وفق فتاوى مساحـة

(دام ظله الوارف)

:

املقدّمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ربّ العاملني ،والصالة والسالم على خري خلقه حم ّمد
وآله الطيّبني الطاهرين.
وبعد:
هذ ا هذ (الذ زييف أ كحمذذام العبذذا ا ) ،ويشذذلم علذذى كه ذمّ
كحمذذام العبذذا ا

اخلمذ

 :الصذذالة  -ومذذا يلطلّبهذذا مذذن الطهذذارة -

والص ذ م واحل ذ ّ واليفكذذاة واخلم ذ

 ،مذذن ذب ذ ة أ كحمذذام اللقليذذد

واألمر باملعروف والنهي عن املنمر.
وقد كُعدّ وفق فلاوى مساحة آية اهلل العظمى السيّد السيسذلاذي
(مدّ ظلّه) تلبية لطلب مجن من مقلّدي مساحله.
ذسأل اهلل العلي القدير كن ينفن به إخ اذنا املؤمنني ،وي فّقنذا ملذا
حيبّ ويرضى ،إذّه وليّ ذلك.

أحكام التقليد
(مسذذذألة  :)1تلضذ ذمّن الشذذذريعة اإلسذذذالميّة املقدّسذ ذة وازبذذذا
وحمرّمذذا

ذذب علذذى ك ذ ّ مملّ ذف كن حيذذرس سذذالمة م قفذذه منهذذا

واملثاله هلا ،وال يلحقّق  -أ الغالب  -إحراس ذلذك مّذن مل تلذ ّفر
فيه ملمة االزلها إال باعلما كحد طريقني:
 -1اللقليد وه  :كن يعمذ اململّذف وفذق فلذاوى اجمللهذد امللأهّذ
لللقليد.
 -2االحلياط وه  :كن يعم على النح ال ي يليقّن معه بذااةة
ذمّلذذه هذذا مذذا ه ذ مطل ذ ب منذذه أ ال اقذذن ،فل ذ احلم ذ وز ذ ب
اإلقامة أ الصالة  -مثالً  -كان عليه كن يذأتي بهذا ،وعلذى العمذ
ل احلم حتريم اللدخني  -مثالً  -فالالسم عليه إذا كرا كن حيلذاط
كن لنبه.
وأ حاال

كخرى قد يسذلدعي االحليذاط تمذرار عمذ واحذد

بص ر خمللفة ،كلمذرار الذالة الظهذر  -مذثالً  -مذرّة قصذراً وكخذرى
متاماً أ بعض حاال

السفر.

ن معرفة األسل ب ال ي يلحقّق معذه االحليذاط حيلذا
وحيث إ ّ
أ العا ة إىل خلفيّة فقهيّة واسعة ،وهي غري مل فّرة ألكثذر شذراح

اجمللمذذذن اإلسذذذالمي ،باإلضذذذافة إىل الذذذع بة االحليذذذاط أ غالذذذب
األحيان وتع ّر أ حاال

كخرى ،ك ّ ذلك قد زع اللقليد هذ

األسذذل ب العملذذي واألمث ذ ملعظذذم اململّفذذني للوذذرو عذذن عهذذدة
األحمام الشرعيّة املل زّهة إليهم.
(مسألة  :)2سنّ اللمليف أ األذثى يبدك من حني إكماهلا تسذن
سذذن ا

هالليّ ذة ،وأ ال ذ كر مذذن حذذني إكمالذذه

سذذة عشذذر سذذنة

هالليّة ،ولمن ل ذبت له الشذعر اخلشذن أ منطقذة العاذذة كو خذر
منه الساح املن ي  -باالحلالم كو أ حال اليقظذة  -قبذ كن يممذ
سنّ اخلامسة عشرة اعلا بالغاً شرعاً.
(مسألة  :)3يلأهّ اجمللهد لللقليد إذا ت فّر

فيه األم ر اللالية:

 -1البل غ.
 -2العق .
 -3ال ك رة.
 -4طهذذارة امل لذذد ،بذذأن تمذ ن وال تذذه قذذد متّذت وفذذق الض ذ اب
الشرعيّة ،كي من غري سفاح.
 -5اإلميان ،بأن يم ن من كتباع م هب اإلماميّة االثين عشريّة.
 -6العدالذذة ،وذعذذين بهذذا االسذذلقامة علذذى خ ذ ّ اإلسذذالم وعذذدم

االحنذذراف عنذذه ،بذذأن يذذؤ ّي مذذا هذذ ال ازذذب عليذذه أ الشذذريعة
ويلجنّب ما ه احملرّم عليه فيها.
 -7الضب  ،وذعين بذه كن ال تعذر

عليذه كذثرياً حذاال

اخلطذأ

والنسيان والغفلة فيما مي ّ اخلصااله الفقهي.
(مسذذألة  :)4إذا تع ذدّ اجمللهذذدون ال ذ ين تل ذ فّر فذذيهم الشذذروط
امللقدّمة واخللفت فلاواهم  -كما ه احلاال غالباً ألنّ االزلهذا
مثار االخلالف  -فهنا عدّة ال ر كهمّها ما يلي:
الص رة األوىل :كن يثبت لدى اململّف كنّ كحدهم املعيّن كعلذم
من الباقني ،ففي ه

الص رة يلعيّن عليه تقليد .

الص رة الثاذية :كن يثبت لدى اململّذف كنّ اثذنني  -مذثالً  -مذنهم
كعلذذم مذذن البذذاقني ،مذذن تسذذاوي االثذذنني أ العلذذم كو عذذدم ثب ذ
كعلميّذذة كحذذدهما مذذن اآلخذذر ،وأ هذذ

الصذذ رة إن ثبذذت لذذدى

اململّف كنّ كحدهما كورع من اآلخر  -كي ككثر تثبّلاً واحلياطذاً مذن
اجلها

الدخيلة أ اإلفلاة بم ذه ككثر مثابرة على تلبّن شؤون ك ّ

مسألة ميارس اسلنباط حممها  -وزب عليه تقليد  ،وإن مل يثبذت
لديه ذلك ختيّر أ تطبيق كعماله من فلاوى ك ّيهما شاة ،إال أ بعض
احلاال

اخلاالّة امل ضّحة أ رسالة (منها الصاحلني).

ن كحذدهم كعلذم مذن
الص رة الثالثذة :كن يثبذت لذدى اململّذف ك ّ
الباقني ،لمنّه مل يسلطن كن يل الّ إىل تعيينذه بشوصذه ،وأ هذ
الص رة يليفم اململّف رعاية االحلياط بني فلاوى جمم عة اجمللهدين
الذذ ين يلذذيقّن كنّ ذلذذك األعلذذم هذذ أ ضذذمنهم .وهلذذ ا احلمذذم
اسلثناةا

معينّة ترازن بشأذها رسالة (منها الصاحلني).

(مسألة  :)5تثبت األعلميّة:
 -1بشها ة شذو

ثقذة إذا كذان مذن كالذحاب االخلصذا

أ

ه ا املضمار كاجمللهدين األكفّاة كو من يداذيهم أ العلذم ،شذريطة
كن ال تعارضذذذها شذذذها ة مثلذذذها بذذذاخلالف (معاكسذذذة هلذذذا) ،ومذذذن
اللعار

يؤخ بشها ة من كان ككثر خاة وكفاية أ ه ا اجملال.

 -2بالعلم واالطمئنان احلاالذ مذن مناشذ مقب لذة وملعارفذة،
كالشياع بني كه العلم والفضذ  ،وكاالخلبذار إذا كذان الشذو
ملممّناً منه.
(مسألة  :)6من اعلقد كعلميّة كحد اجمللهدين فقلَّد ثُذمّ ظهذر
له كعلميّة غري ليفمه العدول إليه.
(مسألة  :)7إذا ما

مقلَّد اململّذف فذنن كذان كعلذم مذن مجيذن

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

وإذا الار احليّ على مذرور الذيفمن كعلذم منذه وزذب اللحذ ّل إليذه
ن اللقليد يدور من األعلم كيفما ار وز اً وعدماً.
ك لك ،فن ّ
(مسألة  :)8ال

س تقليد اجمللهد امليّت ابلذداة ولذ كذان كعلذم

من مجين اجمللهدين األحياة.
(مسذذألة  :)9إذا مل يمذذن لألعلذذم فل ذ ى أ مسذذألة معيّنذذة كو مل
ميمذذن للمقل ذد اسذذلعالمها حذذني االبذذلالة بللذذك املسذذألة زذذاس لذذه كن
يرزن بشأذها إىل غري من اجمللهدين من رعاية األعلم فاألعلم من
بعد .
(مسذألة  :)10املذ ار الذ
الالسم أ ه

تلّسذم بطذابن االحليذاط ال ازذذب كو

الرسالة هي من ضمن املذ ار الذ

ميمذن الرزذ ع

فيها إىل جملهد آخر األعلم فاألعلم.
بقي كن تعرف كذنا ذسلعم عدّة الياغا

لللعبري عن االحليذاط

ال ازب كو الالسم ،وهي:
 -1اللصري ب لك ،كق لنا( :تثبت اليفكاة أ مال اللجارة علذى
األح ط وز باً).
 -2تقييد الفل ى  -كي احلمم  -بملمة (على األح ط) ،كق لنا:
(من خذر إىل السذفر بعذد سوال الشذم
األح ط  -كن يمم ال مه و ليفئ به).

فنذّذه ذب عليذه  -علذى

 -3إيرا االحلياط أ املسألة من خل ّها من كيّ حمم (فل ى)،
كق لنذذا( :إذا سذذق لعذذاب الملذذب أ إذذذاة فذذاألح ط كن يُمسذذ
ال ثُمّ يُغس باملاة ثالث مرّا ).
بالرتاب كوّ ً
فه

األساليب الثالثة كلّها تعبّر عن كذ ن االحليذاط وازبذاً كو

السم ذاً ،وقذذد تُ ذرك اخليذذار فيذذه للمملّ ذف بذذالرز ع إىل جملهذذد آخذذر
كما م ّر.

أحكام الطهارة
كولت الشريعة املقدّسة زاذب النظافة والطهارة قسماً وافراً من
اهلماماتها ،ومل تقلصر أ ذلك على اجلاذب املا ّي الذ ي يبحذث
عن حتديد األشياة النجسة وكيفيّة اللطهري منها ،وهي الذ

تسذمّى

(الطهارة من اخلَ َبث) أ املصطل الفقهي ،وإذّمذا مشلذت اجلاذذب
املعن ي لإلذسان ،حيث تعل ر حالة من ظلما
معها مؤهّالً كمال اللأهّ للل زّه حنذ معبذ
فقهيّاً على ه

احلاال

الذنف

ال يمذ ن

المذريم .واالذطل

دث).
بذ (احلَ َ

وينقسم احلدث إىل قسمني :كالغر وككا ،ولمذ ّ واحذد منهمذا
كسذذبابه وروافعذذه ،وزعلذذت الشذذريعة املطهّذرة ال ضذ ة هذ الرافذذن
ألثر احلذدث األالذغر ،والغُسذ هذ الرافذن ألثذر احلذدث األكذا،
وزعلت الليمّم بديالً عنهما أ بعض احلاال
وإمعاذاً أ الق اجلاذب املعن ي للفر حبّ
للمملّف أ بعض احلذاال

الطارحة.
الشريعة املقدّسة

واألسمنذة االغلسذال  -كغسذ اجلمعذة

وغس ليالي القدر من شهر رمضان  -وإن مل يصدر عنذه كيّ مذن
األحداث .وتلك هي ال

تسمّى األغسال املسلحبّة.

إذا ا ّتض ما تقدّم فس ف ذبحث كحمام الطهارة أ فصلني:

الفصل األوّل
يف الطهارة من احلدث
 -1الوضوء
(مسألة  :)11يرتكّب ال ض ة من سلّة كم ر:
وحد ط الً قصذا
ُّ
األوّل :غس ال زه،

الشذعر  -كي منبذت

شعر الركس من مقدَّمه  -إىل ذهاية ال قن ،وعرضاً مذا ار

عليذه

اإلالذذذبن ال سذذذطى واإلبهذذذام  -كي مذ ذا اشذذذلملت عليذذذه اإلالذذذبن
ال سذذذطى واإلبهذذذام مذذذن ال زذذذه عنذذذدما ت ضذذذعان علذذذى اجلبهذذذة
مفل حلني وميس بهما ال زه  ،-فيجب غس ك ّ ما خ أ ه ا
احلدّ.
(مسألة  :)12ب على األح ط االبلذداة أ غسذ ال زذه مذن
كعال إىل كسفله ،فل ابلدك املل ضّ أ غسذ وزهذه مذن األسذف
كو ال سذذ مل يصذذ ّ وضذذ

 ،ولمذذن ال حازذذة إىل اللذذذدقيق أ

ب املاة من كعلى ال زه ثُمّ ريه على زاذبيه
ذلك ،فيمفي كن يص ّ
ول على حن اخل ّ املنحين.
(مسذذألة  :)13ذذب إيصذذال املذذاة إىل ال زذذه بقصذذد ال ض ذ ة،

س ذ اة ككذذان ذلذذك بسذذمب املذذاة عليذذه بذذالمفّ وإمذذرار اليذذد عليذذه
إليصال املاة إىل كام كزيفاحه ،كو ب ضن ال زه حتت كذبذ ب املذاة
من االبلداة فيه من األعلى إىل األسف  ،كو بغمسه أ ماة حذ
كو غري من مراعاة االبلداة من األعلى إىل األسف كيضاً.
(مسذألة  :)14ذذب كن ميذ ّ املذذاة وزذذه املل ضّذ بذذدون حذذازيف
ومذذاذن عذذن والذ ل املذذاة إىل حملّذه ،ويسذذلثنى مذذن ذلذذك ذو اجلذذبرية
 كي من كان أ وزهه زرح كو قرح كو كسر ف ضن عليه لفافذاً كوما شابه  ،-فنّذه يمفيه املس على اجلبرية ع ضاً عن اجلذيفة املغطّذى
بها ،وال يليفمه رفعها إذا كان ذلك ضرريّاً كو حرزيّاً عليه.
الثذذاذي :غسذذ اليذذد اليمنذذى ،وحذذدّها مذذن املرفذذق  -كي جممذذن
عظمي ال راع والعضد  -إىل كطراف األالابن.
(مسألة  :)15ب االبلداة أ غسذ اليذد مذن املرفذق واالذلهذاة
بأطراف األالابن ،فال
الصع

س االبلذداة مذن األالذابن كو ال سذ ثُذمّ

إىل املفص .

(مسألة  :)16ب إيصال املذاة إىل اليذد بقصذد ال ضذ ة بأحذد
الطرق امللقدّمة أ غس ال زه ،و ذب كيضذاً كن ميذ ّ املذاة بشذرة
اليد من ون حازيف ومذاذن ،فذاملركة الذ

تسذلودم طذالة األظذافر

لليفينة ،والعام ال ي يسلودم الده ن أ عمله ،والصذبّاغ الذ ي

تلل ّث يد باألالباغ ..يليفمهم اللأكّد من إسالة ما مينن وال ل املاة
إىل كيديهم أ ال ض ة .ويسلثنى من هذ ا احلمذم ذو اجلذبرية علذى
النه امللقدّم أ غس ال زه.
الثالث :غس اليد اليسرى ،علذى حنذ مذا تقذدّم أ غسذ اليذد
اليمنى متاماً.
الرابن :املس على مقدّم الركس  -كي ذلذك اجلذيفة مذن الذركس
ال ي يمذ ن فذ ق اجلبهذة وميلذدّ إىل منلهذى االرتفذاع أ الذركس ،-
ويمفي فيه املس مبقذدار إالذبن واحذدة ،واألحذ ط األوىل املسذ
مبقدار ثالثة كالابن مضم مة.
(مسذذألة  :)17ال ذذب كن يمذذ ن املسذذ علذذى بشذذرة الذذركس،
فيج س املس علذى الشذعر النابذت أ ذلذك امل ضذن ،بشذرط كن ال
يلجاوس ط له املمان ال ي ينبت فيه شعر الركس عا ة.
(مسذذألة  :)18ذذب كن يمذذ ن املسذذ بالبلّذذة الباقيذذة أ اليذذد،
واألحذ ط األوىل كن يمذ ن ببلذذة المذفّ اليمنذذى .ولذ زفّذت اليذذد
حلرارة اجل ّ كو لغري ذلك زذاس للمل ّضذ كن يأخذ مذن بلّذة حليلذه
واملس بها ،وال

س له املسذ مبذاة زديذد إال إذا مل ميمنذه حفذ

البلّة للمس وإن كرّر ال ض ة.
(مسذذألة  :)19ال يصذذ ّ املسذذ مذذن وزذذ

حاحذذ بذذني العضذذ

املاس والعض املمس ح حلّى ول كذان احلاحذ رقيقذاً ال مينذن مذن
والذذ ل الرط بذذة إىل العضذذ املمسذذ ح ،ويسذذلثنى مذذن ذلذذك ذو
اجلبرية فنّذه يفيه املس على زبريته.
اخلام

 :املس على ظاهر القدم اليمنى ،وال ازب فيذه طذ الً

مس ذ مذذا بذذني كطذذراف األالذذابن إىل المعذذب  -وه ذ املفص ذ بذذني
الساق والقدم  ،-وعرضاً مبا يصدق معه (املس ) ول كان مبقذدار
إالبن واحدة.
(مسألة  :)20ب كن يمذ ن املسذ بالبلّذة الباقيذة أ اليذد علذى
ذه ما تقذدّم أ املسذ علذى الذركس .واألحذ ط األوىل كن يمذ ن
املس باليد اليمنى ،وإن كان

س املس باليد اليسرى كيضاً.

(مسذذألة  :)21ال يص ذ ّ املس ذ مذذن وز ذ

احلاح ذ بذذني العض ذ

املاس والعضذ املمسذ ح ،إال أ ذي اجلذبرية علذى حنذ مذا مذرّ أ
مس الركس.
السا س :املس على ظاهر القدم اليسرى على ذهذ مذا مذرّ أ
املس على ظاهر القدم اليمنى .واألح ط األوىل فيه املسذ باليذد
اليسرى ،وإن كان

س املس باليد اليمنى كيضاً.

(مسألة  :)22يشرتط أ ال ض ة كم ر:
 -1النيّة ،بأن يم ن الداعي إليه اخلض ع هلل تعاىل.

 -2طهارة ماة ال ض ة ،فال يص ّ ال ض ة باملاة امللنجّ

.

 -3إباحة ماة ال ض ة ،فال يص ّ ال ض ة باملاة املغص ب.
 -4إطالق ماة ال ض ة ،فال يص ّ ال ض ة باملاة املضذاف كمذاة
ال ر .
 -5طهارة كعضاة ال ض ة ،مبعنذى كن يمذ ن كذ ّ عضذ طذاهراً
حني غسله كو مسحه.
 -6كن ال يم ن هناك ماذن شرعاً من اسلعمال املاة ،وإال وزب
الليمّم كما سيأتي.
ال ،ثُمّ اليد اليمنى ،ثُذمّ اليسذذرى،
 -7الرتتيب ،بغس ال زه كوّ ً
ثُمّ مس الركس ،ثُمّ الرزلني .واألح ط ليفوماً رعايذة الرتتيذب أ
مس ذ ال ذرزلني بعذذدم مس ذ اليسذذرى قب ذ اليمنذذى ،ولمذذن ذ س
مسحهما معاً.
 -8الللابن العرأ بني كفعذال ال ضذ ة وإن حصذ فاالذ قليذ
زد ًا بني االذلهذاة مذن فعذ والبذدة بالفعذ الذ ي يليذه .ويمفذي أ
احلاال

الطارحة كنفا املاة كو النسيان كن يم ن الشروع أ غسذ

العض الالحق كو مسحه قب كن هفّ األعضاة السابقة عليه.
 -9املباشذذذرة ،بذذذأن يل ضّذ ذأ الشذذذو

بنفسذذذه ،و ذ ذ س لذذذه مذذذن

االضطرار كن يسلعني بغري فيما ال يلممّن مذن اإلتيذان بذه بنفسذه،

وأ ه

احلالة يليفم كن يم ن املسذ بيذد املل ضّذ ذفسذه ،وإن مل

ميمن ذلك  -لع ق أ يد مذثالً  -كخذ املُعذني الرط بذة الذ

أ يذد

املل ضّ ومس بها.
(مسألة  :)23ينلقض ال ض ة مبا يلي:
 -2،1خرو الب ل كو الغاح .
 -3خرو الري من الدبر.
 -4الن ذ م الغالذذب علذذى احل ذ اس ،كي مذذا يلعطّ ذ معذذه السذذمن
والبصر واإل راك ،ويلحق به ما يُ هب العق كاجلن ن واإلغماة.
 -5اسلحاضة املركة كما سيأتي.
 -6اجلنابذذة ،فنّذهذذا تُذذنقض ال ضذذ ة ،وإن كاذذذت ال ت زذذب إال
الغس كما سيأتي.
(مسألة  :)24يسلثنى مّا تقدّم من ذاقضيّة خرو الب ل والغاح
والري لل ض ة ما إذا كان خرو كحد الثالثة مسلنداً إىل املذر
ال ي ال ميمن لصذاحبه كن ميسذك ذفسذه مذن خروزذه ،ويسذمّى أ
ه

احلالة بذذ ( احذم احلذدث) ،وحممذه فيمذا إذا مل تمذن لذه فذرتة

اذقطاع َتسن ال ضذ ة وبعذض الصذالة كن يل ضّذأ ويذأتي بالصذالة،
وال يعلين مبا خير منه من البذ ل كو الغذاح كو الذري مسذلنداً إىل
مرضه ،فنّذه باقٍ على طهارته ما مل يصدر منه حدث آخر.

(مسذألة  :)25ذب ال ضذ ة للصذالة ال ازبذة ،ولمذ ّ وازذب
آخذذر تعلذذا فيذذه الطهذذارة مذذن احلذذدث األالذذغر .وحيذذرم علذذى غذذري
امللطهّر كن مي ّ ببدذه كلابة القرآن المريم ،واألح ط ليفومذاً كن ال
مي ّ اسم اجلاللة (اهلل) والصفا

املولصّة به تعاىل.

 -2الغسل
(مسألة  :)26الغس على قسمني :ارمتاسي وترتييب.
ويلحقّق الغس االرمتاسي بغم

اجلسد أ املاة فعة واحذدة،

ال ،ثُذمّ
وك ّما الغس الرتتييب فال بُدّ فيه من غس الركس والرقبذة كوّ ً
غس اجلاذب األمين من اجلسد ،ثُمّ غس اجلاذب األيسر منه.
و

س أ معظم كذ اع الغس  -عدا غسذ امليّذت اآلتذي بياذذه -

كن يغس البدن بعذد الذركس والرقبذة فعذة واحذدة كو تذدر اً مذن
ون رعاية الرتتيب بني اجلاذبني األمين واأليسر.
(مسألة  :)27يشرتط أ الغس ما يشرتط أ ال ض ة من النيّة،
وطهارة املاة ،وإباحله ،وإطالقه ،وطهارة كعضذاة اجلسذد ،وعذدم
وزذذ

مذذاذن شذذرعي مذذن اسذذلعمال املذذاة كذذاملر

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

 ،وكن يباشذذر

كحدهما :كذّذه ال يشذرتط أ غسذ كذ ّ عضذ  -هنذا  -كن يمذ ن
غسله من األعلى إىل األسف كما كان أ ال ض ة.
والثاذي :كّذه ال يشرتط أ الغسذ املذ االة والللذابن كمذا كذان أ
ال ض ة ،فيممن غس الركس والرقبة ثُمّ غسذ بقيّذة اجلسذد بعذد
مدّة وإن كاذت ط يلة.
(مسألة  :)28ري حمم اجلبرية أ الغس  -عدا غس امليّت -
كمذذا كذذان ذذري أ ال ض ذ ة ،ولمنّ ذه خيللذذف عنذذه بأذّ ذه إن كذذان أ
م ضن اجلبرية قرح كو زرح يلويّر اململّف بني الغس  -من املس
على اجلبرية  -والليمّم ،وكمّا إن كان أ امل ضن كسذر فيلعذيّن عليذه
االغلسال من املس على اجلبرية.
(مسألة  :)29ب الغس بعدّة كسباب هي:
ك -اجلنابة.
ب -احليض.
 النفاس. االسلحاضة.هذ -امل

.

و -م ّ امليّت.

أ -اجلنابة
(مسألة  :)30تلحقّق اجلنابة بأمرين:
األوّل :خرو الساح املن ي ،س اة كخر مبمارسة زنسذيّة كم
بذذاالحلالم كم بغذذري ذلذذك .والسذذاح املن ذ ي لذذيف كثيذذف ،راححلذذه
كراححذذة العجذذني املولمذذر ،حلذذييب الل ذ ن ،مييذذ ل ذذذه كحياذذذاً إىل
الصفرة كو اخلضرة ،خيذر أ الغالذب عنذد بلذ غ الشذه ة اجلنسذ ّية
ذروتها مصح باً بالدفق ومسللبعاً بارختاة اجلسد وفل ر .
وملى خر ساح وشكّ أ ك ذه منيّ ًا فنن ازلمعت فيه األمذ ر
الثالثة (الشه ة ،والذدفق ،وارختذاة اجلسذد وفلذ ر ) حُمذم بم ذذه
منيّ ًا ،وإال مل حيمم ب لك .ويمفي أ املريض حتقّق واحد منها ه
(الشه ة).
ه ا أ الرز  ،وكما املركة فالسذاح اخلذار مذن مهبلذها عنذدما
تبلغ الشه ة اجلنسيّة ذروتها حبمم السذاح املنذ ي للرزذ  ،سذ اة
خر أ حال الن م كو أ حال اليقظة.
الثذذذاذي :االتصذذذال اجلنسذذذي بذذذدخ ل ركس العضذ ذ اللناسذذذلي
(احلشذذفة) أ فذذر األذثذذى كو شذذرزها ،في زذذب اجلنابذذة للذذ كر
واألذثى.

(مسألة  :)31ب غس اجلنابذة أل اة مذا تشذرتط فيذه الطهذارة
من احلدث األكا كالصالة.
وحيرم على اجملنب كم ر:
 -1م ّ كلابة القرآن المريم.
 -2م ذ ّ لفظذذة اجلاللذذة (اهلل) ،وهم ذ ا م ذ ّ كمساحذذه والذذفاته
اخلاالّة به  -كاخلالق  -على األح ط.
 -3قراةة آية السجدة من س ر العيفاحم األربن ،كي س رة اقرك،
صلت.
والنجم ،والسجدة ،وفُ ّ
 -4خذذ ل املسذذازد ،كو املمذذث فيهذذا ،كو كخذذ شذذية منهذذا كو
وضن شية فيها وإن كان ذلك من خارزهذا كو أ حذال االزليذاس
على األح ط.
و

س للمجنب ازلياس املسذازد بالذدخ ل مذن بذاب واخلذرو

مذذذن بذذذاب آخذذذر ،إال أ املسذذذجدين الشذذذريفني (املسذذذجد احلذذذرام
مبمّذ ذة ،واملسذذذجد النبذ ذ ي أ املدينذذذة) .وتلحذذذق املشذذذاهد املشذ ذرّفة
للمعص مني  باملسازد فيما ذكر على األح ط.

ب -احليض
(مسألة  :)32احليض م تعلا

النساة وتعرفه ،خير أ فرتا

منلظمة ك ّ شهر تقريباً ،وي الف بأذّه كمحر كو ماح إىل الس ا ،
وحارّ ،وخير حبرقة و فق.

(مسألة  :)33خير

م احليض بعد بلذ غ الفلذاة تسذن سذن ا

هالليّة ،وينقطن ببل غها سلّني عاماً هالليّ ًا ،فمذا تذرا قبذ بل غهذا
تسن سن ا

لي

بدم حيض ،كما كنّ ما تذرا بعذد بل غهذا سذلّني

سنة ال تم ن له كحمامه.
(مسألة  :)34كق ّ احليض ثالثة كيّام ول ملفّقة ،وككثذر عشذرة
كيّام ،ويعلا فيذه االسذلمرار أ األيّذام الثالثذة األوىل وهمذ ا فيمذا
يل سّطها من الليالي ،فل مل يسلمرّ الذدم ثالثذة كيّذام مل هذر عليذه
كحمام احليض.
(مسألة  :)35احلاحض قسمان :ذا
وذا

عا ة ،وغري ذا

عا ة.

العا ة على ثالثة كقسام:

 -1وقليّة عد يّة -2 .عد يّة فق  -3 .وقليّة فق .
وغري ذا

العا ة :مبلدحة ،ومضذطربة ،وذاسذية العذد  .يرازذن

ملعرفة كحمامها رسالة (املساح املنلوبة).
(مسذذألة  :)36ال تص ذ ّ الصذذالة وال الصذذيام وال الط ذ اف مذذن
احلاحض ،وعليها كن تقضي ما يف تها من اليام شهر رمضان كثناة
مذدّة احلذيض ،وال تقضذي مذا يف تهذا مذن الصذالة كثنذاة ذلذذك ،وال
يص ّ طالق احلذاحض إال أ مذ ار مسذلثناة .وحيذرم علذى سوزهذا
مقاربلهذذا أ مهبلذذها كيّ ذام الذذدم ،وحيذذرم عليهذذا ك ذ ّ مذذا حيذذرم علذذى
اجملنب مّا مرّ أ املسألة (.)31

(مسألة  :)37ب علذى احلذاحض إذا اذلهذت مذدّة حيضذها كن
تغلس ملا ه مشروط بالطهارة من احلدث األكا كالصالة.

ج -النفاس
(مسذذألة  :)38النفذذاس م تذذرا امل ذركة عنذذد ال ذ ال ة كو بعذذدها
ساة».
بسبب ال ال ة ،وتسمّى عندح ٍ بذ «النُّ َف َ
وال حذدّ ألقذ ّ النفذذاس ،فذذيممن كن يمذ ن مبقذذدار حلظذذة فقذ ،
ن
وككثر عشرة كيّام ،فنذا هاوس ذذيفف الذدم عنذدها عشذرة كيّذام فذن ّ
كاذت هلا عا ة حمدّ ة أ احليض  -كأن تم ن عا تها
اعلا

سة كيّام -

مدّة عا تهذا ذفاسذاً والبذاقي اسلحاضذة ،وكمّذا إذا مل تمذن

هلا عا ة حمدّ ة أ احليض فلعلا مدّة ذفاسذها عشذرة كيّذام والبذاقي
اسلحاضة .ولللفصي يرازن بشأذها رسالة (املساح

املنلوبة).

(مسألة  :)39يرتتّب على النفساة ك ّ ما يرتتّب على احلذاحض
من كحمام ،س اة ككاذت وازبا

كم حمرّما

كم غريها.

ومن االحليذاط الليفومذي عليهذا :حرمذة قذراةة آيذة السذجدة مذن
سذذ ر العذذيفاحم ،و خذذ ل مسذذجدي ممّذذة واملدينذذة ولذذ ازليذذاساً،
و خ ل املسازد األخرى بغري ازلياس ،ووضن شية أ املسازد.
(مسألة  :)40ب على النفساة إذا طهذر

مذن م النفذاس كن

تغلس لم ّ ما يشرتط فيه الطهارة من احلدث األكا كالصالة.

د -االستحاضة
(مسألة  :)41م االسلحاضة ه  :ما ترا املركة غري م احلذيض
والنفذذذاس و م القذذذروح واجلذذذروح .والغالذذذب أ االسلحاضذذذة كن
يم ذ ن مهذذا علذذى خذذالف م احلذذيض أ امل االذذفا  ،فه ذ غالب ذاً
كالفر الل ن ورقيق ،وخير بال ل ع وال حرقة.
(مسألة  :)42االسلحاضة على ثالثة كقسام:
 -1االسلحاضذذة المذذثرية ،وهذذي :كن يغم ذ

الذذدم القطنذذة ال ذ

حتملها املركة ويلجاوسها إىل ما ربطلها به ويل ّثه.
 -2االسلحاضة املل سّطة ،وهي :كن تنغم

القطنة بالدم ولمنّه

ال اوسها إىل ما ربطلها به.
 -3االسلحاضذة القليلذذة ،وهذذي :مذا إذا لذ ّث الذذدم القطنذذة ومل
يغمسها لقلّله.
(مسذذألة  :)43حمذذم امل ذركة أ االسلحاضذذة المذذثرية كن تغلس ذ
ثالثذذة كغسذذال :غسذذالً لصذذالة الصذذب  ،وغسذذالً لصذذالتي الظهذذر
والعصذذذر إذا مجعلهمذذذا ،وغسذ ذالً لصذذذالتي املغذذذرب والعشذذذاة إذا
مجعلهمذذا ،وكمّ ذا إذا ف ّرقذذت بينهمذذا فعليهذذا كن تغلس ذ لم ذ ّ الذذالة
منهما على حدة.
(مسذألة  :)44حمذذم املذركة أ االسلحاضذذة املل سّذطة كن تل ضّذأ

لم ّ الالة ،واألح ط وز باً كن تغلسذ أ كذ ّ يذ م مذرّة واحذدة
قب وض ةاتها.
(مسألة  :)45حمم املركة أ االسلحاضة القليلة كن تل ضّأ لم ّ
الالة وازبة كاذت كم مسلحبّة.
(مسذذألة  :)46ذذب عل ذى املسلحاضذذة كن تلطهّ ذر لصذذالتها بعذذد
اذقطذذاع الذذدم إمّ ذا بال ض ذ ة كمذذا إذا كاذذذت اسلحاضذذلها قليلذذة كو
مل سّطة ،كو بالغس إن كاذت اسلحاضلها كثرية.
وحيرم عليها م ّ كلابذة القذرآن قبذ حتصذي طهارتهذا ،و ذ س
بعذذد قب ذ إمتذذام الذذالتها .وال يرتتّ ذب علذذى االسلحاضذذة مذذا كذذان
يرتتّب على احليض من حرمذة مقاربذة الذيفو كيّذام الذدم ،وحرمذة
خ ل املسازد ،واملمث فيهذا ،ووضذن شذية فيهذا ،وقذراةة آيذا
السجدة.

هـ -املوت
(مسذذألة  :)47ذذب تغسذذي امليّذت املسذذلم ومذذن حبممذذه ،حلّذذى
السق إذا كمتّ كربعة كشهر ،ب وإن مل يلمّها على األح ط.
ال باملذذذاة املولذ ذ ط بالسذذذدر ،ثُذ ذمّ باملذذذاة
وكيفيّلذذذه :كن يُغسّذ ذ كوّ ً
املولذذ ط بالمذذاف ر ،ومذذن بعذذد باملذذاة اخلذذال

 .يرازذذن ملعرفذذة

اللفاالذذي واالطّ ذالع علذذى سذذاحر كحمذذام امليّ ذت رسذذالة (املسذذاح
املنلوبة).

س امليّت
و -م ّ
(مسألة  :)48ب الغس على من م َّ امليّت بعد بذر

وقبذ

إمتام غسله ،وال فرق أ ذلك بني كن يمذ ن املذ ّ مذن الرط بذة كو
بدوذها ،كما ال فرق فيه بني امليّت املسلم والمافر.
و ب ه ا الغس لإلتيان مبا يشذرتط فيذه الطهذارة مذن احلذدث
األالذذغر كالصذذالة ومذذ ّ كلابذذة القذذرآن .وكمّذذا خذذ ل املسذذازد
واملمث فيها وقراةة آية السجدة من الس ر العيفاحم فذال يعلذا فيهذا
اإلتيان به ا الغس .

األغسال املستحبّة
قد عرفت  -أ املقدّمة  -كنّ ه

األغسذال مل تشذرّع باألسذاس

لرفذذن احلذذدث (األالذذغر واألكذذا) ،ب ذ ينحصذذر ورهذذا أ تهيئذذة
اإلذسذذان علذذى حنذذ كفضذذ ملمارسذذة بعذذض األعمذذال العبا يّذذة،
كالغس ذ ألز ذ اإلحذذرام كو للذذدخ ل أ ممذذان شذذريف كالغس ذ
لذذدخ ل ممّذذة املمرّمذذة كو املدينذذة املنذذ ّرة ،وقذذد يسذذلحبّ الغسذذ
لشذذرف اليفمذذان الذ ي حيبّ ذ االغلسذذال فيذذه ،كيذ م اجلمعذذة وليذذالي
القدر من شهر رمضان املبارك.
وينبغي كن يُعلم كنّ األغسال املسذلحبّة  -كي الثابذت اسذلحبابها
شرعاً  -تغين عذن ال ضذ ة ،وكذ لك يسذلطين احملذدث بذاألكا كن

يملفذذي بغسذذله املسذذلحبّ هذذ ا لمذذ ّ مذذا هذذ مشذذروط بالطهذذارة
 -كالصالة  -من ون حازة إىل اسلئناف غس آخر.

 -3التيمّم
(مسألة  :)49يص ّ الليمّم بدالً عن الغس كو ال ض ة أ سبعة
م اضن:
 -1إذا مل د اململّف من املاة ما يمفيه للغس كو ال ض ة ،ك ّ
أم ر .
 -2ما إذا وزد املاة ولمنّه مل يليسّر له ال ال ل إليه للعجيف عنذه
تم يناً لشذل أ كطرافذه  -مذثالً  ،-كو لل قّفذه علذى ارتمذاب عمذ
حمرّم كاللصرّف أ إذاة مغص ب ي زد فيه املاة املباح.
 -3ما إذا خاف العطذ

علذى ذفسذه كو علذى كيّ شذو

آخذر

يذذرتب بذذه ويهمّ ذه كمذذر  ،ومل يمذذن لديذذه مذذن املذذاة مذذا يمف ذي لرفذذن
العط

والطهارة املاحيّة معاً.

 -4ما إذا ضاق ال قت حبيث ال يلّسن ليفمن الغسذ كو ال ضذ ة
وأل اة الصالة بلمامها أ ال قت.
 -5مذذا إذا كذذان حتصذذي املذذاة للغس ذ كو ال ض ذ ة كو اسذذلعماله
فيهما مسلليفماً للحر واملشقّة إىل احلدّ ال ي ال يلعارف حتمّله.
 -6ما إذا ساحم اسلعمال املاة أ ال ض ة كو الغسذ وازذب ال

يق ّ عنهما أ األهمّ ّية ،كما إذا كان بدذه كو ث به ملنجّساً ومل يمن
عند مذن املذاة مذا يمفذي للطهذارة مذن اخلبذث واحلذدث معذاً ،فنذّذه
حينئ ٍ يسلعم ما لديه من املاة أ رفن اخلبذث ،ويلذيمّم بذدالً عذن
ال ض ة كو الغس ويصلّي.
 -7ما إذا خاف على ذفسه الضرر من اسلعمال املذاة أ الغسذ
ن اسذذلعماله يس ذبّب لذذه مرض ذاً ،كو ييفيذذد أ مرضذذه
كو ال ض ذ ة ،أل ّ
ويعقّد  ،كو يطي كمد .
(مسذذألة  :)50يص ذ ّ اللذذيمّم مبطلذذق وزذذه األر

مذذن الذذرتاب

والرم واحلجر وغري ذلك .واألح ط ليفوماً اعلبذار علذ ق شذية
ّما يُليمّم به باليد ،فال يفي الليمّم على احلجذر األملذ

الذ ي ال

غبار عليه.
(مسألة  :)51ب أ اللي ّمم كم ر:
 -1ضرب باطن الم ّفني على األر

 ،ويمفي وضعهما كيضذ ًا،

واألح ط ليفوماً كن يم ن ذلك فعة واحدة.
 -2مس اجلبهة  -وهم ا اجلبينني على األحذ ط  -بذالمفّني مذن
قصا

الشعر إىل كعلى األذف وإىل احلازبني.

 -3املس بباطن المفّ اليسرى متذام ظذاهر المذفّ اليمنذى مذن
اليفذد إىل كطذراف األالذابن ،ثُذمّ املسذ ببذاطن اليمنذى متذام ظذاهر
اليسرى.

(مسألة  :)52يشرتط أ الليمّم كم ر:
 -1كن يم ن املليمّم مع وراً من الغس كو ال ض ة كما مرّ.
 -2كن ين ي بليمّمه اخلض ع هلل تعاىل.
 -3كن يم ذ ن مذذا يلذذيمّم بذذه طذذاهراً ومباح ذاً وغذذري مذذيفو مبذذا ال
يص ّ الليمّم به  -كنشارة اخلشب مثالً .-
 -4كن يمذذ ن مسذذذحه اجلبهذذذة مذذذن األعلذذذى إىل األسذذذف علذذذى
األح ط.
 -5كن ال يليمّم إال من اليأس من سوال ع ر عن اسلعمال املاة
قب اذلهاة ال قت إذا كذان تيمّمذه للصذالة كو أليّ وازذب آخذر لذه
وقت حمدّ .
 -6كن يباشر الليمّم بنفسه من اللممّن.
 -7كن يلذذابن بذذني كفعذذال اللذذيمّم ،فذذال يفصذذ بينهمذذا مبذذا خيذذ ّ
بامللابعة عرفاً.
 -8كن ال يم ن هناك حاح بني ما ميس به  -كي باطن المفّني -
وما ميسحه  -كي اجلبهة وظاهر المفّني .-
 -9كن ميس زبهله قب كفّه اليمنى ،وكفّه اليمنى قب اليسذرى.
(مسألة  :)53مذن الذلّى مذن اللذيمّم لعذ ر ثُذمّ ارتفذن عذ ر أ
ال قت كو أ خارزه مل هب عليه إعا تها.

(مسذذألة  :)54إذا تذذيمّم احملذذدث بذذاألكا  -كاجلنابذذة  -لع ذ ر ثُ ذمّ
كحدث باألالغر مل ينلقض تيمّمه البدي عن الغسذ  ،فيل ضّذأ إن
كممنه ذلك ،وإال تيمّم بدالً عن ال ض ة.

الفصل الثاني
يف الطهارة من اخلبث
(مسألة  :)55األشياة النجسة عشرة ،وهي:
 -2،1ب ل اإلذسان وغاحطه ،وب ل وغاح ك ّ حي ان حيرم كك
حلمه إذا كاذت هل ا احلي ان ذف

ساحلة  -كي يندفن منه الدم بق ّة

عند ذحبه  ،-وهم ا ب ل ما ليست له ذف

سذاحلة إذا كذان ذا حلذم

على األح ط .ويسلثنى من احلي ان احملرّم ككله الطاحر فننّ فضالته
طاهرة.
 -3ميلة اإلذسان وك ّ حي ان له ذف

ساحلة ،وك لك كزيفا ها

املقط عة منها حال احلياة.
 -4مينّ اإلذسان ،ومينّ كذ ّ حيذ ان ذي ذفذ

سذاحلة وإن كذان

مأك ل اللحم على األح ط.
 -5الدم اخلار من زسد اإلذسان ،ومن زسد ك ّ حي ان ذي
ذف

ساحلة.
 -6الملب الاّي.
 -7اخلنيفير الاّي.
 -8اخلمر ،ويلحق بها الفُقَّاع (البرية) على األح ط.
 -9المافر غري املسيحي واليه ي واجمل سي.

 -10عذذرق احليذذ ان اجلذذالل ،وهذذ  :الذذ ي تعذذ ّ ككذذ عذذ رة
اإلذسان.
(مسذذألة  :)56تنلقذذ النجاسذذة مذذن األشذذياة املذذ ك رة إىل مذذا
يالقيهذا مذذن وزذ

الرط بذذة املسذذرية أ كحذذد امللالقذذيني ،وكمّذا مذذن

زفافهما كو وز

النداوة احملضة فال تنلق النجاسة إىل املالقي.

وكيضاً تنلق النجاسة من الشية امللنجّ

إىل ما يالقيه بالشرط

امللقدّم ،إال من تعدّ ثالث وساح بني املالقي وعني النجاسة.
(مسذذذألة  :)57املطذذذذ ّهرا

 -كي مذذذا يعيذذذد لألشذذذياة امللنجّسذذذة

طهارتها  -اثنا عشر:
املطهّر األوّل :املاة  -كي املاة االعليا ي  -مهما كاذت مصا ر :
األذهذذار ،األمطذذار ،اآلبذذار ،..ويصذذطل عليذذه بذذذ (املذذاة املطلذذق).
ويقابله املاة املضاف  -كي ال ي يضاف إىل لف آخر  -كماة ال ر
وماة الرمّان وماة العنب.
واملاة املطلق على قسمني :معلصم وغري معلصم.
واملاة املعلصم ه  :املاة ال ي ال يلنجّ

مبالقاة النجاسة إال إذا

تأثّر ل ذه كو طعمه كو راححله.
واملذذاة غذذري املعلصذذم ه ذ  :املذذاة ال ذ ي يلذذنجّ
للنجاسة وإن مل تلأثّر بها إحدى الفاته الثالث.
وامليا املعلصمة هي:

مبج ذرّ مالقاتذذه

 -1املاة المذثري ،وهذ  :مذا بلذغ كذرّاً فصذاعداً  -وحجذم المذرّ مذا
يعا ل  384لرتاً تقريبذاً  ،-كمذاة اإلسذالة الذ ي يصذ إىل البيذ
من خيفّاذا

امليا المبرية كو من حمطّا

ضخّ امليا .

 -2ماة البئر
 -3املاة اجلاري ،كميا األذهار واجلداول والعي ن.
 -4ماة املطر كثناة هط له.
وامليا غذري املعلصذمة هذي :ميذا األحذ ا

الصذغرية واألواذذي

والقنذذاذي وحن هذذا مذذن امليذذا الراكذذدة  -غذذري مذذاة البئذذر  -ال ذ

يق ذ ّ

مقدارها عن حجم المرّ ،ويصطل عليه بذ (املاة القلي ).
(مسألة  :)58يطهر ك ّ ملنجّ

إذا غس باملاة  -كثرياً كذان كو

قليالً  -مرّة واحذدة مذن اذفصذال مذاة الذلطهري عنذه إذا كذان الغسذ
باملاة القلي  .وتسلثنى من ذلك:
 -1األواذي امللنجّسة باخلمر كالقناذي والمؤوس وغريهذا ،فنّذهذا
تغس باملاة ثالث مرّا .
 -2األواذذذي إذا مذذا

فيهذذا اجلذذرذ كو ولذذغ فيهذذا اخلنيفيذذر ،فنّذهذذا

تغس سبن مرّا .
 -3األواذي إذا ولغ فيها الملذب كو لطعهذا بلسذاذه ،فنّذهذا تطهذر
ال ثُمّ غسلها باملاة مرّتني .وإذا وقن فيهذا لعذاب
مبسحها بالرتاب كوّ ً

فذذم الملذذب كو باشذذرها بسذذاحر كعضذذاة بدذذذه ف ذاألح ط ليفومذذاً كن
ال ثُمّ تغس باملاة ثالث مرّا .
متس بالرتاب كوّ ً
 -4األشياة امللنجّسة بب ل الرضين كو الرضيعة الل ين مل يلغ ّيا
بالطعام ،فنذّذه يمفذي أ تطهريهذا كن يصذبّ عليهذا املذاة مبقذدار مذا
حيي مب ضن الب ل ،وال حازة إىل ككثر من ذلك.
 -5البدن كو الث ب امللنجّ

بالب ل  -غري ب ل الرضذين  ،-فنذّذه

يغس باملاة اجلاري مرّة ،ومباة المرّ واملاة القلي مرّتني.
 -6اخ األواذي امللنجّسة  -بغري اخلمر وول غ الملذب ولطعذه
وم

اجلرذ وولذ غ اخلنيفيذر  ،-فنّذهذا تطهذر بغسذلها باملذاة القليذ

ثالث مرّا  ،وهمذ ا لذ غسذلت باملذاة المذثري كو املذاة اجلذاري كو
املطر على األح ط.
املطهّر الثاذي :الشم

 ،فنّذهذا تطهّذر األر

ومذا يسذلق ّر عليهذا

من األبنية واحليطذان ،وال تطهّذر األبذ اب واألخشذاب واألشذجار
وكوراقهذذا وحنذذ ذلذذك مذذن األشذذياة القاحمذذة علذذى األر

علذذى

األح ط.
ويعلا أ اللطهري بالشم
ورط بة اجلسم امللنجّ

 -باإلضافة إىل سوال عذني النجاسذة

 -زفافه املسلند إىل شروق الشم

عليه.

املطهّر الثالذث :سوال عذني النجاسذة عذن بذ اطن اإلذسذان غذري
احملضة ،وعن زسد احلي ان ،فيفوال الدم عن اخ الفم واألذف

كو األذن ي زذذب طهارتهذذا مذذن ون حازذذة إىل تطهريهذذا باملذذاة،
وهم ا يطهر زسد احلي ان مبجرّ سوال النجاسة عنه.
املطهّر الرابن :األر

 ،فنّذها تطهّر باطن القدم واحل اة باملشي

عليها كو املس بها ،بشرط كن تيفول عنهما النجاسذة العالقذة بهمذا
عمليّة املشي كو املس من ون ميفي آخر.

بنف

املطهّر اخلام

 :اللبعيّة ،وهلا م ار :

منها :طهذارة إذذاة اخلمذر إذا اذقلبذت خذالً تبعذاً الذقذالب اخلمذر
ذاتها.
ومنهذذا :طهذذارة يذذد غاس ذ الث ذ ب امللذذنجّ

باملذذاة القلي ذ تبع ذاً

لطهارة الث ب.
املطهّر السا س :اإلسالم ،فنّذه مطهّر للمافر احملم م بالنجاسة.
املطهّذر السذذابن :غَيْبذذة املسذذلم البذذالغ كو الصذيبّ املميّذيف ،فنذّذه إذا
تنجّ
امللنجّ

بدذه كو لباسه كو ساحر ما أ حياسته ثُمّ غاب عنه عُدَّ ذلذك
طاهراً إذا احلم قيامه بلطهري .

املطهّذذ ذر الثذذذذامن :االذلقذذذذال ،كاذلقذذذذال م اإلذسذذذذان إىل البذذ ذقّ
والاغ ث وحن هما من احلشرا

الذ

ال م هلذا عرفذاً ،فنذّهذا إذا

مصّت الدم واسلقرّ أ ز فهذا ثُذمّ قُللذت حُمذم بطهذارة مذا ي زذد
فيها من الدم.
املطهّر اللاسن :االسذلحالة ،ويقصذد بهذا تبذدّل شذية إىل شذية

آخر خمللف عنه ،ال جم ّر تبدّل امسذه كو الذفله كو تفذرّق كزيفاحذه،
ومثاهلذذا اخلشذذب امللذذنجّ

إذا احذذرتق والذذار رمذذا اً ،فنذّ ذه يصذذري

طاهراً ب لك.
املطهّ ذر العاشذذر :خذذرو الذذدم باملقذذدار الطبيعذذي مذذن احلي ذ ان
امل ذ كّى بطريقذذة شذذرعيّة ،فنذّ ذه حيمذذم معذذه بطهذذارة الذذدم البذذاقي أ
اخ احلي ان.
املطهّر احلا ي عشر :اذقالب اخلمر خالً ،فنّذها تطهر ب لك.
املطهّر الثاذي عشر :اسلااة احلي ان اجلذالل ،فنذّذه إذا منذن مذن
ككذ النجاسذذة مذدّة خيذذر مبضذيّها عذذن ك ذذه حي اذذاً زذالالً حمذذم
بطهارة عرقه وب له وغاحطه.

أحكام الصالة
الصالة هي إحدى الدعاحم ال

بين اإلسذالم عليهذا ،قذال اهلل

تعاىل[ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ].
زهٌَ ،ووَزْذهُ
يةٍ وَ ْ
وأ احلديث عن النيبّ  كذّه قال( :لِمُ ِّ شَ ْ
ِينِمُمُ الصَّالةُ) ،وأ حديث آخر كذّه  قال( :ال يَنَالُ شَفَاعَلِي
َمنِ اسْلَوَفَّ بِصَال ِتهِ).
وكهمّ الصل ا

ال ازبة هي الصل ا

الي ميّة ،وهي

:

 -1الالة الصب  :ركعلان.
 -2الالة الظهر :كربن ركعا .
 -3الالة العصر :كربن ركعا .
 -4الالة املغرب :ثالث ركعا .
 -5الالة العشاة :كربن ركعا .
وتقصذذر الصذذالة الرباعيّ ذة أ السذذفر وأ حالذذة اخل ذ ف بشذذروط
معيّنة.
(مسألة  :)59يسذلحبّ اللنفّذ أ اليذ م والليلذة بذأربن وثالثذني
ركعة كما يلي:
 -1مثان ركعا

قب الالة الظهر.

 -2مثان ركعا

قب الالة العصر.

 -3كربن ركعا

بعد الالة املغرب.

 -4ركعلذذان بعذذد الذذالة العشذذاة مذذن زل ذ س ،وحتسذذبان ركعذذة
واحدة.
(الالة الليذ ) ،واألفضذ اإلتيذان بهذا أ آخذر

 -5مثان ركعا
اللي قبي الفجر.

 -6ركعلان بعد الالة اللي (الشفن).
 -7ركعة بعد الالة الشفن (ال تر).
 -8ركعلان قب الالة الصب .
والن اف ركعلان ركعلان ،إال الالة ال تر فنّذها ركعة واحدة.
(مسألة  :)60وقت الالة الصب من طل ع الفجر الصذا ق إىل
طل ذ ع الشذذم

 ،ووقذذت الذذالة الظهذذرين مذذن سوال الشذذم

إىل

غروبها مذن تقذديم الظهذر علذى العصذر ،ووقذت الذالة العشذاةين
للمولار مذن كوّل املغذرب إىل ذصذف الليذ  -كي منلصذف مذا بذني
غروب الشم

وطل ع الفجر .-

وإذا مل يص ّ اململّذف الذالتي املغذرب والعشذاة اخليذاراً حلّذى
اذلصف اللي فاألح ط وز بذاً كن يصذلّيهما قبذ كن يطلذن الفجذر
مذذن ون ذيّذة األ اة والقضذذاة .و ذذب تقذذديم الذذالة املغذذرب علذذى
العشاة أ احلاللني.
(مسألة  :)61ب اسذلقبال القبلذة  -كي املمذان الذ ي تقذن فيذه

المعبة املعظّمة  -أ الصل ا

ال ازبة .وكمّا الن اف فال يعلا فيها

االسلقبال إذا ك ّاهذا اململّذف حذال املشذي كو الركذ ب ،واألحذ ط
ليفومذذاً رعايذذة االسذذلقبال فيهذذا إذا ك ّاهذذا حذذال االسذذلقرار علذذى
األر

.

(مسذذألة  :)62إذا اعلقذذد اململّذف كنّ زهذذة مذذا هذذي زهذذة القبلذذة
فصلّى إليها ثُمّ اذمشف له اخلالف ،فنن كان احنرافه عنهذا مذا بذني
اليمني والشمال الحّت الالته ،وإن كان احنرافذه ككثذر مذن ذلذك
كو كاذت الالته إىل اجلهة املعاكسة جلهة القبلة كعا الصالة إذا مل
ينقض ال قت بعدُ ،وكمّا من اذقضاحه فال ب القضاة.
(مسذذذألة  :)63تعلذذذا أ الصذذذالة طهذذذارة البذذذدن حلّذذذى الظفذذذر
والشعر ،كما تعلا فيها طهارة اللباس .ذعم ،ال بأس بنجاسة ما ال
يمفي وحد كن يم ن ساتراً للع رة كذاجل رب والقبّعذة بشذرط كن
ال يم ن ملّو اً من امليلذة النجسذة ،وال مذن سذ
علذذى األح ذ ط .وال بذذأس حبم ذ امللذذنجّ

العذني كالملذب

أ حذذال الصذذالة كذذأن

ي ضن أ اجليب.
(مسألة  :)64البأس بنجاسذة البذدن واللبذاس مذن م اجلذروح
والقروح قب الاة ،ولمن يعلا أ اجلذرح كن يمذ ن مّذا يعلذدّ بذه،
وكما اجلروح اجليفحيّة فيليفم تطهريها.
(مسألة  :)65ه س الصالة من تلطّخ البدن كو الث ب بالذدم إذا

كان مقدار كق ّ من عقد اإلبهام ،ويسلثنى من ذلك م احلذيض،
وكيض ذاً م س ذ

العذذني وامليلذذة وغذذري مذذأك ل اللحذذم و م النفذذاس

واالسلحاضة على األح ط.
(مسألة  :)66إذا اللّى زاهالً بنجاسة البدن كو الث ب ثُمّ علم
بهذذا بعذذد الفذذراغ مذذن الصذذالة ال ذحّت الذذالته .ذعذذم ،إذا ش ذكّ أ
ساسله قب الدخ ل أ الصالة ومل يفح

عنها ثُذمّ وزذدها بعذد

الفراغ من الصالة وزبت عليه إعا تها على األح ط.
وإذا علم بالنجاسة أ كثناة الصالة وعلذم كذّهذا كاذذت م زذ ة
قب الدخ ل فيها فاألح ط كن يسلأذفها من سعة ال قت ،وكمّا مذن
ضيقه حلّى عن إ راك ركعة واحدة ،فنن كممنه اللجنب عنها مذن
ون كن يفع شيئاً من منافيا

الصالة  -كذاإلخالل باالسذلقبال -

فع ذ ذلذذك وكمتّ الذذالته ،وإال ال ذلّى مذذن النجاسذذة وتص ذ ّ الذذالته
كيضاً.
(مسألة  :)67إذا علم ساسة بدذه كو لباسه فلم يهذلمّ بهذا حلّذى
ذسيها ثُمّ اللّى فيها كعا الالته على األح ط.
(مسألة  :)68هذب أ الصذالة الطهذارة مذن احلذدث  -بقسذميه
األالغر واألكا  -كما تقدّم أ كحمام الطهارة.
(مسألة  :)69يعلا أ ممان املصلّي كن يم ن مباحاً ،فال تص ّ
الصذذالة أ املمذذان املغص ذ ب علذذى األح ذ ط .وإذا كاذذذت األر

مباحة ولمنّها فرشت بفراش مغص ب كو اذعمست احلالذة مل هذيف
الصالة عليها.
(مسذذألة  :)70أ حمذذم املغصذذ ب مذذا ثبذذت فيذذه اخلمذذ

ومل

خيرزه الاحبه ،فنذّذه ال يبذاح لذه اللصذرّف فيذه بالصذالة كو بغريهذا
قب إخرا

سه.

(مسألة  :)71تعلا طهارة مسجَد اجلبهة أ حال السذج  ،وال
تعلا طهارة ساحر م اضن الصالة إذا كاذت ساسلها ال تسذري إىل
اجلسد كو املالب

.

(مسألة  :)72ال

س  -على األح ط  -تقدّم املركة على الرز

خر
وال حماذاتهما عند ك احهما الصالة أ ممان واحد ،ب يلذيفم تذأ ّ
امل ركة عذن الرزذ حبيذث يمذ ن م ضذن زبهلهذا أ حذال السذج
حماذياً مل ضن ركب

الرز أ ه

احلال ،كو يم ن بينهما حاحذ

كاجلدار ،كو مسافة ككثر من عشرة كذرع.
(مسألة  :)73يعلا أ الصالة سذرت العذ رة ،وهذي أ الرزذ :
القضيب والبيضلان والدبر ،وأ املذركة :مجيذن بذدذها عذدا ال زذه
باملقدار ال ي ال يسرت اخلمار حينما تسدله على الدرها وحنرها،
وعدا المفّني إىل اليفذدين ،والقدمني إىل كول زيفة من الساقني.
ن ع رتذه
(مسألة  :)74إذا علم املصلّي وهذ أ كثنذاة الصذالة ك ّ

مل تُسرت وزبت املبا رة إىل سرتها وتص ّ الالته ،كما تص ّ كيضاً
إذا كان االذمشاف بعد الفراغ من الصالة.
(مسألة  :)75يعلا أ لباس املصلّي كم ر:
 -1الطهارة كما تقّدم.
 -2إباحة ما كان منه ساتراً للع رة على األح ط ليفوماً.
 -3كن ال يم ذ ن مذذن كزذذيفاة امليلذذة الذذ

حتلّهذذا احليذذاة  -كجلذذد

احلي ان امل ب ح بطريقة غري شرع ّية  ،-سذ اة ككذان يمفذي ل حذد
كن يم ن ساتراً للع رة كم ال على األح ط .
 -4كن ال يم ذ ن مصذذن عاً مذذن كزذذيفاة السذذباع  -كالثعلذذب  -وال
غريها ّما ال
شرط أ خص

س كك حلمهذا  -كاألرذذب  -علذى األحذ ط ،وهذ ا
ما يمفي كن يم ن ساتراً للع رة وال يعمّ غري .

 -5كن ال يمذذذ ن مذذذن احلريذذذر الطبيعذذذي اخلذذذال

بالنسذذذبة إىل

الرزال.
 -6كن ال يم ن مذن الذ هب اخلذال

كو غذري اخلذال

بالنسذبة

إىل الرزال.
(مسألة  :)76حيرم لب

ال هب واحلرير الطبيعي على الرزال

أ غري حال الصالة كيضاً ،ب األح ط هلم تذرك اللذيفيّن بالذ هب
مطلقاً.

األذان واإلقامة
ب األذان قب اإلتيان بالصل ا
(مسألة  :)77يسلح ّ

الي ميّذة،

وكيفيّله:
اهللُ َككْ َبرُ ،اهللُ َككْ َبرُ ،اهللُ َككْ َبرُ ،اهللُ َككْ َبرُ.
كَشْهَدُ َكنْ ال إِل َه إِال اهللُ ،كَشْهَدُ َكنْ ال إِل َه إِال اهللُ.
حمَّداً رَسُ لُ اهللِ.
حمَّداً رَسُ لُ اهللِ ،كَشْهَدَ َكنَّ مُ َ
كَشْهَدَ َكنَّ مُ َ
حَيَّ عَلَى الصَّالةِ ،حَيَّ عَلَى الصَّالةِ.
حَيَّ عَلَى الفَالحِ ،حَيَّ عَلَى الفَالحِ.
حَيَّ عَلَى خَيْرِ ال َعمَ ِ ،حَيَّ عَلَى خَيْرِ ال َعمَ ِ.
اهللُ َككْ َبرُ ،اهللُ َككْ َبرُ.
ال إِل َه إِال اهللُ ،ال إِل َه إِال اهللُ.
والشها ة لعلي  بال اليذة وإمذرة املذؤمنني مممّلذة للشذها ة
بالرسالة ومسلحبّة أ ذفسها ولمنّها ليست زيفةاً من األذان.
(مسذذألة  :)78تسذذلحبّ اإلقامذذة بعذذد األذان وقب ذ الشذذروع أ
الصالة ،وكيفيّلها:
اهللُ َككْ َبرُ ،اهللُ َككْ َبرُ.
كَشْهَدُ َكنْ ال إِل َه إِال اهللُ ،كَشْهَدُ َكنْ ال إِل َه إِال اهللُ.
حمَّداً رَسُ لُ اهللِ.
حمَّداً رَسُ لُ اهللِ ،كَشْهَدَ َكنَّ مُ َ
كَشْهَدَ َكنَّ مُ َ

حَيَّ عَلَى الصَّالةِ ،حَيَّ عَلَى الصَّالةِ.
حَيَّ عَلَى الفَالحِ ،حَيَّ عَلَى الفَالحِ.
حَيَّ عَلَى خَيْرِ ال َعمَ ِ ،حَيَّ عَلَى خَيْرِ ال َعمَ ِ.
قَدْ قَا َمتِ الصَّالةُ ،قَدْ قَا َمتِ الصَّالةُ.
اهللُ َككْ َبرُ ،اهللُ َككْ َبر.
ال إِل َه إِال اهللُ.
والشها ة لعلي  بال اليذة وإمذرة املذؤمنني مممّلذة للشذها ة
بالرسالة كما تقدّم أ األذان.

أجزاء الصالة وواجباتها
وهي:
 -1النيّ ذة ،ومعناهذذا اإلتيذذان بالصذذالة ختضّ ذعاً هلل تبذذارك وتعذذاىل.
ولي

للنيّة لف كالالً ،فنّذها من كعمال القلب ال اللسان.
د من اإلتيان بهذا
 -2تمبرية اإلحرام ،ولفظها (اهللُ َك ْكبَر) ،وال بُ ّ

على النه العربي ما ًة وهيئةً ،فل قال( :اهلل واكا) بطلت.
(مسألة  :)79يعلا أ تمبرية اإلحرام اإلتيان بها أ حال القيام
اللامّ من االسلقرار ،واألح ط ليفوماً رعايذة االسذلقالل فيذه كيضذاً
بعدم االتّماة على شية كالعصا واجلدار.
(مسألة  :)80إذا مل يذلممّن املصذلّي مذن القيذام الذلّى زالسذ ًا،

فنن مل يلممّن اللّى مضذطجعاً علذى زاذبذه األميذن كو األيسذر مذن
الل زّه إىل القبلة ،واألح ط تقديم اجلاذب األمين على األيسر من
من من ذلك كيضاً اللّى مسذللقياً علذى قفذا
اإلممان ،وإذا مل يلم ّ
ورزال إىل القبلة.
 -3القذذراةة ،وهذذب فيهذذا تذذالوة سذ رة الفاحتذذة ،وسذ رة كاملذذة
بعذذذدها علذذذى األحذذذ ط .وتسذذذلثنى مذذذن ذلذذذك حذذذاال

املذذذر

واالسذذلعجال وضذذيق ال قذذت وحن هذذا مذذن مذ ار الضذذرورة ،فنذّذه
س االقلصار فيها على قراةة س رة احلمد وترك السذ رة الثاذيذة.
وحم ّ القراةة الركعة األوىل والثاذية قب الرك ع.
(مسذذألة  :)81ذذب كن تمذ ن القذذراةة الذذحيحة مذذن ون حلذذن
وخطأ ،فمن ال حيسن القراةة يليفمه تعلّمها ،فنن مل يلممّن  -لمذا
سنّه كو لغري ذلك  -ازليفك بالقراةة على ال زه امللح ن.
(مسذذألة  :)82ذذب  -علذذى األحذذ ط  -علذذى الرزذذال قذذراةة
السذذ رتني زهذذراً لصذذالة الصذذب واملغذذرب والعشذذاة ،وقراةتهمذذا
إخفات ذاً لصذذالتي الظهذذر والعصذذر .وال ذب اجلهذذر علذذى النسذذاة،
ولمن ب عليهنّ  -على األحذ ط  -اإلخفذا
والعصذذر .ويلويّ ذر املصذلّي بذذني اجلهذذر واإلخفذذا
الصالة ،عدا اللسبيحا

أ الذالتي الظهذر
أ سذذاحر كذكذذار

أ الركعلني الثالثة والرابعة كما يأتي.

(مسألة  :)83إذا زهر املصلّي أ م ضن اإلخفذا

كو كخفذت

أ م ضن اجلهر زهالً منه باحلمم كو ذسذياذاً الذحّت الذالته .وإذا
علم باحلمم كو ت كّر كثناة القراةة ال ّ ما مضى ويأتي ب ظيفله أ
الباقي.
(مسألة  :)84يلويّر املصلّي أ الركعة الثالثة من الالة املغذرب
والركعلني األخريتني من الالة الظهر والعصر والعشاة بذني قذراةة
احلمذذذد واللسذذذبي  .و ذذذيفي أ اللسذذذبي كن يقذذ ل( :سُذذبْحَانَ اهللِ
حلمْذذدُ هللِ وَال إِلذذ َه إِال اهللُ وَاهللُ َك ْكبَذذرُ) مذذرّة واحذذدة ،واألحذذ ط
وَا َ
األوىل ثذذذذالث مذذ ذرّا  ،كمذذ ذا كنّ األوىل إضذذذذافة االسذذذذلغفار إىل
اللسبيحا .
و ب على األح ط اإلخفا
هاتني الركعلني .ذعم،

أ قراةة احلمد واللسذبيحا

أ

س اجلهر بالبسملة ل اخلار احلمد إال إذا

كان خلف اإلمذام أ الذالة اجلماعذة ،فنذّذه ال ذ س لذه اجلهذر بهذا
حينئ ٍ على األح ط.
(مسألة  :)85حمم القراةة واللسبيحا

من زهة اعلبار القيام

واالسلقرار واالسلقالل فيها ما تقدّم أ تمبرية اإلحرام.
 -4الرك ع ،ويعلا فيه كم ر:
ك -االحنناة مبقدار تص كطراف األالابن إىل الركبة.
ب -القيام قب الرك ع ،بأن يركن وه قاحم على رزليه ،ومذن
كان عازيفاً عن القيام يفيه الرك ع زالساً.

حانَ اهلل) ثالثذاً ،كو (سُذبْحَانَ َربِّذيَ
 ال كر ،ويمفي فيذه (سُذبْ َد ِ) مذرّة واحذدة .ويعلذا املمذث حذال الركذ ع أل اة
حمْ ِ
العَظِيْمِ َوبِ َ
ال كر ال ازب مبقدار  ،كما يعلا اسذلقرار بذدن املصذلّي قبذ كن
يرفن ركسه منه ول أ حال عدم االشلغال بالذ كر ال ازذب علذى
األح ط.
 القيام بعد الرك ع ،ويعلذا فيذه االذلصذاب وكذ ا االسذلقرارعلى األح ط.
 -5السج  ،وه وازب أ ك ركعة مرّتني ،ويعلا فيه كم ر:
ك -كن يمذ ذ ن علذذذى سذذذبعة كعضذذذاة ،وهذذذي :اجلبهذذذة والمفّذ ذان
والركبلان واإلبهامان من الرزلني.
(مسألة  :)86ال ازب وضن املسمّى من اجلبهة على املسذجَد،
ويلحقّق بقدر طرف األمنلة ،ومن المفّني اسليعاب باطنهمذا عرفذاً
من اإلممان على األحذ ط ،ومذن الذركبلني مبقذدار املسذمّى ،ومذن
اإلبهامني طرفاهما على األح ط األوىل.
ب -كن ال يمذذ ن مسذذجَد اجلبهذذة كعلذذى مذذن م ضذذن الذذركبلني
واإلبهامني وال كسف منه مبا ييفيد على كربعة كالابن مضم مة.
 كن يم ذ ن مس ذجَد اجلبهذذة كرض ذاً كو ذبات ذاً غذذري مذذا يؤك ذ كويلذذذب

 .و ذ ذ س السذذذج

اخليذذذاراً علذذذى القرطذذاس امللّوذ ذ مذذذن

اخلشب ،وهمذ ا امللّوذ مذن القطذن والملّذان ون غريهمذا مّذا ال

يص ّ السج

عليه.

 كن يم ذ ن مس ذجَد اجلبهذذة مسذذلقرّ ًا ،فذذال ذ س وضذذعها علذذىال ح وحن .
هذ -كن يم ن مسجَد اجلبهة طاهراً ومباحذاً ،كمذا مذرّ أ املسذألة
(.)71
حانَ اهلل) ثذالث مذرّا  ،كو
و -اإلتيان بال كر ،ويمفي فيه (سُذبْ َ
د ِ) مرّة واحذدة .ويعلذا املمذث حذال
حمْ ِ
ألعْلَى َوبِ َ
سبْحَانَ َربِّيَ ا َ
( ُ
السج

أل اة ال كر ال ازب كما مرّ ذظري أ الرك ع.

س -اجللذ ذ س بذذذني السذذذجدتني .وكمّذ ذا زلسذذذة االسذذذرتاحة بعذذذد
السجدة الثاذية ف ز بها مبينّ على االحلياط الليفومي.
 -6اللشهّد ،وه وازب أ الركعة الثاذية أ مجين الصذل ا ،
وأ الركعذذة الثالثذذة مذذن الذذالة املغذذرب ،وأ الرابعذذة مذذن الظهذذرين
د ُ ال
والعشاة .و يفي فيه كن يقذ ل( :كَشْذهَدُ َكنْ ال إِلذ َه إِال اهللُ َوحْذ َ
د ُ وَرَسُذ ْ ُلهُ ،اللّهُذمَّ الَذ ِّ عَلَذى
عبْذ ُ
حمَّذداً َ
شَرِ ْيكَ لَذهَُ ،وكَشْذهَدُ َكنَّ مُ َ
حمَّدٍ).
حمَّدٍ وَآلِ مُ َ
مُ َ
(مسألة  :)87يعلا أ اللشهّد ك ا

الحيحاً ،واجلل س حالذه

من القدرة عليه ،والطمأذينة عند االشلغال بال كر.
 -7السالم ،وه وازب أ ك ّ الذالة وآخذر كزيفاحهذا ،ويعلذا
ك ا

الحيحاً ،وأ حال اجللذ س مذن الطمأذينذة كمذا أ اللشذهّد.

ويمف ذي أ السذذالم كن يق ذ ل( :السَّذذالمُ عَلَ ذيْمُمْ) ،ولم ذنّ األح ذ ط
حمَذ ذةُ اهلل
واألفضذ ذ كن يقذ ذ ل( :السَّذذذالمُ عَلَيْذ ذكَ كَيُّهَذذذا ال َّنبِذ ذيُّ وَ َر ْ
عبَا ِ اهلل الصَّالِح ِينَ ،السَّالمُ عَلَذيْمُمْ
َوبَ َركَا ُتهُ ،السَّالمُ عَلَيْنَا َوعَلَى ِ
حمَةُ اهلل َوبَ َركَا ُتهُ).
وَ َر ْ
 -8الرتتيذذب واملذ االة ،فيعلذذا اإلتيذذان ب ازبذذا

الصذذالة مرتّبذذة

على النه امللقذدّم ،كمذا تعلذا املذ االة بذني كزيفاحهذا  -بذال فاالذ
كذذذبري بذذذني زذذذيفة وآخذذذر  -حبيذذذث ينطبذذذق علذذذى جمم عهذذذا عنذ ذ ان
(الصالة) .وال يضرّ بامل االة تط ي الرك ع والسذج

كو اإلكثذار

من األذكار كو قراةة الس ر الط ال وحن ذلك.
 -9القن ذ

 ،وه ذ مسذذلحبّ أ مجيذذن الصذذل ا

الي ميّ ذة م ذ ّرة

واحدة ،وم قعه قب الرك ع من الركعة الثاذية ،وال يعلا فيذه ذكذر
خا

ّ ،ويمفي فيه ك ّ عذاة ،واألوىل كن مذن فيذه املصذلّي بذني

الثنذذذاة علذذذى اهلل والصذذذالة علذذذى الذذذنيبّ  والذذذدعاة لنفسذذذه
وللمؤمنني.

مبطالت الصالة
(مسألة  :)88مبطال

الصالة كم ر:

 -1كن تفقذذد شذذيئاً مذذن كزيفاحهذذا كو مقذذدّماتها ،علذذى اللفصذذي
امللقدّم أ املساح السابقة.
 -2كن يُحدث املصلّي كثناة الالته.

 -3كن يُمفّذذر أ حذذال القيذذام ،بذذأن يضذذن إحذذدى يديذذه علذذى
األخرى خض عاً وتأ ّباً ،فنّذه مبط للصالة على األح ط ،إال إذا
اقلضله الضرورة.
 -4كن يللفذذت عذذن القبلذذة ال لع ذ ر .وكمّ ذا االللفذذا

عذذن عذذ ر

 كالسه كو حدوث قاهر خارزي كهب ب الريذاح  -فذنن كذان مذابني اليمني والشمال مل خي ّ بصحّة الصالة ،وإال وزبت إعا تها.
 -5كن يلملّم أ الصالة ملعمّداً ،ويلحقّذق الذلملّم بذالللفّ ولذ
ق) :فعذ كمذر مذن ال قايذة .وكمّذا
حبرف واحد إذا كان مفهماً كذذ ( ِ
غري املفهم فيبط الصالة إذا كان مركّباً مذن حذرفني فمذا سا علذى
األح ط.
علذى املصذلّي ،فنذّذه ذب

ويسلثنى مّا ذكر ما إذا سلّم شذو

كن يذذر سذذالمه مبثلذذه وال تبط ذ الذذالته ،فذذنذا س ذلّم عليذذه بصذذيغة
(سالم عليمم) ر ّ بق له( :سالم عليمم) فق .
 -6كن يقهقذذذه أ الذذذالته ملعمّذ ذداً ،والقهقهذذذة هذذذي :الضذذذحك
املشلم على الص

واملدّ والرتزين.

 -7كن يبمي أ الالته ملعمّداً ،س اة اشلم علذى الصذ
ال على األح ط .ه ا إذا كان بما

كم

ألمذر مذن كمذ ر الذدذيا ،وكمّذا

إذا كان ألمر كخروي كو ف الع اب كو طمذن اجلنذة كو خضذ عاً
حة الصالة.
هلل تعاىل فال يضرّ بص ّ

 -8كن يأتي بعم خيذ ّ بهيئذة الصذالة ،ومنذه األكذ والشذرب،
واألح ط كن لنبهما مطلقاً وإن مل خيال بهيئة الصالة.
 -9كن يق ل (آمني) بعد قراةة الفاحتذة ،وهذ مبطذ للصذالة إذا
كتى به املأم م أ غري حال اللقيّة ،وكمّا غري املأم م فاألح ط له كن
يعيد الالته ل كتى به ملعمّداً.
 -10الشكّ أ عد ركعا

الصالة ،على تفصي يأتي.

 -11كن ييفيذذد أ الذذالته كو يذذنق

منهذذا ملعمّذذداً ،سذذ اة ككذذان

اليفاحد ق الً كم فعالً.

الشكّ يف الصالة
(مسألة  :)89من شكّ أ اإلتيان بالصالة بعد خرو وقلها مل
يعنت بشمّه ،وهم ا من شكّ أ الحّة الالته بعد الفراغ منها.
(مسألة  :)90إذا شكّ املصلّي أ عد ركعا

الصذالة زذاس لذه

قطعهذذا واسذذلئنافها ،وإن كذذان األح ذ ط األوىل كن يعذذا

مذذا يقب ذ

العال من الشم ك كما سيأتي.
(مسألة  :)91الشكّ قسذمان :كحذدهما يبطذ الصذالة ،واآلخذر
ميمن معاجلله وتص ّ الصالة معه.
ومن القسم األوّل :الشذكّ أ عذد ركعذا

الذالة الصذب  ،كو

الالة املغرب ،كو الركعلني األوليني من الالة الظهر كو العصذر كو

العشاة ،فنّذه إذا مل يغلب ظنّ املصلّي فيها على كحد طرأ الشذكّ
حمم ببطالن الالته.
ومن القسم اآلخر :الشكّ أ عد ركعا

الصالة الرباعيّذة إذا

مل يغلب ظنّه على كحد الطرفني ،وذلك أ عدّة م ار كهمّهذا مذا
يلي:
ك -إذا شكّ بني االثنلني والثالث بعد الدخ ل أ السجدة الثاذية
 ب ضذذن اجلبهذذة علذذى املسذذجَد  ،-فنذّ ذه يذذبين علذذى الذذثالث ويذذلمّالالته ،ثُمّ يأتي بركعة من قيام احلياطاً.
ب -إذا شكّ بذني الذثالث واألربذن  -كينمذا كذان الشذكّ  ،-فنذّذه
يبين على األربن ويلمّ الذالته ،ثُذمّ يذأتي بذركعلني مذن زلذ س كو
بركعة من قيام.
 إذا ش ذكّ بذذني االثنذذلني واألربذذن بعذذد الذذدخ ل أ السذذجدةالثاذية ،فنّذه يبين على األربن ويأتي بركعلني من قيام.
 إذا ش ذكّ بذذني االثنذذلني والذذثالث واألربذذن بعذذد الذذدخ ل أالسذذجدة الثاذيذذة ،فنذّ ذه يذذبين علذذى األربذذن وي ذلمّ الذذالته ،ثُ ذمّ يذذأتي
بركعلني قاحماً ثُمّ بركعلني زالساً.
هذذذ -إذا ش ذكّ بذذني األربذذن واخلم ذ

بعذذد الذذدخ ل أ السذذجدة

الثاذية ،فنّذه يبين على األربن ويسجد سجدتي السه بعد الصالة.
(مسألة  :)92يؤتى بصالة االحليذاط بعذد الصذالة قبذ اإلتيذان

بشية من منافياتها ،ولي
قن

فيها س رة غري فاحتذة الملذاب ،كمذا ال

فيها ،و ب على األح ط اإلخفذا

أ قراةتهذا وإن كاذذت

الصالة األالليّة زهريّة.
(مسذألة  :)93مذن تذرك سذجدة واحذدة مذن الذالته سذه ًا ومل
ميمذذن تذذداركها أ الصذذالة قضذذاها بعذذدها .ومذذن تذذرك اللش ذهّد أ
الصالة سه اً كتى بسجدتي السه .
(مسألة  :)94هب سجدتان للسه أ عدّة م ار :
 -1ما إذا تملّم أ الصالة سه اً على األح ط.
 -2ما إذا سلّم أ غري م ضعه على األح ط.
 -3مذذا إذا ش ذكّ بذذني األربذذن واخلم ذ

 ،كمذذا تق ذدّم أ املسذذألة

(.)91
 -4ما إذا علم  -إمجاالً  -بعد الصالة كذّه سا فيها كو ذق

منها

سيا ة كو ذقصاً ال ي زب بطالذها ،فنّذه يسجد سجدتي السه على
األح ط.
واألح ط األوىل كن يأتي املصلّي بسجدتي السه فيمذا إذا قذام
أ م ضن اجلل س كو زل

أ م ضن القيام سه اً ،ب األحذ ط

األوىل كن يسجد لم ّ سيا ة وذقيصة.
(مسألة  :)95تعلا النيّة أ سجدتي السه  .ويمفي أ كيفيلهما
كن يسجد ويق ل أ سج

ِ ( :بسْمِ اهللِ َوبِاهللِ السَّالمُ عَلَيْذكَ كَيُّهَذا

حمَذةُ اهللِ َوبَ َركَاتُذهُ) ،ثُذمّ يرفذذن ركسذذه و لذ
ال َّنبِذيُّ وَ َر ْ

ثُذمّ يسذذجد

ويأتي بال كر امللقذدّم ،ثُذمّ يرفذن ركسذه ويلشذهّد تشذهّد الصذالة ثُذمّ
حمَةُ اهللِ َوبَ َركَاتُه).
يق ل( :السَّالمُ عَلَيْمُمْ وَ َر ْ
(مسألة  :)96يعلا على األح ط أ سجدتي السذه كن يمذ ن
السذذج

علذذى مذذا يصذذ ّ السذذج

م اضعه السبعة على األر

عليذذه أ الصذذالة ،وكن يضذذن

 .وال تعلا فيها بقيّة شروط السذج

كو الصالة من الطهارة واالسلقبال وحن هما.

صالة اجلماعة
(مسألة  :)97تسلحبّ اجلماعة أ الفراحض الي ميّة .وقد هب
كمذذا إذا كذذان لذذدى اململّذذف خطذذأ أ قراةتذذه وكذذان ملممّنذذاً مذذن
تصحيحه ولمنّه تسام أ الذلعلّم ،فنذّذه يليفمذه االقلذداة أ الذالته
بغري إن وسعه ذلك.
(مسذذألة  :)98ال تشذذرع اجلماعذذة أ الصذذل ا

الن اف ذ مطلق ذاً

على األح ط ،ويسلثنى من ذلك الالة االسلسقاة فنذّذه يذؤتى بهذا
مجاعة.
ال،
(مسألة  :)99يعلذا أ إمذام اجلماعذة كن يمذ ن :بالغذاً ،عذاق ً
مؤمناً (كي اثنذا عشذريّ ًا) ،عذا الً ،طذاهر امل لذد ،الذحي القذراةة،
وكن ال يم ن ّمن كقيم عليه احلدّ الشذرعي بسذبب ارتمذاب بعذض

احملرّمذذا

علذذى األحذذ ط ،وكن تمذذ ن الذذالته مذذن قيذذام إذا كذذان

املأم م يصلّي من قيام ،كما يعلا كن يم ن رزالً إذا كذان املذأم م
من الرزال ،وكن تم ن الذالته الذحيحة عنذد املذأم م ،فذال ذ س
االحلمام مبذن كاذذت الذالته باطلذة بنظذر املذأم م ،كمذا إذا تذيمّم أ
حالةٍ مذا باعلقذا كنّ وظيفلذه اللذيمّم فيهذا أ حذني يذرى املذأم م كنّ
وظيفله فيها ال ض ة كو الغس .
(مسألة  :)100يعلا أ الالة اجلماعة كم ر:
 -1قصد املأم م االحلمام.
 -2تعذيّن اإلمذذام لذذدى املذذأم م ،ويمفذذي تعيّنذذه إمجذذاالً ،كمذذا لذ
قصد االحلمام باإلمام احلاضر وإن مل يعرف شوصه.
 -3اسلقالل اإلمام أ الالته ،فذال ذ س االقلذداة مبذن احذلمّ أ
الالته بشو

آخر.

 -4كن يم ن االحلمام من كوّل الالة املأم م ،فال ذ س العذدول
من الفرا ى إىل اجلماعة أ كثناة الصالة.
 -5كن ال ينفر املأم م أ كثنذاة الصذالة مذن غذري عذ ر شذرعي،
وإن فع ذلك كشملت الحّة مجاعله.
 -6كن ال ينفصذ اإلمذذام عذذن املذذأم م  -إذا كذذان رزذالً  -حباحذ
سذذ اة كمنذذن مذذن مشذذاهدته كم ال ،وهمذذ ا بعذذض املذذأم مني عذذن
الذذبعض اآلخذذر مّذن يمذ ن واسذذطة أ اتّصذذاهلم باإلمذذام ،كمذذن أ

الفّهم من زهذة اإلمذام ،كو كذاذ ا قذدّامهم إذا مل يمذن أ الذفّهم
من يلّص باإلمام.
 -7كن ال يم ن م قف اإلمام كعلى من م قف املذأم م مبذا يعذدّ
علذ ّ ًا أ العذذرف ،وال بذذأس بذذأن يمذ ن م قذذف املذذأم م كعلذذى مذذن
م قف اإلمام بمثري ما مل يبلغ حدّاً ال تصدق معه اجلماعة.
 -8كن ال يم ن الفص كبرياً بني املذأم م واإلمذام كو بينذه وبذني
من ه واسطة اتّصاله باإلمام ،واألح ط ليفومذاً كن ال يمذ ن بذني
م قف اإلمام ومسجَد زبهة املأم م كو بني م قف املذأم م السذابق
ومس ذجَد زبهذذة املذذأم م امللذذأخّر كسيذذد مذذن خط ذ ة واحذذدة بأقصذذى
مراتبها.
 -9كن ال يلقدّم املأم م على اإلمذام ،واألحذ ط كن ال حياذيذه أ
امل قذذف ب ذ يقذذف ملذذأخّراً عنذذه ،إال فيمذذا إذا كذذان املذذأم م رز ذالً
واحداً ،فنّذه

س له ال ق ف حب اة اإلمام.

ه ا أ املأم م الرز  ،وكمّا املركة فرتاعي أ م قفها من اإلمام
إذا كان رزالً وكذ ا مذن غذري مذن املذأم مني الرزذال مذا تقذدّم أ
املسألة (.)72
(مسألة  :)101ال

س  -على األح ط  -كن يقرك املأم م الفاحتذة

والسذذ رة أ الركعذذة األوىل والثاذيذذة إذا كاذذذت الصذذالة إخفاتيّذذة،

و

س له ذلك أ الصالة اجلهريّة إذا مل يمن يسمن ال

وال همهمله ،ويراعي اإلخفا

اإلمام

أ قراةته حينئ ٍ.

وال يلحمّ اإلمام عن املأم م شيئاً من كفعال الصالة وكذكارها
إال القراةة أ الركعلني األوىل والثاذية ،فعلى املأم م اإلتيان بساحر
وازبا

الصالة على وفق وظيفة املنفر من رعايذة ملابعذة اإلمذام

أ األفعال كالرك ع والسج  .وال تعلا ملابعله أ األق ال ك كر
الرك ع والسج  ،ويسلثنى من ذلك تمبرية اإلحرام فنّذه ال ذ س
اللقذدّم فيهذذا علذذى اإلمذذام ،و ذ س تذذرك امللابعذذة أ اللشذهّد األخذذري
لعذ ر ،كمذا ال هذب رعايلهذذا أ اللسذذليم ال ازذذب مطلقذاً فيجذ س
للمأم م كن يسلّم قب اإلمام.
(مسذذألة  :)102ذذ س كن يذذدخ املذذأم م أ اجلماعذذة وإن كذذان
اإلمام قد بدك أ الصالة ،وذلك على ال رتني:
األوىل :كن يذذدخ أ الركعذذة األوىل أ حذذال القذذراةة كو عنذذد
الركذذ ع وإىل قبذذ االذلهذذاة مذذن الركذذ ع ،فهنذذا يمبّذذر ويذذدخ أ
الصذالة ويلذابن مذن املذأم مني ،فيقذف إن كذاذ ا واقفذني ويركذن إن
كذذاذ ا راكعذذني ،ويممذذ الذذالته كمذذا لذذ

خذذ معهذذم مذذن كوّل

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

وكمّا ل اذلهى اإلمام من الرك ع فال يبقى جمال إل راك اجلماعة
أه

الركعة ،فنذا خ قب الرك ع كو أ كثناحه ليفمذه كن يذ احم

بني كفعاله وكفعال اإلمام ال ي خيللف معه أ بعض األم ر.
مذذثالً :إذا خ ذ املذذأم م واإلمذذام أ الركعذذة الثاذيذذة مذذن الذذالة
الظهر اعلا
زل

تلك ركعة كوىل للمأم م وركعة ثاذيذة لإلمذام ،فذنذا

اإلمام لللشهّد وزذب علذى املذأم م كن يلهيّذأ للقيذام وينلظذر

حلّذى ينلهذذي اإلمذذام مذن اللشذهّد ثُذمّ يقذ م معذه ،وهذذي ركعذذة ثاذيذذة
للمذذأم م ذذب عليذذه كن يقذذرك فيهذا احلمذذد والسذ رة ،وركعذذة ثالثذذة
لإلمذذام ذذ س كن يقذذرك فيهذذا اللسذذبيحا  ،ثُذذمّ يركذذن ويسذذجد مذذن
اإلمذذام ،وهنذذا ذذب علذذى املذذأم م كن يلش ذهّد ألذّ ذه أ آخذذر الركعذذة
الثاذية ،و ب على اإلمام كن يق م ألذّذه قذد كذهذى الركعذة الثالثذة،
فيلشهّد املأم م ويلحق باجلماعة ويأتي باللسذبيحا

ثُذمّ يركذن مذن

اإلمام ..وهم ا إىل آخر الصالة.
وكمّا إذا خ املأم م أ الركعة الثالثة كو الرابعة فليذدخ عنذد
رك ع اإلمام ،ألذّه إذا خ واإلمذام واقذف وزذب عليذه كن يقذرك
الفاحتة والس رة إن كمهله اإلمام ،وإن مل ميهله زاس لذه كن يملفذي
بقذذراةة الفاحتذذة ويركذذن معذذه ،وإن مل ميهلذذه لذذ لك كيضذذاً بذذأن مل
يلممّن من إ راك اإلمام راكعاً إذا كمتّ قراةته زاس لذه قطذن الفاحتذة
والرك ع معه.

صالة املسافر
(مسألة  :)103ب على املسافر كن يقصّذر الصذل ا

الرباعيّذة

(الظهر والعصذر والعشذاة) ،فلصذب ثناحيّذة كصذالة الصذب تذؤ ّى
بركعلني .ولللقصري شروط:
األوّل :قصذذد قطذذن املسذذافة ،ومقذذدارها ( 44كيلذذ مرتاً تقريبذذ ًا)
ذهاباً وإياباً ،كو ملفّقة من ال هاب واإلياب .وحتلسب املسافة مذن
امل ضن ال ي يعدّ الشو

بعد هذاوس مسذافراً عرفذاً ،وهذ آخذر

املدينة غالباً.
الثاذي :اسلمرار القصد بعدم العدول عنه أ األثناة.
الثالث :كن ال ين ي املسافر اإلقامة عشرة كيّام أ ممان ما كثناة
املسذذافة ،كو ميمذذث فيذذه مذذرت ّ اً أ اإلقامذذة وعذذدمها ثالثذذني ي م ذ ًا،
ن املذذرور بذذال طن
وكيض ذاً كن ال مي ذ ّر ب طنذذه كو مق ذرّ أ األثنذذاة ،أل ّ
واملقرّ والنيفول فيهما يقطعان السفر كما سيأتي.
الرابذذن :كن يم ذ ن سذذفر س ذاحغاً ،ف ذال يقصذذد ارتمذذاب احلذذرام
بسفر .
اخلام

 :كن ال يم ن سفر لالالطيا هل اً.

السا س :كن ال يم ن ّمن بيله معه كأه الب ا ي.
السذذابن :كن ال يم ذ ن كذذثري السذذفر ،س ذ اة مذذن لذذه مهنذذة سذذفريّة

كالساحق واملالح وكمثاهلما ،ومن كان عمله أ بلدٍ وسمنا أ بلدٍ
آخر ويل زّه ك ّ ي م إىل مقرّ عمله ويع  ،وكمثاله.
الثامن :كن يص إىل حدّ الرتخّ

 ،كي يبلعد عن البلد مبقذدار

يل ارى عن ذظر كه ذلك البلد املل ازذدون أ مناطقذه السذمن ّية
ومرافقه.
(مسذذألة  :)104إذا حتقّذق السذذفر وازذذداً للشذذروط امللقدّمذذة كذذان
على املسذافر كن يسذلمرّ أ تقصذري الذالته مذا مل يلحقّذق منذه كحذد
األم ر اللالية:
 -1املرور بال طن كو املقرّ والنيفول فيه.
 -2قصد اإلقامة أ ممان معيّن عشرة كيّام.
 -3البقاة أ حم ّ معيّن ثالثني ي ماً من ون قصد اإلقامة فيه.
فنّذه ملى حتقّق كحد ه

األمذ ر تلبذدّل وظيفلذه مذن القصذر إىل

اللمام ما مل ينش سفراً زديداً.
(مسألة  :)105املقص

بال طن واملقرّ كحد األماكن الثالثة:

ك -املق ذرّ األالذذلي ال ذ ي يُنسذذب إليذذه الشذذو

ويم ذ ن مسذذق

ركسه عا ة.
ب -املمان ال ي ا ّتو

مقرّاً ومسمناً له حبيث يريد كن يبقى فيه

بقيّة عمر .
 -املمان ال ي ا ّتو

مقرّاً لفرتة ط يلة حبيث ال يصذدق عليذه

كذّه مسافر فيه ،كال ي يقيم أ بلد آخر لغر

العم واللجارة كو

الدراسة كو حن ها مدّة سنلني فما سا .
(مسألة  :)106من قصد اإلقامة أ ممذان عشذرة كيّذام ثُذمّ عذدل
عن قصد  ،فنن كان ذلك قب كن يأتي بصالة ك احيّذة متامذاً وزذب
عليه اللقصري ،وإن كان بعد اإلتيان بها فحممه اللمام حلّى خيذر
من ذلك املمان.
(مسألة  :)107من كمتّ الالته أ م ضن يلعذيّن فيذه القصذر ففيذه
ال ر كهمّها:
 -1كن يم ن ذلك زهالً منه بأال تشرين اللقصري للمسافر ،كو
زهالً ب ز به عليه ،وأ ه

الص رة تصّ الالته.

 -2كن يم ن ذلك جلهله بذاحلمم أ خصذ

املذ ر  ،كمذا إذا

زه كنّ املسافة امللفّقذة ت زذب القصذر ،وأ هذ

الصذ رة تليفمذه

على األح ط إعا ة الصالة ،ول مل يعلذم بذاحلمم إال بعذد مضذيّ
ال قت فال قضاة عليه.
 -3كن يم ن ذلك لنسياذه سفر  ،كو ذسياذه وز ب القصر على
املسذذافر ،وأ ه ذ

الص ذ رة هذذب اإلعذذا ة أ ال قذذت ،وال ذذب

القضاة إذا ت كّر بعد مضيّ ال قت.
(مسذذألة  :)108مذذن قصّذر أ م ضذذن ذذب عليذذه اللمذذام بطلذذت
الالته وليفمله اإلعا ة كو القضاة .ذعذم ،إذا قصذد املسذافر اإلقامذة

أ ممذذان وقصّذر أ الذذالته جلهلذذه بذذأنّ حممذذه اللمذذام ثُذمّ علذذم بذذه
ف ز ب اإلعا ة عليه مبينّ على االحلياط الليفومي.
(مسذذألة  :)109إذا كذذان أ كوّل ال قذذت حاضذذراً فذذأخّر الذذالته
حلّى سافر فاألح ط وز بذاً كن يؤ ّيهذا قصذراً ال متامذاً ،وإذا كذان
خر الالته حلّى كتى بلد كو قصد اإلقامة أ
كوّل ال قت مسافراً فأ ّ
ممذذان عشذذرة كيّذذام فذذاألح ط وز بذذاً كن يؤ ّيهذذا متامذذاً ال قصذذر ًا.
فذذذالعاة أ اللقصذذذري واإلمتذذذام ب قذذذت ك اة الصذذذالة ون وقذذذت
وز بها.
(مسذذألة  :)110يلويّ ذر املسذذافر ب ذني القصذذر واللمذذام أ م اضذذن
كربعذذذذة :ممّذذ ذة املعظّمذذذذة ،واملدينذذذذة املنذذ ذ ّرة ،والم فذذذذة ،وحذذذذرم

احلسني 

فيمذا حيذي بقذا الشذريف مبقذدار

سذة وعشذرين

ذراعاً شرعيّاً من ك ّ زاذب.

قضاء الصالة
(مسذذألة  :)111مذذن مل يذذؤ ّ الفريضذذة الي ميّذة كو كتذذى بهذذا باطلذذة
حلّى ذهب وقلها وزب عليه قضا ها خار ال قت .ويسلثنى من
ذلك:
 -1ما فا

الصذيب واجملنذ ن ،وهمذ ا املغمذى عليذه إذا مل يمذن

اإلغماة بفعله واخليار .

 -2ما فا

احلاحض والنفساة كيّام ر ية الدم.

 -3ما فا

المافر األاللي (غري املرتدّ).

(مسألة  :)112ذ س قضذاة الصذل ا

الي ميّذة أ كيّ وقذت مذن

اللي كو النهار ،أ السفر كو أ احلضر ،ولمنّ ما يف
ب قضا
قضا

متاماً وإن كان أ السذفر ،ومذا يفذ

أ احلضر

أ السذفر ذب

قصراً وإن كان أ احلضر.

(مسذذألة  :)113مذذن فاتلذذه الصذذالة وكذذان حاضذذراً أ كوّل وقلهذذا
مسافراً أ آخذر كو بعمذ

ذلذك ،وزذب عليذه أ القضذاة رعايذة

آخر ال قت.
(مسألة  :)114ال ترتيب بني الصل ا

الي ميّة أ القضاة إال مذا

كان مرتّبذاً مذن كالذله كذالظهرين والعشذاةين مذن يذ م واحذد ،فذال
س قضاة الالة العصر من ي م قب قضاة الالة الظهر من ذلذك
الي م.
(مسألة  :)115املؤمن إذا فاتلذه الفريضذة لعذ ر ومل يقضذها مذن
الذذلممّن منذذه حلّذذى مذذا

ف ذاألح ط وز ب ذاً كن يقضذذيها عنذذه ولذذد

األكا إذا مل يمن الغرياً كو جمن ذاً حني وفاته ومل يمن من عاً من
إرثه ،وإال مل ب عليذه ذلذك .وال ذب عليذه كن يباشذر القضذاة
بنفسه ،ب

س كن يسلأزر غري ل لك ،كما كذّه ل تذاّع شذو

آخر بقضاة الصالة سق اللمليف عن ال لد األكا.

صالة اآليات
ال ازبة الالة اآليا  ،وهب عند

(مسألة  :)116من الصل ا

المس ف واخلسذ ف ،وكيضذاً عنذد وقذ ع اليفليفلذة علذى األحذ ط.
ووقلهذذا أ المسذذ ف واخلسذذ ف مذذن ابلذذداة حذذدوثهما إىل متذذام
االسالة ،واألح ط أ اليفليفلة املبا رة إليها عند وق عها.
(مسذذألة  :)117الذذالة اآليذذا

ركعلذذان ،وأ كذذ ّ ركعذذة منهذذا

سة رك عا  ،و يفي أ كيفيّلها كن يم ّبر ويقرك س رة الفاحتة،
ثُمّ يقرك شذيئاً مذن سذ رة كخذرى ،ثُذمّ يركذن ،فذنذا رفذن ركسذه مذن
الركذ ع قذذرك زذذيفةاً آخذذر مذذن تلذذك السذ رة مذذن حيذذث قطعهذذا ،ثُذمّ
يركن ،وهم ا إىل كن يلمّ السذ رة بعذد القيذام مذن الركذ ع الرابذن
 -كي أ القيام اخلذام

 ،-ثُذمّ يركذن الركذ ع اخلذام

ركسه منه ه ى إىل السج

 ،فذنذا رفذن

وسجد سجدتني ،ثُذمّ يقذ م فيذأتي أ

الركعة الثاذية مبث ما كتى به أ الركعذة األوىل ،ثُذمّ يلشذهّد ويسذلّم
كما أ الصالة الي ميّة.
(مسذذذألة  :)118إذا علذذذم بالمسذ ذ ف كو اخلسذ ذ ف ومل يصذ ذ ّ
مت االسذذالة وزذذب عليذذه القضذذاة .وإذا مل
عصذذياذاً كو ذسذذياذاً حلّذذى ّ
مت االسالة ،فنن كان المس ف كو اخلس ف تامّاً  -كي
يعلم به حلّى ّ
مش متام قر

الشم

كو القمر  -وزب القضاة ،وإال مل ب.

صالة اجلمعة
(مسذذألة  :)119الذذالة اجلمعذذة ركعلذذان كصذذالة الصذذب  ،ومتلذذاس
عنها خبطبلني كما سيأتي ،وهي حتل ّ م ضن الذالة الظهذر أ يذ م
اجلمعة.
ويلويّذر اململّ ذف  -أ سماذنذذا ه ذ ا  -بذذني احلضذ ر فيهذذا فيمذذا إذا
كقيمذذت بشذذروطها الشذذرعيّة وبذذني ك اة الذذالة الظهذذر ول ذ أ كول
وقلها.
ومن الشروط املعلاة أ الحّة الالة اجلمعة واالزلذيفاة بهذا مذا
يلي:
 -1كن تؤ ّى مجاعة ،وال يق ّ عد املشرتكني فيهذا عذن

سذة

كحدهم اإلمام.
 -2كن يلذ ذ فّر أ اإلمذذذام شذذذروط إمذذذام اجلماعذذذة مذذذن العدالذذذة
وغريهذذا ،ويل ذ فّر أ الصذذالة الشذذروط امل ذ ك رة لصذذالة اجلماعذذة
(الح املسألة .)100،99
 -3كن تسبقها خطبلان من قِ َب اإلمام.
 -4كن ال تسبقها الالة مجعة كخرى أ ممان آخر تفصذله عنهذا
مسافة كق ّ من

سة كيل مرتا

وذصف كيل مرت.

أحكام الصوم
ال م شهر رمضان من كهمّ ال ازبا

أ الشذريعة اإلسذالميّة،

وعذذن اإلمذذام الصذذا ق  كذّ ذه قذذال( :مَ ذنْ َك ْفطَ ذرَ َي ْم ذاً مِ ذنْ شَ ذ ْهرِ
خ َر َ رُوحُ اإلميَانِ ِمنْهُ).
رَ َمضَانَ [كي من ون ع ر] َ
(مسألة  :)120يشرتط أ وز ب ال م شهر رمضان كم ر:
 -1البل غ ،فال ب على غري البالغ ،وإن كذان يسذلحبّ مترينذه
عليه ،بأن يؤمر بالصيام مبا يطيق من اإلمساك إىل ذصف النهار كو
ككثر من ذلك كو كق ّ حلّى يلع ّ الص م ويطيقه.
 -3،2العق  ،وعدم اإلغماة.
 -4الطهارة من احليض والنفاس ،فال ب الصذ م علذى املذركة
احلاحض والنفساة ،ب ال يص ّ منهما.
 -5عدم الضرر ،فال ب على املريض ال ي يضرّ بذه الصذ م،
كأن يؤ ّي إىل شدة مرضه كو تأخّر شفاحه كو سيا ة كمله ،ك ذلذك
باملقدار املعلدّ به ال ي مل هر العا ة بلحمّله.
 -6احلضر كو ما حبممه ،فال ب الص م على من كان أ سفر
تُقصَر فيه الصالة ،ب ال يص ّ من مثذ هذ ا الشذو
من ذلك:

 .ويسذلثنى

ك -من كان زاهالً بعدم الحّة الص م أ السفر فصذام ثُذمّ علذم
به بعد اذقضاة النهار ،فنّذه يص ّ ال مه وال قضاة عليه.
 ،فنذّذه ذب عليذه

ب -من خر إىل السذفر بعذد سوال الشذم
 على األح ط  -كن يمم ال مه و ليفئ به. -من وال إىل كهله قب سوال الشم

ومل يسلعم مفطراً،

فنذّذذه ذذب عليذذه  -علذذى األحذذ ط  -كن ينذذ ي الذذيام ذلذذك اليذذ م
ويملفي به.
ه ا وال

س ملن كرا السذفر قبذ الذيفوال كن يفطذر أ بلذد كو

بعذذد اخلذذرو منذذه مذذا مل يصذ إىل حذدّ الرتخّذ

امللقذدّم بياذذذه أ

املسألة (.)103
(مسألة  :)121يثبت هالل شهر رمضان مبا يلي:
 -1كن يرا الشو

بنفسه.

 -2كن يشذذذذهد بر يلذذذذه رزذذذذالن عذذذذا الن ،مذذذذن عذذذذدم العلذذذذم
باشذذلباههما ،وعذذدم وزذذ

معذذار

لشذذها تهما ولذذ حممذذ ًا،

وذقصذذد بذ لك كن ال ت زذد هنذذاك ع امذ مع ّقذذة عذذن قبذ ل هذ
الشها ة ،كما ل اسله ّ مجاعة كبرية من كهالي البلذد ومل يذدّعي
الر ية منهم إال ه ان الشاهدان.
 -3كن ميضي ثالث ن ي ماً من شهر شعبان.

 -4كن يشذذذين ويشذذذلهر عنذذذد النذذذاس ر يلذذذه فيحصذذ العلذذذم كو
االطمئنان ب لك .وال كثر إلعالن ثب ته أ وسذاح اإلعذالم املرحيّذة
واملسم عة.
وال

س ال م الي م ال ي يشكّ أ ك ذه من رمضان بقصد كذه

من رمضان ،و ذ س الذ مه بنيّذة شذعبان كو قضذاة عمّذا أ ال مّذة،
فذذنذا اذمشذذف كذّ ذه كذذان مذذن رمضذذان اكلفذذى بذذه .وكيض ذاً ال ذ س
اإلفطار أ الي م ال ي يشكّ أ كّذه مذن شذ ّال ،إال إذا ثبذت ر يذة
اهلالل أ ليلله بأحد الطرق امللقدّمة.
(مسألة  :)122الص م هذ اإلمسذاك بقصذد اللوضّذن هلل تعذاىل
مذذن كوّل الفجذذر إىل غذذروب الشذذم

عذذن مجلذذة كشذذياة تسذذمّى

بذ (املفطرا ) ،وهي:
حة
 -1تع ّمد األك والشرب ،قليالً كان كو كثرياً .وال يضذرّ بصذ ّ
الص م األك كو الشرب بغري عمد ،كما إذا ذسي الذ مه فأكذ كو
شرب.
 -2تع ّمد اجلماع أ القب كو الدبر ،فاعالً ومفع الً.
 -3االسلمناة ،كي إخرا املينّ بأيّ طريقة يلقصّد مذن خالهلذا
ق فذذه وإن كاذذذت حملّلذذة أ حذدّ ذاتهذذا كمالعبذذة اليفوزذذة .وال يضذ ّر

بصحّة الص م االحلالم كثناة النهار .ولذ مل يغلسذ احملذللم حلّذى
اذقضى النهار مل يفسد ال مه.
 -4تعمّد القية.
 -5تعمّد االحلقان باملاة كو بغري من الس اح .
 -6تع ّمد الم ب على اهلل كو علذى رسذ له  كو علذى كحذد
األحمّة املعص مني .
 -7تعمّد إ خال الغبار كو الدخّان الغليظني أ احللق.
ومفطريّة األمرين األخريين تبلين على االحلياط الليفومي.
(مسألة  :)123إذا كزنب الشو

أ شهر رمضان كثناة اللي

وزب عليه كن يغلسذ قبذ كن يطلذن الفجذر ،وإذا مل يذلممّن مذن
االغلسال ملر

كو لع ر آخر وزب عليه الليمّم.

وكذ لك املذركة إذا طهذذر

مذذن احلذيض كو النفذذاس لذذيالً وزذذب

عليها كن تغلس قب طل ع الفجر.
ول ذ تعمّذذدا تذذرك غسذذ اجلنابذذة كو احلذذيض كو النفذذاس وتذذرك
الليمّم البذدي عنذه حلّذى طلذن الفجذر وزذب عليهمذا قضذاة ذلذك
الي م باإلضافة إىل اإلمساك فيه بقصد القربة املطلقة.
(مسألة  :)124من كزنب أ شهر رمضان ليالً فنام ذاوي ًا للغس
ومطمئنّاً باالذلبا  -العليا ٍ كو غري  -فا ّتفق كذّه مل يسذليق إال بعذد

طل ع الفجر ال ّ ال مه .ول اسليق ثُذمّ ذذام ومل يسذليق حلّذى
طلن الفجر وزب عليه قضاة ذلك الي م عق بة.
(مسألة  :)125هذب المفّذارة علذى مذن كفطذر أ يذ م مذن شذهر
رمضان باألكذ كو الشذرب كو اجلمذاع كو االسذلمناة كو بقذي علذى
اجلنابة إىل طل ع الفجر ،ك ّ ذلك مذن العمذد واالخليذار مذن غذري
كر وال إزبار.
والمفّارة هي :علق رقبة ،كو ال م شهرين مللابعني ،كو إطعذام
سلّني مسميناً عن كذ ّ يذ م مذن كيّذام الصذ م .ويمفذي أ اإلطعذام
إعطذذاة كذ ّ فقذذري ثالثذذة كربذذاع الميلذ غرام مذذن اللمذذر كو احلنطذذة كو
غريهما مّا يسمّى طعاماً .وال يفي فن مثن الطعام إىل الفقري.
(مسألة  :)126إّذما هب المفّارة على العذامل ب زذ ب الصذيام
ومبفطريّة ما كتى به .وكمّا اجلاه القذاطن خبذالف ذلذك فذال كفّذارة
عليذذه أ إفطذذار  ،فلذ اعلقذذد كذّذه مل يبلذذغ بعذدُ سذنّ اللمليذذف فلذذم
يصم ،كو اسلعم مفطراً باعلقا كذّه ال يبط الص م مل هب عليه
المفّارة .ذعم ،ال يعلا أ وز ب المفارة العلم ب ز بها.
(مسذذألة  :)127مذذن فاتذذه ال ذ م شذذهر رمضذذان لع ذ ٍر كو بدوذذذه
وزذذب عليذذه قضذذا

أ غذذري مذذن كيّ ذام السذذنة ،إال ي ذ مي العيذذدين

(الفطذذر واألضذذحى) فذذال ذذ س الذذ مهما مطلقذذاً .ويسذذلثنى مذذن
وز ب القضاة:

 -1املريض ال ي اسلمرّ مرضذه إىل رمضذان اآلتذي فلذم يذلممّن
مذذن القضذذاة أ جمم ذ ع السذذنة ،فنذّ ذه يسذذق عنذذه القضذذاة ،وعليذذه
الفدية ،كي يلصدّق بدل كذ ّ يذ م بثالثذة كربذاع الميلذ تقريبذاً مذن
الطعام.
 -2الشيخ والشيوة إذا تع ّر عليهما الص م كو كان يسبّب هلما
حرز ذاً ومش ذقّة ،فنذّ ذه ال ذب عليهمذذا الص ذ م وال ذب عليهمذذا
قضذذذا  ،ولمذذذن يذذذدفعان الفديذذذة أ الذذ رة عذذذدم تعذذ ّر الصذذ م
عليهما ،وإال فال شية عليهما.
ن
 -3ذو العطاش ،كي املريض ال ي يشرب املاة وال يروى ،فن ّ
حممه حمم الشيخ والشيوة.
(مسألة  :)128احلام املقرب ال
واملرضعة القليلة اللنب ال

يضرّ بها كو حبملها الص م،

يضرّ بها الص م كو يضرّ ب لذدها ،فنذّذه

س هلما اإلفطار أ شهر رمضان ،ولمذن ذب عليهمذا القضذاة
بعد  ،كما ب عليهما الفدية.
(مسألة  :)129من وزب عليذه قضذاة شذهر رمضذان فذاألح ط
األوىل له اإلتيان به كثناة سنله إىل رمضان اآلتي ،ول كخّر عمداً
كفّر عن ك ّ ي م بثالثة كرباع الميلذ غرام مذن الطعذام ،واألحذ ط
ليفوماً ذلك أ اللأخري بغري عمد كيضاً.

(مسذذألة  :)130ال ذ س اإلفطذذار أ قضذذاة شذذهر رمضذذان بعذذد
اليفوال ،ومن فع ذلك وزبت عليه المفّارة ،وهي :إطعام عشرة
مسذذاكني يعطذذي كذذ ّ واحذذد مذذنهم ثالثذذة كربذذاع الميلذذ غرام مذذن
الطعام ،فنن مل يلممّن الام ثالثة كيّام.
(مسذذألة  :)131ال يص ذ ّ ال ذ م اللط ذ ّع (املسذذلحبّ) مّ ذن عليذذه
قضاة شهر رمضان ،وال يض ّر بصحّله كن يم ن عليه ال م وازب
آخر ،كص م المفّارة وقضاة غري شهر رمضان.

أحكام احلجّ
احل ّ من كهمّ الفراحض أ الشريعة اإلسالميّة ،قال اهلل تعاىل:
[ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬ ﲭ].
وأ املروي عن اإلمام الصا ق  كذّه قذال( :مَذنْ مَذا َ وَلَذمْ
ف بِذهَِ ،ك ْو
جحِذ ُ
ك حَازَذ حة ُت ْ
ن َذلِذ َ
م َي ْم َنعْذ ُه مِذ ْ
إلسْذالمِ ،لَذ ْ
ج َة ا ِ
ح َّ
ح َّ َ
َي ُ
مَ ذرَ

ٌ ال ُيطِي ذقُ فِي ذهِ الْحَ ذ ََّ ،كوْ سُ ذ ْلطَانٌ َيمْ َنعُ ذهُ فَلْ َيمُ ذتْ يَ ُه ِيّ ذاً َكوْ

ذَصْرَاذِيّاً).
(مسذذذألة  :)132ذذذب احلذ ذ ّ علذذذى البذذذالغ العاقذ ذ املسذذذلطين.
وتلحقّق اسلطاعله بل فّر األم ر اللالية:
 -1سذذالمة البذذدن ،بذذأن يم ذ ن الذذحيحاً أ بدذذذه وملممّن ذاً مذذن
ن) ال ذ ي ال
مباشذذرة احل ذ ّ بنفسذذه ،فذذاملريض كو اهلذذرم (كذذبري الس ذ ّ
يلممّن من ك اة احل ّ ذهاحيّ ًا ،كو كاذت مباشرته أل اة احلذ ّ تسذبّب
له مشقّة وحرزاً ال تلحمّ عا ة يعفى من مباشرة احل ّ بنفسه.
 -2األمن والسالمة على ذفسه وماله وعرضذه أ الطريذق وعنذد
ك اة مناسك احل ّ.
 -3ت فّر اإلمماذيّة املاليّذة للغطيذة ذفقذا

احلذ ّ بمذ ّ ملطلّباتهذا،

من رس م تأشرية احل ّ واجلذ اس وتمذاليف السذفر ذهابذاً وإيابذاً كو
ذهاب ذاً فق ذ  -ملذذن ال يري ذد الرز ذ ع إىل بلذذد  -وكز ذ ر السذذمن أ
الديار املقدّسة وتماليف امل ا الغ احيّة واأل وية وحن ذلك.
 -4كن ال يلس ذبّب ك ا
ع ته ،فل ت فّر
على مجين ذفقا

لشو

للح ذ ّ أ وق عذذه أ حذذر مذذا ّي عنذذد
من ذوي الدخ احملدو ماليّاً القدرة

احلذ ّ ،لمنّذه سذ ف يقذن أ حذر عنذد ع تذه

لصع بة اسلعا ة وضعه املا ّي من زديد وكما كان كوّالً قب ك اة
احل ّ ،فمث ه ا الشو

ال يعلا مملّفاً بال هاب للح ّ.

 -5السعة أ ال قت ،بأن يم ن له ملّسن من ال قذت للسذفر إىل
األماكن املقدّسة وك اة مناسك احلذ ّ ،فلذ حصذلت لذه اإلمماذيّذة
املا ّية للح ّ أ وقذت ملذأخّر ال يلّسذن للهيئذة ملطلّبذا

السذفر إىل

احل ّ  -من إالدار اجل اس واللأشذرية ومذا شذاك ذلذك  ،-كو كذان
ميمن ذلك ولمن حبر ومشقّة شديدة ال تلحمّ عا ة ،ففذي مثذ
ه

احلالة ال ب عليه احل ّ أ ه ا العام ،وعليه كن حيلف مباله

أل اة احل ّ أ العام القا م كو فيما بعذد إذا كذان مقلنعذاً أ قذرارة
ذفسه بنمماذيّة السفر للح ّ أ األع ام القا مة.
(مسألة  :)133هذب االسذلنابة أ احلذ ّ  -كي إرسذال شذو
للح عن غري  -أ حاال
األوىل :إذا كان الشو

ثالث:
قا راً على تأمني ذفقا

احل ّ ولمنّذه

كان أ حال ال ميمنه معها فع احل ّ ملر

كو كيّ عاحق آخر.

الثاذية :إذا كان ملممّناً من ك احه بنفسه فلسام ومل حيذ ّ حلّذى
ضعف عن احل ّ وعجيف عنذه لسذبب مذن األسذباب حبيذث ال يأمذ
اللممّن منه الحقاً.
الثالثذة :إذا كذان ملممّنذاً مذن ك اة احلذ ّ ومل حيذ ّ حلّذى مذا ،
فيجب كن يُسلأزر عنه  -من تركله  -من حي ّ عنه.
(مسذذألة  :)134احل ذ ّ علذذى ثالثذذة كذ ذ اع :ح ذ ّ اللملّ ذن ،وح ذ ّ
اإلفرا  ،وح ّ القِران.
واألوّل ه ذ وظيفذذة ك ذ ّ مذذن كذذان حم ذ ّ سذذمنا يبعذذد عذذن ممّ ذة
املمرّمة ككثر من مثاذية ومثاذني كيل مرتاً ،واآلخران وظيفة من كذان
من كه ممّة كو من كاذت املسافة بني حم ّ سذمنا وممّذة كقذ ّ مذن
املقدار امل ك ر.
وفيما يأتي شرح م زيف بأعمال ح ّ اللملّن فق  ،ألذّه ال ازب
على غالب املؤمنني لل ازدهم أ منذاطق سذمنيّة بعيذدة عذن ممّذة
املمرّمة ككثر من مثاذية ومثاذني كيل مرتاً.
(مسألة  :)135يلأ ّلف ح ّ اللملّن مذن عبذا تني ،تسذمّى األوىل
بذ (العمرة) ،والثاذية بذ (احل ّ).
وهب أ عمرة اللملّن

سة كم ر حسب الرتتيب اآلتي:

 -1اإلحرام من كحد امل اقيت (املناطق املوصّصة لإلحرام).

 -2الط اف ح ل البيت سبن مرّا .
 -3الالة الط اف خلف مقام إبراهيم .
 -4السعي بني الصفا واملروة سبن مرّا .
 -5اللقصري بق ّ شية من شعر الركس كو اللحية كو الشارب.
و ب أ ح اللملّن ثالثة عشر كمراً:
 -1اإلحرام من ممّة املمرّمة.
 -2ال قذ ف أ عرفذذا
الشم

ي ذ م اللاسذذن مذذن ذي احلجّذة مذذن سوال

إىل غروبها.

 -3ال قذ ذ ف أ امليف لفذذذة مقذذذداراً مذذذن ليلذذذة العيذذذد إىل طلذ ذ ع
الشم

.

 -4رمي مجرة العقبة ي م العيد بسبن حصيا .
 -5الذذ ب كو النحذذر يذذ م العيذذد كو فيمذذا بعذذد إىل كخذذر كيّذذام
اللشريق أ منى.
 -6حلق شعر الركس كو اللقصري أ منى.
 -7الط اف بالبيت ط اف احل ّ (اليفيارة).
 -8الالة الط اف خلف مقام إبراهيم .
 -9السعي بني الصفا واملروة.
 -10ط اف النساة.
 -11الالة ط اف النساة.

 -12املبيت أ منى ليلة احلا ي عشر وليلة الثذاذي عشذر مذن ذي
احلجّة.
 -13رمي اجلمار الثالث أ الي م احلا ي عشر والثاذي عشر.
(مسألة  :)136ك ّ واحد من كفعال العمرة واحل ّ عم عبا ي
ال بُدّ من ك احذه ختضّذعاً هلل تعذاىل ،وهلذا المذثري مذن اخلص الذيّا
واألحمام ّما تمفّلت لبياذه رسالة (مناسك احل ّ) ،فعلى من يروم
ك اة ه

الفريضة اإلهليّة كن يلعلّم كحمامها بص رة وافية لئال يقن

فريسة اجله والغفلة فينق

حجّه كو يبط فلليفمه اإلعا ة.

أحكام الزكاة
اليفكذذاة مذذن كه ذمّ ال ازبذذا

اإلسذذالميّة ،وقذذد قرذهذذا اهلل تبذذارك

وتعاىل بالصالة أ غذري واحذد مذن اآليذا

القرآذيّذة المرميذة ،وقذد

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

القسم األوّل :زكاة األموال
(مسألة  :)137هب اليفكاة أ كربعة كشياة:
 -1أ األذعذذام :الغذذنم بقسذذميها (املعذذيف والضذذأن) واإلبِذ والبقذذر
حلّى اجلام س.
 -2العمال

النقديّة من ال هب والفضّة.

 -3أ احملاالي األربعة :احلنطة والشعري واللمر واليفبيب.
 -4أ مال اللجارة على األح ط ،وهي :البضاحن املويفّذة بقصد
بيعها عند ارتفاع قيملها الس قيّة.
(مسألة  :)138يشرتط أ وز ب اليفكاة أ األذعام كم ر:
 -1بل غ عد ها النصاب ،وه  :رقم معيّن إذا بلغله وزبت فيها
اليفكاة.
ففي اإلبِ  :إذا بلغ عد ها
فيفكاتها شاتان ،وإذا بلغ

ساً فيفكاتها شاة ،وإذا بلغ عشراً
عشرة فيفكاتهذا ثذالث شذيا  ،وإذا

بلغ عشرين فيفكاتها كربن شيا  ،وإذا بلغ

وعشرين فيفكاتها

شيا  ،وإذا بلغ سلّاً وعشرين فيفكاتهذا ذاقذة أ السذنة الثاذيذة
من عمرها ،وإذا بلغ سلّاً وثالثني فيفكاتها ذاقة أ السنة الثالثذة مذن
عمرها .وهناك غريها من األرقام ال يسن اجملال هنا ل كرها.
وأ الغنم :إذا بلغ عد ها كربعني فيفكاتهذا شذاة ،وإذا بلذغ ماحذة
وواحد وعشرين فيفكاتها شاتان ،وإذا بلغ ماحلني وواحذد فيفكاتهذا
ثالث شيا  ،وإذا بلغ ثالمثاحة وواحداً فيفكاتها كربن شيا  ،وإذا بلغ
كربعماحذذة كو ككثذذر فيفكاتهذذا عذذن ك ذ ّ ماحذذة شذذاة واحذذدة مهمذذا بلذذغ
عد ها.
وأ البقر واجلام س :إذا بلغ عد ها ثالثني فيفكاتها تبين خذ
أ السنة الثاذية من عمر  ،وإذا بلغ العد األربعذني فيفكاتهذا مسذ ّنة
خلت أ السنة الثالثة من عمرها من البقر واجلام س.
 -2كن تم ن احلي اذا

ساحمة ترعذى أ املراعذي الطبيعيّذة ،كمّذا

إذا كاذت معل فة  -بأن ي فّر هلا العلف بشراة كو حي ّ هلا العلذف
النابت أ املراعي ثُمّ تُعلف به  -ول أ بعض السنة فال سكاة فيها.
 -3متمّن املالك كو وليّه من اللصذرّف فيهذا أ متذام احلذ ل ،فلذ
سرقت مدّة معلدّاً بها مل هب اليفكاة فيها.
 -4كن ميضي عليها كحد عشر شهراً ويدخ الشهر الثاذي عشذر
وهي أ ملك املالك.

(مسألة  :)139يشذرتط أ وزذ ب اليفكذاة أ العمذال

النقديّذة

ال هبيّة والفضّ ّية كم ر:
 -1كن تبلغ كمّ ّية ال هب

سة عشر مثقذاالً الذريفيّ ًا ( 24حبذة)

وسكاتهذذا ربذذن العشذذر ( ،)٪2,5وكلّمذذا سا

ثالثذة مثاقيذ وزذذب

إخرا ( )٪2,5منها سكاة.
وكما الفضّة فيجب كن تبلغ كمّ ّيلها ماحة و
ربن العشر ( ،)٪2,5وكلّما سا

سة مثاقي وسكاتها

كمّ ّيلها واحذداً وعشذرين مثقذاالً

وزب إخرا ( )٪2,5منها سكاة.
 -2كن ميضي عليهمذا كحذد عشذر شذهر ًا ويذدخ عليهمذا الشذهر
الثاذي عشر وهما أ ملك املالك.
 -3متمّن املالك مذن اللصذرّف فيهمذا أ متذام احلذ ل ،فذال هذب
دة معلدّاً بها عرفاً.
اليفكاة من ضياعهما م ّ
 -4كن يم ذ ن املالذذك بالغ ذاً عذذاقالً ،فذذال هذذب اليفكذذاة أ كم ذ ال
الصيبّ واجملن ن.
(مسذذذألة  :)140ال هذ ذب اليفكذذذاة أ سذذذباحك الذ ذ هب والفضّذ ذة
ي املصن عة منهما ،كما ال هب أ العمال
واحلُ ِل ّ

النقديّة ال هبيّذة

والفضّ ّية اخلارزذة عذن اللعامذ بهذا أ البيذن والشذراة  -كذاللريا
العثماذيّة ال

قد تلّو ها النساة لليفينة  ،-وكيضاً ال هب اليفكاة أ

العمال

ال رقيّة والفليفّ ّية املصن عة من غري ال هب والفضّة ،كما

هي امللداولة أ عصرذا احلاضر.
(مسذذألة  :)141يشذذرتط أ وزذذ ب اليفكذذاة أ الغذذال

األربذذن

كمران:
 -1بل ذ غ النصذذاب ،وه ذ كن تبلذذغ كمّيّ ذة ك ذ ّ منهذذا بعذذد زفافهذذا
ثالمثاحة الاع ،وهذ ا يقذارب  -فيمذا قيذ  847( -كغذم) .ومقذدار
اليفكاة ال ازب فيها كما يلي:
ك -إذا سذقيت مبذاة املطذذر كو مبذاة النهذر كو مذذا شذابههما حبيذذث ال
حيلا سذقي الذيفرع إىل جمهذ

كو آلذة تمذ ن سكاتهذا حينئذ ٍ العشذر

(.)٪10
وا
ب -إذا سقيت باليد كو باآللة كاملضذ ّ

ومذا شذابههما تمذ ن

سكاتها حينئ ٍ ذصف العشر (.)٪5
 إذا سقيت باملطر تارة وباليد كو باآللة كخرى تمذ ن سكاتهذاحينئ ٍ ثالثة كرباع العشر ( ،)٪7,5إال إذا كان كحذد السذقيني قلذيالً
د به فينسب إىل السقي الغالب.
زداً حبيث ال يعل ّ
 -2كن يم ن احملص ل مل كاً للمملّف حني تعلّق اليفكاة به ،فل
متلّمه بعد ذلك احلني مل هب عليه ك اة سكاتذه .ذعذم ،إذا علذم كنّ
املالذذذك األول مل خيذذذر سكاتذذذه وزذذذب عليذذذه إخرازهذذذا ،ويسذذذعه

الرز ع بها إليه إذا كان احملصذ ل قذد اذلقذ إليذه بالشذراة كو حنذ
وغرّ بعدم إخبار ب اقن احلال.
(مسألة  :)142يشرتط أ وز ب اليفكاة أ مال اللجارة كم ر:
 -1بل غ املالك وعقله.
 -2بل غ املال حدّ النصاب ،وه ذصاب كحد النقذدين الذ هب
والفضّة ،كي ما يعا ل قيمة
كو ماحة و

سة عشر مثقاالً الريفيّ ًا من ال هب

سة مثاقي من الفضّة .ومقدار اليفكاة ال ازب فيه ه

ربن العشر (.)٪2,5
 -3متلّمه بعقد املعاوضة  -كالشراة  -ومضيّ احلذ ل عليذه بعينذه
من حني قصد االسرتباح.
 -4بقاة قصد االسرتباح به ط ال احل ل.
 -5متمّن املالك من اللصرّف فيه متام احل ل.
 -6كن ال تنوفض قيمله الس قيّة خالل العام عن سعر الملفة.
(مسألة  :)143تصرف اليفكاة أ مثاذية م ار :
 -2،1الفقذذراة واملسذذاكني ،واملقص ذ

بهمذذا مذذن ال ميل ذك ق ذ

سنله لنفسه ولعياله ،وليست له النعة كو حرفة  -مثالً  -يلممّن بهذا
من ت فري  .والفرق بني الفقري واملسمني كنّ الثاذي كسذ ك حذاالً مذن
األوّل ،كأن يم ن ال ميلك ق

ي مه.

 -3العذذاملني عليهذذا ،وهذذم املنص ذ ب ن مذذن قب ذ الذذنيبّ  كو

اإلمذام  كو احلذذاكم الشذذرعي كو ذاحبذه جلبايذذة اليفكذذاة وحسذذابها
وإيصاهلا إليهم كو إىل املسلحقّني.
 -4املؤلّفة قل بهم ،وهم املسلم ن الذ ين يعذيفّس إسذالمهم بذدفن
املال إليهم ،وغري املسلمني بهدف زلذبهم إىل اإلسذالم كو محلذهم
على مساعدة املسلمني أ الدفاع عن كذفسهم.
 -5العبيد ،فنذّهم يعلق ن من اليفكاة.
 -6الغذذذارمني ،وهذذذم املذذذدين ن العذذذازيفون عذذذن ك اة يذ ذ ذهم
املشروعة.
 -7سبي اهلل ،وهذ مصذرف مجيذن سذب اخلذري العامّذة ،كبنذاة
املسازد واملدارس واملؤسّسا

اخلرييّة وغريها.

 -8ابن السبي  ،وه املسافر املنقطذن ،كي الذ ي ذفذد
وال يليسّر له الع

إىل بلد إال بدفن ذفقة الع

كم الذه

إليه.

(مسألة  :)144يشرتط أ من تُدفن إليه اليفكاة كن يمذ ن مؤمنذ ًا،
وكن ال يصرف اليفكاة أ املعاالذي ،واألحذ ط ليفومذ ًا كن ال يمذ ن
تاركاً للصالة كو شارباً للومر كو ملجاهراً باملنمرا .
ويشرتط كيضذاً كن ال يمذ ن مّذن هذب ذفقلذه علذى افذن اليفكذاة
كاليفوزة ،وكن ال يم ن املسلحقّ هامشيّاً إذا مل يمن افن اليفكذاة
هامشيّاً مثله.

القسم الثاني :زكاة الفطرة
(مسألة  :)145هب سكاة الفطرة بشروط:
 -1البل غ
 -2العق وعدم اإلغماة
 -3الغنى ،وه يقاب الفقر امللقدّم معنا أ املسألة (.)143
فنذا ت فّر

ه

الشروط أ اململّف قبي غروب الي م األخذري

من شهر رمضذان إىل كوّل زذيفة مذن ليلذة عيذد الفطذر وزذب عليذه
إخرا الفطرة عن ذفسذه وعمّذن يع لذه ،سذ اة أ ذلذك مذن هذب
ذفقله عليذه وغذري  .واألحذ ط ليفومذاً إخرازهذا مذن تذ فّر الشذروط
امللقدّمة مقارذاً للغروب كو بعد إىل سوال الشم

من ي م العيد.

(مسألة  :)146يسلحبّ للفقري إخرا الفطرة عنه وعمّن يع له،
فنن مل د إال ما يمفي بفطذرة شذو

واحذد زذاس لذه كن يعطذي

تلك الفطذرة عذن ذفسذه ألحذد كفذرا عاحللذه وهذ يعطيهذا إىل آخذر
منهم ،وهم ا يفع مجذيعهم حلّذى ينلهذي إىل األخذري مذنهم وهذ
يعطيها إىل فقري غريهم.
(مسذألة  :)147مقذدار سكذاة الفطذرة عذذن كذ ّ ذفذ
ثالثة كيل غراما

مذا يقذذارب

مذن احلنطذة كو الشذعري كو اللمذر كو اليفبيذب ،كو

غريها مّا يم ن غ اة غالباً ،كو ما ه بقيملها من النق .

(مسألة :)148

س إخرا سكاة الفطذرة خذالل شذهر رمضذان

مقذدّماً علذذى وقذذت وز بهذذا .و ذ س اللذذأخري أ إخرازهذذا أ ي ذ م
العيذذد إىل سوال الشذذم

ملذذن ال يصذذلّي الذذالة العيذذد ،وكمّذذا مذذن

يصلّيها فاألح ط ليفومذاً كن ال يذؤخّر إخرازهذا عذن ك اة الصذالة.
وإذا كخّر اململّف إخرا فطرته عن سوال الشم

فليؤ ّها بقصذد

القربة املطلقة من ون ذيّة األ اة والقضاة.
(مسألة  :)149تلعيّن سكاة الفطرة بعيفهلا ،فال

س تبديلها مبال

آخر.
(مسألة  :)150تذدفن سكذاة الفطذرة للفقذراة واملسذاكني مّذن حتذ ّ
عليهم سكاة املال (اذظر املسألة  ،)143علماً كّذه ال حت ّ سكاة الفطرة
للهامشي إن كان الدافن غري هامشي ،وال تعطى سكاة الفطرة ملذن
هب ذفقله على افن اليفكاة كاألب واأل ّم واليفوزة وال لد.
(مسألة :)151

س ذق سكاة الفطرة إىل احلذاكم الشذرعي وإن

كان أ البلد من يسلحقّها ،واألح ط ليفوماً عذدم النقذ إىل غذري
خار البلد من وز

املسلحقّ أ البلد.

أحكام اخلمس
اخلم

حقّ مذالي مقذرّر أ الشذريعة اإلسذالميّة املقدّسذة بذن ّ

القذرآن المذذريم ،وقذد ور االهلمذذام بشذذأذه أ كذثري مذذن الروايذذا
املأث رة عن كحمّذة كهذ البيذت  ،وأ بعضذها اللعذن علذى مذن
ميلنن عن ك احه ،وعلى من يأكله بغري اسلحقاق.
(مسألة  :)152يلعلّق اخلم

بأذ اع من املال:

 -1الغناحم احلربيّة من المفّار ال ين حي ّ قلاهلم.
 -2مذذذا يسذذذلور مذذذن املعذذذا ن كالذ ذ هب والفضّذ ذة والنحذذذاس
واحلديد والمايت والنف وغريها.
 -3المن س املسذلورزة مذن مذدافنها كرضذاً كاذذت كم زذداراً كم
غريهما.
 -4ما يُور بالغ

من البحار كو األذهذار المبذار مّذا يلمذ ّن

فيها من اللؤلؤ واملرزان وغريهما من األشياة الثمينة.
 -5احلالل املولل باحلرام أ بعض ال ر .
 -6الف احد واألرباح املسلحصلة من هارة كو الناعة كو حيذاسة
كو كي ممسب آخر ،ومثلذها مذا ميلمذه الشذو
وما يأخ

من املع ذا

وال يثبت اخلم

واملساعدا

بهديّذة كو والذيّة،

من غري اخلم

واليفكاة.

فيمذا متلمذه املذركة مذن املهذر (الصذداق) ،ومذا

ميلمه اليفو ع ضذاً عذن الطذالق اخللعذي ،ومذا يعذ ّ
عليه من يا
االسلثناةا

األعضاة وحن هذا ،ومذا ميلذك بذاإلرث عذدا بعذض
ال

إمنا ب اخلم
معيّنة ذكذر

بذه اجملذين

ترازن بشأذها رسالة (منها الصاحلني).
أ األذ اع السذلّة املذ ك رة عنذد تذ فّر شذروط

أ رسذالة (منهذا الصذاحلني) فلرتازذن .وذقلصذر أ

املساح اآلتية على بيان بعض كحمام الن ع السا س فق .
(مسألة  :)153ب اخلم

أ األرباح والف احذد بعذد اسذلثناة

ما يلي:
ك -مذذا الذذرفه الشذذو

أ سذذبي حتصذذيلها مذذن كزذذ ر احملذذ ّ

واملويفن والمهرباة واهلاتف والنق والضراحب وحن هذا .ويسذمّى
ما ذكر بذ (مؤوذة اللجارة).
ب -ما الرفه على ذفسه وعاحلله خالل العام ،كي مذا الذرفه أ
املأك ذ واملشذذرب وامللذذب
والنثريذذا
السفرا

واملسذذمن والنقذذ واألثذذاث والعذذال ،

األخذذرى مبذذا أ ذلذذك ك اة الذذدي ن واهلذذدايا وتمذذاليف
الدينيّة والسياحيّة واملناسبا

وغريها مّا ه طبيعي ملثلذه

وال يعدّ سرفاً وتب ير ًا .ويسمّى ما ذكر بذ (مؤوذة السنة).
فنذا حسب اللازر  -مثالً  -كم اله من ذقد وبضاعة ،ووزذد كنّ
لديه كرباحاً تبلغ ماحة كلف ينار غري ما الرفه أ سبي هارته وما
الذذرفه علذذى ذفسذذه وعاحللذذه خذذالل العذذام يليفمذذه أ ه ذ

احلالذذة كن

خيمّ

ه

اخلم

.

األرباح الباقية ،فيؤ ّي عشرين كلذف ينذار مذن زهذة

(مسألة  :)154ركس سنة املؤوذة بالنسبة إىل ال ي لي
يلعاطاها أ معاشه ب يعذي

علذى اهلبذا

له مهنذة

والعطايذا وحن هذا هذ

كوّل سمان حص هلا ،فملذى حصذلت لذه فاحذدة زذاس لذه الذرفها أ
مؤوذله الالحقة إىل سنة كاملة.
وكمّ ذا مذذن لذذه مهنذذة يلعاطاهذذا أ معاشذذه  -كاللجّ ذار وامل ذ ظّفني
واحلرفيّني  -فركس سنله من حذني الشذروع أ االكلسذاب ،وذليجذة
ذلك كذّه

س له خصم املؤن املصروفة بعذد مذن الذرب الالحذق،

ق له الرف شية من األرباح احلاالذلة قبذ ذهايذة السذنة أ
وال حي ّ
مؤوذة السنة اللالية إال بعد ختميسها.
(مسألة  :)155ركس مال اللجارة وساحر مسذلليفماتها لذي
املؤوذة املسلثناة من اخلم

مذن

 ،فاللذازر الذ ي يمذ ّن ركس مالذه مذن

كرباحذذه وف احذذد السذذن يّة ويذ فّر مسذذلليفماتها منهذذا يليفمذذه أ ذهايذذة
السنة ختمي

ك ّ ما لديه من النق

والبضاحن املعدّة للبين وسذاحر

األعيذذذان امللعلّقذذذة بلجارتذذذه ،وأ حمذذذم ركس املذذذال ومسذذذلليفما
اللجارة ما حيلا إليه الصاذن من آال

الصناعة واليفارع من آال

اليفراعة ،وهم ا.
(مسألة  :)156إذا اشرتى شيئاً من كربذاح سذنله ومل يسذلودمه

أ مؤوذله حلّى ح ّ ركس سنله اجلديدة ليفمه ختميسه بقيملذه حذني
اللومي

.

وكما ل اشرتى شيئاً من مال خم ّم
 كاملال امل روث  -ثُمّ سا -1ما ب اخلم

للبين عند ارتفاع قيمله الس قيّة .-

 -2ما ال ب فيه اخلم

أ اليفيا ة وإن باعه باليفيا ة ،وه ما

ومل يعدّ لللجارة.

 -3ما ال ب اخلمذ
باملعاوضة ،كالشراة وحن
بأسيذذد مّذا اشذذرتا

قيمله فه على ثالثة كقسام:

أ اليفيا ة فق وإن مل يبعه ،وه مذا كعذدّ

لللجارة  -كي املعرو
ملمه باإلرث وحن

كو مّا مل يلعلّق به اخلمذ

أ اليفيذا ة إال إذا باعذه ،وهذ مذا ملمذه
بقصد االقلناة ال اللجارة ،فنّذه إذا باعه

خلذذت اليفيذذا ة أ كربذذاح سذذنة البيذذن ،فذذيومّ

اليفاحد منها على مؤوذله أ تلك السنة.
(مسذذألة  :)157يلهذذاون بعذذض اململّفذذني أ ك اة مذذا عليذذه مذذن
اخلم

وال حياسب ذفسه عذدّة مذن السذنني ،ثُذمّ يثذ ب إىل رشذد

ويريد كن يصحّ م قفه ،فعليه  -واحلذال هذ

 -كن ذرّ مللماتذه

ويرازن احلذاكم الشذرعي كو وكيلذه للصذفية حسذابه ومصذاحلله أ
املقدار املشم ك فيه وتقسي ما ال يليسّر له فعه مرّة واحدة.
(مسألة  :)158يلويّر اململّف بني إخذرا اخلمذ
تعلّق به وإخرازه من النق

بقيمله.

مذن عذني مذا

(مسذذألة  :)159ال ذذ س للمالذذك كن يلصذذرّف فيمذذا تعلّذذق بذذذه
اخلمذ

بعذذد اذلهذذاة السذذنة وقبذ ك احذذه ،و ذ س لذذه ذلذذك مبرازعذذة

احلاكم الشرعي حيث ري املداورة لنق اخلم
(مسألة  :)160ال يلعيّن اخلم

إىل ال مّة.

بعيفله من قب املالك ب يل قّف

على مرازعة احلاكم الشرعي.
(مسذذألة  :)161ال يشذذرتط أ ثب ذ
عذذاقالً ،فيثب ذت اخلم ذ

اخلم ذ

ك ذ ن املالذذك بالغ ذاً

أ كم ذ ال الص ذيبّ واجملن ذ ن .و ذذب علذذى

ال ليّ إخرازه منها ،وإن مل خيرزه ال ليّ وزب عليهما إخرازذه
بعد البل غ واإلفاقة.
(مسذذألة  :)162اخلم ذ
يصرف أ األم ر ال

ذصذذفان :ذص ذفٌ لإلمذذام املنلظذذر ،

يضمن رضا اإلمام  بصرفه فيهذا ،إمّذا

بنزاسة من املرزن األعلم املطّلن واحملي باجلها

العامّة ،كو بدفن

ذلك إليه ،وذصفٌ للفقراة وكبناة السذبي مذن اهلذامشيني املذؤمنني
العاملني بفراحض ينهم ،وك لك لأليلام الفقراة املؤمنني منهم.
(مسألة  :)163ال

س على األح ط إعطاة اخلمذ

ملذن هذب

ذفقله على املالك كاألب واليفوزة وال لد ،كما ال ذ س فعذه ملذن
يصذذرفه أ احلذذرام ،واألحذذ ط ليفوم ذاً كن ال يذذدفن للذذارك الصذذالة
وشارب اخلمر وامللجاهر بالفسق.

أحكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ن مذذن كعظذذم ال ازبذذا
إّ

الدينيّذة األمذذر بذذاملعروف والنهذذي عذذن

املنمذذر ،قذذال اهلل تعذذاىل[ :ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ].
وعذذن الذذنيبّ  كذّذذه قذذال( :ال تَذذيفَالُ كُمَّلِذذيْ بِوَيْذذرٍ مَذذا كَمَذذ ُروْا
عنِ املُنْمَرِ وَ َتعَا َوُذ ا عَلَى البِرِّ ،فَ ِنذَا لَمْ يَ ْفعَ ُل ْا ذ ِلكَ
بِا َملعْ ُر ْوفِ َوذَ َه ْا َ
عتْ مِنْهُمُ البَ َركَا ِ وسُلِّ َ َب ْعضُهُمْ عَلَى َبعْذضٍ ،وَلَذمْ يَمُذنْ لَهُذمْ
ُذ ِيف َ
ذَاالِرٌ فِيْ األَرْ

سمَاةِ).
ِ وَال فِيْ ال َّ

وعذذن اإلمذذام كمذذري املذذؤمنني  كذّذذه قذذال( :ال تَلْ ُركُذذ ا األَمْذذرَ
ع ْنَ فَذال
دُ
م ثُمَّ تَ ْ
عنِ املُنْمَرِ فَ ُي َلَّى عَلَيْمُمْ شِرَا ُركُ ْ
بِا َملعْ ُر ْوفِ وَالنَّهْيَ َ
ُيسْلَجَابُ لَمُمْ).
(مسألة  :)164لألمر باملعروف والنهي عن املنمر عدّة مراتب:
األوىل :كن يذذأتي الشذذو

بعمذذ ٍ يظهذذر بذذه اذيفزذذار القلذذيب

وت مّر من ترك املعروف وفع املنمر.
الثاذية :كن يأمر باملعروف وينهى عن املنمر بق له ولساذه ،س اة
ككان بص رة ال ع واإلرشا كم بغريها.
الثالثة :كن يلّو إزراةا

عمليّة لإلليفام بفع املعذروف وتذرك

املنمر ،كفرك اإلذن والضرب واحلب

وحن ذلك.

ولم ّ مرتبة من ه

املراتذب رزذا

ملفاوتذة شذدّة وضذعف ًا،

والالسم االبلداة باملرتبة األوىل كو الثاذيذة مذن مراعذاة مذا هذ ككثذر
تأثرياً وكخفّ إي اة واللدرّ إىل ما ه كشدّ منه.
وإذا مل تنفذذن املرتبلذذان األوىل والثاذيذذة تص ذ الن ب ذة إىل املرتبذذة
الثالثة بعد اسلحصال اإلذن من احلذاكم الشذرعي علذى األحذ ط،
فيلّو ضد فاعذ املنمذر وتذارك املعذروف إزذراةا

عمليّذة لصذدّ

عن ذلك ،ويلدرّ فيهذا مذن اإلزذراة األخذفّ إيذ اة إىل اإلزذراة
األشدّ واألق ى من ون كن يص إىل حدّ اجلرح كو المسر.
(مسألة  :)165ب األمر باملعروف والنهي عن املنمر من ت فّر
الشروط اللالية:
 -1كن يم ن الشو

اآلمر باملعروف والناهي عن املنمر عارفاً

باملعروف واملنمر.
 -2كن حيلم احلمار املأم ر باملعروف بذأمر واذلهذاة املنهذي عذن
املنمر بنهيه .ول علم كذه ال يبالي وال يمرتث بأمر وذهيه مل هذب
املرتبلان الثاذية والثالثة ،ويقلصر ال ز ب على املرتبة األوىل على
األحذ ط ،وهذ إبذذداة االذيفعذذا واللذ مّر مّذا يرتمبذذه فاعذ املنمذذر
كو تارك املعذروف وإن علذم عذدم تذأثري فيذه ،وذلذك املثذاالً ألمذر
النيبّ  كما حما لنا اإلمام كمذري املذؤمنني  قذاحالً( :كَمَ َرذَذا
ز ْ ٍ مُمْفَهِرَّةٍ).
س ْلُ اهللِ َ كنْ ذَلْقَى كَهْ َ ا َملعَاالِيْ ِب ُ ُ
رَ ُ

 -3كن يم ن تارك املعروف كو فاعذ املنمذر بصذد االسذلمرار
علذذى تذذرك املعذذروف وفع ذ املنمذذر .ول ذ عُذذرف مذذن الشذذو

كذّ ذه

بصد ارتماب املنمر كو ترك املعروف ول ملرّة واحدة وزب كمر
كو ذهيه قب كن يفع ذلك.
 -4كن ال يم ن فاع املنمر كو تذارك املعذروف معذ وراً أ فعلذه
للمنمر كو تركه للمعروف.
 -5كن ال خياف اآلمر باملعروف والناهي عن املنمر ترتّب ضذرر
عليذذه أ ذفسذذه كو عرضذذه كو مالذذه باملقذذدار املعل ذدّ بذذه كو بأح ذدٍ مذذن
املسلمني زرّاة كمر باملعروف وذهيه عن املنمر.
واحلمد هلل كوّالً وآخر ًا
واللّى اهلل على حممّد وآله الطاهرين.
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