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 مةاملقّد

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

د والصالة والسالم على خري خلقه حمّم ،العاملني هلل رّب احلمد
  .بني الطاهرينوآله الطّي
 :وبعد

 علذذى كهذذّم شذذلم وي ،(الذذ زييف أ كحمذذام العبذذا ا ) ا هذذ هذذ 
 - بهذذا مذذن الطهذذارةومذذا يلطّل -الصذذالة  :اخلمذذ  كحمذذام العبذذا ا 
 مذذن ذبذذ ة أ كحمذذام اللقليذذد  ،اخلمذذ وواليفكذذاة  والصذذ م واحلذذّ 

 .املنمراألمر باملعروف والنهي عن و
 د السيسذلاذي مساحة آية اهلل العظمى السّي لاوىفوفق  عّدوقد ُك

 .هلدي مساحمجن من مقّل لطلب تلبية( هظّل مّد)
قنذا ملذا    ّفوي ،املؤمنني إخ اذنان ينفن به ك القدير لعليا ذسأل اهلل

 ذلك. ه ولّيإّذ ،ويرضى حيّب

  



 
 

 

 

 أحكام التقليد 

ة وازبذذذا  سذذذاملقّد ةإلسذذذالمّيان الشذذذريعة تلضذذذّم (:1مسذذذألة )
ف كن حيذذرس سذذالمة م قفذذه منهذذا   ممّلذذ مذذا   ذذب علذذى كذذ ّ  وحمّر
ر ن مل تلذ فّ ّمذ  إحراس ذلذك  - أ الغالب - قوال يلحّق ،هلا الهواملث

 : باعلما  كحد طريقني إال فيه ملمة االزلها 
  لأّهذ املاجمللهذد   فلذاوى ف وفذق  كن يعمذ  املمّلذ   :وه  اللقليد -1

 .لللقليد
 بذااةة ن معه كن يعم  على النح  ال ي يليّق :وه  االحلياط -2

حلمذذ  وزذذ ب فلذذ  ا ،مطلذذ ب منذذه أ ال اقذذن   هذذ مذذالذذه هذذا  ذّم
ى العمذ   وعلذ  ،كان عليه كن يذأتي بهذا   - مثاًل - أ الصالة اإلقامة

حيلذاط   كنكرا   إذافالالسم عليه  -مثاًل  - حلم  حتريم اللدخنيل  ا
  . لنبه كن

تمذرار عمذ  واحذد     االحليذاط قد يسذلدعي   كخرىوأ حاال  
ة قصذرًا وكخذرى   مذرّ  -مذثاًل   - كلمذرار الذالة الظهذر    ،بص ر خمللفة

  .متامًا أ بعض حاال  السفر
االحليذاط حيلذا    ق معذه  معرفة األسل ب ال ي يلحّق ّنوحيث إ

شذراح    ركثذ ألرة وهي غري مل ّف ،واسعة ةفقهّية خلفّي إىلأ العا ة 



 

 

الحليذذذاط أ غالذذذب االذذذع بة  إىل باإلضذذذافة ،اإلسذذذالمي اجمللمذذذن
  هذ  ذلك قد زع  اللقليد كّ  ،ر  أ حاال  كخرىوتعّ  األحيان

فذذني للوذذرو  عذذن عهذذدة  املمّلملعظذذم   مثذذألاو العملذذي سذذل بألا
  .إليهمهة ة املل ّزاألحمام الشرعّي

إكماهلا تسذن   يبدك من حنيألذثى اللمليف أ ا سّن :(2مسألة )

 ةعشذذر سذذنلذذ كر مذذن حذذني إكمالذذه  سذذة  ا وأ ،ةسذذن ا  هاللّيذذ

لعاذذة كو خذر    اخلشذن أ منطقذة ا  لشذعر  اولمن ل  ذبت له  ،ةهاللّي

قبذ  كن يممذ     - باالحلالم كو أ حال اليقظذة  - ي ملنا منه الساح 

 .علا بالغًا شرعًاخلامسة عشرة اا سّن

 :اللاليةاألم ر ر  فيه ت ّف إذاجمللهد لللقليد   ايلأّه :(3مسألة )

 .البل غ -1

 .العق  -2

 .ال ك رة -3

 لضذذ اب ا ت وفذذقبذذأن تمذذ ن وال تذذه قذذد مّتذذ ، لذذدملا طهذذارة -4

 .كي من غري سفاح ،ةلشرعّيا

 .ةعشرّي ثينالة امامّيتباع م هب اإلبأن يم ن من ك ،مياناإل -5

 وعذذدم إلسذذالما سذذلقامة علذذى خذذّ ذعذذين بهذذا االو ،العدالذذة -6



 
 

 

لشذذريعة ال ازذذب عليذذه أ ا هذذ   مذذا يؤّ بذذأن يذذ  ،عنذذه الحنذذرافا

 .ه  احملّرم عليه فيها ب ماويلجّن

خلطذأ  ا عليذه كذثريًا حذاال     تعذر  ال وذعين بذه كن   ،الضب  -7
  .والنسيان والغفلة فيما ميّ  اخلصااله الفقهي

 لشذذروطا ر فذذيهم  اجمللهذذدون الذذ ين تلذذ فّ تعذذّدإذا  :(4مسذذألة )
االزلهذا    احلاال  غالبًا ألّنكما ه   -مة واخللفت فلاواهم مللقّدا

 : ها ما يلية ال ر كهّمفهنا عّد - الخلالفامثار 
ن كعلذم  ملعّيكحدهم ا ف كّنملمّلا كن يثبت لدى :األوىل الص رة

 .ن عليه تقليد لص رة يلعّياففي ه    ،من الباقني

مذنهم   - مذثالً  - ثذنني ا ف كّنملمّلذ كن يثبت لدى ا الص رة الثاذية:

الثذذنني أ العلذذم كو عذذدم ثبذذ    امذذن تسذذاوي  ،مذذن البذذاقني كعلذذم

ثبذذت لذذدى   نإوأ هذذ   الصذذ رة   ،خذذرآلا هما مذذنحذذدكة كعلمّيذذ

لًا واحلياطذًا مذن   كي ككثر تثّب - من اآلخر كورع هماكحد ف كّنملمّلا

 ن شؤون كّ بم ذه ككثر مثابرة على تلّب اإلفلاةة أ لاجلها  الدخي

ن مل يثبذت  وإ ،تقليد  هوزب علي - حممها اسلنباطمسألة ميارس 

أ بعض  إال ،شاة هماّيك فلاوى ر أ تطبيق كعماله منديه ذلك ختّيل

 .(منها  الصاحلني) رسالةة أ ة امل ّضحاحلاال  اخلااّل



 

 

حذدهم كعلذم مذن    ك ّنكف يثبذت لذدى املمّلذ    كن :الص رة الثالثذة 
وأ هذ     ،تعيينذه بشوصذه   إىل  يل اّل كنه مل يسلطن لمّن ،الباقني

جمم عة اجمللهدين  فلاوىف رعاية االحلياط بني الص رة يليفم املمّل
وهلذذ ا احلمذذم    .هذذ  أ ضذذمنهم   األعلذذم ذلذذك   كّنن الذذ ين يلذذيقّ  

 .(منها  الصاحلني) الةرس ة ترازن بشأذهاةا  معيّناسلثنا
 :ةعلمّيألتثبت ا (:5 مسألة)
االخلصذا  أ   كالذحاب كذان مذن    إذاشذو  ثقذة    بشها ة -1

ريطة شذ  ،من يداذيهم أ العلذم  كو اةاألكّفه ا املضمار كاجمللهدين 
ومذذذن  ،(معاكسذذذة هلذذذا)شذذذها ة مثلذذذها بذذذاخلالف  اال تعارضذذذه كن

  .خاة وكفاية أ ه ا اجملال كثركها ة من كان بشاللعار  يؤخ  
 ،مقب لذة وملعارفذة   اشذ  ناحلاالذ  مذن م   نطمئنابالعلم واال -2

كذان الشذو     إذاوكاالخلبذار   ،العلم والفضذ   كه كالشياع بني 
 .نًا منهملمّم
ظهذر   ُثذّم   د حد اجمللهدين فقلَّك ةكعلمّيمن اعلقد  :(6 لةمسأ)

  .إليهغري  ليفمه العدول  ةكعلمّيله 
علذم مذن مجيذن    ف فذنن كذان ك  د املمّلذ ما  مقلَّ إذا :(7 لةأمس)

فرق بني مذا عمذ     بال ،اجمللهدين األحياة وزب البقاة على تقليد 
 .مذه مذه منهذا ومذا مل يلعلّ   وبني ما تعّل به من فلاوا  وما مل يعم  به



 
 

 

 إليذه ل علذم منذه وزذب اللحذ ّ    على مذرور الذيفمن ك   حلّيا الار وإذا
 .اللقليد يدور من األعلم كيفما  ار وز  ًا وعدمًا ّنفن ،ك لك

ت ابلذداة  ولذ  كذان كعلذم      س تقليد اجمللهد املّيال   :(8مسألة )
 .األحياةمجين اجمللهدين من 
 كو مل نذذةفلذذ ى أ مسذذألة معّي لألعلذذممل يمذذن  إذا :(9 مسذذألة)

 كنلذذه  د اسذذلعالمها حذذني االبذذلالة بللذذك املسذذألة زذذاس ميمذذن للمقل ذذ
من  فاألعلم علمغري  من اجمللهدين من رعاية األ إىليرزن بشأذها 

 .بعد 
 كوطذابن االحليذاط ال ازذذب   م بسذذالذ  تلّ  ار  املذ  :(10مسذألة  )

الرسالة هي من ضمن املذ ار  الذ  ميمذن الرزذ ع     أ ه    الالسم
 .فاألعلمعلم األجملهد آخر  إىلفيها 

ة الياغا  لللعبري عن االحليذاط  ذسلعم  عّد ذناكبقي كن تعرف 
 :وهي ،ال ازب كو الالسم

 مال اللجارة علذى  تثبت اليفكاة أ) :كق لنا ،اللصري  ب لك -1
 . (وز بًا األح ط

 :كق لنا ،(األح طعلى )بملمة  - كي احلمم -تقييد الفل ى  -2
 علذى  - ه  ذب عليذه  فنّذذ  السذفر بعذد سوال الشذم     إىلمن خذر   )

 .(به و ليفئيمم  ال مه  كن - األح ط



 

 

 ،(فل ى)حمم  ها من كّياالحلياط أ املسألة من خلّ  إيرا  -3
مسذذ  ُي كن األح طسذذق  لعذذاب الملذذب أ إذذذاة فذذ     إذا) :كق لنذذا

 .(ا غس  باملاة ثالث مّرُيُثّم  اًلكّوبالرتاب 
كو ر عن كذ ن االحليذاط وازبذًا    ها تعّبالثالثة كّل األساليبفه   

   جملهذذد آخذذر  إىلف بذذالرز ع رك اخليذذار فيذذه للممّلذذ وقذذد ُتذذ ،السمذذًا
 .ّركما م

  



 
 

 

 

 أحكام الطهارة
من  وافرًاسة زاذب النظافة والطهارة قسمًا كولت الشريعة املقّد

ي الذ ي يبحذث   ومل تقلصر أ ذلك على اجلاذب املاّ  ،اهلماماتها
ى وهي الذ  تسذمّ   ،ة اللطهري منهاالنجسة وكيفّي األشياةحتديد عن 

مشلذت اجلاذذب    مذا وإّذ ،أ املصطل  الفقهي (ثَبالطهارة من اخَل)
 نال يمذ  الذنف    ظلما حالة من   حيث تعل ر ،لإلذساناملعن ي 

واالذطل    .المذريم   معبذ   حنذ    ه  للل ّزاًل كمال اللأّهمعها مؤّه
 .(ثَداحَل)ذ ًا على ه   احلاال  بفقهّي

 همذا واحذد من  ولمذ ّ  ،الغر وككاك: قسمني إىلوينقسم احلدث 
رة ال ضذذ ة هذذ  الرافذذن الشذذريعة املطّهذذ وزعلذذت ،وروافعذذه كسذذبابه

 ،األكذا احلذدث   ألثذر هذ  الرافذن    سذ  والُغ ،األالذغر احلذدث   ثرأل
 .م بدياًل عنهما أ بعض احلاال  الطارحةوزعلت الليّم

سة الشريعة املقّد  حّب  أ الق  اجلاذب املعن ي للفر  وإمعاذًا
كغسذ  اجلمعذة    - االغلسذال  واألسمنذة ف أ بعض احلذاال   للممّل

مذن   كّين مل يصدر عنذه  وإ - وغس  ليالي القدر من شهر رمضان
 .ةغسال املسلحّبألى اوتلك هي ال  تسّم .األحداث

 :الطهارة أ فصلني كحمامفس ف ذبحث  مما تقّد ض ّتا إذا



 

 

 

 لالفصل األّو

  يف الطهارة من احلدث

 

 الوضوء -1

 :ة كم رب ال ض ة من سّليرتّك :(11مسألة )
كي منبذت   -وحدُّ  ط اًل قصذا  الشذعر    ،غس  ال زه :لاألّو

عليذه    مذا  ار وعرضًا  ،ذهاية ال قن إىل - مقدَّمهشعر الركس من 
الذذذبن ا اشذذذلملت عليذذذه اإلكي مذذذ - واإلبهذذذامال سذذذطى  اإلالذذذبن

ضذذذعان علذذذى اجلبهذذذة  مذذذن ال زذذذه عنذذذدما ت  بهذذذام ال سذذذطى واإل
أ ه ا   ما  خ كّ  فيجب غس  ،- زه ال همامفل حلني وميس  ب

 .احلّد
االبلذداة أ غسذ  ال زذه مذن      األح طعلى  ب  :(12مسألة )

 األسذف  أ غسذ  وزهذه مذن      املل ّضفل  ابلدك  ،كسفله إىل كعال 
اللذذذدقيق أ  إىل ةال حازذذ ولمذذن   ،وضذذ     ّ يصذذ كو ال سذذ  مل  

 ريه على زاذبيه ُثّم  زهل املاة من كعلى ا ن يصّبفيمفي ك ،ذلك
 .املنحين ول  على حن  اخلّ 

 ،ال زذذه بقصذذد ال ضذذ ة إىل املذذاة  إيصذذال ذذب  (:13مسذذألة )



 
 

 

اليذذد عليذذه  رمذذراوإ بذذالمّف سذذ اة ككذذان ذلذذك بسذذمب املذذاة عليذذه  
املذاة  كو ب ضن ال زه حتت كذبذ ب   ،كام  كزيفاحه إىلاملاة  إليصال

كو بغمسه أ ماة حذ     ،األسف  إىل األعلىمن االبلداة فيه من 
 على إىل األسف  كيضًا.غري  من مراعاة االبلداة من األو ك

بذذدون حذذازيف   املل ّضذذوزذذه  املذذاة  ذذب كن ميذذّ  (:14 مسذألة )
      ويسذذلثنى مذذن ذلذذك ذو اجلذذبرية ،هحمّلذذ إىلومذذاذن عذذن والذذ ل املذذاة 

 كولفافذًا   كسر ف ضن عليه كوقرح  كوكي من كان أ وزهه زرح  -
ى ه يمفيه املس  على اجلبرية ع ضًا عن اجلذيفة املغّطذ  ّذفن ،- هما شاب

  .ًا عليهحرزّي كوًا كان ذلك ضررّي إذاوال يليفمه رفعها  ،بها
كي جممذذن  -وحذذّدها مذذن املرفذذق    ،غسذذ  اليذذد اليمنذذى   :الثذذاذي

 .األالابن كطراف إىل - عظمي ال راع والعضد
 ب االبلداة أ غسذ  اليذد مذن املرفذق واالذلهذاة       (:15مسألة )

ُثذّم   كو ال سذ  األالذابن  فال   س االبلذداة مذن    ،األالابن بأطراف
 .املفص  إىلالصع   

اليذد بقصذد ال ضذ ة بأحذد      إىلاملذاة   إيصال ب  (:16مسألة )
املذاة بشذرة    ميذ ّ  كن يضذاً كو ذب   ،ال زه غس مة أ الطرق امللقّد

 األظذافر الذ  تسذلودم طذالة     فذاملركة  ،اليد من  ون حازيف ومذاذن 
اغ الذ ي  والصذبّ  ،والعام  ال ي يسلودم الده ن أ عمله ،لليفينة



 

 

وال ل املاة  نما ميند من إسالة . يليفمهم اللأّك.غالباباألث يد  تللّ 
ويسلثنى من هذ ا احلمذم ذو اجلذبرية علذى      .أ ال ض ة كيديهم إىل

      .م أ غس  ال زهالنه  امللقّد
أ غسذ  اليذد    معلذى حنذ  مذا تقذدّ     ،ليسرىا غس  اليد :الثالث

 .اليمنى متامًا
الذركس  كي ذلذك اجلذيفة مذن     - م الركساملس  على مقّد :الرابن

 ،-س لذرك ا إىل منلهذى االرتفذاع أ   وميلذدّ  ال ي يمذ ن فذ ق اجلبهذة   
األوىل املسذ   األحذ ط  و ،واحذدة  إالذبن ويمفي فيه املس  مبقذدار  

 .مضم مة كالابنمبقدار ثالثة 
، لذذى بشذذرة الذذركس كن يمذذ ن املسذذ  ع  بال  ذذ (:17مسذذألة )

ال  نكبشذرط   ،ابذت أ ذلذك امل ضذن   فيج س املس  علذى الشذعر الن  
 .ط له املمان ال ي ينبت فيه شعر الركس عا ة سيلجاو

 ،الباقيذذة أ اليذذد  ةبالبّلذذ ذذب كن يمذذ ن املسذذ     (:18مسذذألة )
ت اليذذد ولذذ  زّفذذ .اليمنذذى مذذّفيمذذ ن ببلذذة ال نك األوىلاألحذذ ط و

ة حليلذه  يأخذ  مذن بّلذ    كن ضذ  للملّ كو لغري ذلك زذاس   حلرارة اجلّ 
إال إذا مل ميمنذه حفذ    له املسذ  مبذاة زديذد      س ال و ،واملس  بها

 .ة للمس  وإن كّرر ال ض ةالبّل
حاحذذ  بذذني العضذذ    وزذذ  مذذن املسذذ   ّ ال يصذذ (:19مسذذألة )



 
 

 

مذن   نال مينذ  ول  كذان احلاحذ  رقيقذاً    حّلى املاس  والعض  املمس ح
ويسذذلثنى مذذن ذلذذك ذو    ،العضذذ  املمسذذ ح  إىلوالذذ ل الرط بذذة  

    .على زبريتهه  يفيه املس  ّذفن اجلبرية
وال ازب فيذه طذ اًل    ،املس  على ظاهر القدم اليمنى :اخلام 

وهذذ  املفصذذ  بذذني  -المعذذب  إىل األالذذابنبذذني كطذذراف  مسذذ  مذذا
ول  كان مبقذدار   (املس ) وعرضًا مبا يصدق معه ،- الساق والقدم

 .واحدة إالبن
الباقيذة أ اليذد علذى     ة ب كن يمذ ن املسذ  بالبّلذ    :(20ألة مس)

يمذ ن  كن  األوىلاألحذ ط  و .ملسذ  علذى الذركس   م أ اتقذدّ  ذه  ما
  .ضًااملس  باليد اليسرى كي س   ن كانإو ،املس  باليد اليمنى

املسذذ  مذذن وزذذ   احلاحذذ  بذذني العضذذ     يصذذّ  ال (:21مسذذألة )
مذّر أ   ذي اجلذبرية علذى حنذ  مذا    ال أ إ ،املاس  والعضذ  املمسذ ح  

 .مس  الركس
مذّر أ  لى ظاهر القدم اليسرى على ذهذ  مذا   ع املس  :السا س

فيه املسذ  باليذد    األوىلاألح ط و .ظاهر القدم اليمنى علىاملس  
  .ضًاباليد اليمنى كياملس  ن كان   س إو ،اليسرى

 :يشرتط أ ال ض ة كم ر (:22مسألة )
 .اخلض ع هلل تعاىل إليهن يم ن الداعي بأ ،ةالنّي -1



 

 

 .  املاة امللنّجال ض ة ب فال يصّ  ،ماة ال ض ة طهارة -2
 . ال ض ة باملاة املغص ب يصّ  ماة ال ض ة، فال إباحة -3
ال ض ة باملاة املضذاف كمذاة    فال يصّ  ،ماة ال ض ة إطالق -4

 .ال ر 
عضذ  طذاهرًا    يمذ ن كذ ّ   كن مبعنذى  ،ال ض ة كعضاةهارة ط -5

  .مسحه كوحني غسله 
ال وزب إو ،اسلعمال املاةهناك ماذن شرعًا من  نال يم  نك -6
 . م كما سيأتيالليّم
 ،رىذسذ اليُثذّم   ،اليد اليمنىُثّم  ،اًلكّوبغس  ال زه  ،الرتتيب -7

رعايذة الرتتيذب أ    ليفومًا األح طو .الرزلنيُثّم    الركس،مسُثّم 
ولمذذن  ذذ س  ،بعذذدم مسذذ  اليسذذرى قبذذ  اليمنذذى  رزلني مسذذ  الذذ

 .مسحهما معًا
ن حصذ  فاالذ  قليذ     ابن العرأ بني كفعذال ال ضذ ة وإ  اللل -8

أ  ويمفذي  .زدًا بني االذلهذاة مذن فعذ  والبذدة بالفعذ  الذ ي يليذه       
يم ن الشروع أ غسذ    كنالنسيان  كوارحة كنفا  املاة طاحلاال  ال

 .السابقة عليه األعضاة هّف نكالعض  الالحق كو مسحه قب  
مذذذن و ذذذ س لذذذه  ،الشذذذو  بنفسذذذه أيل ّضذذذن بذذذأ ،املباشذذذرة -9

 ،بذه بنفسذه   اإلتيذان مذن   نال يلمّميسلعني بغري  فيما  نك االضطرار



 
 

 

وإن مل  ،ذفسذه   املل ّضذ وأ ه   احلالة يليفم كن يم ن املسذ  بيذد   
 بذة الذ  أ يذد    عذني الرط كخذ  املُ  -لع ق أ يد  مذثاًل   -ميمن ذلك 

 .  ومس  بهااملل ّض
 :يلي لقض ال ض ة مباين :(23مسألة )
  .خرو  الب ل كو الغاح  -1،2

  .خرو  الري  من الدبر -3
معذذه السذذمن   مذذا يلعّطذذكي  ،النذذ م الغالذذب علذذى احلذذ اس  -4

 .واإلغماةالعق  كاجلن ن   هبما ُيويلحق به  ،واإل راكوالبصر 
  .كما سيأتي املركةاسلحاضة  -5
 إال بال ت زذذن كاذذذت وإ ،نقض ال ضذذ ةهذذا ُتذذ ّذفن ،اجلنابذذة -6

 .الغس  كما سيأتي
ة خرو  الب ل والغاح  م من ذاقضّيا تقّديسلثنى ّم (:24مسألة )

املذر    إىلكان خرو  كحد الثالثة مسلندًا  إذاوالري  لل ض ة ما 
ى أ ويسذمّ  ،ميسذك ذفسذه مذن خروزذه     كنميمن لصذاحبه   ال ي ال

مل تمذن لذه فذرتة     إذا، وحممذه فيمذا   ( احذم احلذدث  ) بذذ  ه   احلالة
 ،أ ويذأتي بالصذالة  سن ال ضذ ة وبعذض الصذالة كن يل ّضذ    َتاذقطاع 

 إىلالذري  مسذلندًا    كومبا خير  منه من البذ ل كو الغذاح     وال يعلين
  .مل يصدر منه حدث آخر على طهارته ما ه باٍقّذفن ،مرضه



 

 

وازذب   ولمذ ّ  ، ذب ال ضذ ة للصذالة ال ازبذة     (:25مسذألة  )
وحيذذرم علذذى غذذري   .األالذذغرآخذذر تعلذذا فيذذه الطهذذارة مذذن احلذذدث   

ال  نكليفومذًا   األح طو ،ميّ  ببدذه كلابة القرآن المريم نكر امللطّه
 .ة به تعاىلوالصفا  املولّص (اهلل)ميّ  اسم اجلاللة 

 
 ل الغس -2

 .وترتييب ارمتاسي :الغس  على قسمني (:26لة مسأ)
 ،ةق الغس  االرمتاسي بغم  اجلسد أ املاة  فعة واحذد ويلحّق

ُثذّم   ،اًلفيه من غس  الركس والرقبذة كوّ ُبّد  فال لرتتييبالغس  ا اّموك
 .منه األيسرغس  اجلاذب ُثّم  من اجلسد، األمينغس  اجلاذب 

 - بياذذه  تذي اآلت عدا غسذ  املّيذ   -الغس   كذ اعو  س أ معظم 
 نمذ  كو تذدر اً البدن بعذد الذركس والرقبذة  فعذة واحذدة       يغس  كن

 . واأليسر األمين ون رعاية الرتتيب بني اجلاذبني 
 ،ةأ ال ض ة من النّي طما يشرتيشرتط أ الغس   (:27مسألة )

وعذدم   ،وطهارة كعضذاة اجلسذد   ،وإطالقه ،وإباحله ،وطهارة املاة
ن يباشذذر ، وكمذذن اسذذلعمال املذذاة كذذاملر     رعيشذذوزذذ   مذذاذن  

 .كممنه إناملغلس  غسله بنفسه 
 عن ال ض ة أ كمرين:وخيللف الغس  



 
 

 

كن يمذ ن   - هنذا  - عضذ   أ غسذ  كذ ّ   طال يشذرت ه كّذذ  :دهماكح
 .غسله من األعلى إىل األسف  كما كان أ ال ض ة

أ الغسذ  املذ االة والللذابن كمذا كذان أ       طال يشرته ّذك :الثاذيو
ة اجلسذد بعذد   غسذ  بقّيذ  ُثّم  قبةفيممن غس  الركس والر ،ال ض ة

 .ن كاذت ط يلةة وإمّد
 - تعدا غس  املّي -  ري حمم اجلبرية أ الغس  (:28مسألة )

كذذان أ  إنه ه خيللذذف عنذذه بأّذذذولمّنذذ ،كمذذا كذذان  ذذري أ ال ضذذ ة
من املس   -ني الغس  ف بر املمّلم ضن اجلبرية قرح كو زرح يلوّي

ن عليذه  ن كان أ امل ضن كسذر فيلعذيّ  ا إوكّم ،موالليّم - على اجلبرية
 .على اجلبرية االغلسال من املس 

 : ة كسباب هي ب الغس  بعّد (:29مسألة )
 اجلنابة. -ك

 احليض. -ب
 النفاس. - 
 ة.االسلحاض - 

 امل  . -هذ
 .تاملّي مّ  -و

 
 



 

 

 

 اجلنابة -أ

 : ق اجلنابة بأمرينتلحّق (:30مسألة )
كم  ةكخر  مبمارسة زنسذيّ س اة  ،خرو  الساح  املن ي :لاألّو

راححلذذه  ،والسذذاح  املنذذ ي لذذيف  كثيذذف  .بغذذري ذلذذك كم بذذاالحلالم
 إىلمييذذ  ل ذذذه كحياذذذًا   ،اللذذ ن يبحلذذي ،كراححذذة العجذذني املولمذذر 

ة خيذر  أ الغالذب عنذد بلذ غ الشذه ة اجلنسذيّ       ،الصفرة كو اخلضرة
  .اجلسد وفل ر  بارختاة ومسللبعًاذروتها مصح بًا بالدفق 

 األمذ ر فيه  ازلمعتن فن ًاأ ك ذه منّي وملى خر  ساح  وشّك
مذم بم ذذه   ُح (وارختذاة اجلسذد وفلذ ر     ،والذدفق  ،الشه ة)الثالثة 

ق واحد منها ه  ويمفي أ املريض حتّق .مل حيمم ب لك وإال ،ًامنّي
 .(الشه ة)

فالسذاح  اخلذار  مذن مهبلذها عنذدما       املركةوكما ه ا أ الرز ، 
سذ اة   ،حبمم السذاح  املنذ ي للرزذ    ا ة ذروتهتبلغ الشه ة اجلنسّي

 .أ حال اليقظة خر  أ حال الن م كو
بذذذدخ ل ركس العضذذذ  اللناسذذذلي   االتصذذذال اجلنسذذذي :الثذذذاذي

رزها، في زذذب اجلنابذذة للذذ كر   كو شذذ  األذثذذىأ فذذر    (احلشذذفة)
 .واألذثى



 
 

 

فيذه الطهذارة    طمذا تشذرت   أل اة ب غس  اجلنابذة   (:31مسألة )
 .كالصالة األكامن احلدث 

 : وحيرم على اجملنب كم ر
  .مّ  كلابة القرآن المريم -1
والذذفاته  كمساحذذهوهمذذ ا مذذّ    ،(اهلل)لفظذذة اجلاللذذة   مذذّ  -2

   .األح طعلى  - كاخلالق -ة به اخلااّل
 ،قركا كي س رة ،األربنقراةة آية السجدة من س ر العيفاحم  -3

 .لتّصوُف ،، والسجدةوالنجم
 وكو كخذذ  شذذية منهذذا ك   ،املمذذث فيهذذا  كو ، خذذ ل املسذذازد  -4

ن كان ذلك من خارزهذا كو أ حذال االزليذاس    وإ وضن شية فيها
 .األح ط على

واخلذرو    مذن بذاب  املسذازد بالذدخ ل    ازلياسو  س للمجنب 
      املسذذذجد احلذذذرام )ال أ املسذذذجدين الشذذذريفني  ، إمذذذن بذذذاب آخذذذر 

فة      وتلحذذذق املشذذذاهد املشذذذّر .(واملسذذذجد النبذذذ ي أ املدينذذذة ،ةمبّمذذذ
 .األح طباملسازد فيما ذكر على  للمعص مني 

 

 ضاحلي -ب

خير  أ فرتا   ،احليض  م تعلا   النساة وتعرفه (:32مسألة )
 ،الس ا  إىلمحر كو ماح  ه ك، وي الف بأّذشهر تقريبًا منلظمة كّ 

 .وخير  حبرقة و فق ،وحاّر



 

 

خير   م احليض بعد بلذ غ الفلذاة تسذن سذن ا       (:33مسألة )
فمذا تذرا  قبذ  بل غهذا      ،ًاهاللّي ني عامًاوينقطن ببل غها سّل ،ةهاللّي

ني تذرا  بعذد بل غهذا سذلّ    ما  كما كّن ،لي  بدم حيضتسن سن ا  
 .له كحمامه تم ن السنة 
عشذرة   وككثذر   ،قةام ول  ملّفاحليض ثالثة كّي قّ ك (:34مسألة )

وهمذ ا فيمذا    األوىلالثالثذة   اماألّيذ لمرار أ ويعلا فيذه االسذ   ،امكّي
 عليذه  مل هذر  امكّيذ ثالثذة   الذدم  ، فل  مل يسلمّرطها من الليالي ّسيل

  .احليض كحمام
 .وغري ذا  عا ة ،: ذا  عا ةاحلاحض قسمان (:35مسألة )

 : كقسام ةالعا ة على ثالثوذا  
 .ق ة فوقلّي -3  .ة فق عد ّي -2  .ةة عد ّيوقلّي -1

يرازذن   .وذاسذية العذد    ،طربةومضذ  ،: مبلدحةوغري ذا  العا ة
 (.املساح  املنلوبة) رسالة كحمامهاملعرفة 

الصذذالة وال الصذذيام وال الطذذ اف مذذن   ّ ال تصذذ :(36مسذذألة )
رمضان كثناة شهر من اليام  اما يف تهوعليها كن تقضي  ،احلاحض

وال  ،مذن الصذالة كثنذاة ذلذذك    امذا يف تهذ   يوال تقضذ  ،ة احلذيض مذدّ 
وحيذرم علذى سوزهذا     .ناةثمسذل  إال أ مذ ار  طالق احلذاحض   ّ يص

علذذى  ممذذا حيذذر وحيذذرم عليهذذا كذذّ  ،ام الذذدممقاربلهذذا أ مهبلذذها كّيذذ
 .(31)أ املسألة  ا مّراجملنب ّم



 
 

 

ة حيضذها كن  مذدّ  اذلهذت  إذا ب علذى احلذاحض    (:37مسألة )
 .كالصالة األكاتغلس  ملا ه  مشروط بالطهارة من احلدث 

 
 النفاس -ج

 بعذذدها كوركة عنذذد الذذ ال ة تذذرا  املذذالنفذذاس  م  (:38مسذذألة )
 .«اةَسَفالنُّ» ذحٍ  بدى عنوتسّم ،بسبب ال ال ة

 ،حلظذذة فقذذ مبقذذدار  يمذذ ن نكفذذيممن  ،النفذذاس ألقذذّ  وال حذذّد
 ّنفذن  امكّيذ عشذرة  هاوس ذذيفف الذدم عنذدها     فنذا ،امكّيعشرة  وككثر 
 - امكّيأن تم ن عا تها  سة ك -  ة أ احليضحمّد ةهلا عا كاذت 

مل تمذن   إذاا وكّمذ  والبذاقي اسلحاضذة،   سذاً ة عا تهذا ذفا اعلا  مّد
والبذاقي   امكّيذ ة ذفاسذها عشذرة    ة أ احليض فلعلا مّدهلا عا ة حمّد

 .(املساح  املنلوبة) ولللفصي  يرازن بشأذها رسالة .اسلحاضة

على احلذاحض   بما يرتّت كّ  ب على النفساةيرتّت (:39مسألة )
 .غريها كمما  حمّر كمس اة ككاذت وازبا   ،من كحمام

: حرمذة قذراةة آيذة السذجدة مذن      عليهذا  لليفومذي اومن االحليذاط  
ازليذذاسًا،  ة واملدينذذة ولذذ  و خذذ ل مسذذجدي مّمذذ   ،سذذ ر العذذيفاحم 

  .ووضن شية أ املسازد ،ازلياسبغري  األخرىو خ ل املسازد 
طهذر  مذن  م النفذاس كن     إذا ب على النفساة  (:40مسألة )

 .كالصالة األكافيه الطهارة من احلدث  طما يشرت تغلس  لمّ 



 

 

 
 االستحاضة -د

ركة غري  م احلذيض  ملترا  ا ما :ه االسلحاضة  م  (:41 مسألة)
والغالذذذب أ االسلحاضذذذة كن  .والنفذذذاس و م القذذذروح واجلذذذروح

فهذذ  غالبذذًا  ،يمذذ ن  مهذذا علذذى خذذالف  م احلذذيض أ امل االذذفا  
 .وال حرقة وخير  بال ل ع ،كالفر الل ن ورقيق

 : مااالسلحاضة على ثالثة كقس (:42مسألة )
كن يغمذذ  الذذدم القطنذذة الذذ    :وهذذي ،االسلحاضذذة المذذثرية -1

   .ثهبه ويلّ  اما ربطله إىلركة ويلجاوسها ملحتملها ا
ه كن تنغم  القطنة بالدم ولمّن :وهي ،طةاالسلحاضة املل ّس -2

  .به اما ربطله إىل اال  اوسه
ث الذذدم القطنذذة ومل لذذّ  إذا مذا  :وهذذي ،ة القليلذذةاالسلحاضذ  -3

  .لهيغمسها لقّل
ضذذة المذذثرية كن تغلسذذ  ركة أ االسلحاملذذحمذذم ا (:43مسذذألة )

هذذر ظوغسذذاًل لصذذالتي ال  ،: غسذذاًل لصذذالة الصذذب   ثالثذذة كغسذذال 
 إذاوغسذذذاًل لصذذذالتي املغذذذرب والعشذذذاة  ،مذذذامجعله إذاوالعصذذذر 
الذذالة  قذذت بينهمذذا فعليهذذا كن تغلسذذ  لمذذ ّ فّر إذاا وكّمذذ ،مجعلهمذذا

  .منهما على حدة
أ طة كن تل ّضذذل ّسذذركة أ االسلحاضذذة اململذذحمذذم ا (:44مسذألة  )



 
 

 

ة واحذدة  يذ م مذرّ   وز بًا كن تغلسذ  أ كذ ّ   األح طو، الالة لمّ 
  .وض ةاتهاقب  
 أ لمّ تل ّضركة أ االسلحاضة القليلة كن ملحمم ا (:45 مسألة)

  .ةالالة وازبة كاذت كم مسلحّب
ر لصذذالتها بعذذد ّهذذتلط كنى املسلحاضذذة  ذذب علذذ (:46مسذذألة )

كو ها قليلذذة إذا كاذذذت اسلحاضذذلبال ضذذ ة كمذذا ا ّمذذإالذذدم  اذقطذذاع
 .سلحاضلها كثريةاكاذت  إنكو بالغس   ،ةطمل ّس

كلابذة القذرآن قبذ  حتصذي  طهارتهذا، و ذ س        وحيرم عليها مّ 
كذذان  علذذى االسلحاضذذة مذذا  بوال يرتّتذذ .الذذالتها إمتذذام بعذذد  قبذذ 

وحرمذة   ،ام الذدم مقاربذة الذيفو  كّيذ    حرمذة  ب على احليض منيرتّت
يذا   آوقذراةة   ،ضذن شذية فيهذا   وو ،واملمث فيهذا  ،املسازد  خ ل

 .السجدة
  

 تاملو -هـ
 حّلذذى ،ت املسذذلم ومذذن حبممذذه ذذب تغسذذي  املّيذذ (:47مسذذألة )

 .األح ط ها علىوإن مل يلّم ب  ،كربعة كشهر كمّت إذاالسق  
باملذذذاة ُثذذذّم  ،بالسذذذدر املولذذذ ط باملذذذاة اًلكّو  غّسذذذكن ُي :لذذذهوكيفّي

يرازذذن ملعرفذذة   .ومذذن بعذذد  باملذذاة اخلذذال     ،املولذذ ط بالمذذاف ر 
املسذذاح  ) ت رسذذالةاملّيذذعلذذى سذذاحر كحمذذام   العواالّطذذللفاالذذي  ا

 .(املنلوبة



 

 

 

 تاملّي ّسم -و

بعد بذر   وقبذ    ت املّي على من م َّ الغس  ب  (:48مسألة )
 مذن الرط بذة كو   يمذ ن املذ ّ   كنفرق أ ذلك بني  وال ،غسله إمتام

 .ت املسلم والمافرفرق فيه بني املّي كما ال ،بدوذها
و ب ه ا الغس  لإلتيان مبا يشذرتط فيذه الطهذارة مذن احلذدث      

ا  خذذ ل املسذذازد  وكّمذذ .األالذذغر كالصذذالة ومذذّ  كلابذذة القذذرآن    
واملمث فيها وقراةة آية السجدة من الس ر العيفاحم فذال يعلذا فيهذا    

 .به ا الغس  اإلتيان
 

 ةألغسال املستحّبا
 باألسذاس ع تشذرّ ألغسذال مل  ه   ا كّن - مةأ املقّد -قد عرفت 

بذذ  ينحصذذر  ورهذذا أ تهيئذذة   ،(كذذاألااألالذذغر و)احلذذدث  لرفذذن
 ،ة ّيذذ كفضذذ  ملمارسذذة بعذذض األعمذذال العبا     اإلذسذذان علذذى حنذذ    

إلحذذرام كو للذذدخ ل أ ممذذان شذذريف كالغسذذ   ا كالغسذذ  ألزذذ 
الغسذذ   وقذذد يسذذلحبّ  ،رةمذذة كو املدينذذة املنذذ ّ  ة املمّرلذذدخ ل مّمذذ 

كيذذ م اجلمعذذة وليذذالي  ،لشذذرف اليفمذذان الذذ ي حيّبذذ  االغلسذذال فيذذه 
  .القدر من شهر رمضان املبارك

 اسذلحبابها كي الثابذت   -ة األغسال املسذلحبّ  ي كن ُيعلم كّنوينبغ
كن  بذاألكا وكذ لك يسذلطين احملذدث     ،تغين عذن ال ضذ ة   - شرعًا



 
 

 

           مشذذروط بالطهذذارة  هذذ  امذذ هذذ ا لمذذ ّ  يملفذذي بغسذذله املسذذلحبّ  
 .اسلئناف غس  آخر إىلمن  ون حازة  - كالصالة -

 
 مالتيّم -3

 ة أ سبعة ال ض م بداًل عن الغس  كوالليّم صّ ي (:49مسألة )
  : م اضن

 كّ  ،للغس  كو ال ض ة هف من املاة ما يمفيإذا مل  د املمّل -1
 .أ م ر  

للعجيف عنذه   إليهر له ال ال ل مل يليّس هوزد املاة ولمّن إذاما  -2
عمذ    ارتمذاب فذه علذى   كو لل ّق ،- مذثالً  -تم ينًا لشذل  أ كطرافذه   

 .املاة املباحذاة مغص ب ي زد فيه ف أ إم كاللصّرحمّر
شذو  آخذر    خاف العطذ  علذى ذفسذه كو علذى كيّ     إذاما  -3

لرفذذن  يمذذا يمفذذومل يمذذن لديذذه مذذن املذذاة ه كمذذر ، ويهّمذذ بذذه يذذرتب 
 .ة معًاالعط  والطهارة املاحّي

 ليفمن الغسذ  كو ال ضذ ة   نسال يّلضاق ال قت حبيث  إذا ما -4
  .وأل اة الصالة بلمامها أ ال قت

كذذان حتصذذي  املذذاة للغسذذ  كو ال ضذذ ة كو اسذذلعماله    إذامذذا  -5
 .لهحتّم فال يلعارال ي  احلّد إىلة ماً  للحر  واملشّقيفمسلل فيهما
ال ساحم اسلعمال املاة أ ال ض ة كو الغسذ  وازذب    إذا ما -6



 

 

سًا ومل يمن كان بدذه كو ث به ملنّج إذاكما  ،ةّياألهّمعنهما أ  ّ يق
 هّذذ ، فنمذن اخلبذث واحلذدث معذاً     للطهذارة  يمذا يمفذ  عند  مذن املذاة   

م بذداًل عذن   ويلذيمّ  ،من املاة أ رفن اخلبذث  هما لديسلعم  ي حينئٍ 
 .يالغس  ويصّلض ة كو  ال

املذاة أ الغسذ     اسلعمالخاف على ذفسه الضرر من  إذا ما -7
، كو ييفيذذد أ مرضذذه ب لذذه مرضذذًايسذذّباسذذلعماله  ّن، ألكو ال ضذذ ة

 .كو يطي  كمد ، د ويعّق
مذذن الذذرتاب  األر م مبطلذذق وزذذه اللذذيّم يصذذّ  (:50مسذذألة )

لذ ق شذية   ليفومًا اعلبذار ع  األح طو .والرم  واحلجر وغري ذلك
 م على احلجذر األملذ  الذ ي ال   الليّم يفيفال   ،م به باليدليّما ُيّم

 .غبار عليه
 : م كم رّم ب أ اللي (:51مسألة )
 ،ويمفي وضعهما كيضذاً  ،األر ني على ضرب باطن المّف -1

  .ليفومًا كن يم ن ذلك  فعة واحدة األح طو
ني مذن  بذالمفّ  - األحذ ط  وهم ا اجلبينني على -بهة مس  اجل -2

  .ىل احلازبنيإو األذفكعلى  إىلقصا  الشعر 
اليمنذى مذن    ليسرى متذام ظذاهر المذفّ   ا املس  بباطن المّف -3

اهر ظذ املسذ  ببذاطن اليمنذى متذام     ُثذّم   كطذراف األالذابن،   إىلاليفذد 
 .اليسرى



 
 

 

 : م كم ريشرتط أ الليّم :(52مسألة )
  .م مع ورًا من الغس  كو ال ض ة كما مّرليّمكن يم ن امل -1
  .مه اخلض ع هلل تعاىلكن ين ي بليّم -2
ال بذذه طذذاهرًا ومباحذذًا وغذذري مذذيفو  مبذذا   ممذذا يلذذيّمكن يمذذ ن  -3

 .- مثاًل كنشارة اخلشب - م بهالليّم ّ يص
 علذذذى األسذذذف  إىلكن يمذذذ ن مسذذذحه اجلبهذذذة مذذذن األعلذذذى  -4

 . األح ط
عن اسلعمال املاة اليأس من سوال ع ر   إال من مكن ال يليّم -5

وازذب آخذر لذه     الة كو ألّيمذه للصذ  قب  اذلهاة ال قت إذا كذان تيمّ 
  .  وقت حمّد

  .نم بنفسه من اللمّمكن يباشر الليّم -6
 بينهمذذا مبذذا خيذذ ّ  فذذال يفصذذ   ،مكفعذذال اللذذيمّ كن يلذذابن بذذني   -7

 . بامللابعة عرفًا
 - نيكي باطن المّف - به  ما ميسهناك حاح  بني  نال يم كن  -8

  .- نيكي اجلبهة وظاهر المّف - وما ميسحه
 .رىذه اليمنى قب  اليسوكّفه اليمنى، كن ميس  زبهله قب  كّف -9
رتفذن عذ ر  أ   اُثذّم   م لعذ ر ى مذن اللذيمّ  مذن الذلّ   :(53مسألة )

 .عا تهاإمل هب عليه  ال قت كو أ خارزه



 

 

ُثذذّم  لعذذ ر - كاجلنابذذة - بذذاألكام احملذذدث تذذيّم إذا :(54مسذذألة )
 إن أّضذ فيل  ،مه البدي  عن الغسذ  مل ينلقض تيّم باألالغركحدث 

 .تيّمم بداًل عن ال ض ة الإو ،كممنه ذلك
  



 
 

 

 

 الفصل الثاني

 يف الطهارة من اخلبث

 : وهي ،عشرةالنجسة  األشياة (:55مسألة )
حي ان حيرم كك   وب ل وغاح  كّ  ،وغاحطه اإلذسانل ب  -1،2

ة كي يندفن منه الدم بقّ  -كاذت هل ا احلي ان ذف  ساحلة  إذاحلمه 
كذان ذا حلذم    إذاله ذف  سذاحلة   تما ليسوهم ا ب ل ، - عند ذحبه

فضالته  ككله الطاحر فنّنويسلثنى من احلي ان احملّرم . األح طعلى 
 طاهرة.

وك لك كزيفا ها  ،حي ان له ذف  ساحلة اإلذسان وكّ ميلة  -3
  .املقط عة منها حال احلياة

ن كذان  إحيذ ان ذي ذفذ  سذاحلة و    كذ ّ  وميّن ،اإلذسان ميّن -4
  .األح طمأك ل اللحم على 

حي ان ذي  ومن زسد كّ  ،اإلذسانالدم اخلار  من زسد  -5
 .ذف  ساحلة

 .يالملب الّا -6
 .ياخلنيفير الّا -7
  .األح طعلى  (البرية)اع قَّالُف ا، ويلحق بهاخلمر -8
 .المافر غري املسيحي واليه  ي واجمل سي -9



 

 

ككذذ  عذذذ رة   الذذ ي تعذذّ     :وهذذ   ،عذذرق احليذذ ان اجلذذالل    -10
  .اإلذسان

 مذذا إىلاملذذ ك رة  األشذذياةتنلقذذ  النجاسذذة مذذن    (:56مسذذألة )
ا مذذن وكّمذذ ،نيمذذن وزذذ   الرط بذذة املسذذرية أ كحذذد امللالقذذي ايالقيهذذ

  .املالقي إىلهما كو وز   النداوة احملضة فال تنلق  النجاسة فزفا
 بالشرط ه  إىل ما يالقيلنّجملتنلق  النجاسة من الشية ا وكيضًا

 .بني املالقي وعني النجاسة  ثالث وساح  ال من تعّدإ ،مامللقّد
سذذذة امللنّج لألشذذذياة دمذذذا يعيذذذ كي  -را  ّهذاملطذذذ :(57مسذذذألة )

 :عشر ثناا - طهارتها
: ت مصا ر مهما كاذ - كي املاة االعليا ي -املاة  :لاألّور طّهملا

 .(املذذاة املطلذذق ) ويصذذطل  عليذذه بذذذ  ،..اآلبذذار ،األمطذذار، األذهذذار
كماة ال ر   - خرلف  آ إىلكي ال ي يضاف  - ويقابله املاة املضاف

  .العنبان وماة وماة الرّم
 .وغري معلصم: معلصم واملاة املطلق على قسمني

 إذاال مبالقاة النجاسة إ  ال يلنّجاملاة ال ي  :واملاة املعلصم ه 
 .ر ل ذه كو طعمه كو راححلهتأّث

  مالقاتذذه   مبجذذّراملذذاة الذذ ي يلذذنجّ  :صذذم هذذ  لواملذذاة غذذري املع
 .الثالث حدى الفاتهر بها إن مل تلأّثللنجاسة وإ

 : املعلصمة هيوامليا  



 
 

 

 امذ  المذرّ وحجذم   -ًا فصذاعدًا  كذرّ  غمذا بلذ   :وهذ   ،املاة المذثري  -1
البيذ     إىلالذ ي يصذ     اإلسذالة  ةكمذا  ،- لرتًا تقريبذاً  384يعا ل 
 .امليا  ا  ضّخمن حمّط كو المبريةاذا  امليا  من خيّف

 ماة البئر -2
 .واجلداول والعي ن األذهار كميا  ،املاة اجلاري -3
 .املطر كثناة هط لهماة  -4

 واألواذذي  الصذغرية  األحذ ا  ميذا    :وامليا  غذري املعلصذمة هذي   
 الذذ  يقذذّ  - غذذري مذذاة البئذذر - والقنذذاذي وحن هذذا مذذن امليذذا  الراكذذدة 

 .(املاة القلي ) ويصطل  عليه بذ، المّر مقدارها عن حجم
كثريًا كذان كو   -غس  باملاة  إذا  ملنّج يطهر كّ  (:58 مسألة)
كذان الغسذ     إذامذاة الذلطهري عنذه     اذفصذال ة واحذدة مذن   مّر - قلياًل

 :من ذلكى وتسلثن .باملاة القلي 
هذا  ّذفن ،سة باخلمر كالقناذي والمؤوس وغريهذا امللنّج األواذي -1

 .ا ثالث مّر باملاةتغس  
هذذا ّذفن ،مذذا  فيهذذا اجلذذرذ كو ولذذغ فيهذذا اخلنيفيذذر    إذا األواذذذي -2

 .ا سبن مّرتغس  
هذا تطهذر   ّذفن ،هذا بلسذاذه  ولغ فيها الملذب كو لطع  إذا األواذي -3

فيهذا لعذاب    وقن وإذا .تنيغسلها باملاة مّرُثّم  اًلمبسحها بالرتاب كّو



 

 

 ليفومذذًا كن  األح طسذذاحر كعضذذاة بدذذذه فذذ  بفذذم الملذذب كو باشذذرها  
  .ا تغس  باملاة ثالث مّرُثّم  اًلكّو متس  بالرتاب

 ياين مل يلغّ الرضيعة الل لرضين كو سة بب ل النّجملا األشياة -4
مذا  عليهذا املذاة مبقذدار     ه يمفذي أ تطهريهذا كن يصذبّ   ّذذ نف ،بالطعام

 .ككثر من ذلك إىل ةوال حاز ،مب ضن الب ل  حيي
ه ّذذ نف ،- غري ب ل الرضذين  -   بالب لالبدن كو الث ب امللنّج -5

 .تنيواملاة القلي  مّر مباة المّرو ،ةيغس  باملاة اجلاري مّر
ه عذ بغري اخلمر وول غ الملذب ولط  -سة امللنّج األواذي اخ   -6

هذا تطهذر بغسذلها باملذاة القليذ       ّذفن ،- وم   اجلرذ وولذ غ اخلنيفيذر  
وهمذ ا لذ  غسذلت باملذاة المذثري كو املذاة اجلذاري كو         ،ا ثالث مّر

  .األح طاملطر على 
عليهذا   ّرومذا يسذلق   األر ر هذا تطّهذ  ّذفن ،الشم  :ر الثاذياملطّه

 واألشذجار  واألخشذاب  األبذ اب  روال تطّهذ  ،من األبنية واحليطذان 
علذذى  األر القاحمذذة علذذى   األشذذياةحنذذ  ذلذذك مذذن   و وكوراقهذذا

 .األح ط
سوال عذني النجاسذة    إىل باإلضافة - بالشم  ويعلا أ اللطهري

 .شروق الشم  عليه إىلاملسلند  هزفاف -  ورط بة اجلسم امللنّج
النجاسذة عذن بذ اطن اإلذسذان غذري       سوال عذني  :ر الثالذث املطّه

فيفوال الدم عن  اخ  الفم واألذف  ،وعن زسد احلي ان ،احملضة



 
 

 

 ،كو األذن ي زذذب طهارتهذذا مذذن  ون حازذذة إىل تطهريهذذا باملذذاة    
  .  سوال النجاسة عنهوهم ا يطهر زسد احلي ان مبجّر

باملشي قدم واحل اة ر باطن الها تطّهّذفن ،األر  :ر الرابناملطّه
بشرط كن تيفول عنهما النجاسذة العالقذة بهمذا     ،كو املس  بها عليها

  .ة املشي كو املس  من  ون ميفي  آخربنف  عملّي
 :وهلا م ار  ،ةاللبعّي :ر اخلام املطّه
خذاًل تبعذًا الذقذالب اخلمذر      اذقلبذت  إذا رذذاة اخلمذ  إطهذارة  : منها

 .ذاتها
باملذذاة القليذذ  تبعذذًا    طهذذارة يذذد غاسذذ  الثذذ ب امللذذنجّ  :ومنهذذا

  .لطهارة الث ب
 .ر للمافر احملم م بالنجاسةه مطّهّذفن ،اإلسالم :ر السا ساملطّه
 إذاه ّذذذفن ،يفاملمّيذذ بذذة املسذذلم البذذالغ كو الصذذيّبَغْي :ر السذذابناملطّهذذ

ذلذك   دَّغاب عنه ُعُثّم  أ حياسته كو ساحر ما هكو لباس  بدذه تنّج
 .قيامه بلطهري حلم  ا إذا  طاهرًا امللنّج

 البذذذذّق إىل اإلذسذذذذان م  كاذلقذذذذال ،االذلقذذذذال :ر الثذذذذامناملطّهذذذذ
 إذاهذا  فنّذ ،والاغ ث وحن هما من احلشرا  الذ  ال م هلذا عرفذاً   

مذم بطهذارة مذا ي زذد     للذت حُ ُقُثذّم   أ ز فهذا  سلقّرت الدم وامّص
  .فيها من الدم

شذية   إىلشذية  ل ويقصذد بهذا تبذدّ    ،االسذلحالة  :ر اللاسناملطّه



 

 

 ،ق كزيفاحذه الذفله كو تفذرّ  و مسذه ك ل اتبّد  ال جمّر ،خر خمللف عنهآ
ه يصذذري ّذذذفن ،حذذرتق والذذار رمذذا اً ا إذا  هلذذا اخلشذذب امللذذنجّ اومث

  .طاهرًا ب لك
خذذرو  الذذدم باملقذذدار الطبيعذذي مذذن احليذذ ان     :ر العاشذذراملطّهذذ

ه حيمذذم معذذه بطهذذارة الذذدم البذذاقي أ  ّذذذ، فنةبطريقذذة شذذرعّي ىاملذذ ّك
 .احلي ان اخ  

 . ها تطهر ب لكّذ، فناخلمر خاًل اذقالب :ر احلا ي عشراملطّه
منذن مذن    إذاه ّذذ فن ،احلي ان اجلذالل  اسلااة :ر الثاذي عشراملطّه

حمذذم  زذالالً  حي اذذذًاها عذذن ك ذذه  مبضذيّ ة خيذذر  ككذ  النجاسذذة مذدّ  
  .هوغاحطبطهارة عرقه وب له 



 
 

 

  

 أحكام الصالة
قذال اهلل   ،عليهذا  اإلسذالم حدى الدعاحم ال  بين الصالة هي إ

 .[مئ خئ حئ جئ يي ىي ني] :تعاىل
َوَوْزذُه   ،ٍة َوْزٌه ِلُم ِّ َشْي) :ه قالكّذ  وأ احلديث عن النيّب

ال َيَناُل َشَفاَعِلي ) :قال ه وأ حديث آخر كّذ (،ِ يِنُمُم الصَّالُة
 .(َمِن اْسَلَوفَّ ِبَصالِتِه

 :  وهي  ،ةهي الصل ا  الي مّي ازبةالصل ا  ال  وكهّم
 .: ركعلانالالة الصب  -1
  .: كربن ركعا الالة الظهر -2
 .: كربن ركعا الالة العصر -3
 .: ثالث ركعا الالة املغرب -4
 .: كربن ركعا الالة العشاة -5

ة أ السذذفر وأ حالذذة اخلذذ ف بشذذروط وتقصذذر الصذذالة الرباعّيذذ
 .نةمعّي

ليلذة بذأربن وثالثذني    اليذ م وال   أ ّفذ اللن يسذلحبّ  :(59 مسألة)
 :ركعة كما يلي

  .مثان ركعا  قب  الالة الظهر -1
  .مثان ركعا  قب  الالة العصر -2



 

 

 .كربن ركعا  بعد الالة املغرب -3
وحتسذذبان ركعذذة ، ركعلذذان بعذذد الذذالة العشذذاة مذذن زلذذ س   -4

 .واحدة
خذر  آبهذا أ   اإلتيذان  األفضذ  و ،(الالة الليذ  )مثان ركعا   -5

 .الفجراللي  قبي  
 .(الشفن)ركعلان بعد الالة اللي   -6
 .(ال تر)ركعة بعد الالة الشفن  -7
   .ركعلان قب  الالة الصب  -8

 .ها ركعة واحدةّذال الالة ال تر فنإ ،والن اف  ركعلان ركعلان
 إىلوقت الالة الصب  من طل ع الفجر الصذا ق   (:60مسألة )

 إىلوقذذت الذذالة الظهذذرين مذذن سوال الشذذم    و ،طلذذ ع الشذذم 
ين ووقذت الذالة العشذاة    ،غروبها مذن تقذديم الظهذر علذى العصذر     

بذني   مذا  منلصذف  كي - ذصذف الليذ    إىلل املغذرب  للمولار مذن كوّ 
 .- غروب الشم  وطل ع الفجر

 حّلذى  اخليذاراً ف الذالتي املغذرب والعشذاة    املمّلذ  مل يصّ  وإذا
يهما قبذ  كن يطلذن الفجذر    كن يصذلّ  وز بذاً  األح طذلصف اللي  فا

و ذذب تقذذديم الذذالة املغذذرب علذذى  .والقضذذاة األ اةة ذّيذذ مذذن  ون
 .العشاة أ احلاللني

كي املمذان الذ ي تقذن فيذه      - القبلذة  اسذلقبال  ب  :(61مسألة )



 
 

 

ا الن اف  فال يعلا فيها وكّم .أ الصل ا  ال ازبة - مةالمعبة املعّظ
 األحذ ط و ،الركذ ب  املشذي كو حذال  ف املمّلذ اهذا  كّ  إذااالسلقبال 

االسذذلقرار علذذى  اهذذا حذذال  كّ  إذاليفومذذًا رعايذذة االسذذلقبال فيهذذا    
 . األر 

زهذذة القبلذذة  زهذذة مذذا هذذي ف كّنعلقذذد املمّلذذا إذا (:62مسذذألة )
بذني   حنرافه عنهذا مذا  ان كان نف ،ذمشف له اخلالفاُثّم  إليها ىفصّل

حنرافذه ككثذر مذن ذلذك     ا وإن كان ،ت الالتهاليمني والشمال الّح
مل  إذااجلهة املعاكسة جلهة القبلة كعا  الصالة  إىلكو كاذت الالته 

 .فال  ب القضاة اذقضاحها من وكّم ،ال قت بعُد ضينق
الظفذذذر  حّلذذذى صذذذالة طهذذذارة البذذذدنالتعلذذذا أ  (:63 مسذذذألة)

 ال بأس بنجاسة ما ال ،ذعم .كما تعلا فيها طهارة اللباس ،والشعر
عذة بشذرط كن   وحد  كن يم ن ساترًا للع رة كذاجل رب والقبّ  ييمف

مذن سذ  العذني كالملذب      وال ،و ًا من امليلذة النجسذة  مّل نال يم 
  أ حذذال الصذذالة كذذأن  حبمذذ  امللذذنّج سوال بذذأ .األحذذ طعلذذى 

  .ي ضن أ اجليب
البأس بنجاسذة البذدن واللبذاس مذن  م اجلذروح       (:64مسألة )

 ،بذه  ا يعلذدّ ولمن يعلا أ اجلذرح كن يمذ ن ّمذ    ،والقروح قب  الاة
 ة فيليفم تطهريها. وكما اجلروح اجليفحّي

 إذاخ البدن كو الث ب بالذدم  ه س الصالة من تلّط (:65ألة سم)



 

 

 ،ويسلثنى من ذلك  م احلذيض  ،اإلبهاممن عقد  كقّ   كان مقدار
 م النفذذاس وكيضذذًا  م سذذ  العذذني وامليلذذة وغذذري مذذأك ل اللحذذم و 

 .األح طواالسلحاضة على 
علم ُثّم  زاهاًل بنجاسة البدن كو الث بى الّل إذا (:66مسألة )

أ  شذذّك إذا ،ذعذذم .ت الذذالتهبهذذا بعذذد الفذذراغ مذذن الصذذالة الذذحّ  
وزذدها بعذد   ُثذّم   ساسله قب  الدخ ل أ الصالة ومل يفح  عنها

 .األح طعا تها على إالفراغ من الصالة وزبت عليه 
هذا كاذذت م زذ  ة    علم بالنجاسة أ كثناة الصالة وعلذم كذّ  وإذا

ا مذن  وكّم ،سعة ال قت كن يسلأذفها من األح طقب  الدخ ل فيها ف
كممنه اللجنب عنها مذن  ن نف ، راك ركعة واحدةعن إ حّلى ضيقه

 -االسذلقبال  خالل بكذاإل  - من منافيا  الصالة شيئًافع   ون كن ي
الذذالته  ى مذذن النجاسذذة وتصذذّ ال الذذّلإو ،الذذالته فعذذ  ذلذذك وكمّت

 .كيضًا
 حّلذى بهذا   فلم يهذلمّ  هكو لباسعلم ساسة بدذه  إذا (:67مسألة )

 .األح طى فيها كعا  الالته على الّلُثّم  ذسيها
 ميهبقسذ  -هذب أ الصذالة الطهذارة مذن احلذدث       (:68مسألة )

  .م أ كحمام الطهارةكما تقّد -األالغر واألكا 
 فال تصّ  ،ن مباحًاي كن يم أ ممان املصّل علاي (:69مسألة )

 األر كاذذذت  وإذا .األحذذ طالصذذالة أ املمذذان املغصذذ ب علذذى  



 
 

 

مل هذيف   احلالذة  اذعمستها فرشت بفراش مغص ب كو مباحة ولمّن
 . الصالة عليها

فيذذه اخلمذذ  ومل   تمذذا ثبذذ أ حمذذم املغصذذ ب   (:70مسذذألة )
بغريهذا   وكف فيذه بالصذالة   لذه اللصذرّ   حال يبذا ه ّذذ نف ،خيرزه الاحبه

  .هس  إخرا قب  
وال  ،د اجلبهة أ حال السذج   مسَج ةتعلا طهار (:71مسألة )
 إىل يال تسذر كاذت ساسلها  إذاطهارة ساحر م اضن الصالة  تعلا

 . كو املالباجلسد 
 ركة على الرز ملم اتقّد - األح طعلى  -س ال    (:72 مسألة)

ر ب  يلذيفم تذأخّ   ، احهما الصالة أ ممان واحدك وال حماذاتهما عند
 ركة عذن الرزذ  حبيذث يمذ ن م ضذن زبهلهذا أ حذال السذج          ملا

كو يم ن بينهما حاحذ    ،ل  الرز  أ ه   احلاكبحماذيًا مل ضن ر
  .كو مسافة ككثر من عشرة كذرع ،كاجلدار

وهذي أ الرزذ :    ،ةيعلا أ الصالة سذرت العذ ر   (:73مسألة )
مجيذن بذدذها عذدا ال زذه      :ةركملذ وأ ا ،والبيضلان والدبرالقضيب 

 ،اخلمار حينما تسدله على الدرها وحنرها  ال يسرتال ي باملقدار 
 .كول زيفة من الساقني إىلوالقدمني  ،اليفذدين إىلني وعدا المّف

ع رتذه   ّني وهذ  أ كثنذاة الصذالة ك   علم املصّلإذا  (:74 ةمسأل)



 

 

كيضًا  كما تصّ  ،الالته سرتها وتصّ  إىلسرت وزبت املبا رة مل ُت
 .كان االذمشاف بعد الفراغ من الصالة إذا

 : ي كم رعلا أ لباس املصّلي (:75مسألة )
  .دمكما تّق الطهارة -1
 .ليفومًا األح طكان منه ساترًا للع رة على  ما إباحة -2
لذذد كج -هذذا احليذذاة  كزذذيفاة امليلذذة الذذ  حتلّ  مذذن نال يمذذ كن  -3

سذ اة ككذان يمفذي ل حذد       ،-ة ّيعاحلي ان امل ب ح بطريقة غري شر
 . األح ط ىعل الكن يم ن ساترًا للع رة كم 

 وال - كالثعلذذب - مصذذن عًا مذذن كزذذيفاة السذذباع  نال يمذذ كن  -4
وهذ ا   ،األحذ ط علذى   - كاألرذذب  - كك  حلمهذا  سال   ا ّم غريها

 .غري  وال يعّمكن يم ن ساترًا للع رة  يما يمفشرط أ خص   
 إىلمذذذن احلريذذذر الطبيعذذذي اخلذذذال  بالنسذذذبة     نال يمذذذ كن  -5

 الرزال.
اخلذال  بالنسذبة    غذري  مذن الذ هب اخلذال  كو    نال يم كن  -6

 .لاالرز إىل
ل احيرم لب  ال هب واحلرير الطبيعي على الرز (:76مسألة )

ن بالذ هب  هلم تذرك اللذيفيّ   األح طب   ،أ غري حال الصالة كيضًا
 .مطلقًا

  



 
 

 

 

  األذان واإلقامة

 ،ةبالصل ا  الي مّيذ  اإلتياناألذان قب   ّبيسلح (:77 مسألة)
 :لهوكيفّي

 .ُرَبْكَك اهلُل، ُرَبْكَك اهلُل، ُرَبْكَك اهلُل، ُرَبْكَك اهلُل
 .اهلُل ِإال َهَكْشَهُد َكْن ال ِإل ،اهلُل ِإال َهَكْشَهُد َكْن ال ِإل

 .ُمَحمَّدًا َرُس ُل اهلِلَكْشَهَد َكنَّ  ،َكْشَهَد َكنَّ ُمَحمَّدًا َرُس ُل اهلِل
 .الصَّالِةَحيَّ َعَلى  ،الصَّالِةَحيَّ َعَلى 
 .الَفالِحَحيَّ َعَلى  ،الَفالِحَحيَّ َعَلى 
 .الَعَمِ  َخْيِرَحيَّ َعَلى  ،الَعَمِ  َخْيِرَحيَّ َعَلى 

 .ُرَبْكَك اهلُل ،ُرَبْكَك اهلُل
 .اهلُل ِإال َهال ِإل ،اهلُل ِإال َهال ِإل

لذة للشذها ة   املذؤمنني مممّ  وإمذرة بال اليذة   والشها ة لعلي 
  .األذانمن  ها ليست زيفةًاة أ ذفسها ولمّنمسلحّببالرسالة و

ذان وقبذذ  الشذذروع أ عذذد األاإلقامذذة ب تسذذلحّب (:78مسذذألة )
 : لهاوكيفّي ،الصالة
 .ُرَبْكَك اهلُل، ُرَبْكَك اهلُل

 اهلُل. ِإال َهَكْشَهُد َكْن ال ِإلاهلُل،  ِإال َهَكْشَهُد َكْن ال ِإل
 .َكْشَهَد َكنَّ ُمَحمَّدًا َرُس ُل اهلِل، َكْشَهَد َكنَّ ُمَحمَّدًا َرُس ُل اهلِل



 

 

 .الصَّالِةَحيَّ َعَلى الصَّالِة، َحيَّ َعَلى 
 الَفالِح.َحيَّ َعَلى الَفالِح، َحيَّ َعَلى 
 الَعَمِ . َخْيِرَحيَّ َعَلى الَعَمِ ،  َخْيِرَحيَّ َعَلى 

  .َقْد َقاَمِت الصَّالُة ،َقْد َقاَمِت الصَّالُة
 .رَبْكَك اهلُل، ُرَبْكَك اهلُل

 .اهلُل ِإال َهال ِإل
لذة للشذها ة   املذؤمنني مممّ  وإمذرة بال اليذة    والشها ة لعلي
 .األذانم أ بالرسالة كما تقّد

 
 أجزاء الصالة وواجباتها

 وهي: 
 .عًا هلل تبذذارك وتعذذاىلبالصذذالة ختّضذذ اإلتيذذانومعناهذذا  ،ةالنّيذذ -1

 .نال اللساها من كعمال القلب ّذفن ،ة لف  كالاًلولي  للنّي
بهذا   اإلتيانمن  ّدُب وال (،اهلُل َكْكَبر) اظهولف ،اإلحرامتمبرية  -2

 .بطلت (كااو هللا) :فل  قال ،على النه  العربي ما ًة وهيئًة
بها أ حال القيام  اإلتيان اإلحراميعلا أ تمبرية  (:79مسألة )
ليفومًا رعايذة االسذلقالل فيذه كيضذًا      األح طو ،من االسلقرار اللاّم

  .ماة على شية كالعصا واجلداربعدم االّت
 ،ى زالسذاً ي مذن القيذام الذلّ   املصذلّ  نمل يذلممّ  إذا (:80مسألة )



 
 

 

يسذر مذن   األ كو األميذن ى مضذطجعًا علذى زاذبذه    ن الّلن مل يلمّمنف
من  األيسرعلى  األمينتقديم اجلاذب  األح طو ،القبلة إىله الل ّز

ى مسذللقيًا علذى قفذا     ن من ذلك كيضًا الّلمل يلمّم وإذا ،مماناإل
 .القبلة إىلورزال  

، وسذذ رة كاملذذة وهذذب فيهذذا تذذالوة سذذ رة الفاحتذذة ،القذذراةة -3
مذذذن ذلذذذك حذذذاال  املذذذر     ىوتسذذذلثن .األحذذذ طبعذذذدها علذذذى  

ه ّذذذنف ،وحن هذذا مذذن مذذ ار  الضذذرورةواالسذذلعجال وضذذيق ال قذذت 
 .  س االقلصار فيها على قراةة س رة احلمد وترك السذ رة الثاذيذة  

 .والثاذية قب  الرك ع األوىلالقراةة الركعة  وحمّ 
ن القذذراةة الذذحيحة مذذن  ون حلذذن كن تمذذ  ذذب  (:81مسذذألة )

لمذا   -ن ن مل يلمّمنف ،مهاالقراةة يليفمه تعّل نال حيس، فمن وخطأ
 .بالقراةة على ال زه امللح ن ازليفك -ه كو لغري ذلك سّن

ة رزذذال قذذراة لعلذذى ا - األحذذ طعلذذى  - ذذب  (:82مسذذألة )
 وقراةتهمذذا ،املغذذرب والعشذذاة السذذ رتني زهذذرًا لصذذالة الصذذب  و  

 ،اجلهذذر علذذى النسذذاة  بوال  ذذ .لصذذالتي الظهذذر والعصذذر  خفاتذذًاإ
أ الذالتي الظهذر    خفذا  اإل - األحذ ط على  - ولمن  ب عليهّن

 كذكذذارأ سذذاحر  واإلخفذذا ي بذذني اجلهذذر ر املصذذّلويلوّيذذ .والعصذذر
 .عدا اللسبيحا  أ الركعلني الثالثة والرابعة كما يأتي ،الصالة

خفذا  كو كخفذت   ي أ م ضن اإلزهر املصّل إذا (:83مسألة )



 

 

 وإذا .ت الذالته أ م ضن اجلهر زهاًل منه باحلمم كو ذسذياذًا الذحّ  
ويأتي ب ظيفله أ  ىما مض ر كثناة القراةة الّ علم باحلمم كو ت ّك

    .الباقي
ي أ الركعة الثالثة من الالة املغذرب  ر املصّليلوّي (:84مسألة )

من الالة الظهر والعصر والعشاة بذني قذراةة    األخريتنيوالركعلني 
 ُسذذذْبَحاَن اهلِل) :أ اللسذذذبي  كن يقذذذ ل يو ذذذيف .واللسذذذبي  احلمذذذد

 األحذذ طو، دةحذذة وامذذّر (َكْكَبذذُر َواهلُل اهلُل ِإال َهَوال ِإلذذ َواحَلْمذذُد هلِل
 إىلاالسذذذذلغفار  إضذذذذافة ألوىلا ا كّنكمذذذذ ،ا مذذذذّر ثذذذذالث األوىل

 .اللسبيحا 
واللسذبيحا  أ  خفا  أ قراةة احلمد اإل األح طعلى  و ب

إذا ال إخلار احلمد جلهر بالبسملة ل  ا  س ا ،ذعم .هاتني الركعلني
لذه اجلهذر بهذا     سال  ذ  ه ّذذ نف ،كان خلف اإلمذام أ الذالة اجلماعذة   

 .األح طعلى  حينئٍ 
القيام  اعلبارحمم القراةة واللسبيحا  من زهة  :(85مسألة )

  .اإلحرامأ تمبرية  مما تقّدواالسلقرار واالسلقالل فيها 
  :ويعلا فيه كم ر ،الرك ع -4
 .الركبة إىل األالابنمبقدار تص  كطراف  االحنناة -ك

ومذن   ،بأن يركن وه  قاحم على رزليه ،القيام قب  الرك ع -ب
 .كان عازيفًا عن القيام  يفيه الرك ع زالسًا



 
 

 

ُسذْبَحاَن َربِّذَي   ) كو ،ثالثذاً ( هللا اَنَحْبُسذ ) ويمفي فيذه  ،ال كر - 
 اة ويعلذا املمذث حذال الركذ ع أل     .ة واحذدة مذرّ  (الَعِظْيِم َوِبَحْمِدِ 

ي قبذ  كن  بذدن املصذلّ   اسذلقرار كما يعلا  ،ال ازب مبقدار  ال كر
يرفن ركسه منه ول  أ حال عدم االشلغال بالذ كر ال ازذب علذى    

  .األح ط
ويعلذا فيذه االذلصذاب وكذ ا االسذلقرار       ،القيام بعد الرك ع - 

  .األح طعلى 
 : ويعلا فيه كم ر ،تنيوه  وازب أ ك  ركعة مّر ،السج   -5
ان اجلبهذذذة والمّفذذذ  :وهذذذي ،كن يمذذذ ن علذذذى سذذذبعة كعضذذذاة   -ك

 .من الرزلني واإلبهامانوالركبلان 
 ،دى من اجلبهة على املسذجَ ازب وضن املسّم ال (:86مسألة )

عرفذًا   اباطنهمذ ني اسليعاب ومن المّف ،األمنلةطرف ق بقدر ويلحّق
ومذن   ،ىومذن الذركبلني مبقذدار املسذمّ     ،األحذ ط ممان على من اإل

 .األوىل األح طعلى  اطرفاهم اإلبهامني
د اجلبهذذة كعلذذى مذذن م ضذذن الذذركبلني     مسذذَج نال يمذذ كن  -ب

 .ةمكالابن مضم  كربعة منه مبا ييفيد على  وال كسف واإلبهامني
كو   مذذا يؤكذذد اجلبهذذة كرضذذًا كو ذباتذذًا غذذري  كن يمذذ ن مسذذَج - 

 وذذذ  مذذذنس املّلاعلذذذى القرطذذذ اخليذذذارًاالسذذذج    و ذذذ س . يلذذذب
ال ا ا ّمذ مذ ان  ون غريهوذ  مذن القطذن والمّلذ    املّل اوهمذ  اخلشب، 



 

 

  .السج   عليه ّ يص
فذذال  ذذ س وضذذعها علذذى  ،ًاد اجلبهذذة مسذذلقّركن يمذذ ن مسذذَج - 

 .ال ح  وحن  
 أ املسذألة  مذرّ  كمذا  ،د اجلبهة طاهرًا ومباحذاً كن يم ن مسَج -هذ

(71). 
 كو ،ا ثذالث مذرّ  ( اهلل اَنَحْبُسذ ) ويمفي فيه ،اإلتيان بال كر -و

ويعلذا املمذث حذال     .ة واحذدة مّرَوِبَحْمِدِ ( ُسْبَحاَن َربَِّي اأَلْعَلى )
 . ذظري  أ الرك ع ال ازب كما مّر ركال  أل اةالسج   

ا زلسذذذة االسذذذرتاحة بعذذذد وكّمذذذ .تنياجللذذذ س بذذذني السذذذجد -س
 .على االحلياط الليفومي السجدة الثاذية ف ز بها مبيّن

 ،وه  وازب أ الركعة الثاذية أ مجين الصذل ا   ،داللشّه -6
وأ الرابعذذة مذذن الظهذذرين  ،وأ الركعذذة الثالثذذة مذذن الذذالة املغذذرب

 ال َوْحذَد ُ  اهلُل ِإال َهَكْشذَهُد َكْن ال ِإلذ  ) :و يفي فيه كن يقذ ل  .والعشاة
 َعَلذى  اَلذ ِّ  ُهذمَّ َكْشذَهُد َكنَّ ُمَحمَّذدًا َعْبذُدُ  َوَرُسذْ ُلُه، اللّ    َو َلذُه،  َشِرْيَك
 .(ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد

واجلل س حالذه   ،د ك ا   الحيحًايعلا أ اللشّه (:87 مسألة)
 .والطمأذينة عند االشلغال بال كر ،من القدرة عليه

ويعلذا   ،الذالة وآخذر كزيفاحهذا    وه  وازب أ كّ  السالم، -7
 .دمذن الطمأذينذة كمذا أ اللشذهّ    وأ حال اجللذ س   ،ك ا   الحيحًا



 
 

 

 األحذذ ط ولمذذّن ،(السَّذذالُم َعَلذذْيُمْم) :يقذذ ل نكالسذذالم  أ يويمفذذ
السَّذذذالُم َعَلْيذذذَك َكيَُّهذذذا النَِّبذذذيُّ َوَرْحَمذذذُة اهلل   ) :كن يقذذذ ل واألفضذذذ 

السَّالُم َعَلذْيُمْم   ،الصَّاِلحِيَن اهلل ِعَباِ السَّالُم َعَلْيَنا َوَعَلى ، َوَبَرَكاُتُه
 .(َوَرْحَمُة اهلل َوَبَرَكاُتُه

بذذة الصذذالة مرّت ب ازبذذا  اإلتيذذانفيعلذذا  ،الرتتيذذب واملذذ االة -8
بذال فاالذ     -هذا  ، كمذا تعلذا املذ االة بذني كزيفاح    معلى النه  امللقذدّ 

حبيذذذث ينطبذذذق علذذذى جمم عهذذذا عنذذذ ان   - كذذذبري بذذذني زذذذيفة وآخذذذر 
 اإلكثذار بامل االة تط ي  الرك ع والسذج   كو   وال يضّر .(الصالة)

  .كو قراةة الس ر الط ال وحن  ذلك األذكارمن 
ة ة مذذّرمجيذذن الصذذل ا  الي مّيذذ أ وهذذ  مسذذلحّب ،القنذذ   -9

فيذه ذكذر    وال يعلا ،، وم قعه قب  الرك ع من الركعة الثاذيةواحدة
ي بذني  وىل كن  مذن فيذه املصذلّ   ألاو ، عذاة  ويمفي فيه كّ  ،خاّ 

والذذذدعاة لنفسذذذه    والصذذذالة علذذذى الذذذنيبّ   الثنذذذاة علذذذى اهلل 
 .وللمؤمنني

 

 مبطالت الصالة
 : مبطال  الصالة كم ر (:88مسألة )
علذذى اللفصذذي    ،ماتهاكن تفقذذد شذذيئًا مذذن كزيفاحهذذا كو مقذذدّ    -1

 .م أ املساح  السابقةامللقّد
  .ي كثناة الالتهحدث املصّلكن ُي -2



 

 

حذذدى يديذذه علذذى   إبذذأن يضذذن   ،ر أ حذذال القيذذام مّفذذكن ُي -3
 إذا إال ،األح طه مبط  للصالة على ّذنف ،بًاخض عًا وتأّ  األخرى

 .الضرورة اقلضله
        ا االللفذذا  عذذن عذذ ر وكّمذذ .رال لعذذ كن يللفذذت عذذن القبلذذة   -4

 ن كذان مذا  نفذ  -خارزي كهب ب الريذاح  حدوث قاهر  وكالسه  ك -
  .عا تهاإوزبت  الإو ،ة الصالةبصّح بني اليمني والشمال مل خيّ 

  ولذ   م بذالللفّ ق الذلملّ ويلحّقذ  ،دًاصالة ملعّمالم أ يلمّلكن  -5
ا وكّمذ  .مذن ال قايذة   فعذ  كمذر   :(ِق)كذذ   كان مفهمًا إذاحبرف واحد 

بًا مذن حذرفني فمذا سا  علذى     كان مرّك إذاغري املفهم فيبط  الصالة 
 .األح ط

ه  ذب  ّذذ نف ،يم شذو  علذى املصذلّ   سّل إذاما  ذكر اويسلثنى ّم
بصذذيغة  م عليذذهسذذّل فذذنذا ،الذذالته  وال تبطذذكن يذذر  سذذالمه مبثلذذه  

  .فق  (سالم عليمم) :  بق لهرّ  (سالم عليمم)
الضذذذحك  :والقهقهذذذة هذذذي ،دًاكن يقهقذذذه أ الذذذالته ملعّمذذذ  -6

  .والرتزين املشلم  على الص   واملّد
 كم علذى الصذ     اشلم س اة  ،دًاكن يبمي أ الالته ملعّم -7

ا ّمذ وك ،مذن كمذ ر الذدذيا    ألمذر كان بما    إذاه ا  .األح طعلى  ال
خروي كو ف الع اب كو طمذن اجلنذة كو خضذ عًا    ك ألمركان  إذا

 .ة الصالةبصّح هلل تعاىل فال يضّر



 
 

 

 ،والشذرب  األكذ  ومنذه   ،بهيئذة الصذالة   كن يأتي بعم  خيذ ّ  -8
 .بهيئة الصالة الن مل خيإكن  لنبهما مطلقًا و األح طو

 إذاوهذ  مبطذ  للصذالة     ،بعد قراةة الفاحتذة  (آمني)كن يق ل  -9
كن له  األح طف  ما غري املأموكّم ،ةكتى به املأم م أ غري حال اللقّي

  .دًايعيد الالته ل  كتى به ملعّم
  .على تفصي  يأتي ،أ عد  ركعا  الصالة الشّك -10
سذذ اة ككذذان   ،دًاييفيذذد أ الذذالته كو يذذنق  منهذذا ملعّمذذ    كن -11

  .اليفاحد ق اًل كم فعاًل
 

 يف الصالة  الشّك

بالصالة بعد خرو  وقلها مل  اإلتيانأ  من شّك (:89مسألة )
  .ة الالته بعد الفراغ منهاأ الّح وهم ا من شّك ،هيعنت بشّم

ي أ عد  ركعا  الصذالة زذاس لذه    املصّل شّك إذا (:90مسألة )
  مذذا يقبذذن يعذذا  كوىل األ األحذذ طن كذذان إو ،واسذذلئنافهاقطعهذذا 

 .العال  من الشم ك كما سيأتي
واآلخذر   ،: كحذدهما يبطذ  الصذالة   قسذمان  الشّك (:91مسألة )

 .الصالة معه ميمن معاجلله وتصّ 
كو  ،أ عذد  ركعذا  الذالة الصذب      الشذكّ  :لاألّوالقسم ومن 

من الالة الظهر كو العصذر كو   األولينيكو الركعلني  ،الالة املغرب



 

 

 ي فيها على كحد طرأ الشذكّ صّلامل مل يغلب ظّن إذاه ّذفن ،العشاة
 .بطالن الالتهحمم ب

 إذاة أ عد  ركعا  الصالة الرباعّيذ  الشّك :القسم اآلخرومن 
 هذا مذا  ة م ار  كهّموذلك أ عّد ،ه على كحد الطرفنيمل يغلب ظّن

 يلي:
 ني والثالث بعد الدخ ل أ السجدة الثاذيةلبني االثن شّك إذا -ك

 ه يذذبين علذذى الذذثالث ويذذلمّ  ّذذذنف ،-د ب ضذذن اجلبهذذة علذذى املسذذجَ   -
 .احلياطًايأتي بركعة من قيام ُثّم  ،الالته
ه نّذذ ف ،- كينمذا كذان الشذكّ    - واألربذن بذني الذثالث    شّك إذا -ب

يذأتي بذركعلني مذن زلذ س كو     ُثذّم   ،الذالته  ويلّم األربن يبين على
  .بركعة من قيام

بعذذد الذذدخ ل أ السذذجدة   واألربذذنبذذني االثنذذلني  شذذّك إذا - 
  .ويأتي بركعلني من قيام األربنه يبين على ّذنف ،الثاذية
بعذذد الذذدخ ل أ   واألربذذنبذذني االثنذذلني والذذثالث   شذذّك إذا - 

يذذأتي ُثذذّم  ،الذذالته لّمويذذ األربذذنه يذذبين علذذى ّذذذنف ،السذذجدة الثاذيذذة
   .بركعلني زالسًاُثّم  بركعلني قاحمًا

واخلمذذ  بعذذد الذذدخ ل أ السذذجدة  األربذذنبذذني  شذذّك إذا -هذذذ
 .ويسجد سجدتي السه  بعد الصالة األربنه يبين على ّذنف ،الثاذية

 اإلتيذان بصالة االحليذاط بعذد الصذالة قبذ       ىيؤت (:92مسألة )



 
 

 

ال كمذا   ،ولي  فيها س رة غري فاحتذة الملذاب   ،منافياتهابشية من 
ن كاذذت  إو قراةتهذا خفذا  أ  إلا األح طعلى  و ب ،فيها  قن 

  .ةزهرّي ةاألاللّيالصالة 
مذن تذرك سذجدة واحذدة مذن الذالته سذه ًا ومل         (:93مسذألة  )

د أ ومذذن تذذرك اللشذذهّ  .ميمذذن تذذداركها أ الصذذالة قضذذاها بعذذدها  
 .الصالة سه ًا كتى بسجدتي السه 

 : ة م ار للسه  أ عّد جدتانسهب  (:94مسألة )
 .األح طعلى  م أ الصالة سه ًاتمّل إذاما  -1
 .األح طعلى م أ غري م ضعه سّل إذاما  -2
 م أ املسذذألةكمذذا تقذذدّ  ،واخلمذذ  األربذذنبذذني  شذذّك إذامذذا  -3

(91). 
منها   كو ذقه سا  فيها بعد الصالة كّذ -مجااًل إ -علم  إذاما  -4

ه يسجد سجدتي السه  على ّذنف ،بطالذها بال ي ز كو ذقصًاسيا ة 
 .األح ط

قذام   إذاي بسجدتي السه  فيمذا  كن يأتي املصّل وىلألا األح طو
األحذ ط  ب   ،أ م ضن اجلل س كو زل  أ م ضن القيام سه ًا

  .سيا ة وذقيصة كن يسجد لمّ  وىلألا
ا مويمفي أ كيفيله .السه  جدتيسة أ تعلا النّي (:95مسألة )

السَّالُم َعَلْيذَك َكيَُّهذا    َوِباهلِل ِبْسِم اهلِل) :يسجد ويق ل أ سج    كن



 

 

يسذذجد ُثذذّم  يرفذذن ركسذذه و لذذ ُثذذّم  ،(َوَبَرَكاُتذذُه النَِّبذذيُّ َوَرْحَمذذُة اهلِل
ُثذّم   د الصذالة د تشذهّ يلشذهّ يرفذن ركسذه و  ُثذّم   ،مكر امللقذدّ يأتي بال و

 .(َوَبَرَكاُته السَّالُم َعَلْيُمْم َوَرْحَمُة اهلِل) :يق ل
ن يمذ ن  كأ سجدتي السذه    األح طيعلا على  (:96مسألة )

ن يضذذن كو ،السذذج   عليذذه أ الصذذالة   ّ مذذا يصذذ السذذج   علذذى  
ة شروط السذج    فيها بقّي وال تعلا .األر م اضعه السبعة على 

 .ة من الطهارة واالسلقبال وحن هماالصال كو
 

 صالة اجلماعة

وقد هب  .ةاجلماعة أ الفراحض الي مّي تسلحّب (:97 مسألة)
ًا مذذن نذذوكذذان ملمّم قراةتذذهف خطذذأ أ كذذان لذذدى املمّلذذ   إذاكمذذا 

أ الذالته   قلذداة االه يليفمذه  ّذذ نف ،مام  أ الذلعلّ سه تتصحيحه ولمّن
 .ن وسعه ذلكبغري  إ

اجلماعذذة أ الصذذل ا  الن افذذ  مطلقذذًا   عال تشذذر (:98مسذذألة )
ه يذؤتى بهذا   ّذذ نويسلثنى من ذلك الالة االسلسقاة ف، األح طعلى 

 .مجاعة
 ،عذاقالً  ،بالغذاً  :مذام اجلماعذة كن يمذ ن   يعلذا أ إ  (:99مسألة )

 ،الذحي  القذراةة   ،اهر امل لذد طذ  ،عذا الً  ،(ًاعشذريّ  اثنذا كي )مؤمنًا 
بعذض   ارتمذاب الشذرعي بسذبب    ن كقيم عليه احلّدّم نال يم وكن 



 
 

 

كذذان  إذاوكن تمذذ ن الذذالته مذذن قيذذام    ،األحذذ طمذذا  علذذى  احملّر
كذان املذأم م    إذا كما يعلا كن يم ن رزاًل ،ي من قياماملأم م يصّل
فذال  ذ س    ،وكن تم ن الذالته الذحيحة عنذد املذأم م     ،من الرزال

م أ تذيمّ  إذاكمذا   ،مبذن كاذذت الذالته باطلذة بنظذر املذأم م       االحلمام
 م فيهذا أ حذني يذرى املذأم م كنّ    وظيفلذه اللذيمّ   كّن باعلقذا  ا حالٍة مذ 

 .وظيفله فيها ال ض ة كو الغس 
 : يعلا أ الالة اجلماعة كم ر (:100مسألة )
 .لمامحقصد املأم م اال -1
كمذذا لذذ   ،مجذذااًلنذذه إويمفذذي تعّي ،لذذدى املذذأم م اإلمذذامن تعذذّي -2

  .ن مل يعرف شوصهاحلاضر وإ باإلماملمام حقصد اال
أ  لّماحذ مبذن   قلذداة االفذال  ذ س    ،أ الالته اإلماماسلقالل  -3

  .خرآالالته بشو  
ول عذد فال  ذ س ال  ،ل الالة املأم ماالحلمام من كّوكن يم ن  -4

 .الصالة ةأ كثنا اجلماعة إىلمن الفرا ى 
 ،املأم م أ كثنذاة الصذالة مذن غذري عذ ر شذرعي        ال ينفركن  -5

 .ة مجاعلهن فع  ذلك كشملت الّحإو
حباحذذ   -كذذان رزذذاًل  إذا -عذذن املذذأم م  اإلمذذام  ال ينفصذذكن  -6

وهمذذ ا بعذذض املذذأم مني عذذن     ،الهدته كم اسذذ اة كمنذذن مذذن مشذذ   
كمذذن أ  ،باإلمذذام صذذاهلماّتن يمذذ ن واسذذطة أ الذذبعض اآلخذذر ّمذذ



 

 

هم مل يمذن أ الذفّ   إذاامهم كو كذاذ ا قذدّ   ،اإلمذام هم من زهذة  الّف
 .باإلمامص  من يّل
 عذدّ يكعلى من م قف املذأم م مبذا    اإلمامم قف  نال يم كن  -7
وال بذذأس بذذأن يمذذ ن م قذذف املذذأم م كعلذذى مذذن   ،أ العذذرف ًاعلذذّ 

 .معه اجلماعة قال تصدًا مل يبلغ حّد مابمثري  اإلمامم قف 
كو بينذه وبذني    واإلمذام الفص  كبريًا بني املذأم م   نال يم كن  -8

بذني   نال يمذ  ليفومذًا كن   األح طو ،باإلمام صالهاّتمن ه  واسطة 
م قف املذأم م السذابق   د زبهة املأم م كو بني ومسَج اإلمامم قف 
ر كسيذذد مذذن خطذذ ة واحذذدة بأقصذذى  د زبهذذة املذذأم م امللذذأخّ ومسذذَج
 .مراتبها

أ  هال حياذيذ كن  األحذ ط و ،مذام على اإل أم مامل مال يلقّدكن  -9
كذذان املذذأم م رزذذاًل   إذافيمذذا  إال ،رًا عنذذهامل قذذف بذذ  يقذذف ملذذأخّ  

 .اإلمامه   س له ال ق ف حب اة ّذفن ،واحدًا
 اإلمامأ م قفها من  يركة فرتاعملا اوكّم، املأم م الرز ه ا أ 

أ  ممذا تقذدّ   كذ ا مذن غذري  مذن املذأم مني الرزذال      كان رزاًل و إذا
 .(72) املسألة

كن يقرك املأم م الفاحتذة   - األح طعلى  - سال    (:101سألة م)
 ،ةخفاتّيذذإ كاذذذت الصذذالة  إذاوىل والثاذيذذة والسذذ رة أ الركعذذة األ 



 
 

 

 اإلماممل يمن يسمن ال    إذاة ذلك أ الصالة اجلهرّي لهو  س 
  .ته حينئٍ ةخفا  أ قرااإل يويراع ،وال همهمله
من كفعال الصالة وكذكارها  ئًاعن املأم م شي اإلمام  وال يلحّم

بساحر  اإلتيانفعلى املأم م  ،والثاذية األوىلال القراةة أ الركعلني إ
 اإلمذام وازبا  الصالة على وفق وظيفة املنفر  من رعايذة ملابعذة   

ك كر  األق الملابعله أ  وال تعلا .والسج  كالرك ع  األفعالأ 
 سال  ذ  ه ّذفن اإلحرامويسلثنى من ذلك تمبرية الرك ع والسج  ، 

 األخذذريد و ذ س تذذرك امللابعذذة أ اللشذذهّ  ،اإلمذذامم فيهذذا علذذى اللقذدّ 
رعايلهذذا أ اللسذذليم ال ازذذب مطلقذذًا فيجذذ س  بال هذذ اكمذذ ،لعذذ ر

 .ماماإلم قب  للمأم م كن يسّل
ن كذذان إ ذذ س كن يذذدخ  املذذأم م أ اجلماعذذة و   (:102مسذذألة )

 : ال رتنيعلى وذلك  ،قد بدك أ الصالة اإلمام
حذذال القذذراةة كو عنذذد   أ األوىلكن يذذدخ  أ الركعذذة   :األوىل
ر ويذذدخ  أ فهنذذا يمّبذذ  ،قبذذ  االذلهذذاة مذذن الركذذ ع   وإىلالركذذ ع 

ن ، فيقذف إن كذاذ ا واقفذني ويركذن إ    ن مذن املذأم مني  بالصذالة ويلذا  
ل ويممذذ  الذذالته كمذذا لذذ   خذذ  معهذذم مذذن كوّ      ،كذذاذ ا راكعذذني 

  .الصالة
و ذذب كن يمذذ ن   ،األوىلكن يذذدخ  أ غذذري الركعذذة    :الثاذيذذة
 .ثناة الرك ع كو ك  اجلماعة قب خ له أ 



 

 

اجلماعة  إل راكمن الرك ع فال يبقى جمال  اإلمام اذلهىا ل  وكّم
ثناحه ليفمذه كن يذ احم    خ  قب  الرك ع كو أ ك فنذا ،أ ه   الركعة

  .األم رال ي خيللف معه أ بعض  اإلمامبني كفعاله وكفعال 
أ الركعذذة الثاذيذذة مذذن الذذالة   واإلمذذام خذذ  املذذأم م  إذامذذثاًل: 

 فذنذا  ،لإلمذام  كوىل للمأم م وركعة ثاذيذة  تلك ركعة اعلا الظهر 
للقيذام وينلظذر    أد وزذب علذى املذأم م كن يلهّيذ    لللشّه اإلمامزل  

وهذذي ركعذذة ثاذيذذة  ،يقذذ م معذه ُثذذّم  دمذن اللشذذهّ  اإلمذذامينلهذذي  حّلذى 
وركعذذة ثالثذذة  ،احلمذذد والسذذ رة ايقذذرك فيهذذللمذذأم م  ذذب عليذذه كن 

يركذذن ويسذذجد مذذن  ُثذذّم  ، ذذ س كن يقذذرك فيهذذا اللسذذبيحا    لإلمذذام
خذذر الركعذذة أ آ هألّذذذد وهنذذا  ذذب علذذى املذذأم م كن يلشذذهّ  ،اإلمذذام
 ،ه قذد كذهذى الركعذة الثالثذة    ألّذذ كن يق م  اإلمامو ب على  ،الثاذية
يركذن مذن   ُثذّم   املأم م ويلحق باجلماعة ويأتي باللسذبيحا  د فيلشّه
     .ةإىل آخر الصال. وهم ا .اإلمام
 الركعة الثالثة كو الرابعة فليذدخ  عنذد   خ  املأم م أ  إذاا وكّم
يذه كن يقذرك   لواقذف وزذب ع   واإلمذام  خ   إذا هألّذ ،اإلمامرك ع 

ن مل ميهله زاس لذه كن يملفذي   إو ،اإلمامن كمهله إالفاحتة والس رة 
ًا بذذأن مل ضذذن مل ميهلذذه لذذ لك كي إو ،بقذذراةة الفاحتذذة ويركذذن معذذه  

قراةته زاس لذه قطذن الفاحتذة     كمّت إذاراكعًا  اإلمام إ راكن من يلمّم
  .والرك ع معه



 
 

 

 

 صالة املسافر
ة ر الصذل ا  الرباعّيذ   ب على املسافر كن يقّصذ  (:103مسألة )

 ىة كصذالة الصذب  تذؤ ّ   فلصذب  ثناحّيذ   ،(الظهر والعصذر والعشذاة  )
 :ولللقصري شروط .بركعلني
 (تقريبذذًا مرتًاكيلذذ  44)ومقذذدارها  ،قصذذد قطذذن املسذذافة  :لاألّو
وحتلسب املسافة مذن   .واإليابقة من ال هاب كو ملّف ،وإيابًاذهابًا 

 روهذ  آخذ   ،عرفذاً الشو  بعد هذاوس  مسذافرًا    امل ضن ال ي يعّد
 .املدينة غالبًا

 .ثناةرار القصد بعدم العدول عنه أ األاسلم :الثاذي
ام أ ممان ما كثناة عشرة كّي اإلقامةسافر امل يال ين كن  :الثالث

 ،وعذذدمها ثالثذذني ي مذذاً  اإلقامذذة ًا أ كو ميمذذث فيذذه مذذرت ّ  ،املسذذافة
املذذرور بذذال طن  ّنأل ،ثنذذاة  أ األب طنذذه كو مقذذّر ّرال ميذذًا كن ضذذوكي

 .والنيفول فيهما يقطعان السفر كما سيأتي واملقّر
ال يقصذذد ارتمذذاب احلذذرام  فذذ ،احغًاسذذفر  سذذيمذذ ن كن  :الرابذذن

 .بسفر 
  .سفر  لالالطيا  هل ًا نال يم كن  :اخلام 

 .بيله معه كأه  الب ا ي نّم نال يم كن  :السا س
ة سذذ اة مذذن لذذه مهنذذة سذذفرّي ،كذذثري السذذفر نال يمذذ كن  :السذذابن



 

 

ومن كان عمله أ بلٍد وسمنا  أ بلٍد  ،امملالح وكمثاهلاكالساحق و
 .وكمثاله ،عمله ويع   مقّر إىلي م  ه كّ خر ويل ّزآ

كي يبلعد عن البلد مبقذدار   ، الرتّخ حّد إىلكن يص   :الثامن
ة زذدون أ مناطقذه السذمنيّ   يل ارى عن ذظر  كه  ذلك البلد املل ا

 .ومرافقه
مذذة كذذان ق السذذفر وازذذدًا للشذذروط امللقّدحتّقذذ إذا (:104مسذذألة )

منذه كحذد    قمل يلحّقذ  أ تقصذري الذالته مذا    على املسذافر كن يسذلمرّ  
 : اللالية األم ر

  .والنيفول فيه املرور بال طن كو املقّر -1
 .امن عشرة كّيأ ممان معّي اإلقامةقصد  -2
 .فيه اإلقامةالثني ي مًا من  ون قصد ن ثمعّي البقاة أ حمّ  -3
 إىلل وظيفلذه مذن القصذر    تلبذدّ  األمذ ر ق كحد ه   حتّقه ملى ّذنف

   .مل ينش  سفرًا زديدًا ما اللمام
 الثالثة: ماكنألاكحد  املقص   بال طن واملقّر (:105مسألة )
الشذذو  ويمذذ ن مسذذق    إليذذهنسذذب الذذ ي ُي األالذذلي املقذذّر -ك

  .ركسه عا ة
له حبيث يريد كن يبقى فيه ًا ومسمنًا و   مقّرّتا  ياملمان ال -ب

  .ة عمر بقّي
عليذه   قال يصذد ًا لفرتة ط يلة حبيث و   مقّرّتاملمان ال ي ا - 



 
 

 

واللجارة كو   مالعآخر لغر   بلد كال ي يقيم أ ،ه مسافر فيهكّذ
  .ة سنلني فما سا الدراسة كو حن ها مّد

عذدل  ُثذّم   امأ ممذان عشذرة كّيذ    اإلقامةمن قصد  (:106لة مسأ)
ة متامذًا وزذب    احّيذ كن كان ذلك قب  كن يأتي بصالة نف ،عن قصد 

خيذر    حّلىبها فحممه اللمام  اإلتيانن كان بعد إو ،عليه اللقصري
  .من ذلك املمان

ن فيذه القصذر ففيذه    يلعذيّ  الالته أ م ضن من كمّت (:107مسألة )
 :هاال ر كهّم

كو  ،اللقصري للمسافر كن يم ن ذلك زهاًل منه بأال  تشرين -1
  .  الالتهوأ ه   الص رة تّص ،زهاًل ب ز به عليه

 إذاكمذا   ،كن يم ن ذلك جلهله بذاحلمم أ خصذ   املذ ر     -2
 وأ هذ   الصذ رة تليفمذه    ،قذة ت زذب القصذر   املسافة امللّف زه  كّن

 بعذد مضذيّ   إالول  مل يعلذم بذاحلمم    ،الصالة إعا ة األح طعلى 
  .ال قت فال قضاة عليه

 ىالقصر علكو ذسياذه وز ب  ،ه سفر ذكن يم ن ذلك لنسيا -3
وأ هذذ   الصذذ رة هذذب اإلعذذا ة أ ال قذذت، وال  ذذب    ، املسذذافر

 ال قت. بعد مضّير القضاة إذا ت ّك
بطلذذت ر أ م ضذذن  ذذب عليذذه اللمذذام مذذن قّصذذ (:108مسذذألة )

 اإلقامذة قصذد املسذافر    إذا ،ذعذم  .القضاة وك اإلعا ةالالته وليفمله 



 

 

 علذذم بذذهُثذذّم  حممذذه اللمذذام ر أ الذذالته جلهلذذه بذذأّنأ ممذذان وقّصذذ
  .لليفومياعلى االحلياط  عليه مبيّن اإلعا ةف ز ب 

ر الذذالته ل ال قذذت حاضذذرًا فذذأخّ كذذان أ كّو إذا (:109مسذذألة )
كذان   وإذا ،فاألح ط وز بذًا كن يؤّ يهذا قصذرًا ال متامذاً    سافر  حّلى

أ  اإلقامةكتى بلد  كو قصد  حّلىر الالته ل ال قت مسافرًا فأّخكّو
 .فذذاألح ط وز بذذًا كن يؤّ يهذذا متامذذًا ال قصذذراً   ام ممذذان عشذذرة كّيذذ 

ون وقذذذت   ب قذذذت ك اة الصذذذالة  واإلمتذذذام اللقصذذذريفذذذالعاة أ 
  .وز بها

ني القصذذر واللمذذام أ م اضذذن  ر املسذذافر بذذيلوّيذذ (:110لة مسذذأ)
       وحذذذذرم  ،والم فذذذذة ،رةواملدينذذذذة املنذذذذّ  ،مذذذذةة املعّظ: مّمذذذذكربعذذذذة
فيمذا حيذي  بقذا  الشذريف مبقذدار  سذة وعشذرين          احلسني

 .زاذب ًا من كّ شرعّي ذراعًا
 

  قضاء الصالة

 طلذذةبهذذا با كتذذى كوة الفريضذذة الي مّيذذ مذذن مل يذذؤّ  (:111مسذذألة )
ويسلثنى من  .ذهب وقلها وزب عليه قضا ها خار  ال قت حّلى
 :ذلك
وهمذ ا املغمذى عليذه إذا مل يمذن      ،الصذيب واجملنذ ن    ما فا -1

 .اإلغماة بفعله واخليار 



 
 

 

 .ام ر ية الدماحلاحض والنفساة كّي  ما فا -2

 .(غري املرتّد)المافر األاللي   ما فا -3
وقذت مذن    ة أ كّي ذ س قضذاة الصذل ا  الي مّيذ     (:112لة أمس)

ما يف   أ احلضر  ولمّن ،أ احلضر كوأ السفر  ،و النهاركاللي  
ومذا يفذ   أ السذفر  ذب      ،ن كان أ السذفر وإ  ب قضا   متامًا

  .إن كان أ احلضرو قصرًاقضا   
ل وقلهذذا أ كّو حاضذذرًاكذذان ومذذن فاتلذذه الصذذالة  (:113مسذذألة )

وزذب عليذه أ القضذاة رعايذة      ،أ آخذر  كو بعمذ  ذلذك    مسافرًا
 .آخر ال قت

مذا   إالأ القضاة  ةالي مّيبني الصل ا   بال ترتي (:114مسألة )
فذال   ،ين مذن يذ م واحذد   بذًا مذن كالذله كذالظهرين والعشذاة     مرّت كان

من ذلذك     س قضاة الالة العصر من ي م قب  قضاة الالة الظهر
   .الي م
لذه الفريضذة لعذ ر ومل يقضذها مذن      تفا املؤمن إذا (:115مسألة )

وز بذذًا كن يقضذذيها عنذذه ولذذد    األح طمذذا  فذذ حّلذذىن منذذه الذذلمّم
مل يمن الغريًا كو جمن ذًا حني وفاته ومل يمن من عًا من  إذا األكا

عليذه كن يباشذر القضذاة     بوال  ذ  .ال مل  ب عليذه ذلذك  إو ،رثهإ
ع شذو   ه ل  تذاّ كما كّذ ،كن يسلأزر غري  ل لك سب     ،بنفسه

 .األكاآخر بقضاة الصالة سق  اللمليف عن ال لد 

 



 

 
 

 صالة اآليات 

وهب عند  ،اآليا ال ازبة الالة   ا من الصل (:116مسألة )
 .األحذ ط وكيضذًا عنذد وقذ ع اليفليفلذة علذى       ،المس ف واخلسذ ف 

متذذام  إىلحذذدوثهما  ابلذذداةووقلهذذا أ المسذذ ف واخلسذذ ف مذذن    
  .عند وق عها إليهاأ اليفليفلة املبا رة  األح طو ،االسالة

ركعذذة منهذذا   وأ كذذّ  ،الذذالة اآليذذا  ركعلذذان   (:117مسذذألة )
 ،ر ويقرك س رة الفاحتةّبها كن يملأ كيفّي يو يف ، سة رك عا 

رفذن ركسذه مذن     فذنذا  ،يركذن ُثذّم   ،يقرك شذيئًا مذن سذ رة كخذرى    ُثّم 
ُثذذّم  ،الركذذ ع قذذرك زذذيفةًا آخذذر مذذن تلذذك السذذ رة مذذن حيذذث قطعهذذا

    ام مذن الركذ ع الرابذن    السذ رة بعذد القيذ    كن يلّم إىلوهم ا  ،يركن
رفذن   فذنذا  ،يركذن الركذ ع اخلذام    ُثذّم   ،- كي أ القيام اخلذام   -

يقذ م فيذأتي أ   ُثذّم   ،تنيسجدالسج   وسجد  إىلركسه منه ه ى 
م د ويسذلّ يلشذهّ ُثذّم   ،األوىلبه أ الركعذة   ىما كتالركعة الثاذية مبث  

  .ةكما أ الصالة الي مّي
 علذذذم بالمسذذذ ف كو اخلسذذذ ف ومل يصذذذ ّ  إذا (:118مسذذذألة )

مل  وإذا .االسذذالة وزذذب عليذذه القضذذاة مّت حّلذذىعصذذياذًا كو ذسذذياذًا 
كي  -ًا المس ف كو اخلس ف تاّمن كان نف ،االسالة مّت حّلىيعلم به 

  .ال مل  بإو ،وزب القضاة - رمش  متام قر  الشم  كو القم



 
 

 

 

 صالة اجلمعة

ومتلذذاس  ،الذذالة اجلمعذذة ركعلذذان كصذذالة الصذذب  (:119مسذذألة )
م ضن الذالة الظهذر أ يذ م     وهي حتلّ  ،كما سيأتي لنيبخبط اعنه

 .اجلمعة
 إذابذذني احلضذذ ر فيهذذا فيمذذا  -أ سماذنذذا هذذ ا  -ف ر املمّلذذويلوّيذذ

وبذذني ك اة الذذالة الظهذذر ولذذ  أ كول   ة قيمذذت بشذذروطها الشذذرعيّ ك
  .وقلها

مذا  بهذا   ة الالة اجلمعة واالزلذيفاة ومن الشروط املعلاة أ الّح
 : يلي
فيهذا عذن  سذة     عد  املشرتكني ّ وال يق ،مجاعة ىكن تؤّ  -1

 .اإلمامكحدهم 
اجلماعذذذة مذذذن العدالذذذة   إمذذذامشذذذروط  اإلمذذذامر أ كن يلذذذ ّف -2

ة الشذذروط املذذ ك رة لصذذالة اجلماعذذة   ر أ الصذذالويلذذ ّف ،وغريهذذا
 .(99،100الح  املسألة )

  .اإلمام  َبكن تسبقها خطبلان من ِق -3
صذله عنهذا   الالة مجعة كخرى أ ممان آخر تف اال تسبقهكن  -4

 .مرتا  وذصف كيل مرتمن  سة كيل  مسافة كقّ 



 

 

 

  أحكام الصوم

 ،ةاإلسذالميّ ال ازبا  أ الشذريعة   رمضان من كهّمال م شهر 
َمذذْن َكْفَطذذَر َيْ مذذًا ِمذذْن َشذذْهِر  ) :ه قذذالكّذذذ الصذذا ق  اإلمذذاموعذذن 

 .(ُهْنِم اِناإلمَي وُحُر َ َرَخ [من  ون ع ركي ] َرَمَضاَن
 : شرتط أ وز ب ال م شهر رمضان كم ري (:120مسألة )
رينذه  مت كذان يسذلحبّ  ن إو ،فال  ب على غري البالغ ،البل غ -1
ذصف النهار كو  إىل اإلمساكبأن يؤمر بالصيام مبا يطيق من  ،عليه

 .ويطيقه م  الص يلعّ  حّلى ككثر من ذلك كو كقّ 
 .اإلغماةوعدم  ،العق  -3،2

ركة ملذ فال  ب الصذ م علذى ا   ،الطهارة من احليض والنفاس -4
 .اممنه ّ ال يصب   ،لنفساةااحلاحض و

 ،فال  ب على املريض ال ي يضّر بذه الصذ م   ،عدم الضرر -5
ك  ذلذك   ،ر شفاحه كو سيا ة كملهشدة مرضه كو تأّخ إىلي كأن يؤّ 

 .هلباملقدار املعلّد به ال ي مل هر العا ة بلحّم
الص م على من كان أ سفر فال  ب  ،احلضر كو ما حبممه -6
ويسذلثنى   .من مثذ  هذ ا الشذو     ّ ال يصب   ،ر فيه الصالةُتقَص

  :من ذلك



 
 

 

علذم  ُثذّم   ة الص م أ السفر فصذام من كان زاهاًل بعدم الّح -ك
  .عليه ةوال قضاال مه  ه يصّ ّذنف ،النهار اذقضاةبه بعد 

   ه  ذب عليذه   ّذذ نف ،السذفر بعذد سوال الشذم     إىلمن خر   -ب

  .به و ليفئكن يمم  ال مه  - األح طعلى  -
 ،كهله قب  سوال الشم  ومل يسلعم  مفطرًا إىلمن وال   - 

كن ينذذ ي الذذيام ذلذذك اليذذ م    - األحذذ طعلذذى  -ه  ذذب عليذذه  ّذذذفن
 .ويملفي به

كو  ملن كرا  السذفر قبذ  الذيفوال كن يفطذر أ بلذد       سوال   ه ا 
م بياذذذه أ   امللقذذّدالرتّخذذ حذذّد إىلمل يصذذ   مذذا بعذذد اخلذذرو  منذذه

 .(103) ةاملسأل
 :يثبت هالل شهر رمضان مبا يلي (:121لة مسأ)
 .كن يرا  الشو  بنفسه -1
، مذذذذن عذذذذدم العلذذذذم كن يشذذذذهد بر يلذذذذه رزذذذذالن عذذذذا الن -2

 ،وعذذدم وزذذ   معذذار  لشذذها تهما ولذذ  حممذذذاً      ،شذذلباههما با
قذذة عذذن قبذذ ل هذذ   هنذذاك ع امذذ  معّ  دوذقصذذد بذذ لك كن ال ت زذذ

 يعلي البلذد ومل يذدّ  مجاعة كبرية من كها سلهّ اكما ل   ،الشها ة
 .ه ان الشاهدانالر ية منهم إال 

 .كن ميضي ثالث ن ي مًا من شهر شعبان -3



 

 

كن يشذذذين ويشذذذلهر عنذذذد النذذذاس ر يلذذذه فيحصذذذ  العلذذذم كو  -4
ة املرحّيذ  اإلعذالم ثب ته أ وسذاح    إلعالنوال كثر  .االطمئنان ب لك

 .واملسم عة
أ ك ذه من رمضان بقصد كذه  ال م الي م ال ي يشّك سوال   

 ،ةا أ ال ّمذ كو قضذاة عّمذ   شذعبان ة و ذ س الذ مه بنّيذ    ،من رمضان

ال  ذذ س  وكيضذذًا .بذذه اكلفذذىه كذذان مذذن رمضذذان  ذمشذذف كّذذذا فذذنذا

ر يذة   ثبذت  إذا إال ،اله مذن شذ ّ  ّذأ ك أ الي م ال ي يشّك اإلفطار

  .مةاهلالل أ ليلله بأحد الطرق امللقّد

ن هلل تعذاىل  اإلمسذاك بقصذد اللوّضذ   الص م هذ    (:122مسألة )

          ىغذذروب الشذذم  عذذن مجلذذة كشذذياة تسذذمّ     إىلل الفجذذر كّومذذن 

 : وهي ،(املفطرا ) بذ

ة بصذحّ  وال يضذرّ  .قلياًل كان كو كثريًا ،والشرب األك د ّمتع -1

أكذ  كو  فذسي الذ مه   إذاكما  ،ك  كو الشرب بغري عمدالص م األ

  .شرب

  .فاعاًل ومفع اًل ،اجلماع أ القب  كو الدبرد ّمتع -2

د مذن خالهلذا   طريقة يلقّص بأّي امليّن إخرا كي  ،ةاالسلمنا -3

 ّروال يضذذ .كمالعبذذة اليفوزذذةذاتهذذا  أ حذذّدلذذة ن كاذذذت حمّلإو ق فذذه



 
 

 

 حّلذى ولذ  مل يغلسذ  احملذللم     .كثناة النهار مة الص م االحلالبصّح

 .ذقضى النهار مل يفسد ال مها

 .د القيةتعّم -4
 .من الس اح  بغري  وكد االحلقان باملاة تعّم -5
كو علذى كحذد     علذى رسذ له   وكد الم ب على اهلل ّمتع -6
 . ة املعص منياألحّم
 ني أ احللق.ظان الغليالغبار كو الدّخ إ خالد تعّم -7

 .الليفومي طاالحليا على تبلين ة األمرين األخريينومفطرّي
كزنب الشو  أ شهر رمضان كثناة اللي   إذا (:123مسألة )

ن مذن  مل يذلممّ  وإذا ،وزب عليه كن يغلسذ  قبذ  كن يطلذن الفجذر    
 .ماالغلسال ملر  كو لع ر آخر وزب عليه الليّم

طهذذر  مذذن احلذيض كو النفذذاس لذذياًل وزذذب   إذاركة ملذذوكذ لك ا 
 .عليها كن تغلس  قب  طل ع الفجر

النفذذاس وتذذرك   اجلنابذذة كو احلذذيض كو دا تذذرك غسذذ   ولذذ  تعّمذذ 
قضذاة ذلذك    طلذن الفجذر وزذب عليهمذا     حّلذى م البذدي  عنذه   الليّم

 .فيه بقصد القربة املطلقة اإلمساك إىل باإلضافةالي م 
للغس   ًايذاومن كزنب أ شهر رمضان لياًل فنام  (:124مسألة )

 بعذد إال   ه مل يسذليق فق كّذّتفا - العلياٍ  كو غري  -ًا باالذلبا  ومطمئّن



 

 

 حّلذى ذذام ومل يسذليق    ُثذّم   اسليق  ول  .ال مه الفجر الّ طل ع 
  .قضاة ذلك الي م عق بة يهطلن الفجر وزب عل

ارة علذى مذن كفطذر أ يذ م مذن شذهر       هذب المّفذ   (:125مسألة )
اة كو بقذي علذى   نمكو الشذرب كو اجلمذاع كو االسذل    باألكذ  رمضان 

 غذري  ذلك مذن العمذد واالخليذار مذن     كّ  ،الفجر طل ع إىلاجلنابة 
 .إزبار وال كر 

كو إطعذام   ،بعنياكو ال م شهرين ملل ،علق رقبة :رة هياوالمّف
ويمفذي أ اإلطعذام    .ام الصذ م يذ م مذن كّيذ    عن كذ ّ  ني مسمينًاسّل

كو كو احلنطذذة  مذذن اللمذذر غرامفقذذري ثالثذذة كربذذاع الميلذذ  كذذّ  إعطذذاة
 .الفقري إىل فن مثن الطعام  يوال  يف .ى طعامًاا يسّمغريهما ّم

ارة على العذامل ب زذ ب الصذيام    ما هب المّفّذإ (:126مسألة )
ارة ا اجلاه  القذاطن خبذالف ذلذك فذال كّفذ     وكّم .ة ما كتى بهمبفطرّيو

ه مل يبلذذغ بعذذُد سذذّن اللمليذذف فلذذم علقذذد كّذذذافلذذ   ،إفطذذار عليذذه أ 
ه ال يبط  الص م مل هب عليه كّذ باعلقا سلعم  مفطرًا ، كو ايصم
  .العلم ب ز بها أ وز ب المفارة يعلاال  ،ذعم .ارةالمّف
 دوذذذهبكو  ٍرالذذ م شذذهر رمضذذان لعذذ   تذذهافمذذن  (:127مسذذألة )

ال يذذ مي العيذذدين إ ،ام السذذنةكّيذذمذذن   غذذري أوزذذب عليذذه قضذذا   
ويسذذلثنى مذذن   .مطلقذذًافذذال  ذذ س الذذ مهما    (واألضذذحىالفطذذر )

 :وز ب القضاة



 
 

 

ن لمّمفلذم يذ   اآلتذي رمضذان   إىلمرضذه   سلمّراملريض ال ي ا -1
وعليذذه  ،ه يسذذق  عنذذه القضذذاة ّذذذفن ،مذذن القضذذاة أ جممذذ ع السذذنة 

يذ م بثالثذة كربذاع الميلذ  تقريبذًا مذن        ق بدل كذ ّ كي يلصّد، الفدية
 .الطعام

ب هلما كو كان يسّب الص م ليهماعر تعّ  إذاالشيخ والشيوة  -2
عليهمذذا  بوال  ذذالصذذ م  ليهمذذاع بال  ذذه ّذذذة، فنحرزذذًا ومشذذقّ 

 الصذذذ م رّ ولمذذذن يذذذدفعان الفديذذذة أ الذذذ رة عذذذدم تعذذذ ،قضذذذا  
 .ال فال شية عليهماإو ،عليهما

 ّننف املريض ال ي يشرب املاة وال يروى، كي ،ذو العطاش -3
 .حممه حمم الشيخ والشيوة

 ،بها كو حبملها الص م احلام  املقرب ال  يضّر (:128مسألة )
ه ّذذ نف ،ب لذدها  بها الص م كو يضّر واملرضعة القليلة اللنب ال  يضّر

ولمذن  ذب عليهمذا القضذاة      ،أ شهر رمضان اإلفطار  س هلما 
 .كما  ب عليهما الفدية ،بعد 
األح ط فذ من وزب عليذه قضذاة شذهر رمضذان      (:129مسألة )

ر  عمدًا ول  كّخ ،تياآلرمضان  إىلبه كثناة سنله  اإلتيانله  األوىل
 األحذ ط و ،غرام مذن الطعذام  كرباع الميلذ   ةبثالثي م  كّفر عن كّ 

 .ليفومًا ذلك أ اللأخري بغري عمد كيضًا



 

 

أ قضذذاة شذذهر رمضذذان بعذذد   اإلفطذذار سال  ذذ  (:130مسذذألة )
طعام عشرة إ :وهي ،ارةومن فع  ذلك وزبت عليه المّف ،اليفوال

غرام مذذن واحذذد مذذنهم ثالثذذة كربذذاع الميلذذ     كذذّ مسذذاكني يعطذذي  
 .امالام ثالثة كّين ن مل يلمّمنف ،الطعام

ن عليذذه ّمذذ (املسذذلحّب)ع الذذ م اللطذذّ  ّ ال يصذذ (:131مسذذألة )
له كن يم ن عليه ال م وازب بصّح ّروال يض ،قضاة شهر رمضان

 .ارة وقضاة غري شهر رمضانكص م المّف ،آخر
  



 
 

 

 

 أحكام احلّج
 :قال اهلل تعاىل ،ةاإلسالمّيالفراحض أ الشريعة  من كهّم احلّ 

 جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب]

 .[جس مخ
َمذْن َمذاَ  َوَلذْم    ) :ه قذال كّذ  الصا ق اإلماموأ املروي عن 

َيُح َّ َحجََّة اإِلْسذالِم، َلذْم َيْمَنْعذُه ِمذْن َذِلذَك َحاَزذةح ُتْجِحذُف ِبذِه، َكْو         
َيُه ِ ّيذذًا َكْو َمذذَرٌ  ال ُيِطيذذُق ِفيذذِه اْلَحذذ َّ، َكْو ُسذذْلَطاٌن َيْمَنُعذذُه َفْلَيُمذذْت   

 .(َذْصَراِذّيًا
 .نيعلذذذى البذذذالغ العاقذذذ  املسذذذلط  ذذذب احلذذذّ  :(132 سذذذألةم)

 :اللالية األم رر بل ّف اسلطاعلهق وتلحّق
مذذن  نذذًابذذأن يمذذ ن الذذحيحًا أ بدذذذه وملممّ   ،سذذالمة البذذدن  -1

ال الذذ ي  (ّنكذذبري السذذ)، فذذاملريض كو اهلذذرم بنفسذذه مباشذذرة احلذذّ 
ب تسذبّ  احلذ ّ  أل اةكو كاذت مباشرته  ،ًاذهاحّي من ك اة احلّ  نيلمّم

 .بنفسه من مباشرة احلّ  ىيعف عا ة  ال تلحّموحرزًا ة له مشّق
والسالمة على ذفسه وماله وعرضذه أ الطريذق وعنذد     األمن -2

  .ك اة مناسك احلّ 
 ،باتهذا ملطّل بمذ ّ  ة للغطيذة ذفقذا  احلذ ّ   املالّيذ  ةاإلمماذّير ت ّف -3



 

 

كو  وإيابذاً واجلذ اس وتمذاليف السذفر ذهابذًا      احلّ  من رس م تأشرية
وكزذذ ر السذذمن أ  -بلذذد   إىلالرزذذ ع  دال يريذذملذذن  -ذهابذذًا فقذذ  
 .وحن  ذلك واأل ويةة سة وتماليف امل ا  الغ احّيالديار املقّد

عنذذد  يحذذر  مذذاّ  أ أ وق عذذه ك ا   للحذذّ  بال يلسذذّبكن  -4
ًا القدرة احملدو  مالّير  لشو  من ذوي الدخ  ، فل  ت ّفع  ته

عنذد ع  تذه     ه سذ ف يقذن أ حذر   لمّنذ  ،على مجين ذفقا  احلذ ّ 
اًل قب  ك اة ي من زديد وكما كان كّولصع بة اسلعا ة وضعه املاّ 

 .فًا بال هاب للحّ ممّل ال يعلافمث  ه ا الشو   ،احلّ 
 إىلسن من ال قذت للسذفر   بأن يم ن له مّل ، قتالسعة أ ال -5

ة اإلمماذّيذ فلذ  حصذلت لذه     ،سة وك اة مناسك احلذ ّ املقّد األماكن
 إىلبذا  السذفر   للهيئذة ملطلّ  نسذ ال يّلر أ وقذت ملذأخّ   للحّ  يةاملاّ 

كو كذان   ،- شذاك  ذلذك   اجل اس واللأشذرية ومذا   إالدارمن  - احلّ 
ففذي مثذ     ،عا ة  ال تلحّمة شديدة ولمن حبر  ومشّقذلك ميمن 

وعليه كن حيلف  مباله أ ه ا العام،  عليه احلّ  بال  ه   احلالة 
كذان مقلنعذًا أ قذرارة     إذاأ العام القا م كو فيما بعذد    احلّ  أل اة
 .القا مة األع امأ  السفر للحّ  ةبنمماذّيذفسه 

شذو    إرسذال كي  - سذلنابة أ احلذ ّ  الهذب ا  (:133مسألة )
 : ثأ حاال  ثال - للح  عن غري 

ه ولمّنذ  قا رًا على تأمني ذفقا  احلّ كان الشو   إذا وىل:األ



 
 

 

 .عاحق آخر ملر  كو كّي معها فع  احلّ  هميمن الكان أ حال 
 حّلذى  سام  ومل حيذ ّ لبنفسه ف ك احهنًا من كان ملمّم إذا :الثاذية

  ال يأمذ حبيذث   األسذباب  مذن  وعجيف عنذه لسذبب   ضعف عن احلّ 
 .ن منه الحقًااللمّم

 ،مذا   حّلذى  ومل حيذ ّ  ك اة احلذ ّ نذًا مذن   كذان ملممّ  إذا :الثالثذة 
 .عنه من حيّ  - من تركله -سلأزر عنه فيجب كن ُي

 وحذذّ  ،ناللمّلذذ : حذذّ علذذى ثالثذذة كذذذ اع  احلذذّ  (:134مسذذألة )
 .رانالِق وحّ  ،فرا إلا

ة سذذمنا  يبعذذد عذذن مّمذذ  مذذن كذذان حمذذّ  هذذ  وظيفذذة كذذّ  لواألّو
وظيفة من كذان   واآلخران ،مة ككثر من مثاذية ومثاذني كيل مرتًااملمّر

مذن   ة كقذ ّ سذمنا  ومّمذ   ة كو من كاذت املسافة بني حمّ من كه  مّم
 .املقدار امل ك ر

ال ازب  هألّذ ،ن فق اللمّل شرح م زيف بأعمال حّ  أتيوفيما ي
ة ة بعيذدة عذن مّمذ   على غالب املؤمنني لل ازدهم أ منذاطق سذمنيّ  

  .مة ككثر من مثاذية ومثاذني كيل مرتًااملمّر
وىل ى األتسذمّ  ،ن مذن عبذا تني  اللمّل ف حّ ّليلأ (:135مسألة )

 .(احلّ ) والثاذية بذ ،(العمرة) بذ
 :تين  سة كم ر حسب الرتتيب اآلمّلب أ عمرة اللهو
 .(لإلحرامصة املناطق املوّص)من كحد امل اقيت  اإلحرام -1



 

 

 .ا الط اف ح ل البيت سبن مّر -2
 . إبراهيمالالة الط اف خلف مقام  -3
 .ا السعي بني الصفا واملروة سبن مّر -4
 .شية من شعر الركس كو اللحية كو الشارب اللقصري بقّ  -5

 : ن ثالثة عشر كمرًاب أ ح  اللمّلو 
 .مةة املمّرمن مّم اإلحرام -1
ة مذذن سوال ال قذذ ف أ عرفذذا  يذذ م اللاسذذن مذذن ذي احلّجذذ  -2

 .غروبها إىلالشم  
طلذذذ ع  إىلال قذذذ ف أ امليف لفذذذة مقذذذدارًا مذذذن ليلذذذة العيذذذد    -3

 .الشم 
  .رمي مجرة العقبة ي م العيد بسبن حصيا  -4
 ماإىل كخذذر كّيذذ يذذ م العيذذد كو فيمذذا بعذذد      ركو النحذذالذذ ب   -5

  .منىاللشريق أ 
  .حلق شعر الركس كو اللقصري أ منى -6
 .(ةراليفيا) الط اف بالبيت ط اف احلّ  -7
 . إبراهيمالالة الط اف خلف مقام  -8
 .السعي بني الصفا واملروة -9
 .ط اف النساة -10
  .الالة ط اف النساة -11



 
 

 

شر وليلة الثذاذي عشذر مذن ذي    املبيت أ منى ليلة احلا ي ع -12
 .ةاحلّج

  .رمي اجلمار الثالث أ الي م احلا ي عشر والثاذي عشر -13
عم  عبا ي  واحد من كفعال العمرة واحلّ  كّ  (:136مسألة )

ا  وهلذا المذثري مذن اخلص الذيّ     ،عًا هلل تعذاىل من ك احذه ختّضذ  ُبّد  ال
فعلى من يروم  ،(ناسك احلّ )م ت لبياذه رسالةّفلا تمّم واألحمام

م كحمامها بص رة وافية لئال يقن كن يلعّل ةاإلهلّيك اة ه   الفريضة 
 .اإلعا ةه كو يبط  فلليفمه فريسة اجله  والغفلة فينق  حّج

  



 

 

 

 أحكام الزكاة

اهلل تبذذارك وقذذد قرذهذذا  ،ةاإلسذذالمّيال ازبذذا   اليفكذذاة مذذن كهذذّم
وقذد   ،المرميذة  ةالقرآذّيذ  اآليذا  وتعاىل بالصالة أ غذري واحذد مذن    

 :وهي على قسمني .تقب  من ماذعها الصالة ال ور  كّن
 

  األموال: زكاة لاألّوالقسم 

 : هب اليفكاة أ كربعة كشياة (:137مسألة )
والبقذذر   واإلِبذذ (املعذذيف والضذذأن): الغذذنم بقسذذميها األذعذذامأ  -1

 .اجلام س حّلى
  .ةة من ال هب والفّضالعمال  النقدّي -2
  .: احلنطة والشعري واللمر واليفبيباألربعةأ احملاالي   -3
بقصد ذة البضاحن املويّف :وهي ،األح طعلى  أ مال اللجارة -4

 .ةقيملها الس قّي ارتفاعبيعها عند 
 :كم ر األذعاميشرتط أ وز ب اليفكاة أ  (:138مسألة )
فيها ت وزببلغله  إذان رقم معّي :وه  ،بل غ عد ها النصاب -1

 .اليفكاة
بلغ عشرًا  وإذا ،بلغ عد ها  سًا فيفكاتها شاة إذا:  اإلِبففي 

 وإذابلغ    عشرة فيفكاتهذا ثذالث شذيا ،     وإذا ،فيفكاتها شاتان



 
 

 

فيفكاتها  بلغ    وعشرين وإذا ،بلغ عشرين فيفكاتها كربن شيا 
ًا وعشرين فيفكاتهذا ذاقذة أ السذنة الثاذيذة     بلغ سّل وإذا ،   شيا 

ًا وثالثني فيفكاتها ذاقة أ السنة الثالثذة مذن   بلغ سّل وإذا ،من عمرها
 .اجملال هنا ل كرها نيسال  األرقاموهناك غريها من  .عمرها

بلذغ ماحذة    وإذا ،بلغ عد ها كربعني فيفكاتهذا شذاة   إذا: وأ الغنم
بلغ ماحلني وواحذد فيفكاتهذا    وإذا ،وواحد وعشرين فيفكاتها شاتان

بلغ  وإذا، مثاحة وواحدًا فيفكاتها كربن شيا بلغ ثال وإذا ،ثالث شيا 
واحذذدة مهمذذا بلذذغ  ماحذذة شذذاة كربعماحذذة كو ككثذذر فيفكاتهذذا عذذن كذذ ّ 

 .عد ها
بلغ عد ها ثالثني فيفكاتها تبين  خذ    إذا: وأ البقر واجلام س

ة فيفكاتهذا مسذنّ   األربعذني بلغ العد   وإذا ،أ السنة الثاذية من عمر 
 . خلت أ السنة الثالثة من عمرها من البقر واجلام س

ا كّمذ  ،ةكن تم ن احلي اذا  ساحمة ترعذى أ املراعذي الطبيعّيذ    -2
ا العلذف  هل ر هلا العلف بشراة كو حيّ بأن ي ّف -كاذت معل فة  إذا

 .ول  أ بعض السنة فال سكاة فيها - ُتعلف بهُثّم  النابت أ املراعي
فلذ    ،ف فيهذا أ متذام احلذ ل   ه من اللصذرّ ن املالك كو ولّيمتّم -3

  .ًا بها مل هب اليفكاة فيهاة معلّدسرقت مّد
كن ميضي عليها كحد عشر شهرًا ويدخ  الشهر الثاذي عشذر   -4

 .وهي أ ملك املالك



 

 

ة   النقدّيذ يشذرتط أ وزذ ب اليفكذاة أ العمذال     (:139مسألة )
 : ة كم رّية والفّضال هبّي

 (حبذة  24) ًاة ال هب  سة عشر مثقذااًل الذريفيّ  ّيكن تبلغ كّم -1
مثاقيذذ  وزذذب  ةمذذا سا   ثالثذذوكّل، (٪2,5) ربذذن العشذذر وسكاتهذذا

 منها سكاة. (٪2,5) إخرا 
 لها ماحة و سة مثاقي  وسكاتهاّية فيجب كن تبلغ كّموكما الفّض

لها واحذدًا وعشذرين مثقذااًل    ّيما سا   كّموكّل، (٪2,5) ربن العشر
 .منها سكاة (٪2,5) إخرا وزب 

كن ميضي عليهمذا كحذد عشذر شذهرًا ويذدخ  عليهمذا الشذهر         -2
  .الثاذي عشر وهما أ ملك املالك

فذال هذب    ،ف فيهمذا أ متذام احلذ ل   ن املالك مذن اللصذرّ  متّم -3
 .ًا بها عرفًاة معلّداليفكاة من ضياعهما مّد

فذذال هذذب اليفكذذاة أ كمذذ ال   ،كن يمذذ ن املالذذك بالغذذًا عذذاقالً  -4
 .واجملن ن الصيّب

 ةاليفكذذذاة أ سذذذباحك الذذذ هب والفّضذذذ  بال هذذذ (:140مسذذذألة )
ة ة ال هبّيذ أ العمال  النقدّي بال هكما  ،املصن عة منهما ّيِلواحُل

كذاللريا    - ة اخلارزذة عذن اللعامذ  بهذا أ البيذن والشذراة      ّيوالفّض
اليفكاة أ  بال هًا ضوكي ،- و ها النساة لليفينةة ال  قد تّلالعثماذّي



 
 

 

كما  ،ةة املصن عة من غري ال هب والفّضّيوالفليّف ةال رقّي العمال 
 .هي امللداولة أ عصرذا احلاضر

 األربذذن  الغذذاليشذذرتط أ وزذذ ب اليفكذذاة أ    (:141مسذذألة )
 : كمران

بعذذد زفافهذذا  منهذذا ة كذذّ ّيذذوهذذ  كن تبلذذغ كّم ،بلذذ غ النصذذاب -1
ومقذدار   .(كغذم  847) -فيمذا قيذ     - ، وهذ ا يقذارب  ثالمثاحة الاع

  ازب فيها كما يلي:الاليفكاة 
ال شذابههما حبيذذث   النهذر كو مذذا  ةكو مبذا سذقيت مبذاة املطذذر    إذا -ك
العشذر   جمهذ   كو آلذة تمذ ن سكاتهذا حينئذ ٍ      إىلسذقي الذيفرع     حيلا

(10٪). 
ا  ومذا شذابههما تمذ ن    ّوسقيت باليد كو باآللة كاملضذ  إذا -ب

 .(٪5) ذصف العشر حينئٍ سكاتها 
سقيت باملطر تارة وباليد كو باآللة كخرى تمذ ن سكاتهذا    إذا - 

ني قلذياًل  يكان كحذد السذق   إذاال إ، (٪7,5) ثالثة كرباع العشر حينئٍ 
 .السقي الغالب إىلبه فينسب  ّدال يعلزدًا حبيث 

فل   ،ق اليفكاة بهف حني تعّلكن يم ن احملص ل مل كًا للممّل -2
 علذم كنّ  إذا ،ذعذم  .ك اة سكاتذه مه بعد ذلك احلني مل هب عليه متّل

ويسذذذعه  ،إخرازهذذذامل خيذذذر  سكاتذذذه وزذذذب عليذذذه  األولاملالذذذك 



 

 

 حنذ    ذلقذ  إليذه بالشذراة كو   احملصذ ل قذد ا  كان  إذا إليه الرز ع بها
 .خبار  ب اقن احلال  بعدم إوغّر
    :وز ب اليفكاة أ مال اللجارة كم رأ  يشرتط (:142مسألة )
 .بل غ املالك وعقله -1
الذ هب  وه  ذصاب كحد النقذدين   ،النصاب بل غ املال حّد -2

من ال هب  ًاالريفّي مثقااًلقيمة  سة عشر  لما يعا كي  ،ةوالفّض
فيه ه   زباال  ومقدار اليفكاة .ةكو ماحة و سة مثاقي  من الفّض

 .(٪2,5ربن العشر )
 احلذ ل عليذه بعينذه    ومضّي - كالشراة - ضةومه بعقد املعامتّل -3

  .قصد االسرتباح من حني
           .بقاة قصد االسرتباح به ط ال احل ل -4
 .ف فيه متام احل لاملالك من اللصّرن متّم -5
 . خالل العام عن سعر الملفة ةقيمله الس قّي ضال تنوفكن  -6
 :تصرف اليفكاة أ مثاذية م ار  (:143مسألة )

قذذ    كال ميلذذواملقصذذ   بهمذذا مذذن   ،الفقذذراة واملسذذاكني  -2،1
ن بهذا  يلمّم - مثاًل -وليست له النعة كو حرفة  ،لنفسه ولعياله لهسن

حذااًل مذن    الثاذي كسذ ك   الفقري واملسمني كّنوالفرق بني  .من ت فري
 .ق   ي مه كال ميلكأن يم ن  ،لاألّو

كو   وهذذم املنصذذ ب ن مذذن قبذذ  الذذنيبّ  ،العذذاملني عليهذذا -3



 
 

 

جلبايذذة اليفكذذاة وحسذذابها كو احلذذاكم الشذذرعي كو ذاحبذه    اإلمذام 
 .نياملسلحّق إىلكو  إليهميصاهلا إو

بذدفن   إسذالمهم س وهم املسلم ن الذ ين يعذيفّ   ،فة قل بهماملؤّل -4
كو محلذهم   إىل اإلسذالم وغري املسلمني بهدف زلذبهم   ،إليهم املال

 .على مساعدة املسلمني أ الدفاع عن كذفسهم
 .هم يعلق ن من اليفكاةفنّذ ،العبيد -5
عذذذن ك اة  يذذذ ذهم   وهذذذم املذذذدين ن العذذذازيفون  ،الغذذذارمني -6

 .املشروعة
كبنذاة   ،ةوهذ  مصذرف مجيذن سذب  اخلذري العاّمذ       ،سبي  اهلل -7

 .ة وغريهاسا  اخلريّياملسازد واملدارس واملؤّس
كي الذ ي ذفذد  كم الذه     ،وه  املسافر املنقطذن  ،بن السبي ا -8

 .إليهبدفن ذفقة الع    إالبلد   إىلر له الع   يّسوال يل
 ،اليفكاة كن يمذ ن مؤمنذاً   إليهدفن يشرتط أ من ُت (:144مسألة )
 نكن ال يمذ   ًاليفومذ  األحذ ط و ،ليفكاة أ املعاالذي ا فال يصروكن 

 .كو ملجاهرًا باملنمرا تاركًا للصالة كو شاربًا للومر 
ن هذب ذفقلذه علذى  افذن اليفكذاة      ّمذ  نال يمذ  ويشرتط كيضذًا كن  

مل يمن  افن اليفكذاة   إذاًا هامشّي املسلحّق نال يم وكن  ،كاليفوزة
 .ًا مثلههامشّي

  



 

 

 

 : زكاة الفطرةالقسم الثاني

 هب سكاة الفطرة بشروط: (:145مسألة )
 البل غ -1
 اإلغماةالعق  وعدم  -2
 (.143)م معنا  أ املسألة وه  يقاب  الفقر امللقّد ،ىالغن -3

 األخذري الشروط أ املمّلف قبي  غروب الي م ر  ه   ت ّف فنذا
الفطذر وزذب عليذه     ل زذيفة مذن ليلذة عيذد    كّو إىلمن شهر رمضذان  

سذ اة أ ذلذك مذن هذب      ،يع لذه  نوعّمذ  الفطرة عن ذفسذه  إخرا 
ر الشذروط  مذن تذ فّ   إخرازهذا ليفومذًا   األحذ ط و .ذفقله عليذه وغذري   

 .سوال الشم  من ي م العيد إىلكو بعد  مقارذًا للغروب مة امللقّد
 ،ن يع لهالفطرة عنه وعّم إخرا للفقري  يسلحّب (:146مسألة )

بفطذرة شذو  واحذد زذاس لذه كن يعطذي        يما يمف إالن مل  د فن
 آخذر  إىلكفذرا  عاحللذه وهذ  يعطيهذا      ألحذد تلك الفطذرة عذن ذفسذه    

مذنهم وهذ     األخذري  إىلينلهذي   حّلذى وهم ا يفع  مجذيعهم   ،منهم
 .فقري غريهم إىليعطيها 

ذفذ  مذا يقذذارب    مقذدار سكذاة الفطذرة عذذن كذ ّ     (:147مسذألة  )
كو  ،اللمذر كو اليفبيذب  كو  كو الشذعري مذن احلنطذة    غراما كيل  ةثالث

 .كو ما ه  بقيملها من النق   ،ا يم ن غ اة  غالبًاغريها ّم



 
 

 

سكاة الفطذرة خذالل شذهر رمضذان      إخرا   س  (:148مسألة )
أ يذذ م  إخرازهذذاو ذذ س اللذذأخري أ  .وز بهذذامًا علذذى وقذذت مقذذّد

ا مذذن وكّمذذ ،الذذالة العيذذد  يال يصذذّلسوال الشذذم  ملذذن   إىلالعيذذد 
 .الصذالة  ك اةعذن   إخرازهذا  رال يذؤخّ ليفومذًا كن   األح طيها فيصّل
ها بقصذد  ؤّ يخرا  فطرته عن سوال الشم  فلف إر املمّلكّخ وإذا

 .والقضاة األ اةة املطلقة من  ون ذّي القربة
فال   س تبديلها مبال  ،اهلن سكاة الفطرة بعيفتلعّي (:149مسألة )
 .آخر
 ن حتذ ّ تذدفن سكذاة الفطذرة للفقذراة واملسذاكني ّمذ       (:150مسألة )

سكاة الفطرة  حتّ ال ه ّذكعلمًا  ،(143ذظر املسألة ا)عليهم سكاة املال 
سكاة الفطرة ملذن   ىوال تعط ،كان الدافن غري هامشي إن للهامشي

 .واليفوزة وال لد ّمواأل كاألبهب ذفقله على  افن اليفكاة 
ن إاحلذاكم الشذرعي و   إىل  س ذق  سكاة الفطرة  (:151مسألة )

غذري    إىلعذدم النقذ     ليفومًا األح طو ،هاكان أ البلد من يسلحّق
 .أ البلد خار  البلد من وز   املسلحّق

  



 

 

 

 أحكام اخلمس
 سذة بذن ّ  املقّد ةاإلسذالميّ ر أ الشذريعة  مذالي مقذرّ   اخلم  حّق
بشذذأذه أ كذثري مذذن الروايذذا    وقذد ور  االهلمذذام  ،القذرآن المذذريم 
اللعذن علذى مذن     بعضذها وأ  ،ة كهذ  البيذت   املأث رة عن كحّمذ 

 .أكله بغري اسلحقاقيوعلى من  ،ميلنن عن ك احه
 :ق اخلم  بأذ اع من املاليلعّل (:152مسألة )
 .قلاهلم ار ال ين حيّ ة من المّفالغناحم احلربّي -1
ة والنحذذذاس مذذذن املعذذذا ن كالذذذ هب والفّضذذذ   مذذذا يسذذذلور -2

  .واحلديد والمايت والنف  وغريها
كم  كرضذًا كاذذت كم زذداراً    المن س املسذلورزة مذن مذدافنها    -3

 .غريهما
ن ّ ا يلمذ المبذار ّمذ   األذهذار بالغ   من البحار كو   ورما ُي -4

 .الثمينة األشياةواملرزان وغريهما من  اللؤلؤفيها من 
 . احلالل املولل  باحلرام أ بعض ال ر -5
املسلحصلة من هارة كو الناعة كو حيذاسة   واألرباحالف احد  -6

 ،ةكو والذيّ  ةالشذو  بهدّيذ   همذا ميلمذ  ومثلذها   ،كو كي ممسب آخر
 .وما يأخ   من املع ذا  واملساعدا  من غري اخلم  واليفكاة

ومذا   ،(الصذداق )ركة مذن املهذر   ملذ اخلم  فيمذا متلمذه ا   توال يثب



 
 

 

  بذه اجملذين   ومذا يعذ ّ   ،خللعذي اميلمه اليفو  ع ضذًا عذن الطذالق    
عذدا بعذض    بذاإلرث  كومذا ميلذ   ،وحن هذا  األعضاةعليه من  يا  

  .(منها  الصاحلني)ال  ترازن بشأذها رسالة االسلثناةا  
ر شذروط  ة املذ ك رة عنذد تذ فّ   إمنا  ب اخلم  أ األذ اع السذلّ 

وذقلصذر أ   .فلرتازذن  (منهذا  الصذاحلني  )نة ذكذر  أ رسذالة   معّي
  .السا س فق املساح  اآلتية على بيان بعض كحمام الن ع 

 اسذلثناة والف احذد بعذد    األرباح ب اخلم  أ  (:153مسألة )
 يلي:  ما

 ي  حتصذذيلها مذذن كزذذ ر احملذذ ّ   الشذذو  أ سذذب  همذذا الذذرف  -ك
 ىويسذمّ  .ن والمهرباة واهلاتف والنق  والضراحب وحن هذا واملويف
 .(اللجارة ةذومؤ) بذ ما ذكر
كي مذا الذرفه أ    ،على ذفسه وعاحلله خالل العام هما الرف -ب

 ،والعذذال  واألثذذاثاملأكذذ  واملشذذرب وامللذذب  واملسذذمن والنقذذ    
وتمذذاليف  اواهلذذدايمبذذا أ ذلذذك ك اة الذذدي ن  األخذذرىوالنثريذذا  

طبيعي ملثلذه  ا ه  ة واملناسبا  وغريها ّمة والسياحّيالسفرا  الدينّي
 .(ذة السنةومؤ) بذ ما ذكر ىيسّمو .ًاسرفًا وتب ير وال يعّد
 وزذد كنّ و ،كم اله من ذقد وبضاعة - مثاًل -حسب اللازر  فنذا

وما أ سبي  هارته  هما الرفلديه كرباحًا تبلغ ماحة كلف  ينار غري 
علذذى ذفسذذه وعاحللذذه خذذالل العذذام يليفمذذه أ هذذ   احلالذذة كن   هالذذرف



 

 

ي عشرين كلذف  ينذار مذن زهذة     فيؤّ  ،األرباح الباقية   ه  خيّم
 .اخلم 

ال ي لي  له مهنذة   إىلذة بالنسبة وركس سنة املؤ (:154مسألة )
يلعاطاها أ معاشه ب  يعذي  علذى اهلبذا  والعطايذا وحن هذا هذ        

فملذى حصذلت لذه فاحذدة زذاس لذه الذرفها أ         ،ل سمان حص هلاكّو
 .سنة كاملة إىلذله الالحقة ومؤ

فني ار واملذذ ّظكاللّجذذ - ا مذذن لذذه مهنذذة يلعاطاهذذا أ معاشذذه  وكّمذذ
وذليجذة   ،فركس سنله من حذني الشذروع أ االكلسذاب    - نيواحلرفّي
 ،ه   س له خصم املؤن املصروفة بعذد  مذن الذرب  الالحذق    ذلك كّذ
احلاالذلة قبذ  ذهايذة السذنة أ      األرباحله الرف شية من  ّقوال حي

 .بعد ختميسها إالذة السنة اللالية ومؤ
ركس مال اللجارة وساحر مسذلليفماتها لذي  مذن     (:155مسألة )
ن ركس مالذه مذن   فاللذازر الذ ي يمذ ّ    ،ذة املسلثناة من اخلم واملؤ

أ ذهايذذة ر مسذذلليفماتها منهذذا يليفمذذه ة ويذذ ّفكرباحذذه وف احذذد  السذذن ّي
ة للبين وسذاحر  من النق   والبضاحن املعّد هما لدي السنة ختمي  كّ 

وأ حمذذذم ركس املذذذال ومسذذذلليفما   ،قذذذة بلجارتذذذهامللعّل األعيذذذان
إليه الصاذن من آال  الصناعة واليفارع من آال    ما حيلااللجارة 
 .وهم ا ،اليفراعة

شرتى شيئًا من كربذاح سذنله ومل يسذلودمه    ا إذا (:156مسألة )



 
 

 

اجلديدة ليفمه ختميسه بقيملذه حذني    حّ  ركس سنله حّلىذله وأ مؤ
 .اللومي 

ق به اخلمذ   ا مل يلعّل  كو ّمّمخمشرتى شيئًا من مال وكما ل  ا
 :فه  على ثالثة كقسام سا   قيملهُثّم  -كاملال امل روث  -

  وه  مذا كعذدّ   ،ن مل يبعهاخلم  أ اليفيا ة فق  وإ بما   -1
 .- ةقيمله الس قّي ارتفاعكي املعرو  للبين عند  -لللجارة 

وه  ما  ،ن باعه باليفيا ةإفيه اخلم  أ اليفيا ة و بال   ما -2
 .لللجارة  وحن   ومل يعّد باإلرثملمه 
 هوهذ  مذا ملمذ    ،باعذه  إذا إالاخلمذ  أ اليفيذا ة    بال   ما -3
باعه  إذاه ّذنف ،ةال اللجاركالشراة وحن   بقصد االقلناة  ،ضةوباملعا

  فذذيوّم ، خلذذت اليفيذذا ة أ كربذذاح سذذنة البيذذن اشذذرتا ا بأسيذذد ّمذذ
 .ذله أ تلك السنةواليفاحد منها على مؤ

مذذن  همذذا عليذذ فذذني أ ك اة يلهذذاون بعذذض اململّ  (:157مسذذألة )
رشذد    إىليثذ ب  ُثذّم   ،ة مذن السذنني  ذفسه عذدّ  بوال حياساخلم  

  مللماتذه  كن  ذرّ  - واحلذال هذ     - فعليه ،  م قفهويريد كن يصّح
الشذرعي كو وكيلذه للصذفية حسذابه ومصذاحلله أ       احلذاكم  نزويرا

 .ة واحدةله  فعه مّر رال يليّس مااملقدار املشم ك فيه وتقسي  
مذن عذني مذا     اخلمذ   إخذرا  ف بني ر املمّليلوّي (:158مسألة )

 .من النق   بقيمله وإخرازهق به تعّل



 

 

ق بذذذه ف فيمذذا تعّلذذ  للمالذذك كن يلصذذذرّ  سال  ذذ   (:159مسذذألة  )
و ذذ س لذذه ذلذذك مبرازعذذة  ،السذذنة وقبذذ  ك احذذه اذلهذذاةاخلمذذ  بعذذد 

 .ةال ّم إىلداورة لنق  اخلم  احلاكم الشرعي حيث  ري امل
ف اخلم  بعيفله من قب  املالك ب  يل ّق نال يلعّي (:160لة مسأ)

 .على مرازعة احلاكم الشرعي
أ ثبذذ   اخلمذذ  كذذ ن املالذذك بالغذذًا   طال يشذذرت (:161مسذذألة )

و ذذب علذذى  واجملنذذ ن. ت اخلمذذ  أ كمذذ ال الصذذيّبفيثبذذ ،عذذاقاًل
 إخرازذه  ليهماعوزب  ن مل خيرزه ال لّيإو ،منها إخرازه ال لّي

 .فاقةإلوا بعد البل غ
 ،املنلظذذر  لإلمذذام : ذصذذٌفذصذذفاناخلمذذ   (:162مسذذألة )

ا إّمذ  ،بصرفه فيهذا   اإلمامال  يضمن رضا  ألم رايصرف أ 
كو بدفن  ،ةلن واحملي  باجلها  العاّماملّط األعلمزاسة من املرزن نب

للفقراة وكبناة السذبي  مذن اهلذامشيني املذؤمنني      وذصٌف ،ليهإذلك 
 .الفقراة املؤمنني منهم أليلاملوك لك  ،العاملني بفراحض  ينهم

اخلمذ  ملذن هذب     إعطاة على األح ط س  ال  (:163مسألة )
 فعذه ملذن    سال  ذ  كما  ،ذفقله على املالك كاألب واليفوزة وال لد

للذذارك الصذذالة   نيذذدفال ليفومذذًا كن  األحذذ طو ،يصذذرفه أ احلذذرام 
 .وشارب اخلمر وامللجاهر بالفسق

  



 
 

 

 

  باملعروف والنهي عن املنكر األمرأحكام 

بذذاملعروف والنهذذي عذذن  األمذذرة مذذن كعظذذم ال ازبذذا  الدينّيذذ ّنإ
 من زن رن مم ام يل ىل] :قذذال اهلل تعذذاىل ،املنمذذر
 .[ني مي زي ٰىري ين ىن نن

ال َتذذيَفاُل ُكمَِّلذذْي ِبَوْيذذٍر َمذذا َكَمذذُرْوا     ): ه قذذالكّذذذ  وعذذن الذذنيبّ 
 ذِلَك َيْفَعُلْ ا َلْم َفِنَذا الِبرِّ،ِبامَلْعُرْوِف َوَذَهْ ا َعِن امُلْنَمِر َوَتَعاَوُذ ا َعَلى 

 َلُهذمْ  َيُمذنْ  َوَلذمْ  َبْعذٍض، َ  َبْعُضُهْم َعَلى وُسلِّ الَبَرَكاِ  ِمْنُهُم ُذيِفَعْت
 .(السََّماِة ِفْي َوال اأَلْرِ  ِفْي َذااِلٌر
ال َتْلُرُكذذ ا اأَلْمذذَر  ): ه قذذالكّذذذ كمذذري املذذؤمنني   اإلمذذامعذذن و

 َفذال  َتْدُعْ َن ُثمَّ ِشَراُرُكْم َعَلْيُمْمِبامَلْعُرْوِف َوالنَّْهَي َعِن امُلْنَمِر َفُيَ لَّى 
 .(َلُمْم ُيْسَلَجاُب

 ة مراتب:وف والنهي عن املنمر عّدباملعر ألمرل (:164مسألة )
القلذذيب   زذذاراذيفكن يذذأتي الشذذو  بعمذذٍ  يظهذذر بذذه      :األوىل

 .ر  من ترك املعروف وفع  املنمروت ّم
س اة  ،عن املنمر بق له ولساذه كن يأمر باملعروف وينهى :الثاذية

 .كم بغريها واإلرشا   ال عككان بص رة 
بفع  املعذروف وتذرك    لإلليفام ةعملّي إزراةا و  كن يّل :الثالثة

 .والضرب واحلب  وحن  ذلك اإلذنكفرك  ،املنمر



 

 

 ،ة وضذعفاً مرتبة من ه   املراتذب  رزذا  ملفاوتذة شذدّ     ولمّ 
كو الثاذيذة مذن مراعذاة مذا هذ  ككثذر        األوىلوالالسم االبلداة باملرتبة 

  .منه ه  كشّد ما إىل  واللدّر إي اة  كخّفو تأثريًا
املرتبذذة  ىلإة بذذوالثاذيذذة تصذذ  الن  األوىلمل تنفذذن املرتبلذذان  وإذا

 ،علذى األحذ ط   من احلذاكم الشذرعي   اإلذنالثالثة بعد اسلحصال 
  ة لصذدّ و  ضد فاعذ  املنمذر وتذارك املعذروف إزذراةا  عملّيذ      فيّل

 زذراة اإل إىل إيذ اة  األخذفّ  زذراة اإل  فيهذا مذن   ويلدّر ،عن ذلك
 .اجلرح كو المسر ىل حّدمن  ون كن يص  إ واألق ى األشّد

ر ن املنمر من ت ّفباملعروف والنهي ع األمر ب  (:165 مسألة)
 : الشروط اللالية

مر باملعروف والناهي عن املنمر عارفًا آلكن يم ن الشو  ا -1
 .باملعروف واملنمر

املنهذي عذن    واذلهذاة املأم ر باملعروف بذأمر    احلماركن حيلم   -2
يمرتث بأمر  وذهيه مل هذب   الو يال يبالول  علم كذه  .املنمر بنهيه

على  األوىلويقلصر ال ز ب على املرتبة  ،املرتبلان الثاذية والثالثة
    ا يرتمبذذه فاعذذ  املنمذذر ر ّمذذبذذداة االذيفعذذا  واللذذ ّمإوهذذ  ، األحذذ ط

ألمذر   املثذاالً وذلذك   ،  فيذه رين علذم عذدم تذأث   إتارك املعذروف و  كو
َكَمَرَذذا  ) :قذاحالً   املذؤمنني  كمذري  اإلماملنا   كما حما  النيّب

 .(ُمْمَفِهرٍَّة ِبُ ُزْ ٍ  امَلَعااِلْي َكْهَ َكْن َذْلَقى   َرُسْ ُل اهلِل



 
 

 

كن يم ن تارك املعروف كو فاعذ  املنمذر بصذد  االسذلمرار      -3
ه ولذذ  ُعذذرف مذذن الشذذو  كّذذذ  .علذذى تذذرك املعذذروف وفعذذ  املنمذذر 

زب كمر  ة واحدة واملنمر كو ترك املعروف ول  ملّر ارتماببصد  
 .كو ذهيه قب  كن يفع  ذلك

فاع  املنمر كو تذارك املعذروف معذ ورًا أ فعلذه      نال يم كن  -4
 .للمنمر كو تركه للمعروف

ب ضذرر  عروف والناهي عن املنمر ترّتمر باملآلا فكن ال خيا -5
مذذن  بذذه كو بأحذذٍد عليذذه أ ذفسذذه كو عرضذذه كو مالذذه باملقذذدار املعلذذدّ 

 .باملعروف وذهيه عن املنمراة كمر  املسلمني زّر
 

 ًااًل وآخرواحلمد هلل كّو
 .د وآله الطاهرينى اهلل على حمّموالّل
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