم هو واحلكم ،الواحدة الكلمة بمنزلة ،إليه وما ذلكّ كل ،واخلرب

 حسب ىاألخر والسورة الفاحتة آيات يقرأ أن ّاملصيل عىل :٨٢١املسألة 
 ٍوبصورة ـ ًمثال ـ األوىل عىل الثانية اآلية مّيقد فال ،املصحف يف تسلسلها
 بالقدر ٍواحدة ٍآية داخل يف مجلتني بني أو ،وآية ٍآية بني يسكت ال أي ،متتابعة
 السكوت بطلُي وال .العرف يف األخرى عن ًمفصولة إحدامها تعترب الذي

 .آيتني أو مجلتني بني وقع إذا ًطويال كان وإن ونحوه ٍسعال النايشء من
 ًأحيانا ًجهرا يقرأ أن ّاملصىل عىل جيب :رابعالرشط ال :٨٢٢املسألة 
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 معنى حّنوض أن جيب ،وتلك األحيان هذه تعيني لبوق .أخرى ًأحيانا ًوإخفاتا
 :ييل كام وذلك ،واإلخفات اجلهر

 وقد ،نبكاج إىل هو من يسمعه ال ٍمنخفض ٍبصوت تكون قد القراءة
 ،ًأيضا عنك البعيد يسمعه قد بل جانبك إىل هو من يسمعه ٍعال ٍبصوت تكون
 .)له اآلخرين سامع درجة أي( الصوت ارتفاع درجة ناحية من هذا

 وقد ،الصوت جرس فيها يربز قد القراءة أن نالحظ :ىخرأ ناحية ومن
 .لآلخرين ًمسموعا ًعاليا الصوت كان ولوّ حتى ؛خيتفي

 ولكن ،رصاخه اآلخرون ويسمع يرصخ قد هّفإن ،صوته ملبحوحا :ومثاله
 إىل ثّيتحد أن أراد إذا املبحوح غري اإلنسان كالم عن خيتلف الرصاخ هذا
 ّيسمى ما أو ـ الصوت جرس ّأن إىل اختالفهام ّومرد ،اعتيادية ٍبصورة غريه
 .ريهغ كالم يف وبارز املبحوح الكالم يف ٍخمتف ـ الصوت بجوهر الفقهاء لدى

 :أمرين ّبتوفر مرتبط بالقراءة فاتخإلاف األساس هذا وعىل
 .ًبارزا الصوت جوهر يكون الأن : أحدمها
 يرفع أن يريد حني املبحوح كصوت ًعاليا الصوت يكون الأن : واآلخر

ّفكلام توفر .فيه بارز غري الصوت جوهر كان وإن ًإخفاتا ليسّ فإنه ،صوته ّ 
 . إخفات فالقراءة األمران هذان

 اإلنسان كان وإذا .جهر فالقراءة ،ًبارزا وجوهره الصوت جرس كانوإن 
 أراد إذا املعاىف اإلنسان يصنع كام ،صوته يرفع أن إليه بالنسبة فاجلهر ًمبحوحا

 .بقراءته جيهرأن 
 . وجوهبام مواضع نذكر ،واإلخفات اجلهر معنى أوضحنا أن وبعد

 ويف ،الصبح صالة يف والسورة الفاحتة بقراءة جيهر أن عليه جيب فالرجل
 بقراءة خيفت أن عليه وجيب ،والعشاء املغرب صالة من والثانية األوىل الركعة
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 ويستثنى والعرص، الظهر صالة من والثانية األوىل الركعة يف والسورة الفاحتة
 .صالةّ كل يف هبا اجلهر ّيستحبّ فإنه ،ُالبسملة هذا اإلخفات وجوب من

 اجلهر فيها جيوزّ فإنه اجلمعة يوم الظهر صالة يف ةالقراء تستثنى وكذلك
  .ًمعا واإلخفات

 .بالقراءة جيهر أن اإلمام عىل فيها فيجب اجلمعة ّوأما صالة
 ذلك فيها جيب التي احلالة يف اإلخفات عليها جيب املرأة :٨٢٣املسألة 

 بني ةّخمري فهي جلالر عىل اجلهر فيها جيب التي احلاالت ّوأما يف الرجل، عىل
 .واإلخفات اجلهر

 أن احلاالت مجيع يف ـ ّاملصلية وكذلك ـ ّللمصيل جيوز ال :٨٢٤املسألة 
 يف يبالغ أن ٍبحال له جيوز ال كام ،قراءته يف ويرصخ فيصيح باجلهر طّيفر

 مههمة ذلكّ فإن ،وانخفاضه الصوت خفاء لشدة نفسه يسمع فال ؛اإلخفات
 .بيشء لقراءةا من وليس

ّغري الفاحتة والسورة من األقوال التي يرددها املصيل :٨٢٥املسألة  ّ   
 فيها باخليار؛ ّاملصيل ـ ّ وأذكار الركوع والسجود والتشهد والتسليمكالتكبريـ 

  .إن شاء جهر، وإن شاء أخفت
 تكبرية ّيكرب  أنّاملصيل عىل جيب كام :امساخل الرشط :٨٢٦املسألة 

 والسورة الفاحتة قراءة حال قيامه يواصل أن جيب كذلك ،قائم وهو اإلحرام
 القراءة، عند ٍمضطرب غري ًاّمستقر قيامة يف يكون أن وجيب منها، يفرغ أن إىل
 أن أو ،االستقبال عىل احلفاظ معً شامال أو ًيمينا ّيتحرك أن قيامه حال أراد فإذا

 ،ّويتحرك القراءة عَفليد ،ذلك ًشيئا من أراد إذا ،كذلك ّيتأخر أو ًخطوة ّيتقدم
 .احلال هذه يف ويقرأ ،االستقرار إىل يعودّثم 
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 وعاكس خالف أو ، منهاٍبيشء أو بالقراءة ِيأت مل إذا :٨٢٧املسألة 
 قرأ أو ،ٍسورة بدون أو ،الكتاب فاحتة بدون ّفصىل ؛وواجباهتا رشوطها
ًومتحركا ًمضطربا أو ،ًملحونا أو ،ًجالسا  جيب حيث جهر أو ،ًرسةيو ًيمنة ّ

ًعامدا  هكذاّ صىل إذا ،ذلك غري إىل...  اجلهر جيب حيث أخفت أو ،اإلخفات
 .باطلة فصالته ،جيوز ال ذلك ّأن ًملتفتا إىل

 ،جيوز ال ذلك ّأن إىل ٍمنتبه غري ًناسيا أو ّ املصيلكان إذا :٨٢٨املسألة 
 .يشء عليه فال ،الصالة من الفراغ بعد احلال إىل انتبه  فإن.صحيحة فصالته
 عىل بقراءهتا ِيأت مل التي الركعة يف ركع أن بعد الصالة أثناء انتبه إذا وكذلك
 .املطلوب الوجه

 يتدارك أن عليه وجب ،الركعة تلك من الركوع قبل احلال إىل انتبهوإن 
 جيب حيث اجلهر أو ،االستقرار فاته قد كان إذاّ إال ،املطلوب لوجها عىل ويقرأ
 التي القراءة إعادة جتب الّ فإنه ،اإلخفات جيب حيث اإلخفات أو ،اجلهر
 ،بالعكس أو ،ًجهرا منه تراد ًإخفاتا وهي قرأها أو ،قيامه يف ٍّمستقر غري قرأها
 . ًجهال باحلكم ًنسيانا أو ذلك منه صدر قد ممادا
 ِيدر مل ولكنّه واإلخفات للجهر الصالة قبل ّاملكلف انتبه إذا :٨٢٩سألة امل
 ّأداهاّ ثم ،اإلخفات أو اجلهر خصوص الفريضة هذه يف منه املطلوب هل

 ّتبني الصالة وبعد ،هبا تىأ كام اهللا عند تكون أن ً راجيا،ًإخفاتا ّأداها أو ًجهرا
 .ء عليهيش وال ،صحيحة فصالته ،العكس له

 هلّ أنه يفّ وشك ،ذلك ًشيئا من أو والسورة الفاحتة قرأ إذا :٨٣٠املسألة 
 الثانية اآلية قرأ وإذا .ّشكه إىل يلتفت ومل مىض ؟ال أو الصحيح الوجه عىل قرأ
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 ومل مىض ؟ال أو ذلك قبل األوىل اآلية قرأ هلّ أنه ّوشك ـ ًمثال ـ الفاحتة من
 قرأ هلّ أنه ّ وشكاآلية آخر يقرأ نفسه وجد ًأيضا إذا وكذلك ّشكه، إىل يلتفت

 ؟هلاّأو
 هلّ أنه ّوشك ـ ًمثال ـ اإلخالص سورة يقرأ نفسه وجد إذا :٨٣١املسألة 

 .الكتاب فاحتة يقرأ أن ًووجوبا ًاحتياطا فاألحسن ؟ال أو الكتاب فاحتة قرأ
 ّكرب تكبريةّ أنه يعلم وهو ًساكتا نفسه ناإلنسا وجد إذا :٨٣٢املسألة 

 كان وإذا .يقرأ أن عليه وجب ؟ال أو والسورة الفاحتة قرأ ّفيشك هل اإلحرام
 السورة قرأ هلّ أنه ّيشك يف ولكنّه الكتاب فاحتة قرأّ أنه احلالة هذه يف يعلم

ّ مما تقدمٍيشء ّشك يف وإذا .يقرأ أن عليه  وجب؟ًأيضا األخرى  نيكو أن بعد ّ
 .ّشكه إىل يلتفت وال فيميض ،ركع قد

 

 قبل )الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ (االستعاذة ّتستحب :٨٣٣املسألة 
 .األوىل الركعة يف بالقراءة البدء

 يقول وأن بعدها، التي والسورة الفاحتة بني قصرية ًأيضا سكتة ّوتستحب
 سورة قراءة بعد يقول وأن ،<العاملني ّرب هللا احلمد> :احتةالف من الفراغ بعد

 .<ريب اهللا كذلك> :اإلخالص
ًيوما كامال اإلخالص سورة قراءة يرتك ال أن ّللمصيل حّويرج  هبا فيقرأ ،ً

ًمرة  .األقل عىل يومّ كل يف ًواحدة ّ



 ٣٨٥ .............................................................................................  كتاب الصالة

 
 

 

 

ّ كل يف واجب والركوع يركع، أن القراءة من الفراغ بعد ّاملصيل عىل جيب 
 . ركوع بال ركعة فال ،والنوافل الفرائض من ٍركعة

 اللتقاط انحنى فلو .تعاىل هللا ًخضوعا املقصود االنحناء :بالركوع ونعني
 هذا عىل وجيب .ًركوعا ذلك يكن مل ،ذلك ونحو ـ ًمثال ـ األرض  منٍيشء
ًمنتصبا مرة قومي أن ياملنحن ّ  .ويركع ًثانية ً

 

 :أمور لركوعا جيب يف
 القائم من يقع قد االنحناء ّأن وذلك ؛القيام حالة يف الركوع يكون أن :لّواأل
 ركوع ألنه ؛القيامي بالركوع ّاألول ّويسمى .اجلالس من يقع وقد ،الواقف
 يف والواجب .اجلالس ركوع ألنه ؛اجللويس بالركوع الثاين ّويسمى ،القائم
 مل ً،جالسا وانحنى فجلس قراءته من فرغ ّاملصيل أن فلو .ميالقيا الركوع هو الصالة

 .ّتصح صالته
 قيام، عن فريكع منتصب ٍقيام عقيب الراكع هذا ركوع يكون نأ: ثاينال
 وأخرى ،ويركع ًمنتصبا فينحني ًقائام يكون ًتارة اإلنسان ّأن :ذلك ومعنى
 ،نفسه تّفيثب الراكع حالة إىل يصلّ حتى ظهره ًساّمقو فينهض ًجالسا يكون
 منه صادر ركوع ألنه ؛ًقياميا ًركوعا الركوع يعترب احلالتني هاتني منّ كل ويف
 ؛قيام عن ًركوعا يعترب األوىل احلالة يف ولكنّه جالس، ال قدميه عىل قائم وهو
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 ألنه جلوس عن ًركوعا يعترب الثانية احلالة ويف ،ركعّثم ًمنتصبا  ًقائام كان ألنه
 يكون أن هو والواجب الراكع، بمثابة صار أن إىل ًساّمقو فنهض ًجالسا كان

 .قيام عن الركوع
 ،قائم وهو القراءة من فرغ فإذا .واجب القراءة حال القيام ّ أنعرفت وقد
 أو ًغفلة القراءة من الفراغ بعد جلس ّوأما إذا .قيام عن هركوع ليكون ركع

 ينهض أن يكفيه وال ،قيام نع يركعّ ثم ًقائام يعود أن عليهّ فإن ،ٍيشء اللتقاط
 .الراكع مستوى إىل ًساّمتقو
 أن ّاملصيل أصابع ألطراف معه يمكن ٍبقدر االنحناء يكونأن : ثالثال
 ،كذلك ًقصرية أو ،ٍمألوف غري ًطوال طويلة اليد كانت وإذا .ركبتيه إىل تصل
 .ومتعارفة مألوفة يده تكون ّممن غريه ينحني ما بقدر ينحني أن عليه فيجب
ًمرة الركوع يكونأن : رابعال  يف ركوعني ركع فلو .ركعةّ كل يف ًواحدة ّ
 تشتمل التي اآليات صالة ذلك من ويستثنى .صالته بطلت ،ٍواحدة ٍركعة

 .اآليات صالةكيفية  يف ّتقدم كام ،ركوعات مخسة عىل منها ٍركعةّكل 
 الو ٍمتاميل غري ّمستقر وهو ركوعه يف يقول أن وهو ،الذكر: امساخل

ًمرة <هِدْمَِحبَو ِظيمَالع َِّيبَر َانَحْبُس> :مضطرب  :يقول أو ،أكثر أو ًواحدة ّ
 ثالث أشبه وما <َربْكَأ اهللاُ> أو<اهللاّ إال َإله ال> أو ،<هللاِ ُدْمَاحل>أو  ،<اهللاِ َانَحْبُس>

ٍمرات  .بواحدة املريض من ىويكتف .أكثر أو ّ
 ولو ،يتامسك أن كرالذ حال الواجب االستقرار توفري يف ويكفي
 . ونحوها اعصِب باالستعانة
 ىَّتؤدن أ و،عربية ٍبلغة يكون أن الركوع يف الواجب الذكر يف ويشرتط

 أو الكلمة كّتفك ٍعةّمتقط ٍبصورة هبا ينطق ال نأو ،خمارجها من احلروف
 يف ًعربيا ّاملقرر النهج خيالف ال أن ًووجوبا ًاحتياطا ّباملصيل واألجدر .اجلملة
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  . وجيوز للراكع أن جيهر بالذكر، كام جيوز أن خيفت به.والبناء عراباإل
 قيامه يف ًاًمنتصبا ومطمئنّ ًقائام الركوع من رأسه يرفعأن : سادسال

 .وانتصابه
 ،ٍواستقرار ٍاطمئنان بدون ولكن الركوع عىل ًقادرا كان إذا :٨٣٤املسألة 

 بدرجة االنحناء من ّيتمكن لكنو الركوع عن عجز وإذا .ذلك عليه وجب
 .ذلك عليه وجب ،ّأقل

ًبدال  برأسه يامءباإل ىاكتف ،ًقليالّ حتى بجسمه االنحناء من ّيتمكن ملوإن 
ًمتمكنا يكن مل إذا هذا الركوع، عن  األجدر ّ وإال كان،ًأيضا اجلالس ركوع من ّ
 جيلسّ ثم ،ًامقائ ويقرأ فيها ّيكرب ؛أخرى ًصالة ّيصيل أن ًواحتياطا ًوجوبا به

 . اجلالس ركوع ويركع
ّ 

 بطلت ،صالته ركعات من ٍركعة يف الركوع ّاملصيل ترك إذا :٨٣٥املسألة 
 إذا وكذلك ًجاهال، ًناسيا أو أو ًعاملا باحلكم الرتك ًعامدا يف كان سواء صالته
 أو جالس، وهو ركعّ بأن ّاملتقدمة ةّالست واجباته من ّاألول الواجب ترك

 ْيصل ملّ بأن الثالث الواجب أو قيام،ن  ع الٍجلوس عن ركعّ بأن الثاين الواجب
 يف ركوعني ركعّ بأن الرابع ّأخل بالواجب إذا وكذلك ّقررناه، ما إىل االنحناء يف

 .واحدة ٍركعة
ًعامدا  كانن إ :هو صيلتف فهناك الركوع يف الذكر ترك إذا :٨٣٦املسألة 

غري  ًناسيا أو كان وإن .صالته بطلت ،ٌواجب الذكر أن ًوملتفتا إىل لرتكا يف
 من الرأس رفع بعد التفت إذا يشء عليه وال ،صالته ّصحت احلكم إىلٍملتفت 
 .الركوع
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ًعامدا  ٍّمستقر وال ٍّمطمئن غريّأدى ذكر الركوع وهو  إذا :٨٣٧املسألة 
 مل وإذا .صالته بطلت ،صالته ّيؤدي أن الذكر ًوقاصدا هبذا احلكم ًتا إىلملتف

 كان وإذا .إعادته وعليه ،صالته تبطل مل صالته من يكون ن أالذكر هبذا يقصد
إن كان و صالته ّصحت ،ّالرشعي احلكم إىل االلتفات لعدم أو ًسهوا منه ذلك

 سبب هّواضطر الراكع ذكر إذا األمر وكذلك .الذكر إعادة ًاألحوط وجوبا
 .ذكرًحوط لزوما إعادة الاألّ فإن  ـكاالزدحام ـ واالضطراب ّللتحرك قاهر

 ،صالته ركعات من ٍركعة يف الركوع ترك من ّنإ: تقول قد :٨٣٨املسألة 
 يف ذلك إىل ًنسيانا وانتبه تركه من حكم هو ما ولكن ّتقدم، كام صالته بطلت
  الصالة؟ أثناء

 فطن  فإن:السجود إىل ًاّتو وهوى الركوع عن ّاملصيل ذهل إذا: اباجلو
 من ويستأنف يعيد أن وعليه ،صالته بطلت ،الثانية السجدة سجد أن بعد

 ّوأتم الصالة وركع ًتصبانم قام الثانية بالسجدة يأيت أن قبل فطن وإن .جديد
 وإن كان .خليد مل أم األوىل السجدة يف دخل قد كانأ ًسواء ،عليه إعادة وال

 .قد دخل يف السجدة األوىل ألغى تلك السجدة من حسابه
 من وقام ركع هلّ أنه يفّ وشك ًقائام نفسه ّاملصيل وجد إذا :٨٣٩املسألة 

ًراكعا  نفسه وجد وإذا .يركع أن عليه وجب ؟يركع مل يزال ال أو ،ركوعه
 .يذكر أن عليه وجب ؟ركوعه يف الواجب الذكر ذكر هلّ أنه يفّوشك 

 ذلك قبل ركع هلّ أنه يفّ وشك لسجودا يف نفسه وجد إذا :٨٤٠املسألة 
 قبل هيوي ّالشك وهو هذا له حصل ّوأما إذا .ّشكه إىل يلتفت ومل مىض ؟ال أو

 .يركعّثم ًمنتصبا  يقوم أن فعليه ،يسجدأن 
 بالركوع تىأ هل :ّ وشكعالركو من رأسه ورفع ركع إذا :٨٤١املسألة 

 الذكر ىّأد إذا وكذلك .ّبشكهي يعتن وال مىض ؟ال أو الصحيح الوجه عىل
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 ؟ال أم ًصحيحا به نطق هلّ أنه ّشك يف الذكر إكامل وبعد ،ركوعه يف الواجب
 .يميضّفإنه 

 

 هّهوي قبل ّيكربأن ـ  يركع أن يريد حني ـ ّللمصيل ّيستحب :٨٤٢املسألة 
 .وجهه جانبي إىل أو أذنيه إىل التكبري حال يديه ويرفع ،الركوع إىل

 ّاملستحب ّولكن ـ ركبتيه عىل يهّكف وضع الركوع حال له ّيستحب كام
 ّومد ،ظهره وتسوية اخللف إىل ركبتيه ّورد ـ فخذهيا عىل يهاّكف تضع أن للمرأة
 ًمخسا أو ًثالثا التسبيح ّويكرر ،قدميه بني نظره يكون وأن ،لظهره ًموازيا عنقه
ِمح ِْنَمل اهللاُ َعِمَس> :الركوع من القيام عند يقول وأن ،أكثر أو ًسبعا أو  .<هَدَ
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 يسجد أن :ًقائام والوقوف الركوع من الرأس رفع بعد ّاملصيل عىل جيب
 فال ،والنوافل رائضالف من ٍركعةّ كل يف واجب ّمرتني والسجود .سجدتني

 .سجدتني بدون ركعة
 هللا ًخضوعا ونباهتا أخشاهبا أو األرض عىل اجلبهة وضع :بالسجود ونعني

 بل ،ًسجودا ٍوضعّ كل وليس والتفصيل، التوضيح من يأيت ما عىل ،تعاىل
 وكذلك .املامسة ّجمرد ال ،الثقل لقاءإو والرتكيز االعتامد عىل املشتمل الوضع

 .أعضاء السجوداحلال يف باقي 
 

 :هي واجبات للسجود
 ،ًعرفا السجود ّحيقق األرض عىل اجلبهة من ًمقدارا ّاملصيل يضعأن : لّواأل
 جبهته يضع أن يكفي فال .ًقليال ذلك ّأقل من أو أصابعه أحد عقد كمقدار

 يضع أن جيب ال كام ونباتاهتا، األرض أخشاب من األبرة رأس يشبه ما عىل
 . ذكرناه ما يكفي بل ،األرض عىل منها ًكبريا ًجزءا وال جبهته كامل

 كفاه ،قّمتفر وهو عليه جبهته ووضع ًقاّمتفر اإلصبع عقد مقدار كان ولو
، برشط صدق عنوان عليها ّاملصيل سجد إذا املسبحة اتّ كحب،ًأيضا ذلك

 .ّالسجود عىل األرض، كام يف مثال حبات السبحة
ووصول  ـ ًمثال ـ تشار شعر املرأة عىل جبهتهاّأما لو كان من قبيل ان

 فقد ال يصدق عىل ذلك ،من اجلبهة عىل األرض من خالل الشعراتٍخطوط 
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ٍ ولو كان املجموع بمقدار درهم أو طرف األنملة فعندئذ يشكل هذا العنوان ٍ
 .االجتزاء بذلك

 تستغرق مل ولكنّها عليها السجود يستطيع ال ّعلة جبهته عىل كان ومن
 ينبغي ما عىل جبهته من السليم اجلزء ليقع ٍوسيلةّ بكل احتال ،بالكامل بهةاجل
 .عليه يسجدأن 

 .وجهه من شاء جزء ّ أيعىل سجد ،بالكامل اجلبهة ّالعلة استغرقتوإن 
 الباطن ّتعذر وإن ،األرض عىل ّكفيه باطن الساجد يبسطأن : ثاينال

 يكفي وال ،الذراع من يهاإل ّالكف فاألقرب قطعت نإو ،الظاهر عىل بسطهام
 إىل األصابع باطن ّيضم أن وال ،األرض عىل ّالكفني أصابع سورؤ وضع
 ّالكفني وضع ّمسمى ويكفي .مبسوطة ال ًمقبوضة تكون ّالكف بحيث باطن
 جيب وال ٍ، أي وضعهام عىل األرض ولو بصورة تقريبية،األرض عىل

 .بالكامل استيعاهبام
 الركبة من ًجزءا يلصق أن ويكفي ،رضباأل ركبتيه يلصقأن : ثالثال

 .االستيعاب جيب وال ،باألرض
 اجلبهة ّوتسمى األرض، عىل القدمني إهبامي طريف يضعأن : رابعال
 .السبعة السجود بأعضاء واإلهبامان والركبتان انّوالكف
 َِّيبَر َانَحْبُس>: فيقول ّمستقر ّمطمئن وهو سجوده يف يذكر نأ: امساخل
ٍمرات ثالث <اهللا َبحانُس>: يقول أو ،أكثر أو واحدة ّمرة <هِدْمَِحبَو عىلاأل  أو ّ
ع، الركو يف ّاملتقدمة الذكر ألوان من ذلك غري من العدد نفس يقول أو ،أكثر

 .وال فرق بني اجلهر واإلخفات
 ًمجيعا واإلهبامان والركبتان انّوالكف اجلبهة تكون أن الذكر حال يف وجيب

 .ةّمستقر ةمطمئنّ بصورة ًانفآ ّاملقرر النحو عىل
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 ولكن ،ًاى منه سجودّسما يم ّوحتقق السجود إىل وىه إذا :٨٤٣املسألة 
  يصنع؟ فامذا ،ٍقصد غري من بعده أو الذكر قبل ًفجأة رأسه ارتفع

 قد األوىل السجدة اعتربت ،األوىل السجدة يف ذلك حدث إذا: اجلواب
 من رأسه ويملك بتوازنه حيتفظ أن استطاع فإن .املفاجئ االرتفاع هبذا انتهت
 مل وإن .بذلك واكتفى ،ًثانية وسجد ًاومطمئنّ ًمعتدال جلس ،ًثانية السقوط
 أن فعليه ،ٍقصد بدون ًثانيا والسجود ّاهلوي إىل اجلبهة عادت بل ،رأسه يملك
ًمرة ويسجد رأسه يرفع  .ّويتم الصالة ًثانية ّ

 ،بتوازنه حيتفظ أن عليهّ فإن ،لثانيةا السجدة يف ذلك حدث إذا وهكذا
ًمرة رأسه سقوط دون وحيول  وسقط يمكن مل وإن .ذلك أمكنهن إ أخرى ّ
 .يشء عليه وال ،صالته وواصل رأسه رفع ،ًثانية رأسه
 جلوسه ًمنتصبا يف ًمعتدال األوىل ةالسجد من رأسه يرفعأن : سادسال

 ركع كام واالنتصاب العتدالا هذا عن الثانية السجدة إىل هيويّ ثم ًاومطمئنّ
 .قيام عن

 ولوّ حتى ،الثانية السجدة بعد ًومطمئنّا ًقليال جيلسأن ًأيضا  ّاملصيل وعىل
ٍتشهد من ّمعني واجب لديه يكن مل  من والثالثة األوىل الركعة يف كام ،وتسليم ّ

 .الصالة الرباعية
 ّعلو غري من قدميه وموضع ملوقفه ًمساويا اجلبهة موضع يكونأن : سابعال
ّ أما فقط، أصابع أربع عىل يزيد ال ًيسريا ًتفاوتا يكونأن ّ إال ،هبوط أو

 مع بعضها البني ،ٍبرشط فليس ودجالس أعضاء بقية موضع بني التساوي
 أو ّالكفني موضع انخفاض فيجوز اجلبهة، وموضع  منهاٍيشء والبني ،بعض

 بني وكذا أصابع أربع من بأكثر اجلبهة ضعوم ًأيضا عن اموارتفاعه الركبتني
 .والركبتني ّالكفني
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 األعضاء عليه ويضع ّاملصيل عليه يسجد الذي املكان يكون نأ: ثامنال
 يأذن آخر لشخص ًمملوكا أو ،ٍحدأل مملوك غري أو ،له ًمملوكا للسجود السبعة

 جيوز فال ،بذلك يأذن ال آخر ٍلشخص املكان كان ّوأما إذا .عليه لسجودا يف له
 .باطلة صالته كانتذلك  صنع وإذا ،عليه دجويس منه يغتصبهأن  لإلنسان

 أرضه من ًمساحة آخر من اغتصب ًشخصا افرتضنا إذا :٨٤٤املسألة 
 ،وركع ّفكرب وقرأ ،ّيصيل املغتصب ضعوامل ذلك يف ووقف ،بيته إىل هاّفضم
 الذي األصيل بيته حدود يف فدخل ٍخطوات بضع ّتقدم يسجد أن أراد وحني

 نطاق خارجّ كلها السبعة سجوده أعضاء وكانت أرضه عىل وسجد ،ملكهي
 يدور الغصب بسبب وفسادها الصالة بطالنّ ألن ؛صالته ّصحت ،الغصب
 بالذات احلال هذه يف مكانه كان  فإن،سجوده حالة يف ّملصيلا مكان مدار

 .صحيحة فهي وإال ،صالته تبطل ًمغصوبا
 أو ،ضاءفال دون عليه وثقله جسمه ّصيلامل يضع ما :باملكان ونقصد
 كانت إذا األشياء فهذه ،اخليمة أو ،البيت حائط أو ،فوقه الذي السقف
 تقع السبعة السجود أعضاء دامت ما ذلك بسبب الصالة تبطل ال ًمغصوبة

 .مغصوبة غري مواضع عىل
 ٍفراش أو حةمبا ٍسجادة أو مباح ٍحصري وضع ّجمرد يكفي ال :٨٤٥املسألة 

 .ّتصح الصالة لكي املغصوبة األرض عىل آخر ٍنوع ّأي من
 .صحيحة فصالته ،فيه ّوصىل مغصوب مكان يف جنُس من :٨٤٦املسألة 

 اإلنسان عىل جتب ولكن ًمغصوبا املكان يكونال  قد :٨٤٧املسألة 
 يف كالوقوع ،دينه يف أو بدنه يف تصيبه ّملرضة فيه اإلقامة عليه وحترم مغادرته
ّ فإن فيه ّوصىل يغادره ومل اإلنسان عىص فإذا ،يريد ال أو يريد حيث من احلرام
 .صحيحة صالته
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ّ صىل ذلك ومع ،غصب املكان هذا ّنأ اإلنسان اعتقد إذا :٨٤٨املسألة 
 .حمظور وغري مباح املكان ّأن انكشف ولوّ حتى صالته بطلت ،ًخمتارا فيه وسجد

 أن ألحدمها وزجي فال ،شخصني بني ًمشرتكا املكان كان إذا :٨٤٩املسألة 
 كانت ،ٍإذن بدون عليه وسجدّ صىل ولو ،رشيكه إذن بدون فيه ّيترصف
 .باطلة صالته

 عىل فّالتعر يمكن وال املالك َجمهولة األرض كانت إذا :٨٥٠املسألة 
 االستئذان عىل عليها والسجود الصالة ّوصحة فيها ّلترصفا ّتوقف ،مالكها

 .الرشعي احلاكم من
 وال يكره ال :هّأن أرضه يف الصالةجلواز  املالك بإذن املراد :٨٥١املسألة 
 ّوأما إذا. حينئذ الصالة زوجت فال ذلك يف شككت وإذا .ذلك من يتضايق
 املالك قول من حصل سواء ،بأس فال ،يكرهال ّ بأنه االطمئنان لديك حصل

 وشعوره ّاملصيل حساسإ من أو ،وعاداهتم العرف أهل طريقة من أو وترصحيه
 . القرائن بعض أو احلال ظاهر عىل ًاعتامدا ؛وسجوده هذه صالته يكره ال املالكّبأن 

 ّفصىل ،أرضه يف ّبالترصف أذني املالكّ بأن اإلنسان اعتقد إذا ولكن
 .صحيحة غري فصالته ،بذلك يريض ال املالك أن له ضحّاتّ ثم ،وسجد
 غري يف بسجدة يأيت وال ،ٍواحدة ٍركعة يف سجدتني عىل يزيد ال أن: تاسعال

ًعامدا  الركوع قبل سجد أو ،ٍسجدات ثالث سجد فلو .هلا ّاملقرر موضعها
 .باطلة فصالته ،جيوز ال ذلك ّأن ًملتفتا إىل
 :ييل ما عليه يسجد الذي املوضع يف يشرتط: العارش

 يف املواضع سائر يف ًرشطا هذا وليس ًطاهرا، يكون أن :ّالرشط األول
ٍمتنجسة ٍأرض عىلّ صىل فإذا .اإلنسان عليه ّيصيل الذي املكان  موضع وكان ّ
 ّاملصيل ثياب أو األرض تكن مل إذا صالته ّوصحت  كفاه،ًطاهرا اجلبهة
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 .بدنه أو ّصيلامل مالبس إىل النجاسة ٍعىل نحو تنتقل ًمرطوبة
 أن ّللمصيل تتيح الصالبة من ٍبدرجة املوضع يكون أن :الرشط الثاين

 مل وإذا .ذلك فيه يتاح ال الذي الطني مثل ال ،عليه السجود عند جبهته نّيمك
 وال اجلبهة فيه تغوص الذي الرخو املوضعّ إال جلبهته ًموضعا ّاملصيل جيد

 ًاحتياطا ّباملصيل واألجدر وضغط، داعتام بدون عليه جبهته وضع ،منه ّتتمكن
 فموضع .السجود ألعضاء السبعة املواضع يف النقطة هذه مراعاة ًووجوبا
 . املذكور النحو عىل يكون أن ًأيضا جيب اليدين

 أمكن عليه سجد إذا ولكنّه ما ٍبدرجة ًرخوا املوضع كان إذا :٨٥٢املسألة 
 .ّصح ذلك ،ّوتتمكن اجلبهة عليه ّتستقر ٍثابت ٍقرار إىل بالضغط يصل أن

ّ فإن ،عليها وتسجد ٍمنقوش ّقطني ٍفراش عىل ًورقة تضع أن: ومثاله
 .ًأخريا ّتستقر ولكنّها ،القطن لرخاوة ؛عليها جبهتك تضع عندما هتبط الورقة
 .ّوصح سجوده ذكرّ ثم ،ّتستقر أن إىل انتظر ّاملصيل عليها سجد فإذا

 يلبس وال يؤكل الّ مما نباهتا من أو األرض من يكون أن :الرشط الثالث
 ونقصد القاهرة، الرضورة وعند ًنادرا يلبس أو يؤكل بام عربة وال ،األغلب يف
ّ فعال مما يكن مل وإن لذلك يصلح ما :يلبس وما يؤكل بام  إىل حلاجته يؤكلً

 .النسج إىل حلاجته يلبسّ مما أو ،الطبخ
 فصل يف ّتقدم ماّ كل عليها لسجودا جيوز التي األرض نطاق يف ويدخل

 .)٣٦٥(ّتقدم يف املسألة  ، كام به ّالتيمم جيوزّ أنه ّالتيمم
 كالذهب األرض اسم عن خرج ما عىل السجود ٍبحال جيوز ال :٨٥٣املسألة 

 .والرماد كالفحم النبات اسم عن خرج وما ،أشبه وما والزجاج ةّوالفض
 غريه أو الرتاب من عليه ّيصح السجود ما ّاملصيل أحرض إذا :٨٥٤املسألة 

  صنع؟ي فامذا ،الصالة أثناء يف وهو فقدهّ ثم صالته وبدأ
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 ٍركعة بمقدار ولو فيه الصالة ألداء ٌسعة قتولا يف كان إذا: اجلواب
 ضاق وإن .جديد من الصالة ويستأنف يقطعها أن عليه وجب ،ٍواحدة
 وإن .نوعه كان مهام ثوبه طرف عىل سجد ،الواحدة الركعة عنّ حتى الوقت
 .ّتيرس ما عىل سجد ،ذلك ّتعذر

  عليه؟ السجود جيوز هل) الورق (القرطاس عن تسأل قد :٨٥٥املسألة 
 ال أن ّباملصيل ًحوط استحبابااأل كان وإن ،ذلك جيوزّنه إ: اجلواب
 ّيتخذ من ما أي ،انّكتوال القطن ّاملتخذ من القرطاس سجوده يف يستعمل

 .عليها السجود جيوز ال ٍةّماد
 ٍيشء من أو ـ ًمثال ـ النايلون  منٍيشء عىل ّاملصيل يسجد قد :٨٥٦املسألة 

ًمتخيال عليه ّيصح السجود ال آخر ّيصح ّ مما غريه أو القرطاس منّ أنه ّ
 له ينكشف انيةالث أو األوىل السجدة من رأسه يرفع أن وبعد ،عليه السجود
 ّأحب وإن ،جديد من واستأنفها الصالة قطع شاءن إ احلالة هذه ويف ،الواقع

ًمراعيا أن يكون حمل سجوده مناسبا يف ما يأيت به بعد ذلك من  الصالةّأن يتم  ًّ
ّسجدات ثم   .ً وأحوط استحباباأحسن فهوالصالة  يعيدٍ

 حسب انحنى ،للسجود الكامل االنحناء عليه ّتعذر من :٨٥٧املسألة 
 السجود أعضاء سائر وضع مع جبهته إىل السجود ّيصح عليه ما ورفع ،قدرته
 أن وجب ،ًإطالقا بجسمه االنحناء من ّيتمكن مل وإذا .مواضعها عىل ةّالست
 وإذا .برأسه ئمووي ،جبهته إىل عليه ّيصح السجود ما ـ له رفعُي أو ـ هو يرفع
 .بالعينني أأوم ،الرأسب اإليامء من ّيتمكن مل

ّ 

 ،السجدتني كلتا ركعاهتا من ٍركعة يف وترك ّاملكلفّ صىل إذا :٨٥٨املسألة 
 احلكم ًوملتفتا إىل الرتك ًعامدا يف كان سواء ،باطلة فصالته ،سجدتني زاد أو
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 . ًجاهال  أو،ًناسيا أو ،الرشعي
ًعامدا ملتفتا كان  فإن:واحدة ًسجدة وتركّ صىل وإذا  وإن .صالته  بطلت،ً

 فصالته ،جيوز ال ذلك ّبأن الرشعي احلكم ٍغري ملتفت إىل ًناسيا أو كان
 عىل ،السهو سجديت مع الصالة بعد السجدة بأداء يتدارك أن وعليه ،صحيحة

 .لصالةيف ا اخلللأحكام  يف يأيت ما
 العمد مع صالته بطلت ،ًواحدة ًسجدة وزاد ّ صىلإذا :٨٥٩املسألة 
 .الرشعي احلكم إىل االلتفات عدم أو النسيان مع ّوصحت ،وااللتفات
 انتبهّ ثم أخرى ٍلركعة وقام ًغفلة سجدتني أو ًسجدة ترك إذا :٨٦٠املسألة 

  يصنع؟ فامذا
ٍمن ركعة واحدة  سجدتني نيس قد كان إذا: اجلواب  أن بعدّال  إّيتفطن وملٍ

 ،ركع أن بعد نّوتفط ًواحدة ًسجدة نيس قد كان وإذا .صالته بطلت ،ركع
 .الصالة بعد السهو سجديت مع ّيؤدهيا أن وعليه ،صالته ّوصحت مىض

 نّوتفط وقام سجدتني أو ًواحدة ًسجدة نيس قد كان إذا :٨٦١املسألة 
ٍقيام وغريه، وأتى بالسجدة  من به تىوألغى ما كان قد أ رجع ،يركع أن قبل

 .يشء عليه وال صالته وواصل
 قدّ أنه ّتذكرّ ثم األخرية الركعة يف ّوسلم ّاملصيل ّتشهد إذا :٨٦٢املسألة 

  يصنع؟ ذاامف ،سجدتني أو ًسجدة األخرية الركعة من نيس
 ّ أن:للصالة ّالعامة األحكام فصل من <الصالة مبطالت> يف يأيت: اجلواب

 وهناك .كالكالم ّخاصة ٍوالتفات ٍعمد عن فيها وقع إذا الصالة يبطل ما هناك
 .الوضوء موجبات  كأحد،ًسهوا كان ولوّ حتى فيها وقع إذا الصالة يبطل ما

 مبطل ّبأي يأيت أن قبل نسيانه إىل التسليم بعد ّاملصيل هذا نّتفط  فإنهذا وعىل
 نسيه امب يأيت أن عليه كان ،تصالاال تقطع الزمن من طويلة فرتة ّمتر نأ لبوق
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 صدر قد كان إذا األمر وكذلك يشء عليه، وال ّويسلم ّيتشهدّ ثم السجود من
 .كالكالم وااللتفات العمد حالة يفّ إال يبطل ال الذي ّاألول القسم من مبطل منه

 :حالتان فهناك ،الثاين القسم من مبطل منه صدر قد كان ّوأما إذا
 .صالته فتبطل ،سجدتني نيس دق يكون أن :األوىل
 ّيؤدي أن وعليه ،ّفتصح صالته ،ًواحدة ًسجدة نساه ما يكون أن :الثانية
 .السهو سجديت ويسجد ،طهارة عىل وهو السجدة

  .يشء عليه فال ،رأسه رفعّ حتى الذكر ونيس سجد إذا :٨٦٣املسألة 
، فاألحوط الذكر حال ّيستقر فلم واالطمئنان االستقرار ونيس ذكر وإذا

 مع االستقرار واالطمئنان ما مل يرفع رأسه من السجود، الذكرًلزوما أن يعيد 
، يف ًمتاما الركوع ركذ يف ّتقدم كام ،اختيار بدون الذكر حال ّحترك إذا ذلككو

 .)٨٣٧(املسألة 
 ٍلركعة قيامه هو هذا هل :ّ وشكًقائام نفسه ّاملصيل وجد إذا :٨٦٤املسألة 

 يف يزال الّ أنه أو ،السابقة للركعة السجدتني من فراغه بعد ـ ًمثال ـ ٍجديدة
 أن احلالة ههذ يف فعليه ؟السجود إىل ليهوي عهاورك من قام وقد الركعة تلك

 .اجلديدة للركعة يقومّ ثم سجدتني فيسجد ،السجود قبل نفسه يفرتض
 ًسجدة أو سجدتني سجد هل :ّ وشكًجالسا نفسه وجد إذا :٨٦٥املسألة 

 .ثانية ًسجدة يسجد أن فعليه ،ًواحدة
 ،ذلك يفّ وشك الالحقة الركعة إىل للقيام ينهض كان إذا :٨٦٦املسألة 

 .ويسجد يعود أن فعليه
 الوجه عىل سجوده كان  هل:ّشكّ ثم رأسه ورفع سجد إذا :٨٦٧املسألة 
 يف املطلوب بالذكر جاء إذا وكذلك ّ بشكه،ييعتن وال مىض ؟ال أو املطلوب
 .ّصحته ّشك يف الذكر إكامل وبعد سجوده
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 ّيكرب أن ركوعه من ًقائام ينهض عندما ّللمصيل ّيستحب :٨٦٨املسألة 

ّ ثم ،وجهه جانبي إىل أو ذننياأل إىل التكبري حال ًرافعا يديه ،منتصب وهو
 جيعل  كامٍيشء ًأيضا عىل أنفه جيعل أن للساجد ّويستحب .السجود إىل هيوي

 . األفضل  وهو،ًسبعا ًمخسا أو ًثالثا أو الذكر ّيكررن أ و،السبعة األعضاء
 أن ّاستحب له ،وجلس األوىل السجدة من رأسه رفع ذا إ:٨٦٩املسألة 

 من رأسه رفع وإذا .ًأيضا ّيكرب أن ّاستحب له الثانية إىل يباهلو ّهم ذاإو .ّيكرب
  .ًأيضا ّيكرب أن ّاستحب له ،وجلس الثانية السجدة

 إذا ّواملستحبات العبادات أعظم من بمفرده السجود يعترب :٨٧٠املسألة 
ّ ر ه إ  العبد ي ون ما أقرب> :ّ أنهاحلديث يف جاء وقد ،لّالتذل بقصد هللا كان

 فيحرم ،له لّوالتذل االحرتام هبذا ّوجل ّعز ّوخيتص اهللا )١(<اجدس وهو تعا 
 . وتعاىل سبحانه لغريه السجود

 أربع وهي ،السجدة آيات إحدى قراءة عند السجود جيب :٨٧١املسألة 
 السجود هذا ّويسمى ،)١٨١ (ةسألامل يف نهايتعي إىل اإلشارة ّتقدمت آيات

 .التالوة بسجود
 ّكرر وإذا .الصامتة للمطالعة أثر فال ،بألفاظها ظّالتلف :لقراءةبا ونقصد

 .السجود ّكرر قراءهتا
 عىل يوجبّ فإنه  ـقراءهتا إىل صغاءاإل وهو ـ االستامع :ذلك يف وكالقراءة

 وال وإصغاء، استامع فيه ليس إذ ؛العابر للسامع أثر وال ، السجود املستمع
 أو يقرأ وهو ٍإلنسان يستمع أن بني سجودال بسببه جيب الذي االستامع يف فرق
 . السجود جيب احلاالت هذهّ كل ففي ؛لّملسج  أو ٍملذيع

                                                 
 .٤ من أبواب الركوع ، احلديث ٦، الباب ٩٢٧ ص ٤وسائل الشيعة، ج) ١(
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 أن له يتاح ال ٍشارع يف أو السيارة يف وهو لآلية استمع إذا :٨٧٢املسألة 
 إىل السجود لّويؤج ،ًإيامء برأسهئ مويأن ًوجوبا  به فاألجدر ،فيه يسجد
 . ممكنة فرصة أقرب

 وال طهارة وال تكبري وال ذكرالتالوة  سجود يف جيب ال :٨٧٣املسألة 
 ذلك من ىويستثن ورشوطها، الصالة واجبات من ذلك غري وال ،استقبال
 : ييل كام وهي ،سجودهذا ال يف توفريها جيب أمور مخسة
 .تعاىل اهللا إىل ًقربة هللا السجود فينوي .ةّالني: ًالّأو
 يف السجود حالة يضعها كام السبعة السجود أعضاء يضعأن : ًثانيا
 .ّكام تقدم يف الواجب الرابع من واجبات السجود الصالة،
واجب الثامن من واجبات ال يف ّتقدم ًمباحا كام املكان يكونأن : ًثالثا
 .السجود
واجب ال يف ّمر ما عىل ،املوقف عن اجلبهة موضع يتفاوت الأن : ًرابعا

 .اجبات السجودالسابع من و
 اخلشب أو القرطاس أو األرض عىل جبهته الساجد يضعأن : ًخامسا

 ،السجود حال عليه جبهته يضع أن الصالة يف ّيصح للساجدّ مما ذلك وغري
 .رشط الثالث من الواجب العارش من واجبات السجودال يف ّتقدم ما عىل

 لإلنسان ّيستحب إذ ؛لشكرا سجدة األكيدة ّاملستحبات من :٨٧٤املسألة 
 ألداء والتوفيق ،نقمةّ كل ودفع نعمةّ كل دّجتد عند تعاىل هللا ًشكرا يسجدأن 

 ،أكثر أو واحدة ّمرة <هللا ًشكرا>: سجوده يف ويقول ،جليل عمل أو فريضةّكل 
 .ّمرة مائة سجوده يف الكلمة هذه ّيكرر أن واألفضل
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 عليه يكن مل ،وجلس األوىل الركعة يف الثانية السجدة من ّاملصيل فرغ ذاإ
 الثانية الركعة يف الثانية السجدة من فرغ وإذا الثانية، للركعة النهوض الإ ٌيشء
 بالتوحيد هللا الشهادة :هنا ّبالتشهد واملراد ّويتشهد، جيلس أن عليه وجب
 ُدَشهَأ>: وصورته ،األطهار آللوا ّالنبي عىل والصالة ،بالرسالة ’  دّوملحم

 ِّلَ صَّمُهَّالل ،هُولُسَرَو ُهُدْبَع ًادَّمَُحم َّأن ُدَشهَأَو ُهَل َيكَرش ال ُهَدْحَو اهللاُّ إال َإله ال ْنَأ
 .<دَّمَُحم ِآلَو ٍدَّمَُحم َىلَع

 وسيأيت ـ ّسلم ركعتني من ّمكونة الصالة كانت  فإن:ّالتشهد من فرغ وإذا
 ثالث من ّمكونة الصالة كانت وإن .صالته بذلك ّتومتـ  التسليم معنى

 سجدهتا أكمل إذاّ حتى .الثالثة للركعة ّالتشهد من الفراغ بعد ماق ،ركعات
 كانت وإن .بالتسليم بهّوعق ّالتشهد بذلك تىأو جلسو منها رأسه رفع الثانية
 لثةالثا الركعة إكامل بعد ـ عليه يكن مل ،ركعات أربع من ّمكونة الصالة

 .للرابعة النهوضّ إال ٌيشء ـ الثانية سجدته من الرأس رفع بعقي واجللوس
 ،ّالتشهد بذلك تىأو جلس ،الثانية سجدهتا من رأسه ورفع الرابعة أكمل فإذا
 .صالته ّويتم بذلك ،بالتسليم بهّوعق

 ذات ـ الثنائية الصالة يف جيب ّالتشهد ّ أنتعرف األساس هذا وعىل
 .ّمرتني والرباعية ،الثالثية ويف احدةو ّمرة ـ الركعتني
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 مع اليد ّيرض حتريك وال ،ّاملطمئن ّاملستقر اجللوس ّالتشهد يف جيب 
 رفع عند ّبالتشهد االبتداء جيوز ال هذا وعىل واالستقرار، بالثبات االحتفاظ
  .القيام إىل النهوض عند منه االنتهاء وال السجود من الرأس

 بني ًعرفا لالرتباط قاطع فصل وبال ،العريب النهج عىل يقاعها من ّوالبد
ّد أن جيهر أو خيفت بتشهده ّوللمتشه. باملواالة ّيسمى ما وهو ،وكلامته ألفاظه
 .كام يشاء
 ،ّوالتعلم السؤال عن وضاق الوقت ودامهه ّالتشهد اإلنسان ّيتعلم مل وإذا
سن حي بام يتأي ،هذا عنّحتى  العجز ومع .ورقة يف قرأه أو ،نهّيلق بمن استعان

 احلرية هذه مثل يف وقع إذا اللغة عن واألجنبي .وللرسول هللا ًشهادةّمما يعترب 
 هّبنص ّالتشهد ّلتعلم الوقت ّيتسع ريثام ،لغته يف ّالتشهد يعادل بام تىأ ،والعجز
 .العريب

ّ 

ًعامدا وملتفتا إىل صالته يف ّلتشهدا ترك إذا :٨٧٥املسألة   ال ذلك أن ً
 احلكم إىل االلتفات لعدم أو ٍنسيان عن ذلك كان وإذا .صالته بطلت ،جيوز

 سجديت مع الصالة من الفراغ بعد ّيؤديه أن وعليه ،صالته ّصحت ،ّالرشعي
 . اخللل باب يف توضيحه يأيت ما عىل ،ٍسهو

ّ ثم الثالثة للركعة وهنض الثانية الركعة يف ّلتشهدا نيس إذا :٨٧٦املسألة 
 يصنع؟ فامذا ،ّتذكر

 ّالتشهد إىل رجع ،الثالثة الركعة ركوع يركع أن قبل ّتفطن إذا: اجلواب
 بعد ىّوأد صالته يف مىض ،ركع أن بعدّ إال ّيتفطن مل وإذا .ّوتشهد وجلس
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 .سهو سجديت مع ّالتشهد من نسيه ما إكامهلا
ّ أنه ّ وشك،الثانية السجدة بعد ًجالسا نفسه ّاملصيل وجد إذا :٨٧٧املسألة 

 ويف ةلثالثا للركعة هنض وإذا .ّيتشهد أن فعليه ؟ّيتشهد مل بعد أو ّتشهد هل
 .ّويتشهد يرجع أن فعليه ؟ال أو ّتشهدّ أنه ّشك يف النهوض حالة

 .مىض ،ًقائام وقف أن  بعددّ يف التشهّالشك له حصل إذا :٨٧٨املسألة 
 أو ّتشهد هلّ أنه يفّ وشك األخرية الركعة يف الواجب بالتسليم بدأ إذا وكذلك

  ؟ال
 يف منه جزء من أو ّالتشهد من الفراغ بعدّ وشك ّتشهد إذا :٨٧٩املسألة 

 .يعيده أن عليه فليس ؟ال أو ًصحيحا أتى به هلّأنه 
 

 <هللا احلمد> :ّبالتشهد البدء قبل يقول أن ّللمتشهد ّيستحب :٨٨٠املسألة 
 ُاألسامء> يقول أو <هللا ِسامءَاأل ُريَخَو ،هللاِ ُدْمَاحلَو اهللاِِبَو اهللاِ ِمِْسب> يقول أو
 ُهَتَاعَفَش ْلَّبَقَتَو> يقول أن ّالنبي عىل الصالة بعد له ّويستحب <هللاها ُّلُ كسنىُاحل
 خالل األصابع ةّمنضم فخذيه عىل يديه يضع أن واألفضل .<هَتَجَرَد ْعَفْارَو

 .ّالتشهد
 

ّ كل يف األخرية الركعة من ّالتشهد بعد وموضعه ،الصالة واجبات آخر هو
 ٍكالم من عليه ًماّحمر كان ما له ّوحيل ،الصالة من ّاملصيل خيرج وبه ،صالة

 .الصالة مبطالت يف استعراضه سيأيتّ مما ذلك وغري ،وضحك
 ًثالثية كانت وإن .الثانية يف ّوسلم ّتشهد ،ركعتني ذات الصالة كانت نفإ
 . الرابعة يف ّوسلم ّتشهد ًرباعية كانت وإن .الثالثة يف ّوسلم ّتشهد
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 ،<احلنيّالص اهللاِ ِادَبِع ىلَعَو يناَلَع ُالمَّالس>: إحدامها صيغتان وللتسليم
 .الصيغتني بني ّاملصيل َّريُوخي .<هُكاتَرَبَو اهللاِ ُةَْمحَرَو مُيكَلَع ُالمَّالس>: واألخرى

 .الصالة من وخرج عليه وجب ما ىّأد فقد ،قرأ تهامّفأي
 عىل األوىل مِّيقد أن عىل ،ً معاالصيغتني بني اجلمع ًاستحبابا واألفضل

 مُيكَلَع ُالمَّالس ،احلنيّلصا اهللاِ ِادَبِع ىلَعَو يناَلَع ُالمَّالس>: هكذا ويقول الثانية
  .<هُكاتَرَبَو اهللاِ ُةَْمحَرَو

 وإذا .ّمستحبة الثانية والصيغة ،ًواجبة األوىل الصيغة تقع اجلمع حالة ويف
 أن عدهاب منه بَطلُي وال ،الواجبة هي تكون ،الثانية الصيغة قرأ ماّ أول قرأ
 .ىلواأل بالصيغة يأيت

 ومل الثانية الصيغة من <مُيكَلَع ُالمَّالس> :ولبق التسليم يف ّاملصيل اكتفى ولو
 .ًأيضا صالته ّصحت ،األوىل الصيغة وال ،ةّالتتم يقل

 ،ً واطمئنانا،ًجلوسا ،التسليم يف كذلك فهو ،ّالتشهد يف ٍالزم ٍرشطّوكل 
 جيري ما هنا والعاجز اجلاهل عىل ًوأيضا جيري  ومواالة،،ًوترتيبا ،ًوعربية
 .هر بالتسليم كام جيوز اإلخفات به وجيوز اجل.هناك عليه

ّ 

 : حاالت ذلك ففي ،إليه ّتفطنّ ثم التسليم نيس إذا :٨٨١املسألة 
 ّيشء مما يبطل ّ أينسيانه إىل ّتفطنه قبل منه صدر قد يكون الأن : األوىل
 قد تكن مل إذا بذلك صالتهّوتصح  ،بالتسليم يأيت احلالة هذه ويف ،الصالة
ّوتصح  ،تسليم إىل به حاجة فالّ وإال ،انتباهه قبل الزمن من طويلة فرتة مضت
 .صالته

 ما وهو ،ّاألول القسم من الصالة يبطل ما منه صدر قد يكونأن : الثانية
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   وعليه .)٨٦٢ (ّ كام تقدم يف املسألة؛وااللتفات العمد حالة يفّ إال يبطلها ال
 متنع طويلة فرتة ِمتض مل إذا ّوتصح صالته ،بالتسليم يأيتأن  ـ حلالةا هذه يفـ 

 األوىل احلالة يف فاحلكم .يشء عليه وال صالته ّصحتّ وإال ،االتصال عن
 . واحد الثانية واحلالة

 عىل يبطلها ما وهو ،الثاين القسم من مبطل منه صدر قد يكونأن : الثالثة
 ًوجوبا احلالة هذه يف به واألجدر. )٨٦٢ (ّ كام تقدم يف املسألة؛حال ّأي

 .جديد من الصالة يستأنف أن ًواحتياطا
ّشك املصيل إذا :٨٨٢املسألة   أن عليه جيب فال ؟ال أو ّسلم هلّ أنه يف ّ

 الصالة عن االنرصاف من ٍطويلة ٍفرتة ّالشك بعد هذا له حصل إذا ّيسلم
 ّ أيعىل الصالة ّيشء مما يبطل نهم صدر قد كان إذا وكذلك ،االتصال تقطع
 .)٨٦٢ (املسألة يف معناه ّتقدم الذي املبطالت من الثاين القسم يأ ،حال

 يأيت أن عليه حيب ّ يف غري ما تقدم يف املسألة السابقة،:٨٨٣املسألة 
ّ أنه ّشك يف إذا ما ذلك نطاق يف ويدخل .صالته ّصحت أتى به فإذا ،بالتسليم

 . ّويسلم يعودّ فإنه ٍحلظة منذ بالتعقيب بدأ قد وكان ،ال وأ ّسلم
 هلّ أنه ّشك يف التسليم صيغة من الفراغ وبعد ّسلم إذا :٨٨٤املسألة 

 .ّشكه إىل يلتفت ومل مىض ؟ال أو ٍصحيحة ٍبصورة ّأداها
 

 ،الصيغتني بني جيمع أن ّللمصيل ّيستحبّ أنه ذكرنا :٨٨٥املسألة 
 ورمحة النبي أهيا عليك السالم> :الصيغتني قبل يقول أن ذلك من واألفضل

 ،الفخذين عىل اليدين وضع التسليم حال ّللمصيل ّيستحب كام .<وبركاته اهللا
 . الشهد يف ّتقدم كام
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 عىل وجب ،ٍركعات أربع أو ٍركعات ثالث من ًةّمكون الصالة كانت إذا
 الصالة يف الثالثة للركعة القيام ـ الثانية الركعة آخر يف ّيتشهد أن بعد ـ ّاملصيل
 . الرباعية الصالة يف الرابعةّ ثم الثالثة وللركعة ،الثانية

 ّواطمأن وانتصب قام إذا يقوله أن ّاملصيل عىل جيبّ عام ناآل ثّونتحد
 . والرابعة الثةالث للركعة

 يقرأ أن ًبدال عنها وله ،عليها ويقترص الفاحتة فيها يقرأ أن فله ،ّخمري ّاملصيل
ًمكررا ثالث ٍمرات ّ  واهللاُ اهللاُّ إال َإله الَو ،هللاِ ُدْمَاحلَو ،اهللاِ َانَحْبُس> :التسبيح هذا ّ

 . واحدة ّمرة التسبيح يكفيكان  ًعىل األحوط استحبابا، وإن <َربْكَأ
 .بالفاحتة يكتفي وال حِّيسب أن به األجدرّ فإن ؛املأموم التخيري هذا من ستثنىوي

 اختار سواء ،والرابعة الثالثة الركعة يف اإلخفات جيب :٨٨٦املسألة 
 جيب كام الفاحتة، ببسملة جيهر أن له ،أجل .الفاحتة قراءة أم التسبيح ّاملصيل
 خالل ّاملصيل يكون أن جيب وكذلك وبنائه، هعرابإو العريب ّالنص عىل احلفاظ
 .نياألولي الركعتني يف القراءة يف ّتقدم كام ،ًمطمئنّا ًقائام التسبيح أو القراءة

 أو التسبيح إىل لسانه فسبق الفاحتة يقرأ أن ّاملصيل نوى إذا :٨٨٧املسألة 
 أحد جديد من واستأنف ،قصد بدون به لسانه نطق بام ِيعتن مل ،بالعكس
 رغبّ ثم ٍوالتفات ٍقصد عن بأحدمها أبد وإذا .التسبيح أو الفاحتة من األمرين

 . ذلك له جاز ،اآلخر إىل عنه العدول يف
ّخيل إذا :٨٨٨املسألة   ،الفاحتة فقرأ الثانية أو األوىل الركعة يفّ أنه ّللمصيل ُ
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 .قرأ بام ىاكتف ،الرابعة أو الثالثة يفّ أنه إىل ّتفطن منها الفراغ وبعد
ّ 

ًعامدا ملتفتا إىل وركعً معا والتسبيح الفاحتة ترك إذا :٨٨٩املسألة   الّ أنه ً
 الرشعي احلكم ٍغري ملتفت إىل ًناسيا أو ذلك ترك وإذا .صالته بطلت ،جيوز

 الوصول قبل ّتذكر وإذا .عليهيشء  وال صالته ّصحت ،ركع أن بعد ّوتفطن
 حالة يف كان ولوّ حتى ؛نسيه ما ّيؤدي أن عليه وجب ،الراكع مستوى إىل

 .يركعّ ثم عليه ما يّويؤد ًقائام ينتصب أن عليهّ فإن ،الركوع إىل اهلوي
 باحلكم علمه لعدم  أو،ًنسيانا ًجهرا حّسب أو قرأ إذا :٨٩٠املسألة 

 .الركوع قبل ّتفطن إذاّ حتى يعيد وال ،وتسبيحه اءتهقر ّصحت ،ّالرشعي
ّشك املصيل إذا :٨٩١املسألة  ومل  الرابعة أو الثالثة الركعة يف واقف وهو ّ
 ذلك ّشك يف وإذا .حّيسب أو يقرأ أن عليه وجب و ال؟أّ سبح أو قرأ ِيدر هل
 وإذا .ّيسبح أو رأ فيقً،معتدال يعود أن عليه وجب ،الركوع إىل اهلوي حالة

 .ّ بشكهييعتن وال مىض ،الراكع مستوى إىل وصل أن بعد ذلك ّشك يف
ِشك ومل يدر هل ذلك من الفراغ وبعد ،ّ سبحأو قرأ إذا :٨٩٢املسألة  ّ 

 . ّشكه إىل يلتفت وال مىض ؟ال أو املطلوب الوجه عىل ذلك ىّأد
ّ سبح وشك إذا :٨٩٣املسألة  ؛ بثالث أو نيتبتسبيح أتى هل العدد يفّ

 .ًاثالث يكمله بام ّاألقل وأتى   افرتض؟ًمثال
 هابّيعق أنإذا فرغ من التسبيحات الثالث  ّللمصيل ّيستحب :٨٩٤املسألة 
 .<يل ْرِفْاغ َّمُهَّالل> أو <إليه ُوبُتَوأ ّيبَر اهللاَ ُرِفْغَتْسأ> :ًقائال باالستغفار

 ّ أنعرفت فقد ّوأما املأموم ،التسبيح خيتار أن ًمنفردا ّلمصيلل واألفضل
 .ًووجوبا ًاحتياطا به األجدر هو هذا
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 ،القنوت ـ ٍصالةّكل  ـ الصالة يف ّاملستحبة األجزاء من :٨٩٥املسألة 

 .تركه إذا هّيرض وال ،قنت إذا ّاملصيل فيثاب
 عىل والثناء الدعاء :الفقهاء وعند ،واخلضوع الطاعة :اللغة يف والقنوت

 .والنوافل الفرائض يف ّمستحب وهو .الصالة منّ خاص موضع يف تعاىل اهللا
 رناّخأّوإنام  الركوع، وقبل القراءة بعد الثانية الركعة :الصالة يف وموضعه

 ّمستحب ألنه ؛الواجبات من وغريمها والسجود الركوع عن عنه احلديث
 . بواجب وليس

 .ركوعها قبل وقنوهتا ،واحدة ركعة فإهنا ؛الوتر صالة :ذلك من ويستثنى
 وكذلك معة،اجل صالة يف ّتقدم كام ،قنوتني فيهاّ فإن ؛اجلمعة صالة يستثنى كام

 . العيدينصالة يف ّتقدم ما عىل العيدين صالة يستثنى
 ّتيرسي ما فيه يكفي بل ،خمصوص ٌقول القنوت يف يشرتط ال :٨٩٦املسألة 

ًمادة اللحن فيه ويغتفر ،ٍوثناء ٍمحد أو ٍذكر أو ٍدعاء من  اسم صدق ًعرابا معإو ّ
 .ًعرفا عليه الذكر أو الدعاء

 إىل هوى وإذا .بعده أتى به ،الركوع قبل  القنوتنيس من :٨٩٧املسألة 
 ًقائام عاد ،الراكع مستوى إىل يصل أن قبل ّوتفطن ًناسيا للقنوت الركوع
 .فقنت

 إىل يديه رافع وهو يقنتن أ و،القنوت قبل التكبري ّيستحب :٨٩٨املسألة 
 .وجهه حيال
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 واجبة القيام من ٍأنحاء مخسة أن ضحّيت ،الصالة أجزاء يف مّتقد ما ضوء يف
 :الصالة يف

 .اإلحرام تكبرية لحا القيام: ّاألول
 . التسبيح أو القراءة حال القيام: الثاين
 . ّاملصيل عنه يركع الذي القيام: الثالث
 ال ،القائم ركوع ركوعه يكون أن بمعنى ،الركوع حالة القيام: الرابع
 . اجلالس ركوع

 . الركوع من الرأس رفع بعد القيام: اخلامس
 ٍوالتفات ٍعمد عن كان إذا ةالصال بطلُي األنحاء هذه من ٍواحد ّ أيوترك

 . الرشعي احلكم إىل
ًسهوا ونسيانا كان ّوأما إذا  فالصالة ،الرشعي احلكم إىل ٍالتفات بدون  أو،ً

 أو جالس، وهو اإلحرام ّكرب تكبريةّ بأن ؛ّاألول هو املرتوك كان إذا تبطل
 ركع ّ بأن؛الرابع أو قيامه، ًهاويا من ال جلوسه من ًناهضا ركعّ بأن ؛الثالث
ّ سبح أو قرأّ بأن ؛الثاين املرتوك كان إذا الصالة تبطل وال ،اجلالس ركوع
 . وسجد ٍقيام بدون الركوع بعد هوىّ بأن ؛اخلامس أو ًجالسا،

 من فالصالة .جلوس من ٍوصالة ،ٍقيام من ٍصالة :إىل تنقسم والصالة
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 من اخلمسة األنحاء عىل ًاحمافظ فيها ّاملصيل كان ما :الكاملة بصورهتا قيام
 .ًمجيعا   القيام

 منذ ًجالسا فيها ّاملصيل كان ما :الشاملة بصورهتا ٍجلوس من والصالة
 . النهاية إىل اإلحرام تكبرية

 ٍجلوس من الصالة إىل ٍقيام من الصالة من االنتقال جيوز ال :٨٩٩املسألة 
 .سيأيت كام ،الرضورة حاالت يفّ إال الفريضة صلوات يف

ـ  واإلمكان القدرة مع ـ بأنحائه الصاليت القيام يف يشرتط :٩٠٠ملسألة ا
 :رشوط

 ًيمنة التاميل وال االنحناء جيوز فال .واالنتصاب القيام يف االعتدال: ّاألول
 عن القيام رجُخي الذي الفخذين وتفريج الرجلني بني التباعد وال ،ًيرسة أو

 . واالعتدال االنتصاب
 قيامّ فإن ؛الركوع حالة القيام وهو ،الرابع القيام :ذلك من نىويستث
 يكون أن الراكع بقيام ام نريدّوإن ،واالنتصاب لالعتدال فيه معنى ال الراكع
 . جالس ال واقف وهو ركوعه
 . يميش وهو ـ ًمثال ـ يقرأ أو ّيكرب أن له جيوز فال ،الوقوف: الثاين
ّمضطربا يتحرك قيامه يف ونيك ال أن بمعنى ،الطمأنينة :الثالث  ويتاميل ً

ّ فإنه ؛ّاملصيل عنه يركع الذي القيام وهو ،الثالث القيام ويستثنى ويرسة، ًيمنة
 . الطمأنينة فيه جتب ال

 كان فلو .ً معاالقدمني عىل الوقوف القيام يف يشرتط ال :٩٠١املسألة 
 . كفى ،ةّاملتقدم الرشوط مراعاة مع إحدامها ًواقفا عىل

 يف نفسه ًومعتمدا عىل ًمستقال يكونأن ًأيضا  يشرتط ال :٩٠٢املسألة 
 .ًأيضا كفاه ،ونحوه حائط عىل اعتمد فلو .القيام
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 عليه وجب ،الكاملة بصورهتا قيام من الصالة ًعاجزا عن ّاملكلف كان إذا
  :ييل كام وذلك ،املمكن بالقدر القيام عىل حيافظ أن

 ،القائم ركوع عىل ٍقادر غري ولكنّه القيام عىل ًقادرا كان إذا :٩٠٣املسألة 
وإن كان األوىل  ئي،ياماإل الركوع ّتعني عليه ،بجسمه له اءننحالا عىل وال

ًواألفضل أن يضم إىل الصالة األوىل صالة ّ أخرى يصيل من قيام ويركع ركوع ّ
 .اجلالس

 أو القائم ركوع عىل ٍقادر غري ولكنّه القيام عىل ًقادرا كان إذا :٩٠٤ املسألة
 ،اجلالس ركوع يركع أن ّيتمكن فال ًقائام صالته بدأ وإذا ،بجسمه له االنحناء

 من ّيصيل ّما أنإو ،برأسه للركوع ئمووي قيام من ّيصيل ّما أنإ :أمرين بني فهو
 .ّاألول األمر خيتار أن عليه جيب احلالة ذهه ففي ،الشاملة بصورته ٍجلوس

 ،ٍرشوط من له ّتقدم ما بدون ولكن القيام عىل ًقادرا كان إذا :٩٠٥املسألة 
 .اجللوس له جيوز وال ،له املمكنة بالصورة يقوم أن عليه وجب

 القيام يواصل أن له يتاح ال ولكنّه القيام عىل ًقادرا كان إذا :٩٠٦املسألة 
 يعجز أن إىل األوىل الركعات يف يقوم أن عليه وجب ،الصالة ّمدة طيلة

ّ فإذا استعاد قوته بعد ذلك ومتكن من .ًجالسا ّفيصيل ،اجللوس إىل ّويضطر ّ
ًاستئناف القيام قام، وهكذا يتوجب عليه أن يقوم كلام وجد نفسه قادرا عىل  ّ ّ

 .القيام
 الصالة من ّومتكن نشط ذلك وبعد ،جلوس منّ صىل اإذ :٩٠٧املسألة 

 تنيسألامل يف األمر وكذلك الصالة، إعادة عليه وجبت ،الوقت ميض قبل ًقائام
 .)٩٠٤(و) ٩٠٣(



 الفتاوى الفقهية............................................................................................٤١٢

أو ّ صىل حني ًواثقا ّاملصيل كان إن )٩٠٥(ّ ما تقدم يف املسألة :٩٠٨املسألة 
ًكان شاكا   عليه  وجبت،ًرشعا املطلوب يامبالق الصالة من ّسيتمكنّبأنه ّ

ّنعم، لو كان واثقا بأنه سوف ال يتمكن من الصالة بالقيام املطلوب  .اإلعادة ً
ّرشعا يف داخل الوقت، ثم صادف أن متكن من ذلك، مل جتب عليه اإلعادة ّ ً. 

ّ صىل بأنه حني ًواثقا كان إذا )٩٠٦( ّ ما تقدم يف املسألة:٩٠٩املسألة  ّ
. الصالة أعاد ّ، أو شك يف ذلك،الوقت آخر يف قيام من ّيصيل أن ّكنسيتم
 أو الثالث أو لّاألو النحو فاته قد كان  فإن،القيام من فاته ما لوحظ وإال
 .فال وإال ،اإلعادة وجبت ،القيام من الرابع

 جيب ما نفس جلوسه يف وجب ،ًجالسا ّاملكلفّ صىل متى :٩١٠املسألة 
 .وطمأنينة ٍ واعتدالٍانتصاب من قيامال يف

ًمضطجعا ّ صىل ،شكالهأّ بكل ّاملصيل عىل اجللوس ّتعذر إذا :٩١١املسألة 
 كاملقبور وجهه واجلانب األمامي من بدنه،ب ًمستقبال القبلة األيمن جانبه عىل
 .كذلك األيرس جانبه فعىل ،هذا عن عجز وإن .حلده يف

 ،ظهره ًمستلقيا عىلّ صىل ،جانبيه أحد عىل صالةال عليه ّتعذرت وإن
 .كاملحترض ،القبلة إىل قدميه وباطن

 للركوع برأسه يومئ واملستلقي املضطجع منّكل  :٩١٢املسألة 
 مل وإن .للركوع يامءاإل من ّوأشد أخفض للسجود يامءاإل ًجاعال ،والسجود
 .بعينه أأوم ،برأسه اإليامء له ّيتيرس
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 ؛ّاملتقدم الرشعي برتتيبها السابقة األجزاء ّتؤدي أن جيب :٩١٣املسألة 
 تأخري أو رّاملؤخ تقديم جيوز فال ،ّاخلاص ومكانه موضعه ّلكل منهاّألن 
 من قبيل من ؛تهصال بطلت ،ٍوإرادة ٍقصد عن وخالف عاكس نَوم ،ّاملقدم
ًعامدا ملتفتا إىل ؛يسجد أن قبل ّتشهد أو ،يركع أن قبل سجد  ال ذلك ّأن ً
 .جيوز

 ًنسيانا أو  أوًسهواّمن املكلف خالف الرتتيب  حدثإن  :٩١٤املسألة 
 أتى بسجدتني قد كان هل: ينظر ،جوازه بعدم الرشعي احلكم إىل التفاته لعدم

 أن قبل ٍجديدة ٍركعة أتى بركوع أو ،ركوعها يركع أن قبل ٍلركعة كاملتني
 تكبرية قبل األوىل الركعة أتى بركوع أو ،ًإطالقا السابقة للركعة يسجد

 ؟آخر ٍوجه عىل الرتتيب خالف أو ،إحرامها
 ،صالته بطلت ،األوىل الثالثة األوجه عىل الرتتيب خالف قد كانفإن 

 .ٍحينئذ السهو عالج اخللل م يف أحكاويأيت ،باطلة غري فصالتهّوإال 
 

 هناك ثالثة أنحاء ألداء أجزاء الصالة من حيث املواالة :٩١٥املسألة 
 :بينها

 .مهلة بدون اآلخر تلو الواحد متتابعة ٍبصورة ّتؤدىأن : ّاألول
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 زمنية فواصل ٍوجزء ٍجزء بني لّيتخل أي ،عةّمتقط بصورة ّتؤدىأن  :الثاين
 عىل حيصل ريثام ًواقفا دقيقة وبقي الركوع مع رأسه ورفع ركع لو كام ،قصرية
 .عليها يسجد لكي ـ ًمثال ـ ٍتربة

 ًعمال الصالة معها تعود ال ٍبدرجة أطول زمنية بفواصل ىّتؤدأن  :لثالثا
 .عنه ًومنفصال بعض ًمستقال عن بعضه ويعترب ،العرف نظر ًواحدا يف
 ،النحو هذا عىل صالته ّاملصيل ىّأد وإذا ،جيوز ال الثالث النحو وهذا
 أو ّاألول النحو عىل ّيؤدهيا أن له جيوزلكن  ًساهيا، ًعامدا أو كان سواء ،بطلت
 . ًحوط استحبابااأل هو ّاألول النحو كان وإن الثاين
 

 ّمقرر هو ما عىل التهص يف يزيد أن ّللمصيل جيوز ال :٩١٦املسألة 
 : التالية احلاالت يف ّتتحقق والزيادة ،ومطلوب
 ٍسجدات بثالث أو ،الواحدة الركعة يف أكثر أو أتى بركوعني إذا: ىلواأل

 اإلضايف الركوع هذا جيعل أن بذلك قصد سواء الواحدة، الركعة يف أكثر أو
 قصد كمن ،رًشيئا آخ بذلك قصد أو ،صالته من ًجزءا اإلضافية السجدة أو

 .-ًمثال  ـ الشكر سجدة إتيان الثالثة بالسجدة
 قرأ من قبيل من ؛الصالة أفعال من والسجود الركوع غري ّكرر إذا: ةثانيال
ًقاصدا  وكان ّمرتني الثانية الركعة يف ّتشهد أو ،ّمرتني األوىل الركعة يف الفاحتة
ٍحينئذ  يعتربّفإنه  الصالة، ًجزءا من ّاليشء اإلضايف هذا جيعل أن بالتكرار
ًمرة الفاحتة قرأ ّوأما إذا .زيادة ًمرة ّتشهد أو ،قرآن ّكمجرد ًثانية ّ  هللا كذكر ًثانية ّ

 . زيادة ذلك فليس ،ودعاء ورسوله
 يكون أن به وقصد وأقواهلا الصالة أفعال يشبه  الٍأتى بيشء إذا: ةثالثال
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 .ٍحينئذ زيادة يعتربّ فإنه صالته، ًجزءا من
 يكونأن ًقاصدا  عينيه يغمض أو ،أصابعه يفرقع أو ،فّيتكتن أ: ومثاله

 ٍلغرض بل القصد هبذا ال ذلك ًشيئا من عمل ّوأما إذا .الصالة ًجزءا من ذلك
 احم إذاّ إال الصالة به تبطل وال ًزيادة فليس ،آخر ٍسبب ّألي أو ٍّشخيص
 . صورهتا

 الّ أنه ًوملتفتا إىل لكذ ًعامدا يف ّاملتقدم النحو عىل صالته يف زاد منّوكل 
 احلكم إىل االلتفات لعدم ًسهوا أو فيها زاد منّ وكل .باطلة فصالته ،جيوز

 سجدتني أو ًركوعا زاد قد كان إذاّ إال صالته، تبطل فال ،جيوز الّ بأنه الرشعي
 . واحدة ركعة يف

 
أ دَق{: تعاىل اهللا قال

َ
ِا  * َونُنِمْؤُا م ََحفل  }ونُعِاشَخ مِِهالتَص   ْمُه َين 

 .)٢ ـ ١ :املؤمنون(
 حيسب الّ أنه )١(العديدة الروايات يف ما عىل ^  واألئمة ’  النبي وقال
 الصالة عىل أحدكم ّمنِيقد الّ وأنه ،منها عليه قبلُي ماّ إال صالته من للعبد

 يشغله وال ،ّ ربهعىل بقلبه ويقبل ،نفسه يف رنّيفك  وال،ًناعسا وال ًمتكاسال
 اهللا يدي بني فيها قائم العبد ّنأ و،تعاىل اهللا عىل وفادة الصالة ّنأو ،الدنيا بأمر
 الراهب الراغب الذليل العبد مقام ًقائام يكون أن به راجلدي فمن ،تعاىل

 .عّاملترض املسكني اخلائف  الراجي
 ّيتحرك ال ٍةشجر ساق هّكأن الصالة يف قام إذا ×  احلسني بن عيل وكان

 .)٢( منه الريح كتّحر ماّ إال منه
                                                 

 . من أبواب أفعال الصالة ٣ و ٢، الباب ٦٨٧ و ٦٨٤ ص ٤وسائل الشيعة، ج) ١(
  .٣احلديث  من أبواب أفعال الصالة، ٢، الباب ٦٨٥ ص ٤وسائل الشيعة، ج) ٢(
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ًمرة ألواهنام ّتغريت الصالة إىل قاما إذا ‘ والصادق الباقر وكان  ،محرة ّ
ًومرة  .)١( ًشيئا يريانه يناجيان وكأهنام ،صفرة ّ

 بمعطيات ذهنه يمأل أن <أكرب اهللا> فيقول صالته يبدأ حني ّباملصيل وحيسن
 .وقوى ٍوأجماد ٍآمال من الدنيا لهّمتث ماّ كل فسهن يف فيتضاءل ،الكلمة هذه

 فال ،ّ ربهمع ًصادقا يكون أن }ع َتَْس  َاكّ يَو ُدُبْعَ  َاكّإي{ يقول حني له وينبغي
 .مواله بغري يستعني وال هواه يعبد

                                                 
 .، عن فالح السائل٣٩، ذيل احلديث ٢٤٨ ص٨١بحار األنوار، ج) ١(
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 مبطالت الصالة: ّالفصل األول •
 قضاء الصالة: لثاينالفصل ا •
 اخللل يف الصالة: الفصل الثالث •
 ّالشك يف الصالة: الفصل الرابع •
 صالة اجلامعة: الفصل اخلامس •
 الفوارق بني الفريضة والنافلة: الفصل السادس •
 

 





 
 

 
 ،أخرى ًصالة تشمل وال اليومية الصلوات ّختص للصالة أحكام توجد
 .اليومية والنوافل ّخيتص بالفرائضّ فإنه ،للمسافر ةالصال يف القرص كوجوب
 ٍصلوات تشمل بل ،اليومية ّختتص بالصلوات ال أخرى أحكام وهناك

 بوجوب احلكم وكذلك باحلدث، تبطل الصالةّ بأن  كاحلكم،ًأيضا أخرى
 ،ًأحيانا اآليات كصالة ،اليومية غري الصلوات لبعض يثبت قدّ فإنه ،القضاء

 الصلوات فرائض يف مرشوعة هي كام اجلامعةّ فإن ،جلامعةا صالة وكأحكام
 اآليات وصالة العيدين صالة :من اليومية الصلوات غري يف كذلك اليومية
 فصل يف ذكره ّتقدم األحكام من ّاألول والقسم .االستسقاء وصالة

 :التايل النحو عىل منها الثاين القسم هنا ونذكر ،اليومية الصلوات
 .ةالصال مبطالت ـ ١
 .القضاء ـ ٢
 .اخللل ـ ٣
 .الشك ـ ٤
 .اجلامعة صالة ـ ٥
 .والنافلة الفريضة بني الفوارق ـ ٦
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ّ 

 
 :بأمور ـ )١(أنواعها بمختلف ـ الصالة تبطل
 .دةّمؤك ٍبصورة الصالة يبطل ما :منها
 وهذه .صالته يعيد أن ًواحتياطا ًوجوبا ّاملصيل عىل يفرض ما :ومنها
 :ييل كام األمور

 

 وبني ٍقصد بال أو ٍعمد عن خيرج أن بني ذلكب الصالة بطالن يف فرق وال
 عىلّ فإن ؛التسليم أثناء يف وقع ولوّ حتى ،آخرها يف أو الصالةّ أول يف يقع أن

 .صالته يعيد ٍحينئذ أن ّاملصيل
 

 وكان لقبلةلًمستقبال  يعد ٍعىل نحو مل بوجهه أو ببدنه الصالة يف التفت إذا
ًمتعمدا يف  وأعاد املوقف تدارك إىل أرسع ولوّ حتى ،تبطل صالتهّ فإن ،ذلك ّ

ًمتعمدا بل يكن مل ّوأما إذا .القبلة إىل وبدنه وجهه ًناسيا وذاهال كان ّ  تعترب  فال،ً
 :أمران ّتوفر إذاّ إال باطلة صالته

 ّتفطن فلو .للصالة املرضوب الوقت انتهاء قبل لذلك ّيتفطنأن : أحدمها
 .يشء عليه يكن مل ،ذلك بعد

                                                 
ّالصالة عىل امليت ال تبطل ببعض ما يأيت، وهي ليست صالة إال باالسم، كام تقدم) ١( ّ. 
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 وراء لةبالق ًشديدا جعل ًالتفاتا بدنهّ بكل التفت قد يكون أن :واآلخر
 أقرب القبلة ٍعىل نحو كانت القبلة عن مال فلو .يساره أو يمينه عن أو ظهره
ّيكون انحرافه عن القبلة بأقل من أن ، أي صالته ّصحت ،جههو إىل ذلك من

 .ّ، أي أقل من زاوية قائمةتسعني درجة
ّ 

 عن أم ٍرياٍعن عمد واخت ذلك منه صدر سواء الصالة، يبطل ذلك ّفإن
  .والتجاء ٍاضطرار عن أم ٍوذهول ٍسهو

 الثوب خلياطة اطّاخلي وممارسة والتصفيق الرقص :ذلك أمثلة ومن
 . ذلك ونحو عليه والكشف املريض لفحص الطبيب وممارسة
 كاإلشارة وشكلها، اسمها بقاء مع الصالة أثناء اخلفيفة احلركة ّترض وال
 أو ،املروحة استعامل أو ،وضعه أو الرأس عىل ما رفع  أو،يشء إىل باليد

 مع اجلهات إحدى إىل ًقليال امليش أو ،األرض يشء من لتناول االنحناء
 . االستقبال عىل احلفاظ
 ةّياحل قتل ّللمصيل جيوز كام ،الصبي محل ّاملصلية ًأيضا للمرأة جيوز كام

 .ً مثالوالعقرب
 

 ّاملصيل كان سواء ،الصالةهبا  وتبطل به، والرتجيع الضحك ةّشد :وهي
 فال الصالة عن وذهوله نسيانه بسبب منه تصدر ّوأما إذا ،ًاّمضطر ًخمتارا أو
 . صحيحة صالته وكانت ،يشء عليه
 اجلوف بامتالء  وال،ٍعن عمد كان ولو مّبالتبس الصالة تبطل وال

 .لصوته وحبسه نفسه عىل ّاملصيل سيطرة مع الوجه وامحرار بالضحك
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 :لتاليةا األمور فيه ّتوفرت إذا الصالة يبطل هّفإن
 عينا دمعت إذا الصالة تبطل فال .صوت عىل ًمشتمال يكون أن: ًالّأو
 . صوت بدون ّاملصيل
ًدافعا شخصيا البكاء إىل الدافع يكون أن: ًثانيا  أو له قريب عىل  كالبكاء،ً
 كالبكاء ،الصالة به تبطل ًدينيا فال الدافع كان ّوأما إذا .الدنيا أمور من ألمر

 ،ةّماس ٍحاجة لقضاء ًعا إليهّترض أو ،رضوانه إىل ًشوقا أو ،ىلتعا اهللا ًخوفا من
 . اإلسالم مصائب من أخرى ملصيبة أو × الشهداء دّسي عىل البكاء أو

 ًذاهال عن بكى فإذا .ّيصيلّ أنه إىل ملتفت وهو ّاملصيل يبكي أن: ًثالثا
 . صالته ّصحت ،الصالة

  ـًعىل األحوط لزوما ـ ًمبطال البكاء كان ،الثالثة األمور هذه ّتوفرت فمتى
 . إمساكه عىل قدرة ًاضطرارا وبدون ّاملصيل من صدر ولوّحتى 
 

 وهو رشب أو أكل إذا هذا .ال أو باسمها وذهبا الصالة صورة ياَحم سواء
ًناسيا وذاهال عن كان ّوأما إذا الصالة، يفّ أنه إىل ملتفت  تبطل فال ،الصالة ً
  .باسمها وذهب الصالة صورة احم ٍنحو عىل ورشب أكل اإذّ إال ،بذلك

 ًعطشانا وقد كان إذا ،الوتر صالة يف ّللمصىل ـ استثنائية بصورة ـ وجيوز
 أو أمامه كان إذا املاء يرشب أن ،مفاجأته ًقريبا خيشى الفجر وكان الصوم نوى

 يرجع ّ ثميرتويّ حتى ويرشب إليه ىّفيتخط ،ثالث أو خطوتني قدر ًقريبا منه
 . ّويتم صالته مكانه إىل

 أو باألسنان الالحقة الطعام بقايا بتالعا ًعموما يف ّاملصيل عىل حرج وال
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  باملعنىًورشبا ًأكال ّيعد الّ مما ذلك ونحو الفم يف الذائب رالسك حالوة بقايا
 .الكامل

 

 .هصالت بطلت ،الصالة يفّ أنه إىل ملتفت وهو صالته يف ّتكلم ّفكل من
 كان أم معنى احلرف هلذا أكان سواء ،واحد بحرف ولو النطق :ّبالتكلم ونعني
 ًساهيا عن ّتكلم وإذا .خياطب مل ًأحدا أم نطق بام بَأخاط وسواء معنى، بال

 . صالته ّصحت ،الصالة
ًتكلام يعترب الّ كله ذلكّ ألن ؛والنفخ هُّوالتأو واألنني بالتنحنح بأس وال ّ. 

 .ّالتكلم بسبب الصالة بطالن من ويستثنى
 .سبحانه هللا ًمناجاة الكالم كان إذا: ًالّأو
 قال فإذا .تعاىل اهللا غري به خياطب ال أن رشيطة ًدعاء ًذكرا أو كان إذا :ًثانيا
 به خوطب ألنه ؛ًدعاء الكالم هذا كان وإن صالته بطلت <لك اهللا غفر> ّاملصيل
 .صالته تبطل مل )أليب اهللا غفر( أو )ريب يا يل اغفر( قال ّوأما إذا تعاىل، اهللا غري

 بقراءة تبطل ال الصالةّ فإن كالمه، يف القرآن يقرأ ّاملصيل كان إذا: ًثالثا
 .القرآن

 فإذا .السالم ّيرد أن عليه وجيب له جيوزّ فإنه ،مّمسل عليه ّسلم إذا: ًرابعا
 <كمعلي السالم> أو <عليك سالم> أو <عليك السالم> قال قد مّاملسل كان

ًأيضا مقدما العبارات هذه بيشء من أجاب  <عليك> كلمة عىل <السالم> كلمة ًّ
 .<عليكم> أو

 عليكم> أو <السالم عليك> العادة خالف عىل قال قد مّاملسل كان وإذا
ًمقدما د،أرا كيفام جييب أن ّاملصيل فبإمكان <السالم ًرا ّمؤخ أو <السالم> كلمة ّ
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 وإن كان األفضل أن يعيد الصالة بعد أن <عليكم> أو <عليك> كلمة عن هلا
 .ّيتم صالته
  ـًمثال ـ يعرف فلم ،عليه ّسلم من عبارة إىل ّاملصيل هّيتنب مل إذا األمر وكذلك

 احلالة هذه يف ّاملصيل بإمكانّ فإن <السالم عليكم> أو <عليكم سالم> قال هل
 .ًحباباّ، ثم يعيد الصالة عىل األحوط استالنحوين هذين بأحد جييب أن
 .ةّالتحي ّرد عدم يف ًمقرصا وكان صالته ّصحت ً،إطالقا السالم ّاملصيل ّيرد مل وإذا

 ّاملصيل كان إذا الصالة يبطل ال ،املبطالت من ّتقدم ماّكل  :٩١٧املسألة 
 ّاألولّ إال ،مبطلّ أنه ٍوغري ملتفت إىل الرشعي باحلكم جاهل وهو به أتى قد

 .ًعذرا ليس فيها اجلهلّ فإن وصورهتا الصالة ًماحيا السم كان ماّ وكل والثاين
 الصالة يف القراءة حال األخرى عىل اليدين إحدى وضع :٩١٨املسألة 

 ،للشارع وحمبوب مطلوبّ أنه ًقاصدا ذلك صنع ومن ًرشعا، مطلوب  غري
 فصالته ،الصالة من جزءّ أنه يقصد ومل به أتى ومن .عّرش ألنه ًحراما فعل فقد
جزء من الصالة، فصالته باطلة ما مل يكن ّ أنه ّوأما إذا قصد. صحيحة تقع

ًمعتقدا خطأ بأنه جزء ً. 
 . الفاحتة قراءة بعد <آمني> ًأيضا قول وكذلك
ّشك املصيل إذا :٩١٩املسألة   وال مىض ،الصالة يبطل بام أتى هلّ أنه يف ّ
  .يشء عليه

 ّ قطع الصالة املندوبة جائز، وأما الفريضة الواجبة فال تقطع:٩٢٠املسألة 
 واصل إذا فواهتا وخيشى هبا ّهيتم حاجة أو رضوري ّمربر وجود برشطّإال 

 التلفون جرس َّدق أو الباب رقُوط وحده البيت يف ّيصيل كان فمن .صالته
 صالته واصل إذا كذل عليه ّيتعذر أن وخيشى الطارق عىل بالتعرف ّمهتم وهو

 .هّهيم ما عىل فّوالتعر الصالة قطع له جاز وليس له طريق آخر ملعرفته،



 
 

 
 

 يف تستعمالن وقد. اللغة يف ٍمعان <القضاء>و <األداء> كلمتي ّلكل من
 أعطى بمعنى <نيَد من عليه ما قىض>و <ٍينَد من عليه ما ىّأد> مثل واحد معنى
 .ًكامال ألهله نيَّالد

 يف به تياناليشء واإل تأدية ًغالبا يف <األداء> كلمة تستعمل الفقه يف ولكن
 ًغالبا يف <القضاء> كلمة وتستعمل .تأخري دون له ّاملحدد ووقته ّاملعني حينه
 .وقته انتهاء بعد به باإلتيان وتالفيه أداؤه فات الذي اليشء املطلوب تدارك
 ىّأد قد :الشمس غروب قبل العرص صالة ىّأد ًفقهيا عمن  يقال:ًمثال

 قىض :يقال ،الشمس غروب بعدهبا  وأتى وقتها يف تركها فإذا .الصالة
 . الصالة

 .الكلمتني هاتني استعامل يف األساس هذا عىل نسري ونحن
 

 فمن .ًوجوبا اليومية الصلوات من اخلمس الفرائض قىضُت :٩٢١املسألة 
ًأيضا  ًوجوبا اآليات صالة قىضُوت .يقضيها أن عليه جيب ،منها واحدة فاتته

 مستوعبني ًكسوفا غري ًخسوفا أو اآلية تكون أن :وهي ،واحدة ٍحالة باستثناء
 اخلسوف وقوع حني عامل غري ّاملكلف ويكون ،الشمس أو القمر ّلكل قرص

 احلاالت من غريها ويف ،القضاء جيب ال احلالة هذه ففي بذلك، الكسوف أو
 .جيب

 مل من ّأن بمعنى ؛ًاستحبابا اليومية الصلوات قىض نوافلُت :٩٢٢املسألة 
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 .يقضيها أن ّاستحب له ،أوقاهتا يف النوافل تلك ّيؤد
ّ أول كصالة ،وقتها يف َّتؤد مل ٍتةّمؤق ٍنافلةّ كل ًاستحبابا قىضُت :٩٢٣املسألة 

 فإهنا العيدين صالة ذلك من ويستثنى ،قضاؤها ّيستحبّ فإنه  ـًمثال  ـالشهر
 .يأيت كام ،تقىض ال

 ٍبنذر غريها أو ًيومية تةّاملؤق النوافل إحدى وجبت إذا :٩٢٤املسألة 
 .وقتها يف تهتفا إذا يقضيها أنًاستحبابا  ًاحتياطا ّباملكلف فاألجدر ،ونحوه
 .ًآثام يكن مل ،يقضها مل وإذا

 ،وقتها يف هاّيؤد مل إذا اإلنسانّ فإن ؛اجلمعة لصالة قضاء ال :٩٢٥املسألة 
 . الظهر ّيصيل أن عليه ّتعني

 . واستحباهبا وجوهبا حاالت يف العيدين لصالة قضاء وال
ٍختتص بوقت ال ألهنا ؛تةّاملؤق غري للنوافل قضاء وال  ّأن غري ،وقت دون ّ
ّزمنا خاص نذره يف ّوعني منها بواحدة يأيت أن نذر إذا فّباملكل األجدر  ومل ًاً
 أنًواستحبابا  ًاحتياطا احلالة هذه يف به األجدر أن ،الزمن ذلك يف هبا يأت

 . ًآثام يكن مل ،يقضها مل وإذا .يقضيها
 

 املرضوب وقتها يف ٍصحيحة ٍبصورة ّاملقررة الصالة أداء عدم القضاء سبب
 هي الشاملة  والعبارة.ًرشعا ٍباطلة ٍبصورة هبا باإلتيان ًرأسا أو رتكهابّما إ ،هلا

 .القضاء إليه ّتوجه ،وقتها يف الصالة فاتته فمن .وقتها يف الصالة فوت
 ،قضاؤها عليه وجيب الصالة فاتته فقد الصالة ِّيؤد مل منّ كل ليسإذن، 

 : نيسبب ّتوفر عىل ذلك ّيتوقف وإنام
 يف الصالة بتلك فِّلُك قد اإلنسان يكون أن: ّاألولالسبب  :٩٢٦ة املسأل
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 ونحو بالتكليف ًجهال منه ًنسيانا أو ًعصيانا أو هاِّيصل ومل هلا املرضوب وقتها
 الكافر :ذلك من ويستثنى يقضيها، ٍحينئذ أن ّاملكلف عىل فيجب ،ذلك

 الرغم عىل صلوات من تركه ام يقيض الّ فإنه ؛الكفر عىل نشأ الذي باألصل
 فيرتك ٍةّدِر عن يكفر الذي ّوأما املسلم .وقتها يف ٍصالةّ بكل ّمكلفّ أنه من

 .القضاء عليه فيجب ،الصالة
 التكليف عنه سقط قد اإلنسان يكونأن : الثاينالسبب  :٩٢٧املسألة 

 ّالعامة وطالرش من الثالث الرشط وجود عدم بسبب وقتها يف الصالة بتلك
ٍمكلف غري كان فمن .القدرة وهو للتكليف  ٍوقتئذ لعجزه وقتها يف بالصالة ّ

 اإلنسان نفقدا من ًناشئا العجز كان سواء قضاؤها، عليه جيب ،دائهاأ عن
 أو ،رَّاملخد وكذلك ،الصالة وقت طيلة نومه ّاستمر إذا النائم كعجز لوعيه
 الذي اإلنسان :قبيل من ؛عيهلو اإلنسان وجدان مع آخر ٍلسبب العجز كان
 هذهّ كل ففي ،للصالة به ّيتيمم أو به ّيتوضأ ما عىل احلصول عن عجز

 .القضاء جيب احلاالت
 دخل ال ٍقاهر ٍإغامء بسبب الوعي فقدان حصل إذا ما ذلك من ويستثنى

 .القضاء جيب ال احلالة هذه ففي ـ عليه غمىُي ضيكاملر ـ فيه لإلنسان
 وعدم الصغر حال الناس تفوت التي للصلوات قضاء ال :٩٢٨املسألة 
 وإن هؤالءّ ألن النفاس، حال أو ،احليض حال أو ،اجلنون حال أو ،البلوغ
 بسبب هبا فنيَّمكل يكونوا مل ولكنّهم احلاالت تلك يف الصالة تركوا قد كانوا
 تلك بسب ركُت ما قضاء جيب فال النفاس، أو احليض أو اجلنون أو الصغر
 .الصالة لوقت ًمستوعبة األشياء تلك كانت إذا األشياء

 أو ٍبالغ غري وهو اإلنسان عىل الفريضة وقت دخل إذا :٩٢٩املسألة 
 وقبل ـ ًكافرا نشأأي  ـ باألصل ٌكافر أو ،ٍقاهر ٍبإغامء عليه ًمغمى أو ٌجمنون
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 من بقي قد كان  فإن:أسلم أو اإلغامء من أفاق أو عقل أو بلغ الوقت انتهاء
 مل  إذا ّالتيمم مع ولو حتى (الفريضة صالة من ٍلركعة ولو ّيتسع ما الوقت
 أن ـ الصالة أوقات يف مّدتق كام ـ عليه وجب) الوقت لضيق ؛الوضوء ّيتيرس
 ،انتهىّ حتى كذلك ِّيصل مل فإذا .الوقت انتهاء قبل الفريضة صالة ّيصيل
 .القضاء عليه وجب

ّ حتى ّيتسع ال ـ أسلم أو أفاق أو عقل أو بلغ حني ـ الوقت من قيب ما كانوإن 
 .قضاؤها عليه جيب وال ،الصالة تلك عليه جتب فال ،القبيل ذلك من ٍلركعة

 قبل نقتّ ثم حائض وهي املرأة عىل الفريضة وقت دخل إذا :٩٣٠املسألة 
 :حالتان فهناك ،الوقت انتهاء

 أن عليها فيجب ،والصالة سلُللغ ّمتسع لوقتا ويف تنقىأن : األوىل
 . القضاء عليها وجب ،تفعل مل وإذا .ّوتصيل تغتسل

ّوإنام يتسع سلُللغ ّمتسع الوقت يف وليس تنقى أن: الثانية  فيجب ،ّللتيمم ّ
 .القضاء عليها جيب فال ،تفعل مل وإذا .ّوتصيل ّيممتت أن عليها

 اجلنون من سليم وهو اإلنسان عىل الفريضة وقت دخل إذا :٩٣١املسألة 
 عليه وجب ،الصالة ّيؤدي أن قبل الوقت أثناء يف بأحدمها نيُمّ ثم ،اإلغامء أو

 وقت من اإلغامء أو اجلنون سبقت التي الفرتة كانت إذا اإلفاقة بعد القضاء
ٍتامة ٍفريضة لصالة ّتتسع الفريضة  كانت إذا وكذلك التطهري، من هلا جيب بام ّ
ٍتامة ٍفريضة لصالة ّتتسع  دخول قبل هلا ّيتطهر أن اإلنسان بإمكان وكان فقط ّ
ٍتامة ٍفريضة صالة ألداء ّتتسع ال الفرتة تلك كانت ّوأما إذا .الوقت  جيب فال ،ّ
  .القضاء

 وقت دخول بعد النفاس هبا أبد أو املرأة حاضت إذا األمر وكذلك
 .تّصل قد تكن ومل الفريضة
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 الطريقة بنفس الوقت خارج هبا ويؤتى الصالة تقىض :٩٣٢املسألة 
 فام .الوقت أثناء يف ًأداء هبا أتى لو مراعاهتا املفروض من كان التي والكيفية
 يف القضاء حني كان ولو ًقرصا يقضيه ،مسافر وهو ٍصالة من اإلنسان فات
 حني كان ولو ًمتاما يقضيه ،تهبلد يف حارض وهو ٍصالة من فات وما .بلدته

 .ًمسافرا القضاء
 إىل ورجع السفر حال يف وهو الفريضة وقت عليه دخل إذا :٩٣٣املسألة 

 ًمتاما القضاء عند هبا يأيت أن عليه وجب ،ّيصل مل ولكن الوقت انتهاء قبل بلده
  .ًقرصا هبا يأيت العكس حالة ويف الوقت، آخر يف حلالته ًمراعاة

 عليه ووجب فريضة فاتته فمن ،ّ خاصوقت للقضاء ليس :٩٣٤املسألة 
 له بل ،بإقامتها رساعاإل الواجب من وليس شاء، متى هبا يأيت أن له ،قضاؤها
 .ًهنائيا الفوات إىل ضهاّويعر مهالاإل إىل ذلك ِّيؤد مل ما تأجيلها

 كانتا  فإن ـًكصالتني مثال ـ ٍواحدة ٍالةص من أكثر فاتته إذا :٩٣٥املسألة 
ًظهرا وعرصا ليوم ًمغربا وعشاء أو ،واحد ً  يقيض أن وجب ،واحدة لليلة ً

 ٍعىل نحو آخر كانتا وإن العشاء، قبل املغرب يقيضن أ و،العرص قبل الظهر
 .ومغرب وظهر صبح فاتته إذا كام ،شاء ما وتأخري شاء ما تقديم يف ّخمري فهو

ًشهرا كامال أو كاملة ًسنة الصالة فاتته فمن :ساساأل هذا وعىل  أمكنه ،ً
 ،والعشاء املغربّ ثم ،والعرص الظهرّ ثم الصبح :بالرتتيب الصلوات يقيضأن 
 صلوات ـ ًمثال ـ فيقيض ،ًأسلوبا آخر خيتار أن وأمكنه وهكذا، الصبحّثم 
ّ كلها ثم صبحال ّ ثم ،اّ كلهوالعرص الظهر صلوات أو ،ّ كلهاالظهر صلواتّ

 .ّكلهاوالعشاء  غربامل صلوات
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ّ 

 أو ٍصلوات من مىض فيام فريضة فاتته هلّ أنه ّشك يف إذا :٩٣٦املسألة 
 الزمن من ًفرتة ّيصيل يكن ملّ أنه علم وإذا ؟هبا يأيت أن عليه جيب فال ؟ال

 . هبا ًأيضا اإلتيان عليه جيب فال ؟ال أو ٍوقتئذ ًبالغا كان هلّ أنه يفّوشك 
 الظهر أو الصبح هي هل يدري وال فاتته ًصالة ّأن علم إذا :٩٣٧املسألة 

 ركعات وأربع ركعتني :ٍصلوات بثالث يأيت أن عليه وجب ،املغرب أو
 .ركعات وثالث

 هل يعلم ومل ٍركعات أربع ذات فريضة فاتته قدّ أنه علم إذا :٩٣٨املسألة 
ّأربعا عام يفّ صىل ؟العشاء أو العرص أو الظهر هي ًخمريا يف وكان ،عهدته ً ّ 

 .واإلخفات اجلهر بني القراءة
 هي هل ـ ًمثال ـ يدري فال عددها يعلم وال فرائض فاتته إذا :٩٣٩املسألة 

 بذلك، ويكتفي ٍصلوات مخس يقيض أن أمكنه أكثر؟ أو صلوات مخس
ًاألقل عددا عىل ًدائام رصيقت أن جيوز وهكذا ّ. 
 

 ال ٌحارضة ٌوصالة ٌفائتة ٌصالة ّاملكلف عىل اجتمعت اإذ :٩٤٠املسألة 
 ًقاّضي احلارضة الصالة وقت يكن مل ما ،بدأ امّبأهي ّخمري  فهو،ًباقيا وقتها يزال

 ومل الصبح صالة عن نام فمن .ءبالقضا عنها تشاغل إذا تفوت أن وخيشى
 له وجاز الصبح، يقيضّ ثم الظهر ّيصيل أن له جاز ،الظهر صارّ حتى يقضها
 .ًقاّضي الظهر وقت يكن مل ما العكس

 له جيوز فهل ،ٍصلوات أو ٍصالة قضاء اإلنسان عىل كان إذا :٩٤١املسألة 
 ّ يتيمم:ًثالم ؟الكاملة بالصورة إنجازها عن وعجزه مرضه حالة يف ّيؤدهياأن 
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 . جلوس؟ من ّيصيل أو ،ّويصيل
 رّيؤخ أن فعليه ،ذلك بعد ّلصحته اسرتجاعه من ًواثقا كان إذا: اجلواب

 النحو عىل يقيض أن له جازّ وإال كاملة، هبا اإلتيان من ّيتمكن حني إىل القضاء
 . عاجز أو ٍكمريض حاله يناسب الذي

 بعد ونشط ،ًجالسا ّفصىل احلالة هذه يف عليه ما قىض إذا :٩٤٢املسألة 
  ًقائام؟ ّويصيل القضاء ّيكرر فهل ،مرضه وزال ذلك

 الّ مما صالته يف منه وقع الذي النقص دام ما ذلك جيب ،نعم :اجلواب
 ما بني التمييز اخللل أحكام يف وسيأيت .املثال هذا يف كام ،اجلاهل فيه رَعذُي
 .رَعذُي ال وما اجلاهل فيه رَعذُي

 

 الصلوات من فاته ما يقىض أن ّاملكلف عىل جيب كام :٩٤٣املسألة 
 تلك من والده فات ما يقيض أن عليه جيب كذلك ،ذكرناها التي الواجبة

ّحي حني وفاة  منه أكرب ذكر ولد للوالد يكن ًذكرا ومل الولد كان إذا الصلوات
 . األصغر االبن عىل وال ،تالبن عىل ذلك جيب والوالده، 

 مولودين كانا لو كام العمر  يفنمتساويا ابنان للوالد كان إذا :٩٤٤املسألة 
 عهدهتام يف عنه القضاء كان ،ٍواحد ٍوقت يف زوجتني من ٍواحد ٍألب

 .ًمعا آثمني كانا وإال ،اآلخر عن سقط أحدمها ىّأد  فإن.متضامنني
ّ إذا أدى أحدمها قسام وأدى أخوه القسم اآلخر، حتقق :٩٤٥املسألة  ّ ًّ

 .ًاملطلوب أيضا
 .ًوالدة أسبقهام عىل القضاء كان ،توأمني االبنان هذان كان إذا :٩٤٦املسألة 

 ،الوصية ذتّونف تركته من عنه قيضُيّ بأن الوالد أوىص إذا :٩٤٧املسألة 
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 . والده عن بالقضاء آخر عّمترب عّترب إذا وكذلك ه،ابن عن القضاء سقط
 يستأجر أن أبيه عن القضاء عليه وجب الذي البنل جيوز :٩٤٨املسألة 

 قد الوالد يكن مل إذا األجرة ماله من ويبذل ،العهدة عن ًخروجا ؛لذلك
 . الثلث من خراجهاإ باإلمكان كانّ وإال ،الثلث من خراجهاإب أوىص
 ؟ال أم حياته يف صلوات فاتته هل أباه أن يف ّشك الوالد إذا :٩٤٩سألة امل
 . يشء عليه جيب فال

 صلوات عليه كانت أباه أن من ٍيقني عىل الولد كان إذا :٩٥٠املسألة 
 . ّيؤدهيا أن يهفعل ؟ال أم وفاته قبل ّأداها هلّ أنه ّشك يف ولكنّه



 
 

 

 

ّما إو ،ٍعن عمد والتفاتّما إ :صالته يف عليه ّ مما جيبٍبيشء ّاملصيل ّخيل قد
 فصل يف استعرضنا وقد .الرشعي باحلكم جهل ّما عنإو ،ونسيان ٍغفلة عن

ًعددا كبريا من ٍقةّمتفر ٍبصورة ّالعامة والرشوط األجزاء  مع احلاالت هذه ً
 ًتوضيحا ذلك ونزيد والرشائط، زاءاألج تلك عرض خالل  مناهأحكام

 ،للخلل احلاالت من ًجمموعة ٍمتتابعة ٍبصورة فنستعرض ؛ييل ًواستيعابا فيام
 عىل األحكام تلك تقوم التي ّالعامة القواعد حّنوضّ ثم ،أحكامها ونذكر
 .أساسها

ّأخل املصيل إذا :٩٥١املسألة   وأ الصالة أجزاء ًشيئا من فرتك بواجبه ّ
ًعامدا وعاملا  رشائطها  .ناقصة ألهنا ؛صالته بطلت ،رشط أو جزءّبأنه ً

ًعامدا وملتفتا إىل صالته يف زاد إذا :٩٥٢املسألة   بطلت ،جيوز ال ذلك ّأن ً
 ).٩١٦( ةسألامل يف ّتقدم كام صالته

 تبطل حاالت فهناك ،أزاد أو نقصأ إذا امللتفت العامد حالة غري ّوأما يف
 . فيها تبطل ال حاالت وهناك ّعىل أي حال، الزيادة أو بالنقص الصالة يهاف

ّ 

 :ييل كامفهي  ّعىل أي حال الصالة فيها تبطل التي احلاالتّ أما :٩٥٣املسألة 
 أو الصالة ناءأث يف ّتفطنّثم ًجهال  ًنسيانا أو اإلحرام تكبرية ترك إذا ـ ١

 . بعدها
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 الصالة أثناء يف ّتفطنّ ثم منها الثانية سجدّ حتى ٍركعة من الركوع ترك إذا ـ ٢
 . بعدها أو
ّ ثم بعدها التي الركعة ركوع ركع أن إىل ٍركعة من السجدتني كلتا ترك إذا ٣

 . ّتفطن
ًفكرب جالسا اإلحرام تكبرية حال القيام ترك إذا ـ ٤  . القيام عليه جيب ّممن وهو ّ
 .فيه القيام عليه جيب ّممن وهو ًجالسا فركع لركوعا يف القيام ترك إذا ـ ٥
 . القيام حالة ًهاويا من ال اجللوس حالة من ًناهضا ركع إذا ـ ٦
 يف منه صدر أو ّوتيمم، ٍوغسل ٍوضوء من عليه جيب ما بدونّ صىل إذا ـ ٧

 . الغسل أو الوضوء يوجب ما الصالة أثناء
 .بصورهتا والذهاب الصالة اسم حمو إىل تّأد ّترصفات منه صدرت إذا ـ ٨
 .ًجهال باحلكم ًنسيانا أو ،الصالة يف تسوغ ال التي النجاسة يفّ صىل إذا ـ ٩
 . ركوعني ٍواحدة ٍركعة يف ركع إذا ـ ١٠
 . سجدات أربع ٍواحدة ٍركعة يف سجد إذا ـ ١١
  .واجب القبلة ستقبالا ّ بأنًجهال منه القبلة غري إىلّ صىل إذا ـ ١٢
 هذا نيس ولكن ،واجب الصالة يف القبلة استقبالّ بأن ًعاملا كان إذا ـ ١٣
 . ًنسيانا القبلة غري إىل ّفصىل وجوبال
 مامهأ اّأهنب يعتقد وهو خلفه أو يساره أو يمينه عن والقبلةّ صىل إذا ـ ١٤

 . الوقت انتهاء قبل احلال واكتشف
ًاعتقادا  أو ،غفلة أو ،بالوقت ًجهال منه ّملحددا الوقت قبلّ صىل إذا ـ ١٥

 بداية وقعت إذا وكذلك باطلة، تقع الصالةّ فإن ،هلا ّاملحدد الوقت بدخول
 . )٥٧٥( ةسألامل يف ّتقدمت ٍواحدة ٍحالة يفّ إال ،الوقت قبل الصالة
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 باحلكم اجلاهل أو نايسال من الصالة فيها تبطل ال التي احلاالتّأما 
 :غري امللتفت إليه فهي ما سوى ذلك، وتنقسم إىل قسمني الرشعي

 ويعود منه صدر ما يتدارك أن ّاملصيل عىل فيها جيب التياحلاالت : أحدها
 . صالته ويواصل بعده وما به فيأيت ،نسيه ما إىل

 ،نسيه بام واإلتيان التدارك ّاملصيل عىل فيها جيب ال التي احلاالت :واآلخر
 من بعده وبام تركه بام اإلتيان بالتدارك نريد (الناقصة بصالته يكتفي بل
 .)عاملأ

 

 : ييل كام فهي التدارك حاالتّأما  :٩٥٤املسألة 
 قبل ّوتفطن عقيبها التي السورة أو الكتاب فاحتة ًشيئا من ترك إذا .١

 . صالته ويواصل بعده وما تركه بام يأيتّ فإنه ،الركعة تلك من الركوع
ّشيئا مما جيب ترك إذا .٢  أو الثالثة الركعة يف ٍتسبيحات أو ٍقراءة نِم ً

 وما تركه بام يأيتّ فإنه ،الركعة تلك من الركوع قبل ّتفطنو الرابعة
 .صالته ويواصل بعده

 ،الركعة تلك من الثانية السجدة يسجد أن قبل ّوتفطن الركوع ترك إذا .٣
 . صالته ويواصل بعده وما بالركوع يأيتّثم ًواقفا  وميقّفإنه 

 قبل ّوتفطن ،فقط منها الثانية السجدة أو ٍركعة من السجدتني ترك إذا .٤
 وواصل بعده وبام وأتى به السجود إىل رجع الالحقة الركعة يف يركعأن 

 . صالته
 ،يركع أن قبل ّوتفطن ًقائام وهنض الثانية الركعة يف ّالتشهد ترك إذا .٥
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 . صالته وواصل بعده وبام ّوأتى بالتشهد جعر
 ّوتفطن األخرية الركعة منأو التسليم  ّالتشهد أو سجدتنيال ترك إذا .٦

 أو) الغسل أو الوضوء يوجب ما منه يصدر أن قبل يأ (ثِحيد أن قبل
 . بعده وما تركه وأتى بام  تدارك،ًهنائيا وتنقطع الصالة صورة تنمحي

 

ً عىل من ترك نسيانا، أو التدارك وجوب عدم ّوأما حاالت :٩٥٥ املسألة
 : ييل كام  فهيتفات إىل احلكم الرشعيللعدم اال
 ينبغي ما أو) ذلك من ٍجزء ّ أيأو السورة أو الفاحتة (القراءة ترك إذا .١

 جزء ّ أيأو التسبيحات أو الفاحتة (والرابعة الثالثة الركعة يف يقالأن 
 ويواصل التدارك عليه جيب فال ركع أن بعد ّوتفطن) كذل من

 . صالته
 وخرج رأسه رفع أن بعد ّوتفطن ٍسجود أو ٍركوع يف الذكر ترك إذا .٢

 . صالته ويواصل التدارك عليه جيب فال ،الساجد أو الراكع حالة عن
 أو ،الثانية الركعة من ّالتشهد أو ،ركعة ّ أيمن الثانية السجدة ترك إذا .٣

 عليه جيب فال ،الالحقة الركعة يف ركعّ حتى ّالتشهد هذا ًشيئا من
 االنتهاء بعد نسيه ما يقيض أن عليه ولكن ته،صال ويواصل التدارك

 .يأيت ما عىل الصالة من
 أو ،منها ّالتشهد أو ،األخرية الركعة من الثانية السجدة ترك إذا .٤

 الصالة صورة وذهبت طويلة فرتة تضم أن بعد ّوتفطن التسليم
 من نسيه ما يقيض أن عليه ولكن ،ومضت صالته ّصحت  فقد،ًائياهن

 . يأيت ما عىل ّالتشهد أو السجدة
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 ،القراءة أكمل أن بعد ّوتفطن ًجالسا فقرأ القراءة حال القيام ترك إذا .٥
 . صالته يواصل بل يتدارك أن عليه جيب فال

 
 أو النايس من ولو برتكه الصالة تبطل الصالة واجبات من ٍواجبّكل 
 . ًركنا ىّيسم ،اجلاهل

ّ إال اجلاهل أو النايس ًأيضا من بزيادته الصالة تبطلّ مما فهو ٍركنّوكل 
 . مبطلة غري اجلاهل أو النايس من زيادهتاّ فإن ؛اإلحرام تكبرية

 إىل وااللتفات العمد حالة يفّ إال برتكه الصالة تبطل ال ٍواجبّوكل 
 . ركني ًواجبا غري ّسميي ،الرشعي احلكم
ٍمن أجزائها عىل نحو  ّمعني ٍبجزء مرتبط الصالة واجبات من ٍواجب ّلكو

 الصالة واجبات فهو من واجبات اجلزء وليس من ،جيب ضمن ذلك اجلزء
ّوأما التشهد ،السجود واجبات من ،السجود يف فالذكر .ًمبارشة  من فهو ّ
 . ًمبارشة الصالة واجبات
 منّ فإنه ؛القراءة حال والقيام الركوع يف الذكر :اجلزء واجبات أمثلة ومن
 وكذلك الذكر، واجبات من فإهنا الذكر حالة يف والطمأنينة ،القراءة واجبات
 . التسليم أو ّالتشهد أو القراءة حالة يف الطمأنينة
 .القراءة يف واإلخفات اجلهر :ذلك أمثلة ومن

 

ّ ألن ؛التدارك وجوب حلاالت القاعدة دّنحد أن نستطيع األساس ذاه عىل
 :حاالت يفّ إال ًدائام ممكن وهو ،ّكلام أمكن جيب التدارك
 ،ٍبركن جهله أو نسيانه إىل ّيتفطن أن قبل أتى قد ّاملصيل يكونأن : األوىل
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 بام يأيتأن  :معناه ـ ًسابقا قلنا كام ـ التداركّ ألن ؛يتداركأن ٍحينئذ  له يتاح فال
 بذلك اإلتيان تكرار إىل به ىّدأل هذه واحلالة ذلك صنع ولو ،بعده وما تركه
ًمرة الركن  مثل يف الفقهاء يقول هنا ومن مبطلة، الركن ذلك يف والزيادة ،ثانية ّ
 .فات قد التداركّ حمل ّنإ :ذلك

 اجلزء بذلك ّاملصيل أتى وقد اجلزء واجبات من املرتوك يكونأن : الثانية
 ،منها رأسه رفعّ حتى  ـًمثال ـ الثانية سجدته يف الذكر نيس إذا كام ،منه وفرغ
ّ ألن ؛له قيمة فال ٍسجود بدون ذكرن إ ألنه يتدارك،أن ٍحينئذ  له يتاح فال

ًمرة سجد وإن .السجود يف الذكر هوّ إنام الواجب  له قيمة فال ،وذكر ًثالثة ّ
 ،والثانية األوىل السجدة هوّ إنام جلزءوا ،اجلزء واجبات من الذكرّ ألن ؛ًأيضا
 . الثالثة دون

 من يفرغ  أو،ًهنائيا صورهتا وتنمحي صالته من ّاملصيل يفرغأن : الثالثة
 يمكن ال احلالة هذه ففي ،الغسل أو الوضوء يوجب ما منه ويصدر صالته
 .ًأيضا التدارك

 ًركنا املرتوك كانن إ :ركالتدا هايف يمكن ال ٍحالةّ كل يف :٩٥٦املسألة 
 وعليه ،صحيحة فالصالة ٍّركني ًواجبا غري املرتوك كان وإن باطلة، فالصالة

 . يواصلهاأن 
ّوتصح  التدارك جيب ،التدارك هايف يمكن ٍحالةّ كل يف :٩٥٧املسألة 

 .بطلت ،صالته وواصل التدارك أمهل فإذا .بذلك الصالة
ّ 

ّ أهنا هل :دةّمؤك بصورة الواضح من ليس واجبات هناك :٩٥٨املسألة 
 ؟مبارشة ٍبصورة الصالة واجبات أو ،اجلزء واجبات
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 ّيصيل ما عىل هبامنيواإل والركبتني ّالكفني ّاملصيل وضع :ذلك أمثلة ومن
ّ أنه ذلك ىلع ّترتب ،السجود واجبات من هذا كان   فإن.السجود عند عليه
ّسهوا وتفطن هّمصال عىل هّكف يضع ومل سجد إذا  جيب مل ،رأسه رفع أن بعد ً

 التدارك عليه وجب ،ًمبارشة الصالة واجبات من هذا كان وإن .التدارك عليه
 فاألجدر ،واضح غري األمر دام وما .متقنة ٍبصورة ٍجديد من يسجدّبأن 

 . الصالة بعد ذلكيعيدّ ثم ٍركتدا بدون صالته يواصل أن ًاحتياطا ّباملكلف
ّ 

ًسهوا سجدة ترك من :٩٥٩املسألة   بعضه أوّ كله ّالتشهد ترك أو ،ًواحدة ً
 من نسيه ما يقيض أن وعليه ،صالته واصل ،التدارك يمكنه ال حيث ّوتفطن
ٍتشهد أو ٍسجدة  .  أو بعضهّ

 ،الطهارة: ّما تقدم يف املسألة السابقة قضاء عند يشرتط :٩٦٠املسألة 
ّ عام البدلّ نية وكذلك .األداء عند يشرتط ما وسائر ،والساتر ،واالستقبال

 .فات
 من ّوالتشهد السجدة قضاء بني يفصل أن ٍبحال جيوز ال :٩٦١املسألة 

 ٍجزء ّأي ىضقُي وال ،الصالة  يبطلٍيشء ّبأي ثانية ٍجهة من الصالة وبني ٍجهة
 . ّوالتشهد السجدة غري ّمنيس

 

ّ إال عليه فليس ،صالته بطالن إىل ىّأد ٌونسيان ٌسهو ّللمصيل ّكلام طرأ
 ّتفطن  فإن:الصالة يبطل ال الذي والنسيان السهو من كان وإذا .إعادهتا
 التدارك يمكن ال حني ّتفطن وإن .يشء عليه فال ،وتدارك ذلك إىل ّاملصيل
 ٍحاالت يفّ إال ،ذلك إىل ًإضافة يشء عليه وال صالته ّصحت ،صالته اصلوو
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ٍمعينة  .السهو سجدتا فيها جتب ّ
ّ ثم ،السهو سجود موجبات عنوان حتت احلاالت تلك نذكر ييل وفيام
 .وأحكامه السجود هذا كيفية نرشح

 

 : فقط لتاليةا لألسباب السهو سجدتا جتب :٩٦٢املسألة 
 . منها الفراغ مّلتوه أو ،صالته ًساهيا عن ّاملصيل ّيتكلم أن: لّاألو
 لو كام ،والذهول الغفلة بسبب ّحمله غري يف بالتسليم ّاملصيل يأيتأن : الثاين
 الواقع ّالتشهد هو ّاألول ّالتشهد (الرباعية الصالة يف ّاألول ّالتشهد بعد أتى به
 .)امنه الثانية الركعة عقيب

ّيشك ويرتدد أن :الثالث ّوالست،  واخلمس األربع بني الركعات عدد يف ّ
 . الشك أحكام يف يأيت ما عىل

 نسيه ما يقيضّ فإنه ،ًبعضاو أ ًكال ّالتشهد أو السجدة ينسىأن : الرابع
 . السهو سجديت القضاء بعد ويسجد

ّ أنه ةالصال إكامل عند ّتفطن إذا كام ،واجب ٍجلوس عن يغفلأن : اخلامس
 .-ًمثال  ـ األوىل الركعة يف الثانية السجدة عقيب االسرتاحة جلسة جيلس مل

ّ أنه الصالة إكامل عند ّتفطن إذا كام ،ٍواجب ٍقيام عن يغفلأن : السادس
 .ًواقفا ينتصب أن ًرأسا دون السجود إىل الركوع من هوى

 

 ةّكأي ،بينهام فاصل ال سجدتان :السجود هذا صورة :٩٦٣املسألة 
 وال الطهارة وال االستقبال فيهام جيب ال ولكن ،ٍواحدة ٍركعة من سجدتني
 .التكبري وال الساتر
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 والركبتني ّالكفني ووضع القربةّنية :  سجديت السهويف جتب :٩٦٤املسألة 
 .الصالة يف عليه ّيصح السجودّ مما اجلبهة موضع يكون وأن ،هبامنيواإل

 اهللا بسم> :اللفظ هبذا هّونبي اهللا ذكر ٍسجدةّ كل يف ّيستحب :٩٦٥املسألة 
َأهي عليك ُوالسالم ،وباهللا   .<هُوبركات اهللاِ ُورمحة ُّبيّالن اُّ

 ّيتشهد أن ًوجوبا واألحوط األجدر :السجدتني بعد :٩٦٦املسألة 
 .ّويسلم الساجد

 ـ عرفت كام ـ ّاملتقدمة املوجبات بأحد السهو سجود جيب :٩٦٧املسألة 
 .هلا ًالّمكم وال الصالة ًجزءا من يعترب الّ أنه بمعنى ،ّمستقل واجبّ أنه غري
 .السهو عن ً فضال،ًعمدا برتكه الصالة تبطل فال

 بمعنى ًا،ورف ـ ق سببهّعند حتق ـ اإلتيان بسجود السهو بجي :٩٦٨املسألة 
 ركعات من يتبعها وما الصالة من الفراغ بعد ًمبارشة يقاعهإب ّاملصيل لّيعجأن 

 ومتى .هلا ٍومباين ٍ مبطلٍيشء ّبأي يأيت أن وقبل ،ٍمنسية ٍأجزاء وقضاء ٍاحتياط
 ٍصالة أثناء يف وهو ّتذكره وإذا .ّالتذكر عند ّأداه ،الصالة من الفراغ عند نسيه
 .الصالة من الفراغ حني إىل هتأجيل أمكنه ،أخرى

 

 ّاملتكرر بسبال كان ولو ،بهسب ّبتكرر السهو سجود ّيتكرر :٩٦٩املسألة 
 يسجد ،ّحمله غري يف ّمرتني بالتسليم منه ًأتى غفلة فمن .واحد ٍجنس من

ّسهوا مرتني ّتكلم ومن .ّمرتني للسهو ًمستقال  ًماكال منهامّ كل ٍعىل نحو يعترب ً
 الثاين الكالم عىل الباعث السهو كان سواء ّمرتني، للسهو يسجد ،اآلخر عن
 جديد من اسهّ ثم ّاألول سهوه إىل ّتفطن ّاملصيل أن أو ،ّاألول السهو نفس
 .اآلخر الكالم منه فصدر
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 فهل ،السهو سجود ّمرة من أكثر يسجد أن عليه وجب إذا :٩٧٠املسألة 
ًتبعا  ؛ّفاألول ّباألول يبدأّ بأن ،واالمتثال التأدية عند ًأيضا الرتتيب ليهع جيب
  املوجب؟ السبب لزمن

 ،ّاملتأخر مّيقد أن يف اخليار ّوللمكلف ،بواجب ليس الرتتيب هذا: اجلواب
 يسجد أن يكفيه بل بالضبط، للسجود املوجب السبب تعيني عليه جيب ال بل

 ذلك عليه أوجب الذي السهو هو ما ّتذكري مل ولو ّمرتني السهو سجديت
 .بالضبط

 ؟السهو بسجديت يلزمه ٌسهو منه صدر هلّ أنه ّشك يف من :٩٧١املسألة 
ّ وشك هعن باملسؤولية علم ومن .املسؤولية عدم األصلّ ألن ؛ٌيشء عليه فليس

 ،ةاملسؤولي بقاء فاألصل ؟ال أم سجد ِومل يدر هل عهدهتا عند اخلروج يف
 .يسجد أن وعليه

ًمرة السجود هبذا لبامطّ أنه علم من :٩٧٢املسألة   يفّ وشك ًواحدة ّ
  .الزيادة عدم فاألصل ،زائدال

 أن فعليه ،الثانية السجدة يفّ وشك ّمرة سجدّ أنه علم من :٩٧٣املسألة 
 . التسليم أو ّالتشهد يف دخل قد كان ولوّ حتى يسجدها
 عىل ووقوعه ّصحته ّشك يفّ ثم السهو سجود سجد من :٩٧٤ملسألة ا
 .يشء عليه وال ّصحته عىل  بنى،ًرشعا املطلوب الوجه



 
 

 

ّ 

 : أقسام ثالثة إىل تصنيفه يمكن الصالة ّالشك يف
ّشك املكلف :ّاألول  . منه الصالة وقوع أصل يف ّ
 . رشائط أو أجزاء من واجباهتا استيعاب يف ّاملصيلّشك : الثاين
ّشك املصيل :الثالث  .الصالة ركعات عدد يف ّ
 :ًتباعا األقسام هذه عن مّلوسنتك
ّ 

 : ينظر ال؟ أو الفريضة ىّأد هل: ِيدر ّشك ومل من
 كام ّيصيل، أن فعليه ،ًوقائام ًباقيا زال ما الصالة وقت كانإن  :٩٧٥املسألة 

ّالشك والرتدد حدث وإن .بالصالة ِيأت ملّ بأنه أيقن لو  ،الوقت خارج يف ّ
 . يشء عليه وال يميض

ّوأيضا شك يف الفريضة تأدية ّشك يف إذا :٩٧٦املسألة   لّعج ،وقتها بقاء ً
 . سواء ٍبمنزلة السابق الفرض ويف ّوالشك هنا ّالظن وحكم. وأتى هبا

 ،الصالة من ٍواحدة ٍلركعة ّيتسع ال قليالّ إال النهار ذهب إذا :٩٧٧املسألة 
 .كعدمه القليل هذا ووجود ،بالكامل ذهب قد فكأنه

 أربع إىل أكثر أو ٍلركعة الوقت آخر من الباقي سعّات إذا :٩٧٨املسألة 
 أن فعليه ؟)والعرص الظهر( تنيالصالّ صىل هل: أنه يف ّاملكلفّ وشك ٍركعات
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ّ صىل ،ٍركعات خلمس الباقي سعّات وإن للظهر، وقت ال حيث العرص ّيصيل
  .ًمعا الصالتني

 عىل ىبن ؟الظهرّ صىل هل: العرص أثناء يف ّشك وهو إذا :٩٧٩املسألة 
 بصالة إلتيانلو كامهلاإل ّيتسع الوقت كانن إ وعدل ،بالظهر اإلتيان عدم

 ال الوقت كان وإن .الوقت خروج قبل ـ ّاألقل عىل منها بركعة أو ـ لعرصا
 .وقتها روجخل الظهر، وال جيب عليه قضاء ًعرصا أكملها ،لذلك ّيتسع

ًإنسانا اعتياديا يف كان إذا ذلكّكل  :٩٨٠املسألة   ّممن كان ّوأما إذا ّشكه، ً
 ،ّالشك يف طِومفر ّشاذّ أنه ٍنحو يبدوعىل  الناحية هذه يف الشكوك عليه ترتاكم
 .ّبشكه يكرتث فال

ّ 

ّكلام شك املصيل ّ  ،هِّيؤد ملّ أنه عىل ىبن ،الصالة واجبات من ٍواجب أداء يف ّ
 ذلك من وتستثنى. به أتى قدّبأنه ّظن  له حصل ًمتعادال أو ًاّشك كان سواء
 :التالية ءحاناأل

 أن بعد الصالة أجزاء من ٍجزء ّشك يف إذا: لّاألوالنحو  :٩٨١املسألة 
 الواجب اجلزء يف ودخل ،وتنسيقها ًتبعا لرتتيبها هايف له ّاملقرر مكانه جتاوز
 ّشك يف فإذا .ّيشك مل كأنه يعتني ّالشاك وال فيميض ،فاصل بال يليه الذي
 القراءة ّشك يف وإذا .ثيكرت وال يميض ،الفاحتة يقرأ وهو اإلحرام تكبرية
 فيه دخل الذي القنوتّ ألن ؛القراءة إىل ويرجع ّبشكه يعتني ،القنوت يف وهو
ًجزءا واجبا ليس  ولكن .يكرتث وال يميض ،راكع وهو القراءة ّشك يف وإذا .ً
 ،الراكع مستوى إىل بعد يصل ومل الركوع إىل هيوي وهو ذلك ّشك يف إذا

 هو بل ،الصالة اءزجأ من ليس الركوع إىل يهلواّ ألن ّبشكه، يعتني أن فعليه
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ٍومقدمة ٍمتهيد ّجمرد  .للركوع ّ
 والدخول التجاوز  بعدٍيشء ّبالشك يف االعتناء بعدم ّالعام احلكم وهذا

 تّمر وقد التجاوز، بقاعدة الفقهاء لدى ّيسمى ،يليه الذي الواجب اجلزء يف
 .القاعدة هلذه كثرية تطبيقات الصالة أجزاء استعراض خالل من بنا

 مكانه عن التجاوز قبل ٍجزء يف حصل ّبالشك إذا االعتناء وجوب ّأن كام
 القاعدة هذه وبموجب. ّاملحل ّالشك يف بقاعدة الفقهاء عند ّيسمى ،له ّاملقرر
 أن يليه الذي الواجب اجلزء إىل يتجاوز مل وهو ٍجزء ّيشك يف منّ كل عىل جيب
 .ّفيؤديه املشكوك اجلزء بذلك ِأتي ملّ بأنه ويفرتض ،ّبشكه يعتني

 يف ال ـ وفساده الواقع اجلزء ّصحة ّشك يف إذا: ثاينالالنحو  :٩٨٢املسألة 
 حني كان سواء ،ّعىل أي حال ّالصحة فيه فاحلكم ـ ووجوده وقوعه أصل

ّاملحل املقرر جتاوز ّالشك قد  مل أم يليه الذي اجلزء يف ودخل اجلزء لذلك ّ
 فالتكبري ،التكبري ّصحة ّشك يفّ ثم ّكرب لإلحرام فمن .يدخل ومل يتجاوز
 قد يكن ومل القراءة ّصحة ّشك يف من وكذا ،بعد قرأ قد يكن مل وإن صحيح
 . ركع

 هذا حصل إذا ؛وقع ما ّصحة ّبالشك يف االعتناء بعدم ّالعام احلكم وهذا
 تطبيقات تّرم وقد. الفراغ بقاعدة الفقهاء لدى ّيسمى وقوعه ّالشك بعد

 .الصالة أجزاء استعراض خالل من له عديدة
 ّشك يفّ ثم ّمتوفرة ورشوطها الصالة بدأ إذا: ثالثالالنحو  :٩٨٣املسألة 

 ،الصالة أثناء يف  منهاٌيشء ّاختل أو صالته مع ّاستمرت هل الرشوط هذه ّأن
 .ّ بشكهِتنيع ومل مىض

 يف عنها انحرف هلّ أنه ّشك يفّ ثم لقبلةًمستقبال ل صالته بدأ من: ومثاله
 ؟ال أو السابقة األجزاء بعض
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 هلّ أنه ّتشك يفّ ثم لشعرها ساترة وهي صالهتا بدأت امرأة: آخر ومثال
ّ ألن ؛االعتناء مدوع ّامليض هو واحلكم ؟ال أم األثناء يف شعرها انكشف
 .السابقة احلالة بقاء األصل
 صدور أو املبطالت من ٍمبطل وقوع ّيشك يف  أن:ًأيضا ذلك أمثلة ومن
 .ذلكّ بكل يعتني الّ فإنه ،منه ٍمبطلة ٍزيادة

ّ 
 :هنا به ونريد ـ ّالشك كثري اإلنسان يكون قد:  رابعالالنحو  :٩٨٤املسألة 

ّيف كل ست صلوات  أو ،ّمرة ٍمتواليات ٍصلوات ثالثّ كل ّيشك يف كان من ّ
ّمتتالية مر  أو اجلزء هبذا أتى هلّ أنه يف اإلنسان ّشك هذا فإذا ـ تني وهكذاٍ

 . به أتى قدّ أنه  وافرتض،ِتنيع ومل مىض ؟كابذ
ّ خاص ومعنيٍيشء ّالشك يف كثري ّاملصيل يكون قد :٩٨٥املسألة   كتكبري ،ّ
  .التكبري هذا يف ّشكه يلغي ٍحينئذ أن وعليه ،غريه دون ـ ًمثال ـ اإلحرام

 ًتبعا حلالة االعتيادي اإلنسان حكم عليه جرى  آخرٍيشء ّشك يف ّوأما إذا
 . ّشكه

 الصدفة باب من املرء عىل رتاكميّالشك و رضيع قد :٩٨٦املسألة 
 يكون أن مثل ،والقلق األذى توجب ٍوطارئة ٍةّخاص لظروف ؛فاقّواالت

ٍمصابا بكارثة أو ،طاغية قوى ًمطاردا من  يوجبّ مما ذلك غري أو ،ائليةع ً
 جيري  وال،ّالشك بكثري يلحق ال وهذا بمثله، أصيبوا لو الناس ّالشك ألغلب

 قاعدة من ؛الرشعية القواعد سائر تستوجبه بام يعالج بل ،حكمه عليه
 . ذلك ّاملحل وغري ّالشك يف وقاعدة ،الفراغ وقاعدة ،التجاوز

ٍمرات ّالشك عدة له عرض أن بعد نسانّشك اإل إذا :٩٨٧املسألة  ّ أنه يف ّ
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ّ أنه عىل يبني أن فعليه ـ له تعريف من ذكرناه ملا ًوفقا ـ ّالشك كثري أصبح هل
 . بذلك اليقني له حيصلّ حتى ّالشك كثري ليس

ّالشك ثم احتمل كثريّ بأنه ٍيقني عىل كان إذا :٩٨٨املسألة   من يفعوّ أنه ّ
 له حيصلّ حتى ّالشك كثري يزال الّ أنه عىل  بنى،ً اعتيادياهّكش وأصبح ذلك
 .بالعافية اليقني

 ،ّبالشك االعتناء وعدم امليض فيها احلكم كان ٍحالةّ كل يف :٩٨٩املسألة 
 ،ًاّحق املشكوك أتى باجلزء قد يكن ملّ أنه انكشفّ ثم احلكم هذا ّاملصيل طبق إذا
  يصنع؟ فامذا

ّ وإال وتدارك، رجع ـ ًسابقا ّاملتقدم باملعنى ـ التدارك بإمكانه كان إذا :اجلواب
 ًركنا فالصالة كان  فإن؛ًركنا املرتوك اجلزء يكن مل ما صالته ّوصحت مىض
 .باطلة

 بام ّبالشك واإلتيان االعتناء هو فيها احلكم كان ٍحالةّ كل يف :٩٩٠املسألة 
 فأتى باجلزء احلكم هذا ّاملصيل قّطب  إذا،ّاملحل ّلشك يفا ًتبعا لقاعدة ّيشك فيه
 يكن مل ما ،صالته يف مىض ،ًسابقا أتى به قد كانّ أنه له ضحّاتّ ثم املشكوك
 ،ٍسجدات أربع سجد وقد سجدتني أو ،ّمرتني ّكرره وقد ًركوعا اجلزء ذلك
 .ٍعندئذ صالته فتبطل
ّ 

 وال ،له أثر فال الصالة من الفراغ بعد وقع ذاإ الركعات عدد ّالشك يف
 : أقسام عىل فهو ،الصالة أثناء يف كان ّوأما إذا .به ىعتنُي

 ًرشعا، ٍعالج إىل ٍوبحاجة ٍمبطل غري ومنه للصالة، مبطل هو ما منهألن 
 . ثالثة أقسام فهذه .ٍعالج إىل ٍبحاجة وليس ٍمبطل غري ومنه
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  عالج إ  ٍ اجة وال ًبطال  لصالةم ل س ّا شك ا ي: ّالقسم األول
 :يلما ي يف لّيتمث وهو

ّ وشك هّتشهد أكمل قد أو ،ّيتشهد وهو نفسه ّاملصيل جيدأن  :٩٩١املسألة 
 هذا مثل يف منه املطلوب ّالتشهد هو وهذا ـ الثانية الركعة من فرغ هلّ أنه يف

 ّالتشهد هذا وقع وقد ؛األوىل كعةالر منّ إال ناآلّ حتى يفرغ ملّ أنه مأ ـ املوضع
 هو هذا ّنأو ركعتنيّ صىل قدّ أنه عىل ّاملصيل يبني احلالة هذه ففي ؟ًسهوا منه

 أو ًثالثية صالته كانت إذا الثالثة الركعة ألداء ويقوم ،منه املطلوب ّالتشهد
 أن فعليه) ركعتني ذات( ًثنائية صالته كانت ّوأما إذا .يشء عليه وال ،ًرباعية

 .ّوتصح صالته ،وتسليمه ّتشهده كملي
 فيجد ـ ٍركعات أربع ذات ـ ًرباعية ًصالة اإلنسان ّيصيل  أن:٩٩٢املسألة 

 ما إىل الثانية الركعة جتاوزّ بأنه ٍيقني عىل وهو ّتشهده أكمل قد أو ،ّيتشهد نفسه
 ّالتشهد وه وهذا ـ الرابعة الركعة من فرغ هلّ أنه يفّ وشك ٍركعات من بعدها

 منه وقع وقد الثالثة الركعة يف يزال الّ أنه مأ ـ املوضع هذا مثل يف منه املطلوب
 عىل صالته ويكمل الرابعة يفّ أنه عىل يبني احلالة هذه  ففي؟ًسهوا ّالتشهد هذا
 .يشء عليه وال ،األساس هذا

 فيجد )ٍركعات ثالث ذات( ًثالثية ًصالة اإلنسان ّيصيلأن  :٩٩٣املسألة 
 وهذا ـ الثالثة الركعة من فرغ هلّ أنه ّويشك يف ،بالتسليم ًمشغوال نفسه

 الثانية الركعة يف يزال الّ أنه مأ ـ املوضع هذا مثل يف منه املطلوب هو التسليم
 ،أتى بالثالثةّ أنه عىل يبني احلالة هذه  ففي؟ًسهوا التسليم هذا منه وقع وقد

 . يهيشء عل وال تسليمه ويكمل
  عالج إ  و اجة  لصالةً مبطال ل س ّا شك ا ي: القسم ا ا 

ّوهذاالقسم من الشك خيتص بال  : كام ييل، وهورباعيةال صالةّ



 ٤٤٩ .............................................................................................  كتاب الصالة

 أو ،الثانية السجدة من رأسه ّاملصيل يرفعأن : األوىل الصورة :٩٩٤املسألة 
 منها فرغ التي ركعةال هذه أن ّيشك يفّثم  ـ ّاألقل عىل ـ فيها الذكر يكمل
 ،الريبّ حمل الثالثةو فيها، ريب ال نةّمتيق فالثانية ثالثة؟ أو ثانية هي هل: ناآل

 ٍمبطل ّ أييفعل أن وقبل ّويسلم، ّويتشهد بالرابعة، ويأيت ثالثة، اّهنأ عىل فيبني
 ّفيكرب ،تعاىل اهللا إىل ًقربة االحتياط صالة ّيصيلأن ًناويا  يقوم للصالة ٍومناف

ًمكلفا بالصالة كانن إ ،قيام من ًواحدة ًركعة ّويصيل اإلحرام بريةتك  ،قيام من ّ
ًومكلفا بالصالة القيام ًعاجزا عن كان وإن  ٍبركعة باإلتيان احتاط ً جالسا،ّ

 ،الواقع يف ٍركعات أربع ّشك فيها التي صالته كانت  فإن.ًجالسا ٍواحدة
ًومستحبة ًنافلة االحتياط صالة اعتربت  اعتربت ،ٍركعات ثالث كانت وإن .ّ
 .هلا لةّمكم االحتياط صالة

 ؟أربع أو ٍركعات ثالثّ صىل هل: ّيشكأن : الثانيةالصورة  :٩٩٥املسألة 
 أم الركوع أو القيام حال ّالشك منه َقعَوَأ سواء ـ األربع عىل يبنيّفإنه 

 .ّويسلم ّيتشهدّثم  ـ السجود من الرأس رفع بعد أم ،السجود
ًمكلفا بالصالة ّاملصيل كان وإذا  ٍبركعة االحتياط بني اخليار هنا فله ،ًقائام ّ

ًومكلفا  القيام ًعاجزا عن كان وإن .جلوس من بركعتني واالحتياط قيام من ّ
 . ًجالسا ٍواحدة ٍبركعة باإلتيان االحتياط فعليه ،ٍجلوس من بالصالة
طبق عليه ما انّ وإال ،ّيتشهد هوو ّاملصيل ّالشك عىل هذا يطرأ مل إذاّ كله هذا

 .)٩٩٢(ّتقدم يف املسألة 
 إكامل بعد واألربع الركعتني ّيشك بنيأن : الثالثةالصورة  :٩٩٦املسألة 
 ـ منها الرأس برفع أو الثانية السجدة من الذكر من بالفراغ وذلك ـ السجدتني

 ّممن ّاملصيل كان وإن. يامق من بركعتني ويأيت ّويتم الصالة األربع عىل فيبني
 .جلوس من بركعتني احتاط ،ًجالسا ّيصيل
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 واألربع والثالث الركعتني ّيشك بنيأن : الرابعةالصورة  :٩٩٧املسألة 
ً الّأو ويأيت ّويتم الصالة، األربع عىل فيبني السجدتني، إكامل ًأيضا بعد
 احتاط ،ًجالسا ّاملصيل نكاوإن . جلوس من بركعتنيّ ثم قيام، من بركعتني
 .ًجالسا ٍبركعةّثم ٍمن جلوس  بركعتني

 إكامل بعد واخلمس األربع ّيشك بنيأن : اخلامسة الصورة :٩٩٨املسألة 
 سجديت ويسجد ّويتم الصالة األربع عىل فيبني ـ ّاملتقدم باملعنى ـ السجدتني

 .السهو
 حال واخلمس األربع ّيشك بنيأن : سةالساد الصورة  :٩٩٩املسألة 

 ألنه ؛واألربع الثالث ّالشك بني إىل ّشكه يرجع وهبذا ،فيجلس القيام،
 هي كانت لو اّهنأ يعني وهذا ،وقطعها فيها كان التي الركعة هدم بجلوسه
 أربع له بقي فقد اخلامسة هي كانت ولو ،ركعات ثالث له بقي فقد الرابعة
 ويأيت ،ّويتم الصالة األربع عىل فيبني ،واألربع ثالثال بني ناآل فهو ،ركعات
 .الثانية الصورة يف ّتقدم ملا ًتطبيقا ؛ًجالسا بركعتني أو ًقائام ٍبركعة

 وهو واخلمس الثالث ّيشك بنيأن : السابعة الصورة :١٠٠٠املسألة 
 األربع عىل فيبني ،واألربع االثنتني ّالشك بني إىل ّشكه ويرجع فيجلس قائم،

 .الثالثة الصورة يف ّتقدم ًتطبيقا ملا ؛قيام من بركعتني ويأيت ّويتم الصالة
 واخلمس واألربع الثالث ّيشك بنيأن : ةثامنال الصورة :١٠٠١املسألة 

 ،واألربع والثالث االثنتني ّالشك بني إىل ّشكه ويرجع فيجلس ،القيام حال
من  بركعتنيّ ثم ،ٍقيام من بركعتني ًالّأو ويأيت ،ّويتم الصالة األربع عىل فيبني

 .الرابعة الصورة يف ّتقدم ً تطبيقا ملا؛ٍجلوس
 ،قائم وهو ّوالست اخلمس ّيشك بنيأن : ةتاسعال الصورة :١٠٠٢املسألة 
 ويسجد ،ّويتم صالته ،واخلمس األربع ّالشك بني إىل ّشكه ويرجع فيجلس
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 . اخلامسة الصورة يف ّتقدم اًتطبيقا مل ؛السهو سجديت
 من ىويستثن دناه،ّحد الذي بالعالج ّتصح الصالة التسع الصور هذه ففي
 : التالية احلاالت ذلك

 حدأل ّمعني ّللشاك ترجيح حصل إذا: ىلواحلالة األ :١٠٠٣املسألة 
 ّظن عىل غلب فإذا ـ هظنّ عىل فيعتمد ّبالظن ّيسمى ما وهو ـ االحتامالت

 أو رابعة أو ثالثة هي ناآل فيها هو التي الركعة هذه أن نظره يف حّوترج ّاملصيل
يشء  وال ،الركعات عدد يفبعلمه  يعمل كام ًمتاما ،هبظنّ عمل ـ ًمثال ـ ثانية
 .عالج إىل حيتاج وال ،عليه

ّشك وتردد إذا :١٠٠٤املسألة   هو هل: ناآل له عرض الذي أن ّاملصيل ّ
 .أساسه عىل ًا ويعملظنّ ذلك يكون ؟ّشك أوّظن 

ًالشك وخارجا يف ًطاِفرُم اإلنسانن كا إذا: ةثانياحلالة ال :١٠٠٥املسألة  ّ 
ًعىل نحو يشك عادة ،االعتيادية احلالة عن ّ ًمرة  ٍمتتالية ٍصلوات ثالثّ كل يف ٍ ّ
ّدة عىل األقل، أو يف كل ست صلواح ّ ّ ليه أن  وهكذا، فع...ّة مرتنيوات متتاليً

 عىل يبنيّ أنه  أي،ركعات من ّشك فيه بام أتى قدّ أنه ّيلغي شكه ويفرتض
ّشك  وإذا .الثالث عىل ىبن ،ثالث أو أتى بركعتني هلّ أنه ّشك يف فإذا .األكثر
 حيتاج وال ،يشء عليه وال ّوأتم صالته ،األربع عىل ىبن واألربع الثالث بني
ّاألقل وأتم صالته عىل ىبن ًمبطال للصالة كثراأل كان إذاّ إال ،عالج إىل  بدون ّ

 اخلمس عىل البناءّ ألن ؛األربع عىل ىبن ،واخلمس األربع ّشك بني فإذا .عالج
 .الصالة يبطل

 ًإماما أو الركعات عدد ّالشاك يف كان إذا: ةلثثااحلالة ال :١٠٠٦املسألة 
 عىل واعتمد إليه رجع ،للعدد ًبطاوضا ًحافظا مامهإ أو مأمومه ًمأموما وكان

 .ّالظن أو اليقني مستوى عىل حفظه كان سواء ،حفظه



 ١ج / الفتاوى الفقهية....................................................................................٤٥٢

ّ وشك النافلة صالة ّيؤدي ّاملصيل كان إذا: ةرابعاحلالة ال :١٠٠٧املسألة 
ٍأقل عدد عىل يبني أن لهّ فإن ركعاهتا، عدد يف يشء  وال صالته ويكمل ،ٍحمتمل ّ

 وال صالته  ويكمل،ًمبطال يكن مل ما ٍحمتمل ٍعدد أكرب عىل يبني أن وله .عليه
 .يشء عليه
  ا صالة به تبطل ّا شك ا ي :ا الث القسم

ّكل شك يف  :، وهي كاآليتالصالة به تبطل ،ّتقدم ما غري الركعات عدد ّ
 ّ أيعىل وومهه هظنّ يقع وال ؟ّ صىلكم ّاملصيل جيهل أن :١٠٠٨املسألة 

 .عاتالرك من عدد
 )ركعتني ذات( ثنائية صالة يف الركعات عدد ّيشك يف أن :١٠٠٩املسألة 
 ًقرينة جيد وال ،كاملغرب )ركعات ثالث ذات( ثالثية صالة أو ،كالصبح
ًتبعا  التسليم أو ّالتشهد يف نفسه جيد أن هبا ونعني .الركعات عدد عىل ًرشعية

 .)٩٩٣، ٩٩١ (سألتنيامل يف ّتقدم ملا
 أن دون رباعية صالة يف الركعات عدد يف ّاملصيل ّيرتدد أن :١٠١٠ملسألة ا

ّيتأكد ويتثب  الثانية الركعة وتكمل (ساملة ًكاملة الثانية الركعة وجود من تّ
) رأسه يرفع مل ولو هايف الذكر بإكامل وحتى ،الثانية السجدة من الرأس برفع
 فرغ التي الركعة هذه أن يف الثانية جدةالس من الرأس رفع ّشك بعد إذا كام
 السجدة من الرأس رفع ّشك بعد إذا وكام ؟الثانية أو األوىل هي هل ناآل منها

 ؟الثالثة أو الثانية هي هل ّيؤدهيا التي الركعة هذه ّأن يف ذلك قبل أو األوىل
 .دّمؤك غري ًكاملة الثانية الركعة وجودّ ألن ٍحينئذ تبطل صالتهّفإن 

 إذا ًكاملة الثانية الركعة وجود من تّالتثب ّللمصيل يمكن :١٠١١لة املسأ
 : طريقني ّبالشك بأحد َِينُم
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 من فرغ قدّ بأنه والعلم الوثوق له فيحصل ّ ويتأمل،رّيتدبأن : ّاألول
 . الثانية الركعة

ّيشك املصيلأن : الثاين  ووقع حدث هل: هذا ّتشهده أن يف ـ ّيتشهد وهو ـ ّ
 قدّ أنه عىل ًقرينة نفسه ّالتشهد فيجعل ؟الثانية بعد أو ،ًخطأ األوىل الركعة بعد

 منه الثانية الركعة صدور ّالشك يفّ ألن ،التجاوز ًتطبيقا لقاعدة ؛ركعتني أكمل
 يف والدخول ّحمله جتاوز اليشء بعد ّالشك يف عني هو ّالتشهد يف دخوله بعد
 ،ساملة ًكاملة الثانية الركعة وجود عىل بنين هباو ،التجاوز قاعدة فتجري ،غريه
 .)٩٩١( ةسألامل يف ّتقدم كام

 مل ولكنّه الركعات عدد ّشك يف ّللمصيل ّكلام حصل :١٠١٢املسألة 
 هذا عمل ،بالعدد ّالظن أو اليقني له فحصل رّوتدب ىّترو بل يستعجل
 .ًإطالقا ٍعالج إىل حيتج ومل صالته ّوصحت ،األساس
 هذا فارقه ما رسعان ولكن ،ّظن بالعدد له حصل إذا :١٠١٣سألة امل
ًا كامالّحتري ّوحتري ّالظن  كان  فإن.الثانية حالته أساس عىل عمل ،ٍترجيح بدون ً

ّالشك مما تبطل  عاجله ،عالج إىل بحاجة كان وإن .صالته بطلت ،الصالة به ّ
 . ّاملتقدمة التسع صورال يف ّقررناه ًتبعا ملا ؛املناسب بالنحو
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 تبطل ال بياهنا ّتقدم التي التسع الصور من ٍصور سبع ّالشك يف ّ أنبنا ّمر

ّ وإال ّصحت هبا عوجلت فإذا االحتياط، بصالة تعالج أن رشيطة الصالة به
 .بطلت

 

ّيف الركعات املتقدمة يف ّ الظاهر عدم وجوب عالج الشك :١٠١٤املسألة 
ّام جيوز قطع الصالة التي شك فيها املصيل ّالقسم الثاين بام ذكرناه هناك، وإن ّ

 .بعد ذلك الصالةّبفعل املبطل املنايف هلا، ثم استئناف 
ّسلم، فالبد له من ّ حتى ّنعم، لو مىض يف صالته عىل طبق ما تقدم  عالجهاّ

 .االحتياط بصالة
 ولو ـ ّللمصيل ّتبني إذا  صالة االحتياطوجوب يسقط :١٠١٥املسألة 

 صالته ّنأ و،األكثر عىل البناء يف ٍّحق عىل كانّ أنه  ـصالته من غاالفر بعد
 ،قطعها أمكنه ،االحتياط صالة أثناء يف وهو ذلك له ّتبني وإذا ساملة، ٌكاملة
 .ركعتني ًنافلة إمتامها وأمكنه

 ّ يشك يف:ً مثال.ناقصة كانت صالته ّ أنّلمصيلل ّيتبني قد :١٠١٦املسألة 
ّ أهنا ّيتأكد منّ ثم صالته ويكمل األربع عىل فيبني ،أربع أو ركعات ثالثّأهنا 
  االحتياط؟ صالة ٍحينئذ وجوب يسقط فهل ،ركعات ثالث كانت
 : التالية احلاالت استعراض خالل من احلكم ضحّيت

 هذه يف وعليه ،االحتياط بصالة البدء قبل صالنق له ّيتبنيأن : األوىل
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 صالته إلكامل ويقوم ،وتسليم ّتشهد من منه وقعّ عام النظر ّيغض أن احلالة
 الركعة يف ّاملصيل يقرأه ما فيها ويقرأ ،اإلحرام تكبرية هلا ّيكرب ال ٍرابعة ٍبركعة
غري وبعد انتهاء الصالة يسجد سجديت السهو للسالم الذي وقع يف . الرابعة
 .ّحمله
 ؛قيام من ّيؤدهيا وهو االحتياط ركعة أثناء يف النقص له ّيتبنيأن : لثانيةا

ً، وإن كان األحوط وجوبا أن يأيت يشء عليه وال لصالته ًمكملة فيفرتضها
  .ّبعد ذلك بسجديت السهو للسالم الذي وقع يف غري حمله

 وهو فيها يركع أن قبل االحتياط صالة أثناء يف النقص له ّيتبنيأن : لثالثةا
 الرابعة بالركعة ويأيت ويقوم ،منها أتى به ما  فيهمل،ٍمن جلوس ّيؤدهيا

 يف ّاملصيل يقرأه ما فيها ويقرأ ،اإلحرام تكبرية بدون صالته لتكميل الناقصة
ّ، ثم يسجد سجديت السهو؛ ملا تقدماألخرية الركعة ّ. 

 وهو هايف ركع أن بعد اطاالحتي صالة أثناء يف النقص له ّيتبنيأن : الرابعة
ًحينئذ وجوبا به  واألجدر،ٍمن جلوس ّيؤدهيا  .جديد من الصالة يستأنف أن ٍ

 ،االحتياط صالة من الفراغ بعد النقص ّللمصيل ّتبنيإن  :١٠١٧املسألة 
 .ّعىل أي حال يشء عليه فال

 ما منه يصدر أن قبلو ،صالته يف ّوسلم ّاملكلفّ صىل إذا :١٠١٨املسألة 
 قد كان ألنه ؛الرابعة الركعة عىل ىبنَ هلّ أنه ّالشك يف له عرض ٌمبطل هو
 ،بعده يشء عليه وال صالته خامتة هذا تسليمه يكون كي كذلك نهاّتيق أو هاظنّ
 عىل ىوبنَ واألربع الثالث ّشك بني ألنه ؛الرابعة الركعة عىل ىبنَ قد كانّ أنه أو

 جتب فهل ،هذا افرتضنا إذا ؟االحتياط بصالة يأيت أن يهعل يكون كي األكثر
  االحتياط؟ صالة احلالة هذه يف

 سواء ،ٍقيام من ٍبركعة حيتاطًفعال أن ّالشاك  هذا عىل جيب ،نعم: اجلواب
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 مع ّسلم أم ،واخلامتة األخري هو هذا سالمه ّبأن ًجازما ّسلم قد ّسلم حني كانأ
ّالشك والرتدد ّ. 

 ّأداها هل: أنه يفّ وشك االحتياط صالة عليه وجبت نَم :١٠١٩املسألة 
 ال أو ،هبا اإلتيان عليه جيب فهل ؟تهّذم يف تزال  ماأو ،عهدهتا عن وخرج
 جيب؟

 أن بعد أو ،الصالة وقت خرج أن ّالشك بعد هذا له حصل إذا: اجلواب
 ٍكيشء ـ ّتامة تكن مل لو أبطلها ما التسليم بعد منه صدر وقد ّاملصيل منها فرغ
   عليه جيب فال ـ ًرأسا الصالة صورة يمحو ما أو الوضوء موجبات من

 عن وخيرج هبا يأيت أن فعليهّ وإال ،صالته ومضت ،االحتياط بصالة اإلتيان
 . عهدهتا
 

 أو قيام من ًركعة تكون ًتارة ،االحتياط صالة أن ّتقدم :١٠٢٠املسألة 
 .ٍمن جلوس وركعتني قيام من ركعتني تكون  وأخرى،ٍمن جلوس ركعتني

 من أو ركعة من ّاملكونة للصالة ّالعامة الصورة هي ـ ّعىل أي حال ـ وصورهتا
 .ركعتني

 ًورشوطا ًأجزاء الفريضة صالة يف جيب ماّ كل االحتياط صالة يف وجيب
 صالة ّاملصيلّ فإن ؛ةالفاحت يف اجلهر كذلك و؛ فإهنا غري واجبة،السورةّإال 

 . ًدائام بالفاحتة خيفت االحتياط
 ٌيشء االحتياط بصالة االبتداء قبل ّاملصيل من صدر إذا :١٠٢١املسألة 

 ذلك منه صدر لو كام ،أساسها من صالته بطلت ،هايف يقع حينام الصالة يبطل
 .جديد من ويستأنفها الصالة يعيد أن عليه ووجب ،أثنائها يف املبطل
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ّ 

 ًجهال أو ًسهوا أو االحتياط صالة ًشيئا يف زاد أو ترك إذا :١٠٢٢املسألة 
 ّتقدم وقد الفرائض، من ٍفريضة ةّيأ يف زاد أو ترك لو ما حكم  فحكمه،ًعمدا
 . اخللل يف احلكم هذا بيان

 كفى ،االحتياط صالة بطالن احلكم هذا  اقتىضّكلام :١٠٢٣املسألة 
 .جديد من الصالة أصل يستأنف أن ّاملكلف

 حتكمه االحتياط صالة من ٍواجب ٍفعل أو ٍقول ّالشك يف :١٠٢٤املسألة 
 قد ن كانإ :ًفمثال .ًآنفا بنا تّمر التي الصالة واجبات يفّك الش أحكام نفس
 مىض ،له التايل اجلزء يف والدخول املشكوكّل  حمجتاوز ّالشك بعد هذا حدث
 ،الالحق اجلزء يف ّاملحل والدخول جتاوز قبل حدث وإن .عليه ءيش وال
 . فريضة ةّيأ يف ذلك حدث لو كام ًمتاما ؛أعاد

 عىل بنى ،الثنائية االحتياط صالة ركعات عدد ّشك يف إذا :١٠٢٥املسألة 
ٍوحينئذ  ،والثالث الركعتني ّكالشك بني ،ًمبطال هلا راألكث يكونأن ّ إال ،األكثر

ّيبني عىل األقل لكي تصح صالته ّ. 





 
 

 

 

 

 ًاّنص دّومؤك وطيد واستحباهبا اإلسالم، ّأهم شعائر من ةاجلامع صالة
 مجيع وعند اإلسالم دين برضورة االستحباب هذا ثبت بل ،ًمجاعاإو

 من الكثري جرأ يفوق وقد ،عظيم تعاىل اهللا من وثواهبا رهاجأو املسلمني،
ًمظهرا حقيقيا  وأعطت اجلامعة ّوكلام ازدادت .ّاملستحبات ّوجل الواجبات ً

ّارتفعت شأنا وجل ّواملصلني املسلمني عّلتجم  .ًت ثواباً
 تُيف مل التي يأ (منها احلارضة ؛اليوميةوهي أفضل ما تكون يف الفرائض 

 صالة ّأخص وبصورة ،احلارضة وباخلصوص ،والفائتة) بعد هلا تّاملؤق هاُوقت
 .والعشاء واملغرب الصبح
 

 لصالته يكون أن بدون اإلنسان ّيصيل أن أحدمها: أسلوبان هلا الصالة
 التي وهي ،ملنفردّآخر، وتسمى هذه بصالة ا ٍ شخصبصالة رشعي ارتباط
 .ورشائطها وأجزاءها اصورهت ّتقدم فيام عرفنا

 يف ًوقدوة ًإماما له آخر ٍّمصل ّيتخذ منأن ًناويا  اإلنسان ّيصيل أن :واآلخر
 الصالة هذا ّوتسمى وقيامه، ،وسجوده ،وركوعه ،حركاته يف فيتابعه ،صالته
 ّويسمى، باالقتداء نيّاملصلي هذين بني تقوم التي والعالقة ،اجلامعة بصالة
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ًمقتديا ومأموما ّاألول ًرشعا  تعبري ذنإ فاالقتداء. ًماماإو به ًىمقتد  والثاين،ً
 ّيأتم به أن ينوي عندما اإلمام وبنيبينه  املأموم ينشئها التي العالقة تلك عن

 . بصالته ويقتدي
 )اإلمامأي ( به ىَاملقتد وصالة) املأموم: يأ( املقتدي صالة منّوكل 

 أعظم من وهي ،اجلامعة ةصال بذلك ّيؤديان امألهن ؛املنفرد صالة من أفضل
 . التمهيد يف عرفت كام ّاملستحبات
 :التالية النقاط ضمن أحكام من اجلامعة بصالة قّيتعل ما سنرشح ييل وفيام

 .االقتداء فيها جيوز التي الصلوات ـ ١ 
 . االقتداء كيفية ـ ٢ 
 . االقتداءرشوط ـ ٣
 .فرداملن وصالة اجلامعة صالة بني الكيفية يف الفوارق ـ ٤ 
 . اجلامعة صالة عىل ّاملرتتبة األحكام ـ ٥ 

 

 الصلواتّ كل يف اجلامعة صالة وإقامة االقتداء جيوز :١٠٢٦املسألة 
 وغريها، اآليات وصالة اجلمعة وصالة اليومية الصلوات من الواجبة
 .ً األحوط وجوباعىل الطواف صالة الواجبة الصلوات من ويستثنى

 ولوّ حتى بطبيعتها ّاملستحبة الصلوات يف االقتداء جيوز ال :١٠٢٧املسألة 
 ويستثنى وغريها، اليومية النوافل بني ذلك يف قفر وال ونحوه، ٍبنذر وجبت

 ٌجائز مجاعة اقامتهاّ فإن ؛العيدين صالة وكذلك ،االستسقاء صالة ذلك من
 .ةّمستحب كانت ولوّحتى 

 الصلوات ًواجبا يف ًرشطا ليس ًمجاعة الصالة إقامة :١٠٢٨املسألة 
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 ّتصح صالة فال ؛جتب حيث العيدين وصالة اجلمعة صالة يفّ إال الواجبة
 .مجاعة بإقامتهاّ إال الواجبة العيدين صالة وال اجلمعة

 وجوهبا  سقط،ًامنفرد الفريضة صالة اإلنسانّ صىل إذا :١٠٢٩املسألة 
  عىل،ًمأموما ًإماما أو ًمجاعة يعيدها أن املذكور ّللمصيل ّيستحب هذا مع ولكن
 . ّمرة لّألو الفريضة صالة ّاألقل يامرس عىل واحد مأموم اجلامعة يف يكون أن

 ذلك وبعد ،ًمجاعة أعادهاّثم ًمنفردا  ّاملكلفّ صىل إذا :١٠٣٠املسألة 
 .وبدل عوض فالثانية ،باطلة كانت األوىل تهصال أن له انكشف

 الصلوات منً معا املأموم وصالة اإلمام صالة كانت إذا :١٠٣١املسألة 
 ٍنوع من الصالتان تكون أن يعترب فهل ،اجلامعة صالة فيها زوجت التي الواجبة
 االقتداء جيوز أو ـ ًمثال ـ آيات صالة أو صبح صالةً معا كانتا إذا كام ،واحد

  الصالتان؟ اختلفت ولو ًمجاعة ّوتصح الصالة
 أن قبيل  من؛ًأيضا الصالتني اختالف مع االقتداء جيوز بل: اجلواب

 بمن الظهر ّيصيل ومن وبالعكس، العشاء ّيصيل بمن املغرب ّيصيل من يقتدي
 من الفائتة يقيض بمن يومه من احلارضة ّيؤدي ومن وبالعكس، العرص ّيصيل
 يقيض  ومن،ًمسافرا يقرصها ًحارضا بمن الصالةّ يتم ومن لعكس،وبا أمسه
 ومن وبالعكس، فاتته التي العرص صالة يقىض بمن فاتته التي املغرب صالة
 اإلمام منّ كل دام ما ،وهكذا ...الزلزلة صالة ّيصيل بمن الكسوف ّيصيل

 .واجبة ًصالة يامرس واملأموم
 اختالف عم االقتداء جواز من يأ (ذلك من ىيستثنَ :١٠٣٢املسألة 
 الصالة أو اآليات صالة أو العيدين صالة ّيصيل اإلمام كان إذا) الصالتني

 نوع من ٍصالة يفّ إال ٍحينئذ به يقتدي أن للمأموم جيوز الّ فإنه األموات، عىل
 . اإلمام ّيصليها التي الصالة
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 صالة أو اآليات صالة أو العيدين ًمأموما صالة ّيصيل أن يريد من أن كام
 يف األمر وكذلك ،الصالة نفس ّيؤدي بمنّ إال يقتدي أن له جيوز ال ،األموات
 وكذلك ،ًجائزا ليس غريها ّيصيل بمن فيها االقتداءّ فإن ؛االستسقاء صالة
 .االستسقاء صالة ّيصيل بمن ـ ًمثال ـ اليومية الصلوات ّيصيل من اقتداء

 من فوائت عليه أن ّيشك يف اإلنسان كان إذا: تسأل دق :١٠٣٣املسألة 
 بمن يقتدي أن له جيوز فهل ،ًاحتياطا ّيصليها أن وأراد السابقة اليومية صلواته
 أن جيوز وهل ؟الفريضة ّيصيل من به يقتدي أن جيوز وهل الفريضة؟ ّيصيل
  ًمتاما؟ مثله ًمشكوكة فوائت ّيصيل من به يقتدي

 وال الفريضة، ّيصيل بمن يقتدي أن له جيوز صالشخ هذا ّنإ: اجلواب
 واجبة، صالته أن ّمتأكد من غري دام ما به يقتدي أن الفريضة ّيصيل ملن جيوز
 ًمشكوكة فوائت ّيصيل بمن يقتدي أن ًمشكوكة فوائت ّيلصي ملن جيوزال  كام

 مدين مامهإف الصالة ًمدينا بتلك كونه حالة يفّ بأنه يعلم كان إذاّ إال ًأيضا
 ٍماء من والعرص للظهر آّتوض قد الشخصني كال كان إذا كام ًأيضا، بصالته
 كان هلً معا به آّتوض الذي املاء أن يف اّشك النهار ذهاب وبعد ،ياّوصل ٍواحد

 جيوز احلالة هذه مثل ففي بالقضاء، ًاستحبابا حيتاطا أنا دارأًنجسا و ًطاهرا أم
 .باآلخر االقتداء ّلكل منهام

 ّللشك يف ًعالجا االحتياط ركعة ّيصيل اإلنسان كان إذا :١٠٣٤املسألة 
 ٍاحتياط ركعة ّيصيل بمن أو الفريضة ّيصيل بمن هؤاقتدا جيوز فهل ،صالته
  به؟ يقتدي أن الفريضة ّيصيل ملن جيوز وهل أيضا؟

 ركعة ّيصيل بمن وال ،الفريضة ّيصيل بمن يقتدي أن له جيوز ال: اجلواب
 .به يقتدي أن الفريضة ّيصيل ملن جيوز وال ،احتياط

ّ ثم ٍيومية ٍصالة يف بآخر ٌشخص يقتدي قد :تقول  قد:١٠٣٥املسألة 



 ٤٦٣ .............................................................................................  كتاب الصالة

 بني اّشك إذا كام ،ٍعىل نحو واحدً معا هلام الركعات عدد ّالشك يف يعرض
 ركعة ألداء وقاما صالهتام من وفرغا األكثر عىل يانفب واألربع الثالث
 ووه هذه االحتياط ركعة يف مامهإب اقتداءه املأموم يواصل فهل اط،االحتي
ًأيضا  هبا مدين مامهإف ًناقصة صالته وكون ًمدينا هبا كونه حالة يفّ أنه يعلم
  السبب؟ لنفس

 ّباملكلف األجدر ّولكن ،حمتمل احلالة هذه يف االقتداء جواز ّنإ: اجلواب
 تعترب صالةال نقص عدم حالة يف االحتياط ركعةّ ألن يقتدي، ال أن ًوجوبا
 .ّاملستحبة الصالة يف اقتداء وال ؛ّمستحبة ًصالة

 ورأيت ـ ًمثال ـ الفريضة صالة ّتؤدي أن تريد كنت إذا :١٠٣٦املسألة 
ًمصليا توافرت  أن ّتعلمّ حتى به ِتقتد ّتأتم وال فال ،بالكامل اإلمامة رشوط فيه ّ

 عّيتطو كان امّفرب هبا، االقتداء جيوز التي اجبةالو الصلوات من هذه صالته
 كان إذا كام ،واالئتامم االقتداء فيها جيوز ال ًواجبة صالة ّيؤدي أو لّويتنف
  .ـًمثال  ـ الطواف ةصال يقىض

 : طارئة ألسباب اإلنسان عىل اجلامعة صالة جتب قد :١٠٣٧املسألة 
 ًمنفردا ملاّ صىل فلو ،النطق يءبط كانو ّاملكلف عىل الوقت يضيق نأ :منها
 رسيع مامإًمأموما ب ّصالها ولو .ركعةّ حتى للصالة ّاملحدد الوقت من أدرك
 يقرأ ال املأموم ّنإف (ّيأتمأن  ـ هذه واحلالة ـ عليه فيجب ركعة، ألدرك النطق
 ). سيأيت كام اإلمام عىل القراءة يف لّويعو

 ّحلّ حتى ذلك أمهل وقد للقراءة ّتعلم إىل بحاجة ّاملكلف يكون أن :ومنها
 القراءة عىل احلفاظ مع منفردة بصورة ّيصيلً فعال أن يسعه وال الصالة وقت
ّيأتم ويعو أن يسعه ولكن  ـ هذه واحلالة ـ عليه فيجب ،اإلمام عىل القراءة يف لّ
 . ّيأتم أن
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ّ مما هذا نحو أو ،ذلك عىل باهللا حيلف أو ،ًمجاعة الصالة ينذر أن :ومنها
 .طارئ ٍوجوب إىل ّيؤدي

 

 يف آخر ٍبشخص ٍشخص اقتداء من ّتتكون اجلامعة صالة أن عرفت
 . االقتداء فيها جيوز التي احلاالت عرفت كام ،الصالة
 تكبرية ّيكرب حني املأموم ينوي أن عن عبارة فهو نفسه ّأما االقتداءو

 ذلك ونحو ،خلفه ّيصيل أو ،به ًّامؤمت أو ،اإلمام ًمقتديا هبذا ّيصيلّ أنه اإلحرام
 ،ًمقتديا صار ،كذلك املأموم نوى فإذا . واحدٍيشء إىل هتدف التي املعاين من

 اإلمام كان سواء مجاعة، صالة صالهتام  واعتربت،ًإماما به ىَاملقتد وصار
 نوى رفيقه ّ بأنّباملرة ًجاهال كان لو وحتى ،ال ًإماما أو يكونّ ألن ًقاصدا

 .اإلمام ةّبني ال املأموم ةّبني تنشأ اجلامعةّ فإن ،به قتداءاال
 يكونأن ّالبد  ،ًمجاعةّ إال زوجت وال ترشع ال التي الصلوات يف ،أجل
 .مرشوع غري ًقاصدا ألمر لكانّوإال  ،ًإماما ّيصليهاّ أنه ًملتفتا إىل فيها اإلمام

 ّاملكلف هاّصال ٍفريضة ّأي يف وكذلك ،اجلمعة صالة يقيم من :ومثاله
ًإماما استحبابا يعيدها أن وأراد ً . 

ًمعينا  ًشخصا االقتداءّ نية عند املأموم ّيعنيأن ّالبد  :١٠٣٨املسألة   نوييّ
 أن بدون ما بإنسان وال ،ًمعا بشخصني االئتامم ينوي أن جيوز فال ،به االئتامم

 . وذاك هذا يف نهّيعي
 يشري أن يكفي بل ،باالسم نهّيعي أن الرضوري من ليس :١٠٣٩املسألة 

ًحمددة ًإشارة بقلبه إليه  أن سيأيت إذ (فيه الالزمة الرشوط ّتوفر من دهّتأك بعد ّ
 ). تعاىل اهللا شاء نإ بعد فيام نوضحها رشوط فيه ّتتوفر أن جيب اجلامعة مامإ
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 بعد ّفتبني زيدّ أنه ًعتقدام الواقف باإلمام االقتداء نوى إذا :١٠٤٠املسألة 
ًأيضا  ًجديرا باإلمامة عمرو كان إذا وائتاممه صالته ّصحت ،عمروّ أنه ذلك

 . اجلامعة مامإ يف الالزمة الرشوط فيه ّوتتوفر
 وال ،باآلخر االقتداء منهام ٌّ كلينوي أن لشخصني جيوز ال :١٠٤١املسألة 

 . بثالث االقتداء رهدوب ينوي بمن االقتداء شخص ينوي أن
 يف ينويأن ًمنفردا  صالته بدأ الذي ّللمصيل جيوز ال :١٠٤٢املسألة 

 . صالته بداية يف ذلك ينوي أن لإلنسان ّوإنام جيوز واالقتداء، االئتامم األثناء
 بداية مع باالقتداء ّاملصيل يبدأ أن الرضوري من ليس :١٠٤٣املسألة 

 أن وله اإلحرام، بتكبرية مامهإ املأموم يسبق ال أن ّوإنام املهم مام،اإل صالة
 يف به يلتحق أن وله اإلمام، يركعّ حتى شاء متى األوىل الركعة يف به يلتحق
ًواقفا ناويا االقتداء ّيكربّ بأن الركوع أثناء  اإلمام يكون أن رشيطة يركعّ ثم ً

 ركعة ّ أيأو الثانية الركعة يف به لتحقي أن وله ركوعه، حني إىل الركوع ًباقيا يف
 . يأيت تفصيل عىل ؛أخرى

 يف باإلمام االقتداء ينوي أن للمأموم جيوز هل :تسأل قد :١٠٤٤املسألة 
 أو عنه يفرتقّثم  ـ ركعتني أو صالته ًمثال من ًواحدة ًركعة ـ صالته من ٍجزء
  ؟ٍبحال عنه يفرتق أن له جيوز ال

 ،صالته ركعات اإلمام ينهي أن قبل املأموم ركعات انتهت إذا: اجلواب
 يقيض بإمام املغرب صالة ّيأتم يف من: ذلك ومثال عنه، يفرتق أن له جاز
 . عنه فينفرد ركعة اإلمام وعىل الثالث ركعاته من فيفرغ ،الظهر صالة

 أن له جاز ،صالته ركعات املأموم ينهي أن قبل اإلمام ركعات انتهت وإذا
 شخص: ذلك ومثال .ًمنفردا ليكملها ويواصلها بصالته وينفرد عنه قيفرت
 فيفرغ الثانية ركعته يف واإلمام اجلامعة صالة يف دخل ًمأموما وقد الظهر ّيصيل
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 الظهر ّيصيل شخص: آخر ومثال ركعة، املأموم وعىل ركعاته من اإلمام
 املأموم عىلو ركعاته من اإلمام فيفرغ ًقضاء الصبح ّيصيل ًمأموما وإمامه

 . ركعتان
 فاألجدر ،الصالة من ةّبقيً معا واملأموم اإلمام عىل يزال ال كان ّوأما إذا

 ،وثواهبا اجلامعة صالة عىل ٍدةّمؤك بصورة حيافظ أن أراد إذا ًاحتياطا باملأموم
 . الصالة أثناء يف ويفرتق إمامه عن فردني الأن 

 ،والتسليم ّللتشهد إمامه مع جيلس عندما املأموم انفراد ذلك من ويستثنى
 .اإلمام فراغ قبل الصالة من والفراغ ّبالتشهد لّيعج أن لهّفإن 

 : حالتان فهناك ،ذكرناه ما خالف عىل املأموم انفرد إذا :١٠٤٥املسألة 
 من ذلك نوى قد يكن وملً فعال باله عىل خطر قد االنفراد يكونأن : األوىل

 من الركوع قبل االنفراد هذا كان وإذا .صحيحة فصالته ،الصالة بداية
 أن بعد كان وإذا املنفرد، يقرأ كام يقرأ أن عليه وجب ،الثانية أو األوىل الركعة
 قد يكون ال أن رشيطة ولكن ،يشء عليه ًمنفردا وال صالته يف فيميض ركع
 يف يادةالز ًأحيانا للمأموم غتفرُي حيث (الركن يف بزيادة ائتاممه فرتة يف طّتور

 إعادة فعليه ،كذلك طّتور قد كان ّوأما إذا) تعاىل اهللا شاء إن سيأيت كام الركن
 .الصالة

 :بمعنى ؛االنفراد إىل االئتامم من لالنتقال البداية ًناويا من يكونأن : الثانية
 ًمثال ـ القنوت يف ينفرد أن ينوي وهو القراءة يف عليه لّوعو باإلمام اقتدىّأنه 

 ،جديد من الصالة يعيد أن عليه وهذا .وركع عنه انفرد اإلمام نتق وعندماـ 
 .حينئذ عليه إعادة فال ،ذلك له جيوزّ أنه الصالة ًمعتقدا حني كان إذاّإال 

 آخر إمام إىل ـ ّيصيل وهو ـ إمامه يرتك أن للمأموم جيوز ال :١٠٤٦املسألة 
 .اآلخر إىل أحدمها من صالته وسط يف يعدلّ بأن ،واحدة ٍصالة يف
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ً إذا صار املصيل منفردا بعد االئتامم:١٠٤٧املسألة   فال جيوز له أن يعود ،ّ
 .إىل ما أعرض عنه

 ،هي حيث من الصالة ّصحة يف أساس رشط القربة نية :١٠٤٨املسألة 
 سنُحي أن بقصد ًمجاعةّ صىل فمن .واالقتداء اجلامعة ّصحة يف ًرشطا وليست

 ًتأييدا إلمام أو ،الشيطان ّالشك ووسوسة من الفرار بقصد أو ،القراءة تقنُوي
 أو ّاملتعلم جرأ وله صالته، ّصحت ،بذلك ًعزازا للدينإو الصالح اجلامعة
ّتبعا لنيته، والصالح اخلري ألهل دّياملؤ أو ،اخلناس وسوسة من ّالفار ثواب ً 
 .اجلامعة ثواب من يشء له وال

 عجابإ وكسب نّبالتدي التظاهر بقصد ًمجاعةّ صىل من :١٠٤٩املسألة 
 والرياء ،ٌرياء ألنه ؛األساس من ًباطلة صالته وكانت ًآثام كان ،بعبادته الناس

 إىل بالنسبة ذلك أن غري ،اإلمام يف يقال هُواليشء نفس ّتقدم، كام العبادة بطلُي
 من ّنيته ويصون ،هاّضد نفسه نّحيص أن له ينبغي التي املزالق من اإلمام

 . الشيطان وساوس
 كان هل: فشك ًمجاعة ونّيصل أناس وسط نفسه رأى من :١٠٥٠املسألة 

 وزن  وال،ًمنفردا ّ أتم صالته؟ًمنفردا الصالة نوى أو واجلامعة االئتامم نوى قد
 اجلامعة منُما تشعر به حالة اإلنسان الواقف يف : ونعني به. احلال لظاهر هنا
 .مأمومّأنه 

ّ نية عن لَعدّ أنه ّشك يف الصالة أثناء ويف ،بإمام ّائتم إذا :١٠٥١املسألة 
 . السابقة ّنيته عىل بقي ،يعدل مل أو االئتامم
 
 ّتوفرت إذاّ إال  ـاجلامعة ّتصح صالة ال وبالتايل ـ ًرشعا ّيصح االقتداء ال

 : التالية الرشوط
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 أو ،اإلحرام تكبرية ّيكرب ُواإلمام باإلمام املأموم يقتدي أن :ّاألول الرشط
 راكع أو ،الركوع إىل اهلوي وقبل القراءة بعد أو ،األوىل الركعة يف يقرأ واقف
 يف به االقتداء جيوز الركوع من رأسه اإلمام يرفع مل فام .رأسه يرفع أن قبل

 أو قائم وهو األخرى الركعات يف هب االقتداء جيوز وكذلك األوىل، الركعة
 االقتداء جيوز فال ،الركوع من رأسه برفع الفرصة وتفوت .راكع وهو

 إىل هويه أو الركوع من رأسه اإلمام رفع عند اجلامعة صالة يف والدخول
 . جديدة لركعة اإلمام يقوم أن إىل ينتظر أن فعليه ،ٍوقتئذ أدركه فمن .السجود

 الركعة يف واإلمام اجلامعة صالة إىل اإلنسان وصل إذا :١٠٥٢املسألة 
 فضل يدرك أن أراد ٍحينئذ إذا اإلنسان بإمكانّ فإن ،ّيتشهد جلس قد األخرية
 مع جيلسّ ثم قائم وهو ًناويا االقتداء اإلحرام تكبرية ّيكرب أن وثواهبا اجلامعة
ًدينيا حمبوبا هللا ًكالما باعتباره ّويتشهد اإلمام  من لصالته قام ،اإلمام ّسلم ذافإ .ً
 . ًمنفردا صالته ىّوأد ،اإلحرام تكبرية تكرار إىل ٍحاجة غري

 من الثانية أو األوىل السجدة يف وهو اإلمام أدرك إذا :١٠٥٣املسألة 
 ،السجود إىل وهيوي ّفيكرب ،ذلك بمثل يقوم أن أمكنه ،األخرية الركعة
 ،لصالته قام ،اإلمام فرغ وإذا .السابقة ةّالني فسبن اإلمام مع ّويتشهد فيسجد
 هذه يف اإلحرام تكبرية جتديد إىل احلاجة الحتامل ؛ّيكرب أن عليه جيب ولكن
 . احلالة

 حالة يف باجلامعة للملتحق يعطيّ إنام االستثناء هذا أن يتضح وهكذا
 من ذلك حيتسب وال ،اجلامعة ثواب األخرية الركعة من والسجود ّالتشهد
 رأسه يرفع أن قبل اإلمام إدراك ّالبد من ،الصالة من حيتسب فلكي .الصالة

 .الركوع من
 اإلمام ابتداء مع املأموم ركوع من األدنى ّاحلد اقرتن إذا :١٠٥٤املسألة 
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ًراكعا  اإلمام كان وإذا .االقتداء ّصحة يف ذلك بكفاية يقني فال ،رأسه برفع
 له ّتبنيّ ثم اإلمام يدركّ أنه ًمعتقدا ّوكرب وركع به االئتامم املأموم فنوى

 . مجاعة ًمنفردا ال صالته ّصحت ،العكس
 أن ّشك يف ركع حني  ولكنّه،ًراكعا اإلمام يدركّ أنه ًمعتقدا ّكرب وركعوإن 
 .مجاعة ّتصح صالته ؟الركوع من ًرافعا رأسه ًراكعا أو كان هل: اإلمام

: ّوترددّ وشك ،راكع واإلمام اجلامعة صالة إىل وصل اإذ :١٠٥٥املسألة 
ّكرب تكبرية وي ينوي أن فله ؟ال أو ّكرب وركع ًراكعا إذا اإلمام يدرك هل
 كصالة ّصحتّ وإال ،ًمجاعة صالته ّ صحت،ًراكعا أدركه  فإن.ويركع ماحراإل

 .منفرد
 انتظر إذا الفوات ًراكعا وخاف اإلمام اإلنسان وجد إذا :١٠٥٦املسألة 

 إىل ركوعه يف ويميش ويركع ّيكرب أن أمكنه ،ّاملصلني صفوف إىل يصل أن إىل
مل يمهله اإلمام قام بقيامه ومشى إىل اجلامعة، وإن مل يمهله اإلمام   فإن،ّالصف

 وعدم ،القبلة عن االنحراف عدم رشيطةًأيضا مشى بعد قيامه عن السجود، 
 .ًبعيدا عنها صالته بدأّ أنه سوى ،اجلامعة تواجبا من ٍواجب ّيأب خاللاإل

 أن بأمل اجلامعة بصالة ّاملصيل فيها يلتحق ٍحالةّ كل يف :١٠٥٧املسألة 
 اجلامعة، فاتته فقد ،رأسه ورفع اإلمام أعجله إذا رأسه رفع قبل اإلمام يدرك

ّوعندئذ يتخري ّمنفردا وتصح منه صالته يواصل أن بني ٍ  إىل يعدل أن وبني ،ً
 النافلة قطع شاء وإن ،شاءن إ بالكامل ّويصليهاًحقيقة  ًنافلة فينوهيا النافلة
 . الحقة ٍركعة يف باإلمام والتحق

 كالركوع :أفعال فيها الصالة أن ذلك ؛فعالاأل يف املتابعة: الثاين الرشط
 .ّوالتشهد والذكر الفاحتة كقراءة :وأقوال ،واجللوس والقيام والسجود

 ،بركوعه فريكع ،أفعاله يف َاإلمام ُاملأموم تابع إذاّ إال ّيصح ال داءواالقت
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 ال أن :املتابعة ومعنى بجلوسه، وجيلس ،بوقوفه ويقف ،بسجوده ويسجد
 بعد من يأيت بل ،ركن غري أو ًركنا كان ،الصالة واجبات من فعل ّ أييف يسبقه
  .ًمقارنا له أو ،ٍطويل ٍفاصل بال اإلمام فعله ما اإلمام
 له جيوز ال املأمومّ فإن ؛اإلحرام ةتكبري عدا ما األقوال يف املتابعة جتب وال

 أو البسملة قراءة يف يسبقه أن له وجيوز اإلحرام، تكبرية يف إمامه يسبقأن 
 .األقوال من ذلك ونحو الذكر أو ّالتشهد
ٍمرات سبع ـ ًمثال ـ ركوعه يف ّفيسبح ،إمامه عىل يزيد أن للمأموم أن كام ّ 

 .الثالث عىل اإلمام اقتصار حالة يف
ٍعن عمد والتفات املتابعة املأموم ترك  إذا :١٠٥٨املسألة   فاالقتداء ،ٍ

ّ، سواء كان عاملا بأن املتابعة رشط يف صالة اجلامعة أو الله مجاعة وال ،باطل ً.  
 كان ن فإ:ينظر بل مجاعته، وال هؤااقتد يبطل فال ،ًسهوا وغفلة تركه وإذا
ٍمعينة ٍحاالت يف والتحق تدارك ،باإلمام ويلتحق يتدارك أن باإلمكان  يأيت ّ
 :التالية االفرتاضات خالل من ذلك ضحّويت .يشء عليه فالّ وإال حتديدها،

 ،ًسهوا اإلمام قبل الركوع من رأسه املأموم رفع إذا :١٠٥٩املسألة 
يشء  وال ،اإلمام مع الركوع إىل  عاد،ًراكعا يزال ال واإلمام ذلك إىل ّوتفطن
 .بطلت مجاعته ّنأ ومنفردّ أنه عىل بنى ،احلالة هذه يف يعد ومل ّتفطن وإذا .عليه

ًسهوا  اإلمام قبل السجود من رأسه املأموم رفع إذا :١٠٦٠املسألة 
 الركوع زيادة أن يعني وهذا .ّتقدم ما نفس هو فاحلكم ،ساجد واإلمام
 . لإلمام املتابعة أجل من ٌمغتفرة الساهي هذا مثل من جودوالس

 ،ًسهوا السجود أو الركوع من رأسه املأموم رفع إذا :١٠٦١املسألة 
يشء  وال ،إمامه مع صالته واصل ،رأسه رفع قد اإلمام كان أن بعد ّوتفطن
 .عليه
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 ّ وتفطن،ًسهوا اإلمام قبل السجود أو الركوع إىل هوى إذا :١٠٦٢املسألة 
 باإلمام والتحق رأسه ورفع ذكر ،ًجالسا أو ًقائام يزال ال واإلمام ذلك إىل

 من ّاملكرر السجود أو الركوع هذا يف عليه ذكر وال ،ًثانية سجد أو ،معه وركع
 ،السجود أو الركوع إىل اإلمام يهو حالة يف ذلك إىل ّتفطن وإذا .املتابعةأجل 
 .إمامه مع صالته وتابع حاله عىل بقي

ّ حتى ًسهوا عنه املأموم فّوختل سجد أو اإلمام ركع إذا :١٠٦٣املسألة 
 أو ٍركوع من فاته ما ّيؤدي أن فعليه ،املأموم ّتفطنّ ثم ،رأسه اإلمام رفع

 .يشء عليه وال لإلمام متابعته ذلك بعد يواصلّ ثم ،سجود
 ولكن ،ٍسجود أو ٍركوع منً معا واملأموم اإلمام ضهن إذا :١٠٦٤املسألة 

 أن باعتقاد أو ،ًغفلة اإلمام ينتصب أن قبل ًجالسا أو ًقائام املأموم انتصب
 .ًمعا صالته ويواصل ،اإلمام ينتصب أن إىل حاله عىل بقي ،انتصب قد اإلمام

 وال جيب فال ،ًسهوا منه ـ ًمثال ـ سجدة اإلمام زاد إذا :١٠٦٥املسألة 
 .ومجاعته اقتدائه ّبصحة هنا املتابعة ّيرض عدم وال ،فيه متابعته للمأموم جيوز

 زال ما اإلمام فرأى السجود من رأسه املأموم رفع إذا :١٠٦٦املسألة 
 املتابعة بقصد إليها فعاد ،السجدتني أوىلّ أهنا املأموم ّ فتخيل،ًساجدا

 ،الثانية السجدة اّهنأ ّفتبني )١٠٦٠( ةسألامل يف ّتقدم ًتطبيقا ملا ،واالقتداء
 .ًثانية ْتَبِسُح

 اّهنأ بقصد أخرى ًسجدة فسجد الثانية اّهنأ املأموم ّختيل إذا :١٠٦٧املسألة 
 . لإلمام ًمتابعة أوىل بتِسُح ،أوىل اّهنأ ّفتبني ،ًمتابعا لإلمام ٌثانية

 بداية من ٍواحد ٍموقف يف ملأمومنيوا اإلمام اجتامع: الثالث الرشط
 يف جمتمعون مّهنأ العرف نظر يف عليهم ٍعىل نحو يصدق ،هنايته إىل االقتداء
 ما ـ بلغت ما ًبالغة ـ وتراميها الصفوف كثرة ّترض وال. قونّمتفر ال صالهتم
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 ٍبإمام يقتدي أن بيته من ٍغرفة يف ٍإلنسان جيوز فال ،ًصادقا االجتامع اسم دام
 . مجاعة صالة الصالة تكون فال ،االجتامع اسم صدق لعدم ؛املسجد يف ّيصيل

 ٍحائل أي أو ٍجدار وجود مع اجلامعة ّتصح صالة ال ،األساس هذا وعىل
 عن ٍعىل نحو يمنع ٍوبعض الصفوف بعض بني أو ،واملأمومني اإلمام بني خرآ

 بني ٍوفراغات فواصل وجود ّتصح مع ال وكذلك .ًعرفا االجتامع صدق
 اسم بصدق يسمح ال بمقدار ٍّوصف ٍّصف بني أو ،واملأمومني اإلمام

 .االجتامع
ًاحتياطا ووجوبا ـ  باملأموم واألجدر  ّ حمل بني الفاصل يف يراعيأن  ـ ً

 ما عىل يزيد ال أن ،مامهأ الذي املأموم موقف أو ،إمامه وموقف سجوده
 الرجل  من أوسع خطواتٍ واسعةٍ بخطوةاإلنسان اهّيتخط أن يمكن

 واملشاهدة الرؤية ًحاجبا عن كان ماّ كل يتفاد احلائل يف ويراعي .االعتيادي
 .وغريه ٍحائط من

 يف بالرجل تقتدي أن أرادت إذا املرأة :ذلك من يستثنى :١٠٦٨املسألة 
 وبني بينها أو اإلمام وبني بينها ٍحائل خلف بالصالة هلا صّيرخّ فإنه ،صالهتا
 فاصل بوجود صّيرخ كام االجتامع، اسم يصدق مل ولو ،أمومنيامل الرجال
 . وبينهم بينها أو وبينه بينها

 الرؤية عن يمنع ال ٍفاصل وجود مع اجلامعة صالة زوجت :١٠٦٩املسألة 
 كالزجاج ،اآلخر والبعض صفوفهم بعض بني أو ،واملأمومني اإلمام بني

 وكذلك .االجتامع اسم صدق عن متنع ال فإهنا ،ونحوها مةّاملخر والشبابيك
 ونحو ٍإنسان كمرور ،ثابت غري حائل وجود ًأيضا مع اجلامعة صالة زوجت

 .ذلك
 هذا فيه ّتوفر قد ّالصف يف ٌواحد ٌمأموم يكون أن يكفي :١٠٧٠املسألة 
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 فاصل مامهأ هو من وبني بينه يكن مل فإذا .مامهأ هو من إىل بالنسبة الرشط
 صالته ّصحت ،االجتامع اسم صدق عن ٍعىل نحو يمنع حائل أو ّاينمك

 مامهمأ كان ولوّ حتى ،املأمومني من يساره وعن يمينه عن منّ كل وصالة
 إذا األساس هذا وعىل .احلالة هذه يف يصدق االجتامع اسمّ فإن ؛وستار جدار
ًمصليا ببابه منهم وقف من فوقف ،باملأمومني املسجد ضاق  بحيث املفتوح ّ
 صالته ّصحت ،بالواسطة أو ًمبارشة يشاهده من يشاهد أو اإلمام يشاهد
 .خلفه ومن ويساره يمينه عىل من وصالة

 لونّيشك ال كام ـ ًمكانا ّاملتقدمونأي  ـ ماميوناأل املأمومون :١٠٧١املسألة 
 كذلك ،املأمومني من خلفهم ومن اإلمام ًفاصال بني ًحاجبا أو) ونّيصل وهم(
 ،لذلك بهمّوتأه اإلحرام لتكبرية ئهمّهتي حالة يف ًحائال ًحاجبا أو لونّيشك ال

 الذين املأمومني أن الحظ إذا ّويكرب االئتامم ينوي أن ّاملتأخر للمأموم فيجوز
 . ّيكربوا لكي أيدهيم رفعوا قد كانوا إذا كام ،للتكبري بونّمتأه اإلمام وبني بينه

 واإلمام ـ ًمثال ـ ًقرصا ّيصيل مامياأل املأموم كان إذا :١٠٧٢املسألة 
ًتامة ًصالة ّيصليان ّاملتأخر واملأموم  وال قبلهام، مامياأل املأموم يفرغ فسوف ،ّ

 كان وإذا .مجاعته عىل يبقىّ فإنه ؛ّاملتأخر املأموم اقتداء ّبصحة ّيرض ذلك
 املناسب املوقع ويأخذ ًفورا ّيتقدم أن  أمكنه،ًكبريا اإلمام وبني بينه الفاصل
 ذلك جانب إىل ّيصيل كان من إىل بالنسبة احلال وكذلك صالته، ويواصل
 ،ًكبريا الفاصل كان وإذا .عليه ضري الّ فإنه ،طريقه عن بإمامه صلّويت املسافر
 .القبلة استقبال عىل احلفاظ مع ،املناسب املوضع خذأل اقرتب

 مأمومون إمامه عن ويفصله ًمجاعة ّيصيل إنسان نكا إذا :١٠٧٣املسألة 
 وجودهم لّيشك فهل ،باطلة صالهتم أن يعلم وهو ،املكان يف ّمتقدمون
  ثون؟ّيتحد اجتمعوا قد كانوا لو  كام،ٍحينئذ ًفاصال ًحاجبا أو
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 ما صادق االجتامع اسمّ ألن ؛ًفاصال ًحاجبا أو ّيشكل الّنه إ: اجلواب
 .احلالة هذه يف ّتصح مجاعته ّاملتأخر فاملأموم .الةالص صورة يامرسون داموا

ّيرض  ٍوفاصل ٍحاجب بدون اجلامعة صالة بدأت إذا :١٠٧٤املسألة 
 يف واحلائل الفاصل حصول يف ّاملصلني ّشك أحدّ ثم االجتامع اسم بصدق
  احلكم؟ هو فام ،األثناء

 بدأت وإذا .ّوصحتها اجلامعة استمرار عىل البناء هو احلكمن إ: اجلواب
 عن يمنع الذي واحلائل الفاصل وجود ّيشك يف من وفيهم اجلامعة صالة
 االعتامد له جيوز ّالشاك ال فهذا ،الصالة بداية منذ ًعرفا االجتامع اسم صدق
 . فيها والدخول اجلامعة هذه عىل

 دقص عن يمنع الذي الفاصل أو احلائل بوجود اجلهل :١٠٧٥املسألة 
ّ ثم بذلك ًجاهالّ صىل فمن .اجلامعة ّلصحة ًازّوًعذرا جم ليس ،االجتامع اسم
 عىل وجيري ،البداية منذ باطل اقتداءه أن عىل بنى ،بوجوده الصالة أثناء علم

ّالحقا يف األحكام املرتتبة عىل صالة اجلامعة سيأيت الذي احلكم صالته ً. 
 يمكن األمور وهذه .ّمعينة أمور اجلامعة إمام يف ّتتوفرأن : الرابع الرشط
 يرتبط واآلخر ،ّالعامة الشخصية بصفاته يرتبط أحدمها: قسمني إىل تصنيفها
 .ًإماما فيها صار التي الصالة تلك يف ّاخلاص بوضعه

 بالعقل اجلامعة إمام صفّيت أن جيب :ّاألول القسم :١٠٧٦املسألة 
 املأموم كانن إ الرجولة وكذلك دالة،والع واإليامن املولد وطهارة والبلوغ
 . ّوتصح ملثلها ،للرجل املرأة ّتصح إمامة  فال.ًذكرا

 : ييل ما جيب :الثاين القسم  :١٠٧٧املسألة 
 صحيحة ٍبصورة القراءة من عليه فيه املأموم لّيعو ما اإلمام يقرأأن : ًالّأو

 ).سيأيت كام اإلمام عىل ذلك يف لّويعو والسورة الفاحتة يقرأ ال املأموم(
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 كان ّوأما إذا .قيام من ّيصيل املأموم كان إذا ٍقيام من اإلمام ّيصيلأن : ًثانيا
ٍيأتم بجالس أن له جاز ،ًجالسا ّيصيل املأموم  .ًأيضا مثله ّ
 االقتداء ّيصح له لكي املأموم نظر يف ًصحيحة اإلمام صالة تكونأن : ًثالثا

ٍمعني ٍماء بنجاسة لميع املأموم كان فإذا .به  املاء ذلك من ّيتوضأ إمامه ورأى ّ
 ّوأما إذا .به االقتداء له جيوز فال ،ّيصيل بدأّ ثم ،بنجاسته ًجهال منه للصالة

 ونحو آخر ٍماء من أو املاء ذلك من ّتوضأ هل إمامه أن ّيشك يف املأموم كان
 . به االقتداء له وجاز ،اإلمام صالة ّصحة عىل بنى ،ذلك
 حكم يف ـ ًتقليدا ًاجتهادا أو ـ واملأموم اإلمام خيتلف قد :١٠٧٨سألة امل
  احلال؟ هذه يف املأموم موقف هو فام ،ورشوطها الصالة أجزاء بعض

 فال ،ّوتصح صالته اجلاهل فيها عذرُي ٍنقطة يف االختالف كان إذا: اجلواب
ًمرة التسبيحات كفاية اإلمام رأي من كان إذا كام باالقتداء، سأب  يف ًواحدة ّ

ٍمرات ثالث قراءهتا وجوب املأموم رأي من وكان ،والرابعة الثالثة الركعة ّ، 
ًمرة قرأ لو هنا معذور اإلمامّفإن   . به االقتداء فيجوز ،ًواحدة ّ

 فال ،احلقيقة يعرف حينام اجلاهل فيها عذرُي ال ٍنقطة يف االختالف كان وإذا
 تلك يف جرى قد إمامهأن ّتأكد  إذا اإلمام لكبذ يقتدي أن للمأموم جيوز
 ًدا منّمتأك دام ما ذلك احتمل لو وحتى بل املخالف، الرأي عىل النقطة
 .النظر وجهة يف معه اختالفه

 بامء الورد، الوضوء جواز يرى اإلمامّ بأن املأموم يعرفأن : ذلك ومثال
 فال ـ اجلاهل افيه عذرُي ال نقطة والوضوء ـ ذلك جواز عدم يرى واملأموم
 يراه الذي النحو ذلك عىل ّيتوضأ ملّ بأنه يثق مل ما ّيأتم به أن للمأموم جيوز

م باطلة، مل أمو وكذلك لو كانت قراءة اإلمام للحمد والسورة عند امل.ًباطال 
ّجيز له أن يقتدي به رغم أن صالة اإلمام صحيحة واقعا؛ ألن خطأه ليس يف  ً ّ
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 .الركن
 الأن ّفالبد  ،وحمسوس واضح انخفاضو ّعلو املكان يف كان إذا: ًرابعا

 بأس وال .ذلك من أزيد ًشربا أو املأموم موقف عىل موقفه يف اإلمام يعلو
 .شرب ّأقل من ّبالعلو

 عنها ًومرتفعة الدار ساحة عىل ًمرشفة الغرفة أرض نوتكأن : ذلك ومثال
 املأموم ويقف غرفةال أرض عىل اإلمام يقف أن جيوز فال ،أزيد أو شرب بمقدار

 .العكس وجيوز ،الدار ساحة يف
 ٍبصورة ٍمنحدر جبل سفح عىل واملأموم اإلمام يكون أن :آخر ومثال 

 ٍنقطة يف املأموم ويقف األعىل يف يقف أن لإلمام جيوز فال ،ٍحمسوسةو ٍواضحة
 . العكس وجيوز ،أزيد أو ٍبشرب ذلك عن تنخفض

   حمسوس غري ولكنّه وانخفاض ارتفاع األرض يف كان إذا :١٠٧٩املسألة 
 ّ أييف يقف أن لإلمام جاز ـ ًتدرجيا تنخفض التي حةّاملرس األرض يف كامـ 

 .منها نقطة
ّوأما . فيه يقف الذي املوقف يف اإلمام عىل املأموم ّيتقدم الأن : ًخامسا
 وكان ًرجال كان إذا اإلمام أن ذلك ؛خيتلف فحكمها ،املوقف يف مساواهتام
 ّيتقدموا أن عن ًفضال يساووه أن للمأمومني جيز مل ٍواحد من أكثر املأموم
 يف املساواة جازت ،واحد ٌمأموم له ًرجال كان أو ًامرأة اإلمام كان وإذا .عليه

 .املوقف
 الذي املوقف يف اإلمام عىل ّيتقدم أن للمأموم جيوز ال كام :١٠٨٠املسألة 

ًراكعا  :احلاالتّ كل يف عليه ّيتقدم ال أن ًوجوبا به جدراأل كذلك ،فيه يقف
ًمتقدما سجودهّ حمل يكونّ بأن له يسمح  فال،ًوساجدا ًوجالسا ّ حمل عىل ّ
 . اإلمام سجود
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 ينوي أن له أن غري ،ًمتاما الكيفية يف املنفرد كصالة اجلامعة يف اإلمام صالة
 أصل يف ال ،عليها ّاملرتتبة األحكام يف نوخيتلفا ًإماما هلا، عتبارهبا اجلامعة
 ويسجد يركع وكام ،اإلمام يقرأ املنفرد يقرأ كامّ أنه :بمعنى ؛الصالة كيفية
 .اإلمام ويسجد يركع املنفرد

 كام ،املنفرد صالة كيفية عن ًشيئا ما كيفيتها فتختلف املأموم ّوأما صالة
 . عليهام ّرتتبةامل األحكام بعض ختتلف
 اجلامعة ًمأموما يف ويدخل يقتدي أن اإلنسان بإمكان أن ًسابقا عرفنا وقد

 أو ،الركوع قبل قائم وهو يدركه أن عىل ،اإلمام ركعات من ٍركعة ّ أييف
 . بعد رأسه يرفع مل راكع وهو يدركه

 يف اجلامعة يف دخل إذا املأموم صالة كيفية عن ًأوال ثّنتحد وسوف
 ما أو الثانية الركعة يف دخل إذا كيفيتها ذلك بعد نرشحّ ثم ألوىل،ا الركعة
 .ركعات من بعدها

 بعدها أولإلمام  اإلحرام تكبرية ّوكرب مع املأموم نوى إذا :١٠٨١املسألة 
 أن وله عنه، الواجب هذا اإلمام لّيتحم بل ،يقرأ أن عليه فليس ،يقرأ واإلمام
 .تعاىل اهللا ويذكر ّيسبح

  ؟ّأحب إذا يقرأ أن لمأمومل جيوز هل :تسأل قد :١٠٨٢املسألة 
 كصاليت ـ اإلمام عىل بالقراءة اجلهر فيها جيب ٍصالة يف كان إذا: اجلواب

 بصورة اإلمام صوت يسمع املأموم وكان ـ الصبح وصالة والعشاء املغرب
 اإلمام فيها خيفت ٍصالة يف نكا وإذا .يقرأ ال أن فعليه ،ّمتميزة غريه أو ّمتميزة
 عىل اإلمام صوت ًشيئا من املأموم يسمع مل أو ـ والعرص كالظهر ـ بالقراءة
 ّجمرد بالقراءة قصد سواء ،للمأموم القراءة تزاج ،بالقراءة جهره من الرغم
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 هبا خيفت أن عىل ولكن ،صالته ًجزءا من تكون أن قصد أو القرآن يتلوأن 
 . املنفرد فيها جيهر التي الصلوات من ونظائرها املغرب صالة يف كان ولوّحتى 

 قام فإذا ،له متابعته وواصل املأموم ركع اإلمام ركع إذا :١٠٨٣املسألة 
 ما نفس هو احلكم وكان ،اإلمام قراءة عىل ًالّمعو املأموم وقف الثانية للركعة
 . األوىل الركعة يف ّتقدم

 عىل لّيعو وال بنفسه الصالة أجزاء سائر املأموم يبارش :١٠٨٤املسألة 
 .والثانية األوىل الركعتني يف والسورة الفاحتة قراءة يفّ إال به يكتفي وال ،اإلمام

 فاألجدر به ،إمامه مع الثالثة الركعة إىل املأموم وصل إذا :١٠٨٥املسألة 
 كان بينام، ًعشاء ًمغربا أو ةالصال كانت إذا ّوبخاصة ،التسبيحات خيتارأن 

ًخمريا بني املنفرد  . والفاحتة التسبيحات ّ
 اإلمام  فركع،ًساكتا ووقف يقرأ واإلمام ّكرب املأموم إذا :١٠٨٦املسألة 

 يركع بل ،املأموم عىل ضري فال ،رأسه اإلمام رفعّ حتى ذلك عن املأموم اوسه
 . باإلمام ويلحق

 هوى ،الركوع إىل ًفورا اإلمام فهوى ،ًقائام ّكرب املأموم إذا :١٠٨٧املسألة 
 ًواقفا ما ثّالرتي عليه وليس ،الركوع إىل هوىراكع،  ّكرب واإلمام وإذا .معه
 .عنه القراءة لّيتحم الذي هو اإلمام دام

 ،انيةالث الركعة يف راكع أو واقف واإلمام املأموم جاء إذا :١٠٨٨املسألة 
 ،ًآنفا ّتقدم ما نفس عليه وجرى ،القراءة عنه وسقطت الصالة يف ّكرب ودخل

 اإلمام قنت فإذا .لإلمام الثانية الركعة هي بينام األوىل ركعته هي هذه أن غري
 .ذلك يف يتابعه أن ّاستحب للمأموم ـ له ثانية ركعة باعتبارها ـ القراءة بعد
 ّوأما املأموم ،ّيتشهد جلس ،فيها ثانيةال السجدة من رأسه اإلمام رفع فإذا

 جيلس أن له ّيستحب هذا مع ولكنّه ،األوىل ركعته ألهنا ؛ّيتشهد أن عليه فليس
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 قام إذاّ حتى لإلمام، ًمتابعة ّويتشهد بالنهوض ّهيم كمن ،مستقرة غري جلسة
 حتةالفا قراءة املأموم عىل جتب وهنا .ثانيته إىل املأموم قام ،ثالثته إىل اإلمام

 قراءة عن قراءته ضّتعوّ إنام اإلمامّ ألن ؛اإلمام عنه لهاّيتحم وال والسورة
 . الثانية أو األوىل الركعة يف اإلمام هذا كان إذا املأموم

ّ مما الصالة كانت ولو ،بالقراءة خيفت أن ّالبد للمأموم :١٠٨٩املسألة 
  .املنفرد فيها جيهر

 وخيش اإلمام وركع الفاحتة، احلالة هذه يف املأموم قرأ إذا :١٠٩٠املسألة 
 تركها ـ األخرى السورة قرأ إذا ـ الركوع يف اإلمام متابعة تفوته أن املأموم
 .وركع

 املأموم وخيش ،اإلمام وركع الفاحتة يقرأاملأموم  كان إذا :١٠٩١املسألة 
 بل يقطعها، أن له جيوز فال ـ الفاحتة لأكم إذا ـ الركوع يف املتابعة تفوتهأن 

 يف يدركه أن قبل رأسه اإلمام رفع  فإن،اإلمام يدرك أن برجاء يكملها
 . وركع أخرى سورة وقرأ ،عنه بصالته انفرد ،ركوعه

 مع صالته  واصل،ًراكعا اإلمام وأدرك املأموم قرأ إذا :١٠٩٢املسألة 
 ألنه ؛ّيتشهد أن عليه كان ،الثانية السجدة من اإلمام مع فرغ إذاّ حتى اإلمام

 ليتاح ؛بالنهوض ويرسع ّويتشهد ًقليال اإلمام عن فّفيتخل ،الثانية الركعة يف
 يف هو ويكون ،ركوعه يف اإلمام ويتابع ،الثالث بالتسبيحات يأيت أن له

 دّيتشه مامهإ جلس ،الركعة هذه أكمال فإذا .الرابعة يف وإمامه الثالثة الركعة
 أن وبإمكانه ،للرابعة وينهض ًجالسا اإلمام يغادر أن بإمكانه وهو ّويسلم
 وأكمل الرابعة الركعة إىل قام اإلمام ّسلم إذاّ حتى ،ّويتشهد له ًمتابعة جيلس
 .ًمنفردا صالته

 ،ماملإل الثالثة الركعة يف اإلمام مع صالته املأموم بدأ إذا :١٠٩٣املسألة 
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 : نحالتا فهناك
 ـ يقرأ أن احلالة هذه يف  وعليه،ًواقفا يزال ال واإلمام ّيكرب أن :األوىل
 وخاف اإلمام ركع  إذا،ّاألقل عىل الفاحتة أو ،والسورة الفاحتة ـ ٍبإخفات
 . الركوع يف اإلمام متابعة تفوته أن املأموم

 إىل  فيهوي،ًهنائيا القراءة عنه فتسقط ،راكع واإلمام ّيكربأن : الثانية
ً، ويف كلتا احلالتني عليه أن يقرأ يف الركعة الثالثة إخفاتا، وله أن ًمبارشة الركوع
 يف ّويسلم ّليتشهد اإلمام جيلس وعندما .اإلمام أمهله إذا القراءة عقيب يقنت
 صالته يواصلّ ثم ،الثانية لركعته ّليتشهد املأموم جيلس ،األخرية الركعة
 .ًمنفردا

 ّفكرب والتحق ،قائم واإلمام اجلامعة إىل اإلنسان وصل إذا :١٠٩٤املسألة 
 عنه تسقط لكي الثانية أو األوىل الركعة يف اإلمام أن هل يعلم مل ولكنّه هبا

 له  جاز؟ًإخفاتا يقرأ أن عليه جيب لكي الرابعة أو الثالثة الركعة يف أو ،القراءة
 يف اإلمام أن ّتبني  فإن.لاالحتام هذا أجل ًإخفاتا من والسورة احلمد يقرأأن 

 األوىل يفّ أنه ّتبني وإن .صالته ّ وصحت،ًصنعا أحسن فقد ،الرابعة أو الثالثة
  .ًأيضا صالته ّوصحت ،قرأ ما هّيرض مل ،الثانية أو

 

 ما ييل فيام نستعرض ،املأموم وصالة اإلمام صالة كيفية استعرضنا أن بعد
 :أحكام من املنفرد صالة عن اجلامعة صالة به ّتتميز
 ًحافظا اآلخر وكان الركعات عدد ّشك يف إذا واملأموم اإلمام من  ًّكال ّنإ .١

 احلالة هذه يف األكثر عىل يبني وال ،عليه واالعتامد الرجوع عليه وجب ،للعدد
 .املنفرد يبني كام
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 أجل من كانت إذا املأموم إىل نسبةبال ٌمغتفرة ٍركوع وزيادة ٍسجود زيادة ّنإ .٢
 صالة يف الزيادة هذه بمثل سمحُي ال بينام) ١٠٦١ (ةسألامل يف ّتقدم كام املتابعة
 . املنفرد
 .وااللتفات العمد حالة يف صالته بطلت ،ًواحدة ًسجدة املنفرد زاد وإذا
 كان ولو صالته بطلت ،ٍواحدة ٍركعة يف سجدتني أو ًركوعا املنفرد زاد وإذا

 .الناحية هذه يف كاملنفرد  واإلمام،ًجهال ًسهوا أو
 االئتامم أن ذلك بعد له ًمأموما وانكشف اإلنسانّ صىل إذا :١٠٩٥املسألة 

 إعادة وال ،صحيحة صالته كانت ،األسباب من ٍسبب ّألي ًصحيحا يكن مل
 سجدتني زيادة أو ٍركوع زيادة يف املتابعة أجل من طّتور قد كان إذاّ إال ؛عليه
 . حينئذ اإلعادة فعليه ،ٍواحدة ٍركعة يف

 وسار مامهإ إىل ورجع الركعات عدد ّبالشك يف ِينُم قد كان إذا وكذلك
ًعمليا وفقا  مادام الصالة يعيدأن ٍحينئذ  عليه الواجبّ فإن ،اإلمام لصالة ً

ًحيتمل أن صالته قد نقصت ركعة أو زادت ركعة بسبب التعويل عىل ذلك  ً ّ
ّإذا حصل الظن باألقل أو ّ إال إلمام،ا  .األكثر من متابعته لإلمامّ

 فاسقّ أنه له ّتبنيّ ثم ،وعدالته بدينه وثق مامإ خلف ّيصيل من :ذلك ومن
 .باطلة صالته أن أو ،القراءة حيسن ال أو ،كافر أو

 غري كانت اجلامعة صالة أن ذلك بعد للمأموم ّتبني  إذا:ًأيضا ذلك ومن
 .بدوهنا ّيصح االقتداء ال التي الرشوط من ذلك غريل ٍمستكملة



 
 

  

 

 النافلة وصالة الفريضة صالة بني اختالفات عديدة مواضع يف بنا تّمر
 األحكام يف بينهام الفوارق من مجلة صّنلخ ييل وفيام األحكام، بعض يف

 :التالية القائمة ضمن
 النافلة، صالة يف ذلك جيب وال الفريضة أداء عند ستقراراال جيب) ١(
 . وغريها ٍسيارة يف ٌراكب أو ٍماش وهو ّاملكلف ّيؤدهيا أن فيجوز

 ًبدال عن يكتفي وال ،ويسجد يركع أن الفريضة ّيؤدي من عىل جيب) ٢(
 للركوع باإليامء يكتفي أن له فيجوز ،النافلة ّيؤدي ّوأما من .باإليامء ذلك

 كان إذا وذلك ؛للركوع ايامئه من ّأشد السجود إىل إيامءه ًجاعال ،دوالسجو
ّ إال ّتصح منه فال االستقرار حالة يف ّأداها ّوأما إذا راكب، أو ٍماش وهو ّيؤدهيا
ًمتيرسا ذلك دام ما االعتيادية بالصورة والسجود الركوع بأداء ّ . 
 ذلك، له ّتيرس اممه ٍقيام من ّيصليها أن الفريضة ّيؤدى من عىل جيب) ٣(

 القيام كان ولوّ حتى ًجالسا ّيؤدهيا أن ّللمكلف فيجوز النافلة ّوأما صالة
 . أفضل ٍقيام من أداءها ولكن ًيسريا عليه،

 فاحتة بعد كاملة سورة يقرأ أن الفريضة صالة ّاملصيل عىل جيب) ٤(
 ةصال يف ذلك جيب وال ّتقدم، ما عىل ،والثانية األوىل الركعة يف الكتاب
 فهو بعدها سورة قرأ وإن الفاحتة، عىل االقتصار لّللمتنف فيجوز ،النافلة
 .أفضل
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ّ حتى ،شاء ٍسورة ّ أيالفاحتة بعد يقرأأن  ـ ّأحب إذا ـ لّللمتنف يسمح )٥(
 الصالة أثناء يف سجد ،قرأها فلو .السجدة آية فيها التي السور من كانت ولو

 لّاملتنف عىل حرج ال كام الفريضة، صالة يف ذلك له جيوز وال ،صالته وواصل
 . صالته بذلك تبطل وال ،أخرى إىل منها يعدلّ ثم بسورة يبدأأن 

 .أراد متى النافلة قطع وجيوز ز،ّوجم لغري الفريضة قطع جيوز ال) ٦(
ّشك املصيل إذا) ٧(  حيتاج وال ،صالته تبطل فال ،الركعات عدد يف للنافلة ّ
 إذا األكثر ًعمليا عىل يبني أن  وله،ّاألقل ًليا عىلعم يبني أن له بل احتياط، إىل

 ّالشك يفّ فإن الفريضة ًخالفا لصالة األكثر، بافرتاض تبطل ال الصالة كانت
 . ًأحيانا ًوعالجا ،ًاحتياطا بّويتطل ،ًأحيانا يبطل ركعاهتا عدد

 ذلك جيب وال ،الفريضة يف يسهو من عىل ًأحيانا السهو سجود جيب) ٨(
 . األحوال من ٍبحال ةالنافل يف

 صالة تبطل وال ،ًركنا وأزاد ّاملصيل سها إذا الفريضة صالة تبطل) ٩(
 . بذلك النافلة
 ّوتفطن ٍّركني ًواجبا غري للفريضة ّاملصيل نيس إذا ذلك أساس وعىل) ١٠(
 نيس وإذا نسيه، ما إىل ويعود يتدارك أن عليه جيب فال ،ٍبركن أتى أن بعد

 ما إىل ويعود يتدارك أن عليه كان ،برهة بعد ّوتفطن ًءا منهاجز للنافلة ّاملصيل
 .ذلك قبل أو ٍركن يف دخل أن بعد ذلك إىل ّتفطن سواء بعده، وما نسيه
 رفع أن بعدّ إال ّيتفطن ومل األوىل الركعة من الثانية السجدة نيس  إذا:ًفمثال
 الثانية جدةالس فسجد وعاد ،أتى به ما ألغى ،الثانية الركعة ركوع من رأسه
 . الثانية الركعة واستأنف األوىل الركعة من

 ّاملكلف إليها ّيتفطن ومل سيتُن إذا الفريضة صالة من أجزاء هناك) ١١(
 ،الصالة من الفراغ بعد يقضيها أن عليه وجب ،ٍركن يف الدخول بعدّإال 
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 أثناء يف وهو ّتفطن  فإن:النافلة صالة ّوأما يف ّوالتشهد، السجود :وهي
 ًهنائيا ومل هبا صلته وتنقطع صورهتا تنمحي أن قبل منها الفراغ بعد أو لصالةا

 بعد ّتفطن وإن بعده، وبام نسيه أتى بام ،الوضوء يوجب ما منه صدر قد يكن
 . القضاء عليه جيب وال ،صالته ّتمت ذلك

 :ًدائام ثابتة تليس ولكنّها ،والنافلة الفريضة بني غالبية فوارق وهناك
 ًمجاعة وإقامتها فيها االقتداء جيوز ال النوافل ّلُج أن :قبيل من •

 فيها زوجت النوافل بعض ولكن ذلك، فيها جيوز الفرائض ّوجل
 وبعض ،العيدين وصالة االستسقاء كصالة ،اجلامعة صالة

 .الطواف كصالة فيها اجلامعة جواز يثبت مل الفرائض
 ،فرائضلل ذاناأل ًعموما ويثبت للنوافل أذان الّ أنه :قبيل ومن  •

 ـ ًمثال ـ اآليات لصالة يثبت فال ،اليومية ّخيتص بالصلوات ولكنّه
 .فريضةّ أهنا من الرغم عىل
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  ٢٦٩ .......................................................األذان واإلقامة

ًاألذان واإلقامة لغةواصطالحا                  ً.............................. ٢٦٩  

  ٢٧٠ .......................................كيفية األذان واإلقامة                 

  ٢٧١ ......................................رشوط األذان واإلقامة                 

  ٢٧٢ ...............................الصلوات التي يؤذن هلا ويقام                 

  ٢٧٢ ...............................ّمتى ال يتأكد استحباب األذان                 

  ٢٧٣ ......................................متى يسقط األذان فقط                 

  ٢٧٣ .............................ً؟متى يسقط األذان واإلقامة معا                 

  ٢٧٣ .............................إقامةحكم الصالة بدون أذان و                 

  ٢٧٤ ..............................................................التعقيب

 ٢٧٤........................أحكام أوقات الصلوات اليومية :الفصل الثالث
 ٢٧٩................................صالة املسافر وأحكامها :الفصل الرابع

  ٢٨٠ ...................................................احلارض واحلرض. ١

  ٢٨٠ ...............................................أقسام الوطن                 

 ٢٨٣ .......................................ّرشوط حتقق السفر الرشعي . ٢
  ٢٨٧ ..............................ّتفصيالت وتطبيقات للرشوط العامة. ٣

  ٢٨٧ ....... فيام يتعلق بالرشط األول، وهو طي املسافة املحددة.١                 

  ٢٩٠ ..صودة فيام يتعلق بالرشط الثاين، وهو أن تكون املسافة مق.٢                 



 ١ج / الفتاوى الفقهية....................................................................................٤٩٤

  ٢٩٣ ......لث، وهو أن يعترب طي املسافة فيام يتعلق بالرشط الثا.٣                 

  ٢٩٤ ............. عدم قواطع السفر ؛ع فيام يتعلق بالرشط الراب.٤                 

  ٢٩٤ .......................متى ينتهي وجوب القرص عىل املسافر                 

  ٢٩٥ ............................الوصول إىل الوطن: ّاألول                 

  ٢٩٦ ..............................اإلقامة عرشة أيام: الثاين                 

  ٣٠٠............................. ًاملكث ثالثني يوما: الثالث                 

  ٣٠٠ ...........................متى يبدأ حكم القرص عىل املسافر                 

  ٣٠٢ ..........................................العدول عن السفر                 

ُمن من املسافرين يستثنى من حكم القرص؟                  ِ َ.................. ٣٠٣ 
ًأوال                    ٣٠٤............................. املسافر سفر املعصية: ّ

  ٣٠٧ .............................من كان السفر عمله: اثاني                 

  ٣٠٨ ................................................أمثلة تطبيقية                 

  ٣١١ .........................................أمثلة تطبيقية أخرى                 

  ٣١٣ ..............................حدود البالد الكبرية والصغرية                 

  ٣١٤ ........................................أحكام صالة املسافر                 

   الصلوات غري اليومية يف: الباب الثاين

  ٣١٩ .....................................الصلوات الواجبة :ّ األول الفصل

  ٣٢٣ ......................................................معةصالة اجل. ١

  ٣٢٠ ........................................رشوط صالة اجلمعة                 

  ٣٢١ ...........................حكم صالة اجلمعة يف عرص الغيبة                 

  ٣٢٣ .....................................................صالة اآليات. ٢



 ٤٩٥ ....................................................................................................  الفهرس

  ٣٢٣ .............................................أسباب وجوهبا                 

  ٣٢٥ .........................................كيفية صالة اآليات                 

  ٣٢٦ .................................................وقت أدائها                 

  ٣٢٨ ..................................الفطر واألضحى: صالة العيدين . ٣

  ٣٣١ ...............................بعض الصلوات املستحبة :الفصل الثاين

  ٣٣١ ................................صالة الوحشة أو ليلة الدفن                 

  ٣٣١ ....................................يوم من الشهرّ أول صالة                 

  ٣٣٢ ...............................................صالة الغفيلة                 

  ٣٣٣ ................................................صالة جعفر                 

  ٣٣٤ ...........................................صالة االستخارة                 

  ٣٣٤ ...............................................صالة احلاجة                 

  ٣٣٥ ............................................صالة االستسقاء                 

   وأجزاؤها العامة رشوط الصلوات اليومية :الباب الثالث

   الرشوط العامة للصالة اليومية :ّ األول القسم

  ٣٤١ .................................................القبلة :لّالفصل األو

 ٣٤١ .................................................معنى القبلة                 
 ٣٤٣............................................كيف تعني القبلة                  
  ٣٤٦ ........................................االنحراف عن القبلة                 

  ٣٤٧ ..........................................مالبس املصيل :اينالفصل الث

  ٣٤٧ .....................................ما جيب سرته يف الصالة                 

  ٣٤٩ .......................................ّ املصيلرشوط مالبس                 



 ١ج / الفتاوى الفقهية....................................................................................٤٩٦

  ٣٥٥ .........................................مكان املصيل : الفصل الثالث

  ٣٥٩ ..................................................ّالنية : الفصل الرابع

  ٣٥٩ .....................ّالعنارص الثالثة املكونة  للنية الصحيحة                 

  ٣٦٢ .....................تساؤالت حول العنارص الثالثة املتقدمة                 

ّحاالت الشك يف النية                  ّ....................................... ٣٦٤  
   يف األجزاء :القسم الثاين

  ٣٦٩ ........................................تكبرية اإلحرام :لّالفصل األو

  ٣٦٩ .......................................صيغة تكبرية اإلحرام                 

  ٣٧٠ ......................................رشوط تكبرية اإلحرام                 

 ٣٧٠ .............................................عدد التكبريات                 
  ٣٧٠ .......................بعض أحكام اخللل يف تكبرية اإلحرام                 

  ٣٧٢ .........................القراءة يف الركعة األوىل والثانية :الفصل الثاين

  ٣٧٢ .........................................الواجب من القراءة                 

  ٣٧٣ ......................................رشوط السورة الواجبة                 

  ٣٧٦ ..............................................رشوط القراءة                 

  ٣٨٣ ...............................بعض أحكام اخللل يف القراءة                 

  ٣٨٤ .............................بعض آداب ومستحبات القراءة                 

  ٣٨٥ ...............................................الركوع :الفصل الثالث

  ٣٨٥ ............................................واجبات الركوع                 

  ٣٨٧ ......................ّبعض أحكام اخللل والشك يف الركوع                 



 ٤٩٧ ....................................................................................................  الفهرس

  ٣٨٩ ............................بعض آداب ومستحبات الركوع                 

  ٣٩٠ ...............................................السجود :الفصل الرابع

 ٣٩٠............................................واجبات السجود                 
  ٣٩٦ .....................ّبعض أحكام اخللل والشك يف السجود                 

  ٣٩٩ ...........................ّبعض آداب ومستحبات السجود                 

  ٤٠١ ....................................ّالتشهد والتسليم: فصل اخلامسال

 ٤٠١......................................................التشهد                 
  ٤٠٢ ............................................واجبات التشهد                 

ّبعض أحكام اخللل والشك يف التشهد                  ّ....................... ٤٠٢  

  ٤٠٣ .............................بعض آداب ومستحبات التشهد                 

  ٤٠٣ .......................................................التسليم             

  ٤٠٤....................... ّبعض أحكام اخللل والشك يف التسليم                 

  ٤٠٥ ............................بعض آداب ومستحبات التسليم                 

  ٤٠٧ .......................ما يقرأ يف الركعتني األخريتني :الفصل السادس

  ٤٠٧ .........................ّبعض أحكام اخللل والشك يف املقام                 

  ٤٠٨ .....................................................القنوت                 

  ٤٠٧ ...............................أحكام القيام يف الصالة :الفصل السابع

  ٤١١ .....................................أحكام العجز عن القيام                 

  ٤٠٧............................... كيفية أداء أجزاء الصالة :الفصل الثامن

  ٤١٣........................................ الرتتيب بني األجزاء                 

  ٤١٣ .........................................املواالة بني األجزاء                 



 ١ج / الفتاوى الفقهية....................................................................................٤٩٨

  ٤١٤ ................................عدم جواز الزيادة يف الصالة                 

  ٤١٥ ..............................الطريقة الفضىل يف أداء الصالة                 
   ة للصالةّاألحكام العام : بعالباب الرا

 ٤١٩...............................................ّاألحكام العامة للصالة 
  ٤٠٧....................................... مبطالت الصالة : ّالفصل األول

  ٤٢٠................. وء عليه أو الغسل صدور ما يوجب الوض.١                 

  ٤٢٠ ..................................... االنحراف عن القبلة.٢                 

  ٤٢١ .....ال يبقى معها للصالة اسم والّصدرت من املصيل أفعال  إذا .٣                 

  ٤٢١ ................................................. القهقهة.٤                 

  ٤٢٢ ................................................... البكاء.٥                 

  ٤٢٢ .......................................... األكل والرشب.٦                 

  ٤٢٣ ..................................................ّ التكلم.٧                 

  ٤٠٧........................................... قضاء الصالة :لفصل الثاينا

  ٤٢٥ .....................................ماذا يقىض من الصالة؟                 

  ٤٢٦ .......................................و سبب القضاء؟ما ه                 

  ٤٢٩ ........................................كيف تقىض الصالة؟                 

  ٤٣٠......................................... ّبعض أحكام الشك                 

  ٤٣٠ .................................بعض أحكام صالة القضاء                 

  ٤٣١ ...........................................القضاء عن الوالد                 

  ٤٣٣ ......................................اخللل يف الصالة : الفصل الثالث



 ٤٩٩ ....................................................................................................  الفهرس

  ٤٣٣ ................ّاحلاالت التي تبطل فيها الصالة عىل أي حال                 

  ٤٣٥ ..........................احلاالت التي ال تبطل فيها الصالة                 

  ٤٣٥ ............................................حاالت التدارك                 

  ٤٣٦ .......................................حاالت عدم التدارك                 

  ٤٣٧.................................. توضيح بعض املصطلحات                 

  ٤٣٧ .....................القاعدة العامة حلاالت وجوب التدارك                 

  ٤٣٨ ......................ّبعض حاالت الشك يف إمكان التدارك                 

  ٤٣٩ ..........................................ّقضاء اجلزء املنيس                 

  ٤٣٩ .................................................سجود السهو              

  ٤٤٠ .....................................موجبات سجود السهو                 

  ٤٤٠ .........................................كيفية سجود السهو                 

  ٤٤١ ........................................أحكام سجود السهو                 

  ٤٤٣ ....................................... يف الصالةّالشك :الفصل الرابع

  ٤٤٣ ..................................ّالشك يف وقوع الصالة منه                 

  ٤٤٤ .............................ّأنحاء الشك يف واجبات الصالة                 

  ٤٤٦ ..........................................أحكام كثري الشك                 

  ٤٤٧ .....................................ّالشك يف عدد الركعات                 

ٍ الشك الذي ليس مبطال وال بحاجة إىل عالج.١          ً ّ........... ٤٤٨  

ً الشك الذي ليس مبطال للصالة وبحاجة إىل .٢          ّ........... ٤٤٨ 
  ٤٥٢ ............................ّ الشك الذي تبطل به الصالة.٣         

  ٤٥٤ .......................................................صالة االحتياط



 ١ج / الفتاوى الفقهية....................................................................................٥٠٠

  ٤٥٤...................................... أحكام صالة االحتياط                 

  ٤٥٦ .......................................الة االحتياطكيفية ص                 

  ٤٥٧ ..............ّبعض أحكام اخللل والشك يف صالة االحتياط                 

  ٤٥٩ ........................................صالة اجلامعة :الفصل اخلامس

  ٤٥٩ ................................صالة املنفرد وصالة املقتدي                 

  ٤٦٠ ............................الصلوات التي جيوز فيها االقتداء                 

  ٤٦٤ ...............................................كيفية االقتداء                 

  ٤٦٧ .............................................رشوط االقتداء                 

  ٤٧٧ ........................ملأموم يف صالة اجلامعةبعض أحكام ا                 

  ٤٨٠ ..............بعض الفوارق بني صالة اجلامعة وصالة املنفرد                 

  ٤٨٢ .......................النافلةالفوارق بني الفريضة و: سداسالفصل ال

 


