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5
احلمد هلل رب العـامل  ،والصـةة والسـةم ىلـري خـق خل ـه
حممد وآله الطيب

الطاهرين.

وبعد..
هذا هـو (الـوجيز يف أحكـام العبـادات) ويشـتم ىلـري أهـم
أحكــام العبــادات اخلم ـ

(الصــةة  -ومــا يتطلب ــا مــن الط ــارة -

والصوم واحلج والزكاة واخلمـ

) ،مـ نبـذة يف أحكـام (الت ليـد)

و(األمر باملعروف والن ي ىن املنكر).
وقـــد أىـ ـدّ وفـــق فتـــاوى مساحـــة آيـــة اهلل العسمـــري الســـيد
السيستاني  -مد ظله  -تلبية لطلب مج من م لدي مساحته.
نسأل اهلل العلي ال دير أن ينف به إخواننا املـؤمن  ،ويوف نـا
ملا حيب ويرضري ،إنه ولي ذلك.
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أحكام التقليد
(مســألة  :)1تتضــمن الشــريعة اإلســةمية امل دس ـة واجبــات
وحمرمــات ،جيــب ىلــري ك ـ مكلــف أن حيــرف ســةمة موقفــه من ــا
وامتثاله هلا ،وال يتح ق  -يف الغالـب  -إحـراف ذلـك ممـن
فيه ملكة االجت اد إال باىتماد أحد طري

تتـوفر

:

 -1الت ليد :وهو أن يعم املكلف وفق فتاوى اجملت د املتأهـ
للت ليد.
 -2االحتيــا  :وهــو أن يعمـ ىلــري النحــو الــذي يتــي ن معــه
برباءة ذمته جتاه ما هو مطلوب منه يف الواق  ،فلـو احتمـ وجـوب
ة  -كـان ىليـه أن يـأتي ب ـا ،وىلـري العكـ
اإلقامة يف الصةة  -مث ً
لو احتم حتريم التدخ

ة  -فـالةفم ىليـه إذا أراد أن حيتـا
 -مث ً

أن جيتنبه.
ويف حاالت أخرى قد يستدىي االحتيا تكرار ىم واحـد
بصور خمتلفـة ،كتكـرار الـةة الس ـر  -مـثةً  -مـرة قصـراً وأخـرى
متاماً يف بعض حاالت السفر.
وحيــإ إن معرفــة األســلوب الــذي يتح ــق معــه االحتيــا
حيتاج يف العادة إىل خلفية ف يـة واسـعة ،وهـي ريـق متـوفرة ألكثـر
شــرائ اجملتمــ اإلســةمي ،باإلضـــافة إىل الــعوبة االحتيـــا يف
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ريالــب األحيــان وتعــذره يف حــاالت أخــرى ،ك ـ ذلــك قــد جع ـ
(الت ليد) هو األسلوب العملـي واألمثـ ملعسـم املكلفـ

للرـروج

ىن ى دة األحكام الشرىية املتوج ة إلي م.
(مسألة  :)2سـن التكليـف يف األنثـري يبـدأ مـن حـ
تس سنوات هةلية ،ويف الذكر من ح

إكماهلـا

إكماله مخسـة ىشـر سـنة

هةلية ،ولكن لو نبت له الشعر اخلشـن يف منط ـة العانـة ،أو خـرج
منه السائ املنوي  -بـاالحتةم أو يف حـال الي سـة  -قبـ أن يكمـ
سن اخلامسة ىشرة اىترب بالغاً شرىاً.
(مســألة  :)3يتأه ـ اجملت ــد للت ليــد إذا تــوفرت فيــه األمــور
التالية:
( )1البلوغ.
( )2الع

.

( )3الذكورة.
( )4ط ارة املولد ،بأن تكون والدته قد متـت وفـق الضـواب
الشرىية أي من ريق سفاح.
( )5اإلميــان ،بــأن يكــون مــن أتبــاع مــذهب اإلماميــة اإلثــي
ىشرية.
( )6العدالة ،ونعي ب ا االست امة ىلري خ اإلسـةم وىـدم

( ................................... ..................... )6الوجيز يف أحكام العبادات

االحنــراف ىنــه ،بــأن يــؤدي مــا هــو الواجــب ىليــه يف الشــريعة
ويتجنب ما هو احملرّم ىليه في ا.
( )7الضــب  ،ونعــي بــه أن ال تعــر

ىليــه كــثقاً حــاالت

اخلطأ والنسيان والغفلة فيما مي ّ اختصااله الف ي.
(مسألة  :)4إذا تعدد اجملت ـدون الـذين تتـوفر فـي م الشـرو
املت دمة واختلفت فتاواهم  -كما هو احلاالـ ريالبـ ًا ألن االجت ـاد
مثار االختةف  -ف نا ىدة الور أهم ا ما يلي:
(الصورة األوىل) :أن يثبت لدى املكلـف أن أحـدهم املعـ
أىلم من الباق  ،ففي هذه الصورة يتع

ىليه ت ليده.

(الصـورة الثانيـة) :أن يثبـت لـدى املكلـف أن اثـن
من م أىلم من الباق  ،م تساوي االثن

 -مــثةً -

يف العلـم أو ىـدم ثبـوت

أىلميــة أحــدهما مــن األخــر ،ويف هــذه الصــورة إن ثبــت لــدى
املكلف أن أحدهما أورع من اآلخر  -أي أكثر تثبتـاً واحتياطـاً مـن
اجل ات الدخيلة يف اإلفتاء بكونه أكثر مثابرة ىلري تتب شـؤون كـ
مسألة ميارس استنبا حكم ا  -وجب ىليه ت ليـده ،وإن

يثبـت

لديه ذلك ختق يف تطبيق أىماله م فتاوى أي ما شاء ،إال يف بعـض
احلاالت اخلاالة املوضحّة يف رسالة (من اج الصاحل ).
(الصورة الثالثـة) :أن يثبـت لـدى املكلـف أن أحـدهم أىلـم
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من البـاق  ،لكنـه

يسـتط أن يتوالـ إىل تعيينـه بشرصـه ،ويف

هــذه الصــورة يلــزم املكلــف رىايــة االحتيــا بـ

فتــاوى جمموىــة

اجملت ــدين الــذين يتــي ن أن ذلــك األىلــم هــو يف ضــمن م .وهلــذا
احلكم استثناءات معينة تراج بشأن ا رسالة (من اج الصاحل ).
(مسألة  :)5تثبت األىلمية:
 -1بشـ ادة شـر

ث ـة إذا كـان مـن أالـحاب االختصـا

يف هــذا املضــمار كاجملت ــدين األكفــاء أو مــن يــداني م يف العلــم،
شريطة أن ال تعارض ا ش ادة مثل ا باخلةف (معاكسة هلـا) ،ومـ
يؤخذ بش ادة من كان أكثر خربة وكفاية يف هذا اجملال.

التعار

 -2بالعلم واالطمئنان احلاال من مناشئ م بولة ومتعارفـة،
كالشياع ب

أهـ العلـم والفضـ  ،وكاالختبـار إذا كـان الشـر

متمكناً منه.
(مســألة  :)6مــن اىت ــد أىلميــة أحــد اجملت ــدين ف لــده ،ثــم
ظ رت له أىلمية ريقه لزمه العدول إليه.
(مســألة  :)7إذا مــات م لــد املكلــف ،فــ ن كــان أىلــم مــن
مجي اجملت دين األحياء وجب الب اء ىلري ت ليده ،بة فرق بـ
ىم به من فتـاواه ومـا

يعمـ بـه ،وبـ

مـا

مـا تعلمـه من ـا ومـا

يتعلمه .وإذا الار احلي ىلري مرور الزمن أىلم منه وجب التحـول
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إليــه كــذلك ،فــ ن الت ليــد يــدور مــ األىلــم كيفمــا دار وجــود ًا
وىدماً.
(مسألة  :)8ال جيوف ت ليد اجملت د امليت ابتداء ولو كان أىلم
من مجي اجملت دين األحياء.
(مسألة  :)9إذا

يكن لألىلم فتوى يف مسألة معينـة ،أو

ميكـن للم لــد اســتعةم ا حـ

االبــتةء بتلــك املسـألة ،جــاف لــه أن

يرج بشأن ا إىل ريقه من اجملت دين م رىاية األىلم فـاألىلم مـن
بعده.
(مسألة  :)10املوارد ال ي تتسّم بطاب االحتيـا الواجـب أو
الةفم يف هذه الرسالة هي مـن ضـمن املـوارد الـ ي ميكـن الرجـوع
في ا إىل جمت د آخر (األىلم فاألىلم).
ب ــي أن تعــرف أننــا نســتعم ىــدة الــياريات للتعــبق ىــن
االحتيا الواجب أو الةفم ،وهي:
 -1التصــري بــذلك ك ولنــا( :تثبــت الزكــاة يف مــال التجــارة
ىلري األحو وجوباً).
 -2ت ييـــد الفتـــوى (أي احلكـــم) بكلمـــة (ىلـــري األحـــو )
ك ولنا( :من خـرج إىل السـفر بعـد فوال الشـم
 -ىلري األحو  -أن يكم الومه وجيتزئ به).

ف نـه جيـب ىليـه

الوجيز يف أحكام العبادات )9( ........................................................

 -3إيــراد االحتيـــا يف املســألة مــ خلوهــا مـــن أي حكـــم
(فتــوى) ك ولنــا( :إذا ســ

لعــاب الكلــب يف إنــاء فــاألحو أن

يُمس بالرتاب أوالً ثم يُغس باملاء ثةث مرات).
ف ذه األساليب الثةثة كل ا تعـرب ىـن كـون االحتيـا واجبـ ًا
أو الفماً ،وقد تُـرك اخليـار فيـه للمكلـف بـالرجوع إىل جمت ـد آخـر
كما مرّ.
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أحكام الطهارة
أولت الشريعة امل دسة جانب النسافة والط ـارة قسـم ًا وافـراً
مــن اهتمامات ــا ،و

ت تصــر يف ذلــك ىلــري اجلانــب املــادي الــذي

يبحإ ىن حتديد األشياء النجسة وكيفيـة الـتط ق من ـا وهـي الـ ي
تسـمري (الط ـارة مـن اخلبــإ) يف املصـطل الف ـي ،وإمنـا مشلــت
اجلانب املعنوي لإلنسان حيإ تعتوره حالة مـن ظلمـات الـنف

ال

ة كمــال التأه ـ للتوجــه حنــو معبــوده الكــريم،
يكــون مع ــا مــؤه ً
واالطل ف ياً ىلري هذه احلاالت بـ (احلدث).
وين سم احلدث إىل قسم ( :أالغر ،وأكـرب) ،ولكـ واحـد
من ما أسـبابه وروافعـه ،وجعلـت الشـريعة املط ـرة (الوضـوء) هـو
الراف ألثر احلـدث األالـغر ،و(الغسـ ) هـو الرافـ ألثـر احلـدث
ة ىن ما يف بعض احلاالت الطارئة.
األكرب ،وجعلت (التيمم) بدي ً
وإمعانــاً يف الــ

اجلانــب املعنــوي للفــرد حبــذّت الشــريعة

امل دسـة للمكلـف يف بعـض احلـاالت واألفمنـة االريتسـال (كغسـ
اجلمعة وريس ليالي ال در من شـ ر رمضـان) وإن

يصـدر ىنـه

أي من األحداث ،وتلك هي ال ي تسمري األريسال املستحبة.
إذا اتض ما ت دم فسوف نبحإ أحكام الط ارة يف فصل :
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الفصل األول
يف الطهارة من احلدث
 -1الوضوء
(مسألة  :)11يرتكب الوضوء من ستة أمور:
(األول) :ريس ـ الوجــه ،وحــده طــوالً قصــا

الشــعر (أي

منبت شعر الرأس من م دَّمه) إىل ن اية الذقن ،وىرضـ ًا مـا دارت
ىليــه اإلالــب الوســطري واإلب ــام (أي م ـا اشــتملت ىليــه اإلالــب
الوســـطري واإلب ـــام مـــن الوجـــه ىنـــدما توضـــعان ىلـــري اجلب ـــة
مفتوحت

وميس ب ما الوجه) ،فيجب ريس ك ما دخـ يف هـذا

احلدّ.
(مسألة  :)12جيب  -ىلري األحو  -االبتداء يف ريس الوجـه
مــن أىــةه إىل أســفله ،فلــو ابتــدأ املتوضــئ يف ريســ وج ــه مــن
األسف أو الوس

يص وضوؤه .ولكن ال حاجـة إىل التـدقيق

يف ذلــك فيكفــي أن يصــب املــاء مــن أىلــري الوجــه ثــم جيريــه ىلــري
جانبيه ولو ىلري حنو اخل املنحي.
(مسألة  :)13جيب إيصـال املـاء إىل الوجـه ب صـد الوضـوء،
ســواء أكــان ذلــك بســكب املــاء ىليــه بــالكف وإمــرار اليــد ىليــه
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إليصال املاء إىل كام أجزائه ،أو بوض الوجه حتـت أنبـوب املـاء
م االبتداء فيه من األىلري إىل األسف  ،أو بغمسـه يف مـاء حـو
أو ريقه م مراىاة االبتداء من األىلري إىل األسف أيضاً.
(مسألة  :)14جيب أن مي

املاء وجـه املتوضـئ بـدون حـاجز

ومان ىن والول املـاء إىل حملـه ،ويسـتثنري مـن ذلـك (ذو اجلـبقة)
أي من كان يف وج ه جرح أو قـرح أو كسـر فوضـ ىليـه لفافـ ًا أو
ما شابه ،ف نه يكفيه املسـ ىلـري اجلـبقة ىوضـ ًا ىـن اجلـزء املغطـري
ب ا ،وال يلزمه رفع ا إذا كان ذلك ضررياً أو حرجياً ىليه.
(الثاني) :ريس اليد اليمنري ،وحـدّها مـن املرفـق  -أي جممـ
ىسمي الذراع والعضد  -إىل أطراف األالاب .
(مسألة  :)15جيب االبتداء يف ريس اليد من املرفق واالنت ـاء
بأطراف األالاب  ،فة جيـوف االبتـداء مـن األالـاب أو الوسـ ثـم
الصعود إىل املفص .
(مسألة  :)16جيب إيصال املاء إىل اليد ب صد الوضوء بأحـد
الطرق املت دمة يف ريس الوجـه ،وجيـب أيضـاً أن ميـ ّ املـاء بشـرة
اليد مـن دون حـاجز ومـان  ،فـاملرأة الـ ي تسـتردم طـةء األظـافر
للزينة ،والعام الذي يستردم الـدهون يف ىملـه ،والصـباغ الـذي
تتلوث يده باألالباغ ..يلزم م التأكد من إفالة ما مين والول املـاء
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إىل أيــدي م يف الوضــوء ،ويســتثنري مــن هــذا احلكــم (ذو اجلــبقة)
ىلري الن ج املت دم يف ريس الوجه.
(الثالإ) :ريس اليد اليسـرى ،ىلـري حنـو مـا ت ـدم يف ريسـ
اليد اليمنري متاماً.
(الراب ـ ) :املس ـ ىلــري م ــدم الــرأس  -أي ذلــك اجلــزء مــن
الــرأس الــذي يكــون فــوق اجلب ــة وميتــد إىل منت ــري االرتفــاع يف
الــرأس  ،-ويكفــي فيــه املســ
األوىل املس

ــدار إالــب واحــدة ،واألحــو

دار ثةثة أالاب مضمومة.

(مسـألة  :)17ال جيـب أن يكـون املسـ ىلـري بشــرة الــرأس،
فيجـوف املسـ ىلـري الشـعر النابـت يف ذلـك املوضـ  ،بشــر أن ال
يتجاوف طوله املكان الذي ينبت فيه شعر الرأس ىادة.
(مســألة  :)18جيــب أن يكــون املس ـ بالبل ـة الباقيــة يف اليــد،
واألحــو األوىل أن يكــون ببلــة الكــف اليمنــري .ولــو جفــت اليــد
حلرارة اجلو أو لغـق ذلـك جـاف للمتوضـئ أن يأخـذ مـن بلـة حليتـه
واملس ب ا ،وال جيوف لـه املسـ

ـاء جديـد إال إذا

ميكنـه حفـ

البلة للمس وإن كرّر الوضوء.
(مســألة  :)19ال يصـ املسـ مـ وجــود حائـ بـ

العضــو

املاس والعضو املمسوح حتري ولـو كـان احلائـ رقي ـاً ال مينـ مـن
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والــول الرطوبــة إىل العضــو املمســوح ،ويســتثنري مــن ذلــك (ذو
اجلبقة) ف نه جيزيه املس ىلري جبقته.
(اخلام

) :املس ىلري ظاهر ال ـدم اليمنـري ،والواجـب فيـه

طوالً مس ما ب

أطراف األالاب إىل الكعب  -وهو املفص بـ
ـدار

الساق وال دم  ،-وىرضاً ا يصدق معه (املس ) ولو كـان
إالب واحدة.

(مسألة  :)20جيب أن يكون املس بالبلة الباقية يف اليـد ىلـري
ن ج مـا ت ـدم يف املسـ ىلـري الـرأس .واألحـو األوىل أن يكـون
املس باليد اليمنري ،وإن كان جيوف املس باليد اليسرى أيضاً.
(مسألة  :)21ال يصـ املسـ مـ وجـود احلائـ بـ

العضـو

املاس ـ والعضــو املمســوح ،إال يف ذي اجلــبقة ىلــري حنــو مــا م ـ ّر يف
مس الرأس.
(السادس) :املس ىلري ظـاهر ال ـدم اليسـرى ىلـري ن ـج مـا
مرّ يف املس ىلري ظاهر ال دم اليمنري ،واألحو األوىل فيـه املسـ
باليد اليسرى ،وإن كان جيوف املس باليد اليمنري أيضاً.
(مسألة  :)22يشرت يف الوضوء أمور:
( )1النية ،بأن يكون الداىي إليه اخلضوع هلل تعاىل.
( )2ط ارة ماء الوضوء ،فة يص الوضوء باملاء املتنج

.
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( )3إباحة ماء الوضوء ،فة يص الوضوء باملاء املغصوب.
( )4إطةق ماء الوضـوء ،فـة يصـ الوضـوء باملـاء املضـاف
كماء الورد.
( )5ط ــارة أىضــاء الوضــوء ،عنــري أن يكــون كــ ىضــو
طاهر ًا ح

ريسله أو مسحه.

( )6أن ال يكون هنـاك مـان شـرى ًا مـن اسـتعمال املـاء ،وإال
وجب التيمم كما سيأتي.
( )7الرتتيـــب :بغسـ ـ الوجـــه أوالً ،ثـــم اليـــد اليمنـــري ،ثـــم
اليسـرى ،ثم مس الـرأس ،ثـم الـرجل  .واألحـو لزومـاً رىايـة
الرتتيب يف مس الرجل

بعدم مس اليسرى قبـ اليمنـري ،ولكـن

جيوف مسح ما معاً.
( )8التت ـاب العــريف ب ـ
قلي جداً ب

أفعــال الوضــوء وإن حص ـ فاال ـ

االنت اء من فع والبـدء بالفعـ الـذي يليـه .ويكفـي

يف احلــاالت الطارئــة كنفــاد املــاء أو النســيان أن يكــون الشــروع يف
ريسـ العضــو الةحــق أو مســحه قبـ أن جتــف األىضــاء الســاب ة
ىليه.
( )9املباشــرة ،بــأن يتوضــأ الشــر
االضطرار أن يستع

بنفســه ،وجيــوف لــه م ـ

بغقه فيمـا ال يـتمكن مـن اإلتيـان بـه بنفسـه،
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ويف هذه احلالة يلـزم أن يكـون املسـ بيـد املتوضـئ نفسـه ،وإن
ميكن ذلك  -لعوق يف يـده مـثةً  -أخـذ املمعـ

الرطوبـة الـ ي يف يـد

املتوضئ ومس ب ا.
(مسألة  :)23ينت ض الوضوء ا يلي:
( )2،1خروج البول أو الغائ .
( )3خروج الري من الدبر.
( )4النوم الغالـب ىلـري احلـواس أي مـا يتعطـ معـه السـم
والبصر واإلدراك ،ويلحق به ما يُذهب الع

كاجلنون واإلريماء.

( )5استحاضة املرأة كما سيأتي.
( )6اجلنابة ،ف ن ا تُن ض الوضوء ،وإن كانـت ال توجـب إال
الغس كما سيأتي.
(مســألة  :)24يســتثنري ممــا ت ــدم مــن ناقضــية خــروج البــول
والغائ والري للوضـوء مـا إذا كـان خـروج أحـد الثةثـة مسـتند ًا
إىل املر

الـذي ال ميكـن لصـاحبه أن ميسـك نفسـه مـن خروجـه،

ويسمري يف هذه احلالة بـ (دائم احلدث) ،وحكمه فيمـا إذا

تكـن

لــه فــرتة ان طــاع تَس ـ الوضــوء وبعــض الصــةة أن يتوضــأ ويــأتي
بالصةة ،وال يعـتي ـا رـرج منـه مـن البـول أو الغـائ أو الـري
مستنداً إىل مرضه ،ف نه باق ىلري ط ارته مـا

يصـدر منـه حـدث
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آخر.
(مسألة  :)25جيب الوضوء للصةة الواجبة ،ولكـ واجـب
آخــر تعتــرب فيــه الط ــارة مــن احلــدث األالــغر .وحيــرم ىلــري ريــق
املتط ر أن مي ّ ببدنه كتابة ال رآن الكـريم ،واألحـو لزومـ ًا أن ال
مي ّ اسم اجلةلة (اهلل) والصفات املرتصة به تعاىل.

 -2الغسل
(مسألة  :)26الغس ىلري قسم  :ارمتاسي وترتييب.
ويتح ــق الغســ االرمتاســي بغمــ

اجلســد يف املــاء دفعــة

واحدة ،وأما الغس الرتتييب فة بد فيه مـن ريسـ الـرأس والرقبـة
أوالً ،ثم ريس اجلانب األمين من اجلسد ،ثم ريس اجلانب األيسر
منه .وجيوف يف معسم أنواع الغس  -ىدا ريس امليـت اآلتـي بيانـه -
أن يغس البـدن بعـد الـرأس والرقبـة دفعـة واحـدة أو تـدرجياً مـن
دون رىاية الرتتيب ب

اجلانب

األمين واأليسر.

(مســألة  :)27يشــرت يف الغسـ مــا يشــرت يف الوضــوء مــن
النية ،وط ارة املاء ،وإباحتـه ،وإطةقـه ،وط ـارة أىضـاء اجلسـد،
وىدم وجود مان شرىي من استعمال املـاء كـاملر
املغتس ريسله بنفسه إن أمكنه.
ورتلف الغس ىن الوضوء يف أمرين:

 ،وأن يباشـر
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(أح ـدهما) :أنــه ال يشــرت يف ريســ ك ـ ىضــو  -هنــا  -أن
يكون ريسله من األىلري إىل األسف كما كان يف الوضوء.
و(الثاني) :أنه ال يشرت يف الغس املواالة والتتاب كمـا كـان
يف الوضوء ،فيمكن ريس الرأس والرقبة ثم ريس ب ية اجلسد بعد
مدة وإن كانت طويلة.
(مســألة  :)28جيــري حكــم اجلــبقة يف الغس ـ  -ىــدا ريس ـ
امليت  -كما كان جيري يف الوضوء ،ولكنه رتلف ىنـه بأنـه إن كـان
يف موضـ اجلـبقة قـرح أو جـرح يـترق املكلـف بـ

الغسـ  -مـ

املس ىلري اجلبقة  -والتيمم ،وأما إن كان يف املوض كسـر فيـتع
ىليه االريتسال م املس ىلري اجلبقة.
(مسألة  :)29جيب الغس بعدة أسباب هي:
(أ) اجلنابة.
(ب) احليض.
(ج) النفاس.
(د) االستحاضة.
(هـ) املوت.
(و) م

امليت.
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أ -اجلنابة
(مسألة  :)30تتح ق اجلنابة بأمرين:
(األول) :خــروج الســائ املنــوي ،ســواء أخــرج مارســة
جنسية ،أم باالحتةم ،أم بغق ذلك .والسائ املنـوي لـزج كثيـف،
رائحته كرائحة العج

املرتمر ،حلييب اللون ميي لونه أحيانـ ًا إىل

الصفرة أو اخلضـرة ،رـرج يف الغالـب ىنـد بلـوغ الشـ وة اجلنسـية
ذروت ا مصحوباً بالدفق ومستتبعاً بارختاء اجلسد وفتوره.
ومتـري خـرج سـائ وشـك يف كونـه منيـاً ،فـ ن اجتمعـت فيــه
األمور الثةثة (الشـ وة ،والـدفق ،وارختـاء اجلسـد وفتـوره) حُكـم
بكونه منياً ،وإال

حيكم بـذلك .ويكفـي يف املـريض حت ـق واحـد

من ا هو (الش وة) ،هذا يف الرج .
وأما املرأة فالسـائ اخلـارج مـن م بلـ ا ىنـدما تبلـو الشـ وة
اجلنسية ذروت ا حبكم السائ املنوي للرج  ،سـواء خـرج يف حـال
النوم أو يف حال الي سة.
(الثاني) :االتصـال اجلنسـي بـدخول رأس العضـو التناسـلي
(احلشـــفة) يف فـــرج األنثـــري أو شـ ـرج ا ،فيوجـــب اجلنابـــة للـــذكر
واألنثري.
(مسألة  :)31جيب ريس اجلنابة ألداء ما تشرت فيه الط ارة
من احلدث األكرب كالصةة.

( ................................... ..................... )20الوجيز يف أحكام العبادات

وحيرم ىلري اجملنب أمور:
( )1م ّ كتابة ال رآن الكريم.
( )2م ّ لفسة اجلةلة (اهلل) ،وهكذا مـ ّ أمسائـه والـفاته
اخلاالة به كاخلالق ىلري األحو .
( )3قراءة آية السـجدة مـن سـور العـزائم األربـ أي سـورة
اقرأ ،والنجم ،والسجدة ،وفصلت.
( )4دخول املساجد ،أو املكإ في ا ،أو أخذ شيء من ـا ،أو
وض شيء في ا وإن كان ذلـك مـن خارج ـا أو يف حـال االجتيـاف
ىلري األحو .
وجيـــوف للمجنـــب اجتيـــاف املســـاجد بالـــدخول مـــن بـــاب
واخلــروج مــن بــاب آخــر ،إال يف املســجدين الشــريف

(املســجد

احلرام كة ،واملسجد النبوي يف املدينة) .وتلحـق املشـاهد املشـرفة
للمعصوم

 باملساجد فيما ذكر ىلري األحو .

ب -احليض
(مســألة  :)32احلــيض دم تعتــاده النســاء وتعرفــه ،رــرج يف
فرتات منتسمة ك شـ ر ت ريبـاً ،ويوالـف بأنـه أمحـر أو مائـ إىل
السواد ،وحار وررج حبرقة ودفق.
(مســـألة  :)33رـــرج دم احلـــيض بعـــد بلـــوغ الفتـــاة تسـ ـ

الوجيز يف أحكام العبادات )21( ........................................................

سنوات هةلية ،وين ط ببلوري ا ست
بلوري ا تس سنوات لي
ست

ىامـاً هةليـاً ،فمـا تـراه قبـ

بدم حيض ،كما أن ما تـراه بعـد بلوري ـا

سنة ال تكون له أحكامه.
(مســألة  :)34أق ـ احلــيض ثةثــة أيــام ولــو ملف ــة ،وأكثــره

ىشرة أيام ،ويعترب فيه االسـتمرار يف األيـام الثةثـة األوىل وهكـذا
فيما يتوسط ا مـن الليـالي ،فلـو

يسـتمر الـدم ثةثـة أيـام

جتـر

ىليه أحكام احليض.
(مســـألة  :)35احلـــائض قســـمان :ذات ىـــادة ،وريـــق ذات
ىادة.
وذات العادة ىلري ثةثة أقسام:
 -1وقتية ىددية -2 .ىددية ف

 -3 .وقتية ف

.

وريـــق ذات العـــادة :مبتدئـــة ،ومضـ ـطربة ،وناســـية العـــدد.
يراج ملعرفة أحكام ا رسالة (املسائ املنتربة).
(مسألة  :)36ال تص الصـةة وال الصـيام وال الطـواف مـن
احلائض ،وىلي ا أن ت ضي ما يفوت ا من اليام ش ر رمضـان أثنـاء
مــدة احلــيض ،وال ت ض ـي مــا يفوت ـا مــن الصــةة أثنــاء ذلــك ،وال
يص طـةق احلـائض إال يف مـوارد مسـتثناة ،وحيـرم ىلـري فوج ـا
م اربت ــا يف م بل ـ ا أيــام الــدم ،وحيــرم ىلي ــا ك ـ مــا حيــرم ىلــري
اجملنب مما مر يف املسألة (.)31
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(مسألة  :)37جيب ىلري احلائض إذا انت ت مدة حيضـ ا أن
تغتس ملا هو مشرو بالط ارة من احلدث األكرب كالصةة.

ج -النفاس
(مسألة  :)38النفاس دم تـراه املـرأة ىنـد الـوالدة أو بعـدها
بســبب الـــوالدة ،وتســمري ىندئـــذ بـــ (النفســاء) ،وال حـــد ألقــ
النفاس ،فيمكن أن يكون

دار حلسة ف ـ  ،وأكثـره ىشـرة أيـام،

ف ذا جتاوف نزف الدم ىندها ىشرة أيام ف ن كانت هلا ىـادة حمـددة
يف احليض  -كأن تكون ىادت ا مخسة أيـام  -اىتـربت مـدة ىادت ـا
نفاس ـاً والبــاقي استحاضــة ،وأمــا إذا

تكــن هلــا ىــادة حمــددة يف

احلـــيض فتعتـــرب مـــدة نفاسـ ـ ا ىشـــرة أيـــام والبـــاقي استحاضـــة.
وللتفصي يراج بشأن ا رسالة (املسائ

املنتربة).

(مســألة  :)39يرتتــب ىلــري النفســاء كــ مــا يرتتــب ىلــري
احلائض من أحكام سـواء أكانـت واجبـات أم حمرمـات أم ريقهـا.
ومن االحتيا اللزومي ىلي ا :حرمة قراءة آيـة السـجدة مـن سـور
العـزائم ،ودخــول مســجدي مكــة واملدينـة ولــو اجتيــافاً ،ودخــول
املساجد األخرى بغق اجتياف ،ووض شيء يف املساجد.
(مسألة  :)40جيب ىلـري النفسـاء إذا ط ـرت مـن دم النفـاس
أن تغتس لك ما يشرت فيه الط ارة من احلدث األكرب كالصةة.

الوجيز يف أحكام العبادات )23( ........................................................

د -االستحاضة
(مســـألة  :)41دم االستحاضـــة هـــو مـــا تـــراه املــرأة ريـــق دم
احليض والنفاس ودم ال روح واجلروح ،والغالـب يف االستحاضـة
أن يكون دم ا ىلري خـةف دم احلـيض يف املواالـفات ،ف ـو ريالبـ ًا
أالفر اللون ورقيق وررج بة لذع وال حرقة.
(مسألة  :)42االستحاضة ىلري ثةثة أقسام:
 -1االستحاضـة الكـثقة :وهــي أن يغمـ

الــدم ال طنـة الــ ي

حتمل ا املرأة ويتجاوفها إىل ما ربطت ا به ويلوثه.
 -2االستحاضــة املتوســطة :وهــي أن تــنغم

ال طنــة بالــدم

ولكنه ال جياوفها إىل ما ربطت ا به.
 -3االستحاضة ال ليلة :وهـي مـا إذا لـوث الـدم ال طنـة و
يغمس ا ل لته.
(مسألة  :)43حكم املرأة يف االستحاضـة الكـثقة أن تغتسـ
ة لصــةتي الس ــر
ة لصــةة الصــب  ،وريســ ً
ثةثــة أريســال :ريســ ً
ة لصـــةتي املغـــرب والعشـــاء إذا
والعصـــر إذا مجعت مـــا ،وريسـ ـ ً
مجعت مــا ،وأمــا إذا فرقــت بين مــا فعلي ــا أن تغتس ـ لك ـ الــةة
من ما ىلري حدة.
(مسألة  :)44حكم املرأة يف االستحاضة املتوسطة أن تتوضـأ
لك الةة ،واألحو وجوبـاً أن تغتسـ يف كـ يـوم مـرة واحـدة

( ................................... ..................... )24الوجيز يف أحكام العبادات

قب وضوءات ا.
(مسـألة  :)45حكــم املـرأة يف االستحاضــة ال ليلـة أن تتوضــأ
لك الةة واجبة كانت أم مستحبة.
(مسألة  :)46جيب ىلري املستحاضـة أن تتط ـر لصـةت ا بعـد
ان طــاع الــدم إمــا بالوضــوء كمــا إذا كانــت استحاضــت ا قليلــة أو
متوسطة ،أو بالغس إن كانت استحاضت ا كثقة.
وحيرم ىلي ا م ّ كتابة ال رآن قب حتصي ط ارت ـا ،وجيـوف
بعــده قبــ إمتــام الــةت ا .وال يرتت ـب ىلــري االستحاضــة مــا كــان
يرتتب ىلري احليض مـن حرمـة م اربـة الـزوج أيـام الـدم ،وحرمـة
دخول املساجد ،واملكـإ في ـا ،ووضـ شـيء في ـا ،وقـراءة آيـات
السجدة.

هـ -املوت
(مسألة  :)47جيب تغسي امليت املسـلم ومـن حبكمـه ،حتـري
الس

إذا أمت أربعة أش ر ،ب وإن

يتم ا ىلري األحو .

وكيفيتــه :أن يُغس ـ أوالً باملــاء املرلــو بالســدر ،ثــم باملــاء
املرلــو بالكـــافور ،ومــن بعـــده باملــاء اخلـــال

 .يراجــ ملعرفـــة

التفاالــي واالطــةع ىلــري ســائر أحكــام امليــت رســالة (املســائ
املنتربة).
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س امليت
و -م ّ
(مسـألة  :)48جيــب الغسـ ىلـري مــن مـ َّ امليـت بعــد بــرده
وقبــ إمتــام ريســله ،وال فــرق يف ذلــك بــ
الرطوبة أو بدون ا ،كما ال فرق فيه ب

أن يكــون املــ

مــ

امليت املسلم والكافر.

وجيب هذا الغس لإلتيان ا يشرت فيه الط ارة من احلـدث
األالــغر كالصــةة ومــ ّ كتابــة ال ــرآن .وأمــا دخــول املســـاجد
واملكإ في ا وقراءة آية السجدة من السـور العـزائم فـة يعتـرب في ـا
اإلتيان ب ذا الغس .

األغسال املستحبة
قـــد ىرفـــت  -يف امل دمـــة  -أن هـــذه األريســـال

تشـــر ع

باألساس لرف احلدث (األالغر واألكرب) ،بـ ينحصـر دورهـا يف
ت يئة اإلنسان ىلري حنـو أفضـ ملمارسـة بعـض األىمـال العباديـة،
كالغس ـ ألج ـ اإلحــرام أو للــدخول يف مكــان شــريف كالغس ـ
لــدخول مكــة املكرمــة أو املدينــة املنــورة ،وقــد يســتحب الغســ
لشرف الزمان الذي حيبّذ االريتسال فيه كيوم اجلمعة وليـالي ال ـدر
من ش ر رمضان املبارك.
وينبغــــي أن يُعلــــم أن األريســــال املســــتحبة  -أي الثابــــت
استحباب ا شـرىاً  -تغـي ىـن الوضـوء ،وكـذلك يسـتطي احملـدث
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بــاألكرب أن يكتفــي بغســله املســتحب هــذا لكــ مــا هــو مشــرو
بالط ارة كالصةة ،من دون حاجة إىل استئناف ريس آخر.

 -3التيمم
ال ىــن الغسـ أو الوضـوء يف
(مسـألة  :)49يصـ التــيمم بـد ً
سبعة مواض :
( )1إذا

جيـــد املكلـــف مـــن املـــاء مـــا يكفيـــه للغســـ أو

الوضوء ،ك يف مورده.
( )2ما إذا وجد املاء ولكنه

يتيسر له الوالول إليـه للعجـز

ىنه تكوين ًا لشل يف أطرافه  -مثةً  ،-أو لتوقفه ىلري ارتكاب ىمـ
حمرم كالتصرف يف إناء مغصوب يوجد فيه املاء املباح.
( )3ما إذا خـاف العطـع ىلـري نفسـه ،أو ىلـري أي شـر
آخر يرتب به وي مه أمره ،و

يكن لديه مـن املـاء مـا يكفـي لرفـ

العطع والط ارة املائية معاً.
( )4مــا إذا ضــاق الوقــت حبيــإ ال يتســ لــزمن الغســ أو
الوضوء ،وألداء الصةة بتمام ا يف الوقت.
( )5ما إذا كان حتصي املاء للغس أو الوضـوء أو اسـتعماله
في ما مستلزماً للحرج واملش ة إىل احلد الذي ال يتعارف حتمله.
( )6مـــا إذا فاحـــم اســـتعمال املـــاء يف الوضـــوء أو الغسـ ـ
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واجــب ال ي ــ ىن مــا يف األهميــة ،كمــا إذا كــان بدنــه أو ثوبــه
متنجسـاً ،و

يكــن ىنــده مــن املــاء مــا يكفـي للط ــارة مــن اخلبــإ

واحلــدث مع ـاً ،ف نــه  -حينئــذ  -يســتعم مــا لدي ـه مــن املــاء يف رف ـ
اخلبإ ،ويتيمم بدالً ىن الوضوء أو الغس ويصلي.
( )7مــا إذا خــاف ىلــري نفســه الضــرر مــن اســتعمال املــاء يف
الغس ـ أو الوضــوء ،ألن اســتعماله يســبب لــه مرض ـاً ،أو يزيــد يف
مرضه ويع ده ،أو يطي أمده.
(مسألة  :)50يص التـيمم طلـق وجـه األر

مـن الـرتاب

والرم واحلجر وريق ذلك ،واألحو لزومـاً اىتبـار ىلـوق شـيء
مما يُتيمم به باليد ،فة جيزي التـيمم ىلـري احلجـر األملـ

الـذي ال

ريبار ىليه.
(مسألة  :)51جيب يف التيمم أمور:
( )1ضــرب بــاطن الكف ـ

ىلــري األر

 ،ويكفــي وضــع ما

أيضاً ،واألحو لزوماً أن يكون ذلك دفعة واحدة.
( )2مس اجلب ة  -وهكذا اجلبين
من قصا

ىلـري األحـو  -بـالكف

الشعر إىل أىلري األنف وإىل احلاجب .

( )3املس بباطن الكف اليسـرى متـام ظـاهر الكـف اليمنـري
من الزند إىل أطراف األالاب  ،ثم املس بباطن اليمنري متـام ظـاهر
اليسرى.

( ................................... ..................... )28الوجيز يف أحكام العبادات

(مسألة  :)52يشرت يف التيمم أمور:
( )1أن يكــون املتــيمم معــذور ًا مــن الغس ـ أو الوضــوء كمــا
مرّ.
( )2أن ينوي بتيممه اخلضوع هلل تعاىل.
( )3أن يكون ما يتيمم به طاهراً ،ومباحاً ،وريـق ممـزوج ـا
ال يص التيمم به كنشارة اخلشب  -مثةً .-
( )4أن يكــون مســحه اجلب ــة مــن األىلــري إىل األســف ىلــري
األحو .
( )5أن ال يتيمم إال م اليأس من فوال ىذره ىن اسـتعمال
املاء قب انت اء الوقت إذا كان تيممـه للصـةة أو ألي واجـب آخـر
له وقت حمدد.
( )6أن يباشر التيمم بنفسه م التمكن.
( )7أن يتاب ب

أفعـال التـيمم ،فـة يفصـ بين مـا ـا رـ

باملتابعة ىرفاً.
( )8أن ال يكــون هنــاك حائــ بــ

مــا ميســ بــه أي بــاطن

الكف  ،وما ميسحه أي اجلب ة وظاهر الكف .
( )9أن ميس ـ جب تــه قب ـ كفــه اليمنــري ،وكفــه اليمنــري قب ـ
اليسرى.
(مسألة  :)53من اللري م التيمم لعذر ،ثم ارتفـ ىـذره يف
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الوقت أو يف خارجه،

جتب ىليه إىادت ا.

(مسألة  :)54إذا تيمم احملـدث بـاألكرب  -كاجلنابـة  -لعـذر ثـم
أحدث باألالغر،

ينت ض تيممه البدي ىن الغس  ،فيتوضـأ إن

أمكنه ذلك ،وإال تيمّم بدالً ىن الوضوء.
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الفصل الثاني
يف الطهارة من اخلبث
(مسألة  :)55األشياء النجسة ىشرة ،وهي:
( )2،1بول اإلنسان وريائطه ،وبول وريائ ك حيـوان حيـرم
أك حلمه إذا كانت هلذا احليوان نف

سائلة  -أي يندف منـه الـدم

ب وة ىند ذحبه  ،-وهكذا بول ما ليست له نفـ

سـائلة إذا كـان ذا

حلم ىلري األحو  .ويسـتثنري مـن احليـوان احملـرّم أكلـه الطـائر فـ ن
فضةته طاهرة.
( )3ميتــة اإلنســان ،وكـ حيــوان لــه نفـ

ســائلة ،وكــذلك

أجزاؤها امل طوىة من ا حال احلياة.
( )4مــي اإلنســان ،ومــي ك ـ حيــوان ذي نفـ

ســائلة وإن

كان مأكول اللحم ىلري األحو .
( )5الدم اخلارج من جسد اإلنسان ،ومن جسد ك حيـوان
ذي نف

سائلة.
( )6الكلب الربي.
( )7اخلنزير الربي.
( )8اخلمر ،ويلحق ب ا الف اع (البقة) ىلري األحو .
( )9الكافر ريق املسيحي والي ودي واجملوسي.
( )10ىــرق احليــوان اجلــةل :وهــو الــذي تعــو ّد أك ـ ىــذرة
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اإلنسان.
(مســألة  :)56تنت ـ النجاســة مــن األشــياء املــذكورة إىل مــا
يةقي ـا م ـ وجــود الرطوبــة املســرية يف أحــد املتةقــي  ،وأمــا م ـ
جفاف ما أو وجود النداوة احملضة فة تنت

النجاسة إىل املةقي.

وأيض ـاً تنت ـ النجاســة مــن الشــيء املتــنج
بالشــر املت ــدم ،إال م ـ تعــدد ثــةث وســائ ب ـ

إىل مــا يةقي ـه
املةقــي وى ـ

النجاسة.
(مســـألة  :)57املط ـــرات  -أي مـــا يعيــد لألشـــياء املتنجســـة
ط ارت ا  -اثنا ىشر:
(املط ــر األول) :املــاء  -أي املــاء االىتيــادي  -م مــا كانــت
مصــادره :األن ــار ،األمطــار ،اآلبــار ،..ويصــطل ىليــه بـــ (املــاء
املطلــق) .وي ابلــه املــاء املضــاف أي الــذي يضــاف إىل لف ـ آخــر،
كماء الورد وماء الرمان وماء العنب.
واملاء املطلق ىلري قسم  :معتصم ،وريق معتصم.
واملاء املعتصم :هو املاء الذي ال يتـنج

ةقـاة النجاسـة إال

إذا تأثر لونه أو طعمه أو رائحته.
واملاء ريـق املعتصـم :هـو املـاء الـذي يتـنج
للنجاسة وإن

تتأثر ب ا إحدى الفاته الثةث.

واملياه املعتصمة هي:

جـرد مةقاتـه
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 -1املاء الكثق :وهو مـا بلـو كـر ًا فصـاىد ًا  -وحجـم الكـر مـا
يعـادل  384لـرتاً ت ريبـاً  ،-كمـاء اإلسـالة الـذي يصـ إىل البيـوت
من خزانات املياه الكبقة أو من حمطات ضخ املياه.
 -2ماء البئر
 -3املاء اجلاري ،كمياه األن ار واجلداول والعيون.
 -4ماء املطر أثناء هطوله.
وامليـــاه ريـــق املعتصـــمة هـــي :ميـــاه األحـــوا

الصـــغقة

واألواني وال ناني وحنوها من املياه الراكدة  -ريـق مـاء البئـر  -الـ ي
ي

م دارها ىن حجم الكر ،ويصطل ىليه بـ (املاء ال لي ).
(مسألة  :)58يط ر ك متنج

إذا ريس باملـاء  -كـثق ًا كـان

أو قليةً  -مرة واحدة م انفصال ماء الـتط ق ىنـه إذا كـان الغسـ
باملاء ال لي  ،وتستثنري من ذلك:
 -1األوانــي املتنجســة بــاخلمر كال نــاني والكــؤوس وريقهــا،
ف ن ا تغس باملاء ثةث مرات.
 -2األواني إذا مـات في ـا اجلـرذ أو ولـو في ـا اخلنزيـر ،ف ن ـا
تغس سب مرات.
 -3األواني إذا ولو في ا الكلب أو لطع ا بلسانه ،ف ن ا تط ـر
سح ا بالرتاب أوالً ثم ريسل ا باملاء مـرت  .وإذا وقـ في ـا لعـاب
فــم الكلــب أو باشــرها بســائر أىضــاء بدنــه فــاألحو لزومــ ًا أن
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ال ثم تغس باملاء ثةث مرات.
متس بالرتاب أو ً
 -4األشــياء املتنجســة ببــول الرضــي أو الرضــيعة اللــذين
يتغذيا بالطعام ،ف نه يكفي يف تط قها أن يصب ىلي ا املـاء
ما حيي

ـدار

وض البول ،وال حاجة إىل أكثر من ذلك.
بـالبول  -ريـق بـول الرضـي ،-

 -5البدن أو الثـوب املتـنج

ف نه يغس باملاء اجلاري مرة ،و اء الكر واملاء ال لي مرت .
 -6داخــ األوانــي املتنجســة  -بغــق اخلمــر وولــوغ الكلــب
ولطعـه ومــوت اجلــرذ وولــوغ اخلنزيـر  ،-ف ن ــا تط ــر بغســل ا باملــاء
ال لي ثةث مرات ،وهكذا لو ريسلت باملاء الكثق أو املاء اجلاري
أو املطر ىلري األحو .
(املط ــر الثــاني) :الشــم

 ،ف ن ــا تط ــر األر

ومــا يســت ر

ىلي ـــا مـــن األبنيـــة واحليطـــان ،وال تط ـ ـر األبـــواب واألخشـــاب
واألشجار وأوراق ا وحنو ذلك مـن األشـياء ال ائمـة ىلـري األر
ىلري األحو .
ويعتــــرب يف الــــتط ق بالشــــم
النجاســة ورطوبــة اجلســم املتــنج
الشم

 باإلضــــافة إىل فوال ىــ ـ -جفافــه املســتند إىل شــروق

ىليه.
(املط ـر الثالـإ) :فوال ىـ

النجاسـة ىــن بـواطن اإلنســان

ريق احملضـة ،وىـن جسـد احليـوان ،فـزوال الـدم ىـن داخـ الفـم
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واألنـف أو األذن يوجـب ط ارت ــا ،مـن دون حاجـة إىل تط قهــا
باملاء ،وهكذا يط ر جسد احليوان جرد فوال النجاسة ىنه.
(املط ر الراب ) :األر

 ،ف ن ا تط ـر بـاطن ال ـدم واحلـذاء

باملشي ىلي ا أو املس ب ا ،بشر أن تزول ىن ما النجاسة العال ـة
ب ما بنف

ىملية املشي أو املس من دون مزي آخر.

(املط ر اخلام

) :التبعية ،وهلا موارد:

من ا :ط ارة إناء اخلمر إذا ان لبت خـةً تبعـ ًا الن ـةب اخلمـر
ذات ا.
ومن ا :ط ارة يـد رياسـ الثـوب املتـنج

باملـاء ال ليـ تبعـ ًا

لط ارة الثوب.
(املط ــر الســادس) :اإلســةم ،ف نــه مط ــر للكــافر احملكــوم
بالنجاسة.
(املط ر الساب ) :ريَيْبـة املسـلم البـالو أو الصـيب املميـز ،ف نـه
إذا تنج

بدنه أو لباسه أو سائر مـا يف حيافتـه ثـم ريـاب ىنـه ىُـدَّ

ذلك املتنج

طاهراً إذا احتم قيامه بتط قه.

(املط ــر الثــامن) :االنت ــال ،كانت ــال دم اإلنســان إىل البــق
والربريوث وحنوهما مـن احلشـرات الـ ي الدم هلـا ىرفـاً ،ف ن ـا إذا
مصت الدم واسـت ر يف جوف ـا ثـم قمتلـت حكـم بط ـارة مـا يوجـد
في ا من الدم.
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(املط ــر التاس ـ ) :االســتحالة ،وي صــد ب ــا تبــدل شــيء إىل
شــيء آخــر خمتلــف ىنــه ،ال جمــرد تبــدل امســه أو الــفته أو تفــرق
أجزائه ،ومثاهلا اخلشـب املتـنج

إذا احـرتق والـار رمـاداً ،ف نـه

يصق طاهراً بذلك.
(املط ر العاشر) :خروج الدم بامل دار الطبيعـي مـن احليـوان
املــذكري بطري ــة شــرىية ،ف نــه حيكــم معــه بط ــارة الــدم البــاقي يف
داخ احليوان.
(املط ــر احلــادي ىشــر) :ان ــةب اخلمــر خ ـةً ،ف ن ــا تط ــر
بذلك.
(املط ر الثاني ىشر) :استرباء احليوان اجلـةل ،ف نـه إذا منـ
من أك النجاسة مدة ررج ضي ا ىن كونـه حيوانـاً جـةالً حكـم
بط ارة ىرقه وبوله وريائطه.
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أحكام الصالة
الصةة هي إحدى الـدىائم الـ ي بـي اإلسـةم ىلي ـا ،قـال
ىلَــري الِمُـؤْمتنت َ كتتَابــا مَوْقموتــا) .ويف
ت َ
ن الصَّــة َة كَانَـ ْ
اهلل تعـاىل( :إِ َّ
احلديإ ىن النيب  أنه قال( :لك شيء وجـه ،ووجـه ديـنكم
الصـةة) ،ويف حــديإ آخــر أنــه  قـال( :ال ينــال شــفاى ي مــن
استرف بصةته).
وأهــم الصــلوات الواجبــة هــي الصــلوات اليوميــة ،وهــي
مخ

:
( )1الةة الصب  :ركعتان.
( )2الةة الس ر :أرب ركعات.
( )3الةة العصر :أرب ركعات.
( )4الةة املغرب :ثةث ركعات.
( )5الةة العشاء :أرب ركعات.
وت صر الصةة الرباىية يف السفر ويف حالـة اخلـوف بشـرو

معينة.
(مسألة  :)59يستحب التنف يف اليوم والليلة بـأرب وثةثـ
ركعة كما يلي:
( )1مثان ركعات قب الةة الس ر.
( )2مثان ركعات قب الةة العصر.
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( )3أرب ركعات بعد الةة املغرب.
( )4ركعتان بعد الةة العشاء مـن جلـوس ،وحتسـبان ركعـة
واحدة.
( )5مثـان ركعــات (الــةة الليـ ) ،واألفضـ اإلتيــان ب ــا يف
آخر اللي قبي الفجر.
( )6ركعتان بعد الةة اللي (الشف ).
( )7ركعة بعد الةة الشف (الوتر).
( )8ركعتان قب الةة الصب .
والنوافــ ركعتـــان ركعتـــان ،إال الـــةة الـــوتر ف ن ـــا ركعـــة
واحدة.
(مسألة  :)60وقت الةة الصب مـن طلـوع الفجـر الصـادق
إىل طلوع الشم

 ،ووقت الـةة الس ـرين مـن فوال الشـم

إىل

ريروب ــا م ـ ت ــديم الس ــر ىلــري العصــر ،ووقــت الــةة العشــاءين
للمرتــار مــن أول املغــرب إىل نصــف اللي ـ أي منتصــف مــا بــ
ريــروب الشــم

وطلــوع الفجــر .وإذا

يص ـ املكلــف الــةتي

املغرب والعشاء اختيار ًا حتـري انتصـف الليـ فـاألحو وجوبـاً أن
يصلي ما قب أن يطل الفجر من دون نية األداء وال ضـاء ،وجيـب
ت ديم الةة املغرب ىلري العشاء يف احلالت .
(مسألة  :)61جيب است بال ال بلة  -أي املكان الذي ت ـ فيـه
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الكعبة املعسمة  -يف الصلوات الواجبة ،وأما النواف فة يعتـرب في ـا
االسـت بال إذا أداهــا املكلــف حـال املشــي أو الركــوب ،واألحــو
لزومــ ًا رىايـــة االســـت بال في ـــا إذا أداهـــا حـــال االســـت رار ىلـــري
األر

.
(مسألة  :)62إذا اىت د املكلف أن ج ـة مـا هـي ج ـة ال بلـة

فصلري إلي ا ثم انكشف له اخلةف ،ف ن كـان احنرافـه ىن ـا مـا بـ
اليم

والشمال الحت الـةته ،وإن كـان احنرافـه أكثـر مـن ذلـك

أو كانت الةته إىل اجل ة املعاكسة جل ة ال بلة أىاد الصـةة إذا
ين ض الوقت بعدُ ،وأما م ان ضائه فة جيب ال ضاء.
(مســألة  :)63تعتــرب يف الصــةة ط ــارة البــدن حتــري السفــر
والشعر ،كما تعترب في ا ط ارة اللباس .نعم ،ال بأس بنجاسة مـا ال
يكفي وحده أن يكون ساتر ًا للعـورة كـاجلورب وال بعـة بشـر أن
ال يكون مترـذاً مـن امليتـة النجسـة ،وال مـن سـ
ىلــري األحــو  .وال بــأس حبمــ املتــنج

العـ

كالكلـب

يف حــال الصــةة كــأن

يوض يف اجليب.
(مسألة  :)64البأس بنجاسة البدن واللباس من دم اجلـروح
وال روح قب الربء ،ولكن يعتـرب يف اجلـرح أن يكـون ممـا يعتـد بـه،
وأما اجلروح اجلزئية فيلزم تط قها.
(مسألة  :)65جتوف الصةة م تلطـخ البـدن أو الثـوب بالـدم
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إذا كــان م ــداره أقــ مــن ى ــد اإلب ــام ،ويســتثنري مــن ذلــك دم
احلـيض ،وأيضـ ًا دم سـ

العـ

وامليتـة وريــق مــأكول اللحــم ودم

النفاس واالستحاضة ىلري األحو .
(مسألة  :)66إذا اللري جـاهةً بنجاسـة البـدن أو الثـوب ثـم
ىلم ب ا بعد الفراغ من الصةة الـحت الـةته .نعـم ،إذا شـك يف
ساسته قب الدخول يف الصةة و

يفح

ىن ـا ثـم وجـدها بعـد

الفراغ من الصةة وجبت ىليه إىادت ا ىلري األحو .
وإذا ىلـــم بالنجاســـة يف أثنـــاء الصـــةة وىلـــم أن ـــا كانـــت
موجودة قب الدخول في ا فاألحو أن يستأنف ا م سعة الوقـت،
وأما م ضي ه حتري ىن إدراك ركعة واحدة ،فـ ن أمكنـه التجنـب
ىن ــا مــن دون أن يفع ـ شــيئاً مــن منافيــات الصــةة  -كــاإلخةل
باالســت بال  -فعــ ذلــك وأمت الــةته ،وإال الــلري مــ النجاســة
وتص الةته أيضاً.
(مســألة  :)67إذا ىلــم ساســة بدنــه أو لباس ـه فلــم ي ــتم ب ــا
حتري نسي ا ثم اللري في ا ،أىاد الةته ىلري األحو .
(مسألة  :)68جتب يف الصةة الط ارة من احلـدث  -ب سـميه
األالغر واألكرب  -كما ت دم يف أحكام الط ارة.
(مســألة  :)69يُعتــرب يف مكــان املصــلي أن يكــون مباح ـاً ،فــة
تصــ الصــةة يف املكــان املغصــوب ىلــري األحــو  ،وإذا كانــت
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مباحة ولكن ا فرشت بفراش مغصوب أو انعكست احلالة

األر

جتز الصةة ىلي ا.
(مســألة  :)70يف حكــم املغصــوب مــا ثب ـت فيــه اخلم ـ

و

ررجـه الـاحبه ،ف نـه ال يبـاح لـه التصـرف فيـه بالصـةة أو بغقهــا
قب إخراج مخسه.
(مسألة  :)71تعترب ط ارة مسـجد اجلب ـة يف حـال السـجود،
وال تعترب ط ارة سائر مواض الصةة إذا كانـت ساسـت ا ال تسـري
إىل اجلسد أو املةب

.

(مســألة  :)72ال جيــوف  -ىلــري األحــو  -ت ــدم امل ـرأة ىلــري
الرج ـ وال حماذات مــا ىنــد أدائ مــا الصــةة يف مكــان واحــد ،ب ـ
يلزم تأخر املرأة ىن الرجـ حبيـإ يكـون موضـ جب ت ـا يف حـال
الســجود حماذي ـاً ملوض ـ ركــب ي الرج ـ يف هــذه احلــال ،أو يكــون
بين ما حائ كاجلدار ،أو مسافة أكثر من ىشرة أذرع.
(مسألة  :)73يُعترب يف الصةة سرت العورة ،وهي يف الرج :
ال ضيب والبيضـتان والـدبر ،ويف املـرأة :مجيـ بـدن ا ىـدا الوجـه
بامل دار الذي ال يسرته اخلمار حينما تسدله ىلري الدرها وحنرهـا،
وىدا الكف

إىل الزندين ،وال دم

إىل أول جزء من الساق .

(مســـألة  :)74إذا ىلـــم املصـــلي وهـــو يف أثنـــاء الصـــةة أن
ىورتــه

تســرت وجبــت املبــادرة إىل ســرتها وتص ـ الــةته ،كمــا
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تص أيض ًا إذا كان االنكشاف بعد الفراغ من الصةة.
(مسألة  :)75يُعترب يف لباس املصلي أمور:
( )1الط ارة  -كما ت دم .-
( )2إباحة ما كان منه ساتر ًا للعورة ىلري األحو لزوماً.
( )3أن ال يكون من أجزاء امليتـة الـ ي حتلـ ا احليـاة  -كجلـد
احليوان املذبوح بطري ة ريق شرىية  -سواء أكان يكفـي لوحـده أن
يكون ساتر ًا للعورة أم ال ىلري األحو .
( )4أن ال يكــون مصــنوى ًا مــن أجــزاء الســباع كالثعلــب وال
ريقها مما ال جيوف أك حلم ا كاألرنب ىلري األحو  ،وهذا شـر
يف خصو

ما يكفي أن يكون ساتر ًا للعورة وال يعم ريقه.

( )5أن ال يكــون مــن احلريــر الطبيعــي اخلــال

بالنســبة إىل

الرجال.
( )6أن ال يكـــون مـــن الـــذهب اخلـــال

أو ريـــق اخلـــال

بالنسبة إىل الرجال.
(مســألة  :)76حيــرم لــب

الــذهب واحلريــر الطبيعــي ىلــري

الرجال يف ريق حال الصةة أيضـاً ،بـ األحـو هلـم تـرك التـزين
بالذهب مطل اً.
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األذان واإلقامة
(مســـألة  :)77يســـتحب األذان قبـــ اإلتيـــان بالصـــلوات
اليومية ،وكيفيته:
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب.
أش د أن ال إله إال اهلل ،أش د أن ال إله إال اهلل.
أش د أن حممد ًا رسول اهلل ،أش د أن حممداً رسول اهلل.
حي ىلري الصةة ،حي ىلري الصةة.
حي ىلري الفةح ،حي ىلري الفةح.
حي ىلري خق العم  ،حي ىلري خق العم .
اهلل أكرب ،اهلل أكرب.
ال إله إال اهلل ،ال إله إال اهلل.
والش ادة لعلي  بالوالية وإمرة املؤمن

مكملة للشـ ادة

بالرسالة ومستحبة يف نفس ا ولكن ا ليست جزءاً من األذان.
(مسألة  :)78تستحب اإلقامة بعـد األذان وقبـ الشـروع يف
الصةة ،وكيفيت ا:
اهلل أكرب ،اهلل أكرب.
أش د أن ال إله إال اهلل ،أش د أن ال إله إال اهلل.
أش د أن حممد ًا رسول اهلل ،أش د أن حممداً رسول اهلل.
حي ىلري الصةة ،حي ىلري الصةة.
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حي ىلري الفةح ،حي ىلري الفةح.
حي ىلري خق العم  ،حي ىلري خق العم .
قد قامت الصةة ،قد قامت الصةة.
اهلل أكرب ،اهلل أكرب.
ال إله إال اهلل.
والش ادة لعلي  بالوالية وإمرة املؤمن

مكملة للش ادة

بالرسالة كما ت دم يف األذان.

أجزاء الصالة وواجباتها
وهي:
( )1النية ،ومعناها اإلتيان بالصةة ختضع ًا هلل تبارك وتعـاىل،
ولي

للنية لف أالةً ،ف ن ا من أىمال ال لب ال اللسان.
( )2تكبقة اإلحرام ،ولفس ا (اهلل أكرب) ،والبـد مـن اإلتيـان

ب ا ىلري الن ج العربي مادةً وهيئةً ،فلو قال( :اهلل واكرب) بطلت.
(مسـألة  :)79يُعتــرب يف تكــبقة اإلحــرام اإلتيــان ب ــا يف حــال
ال يام التام م االست رار ،واألحو لزومـاً رىايـة االسـت ةل فيـه
أيض ًا بعدم االتكاء ىلري شيء كالعصا واجلدار.
(مسألة  :)80إذا
فن

يتمكن املصلي من ال يام الـلري جالسـاً،

يـتمكن الـلري مضـطجع ًا ىلـري جانبـه األميـن أو األيسـرِ مـ
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التوجه إىل ال بلة ،واألحو ت ديم اجلانب األمين ىلري األيسر مـ
اإلمكان ،وإذا

يتمكن من ذلك أيضـاً الـلري مسـتل ي ًا ىلـري قفـاه

ورجةه إىل ال بلة.
( )3ال راءة ،وجتب في ا تةوة سورة الفاحتة ،وسورة كاملـة
بعـــدها ىلـــري األحـــو  ،وتســـتثنري مـــن ذلـــك حـــاالت املـــر
واالســتعجال وضــيق الوقــت وحنوهــا مــن مــوارد الضــرورة ،ف نــه
جيوف االقتصار في ا ىلري قراءة سورة احلمد وترك السـورة الثانيـة،
وحم ال راءة الركعة األوىل والثانية قب الركوع.
(مسألة  :)81جيب أن تكون ال راءة الـحيحة مـن دون حلـن
وخطأ ،فمن ال حيسن ال راءة يلزمه تعلم ا ،فـ ن

يـتمكن  -لكـرب

سنه أو لغق ذلك  -اجتزأ بال راءة ىلري الوجه امللحون.
(مســألة  :)82جيــب  -ىلــري األحــو  -ىلــري الرجــال قــراءة
الســورت

ج ــر ًا لصــةة الصــب واملغــرب والعشــاء ،وقراءت مــا

إخفات ـاً لصــةتي الس ــر والعصــر .وال جي ـب اجل ــر ىلــري النســاء،
ولكن جيب ىلـي ن  -ىلـري األحـو  -اإلخفـات يف الـةتي الس ـر
والعصــر .ويــترق املصــلي ب ـ

اجل ــر واإلخفــات يف ســائر أذكــار

الصةة ،ىدا التسبيحات يف الركعت

الثالثة والرابعة كما يأتي.

(مســـألة  :)83إذا ج ـــر املصـــلي يف موضـــ اإلخفـــات أو
ة منــه بــاحلكم أو نســيان ًا الـــحت
أخفــت يف موضــ اجل ــر ج ــ ً
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الــةته ،وإذا ىلــم بــاحلكم أو تــذكر أثنــاء ال ــراءة الـ ّ مــا مض ـري
ويأتي بوظيفته يف الباقي.
(مســألة  :)84يــترق املصــلي يف الركعــة الثالثــة مــن الــةة
املغـرب والـركعت
ب

األخقتـ

مــن الـةة الس ـر والعصـر والعشــاء

قراءة احلمد والتسبي  .وجيزي يف التسبي أن ي ـول( :سـبحان

اهلل واحلمدُ هلل وال إله إال اهلل واهلل أكـرب) مـرة واحـدة ،واألحـو
األوىل ثــــةث مــــرات ،كمــــا أن األوىل إضــــافة االســــتغفار إىل
التسبيحات.
وجيــــب  -ىلــــري األحــــو  -اإلخفــــات يف قــــراءة احلمــــد
والتســبيحات يف هــات

الــركعت  .نعــم ،جيــوف اجل ــر بالبســملة لــو

اختار احلمد ،إال إذا كـان خلـف اإلمـام يف الـةة اجلماىـة ف نـه ال
جيوف له اجل ر ب ا حينئذ ىلري األحو .
(مســألة  :)85حكــم ال ــراءة والتســبيحات مــن ج ــة اىتبــار
ال يام واالست رار واالست ةل في ا ما ت دم يف تكبقة اإلحرام.
( )4الركوع ،ويعترب فيه أمور:
أ -االحنناء

دار تص أطراف األالاب إىل الركبة.

ب -ال يام قب الركـوع ،بـأن يركـ وهـو قـائم ىلـري رجليـه،
ومن كان ىاجزاً ىن ال يام جيزيه الركوع جالساً.
ج -الذكر ،ويكفي فيه (سبحان اهلل) ثةثاً ،أو (سبحان ربي
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العسـيم وحبمــده) مــرة واحــدة ،ويعتـرب املكــإ حــال الركــوع ألداء
الذكر الواجب

داره ،كمـا يعتـرب اسـت رار بـدن املصـلي قبـ أن

يرف رأسه منه ولو يف حال ىـدم االشـتغال بالـذكر الواجـب ىلـري
األحو .
د -ال يام بعد الركوع ،ويعترب فيه االنتصاب وكذا االسـت رار
ىلري األحو .
( )5السجود ،وهو واجب يف ك ركعـة مـرت  ،ويعتـرب فيـه
أمور:
أ -أن يكــون ىلــري ســبعة أىضــاء ،وهــي :اجلب ــة والكفــان
والركبتان واإلب امان من الرجل .
(مســـألة  :)86الواجـــب وضـ ـ املســـمري مـــن اجلب ـــة ىلـــري
املســجد ،ويتح ــق ب ــدر طــرف األمنلــة ،ومــن الكف ـ
باطن ما ىرفـاً مـ اإلمكـان ىلـري األحـو  ،ومـن الـركبت
املسمري ،ومن اإلب ام

اســتيعاب
ـدار

طرفاهما ىلري األحو األوىل.

ب -أن ال يكــون مســجد اجلب ــة أىلــري مــن موضـ الــركبت
واإلب ام

وال أسف منه ا يزيد ىلري أربعة أالاب مضمومة.

ج -أن يكون مسجد اجلب ـة أرضـ ًا أو نباتـاً ريـق مـا يؤكـ أو
يلـــب

 .وجيـــوف الســـجود اختيـــاراً ىلـــري ال رطـ ـاس املترـــذ مـــن

اخلشــب ،وهكــذا املترــذ مــن ال طــن والكتــان دون ريقهمـا ممــا ال
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يص السجود ىليه.
د -أن يكون مسجد اجلب ة مسـت راً ،فـة جيـوف وضـع ا ىلـري
الوح وحنوه.
هـــ -أن يكــون مســجد اجلب ــة طــاهراً ومباحــاً ،كمــا مــرَ يف
املسألة (.)71
و -اإلتيان بالذكر ،ويكفي فيـه (سـبحان اهلل) ثـةث مـرات،
أو (سبحان ربي األىلري وحبمده) مرة واحدة ،ويعترب املكإ حـال
السجود ألداء الذكر الواجب كما مرَ نسقه يف الركوع.
ف -اجللــوس ب ـ

الســجدت  ،وأمــا جلســة االســرتاحة بعــد

السجدة الثانية فوجوب ا مبي ىلري االحتيا اللزومي.
( )6التشـــ د ،وهـــو واجـــب يف الركعـــة الثانيـــة يف مجيـــ
الصلوات ،ويف الركعة الثالثـة مـن الـةة املغـرب ،ويف الرابعـة مـن
الس رين والعشاء .وجيزي فيه أن ي ـول( :أشـ د أن ال إلـه إال اهلل،
وحده ال شريك له ،وأش د أن حممداً ىبـده ورسـوله ،اللـ م الـ ّ
ىلري حممد وآل حممد).
(مســألة :)87يعتــرب يف التشــ د أداؤه الــحيحاً ،واجللــوس
حاله م ال درة ىليه ،والطمأنينة ىند االشتغال بالذكر.
( )7الســةم ،وهــو واجــب يف كــ الــةة وآخــر أجزائ ــا،
ويُعتــرب أداؤه الــحيحاً ،ويف حــال اجللــوس م ـ الطمأنينــة كمــا يف
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التش ـ د .ويكف ـي يف الســةم أن ي ــول( :الســةم ىلــيكم) ،ولكــن
األحـو واألفضـ أن ي ـول( :الســةم ىليـك أي ـا الـنيب ورمحــة
اهلل وبركاتــه ،الســةم ىلينــا وىلــري ىبــاد اهلل الصــاحل  ،الســةم
ىليكم ورمحة اهلل وبركاته).
( )8الرتتيــب واملــواالة ،فيعتــرب اإلتيــان بواجبــات الصــةة
مرتبــة ىلــري الــن ج املت ــدم ،كمــا تعتــرب املــواالة ب ـ
فاال كبق بـ

أجزائ ــا  -بــة

جـزء وآخـر  -حبيـإ ينطبـق ىلـري جمموى ـا ىنـوان

(الصةة) .وال يضر باملواالة تطويـ الركـوع والسـجود أو اإلكثـار
من األذكار أو قراءة السور الطوال وحنو ذلك.
( )9ال نوت ،وهو مستحب يف مجي الصلوات اليوميـة مـرة
واحدة ،وموقعه قب الركوع من الركعة الثانية ،وال يُعتـرب فيـه ذكـر
خا

 ،ويكفي فيه كـ دىـاء ،واألوىل أن جيمـ فيـه املصـلي بـ

الثنــــاء ىلــــري اهلل والصــــةة ىلــــري الــــنيب  والــــدىاء لنفســــه
وللمؤمن .

مبطالت الصالة
(مسألة  :)88مبطةت الصةة أمور:
( )1أن تف د شيئ ًا مـن أجزائ ـا أو م ـدمات ا ،ىلـري التفصـي
املت دم يف املسائ الساب ة.

الوجيز يف أحكام العبادات )49( ........................................................

( )2أن يُحدث املصلي أثناء الةته.
( )3أن يُكفـر يف حـال ال يــام ،بـأن يضـ إحــدى يديـه ىلــري
األخرى خضوىاً وتأدباً ،ف نه مبط للصةة ىلري األحـو  ،إال إذا
اقتضته الضرورة.
( )4أن يلتفت ىن ال بلة ال لعـذر .وأمـا االلتفـات ىـن ىـذر
 كالس و أو حدوث قاهر خارجي ك بـوب الريـاح  -فـ ن كـان مـاب

اليم

والشمال

ر بصحة الصةة ،وإال وجبت إىادت ا.

( )5أن يتكلم يف الصـةة متعمـداً ،ويتح ـق الـتكلم بـالتلف
ولـو حبـرف واحـد إذا كـان مف مـاً كــ (قِ) :فعـ أمـ مر مـن الوقايـة.
وأما ريق املف م فيبط الصـةة إذا كـان مركبـ ًا مـن حـرف

فمـا فاد

ىلري األحو .
ويستثنري مما ذكر ما إذا سلم شر

ىلري املصلي ،ف نه جيب

أن يــرد ســةمه ثلــه وال تبطــ الــةته ،فــ ذا ســلم ىليــه بصــيغة
(سةم ىليكم) رده ب وله( :سةم ىليكم) ف
( )6أن ي

ــه يف الــةته متعمــداً ،وال

.
ــة هــي الضــحك

املشتم ىلري الصوت واملد والرتجي .
( )7أن يبكـــي يف الـــةته متعمـــداً ،ســـواء اشـــتم ىلـــري
الصوت أم ال ىلري األحـو  ،هـذا إذا كـان بكـاؤه ألمـر مـن أمـور
الدنيا .وأما إذا كان ألمر أخروي كرـوف العـذاب أو طمـ اجلنـة
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أو خضوىاً هلل تعاىل فة يضر بصحة الصةة.
( )8أن يـــأتي بعمـــ رـــ ب يئـــة الصـــةة ،ومنـــه األكـــ
والشرب ،واألحو أن جيتنب ما مطل اً وإن

رة ب يئة الصةة.

( )9أن ي ول (آم ) بعد قراءة الفاحتة ،وهـو مبطـ للصـةة
إذا أتري به املأموم يف ريق حال الت ية ،وأما ريق املأموم فاألحو لـه
أن يعيد الةته لو أتري به متعمداً.
( )10الشك يف ىدد ركعات الصةة ،ىلري تفصي يأتي.
( )11أن يزيد يف الةته أو ين

من ـا متعمـداً ،سـواء أكـان

الزائد قوالً أم فعةً.

الشك يف الصالة
(مسألة  :)89من شك يف اإلتيان بالصةة بعد خـروج وقت ـا
يعنت بشكه ،وهكذا من شك يف الحة الةته بعد الفراغ من ا.
(مسألة  :)90إذا شك املصلي يف ىـدد ركعـات الصـةة جـاف
له قطع ا واستئناف ا ،وإن كـان األحـو األوىل أن يعـا

مـا ي بـ

العةج من الشكوك كما سيأتي.
(مسألة  :)91الشك قسمان :أحدهما يبط الصةة ،واآلخـر
ميكن معاجلته وتص الصةة معه.
ومن ال سـم األول :الشـك يف ىـدد ركعـات الـةة الصـب ،
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أو الةة املغرب ،أو الركعت
أو العشــاء ،ف نــه إذا

األولي

من الةة الس ـر أو العصـر

يغلــب ظــن املصــلي في ــا ىلــري أحــد طــريف

الشك حكم ببطةن الةته.
ومن ال سم اآلخر :الشك يف ىدد ركعـات الصـةة الرباىيـة
إذا

يغلب ظنه ىلري أحد الطرف  ،وذلك يف ىـدة مـوارد أهم ـا

ما يلي:
أ -إذا شـك بـ

االثنـت

والـثةث بعـد الـدخول يف الســجدة

الثانية  -بوض اجلب ة ىلري املسجد  ،-ف نه يبي ىلـري الـثةث ويـتم
الةته ،ثم يأتي بركعة من قيام احتياطاً.
الثةث واألرب  -أينما كـان الشـك  ،-ف نـه

ب -إذا شك ب

يبي ىلري األربـ ويـتم الـةته ،ثـم يـأتي بـركعت

مـن جلـوس أو

بركعة من قيام.
ج -إذا شك ب

االثنـت

واألربـ بعـد الـدخول يف السـجدة

الثانية ،ف نه يبي ىلري األرب ويأتي بركعت
د -إذا شك بـ

االثنـت

من قيام.

والـثةث واألربـ بعـد الـدخول يف

الســجدة الثانيــة ،ف نــه يــبي ىلــري األرب ـ وي ـتم الــةته ،ثــم يــأتي
بركعت

قائماً ثم بركعت
هـ -إذا شك ب

جالساً.

األربـ واخلمـ

بعـد الـدخول يف السـجدة

الثانية ،ف نه يبي ىلري األرب ويسجد سجدتي الس و بعد الصةة.
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(مسألة  :)92يؤتري بصةة االحتيا بعد الصةة قب اإلتيـان
بشيء من منافيات ا ،ولي

في ا سـورة ريـق فاحتـة الكتـاب ،كمـا ال

قنــوت في ــا ،وجيــب  -ىلــري األحــو  -اإلخفــات يف قراءت ــا وإن
كانت الصةة األاللية ج رية.
(مسألة  :)93من ترك سجدة واحدة مـن الـةته سـ واً و
ميكــن تــدارك ا يف الصــةة قضــاها بعــدها ،ومــن تــرك التشــ د يف
الصةة س واً أتري بسجدتي الس و.
(مسألة  :)94جتب سجدتان للس و يف ىدة موارد:
( )1ما إذا تكلم يف الصةة س واً ىلري األحو .
( )2ما إذا سلم يف ريق موضعه ىلري األحو .
( )3ما إذا شك ب

األرب واخلمـ

 ،كمـا ت ـدم يف املسـألة

(.)91
ال  -بعد الصةة أنه فاد في ـا أو ن ـ
( )4ما إذا ىلم  -إمجا ً
من ا فيادة أو ن صاً ال يوجب بطةن ا ،ف نه يسجد سجدتي السـ و
ىلري األحو .
واألحو األوىل أن يأتي املصـلي بسـجدتي السـ و فيمـا إذا
قــام يف موض ـ اجللــوس ،أو جل ـ

يف موض ـ ال يــام س ـ واً ،ب ـ

األحو األوىل أن يسجد لك فيادة ون يصة.
(مســـألة  :)95تعتـــرب النيـــة يف ســجدتي السـ ـ و ،ويكفـــي يف
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كيفيت مـا أن يســجد وي ــول يف ســجوده( :بســم اهلل وبــاهلل الســةم
ىليك أي ا النيب ورمحة اهلل وبركاته) ،ثم يرف رأسه وجيلـ

ثـم

يسجد ويأتي بالذكر املت دم ،ثم يرف رأسه ويتش د تش د الصـةة
ثم ي ول( :السةم ىليكم ورمحة اهلل وبركاته).
(مسألة  :)96يعترب  -ىلـري األحـو  -يف سـجدتي السـ و أن
يكون السجود ىلري ما يص السجود ىليه يف الصـةة ،وأن يضـ
مواضعه السبعة ىلري األر

 ،وال تعترب في ا ب ية شـرو السـجود

أو الصةة من الط ارة واالست بال وحنوهما.

صالة اجلماعة
(مســألة :)97تســتحب اجلماىــة يف الفــرائض اليوميــة ،وقــد
جتب كما إذا كان لـدى املكلـف خطـأ يف قراءتـه وكـان متمكنـ ًا مـن
تصحيحه ولكنه تسـام يف الـتعلم ،ف نـه يلزمـه االقتـداء يف الـةته
بغقه إن وسعه ذلك.
(مسألة  :)98ال تشرّع اجلماىة يف الصـلوات النوافـ مطل ـ ًا
ىلري األحو  ،ويستثنري من ذلك الـةة االستسـ اء ف نـه يـؤتري ب ـا
مجاىة.
(مسألة  :)99يعترب يف إمام اجلماىـة أن يكـون بالغـاً ،ىـاقةً،
مؤمنـ ًا (أي اثنــا ىشــرياً) ،ىــادالً ،طـاهر املولــد ،الــحي ال ــراءة،
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وأن ال يكون ممن أقيم ىليـه احلـد الشـرىي بسـبب ارتكـاب بعـض
احملرمــات ىلــري األحــو  ،وأن تكــون الــةته مــن قيــام إذا كــان
املأموم يصلي من قيام ،كما يعترب أن يكـون رجـةً إذا كـان املـأموم
من الرجـال ،وأن تكـون الـةته الـحيحة ىنـد املـأموم ،فـة جيـوف
االئتمــام ــن كانــت الــةته باطلــة بنســر املــأموم ،كمــا إذا تــيمم يف
حالــة مّــا باىت ــاد أن وظيفتــه التــيمم في ــا يف حـ

يــرى املــأموم أن

وظيفته في ا الوضوء أو الغس .
(مسألة  :)100يعترب يف الةة اجلماىة أمور:
( )1قصد املأموم االئتمام.
( )2تع

ال كمـا لـو
اإلمام لدى املأموم ،ويكفـي تعينـه إمجـا ً

قصد االئتمام باإلمام احلاضر وإن

يعرف شرصه.

( )3است ةل اإلمام يف الةته ،فة جيـوف االقتـداء ـن ائـتم
يف الةته بشر

آخر.

( )4أن يكــون االئتمــام مــن أول الــةة املــأموم ،فــة جيــوف
العدول من الفرادى إىل اجلماىة يف أثناء الصةة.
( )5أن ال ينفـــرد املـــأموم يف أثنـــاء الصـــةة مـــن ريـــق ىـــذر
شرىي ،وإن فع ذلك أشكلت الحة مجاىته.
ة-
( )6أن ال ينفصــ اإلمـــام ىـــن املـــأموم  -إذا كـــان رجـ ـ ً
حبائ سواء أمن من مشاهدته أم ال ،وهكذا بعـض املـأموم

ىـن
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الــبعض اآلخــر ممــن يكــون واســطة يف اتصــاهلم باإلمــام كمــن يف
الـف م مــن ج ـة اإلمــام ،أو كـانوا قــدام م إذا

يكـن يف الــف م

من يتص باإلمام.
( )7أن ال يكون موقف اإلمام أىلـري مـن موقـف املـأموم ـا
يعد ىلواً يف العرف ،وال بأس بأن يكون موقف املـأموم أىلـري مـن
موقف اإلمام بكثق ما

يبلو حداً ال تصدق معه اجلماىة.

( )8أن ال يكون الفص كـبق ًا بـ

املـأموم واإلمـام ،أو بينـه

وب

من هو واسطة اتصاله باإلمام ،واألحو لزومـاً أن ال يكـون

بـ

موقــف املــأموم

موقــف اإلمــام ومســجد جب ــة املــأموم أو ب ـ

الســابق ومســجد جب ــة املــأموم املتــأخر أفيــد مــن خطــوة واحــدة
بأقصري مراتب ا.
( )9أن ال يت دم املأموم ىلري اإلمام ،واألحو أن ال حياذيـه
ة
يف املوقـف بـ ي ــف متــأخر ًا ىنــه ،إال فيمــا إذا كــان املــأموم رجـ ً
واحداً ف نه جيوف له الوقوف حبذاء اإلمام ،هذا يف املأموم الرج .
وأمــا امل ـرأة فرتاى ـي يف موقف ــا مــن اإلمــام إذا كــان رج ـةً،
وكذا م ريقه من املأموم

الرجال ما ت دم يف املسألة (.)72

(مســألة  :)101ال جيــوف  -ىلــري األحــو  -أن ي ــرأ املـــأموم
الفاحتـــة والســـورة يف الركعـــة األوىل والثانيـــة إذا كانـــت الصـــةة
إخفاتيــة ،وجيــوف لــه ذلــك يف الصــةة اجل ريــة إذا

يكــن يســم
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الوت اإلمام وال هم مته ،ويراىي اإلخفات يف قراءته حينئذ.
وال يتحمــ اإلمــام ىــن املــأموم شــيئاً مــن أفعــال الصــةة
وأذكارهــا إال ال ــراءة يف الــركعت

األوىل والثانيــة ،فعلــري املــأموم

اإلتيان بسائر واجبات الصةة ىلري وفق وظيفـة املنفـرد مـ رىايـة
متابعة اإلمام يف األفعال كالركوع والسـجود ،وال تعتـرب متابعتـه يف
األقــوال كــذكر الركــوع والســجود ،ويســتثنري مــن ذلــك تكــبقة
اإلحرام ف نه ال جيوف الت دم في ا ىلري اإلمـام ،وجيـوف تـرك املتابعـة
يف التش د األخق لعذر ،كما ال جتب رىايت ا يف التسـليم الواجـب
مطل اً فيجوف للمأموم أن يسلم قب اإلمام.
(مسـألة  :)102جيـوف أن يـدخ املـأموم يف اجلماىـة وإن كـان
اإلمام قد بدأ يف الصةة ،وذلك ىلري الورت :
(األوىل) :أن يــدخ يف الركعــة األوىل يف حــال ال ــراءة أو
ىند الركوع وإىل قب االنت ـاء مـن الركـوع ،ف نـا يكـرب ويـدخ يف
الصــةة ويتــاب م ـ املــأموم  ،في ــف إن كــانوا واقف ـ

ويرك ـ إن

كــانوا راكعــ  ،ويكمــ الــةته كمــا لــو دخــ مع ــم مــن أول
الصةة.
(الثانية) :أن يدخ يف ريق الركعـة األوىل ،وجيـب أن يكـون
دخوله يف اجلماىة قب الركوع أو أثناءه.
وأمــا لــو انت ــري اإلمــام مــن الركــوع فــة يب ــري جمــال إلدراك
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اجلماىة يف هذه الركعة ،ف ذا دخـ قبـ الركـوع أو يف أثنائـه لزمـه
أن يــوائم ب ـ

أفعالــه وأفعــال اإلمــام الــذي رتلــف معــه يف بعــض

األمور.
مثةً :إذا دخـ املـأموم واإلمـام يف الركعـة الثانيـة مـن الـةة
الس ر اىتربت تلك ركعة أوىل للمـأموم وركعـة ثانيـة لإلمـام ،فـ ذا
جل

اإلمـام للتشـ د وجـب ىلـري املـأموم أن يت يـأ لل يـام وينتسـر

حتــري ينت ــي اإلمــام مــن التش ـ د ثــم ي ــوم معــه ،وهــي ركعــة ثانيــة
للمــأموم جيــب ىليــه أن ي ــرأ في ـا احلمــد والســورة ،وركعــة ثالثــة
لإلمــام جيــوف أن ي ــرأ في ــا التســبيحات ،ثــم يركــ ويســجد مــ
اإلمــام ،وهنــا جيــب ىلــري املــأموم أن يتش ـ د ألنــه يف آخــر الركعــة
الثانية ،وجيب ىلري اإلمـام أن ي ـوم ألنـه قـد أن ـري الركعـة الثالثـة،
فيتش د املأموم ويلحق باجلماىة ويـأتي بالتسـبيحات ثـم يركـ مـ
اإلمام ..وهكذا إىل آخر الصةة.
وأما إذا دخـ املـأموم يف الركعـة الثالثـة أو الرابعـة فليـدخ
ىند ركوع اإلمـام ،ألنـه إذا دخـ واإلمـام واقـف وجـب ىليـه أن
ي ـرأ الفاحتــة والســورة إن أم لــه اإلمــام ،وإن
يكتفي ب راءة الفاحتة ويرك معه ،وإن

مي لــه جــاف لــه أن

مي له لذلك أيض ًا بـأن

يتمكن من إدراك اإلمام راكعاً إذا أمت قراءته جـاف لـه قطـ الفاحتـة
والركوع معه.
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صالة املسافر
(مســـألة  :)103جيـــب ىلـــري املســـافر أن ي صـــر الصـــلوات
الرباىية (الس ر والعصر والعشاء) ،فتصـب ثنائيـة كصـةة الصـب
تؤدى بركعت  ،وللت صق شرو :
(األول) :قصد قط املسافة ،وم دارها ( 44كيلومرتاً ت ريباً)
ذهاباً وإياباً ،أو ملف ة من الذهاب واإلياب .وحتتسب املسـافة مـن
املوض الـذي يعـد الشـر

بعـد جتـاوفه مسـافر ًا ىرفـاً وهـو آخـر

املدينة ريالباً.
(الثاني) :استمرار ال صد بعدم العدول ىنه يف األثناء.
(الثالإ) :أن ال ينوي املسافر اإلقامة ىشرة أيام يف مكـان مـا
أثناء املسافة ،أو ميكإ فيه مرتدداً يف اإلقامة وىدم ا ثةثـ

يومـاً،

وأيضــ ًا أن ال ميــر بوطنــه أو م ــره يف األثنــاء ،ألن املــرور بــالوطن
وامل ر والنزول في ما ي طعان السفر كما سيأتي.
(الراب ) :أن يكون سفره سائغاً ،فة ي صد ارتكـاب احلـرام
بسفره.
(اخلام

) :أن ال يكون سفره لةالطياد هلواً.

(السادس) :أن ال يكون ممن بيته معه كأه البوادي.
(الساب ) :أن ال يكون كثق السفر ،سواء من له م نة سـفرية
كالسائق واملةح وأمثاهلما ،ومن كان ىمله يف بلد وسـكناه يف بلـد
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آخر ويتوجه ك يوم إىل م ر ىمله ويعود ،وأمثاله.
(الثامن) :أن يصـ إىل حـد الرتخـ

 ،أي يبتعـد ىـن البلـد

دار يتوارى ىـن نسـره أهـ ذلـك البلـد املتواجـدون يف مناط ـه
السكنية ومراف ه.
(مسألة  :)104إذا حت ق السفر واجداً للشـرو املت دمـة كـان
ىلــري املســافر أن يســتمر يف ت صــق الــةته مــا

يتح ــق منــه أحــد

األمور التالية:
 -1املرور بالوطن أو امل ر والنزول فيه.
 -2قصد اإلقامة يف مكان مع
 -3الب ـاء يف حمـ معـ

ثةثـ

ىشرة أيام.
يومـ ًا مـن دون قصـد اإلقامـة

فيه.
ف نه متري حت ق أحـد هـذه األمـور تتبـدل وظيفتـه مـن ال صـر
إىل التمام ما

ينشئ سفر ًا جديداً.

(مسألة  :)105امل صود بالوطن وامل ر أحد األماكن الثةثة:
أ -امل ر األاللي الـذي يُنسـب إليـه الشـر

ويكـون مسـ

رأسه ىادة.
ب -املكان الذي اختذه م ر ًا ومسكن ًا له حبيـإ يريـد أن يب ـري
فيه ب ية ىمره.
ج -املكــان الــذي اختــذه م ــر ًا لفــرتة طويلــة حبيــإ ال يصــدق
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ىليــه أنــه مســافر فيــه ،كالــذي ي ــيم يف بلــد آخــر لغــر
والتجارة أو الدراسة أو حنوها مدة سنت

العمــ

فما فاد.

(مسألة  :)106من قصد اإلقامة يف مكان ىشرة أيام ثم ىـدل
ىن قصده ،ف ن كان ذلك قب أن يـأتي بصـةة أدائيـة متامـاً وجـب
ىليه الت صق ،وإن كان بعد اإلتيان ب ا فحكمه التمام حتـري رـرج
من ذلك املكان.
(مسألة  :)107من أمت الةته يف موض يتع

فيه ال صر ففيـه

الور أهم ا:
 -1أن يكون ذلك ج ةً منه بأال تشري الت صق للمسـافر،
أو ج ةً بوجوبه ىليه ،ويف هذه الصورة تص الةته.
 -2أن يكون ذلـك جل لـه بـاحلكم يف خصـو
إذا ج

املـورد ،كمـا

أن املسافة امللف ة توجب ال صر ،ويف هذه الصورة تلزمـه

 -ىلــري األحــو  -إىــادة الصــةة ،ولــو

يعلــم بــاحلكم إال بعــد

مضي الوقت فة قضاء ىليه.
 -3أن يكون ذلك لنسـيانه سـفره ،أو نسـيانه وجـوب ال صـر
ىلري املسافر ،ويف هذه الصورة جتب اإلىادة يف الوقـت ،وال جيـب
ال ضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
(مسألة  :)108من قصّر يف موضـ جيـب ىليـه التمـام بطلـت
الةته ولزمته اإلىادة أو ال ضـاء .نعـم ،إذا قصـد املسـافر اإلقامـة
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يف مكـان وقصّـر يف الــةته جل لـه بــأن حكمــه التمـام ثــم ىلــم بــه،
فوجوب اإلىادة ىليه مبي ىلري االحتيا اللزومي.
(مسألة  :)109إذا كـان يف أول الوقـت حاضـر ًا فـأخر الـةته
حتري سافر وجب ىليه الت صق حال سفره ،وإذا كـان أول الوقـت
مســافر ًا فــأخر الــةته حتــري أتــري بلــده أو قصــد اإلقامــة يف مكــان
ىشرة أيام وجب ىليه التمـام .فـالعربة يف الت صـق واإلمتـام بوقـت
أداء الصةة دون وقت وجوب ا.
(مسألة  :)110يـترق املسـافر بـ

ال صـر والتمـام يف مواضـ

أربعــــة :مكــــة املعسمــــة ،واملدينــــة املنــــورة ،والكوفــــة ،وحــــرم
احلسـ

 فيمــا حيــي ب ــربه الشــريف

ــدار مخســة وىشــرين

ذراىاً شرىياً من ك جانب.

قضاء الصالة
(مسألة  :)111من

يؤد الفريضة اليوميـة أو أتـري ب ـا باطلـة

حتري ذهب وقت ـا وجـب ىليـه قضـاؤها خـارج الوقـت ،ويسـتثنري
من ذلك:
 -1ما فات الصيب واجملنون ،وهكذا املغمري ىليـه إذا
اإلريماء بفعله واختياره.
 -2ما فات احلائض والنفساء أيام رؤية الدم.

يكـن
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 -3ما فات الكافر األاللي (ريق املرتد).
(مسألة  :)112جيوف قضاء الصلوات اليومية يف أي وقـت مـن
اللي أو الن ار ،يف السفر أو يف احلضر ،ولكن ما يفوت يف احلضـر
جيب قضاؤه متامـاً وإن كـان يف السـفر ،ومـا يفـوت يف السـفر جيـب
قضاؤه قصراً وإن كان يف احلضر.
(مسألة  :)113من فاتته الصةة وكـان حاضـراً يف أول وقت ـا
مســافراً يف آخــره أو بعكـ

ذلــك ،وجــب ىليــه يف ال ضــاء رىايــة

آخر الوقت.
(مسألة  :)114ال ترتيب ب

الصـلوات اليوميـة يف ال ضـاء إال

ما كان مرتباً من أالله كالس رين والعشـاءين مـن يـوم واحـد ،فـة
جيوف قضاء الةة العصر من يوم قب قضاء الةة الس ـر مـن ذلـك
اليوم.
(مســـألة  :)115مـــن فاتتـــه الفريضـــة لعـــذر و

ي ضـ ـ ا مـ ـ

الــتمكن منــه حتــري مــات ف ـاألحو وجوب ـ ًا أن ي ضــي ا ىنــه ولــده
وفاته و

يكن ممنوىـ ًا مـن

األكرب إذا

يكن الغق ًا أو جمنون ًا ح

إرثـه ،وإال

جيـب ىليـه ذلـك .وال جيـب ىليـه أن يباشـر ال ضــاء

بنفسه ،ب جيوف أن يستأجر ريقه لذلك ،كما أنـه لـو تـربع شـر
آخر ب ضاء الصةة س

التكليف ىن الولد األكرب.
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صالة اآليات
(مسألة  :)116من الصلوات الواجبـة الـةة اآليـات ،وجتـب
ىنـــد الكســـوف واخلســـوف ،وأيضـ ـ ًا ىنـــد وقـــوع الزلزلـــة ىلـــري
األحو  ،ووقت ا يف الكسوف واخلسوف مـن ابتـداء حـدوث ما إىل
متام االسةء ،واألحو يف الزلزلة املبادرة إلي ا ىند وقوى ا.
(مســألة  :)117الــةة اآليــات ركعتــان ،ويف ك ـ ركعــة من ــا
مخسة ركوىات ،وجيزي يف كيفيت ا أن يكرب وي رأ سـورة الفاحتـة،
ثـم ي ـرأ شـيئ ًا مـن سـورة أخـرى ،ثـم يركـ  ،فـ ذا رفـ رأسـه مــن
الركــوع قــرأ جــزء ًا آخــر مــن تلــك الســورة مــن حيــإ قطع ــا ،ثــم
يرك  ،وهكـذا إىل أن يـتم السـورة بعـد ال يـام مـن الركـوع الرابـ
(أي يف ال يــام اخلــام

) ،ثــم يرك ـ الركــوع اخلــام

 ،ف ـ ذا رف ـ

رأسه منه هوى إىل السجود وسـجد سـجدت  ،ثـم ي ـوم فيـأتي يف
الركعة الثانية ث ما أتري بـه يف الركعـة األوىل ،ثـم يتشـ د ويسـلم
كما يف الصةة اليومية.
(مســألة  :)118إذا ىلــم بالكســوف أو اخلســوف و

يصــ

ىصــيان ًا أو نســيان ًا حتــري مت االســةء وجــب ىليــه ال ضــاء .وإذا
يعلم به حتري مت االسةء ،ف ن كان الكسوف أو اخلسوف تامـ ًا (أي
مش متام قر

الشم

أو ال مر) وجب ال ضاء ،وإال

جيب.

( ................................... ..................... )64الوجيز يف أحكام العبادات

صالة اجلمعة
(مسألة  :)119الةة اجلمعة ركعتـان كصـةة الصـب  ،ومتتـاف
ىن ا خبطبت

كما سيأتي ،وهي حتتـ موضـ الـةة الس ـر يف يـوم

اجلمعة.
ويترق املكلف  -يف فماننا هـذا  -بـ
أقيمــت بشــروط ا الشــرىية ،وب ـ

احلضـور في ـا فيمـا إذا

أداء الــةة الس ــر ولــو يف أول

وقت ا.
ومن الشرو املعتربة يف الحة الـةة اجلمعـة واالجتـزاء ب ـا
ما يلي:
( )1أن تــؤدى مجاىــة ،وال ي ـ ىــدد املشــرتك

في ــا ىــن

مخسة أحدهم اإلمام.
( )2أن يتــوفر يف اإلمــام شــرو إمــام اجلماىــة مــن العدالــة
وريقهــا ،ويتــوفر يف الصــةة الشــرو املــذكورة لصــةة اجلماىــة
(الح

املسألة .)100،99
( )3أن تسب ا خطبتان من قتبَ اإلمام.
( )4أن ال تسب ا الةة مجعـة أخـرى يف مكـان آخـر تفصـله

ىن ا مسافة أق من مخسة كيلومرتات ونصف كيلومرت.
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أحكام الصوم
الـــوم شـــ ر رمضـــان مـــن أهـــم الواجبـــات يف الشــــريعة
اإلسةمية ،وىـن اإلمـام الصـادق  أنـه قـال( :مـن أفطـر يومـ ًا
من ش ر رمضان [أي من دون ىذر] خرج روح اإلميان منه).
(مسألة  :)120يشرت يف وجوب الوم ش ر رمضان أمور:
( )1البلـوغ ،فــة جيــب ىلــري ريـق البــالو ،وإن كــان يســتحب
مترينه ىليه ،بـأن يـؤمر بالصـيام ـا يطيـق مـن اإلمسـاك إىل نصـف
الن ار أو أكثر من ذلك أو أق حتري يتعود الصوّم ويطي ه.
( )3،2الع

 ،وىدم اإلريماء.

( )4الط ارة مـن احلـيض والنفـاس ،فـة جيـب الصـوم ىلـري
املرأة احلائض والنَفَساء ،ب ال يص من ما.
( )5ىــدم الضــرر ،فــة جيــب ىلــري املــريض الــذي يض ـ ّر بــه
الصوم ،كأن يؤدي إىل شدة مرضه أو تـأخر شـفائه أو فيـادة أملـه،
ك ذلك بامل دار املعتدّ به الذي

جتر العادة بتحمله.

( )6احلضر أو ما حبكمه ،فة جيب الصوم ىلـري مـن كـان يف
ســفر تُ صَ ـر فيــه الصــةة ،ب ـ ال يص ـ مــن مث ـ هــذا الشــر

،

ويستثنري من ذلك:
ة بعـدم الـحة الصـوم يف السـفر فصـام ثـم
أ -من كـان جـاه ً
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ىلم به بعد ان ضاء الن ار ،ف نه يص الومه وال قضاء ىليه.
ب -من خرج إىل السفر بعد فوال الشم

 ،ف نه جيـب ىليـه

 ىلري األحو  -أن يكم الومه وجيتزئ به.ج -مــن والــ إىل أهلــه قبــ فوال الشــم

و

يســتعم

مفطــراً ،ف نــه جيــب ىليــه  -ىلــري األحــو  -أن ينــوي الــيام ذلــك
اليوم ويكتفي به.
هذا ،وال جيوف ملن أراد السفر قب الـزوال أن يفطـر يف بلـده
أو بعد اخلروج منه ما

يصـ إىل حـد الرتخـ

املت ـدم بيانـه يف

املسألة (.)103
(مسألة  :)121يثبت هةل ش ر رمضان ا يلي:
( )1أن يراه الشر

بنفسه.

( )2أن يشـ ـ د برؤيتـــه رجـــةن ىـــادالن ،مـ ـ ىـــدم العلـــم
باشـــتباه ما ،وىـــدم وجـــود معـــار

لشـ ـ ادت ما ولـــو حكمـ ـاً،

ون صــد بــذلك أن ال توج ـد هنــاك ىوام ـ معوقــة ىــن قبــول هــذه
الش ادة ،كما لو است

مجاىة كبقة من أهـالي البلـد و

يـدّىي

الرؤية من م إال هذان الشاهدان.
( )3أن ميضي ثةثون يوماً من ش ر شعبان.
( )4أن يشي ويشت ر ىند النـاس رؤيتـه ،فيحصـ العلـم أو
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االطمئنان بذلك .وال أثر إلىـةن ثبوتـه يف وسـائ اإلىـةم املرئيـة
واملسموىة.
وال جيوف الوم اليوم الذي يشك يف كونه من رمضان ب صـد
أنه من رمضان ،وجيوف الومه بنية شعبان أو قضاء ىمـا يف الذمـة،
فــ ذا انكشــف أنــه كــان مــن رمضــان اكتفــري بــه .وأيضــاً ال جيــوف
اإلفطار يف اليوم الذي يشـك يف أنـه مـن شـوال ،إال إذا ثبـت رؤيـة
اهلةل يف ليلته بأحد الطرق املت دمة.
(مسألة  :)122الصوم هو اإلمساك ب صد الترض هلل تعـاىل
مــن أول الفجــر إىل ريــروب الشــم

ىــن مجلــة أشــياء تســمّري

بـ (املفطرات) ،وهي:
ة كــان أو كــثقاً .وال يضــر
( )1تعّمــد األك ـ والشــرب ،قلــي ً
بصحة الصوم األك أو الشـرب بغـق ىمـد ،كمـا إذا نسـي الـومه
فأك أو شرب.
( )2تعّمد اجلماع يف ال ب أو الدبر ،فاىةً ومفعوالً.
( )3االســتمناء أي إخــراج املــي بــأي طري ــة يت صــد مــن
خةهلا قذفه ،وإن كانت حمللة يف حد ذات ـا كمةىبـة الزوجـة .وال
يضر بصحة الصوم االحـتةم أثنـاء الن ـار ،ولـو
حتري ان ضري الن ار

يفسد الومه.

يغتسـ احملـتلم
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( )4تعمد ال يء.
( )5تعّمد االحت ان باملاء ،أو بغقه من السوائ .
( )6تعّمد الكذب ىلري اهلل ،أو ىلري رسـوله  ،أو ىلـري
أحد األئمة املعصوم

.

( )7تعّمد إدخال الغبار أو الدخان الغليس

يف احللق.

ومفطرية األمرين األخقين تبتي ىلري االحتيا اللزومي.
(مســألة  :)123إذا أجنــب الشــر

يف ش ـ ر رمضــان أثنــاء

اللي وجب ىليه أن يغتس قب أن يطلـ الفجـر ،وإذا
من االريتسال ملر

يـتمكن

أو لعذر آخر وجب ىليه التيمم.

وكذلك املرأة إذا ط رت من احليض أو النفـاس لـيةً وجـب
ىلي ا أن تغتس قب طلوع الفجر.
ولو تعمـدا تـرك ريسـ اجلنابـة أو احلـيض أو النفـاس وتـرك
التيمم البدي ىنـه حتـري طلـ الفجـر ،وجـب ىلي مـا قضـاء ذلـك
اليوم باإلضافة إىل اإلمساك فيه ب صد ال ربة املطل ة.
ة فنــام ناوي ـاً
(مســألة  :)124مــن أجنــب يف ش ـ ر رمضــان لــي ً
للغس ومطمئناً باالنتباه  -الىتياد أو ريقه  ،-فاتّفق أنـه

يسـتي

ثم نـام و

يسـتي

إال بعد طلوع الفجر ال َ الومه .ولو استي

حتري طل الفجر وجب ىليه قضاء ذلك اليوم ى وبة.
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(مسألة  :)125جتب الكفارة ىلري من أفطـر يف يـوم مـن شـ ر
رمضــان باألكــ أو الشــرب ،أو اجلمــاع ،أو االســتمناء ،أو ب ــي
ىلري اجلنابة إىل طلوع الفجر ،ك ذلـك مـ العمـد واالختيـار مـن
ريق كره وال إجبار.
والكف ـارة هــي :ىتــق رقبــة ،أو الــوم ش ـ رين متت ـابع  ،أو
إطعــام ســت

مســكيناً ىــن ك ـ يــوم مــن أيــام الصــوم .ويكفــي يف

اإلطعــام إىطــاء ك ـ ف ــق ثةثــة أربــاع الكيلــوريرام مــن التمــر أو
احلنطة أو ريقهما مما يسمري طعاماً ،وال جيزي دف مثـن الطعـام إىل
الف ق.
(مســـألة  :)126إمنـــا جتـــب الكفـــارة ىلـــري العـــا

بوجـــوب

الصيام و فطرية ما أتري به ،وأما اجلاه ال اط خبـةف ذلـك فـة
كفارة ىليه يف إفطـاره ،فلـو اىت ـد أنـه

ن التكليـف
د سـ ّ
يبلـو بعـ ُ

فلم يصم ،أو استعم مفطراً باىت اد أنه ال يبط الصـوم

جتـب

ىليه الكفارة .نعم ،ال يعترب يف وجوب الكفارة العلم بوجوب ا.
(مسألة  :)127من فاتـه الـوم شـ ر رمضـان لعـذرم أو بدونـه
وجــب ىليــه قضــاؤه يف ريــقه مــن أيــام الســنة ،إال يــومي العيــدين
(الفطــر واألضــحري) فــة جيــوف الــوم ما مطل ــاً ،ويســتثنري مــن
وجوب ال ضاء:
 -1املريض الذي استمر مرضه إىل رمضان اآلتي فلم يـتمكن
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من ال ضاء يف جمموع السنة ،ف نه يس

ىنه ال ضاء ،وىليه الفديـة

أي يتصدق بدل ك يوم بثةثة أرباع الكيلو ت ريب ًا من الطعام.
 -2الشيخ والشيرة إذا تعـذر ىلي مـا الصـوم أو كـان يسـبب
هلما حرج ًا ومش ة ،ف نه ال جيب ىلي مـا الصـوم وال جيـب ىلي مـا
قضـــاؤه ،ولكـــن يـــدفعان الفديـــة يف الـــورة ىـــدم تعـ ـذر الصـــوم
ىلي ما ،وإال فة شيء ىلي ما.
 -3ذو العطــاش أي املــريض الــذي يشــرب املــاء وال يــروى،
ف ن حكمه حكم الشيخ والشيرة.
(مســألة  :)128احلامــ امل ــرب الــ ي يضــر ب ــا أو حبملــ ا
الصــوم ،واملرضــعة ال ليلــة اللــي الــ ي يضــر ب ــا الصــوم أو يضــر
بولــدها ،ف نــه جيــوف هلمــا اإلفطــار يف ش ـ ر رمضــان ،ولكــن جيــب
ىلي ما ال ضاء بعده ،كما جيب ىلي ما الفدية.
(مسألة  :)129من وجب ىليه قضاء ش ر رمضـان فـاألحو
األوىل له اإلتيان به أثناء سنته إىل رمضان اآلتي ،ولو أخـره ىمـد ًا
كفر ىن ك يوم بثةثـة أربـاع الكيلـوريرام مـن الطعـام ،واألحـو
لزوماً ذلك يف التأخق بغق ىمد أيضاً.
(مسألة  :)130ال جيـوف اإلفطـار يف قضـاء شـ ر رمضـان بعـد
الزوال ،ومن فع ذلك وجبت ىليه الكفارة ،وهي :إطعام ىشـرة
مســاك

يعطــي كــ واحــد مــن م ثةثــة أربــاع الكيلــوريرام مــن
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الطعام ،ف ن

يتمكن الام ثةثة أيام.

(مسألة  :)131ال يص الـوم التطـوع (املسـتحب) ممـن ىليـه
قضاء ش ر رمضان ،وال يضر بصحته أن يكون ىليه الوم واجـب
آخر كصوم الكفارة وقضاء ريق ش ر رمضان.
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أحكام احلج
احلــج مــن أهــم الفــرائض يف الشــريعة اإلســةمية ،قــال اهلل
ع إِلَيْـهت سَـبتيةً وَمَـنْ
ىلَري النَّاسِ حتج الِبَيْـتت مَـنِ اسْـتَطَا َ
تعاىل( :وَ تللَّهت َ
كَفَـ ـرَ فَـ ـ ِنَّ اللَّـ ـهَ ريَنتـــيٌّ ىَـ ـنِ الِعَـــالَمت َ) .ويف املـــروي ىـــن اإلمـــام
الصادق  أنه قال( :من مات و

حيج حجة اإلسةم

مــن ذلــك حاجــة جتحــف بــه ،أو مــر

مينعـه

ال يطيــق فيــه احلــج ،أو

سلطان مينعه ،فليمت ي ودياً أو نصرانياً).
(مســألة  :)132جيــب احلــج ىلــري البــالو العاقــ املســتطي ،
وتتح ق استطاىته بتوفر األمور التالية:
( )1سةمة البدن :بأن يكـون الـحيحاً يف بدنـه ومتمكنـاً مـن
مباشــرة احلــج بنفســه ،فــاملريض أو اهلــرم (كــبق الس ـن) الــذي ال
يتمكن من أداء احلج ن ائياً ،أو كانت مباشـرته ألداء احلـج تسـبب
له مش ة وحرجاً ال تتحم ىادة يعفري من مباشرة احلج بنفسه.
( )2األمــن والســةمة ىلــري نفســه ومالــه وىرضــه يف الطريــق
وىند أداء مناسك احلج.
( )3توفر اإلمكانية املالية لتغطية نف ات احلج بك متطلبات ـا
من رسوم تأشقة احلـج واجلـواف وتكـاليف السـفر ذهابـاً وإيابـاً أو
ذهاب ـ ًا ف ـ  -ملــن ال يري ـد الرجــوع إىل بلــده  -وأجــور الســكن يف
الديار امل دسة وتكاليف املواد الغذائية واألدوية وحنو ذلك.
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( )4أن ال يتسبب أداؤه للحج يف وقوىه يف حرج مادي ىنـد
ىودته ،فلو توفرت لشر

من ذوي الدخ احملدود مالي ًا ال ـدرة

ىلري مجيـ نف ـات احلـج ،لكنـه سـوف ي ـ يف حـرج ىنـد ىودتـه
ال قبـ أداء
لصعوبة استعادة وضعه املادي من جديد وكما كـان أو ً
احلج ،فمث هذا الشر

ال يعترب مكلفاً بالذهاب للحج.

( )5السعة يف الوقت ،بأن يكون له متس من الوقـت للسـفر
إىل األمـــاكن امل دســـة وأداء مناســـك احلـــج ،فلـــو حصـــلت لـــه
اإلمكانيــة املاديــة للحــج يف وقــت متــأخر ال يتس ـ لت يئــة متطلبــات
السفر إىل احلج  -من إالدار اجلواف والتأشقة وما شـاك ذلـك ،-
أو كان ميكن ذلـك ولكـن حبـرج ومشـ ة شـديدة ال تتحمـ ىـادة،
ففي مث هذه احلالـة ال جيـب ىليـه احلـج يف هـذا العـام ،وىليـه أن
حيتف

اله ألداء احلج يف العام ال ادم أو فيما بعده إذا كان م تنعـ ًا

يف قرارة نفسه ب مكانية السفر للحج يف األىوام ال ادمة.
(مسألة  :)133جتب االستنابة يف احلج (أي إرسـال شـر
للحج ىن ريقه) يف حاالت ثةث:
قادراً ىلري تأم

نف ـات احلـج،

(األوىل) :إذا كان الشر

ولكنـه كـان يف حـال ال ميكنـه مع ـا فعـ احلـج ملـر

أو أي ىــائق

آخر.
(الثانية) :إذا كان متمكناً من أدائه بنفسـه فتسـام و

حيـج
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حتري ضعف ىن احلـج وىجـز ىنـه لسـبب مـن األسـباب حبيـإ ال
يأم التمكن منه الح اً.
(الثالثــة) :إذا كــان متمكنــ ًا مــن أداء احلــج و

حيــج حتــري

مات ،فيجب أن يستأجر ىنه  -من تركته  -من حيج ىنه.
(مسألة  :)134احلـج ىلـري ثةثـة أنـواع :حـج التمتـ  ،وحـج
اإلفراد ،وحج ال ران.
واألول هو وظيفة كـ مـن كـان حمـ سـكناه يبعـد ىـن مكـة
املكرمة أكثر من مثانية ومثان

كيلومرتاً ،واآلخران وظيفـة مـن كـان

من أه مكة ،أو من كانت املسافة ب

حم سكناه ومكـة أقـ مـن

امل دار املذكور.
وفيمــا ي ـأتي شــرح مــوجز بأىمــال حــج التمت ـ ف ـ  ،ألنــه
الواجب ىلري ريالـب املـؤمن

لتواجـدهم يف منـاطق سـكنية بعيـدة

ىن مكة املكرمة أكثر من مثانية ومثان

كيلومرتاً.

(مســألة  :)135يتــألف حــج التمتــ مــن ىبــادت  ،تســمري
األوىل بـ (العمرة) ،والثانية بـ (احلج).
وجتب يف ىمرة التمت مخسة أمور حسب الرتتيب اآلتي:
( )1اإلحــــرام مــــن أحــــد املواقيــــت (املنــــاطق املرصصــــة
لإلحرام).
( )2الطواف حول البيت سب مرات.
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( )3الةة الطواف خلف م ام إبراهيم .
( )4السعي ب

الصفا واملروة سب مرات.

( )5الت صــق ب ــ

شــيء مــن شــعر الــرأس أو اللحيــة أو

الشارب.
وجيب يف حج التمت ثةثة ىشر أمراً:
( )1اإلحرام من مكة املكرمة.
( )2الوقوف يف ىرفات يوم التاس من ذي احلجة مـن فوال
الشم

إىل ريروب ا.
( )3الوقــوف يف املزدلفــة م ــدار ًا مــن ليلــة العيــد إىل طلــوع

الشم

.
( )4رمي مجرة الع بة يوم العيد بسب حصيات.
( )5الذب أو النحر يوم العيـد ،أو فيمـا بعـده إىل أخـر أيـام

التشريق يف منري.
( )6حلق شعر الرأس أو الت صق يف منري.
( )7الطواف بالبيت طواف احلج (الزيارة).
( )8الةة الطواف خلف م ام إبراهيم .
( )9السعي ب

الصفا واملروة.

( )10طواف النساء.
( )11الةة طواف النساء.
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( )12املبيت يف منري ليلة احلادي ىشر وليلـة الثـاني ىشـر مـن
ذي احلجة.
( )13رمــي اجلمــار الــثةث يف اليــوم احلــادي ىشــر والثــاني
ىشر.
(مســألة  :)136ك ـ واحــد مــن أفعــال العمــرة واحلــج ىم ـ
ىبـــادي ال بـــد مـــن أدائـــه ختضـــع ًا هلل تعـــاىل ،وهلـــا الكـــثق مـــن
اخلصواليات واألحكام مما تكلفت لبيانه رسالة (مناسـك احلـج)،
فعلــري مــن يــروم أداء هــذه الفريضــة اإلهليــة أن يــتعلم أحكام ــا
بصورة وافية لئة ي
فتلزمه اإلىادة.

فريسة اجل

والغفلة فين

حجه أو يبطـ
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أحكام الزكاة
الزكاة من أهم الواجبـات اإلسـةمية ،وقـد قرن ـا اهلل تبـارك
وتعـاىل بالصـةة يف ريــق واحـد مــن اآليـات ال رآنيــة الكرميـة ،وقــد
ورد أن الصةة ال ت ب من مانع ا ،وهي ىلري قسم :

القسم األول :زكاة األموال
(مسألة  :)137جتب الزكاة يف أربعة أشياء:
( )1يف األنعـــام :الغـــنم ب ســـمي ا (املعـــز والضـــأن) واإلبـ ـ
والب ر حتري اجلاموس.
( )2العمةت الن دية من الذهب والفضة.
( )3يف احملاالي األربعة :احلنطة والشعق والتمر والزبيب.
( )4يف مـال التجـارة ىلـري األحـو  ،وهـي البضـائ املرزنـة
ب صد بيع ا ىند ارتفاع قيمت ا السوقية.
(مسألة  :)138يشرت يف وجوب الزكاة يف األنعام أمور:
( )1بلوغ ىددها النصاب ،وهو رقم معـ

إذا بلغتـه وجبـت

في ا الزكاة.
ففـي اإلبـ  :إذا بلــو ىـددها مخسـ ًا فزكات ــا شـاة ،وإذا بلــو
ىشراً فزكات ا شاتان ،وإذا بلو مخ

ىشرة فزكات ا ثـةث شـياه،

وإذا بلـو ىشــرين فزكات ـا أربـ شــياه ،وإذا بلـو مخـ

وىشــرين
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فزكات ا مخ

شياه ،وإذا بلو ستاً وىشرين فزكات ا ناقـة يف السـنة

الثانيــة مــن ىمرهــا ،وإذا بلــو ســت ًا وثةث ـ

فزكات ــا ناقــة يف الســنة

الثالثـة مـن ىمرهـا ،وهنـاك ريقهـا مـن األرقـام ال يسـ اجملـال هنــا
لذكرها.
ويف الغــنم :إذا بلــو ىــددها أربع ـ

فزكات ــا شــاة ،وإذا بلــو

مائــة وواحــد وىشــرين فزكات ــا شــاتان ،وإذا بلــو مــائت

وواحــد

فزكات ا ثةث شياه ،وإذا بلو ثةمثائة وواحداً فزكات ا أربـ شـياه،
وإذا بلو أربعمائة أو أكثر فزكات ا ىن كـ مائـة شـاة واحـدة م مـا
بلو ىددها.
ويف الب ــر واجلــاموس :إذا بلــو ىــددها ثةث ـ

فزكات ــا تبي ـ

دخ يف السنة الثانية من ىمره ،وإذا بلـو العـدد األربعـ

فزكات ـا

مسنة دخلت يف السنة الثالثة من ىمرها من الب ر واجلاموس.
( )2أن تكون احليوانات سـائمة ترىـري يف املراىـي الطبيعيـة،
أمـا إذا كانـت معلوفــة  -بـأن يــوفر هلـا العلـف بشــراء أو حيـع هلـا
العلف النابت يف املراىـي ثـم تُعلـف بـه  -ولـو يف بعـض السـنة فـة
فكاة في ا.
( )3متكن املالك أو وليه مـن التصـرف في ـا يف متـام احلـول،
فلو سرقت مدة معتد ًا ب ا

جتب الزكاة في ا.

( )4أن ميضي ىلي ا أحد ىشـر شـ راً ويـدخ الشـ ر الثـاني
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ىشر وهي يف ملك املالك.
(مسألة  :)139يشرت يف وجوب الزكاة يف العمةت الن ديـة
الذهبية والفضية أمور:
( )1أن تبلـو كميــة الــذهب مخسـة ىشــر مث ــاالً الــقفياً (24
حبــة) وفكات ــا ربــ العشــر ( ،)٪2,5وكلمــا فادت ثةثــة مثاقيــ
وجب إخراج ( )٪2,5من ا فكاة.
وأمــا الفضــة فيجــب أن تبلــو كميت ــا مائــة ومخســة مثاقي ـ
وفكات ا رب العشر ( ،)٪2,5وكلما فادت كميت ا واحداً وىشرين
مث االً وجب إخراج ( )٪2,5من ا فكاة.
( )2أن ميضــي ىلي مــا أحــد ىشــر شــ راً ويــدخ ىلي مــا
الش ر الثاني ىشر وهما يف ملك املالك.
( )3متكــن املالــك مــن التصــرف في مــا يف متــام احلــول ،فــة
جتب الزكاة م ضياى ما مدة معتداً ب ا ىرفاً.
( )4أن يكون املالك بالغاً ىاقةً ،فـة جتـب الزكـاة يف أمـوال
الصيب واجملنون.
(مســألة  :)140ال جتــب الزكــاة يف ســبائك الــذهب والفضــة
واحللي املصنوىة من ما ،كما ال جتب يف العمـةت الن ديـة الذهبيـة
والفضــية اخلارجــة ىــن التعامـ ب ــا يف البيـ والشــراء  -كــاللقات
العثمانية ال ي قد تترذها النساء للزينة  ،-وأيضاً ال جتب الزكـاة يف
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العمةت الورقية والفلزية املصنوىة من ريـق الـذهب والفضـة كمـا
هي املتداولة يف ىصرنا احلاضر.
(مســألة  :)141يشــرت يف وجــوب الزكــاة يف الغــةت األرب ـ
أمران:
( )1بلوغ النصاب ،وهو أن تبلو كمية ك من ـا بعـد جفاف ـا
ثةمثائـة الــاع ،وهـذا ي ــارب  -فيمــا قيـ  847( -كغــم) .وم ــدار
الزكاة الواجب في ا كما يلي:
أ -إذا س يت اء املطر أو اء الن ر أو مـا شـاب ما حبيـإ ال
حيتـاج سـ ي الـزرع إىل جم ــود أو آلـة تكــون فكات ـا حينئــذ العشــر
(.)٪10
ب -إذا ســ يت باليـــد أو باآللــة كاملضــرات ومــا شـــاب ما
تكون فكات ا حينذ نصف العشر (.)٪5
ج -إذا س ـ يت بــاملطر تــارة وباليــد أو باآللــة أخــرى ،تكــون
فكات ا حينئذ ثةثة أرباع العشر ( ،)٪7,5إال إذا كان أحد السـ ي
قليةً جد ًا حبيإ ال يعتد به فينسب إىل الس ي الغالب.
( )2أن يكــون احملصــول مملوكـ ًا للمكلــف حـ
به ،فلو متلكه بعد ذلك احلـ
ىلــم أن املالــك األول

تعلــق الزكــاة

جتـب ىليـه أداء فكاتـه .نعـم ،إذا

رــرج فكاتــه وجــب ىليــه إخراج ــا،

ويسعه الرجوع ب ا إليه إذا كان احملصول قد انت ـ إليـه بالشـراء أو
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حنوه وريره بعدم إخباره بواق احلال.
(مســألة  :)142يشــرت يف وجــوب الزكــاة يف مــال التجــارة
أمور:
( )1بلوغ املالك وى له.
( )2بلــوغ املــال حــد النصــاب ،وهــو نصــاب أحــد الن ــدين
الذهب والفضة أي ما يعادل قيمة مخسة ىشر مث ـاالً الـقفياً مـن
الـــذهب أو مائـــة ومخســـة مثاقيـ ـ مـــن الفضـــة .وم ـــدار الزكـــاة
الواجب فيه هو رب العشر (.)٪2,5
( )3متلكــه بع ــد املعاوضــة كالشــراء ،ومضــي احلــول ىليــه
بعينه من ح

قصد االسرتباح.

( )4ب اء قصد االسرتباح به طوال احلول.
( )5متكن املالك من التصرف فيه متام احلول.
( )6أن ال تــنرفض قيمتــه الســوقية خــةل العــام ىــن ســعر
الكلفة.
(مسألة  :)143تصرف الزكاة يف مثانية موارد:
( )2،1الف راء واملساك  ،وامل صود ب ما مـن ال ميلـك قـوت
سنته لنفسه ولعياله ،وليست له النعة أو حرفة  -مثةً  -يـتمكن ب ـا
من توفقه .والفرق ب

الف ق واملسـك

األول كأن يكون ال ميلك قوت يومه.

ال مـن
أن الثـاني أسـوأ حـا ً
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( )3العامل

ىلي ا ،وهم املنصوبون من قب الـنيب  أو

اإلمــام  أو احلــاكم الشــرىي أو نائبــه جلبايــة الزكــاة وحســاب ا
وإيصاهلا إلي م أو إىل املستح

.

( )4املؤلفــة قلــوب م ،وهــم املســلمون الــذين يعــزف إســةم م
بدف املال إلـي م ،وريـق املسـلم
محل م ىلري مساىدة املسلم

ب ـدف جلـب م إىل اإلسـةم ،أو
يف الدفاع ىن أنفس م.

( )5العبيد ف ن م يعت ون من الزكاة.
( )6الغــارم  ،وهــم املــدينون العــاجزون ىــن أداء ديــون م
املشروىة.
( )7سبي اهلل ،وهو مصرف مجي سب اخلق العامـة كبنـاء
املساجد واملدارس واملؤسسات اخلقية وريقها.
( )8ابــن الســبي  ،وهــو املســافر املن طــ أي الــذي نفــدت
أمواله وال يتيسر له العود إىل بلده إال بدف نف ة العود إليه.
(مســألة  :)144يشــرت يف مــن تُــدف إليــه الزكــاة أن يكــون
مؤمناً ،وأن ال يصرف الزكـاة يف املعاالـي ،واألحـو لزومـاً أن ال
يكون تاركاً للصةة أو شارباً للرمر أو متجاهراً باملنكرات.
ويشرت أيضاً أن ال يكون ممن جتب نف ته ىلـري دافـ الزكـاة
كالزوجة ،وأن ال يكون املستحق هامشياً إذا
هامشياً مثله.

يكن دافـ الزكـاة
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القسم الثاني :زكاة الفطرة
(مسألة  :)145جتب فكاة الفطرة بشرو :
( )1البلوغ
( )2الع

وىدم اإلريماء

( )3الغنـ ـري ،وهـــو ي ابـ ـ الف ـــر املت ـــدم معنـــاه يف املســـألة
(.)143
ف ـ ذا تــوفرت هــذه الشــرو يف املكلــف قبي ـ ريــروب اليــوم
األخق من ش ر رمضان إىل أول جزء مـن ليلـة ىيـد الفطـر وجـب
ىليـه إخـراج الفطـرة ىـن نفسـه وىمـن يعولـه ،سـواء يف ذلـك مــن
جتــب نف تــه ىليــه وريــقه .واألحــو لزومــ ًا إخراج ــا مــ تــوفر
الشـرو املت دمـة م ارنـ ًا للغـروب أو بعـده إىل فوال الشـم

مـن

يوم العيد.
(مســألة  :)146يســتحب للف ــق إخــراج الفطــرة ىنــه وىمــن
يعوله ،ف ن

جيد إال ما يكفـي بفطـرة شـر

واحـد جـاف لـه أن

يعطي تلك الفطرة ىـن نفسـه ألحـد أفـراد ىائلتـه وهـو يعطي ـا إىل
آخر مـن م ،وهكـذا يفعـ مجـيع م حتـري ينت ـي إىل األخـق مـن م
وهو يعطي ا إىل ف ق ريقهم.
(مسألة  :)147م دار فكاة الفطرة ىـن كـ نفـ

مـا ي ـارب

ثةث كيلوريرامات من احلنطـة أو الشـعق أو التمـر أو الزبيـب ،أو

( ................................... ..................... )84الوجيز يف أحكام العبادات

ريقها مما يكون ريذاء ريالباً ،أو ما هو ب يمت ا من الن ود.
(مســـألة  :)148جيـــوف إخـــراج فكـــاة الفطـــرة خـــةل شـ ـ ر
رمضان م دماً ىلري وقت وجوب ا .وجيـوف التـأخق يف إخراج ـا يف
يوم العيد إىل فوال الشم

ملـن ال يصـلي الـةة العيـد ،وأمـا مـن

يصـلي ا فـاألحو لزومـ ًا أن ال يــؤخر إخراج ـا ىـن أداء الصــةة.
وإذا أخر املكلف إخراج فطرته ىن فوال الشم

فليؤدهـا ب صـد

ال ربة املطل ة من دون نية األداء وال ضاء.
(مسألة  :)149تتع

فكاة الفطـرة بعزهلـا ،فـة جيـوف تبديلـ ا

ال آخر.
(مسألة  :)150تدف فكاة الفطرة للف راء واملسـاك

ممـن حتـ

ىلي م فكاة املال (انسر املسألة  .)143ىلم ًا أنه ال حت فكاة الفطـرة
لل امشي إن كان الداف ريق هامشي ،وال تعطري فكـاة الفطـرة ملـن
جتب نف ته ىلري داف الزكاة كاألب واألم والزوجة والولد.
(مسـألة  :)151جيــوف ن ـ فكــاة الفطــرة إىل احلــاكم الشــرىي
وإن كان يف البلد مـن يسـتح ا ،واألحـو لزومـاً ىـدم الن ـ إىل
ريقه خارج البلد م وجود املستحق يف البلد.
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أحكام اخلمس
اخلم

حق مالي م رر يف الشريعة اإلسةمية امل دسة بـن

ال ــرآن الكــريم ،وقــد ورد االهتمــام بشــأنه يف كــثق مــن الروايــات
املأثورة ىـن أئمـة أهـ البيـت  ،ويف بعضـ ا اللعـن ىلـري مـن
ميتن ىن أدائه ،وىلري من يأكله بغق استح اق.
(مسألة  :)152يتعلق اخلم

بأنواع من املال:

( )1الغنائم احلربية من الكفار الذين حي قتاهلم.
( )2مــا يســتررج مــن املعــادن كالــذهب والفضــة والنحــاس
واحلديد والكربيت والنف وريقها.
( )3الكنوف املستررجة من مـدافن ا أرضـ ًا كانـت أم جـداراً
أم ريقهما.
( )4مــا يُرــرج بــالغو

مــن البحــار أو األن ــار الكبــار ممــا

يتكون في ا من اللؤلؤ واملرجان وريقهما من األشياء الثمينة.
( )5احلةل املرتل باحلرام يف بعض الوره.
( )6الفوائــد واألربــاح املستحصــلة مــن جتــارة أو الــناىة أو
حيــافة أو أي مكســب آخــر ،ومثل ـ ا مــا ميلك ـه الشــر

ب ديــة أو

والــية ،ومــا يأخــذه مــن املعونــات واملســاىدات مــن ريــق اخلم ـ
والزكاة.
وال يثبت اخلم

فيما متلكه املرأة من امل ر (الصـداق) ،ومـا
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ميلكـه الـزوج ىوضـ ًا ىـن الطـةق اخللعـي ،ومـا يعـو

بـه اجملــي

ىليه من ديـات األىضـاء وحنوهـا ،ومـا ميلـك بـاإلرث ىـدا بعـض
االستثناءات ال ي تراج بشأن ا رسالة (من اج الصاحل ).
إمنا جيب اخلم

يف األنواع الستة املذكورة ىند توفر شـرو

معينـة ذكـرت يف رســالة (من ـاج الصــاحل ) فلرتاجـ  ،ون تصــر يف
املسائ اآلتية ىلري بيان بعض أحكام النوع السادس ف
(مســـألة  :)153جيـــب اخلمـ ـ

.

يف األربـــاح والفوائـــد بعـــد

استثناء ما يلي:
أ -مــا الــرفه الشــر

يف ســبي حتصــيل ا مــن أجــور احمل ـ

واملرزن والك رباء واهلاتف والن

والضرائب وحنوهـا ،ويسـمري

ما ذكر بـ (مؤونة التجارة).
ب -ما الرفه ىلري نفسه وىائلته خـةل العـام ،أي مـا الـرفه
يف املأك واملشـرب وامللـب

واملسـكن والن ـ واألثـاث والعـةج،

والنثريــات األخــرى ــا يف ذلــك أداء الــديون واهلــدايا وتكــاليف
السفرات الدينية والسياحية واملناسبات وريقها مما هو طبيعـي ملثلـه
وال يعد سرفاً وتبذيراً ،ويسمري ما ذكر بـ (مؤونة السنة).
ف ذا حسب التاجر  -مثةً  -أمواله من ن ـد وبضـاىة ،ووجـد
أن لديــه أرباح ـاً تبلــو مائــة ألــف دينــار ،ريــق مــا الــرفه يف ســبي
جتارته وما الرفه ىلـري نفسـه وىائلتـه خـةل العـام ،يلزمـه يف هـذه
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احلالة أن رم

هذه األرباح الباقية ،فيـؤدي ىشـرين ألـف دينـار

من ج ة اخلم

.

(مسـألة  :)154رأس سـنة املؤونـة بالنســبة إىل الـذي لـي

لــه

م نة يتعاطاها يف معاشه ب يعـيع ىلـري اهلبـات والعطايـا وحنوهـا
هو أول فمان حصوهلا ،فمتري حصلت له فائدة جاف لـه الـرف ا يف
مؤونتــه الةح ــة إىل ســنة كاملــة ،وأمــا مــن لــه م نــة يتعاطاهــا يف
معاشــه كالتجــار واملــوظف

واحلــرفي  ،فــرأس ســنته مــن حــ

الشــروع يف االكتســاب ،ونتيجــة ذلــك أنــه جيــوف لــه خصــم املــؤن
املصروفة بعده مـن الـرب الةحـق ،وال حيـق لـه الـرف شـيء مـن
األرباح احلاالـلة قبـ ن ايـة السـنة يف مؤونـة السـنة التاليـة إال بعـد
ختميس ا.
(مســألة  :)155رأس مــال التجــارة وســائر مســتلزمات ا لــي
من املؤونة املستثناة مـن اخلمـ

 ،فالتـاجر الـذي يكـوّن رأس مالـه

مــن أرباحــه وفوائــده الســنوية ويــوفر مســتلزمات ا من ــا ،يلزمــه يف
ن اية السنة ختمي

ك ما لديـه مـن الن ـود والبضـائ املعـدة للبيـ

وسائر األىيان املتعل ة بتجارته .ويف حكم رأس املال ومستلزمات
التجارة ما حيتاج إليه الصان من آالت الصناىة والزارع مـن آالت
الزراىة ،وهكذا.
(مســــألة  :)156إذا اشــــرتى شــــيئ ًا مــــن أربــــاح ســــنته و
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يستردمه يف مؤونتـه حتـري حـ ّ رأس سـنته اجلديـدة لزمـه ختميسـه
ب يمته ح

الترمي

.

وأمــا لــو اشــرتى شــيئ ًا مــن مــال خمم ـ
اخلم

أو ممــا

يتعلــق بــه

 كاملال املوروث  -ثم فادت قيمته ف و ىلري ثةثة أقسام: -1مــا جي ـب اخلم ـ

يف الزيــادة ف ـ وإن

أىده للتجارة (أي املعرو

للبي ىند ارتفاع قيمته السوقية).

 -2ما ال جيب فيه اخلم
ما ملكه باإلرث وحنوه و
 -3ما ال جيب اخلم

يبعــه ،وهــو مــا

يف الزيادة وإن باىه بالزيادة ،وهـو

يعده للتجارة.
يف الزيادة إال إذا باىه ،وهو مـا ملكـه

باملعاوضة ،كالشراء وحنوه ب صد االقتناء ال التجارة ،ف نه إذا باىـه
بأفيــد ممــا اشــرتاه دخلــت الزيــادة يف أربــاح ســنة البي ـ  ،فــيرم
الزائد من ا ىلري مؤونته يف تلك السنة.
(مســألة  :)157يت ــاون بعــض املكلفـ
اخلم

يف أداء مــا ىلي ـه مــن

وال حياسب نفسـه ىـدة مـن السـن  ،ثـم يثـوب إىل رشـده

ويريد أن يصح موقفه ،فعليـه  -واحلـال هـذه  -أن جيـرد ممتلكاتـه
ويراجـ احلــاكم الشــرىي أو وكيلــه لتصــفية حســابه ومصــاحلته يف
امل دار املشكوك فيه وت سي ما ال يتيسر له دفعه مرة واحدة.
(مسألة  :)158يترق املكلف ب
تعلق به وإخراجه من الن ود ب يمته.

إخراج اخلم

من ى

مـا
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(مســألة  :)159ال جيــوف للمالــك أن يتصــرف فيمــا تعلــق بــه
اخلمـ

بعــد انت ــاء الســنة وقب ـ أدائــه ،وجيــوف لــه ذلــك راجعــة

احلاكم الشرىي حيإ جيري املداورة لن
(مســألة  :)160ال يــتع

اخلم ـ

اخلم

إىل الذمة.

بعزلــه مــن قب ـ املالــك ب ـ

يتوقف ىلري مراجعة احلاكم الشرىي.
(مسألة  :)161ال يشرت يف ثبوت اخلمـ
ىــاقةً ،فيثب ـت اخلم ـ

كـون املالـك بالغـ ًا

يف أمــوال الصــيب واجملنــون .وجيــب ىلــري

الولي إخراجه من ا ،وإن

ررجه الولي وجـب ىلي مـا إخراجـه

بعد البلوغ واإلفاقة.
(مسألة  :)162اخلم

نصفان :نصـف لإلمـام املنتسـر ،

يصرف يف األمور ال ي يضمن رضا اإلمام  بصـرفه في ـا ،إمـا
ب جافة من املرج األىلم املطل واحملي باجل ات العامة ،أو بـدف
ذلك إليه .ونصف للف ـراء وأبنـاء السـبي مـن اهلـامشي

املـؤمن

بفرائض دين م ،وكذلك لأليتام الف راء املؤمن

من م.

العامل

(مسألة  :)163ال جيوف  -ىلري األحو  -إىطـاء اخلمـ

ملـن

جتب نف ته ىلري املالك كاألب والزوجة والولد .كما ال جيوف دفعـه
ملن يصرفه يف احلرام ،واألحـو لزومـاً أن ال يُـدف لتـارك الصـةة
وشارب اخلمر واملتجاهر بالفسق.
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أحكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر
إن من أىسم الواجبـات الدينيـة (األمـر بـاملعروف) و(الن ـي
ن إِلَـري الِرَيْـ ِر
م أممَّـة يَـدْىُو َ
ن متـنْكم ْ
ىن املنكر) قال اهلل تعـاىل( :وَلِـتَكم ْ
م الِمُ ِفلتحُونَ).
وَيَأِمُرُونَ بتالِمَعْرُوفت وَيَنْ َوْنَ ىَنْ الِمُنْكَرِ وَأموْلَئتكَ هُ ْ
وىــن الــنيب  أنــه قــال( :ال تــزال أمــ ي خبــق مــا أمــروا
بـاملعروف ون ــوا ىــن املنكــر ،وتعــاونوا ىلــري الــرب ،فـ ذا
ذلك نزىت من م الربكات ،وسل بعض م ىلري بعـض ،و
هلم ناالر يف األر

يفعلـوا
يكـن

وال يف السماء).

وىـن اإلمــام أمــق املــؤمن

 أنــه قــال( :ال ترتكــوا األمــر

باملعروف والن ي ىن املنكر فيوىل ىليكم شراركم ،ثم تدىون فـة
يستجاب لكم).
(مســـألة  :)164لألمـــر بـــاملعروف والن ـــي ىـــن املنكـــر ىـــدة
مراتب:
(األوىل) :أن يأتي الشر

بعم م يس ر بـه انزجـاره ال لـيب

وتذمره من ترك املعروف وفع املنكر.
(الثانية) :أن يأمر باملعروف وين ري ىن املنكر ب ولـه ولسـانه،
سواء أكان بصورة الوى

واإلرشاد أم بغقها.

(الثالثة) :أن يترذ إجـراءات ىمليـة لإللـزام بفعـ املعـروف
وترك املنكر ،كفرك اإلذن والضرب واحلب

وحنو ذلك.
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ولك مرتبة من هذه املراتب درجات متفاوتة شدة وضـعفاً،
والةفم االبتداء باملرتبة األوىل أو الثانية ،مـ مراىـاة مـا هـو أكثـر
تأثقاً وأخف إيذاء والتدرّج إىل ما هو أشد منه.
وإذا

تنف املرتبتان األوىل والثانية تصـ النوبـة إىل املرتبـة

الثالثة بعد استحصال اإلذن مـن احلـاكم الشـرىي ىلـري األحـو ،
فيترذ ضـد فاىـ املنكـر وتـارك املعـروف إجـراءات ىمليـة لصـده
ىن ذلك ،ويتـدرج في ـا مـن اإلجـراء األخـف إيـذاء إىل اإلجـراء
األشد واألقوى ،من دون أن يص إىل حد اجلرح أو الكسر.
(مسألة  :)165جيب األمـر بـاملعروف والن ـي ىـن املنكـر مـ
توفر الشرو التالية:
( )1أن يكون الشر

اآلمـر بـاملعروف والنـاهي ىـن املنكـر

ىارفاً باملعروف واملنكر.
( )2أن حيتمــ ائتمـــار (املـــأمور بـــاملعروف) بـــأمره وانت ـــاء
(املن ي ىن املنكر) بن يه ،ولو ىلـم أنـه ال يبـالي وال يكـرتث بـأمره
ون يــه

جتــب املرتبتــان الثانيــة والثالثــة ،وي تصــر الوجــوب ىلــري

املرتبة األوىل  -ىلـري األحـو  -وهـو إبـداء االنزىـاج والتـذمر ممـا
يرتكبــه فاى ـ املنكــر أوتــارك املعــروف وإن ىلــم ىــدم تــأثقه فيــه،
وذلـــك امتثـــاال ألمـــر الـــنيب  كمـــا حكـــاه لنـــا اإلمـــام أمـــق
املـــؤمن

 قـــائةً( :أمرنـــا رســـول اهلل  أن نل ـــري أهـــ
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املعاالي بوجوه مكف ّرة).
( )3أن يكـــون تـــارك املعــــروف أو فاىـــ املنكـــر بصــــدد
االســتمرار ىلــري تــرك املعــروف وفعــ املنكــر ،ولــو ىُــرف مــن
الشــر

أنــه بصــدد ارتكــاب املنكــر أو تــرك املعــروف ولــو ملــرة

واحدة وجب أمره أو ن يه قب أن يفع ذلك.
( )4أن ال يكـون فاىـ املنكــر أو تــارك املعــروف معــذور ًا يف
فعله للمنكر أو تركه للمعروف.
( )5أن ال راف اآلمـر بـاملعروف والنـاهي ىـن املنكـر ترتـب
ضرر ىليه يف نفسه أو ىرضه أو ماله بامل دار املعتد به أو بأحد مـن
املسلم

جراء أمره باملعروف ون يه ىن املنكر.
واحلمد هلل أوالً وآخراً
واللري اهلل ىلري حممد وآله الطاهرين.
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