
  



  

  

  









الرحيمالرحمناهللابسم

خلقهخيرعلىوالسالموالصالةالعالمينربهللالحمد

.الطاهرينالطيبينوآلهمحمد

علىويشتمل» العباداتأحكامفيالوجيز« هوهذا: وبعد

ــالطهارةمنيتطلبهاوماــالصالة« الخمسالعباداتأحكامأهم

» التقليد« أحكامفينبذةمع» والخمسوالزكاةوالحجوالصوم

.»المنكرعنوالنهيبالمعروفاألمر«و

السيستانيالسيدالعظمىاهللاآيةسماحةفتاوىوفقأعدوقد

.سماحتهمقلديمنجمعلطلبتلبيةظلهمد

فقناويوالمؤمنينإخواننابهينفعأنالقديرالعلياهللانسأل

.ذلكوليانهويرضىيحبلما





التقليدأحکام

واجباتالمقدسةاإلسالميةالشريعةتتضمن»١مسألة«

منهاموقفهسالمةيحرزأنمكلفكلعلىيجب،ومحرمات

تتوفرلمممنذلكإحرازـالغالبفيـيتحققوال،لهاوامتثاله

:طريقينأحدباعتمادالإ. االجتهادملكةفيه

المجتهدفتاوىوفقالمكلفيعملأنوهو: التقليد-١

.للتقليدالمتأهل

معهيتيقنالذيالنحوعلىيعملأنوهو: االحتياط-٢

وجوبأحتملفلو،الواقعفيمنهمطلوبماهوتجاهذمتهببراءة

العكسعلىو،بهايأتيأنعليهكانـمثالًـالصالةفياإلقامة

يحتاطأنأرادإذاعليهفالالزمـمثالًـالتدخينتحريمأحتمللو

.يجتنبهأن

واحدعملتكراراالحتياطيستدعيقدأخرىحاالتوفي

تماماًوأخرىقصراًمرةمثالًالظهرصالةكتكرار،مختلفةبصور

.السفرحاالتبعضفي

يحتاجاالحتياطهمعيتحققالذياألسلوبمعرفةأنوحيث



ألكثرمتوفرةغيروهيواسعةفقهيةخلفيةإلىالعادةفي

غالبفياالحتياطصعوبةإلىباإلضافة،اإلسالميالمجتمعشرائح

هو»التقليد«جعلقدذلككلأخرىحاالتفيوتعذرهاألحيان

عهدةعنللخروجالمكلفينلمعظماالمثلوالعملياالسلوب

.إليهمالمتوجهةعيةالشراألحكام

إكمالهاحينمنيبدأاألنثىفيالتكليفسن»٢مسألة« 

سنةعشرخمسةإكمالهحينمنالذكروفي،هالليةسنواتتسع

خرجأو،العانةمنطقةفيالخشنالشعرلهنبتلوولكن،هاللية

يكملأنقبلـاليقظةحالفيأوباالحتالمـالمنويالسائلمنه

.شرعاًبالغاًاعتبرعشرةالخامسةسن

موراالفيهتوفرتإذاللتقليدالمجتهديتأهل»٣مسألة«

:التالية

المولدطهارة-٤. الذكورة-٣. العقل-٢. البلوغ-١

غيرمنأيالشرعيةالضوابطوفقتمتقدوالدتهتكونبأن

االثنيةاالماميمذهبأتباعمنيكونبأناأليمان-٥. سفاح

وعدماإلسالمخطعلىاالستقامةبهانعنيوالعدالة-٦. عشرية

الشريعةفيعليهالواجبهومايؤديبأن،عنهاالنحراف

الأنبهونعنيالضبط-٧. فيهاعليهالمحرمهوماويتجنب

يمسفيماوالغفلةوالنسيانالخطأحاالتكثيراًعليهتعرض

.الفقهياختصاصه

الشروطفيهمتتوفرالذينالمجتهدونتعددإذا»٤مسألة«

االجتهادألنغالباًالحاصلهوكماــفتاواهمواختلفتالمتقدمة



:يليماأهمهاصورعدةفهناــاالختالفمثار

المعينأحدهمأنالمكلفلدىيثبتأن:األولىالصورة

.تقليدهيهعليتعينالصورةهذهففيالباقين،منأعلم

ــمثالًــأثنينأنالمكلفلدىيثبتأن:الثانيةالصورة

ثبوتعدمأوالعلمفياالثنينتساويمع،الباقينمنأعلممنهم

لدىثبتأنالصورةهذهوفياألخر،منهماأحدأعلمية

منواحتياطاًتثبتاًأكثرأيــاآلخرمنأورعهماأحدأنالمكلف

كلشؤونتتبععلىمثابرةأكثربكونهاإلفتاءفيلدخيلةاالجهات

يثبتلموان،تقليدهعليهوجبــحكمهااستنباطيمارسمسألة

فيإالشاءأيهمافتاوىمعأعمالهتطبيقفيتخيرذلكلديه

.الصالحينمنهاجرسالةفيالموضحةالخاصةالحاالتبعض

منأعلماحدهمإنمكلفاللدىيثبتأن:الثالثةالصورة

هذهوفي،بشخصهتعيينهإلىيتوصلأنيستطعلملكنه،الباقين

مجموعةفتاوىبيناالحتياطرعايةالمكلفيلزمالصورة

ولهذا،ضمنهمفيهواألعلمذلكأنيتيقنالذينالمجتهدين

.الصالحينمنهاجرسالةبشأنهاتراجعمعينةاستثناءاتالحكم

:األعلميةتثبت»٥لةمسأ«

االختصاصأصحابمنكانإذاثقةشخصبشهادة-١

،العلمفييدانيهممنأواألكفاءكالمجتهدينالمضمارهذافي

ومع»لهامعاكسة« بالخالفمثلهاشهادةتعارضهاالأنشريطة

.المجالهذافيوكفايةاكثرخبرةكانمنبشهادةيؤخذالتعارض



ومتعارفةمقبولةمناشىءمنالحاصلطمئناناالوبالعلم- ٢

الشخصكانإذاوكاالختباروالفضلالعلمأهلبينكالشياع

.منهمتمكناً

ثمفقلدهالمجتهديناحدأعلميةاعتقدمن»٦مسألة« 

.إليهالعدوللزمهغيرهأعلميةلهظهرت

مناعلمكانفانالمكلفمقلّدماتإذا»٧مسألة«

مابينفرقبالتقليدهعلىالبقاءوجباألحياءالمجتهدينعجمي

لمومامنهاتعلمهماوبين،بهيعمللمومافتاواهمنبهعمل

التحولوجبمنهاعلمالزمنمرورعلىالحيصاروإذا،يتعلمه

.وعدماًوجوداًداركيفمااألعلممعيدورالتقليدفان،كذلكإليه

كانولوابتداًءالميتالمجتهدتقليديجوزال»٨مسألة«

.األحياءالمجتهدينجميعمنأعلم

أومعينةمسألةفيفتوىلألعلميكنلمإذا:»٩مسألة«

أنجازلهالمسألةبتلكاالبتالءحيناستعالمهاللمقلّديمكنلم

فاألعلماالعلمرعايةمعالمجتهدينمنغيرهإلىبشأنهايرجع

.بعدهمن

الواجباالحتياطبطابعتتسمالتيالموارد»١٠مسألة«

الرجوعيمكنالتيالمواردضمنمنهيالرسالةهذهفيالالزمأو

.»فاألعلماألعلم«آخرمجتهدإلىفيها

عنللتعبيرصياغاتعدةنستعملإنناتعرفأنبقي

:الالزمأوالواجباالحتياط



التجارةمالفيالزكاةتثبت« كقولنابذلكالتصريح-١

.»وجوباًاالحوطعلى

كقولنا»االحوطعلى« بكلمة»الحكمأي« الفتوىتقييد-٢

علىــعليهيجبفأنهالشمسزوالبعدالسفرإلىخرجمن«

.»بهويجتزىصومهيكملأنــاألحوط

« حكمأيمنخلوهامعالمسألةفياالحتياطإيراد-٣

يمسحأنفاالحوطإناءفيالكلبلعابسقطإذا« كقولنا»فتوى

.» مراتثالثبالماءيغسلثمأوالبالتراب

أوواجباًاالحتياطكونعنتعبركلهاالثالثةاألساليبفهذه

كماآخرمجتهدإلىبالرجوعللمكلففيهالخيارتركوقد،الزماً

مر.



الطهارةأحکام

وافراقسماًوالطهارةالنظافةجانبالمقدسةالشريعةأولت

الذيالماديالجانبعلىذلكفيتقتصرولم،اهتماماتهامن

التيوهيمنهاالتطهيروكيفيةالنجسةاألشياءتحديدعنيبحث

شملتوإنما،الفقهيالمصطلحفي» الخبثمنالطهارة« تسمى

الالنفسظلماتمنحالةتعتورهحيثلإلنسانالمعنويالجانب

،الكريممعبودهنحوللتوجهالتأهلكمالمؤهالًمعهايكون

الحدثوينقسم،» الحدث« بـالحاالتهذهعلىفقهياًواصطلح

،وروافعهأسبابهمنهماواحدولكل» وأكبر،أصغر« : قسمينإلى

الحدثألثرالرافعهو» الوضوء« المطهرةالشريعةوجعلت

وجعلت،األكبرالحدثألثرالرافعوه» الغسل« و،األصغر

.الطارئةالحاالتبعضفيعنهمابديالً» التيمم«

الشريعةحبذّتللفردالمعنويالجانبصقلفيوإمعاناً

كغسل« االغتسالواألزمنةالحاالتبعضفيللمكلفالمقدسة

أيعنهيصدرلموان» رمضانشهرمنالقدرلياليوغسلالجمعة

.المستحبةاألغسالتسمىالتيهيوتلك،اثاألحدمن

:فصلينفيالطهارةأحكامنبحثفسوفتقدمماأتضحإذا



األولالفصل

احلدثمنالطهارةيف

الوضوء- ١

ــاألول: أمورستةمنالوضوءيتركب:» ١١مسألة«

منالرأسشعرمنبتأي« الشعرقصاصطوالًوحده،الوجهغسل

الوسطىاإلصبععليهدارتماوعرضاً،الذقننهايةإلى»مهمقد

الوجهمنواالبهامالوسطىاالصبععليهاشتملتماأي« واإلبهام

فيجب»الوجهبهماويمسحمفتوحتينالجبهةعلىتوضعانعندما

.الحدهذافيدخلماكلغسل

غسلفياالبتداءــاألحوطعلىــيجب:» ١٢مسألة«

وجههغسلفيالمتوضيابتدأفلو،أسفلهإلىأعالهمنلوجها

إلىحاجةالولكن،وضوؤهيصحلمالوسطأواألسفلمن

يجريهثمالوجهأعلىمنالماءيصبانفيكفيذلكفيالتدقيق

.المنحنيالخطنحوعلىولوجانبيهعلى

،الوضوءبقصدالوجهإلىالماءإيصاليجب:» ١٣مسألة«

إليصالعليهاليدوأمراربالكفعليهالماءبسكبذلكأكانسواء



معالماءأنبوبتحتالوجهبوضعأوأجزائه،كاملإلىالماء

اوحوضماءفيبغمسهأو،األسفلإلىاألعلىمنفيهاالبتداء

.أيضاًاألسفلإلىاالعلىمناالبتداءمراعاةمعغيره

بدونالمتوضيوجهالماءيمسأنيجب:» ١٤مسألة« 

ذو« ذلكمنويستثنى،محلهإلىالماءوصولعنومانعحاجز

عليهفوضعكسرأوقرحأوجرحوجههفيكانمنأي» الجبيرة

الجزءعنعوضاًالجبيرةعلىالمسحيكفيهفأنه،شابهماأوًلفافا

.عليهحرجياًأوضررياًذلككانإذارفعهايلزمهوالبهاالمغطى

مجمعأيــالمرفقمنوحدها،اليمنىاليدغسلــالثاني

.األصابعأطرافإلىــوالعضدالذراععظمي

المرفقمناليدغسلفياالبتداءيجب:» ١٥مسألة«

أواألصابعمناالبتداءيجوزفال،األصابعبأطرافواالنتهاء

.المفصلإلىالصعودثمالوسط

الوضوءبقصداليدإلىالماءإيصاليجب:» ١٦مسألة«

يمسأنأيضاًويجب،الوجهغسلفيالمتقدمةالطرقبأحد

طالءتستخدمالتيفالمرأة،ومانعحاجزدونمناليدبشرةالماء

والصباغ،عملهفيالدهونيستخدمالذيوالعامل،للزينةاألظافر

يمنعماإزالةمنكدالتأيلزمهم.. صباغبااليدهتتلوثالذي

ذو« الحكمهذامنويستثنى. الوضوءفيأيديهمإلىالماءوصول

.الوجهغسلفيالمتقدمالنهجعلى» الجبيرة

غسلفيتقدممانحوعلى،اليسرىاليدغسل-الثالث

.تماماًاليمنىاليد



منالجزءذلكأيــالرأسمقدمعلىالمسحــالرابع

فياالرتفاعمنتهىإلىويمتدالجبهةفوقيكونالذيالرأس

المسحواألولىواحدةإصبعبمقدارالمسحفيهويكفيــالرأس

.مضمومةأصابعثالثةبمقدار

الرأس،بشرةعلىالمسحيكونأنيجبال:» ١٧مسألة«

الإنبشرط،الموضعذلكفيالنابتالشعرعلىالمسحفيجوز

.عادةالرأسشعرفيهينبتالذينالمكاطولهيتجاوز

اليد،فيالباقيةبالبلةالمسحيكونأنيجب:» ١٨مسألة«

الجولحرارةاليدجفتولو،اليمنىالكفببلةيكونأنواألولى

بهاوالمسحلحيتهبلةمنيأخذأنللمتوضيجازذلكلغيرأو

للمسحالبلةحفظيمكنهلمإذاإالجديدبماءالمسحلهيجوزوال

.الوضوءكرروإن

العضوبينحائلوجودمعالمسحيصحال:» ١٩مسألة«

منيمنعالرقيقاًالحائلكانولوحتىالممسوحوالعضوالماسح

ذو« ذلكمنويستثنى،الممسوحالعضوإلىالرطوبةوصول

.جبيرتهعلىالمسحيجزيهفأنه» الجبيرة

فيهوالواجب،اليمنىالقدماهرظعلىالمسحــالخامس

بينالمفصلوهوــالكعبإلىاألصابعأطرافبينمامسحطوالً

بمقداركانولو»المسح« معهيصدقبماوعرضاًــوالقدمالساق

.واحدةإصبع

اليدفيالباقيةبالبلةالمسحيكونأنيجب:» ٢٠مسألة«

يكونأنواألولى،الرأسعلىالمسحفيتقدممانهجعلى

.أيضاًاليسرىباليدالمسحيجوزكانوإناليمنىباليدالمسح



العضوبينالحائلوجودمعالمسحيصحال:» ٢١مسألة« 

فيمامرنحوعلىالجبيرةذيفيإالالممسوحوالعضوالماسح

.الرأسمسح

فيمرمانهجعلىاليسرىالقدمظاهرعلىالمسحــالسادس

باليدالمسحفيهاألولىو،اليمنىالقدمظاهرعلىمسحال

.أيضاًاليمنىباليدالمسحيجوزكانوإناليسرى

:أمورالوضوءفييشترط:» ٢٢مسألة«

.تعالىهللالخضوعإليهالداعييكونبان،النية-١

.المتنجسبالماءالوضوءيصحفال،الوضوءماءطهارة-٢

.المغصوببالماءالوضوءيصحفال،الوضوءماءإباحة-٣

المضافبالماءالوضوءيصحفال،الوضوءماءإطالق-٤

.الوردكماء

طاهراًعضوكليكونأنبمعنى،الوضوءأعضاءطهارة-٥

.مسحهأوغسلهحين

وإالالماءاستعمالمنشرعاًمانعهناكيكونالإن-٦

.سيأتيكماالتيمموجب



ثم،اليمنىاليدثمأوالًالوجهبغسل،الترتيب-٧

رعايةلزوماًاألحوطو،الرجلينثمالرأس،مسحثم،اليسـرى

ولكن،اليمنىقبلاليسرىمسحبعدمالرجلينمسحفيالترتيب

.معاًمسحهمـايجوز

قليلفاصلحصلوانالوضوءأفعالبينالعرفيالتتابع-٨

فيويكفي،يليهالذيبالفعلوالبدءفعلمناالنتهاءبينجداً

فيالشروعيكونأنالنسيانأوالماءكنفادالطارئةالحاالت

.عليهالسابقةاألعضاءتجفإنقبلمسحهأوالالحقالعضوغسل

معلهويجوز،بنفسهالشخصيتوضأبان،المباشرة-٩

،بنفسهبهاناألتيمنيتمكنالفيمابغيرهيستعينأناالضطرار

وان،نفسهالمتوضيءبيدالمسحيكونأنيلزمالحالةهذهوفي

فيالتيالرطوبةالمعينأخذـمثالًيدهفيلعوقـذلكيمكنلم

.بهاومسحالمتوضئيد

:يليبماالوضوءينتقض»٢٣مسألة«

.الغائطأوالبولخروج٢-١

.الدبرمنالريحخروج-٣

السمعمعهيتعطلماأيالحواسعلىالغالبالنوم-٤

.واإلغماءكالجنونالعقليذهبمابهويلحقواإلدراكوالبصر

.سيأتيكماالمراةاستحاضة-٥



إالتوجبالكانتوانالوضوءتُنقضفأنها،الجنابة-٦

.سيأتيكماالغسل

البولخروجناقضيةمنتقدمممايستثنى:» ٢٤مسألة«

إلىمستنداًالثالثةأحدخروجكانإذاماللوضوءوالريحالغائطو

،خروجهمننفسهيمسكأنلصاحبهيمكنالالذيالمرض

تكنلمإذافيماوحكمه،»الحدثدائم« بـالحالةهذهفيويسمى

ويأتييتوضأأنالصالةوبعضالوضوءتسعانقطاعفترةله

الريحأوالغائطأوالبولمنمنهيخرجبمايعتنيوالبالصالة

.آخرحدثمنهيصدرمالمطهارتهعلىباقفانه،مرضهإلىمستنداً

واجبولكلالواجبةللصالةالوضوءيجب:» ٢٥مسألة«

غيرعلىويحرم،األصغرالحدثمنالطهارةفيهتعتبرآخر

الإنلزوماًواألحوط،الكريمالقرآنكتابةببدنهيمسأنالمتطهر

تعالىبهالمختصةوالصفات» اهللا« الجاللةاسميمس.

الغسلـ٢

. وترتيبيارتماسي: قسمينعلىالغسل: » ٢٦مسألة«

،واحدةدفعةالماءفيالجسدبغمساالرتماسيالغسلويتحقق

ثم،أوالًوالرقبةالرأسغسلمنفيهبدفالالترتيبيالغسلوإما

،منهاأليسرالجانبغسلثمالجسدمناأليمنالجانبغسل

أنــبيانهاآلتيالميتغسلعداــالغسلأنواعمعظمفيويجوز

دونمنتدريجاًأوواحدةدفعةوالرقبةالرأسبعدالبدنيغسل

.واأليسراأليمنالجانبينبينالترتيبرعاية



منالوضوءفييشترطماالغسلفييشترط:» ٢٧مسألة« 

وعدمالجسدأعضاءوطهارةوإطالقهوإباحتهالماءوطهارةالنية

المغتسليباشروانكالمرضالماءاستعمالمنشرعيمانعوجود

:أمرينفيالوضوءعنالغسلويختلف،أمكنهإنبنفسهغسله

غسلهيكونأنهناعضوكلغسلفييشترطالأنه» أحدهما« 

يشترطالأنه» الثاني« ووضوءالفيكانكمااألسفلإلىاألعلىمن

غسلفيمكنالوضوءفيكانكماوالتتابعالمواالةالغسلفي

.طويلةكانتوانمدةبعدالجسدبقيةغسلثموالرقبةالرأس

غسلعداـالغسلفيالجبيرةحكميجري:» ٢٨مسألة«

إنبأنهعنهيختلفولكنه،الوضوءفييجريكانكماـالميت

معالغسلبينالمكلفيتخيرجرحأوقرحالجبيرةموضعفيكان

كسرالموضعفيكانأنوأما،والتيممـالجبيرةعلىالمسح

.الجبيرةعلىالمسحمعاالغتسالعليهفيتعين

:هيأسباببعدةالغسليجب:» ٢٩مسألة«

ـهـاالستحاضةـدالنفاسـجالحيضـبالجنابةـأ

.الميتمسـوالموت

الجنابةـأ

:بأمرينالجنابةتتحقق:» ٣٠مسألة« 

جنسيةبممارسةأخرجسواءالمنويالسائلخروج» األول«

رائحتهكثيفلزجالمنويوالسائل،ذلكبغيرأمباالحتالمأم



الصفرةإلىأحياناًلونهيميلاللونحليبيالمختمرالعجينكرائحة

ذروتهاالجنسيةالشهوةبلوغعندالغالبفييخرج،الخضرةأو

.وفتورهالجسدبارتخاءومستتبعابالدفقمصحوباً

فيهاجتمعتفأنمنياًكونهفيوشكسائلخرجومتى

بكونهحكم» وفتورهالجسدوارتخاءوالدفقالشهوة«الثالثةاألمور

منهاواحدتحققالمريضفيويكفي،بذلكيحكملموإال،منياً

منالخارجفالسائلالمرأةوأماالرجلفيهذا،» الشهوة« وه

المنويالسائلبحكمذروتهاالجنسيةالشهوةتبلغعندمامهبلها

.اليقظةحالفيأوالنومحالفيخرجسواءللرجل

التناسليالعضورأسبدخولالجنسياالتصال:» الثاني«

.واألنثىللذكرالجنابةفيوجبشرجها،أواألنثىفرجفي»الحشفة«

فيهتشترطماألداءالجنابةغسليجب:» ٣١مسألة«

:أمورالمجنبعلىويحرم،كالصالةاألكبرالحدثمنالطهارة

١-الكريمالقرآنكتابةمس.

٢-وهكذا» اهللا« الجاللةلفظةمسوصفاتهأسمائهمس

.األحوطعلىكالخالقبهالخاصة

سورةأياألربعالعزائمسورمنالسجدةآيةقراءة-٣

.وفصلت،والسجدةوالنجم،،إقرأ



أومنهاشيءأخذأوفيهاالمكثأوالمساجددخول-٤

االجتيازحالفيأوخارجهامنذلككانوأن،فيهاشيءوضع

.األحوطعلى

والخروجبابمنبالدخولالمساجداجتيازللمجنبويجوز

بمكةالحرامالمسجد« الشريفينالمسجدينفياالآخربابمن

المشرفةالمشاهدوتلحق»المدينةفيالنبويوالمسجد

.االحوطعلىذكرفيمابالمساجدالسالمعليهمللمعصومين

الحيضـب

فييخرج،وتعرفهالنساءتعتادهدمالحيض: » ٣٢مسألة«

إلىمائلأواحمربأنهويوصفتقريباًشهركلمنتظمةفترات

.ودفقبحرقةويخرجوحارالسواد

تسعالفتاةبلوغبعدالحيضدميخرج:» ٣٣مسألة«

قبلتراهفما،هاللياًعاماًستينببلوغهاوينقطع،هالليةسنوات

بلوغهابعدتراهماأنكماحيضبدمليسسنواتتسعبلوغها

.أحكامهلهتكونالسنةستين

وأكثره،ملفقةولوأيامثالثةالحيضأقل:» ٣٤مسألة«

وهكذا،األولىالثالثةاأليامفياالستمرارفيهويعتبر،أيامعشرة

تجرلمأيامثالثةالدميستمرلمفلوالليالي،منيتوسطهافيما

.الحيضأحكامعليه

ذاتوغيرعادةذات: قسمانالحائض:» ٣٥مسألة«

:أقسامثالثعلىالعادةوذات،عادة



وغير،فقطوقتية-٣،فقطعددية-٢،عدديةوقتية-١

لمعرفةيراجع« . العددوناسيةومضطربةمبتدئة: العادةذات

.» ٤١إلى٣٣صمنالمنتخبةالمسائلرسالةأحكامها

منالطوافوالالصياموالالصالةتصحال:» ٣٦مسألة«

أثناءرمضانشهرصياممنيفوتهاماتقضيأنوعليها،الحائض

وال. ذلكأثناءالصالةمنيفوتهاماتقضيوال،الحيضمدة

زوجهاعلىويحرم،مستثناةمواردفيإالالحائضطالقيصح

علىيحرمماكلعليهاويحرم،الدمأياممهبلهافيمقاربتها

.»٣١«المسألةفيمرمماالمجنب

حيضهامدةانتهتإذاالحائضلىعيجب:» ٣٧مسألة«

.كالصالةاألكبرالحدثمنبالطهارةمشروطهولماتغتسلأن

النفاسـج

أوبعدهاالوالدةعندالمرأةتراهدمالنفاس:» ٣٨مسألة«

النفاسألقلحدوال» النفساء« بـعندئذوتسمى،الوالدةبسبب

فإذا،أيامشرةعوأكثره،فقطلحظةبمقداريكونإنفيمكن

فيمحددةعادةلهاكانتفانأيامعشرةعندهاالدمنزفتجاوز

نفاساًعادتهامدةاعتبرتأيامخمسةعادتهاتكونكأنالحيض

.تعالىاهللاشاءإنحكمهاوسيأتياستحاضةوالباقي

مدةفتعتبرالحيضفيمحددةعادةلهاتكنلمإذاوأما

.استحاضةوالباقيأيامعشرةنفاسها



علىيترتبماكلالنفاسعلىيترتب:» ٣٩مسألة« 

،غيرهاأممحرماتأمواجباتأكانتسواءأحكاممنالحائض

سورمنالسجدةآيةقراءةحرمة: عليهااللزومياالحتياطومن

ودخولأجتيازاًولووالمدينةمكةمسجديودخولالعزائم

.المساجدفييءشووضعاجتيازبغيراألخرىالمساجد

النفاسدممنطهرتإذاالنفساءعلىيجب:» ٤٠مسألة«

.كالصالةاألكبرالحدثمنالطهارةفيهيشترطمالكلتغتسلأن

االستحاضةـد

دمغيرالمرأةتراهالذيالدمهواالستحاضة:» ٤١مسألة«

االستحاضةفيوالغالب،والجروحالقروحودموالنفاسالحيض

غالباًفهوالمواصفاتفيالحيضدمخالفعلىدمهايكونأن

.حرقةوالٍلذعبالويخرجورقيقاللونأصفر

:أقسامثالثةعلىاالستحاضة:» ٤٢مسألة«

التيالقطنةالدميغمسأنوهي: الكثيرةاالستحاضة-١

.ويلوثهبهربطتهاماإلىويتجاوزهاالمرأةتحملها

بالدمالقطنةتنغمسأنوهي: المتوسطةاالستحاضة-٢

.بهربطتهاماإلىيجاوزهاالولكنه

ولمالقطنةالدملوثإذاماوهي: القليلةاالستحاضة-٣

.لقلتهيغمسها



أنالكثيرةاالستحاضةفيالمرأةحكم:» ٤٣مسألة« 

الظهرلصالتيوغسالً،الصبحلصالةغسالً: أغسالثالثةتغتسل

إذاوالعشاءالمغربلصالتيوغسالً،جمعتهماإذاعصروال

صالةلكلتغتسلأنفعليهابينهمافرقتإذاوأما،جمعتهما

.حدةعلىمنهما

أنالمتوسطةاالستحاضةفيالمرأةحكم:» ٤٤مسألة«

مرةيومكلفيتغتسلأنوجوباًواألحوطصالة،لكلتتوضأ

.وضوءاتهاقبلواحدة

تتوضأأنالقليلةاالستحاضةفيالمرأةحكم:» ٤٥لةمسأ«

.مستحبةأمكانتواجبةصالةلكل

لصالتهاتتطهرأنالمستحاضةعلىيجب: » ٤٦مسألة«

أوقليلةاستحاضتهاكانتإذاكمابالوضوءأماالدمانقطاعبعد

مسعليهاويحرم. كثيرةاستحاضتهاكانتإنبالغسلأومتوسطة

،صالتهاإتمامقبلبعدهويجوزطهارتهاتحصيلقبلالقرآنبةكتا

حرمةمنالحيضعلىيترتبماكاناالستحاضةعلىيترتبوال

فيهاوالمكثالمساجددخولوحرمةالدمأيامالزوجمقاربة

.السجدةآياتوقراءةفيهاشيءووضع

الموتـهـ

كمهبحومنالمسلمالميتتغسيليجب:» ٤٧مسألة«

،االحوطعليتمهالموانبل،أشهرأربعةأتمإذاالسقطحتى

المخلوطبالماءثمبالسدرالمخلوطبالماءأوالًيغسلأنوكيفيته



التفاصيللمعرفةيراجع« الخالصبالماءبعدهومنبالكافور

صالمنتخبةالمسائل« رسالةالميتأحكامسائرعلىواإلطالع من

ص٥٠ .»٦٣إلى

الميتمسـو

بردهبعدالميتمسمنعلىالغسليجب:» ٤٨مسألة«

معالمسيكونأنبينذلكفيوالفرق،غسلهإتماموقبل

.والكافرالمسلمالميتبينفيهفرقالكما،أوبدونهاالرطوبة

منالطهارةفيهيشترطبمالإلتيانالغسلهذاويجب

المساجددخولوأما،القرآنكتابةومسكالصالةاألصغرالحدث

فيهايعتبرفالالعزائمالسورمنالسجدةآيةوقراءةفيهاوالمكث

.الغسلبهذااإلتيان



المستحبةاالغسال

باألساسعتشرلماألغسالهذهأنــالمقدمةفيعرفتقد

اإلنسانئةتهيفيدورهاينحصربل» واألكبراألصغر« الحدثلرفع

ألجلكالغسلديةالعبااألعمالبعضلممارسةأفضلنحوعلى

المكرمةمكةلدخولكالغسلشريفمكانفيللدخولأو،اإلحرام

يحبذالذيالزمانلشرفالغسليستحبوقد،المنورةالمدينةأو

.المباركرمضانشهرمنالقدرولياليالجمعةكيومفيهاالغتسال

الثابتأيـالمستحبةاألغسالأنعلميأنوينبغي

المحدثيستطيعوكذلك،الوضوءعنتغنيـشرعاًاستحبابها

مشروطهومالكلهذاالمستحببغسلهيكتفيأنباألكبر

.آخرغسلاستئنافإلىحاجةدونمنكالصالةبالطهارة

التيممـ٣

فيالوضوءأوالغسلعنبدالًالتيمميصح: » ٤٩مسألة«

:مواضعسبعة

الوضوءأوللغسليكفيهماالماءمنالمكلفيجدلمإذا-١

.موردهفيكل،



للعجزإليهالوصوللهيتيسرلمولكنهالماءوجدإذاما-٢

عملارتكابعلىلتوقفهأومثالًأطرافهفيلشللتكويناًعنه

.المباحالماءفيهيوجدمغصوبأناءفيكالتصرفمحرم

آخرشخصأيعلىأونفسهعلىالعطشخافإذاما-٣

العطشلرفعيكفيماالماءمنلديهيكنولمأمرهويهمهبهيرتبط

.معاًالمائيةوالطهارة

أوالغسللزمنيتسعالبحيثالوقتضاقإذاما-٤

.الوقتفيبتمامهاالصالةوألداءالوضوء

استعمالهأووضوءالأوللغسلالماءتحصيلكانإذاما-٥

.تحملهيتعارفالالذيالحدإلىوالمشقةللحرجمستلزماًًفيهما

الغسلأوالوضوءفيالماءاستعمالزاحمإذاما-٦

ثوبهأوبدنهكانإذاكما،األهميةفيعنهمايقلالواجب

الخبثمنللطهارةيكفيماالماءمنعندهيكنولممتنجساً

رفعفيالماءمنلديهمايستعملــحينئذــفانهمعاًوالحدث

.ويصليالغسلأوالوضوءعنبدالًويتيممالخبث

فيالماءاستعمالمنالضررنفسهعلىخافإذاما-٧

مرضهفييزيدأومرضاًلهيسبباستعمالهالنالوضوءأوالغسل

.أمدهيطيلأوويعقده

الترابمناألرضهوجبمطلقالتيمميصح:» ٥٠مسألة«

شيءعلوقاعتبارلزوماًواألحوط،ذلكوغيروالحجروالرمل

الذياألملسالحجرعلىالتيمميجزىفال. باليدبهيتيمممما

.عليهالغبار



:أمورالتيممفييجب:» ٥١مسألة« 

وضعهماويكفي،األرضعلىالكفينباطنضرب-١

.واحدةدفعةذلكيكونأنلزوماًواألحوط،أيضاً

بالكفينــاالحوطعلىالجبينينوهكذاــالجبهةمسح-٢

.الحاجبينوإلىاألنفأعلىإلىالشعرقصاصمن

اليمنىالكفظاهرتماماليسرىالكفبباطنالمسح-٣

تماماليمنىبباطنالمسحثماألصابع،أطرافإلىالزندمن

.اليسرىظاهر

:أمورالتيممفييشترطــ»٥٢مسألة«

.مركماالوضوءأوالغسلمنمعذوراًالمتيمميكونأن-١

.تعالىهللالخضوعبتيممهينويأن-٢

البماممزوجوغيرومباحاًطاهراًبهيتيمممايكونأن-٣

.مثالًالخشبكنشارةبهالتيمميصح

علىاألسفلإلىاألعلىمنالجبهةمسحهيكونأن-٤

.األحوط

استعمالعنعذرهزوالمناليأسمعإاليتيممالأن-٥

آخرواجبأليأوللصالةتيممهكانإذاالوقتانتهاءقبلالماء

.محددوقتله

.التمكنمعبنفسهالتيمميباشرأن-٦



يخلبمابينهمايفصلفال،التيممأفعالبينيتابعأن-٧

.عرفاًبالمتابعة

باطنأيبهيمسحمابينحائلهناكنيكوالأن-٨

.الكفينوظاهرالجبهةأييمسحهوماالكفين

قبلاليمنىوكفهاليمنىكفهقبلجبهتهيمسحأن-٩

.اليسرى

فيعذرهأرتفعثملعذرالتيمممعصلىمن:» ٥٣مسألة«

.اعادتهاعليهتجبلمخارجهفيأوالوقت

لعذرــكالجنابةــباألكبرمحدثالتيممإذا:» ٥٤مسألة«

إنفيتوضأالغسلعنالبديلتيممهينتقضلمباألصغرأحدثثم

.الوضوءعنبدالًتيمموإالذلكأمكنه





الثاينالفصل

اخلبثمنالطهارةيف

:وهيعشرةالنجسةاألشياء:» ٥٥مسألة« 

حيوانكلوغائطوبول،وغائطهاإلنسانبول-٢-١

يندفعأيــسائلةنفسالحيوانلهذاكانتإذالحمهأكليحرم

إذاسائلةنفسلهليستمابولوهكذاــذبحهعندبقوةالدممنه

أكله.األحوطعلىلحمذاكان المحرم الحيوان من ويستثنى

طاهرة فضالته فإن .الطائر

وكذلكسائلةنفسلهحيوانوكلاإلنسانميتة-٣

.الحياةحالمنهاالمقطوعةأجزاؤها

كانوإنسائلةنفسذيحيوانكلومني،اإلنسانمني-٤

.األحوطعلىاللحممأكول

حيوانكلجسدومناإلنسانجسدمنالخارجالدم-٥

.سائلةنفسذي

.البريالكلب-٦



.البريالخنزير-٧

.االحوطعلى» البيرة« الفقاعبهاويلحقرالخم-٨

.والمجوسيواليهوديالمسيحيغيرالكافر-٩

عذرةأكلتعودالذيوهوالجالّلالحيوانعرق-١٠

.اإلنسان

ماإلىالمذكورةاألشياءمنالنجاسةتنتقل:» ٥٦مسألة«

معاوأم،المتالقيينأحدفيالمسريةالرطوبةوجودمعيالقيها

.المالقيإلىالنجاسةتنتقلفالالمحضةالنداوةوجودأوجفافهما

يالقيهماإلىالمتنجسالشيءمنالنجاسةتنتقلوأيضاً

وعينالمالقيبينوسائطثالثتعددمعإالالمتقدمبالشرط

.النجاسة

المتنجسةلألشياءيعيدماأيــالمطهرات:»٥٧مسألة«

:رعشأثناــطهارتها

كانتمهمااالعتياديالماءأيـالماء»األولالمطهر«

الماء« بـعليهويصطلح.. اآلبار،األمطاراألنهار،: مصادره

لفظإلىيضافالذيأيالمضافالماءويقابله» المطلق

..العنبوماءالرمانوماءالوردكماءأخر

والماء،معتصموغيرمعتصم: قسمينعلىالمطلقوالماء



تأثرإذااالالنجاسةبمالقاةيتنجسالالذيالماءهوالمعتصم

الذيالماءهوالمعتصمغيروالماء،رائحتهأوطعمهأولونه

صفاتهأحدىبهاتتأثرلموأنللنجاسةمالقاتهبمجرديتنجس

.الثالث

:هيالمعتصمةوالمياه

ماالكروحجم« عداًفصاكراًبلغماوهو: الكثيرالماءـ١

منالبيوتإلىيصلالذياإلسالةكماء» مكعباًشبرا٣٦ًيقارب

.المياهضخمحطاتمنأوالكبيرةالمياهخزانات

البئرماءـ٢

.والعيونوالجداولاألنهاركمياهالجاريالماءـ٣

.هطولهأثناءالمطرماءـ٤

واألوانييرةالصغاألحواضمياههيالمعتصمةغيروالمياه

يقلالتيـالبئرماءغيرـالراكدةالمياهمنونحوهاوالقناني

.» القليلالماء« بـعليهويصطلحالكرحجمعنمقدارها

كانكثيراًـبالماءغسلإذامتنجسكليطهر:» ٥٨مسألة«

الغسلكانإذاعنهالتطهيرماءانفصالمعواحدةمرةــقليالًأو

:ذلكمنوتستثنى. القليلبالماء

وغيرهاوالكؤوسكالقنانيبالخمرالمتنجسةاألواني-١

.مراتثالثبالماءتغسلفأنها

فأنهاالخنزيرفيهاولغأوالجرذفيهاماتإذااألواني-٢

.مراتسبعتغسل



تطهرفأنهابلسانهلطعهاأوالكلبفيهاولغإذااألواني-٣

فيهاوقعوإذا،مرتينبالماءغسلهاثمالًأوبالتراببمسحها

أنلزوماًفاالحوطبدنهأعضاءبسائرباشرهاأوالكلبفملعاب

.مراتثالثبالماءتغسلثمأوالًبالترابتمسح

لماللذينالرضيعةأوالرضيعببولالمتنجسةاألشياء- ٤

بمقدارالماءعليهايصبأنتطهيرهافييكفيفإنهبالطعاميتغذيا

.ذلكمنأكثرإلىحاجةوالالبولبموضعيحيطما

ــالرضيعبولغيرـبالبولالمتنجسالثوبأوالبدن-٥

..مرتينالقليلوالماءالكروبماءمرةالجاريبالماءيغسلفإنه

الكلبوولوغالخمربغير« المتنجسةاألوانيداخل-٦

بالماءبغسلهاتطهرفأنها» الخنزيروولوغالجرذوموتولطعه

الماءأوالكثيربالماءغسلتلووهكذا،مراتثالثالقليل

.االحوطعلىالمطرأوالجاري

يستقرومااألرضتطهرفأنها،الشمس:» الثانيالمطهر«

واألخشاباألبوابتطهروال،والحيطاناألبنيةمنعليها

األرضعلىالقائمةاءاألشيمنذلكونحووأوراقهاواألشجار

.األحوطعلى

النجاسةعينزوالإلىباإلضافةــبالشمسالتطهيرفيويعتبر

.عليهالشمسشروقإلىالمستندجفافهــالمتنجسالجسمورطوبة

اإلنسانبواطنعنالنجاسةعينزوال:» الثالثالمطهر«

واألنفلفماداخلعنالدمفزوال،الحيوانجسدوعنالمحضةغير



،بالماءتطهيرهاإلىحاجةدونمنطهارتهايوجباألذنأو

.عنهالنجاسةزوالبمجردالحيوانجسديطهروهكذا

والحذاءالقدمباطنتطهرفأنها،األرض»الرابعالمطهر«

بهماالعالقةالنجاسةعنهماتزولأنبشرطبهاالمسحأوعليهابالمشي

.آخرمزيلدونمنالمسحأوالمشيعمليةبنفس

اناءطهارة: منهامواردولها،التبعية»الخامسالمطهر«

يدطهارةومنها،ذاتهاالخمرالنقالبتبعاًخالًانقلبتإذاالخمر

.الثوبلطهارةتبعاًالقليلبالماءالمتنجسالثوبغاسل

المحكومللكافرمطهر،فأنهاإلسالم»السادسالمطهر«

.نجاسةبال

فأنه،المميزالصبيأوالبالغالمسلمغَيبة»السابعالمطهر«

ذلكعدعنهغابثمحيازتهمافيسائرأولباسهأوبدنهتنجسإذا

.بتطهيرهقيامهأحتملإذاطاهراًالمتنجس

البقإلىاإلنساندمكانتقال،االنتقال»الثامنالمطهر«

إذافأنها،عرفاًلهاالدمالتيراتالحشمنونحوهماوالبرغوث

فيهايوجدمابطهارةحكمقُتلتثمجوفهافيوأستقرالدممصت

.الدممن

إلىشيءتبدلبهاويقصد،االستحالة»التاسعالمطهر«

أجزائهتفرقأوأوصفتهأسمهتبدلمجردال،عنهمختلفأخرشيء

طاهراًيصيرفأنهرماداًوصارأحترقإذاالمتنجسالخشبومثالها،

.بذلك



الحيوانمنالطبيعيبالمقدارالدمخروج»العاشرالمطهر« 

داخلفيالباقيالدمبطهارةمعهيحكمفأنهشرعيةبطريقةالمذكى

.الحيوان

تطهرفأنهاخالًالخمرانقالب»عشرالحاديالمطهر«

.بذلك

إذافأنه،لالجالّالحيواناستبراء»عشرالثانيالمطهر«

جالالحيواناكونهعنبمضيهايخرجمدةالنجاسةأكلمنمنع

.وغائطهوبولهعرقهبطهارةحكم



الصالةأحکام

اهللاقال،عليهااإلسالمبنيالتيالدعائمأحدىهيالصالة

وفي» وتًاموقُكتَاباالْمؤمنِينعلَىكَانَتْالصَّالةَإِن« تعالى

دينكمووجهوجهشيءلكل« : قالأنه٧النبيعنالحديث

منشفاعتيينالال« : قال٧أنهآخرحديثوفي،» الصالة

.»بصالتهأستخف

:خمسوهياليوميةالصلواتهيالواجبةالصلواتوأهم

.ركعتان: الصبحصالة-١

.ركعاتأربع: الظهرصالة-٢

.ركعاتأربع: رالعصصالة-٣

.ركعاتثالث: المغربصالة-٤

.ركعاتأربع: العشاءصالة-٥

بشروطالخوفحالةوفيالسفرفيالرباعيةالصالةوتقصر

.معينة

وثالثينبأربعوالليلةاليومفيالتنفليستحب:» ٥٩مسألة«

:يليكماركعة



.الظهرصالةقبلركعاتثمان-١

.العصرصالةقبلعاتركثمان-٢

.المغربصالةبعدركعاتأربع-٣

ركعةوتحسبانجلوسمنالعشاءصالةبعدركعتان-٤

.واحدة

فيبهااإلتيانواألفضل» الليلصالة« ركعاتثمان-٥

.الفجرقبيلالليلآخر

.» الشفع« الليلصالةبعدركعتان-٦

.»الوتر« الشفعصالةبعدركعة-٧

.الصبحصالةقبلركعتان-٨

.واحدةركعةفأنهاالوترصالةإالركعتانركعتانوالنوافل

الصادقالفجرطلوعمنالصبحصالةوقت:» ٦٠مسألة«

إلىالشمسزوالمنالظهرينصالةووقت،الشمسطلوعإلى

للمختارالعشائينصالةووقت،العصرعلىالظهرتقديممعغروبها

الشمسغروبمابينمنتصفأيالليلنصفإلىالمغربولأمن

والعشاءالمغربصالتيالمكلفيصللموإذا،الفجروطلوع

أنقبليصليهماأنوجوباًفاألحوطالليلأنتصفحتىاختياراً

صالةتقديمويجب،والقضاءاألداءنيةدونمنالفجريطلع

.الحالتينفيالعشاءعلىالمغرب



تقعالذيالمكانأيــالقبلةاستقباليجب:» ٦١ألةمس« 

يعتبرفالالنوافلوأما،الواجبةالصلواتفيــالمعظمةالكعبةفيه

،الركوبأوالمشيحالالمكلفأداهاإذااالستقبالفيها

االستقرارحالأداهاإذافيهااالستقبالرعايةلزوماًواألحوط

.األرضعلى

القبلةجهةهيماجهةأنالمكلفأعتقدإذا:»٦٢مسألة«

مابينعنهاانحرافهكانفإن،الخالفلهأنكشفثمإليهافصلى

أوذلكمنأكثرانحرافهكانوان،صالتهصحتوالشمالاليمين

لمإذاالصالةأعادالقبلةلجهةالمعاكسةالجهةإلىصالتهكانت

.القضاءيجبفالانقضائهمعوأما،بعدالوقتينقض

الظفرحتىالبدنطهارةالصالةفيتعتبر:» ٦٣مسألة«

المابنجاسةبأسالنعم،اللباسطهارةفيهاتعتبركماوالشعر،

الأنبشرطوالقبعةكالجوربللعورةساتراًيكونأنوحدهيكفي

علىكالكلبالعيننجسمنوالالنجسةالميتةمنمتخذاًيكون

يوضعكأنالصالةحالفيالمتنجسبحملبأسوال،األحوط

.الجيبفي

دممنواللباسالبدنبنجاسةالبأس:» ٦٤مسألة«

ممايكونأنالجرحفييعتبرولكن،البرءقبلوالقروحالجروح

.تطهيرهافيلزمالجزئيةالجروحوأمابهيعتد

بالدمالثوبأوالبدنتلطخمعالصالةتجوز:» ٦٥مسألة«

الحيضدمذلكمنويستثنى،اإلبهامعقدمنأقلمقدارهكانإذا



النفاسودماللحممأكولوغيروالميتةالعيننجسدمأيضاً

.األحوطعلىواالستحاضة

ثمالثوبأوالبدنبنجاسةجاهالًصلىإذا:» ٦٦مسألة« 

فيشكإذانعم،صالتهصحتالصالةمنالفراغبعدبهاعلم

بعدوجدهاثمعنهايفحصولمالصالةفيالدخولقبلاستهنج

.األحوطعلىإعادتهاعليهوجبتالصالةمنالفراغ

موجودةكانتأنهاوعلمالصالةأثناءفيبالنجاسةعلموإذا

معوأما،الوقتسعةمعيستأنفهاأنفاألحوطفيهاالدخولقبل

دونمنعنهاالتجنبأمكنهفإنواحدةركعةأدراكعنحتىضيقه

فعلــباالستقبالكاإلخاللــالصالةمنافياتمنشيئاًيفعلأن

.أيضاًصالتهوتصحالنجاسةمعصلّىوإالصالتهوأتمذلك

بهايهتمفلملباسهأوبدنهنجاسةعلمإذا:» ٦٧مسألة«

.األحوطعلىصالتهأعادفيهاصلّىثمنسيهاحتى

ــالحدثمنالطهارةالصالةفيبتج:» ٦٨مسألة«

.الطهارةأحكامفيتقدمكماــواألكبراألصغربقسميه

فالمباحاًيكونأنالمصلّيمكانفييعتبر:» ٦٩مسألة«

كانتوإذا،األحوطعلىالمغصوبالمكانفيالصالةتصح

الحالةانعكستأومغصوببفراشفرشتولكنهامباحةاألرض

.عليهاصالةالتجزلم

ولمالخمسفيهثبتماالمغصوبحكمفي:» ٧٠مسألة«



بغيرهاأوبالصالةفيهالتصرفلهيباحالفإنه،صاحبهيخرجه

.خمسهإخراجقبل

السجودحالفيالجبهةمسجدطهارةتعتبر:» ٧١مسألة« 

تسريالنجاستهاكانتإذاالصالةمواضعسائرطهارةتعتبروال

.المالبسأوالجسدإلى

علىالمرأةتقدمــاألحوطعلىــيجوزال:» ٧٢مسألة«

بل،واحدمكانفيالصالةأدائهماعندمحاذاتهماوالالرجل

حالفيجبهتهاموضعيكونبحيثالرجلعنالمرأةتأخريلزم

يكونأو،الحالهذهفيالرجلركبتيلموضعمحاذياًالسجود

.أذرععشرةمنأكثرمسافةأو،الجداركحائلبينهما

فيوهيالعورةسترالصالةفييعتبر:» ٧٣مسألة«

عدابدنهاجميعالمرأةوفي،والدبروالبيضتانالقضيب: الرجل

صدرهاعلىتسدلهحينماالخماريسترهالالذيبالمقدارالوجه

منزءجأولإلىوالقدمينالزندينإلىالكفينوعداونحرها

.الساقين

انالصالةأثناءفيوهوالمصليعلمإذا:» ٧٤مسألة«

كما،صالتهوتصحسترهاإلىالمبادرةوجبتتسترلمعورته

.الصالةمنالفراغبعداالنكشافكانإذاأيضاًتصح

:أمورالمصليلباسفييعتبر:» ٧٥مسألة«

.تقدمكماالطهارة-١

.لزوماًاألحوطعلىللعورةساتراًمنهكانماإباحة-٢



كجلدــالحياةتحلهاالتيالميتةأجزاءمنيكونالأن-٣

أنلوحدهيكفيأكانسواءــشرعيةغيربطريقةالمذبوحالحيوان

.األحوطعلىالأمللعورةساتراًيكون

والكالثعلبالسباعأجزاءمنمصنوعاًيكونالأن-٤

شرطوهذااالحوطعلىكاألرنبلحمهاأكليجوزالاممغيرها

.غيرهيعموالللعورةساتراًيكونأنيكفيماخصوصفي

إلىبالنسبةالخالصالطبيعيالحريرمنيكونالأن-٥

.الرجال

الخالصغيرأوالخالصالذهبمنيكونالأن-٦

.الرجالإلىبالنسبة

علىالطبيعيوالحريربالذهلبسيحرم:» ٧٦مسألة«

التزينتركلهماألحوطبل،أيضاًالصالةحالغيرفيالرجال

.مطلقاًبالذهب



واإلقامةاألذان

بالصلواتاإلتيانقبلاألذانيستحب:» ٧٧مسألة«

:وكيفيته،اليومية

.اکبراهللا،اکبراهللا،اکبراهللا،اکبراهللا

.اهللاإالإلهالأنأشهد،اهللاإالإلهالأنأشهد

.اهللارسولمحمداًأنأشهد،اهللارسولمحمداًأنأشهد

.الصالةعلىحي،الصالةعلىحي

.الفالحعلىحي،الفالحعلىحي

.العملخيرعلىحي،العملخيرعلىحي

.اکبراهللا،اکبراهللا

.اهللاإالإلهال،اهللاإالإلهال

للشهادةمكملةالمؤمنينوإمرةبالواليةلعليةوالشهاد

.األذانمنجزًءليستولكنهانفسهافيومستحبةبالرسالة

فيالشروعوقبلاآلذانبعداإلقامةتستحب:» ٧٨مسألة«

:وكيفيتها،الصالة



.اکبراهللا،اکبراهللا

.اهللاإالإلهالأنأشهد،اهللاإالإلهالأنأشهد

.اهللارسولمحمداًأنأشهد،اهللارسولمحمداًأنأشهد

.الصالةعلىحي،الصالةعلىحي

.الفالحعلىحي،الفالحعلىحي

.العملخيرعلىحي،العملخيرعلىحي

.الصالةقامتقد،الصالةقامتقد

.اکبراهللا،اکبراهللا

.اهللاإالإلهال

للشهادةمكملةالمؤمنينإمرةوبالواليةلعليوالشهادة

.األذانفيتقدمكمابالرسالة



وواجباتهاالصالةأجزاء

:وهي

تباركهللاتخضعاًبالصالةاإلتيانومعناها: النيةـ١

.اللسانالالقلبأعمالمنفأنهاأصالًلفظللنيةوليس،وتعالى

اإلتيانمنوالبد»أكبراهللا« ولفظها،اإلحرامتكبيرةـ٢

.بطلت» وأكبرأهللا«قالفلووهيئةًمادةًالعربيالنهجعلىبها

حالفيبهااإلتياناإلحرامتكبيرةفييعتبر:» ٧٩مسألة«

فيهاالستقاللرعايةلزوماًواالحوط،االستقرارمعالتامالقيام

.والجداركالعصاشيءعلىاالتكاءبعدمأيضاً

صلىالقياممنالمصلييتمكنلمإذا:» ٨٠مسألة«

أواأليمنجانبهعلىمضطجعاًصلّىيتمكنلمفإن،جالساً

األيمنالجانبتقديمواألحوط،القبلةإلىالتوجهمعااليسرِ

صلىأيضاًذلكمنيتمكنلموإذا،اإلمكانمعاأليسرعلى

.القبلةإلىورجالهقفاهعلىمستلقياً

كاملةوسورةالفاتحةسورةتالوةفيهاوتجب،القراءةـ٣



المرضحاالتذلكمنوتستثنىاألحوط،علىبعدها

يجوزفإنهالضرورةمواردمنونحوهاالوقتوضيقواالستعجال

ومحل،الثانيةالسورةوتركالحمدسورةقراءةعلىفيهااالقتصار

.الركوعقبلانيةوالثاألولىالركعةالقراءة

دونمنصحيحةالقراءةتكونأنــيجب:» ٨١مسألة«

ــيتمكنلمفإن،تعلّمهايلزمهالقراءةيحسنالفمنوخطأ،لحن

.الملحونالوجهعلىبالقراءةاجتزأــذلكلغيرأوسنهلكبر

قراءةالرجالعلىــاألحوطعلىــيجب:» ٨٢مسألة«

اخفاتاًوقراءتهما،والعشاءوالمغربالصبحلصالةجهراًالسورتين

ولكن،النساءعلىالجهريجبوال،والعصرالظهرلصالتي

الظهرصالتيفياإلخفاتــاألحوطعلىــعليهنيجب

أذكارسائرفيواالخفاتالجهربينالمصليويتخير،والعصر

.يأتيكماابعةوالرالثالثةالركعتينفيالتسبيحاتعداالصالة

أواإلخفاتموضعفيالمصليجهرإذا:» ٨٣مسألة«

صحتنسياناًأوبالحكممنهجهالًالجهرموضعفيأخفت

مضىماصحالقراءةأثناءتذكرأوبالحكمعلموإذا،صالته

.الباقيفيبوظيفتهويأتي

صالةمنالثالثةالركعةفيالمصلييتخير:» ٨٤مسألة«

بينوالعشاءوالعصرالظهرصالةمناألخيرتينوالركعتينمغربال

اهللاسبحان« يقولأنالتسبيحفيويجزي،والتسبيحالحمدقراءة

ثالثواألولىواحدةمرة» أكبرواهللاهللاإالإلهوالهللاوالحمد

.التسبيحاتإلىاالستغفارإضافةاألولىأنكما،مرات



الحمدقراءةفياإلخفاتــاألحوطعلىــويجب

لوبالبسملةالجهريجوزنعم،الركعتينهاتينفيوالتسبيحات

الفإنهالجماعةصالةفياإلمامخلفكانإذاإال،الحمدأختار

.األحوطعلىحينئذبهاالجهرلهيجوز

اعتبارجهةمنوالتسبيحاتالقراءةحكم:» ٨٥مسألة«

.اإلحرامتكبيرةفيتقدممافيهاالستقاللواواالستقرارالقيام

:أمورفيهويعتبر،الركوعـ٤

.الركبةإلىاألصابعأطرافتصلبمقداراالنحناءـأ

،رجليهعلىقائموهويركعبأن،الركوعقبلالقيامـب

.جالساًالركوعيجزيهالقيامعنعاجزاًكانومن

ربيسبحان« أوثالثاً» اهللاسبحان«فيهويكفي،الذكرـج

ألداءالركوعحالالمكثويعتبر،واحدةمرة»وبحمدهالعظيم

أنقبلالمصليبدناستقراريعتبركما،بمقدارهالواجبالذكر

علىالواجببالذكراالشتغالعدمحالفيولومنهرأسهيرفع

.األحوط

االستقراراوكذاالنتصابفيهويعتبر،الركوعبعدالقيامـد

.األحوطعلى

فيهويعتبر،مرتينركعةكلفيواجبوهوالسجودـ٥

:أمور

والكفانالجبهةوهي: أعضاءسبعةعلىيكونأن- أ

.الرجلينمنواإلبهامانوالركبتان



علىالجبهةمنالمسمىوضعالواجب:» ٨٦مسألة« 

استيعابالكفينومن،األنملةطرفبقدرويتحقق،المسجد

بمقدارالركبتينومن،األحوطعلىاإلمكانمععرفاًباطنهما

.األولىاألحوطعلىطرفاهمااإلبهامينومن،المسمى

الركبتينموضعمنأعلىالجبهةمسجديكونالأن-ب

.مضمومةأصابعأربعةعلىيزيدبمامنهأسفلوالواإلبهامين

أويؤكلماغيرنباتاًأوأرضاًالجبهةمسجديكونأن-ج

منالمتخذالقرطاسعلىاختياراًويجوزالسجوديلبس،

المماغيرهمادونوالكتانالقطنمنالمتخذوهكذاالخشب،

.عليهالسجوديصح

علىوضعهايجوزفال،مستقراًالجبهةمسجديكونأن-د

.ونحوهالوحل

فيمرماكومباحاًطاهراًالجبهةمسجديكونأن-هـ

.»٧١«المسألة

،مراتثالث» اهللاسبحان« فيهويكفي،بالذكراإلتيان-و

حالالمكثويعتبر،واحدةمرة» وبحمدهاألعلىربيسبحان«أو

.الركوعفينظيرهمركماالواجبالذكرألداءالسجود

بعداالستراحةجلسةوأما،تينالسجدبينالجلوس-ز

.لزوماًاالحوطهوفوجوبهايةالثانالسجدة

جميعفيالثانيةالركعةفيواجبوهو،التشهدـ٦

منالرابعةوفي،المغربصالةمنالثالثةالركعةوفي،الصلوات



اهللاإالألهالأنأشهد« يقولأنفيهويجزي،والعشاءالظهرين

صلّهمالل،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكالوحده،

.»محمدوآلمحمدعلى

والجلوسصحيحاًأداؤهالتشهدفييعتبر:» ٨٧مسألة«

.بالذكراالشتغالعندوالطمأنينة،عليهالقدرةمعحاله

،أجزائهاوآخرصالةكلفيواجبوهو: السالمـ٧

فيكماالطمأنينةمعالجلوسحالوفي،صحيحاًأداؤهويعتبر

االحوطولكن» عليكمالسالم«يقولأنالسالمفيويكفيالتشهد

وبركاته،اهللاورحمةالنبيأيهاعليكالسالم« يقولأنواألفضل

اهللاورحمةعليكمالسالم،الصالحيناهللاعبادوعلىعليناالسالم

»وبركاته

مرتبةالصالةبواجباتاإلتيانفيعتبر،والمواالةالترتيبـ٨

فاصلبالــأجزائهابينالمواالةتعتبركماالمتقدم،النهجعلى

،» الصالة« عنوانمجموعهاعلىينطبقبحيثوآخرجزءبينكبير

األذكارمناإلكثارأووالسجودالركوعتطويلبالمواالةيضروال

.ذلكونحوالطوالالسورقراءةأو

مرةاليوميةالصلواتجميعفيمستحبوهو،القنوتـ٩

ذكرفيهيعتبروال،الثانيةالركعةمنالركوعقبلوموقعهواحدة،

بينالمصليفيهيجمعأنواالولىدعاءكلفيهويكفي،خاص

وسلمالنبيعلىوالصالةاهللاعلىالثناء وآله عليه اهللا .وللمؤمنينلنفسهوالدعاءصلى



الصالةمبطالت

:أمورالصالةمبطالت:» ٨٨مسألة«

التفصيلعلىمقدماتهاأوأجزائهامنشيئاًتفقدأن-١

.السابقةالمسائلفيالمتقدم

.صالتهأثناءالمصلييحدثأن-٢

علىيديهاحدىيضعبأنالقيامحالفييكفّرأن-٣

إذاإالاألحوطعلىللصالةمبطلفإنهوتأدباًخضوعاًاألخرى

.الضرورةاقتضته

ـعذرعنااللتفاتوأما،لعذرالالقبلةعنيلتفتأن-٤

مابينكانفإنــالرياحكهبوبخارجيقاهرحدوثأوكالسهو

.اعادتهاوجبتوإالالصالةبصحةيخللموالشمالاليمين

بالتلفظالتكلمويتحقق،متعمداًالصالةفييتكلمأن-٥

وأما،الوقايةمنأمرٍفعل» ق« كـمفهماًكانإذاواحدبحرفولو

علىزادفماحرفينمنمركباًكانإذاالصالةفيبطلالمفهمغير

.األحوط



فإنهالمصليعلىشخصسلمإذاماذكرمماويستثنى

بصيغةعليهسلمفإذا،صالتهتبطلوالبمثلهسالمهيردأنيجب

.فقط» عليكمسالم«بقولهرده» عليكمسالم« 

الضحكهيوالقهقهة،مداًمتعصالتهفييقهقهأن-٦

.والترجيعوالمدالصوتعلىالمشتمل

الصوتعلىإشتملسواء،متعمداًصالتهفييبكيأن-٧

وإماالدنياأمورمنألمربكاؤهكانإذاهذا،االحوطعلىالأم

هللاخضوعاًأوالجنةطمعأوالعذابكخوفأخرويألمركانإذا

.ةالصالبصحةيضرفالتعالى

،والشرباألكلومنهالصالةبهيئةيخلبعمليأتيأن-٨

.الصالةبهيئةيخاللموإنمطلقاًيجتنبهماأنواألحوط

للصالةمبطلوهو،الفاتحةقراءةبعد» آمين« يقولأن-٩

فاالحوطالمأمومغيروأما،التقيةحالغيرفيالمأمومبهأتىإذا

.متعمداًبهأتىلوصالتهيعيدأنله

.يأتيتفصيلعلىالصالةركعاتعددفيالشك-١٠

أكانسواءمتعمداًمنهاينقصأوصالتهفييزيدأن-١١

.فعالًأمقوالًالزائد



الصالةيفالشك

خروجبعدبالصالةاإلتيانفيشكمن:» ٨٩مسألة«

الفراغبعدصالتهصحةفيشكمنوهكذا،بشكهيعتنلموقتها

.منها

الصالةركعاتعددفيالمصليشكإذا:» ٩٠مسألة«

مايعالجأناألولىاألحوطكانوإن،واستينافهاقطعهالهجاز

.سيأتيكماالشكوكمنالعالجيقبل

،الصالةيبطلأحدهما: قسمانالشك:» ٩١مسألة«

.معهالصالةوتصحمعالجتهيمكنواآلخر

صالةأوالصبحصالةركعاتعددفيلشكااألولومن

أوالعصرأوالظهرصالةمناألوليينالركعتينأوالمغرب

الشكطرفيأحدعلىفيهاالمصليظنيغلبلمإذافأنه،العشاء

.صالتهببطالنحكم

لمإذاالرباعيةالصالةركعاتعددفيالشكالثانيومن

:مايليأهمهامواردةعدفيوذلكالطرفينأحدعلىظنهيغلب



السجدةفيالدخولبعدوالثالثاالثنتينبينشكإذا-أ

ويتمالثالثعلىيبنيفإنهــالمسجدعلىالجبهةبوضعــالثانية

.احتياطاًقياممنبركعةيأتيثمصالته

فإنهــالشككانأينماــواألربعالثالثبينشكإذا-ب

بركعةأوجلوسمنبركعتينيأتيثمصالتهويتماألربععلىيبني

.قياممن

السجدةفيالدخولبعدواألربعاالثنتينبينشكإذا-ج

.قياممنبركعتينويأتياألربععلىيبنيفإنهالثانية

فيالدخولبعدواألربعوالثالثاالثنتينبينشكإذا-د

بركعتينيأتيثمصالتهويتماألربععلىيبنيفإنهالثانيةالسجدة

.جالساًبركعتينثمقائماً

السجدةفيالدخولبعدوالخمساألربعبينشكإذا-هـ

.الصالةبعدالسهوسجدتيويسجداألربععلىيبنيفإنهالثانية

اإلتيانقبلالصالةبعداالحتياطبصالةيؤتى:» ٩٢مسألة«

الكما،تابالكفاتحةغيرسورةفيهاوليس،منافياتهامنبشيء

كانتوإنقراءتهافياإلخفاتاألحوطعلىويجب،فيهاقنوت

.جهريةاألصليةالصالة

ولمسهواًصالتهمنواحدةسجدةتركمن:» ٩٣مسألة«

فيالتشهدتركومن،بعدهاقضاهاالصالةفيتداركهايمكن

.السهوبسجدتيأتىسهواًالصالة

:مواردعدةفيللسهوسجدتانتجب:» ٩٤مسألة«



.ـاألحوطعلىـسهواًالصالةفيتكلمإذاما-١

.ـاألحوطعلىـموضعهغيرفيسلمإذاما-٢

المسألةفيتقدمكماوالخمساألربعبينشكإذاما-٣

 »٩١ «.

نقصأوفيهازادأنهالصالةبعدــإجماالًــعلمإذاما-٤

السهوسجدتييسجدفإنه،بطالنهايوجبالنقصاًأوزيادةمنها

.األحوطعلى

إذافيماالسهوبسجدتيالمصلييأتيأناألولىواألحوط

بل،سهواًالقيامموضعفيجلسأوالجلوسموضعفيقام

.ونقيصةزيادةلكليسجدأناالولى

فيويكفي،السهوسجدتيفيالنيةتعتبر:» ٩٥مسألة«

السالم،وباهللاهللابسم« : سجودهفيويقولديسجأنكيفيتهما

ثمويجلسرأسهيرفعثم» وبركاتهاهللاورحمةالنبيأيهاعليك

الصالةتشهدويتشهدرأسهيرفعثمالمتقدمبالذكرويأتييسجد

.وبركاتهاهللاورحمةعليكمالسالميقولثم

نأالسهوسجدتيفياألحوطعلىــيعتبر:» ٩٦مسألة«

يضعوأن،الصالةفيعليهالسجوديصحماعلىالسجوديكون

السجودشروطبقيةفيهاتعتبروال،األرضعلىالسبعةمواضعه

.ونحوهماواالستقبالالطهارةمنالصالةأو



اجلماعةصالة

وقد،اليوميةالفرائضفيالجماعةتستحب:» ٩٧مسألة«

منمتمكناًوكانقراءتهفيأخطالمكلفلدىكانإذاكماتجب

صالتهفياإلقتداءيلزمهفانهالتعلمفيتسامحولكنهتصحيحه

.ذلكوسعهأنبغيره

النوافلالصلواتفيالجماعةتشرعال:» ٩٨مسألة«

يؤتىفإنهاالستسقاءصالةذلكمنويستثنى،األحوطعلىمطلقاً

.جماعةبها

،عاقالًبالغاًيكونأنالجماعةامأمفييعتبر: » ٩٩مسألة«

وأن،القراءةصحيح،المولدطاهر،عادالً» عشرياًاثناأي« مؤمناً

بعضارتكاببسببالشرعيالحدعليهأقيمممنيكونال

كانإذاقياممنصالتهتكونوأن،االحوطعلىالمحرمات

المأمومكانذاإرجالًيكونأنيعتبركما،قياممنيصليالمأموم

يجوزفالالمأمومعندصحيحةصالتهتكونوأن،الرجالمن

فيتيممإذاكما،المأمومبنظرباطلةصالتهكانتبمناالئتمام

احالةأنالمأموميرىحينفيفيهاالتيمموظيفتهأنباعتقادم

.الغسلأوالوضوءفيهاوظيفته



:أمورماعةالجصالةفييعتبر:» ١٠٠مسألة« 

.االئتمامالمأمومقصد-١

لوكماأجماالًتعينهويكفي،المأموملدىاإلمامتعين-٢

.شخصهيعرفلموأنالحاضرباإلماماالئتمامقصد

فيائتمبمناإلقتداءيجوزفال،صالتهفياإلماماستقالل-٣

.آخربشخصصالته

يجوزفال،المأمومصالةأولمناالئتماميكونأن-٤

.الصالةأثناءفيالجماعةإلىالفرادىمنالعدول

عذرغيرمنالصالةأثناءفيالمأمومينفردالأن-٥

.جماعتهصحةأشكلتذلكفعلوان،شرعي

ــرجالًكانإذاــالمأمومعناإلمامينفصلالأن-٦

عننالمأموميبعضوهكذا،الأممشاهدتهمنأمنعسواءبحائل

فيكمنباإلماماتصالهمفيواسطةيكونممناآلخرالبعض

منصفهمفييكنلمإذاقدامهمكانواأواإلمامجهةمنصفهم

.باإلماميتصل

بماالمأمومموقفمنأعلىاإلمامموقفيكونالأن-٧

منأعلىالمأمومموقفيكونبأنبأسوال،العرففيعلوايعد

.الجماعةمعهتصدقالحداًيبلغمالمربكثياإلمامموقف

بينهأوواإلمامالمأمومبينكبيراًالفصليكونالأن-٨

يكونالأنلزوماًواالحوط،باإلماماتصالهواسطةهومنوبين

المأمومموقفبينأوالمأمومجبهةومسجداإلمامموقفبين



واحدةةخطومنأزيدالمتأخرالمأمومجبهةومسجدالسابق

.مراتبهابأقصى

يحاذيهالأنواالحوط،اإلمامعلىالمأموميتقدمالأن-٩

رجالًالمأمومكانإذافيماإالعنهمتأخراًيقفبلالموقففي

المأمومفيهذا،اإلمامبحذاءالوقوفلهيجوزفأنهواحداً،

رجالًكانإذااإلماممنموقفهافيفتراعيالمرأةوأما،الرجل

.» ٧٢«المسألةفيتقدمماالرجالالمأمومينمنغيرهمعوكذا

المأموميقرأأنــاألحوطعلىــيجوزال:» ١٠١مسألة«

الصالةكانتإذاوالثانيةاألولىالركعةفيوالسورةالفاتحة

يسمعيكنلمإذاالجهريةالصالةفيذلكلهويجوز،إخفاتية

.حينئذقراءتهفياإلخفاتويراعي،همتههموالاإلمامصوت

الصالةأفعالمنشيئاًالمأمومعناإلماميتحملوال

المأمومفعلى،والثانيةاألولىالركعتينفيالقراءةاالوأذكارها

رعايةمعالمنفردوظيفةوفقعلىالصالةواجباتبسائراإلتيان

فيمتابعتهتعتبروال،والسجودكالركوعاألفعالفياإلماممتابعة

تكبيرةذلكمنويستثنىـوالسجودالركوعكذكرـاألقوال

المتابعةتركويجوز،اإلمامعلىفيهاالتقدميجوزالفأنهاإلحرام

التسليمفيرعايتهاتجبالكما،لعذراألخيرالتشهدفي

.األمامقبليسلمأنللمأمومفيجوزمطلقاًالواجب

وانالجماعةفيالمأموميدخلأنيجوز:» ١٠٢مسألة«

:صورتينعلىوذلكالصالةفيبدأقداإلمامكان

أوالقراءةحالفياألولىالركعةفييدخلأن»األولى«



فيويدخليكبرفهنا،الركوعمناالنتهاءقبلوإلىالركوععند

أنويركعواقفينكانواإنفيقفالمأمومينمعويتابعالصالة

.الصالةأولمنمعهمدخللوكماصالتهويكمل،راكعينكانوا

أنويجب،األولىالركعةغيرفييدخلأن»الثانية«

مناإلمامأنتهيلووأما،أثناءهأوالركوعقبلالجماعةفيدخولهيكون

دخلفإذا،الركعةهذهفيالجماعةإلدراكمجاليبقىفالالركوع

اإلماموأفعالأفعالهبينيوائمأنلزمهأثنائهفيأوالركوعقبل

:مثالًاألموربعضفيمعهيختلفالذي

الظهرصالةمنالثانيةالركعةفيواإلمامالمأمومدخلإذا

جلسفإذا،لإلمامثانيةوركعةللمأمومأولىركعةتلكاعتبرت

ينتهيحتىروينتظللقياميتهيأأنالمأمومعلىوجبللتشهداإلمام

عليهيجبللمأمومثانيةركعةوهي،معهيقومثمالتشهدمناإلمام

فيهايقرأأنيجوزلإلمامثالثةوركعة،والسورةالحمدفيهايقرأأن

أنالمأمومعلىيجبوهنااإلماممعويسجديركعثم،التسبيحات

قدألنهميقوأناإلمامعلىويجبالثانيةالركعةأخرفيألنهيتشهد

ويأتيبالجماعةويلحقالمأمومفيتشهدالثالثةالركعةأنهى

.الصالةآخرإلىوهكذا.. اإلماممعيركعثمبالتسبيحات

فليدخلالرابعةأوالثالثةالركعةفيالمأمومدخلإذاوأما

يقرأأنعليهوجبواقفواإلمامدخلإذاألنه،اإلمامركوععند

يكتفيأنلهجازيمهلهلموان،اإلمامأمهلهناوالسورةالفاتحة

لمبأنأيضاًلذلكيمهلهلموان،معهويركعالفاتحةبقراءة

الفاتحةقطعلهجازقراءتهأتمإذاراكعاًاإلمامإدراكمنيتمكن

.معهوالركوع



املسافرصالة

الصلواتيقصرأنالمسافرعلىيجب:» ١٠٣مسألة«

الصبحكصالةثنائيةفتصبح» والعشاءوالعصرلظهرا« الرباعية

:شروطوللتقصير،بركعتينتؤدى

تقريباًمتراكيلو٤٤ومقدارها،المسافةقطعقصد:» األول«

المسافةوتحتسب،واإليابالذهابمنملفقةأو،وإياباًذهاباً

خرآوهوعرفامسافراًتجاوزهبعدالشخصيعدالذيالموضعمن

.غالباًالمدينة

.االثناءفيعنهالعدولبعدمالقصداستمرار:» الثاني«

مكانفيأيامعشرةاإلقامةالمسافرينويالأن:» الثالث«

ثالثينوعدمهااإلقامةفيمتردداًفيهيمكثأو،المسافةأثناءما

ورالمرالناالثناءفيمقرهأوبوطنهيمرالأنوأيضاً،يوماً

.سيأتيكماالسفريقطعانفيهماوالنزولوالمقربالوطن

الحرامارتكابيقصدفالسائغاسفرهيكونأن:» الرابع«

.بسفره

.لهواًلالصطيادسفرهيكونالأن:» الخامس«



.البواديكأهلمعهبيتهممنيكونالأن:» السادس« 

مهنةلهمنسواء،السفركثيريكونالأن:» السابع«

بلدفيوسكناهبلدفيعملهكانومنوأمثالهماوالمالحكالسائقسفرية

.وأمثاله،ويعودعملهمقرإلىيومكلويتوجهآخر

البلدعنيبتعدأي،الترخصحدإلىيصلأن:» الثامن«

مناطقهفيالمتواجدونالبلدذلكأهلنظرهعنيتوارىبمقدار

.مرافقهوالسكنية

المتقدمةللشروطواجداًالسفرتحققإذا:» ١٠٤مسألة«

منهيتحققمالمصالتهتقصيرفييستمرأنالمسافرعلىكان

:التاليةاألمورأحد

.فيهوالنزولالمقرأوبالوطنالمرور-١

.أيامعشرةمعينمكانفياإلقامةقصد-٢

اإلقامةقصددوننميوماًثالثينمعينمحلفيالبقاء-٣

.فيه

إلىالقصرمنوظيفتهتتبدلاألمورهذهأحدتحققمتىفإنه

.جديداًسفراًينشئمالمالتمام

األماكنأحدوالمقربالوطنالمقصود:» ١٠٥مسألة«

:الثالثة

مسقطويكونالشخصإليهينسبالذياألصليالمقر-أ

.عادةرأسه



أنيريدبحيثلهومسكناًاًمقرأتخذهالذيالمكان-ب

.عمرهبقيةفيهيبقى

يصدقالبحيثطويلةلفترةمقراًأتخذهالذيالمكان-ج

العمللغرضآخربلدفييقيمكالذي،فيهمسافرأنهعليه

.زادفماسنتينمدةنحوهاأوالدراسةأووالتجارة

ثمأيامعشرةمكانفياإلقامةقصدمن:» ١٠٦مسالة«

تماماًأدائيةبصالةيأتيأنقبلذلككانفإنقصدهعنعدل

حتىالتمامفحكمهبهااإلتيانبعدكانوإن،التقصيرعليهوجب

.المكانذلكمنيخرج

القصرفيهيتعينموضعفيصالتهأتممن:» ١٠٧مسألة«

:أهمهاصورففيه

،افرللمسالتقصيرتشريعبأصلمنهجهالًذلكيكونأن-١

.صالتهتصحالصورةهذهوفي،عليهبوجوبهجهالًأو

كما،الموردخصوصفيبالحكملجهلهذلكيكونأن-٢

الصورةهذهوفي،القصرتوجبالملفقةالمسافةأنجهلإذا

بعدإالبالحكميعلملمولو،الصالةإعادةاألحوطعلىتلزمه

.عليهقضاءفالالوقتمضي

القصروجوبنسيانهأوسفرهلنسيانهذلكنيكوأن-٣

الصورةفيتقدمكماالصورةهذهفيوالحكمالمسافر،على

.السابقة

بطلتالتمامعليهيجبموضعفيقصّرمن:» ١٠٨مسألة«



اإلقامةالمسافرقصدإذانعم،القضاءأواإلعادةولزمتهصالته

بهعلمثمالتماممهحكبأنلجهلهصالتهفيوقصّرمكانفي

.اللزومياالحتياطعلىمبنيعليهاإلعادةفوجوب

صالتهفأخرحاضراًالوقتأولفيكانإذا:» ١٠٩مسألة« 

الوقتأولكانوإذا،سفرهحالالتقصيرعليهوجبسافرحتى

عشرةمكانفياإلقامةقصدأوبلدهأتىحتىصالتهفأخرمسافراً

أداءبوقتواإلتمامالتقصيرفيفالعبرةامالتمعليهوجبأيام

.وجوبهاوقتدونالصالة

فيوالتمامالقصربينالمسافريتخير:» ١١٠مسالة«

وحرموالكوفةالمنورةوالمدينةالمعظمةمكة: أربعةمواضع

السالمالحسين وعشرينخمسةبمقدارالشريفبقبرهيحيطفيماعليه

.انبجكلمنشرعياًذراعاً



الصالةقضاء

باطلةبهاأتىأواليوميةالفريضةيؤدلممن:» ١١١مسألة«

منويستثنى،الوقتخارجقضاؤهاعليهوجبوقتهاذهبحتى

:ذلك

لمإذاعليهالمغمىوهكذاوالمجنونالصبيفاتما-١

.واختيارهبفعلهاإلغماءيكن

.الدمرؤيةامأيوالنفساءالحائضفاتما-٢

.» المرتدغير« األصليالكافرفاتماـ٣

وقتأيفياليوميةالصلواتقضاءيجوز:» ١١٢مسألة«

فييفوتماولكن،الحضرفيأوالسفرفي،النهارأوالليلمن

فييفوتوما،السفرفيكانوانتماماًقضاؤهيجبالحضر

.الحضرفيكانوإنقصراًقضاؤهيجبالسفر

وقتهاأولفيحاضراًكانالصالةفاتتهمن:» ١١٣مسألة«

آخررعايةالقضاءفيعليهوجبذلكبعكسأوآخرهفيمسافراً

.الوقت

القضاءفياليوميةالصلواتبينترتيبال:» ١١٤مسألة«



فال،واحديوممنوالعشائينكالظهرينأصلهمنمرتباًكانماإال

ذلكمنالظهرصالةقضاءقبليوممنالعصرصالةاءقضيجوز

.اليوم

معيقضهاولملعذرالفريضةفاتتهمن:» ١١٥مسألة« 

األكبرولدهعنهيقضيهاأنوجوباًفاالحوطماتحتىمنهالتمكن

ارثهمنممنوعاًيكنولموفاتهحينمجنوناًأوصغيراًيكنلمإذا

بنفسهالقضاءيباشرأنعليهيجبوال،ذلكعليهيجبلمواال

آخرشخصتبرعلوأنهكما،لذلكغيرهيستأجرأنيجوزبل

.األكبرالولدعنالتكليفسقطالصالةبقضاء



اآلياتصالة

،اآلياتصالةالواجبةالصلواتمن:» ١١٦مسألة«

الزلزلةوقوععندوأيضاً،والخسوفالكسوفعندوتجب

ابتداءمنوالخسوفالكسوففيووقتها،االحوطعلى

إليهاالمبادرةالزلزلةفيواألحوطاالنجالءتمامإلىحدوثهما

.وقوعهاعند

منهاركعةكلوفيركعتاناآلياتصالة:» ١١٧مسألة«

سورةويقرأيكّبرأنكيفيتهافيويجزي،ركوعاتخمسة

رأسهرفعفإذا،يركعثم،أخرىورةسمنشيئاًيقرأثم،الفاتحة

ثم،قطعهاحيثمنالسورةتلكمنآخرجزءاًقرأالركوعمن

أي« الرابعالركوعمنالقيامبعدالسورةيتمأنإلىوهكذا،يركع

منهرأسهرفعفإذا،الخامسالركوعيركعثم» الخامسالقيامفي

الركعةفييأتيفيقومثم،تينسجدوسجدالسجودإلىهوى

فيكماويسلميتشهدثم،األولىالركعةفيبهأتىمابمثلالثانية

.اليوميةالصالة

يصلولمالخسوفأوبالكسوفعلمإذا:» ١١٨مسألة«



لموإذا،القضاءعليهوجباالنجالءتمحتىنسياناًأوعصياناً

أي« تاماًخسوفالأوالكسوفكانفإناالنجالءتمحتىبهيعلم

.يجبلموإالالقضاءوجب» القمرأوالشمسقرصتمامشمل



اجلمعةصالة

،الصبحكصالةركعتانالجمعةصالة:» ١١٩مسألة«

الظهرصالةموضعتحتلوهي،سيأتيكمابخطبتينعنهاوتمتاز

الحضوربينــذاهزماننافيــالمكلفويتخير،الجمعةيومفي

ولوالظهرصالةأداءوبينالشرعيةبشروطهااقيمتإذافيمافيها

.وقتهاأولفي

بهاواالجتزاءالجمعةصالةصحةفيالمعتبرةالشروطومن

:يأتيما

عنفيهاالمشتركينعدديقلوالجماعةتؤدىأن-أ

.اإلمامأحدهمخمسة

العدالةمنالجماعةمإماشروطاإلمامفييتوفرأن-ب

الجماعةلصالةالمذكورةالشروطالصالةفيويتوفر،وغيرها

.» ١٠٠-٩٩المسألةالحظ« 

.اإلمامقبلمنخطبتانتسبقهاأن-ج

تفصلهآخرمكانفيأخرىجمعةصالةتسبقهاالأن-د

.كيلومترونصفمتراتكيلوخمسةمنأقلمسافةعنها



ومالصأحکام

الشريعةفيالواجباتأهممنرمضانشهرصوم

السالمالصادقاإلماموعن،اإلسالمية منيوماًأفطرمن« : قالأنهعليه

.»منهاإليمانروحخرجــعذردونمنــرمضانشهر

:أموررمضانشهرصوموجوبفييشترط:» ١٢٠مسألة«

يستحبكانوان،البالغغيرعلىيجبفال،البلوغ-١

نصفإلىاإلمساكمنيطيقبمابالصياميؤمربأن،عليهتمرينه

.ويطيقهالصوميتعودحتىأقلأوذلكمنأكثرأوالنهار

.اإلغماءوعدمالعقل-٣-٢

علىالصوميجبفال،والنفاسالحيضمنالطهارة-٤

.منهمايصحالبلوالنَفَساءالحائضالمرأة

بهيضرالذيالمريضعلىيجبفال،الضررعدم-٥

،ألمهزيادةأوشفائهتأخرأومرضهشدةإلىيؤديكأنالصوم

.بتحملّهالعادةتجرلمالذيبهالمعتدبالمقدارذلككل



كانمنعلىالصوميجبفال،بحكمهماأوالحضر-٦

.الشخصهذامثلمنيصحالبلالصالةفيهتُقصَِِرسفرفي

:ذلكمنويستثنى

ثمفصامالسفرفيالصومصحةبعدمجاهالًكانمن-أ

.عليهقضاءوالصومهيصحفإنه،النهارانقضاءبعدبهعلم

عليهيجبفإنه،الشمسزوالبعدالسفرإلىخرجمن-ب

.بهويجتزىصومهيكملأنــاألحوطعلىــ

يستعملولمالشمسزوالقبلأهلهإلىوصلمن-ج

اليومذلكصيامينويأنــاألحوطعلىــعليهيجبفأنه،مفطراً

.بهويكتفي

بلدهفييفطرأنالزوالقبلالسفرأرادلمنيجوزوالهذا

فيبيانهالمتقدمالترخصحدإلىيصللممامنهالخروجبعدأو

.» ١٠٣«المسألة

:يليبمارمضانشهرهالليثبت:» ١٢١مسالة«

.بنفسهالشخصيراهأن-١

العلمعدممععادالنرجالنبرؤيتهيشهدأن-٢

ونقصد،حكماًولولشهادتهمامعارضوجودوعدمبأشتباههما

كماالشهادةهذهقبولعنمعوقةعواملهناكتوجدالأنبذلك

إالمنهمالرؤيةيدعىولمالبلدأهاليمنكبيرةجماعةاستهللو

.اهدانالشهذان

.شعبانشهرمنيوماًثالثونيمضيأن-٣



أوالعلمفيحصلرؤيتهالناسعندويشتهريشيعأن-٤

المرئيةاإلعالموسائلفيثبوتهإلعالنأثروال،بذلكاالطمئنان

منكونهفييشكالذياليومصوميجوزوال. والمسموعة

قضاءأوانشعببنيةصومهويجوز،رمضانمنأنهبقصدرمضان

وأيضاً. بهاكتفىرمضانمنكانأنهأنكشففإذاالذمةفيعما

إذاإالشوالمنانهفييشكالذياليومفياإلفطاريجوزال

.المتقدمةالطرقبأحدليلتهفيالهاللرؤيةثبت

تعالىهللالتخضعبقصداإلمساكهوالصوم:» ١٢٢مسألة«

بـتسمىأشياءجملةعنسالشمغروبإلىالفجرأولمن

:وهي» المفطرات«

يضروال،كثيراًأوكانقليالًوالشرباألكلتعمد-١

صومهنسيإذاكماعمدبغيرالشربأواالكلالصومبصحة

.شربأوفأكل

.ومفعوالًفاعالًالدبرأوالقبلفيالجماعتعمد-٢

منقصديتطريقةبأيالمنيإخراجأياالستمناء-٣

وال،الزوجةكمالعبةذاتهاحدفيمحللةكانتوإنقذفهخاللها

المحتلميغتسللمولو،النهارأثناءاالحتالمالصومبصحةيضر

.صومهيفسدلمالنهارأنقضىحتى

.القيءتعمد-٤

.السوائلمنبغيرهأوبالماءاالحتقانتعمد-٥



وسلمولهرسوعلىاهللاعلىالكذبتعمد-٦ وآله عليه اهللا أحدعلىأوصلى

السالمالمعصوميناألئمة .عليهم

،الحلقفيالغليظينالدخانأوالغبارإدخالتعمد-٧

.لزوماًاالحوطهياألخيريناألمرينومفطرية

أثناءرمضانشهرفيالشخصأجنبإذا:» ١٢٣مسألة«

يتمكنلموإذا،رالفجيطلعأنقبليغتسلأنعليهوجبالليل

وكذلكالتيممعليهوجبآخرلعذرأولمرضاالغتسالمن

أنعليهاوجبليالًالنفاسأوالحيضمنطهرتإذاالمرأة

الحيضأوالجنابةغسلتركتعمداولو،الفجرطلوعقبلتغتسل

عليهماوجبالفجرطلعحتىعنهالبديلالتيمموتركالنفاسأو

.المطلقةالقربةبقصدفيهاإلمساكإلىباإلضافةماليوذلكقضاء

ناويافنامليالًرمضانشهرفيأجنبمن:» ١٢٤مسألة«

يستيقظلمأنهفأتفقــغيرهأوالعتيادــباالنتباهومطمئناًللغسل

يستيقظولمنامثماستيقظولو،صومهصحَِالفجرطلوعبعدإال

.عقوبةاليومذلكاءقضعليهوجبالفجرطلعحتى

شهرمنيومفيأفطرمنعلىالكفارةتجب:» ١٢٥مسألة«

علىبقيأو،االستمناءأوالجماعأوالشربأوباألكلرمضان

غيرمنواالختيارالعمدمعذلككل،الفجرطلوعإلىالجنابة

.إجباروالكره

أو،متتابعينشهرينصومأو،رقبةعتق: هيوالكفارة

فيويكفي،الصومأياممنيومكلعنمسكيناًستينإطعام

الحنطةأوالتمرمنغرامالكيلوأرباعثالثةفقيركلإعطاءاإلطعام



إلىالطعامثمندفعيجزىوال،طعاماًيسمىمماغيرهماأو

.الفقير

بوجوبالعالمعلىالكفارةتجبإنما:» ١٢٦مسألة« 

فالذلكبخالفالقاطعالجاهلوأما،بهأتىماوبمفطريةالصيام

فلمالتكليفسنبعديبلغلمأنهاعتقدفلو،إفطارهفيعليهكفارة

عليهتجبلمالصوميبطلالأنهباعتقادمفطراًأستعملأويصم

.بوجوبهاالعلمالكفارةوجوبفييعتبرالنعم،الكفارة

بدونهأولعذرٍضانرمشهرصومفاتهمن:» ١٢٧مسألة«

الفطر« العيدينيوميإالالسنةأياممنغيرهفيقضاؤهعليهوجب

وجوبمنويستثنى،مطلقاًصومهمايجوزفال» واألضحى

:القضاء

فلماألتيرمضانإلىمرضهأستمرالذيالمريض-١

وعليه،القضاءعنهيسقطفأنهالسنةمجموعفيالقضاءمنيتمكن

منتقريباًالكيلوأرباعبثالثةيومكلبدليتصدقأيالفدية

.الطعام

يسببكانأوالصومعليهماتعذرإذاوالشيخةالشيخ-٢

عليهمايجبوالالصومعليهمايجبالفأنهومشقةحرجاًلهما

عليهماالصومتعذرعدمصورةفيالفديةيدفعانولكن،قضاؤه

.عليهماشيءفالوإال

يرويوالالماءيشربالذيالمريضأيالعطاشذوـ٣

.والشيخةالشيخحكمحكمهفإن

بحملهاأوبهايضرالتيالمقربالحامل:» ١٢٨مسألة«



يضرأوالصومبهايضرالتياللبنالقليلةوالمرضعة،الصوم

يجبولكنرمضانشهرفياإلفطارلهمايجوزفإنهبولدها

.الفديةعليهمايجبماكبعدهالقضاءعليهما

فاألولىرمضانشهرقضاءعليهوجبمن:» ١٢٩مسألة«

كفّرعمداًأخرهولو،اآلتيرمضانإلىسنتهأثناءبهاإلتيانله

لزوماًواألحوط،الطعاممنغرامالكيلوأرباعبثالثيومكلعن

.أيضاًعمدبغيرالتأخيرفيذلك

بعدرمضانشهرقضاءفيفطاراإليجوزال:» ١٣٠مسألة«

عشرةإطعاموهي،الكفارةعليهوجبتذلكفعلومن،الزوال

الطعاممنغرامالكيلوأرباعثالثةمنهمواحدكليعطيمساكين

.أيامثالثةصاميتمكنلمفإن

ممن» المستحب« التطوعصوميصحال:» ١٣١مسألة«

صومعليهيكونأنهبصحتيضروال،رمضانشهرقضاءعليه

.رمضانشهرغيروقضاءالكفارةكصومآخرواجب



احلجأحکام

اهللاقال،اإلسالميةالشريعةفيالفرائضأهممنالحج

كفرومنسبيالًإليهأستطاعمنالبيتحجالناسعلىوهللا« تعالى

السالمالصادقاإلمامعنالمرويوفي» العالمينعنغنياهللافإن أنهعليه

حاجةذلكمنيمنعهلماإلسالمحجةيحجولمماتمن« : قال

فليمتيمنعهسلطانأوالحجفيهيطيقالمرضأوبهتجحف

.» نصرانياًأويهودياً

،المستطيعالعاقلالبالغعلىالحجيجب:» ١٣٢المسألة«

:التاليةاألموربتوفراستطاعتهوتتحقق

منومتمكناًبدنهفيصحيحاًيكونبأن: دنالبسالمة-١

الالذي» السنكبير« الهرمأوفالمريضبنفسه،الحجمباشرة

تسببالحجالداءمباشرتهكانتأو،نهائياًالحجأداءمنيتمكن

.بنفسهالحجمباشرةمنيعفىعادةتتحملالوحرجاًمشقةله

الطريقفيهوعرضومالهنفسهعلىوالسالمةاألمن-٢

.الحجمناسكأداءوعند

متطلباتهابكلالحجنفقاتلتغطيةالماليةاإلمكانيةتوفر-٣



أو،وإياباًذهاباًالسفروتكاليفوالجوازالحجتأشيرةرسوممن

فيالسكنوأجورــبلدهإلىالرجوعيريداللمنــفقطذهاباً

.ذلكونحوواألدويةالغذائيةالموادوتكاليفالمقدسةالديار

ماديحرجفيوقوعهفيللحجأداؤهيتسببالأن-٤

مالياًالمحدودالدخلذويمنلشخصتوفرتفلو،عودتهعند

عندحرجفييقعسوفلكنهالحجنفقاتجميععلىالقدرة

أوالًكانوكماجديدمنالماديوضعهاستعادةلصعوبةعودته

بالذهابمكلفاًيعتبرالالشخصاهذفمثل،الحجأداءقبل

.للحج

للسفرالوقتمنمتسعلهيكونبأن: الوقتفيالسعة-٥

لهحصلتفلو،الحجمناسكوأداءالمقدسةاألماكنإلى

متطلباتلتهيئةيتسعالمتأخروقتفيللحجالماديةاإلمكانية

ــذلكوماشاكلوالتأشيرةالجوازإصدارمنــالحجإلىالسفر

ففيعادةتتحملالشديدةومشقةبحرجولكنذلكيمكنكانأو

أنوعليهالعامهذافيالحجعليهيجبالالحالةهذهمثل

كانإذابعدهفيماأوالقادمالعامفيالحجألداءبمالهيحتفظ

.القادمةاألعوامفيللحجالسفربإمكانيةنفسهقرارةفيمقتنعاً

إرسالأي« الحجفياالستنابةتجب:» ١٣٣مسألة«

:ثالثةحاالتفي» غيرهعنللحجشخص

،الحجنفقاتتأمينعلىقادراًالشخصإذاكان:»األولى«

عائقأيأولمرضالحجفعلمعهايمكنهالحالفيكانولكنه

.آخر



يحجولمفتسامحبنفسهأدائهمنمتمكناًكانإذا:» الثانية« 

البحيثاألسبابمنلسببعنهوعجزالحجنعضعفحتى

.الحقاًمنهالتمكنيأمل

حتىيحجولمالحجأداءمنمتمكناًكانإذا:» ثالثاً«

.عنهيحجمنــتركتهمنــعنهيستأجرأنفيجبمات

وحجالتمتعحج: أنواعثالثةعلىالحج:» ١٣٤المسألة«

سكناهمحلكانمنكلوظيفةهوواألول،القرانوحج،االفراد

واآلخران،كيلومتراًوثمانينثمانيةمنأكثرالمكرمةمكةعنيبعد

سكناهمحلبينالمسافةكانتمنأومكةأهلمنكانمنوظيفة

.المذكورالمقدارمنأقلومكة

ألنه،فقطالتمتعحجبأعمالموجزشرحيليوفيما

عنبعيدةسكنيةمناطقفيواجدهملتالمؤمنينغالبعلىالواجب

.كيلومتراًوثمانينثمانيةمنأكثرالمكرمةمكة

األولىتسمىعبادتينمنالتمتعحجيتألف:» ١٣٥المسألة«

أمورخمسةالتمتععمرةفيوتجب» الحج« بـوالثانية»العمرة«بـ

:األتيالترتيبحسب

مخصصةالالمناطق« المواقيتأحدمناإلحرام-١

.» لإلحرام

.مراتسبعالبيتحولالطواف-٢

.إبراهيممقامخلفالطوافصالة-٣

.مراتسبعوالمروةالصفابينالسعي-٤



.الشاربأواللحيةأوالرأسشعرمنشيءبقصالتقصير-٥

:أمراًعشرثالثةالتمتعحجفيويجب

.المكرمةمكةمناإلحرام-١

زوالمنالحجةذيمنالتاسعيوماتعرففيالوقوف-٢

.غروبهاإلىالشمس

طلوعإلىالعيدليلةمنمقداراًالمزدلفةفيالوقوف-٣

.الشمس

.حصياتبسبعالعيديومالعقبةجمرةرمي-٤

أيامأخرإلىبعدهفيماأوالعيديومالنحرأوالذبح-٥

.منىفيالتشريق

.منىيفالتقصيرأوالرأسشعرحلق-٦

.» الزيارة« الحجطوافبالبيتالطواف-٧

السالمإبراهيممقامخلفالطوافصالة-٨ .عليه

.والمروةالصفابينالسعي-٩

.النساءطواف-١٠

.النساءطوافصالة-١١

عشرالثانيوليلةعشرالحاديليلةمنىفيالمبيت-١٢

.الحجةذيمن



والثانيعشرالحادياليومفيالثالثالجماررمي-١٣

.عشر

عملوالحجالعمرةأفعالمنواحدكل:» ١٣٦المسألة« 

منالكثيرولها،تعالىهللاتخضعاًأدائهمنبدالعبادي

،» الحجمناسك« رسالةلبيانهتكلفتمماواألحكامالخصوصيات

صورةبأحكامهايتعلمأناإللهيةالفريضةهذهأداءيروممنفعلى

فتلزمهيبطلأوحجهفينقصوالغفلةالجهلفريسةيقعلئالوافية

.اإلعادة



الزکاةأحکام

تباركاهللاقرنهاوقد،اإلسالميةالواجباتأهممنالزكاة

وقد،الكريمةالقرآنيةاآلياتمنواحدغيرفيبالصالةوتعالى

:قسمينعلىوهي،مانعهامنتقبلالالصالةأنورد

األموالزکاة

:أشياءأربعةفيالزكاةتجب:» ١٣٧المسألة«

واإلبل» والضأنالمعز« بقسميهاالغنم: األنعامفي-١

.الجاموسحتىوالبقر

.والفضةالذهبمنالنقديةالعمالت-٢

والتمروالشعيرالحنطة: األربعةالمحاصيلفي-٣

.والزبيب

المخزنةالبضائعوهيــاألحوطعلىــالتجارةمالفي-٤

.السوقيةقيمتهاارتفاععندبيعهابقصد

:أموراألنعامفيالزكاةوجوبفييشترط:» ١٣٨المسألة«



وجبتبلغتهإذامعينرقموهو،النصابعددهابلوغـ١

.الزكاةفيها

بلغذاوإ،شاةفزكاتهاخمساًعددهابلغإذا: اإلبلففي

شياه،ثالثفزكاتهاعشرةخمسبلغوإذا،شاتانفزكاتهاعشراً

وعشرينخمسبلغوإذا،شياهأربعفزكاتهاعشرينبلغوإذا

السنةفيناقةفزكاتهاوعشرينستاًبلغوإذا،شياهخمسفزكاتها

الثالثةالسنةفيناقةفزكاتهاوثالثينستاًبلغوإذاعمرهامنالثانية

.لذكرهاهناالمجاليسعالاألرقاممنغيرهاوهناك،عمرهانم

بلغوإذا،شاةفزكاتهاأربعينعددهابلغإذا: الغنموفي

وواحدمائتينبلغوإذا،شاتانفزكاتهاوعشرينوواحدمائة

شياه،أربعفزكاتهاوواحداًثالثمائةبلغوإذا،شياهثالثفزكاتها

مهماواحدةشاةمائةكلعنفزكاتهاأكثرأوأربعمائةبلغوإذا

.عددهابلغ

تبيعفزكاتهاثالثينعددهابلغإذا: والجاموسالبقروفي

فزكاتهااألربعينالعددبلغوإذاعمرهمنالثانيةالسنةفيدخل

.والجاموسالبقرمنعمرهامنالثالثةالسنةفيدخلتمسنة

،الطبيعيةالمراعيفيترعىسائمةالحيواناتتكونأن-٢

لهايحشأوبشراءالعلفلهايوفربأنــمعلوفةكانتإذاأما

فالالسنةبعضفيولوــبهتُعلفثمالمراعيفيالنابتالعلف

.فيهازكاة

تمامفيفيهاالتصرفمنوليهأوالمالكتمكن-٣

.فيهاالزكاةتجبلمبهامعتداًمدةسرقتفلو،الحول



الثانيالشهرويدخلشهراًعشرأحدعليهايمضيأن-٤

.المالكملكفيوهيعشر

العمالتفيالزكاةوجوبفييشترط:» ١٣٩المسألة«

:أموروالفضيةالذهبيةالنقدية

٢٤« صيرفياًمثقاالًعشرخمسةالذهبكميةتبلغأن-١

%٢،٥إخراجبوجمثاقيلثالثزادتوكلما؟٢،٥وزكاتها» حبة

.زكاةمنها

مثاقيلوخمسةمائةكميتهاتبلغأنفيجبالفضةوأما

وجبمثقاالًوعشرينواحداًكميتهازادتوكلما%٢،٥وزكاتها

.زكاةمنها%٢،٥إخراج

الشهرعليهماويدخلشهراًعشرأحدعليهمايمضيأن-٢

.المالكملكفيوهماعشرالثاني

فالالحولتمامفيفيهماتصرفالمنالمالكتمكن-٣

.عرفاًبهامعتداًمدةضياعهمامعالزكاةتجب

فيالزكاةتجبفال،عاقالًبالغاًالمالكيكونأن-٤

.والمجنونالصبيأموال

والفضةالذهبسبائكفيالزكاةتجبال:» ١٤٠المسألة«

النقديةالعمالتفيتجبالكما،منهماالمصنوعةوالحلي

ــوالشراءالبيعفيبهاالتعاملعنالخارجةوالفضيةالذهبية

تجبالوأيضاًــللزينةالنساءتتخذهاقدالتيالعثمانيةكالليرات

الذهبغيرمنالمصنوعةوالفلزيةالورقيةالعمالتفيالزكاة



.الحاضرعصرنافيالمتداولةهيكماوالفضة

األربعالغالتفيالزكاةبوجوفييشترط:» ١٤١المسألة« 

:أمران

جفافهابعدمنهاكلكميةتبلغأنوهو،النصاببلوغ-١

ومقدار،» كغم٨٤٧« ــقيلفيماــيقاربوهذاصاعثالثمائة

النهربماءأوالمطربماءسقيتإذا: يليكمافيهاالواجبالزكاة

آلةأودمجهوإلىالزرعسقييحتاجالبحيثماشابههماأو

.%١٠حينئذزكاتهاتكون

شابههماوماكالمضخاتباآللةأوباليدسقيتإذا-ب

.؟٥حينذزكاتهاتكون

تكونأخرىباآللةأووباليدتارةبالمطرسقيتإذا-ج

البحيثجداًقليالًالسقيينأحدكانإذاإال%٧،٥حينئذزكاتها

.الغالبالسقيإلىفينسببهيعتد

الزكاةتعلقحينللمكلفمملوكاًالمحصوليكونأن-٢

إذانعم،زكاتهأداءعليهتجبلمالحينذلكبعدتملكهفلو،به

،إخراجهاعليهوجبزكاتهيخرجلماألولالمالكأنعلم

أوبالشراءإليهأنتقلقدالمحصولكانإذاإليهبهاالرجوعويسعه

.الحالبواقعأخبارهبعدموغرهنحوه

التجارةمالفيالزكاةوجوبفييشترط:» ١٤٢المسألة«

:أمور

.وعقلهالمالكبلوغ-أ



النقدينأحدنصابوهو،النصابحدالمالبلوغ-ب

منصيرفيامثقاالعشرخمسةقيمةيعادلماأيوالفضةالذهب

.الفضةمنمثاقيلوخمسةمائةأوالذهب

عليهالحول،ومضيالشراءكالمعاوضةبعقدتملكه-ج

.االسترباحقصدحينمنبعينه

.الحولطوالبهاالسترباحقصدبقاء-د

.الحولتمامفيهالتصرفمنالمالكتمكن-هـ

سعرعنالعامخاللالسوقيةقيمتهتنخفضالأن-و

.؟٢،٥هوالتجارةمالزكاةومقدارهذاالكلفة

:مواردثمانيةفيةالزكاتصرف:» ١٤٣المسألة«

يملكالمنبهماوالمقصود،والمساكينالفقراء-٢-١

بهايتمكنمثالًحرفةأوصنعةلهوليستولعيالهلنفسهسنتهقوت

منحاالًأسوءالثانيأنوالمسكينالفقيربينوالفرقتوفيره،من

.يومهقوتيملكاليكونكأناألول

وآلهالنبيقبلمنصوبونالمنوهم،عليهاالعاملين-٣ عليه اهللا أووسلمصلى

السالماإلمام وحسابهاالزكاةلجبايةنائبهأوالشرعيالحاكمأوعليه

.المستحقينإلىأوإليهموايصالها

إسالمهميعززالذينالمسلمونوهم،قلوبهمالمؤلفة-٤

أو،اإلسالمإلىجلبهمبهدفالمسلمينوغير،إليهمالمالبدفع



.أنفسهمعنالدفاعفيالمسلمينمساعدةعلىحملهم

.الزكاةمنيعتقونفأنهمالعبيد-٥

ديونهمأداءعنالعاجزونالمدينونوهم،الغارمين-٦

.المشروعة

كبناءالعامةالخيرسبلجميعمصرفوهو،اهللاسبيل-٧

.وغيرهاالخيريةوالمؤسساتوالمدارسالمساجد

نفدتالذيأي،المنقطعالمسافروهو،سبيلالابن-٨

.إليهالعودنفقةبدفعإالبلدهإلىالعودلهيتيسروالأمواله

يكونأنالزكاةإليهتدفعمنفييشترط:» ١٤٤المسألة«

أنلزوماًواألحوط،المعاصيفيالزكاةيصرفالوأن،مؤمناً

.بالمنكراتمتجاهراًأوللخمرشارباًأوللصالةتاركاًيكونال

الزكاةدافععلىنفقتهتجبممنيكونالأنأيضاًويشترط

الزكاةدافعيكنلمإذاهاشمياًالمستحقيكونالوأنكالزوجة

.مثلههاشمياً

الفطرةزکاة

:بشروطالفطرةزكاةتجب:» ١٤٥المسألة«

وهو،الغنى-٣اإلغماءوعدمالعقل-٢البلوغ-١

هذهتوفرتفإذا،» ١٤٣« المسألةفيمعناهالمتقدمالفقربليقا

رمضانشهرمناألخيراليومغروبقبيلالمكلّففيالشروط

عنالفطرةإخراجعليهوجبالفطرعيدليلةمنجزءأولإلى



،وغيرهعليهنفقتهتجبمنذلكفيسواءيعولهوعمن،نفسهب

للغروبمقارناًالمتقدمةالشروطرتوفمعإخراجهالزوماًواألحوط

.العيديوممنالشمسزوالإلىبعدهأو

وعمنعنهالفطرةإخراجللفقيريستحب:» ١٤٦المسألة« 

أنلهجازواحدشخصبفطرةيكفيماإاليجدلمفأن،يعوله

إلىيعطيهاوهوعائلتهأفرادألحدنفسهعنالفطرةتلكيعطي

وهومنهماألخيرإلىينتهيحتىجميعهمليفعوهكذامنهمآخر

.غيرهمفقيرإلىيعطيها

يقاربمانفسكلعنالفطرةزكاةمقدار:» ١٤٧المسألة«

أوالزبيبأوالتمرأوالشعيرأوالحنطةمنغراماتكيلوثالث

.النقودمنبقيمتهاهوماأوغالباًغذاًءيكونمماغيرها

شهرخاللالفطرةزكاةإخراجيجوز:» ١٤٨المسألة«

فيإخراجهافيالتأخيرويجوز،وجوبهاوقتعلىمقدماًرمضان

منوأماالعيدصالةيصلياللمنالشمسزوالإلىالعيديوم

.الصالةأداءعنإخراجهايؤخرالأنلزوماًفاألحوطيصليها

فليؤدهاالشمسزوالعنفطرتهأخراجالمكلفأخروإذا

.والقضاءاألداءنيةدونمنالمطلقةالقربةبقصد

تبديلهايجوزفالبعزلهاالفطرةزكاةتتعين:» ١٤٩المسألة«

.آخربمال

ممنوالمساكينللفقراءالفطرةزكاةتدفع:» ١٥٠المسألة«

التحلانهعلماً. » ١٤٣المسألةأنظر« المالزكاةعليهمتحل

زكاةتعطيوال،هاشميغيرالدافعكانإنللهاشميالفطرةزكاة



والزوجةوأالمكاألبالزكاةدافععلىنفقتهتجبلمنالفطرة

.والولد

الشرعيالحاكمإلىالفطرةزكاةنقليجوز:» ١٥١المسألة« 

إلىالنقلعدملزوماًواالحوطيستحقهامنالبلدفيكانوان

.البلدفيالمستحقوجودمعالبلدخارجغيره



اخلمسأحکام

بنصالمقدسةاإلسالميةالشريعةفيمقررماليحقالخمس

الرواياتمنكثيرفيبشأنهاالهتماموردوقد،الكريمالقرآن

السالمالبيتأهلأئمةعنالمأثورة منعلىاللعنبعضهاوفي،عليهم

.استحقاقبغيريأكلهمنوعلىأدائهعنيمتنع

:المالمنبأنواعالخمسيتعلق:» ١٥٢المسألة«

.قتالهميحلالذينالكفارمنالحربيةالغنائم-١

والنحاسوالفضةكالذهبالمعادنمنيستخرجما-٢

.وغيرهاوالنفطوالكبريتوالحديد

أمجداراًأمكانتأرضاًمدافنهامنالمستخرجةالكنوز-٣

.غيرهما

مماالكباراألنهارأوالبحارمنبالغوصيخرجما-٤

.الثمينةاألشياءمنوغيرهماوالمرجاناللؤلؤمنفيهايتكون

.صورهبعضفيبالحرامالمختلطالحالل-٥

أوصناعةأوتجارةمنالمستحصلةواألرباحالفوائد-٦



أوبهديةالشخصيملكهماومثلها،آخرمكسبأيأوحيازة

الخمسغيرمنوالمساعداتالمعوناتمنيأخذهوماوصية

» الصداق« المهرمنالمرأةتملكهفيماالخمسيثبتوال،والزكاة

بهيعوضوماالخلعيالطالقعنعوضاًالزوجيملكهوما

عداباإلرثيملكوماونحوهااألعضاءدياتمنعليهالمجني

.»الصالحينمنهاج« رسالةبشأنهاتراجعالتياالستثناءاتبعض

توفرعندالمذكورةالستةاألنواعفيالخمسيجبإنما

ونقتصر،فلتراجع» الصالحينمنهاج« رسالةفيذكرتمعينةشروط

.فقطالسادسالنوعأحكامبعضبيانعلىاآلتيةالمسائلفي

بعدوالفوائداألرباحفيالخمسيجب:» ١٥٣المسألة«

:يليمااستثناء

المحلأجورمنتحصيلهاسبيلفيالشخصهصرفما-أ

بـويسمىونحوهاوالضرائبوالنقلوالهاتفوالكهرباءوالمخزن

.» التجارةمؤنة« 

صرفهماأي،العامخاللوعائلتهنفسهعلىصرفهما-ب

والعالجواألثاثوالنقلوالمسكنوالملبسوالمشربالمأكلفي

وتكاليفوالهداياالديوناءأدذلكفيبمااألخرىوالنثريات

طبيعيهومماوغيرهاوالمناسباتوالسياحيةالدينيةالسفرات

.» السنةمؤنة« بـويسمىوتبذيراًسرفاًيعدواللمثله

أنفوجدوبضاعةنقدمنأموالهــمثالًــالتاجرحسبفإذا

وماتجارتهسبيلفيصرفهماغيردينارألفمائةتبلغأرباحاًلديه



أنالحالةهذهفييلزمه. العامخاللوعائلتهنفسهعلىصرفه

جهةمندينارألفعشرينفيؤديالباقيةاألرباحهذهيخمس

.الخمس

لهليسالذيإلىبالنسبةالمؤنةسنةرأس:» ١٥٤المسألة« 

ونحوهاوالعطاياالهباتعلىيعيشبلمعاشهفييتعاطاهامهنة

فيصرفهالهجازفائدةلهحصلتفمتى،صولهاحزمانأولهو

معاشهفييتعاطاهامهنةلهمنوأما،كاملةسنةإلىالالحقةمؤنته

فيالشروعحينمنسنتهفرأسوالحرفيينوالموظفينكالتجار

بعدهالمصروفةالمؤنخصملهيجوزأنهذلكونتيجةاالكتساب

قبلالحاصلةاألرباحمنشيءصرفلهيحقوالالالحقالربحمن

.تخميسهابعدإالالتاليةالسنةمؤنةفيالسنةنهاية

ليسمستلزماتهاوسائرالتجارةمالرأس:» ١٥٥المسألة«

منمالهرأسيكونالذيفالتاجرالخمسمنالمستثناةالمؤنةمن

نهايةفييلزمهمنهامستلزماتهاويوفر،السنويةوفوائدهأرباحه

وسائرللبيعالمعدةوالبضائعالنقودمنلديهماكلتخميسالسنة

ومستلزماتالمالرأسحكموفيبتجارته،المتعلقةاألعيان

آالتمنوالزارعالصناعةآالتمنالصانعإليهيحتاجماالتجارة

.وهكذاالزراعة

ولمسنتهأرباحمنشيئاًأشترىإذا:» ١٥٦المسألة«

تخميسهلزمهالجديدةسنتهرأسحلّتىحمؤنتهفييستخدمه

أومخمسمالمنشيئاًأشترىلووأما،التخميسحينبقيمته

فهوقيمتهزادتثمــالموروثكالمالــالخمسبهيتعلقلممما

:أقسامثالثةعلى



ماوهو،يبعهلموأنفقطالزيادةفيالخمسيجبما-١

.» السوقيةقيمتهارتفاععندللبيعالمعروضأي« للتجارةأعده

بالزيادةباعهوانالزيادةفيالخمسفيهيجبالما-٢

.للتجارةيعدهولمونحوهباإلرثملكهماوهو

ماوهو،باعهإذاإالالزيادةفيالخمسيجبماالـ٣

إذافانه،التجارةالاالقتناءبقصدونحوهكالشراءبالمعاوضةملكه

فيخمسالبيعسنةأرباحفيالزيادةدخلتاشتراهممابأزيدباعه

.السنةتلكفيمؤنتهعلىمنهاالزائد

منعليهماأداءفيالمكلفينبعضيتهاون:» ١٥٧مسألة« 

رشدهإلىيثوبثم،السنينمنعدةنفسهيحاسبوالالخمس

ممتلكاتهيجردأنهذهوالحالفعليه،موقفهيصححأنويريد

فيومصالحتهحسابهلتصفيةوكيلهأوالشرعيالحاكمويراجع

.واحدةمرةدفعهلهيتيسرماالوتقسيطفيهالمشكوكالمقدار

عينمنالخمسإخراجبينالمكلفيتخير:» ١٥٨مسألة«

.بقيمتهالنقودمنوإخراجهبهتعلقما

بهتعلقفيمايتصرفأنللمالكيجوزال:» ١٥٩مسألة«

بمراجعةذلكلهويجوز،أدائهوقبلالسنةانتهاءبعدالخمس

.الذمةإلىالخمسلنقلالمداورةيجريحيثالشرعيالحاكم

بلالمالكقبلمنبعزلهالخمسيتعينال:» ١٦٠مسالة«

.الشرعيالحاكممراجعةعلىيتوقف

المالككونالخمسثبوتفييشترطال:» ١٦١مسألة«



علىويجبوالمجنونالصبيأموالفيالخمسفيثبتعاقالًبالغاً

إخراجهعليهماوجبالولييخرجهلموان،منهاإخراجهالولي

.واإلفاقةالبلوغبعد

السالمالمنتظرلإلمامنصف: نصفانالخمس:» ١٦٢مسألة«  عليه

السالماإلمامرضايضمنالتياألمورفييصرف أما،فيهابصرفهعليه

أوالعامةبالجهاتوالمحيطالمطلعاألعلمالمرجعمنجازةبإ

.إليهذلكبدفع

المؤمنينالهاشميينمنالسبيلوأبناءللفقراءونصف

.منهمالمؤمنينالفقراءلأليتاموكذلك،دينهمبفرائضالعاملين

نفقتهتجبلمنالخمسإعطاءيجوزال:» ١٦٣مسألة«

لمندفعهيجوزالكما،والولدةوالزوجكاألبالمالكعلى

الصالةلتاركيدفعالأنلزوماًواالحوط،الحرامفييصرفه

.بالفسقوالمتجاهرالخمروشارب



باملعروفاألمرأحکام

املنکرعنوالنهي

النهي«و» بالمعروفاألمر« الدينيةالواجباتأعظممنإن

:تعالىاهللاقال» المنكرعن

»لْتَكُنونْكُمةٌمأُمونعدرِإِلَىيالْخَيونرأْميووفرعبِالْم

نونْهيوننْكَرِعالْمكلَئأُوومهونحفْلوسلمالنبيوعن. » الْم آله و عليه اهللا أنهصلى

نواوتعاوالمنكرعنونهوابالمعروفأمروامابخيرأمتيتزالال« : قال

بعضهموسلطالبركاتمنهمنزعتذلكيفعلوالمفإذا،البرعلى

عن،»السماءفيوالاألرضفيناصرلهميكنولمبعضعلى

السالمالمؤمنينأميراإلمام بالمعروفاألمرتتركواال« : قالأنهعليه

يستجابفالتدعونثمشراركمعليكمفيولىالمنكرعنوالنهي

.» لكم

عدةالمنكرعنوالنهيبالمعروفلألمر:» ١٦٤ألةمس«

:مراتب

القلبيانزجارهبهيظهربعملٍالشخصيأتيأن»األولى«

.المنكروفعلالمعروفتركمنوتذمره



ولسانهبقولهالمنكرعنوينهيبالمعروفيأمرأن:» الثانية« 

.بغيرهاأمواإلرشادالوعظبصورةأكانسواء

المعروفبفعللإللزامعمليةإجراءاتيتخذأن:» لثةالثا«

.ذلكونحووالحبسوالضرباإلذنكفركالمنكروترك

،وضعفاًشدةمتفاوتةدرجاتالمراتبهذهمنمرتبةولكل

أكثرهومامراعاةمعالثانيةأواألولىبالمرتبةاالبتداءوالالزم

.منهأشدهوماإلىوالتدرجإيذاءوأخفتأثيراً

الىالنوبةتصل... والثانيةاألولىالمرتبتانتنفعلموإذا

ضدفيتخذالشرعيالحاكممناإلذناستحصالبعدالثالثةالمرتبة

،ذلكعنلصدهعمليةإجراءاتالمعروفوتاركالمنكرفاعل

واألقوىاألشداألجراءإلىإيذاءاألخفاألجراءمنفيهاويتدرج

.الكسرأوالجرححدالىيصلأندونمن

المنكرعنوالنهيبالمعروفاألمريجب:» ١٦٥مسألة«

:التاليةالشروطتوفرمع

المنكرعنوالناهيبالمعروفاآلمرالشخصيكونأن-١

.والمنكربالمعروفعارفاً

وانتهاءبأمره» بالمعروفالمأمور« أئتماريحتملأن-٢

بأمرهيكترثواليباليالأنهعلمولو،هبنهي» المنكرعنالمنهي« 

علىالوجوبويقتصر،والثالثةالثانيةالمرتبتانتجبلمونهيه

مماوالتذمراالنزعاجإبداءوهواألحوطعلىاألولىالمرتبة

فيهتأثيرهعدمعلموانالمعروفأوتاركالمنكرفاعليرتكبه

والنبيألمرامتثاالوذلك عليه اهللا سلمصلى و المؤمنينأميراإلماملناحكاهكماآل



سلمأهللارسولأمرنا« قائالً و وآل عليه اهللا بوجوهالمعاصيأهلنلقيأنصلى

.» مكفهرة

بصددالمنكرفاعلأوالمعروفتاركيكونأن-٣

منعرفولو،المنكروفعلالمعروفتركعلىاالستمرار

لمرةولوالمعروفتركأوكرالمنارتكاببصددأنهالشخص

.ذلكيفعلأنقبلنهيهأوأمرهوجبواحدة

فيمعذوراًالمعروفتاركأوالمنكرفاعليكونالأن-٤

.للمعروفتركهأوللمنكرفعله

ترتبالمنكرعنوالناهيبالمعروفاآلمريخافالأن-٥

بأحدأو،بهالمعتدبالمقدارمالهأوعرضهأونفسهفيعليهضرر

.المنكرعنونهيهبالمعروفأمرهجراءالمسلمينمن

وآلهمحمدعلىاهللاوصلىوآخراًأوالًهللاوالحمد

.الطاهرين



الفهرس

التقليد ٧......................................................................أحکام

الطهارة ١٢...................................................................أحکام

األول ١٣.....................................................................الفصل

الحدث من الطهارة ١٣..........................................................في

الثاني ٣١.....................................................................الفصل

الخبث من الطهارة ٣١...........................................................في

الصالة ٥٠..................................................................مبطالت

الصالة في ٥٢.................................................................الشك

الجماعة ٥٥....................................................................صالة

المسافر ٥٩.....................................................................صالة

الصالة ٦٣......................................................................قضاء

اآليات ٦٥.....................................................................صالة

الجمعة ٦٧.....................................................................صالة

الصوم ٦٨....................................................................أحکام

الحج ٧٤.....................................................................أحکام



الزکاة ٧٩.....................................................................أحکام

الخمس ٨٧...................................................................أحکام

بالمعروف األمر ٩٢..........................................................أحکام

المنکر عن ٩٢...............................................................والنهي






