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المقّدمة

الحمد هلل الذي يعلم ال�سّر واأخفى، ثّم ال�سالة وال�سالم على �س�حب �سّره، وح�مل ر�س�لته 

النبّي محّمد بن عبد اهلل P، وعلى اأهل بيته الط�هرين، وبعد...

ورد فــي ف�ســل الفقه واأهّمّيــة التفّقه العديد من الرواي�ت التي تحــّث على تعّلمه والجته�د 

والعمــل بــه، منهــ� مــ� رواه اإ�ســح�ق بن عّمــ�ر، ق�ل: �ســمعت اأبــ� عبد اهلل Q يقــول: »ليت 

.
(1(

ال�صياط على روؤو�س اأ�صحابي حّتى يتفّقهوا في الحالل والحرام«

وعلم الفقه من العلوم التي ت�ســتند اإلى الكت�ب العزيز، وال�ســّنة ال�ســريفة، حيث ُت�ســتنبط 

الأحك�م ال�ســرعّية وفق منهج الجته�د، الذي ي�سمن الدّقة الم�سمونّية الع�لية، ويحّقق براءة 

ذّمــة المكّلفيــن اأمــ�م اهلل تع�لــى، فــي كّل مــ� يحت�جونه على م�ســتوى العالقة بــ�هلل تع�لى من 

خالل نظ�م العب�دات، والعالقة ب�لمجتمع من خالل نظ�مّي المع�مالت والأحوال ال�سخ�سية. 

ف�لفقه نظ�م ع�م يهدف اإلى حفظ الحقوق، وح�سن اأداء الواجب�ت واللتزام به�.

ونظــرًا لح�جــة المكّلفيــن اإلى الأحك�م ال�ســرعّية في الم�ســ�ئل التــي يبتلون بهــ�، والتزامً� 

بوجــوب تعّلمهــ� والعمــل بهــ�، ك�ن هــذا الكتــ�ب،  الــذي يتمّيــز بمراعــ�ة الأحــك�م البتالئيــة 

لل�ســريحة المخ�طبــة، بل ويقت�ســر عليه� غ�لبً�،  والحر�ــس على �سي�غته بلغــة تعليمّية تجمع 

بيــن المنهــج ودّقة الم�سمون والفتوى، وتح�فظ على الم�سطلح�ت الفقهّية بعب�رة �سل�ســة؛ م� 

ي�س�عد المعّلم على تحقيق الأهداف بدّقة وو�سوح، وتي�ّسر للمتعّلم معرفة تكليفه ال�سرعّي.

)1)  ال�سيخ الكليني، اأ�سول الك�في، ج 1، �س 31.
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خت�مــً� نوّجــه ال�ســكر اإلــى الإخوة فــي مكتب الوكيل ال�ســرعّي العــ�م لالإمــ�م الخ�منئي في 

بيروت، الذين �س�هموا ب�إدراج ا�ستفت�ءات الإم�م الخ�منئّي { في هوام�س الكت�ب و�سبط 

ن�ّس الفتوى الأ�س��سي فيه اأي�سً�.

والحمد لله رب العالمين



أحكام الدفاع والجهاد

المحور األّول 





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

يتعّرف اإلى اأق�س�م الدف�ع في ال�سريعة الإ�سالمية.   1

 يلّخ�س اأحك�م الدف�ع عن بي�سة الإ�سالم وحوزته.    2

د اأحك�م الدف�ع عن النف�س.    3 يعدِّ

أحكام الدفاع)1(

الدرس األّول





أقسام سردفاع
الدف�ع على ق�سمين: 

 وحوزته. 
(1(

الأّول: الدف�ع عن بي�سة الإ�سالم

الث�ني: الدف�ع عن النف�س.

األول: الدفاع عن بيضة اإلسالم)))
1. لــو غ�ســي بــالد الم�ســلمين اأو ثغورهــ� عــدّو ُيخ�ســى منــه على بي�ســة الإ�ســالم ومجتمع 

الم�ســلمين، يجب عليهم الدف�ع عنه� ب�أّي و�ســيلة ممكنة )من بذل الأموال والأنف�ــس(، 

ول ي�سترط اإذن الح�كم ال�سرعّي. 

2. لو خيف على حوزة الإ�ســالم من ال�ســتيالء ال�سي��ســّي والقت�س�دّي والتج�رّي الموؤّدي 

اإلــى اأ�ســر الم�ســلمين ال�سي��ســّي والقت�ســ�دّي والتج�رّي، ووهن الإ�ســالم والم�ســلمين 

يجــب الدفــ�ع ب�لو�ســ�ئل الم�ســ�بهة والمق�وم�ت ال�ســلبية كتــرك �ســراء اأمتعتهم وترك 

ا�ستعم�له�، وترك المع�ملة معهم مطلقً�. 

3. لــو خيــف علــى اإحــدى الــدول الإ�ســالمّية من هجمــة الأج�نب وجــب على جميــع الدول 

الإ�سالمّية و�س�ئر الم�سلمين الدف�ع عنه� ب�أّي و�سيلة ممكنة. 

)1)  بي�سة الإ�ســالم اأ�سل الإ�ســالم ومجتمعه، ومنه الدع�ء: »ول ت�ســقط عليهم عدّوًا من غيرهم في�ســتبيح بي�ستهم« اأي: 
جم�عتهم ومو�سع �سلط�نهم وم�ستقّر دعوتهم. المراد من بي�سة الإ�سالم اأ�سل الإ�سالم بحيث يخ�ف على هدمه وقلبه 

ب�سّده ولو في منطقة من المن�طق الإ�سالمية )الإم�م الخ�منئي حفظه اهلل(.

)2)   يراجع: الإم�م الخميني، تحرير الو�سيلة،ج1، �س446 - 447.
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4. لو اأوقعت اإحدى الدول الإ�ســالمّية عقد رابطة  مخ�لفة لم�سلحة الإ�ســالم والم�ســلمين 

وجــب علــى �ســ�ئر الدول الإ�ســالمّية و�ســ�ئر الم�ســلمين العمل علــى حّل هــذه الرابطة 

بو�ســ�ئل �سي��ســية اأو اقت�س�دية )كقطع الروابط ال�سي��ســية والتج�ريــة معه�(، واأمث�ل 

تلك العقود محّرمة وب�طلة في �سرع الإ�سالم. 

الأج�نب  لنفوذ  موجبً�  المج�ل�س  وكالء  اأو  الإ�سالمّية  الــدول  روؤ�س�ء  بع�س  �س�ر  لو   .5

�سي��سّيً� اأو اقت�س�ديً� على الدول الإ�سالمّية، بحيث ُيخ�ف منه على بي�سة الإ�سالم، 

اأو على ا�ستقالل الدولة ولو في الم�ستقبل، ك�ن خ�ئنً� ومنعزًل عن مق�مه )لو ُفر�س 

)كترك  ال�سلبية  ب�لمق�وم�ت  ولو  مج�زاته  الإ�سالمّية  الأّمة  وعلى  حّق(،  ت�سّديه  اأّن 

ب�أّي وجه ممكن، والهتم�م ب�إخراجه عن جميع  ع�سرته ومع�ملته، والإعرا�س عنه( 

ال�سوؤون ال�سي��سّية وحرم�نه من الحقوق الجتم�عية.

الثاني: الدفاع عن النفس
1. ل اإ�ســك�ل فــي اأّن مــن حّق الإن�ســ�ن اأن يدفــع المح�رب والمه�جم والل�ــسّ ونحوهم عن 

نف�سه وحريمه وم�له م� ا�ستط�ع. 

2. لــو هجــم عليــه اأو علــى من يتعّلق به )مــن ابن اأو بنت اأو اأب اأو اأخ اأو �ســ�ئر من يتعّلق به 

حّتى خ�دمه اأو خ�دمته( مح�رب اأو ل�ّس اأو غيرهم�، في داره اأو غيره�؛ ليقتله اأو يقتل 

من يتعّلق به ظلمً� وجب عليه الدف�ع ب�أّي و�سيلة ممكنة حّتى لو انجّر اإلى قتل المه�جم، 

ول يجوز له ال�ست�سالم والنظالم. 

3. لــو هجــم على حريمه ب�لتج�وز اأو على عر�س حريمه بم� دون التج�وز، وجب دفعه ب�أي 

نحو ممكن ولو ا�سطر اإلى قتل المه�جم. 

4. لــو هجــم علــى م�لــه اأو عي�لــه جــ�ز له دفعه بــ�أّي و�ســيلة ممكنة حتــى لو انجــر اإلى قتل 

المه�جم. 
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ملستب سردفاع

مراتب الدفاع

الأ�سهل 	  للدف�ع من  يت�سّدى  اأن  م� ذكر  وجوبً� في جميع  الأحــوط 

اندفع  فلو  ب�لأدنى  الدفع  اإمك�ن  مع  الأعلى  يجوز  فال  ف�لأ�سهل، 

ب�لتهديد مثاًل اقت�سر عليه ول يتعّداه اإلى اليد اأو الع�س�، ولو اندفع 

ب�ليد اقت�سر عليه�، واإن لم يندفع اإل ب�لقتل ج�ز ب�أي اآلة ق�تلة.  

اإّنم� يجب الترتيب مع الإمك�ن ووجود الفر�سة وعدم الخوف من 	 

غلبته، بل لو خ�ف فوت الوقت وغلبة الل�ّس مع مراع�ة الترتيب ل 

يجب، ويجوز التو�ّسل بم� يدفعه قطعً�. 



دروس في الفقه 20

ضمان سرتارف

1. لــو لــم يتعدَّ المدافع عــن الحّد الالزم، ووقع على المه�جم نق�س م�لــّي اأو بدنّي اأو قتل 

يكون هدرًا، ول �سم�ن على الف�عل. 

2. لــو تعــّدى المدافــع عّم� هــو الك�في في الدفع بنظــره وواقعً� يكون �س�منــً� على الأحوط 

وجوبً�. 

 يكون �س�منً�. 
(1(

3. لو وقع نق�س على المدافع من ِقَبل المه�جم مب��سرة اأو ت�سبيبً�

أعاام سردفاع

لــو هجــم عليــه ليقتله اأو علــى حريمه وجب الدف�ع، ولــو علم اأنه ي�سيــر مقتوًل ف�ساًل    1

عمــ� دونــه، وف�ساًل عم� لو ظــن اأو احتمل، واأّم� الم�ل فيجوز الدف�ع عنه، ولكنه لي�ــس 

بواجب، بل الأحوط وجوبً� ترك الدف�ع عنه مع احتم�ل القتل ف�ساًل عن العلم به.

لــو هجــم عليه ليقتلــه اأو على حريمه وجبت المق�تلة حّتى لو علــم اأّن قت�له ل يفيد في    2

الدفــع، ول يجــوز له ال�ست�ســالم، واأّم� الم�ل فال يجب، بل الأحــوط وجوبً� الترك كم� 

تقدم.

لو اعتقد المدافع ج�زمً� بق�سد �سخ�س العتداء على نف�سه اأو عر�سه اأو م�له فدفعه،    3

 في اعتق�ده ك�ن �س�منً� واإن لم يكن 
ً
ف�أ�ســرَّ بــه، اأو جنــى عليه، ثّم تبّين اأّنه ك�ن مخط�أ

اآثمً�.

لــو هجــم عليه ل�ــسّ ونحوه، ولكن علــم اأّن المه�جــم ل يمكنه اإجراء مــ� ق�سده لم�نع    4

كنهــر ح�ئــل بينهم�، اأو ل�سعف المه�جم وجب الكّف عــن المه�جم ول يجوز الإ�سرار 

به، ولو اأ�سّر به �سمن.

)1)  مث�ل المب��سرة: اأن ي�سربه ب�سيف فيجرحه، ومث�ل الت�سبيب: اأن يوقعه في حفرة فيه� ذئب فيجرحه )الذئب(.



21 أعاام سردفاعأأأ

الدفاع عن بيضة 

اإلسالم 

الدفاع

أحكام  عن النفس

الدفاع

مراتب 

الدفاع

ضامن التالف

لو غيش بالد املسلمني أو ثغورها عدّو يُخىش منه عىل بيضة 

اإلسالم ومجتمع املسلمني، يجب عليهم الدفاع عنها بأّي وسيلة 

ممكنة )من بذل األموال واألنفس(، وال يشرتط إذن الحاكم 

الرشعّي.

األحوط وجوباً يف جميع ما ذكر أن يتصّدى للدفاع من األسهل 

فاألسهل، فال يجوز األعىل مع إمكان الدفع باألدىن فلو اندفع 

بالتهديد مثالً اقترص عليه وال يتعّداه إىل اليد أو العصا، ولو 

اندفع باليد اقترص عليها، وإن مل يندفع إال بالقتل جاز بأي آلة 

قاتلة. 

لو خيف عىل حوزة اإلسالم من االستيالء السيايّس واالقتصادّي 

والتجارّي املؤّدي إىل أرس املسلمني السيايّس واالقتصادّي 

والتجارّي، ووهن اإلسالم واملسلمني يجب الدفاع بالوسائل 

املشابهة واملقاومات السلبية كرتك رشاء أمتعتهم وترك 

استعاملها، وترك املعاملة معهم مطلقاً.

لو تعّدى املدافع عاّم هو الكايف يف الدفع بنظره وواقعاً يكون 

ضامناً عىل األحوط وجوباً.

لو خيف عىل إحدى الدول اإلسالميّة من هجمة األجانب 

وجب عىل جميع الدول اإلسالميّة وسائر املسلمني الدفاع عنها 

بأّي وسيلة ممكنة.

ال إشكال يف أّن من حّق اإلنسان أن يدفع املحارب واملهاجم 

واللّص ونحوهم عن نفسه وحرميه وماله ما استطاع.

لو هجم عليه ليقتله أو عىل حرميه وجبت املقاتلة حتّى لو 

علم أّن قتاله ال يفيد يف الدفع، وال يجوز له االستسالم، وأّما 

املال فال يجب، بل األحوط وجوباً الرتك.

أحكام الجهاد 

واملجاهد)1(





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

يتعّرف اإلى اأحك�م التع�مل مع المعتدي.     1

 ي�سرح اأحك�م الطالع على عورات الغير.     2

يبّين حكم جه�د المراأة.    3

أحكام الدفاع)2(

الدرس الثاني





هلوب سرمعتدي أو تعطيله

1. يجوز الدف�ع لو ك�ن المح�رب ونحوه مقباًل مع مراع�ة الترتيب كم� تقّدم مع الإمك�ن، 

واأمــ� لــو ك�ن المح�رب ونحوه ُمدِبرًا معر�سً� فال يجــوز الإ�سرار به، ويجب الكّف عنه، 

فلــو اأ�ســّر به �سمــن.  نعم لو ك�ن اإدب�ره لإعداد القّوة ج�ز دفعــه فيم� لو علم اأو اطم�أّن 

بذلك، ولو اأ�سّر به ثّم ب�ن الخط�أ وجب �سم�ن م� اأ�سّر به. 

2. لــو ظــّن اأو احتمــل احتم�ًل عقالئيــً� اأّن اإدبــ�ره لتجهيز القّوة، وخــ�ف )المعتدى عليه( 

لأجل ذلك على نف�سه اأو عر�سه، وخ�ف مع ذلك عن فوت الوقت لو اأمهله، واأّن المعتدي 

زًا، فيجوز دفعه مراعيً� للترتيب مع الإمك�ن، ولو ب�ن الخط�أ �سمن  يغلبــه لــو �س�ر مجهَّ

لــو فعــل م� يوجب ال�سم�ن.  واأمــ� في الم�ل فيجوز الدف�ع عنه ولكنه لي�ــس بواجب، بل 

الأحوط وجوبً� ترك الدف�ع عنه لو اأّدى اإلى القتل ولو احتم�ًل ف�لأحوط وجوبً� الترك. 

3. لو عّطل الل�ّس اأو المح�رب عّم� ق�سده بربطه مثاًل ل يجوز الإ�سرار به �سربً� اأو جرحً� 

اأو قتاًل، ولو فعل ك�ن ع��سيً� و�س�منً�. 

جوسز سردفاع وسقعي
في الموارد التي ج�ز الإ�سرار والقتل فيه� اإّنم� يجوز بينه وبين اهلل -تع�لى-، ولي�س عليه 

�ســيء واقعــً�، ولكن في الظ�هر يحكم الق��سي وفــق ميزان الق�س�ء، ف�إن لم ي�أِت ببّينة فيحكم 

عليه ب�لق�س��س.
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حكم االطاّلع عىل عورات الغري

2. لو كان املرشف عىل العوارت أعمى فال يجوز أن يناله يشء، 

وكذا لو اطلع املبرص عىل بيت مل يكن فيه من يحرم النظر إليه

مل يجز رميه، فلو رمى وجنى عليه ضمن. 

1. من يطّلع عىل عورات قوم بقصد النظر إىل ما يحرم عليه 

منهم يجب عليهم منعه وزجره، ولو مل ينزجر جاز دفعه 

بالرضب ونحوه، فلو مل ينزجر جاز رميه بحصاة أو غريها، 

فلو مات كان هدراً.  

سردفاع عن سإلسالم وسرمسلمين

1. يجب على جميع المكّلفين الدف�ع عن دين اهلل ونظ�م الدولة الإ�سالمية ب�أي نحو ممكن 

ول ي�سترط في ذلك اإذن المجتهد اأو غيره. 

2. يجــب علــى الجميــع الدفــ�ع عن الإ�ســالم اأو الم�ســلمين اأو الدولــة الإ�ســالمية فيم� اإذا 

تعّر�س لهجوم العدو ولم يكن المدافعون عنه ب�لمقدار الك�في للدف�ع. 

3. اإذا �سك المكّلف في كف�ية المج�هدين في �سبيل الحق وعدم كف�يتهم فم� لم يح�سل له 

الطمئن�ن بوجود المج�هدين ب�لمقدار الك�في في �ســوح الجه�د يجب عليه الم�ســ�ركة 

في القت�ل معهم. 

4. اإذا ك�ن القتــ�ل الدف�عــي واجبــً� فيجــب القيــ�م بــه فــي اأي وقت ك�ن حتــى واإن ك�ن في 

الأ�سهر الحرم. 

الع على عورست سرغيل
ّ

عام سالط
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5. يجب مواجهة ودفع العدو المه�جم على اأي بلد من بالد الم�سلمين على جميع الم�سلمين 

وجوبً� كف�ئيً� وليخت�ّس ب�أهل ذلك البلد. 

6. ل يجــب علــى غير الب�لغين الم�ســ�ركة في القت�ل على الجبه�ت حتــى واإن اأج�ز ذلك الولي 

ال�سرعي )الأب اأو الجد لالأب(.  بل اإذا ك�ن اأبواه ل ير�سي�ن بذلك فيجب مراع�ة ح�لهم�. 

7. من ل يقدر على القت�ل لعدم معرفته بذلك يجب عليه الم�ســ�ركة في تقديم الخدم�ت 

التــي يتمّكــن من القي�م بهــ� خلف خطوط الجبهة )دعم لوج�ســتي اأو اإ�ســع�ف اأو اإزالة 

الهدم والرك�م اأو م�س�عدة واإع�نة المدنيين. . . (. 

إذن سروسردين في سرجفاد

1. ال يجب االستئذان من 

الوالدين يف الجهاد، نعم إذا 

مل يكن الجهاد واجباً عىل 

الشخص وكان يف ذهابه إىل 

املعركة أذيّة لوالديه فحينئٍذ 

يشرتط إذن والديه. 

2. الدفاع عن اإلسالم واملسلمني 

وبالدهم واجب كفايئ وال 

يجب يف مثله االستئذان من 

األبوين. 

3.  تشخيص كون الجهاد واجباً 

عىل الشخص تعييناً راجع إىل 

الشخص نفسه ولو مبراجعة 

املسؤولني املعنيني بهذا الصدد. 

إذن الوالدين يف الجهاد

جفاد سرملأة
ل يجــب الجهــ�د علــى الن�ســ�ء، واأّم� الدف�ع عن الإ�ســالم والم�ســلمين فهو واجــب على كل 

مكّلف بحدود قدرته واإمك�نّي�ته. كم� اإذا ك�ن المكّلف متمّكنً� من الدف�ع عن الإ�سالم بوا�سطة 

الكت�بة اأو التبليغ اأو التدري�س اأو الإعالم، اأو بوا�سطة ا�ستعم�ل و�س�ئل التوا�سل الحديثة، ومنه 

الم�ســ�ركة فــي الموؤتمــرات اأو التجّمعــ�ت والمظ�هــرات المن��ســرة للدين، وقد يكــون ب�إعداد 

الموؤونة من غذاء ولب��س للمج�هدين ونحو ذلك.
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سرجفاد وسروسجبات سردينية
اإذا دار الأمــر بين الم�ســ�ركة في القت�ل فــي الجبهة وبين الذه�ب اإلى الحج الواجب يجب 

تقديم الم�س�ركة في الجه�د فيم� اإذا تعّر�س الإ�سالم اأو بالد الم�سلمين لهجوم اأعداء الإ�سالم 

وتوّقف الدف�ع على ت�أجيل الذه�ب اإلى الحج.

سرجفاد وسرملض
اإذا ك�ن ال�سخ�س مري�سً� بمر�س يمنعه من الح�سور في جبهة القت�ل والدف�ع الواجب فهو 

معذور في عدم ذه�به ول يجب عليه ذلك.
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إذا دار األمر بني املشاركة يف القتال يف الجبهة وبني الذهاب إىل 

الحج الواجب يجب تقديم املشاركة يف الجهاد.

هروب املعتدي أو 

تعطيله

الدفاع

 عن النفس
االطاّلع عىل 

عورات الغري

وجوب 

الجهاد 

والدفاع

الدفاع عن اإلسالم

يجوز الدفاع لو كان املحارب ونحوه مقبالً مع مراعاة الرتتيب 

كام تقّدم مع اإلمكان، وأما لو كان املحارب ونحوه ُمدِبراً 

معرضاً فال يجوز اإلرضار به، ويجب الكّف عنه. 

يجب مواجهة ودفع العدو املهاجم عىل أي بلد من بالد 

املسلمني عىل جميع املسلمني وجوباً كفائياً واليختص بأهل 

ذلك البلد.

يجب عىل جميع املكلفني الدفاع عن دين الله ونظام الدولة 

اإلسالمية بأي نحو ممكن وال يشرتط يف ذلك إذن املجتهد أو غريه.

لو عطّل اللّص أو املحارب عاّم قصده بربطه مثالً ال يجوز 

اإلرضار به رضباً أو جرحاً أو قتالً، ولو فعل كان عاصياً وضامناً.

الدفاع عن اإلسالم واملسلمني وبالدهم واجب كفايئ وال يجب 

يف مثله االستئذان من األبوين.

لو ظّن أو احتمل احتامالً عقالئياً أّن إدباره لتجهيز القّوة 

فيجوز دفعه مراعياً للرتتيب مع اإلمكان. 

النظر إىل ما يحرم عليه منهم  من يطّلع عىل عورات قوم بقصد 

يجب عليهم منعه وزجره، ولو مل ينزجر جاز دفعه بالرضب ونحوه، 

فلو مل ينزجر جاز رميه بحصاة أو غريها، فلو مات كان هدراً. 

لو كان املرشف عىل العوارت أعمى فال يجوز أن يناله بيشء. 

وكذا لو اطلع املبرص عىل بيت مل يكن فيه من يحرم النظر إليه 

مل يجز رميه، فلو رمى وجنى عليه ضمن.

أحكام الجهاد 

واملجاهد)2(





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 يتعّرف اإلى حكم الفرار من الزحف.     1

ي�سرح اأحك�م التع�مل مع العدو واأعوانه.    2

يّطلع على اأحك�م اللتزام ب�أوامر القي�دة.    3

أحكام الدفاع)3(

الدرس الثالث





سرهلسر من سرعدو

ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ 1. ل يجــوز الفــرار مــن جبهة القت�ل في اأي حــ�ل من الأحوال. ق�ل تع�لــى: { َيٰٓ

ۥٓ إِلَّ ُمَتَحّرِٗفا  ۡدبَاَر ١٥ َوَمن يَُولِِّهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرهُ
َ
ُّوُهُم ٱۡل ِيَن َكَفُرواْ زَۡحٗفا فََل تَُول َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتُم ٱلَّ

(1(
َوىُٰه َجَهنَُّمۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصرُي }

ۡ
ِ َوَمأ ا إَِلٰ فَِئةٖ َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب ّمَِن ٱللَّ ً ۡو ُمَتَحّيِ

َ
ّلِقَِتاٍل أ

رات ال�س�درة من الق�دة الجه�ديين،  2. يجب على المج�هدين العمل طبقً� لالأوامر والمقرَّ

وهذا الأمر موجب للنج�ح والفالح والن�سر حتى واإن ك�ن فيه �سرر جزئي واأم� التخلُّف 

عن الأوامر فهو حرام �سرعً� وموجب للعقوبة اأي�سً�. 

املوارد التي يجوز فيها االنسحاب

2. ال يجوز الفرار من القتال من أرض املعركة 

من املوقع األمامي إىل املوقع الخلفي إذا 

ظن الهالك، نعم لو كانت خطّة املعركة 

تقتيض تبديل املواقع فيجوز ذلك، ولكن لو 

طلب املسؤول البقاء يف املوقع فال يجوز 

تركه حتّى لو ظّن الهالك. 

1. ال يجوز الفرار من الحرب إاّل إذا كان متحيّزاً 

إىل فئة أو متحرّفاً إىل قتال، واملوقع الذي طلب 

املسؤول التواجد فيه يجب البقاء فيه، وال يجوز 

الفرار منه إاّل بإذن من مسؤويل الجبهة. 

سستخدسم سرعدو رلمسلمين كدروع في سرقتال

1. اإذا تتّر�ــس العــدو ب�أطف�ل الم�ســلمين اأو ن�ســ�ئهم اأو رج�لهم فجعلوهــم درعً� لهم اأو في 

مقّدمتهــم، وتوّقــف دفــع العدو والدف�ع عن الإ�ســالم وبالد الم�ســلمين علــى قتل هوؤلء 

الم�سلمين فيجوز ذلك. 

)1) �سورة الأنف�ل، الآيت�ن 15 - 16.
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2. اإذا ك�ن مع العدو المه�جم لالإ�ســالم والم�ســلمين اأ�سخ��س م�سلمون يق�تلون معه كرهً� 

اأو ك�نوا معه لأ�سب�ب اأخرى وتوّقف �سّد هجوم العدو ومنعه على قتلهم فيجوز ذلك. 

مالعقة سرعدو
اإذا اقت�سى الدف�ع عن الإ�ســالم وبالد الم�ســلمين مالحقة العدّو وتعّقبه اإلى اأر�سه اأو اإلى 

اأي مك�ن اآخر يجب ذلك.

سرمتعاملون مع سرعدو
حكم المتع�ملين مع العدو المه�جم لالإ�سالم والم�سلمين حكم العدو نف�سه حتى واإن ك�نوا 

ن�س�ًء اأو اأطف�ًل اأو كب�رًا في ال�سن.

سرملسبطة

المرابطة هي الر�سد والإر�س�د لحفظ الحدود وثغور بالد الم�سلمين من هجوم العدو. 

1. تجب المرابطة لدى وقوع البالد الإ�سالمية في معر�س الخطر من ِقَبل العدو. 

2. ت�ستحب المرابطة اإذا لم يكن هن�ك خطر على البالد الإ�سالمية من هجوم العدو.  

سألصول وسرقوسعد سألمنية وسرعسالية
1. اإّن اأقــّل تق�سيــر واإهم�ل في مراع�ة الأ�سول والقواعد الأمنية يعتبر مع�سية كبيرة، واإذا 

رين( اأو الآخرين اأو جرحهم فهو م�س�ركة في اإراقة  اأّدى ذلك اإلى قتل اأنف�سهم )المق�سّ

دم�ء ال�سهداء والمج�هدين، وم� اأكثر تلك الخ�س�رات الأليمة التي ل يمكن جبرانه�. 

2. بع�ــس المج�هديــن ونتيجــة لعدم اللتف�ت والهتم�م ب�لحكم ال�ســرعي المتعّلق ب�لم�ســ�ئل 

الأمنية ومدى خطورة وقوعه� في اأيدي الأعداء وا�ستف�دتهم منه� يذكرون بع�س المعلوم�ت 

المتعّلقــة ب�لجبهــة والحــرب اأمــ�م الآخريــن مب��ســرة اأو عبــر اله�تــف اأو الر�ســ�ئل ونحــو 

ذلــك، وفــي بع�ــس هذه الموارد يكون هن�ك خطر ل يمكن تداركــه، بل قد يوؤّدي بع�س تلك 

المعلوم�ت اإلى الإ�سرار ب�لعملي�ت الع�ســكرية اأو قتل بع�س المج�هدين اأو جرحهم.  فهذا 

الأمر ونحوه غير ج�ئز، ولو اأّدى اإلى ترتُّب �سرر فهم م�سوؤولون عنه في الدني� والآخرة. 

3. يجــب على المج�هدين اأن يطيعوا الم�ســوؤولين وي�أتمــروا ب�أمرهم ول يتخّلفوا عنه، نعم 
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اإذا علمــوا بخطــر م� بح�ســب اعتق�دهم يجــب عليهم اإعالم واإخب�ر الم�ســوؤولين بذلك 

الخطر، ف�إن قبلوا قولهم فهو واإل فيجب عليهم الئتم�ر ب�أمرهم من غير اإهم�ل. 

4. يجب على الإخوة المج�هدين اإخف�ء اأ�سرار العمل الجه�دي واأخب�ره عن غير المعنيين 

والم�سوؤولين، بل يحرم عليهم نقل تلك الأخب�ر اإلى الآخرين. 

5. يحــرم علــى الإخــوة المج�هديــن اإخفــ�ء المعلومــ�ت المرتبطــة بعملهــم الجه�دي عن 

المعنيين والم�سوؤولين بتلك الأمور خ�سو�سً� فيم� اإذا ط�لبوهم به�. 

6. يجــب علــى الإخــوة المج�هدين الهتمــ�م ب�ل�سوابط الأمنية المعمــول به� في الأعم�ل 

الع�سكرية، ويحرم عليهم الته�ون والت�س�هل به� حذرًا من اّطالع العدو عليه� واإلح�قه 

ال�سرر ب�لم�سيرة الجه�دية. 

7. يجب على الأخ الم�سوؤول بي�ن الواقع وك�سف الحقيقة للمعنيين ب�لأمور لي�أخذوا حذرهم 

ويمنعوا من وقوع اأي �سرر على الم�سيرة الجه�دية. 

عام سرمدنّيين في جبفات سرقتال

1. عامة الناس من املدنيني الذين ميّولون أعداء اإلسالم واملسلمني إذا كانوا مقاتلني فهم كغريهم يجوز 

قتلهم إن مل يكونوا أرسى،  وإذا مل يكونوا مقاتلني فال يجوز قتلهم من هذه الجهة.  ويُراجع مسؤولو 

الجبهة حول ذلك. 

2. ال يجوز قتل الشخص الذي سيكون مع األعداء يف الحرب الجارية أو الالحقة ما دام غري مسلّح.  

وميكن مراجعة مسؤويل الجبهة حول ذلك. 

3. ال يجوز قتل املدنيني الذين يتعّمدون حامية األعداء، وميكن مراجعة مسؤويل الجبهة. 

حكم املدنّيني يف جبهات القتال

سرعمليات سالستشفادية

1. اإن العملي�ت ال�ست�ســه�دية ج�ئزة �ســرعً�، وهي نوع من اأ�ســ�ليب الجه�د وطرقه، اإل اأّن 

ذلك بح�جة اإلى اأذن م�سوؤولي الجبهة والقت�ل.  
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2. ل يجوز للمج�هد اأن يفّجر نف�ســه بين الأعداء ليقتل نف�ســه بينهم اإّل ب�إذن من م�سوؤولي 

ة.  الجبهة المخّولين اإعط�ء هكذا قرار، وفي ح�لت خ��سّ

أعاام سرجفاد وسرمجاهد

األصول األمنية والعسكرية

إن أقل تقصري وإهامل يف مراعاة األصول والقواعد األمنية يعترب معصية كبرية، وإذا 

أّدى ذلك إىل قتل أنفسهم )املقرّصين( أو اآلخرين أو جرحهم فهو مشاركة يف إراقة 

دماء الشهداء واملجاهدين، وما أكرث تلك الخسارات األليمة التي ال ميكن جربانها.

املتعاملون مع العدو

حكم املتعاملني مع العدو املهاجم لإلسالم واملسلمني حكم العدو نفسه حتى وإن 

كانوا نساًء أو أطفاالً أو كباراً يف السن.

استخدام العدو للمسلمني كدروع يف القتال

إذا ترتّس العدو بأطفال املسلمني أو نسائهم أو رجالهم فجعلوهم درعاً لهم أو يف 

مقّدمتهم، وتوقّف دفع العدو والدفاع عن اإلسالم وبالد املسلمني عىل قتل هؤالء 

املسلمني فيجوز ذلك.

أحكام الجهاد واملجاهد)3)

إطاعة القادة

يجب عىل املجاهدين العمل طبقاً لألوامر واملقررات الصادرة من القادة الجهاديني، 

وهذا األمر موجب للنجاح والفالح والنرص حتى وإن كان فيه رضر جزيئ وأما 

التخلُّف عن األوامر فهو حرام رشعاً وموجب للعقوبة أيضاً.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

يتعّرف اإلى اأحك�م الأ�سير وواجب�ته.     1

يتذّكر اأحك�م التع�مل مع اأ�سرى العدو.    2

يبّين اأحك�م الت�سّرف بممتلك�ت اأ�سرى العدو.    3

أحكام األسرى(1)

الدرس الرابع 





وجوب عهظ سرنهس

2. إذا اختلف تشخيص املجاهد مع تشخيص املسؤول يف موارد التزاحم واألهّمية والخطورة وما شابه 

م  ذلك، فحيث إن األمر الذي سيقدم عليه املجاهد من األمور التي ترتبط به شخصياً فيكون املقدَّ

تشخيصه هو نفسه ال تشخيص املسؤول.

3. إذا دار األمر بني قتل النفس أو إلحاق الرضر الخطري باإلسالم واملسلمني، فيجوز قتل النفس حينئٍذ 

إذا كان ذلك الرضر أهّم. 

1. يجب عىل املجاهدين )كغريهم من الناس( حفظ أنفسهم من الهالك واإلرضار بالنفس، ويجب 

عليهم التحّرز )مع اإلمكان( عن الوقوع فيام يؤّدي إىل ذلك. ولكن لو كان وقوع املجاهد يف أرس 

العّدو فيه بعض األرضار والشدائد، أو كان فيه التعذيب واإلهانات، أو فيه خوف البوح باالعرتافات 

واألرسار، فهذا ال يجّوز للمجاهد )كغريه من الناس( أن يقدم عىل االنتحار أو أن يقتل غريه من 

املجاهدين هرباً من الوقوع يف األرس، من أجل عدم االبتالء بتلك األمور.

وجوب حفظ النفس
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سروقوع في أسل سرعدو

1. اإذا ك�ن المج�هد على و�سك الوقوع في قب�سة العدو وخ�سي اإن هو بقي على قيد الحي�ة 

اأن يعتــرف للعــدو ب�لمعلوم�ت التــي بحوزته والتي تــوؤّدي اإلى اأخط�ر علــى المج�هدين 

فــال يجــوز له قتل نف�ســه كمــ� ل يجوز لرف�قه قتلــه في هذه الح�لة، بل فــي هذا المورد 

ونحوه من موارد التزاحم المالكي )التزاحم في الم�س�لح( يرّجح الأهم.  وت�سخي�س 

المو�سوع هن� على عهدة المكّلف نف�سه ل على غيره. 

2. ل يجــوز النتحــ�ر وقتــل النف�ــس هربــً� من الوقــوع في الأ�ســر، اأو خوفً� مــن العتراف�ت 

الخطيــرة التــي �ســيقوله� بعد الأ�ســر، اأو خوفــً� من التعذيــب والإه�نة والّذلــة، ف�إّن كّل 

هذه الأمور في نف�ســه� ل تجّوز له النتح�ر.  نعم اإذا دار الأمر بينه� وبين م� يكون فيه 

الخطر على الإ�سالم والم�سلمين وك�ن الث�ني اأهّم فحينئٍذ يجوز النتح�ر دفعً� للخطر 

عن الإ�سالم والم�سلمين، والت�سخي�س على عهدة المكّلف نف�سه. 

3. ل يجــوز للمج�هــد اأن يقتل نف�ســه لأجل الخوف من التعذيب حتــى واإن علم اأن الأعداء 

�سي�أخذونه ويعّذبونه.  

4. اإذا وقع المج�هد اأ�سيرًا في يد العدو واأثن�ء التعذيب ونحوه ودار الأمر بين حفظ نف�سه 

اأو حفظ العر�س فال اإ�سك�ل في تقديم حفظ النف�س على العر�س. 

معاملة أسلى سرعدو 

1. اإذا وقــع اأحــد الأعداء في الأ�ســر، فتجــب مع�ملته طبقــً� لالأحك�م ال�ســرعّية والأخالق 

الإ�سالمّية المقّررة في هذا ال�سدد، ومنه�:

اأ- ل يجوز اإه�نته وهتك حرمته.

ب- ل يجوز �سربه وتعذيبه.

2. اإذا وقع العّدو في الأ�سر فال يجوز القي�م ب�أّي عمل يوؤّدي اإلى اأذّيته، اأو اإلح�ق ال�سرر به، 

اأو اإه�نته.  بال فرق في ذلك بين الأ�سير الذي �سّلم نف�سه، وبين من اأ�سره المج�هدون 

وهو يق�تل في اأر�س المعركة اأو غيره�.  
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3. يجوز الطلب من الأ�ســير اأن يخلع جميع مالب�ســه، ب�ســرط اأن تكون العورة م�ســتورة، ول 

يجوز النظر اإلى العورة اإّل عند ال�سرورة، وت�سخي�س ال�سرورة بيد المكّلف. 

4. يجوز الطلب من المراأة الأ�ســيرة خلع ثي�به� ب�ســرط كون الن�ظر امراأة، وب�ســرط عدم 

النظــر اإلــى العــورة، فتخلع الأ�ســيرة ثي�بهــ� اأم�م المــراأة المج�هدة ب�ســرط اأن ت�ســتر 

الأ�ســيرة عورتهــ� ولــو بيديهــ�، ول يجــوز للرجــل النظر اإلى ج�ســد المــراأة الأ�ســيرة اإّل 

عنــد ال�ســرورة، ولــو ح�سلت ال�سرورة في�ســتع�ن ب�لو�ســ�ئل التي تك�ســف المتفّجرات، 

اأو بــ�أّي و�ســيلة غيــر النظر اإلى البدن مب��ســرة وخ�سو�سً� العورة، ومــع ال�سرورة يجوز 

بمقدار ال�سرورة، مع عدم ق�سد التلّذذ وال�سهوة.  وعلى المج�هد اأن يكون مدّققً� في 

ت�سخي�س مو�سع ال�سرورة. 

5. ل ُبّد من مراجعة الم�سوؤولين المعنّيين في ت�سخي�س جواز �سرب الأ�سير خالل التحقيق 

للح�سول على المعلوم�ت منه، اإذا ك�ن لتلك المعلوم�ت ت�أثير كبير على �ســير المعركة 

ل�س�لح المج�هدين الأعزاء وحقن دم�ئهم، ف�إن الحكم يختلف ب�ختالف الموارد.  

عام أموسل سألسلى وممتلااتفم

2. أموال األرسى ملك لهم وال 

تحسب من الغنائم الحربية، 

وأّما األسلحة املوجودة معهم 

ونحوها فهذه يجب تسليمها إىل 

املسؤولني. 

أموال 

األرسى 

وممتلكاتهم

1. ال يجوز أخذ األموال الخاّصة 

من األرسى، وأّما اآلالت والوسائل 

العسكرية فيجب أخذها منهم 

وتسليمها إىل املسؤولني املعنيني 

باألمر. 
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وقوع املجاهد 

يف األرس

معاملة 

أرسى العدو

ممتلكات 

األرسى

يجب عىل املجاهد األسري املحافظة عىل نفسه من الرضر والقتل، 

ولو وقع يف األرس ال يجوز له أن يقوم مبا يؤدي إىل قتل نفسه

ال يجوز أخذ األموال الخاّصة من األرسى، وأّما اآلالت والوسائل 

العسكرية فهي غنائم حربية تسلّم للجهات املعنية. 

إذا وقع املجاهد أسرياً يف يد العدو وأثناء التعذيب ونحوه دار 

األمر بني حفظ نفسه أو حفظ العرض فال إشكال يف تقديم 

حفظ النفس عىل العرض.

إذا وقع العدو يف األرس فال يجوز القيام بأّي عمل يؤّدي إىل 

أذيّته، أو إلحاق الرضر به، أو إهانته. بال فرق يف ذلك بني 

األسري الذي سلّم نفسه، وبني من أرسه املجاهدون وهو يقاتل 

يف أرض املعركة أو غريها. 

يجوز الطلب من املرأة األسرية خلع ثيابها برشط كون الناظر 

امرأة، وبرشط عدم النظر إىل العورة، فتخلع األسرية ثيابها أمام 

املرأة املجاهدة برشط أن تسرت األسرية عورتها ولو بيديها، وال 

يجوز للرجل النظر إىل جسد املرأة األسرية إاّل عند الرضورة

أحكام األرسى)1(



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

ف اإلــى اأحــك�م التع�مــل مــع ن�ســ�ء العــدو  1. يتعــرَّ

واأبن�ئه.   

2. يبّين حكم قتل الأ�سير.  

3. يو�سح اأحك�م التع�مل مع جثث العدو.    

أحكام األسرى)2(

الدرس الخامس





عام أهل سرعدو 
يوجد ح�لت�ن هن�:

الحالة الأولى:
 اإذا ك�نوا من الأ�سرى الذين يقعون في اأيدي المج�هدين في اأثن�ء الهجوم من الأعداء على 

من�طق المج�هدين، فتحديد م�سير هوؤلء بيد الح�كم الإ�ســالمّي الذي يلي اأمور الم�ســلمين، 

ولي�ــس لأحــٍد مــن الن��ــس حّق فــي اأن يتمّلك هــوؤلء ونحو ذلك، كمــ� ل يجوز له اأن ي�ســّبب لهم 

الإ�سرار والأذّية ونحو ذلك مّم� مّر في الم�س�ئل ال�س�بقة. 

الحالة الثانية: 
اإذا لــم يكونــوا مــن المه�جميــن علــى من�طــق المج�هدين فال يجــوز التعّر�س لهــم اإن لم 

يكونوا من المق�تلين، بل ل يجوز الإ�سرار بهم اأو اأذّيتهم.  نعم لو ك�ن يوجد قرار من م�سوؤولي 

الجبهة ب�أ�سر بع�س هوؤلء فيجوز، ويجب مع�ملتهم كم� مّر في الم�س�ئل ال�س�بقة. 

عام قتل سألسيل
1. ل يجوز قتل الأ�سير حتى لو ك�ن له فئة يرجع اإليه�، وُيراجع في ذلك الولي الفقيه.  

2. ل يجوز قتل اأحد من الأ�سرى اإل بعد ثبوت اأّنه ارتكب م� يكون جزاوؤه في ال�سرع المقّد�س 

عقوبة القتل، وذلك بعد مح�كمته في المحكمة ال�سرعية الع�دلة. 

3. ل يجــوز ت�ســليم الأ�ســير اإلى جهة يعلم المج�هد اأّنه� �ســتقوم بقتله بغيــر حّق.  وُيراجع 

م�سوؤولو الجبهة لت�سخي�س ذلك. 

4. ل يجــوز قتــل اأ�ســير الحرب ول اإعط�به، ول اإه�نتــه، ول الإ�سرار به واأذّيته حتى لو علم 

اأّنه �سوف يعود للمق�تلة في الم�ستقبل.  
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، ول يجوز الإ�ســرار به واإه�نتــه، ويع�مل 
(1(

5. ل يجــوز قتــل الأ�ســير حّتــى لــو ك�ن ن��سبّيــً�
(2(

مع�ملة الأ�سير، ويمكن مراجعة م�سوؤولي الجبهة. 

سألسيل سرجليح
1. ل يجوز ترك مع�لجة الأ�سير الجريح فيم� اإذا ك�ن ترك مع�لجته �سوف يوؤّدي اإلى موته 

اأو ال�سرر المعتنى به. 

2. ل يجــوز الإجهــ�ز علــى الجريح بقتله، بــل ول يجوز قتله من اأجــل تخلي�سه من العذاب 
والألم، حّتى لو ك�ن ذلك بطلب منه اأي�سً�. 

6. الأ�سير الف�ّر اأو  اله�رب: 
اإذا علــم اأن الأ�ســير �ســيهرب مع عــدم القدرة على المح�فظة عليــه فال يجوز قتله ول  •

الإ�سرار به اإذا ك�ن هروبه اإعرا�سً� عن القت�ل، وهكذا اإذا لم تكن الحرب ق�ئمة ولن 

يعود الأ�سير للقت�ل؛ ف�إّنه ل يجوز قتله ول الإ�سرار به.

اإذا ك�ن هروبــه لإعداد القّوة والعــودة لقت�ل المج�هدين مجّددًا ج�ز دفعه ومنعه عن  •

ذلك )عن الهروب(، ف�إن اأمكن بغير القتل يحرم القتل، واإن لم يمكن دفعه اإّل ب�لقتل 

ج�ز. وُيراجع م�سوؤولو الجبهة لت�سخي�س المن��سب.

سرتمثيل بأسلى سألعدسء

ورد في نهج البالغة عن اأمير المومنينQ في و�سّيته لبنه الح�ســن: »ول يمّثل ب�لرجل )يق�سد ق�تله ابن ملجم(، 

)2(

ف�إّني �سمعت ر�سول اهللP يقول:اإّي�كم والمثلة ولو ب�لكلب العقور«

إذا مارس العدو املثلة باملجاهدين األرسى األحياء أو الشهداء، فال يجوز مقابلتهم بذلك أيضاً. 

التمثيل، املثلة: العقوبة والتنكيل. واملقصود هنا تشويه جسد اإلنسان الحي أو امليت بقطع أعضائه 

وأطرافه كاليدين والرجلني والعينني... أو جرحه كذلك. 

التمثيل بأرسى األعداء

.Rاأو ي�سّب اأحد الأئمة ،R1) معلنً� ب�لعداء لأهل البيت(
)2) ال�سريف الر�سي، نهج البالغة خطب اأمير المومنينQ، ت �س�لح، �س 1967م، بيروت، �س422.
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جثث سرعدو

1. ل يجوز التمثيل بجثث العدو التي تقع بين اأيدي المج�هدين تحت اأي نوع من الم�سّمي�ت 

التي يمكن اأن يركن اإليه� المج�هدون. 

2. ل يجب دفن جثث الأعداء من غير الم�سلمين.  

3. يجب ال�سالة على جثث القتلى من الم�سلمين الذي وقع بينن� وبينهم قت�ل مع الإمك�ن 

و�سعة الوقت وعدم الخطر من العدو. 

4. يجب دفن جثث الم�سلمين من الذين وقع بينن� وبينهم القت�ل مع الإمك�ن و�سعة الوقت 

وعدم الخطر من العدو.  

5. ل يجــب دفــن جثــث ن��سبــي العــداء لأهــل البيــت R بعــد قتلهــم )اإذا قتلــوا فــي 

المع�رك(. 

6. لــو فر�ــس مط�لبة اأهل اأعداء الم�ســلمين بجثث موت�هم الذيــن قتلوا في اأر�س المعركة 

وك�نوا من اأعدائن�، فال يجب ت�سليمه� لهم.  

7. يجب دفن جثث الموتى من المدنيين اإذا ك�نوا من الم�سلمين مع الإمك�ن و�سعة الوقت 

وعــدم الخطــر مــن العدو، �ســواء اأقتلــوا بنيران العــدو اأم بنيراننــ�، و�ســواء اأك�نوا من 

المن��سرين لالأعداء اأم الداعمين لهم.  

8. ل يجب في دفن موتى الأعداء اأزيد من موارتهم تحت التراب، كتعيين اأم�كن قبورهم 

اأو تحديد اأ�سم�ئهم اأو تعيين جن�سيتهم. 

9. ل م�نع من دفن اأزيد من مّيت واحد في حفرة واحدة مع مراع�ة �سروط الدفن، وذلك 

مع �سعة الوقت والإمك�ن وعدم الخطر من العدو اأي�سً�. 

10. ل يجــوز التمثيــل بجثــث موتــى العــدو، اأو القيــ�م بــ�أي عمل ين�فــي الأخــالق والآداب 

الإ�ســالمّية اأو يوجــب التوهيــن للديــن والمذهب، ك�لم�ســي عليه� ب�لنعــ�ل والأحذية اأو 

وكزه� ب�ل�سالح. 
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أهل العدو

قتل األسري أو الجريح

جثث العدو

إذا كانوا من األرسى الذين 

يقعون يف أيدي املجاهدين 

يف أثناء الهجوم من األعداء 

عىل مناطق املجاهدين فهؤالء 

تحديد مصريهم بيد الحاكم 

اإلسالمّي

ال يجوز قتل أحد من األرسى إال 

بعد ثبوت أنه ارتكب ما يكون 

جزاؤه يف الرشع املقّدس عقوبة 

القتل وذلك بعد محاكمته يف 

املحكمة الرشعية العادلة.

ال يجوز التمثيل )املثلة( بأرسى 

العدو تحت أي نوع من 

املسّميات التي ميكن أن ينطلق 

منها املجاهدون، وكذا ال يجوز 

ذلك بجثث موتاهم وقتالهم. 

إذا مل يكونوا من املهاجمني عىل 

مناطق املجاهدين فال يجوز 

التعرّض لهم إن مل يكونوا من 

املقاتلني، بل ال يجوز اإلرضار 

بهم أو أذيّتهم.

ال يجوز ترك معالجة الجريح 

فيام إذا كان ترك معالجته 

سوف يؤّدي إىل موته أو الرضر 

املعتنى به، وكذا ال يجوز 

اإلجهاز عليه ألي سبب كان. 

يجب الصالة عىل جثث القتىل 

من املسلمني الذي وقع بيننا 

وبينهم قتال مع اإلمكان وسعة 

الوقت وعدم الخطر من 

العدو، وكذا الحال يف دفنهم. 

أحكام 

األرسى)2(



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 يلّخ�ــس المــوارد ال�ســرعية ل�ســتخدام ممتلك�ت    1

العمل.  

 يعــرف الق�عــدة ال�ســرعية فــي جــواز الت�ســّرف    2

بممتلك�ت الآخرين.  

 يتعــّرف اإلــى الأحــك�م ال�ســرعية فــي الت�ســّرف    3

بممتلك�ت العدّو والبيئة الح��سنة له.  

أحكام الغنائم

الدرس السادس





سرغنائم
»اأ�سل الغنيمة الم�ل المكت�سب، وُيراد به� في كت�ب الجه�د م� اأخذته الفئة المج�هدة على 

.
(1(

�سبيل الغلبة، ل ب�ختال�س و�سرقة«

يجب عىل املجاهدين تسليم ما يغنمونه 

من الوسائل العسكرية- من قبيل األسلحة 

والذخائر وغريها من اآلالت العسكرية- إىل 

املسؤولني الجهاديني.

إّنا  مجاهدينا  أّن  والبديهية  الواضحة  األمور  من 

اإلسالم واملسلمني  الله ولخدمة  يقاتلون يف سبيل 

ويبذلون أنفسهم ألجل ذلك وال يجاهدون ألجل 

الغنائم وغريها وال ينبغي أن تكون مورد تفكريهم 

أصالً. ولكن إذا وقعت بعض الغنائم يف أيديهم من 

قبيل اآلالت والوسائل العسكرية فهي لبيت املال.

ما يكون تحت أيدي األعداء وسيطرتهم من 

األموال واألمور األخرى فحكمها حكم الغنائم 

الحربية إال إذا ُعلم أنّهم قد أخذوها من الناس 

الذين أغاروا عليهم.

إذا وجد بعض املجاهدين أمواالً يف أحد مواقع 

العدو فيجب عليه مراجعة املسؤولني الجهاديني 

تلقاء  من  متلُّكه  له  يجوز  وال  الصدد  هذا  يف 

نفسه.

الغنائم

)1)  ال�سهيد الث�ني، الرو�سة البهية في �سرح اللمعة الدم�سقية، كت�ب الجه�د، ج8، �س400.
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سإلسلسف وسرتبذيل في سرجبفة

1. يحــرم الإ�ســراف والتبذيــر في ا�ســتعم�ل الذخيرة اأو ا�ســتهالك الأطعمــة، بل اإّن حفظ 

الذخ�ئــر والأ�ســي�ء الأخرى المحت�ج اإليه� في الحــرب من اأهّم الواجب�ت.  ويجب على 

المج�هدين تحّمل كّل المت�عب وال�سعوب�ت والم�سكالت في �سبيل الإ�سالم والم�سلمين 

وافتدائهم ب�لنف�ــس وغيره�، نعم اإذا ك�ن الحف�ظ على الذخ�ئر اأو الطع�م ونحو ذلك 

يوجب ال�سرر اأو تعري�س ال�سخ�س نف�سه لنيران العدّو فال يجوز حينئٍذ. 

2. ل يجــوز اإطــالق الذخيرة)الر�س��س وغيره( ابته�جــً� لأّي ن�سر في اأر�س المعركة، 

ويكون الف�عل �س�منً� لم� ا�ســتهلكه من الذخيرة، واإذا اأتلف �ســيئً� بر�س��سه ي�سمنه 

اأي�سً�، كم� ويجب اأن ي�سمن ال�سالح الم�ستعمل اإن تلف اأو تعّيب اأو ح�سل فيه نق�س. 

سرتصّلف في أموسل سآلخلين وأموسرفم

ف في البيوت ال�ســكنية الخ�لية  1. اإذا اقت�ســت �ســرورة الدفــ�ع الواجب عن الحّق الت�سرُّ

ف فيه� اإذن اأ�سح�به� في هذه  من اأ�سح�به� الم�ســلمين فال ي�ســترط في جواز الت�سرُّ

الح�لة، لكن بمقدار الح�جة وال�سرورة فقط. 

ف في اأموال واأمالك الآخرين الم�سلمين حّتى واإن ك�نت في اأر�س العدو  2. ل يجوز الت�سرُّ

اإل ب�لمقدار الذي يتوّقف عليه الدف�ع عن الإ�ســالم والم�ســلمين، اأو يكون كّف يد العدو 

متوّقفً� عليه. 

3. ال�ســرورة هــي مــ� ُتلجــئ الإن�ســ�ن اإلى فعل �ســيء يحــرم ب�لأ�سل، مع عــدم وجود بديل 

مبــ�ح، ول بــّد لت�ســخي�س ال�ســرورة من مراجعــة المعنّيين فــي الجبهــة.  وكّل �سرورة 

ُيقت�سر فيه� على مقداره�، بدون زي�دة. 

ف في اأموال واأمالك الآخرين  4. اإذا توّقف الدف�ع عن الإ�ســالم والم�ســلمين على الت�سرُّ

الم�ســلمين فهو لي�ــس ج�ئزًا فقط بــل هو واجب وموجب للقرب والر�ســ� الإلهي.  ولكن 

ف فــي اأمــوال واأمــالك الآخريــن في غير هــذا المــورد غير ج�ئــز وهو غ�سب  الت�ســرُّ

وحرام. 
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5. اإذا احت�ج المج�هد اإلى ا�ســتخدام ملك الغير من اأر�س اأو �ســي�رة وم� �ســ�به ذلك اأثن�ء 

القي�م ب�لهجوم على العدو اأو �سّد هجومه اأو الن�ســح�ب، ف�إذا اقت�ست ال�سرورة ذلك 

فيجوز، ول يتوّقف على اإذنه ور�س�ه حينئٍذ. 

ممتلاات سرعدو وغنائمه

1. ل يجوز للمج�هد تمّلك مقتني�ت العدّو من نف�سه ابتداًء، بل يراجع م�سوؤولي الجبهة. 

2. كّل المقتنيــ�ت التــي تقــع في اأيــدي المج�هدين من العــدّو يجب العمــل فيه� على طبق 

القوانيــن والمقــّررات ال�ســ�درة من الجهــ�ت المعنّية، ول يجــوز تمّلك �ســيء اإّل ب�إذن 

خ��ّس. 

3. ل يجوز الت�سّرف في ملك الغير واإن ك�ن عدوًا، ول يجوز ا�ستمالكه�، وُيراجع م�سوؤولو 

الجبهة. 

4. ل يجوز ال�ستيالء على اأمالك �سخ�س �س�رك في القت�ل مع العدو، ول يجوز الت�سّرف 

فــي المقتنيــ�ت التي تكــون ملكً� للمق�تــل، ف�إّنه يجب العمــل فيه� على طبــق المقّررات 

ة من م�سوؤولي الجبهة بهذا ال�سدد.  الخ��سّ

5. ل يجــوز الت�ســرف فــي اأمــوال وممتلــك�ت البغــ�ة اأو الم�سّلليــن، ول يجوز ا�ســتمالكه�، 

وُيراجع م�سوؤولو الجبهة بهذا ال�سدد. 

6. ل يجوز حرق بيوت الأعداء الذين �س�ركوا في القت�ل اأو قطع اأ�سج�رهم واأرزاقهم.  

7. اإذا ك�ن المق�تــل ن��سبــً� العــداء لأهل البيتR، فم� ك�ن معــه من المقتني�ت يجب 

ة من م�سوؤولي الجبهة بهذا ال�سدد.  العمل فيه� على طبق المقّررات الخ��سّ
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أموسل سرممّورين رلعدو
اإذا ك�نــت اأموال الممّولين هي نف�ــس الأموال لدعــم جبهة القت�ل عندم� تكون المعركة 

م�ســتعلة فتكــون اأموالهــم بت�ســّرف م�ســوؤولي الجبهــة، ليعملوا فيهــ� على طبــق المقّررات 

ــة بهــذا ال�ســدد، واإن لــم تكــن نف�ــس الأمــوال لدعــم الجبهــة المع�دية فــال يجوز  الخ��سّ

م�س�درته�، بل ُيراجع م�سوؤولو الجبهة لمعرفة واقع الح�ل.

أموسل سربيئة سرحاضنة رلعدو

1. ل يجوز الت�سّرف في ممتلك�ت الن��س من اأهل المدن والقرى التي تكون موالية للعدّو، 

نعــم يجــوز الت�ســّرف فيه� الت�سّرفــ�ت الي�ســيرة المتع�رفــة، واأّم� الأزيــد فيحت�ج اإلى 

ين.  مراجعة الم�سوؤولين المخت�سّ

2. اإذا وجــد المــ�ل اأو الأ�ســلحة فــي تلــك المن�زل، فيجــب العمل فيه� على طبــق القوانين 

والمقّررات ال�س�درة من الجه�ت المعنّية، ول يجوز لواجد هذه الأموال والأ�ســلحة اأن 

يتمّلكهــ� ابتداء، بل ُيراجع الم�ســوؤولين، ويجب ت�ســليمه� لهم، وهــم يطّبقون المقّررات 

ة.  الخ��سّ

3. اإذا ك�نــت اأمــوال الن��ــس ـ البيئــة الح��سنــة للعــدو ـ معّر�ســة لل�ســرقة اأو التلف، فيجب 

ا�ســتئذان الم�ســوؤول في حكم الت�سّرف به�، ف�إذا اأج�ز حفظه� لأخذ القرار فيه� فيم� 

بعد فيجوز ذلك، وُتحفظ اإلى اأن يّتخذ القرار ب�س�أنه�. 

سالستهادة من منازل سرناا كملسكز عمل

1. تجوز ال�ستف�دة من بيوت الن��سـ  البيئة الح��سنة للعدوـ  مع اأخذ الإذن من اأ�سح�به� مع 

الإمــك�ن، ومع عدم الإمك�ن تجوز الت�سّرف�ت الي�ســيرة المتع�رفة، واأّم� الأزيد فيحت�ج 

اإلى اإذن من الم�سوؤولين المعنّيين، ف�إذا اقت�ست ال�سرورة الت�سّرف في اأمالك الغير، 

فيجــوز الت�ســّرف بمقدار ال�سرورة فقط.  ولكــن يجب عليه ال�سم�ن اإذا اأتلف م�ًل، اأو 

ك�ن الت�سّرف له م�لّية عرفً�. 
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2. اإذا تّم ا�ســتخدام �ســيء من ممتلك�ت واأغرا�س الغير في العمل الجه�دي، فيجب اإع�دة 

الأغرا�ــس اإلــى مك�نهــ� الأ�سلّي، ويجب �سم�ن م� تلف اأو تعّيــب، ول يكفي كت�بة الورقة 

التي تحّدد ملكّيته� ومع اأّي جهة هي. 

ثمار وعيوسنات سآلخلين

ل يجــوز الت�ســّرف بثمــ�ر وحيوان�ت الآخريــن اإّل بر�س�هم، ومع عــدم اإحراز الر�س� 

يجوز الت�سّرف عند ال�سرورة فقط مع ال�سم�ن.

واإذا لــم ُيحــرز الإذن ولــم تكن توجد �سرورة فــال يجوز الت�سّرف، نعــم لو ك�نت في 

ة من  معر�ــس التلــف جــ�ز الت�سّرف مــع ال�سم�ن، ولكــن اإذا ك�ن هنــ�ك مقــّررات خ��سّ

الم�سوؤولين بهذا ال�سدد فيجب اللتزام به�.

عام ضمان سرتارف
يجب �سم�ن الت�لف من ممتلك�ت واأغرا�س الغير لو ح�سل التلف مع التعّدي اأو مع عدمه، 

وبعب�رة اأخرى يجب �سم�ن الت�لف مطلقً� مع تعّدي اأو بدونه. 

عام سرسلقة في سرحلب
ل يجب منع الآخرين من ال�ســتيالء على اأموال ع�ّمة الن��ــس وممتلك�تهم في اأثن�ء الحرب 

اإذا ك�ن �س�حــب المــ�ل الم�ســروق غير محترم المــ�ل، واأّم� اإذا ك�ن محتــرم الم�ل فُيرجع في 

ذلك اإلى اأ�س�ليب النهي عن المنكر و�سروطه مع الإمك�ن.
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أحكام 

الغنائم

اإلرساف 

والتبذير يف 

الجبهة

الترصّف يف أمالك 

اآلخرين وأموالهم

ممتلكات العدو

وممتلكات البيئة 

الحاضنة للعدو

يجب عىل املجاهدين تسليم ما يغنمونه من الوسائل 

العسكرية مبختلف أنواعها. 

يحرم اإلرساف والتبذير يف استعامل الذخرية أو استهالك 

األطعمة وكل ممتلكات العمل. 

كّل املقتنيات التي تقع يف أيدي املجاهدين من العدّو يجب 

العمل فيها عىل طبق القوانني واملقّررات الصادرة من الجهات 

املعنيّة، وال يجوز متلّك يشء إاّل بإذن خاّص.

ال يجوز الترصّف يف ممتلكات الناس من أهل املدن والقرى 

التي تكون موالية للعدّو

يجب حفظها من الرسقة أو السلب مع اإلمكان إذا كان 

صاحبها محرتم املال. 

ما يكون تحت أيدي األعداء وسيطرتهم من األموال واألمور 

األخرى فحكمها حكم الغنائم الحربية إاّل إذا علم أنّهم قد 

أخذوها من الناس الذين أغاروا عليهم.

يجب عىل املجاهدين تحّمل كّل املتاعب والصعوبات يف حفظ 

الذخرية وممتلكات العمل، نعم إذا كان يوجب الرضر أو 

تعريض الشخص نفسه لنريان العدّو فال يجوز حينئٍذ. 

ال يجوز إطالق الذخرية) الرصاص وغريه( ابتهاجاً ألّي نرص يف 

أرض املعركة، ويكون الفاعل ضامناً ملا استهلكه من الذخرية

ال يجوز الترصُّف يف أموال وأمالك اآلخرين املسلمني حتّى وإن 

كانت يف أرض العدو إال باملقدار الذي يتوقّف عليه الدفاع عن 

اإلسالم واملسلمني أو يكون كّف يد العدو متوقّفاً عليه.

إذا احتاج املجاهد إىل استخدام ملك الغري من أرض أو سيارة 

وما شابه ذلك أثناء القيام بالهجوم عىل العدو أو صّد هجومه 

أو االنسحاب، فإذا اقتضت الرضورة ذلك فيجوز، وال يتوقّف 

عىل إذنه ورضاه حينئٍذ.

الغنائم



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

1. يعّرف ال�سهيد في ال�سطالح الفقهي.  

2. يعّدد اأحك�م ال�سهيد. 

3. يبّين �سروط �سدق عنوان ال�سهيد.   

 

أحكام الشهيد

الدرس السابع





سرشفيد في سرمصطلح سرهقفي

1. ال�سهيد هو المقتول في الجه�د مع الإم�م Qاأو ن�ئبه الخ��س، اأو المقتول في حفظ 

بي�ســة الإ�ســالم، ب�ســرط خروج روحه فــي المعركة حين ا�ســتع�ل الحرب �ســواء اأدركه 

الم�سلمون حّيً� اأم ل، اأو في غيره� قبل اإدراكه الم�سلمون حّيً�. 

2. المراد من بي�سة الإ�ســالم اأ�سل الإ�ســالم بحيث يخ�ف على هدمه وقلبه ب�سّده ولو في 

منطقة من المن�طق الإ�سالمية. 

أعاام سرشفيد

ــن، بل يجب دفنه  ــل ول يحنَّط ول ُيكفَّ 1. ال�ســهيد الــذي ي�ســقط في اأر�ــس المعركة ل ُيغ�سَّ

بلب��سه الذي ُقتل فيه بعد ال�سالة عليه.  و�سقوط الغ�سل والحنوط والكفن عن ال�سهيد 

 .
(1(

عزيمة ولي�س رخ�سة

ــن،  �ســواء اأدفن فــي اأر�س  ــل ول ُيكفَّ 2. ال�ســهيد الــذي ي�ســقط فــي اأر�ــس المعركــة ل ُيغ�سَّ

المعركة اأم ُنقل بعد �سه�دته اإلى بلد اآخر لُيدفن فيه. 

3. اإذا دخــل اأحــد المج�هديــن اأر�ــس العــدو اأثن�ء المعركــة وهجوم العــدو لقت�س�ء الأمر 

لذلك وا�ست�ســهد هن�ك فتترّتب عليه اأحك�م ال�ســهيد.  اإذ ل فرق في اّت�س�ف المج�هد 

ب�ل�سه�دة بين قتله في اأر�س العدو اأو اأي مك�ن اآخر من �س�ح�ت المع�رك حين المعركة 

والحرب، وب�لّت�لي ي�سقط عنه الغ�سل والتكفين.  

)1) العزيمــة هنــ� يعنــي عدم الم�ســروعّية واأّنه ل بّد من تــرك هذا العمل. واأّم� الرخ�سة فمعن�ه� جــواز الترك وعدم لزوم 
الفعل.
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صدق عنوسن سرقتال
ال�ســخ�س الــذي يعمل على جه�ز الال�ســلكي اأو ب�لتبليغ اأو الإعــالم الحربي، اإذا ك�ن عمله 

ُيعــّد جــزءًا مــن القت�ل اأو مــن القوى الع�ملة في الجبهة وا�ست�ســهد في اأر�ــس المعركة فحكمه 

حكم �س�ئر ال�سهداء من جهة �سقوط الغ�سل والكفن والحنوط.

الشّك في االستشهاد
المج�هد الذي يوجد مقتوًل في اأر�س المعركة اإذا �ُســّك اأّنه قتل اأثن�ء المع�رك اأو اأّنه قتل 

بعــد انته�ئهــ�، ف�إن ك�ن هن�ك قرائن واأم�رات تدّل على ا�ست�ســه�ده اأثن�ء المعركة �ســقط عنه 

الغ�سل والحنوط والتكفين واإل فال.

سرمدنيون سرشفدسء
الن��ــس الذين يقتلون في المدن والقرى جّراء ق�سف العدو لهم اأجر ال�ســهيد اإن �ســ�ء اهلل 

تع�لى، ولكن ل ي�سقط عنهم الغ�سل والحنوط والتكفين.

أرض سرمعلكة

1. المــراد مــن اأر�ــس المعركة. التي يترّتب على من ُقتل فيه� اأحك�م ال�ســهيد. هي المك�ن 

الــذي ي�ســل اإليه نيران ال�ســتب�ك�ت في حــدود المنطقة التي تح�ســل فيه� الحرب، ل 

الأم�كن والمدن البعيدة، اإل اإذا �سدق عليه� اأي�سً� اأّنه� منطقة حربية و�س�حة حرب. 

�سيب المك�ن بقذيفة 
ُ
2. المج�هد الذي يجل�ــس في البيت اأو اأحد المت�ري�ــس لال�ستراحة ف�أ

�س�روخيــة مــن العدو اأّدت اإلــى قتله، ف�إن ك�ن هــذا المج�هد في جبهة القت�ل)�ســ�حة 

الحرب( فهو �سهيد حتى واإن ك�ن في ح�لة ال�ستراحة. 

3. الــذي ُيقتــل اأثن�ء انفج�ر اأحد الألغ�م المزروعة من ِقَبــل العدو خ�رج اأر�س المعركة اأو 

بعــد انته�ئهــ� عن تلك المنطقــة وك�ن الغر�س من اإزالته الألغ�م هن�ك ال�ســتف�دة من 

الأر�س للزراعة ونحوه، فهذا ال�سخ�س ل تجري عليه اأحك�م ال�سهيد بل يجب اأن ُيغ�سل 

وُيكّفن واإن ك�ن له اأجر ال�سهيد. 

4. المج�هــد الــذي يكون بعيدًا عن الخطــوط الأم�مية للجبهة )خط المواجهة مع العدو( 
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ولكّنــه يعمــل علــى المدفعيــة التي تق�سف مواقــع العــدو اأو يعمل على الم�ســ�دات التي 

ت�سّد الط�ئرات، ف�إذا ُق�سف من العدو اأر�سً� اأو جّوًا وقتل فهو �سهيد. 

5. الأ�ســخ��س الذيــن ل يق�تلــون ولكّنهــم يتواجدون فــي المعركة لأجل التبليــغ اأو اإ�سالح 

الطرق�ت اأو خطوط الّت�س�ل اأو اإي�س�ل الموؤن والم�س�عدات الأخرى، ف�إذا قتلوا هن�ك 

وك�نوا يعّدون جزءًا من القوى الع�ملة على الجبهة فحكمهم حكم ال�سهيد. 

�سيــب. حين قي�مه 
ُ
6. اإذا ك�ن اأحــد المج�هديــن يعمــل خــ�رج المنطقــة القت�ليــة، فــ�إذا اأ

ب�إي�س�ل الم�ســ�عدات للمج�هدين. بقذيفة اأو ر�س��سة اأو �ســظّية وُقتل على اأثره� ولم 

يكن عمله جزءًا من المعركة فال ي�سقط عنه الغ�سل والحنوط والتكفين. 

7. اإذا ُقتــل اأحــد المج�هديــن خلف خطوط جبهة القت�ل اغتي�ًل مــن ِقَبل مخ�برات العدو 

ة  اأو المتع�مليــن مــع العــدو فله ثــواب ال�ســهيد واأجره، ولكــن ل تلحقة الأحــك�م الخ��سّ

ب�ل�ســهيد فيجــب تغ�ســيله وتحنيطــه وتكفينــه، اإل اإذا ك�ن عملــه هن�ك يعــّد من القوى 

الع�ملة في الجبهة والمعركة فحينئٍذ يكون حكمه حكم ال�سهيد. 

ر�سل في مهمة لمنطقة خ�رج اأر�س 
ُ
8. اأحد المج�هدين الع�ملين في تفكيك الألغ�م اإذا اأ

المعركة لنزع الألغ�م منه�، ول�ســبٍب م� انفجر اأحد الألغ�م فيه وُقتل، فهذا ال�ســخ�س 

تجري عليه اأحك�م ال�سهيد وي�سقط عنه الغ�سل والحنوط والتكفين.  ولكن اإذا انفجر 

اللغم في الفر�س المذكور بعد انته�ء الحرب والمعركة فال يلحقه حكم ال�سهيد. 

9. المج�هــدون الذيــن ي�ســقطون اأثنــ�ء القت�ل اأو الهجوم فــي الميــ�ه، اأو ي�س�بون بح�دثة 

ت�س�دم، اأو يقعون من اأعلى الجبل، اأو ي�سقطون من الدّراجة ويموتون جّراء ذلك فلهم 

ثواب ال�سهيد ولكن يجب تغ�سيلهم وتحنيطهم وتكفينهم. 

شفادة سرجليح
�سيــب اأحــد المج�هدين بجروح في اأر�س المعركــة ولكّنه لم ُيقتل هن�ك، بل م�ت في 

ُ
اإذا اأ

الم�ست�ســفى اأو في �ســي�رة الإ�سع�ف اأثن�ء نقله، ف�إن ك�ن الم�ست�ســفى اأو الإ�سع�ف في المنطقة 

القت�ليــة فهو �ســهيد وي�ســقط عنه الغ�ســل والحنــوط والتكفيــن. واأّم� اإذا م�ت خــ�رج المنطقة 

القت�لية فال يترّتب عليه حكم ال�سهيد بل ُيغ�ّسل ويحّنط ويكّفن.
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عام وصّية سرشفيد ومفل زوجته

حكم وصّية الشهيد ومهر زوجته

3. إذا مل يكن للشهيد وصية يف دفنه يف مكان معنّي ومل يكن دفنه يف أرض 

املعركة موجباً للهتك فال مانع من دفنه يف أرض املعركة التي استشهد فيها، 

ولكن يجب أن يكون ذلك بإجازة وليّه الرشعي. 

2. الوصيّة ليست واجبة يف نفسها إال إذا كان عىل الشخص حقوق واجبة يف 

عهدته لآلخرين أو لله تعاىل وال يتمّكن من أدائها. 

ل لزوجة الشهيد من تركته املتبقيّة بعد شهادته.  1. يجب أداء املهر املؤجَّ
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تحديد أرض املعركة

املراد من أرض املعركة- التي 

يرتتّب عىل من قُتل فيها أحكام 

الشهيد- هي املكان الذي يصل 

إليه نريان االشتباكات يف حدود 

املنطقة التي تحصل فيها الحرب 

ال األماكن واملدن البعيدة إال إذا 

صدق عليها أيضاً أنّها منطقة 

حربية وساحة حرب.

تعريف الشهيد

الشهيد هو املقتول يف الجهاد 

مع اإلمامQأو نائبه 

الخاّص، أو املقتول يف حفظ 

بيضة اإلسالم، برشط خروج 

روحه يف املعركة حني اشتعال 

الحرب سواء أدرك حيّاً أم 

ال، أو يف غريها قبل إدراكه 

املسلمون حيّاً.

صدق عنوان القتال

الشخص الذي يعمل عىل جهاز 

الالسليك أو بالتبليغ أو اإلعالم 

الحريب إذا كان عمله يُعّد 

جزءاً من القتال أو من القوى 

العاملة يف الجبهة واستشهد 

يف أرض املعركة فحكمه حكم 

سائر الشهداء من جهة سقوط 

الغسل والحنوط والكفن.

شهادة الجريح

إذا أُصيب أحد املجاهدين بجروح 

يف أرض املعركة ولكّنه مل يُقتل هناك 

بل مات يف املستشفى أو يف سيارة 

اإلسعاف أثناء نقله، فإن كان ذلك يف 

املنطقة القتالية فهو شهيد ويسقط 

عنه الغسل والحنوط والتكفني. وأّما 

إذا مات خارج املنطقة القتالية فال 

يرتتّب عليه حكم الشهيد بل يغسل 

ويحّنط ويكّفن.

أحكام الشهيد

الشهيد الذي يسقط يف أرض 

ل وال يحّنط وال  املعركة ال يُغسَّ

ن، بل يجب دفنه بلباسه  يُكفَّ

الذي قُتل فيه بعد الصالة 

عليه، سواء أدفن يف أرض 

املعركة أو خارجها. 

فقه الشهيد





 المحور الثاني 

 أحكام الطهارة 

للمجاهد والجريح





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 يحّدد وظيفة المج�هد في الطه�رة عند ا�ســتع�ل    1

المعركة. 

ق التيّمم عمليً�.    2  يطبَّ

 ي�سرح نواق�س التيّمم.    3

 أحكام التيّمم 
للمجاهد

الدرس الثامن





غات سرتيّمم مسوِّ
ي�ســرع التيّمم كبديل عن الو�سوء والغ�ســل في العديد من الموارد، نذكر منه� م� ُيبتلى به 

المج�هد، وهي:

ن من الو�سوء فيجب عليه التيمم بدًل  1. اإذا ك�نت �سّدة المعركة تمنع المج�هد من التمكُّ
(1(

عن الو�سوء ويجزيه ذلك. اإل اإذا علم اأّن عذره يرتفع قبل ذه�ب الوقت. 

2. المج�هــد الــذي يكون في الجبهة اإذا وجب عليه الغ�ســل ولــم يتمّكن من ت�أمين الم�ء اأو 
 اإل اإذا علم اأّن 

(2(
الذه�ب اإلى الحم�م لأجل ذلك فيجب عليه التيّمم بدًل عن الغ�ســل. 

عذره يرتفع قبل ذه�ب الوقت. 

3. من لم يجد م�ًء لالغت�ســ�ل، اأو ك�ن يخ�ف الو�سول اإليه خ�ســية اأن يك�ســفه العدو اأو اأن 
ي�سبــح فــي مرمى نيرانــه، وظيفته التيّمم ول يجــوز له مح�ولة الو�ســول اإلى الم�ء اإذا 

ك�ن فيه �سرر اأو خوف على نف�سه اأو اإخوانه المج�هدين. 

4. من ك�نت وظيفتة التيّمم عليه مراع�ة تطهير البدن لل�سالة اإن اأمكن. 
5. اإن ك�ن عنــده م�ء ل يكفي لتطهير البدن والغ�ســل معــً�، يجب عليه تطهير بدنه والتيّمم 

بدًل من الغ�سل. 

6. اإذا ك�ن الم�ء ل يكفي للغ�سل وتطهير الثوب، اغت�سل و�سّلى ع�ريً� )مع انح�س�ر ال�س�تر 
ب�لنج�س على تف�سيل ي�أتي(. 

7. لــو ك�نــت وظيفــة المج�هــد التيّمم لخوف ال�ســرر من مر�س ونحوه اأو عط�ــس، فخ�لف 
�أ ك�نت طه�رته ب�طلة.  واغت�سل اأو تو�سّ

)1)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج3 - �س49 - �س33.
)2)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج1 - �س90 - �س230.
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8. لو خ�لف من ك�نت وظيفتة التيمم ب�سبب الخوف على نف�سه اأو غيره من العدو، فتو�س�أ 

اأو اغت�سل فطه�رته �سحيحة، واإن اأثم لتعري�س نف�سه اأو غيره للتهلكة. 

9. اإذا لــم يجــد المكّلــف م�ًء، ولم يتمّكــن من الخروج من مك�نه في �ســ�حة المعركة مثاًل 

مــن اأجل الو�سوء اأو الغ�ســل و�س�ق وقت ال�سالة اأو يئ�ــس من وجــدان الم�ء ولو في اأّول 

الوقت، فينتقل اإلى التيّمم. 

10. اإذا خ�ف ال�سرر المعتد به من الو�سول اإلى الم�ء كوجود عدّو، اأو �ســبع، اأو خ�ف من 

ال�سي�ع، اأو الألغ�م، اأو انك�س�ف الموقع للعدّو، اأو نحو ذلك، فينتقل اإلى التيّمم. 

11. اإذا لم يتمّكن من ا�ســتعم�ل الم�ء الموجود ب�ســبب ا�ســتداد المعركة، اأو ك�ن ا�ستعم�له 

م�سّرًا به فينتقل اإلى التيّمم. 

12. اإذا ك�ن البرد �سديدًا، وك�ن ا�ستعم�ل الم�ء فيه م�سّقة �سديدة ل تحتمل ع�دة، فينتقل 

اإلى التيّمم. 

13. اإذا ك�ن لديه م�ء يكفي اإّم� للو�سوء اأو الغ�ســل فقط، واإّم� لل�ســرب فقط، وك�ن خ�ئفً� 

من العط�س على نف�سه، اأو على اإن�س�ن اآخر غير مهدور الدم �سرعً�، اأو على حيوان غير 

موؤٍذ )ك�ل�س�ة(، فيتيّمم، وي�سرف الم�ء في ال�سرب. 

 للو�سوء اأو الغ�ســل 
ً
، ولــم يكــن المــ�ء الموجــود ك�فيــ�

ً
14. اإذا ك�ن بدنــه اأو ثــوب ال�ســالة متنّج�ســ�

 عن الو�سوء اأو الغ�سل. 
ً
، فيجب تقديم التطهير من الخبث، ويتيّمم بدل

ً
وللتطهير من الخبث مع�

15. اإذا �ســ�ق الوقــت عــن ا�ســتعم�ل المــ�ء للو�ســوء اأو الغ�ســل وال�ســالة، بحيث لــو اأراد 

الو�ســوء، اأو الغ�ســل لخــرج الوقــت قبل ال�ســالة، اأو لوقع بع�س ال�سالة خــ�رج الوقت، 

فيجب التيّمم وال�سالة في الوقت. 

ما يتيّمم به

1. ي�ســّح التيّمــم بــكّل مــ� ي�سدق عليــه اأّنه من وجــه الأر�س، في�ســّح التيّمم فــي المرتبة 

الأولــى ب�لتــراب، والرمــل، والحجر ب�أنواعــه، والمرمر، والمدر )الطين الي�ب�ــس الذي 

ل ُيخ�لطــه الرمل(، والج�ّس )ت�ســّميه الع�ّمة الجف�سين( المطبــوخ وغيره، والخزف 
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)نــوع مــن الفّخ�ر(، والآجّر )القرميد(، والكل�ــس ومنه الّنورة )م�ّدة كل�ســّية ت�ســتعمل 

مع اإ�س�ف�ت لإزالة ال�ســعر(، وكّل طين مطبوخ، ومنه: البالط والإ�ســمنت والموزاييك، 

والأحــوط ا�ســتحب�بً� تــرك التيّمــم ب�آخــر ثالثــة وكذلــك ب�لأحجــ�ر الكريمــة ك�لعقيــق 

والفيروزج والي�قوت ونحو ذلك. 

2. ل ي�سّح التيّمم ب�لمع�دن والرم�د والنب�ت والثلج، وكّل م� خرج عن ا�سم وجه الأر�س. 

3. اإذا لم يتمّكن من التيّمم بم� في المرتبة الأولى فيتيّمم بغب�ر الأر�س الموجود على ثوبه 

اأو عرف داّبته، اأو نحوهم� مّم� يكون عليه غب�ر نف�ــس الأر�س، وذلك ب�أن ينف�س الغب�ر 

ويجمعه، ثّم يتيّمم عليه.  وهو المرتبة الث�نية. 

4. اإذا تعــّذرت المرتبــة الث�نية ينتقل اإلى الث�لثة، وهي التيّمم بنف�ــس م� يكون على ظ�هره 

غب�ر الأر�س المعتّد به. 

5. المرتبــة الأخيــرة، اإذا تعــّذر التيّمــم بم� فــي المرتبة الث�لثة يتيّمم علــى الوحل الذي ل 

يمكن تجفيفه، واأّم� اإذا اأمكن تجفيفه فيجب، ويكون من المرتبة الأولى. 

6. اإذا لــم يكــن قــ�درًا على الطه�رة الم�ئية ول على التيّمــم، ف�لأحوط وجوبً� له اأن ُي�سّلي 

في الوقت من دون طه�رة، ثّم يق�سيه� بعد التمّكن من الطه�رة. 

كيهّية سرتيّمم وشلوطه

1. يتحّقق التيّمم بدًل عن الو�سوء والغ�سل على النحو الآتي:

. نّية القربة بدًل عّم� عليه من الو�سوء اأو الغ�سل.

. ي�سرب ب�طن كّفيه معً� على الأر�س دفعة واحدة.

. يم�سح تم�م الجبهة والجبينين، من منبت ال�سعر اإلى الح�جبين و�سوًل اإلى طرف الأنف الأعلى.

. يم�ســح ظ�هر كّفه اليمنى من الزند )مع وجوب م�ســح �سيء من الذراع من ب�ب المقّدمة 

 اإلى اأطراف الأ�س�بع، بب�طن الكّف الي�سرى، ثّم يم�سح ظ�هر الكّف الي�سرى 
(1(

العلمّية(

بب�طن اليمنى كذلك.

 من الذراع زائدًا عن الحّد الواجب مقّدمه لح�سول العلم للمكلف ب�أداء جميع الواجب وهو م�سح الكّف بتم�مه.
ً
)1) اأي يم�سح �سيئ�
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. الأحوط وجوبً� اأن ي�سرب بكّفيه مّرة ث�نية، ويعيد م�سح اليدين فقط.

2. اإذا تعــّذر ال�ســرب والم�ســح ب�لب�طن ي�سرب ويم�ســح ب�لظ�هر.  واأّم� اإذا تعّذر الم�ســح 

ببع�ــس الب�طــن فقط ف�لأحوط وجوبً� لــه اأن يتيّمم مّرتين، مّرة بم� اأمكن من الب�طن، 

وث�نية ب�لظ�هر. 

3. اإذا قطعــت الكــّف اأو الكّفــ�ن فيتيّمــم بظ�هــر الــذراع.  واإذا قطعت الكّف والــذراع معً� 

في�ســرب ويم�ســح بب�طن الكّف الب�قية، ثّم يم�ســح ظ�هر الكــّف ب�لأر�س.  واإذا قطعت 

الكّفــ�ن مــع ذراع واحــدة ي�ســرب ويم�ســح بب�طن الــذراع الب�قيــة، ثّم يم�ســح ظ�هره� 

ب�لأر�ــس.  واإذا قطعــت الكّفــ�ن والذراع�ن فيم�ســح جبهتــه وجبينيه ب�لأر�ــس، ويكفيه 

ذلك. 

4. اإذا عجز عن التيّمم ييّممه غيره، وي�سرب الن�ئب الأر�س بيدّي الع�جز، ويم�ســح بهم� 

مع الإمك�ن. 

5. يجــب نــزع الخ�تم ونحوه من الإ�سبع، ورفع �ســعر الراأ�ــس عن الجبهــة والجبينين، كم� 

ويجب رفع كّل ح�جب مع الإمك�ن. 

شروط ما يتيّمم به:
ي�ســترط فيم� يتيّمم به اأن يكون ط�هرًا، ومب�حً� غير مغ�سوب. ول ي�ســترط طه�رة اأع�س�ء 

التيّمم، ول بّد اأن تكون ج�ّفة مع نج��سته�، والأحوط ا�ستحب�بً� اأن تكون ط�هرة.

أعاام سرتيّمم

1. ي�سترط اأن يكون التيّمم بعد دخول وقت الفري�سة، فال ي�سّح قبله على الأحوط وجوبً�. 

2. اإذا علــم ب�رتفــ�ع العــذر الم�ســّوغ للتيّمم قبل نه�يــة وقت ال�سالة فال ي�ســّح التيّمم في 

اأّول الوقت. 

3. اإذا تيّمم لأّي عذر ثّم ارتفع العذر يبطل التيّمم. 
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هل يغني سرتيّمم عن سروضوء؟
التيّمــم بــدًل عن غ�ســل الجن�بة ُيغني عــن الو�سوء، واأّم� البديل عن الأغ�ســ�ل الأخرى فال 

ُيغني عنه.

نوسقض سرتيّمم
التيّمــم بــدًل عــن الو�سوء ينتق�ــس ب�لحدث الأ�سغــر والأكبر. والبديل عن الغ�ســل ينتق�س 

�أ،  ب�لحدث الأكبر، واأّم� لو اأحدث ب�لأ�سغر ف�لأحوط وجوبً� اأن يتيّمم بدًل عن الغ�سل، ثّم يتو�سّ

واإن لم يتمّكن من الو�سوء ينتقل اإلى التيّمم.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

الدرس التاسع

أحكام تطهير الثوب 
والبدن للمجاهد

1. يتعّلم كيفية تطهير الثوب والبدن. 

2. يعرف كيفية ال�ستنج�ء. 

3. ي�سرح كيفية التطهير ب�لم�ء. 





تطفيل سرثوب وسربدن

أواًل: المتنّجس بالبول:
1. يتّم تطهير الثوب والبدن من البول ب�إزالة عين النج��سة اأّوًل ب�أّي و�سيلة ك�نت، ثّم يغ�سل 

ب�لمــ�ء القليــل مّرتين، يف�سل بينهم�، ويجب ع�سر الثــوب اأو فركه اأو غمزه اأو دلكه اأو 

نحــو ذلــك بعد كّل مّرة لإخراج الغ�ســ�لة.  ويغ�ســل ب�لم�ء الكثير والجــ�ري مّرة واحدة، 

والأحوط وجوبً� اإخراج الم�ء من الثوب ب�لع�سر ونحوه، بل يكفي اأّي عمل يوجب خروج 

الم�ء الداخل فيه، حّتى واإن ح�سل ذلك داخل الم�ء، ك�لتحريك العنيف. 

2. يطهــر مخــرج البول ب�سّب الم�ء عليه مّرتين على الأحــوط وجوبً� اإذا ك�ن قلياًل، ومّرة 

واحدة اإذا ك�ن كّرًا.  

3. اإذا لم يتمّكن من تطهير مخرج البول ب�لم�ء يزيل النج��سة ب�سيء م�، وي�سّلي، وت�سّح 

�سالته اإن ك�ن العذر م�ســتمّرًا طوال وقت ال�سالة، ول يجب ق�س�ء ال�سالة بعد ذلك.  

نعم اإذا تمّكن بعد ذلك من التطهير ب�لم�ء يجب ذلك. 

ثانيًا: المتنّجس بباقي النجاسات:
1. م. 36: اإذا تنّج�س الثوب اأو البدن بب�قي النج��س�ت )ومنه� الدم(، ولم يمكن التطهير 

اأو تبديــل الثــوب طوال وقت ال�سالة، في�سّلي ب�لنج��ســة، وت�سّح �سالته )فيم� لو ك�ن 

متطّهرًا من الحدث(، ول يجب ق�س�ء تلك ال�سالة. 

2. م. 37: تطهير الثوب والبدن من النج��سة غير البول يتّم اأّوًل ب�إزالة عين النج��سة ب�أّي 

و�سيلة، ثّم يغ�سله ب�لم�ء القليل اأو الكثير مّرة واحدة فقط، وتطهير الثوب ب�لقليل يجب 
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فيــه الع�ســر اأو الفرك والغمز والدلــك ونحوه�.  واأّم� ب�لكثير ف�لأحــوط وجوبً� اإخراج 

الم�ء من الثوب ب�لع�سر ونحوه، اأو ب�أّي عمل يوجب خروج الم�ء الداخل فيه، حّتى واإن 

ح�سل ذلك داخل الم�ء، ك�لتحريك العنيف. 

، ف�إن اأمكن التطهير اأو تبديل الثوب 
(1(

3. اإذا تنّج�ــس الثوب اأو البدن بدم الجرح اأو الُقرح

وجب، واإن ك�ن في التطهير اأو التبديل م�ســّقة ل ُتتحّمل ع�دة فال يجب، وحينئٍذ ت�سّح 

ال�سالة ب�لدم اإلى اأن يبراأ الجرح اأو الُقرح. 

4.  اإذا ك�ن الجــرح دائــم النــزف فــ�إن اأمكن اإيق�ف الــدم ولو لوقت ق�سيــر للو�سوء وجب 

ذلــك، واإن لــم يمكــن اإيق�فه اأبدًا ي�سع عليه خرقة ل ينــزف الدم منه� مثل )الن�يلون( 

ويم�سح عليه�. 

ي
ّ

أعاام سرتخل

1. يجــب ح�ل التخّلي وفي �ســ�ئر الأحوال �ســتر العــورة، وهي القبل والدبــر، عن كل ن�ظر 

ممّيز )عدا الزوج والزوجة(.

2.  يحــرم حــ�ل التخّلــي ا�ســتدب�ر القبلــة اأو ا�ســتقب�له� بمق�ديــم البدن اإن اأمكــن، واإن لم 

يمكنه ذلك ل�سرورات القت�ل فال يجب عليه مراع�ة هذا الحكم.

سالستنجاء
ال�ستنج�ء هو  عملية تطهير مخرجي البول والغ�ئط.

أواًل:  كيفية تطهير مخرج البول:
1. مخرج البول ل يطهر اإل ب�لم�ء. 

2. الأحــوط وجوبــً� غ�ســل مخــرج البــول ب�لم�ء القليــل مّرتيــن، ويكفي مّرة واحــدة ب�لم�ء 

الكثير ونحوه. 

)1) القرح هو الدّمل وجمعه� دم�ميل. وهي بثور حمراء تظهر على الجلد وتت�سّقق فيخرج منه� القيح والدم.
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3. اإن لــم يتمّكــن مــن تطهير مخــرج البول ب�لم�ء )لعــدم وجود الم�ء، اأو عــدم كف�يته، اأو 

ل�ســرورات القتــ�ل( ُي�سّلــي ب�لنج��ســة وتكون �سالتــه �سحيحة، ويطّهــر المو�سع عند 

التمّكن من ذلك لم� ي�سترط فيه الطه�رة من الخبث. 

ثانيًا: كيفية تطهير مخرج الغائط:
يطهر مخرج الغ�ئط بطريقتين:

.
(1(

الأولى: الغ�سل ب�لم�ء اإلى اأن تزول عين النج��سة واأثره�

يجب تطهير مخرج الغ�ئط ب�لم�ء فقط في الح�لت الآتية:

اأ.اإذا خرجت مع الغ�ئط نج��سة اأخرى ك�لدم مثاًل. 

ب.اإذا و�سلت اإلى المحل نج��سة من الخ�رج. 

ج.اإذا تعّدى الغ�ئط عن المقدار المتع�رف. 

الثانية: م�سحه بثالثة اأحج�ر اأو ثالث قطع من القم��س واأمث�ل ذلك اإن ح�سل به� النق�ء 

واإل ف�إلى اأن يح�سل النق�ء.

ي�سترط في الق�لع للنج��سة ال�سروط الآتية:

اأ-اأن يكون ط�هرًا وج�فً�.

ب-اأن ل يكــون مــن الأ�ســي�ء المحترمــة )الخبز، الأحجــ�ر الكريمة، الــورق المكتوب عليه 

اآي�ت قراآنية...(.

ج-اأن ل يكون من العظم والروث. 

)1) اأثر النج��سة: الأجزاء ال�سغ�ر التي ل ترى. ول يجب اإزالة اللون والرائحة.



دروس في الفقه 80

كيهية سرتطفيل بارماء

كيفية التطهري باملاء

مالحظاتبالقليلبالجاري والكرباملطرنوع النجاسةاملتنّجس

ال يطهرباالمتزاجباالمتزاجأي نجاسةاملاء
بعد ذهاب 

آثار النجاسة

اآلنية

مرّتانمرّة واحدةمرّة واحدةولوغ الكلب
بعد التعفري 

بالرتاب

موت الجرذ 

ورشب الخنزير
سبع مرّاتمرّة واحدةمرّة واحدة

بعد إزالة عني 

النجاسة

بالنجاسات 

األخرى
ثالث مرّاتمرّة واحدةمرّة واحدة

بعد إزالة عني 

النجاسة

الثياب 

ونحوها

بالبول
مرّة واحدة 

دون عرص

مرّة واحدة 

دون عرص

مرّتان مع 

العرص

بعد إزالة عني 

النجاسة

بغري البول

مرّة واحدة مع  

العرص أو ما 

يقوم مقامه

مرّة واحدة مع  

العرص أو ما 

يقوم مقامه

مرّة مع العرص
بعد إزالة عني 

النجاسة

األشياء األخرى

مرّتانمرّة واحدةمرّة واحدةبالبول
بعد إزالة عني 

النجاسة

مرّة واحدةمرّة واحدةمرّة واحدةبغري البول
بعد إزالة عني 

النجاسة



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 ي�سرح اأحك�م الو�سوء الرتم��سي ويّطبقه�.     1

 يتعّرف اإلى كيفّية ال�ستع�نة ب�لغير في الو�سوء.     2

 يعرف وظيفة الم�سلو�س والمبطون.    3

أحكام التخّلي 
والوضوء للجريح

الدرس العاشر





ي
ّ

أعاام سرتخل
١- يجب ح�ل التخّلي، وفي �ســ�ئر الأحوال �ســتر العورة، وهي القبل والدبر، عن كّل ن�ظر 

ممّيز )عدا الزوج والزوجة(.

٢ - يحرم في ح�ل التخّلي ا�ستدب�ر القبلة وا�ستقب�له� بمق�ديم بدنه، وهي ال�سدر والبطن.

عام سرنظل إرى عورة سرغيل

لها،  املقابلة  املرآة  إليها يف  أن ينظر  الغري، فاألحوط وجوباً  النظر إىل عورة  لو اضطّر إىل 

املبارش مبقدار  بالنظر  اندفع االضطرار بذلك، وإن مل يندفع االضطرار بذلك فال بأس  إذا 

الرضورة. 

يجوز للجريح االستعانة بالغري كاملمرِّض )أو املمرِّضة( يف الدخول لبيت الخالء مع مراعاة 

أحكام النظر واللمس للجسد أو العورة. 

عام سالستعانة بارغيل

إذا استعان املكلّف الجريح بشخص آخر يف غسل موضع الغائط، فال يجوز لهذا املساعد النظر إىل عورة 

الجريح أو ملسها إلزالة النجاسة عن بدن الجريح.
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أعاام سروضوء
الوضوء االرمتايس 

األعىل  مراعاة  مع  الوضوء  بقصد  املاء  يف  واليدين(  الوجه  )أي  الوضوء  أعضاء  يرمس  أن  هو  االرمتايس  الوضوء  1ـ 

فاألعىل، لكن يجب يف غسل اليدين ارمتاساً أن يقصد الغسل للوضوء حال إخراجهام من املاء حتى يكون مسح 

الرأس والقدمني مباء الوضوء، أو أن يُبقي مقداراً من اليد اليرسى حتى يغسلها باليد اليمنى عىل النحو الرتتيبي. 

2ـ يجوز له رمس الوجه واليدين يف املاء مرّتني، األوىل بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل الجائز، 

نعم يجب يف اليدين قصد الغسل حني إخراجهام من املاء ليك يتمّكن بذلك من املسح مباء الوضوء. 

3ـ ال يصّح الوضوء االرمتايس بالصنبور )الحنفية( بل ال بّد من وضع إناء والوضوء به، نعم يصّح غسل اليدين أثناء 

الوضوء من املرفق مباء الصنبور بوضع اليد تحت املاء املنساب من الصنبور مثالً، مع الحفاظ عىل الغسل من 

األعىل إىل األسفل دون حاجة إىل إمرار اليد األخرى عىل موضع الغسل إذا استوىل املاء عىل متام أجزاء اليد. 

وسجبات سروضوء سالرتماسي
1. غ�ســل الوجه واليدين من الأعلى اإلى الأ�ســفل، ف�إذا رم�ــس الوجه واليدين وق�سد الو�سوء 

عليه اأن يغم�س الوجه ابتداء من الجبهة، واليدين ابتداًء من المرفق، واإذا ق�سد الو�سوء 

ح�ل الإخراج عليه اأن يخرج الوجه ابتداء من الجبهة واليدين ابتداًء من المرفق. 

2. ل ب�أ�س ب�أن يغ�سل بع�س اأع�س�ء الو�سوء ارتم��سً� وبع�سه� الآخر ترتيبً�. 

دراسة حالة )استفتاء(

أُصيب أحد اإلخوة املجاهدين، وُقطعت يده اليمنى دون املرفق )الكّف واملعصم(:

هل يجب غسل ما تبّقى من يده اليمنى؟ أ- 

كيف يغسل وجهه ويده اليرسى. ب- 

كيف ميسح عىل رأسه ورجله اليمنى؟ ج- 

من  بقي  ما  غسل  يجب  واليدين:  الوجه  غسل 

يده اليمنى، وميكنه غسل وجهه باليد اليرسى أو 

مراعاة  مع  ارمتاساً  أو  مبارشة  املاء  تحت  وضعه 

األعىل فاألعىل، ويغسل يده اليرسى بيده اليمنى 

أو بوضعها تحت املاء مع مراعاة األعىل فاألعىل.

فإن  الرأس،  املسح عىل  أّما  والقدمني:  الرأس  مسح 

وجوباً  فاألحوط  اليمنى  اليد  ذراع  من  يشء  بقي 

املسح به، وإال فيمسحه باليرسى. وأّما املسح عىل 

القدمني فيجوز اختياراً مسحهام باليد اليرسى مقّدماً 

القدم اليمنى عىل القدم اليرسى عىل األحوط.
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ّ

أعاام سرتخل

دراسة حالة )استفتاء(

أحد اإلخوة الجرحى قطعت كلتا يديه من فوق املرفق:

كيف يغسل وجهه؟ أ- 

كيف ميسح عىل رأسه وقدميه؟ ب- 

إذا قطعت كلتا اليدين من املرفق، فيغسل وجهه 

بوضعه تحت املاء مبارشة أو ارمتاساً.
أن  أمكنه  فإن  وقدميه،  رأسه  عىل  املسح  وأّما 

ويأخذ  االستنابة،  فتجب  لذلك  شخصاً  يستنيب 

الجريح  رأس  بها  وميسح  وجهه  من  املاء  النائب 

املسح،  سقط  االستنابة  ميكنه  مل  وإن  وقدميه، 

ويكتفي بغسل الوجه فقط.

استفتاءات اإلمام الخامنئي {:
 �صوؤال1: اأحد الجرحى قطعت يده اليمنى من اأ�سله� فهل ي�سقط الم�سح على الرجل اليمنى؟

الجواب: ل ي�سقط، بل يجب عليه الم�سح ب�ليد الي�سرى.

�صوؤال2: بع�س الجرحى الأعّزاء يلب�سون حذاًء طّبيً�: 

هــل يجــوز لهم الم�ســح عليــه في ح�ل كون خلعــه لأجل الو�ســوء اأمرًا �سعبً� فيه م�ســّقة  اأ- 

ويتطّلب م�س�عدة الغير، مع عدم كونه حرجيً�؟

هــل يجــوز ذلــك في ح�ل ا�ســتلزمت �ســرورة العالج ذلك، وكــون خلعه م�ســّرًا ب�لأخ  ب- 

الجريــح )بع�ــس هذه الأحذية م�سنوع مــن جلد غير مذّكى اأو م�ســكوك التذكية لكونه 

م�سنوعً� في بلد ل يوجد فيه �سوق للم�سلمين(؟

الج��واب: اإذا اأمكــن نزعــه مــن دون حرج اأو م�ســّقة �ســديدة ل تحتمل عــ�دة، فيجب نزعه 

والم�ســح علــى القــدم، واإن لــم يمكن نزعــه اأو ك�ن فيه حرج اأو م�ســّقة �ســديدة ل تتحّمل ع�دة 

فيجري عليه حكم الجبيرة.

�أت و�سّليت وبعد النته�ء من ال�سالة وجدت على وجهي دمً� قلياًل متجّمدًا،  �صوؤال3: تو�سّ

ولم اأكن اأعلم به فغ�سلته ب�لم�ء فلم يبق منه �سيء فهل و�سوئي �سحيح؟
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الج��واب: الو�ســوء �سحيــح وتحكــم بطه�رة الأم�كن المذكورة وكل �ســيء لــك ط�هر حتى 

تعلم نج��سته ولو ك�ن �سك عن و�سو�سة فال يجوز العتن�ء به.

عام سالستعانة بارغيل في سروضوء

فلو  االضطرار،  االختيار وعدم  املبارشة حال  الوضوء  يشرتط يف   .1

بارش أفعال الوضوء غري املتوّضئ ، أو أعانه يف الغسل أو املسح 

بطل الوضوء. 

بسبب  بنفسه  بالوضوء  القيام  عن  الجريح  املكلّف  عجز  إذا   .2

الغري  استنابة  عليه  بل وجب  جاز  ونحوهام،  اإلصابة  أو  املرض 

فيوّضأه الغري أو يساعده عليه.  

بيده  وميسح  بنفسه  الوضوء  ينوي  أن  هنا  املتوّضئ  عىل  يجب   .3

إذا كان قادراً عىل ذلك، وإال أخذ النائب بيده ومسح بها رأسه 

وقدميه.  

يده  عن  الرطوبة  النائب  أخذ  أيضاً  املقدار  هذا  عن  عجز  إذا   .4

ومسحها بها، ولو مل يكن للمتوّضئ يد أو كّف أخذ الرطوبة من 

ذراعيه ومسح بها، وإن مل يكن له ذراع أخذ الرطوبة من الوجه 

ومسح بها الرأس والقدمني.  

 استعانة الجرحى

 بالغري للوضوء

استفتاءات اإلمام الخامنئي{:
�ص��وؤال1: غير الق�در على الو�سوء ي�ســتنيب �سخ�سً� لو�سوئه وينوي الو�سوء بنف�سه ويم�سح 

بيــده، واإذا لــم يكــن ق�درًا على الم�ســح اأخذ الن�ئب بيده وم�ســح به�، واإن عجــز عن ذلك اأخذ 

الن�ئب الرطوبة عن يده وم�سح به�، ف�إذا لم يكن للم�ستنيب يد فم� هو الحكم؟

الجواب: اإن لم يكن له كّف اأخذ الرطوبة عن الذراع وم�سح به�، واإن لم يكن له ذراع اأخذ 

الرطوبة عن الوجه وم�سح به� الراأ�س والرجلين.
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ّ

أعاام سرتخل

نوسقض سروضوء

استفتاءات اإلمام الخامنئي{:
�ص��وؤال1: جريــح جعــل الأطب�ء له مخرجً� �سن�عيــً� لخروج البول والغ�ئط، ب�ســبب اإ�س�بته 

التي عّطلت وظيفة مخرجه الطبيعي، فجعلوا له اأنبوبين منف�سلين لخروج البول من اأحدهم� 

والغ�ئط من الآخر:

1. هل ينتق�س و�سووؤه بخروج البول اأو الغ�ئط من اأحد المخرجين ال�سن�عيين؟

2.  اإذا ك�ن غيــر قــ�در علــى التحّكم بخــروج البول والغ�ئط من الأنبــوب، هل يلحقه حكم 

الم�سلو�س والمبطون؟

الجواب:

1. ينتق�س الو�سوء بخروج البول والغ�ئط ولو من غير مخرجهم� الطبيعي. 

2. يجري عليه حكم الم�سلو�س والمبطون ب�لنحو المذكور في الر�س�لة العملية. 

سرمسلوا وسرمبطون
الم�سلو�س هو غير الق�در على التحّكم ب�لبول، فيخرج البول منه بدون اإرادة.

والمبطون هو ف�قد القدرة على اإم�س�ك الغ�ئط، ويدخل فيه مبطون الريح.
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أعاام سرمبطون وسرمسلوا

إذا مل يكن 

لهام فرتة 

تسع الطهارة 

والصالة، ففيها 

صورتان:

الصورة 

األوىل

الصورة 

الثانية

يجب عىل املسلوس واملبطون التحّفظ من تعّدي البول والغائط 

إىل بدنهام أو لباسهام أثناء الصالة.

أثناء  يف  خروجه  كان  بأن  متّصالً،  الحدث  خروج  يكون  ال  أن 

يف  عليهام  حرج  ال  بحيث  مثالً،  ثالثاً  أو  مرّتني  أو  مرّة  الصالة 

التوّضؤ ومتابعة الصالة فيجب عىل املبطون إعادة الوضوء بعد 

بل  املسلوس،  عىل  ذلك  يجب  وال  الصالة.  ومتابعة  كّل حدث، 

يكتفي بالوضوء األّول.

ال يجب عليهام قضاء ما مىض من الصلوات بعد برئهام، إالّ إذا 

برئا يف الوقت، واتّسع الزمان للصالة والطهارة فتجب اإلعادة.

إذا كان للمسلوس واملبطون مّدة تسع الطهارة والصالة، وجب 

عليهام انتظار تلك املّدة، وأوقعا الوضوء والصالة فيها.

1ـ أن يكون خروج الحدث يف أثناء الصالة متّصالً، بحيث لو توّضأ 

الواحد منهام بعد كّل حدث وتابع الصالة لزم عليهام الحرج، 

ففي هذه الصورة ال يجب عليهام الوضوء أثناء الصالة، وأّما 

اإلتيان  للمبطون  وجوباً  فاألحوط  الثانية،  للصالة  الوضوء 

بالوضوء لها. 

2.إن املسلوس ال يجب عليه إعادة الوضوء للصالة الثانية، إالّ إذا 

تقاطر البول بني الصالتني فيعيد الوضوء عىل األحوط وجوباً.

أحكام الصالة 

للمبطون 

واملسلوس
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ّ

أعاام سرتخل

استفتاءات اإلمام الخامنئي{:
�ص��وؤال1: هــل يجــوز لجرحى الحــرب الذين �ســبَّب لهم قطع النخ�ع ال�ســوكي �سل�ــس البول 

ال�ستم�ع اإلى خطبة الجمعة والم�س�ركة في �سالة الجمعة والع�سر بو�سوء الم�سلو�س؟

الجواب: ل اإ�ســك�ل في م�ســ�ركتهم في �سالة الجمعة ولكن حيث اإّنه يجب عليهم ال�ســروع 

ب�ل�ســالة بعــد الإتي�ن ب�لو�ســوء من دون ف��سل زمنــي، وتجديد الو�سوء ل�ســالة الع�سر، اإّل 

فــي �ســورة عدم خروج حدث بعــد الو�ســوء الأول فيكفيهم الو�ســوء الأول لل�سالتين، وكذلك 

يكفيهم الو�سوء قبل خطبة الجمعة ل�سالته� اإذا لم ُيحدثوا بعد الو�سوء.

�صوؤال2: م� هي الوظيفة تج�ه الو�سوء وال�سالة لل�سخ�س الذي يخرج منه ريح دائمً� )اأي 

المبطون( ولكن بمقدار قليل؟

الج��واب: اإذا لــم يكــن لديــه فتــرة يحفــظ فيهــ� و�ســوءه اإلى اآخــر ال�ســالة، وك�ن تجديد 

الو�سوء له في اأثن�ء ال�سالة حرجً� عليه، فال م�نع من اأن ُي�سّلي بو�سوء واحد �سالة واحدة، 

اأي يكتفي بو�سوء واحد لكّل �سالة ولو بطل و�سووؤه في الأثن�ء.

�ص��وؤال3: لــدي مر�س فــي المج�ري البولية، فبعــد التبّول وال�ســتبراء ل ينقطع عّني البول 

واأرى رطوبة، وراجعت الطبيب ونّفذت م� اأمرني به ولكن دون جدوى، فم� هي وظيفتي؟

الج��واب: ل ُيعتنى ب�ل�ســك في خروج البول بعد ال�ســتبراء، ولــو ح�سل لك اليقين بخروج 

البــول بنحــو التق�طــر وجب عليــك العمل بوظيفــة الم�سلو�ــس المذكورة فــي الر�ســ�لة العملية 

لالإم�م الخميني }، ول �سيء عليك بعد ذلك.

وؤ مــّرة لكل  �ص��وؤال4: اإّنــي مبتلــى بعــدم ال�ســيطرة على خــروج الغ�ئــط مّني واأقــوم ب�لتو�سّ

فري�ســة، مــ�ذا اأفعــل اإذا اأردت ال�ســالة جم�عــة، اإن ك�نت في الم�ســجد اأو البيــت، علمً� اأّنني 

فــي بع�ــس الأحيــ�ن اأقف بعد الو�سوء فــي �سّف الجم�عة ول يبداأ الإم�م مب��ســرة اأي يكون في 

منت�ســف الأذان، فهــل يجب اإع�دة الو�سوء اإذا فرق الأمر دقيقــة اأو دقيقتين؟، وهل يجوز اأن 

اأكون اأن� الإم�م مع هذه الم�سكلة؟ 

الجواب: ل ت�سّح منك الإم�مة مع م� عليك من الم�سكلة المذكورة، ويجب عليك المب�درة 

اإلى ال�سالة بعد الو�سوء �سواء ك�نت في الم�سجد اأم في البيت، ولو ا�ستلزمت ال�سالة جم�عة 

ت�أخير ال�سالة عن الو�سوء فلو حدث في البين حدث قبل ال�سالة، وجب عليك اإع�دة الو�سوء. 





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 ي�سرح معنى الجبيرة ال�سرعية.    1

 يتذّكــر الأحــك�م ال�ســرعية للجبيــرة فــي مو�ســع    2

الغ�سل.  

 يتذّكــر الأحــك�م ال�ســرعية للجبيــرة فــي مو�ســع    3

الم�سح.  

أحكام الجبيرة 
للمجاهد والجريح

الدرس الحادي عشر 





تعليف سرجبيلة
هي الأدوات من الألواح وغيره� التي ت�ســّد به� ك�ســور العظ�م لجبره� واإ�سالحه� وت�ســمل 

الجب�ئر الحديثة وجب�ئر الج�ّس )الجف�سين(، واللف�ف�ت والل�سق�ت والأربطة والأدوية التي 

تو�سع على الجروح والقروح لت�سميده� )ومنه� البونداج الذي يربط به الجرح(.

شلوط وضوء سرجبيلة

الرشط الأّول: أن ال تكون الجبرية مستوعبة ملعظم األعضاء، فلو كانت مستوعبة ملعظم أعضاء الوضوء 

فحينئٍذ ينتقل إىل التيّمم.

الرشط الثاين: أن ال تكون الجبرية زائدة عن املقدار املتعارف بني أهل االختصاص )الطب(، ولو كانت 

الجبرية زائدة، فال ميكن عّد ذلك الزائد من الجبرية التي تجري عليها أحكام الجبرية بل وجب نزع ذلك 

الجزء الزائد، وغسل املقدار الصحيح ثّم وضعها واملسح عليها.  

الرشط الثالث: أن تكون الجبرية طاهرة، فإذا كانت الجبرية نجسة وضع عليها خرقة طاهرة فوقها 

بحيث تصبح جزءاً منها، ثّم ميسح عليها. 

رشوط وضوء الجبرية
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أعاام سرجبيلة

إذا مل يتمّكن من ذلك يجب املسح عىل 

الجبرية. 

إذا متّكن املكلّف من نزعها وجب عليه أن 

ميسح ما تحتها. 

إذا مل يتمّكن من إيصال املاء تحتها وجب 

عليه أن ميسح عىل الجبرية. 

إذا متّكن املكلّف من إيصال املاء تحتها، 

إّما بنزعها أو صّب املاء تحتها وجب عليه 

إيصال املاء تحتها. 

الحالة الأوىل: الجبرية يف محّل الغسل

إذا كانت الجبرية عىل بعض أعضاء الغسل )كاليد( فلها صورتان: 

الحالة الثانية: الجبرية يف محّل املسح

إذا كانت الجبرية عىل بعض أعضاء املسح )كالرأس(، فلها صورتان: 

أحكام الجبرية التي توضع عىل العضو 

املجروح أو املكسور، حيث يختلف حكمها 

باختالف موضعها وحالتها 
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عام سرجلوح وسرقلوح

إن أمكن غسله ومل يكن استعامل املاء مرّضاً به  أ- 

وجب غسله. 

1. يجب عىل املكلّف أن ميسح عليه مع التمّكن. 

إن مل ميكن غسله يكتفي املكلّف بغسل ما حوله، واألحوط وجوباً  ب- 

أن ميسحه برطوبة  اليد إذا مل يكن فيه رضر عليه.

2. إذا مل يتمّكن من املسح عليه فينتقل إىل التيّمم، واألحوط وجوباً ضّم 

الوضوء مع وضع خرقة عىل الجرح واملسح عليها إىل التيّمم. 

الصورة الأوىل: أن يكون الجرح أو القرح أو الكرس املكشوف 

يف أعضاء الغسل

الصورة الثانية: أن يكون الجرح أو القرح أو الكرس املكشوف 

يف أعضاء املسح 

حكم الجرح أو القرح أو الكرس املكشوف
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استفتاءات اإلمام الخامنئي {:
�صوؤال1: �سخ�س يوجد على اأع�س�ء و�سوئه جرح اأو ك�سر فم� هي وظيفته؟

الجواب: اإذا ك�ن الجرح اأو الك�ســر مك�ســوفً� ولم يكن الم�ء م�سّرًا به فيجب عليه غ�ســله، 

واأم� اإذا ك�ن الم�ء م�سّرًا به فيجب عليه غ�ســل م� حوله، والأحوط وجوبً� مع ذلك اأن يم�ســحه 

برطوبة اليد اإن لم يكن فيه �سرر.

�صوؤال2: اإذا ك�ن على اأع�س�ء الم�سح جرح فم� هي الوظيفة ال�سرعية؟

م بــدًل من الو�سوء، ولكن  الج��واب: اإن لــم يمكنه الم�ســح عليــه برطوبة اليد فتكليفه التيمُّ

م الو�سوء مع الم�ســح  لو اأمكنه اأن ي�سع عليه خرقة ويم�ســح عليه� ف�لحوط اأن ي�سم اإلى التيمُّ

المذكور.

�ص��وؤال3: اإذا ك�ن فــي موا�سع الو�سوء جــرح ن�زف دائم النزف حتى ولو و�سع عليه جبيرة 

فكيف يتو�س�أ؟

الجواب: يجب عليه اختي�ر جبيرة ل ينـزف الدم من خالله�، مثل »النايلون«.

�سيــب اأحد الإخوة المج�هدين بجــروح وحروق في يديه ويلزم اأن تبقى الجروح 
ُ
�ص��وؤال4: اأ

مك�ســوفة ل�سرورة العالج، وهذه الجروح تنزف ب�ســكل م�ســتمر عند لم�ســه� اأو تحريكه�، مّم� 

يــوؤّدي اإلــى تنّج�ــس م�ء الو�سوء حتى مع عدم غ�ســل مو�سع الجرح. م� هــي وظيفة المكّلف في 

هذه الح�ل؟ 

الج��واب: اإذا اأمكن غ�ســل المو�ســع المجروح اأو المحروق ب�لم�ء مع عدم تعّدي النج��ســة 

عن مك�نه� اإلى غيره فيفعل ذلك، واإل في�سع خرقة على المو�سع ويم�سح عليه�، ب�لإ�س�فة اإلى 

غ�سل م� حوله.
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استفتاءات اإلمام الخامنئي {:
�صوؤال1: هل تلحق الح�لت الآتية ب�أحك�م الجبيرة؟ وم� هي وظيفة المكلَّف؟

اللطوخ )ك�لزيوت والمراهم( المطلي به� الع�سو للتداوي من األم اأو ورم. اأ- 

�سيب 
ُ
الع�ســو المع�ســوب بع�س�بــة لألــم اأو ورم كمــ� اأذا تمّزق رب�طــه ال�سليبــي اأو اأ ب- 

بتمّزق الع�سل فو�سع �سم�دًا اأو رب�طً� ل�سّد المحّل الم�س�ب )لي�س ك�سرًا ول جرحً�(.

ت-  الم�سّد اأو الجبيرة المو�سوع�ن على الع�سو الم�س�ب ب�ُسْعر )الم�سعور(.

ة«ولكن دون اأن ين�سعر(. ث-  الم�سّد المو�سوع على الع�سو المر�سو�س )م�س�ب بـ »ر�صّ

ج-  الل�سقــ�ت الطّبيــة التــي ُتجعل على المف��سل وغيره� لعالج بع�ــس اأمرا�سه� ك�لته�ب 

المف��سل.

الحروق المك�سوفة اأو المطلية ب�لأدوية والمراهم التي ل يمكن غ�سله� اأو الم�سح عليه�،  ح- 

والحــروق المغّط�ة ب�ل�س��ــس اأو الل�سقــ�ت التي يتمّكن المكّلف من الم�ســح عليه�، وفي 

ح�ل عدم التمّكن من الم�سح عليه� عند تغطيته� ب�ل�س��س.

الرمد في ح�ل كون العين م�ستورة ب�لدواء، وتمّكنه من غ�سل م� حوله�. خ- 

الرمد مع كون العين م�ستورة ب�ل�س��س اأو الال�سق�ت وتمّكنه من الم�سح عليه�. د- 

الجواب: أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج: 

اإذا لــم يكــن المــ�ء م�ســّرًا ب�لع�سو فيجب اإزالتهــ� اأو اإي�ســ�ل الم�ء تحتهــ�، واإذا لم يمكن 

�أ و�سوء الجبيرة. واإذا ك�ن الم�ء م�سّرًا ب�لع�سو دون جرح اأو ك�ســر فينتقل اإلى  اإزالته� فيتو�سّ

م. التيمُّ

جواب: ح. الجواب في هذه الم�س�ألة فيه ثالث �سور: 

1. اإذا ك�نت في الوجه اأو اليدين وك�ن الم�ء م�سّرًا به� فيغ�سل م� حوله�، والأحوط وجوبً� 

اأن يم�سح عليه� بيده اإن لم يكن فيه �سرر. 

2. واإذا ك�نت مغّط�ة، ف�إن لم يمكن نزعه� واإي�س�ل الم�ء تحته� يم�سح عليه�. 

3. واإذا ك�نت في الراأ�ــس اأو القدمين وك�نت مك�ســوفة ولم يمكن الم�ســح عليه� فينتقل اإلى 
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التيّمم، والأحوط وجوبً� مع ذلك و�سع خرقة عليه� والو�سوء مع الم�سح عليه� ب�لإ�س�فة 

اإلى التيّمم، واإذا لم تكن مك�سوفة ولم يمكن نزعه� للم�سح عليه� فيم�سح على الخرقة. 

جواب: خ. د:

اإذا ك�ن المــ�ء م�ســّرًا ب�لعين فينتقل اإلى التيّمم، واأّم� اإذا ك�ن يمكنه غ�ســل م� حول العين 

�أ و�سوء الجبيرة، فيغ�ســل م� حول العين ويم�ســح عليه� مع عدم  مــن دون �ســرر فيتو�سّ

ال�سرر.

�ص��وؤال2: اإذا ك�نــت الجبيرة نج�ســة ول يمكن له تطهيره� اأو و�ســع خرقة عليه� بحيث تعّد 

جزءًا منه�، م� هو حكمه؟

الجواب: الأحوط وجوبً� الجمع بين الو�سوء من دون اإي�س�ل الم�ء اإلى الجبيرة المذكورة 

مع التيّمم.

�ص��وؤال3: اإذا ك�نــت الجبيرة زائدة عن المقدار المتعــ�رف ولم يكن متمّكنً� من نزعه�، م� 

حكمه؟

الج��واب: الأحــوط وجوبــً� الجمــع بين و�سوء الجبيرة فيم�ســح على الجبيــرة المذكورة ثم 

التيّمم.

�صوؤال4: اإذا ك�نت الجبيرة م�ستوعبة كّل اأجزاء الج�سم، فم�ذا اأفعل؟ 

م، واإن ك�ن الأحوط ا�ســتحب�بً�  الج��واب: لــو ك�نت م�ســتوعبة لمعظم الأع�س�ء فيكفي التيمُّ

الجمــع بيــن عمل الجبيرة والتيّمم اإن اأمكن ذلك بال ح�ئل، نعم اإذا ا�ســتوعبت اأع�س�ء 

التيّمم اأي�سً� ول يمكن التيّمم على الب�سرة تعّين الو�سوء على الجبيرة. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

1. يتعــّرف اإلــى كيفّيــة غ�ســل الجن�بة ب�ل�ســتع�نة 

ب�لغير. 

2. يتعّرف اإلى بع�س م�سّوغ�ت التيّمم.  

3. يعرف كيفية تيّمم الجريح مع ال�ستع�نة ب�لغير.   

أحكام الجنابة 
والتيّمم للجريح

الدرس الثاني عشر 





غسل سرجنابة

ال يجوز للُمستناب النظر لعورة املُستنيب أو ملسها، إال مع وجود عالقة رشعية 

كالزوجة.

وإذا مل يتمّكن املكلّف من املبارشة جاز أن يستنيب بل وجب، حتّى وإن 

توقّفت االستنابة عىل األجرة مع عدم الرضر أو الحرج. فيغسل الغري أعضاءه، 

ولكن ينوي املنوب عنه الغسل.

يجوز لألم أو األخ أو األخت وغريهم مساعدة املكلّف )العاجز أو الجريح( يف 

الغسل )أي يف صّب املاء يف يديه كام تقّدم( مع مراعاة حرمة النظر واللمس 

للعورة.

حكم االستعانة بالغري يف الغسل 

يشرتط يف صّحة الغسل أن يبارش املكلّف الغسل بنفسه يف حال االختيار، فلو 

بارش أفعال الغسل غري املغتسل، أو أعانه يف الغسل أحد بطل غسله، نعم ال 

مانع من مساعدته يف صّب املاء يف يده ثّم يبارش هو صّب املاء عىل بدنه.
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مسّوغات سرتيّمم

ماّم  نحوه,  أو  ملرض  املاء:  استعامل  من  الرضر  خوف  1ـ 

يترّضر معه باستعامل املاء.

عدم  تبنّي  ثّم  فتيّمم  املاء  استعامل  من  الرضر  اعتقد  لو 

فيتوّضأ  الصالة  يف  الرشوع  قبل  التبنّي  كان  إذا  فهنا  الرضر 

أو يغتسل ثّم يُصّل، وأّما إذا كان التبنّي بعد الصالة فيصّح 

التيّمم وصالته.

2ـ الخوف باستعامل املاء: من العطش عىل النفس املؤّدي 

إىل الهالك أو املرض أو املشّقة الشديدة الّتي ال تحتمل, 

أو عىل أّي نفس محرتمة إنساناً كانت أو حيواناً.

أهّم  مسّوغات 

التيّمم

ب- إذا أّخر الطهارة املائيّة بدون عذر حتّى 

وتصّح  ويُصّل,  يتيّمم  الوقت,  ضاق 

صالته, ولكّنه يأثم بالتأخري.

الوقت  ضيق  بني  ترّدد  إذا  ـ  أ 

وسعته يجب التيّمم.

3ـ  ضيق الوقت: املراد به أنه لو سعى لتحصيل املاء من 

أو  الوقت  يف  الصالة  أدرك  ملا  الغسل  أو  الوضوء  أجل 

خرج بعضها عنه.  
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استفتاءات اإلمام الخامنئي}:
�ص��وؤال1: هل يجوز التيّمم عندم� يكون الراأ�ــس مربوطً� بلف�ف واليد ملفوفة ب�لجب�س حيث 

اإّن الطبيب ن�سح بعدم ا�ستعم�ل الم�ء على اليد اليمنى؟ 

�أ و�سوء الجبيرة.  م في الفر�س المذكور بل تتو�سّ الجواب: ل ي�سّح التيمُّ

4. إذا قطعت اليدان 

بالكامل.

1.إذا قطع جزء من 

كّفه اليمنى أو اليرسى 

)نصف الكّف مثالً(.

3.إذا قطع كلتا كّفيه 

بشكل تاّم.

2.إذا قطع إحدى كفيّه 

بشكل تاّم.

دراسة حالة )استفتاء(

كيف يتيّمم اإلخوة الجرحى يف الحاالت التالية:

كّفيه،  بعض  قطع  إذا 

مبا  التيّمم  أمكنه  فإن 

وإاّل  فهو،  منهام  بقي 

الــذراعــني،  إىل  ينتقل 

استحباباً  ــوط  ــ واألح

الجمع بينهام.

ــدى  إح قطعت  إذا 

بالكّف  فيتيّمم  كّفيه 

الــذراع  مع  املــوجــودة 

من املقطوعة. ويسقط 

ــاط بــالــرضب  ــي ــت االح

مجّدداً.

كفيّه  كلتا  قطعت  إذا 

بــالــذراعــني.  فيتيّمم 

ويــســقــط االحــتــيــاط 

بالرضب مجّدداً.

إذا قطعت اليدان بتاممهام 

حتّى الذراعني، فهنا يتيّمم 

األرض  عىل  جبهته  مبسح 

استحباباً  واألحوط  فقط. 

ما  إىل  باإلضافة  االستنابة 

ذكر.
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دراسة حالة 

أحد الجرحى أُصيب بشلل بحيث أنّه صار عاجزاً عن تحريك أطرافه، ويحتاج 

إىل االستعانة بغريه يف حال أراد التيّمم، كيف يتيّمم يف الحالتني اآلتيتني:

3.إذا قطع كلتا كّفيه بشكل 

تاّم.

3. تجب النيّة من الجريح 

واألحوط استحباباً النيّة من 

النائب أيضاً. 

1.إذا قطع جزء من كّفه اليمنى 

أو اليرسى )نصف الكّف مثالً(.

1.إذا كان الجريح عاجزاً عن 
تحريك يديه ميّمه غريه فيأخذ 
بيدي العاجز ويرضب بهام 
األرض وميسح بهام وجهه ثّم 

يديه كام تقّدم.

2.إذا قطع إحدى كفيّه بشكل 

تاّم.

2. إذا كان النائب عاجزاً عن 

تحريك يدي الجريح فيرضب 

النائب بيديه وميسح بهام وجه 

الجريح ثّم يديه كام تقّدم. 

 أحكام التيّمم

1. الع�جــز ُييّممــه غيــره، لكــن ي�سرب الأر�ــس بيدي الع�جز، ثّم يم�ســح بهمــ�.  ومع عدم 

الإمك�ن ي�سرب المتوّلي بيديه، ويم�سح بهم�. 

2. لــو قطعــت اإحــدى يديه من الــذراع اكتفى ب�ســرب الأر�س ب�لموجودة، وم�ســح بب�طنه� 

الجبهة والجبينين، ثّم م�ســح ظ�هره� ب�لأر�س، ولو قطعت يداه م�ســح جبهته وجبينيه 

على الأر�س. 

3. اإذا تعــّذر ال�ســرب )والو�ســع( والم�ســح ب�لب�طــن انتقل اإلــى الظ�هر.  ونج��ســة ب�طن 

الكــّف مــع عدم التعــّدي ل توجب النتق�ل اإلــى الظ�هر، بل ي�ســرب ب�لب�طن.  نعم اإذا 

ك�نت النج��سة متعّدية، ولم يمكن اإزالته� انتقل اإلى الظ�هر. 



أحكام عبادة المجاهد

المحور الثالث





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 يفهم اأهمّية العب�دة اأثن�ء الجه�د.    1

 يعرف كيفية ال�سالة ح�ل المعركة.    2

 يعرف حكم ال�سوم في الجه�د.    3

صالة المجاهد 
وصومه

الدرس الثالث عشر





سرطاعة وسرعبادة أثناء سرجفاد
من الوا�سح جدًا اأّن الجه�د لي�س هو الهدف والغر�س في حّد ذاته، واإّنم� هو و�سيلة من 

اأجل الو�سول اإلى الهدف والغر�س والغ�ية. ف�لإن�س�ن غ�يته في هذا الوجود هي ط�عة اهلل 

تع�لــى وعب�دتــه؛ ليكــون عبدًا هلل تع�لــى كم� اأراد اهلل تع�لى ذلك منــه وب�لنحو الذي يريده 

المولــى، ولأجــل تحقيــق هذا الهــدف والغر�س والغ�يــة ك�ن على الإن�ســ�ن اأن ُيح�رب العدو 

الذي ي�سّده ويمنعه من تحقيق غ�يته ابتداًء من النف�س الأّم�رة ب�ل�سوء التي هي اأ�سّد واألّد 

الأعداء ومرورًا بو�س�و�ــس ال�سيط�ن واأح�بيله ومك�ئده وو�سوًل اإلى �سي�طين الجّن والن��س.

ف�لعدّو من الن��ــس هو في الحقيقة م�نع من و�سول الإن�ســ�ن الموؤمن اإلى تحقيق غ�يته من 

الوجود اأي عب�دة وط�عة اهلل تع�لى، ولذلك عندم� يهجم العدو على بالد الم�سلمين فهو يريد 

مــن احتاللهم اأن ي�ســتعبدهم ويذّلهم وي�ســّخرهم لط�عته ويمنعهم من عبــ�دة اهلل تع�لى كم� 

ة ال�سالة من  يريــد اهلل عــّز وجّل. وعلى هذا الأ�س��ــس ك�ن التــزام المج�هد ب�لعبــ�دة وخ��سّ

الأمــور ال�سروريــة حّتــى في �ســ�حة الحرب والقتــ�ل بحيث ل يمكن تركه� بحــ�ل من الأحوال. 

ومــن هنــ� ف�ل�سالة التي هي عمــود الدين ومعراج الموؤمن وقربــ�ن كّل تقي يجب اأداوؤه� حتى 

في ح�ل الحرب �سواء ا�ستط�ع المكلَّف تح�سيل �س�ئر ال�سروط والأجزاء اأم ل.

و�ســوف ن�ســتعر�س �سمــن الم�ســ�ئل الآتية كيفية ال�ســالة مع الطه�رة، وكــذا ال�سوم ح�ل 

الحــرب والقتــ�ل، و�ســوف نبّيــن اأي�سً� اأهــّم الح�لت التي تقع مــوردًا لبتــالء المج�هدين من 

ال�سالة مع النج��سة في البدن اأو اللب��س واأهّم تلك الموارد: 
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صالة سرمجاهد

1. اإذا ك�نــت المعركــة م�ســتعلة ول يتمّكــن المج�هد مــن ال�سالة ق�ئمً� فُي�سّلــي ب�أي نحو 

  .
(1(

تقت�سيه ال�سرورة من الجلو�س اأو ال�سطج�ع اأو ال�ستلق�ء و�سالته �سحيحة ومجزية

2. اإذا لــم يتمّكــن المج�هــد من ال�سالة قي�مً� ب�ســبب المعركة )اأو مراقبــة العدو( ينتقل 

مــن القي�م اإلى الجلو�ــس ثــّم ال�سطج�ع على الج�نب الأيمن، ف�إن تعّذر فعلى الأي�ســر، 

ثّم ال�ستلق�ء على ظهره. 

3. اإذا ك�ن اأداء ال�سالة من قي�م فيه خوف على النف�س فيجب اإتي�نه� من جلو�س، ومجّرد 

كون ال�سالة من جلو�س ي�سعف روحية المج�هدين وال�سالة من قي�م مع خوف الخطر 

على النف�ــس يــوؤّدي اإلى تقوية روحّيتهم ل يكفي لجواز القيــ�م في الح�لة المذكورة، بل 

.
(2(

تجب تقوية روحّية المج�هدين بنحو اآخر

4. اإذا ك�نــت �ســّدة المعركــة تمنــع المج�هد من معرفة اّتجــ�ه القبلة فُي�سّلــي للجهة التي 

يظّن اأّنه� ب�تج�ه القبلة، واإل فيجب عليه ال�سالة لأربع جه�ت مع التمّكن من ذلك ف�إن 

 .
(3(

لم ُيمكنه فُي�سّلي ب�لمقدار الذي يتمّكن منه ويكفيه

5. اإذا لم يتمّكن المج�هد من قراءة ال�سورة اأو الف�تحة اأو لم يتمّكن من الركوع اأو ال�سجود 

اأثن�ء �سالته ب�ســبب ا�ســتداد المعركة فيجب عليه اأن يعمل طبقً� لوظيفته المقّررة في 

�سالة الم�سّطر، في�أتي ب�لأجزاء التي يتمّكن منه� من ال�سالة ول ت�سقط عنه ال�سالة 

(4(
ب�أّي ح�ل من الأحوال.

6. اإذا ك�نــت هنــ�ك مواجهــة، والمج�هد يحتمل ال�ســه�دة ودخل وقت ال�ســالة، ف�إذا ك�ن 

ي�ئ�ســً� من ارتفــ�ع العــذر ج�ز الإتي�ن بهــ� ب�لكيفية الممكنة فــي اأّول الوقت ولو اأتى به� 

ح�سب وظيفته �سقط عنه التكليف. 

7. اإذا ق�م بع�س المج�هدين اأثن�ء الحرب ب�إن�ســ�ء م�سّلى داخل اأحد البيوت ال�ســكنية وجيء 

)1)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج3 - �س48 - �س30.
)2)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج1 - �س514 - �س70.

)3)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج3 - �س49 - �س31.

)4)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج3 - �س49 - �س32.
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ب�ل�سّج�د وبع�س كتب القراآن وغيره� من الم�سجد القريب وو�سعت فيه من اأجل ال�سالة، 

 .
(1(

ف�إذا ك�نت ال�سرورة تقت�سي ذلك ف�ل�سالة في ذاك المك�ن �سحيحة واإّل فال

ي
ّ

رباا سرمصل

1. اإذا ك�نت المعركة م�ستعلة واأراد المج�هد ال�سالة وك�ن لب��سه نج�سً� اأو ملّوثً� ب�لدم�ء 

.
(2(

اأو لم يتمّكن من نزع حذائه فُي�سّلي ب�لنحو المي�سور له و�سالته مجزية

2. لو انح�سر ال�س�تر في النج�س:

  اأ. فــ�إن لــم يقــدر على نزعه لوجود برد اأو نحوه )وجود ن�ظر محترم، اأو لكونه في الحرب 

اأو المعركة( �سّلى فيه اإن �س�ق الوقت، اأو لم يحتمل احتم�ًل عقالئي� ًزوال العذر )ف�إّنه ُي�سّلي 

ولو مع �سعة الوقت(، ول اإع�دة عليه.

ب.واإن تمّكــن مــن نزعــه، نزعه و�سّلى ع�ريً� مــع �سيق الوقت، بل ومع �ســعته لو لم يحتمل 

زوال العذر، ول اإع�دة عليه.  

3. المقدار الواجب من ال�س�تر في ال�سالة هو م� يكفي ل�ستر العورة )القبل والدبر والأنثي�ن( 

ولو ك�ن لب��سً� داخليً� اأو قمي�سً� اأو غط�ء النوم مثاًل )ال�سرا�سف والحرام�ت(. 

4. المق�ســود ب�نح�ســ�ر ال�ســ�تر ب�لنج�ــس عدم وجود اأي �ســ�تر اآخر ولــو ك�ن القمي�س اأو 

غط�ء النوم اأو �س�در التمويه مثاًل. 

5. الأحذيــة والعت�د الع�ســكري ك�لحــزام الم�سنوع من الجلود الحيوانية والم�ســتوردة من 

بالد غير اإ�ســالمية اإذا احتمل اأن م�ســتورده� الم�ســلم قد اأحرز تذكيته� ويتع�مل معه� 

مع�ملــة المذّكــى فهــي ط�هــرة ول يتنّج�ــس المالقــي له� ]بل هــي محكومــة ب�لطه�رة 

.  نعم يجب الجتن�ب عنه� في 
 اإل اإذا علم اأنه� من جلد حيوان غير مذّكى[)4)

(3(
مطلقً�

ال�سالة، فال ت�سّح ال�سالة به� م� لم ُيحرز تذكيته�. 

)1)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج1 - �س145 - �س63.
)2)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج3 - �س51 - �س37.

)3)  هذا يتوافق مع فتوى الإم�م الخ�منئي اأم� فتوى الإم�م الخميني فمع ال�سك في التذكية ف�لحكم هو النج��سة.
)4)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج1 - �س99 - �س255.
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6. الإخوة المج�هدون الذين يذهبون في بع�س المهّم�ت الع�سكرية اإذا تنّج�ست مالب�سهم 

اأو بدنهــم واأرادوا ال�ســالة فيجــب عليهــم تطهير اللب��ــس اأو البدن اإل المقــدار المعفّو 

عنه من النج��ســة في البدن اأو اللب��ــس، ول ت�سّح ال�سالة اختي�رًا في الثوب اأو البدن 

 .
(1(

المتنّج�سين.  نعم مع ال�سرورة اأو ال�سطرار اإلى ذلك ت�سّح

سرنجاسات سرمعهّو عنفا في سرصالة 

يعفى يف الصالة عن األمور اآلتية:

3- كّل ما ال تتّم فيه الصالة منفرداً: كالجورب والحزام ونحوهام، فإنه معفّو عنه لو كان متنّجساً ولو 

بنجاسة من غري مأكول اللحم. نعم, ما كان متّخذاً من نجس العني ال يعفى عنه.

2- الدم يف البدن واللباس: إن كانت سعته أقّل من عقد السبابة.

أ- أن يكون يف التطهري أو التبديل مشّقة 

نوعيّة)1)، فال يجب ذلك, سواء أكان حرجاً 

عليه أم ال.

)1) الم�ســّقة النوعيــة: مــ� يكون �ســ�ّقً� علــى ع�ّمة 
الن��ــس، واإن لم يكن فيه م�ســّقة على ال�سخ�س 

نف�سه.

ب- أن ال يكون يف التطهري أو 

التبديل مشّقة نوعيّة، بل كان فيه 

مشّقة عىل الشخص نفسه فقط.

1- دم الجروح والقروح: يف البدن واللباس حتّى تربأ، قليالً كان أو كثرياً، وامليزان يف العفو أحد أمرين:

)1)  ا�ستفت�ء خطي من الأر�سيف.
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ُيعفــى فــي ال�سالة عن الدم اإذا ك�نت �ســعته اأقّل من عقدة ال�ســّب�بة، ب�ســرط اأن ل يكون من دم 

 اأن ل يكون من دم ال�ستح��سة والنف��س.
ً
الحي�س اأو نج�س العين اأو الميتة، والأحوط وجوب�

سرصوم

1. يجب على المج�هد ال�سي�م في �سهر رم�س�ن المب�رك حتى اأثن�ء المعركة، ول ي�سقط 

ال�ســوم عنــه لمجّرد ذلك.  نعم اإذا ك�ن ا�ســتمراره على ال�سوم فــي ذاك اليوم حرجً� 

، ك�أن ُي�ســّبب لــه ال�سوم �سعفً� �ســديدًا يمنعه من مم�ر�ســة 
(1(

عليــه فيجــوز لــه الإفط�ر

مه�ّمه الجه�دية، اأو اأن ُيعّر�سه ال�سوم لعط�ٍس �سديد ل ُيطيق معه الإم�س�ك عن الم�ء. 

2. المج�هدون الذين ل يتمّكنون من الإق�مة ع�سرة اأي�م في مك�ن واحد فحكمهم حكم �س�ئر 

الم�ســ�فرين فيفطــرون فــي �سومهم، ولكن اإذا تــرّددوا في مك�ن واحد ثالثيــن يومً� ففي 

. ]هذا الحكم لغير من عمله ال�سفر اأو في ال�سفر[. 
(2(

اليوم الح�دي والثالثين ي�سومون

3. لي�ــس المق�ســود ب�لحقنــة المفطــرة )الحتق�ن ب�لم�ئــع( الإبرة الطبيــة المعروفة، بل 

حقنة تو�سع في مخرج الغ�ئط، ويتّم اإدخ�ل محلول ملحي اأو دواء الأمع�ء بوا�سطته�. 

4. ا�ستعم�ل التح�ميل ل ي�سّر ب�ل�سوم. 

5. الأحوط وجوبً� اأن يجتنب ال�س�ئم عن ا�ستخدام الأبر المقوية اأو المغذية اأو التي ُتعطى 

، ولكن ا�ســتخدام الأبر في الع�سل 
(3(

عــن طريق الوريد، وكذا عن �ســ�ئر اأنــواع الم�سل

لمثل التخدير اأو كدواء للجرح وت�سكين الألم ل اإ�سك�ل فيه. 

6. لو ا�سطر المج�هد اإلى و�سع قن�ع الغ�ز اأثن�ء ال�سي�م:

اأ-اإن ك�ن القنــ�ع يقــوم بتنقيــة الهواء فقط، اأو يزّوده ب�لأوك�ســجين الم�سغوط في ق�رورة، 

فال ي�سر ب�سّحة �سومه.

ب-واأّمــ� اإن ك�ن الهــواء الم�سغوط ي�ســتمل علــى رذاذ الم�ء اأو الدواء اأو اأي م�ســحوق اآخر 

ودخل اإلى الحلق ي�ســكل معه ال�سي�م. فلو ك�ن ال�سوم دون و�سع القن�ع متعّذرًا اأو فيه 

)1)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج3 - �س50 - �س35.

)2)  ا�ستفت�ءات الإم�م ج3 - �س55 - �س51.
)3) ولو ا�سّطر اإلى ا�ستعم�ل هذه الأبر، ف�لأحوط وجوبً� اأن يتّم �سي�مه، ثّم يق�سي ذلك اليوم.
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م�ســّقة اأو خطــر ج�ز ا�ســتعم�له، ولكــن الأحوط وجوبً� اأن ل ي�ســتعمل معــه مفطّرًا اآخر 

)ومثلــه بّخــ�خ الربو(. ولو تمّكن من ال�سي�م من دون هذا الدواء فيم� بعد يق�سي تلك 

الأي�م.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 يتذّكر اأحك�م ال�سالة ب�لنج��سة.    1

 يتعــّرف اإلــى اأحــك�م ال�ســالة ب�لثوب النج�ــس اأو    2

�س.  المتنجِّ

 يتعّلم كيفّية ت�أدية ال�سالة ب�لن�سبة للع�جز.     3

أحكام الصالة)1(

الدرس الرابع عشر 





سرصالة بارنجاسة

1. من �سّلى في النج��سة متعّمدًا بطلت �سالته. 

2. من ن�سي النج��سة و�سّلى بطلت �سالته. 

3. مــن لــم يعلــم بوجــود النج��ســة علــى بدنــه اأو لب��ســه حّتى فرغ مــن �سالتــه، ف�سالته 

�سحيحة، ول تجب الإع�دة. 

4. مــن ك�ن يجهل اأّن ال�سالة ب�للب��ــس اأو البدن المتنّج�ســين ب�طلــة )اأي يجهل الحكم(، 

ف�سّلــى كذلــك ف�سالتــه ب�طلة، هــذا اإذا ك�ن جهله عــن تق�سير واأّمــ� اإذا لم يكن عن 

تق�سير ف�سالته �سحيحة. 

الثانية: إذا مل يتمّكن من التطهري صىّل بالنجاسة، وصالته صحيحة. 

الأوىل: إذا كان متمّكناً من التطهري ولو باالستعانة بالغري وجب 

ذلك. 

5ـ إذا أُصيب اإلنسان بشلل نصفي سفل بحيث أّدى ذلك إىل خروج البول أو 

الغائط بطريقة غري إرادية، فهنا صورتان:
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سرعلم بارنجاسة في أثناء سرصالة

1. اإذا علم ب�لنج��سة اأثن�ء ال�سالة، ففي الم�س�لة اأربع �سور:

الأول��ى: اإن لم يعلم ب�ســبق النج��ســة على ال�سالة، واأمكنه اإزالتهــ� )بنزع اأو غيره(، على 

وجه ل ين�في ال�سالة، مع بق�ء ال�ستر، اأزال النج��سة وم�سى في �سالته.

الثانية: اإن لم يمكن اإزالة النج��سة، وك�ن الوقت وا�سعً� قطع ال�سالة، واأزال النج��سة ثّم 

اأع�د ال�سالة.

الثالث��ة: اإن لــم يمكــن اإزالــة النج��ســة، ولم يكــن الوقت وا�ســعً�، ف�إن اأمكن طــرح الثوب، 

وال�ســالة عري�نً� )ك�أن ك�ن الطق�ــس من��ســبً�، ولم يكــن ن�ظر محترم( ُي�سّلــي كذلك واإن لم 

يمكن ذلك �سّلى به�.

الرابعــة: لــو علم اأّن النج��ســة ك�نــت ح��سلة قبل ال�ســالة، وجب اإع�دته� مع �ســعة الوقت 

مطلقً�.

2. اإذا طّهــر لب��ســه اأو بدنــه مــن  النج��ســة وتيّقــن ب�لطهــ�رة ثّم �ســرع في ال�ســالة وبعد 

الفراغ منه� وجد النج��سة ال�س�بقة، ف�سالته �سحيحة، ولكن يجب التطهير لل�سلوات 

الالحقة. 
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عام انحصار الساتر في النجس  أو المتنّجس

حالة االشتباه

مع ضيق الوقت يجب نزعه والصالة عارياً.

مع سعة الوقت، فإن مل يحتمل زوال العذر، يجب نزعه 

والصالة عارياً. ومع احتامل زوال العذر ينتظر إىل ما قبل 

نهاية الوقت مبقدار الصالة والطهارة.

)لربد ونحوه( صىّل فيه مع ضيق الوقت, بل مع سعته إن 

مل يحتمل احتامالً عقالئيّاً زوال العذر.

بهام  االنحصار  فمع  بالنجس,  الطاهر  الثوب  اشتبه  لو 

يُصّل بكّل منهام مرّة. ولو مل يسع الوقت للتكرار فاألحوط 

وجوباً أن يُصّل عارياً مع اإلمكان, ثّم يقيض خارج الوقت 

ثّم  يف ثوب طاهر. ومع عدم اإلمكان يُصّل يف أحدهام, 

يقيض يف ثوب طاهر عىل األحوط وجوباً.

لو انحرص 

الساتر يف 

النجس فيه 

صورتان:

الأوىل: إن 

متّكن من 

نزعه: 

استفتاءات اإلمام الخامنئي{:
ال�صوؤال: بع�س الجرحى الأعّزاء يلب�سون حذاًء طّبيً�:

1. هــل يجــوز لهــم ال�ســالة فيه في ح�ل كــون خلعه لأجل ال�ســالة اأمرًا �سعبً� فيه م�ســّقة 

ويتطّلب م�س�عدة الغير، مع عدم كونه حرجيً�؟

 ب�لأخ الجريح؟
ً
2. هل يجوز ذلك في ح�ل ا�ستلزمت �سرورة العالج عدم خلعه، وك�ن خلعه م�سّرا

3. علــى فر�ــس الجــواز، هل يعّم الحكم الحذاء الم�سنوع من جلد غير مذّكى اأو م�ســكوك 

التذكية اأو من جلد غير م�أكول اللحم؟

الجواب:

1. اإذا اأمكن نزعه من دون م�سّقة ولو بم�س�عدة الغير، فيجب نزعه. 

2. مع ال�سرورة اإلى عدم نزعه ي�سّلي فيه. 

3. ل فرق بينه� فيم� تقّدم. 

الثانية: إن 

مل يتمّكن 

من نزعه: 
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كيهية سرصالة عارة سرعجز

1. اإن لــم يتمّكــن مــن القيــ�م الختي�رّي وال�سطــرارّي، انتقــل اإلى المرتبــة الث�نية، وهي 

ال�ســالة مــن جلو�ــس علــى نحــو ال�ســتقالل والنت�ســ�ب مــع الإمــك�ن، ف�إن لــم يمكن 

ال�ســتقالل والنت�ســ�ب جــ�ز العتم�د اأو التم�يــل.  واإن عجز عن الجلو�ــس الختي�رّي 

وال�سطــرارّي انتقــل اإلى المرتبة الث�لثة، وهي ال�سالة م�سطجعً� على الج�نب الأيمن 

كح�ل الدفن.  ف�إن تعّذر انتقل اإلى المرتبة الرابعة، وهي ال�سالة على الج�نب الأي�سر 

عك�ــس الأّول.  فــ�إن تعــّذر انتقــل اإلى المرتبة الخ�م�ســة، وهــي ال�سالة م�ســتلقيً� كح�ل 

المحت�سر. 

2. القي�م بجميع اأق�س�مه مقّدم على الجلو�س، فبعد العجز عن القي�م م�ستقاّلً اأو م�ستندًا 

اأو مّتكئً� اأو بم�س�عدة الغير، فحينئٍذ ينتقل اإلى الجلو�س.  ولو قدر على القي�م في بع�س 

اأجزاء ال�سالة فهو مقّدم اأي�سً� فيقوم بقدر م� عليه ويجل�س في غيره. 

3. اإذا ك�ن يقــدر علــى القيــ�م ح�ل النّية وتكبيرة الإحرام فقــط، فيجب الإتي�ن بهم� ح�ل 

القي�م ثّم يجل�س، فلو تركه في هذه الح�لة بطلت �سالته. 

استفتاءات اإلمام الخامنئي{:
ال�صوؤال1: منذ مّدة اأع�ني من اآلم في الظهر وفي بع�س الأحي�ن يكون الألم �سديدًا بحيث 

ل يمكننــي معــه الإتي�ن ب�ل�سالة عن قي�م، ولذلك فــ�إذا اأردت الإتي�ن ب�ل�سالة في اأول وقته� 

فعلــيَّ الإتيــ�ن به� من جلو�ــس، واأّم� لــو انتظرت اإلى اآخر وقته� فيمكننــي الإتي�ن به� من قي�م، 

فم� هي وظيفتي في هذه الح�لة؟

الجواب: اإذا كنت تحتمل اأّنك في اآخر الوقت ت�أتي ب�ل�سالة من قي�م ف�لأحوط النتظ�ر، 

ولكن اإذا اأتيت به� في اأول وقته� من جلو�ــس ب�ســبب العذر المذكور ولم يرتفع عذرك اإلى اآخر 

وقته� ف�سالتك من جلو�س �سحيحة ول يجب اإع�دته�.

واأّمــ� اإذا كنــت علــى يقيــن مــن اأّن العجز �ســوف ي�ســتمر اإلى اآخــر الوقت ف�سّليــت في اأول 

الوقت ثّم اّتفق اأن ارتفع العذر في اآخر الوقت واأ�سبحت ق�درًا على القي�م فيجب عليك اإع�دة 

ال�سالة في اآخر الوقت من قي�م.
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ال�ص��وؤال2: �ســخ�س معــّوق ُي�سّلي في المنزل من جلو�ــس )لعجزه عــن ال�سالة ق�ئمً�( هل 

يجوز اأن ُي�سّلي وهو ج�ل�س على الكر�سي المتحّرك ال�سالة الواجبة والم�ستحّبة في الم�سجد 

اأو المرقد اأو الجم�عة اأو الجمعة؟

الجواب: ل م�نع من ذلك، نعم ل ت�سّح منه اإم�مة الجمعة والجم�عة لغير الع�جزين على 

الأحوط.
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2. متّكنه من التيّمم مبساعدة الغري؟

3. وكيف يُصّل يف حال وجوب الصالة عليه؟

اجلواب: مع فرض كونه فاقداً للطهورين يصّل يف 

الوقت ثّم يعيد خارجه عىل األحوط وجوباً وطبقاً لرأي 

اإلمام الخميني } يصل قضاًء وال يجب عليه 

األداء يف الوقت.

اجلواب: إذا أمكنه التيّمم ولو مبساعدة الغري فيأيت 

به.

اجلواب: إذا مل يتمّكن من القيام أو الجلوس أو 

االضطجاع فيصّل مستلقياً، مع مراعاة سائر األمور 

الواجبة األخرى التي يقدر عليها

1.عدم متّكنه من الغسل أو الوضوء أو التيّمم؟

دراسة حالة 

)استفتاء(

جريح يف غرفة 

العناية بوعيه التاّم، 

إال أنه عاجز عن 

الحركة بسبب وصله 

باألجهزة الطبية 

لرضورة العالج. ما 

حكم صالته عىل 

الفروض اآلتية:



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 ُيتقن النطق ال�سحيح في ال�سالة.    1

 يتعــّرف اإلــى كيفّية ت�أديــة الركوع وال�ســجود ح�ل    2

العجز.  

 يفهم بع�س الأحك�م المتعلِّقة ب�سالة الق�س�ء.     3

أحكام الصالة)2(

الدرس الخامس عشر





سرنطق سرصحيح في سرصالة

استفتاءات اإلمام الخامنئي{:
�سيب في المعركة واأّثر ذلك في نطقه. م� حكم قراءته واإتي�نه ب�لذكر 

ُ
ال�ص��وؤال: �ســخ�س اأ

في ال�سالة اإذا ك�ن:

1. ق�درًا على النطق ببع�س الحروف وع�جزًا عن النطق ببع�سه� الآخر؟

2. ينطق الحروف ب�سكل غير �سليم ولكّنه� تكون متمّيزة؟

3. ينطق الحروف ب�سكل غير وا�سح بحيث اأّن ال�س�مع له ي�سعب عليه تمييزه�؟
اجلواب:

1. اإذا ك�ن ع�جــزًا عــن النطق به� فحكمه حكم الأخر�ــس، في�أتــي بم� يقدر على النطق به 

وُيحّرك ل�س�نه فيم� يعجز عنه مع الإ�س�رة بيده اإليه� بمقداره�. 

2. اإذا ك�ن قــ�درًا علــى النطــق بهــ� ولكن مع اللحن والخطــ�أ، ف�إن اأمكنــه التعّلم ال�سحيح 

فيجب عليه ذلك، واإن لم يمكنه الت�سحيح اأ�ساًل فيقروؤه� كم� يقدر عليه�. 

3. المنــ�ط هــو خــروج الحــرف مــن مخرجــه ال�سحيح بح�ســب اأهــل اللغة، ول فــرق بين 

تمييزه� لدى ال�س�مع وعدمه م� دامت تخرج �سحيحة. 

أعاام سرسجود

استفتاءات اإلمام الخامنئي{:
�ص��وؤال1: اإذا عجــز عــن و�ســع الجبهــة على الأر�ــس ح�ل ال�ســجود من جلو�ــس، ولكّنه ك�ن 

متمّكنً� من و�سع الجبهة على م� ي�سّح ال�سجود عليه ح�ل الجلو�س على الكر�سي، كيف ي�سجد؟
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الجواب: في مفرو�س ال�ســوؤال اإذا ك�ن يمكنه و�سع الم�ســ�جد ال�ســّتة الأخرى على الأر�س 

فيجــب ذلــك، وينحنــي براأ�ســه ب�لمقدار الممكن، وي�سع ال�ســجدة على �ســيء مرتفع وي�ســجد 

عليهــ�، واإن لــم يتمّكن من ال�ســجود على ال�ســيء المرتفــع اأي�سً� رفع ال�ســجدة اإلى جبهته على  

الأحوط. واإذا لم يمكنه الجلو�ــس على الأر�س، ف�إن اأمكنه الجلو�ــس على كر�ســي ونحوه وو�سع 

ال�ســجدة علــى �ســيء مرتفــع وال�ســجود عليه� مــع و�سع الم�ســ�جد ال�ســتة على الأر�ــس اأو على 

الكر�ســي فهو، واإن لم يمكنه ال�ســجود على ال�ســجدة انحنى ب�لمقدار الممكن وو�سع ال�ســجدة 

علــى جبهتــه علــى الأحوط، واإن لــم يمكنه النحن�ء اأ�ســاًل اأوم�أ اإليه براأ�ســه اإن اأمكن مع و�سع 

ال�سجدة على جبهته على الأحوط، واإن لم يمكنه الإيم�ء براأ�سه فبعينيه.

دراسة حالة )استفتاء(:

�صوؤال4: جريح أصيب بشلل تاّم، وأصبح عاجزاً عن القيام والجلوس بنفسه، ولكن لو قام شخص 

بوضعه عىل الكريس الخاّص باملعّوقني فإنّه يتمّكن من االنحناء بقصد الركوع وهو جالس، ومن السجود 

عىل يشء مرتفع مبستوى موضع جلوسه. فهل يُصّل وهو مستلق أم يلزم عليه الصالة عىل الكريس؟

اجلواب:

إذا أمكنه الجلوس عىل الكريس فهو مقّدم عىل االستلقاء، وعليه فبالنسبة للركوع، فإن 

كان ميكنه القيام ولو باالستناد إىل يشء أو مبعونة الغري فريكع عن قيام، وإن مل ميكنه 

القيام أصالً ولو بالنحو املذكور فيجلس عىل الكريس ويركع وهو عىل الكريس، وإن مل ميكنه 

االنحناء أصالً ركع باإلمياء.

وأّما السجود، فإن أمكنه الجلوس عىل األرض ووضع املساجد الستّة عليها فيجب ذلك 

وينحني برأسه باملقدار املمكن ويضع السجدة عىل يشء مرتفع ويسجد عليها، وإن مل 

ميكنه ذلك رفع السجدة عىل األحوط وجوباً إىل جبهته. وإن مل ميكنه الجلوس عىل األرض 

فيجلس عىل كريس ونحوه ويضع السجدة عىل يشء مرتفع ويسجد عليها مع وضع 

املساجد الستّة عىل األرض أو الطاولة أو الكريس، وإن مل ميكنه ذلك انحنى إىل السجود 

باملقدار املمكن ووضع السجدة عىل جبهته عىل األحوط. وإن مل ميكنه االنحناء أصالً أومأ 

إليه برأسه إن أمكن وإاّل فبعينيه ثّم وضع السجدة عىل جبهته عىل األحوط.
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صالة سرقضاء

استفتاءات اإلمام الخامنئي{:
غمي على رجل من ال�سب�ح اإلى الليل فهل يجب عليه اأن يق�سي �سالته؟ 

ُ
ال�صوؤال1: اأ

الجواب: ل يجب ق�س�وؤه� اإذا لم يكن اإغم�وؤه بفعله.

، هل 
(1(

ال�ص��وؤال2: مــ� يتعــ�رف الآن ب�لموت الدم�غي اأو ال�ســريري والذي ي�ســتمر ل�ســنوات

يجب ق�س�ء ال�سالة عن ال�سخ�س الميت �سريريً� طول هذه المّدة؟ 

الجواب: ل يجب الق�س�ء في مفرو�س ال�سوؤال. 

ال�صوؤال3: هل يجوز ق�س�ء ال�سلوات الف�ئتة من جلو�س؟ 

الج��واب: ل ي�ســّح ذلــك اختي�رًا، بل الأحوط لذوي الأعذار ت�أخيــر الق�س�ء اإلى زم�ن رفع 

العذر اإل اإذا علم ببق�ئه اإلى اآخر العمر اأو خ�ف من مف�ج�أة الموت لظهور اأم�راته.

دراسة حالة )استفتاء(:

ال�صوؤال4: شخص ُجِرح يف رأسه وقد أُصيب جزء من مّخـه، وعىل أثر ذلك أُصيبت يده ورجله اليرسى 

ولسانه بالشلل، وكذلك فإنّه نيس كيفية الصالة وال يستطيع تعلّمها، ولكن يستطيع متييز أجزاء الصالة 

املختلفة بالقراءة من الكتاب، أو من خالل استامع رشيط التسجيل، ويف الوقت الحارض لديه مشكلتان 

بالنسبة للصالة: األوىل أنّه ال يستطيع تطهري موضع البول وال التوّضؤ، والثانية مشكلة القراءة يف الصالة، 

فام هو حكمه؟ وكذلك ما هو حكمه بالنسبة للصلوات التي فاتته ملدة ستة أشهر تقريباً؟

اجلواب:

ال ترض نجاسة البدن، إذا مل يتمّكن من تطهريه ولو مبعونة اآلخرين، بصالته، فإن استطاع 

ولو مبساعدة اآلخرين أن يتوّضأ أو يتيّمم فيجب أن يُصّل عىل أّي نحو يستطيع، ولو كان 

ذلك مبساعدة االستامع للرشيط، أو النظر إىل الكتابة وأمثال ذلك، والصلوات املاضية التي 

فاتته يجب قضاؤها إالّ ما فاته عىل أثر اإلغامء املستغرق لتامم الوقت.

)1)  هكذا ورد في ال�سوؤال، والظ�هر ال�سوؤال عن م� يعرف بـ)الكوم�(، واإل ف�إّن الموت الدم�غي ل ي�ستمّر لأ�سهر اأو اأ�س�بيع 
ف�ساًل عن ال�سنوات. 





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 يتعــّرف اإلــى بع�ــس اأحــك�م ال�ســوم بخ�سو�ــس    1

المر�س.  

 يتعّرف اإلى بع�س اأحك�م الحّج.     2

 يلّخ�س الأحك�م الطبّية في ح�لت المر�س.    3

الصوم - الحّج - 
الخمس- مسائل طبية

الدرس السادس عشر





صوم سرجليح

استفتاءات اإلمام الخامنئي{: 

حالة جريح:
�ص��وؤال1: جريــح فــي غرفــة العن�ية بوعيــه التــ�ّم، اإل اأّنه ع�جــز عن الحركة ب�ســبب و�سله 

ب�لأجهــزة الطبيــة ل�ســرورة العــالج. م� حكم �سي�مــه على فر�س: عــدم تمّكنه من الغ�ســل اأو 

التيّمم بدًل عن الحدث الأكبر؟

الجواب: ي�سّح �سومه.

االحتقان باإلبر في حال الصوم

5. األحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن اإلبر التي تُعطى عن طريق الوريد. 

4. اإلبرة املقّوية لألعصاب مفطّرة عىل األحوط حتى يف العضل. 

3. إبرة البنج يف العضل ليست من املفطّرات، نعم لو حصل اإلغامء بسببها فحكمها حكم اإلغامء املتقّدم. 

2. األحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن الحقن باإلبر املغّذية أو املقّوية مطلقاً

االحتقان باإلبر يف حال الصوم

1. إبرة اإلنسولني ملرىض السكري ليست من املفطّرات إذا أخذها يف العضل.
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أعاام سرحج

استفتاءات اإلمام الخامنئي{: 
ال�ص��وؤال1: جريــح ع�جــز عن الم�ســي، وي�ســتعمل كر�ســيً� متحــّركً�، ويحت�ج اإلى م�ســ�عدة 

الآخرين للجلو�س على الكر�سي والنزول عنه، هل يجوز له ا�ستئج�ر �سخ�س للحّج ني�بة عنه؟ 

وهل يجوز ذلك للم�سلول ب�سكل ت�ّم بحيث يعجز عن تحريك كّل اأطرافه؟

الج��واب: ل ت�ســّح الني�بــة عن ال�ســخ�س الحي في الحــّج الواجــب اإل اإذا ك�ن ع�جزًا عن 

الذهــ�ب والح�ســور اإلــى هن�ك تم�مــً�، ومع اإمك�نــه الذه�ب والح�ســور في�أتــي ب�لأعم�ل التي 

يمكنه مب��سرته� وي�ستنيب في غيره�.

ال�صوؤال2: كيف يتّم اأداء من��سك الحّج ب�لن�سبة لالإخوة الجرحى في الح�لت الآتية:

اأ ـ الع�جز عن الم�سي. 

بـ  الع�جــز عــن رمي الجمرات ب�ســبب ال�ســلل اأو قطع اليدين اأو اإحداهمــ� بحيث ل يمكنه 

رمي الجمرات. 

ت ـ ف�قد الب�سر. 

ث ـ العجز الت�ّم بحيث ل يمكنه الذه�ب للحّج مطلقً�، �سواء اأك�ن الحج واجبً� عليه اأو ك�ن 

هو يرغب ب�لذه�ب للحج.

الجواب:

مع اإمك�ن ذه�به وح�سوره اإلى هن�ك؛ في�أتي ب�لأعم�ل التي يمكنه مب��ســرته� وي�ستنيب  اأ. 

في غيره�.

اإذا عجز عن الرمي ي�ستنيب فيه. ب. 

ف�قــد الب�ســر مــع اإمــك�ن ذه�بــه وح�ســوره اإلــى هنــ�ك، في�أتــي ب�لأعم�ل التــي يمكنه  ج. 

مب��سرته� بنف�سه ولو بمعونة الغير وي�ستنيب غيره�.

مــع العجــز عــن الذه�ب والح�سور تجوز ال�ســتن�بة عنه، بل لو ك�ن ذلك بعد ا�ســتقرار  د. 

الحّج عليه فتجب ال�ستن�بة عنه.
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سرخمس

استفتاءات لإلمام الخامنئي{ :

رواتب ومخّصصات الجرحى

ال�صوؤال1: املبالغ التي يتلّقاها اإلخوة الجرحى من مؤّسسة الجريح شهرياً، والتي هي عبارة عن راتبهم 

أو عوض راتبهم الذي كانوا يحصلون عليه بدل خدمتهم يف املؤّسسة الجهادية قبل إصابتهم، وال يطلب 

منهم أّي عمل مقابل الراتب الشهري فهم بحكم املحالني عىل التقاعد عملياً، هل يجب فيها الخمس؟

اجلواب: إذا كان ما يُعطى إليهم من أموال مقابل العمل فحكمه حكم الراتب الشهري، 

وإذا مل يكن يف مقابل العمل فال خمس عليهم فيه.

ال�ص��وؤال2: هل يتعّلق الخم�ــس ب�لم�ل الذي تدفعه �ســرك�ت الت�أمين، وفقً� للعقد معه� على 

ن عليه؟ الخ�س�رة، اأو الجروح التي يتعّر�س له� الموؤمَّ

ن عليه. الجواب: ل خم�س في م�ل ال�سم�ن الذي تدفعه �سرك�ت الت�أمين اإلى الموؤمَّ

حيلوا على التق�عد ول زالوا ي�أخذون الراتب اإلى الآن، هل يجب عليهم 
ُ
ال�ص��وؤال3: الذين اأ

اأداء خم�س الحقوق التي ي�أخذونه� �سنويً�؟

الج��واب: ل خم�ــس فــي مــ�ل التق�عد اإل م� ك�ن مــن حقوق المتق�عد مّم� ُح�ِســم من راتبه 

ال�ســهري اأثن�ء ا�ســتغ�له ب�لوظيفة والعمل، ثّم ُدفع له بعد التق�عد وهذا في �سورة زي�دته عن 

موؤونة �سنته.

ة للت�أمين على حي�ته  ال�ص��وؤال4: هل ي�ســتطيع الأخ الجريح التع�قد مع �ســركة ت�أمين خ��سّ

مــع اإخف�ء اإ�س�بته عن ال�ســركة، لأّن ال�ســركة قــد ترف�س التع�قد معه اأو ترفــع قيمة العقد في 

ح�ل علمت ب�إ�س�بته؟

الج��واب: يجــب العمل على طبق القوانين والمقّررات وال�ســروط الت�بعة ل�ســركة الت�أمين، 

ومع التخّلف عنه� ل ي�ستحّق الم�ل المّتفق عليه.
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عام سرنظل وسرلمس عال سرعالج

1. إذا ُوِجد الطبيب املامثل يف الجنس فال تجوز مراجعة الطبيب غري املامثل مع استلزامها للنظر واللمس 

املحرمني، إال إذا كانت املسألة رضورية وتوقّف العالج عىل غري املامثل باعتباره أكرث خربًة، فيجوز ذلك 

ويقترص عىل مقدار الرضورة فقط. 

مراجعة الطبيب أو الطبيبة يف العالج

2. إذا أمكن العالج من وراء الثياب أو مع لبس القّفازات ال يجوز اللمس ألنّه ال يوجد عند ذلك رضورة 

إىل اللمس.  

3. إذا أمكن العالج والفحص من دون النظر إىل الجسد أو أمكن الفحص من خالل النظر يف املرآة فال يجوز 

عندها النظر مبارشة ألنّه ال يوجد رضورة عند ذلك. 

استفتاءات اإلمام الخامنئي{: 
الطبيــب/ لم�ــس  جــواز  فــي  �ســرطً�  ُتعتبــر  التــي  ال�ســرورة  معنــى  مــ�  ال�ص��وؤال1: 

 الطبيبــة للرجــل اأو النظــر اإلــى مــ� يحــرم النظــر اإليــه مــن الج�ســد؟ ومــ� هــي حدودهــ�؟

الجواب: المراد ب�سرورة اللم�ــس والنظر في مق�م العالج، توّقف ت�ســخي�س المر�س وعالجه 

عليهم� عرفً�، ويرجع في حدوده� اإلى مقدار التوّقف والح�جة.

ال�صوؤال2: هل يجوز للطبيبة الك�سف على عورة الرجل المري�س ولم�سه� من اأجل الفح�س 

وت�سخي�س المر�س اأو للعالج؟: 

الج��واب: ل يجــوز لهــ� ذلــك اإّل اإذا توّقفــت �ســرورة العالج عليــه، فيجوز حينئــٍذ بمقدار 

ال�سرورة.
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 (1(
ال�ص��وؤال3: هــل يجــوز للمري�ــس )الرجــل والمراأة( الرجــوع اإلــى الطبيب غيــر المم�ثل

فــي حــ�ل كونه اأحــذق من غيره، واحتم�ل ت�ســخ�سيه للمر�ــس وعالجه اأكبر فيــه من الطبيب 

المم�ثل، مع كون الرجوع اإليه ي�ستلزم النظر واللم�س المحّرمين؟

الج��واب: ل يجــوز مراجعة غيــر المم�ثل اإذا ك�ن فيه النظر واللم�ــس المحّرمين، نعم اإذا 

توّقفت �سرورة العالج عليه فيجوز بمقدار ال�سرورة فقط، هذا اإذا تعّذرت اأو تع�ّسرت مراجعة 

المم�ثل الذي فيه الكف�ءة اأو ا�سطّر اإليه.

 ال�ص��وؤال4: هل يجوز للطبيب لم�ــس ج�ســد المراأة والنظر اإليه في موارد المع�لجة الطبية؟

الج��واب: مــع ال�ســرورة اإلــى ذلــك، لتوّقــف العالج على ك�ســف الج�ســد اأم�م الطبيب للم�ســه 

ونظره، وعدم تي�ّسر العالج بمراجعة المراأة الطبيبة، ل ب�أ�س فيه.

ال�ص��وؤال5:  لقي��ــس النب�ــس )�سغــط الــدم( واأمث�لــه، مّمــ� ل بــّد فيــه مــن لم�ــس بــدن 

قي�مــه  اأثنــ�ء  الطّبّيــة  القّفــ�زات  يلب�ــس  اأن  المم�ثــل  غيــر  �ــس  للممرِّ اأمكــن  لــو  المري�ــس، 

 بهــ�، فهــل يجــوز لــه ذلــك مــن دون القّفــ�زات )مــ� يلب�ســه الطبيــب بيديــه عنــد العــالج(؟

الجواب: مع اإمك�ن اللم�ــس من وراء الثوب اأو مع لب�ــس القّف�زات في مق�م العالج، ل �سرورة 

اإلى لم�س بدن المري�س غير المم�ثل، فال يجوز.

)1)  وذلك ب�أن يرجع الرجل المري�س للطبيبة، وترجع المراأة المري�سة للطبيب.





أحكام السفر الشرعي

المحور الرابع





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

يعّرف الق�سر والتم�م في ال�سطالح.     1

يتبّين اأحك�م الم�س�فة ال�سرعية في ال�سفر.    2

يتعّرف اإلى كيفية ح�س�ب الم�س�فة.     3

 

شروط السفر (1)

الدرس السابع عشر





 سرملسد من سرقصل وسرتمام

1. يتحّقــق الق�ســر للم�ســ�فر اّلــذي تتوّفــر لــه ثم�ني �ســرائط، فت�سيــر كّل �ســالة رب�عّية 

)الظهــر والع�ســر والع�ســ�ء( ركعتيــن، وتبقى �سالتــ� ال�سبح والمغرب علــى ح�لهم�.  

فيكون مجموع الفرائ�س اليومّية اإحدى ع�سرة ركعة. 

2. يجــب الإتمــ�م علــى الح��سر المتواجد فــي وطنه وم� في حكم الوطن، وعلى الم�ســ�فر 

اّلذي يلحقه حكم الح��سر ك�لذي ق�سد الإق�مة ع�سرة اأّي�م ف�س�عدًا في مك�ن واحد، 

وتكون �سالته تم�مً�. 

3. وت�ســقط ن�فلت� الظهر والع�سر، وُيوؤتى ب�لُوَتْيَرة )ن�فلة الع�ســ�ء( برج�ء المطلوبّية على 

، وتبقى النوافل الب�قية على ح�له�. 
(1(

الأحوط

شلوط سرسهل سرشلعّي

يتحّقق ال�سفر ال�سرعّي اّلذي تق�سر فيه ال�سالة اإذا توّفرت ثم�نية �سروط، وهي:

ل: قطع المسافة المعتبرة شرعًا: الشرط الأوَّ
1. مقدار الم�س�فة: وهي ثم�نية فرا�سخ، وت�س�وي خم�سة واأربعين كيلومترًا.

)1)  الإم�م الخ�منئي{: ت�سقط ن�فلة الع�س�ء في ال�سفر اأي�سً� ولكن ل م�نع من الإتي�ن به� رج�ًء.
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أ- املسافة االمتداديّة، 

بأن يكون الذهاب 

وحده، أو اإلياب 

وحده، مسافة رشعيّة 

)٤٥ كلم(. ويف هذه 

الصورة يجب قرص 

الصالة مع عدم القاطع.

ب- أن يكون الذهاب 

نصف املسافة املعتربة 

أو أكرث، ونصفها أو 

أكرث إياباً، ويسّمى 

يف اصطالح الفقهاء 

بالتلفيق. ويف هذه 

الصورة يتحّقق السفر 

الرشعّي، ويجب القرص 

مع عدم القاطع.

ج- أن يكون الذهاب 

أكرث من نصف املسافة، 

وأقّل من نصفها إياباً، 

بحيث يشّكل املجموع 

)٤٥ كلم( أو أكرث. ويف 

هذه الصورة يجب 

القرص مع عدم القاطع.

د- أن يكون أقّل من 

نصف املسافة ذهاباً، 

وأكرث من نصفها إياباً، 

بحيث يبلغ املجموع 

املسافة الرشعيّة أو 

أكرث. ويف هذه الصورة 

يجب اإلمتام يف الصالة.

القاعدة يف التلفيق لوجوب القرص: أن ال يقّل الذهاب عن نصف املسافة املعتربة )5 22(، مع 

بلوغ مجموع الذهاب واإلياب املسافة الكاملة أو أكرث، وإن كان اإلياب أقّل من نصف املسافة.

2 - تحّقق املسافة:

تتحّقق املسافة املعتربة يف أربع صور، واحدة منها ال تعترب سفراً 

رشعّياً، وهي:

: البلد اإّم� كبير جدًا واإّم� غير ذلك. فهن� �سورت�ن:
(1(

3. مبداأ ح�س�ب الم�س�فة

:
(2(

اأ. البلدان الكب�ر الخ�رقة للع�دة )مثل طهران(، فيه� �سورت�ن

الأولى: اإذا ك�نت الأحي�ء منف�سلة، يكون مبداأ ح�س�ب الم�س�فة من اآخر المحّلة )الحّي(.

الثانية: اإذا ك�نت الأحي�ء مّت�سلة، فيكون المبداأ من المنزل.

)1)   الإم�م الخ�منئي {: ل فرق في ح�ســ�ب الم�ســ�فة من �ســور البلد اإذا ك�ن له �ســور اأو اآخر بيوت البلد اإذا لم يكن له 
�سور بين البلدان الكبيرة الخ�رقة للع�دة وغيره�. 

)2)  الإمــ�م الخ�منئــي {: ل فــرق فــي اأحك�م الم�ســ�فر ول فــي ق�سد التوّطن ول فــي ق�سد اإق�مة الع�ســرة بين المدينة 
ة والبق�ء مّدة في تلك  الكبيــرة والمــدن المتع�رفــة، بل مع ق�سد التوّطن في المدينة الكبيرة من دون تعيين محّلة خ��سّ

المدينة يجري في حّقه حكم الوطن.
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ب. البلدان الأخرى، فيه� �سورت�ن اأي�سً�، وهي:

الأولى: اإذا ك�ن له� �سور، ف�لمبداأ من �سوره�.

.
(1(

الثانية: اإذا لم يكن له� �سور، فمبداأ ح�س�ب الم�س�فة من اآخر البيوت

4. الإنك�ص��اف اأثناء ال�ص��ير اأنها م�ص��افة: لو ك�ن ق��سدًا للذه�ب اإلى بلد، وك�ن �ســ�ّكً� في 

قطع الم�ســ�فة ال�ســرعّية، اأو ك�ن معتقدًا عدم كونه م�س�فة، ثّم انك�سف في اأثن�ء ال�سير 

ر واإن لم يكن الب�قي م�س�فة. كونه م�س�فة، ف�إّنه يق�سّ

األول: العلم الوجدايّن الحاصل من التجربة ونحوها.

الثاين: البيّنة، وهي شهادة عدلني. ولو شهد العدل الواحد 

فاألحوط وجوباً الجمع بني القرص والتامم.

الشك يف املسافة: مع الشّك أو الظّن يف بلوغ املسافة يبقى عىل 

التامم. واألحوط وجوباً السؤال ونحوه إن مل يستلزم الحرج.

 تثبت املسافة بأحد أمرين:

5. ثبوت املسافة:

6. الخط�أ في تقدير الم�س�فة: يوجد هن� ح�لت�ن:

ر، ثّم ظهر عدمه� وجبت الإع�دة في  الأولى: لو اعتقد كون ال�ســفر م�ســ�فة �ســرعّية فق�سّ

الوقت وخ�رجه. 

الثانية: ولو اعتقد اأّن ال�ســفر لي�ــس م�ســ�فة �ســرعّية ف�أتّم، ثّم ظهر كونه م�ســ�فة، ف�إن ك�ن 

النك�س�ف في الوقت وجبت الإع�دة، واإن ك�ن خ�رجه ف�لأحوط وجوبً� الق�س�ء. 

)1)  الإمــ�م الخ�منئــي {: المنــ�ط فــي ح�ســ�ب الم�ســ�فة هو المقــدار الف��سل بين بلد ال�ســفر وبلد المق�سد، فح�ســ�ب 
الم�س�فة من اآخر بيوت بلد ال�سفر اأو �سوره اإلى اأول بيوت بلد المق�سد اأو �سوره.
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يتحّقق القرص للمسافر الّذي تتوفّر له مثاين رشائط، فتصري كّل صالة رباعيّة )الظهر 

والعرص والعشاء( ركعتني، وتبقى صالتا الصبح واملغرب عىل حالهام. فيكون مجموع 

الفرائض اليوميّة إحدى عرشة ركعة.

لو اعتقد كون السفر مسافة رشعيّة فقرّص، ثّم ظهر عدمها وجبت 

اإلعادة يف الوقت وخارجه.

ولو اعتقد أّن السفر ليس مسافة رشعيّة فأتّم، ثّم ظهر كونه مسافة، 

فإن كان االنكشاف يف الوقت وجبت اإلعادة، وإن كان خارجه 

فاألحوط وجوباً القضاء.

البلدان الصغرية

البلدان الكبرية 

الخارقة للعادة

ثبوت املسافة

أ- أن تكون املسافة االمتدادية مسافة رشعيّة )٤٥ كلم(.

ب ـ التلفيق يف املسافة الرشعية بني الذهاب واإلياب. الذهاب: 5 22/

إلياب: 5 22

ج ـ أن يقطع أكرث من نصف املسافة ذهاباً، وأقّل من نصفها إياباً، 

بحيث يشّكل املجموع )٤٥ كلم( أو أكرث. 

 تحّقق

 املسافة

إذا كانت األحياء منفصلة، يكون مبدأ الحساب للمسافة من آخر املحلّة

إذا كان لها سور، فاملبدأ من سورها.

إذا مل يكن لها سور، فمبدأ حساب املسافة من آخر البيوت

األول: العلم الوجدايّن الحاصل من التجربة ونحوها.

الرشط 

ل:  الأوَّ

املسافة 

الرشعية

إذا كانت األحياء متّصلة، فيكون املبدأ من املنزل 

البلد إذا كان له  اإلمام الخامنئي: ال فرق يف حساب املسافة من سور 

الكبرية  البلدان  بني  سور  لها  يكن  مل  إذا  البلد  بيوت  آخر  من  أو  سور 

الخارقة للعادة وغريها.

البيّنة، وهي شهادة عدلني.

الخطأ يف تقدير 

املسافة



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

1. يتعّرف اإلى �سرط ق�سد قطع الم�س�فة.  

د ال�ســور فــي ح�لــة الترّدد في ال�ســتمرار  2. يعــدِّ

وعدمه.  

3. يمّيز بين ال�سفر الج�ئز والمحّرم.  

شروط السفر (2) 

الدرس الثامن عشر





شلوط سرسهل ج تابعج

الشرط الثاني: قصد قطع المسافة:

1 - يعترب يف القرص قصد قطع املسافة املعتربة من أّول السري. فلو قصد قطع ما دون 

املسافة، وبعد الوصول إىل املقصد أو قبله، قصد مقداراً آخر، فيه صورتان:

ويف اإلياب إن كان مسافة امتداديّة يقرّص. وإن مل يكن مسافة يتّم.

أ- إن كان الباقي نصف املسافة املعتربة 

أو أكرث، ويشّكل مع اإلياب مسافة كاملة، 

فيقرّص.

ب- إن مل يكن الباقي وحده مبقدار النصف، 

بل كان أقّل، فيتّم، وال يضّم ما مىض مع ما 

بقي.

2. لــو قطــع الم�ســ�فة بــدون ق�سد )كمن طلــب �سيدًا، ولم يــدِر اأين م�ســيره(، يجب عليه 

ر اإن ك�ن م�س�فة وحده، واإن لم يكن م�س�فة يتّم. الإتم�م في ذه�به، وفي الإي�ب يق�سّ

3. ل يعتبر ال�ســتقالل في ق�سد الم�ســ�فة، بل يكفي الق�سد من جهة التبعّية، ب�ســرط اأن 

ر في �سالته،  يعلم الت�بع اأّن متبوعه ق��سد لقطع الم�ســ�فة. ف�إن علم الت�بع بذلك ق�سّ

واإن لم يعلم الت�بع ذلك، اأو ك�ن الت�بع غ�فاًل عن ذلك اأو م� �س�به، يتّم في �سالته. ول 

يجب ال�ستخب�ر، كم� ل يجب على المتبوع الإخب�ر.

4. لو اعتقد الت�بع اأّن متبوعه لم يق�سد الم�س�فة، اأو �سّك في ذلك، ثّم علم في الأثن�ء اأّن 

ر،  المتبــوع ق��ســد لقطع الم�ســ�فة من اأّول ال�ســير، ف�إن ك�ن الب�قي م�ســ�فة وحده يق�سّ

واإن لم يكن م�س�فة يتّم.
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الشرط الثالث: استمرار القصد:

الرشط الثالث: 

استمرار القصد

نيّته  لو قصد قطع املسافة، وقبل بلوغها ترّدد يف االستمرار وعدمه، ثّم عاد إىل   - 3

األوىل، فيها صور:

لو قصد السفر إىل مكان خاّص، وكان مسافة رشعيّة، فعدل يف أثناء الطريق إىل    -2

مكان آخر، يبلغ ما مىض مع ما بقي مسافة رشعيّة، يقرّص, ألّن املراد من استمرار 

القصد هو قصد نوع السفر.

د- إن قطع شيئاً من الطريق حال الرتّدد، ومل يكن ما بقي مسافة وحده، ومل يكن مع ما مىض مسافة )مع 

إلغاء املسافة املقطوعة حال الرتّدد( يجب التامم.

ج- إن قطع شيئاً من الطريق حال الرتّدد، ومل يكن ما بقي مسافة وحده، بل كان مسافة مع ما قطع قبل 

الرتّدد، برشط إلغاء احتساب ما قطعه حال الرتّدد، يقرّص.

ب ـ إن قطع شيئاً من الطريق حال الرتّدد، وكان ما بقي مسافة ولو ملفقة، بقي عىل القرص.

يشرتط قصده استمرار العزم والقصد عىل مواصلة السفر حتّى الوصول إىل املقصد.    -1

فلو عدل عن القصد قبل بلوغ )5 22 كلم(، أو ترّدد يف االستمرار، يتّم، وأّما ما صاّله 

قرصاً قبل العدول أو الرتّدد فهو صحيح، وال يجب إعادته وإن كان داخل الوقت. وإن 

كان العدول بعد بلوغ )5 22 كلم( بقي عىل التقصري ما مل يحصل قاطع.

أ- إن مل يقطع شيئاً من الطريق حال الرتّدد بقي عىل القرص، حتّى وإن مل يكن الباقي مسافة.

الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغًا)1):
ر، بل يجب عليه التم�م. 1. اإذا ك�ن ال�سفر مع�سية اأو مقّدمة لمع�سية ل يق�سّ

)1) �س�ئغً�: مب�حً�.
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ر، �سواء اأك�ن ال�سفر حرامً� لنف�سه ك�لفرار من الجه�د،  2. اإذا ك�ن ال�سفر مع�سية لم يق�سّ

اأم حرامً� لغ�يته )اأي اأن غ�ية ال�ســفر هي المع�سية( ك�ل�ســفر لقتل النف�ــس المحترمة، 

اأم للزن� اأم لل�سرقة، اأم لإع�نة الظ�لم في ظلمه، ونحو ذلك.

3. لي�س من ال�سفر الموجب للتم�م م� وقع المحّرم في اأثن�ئه مثل الغيبة، مّم� لي�س غ�يًة ل�سفره، 

 في غ�يته. 
ً
فيبقى على الق�سر، بل لي�ــس منه م� لو ركب داّبة مغ�سوبة و�ســ�فر �ســفرًا �ســ�ئغ�

.
(2(

 الجمع
ً
 واإن ك�ن الأحوط ا�ستحب�ب�

(1(
ل اإلى ترك واجب ومنه م� اإذا ك�ن ال�سفر لأجل التو�سّ

ــر اإذا ك�ن مجبــورًا فــي �ســفره، اأو ك�ن ق�ســده دفــع مظلمــة ونحوه من  4. الت�بــع للج�ئــر يق�سّ

الأغرا�س ال�سحيحة. واأّم� اإذا ك�ن من ق�سده اإع�نته في ظلمه، اأو ك�نت مت�بعته له مع�ونة 

للظ�لم في جهة ظلمه، اأو تقوية ل�سوكته مع كون تقوية �سوكته محّرمة، وجب عليه التم�م.

5. لــو ك�ن ابتــداء �ســفره مع�سية ثّم عــدل اإلى الط�عة، ف�إن ك�ن الب�قي م�ســ�فة ولو ملّفقة 

ر، ولو لم يكن الب�قي م�س�فة فيبقى على التم�م. ف�إّنه يق�سّ

6. الراجع من �ســفر المع�سية اإن ك�ن بعد التوبة، اأو ك�ن راجعً� لغ�ية غير المع�سية وهي 

ــر، واإن لم يتب، اأو رجع اإلى وطنــه بعد انته�ئه من  غيــر الرجــوع اإلــى وطنه، ف�إّنه يق�سّ

المع�سية وجب عليه التم�م.

7. ال�سفر لل�سيد:

اأ. ال�ســفر لل�سيــد لهــوًا )وهو م� لم يكــن الهدف منه القوت اأو التجــ�رة، بل الهدف مجّرد 

.
(3(

اللهو( يلحق ب�سفر المع�سية حكمً�، فيجب التم�م

ب. ال�سفر لل�سيد لأجل القوت يجب فيه التق�سير.

ج. ال�سفر لل�سيد للتج�رة الأحوط وجوبً� فيه الجمع بين الق�سر والتم�م.

)1) كم� اإذا ك�ن مديونً� و�س�فر مع مط�لبة الدائن وا�ستحق�قه الدين، واإمك�ن الأداء في الح�سر دون ال�سفر، ف�إّنه يجب فيه 
ل اإلى ترك الواجب. التم�م اإن ك�ن ال�سفر بق�سد التو�سّ

)2)  الإم�م الخ�منئي{: اإذا ك�ن ال�سفر لأجل ترك واجب اأو فعل حرام فهو �سفر مع�سية فيتّم فيه. ولو علم اأّنه لو �س�فر 
ف�سوف يترك بع�س الواجب�ت في �سفره ف�لأحوط وجوبً� ترك هذا ال�سفر، ومن �سفر المع�سية اأي�سً� م� اإذا ك�ن �سفره 

مب�حً� ولكن والديه يت�أّذي�ن منه.

)3)  الإم�م الخ�منئي {: ال�ســفر لل�سيد لهوًا لي�ــس في حّد نف�ســه من ال�ســفر للمع�سية مو�سوعً� )لي�ــس حرامً�(، ولكّنه 
ملحق به حكمً� )يجب الإتم�م فيه(. 
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الثاين: قصد قطع املسافة الرشعية

الثالث: استمرار القصد

الثالث: أن يكون  السفر سائغاً

ال يعترب االستقالل يف قصد املسافة، بل يكفي القصد من جهة التبعيّة، برشط أن يعلم 

التابع أّن متبوعه قاصد لقطع املسافة.

لو قطع املسافة بدون قصد )كمن طلب صيداً، ومل يدِر أين مسريه(، يجب عليه اإلمتام 

يف ذهابه. ويف اإلياب يقرّص إن كان مسافة وحده، وإن مل يكن مسافة يتّم.

يعترب يف القرص قصد قطع املسافة املعتربة من أّول السري.

السفر للصيد لهواً)وهو ما مل يكن الهدف منه القوت أو التجارة، بل الهدف مجرّد 

اللهو( يلحق بسفر املعصية حكامً، فيجب التامم. 

إذا كان السفر معصية أو مقدمة ملعصية ال يقرّص، بل يجب عليه التامم.

رشوط 

السفر 

الرشعي)2(

لو قصد قطع املسافة، وقبل بلوغها ترّدد يف االستمرار وعدمه، ثّم عاد إىل نيّته األوىل، 

فيها صور:

ب- إن قطع شيئاً من الطريق حال الرتّدد، 

وكان ما بقي مسافة ولو ملفقة، بقي عىل 

القرص.

أ- إن مل يقطع شيئاً من الطريق حال 

الرتّدد بقي عىل القرص، حتّى وإن مل يكن 

الباقي مسافة.

ج- إن قطع شيئاً من الطريق حال الرتّدد، 

ومل يكن ما بقي مسافة وحده، بل كان 

مسافة مع ما قطع قبل الرتّدد، برشط إلغاء 

احتساب ما قطعه حال الرتّدد، يقرّص.

د- إن قطع شيئاً من الطريق حال الرتّدد، 

ومل يكن ما بقي مسافة وحده، ومل يكن 

مع ما مىض مسافة )مع إلغاء املسافة 

املقطوعة حال الرتّدد( يجب التامم.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 يعرف اأحك�م قطع ال�سفر ب�لمرور على الوطن.     1

د طريقة احت�س�ب الإق�مة ع�سرة اأي�م.     2  يحدِّ

 يبّيــن اأحــك�م ال�ســالة فــي ح�لــة الإق�مة ع�ســرة    3

اأي�م.  

شروط السفر(3)

الدرس التاسع عشر





شلوط سرسهل ج تابع ج

الشرط الخامس: أن ال ينوي القاطع:
اإذا طــراأ علــى الم�ســ�فر اأحد الأمــور الآتية، ف�إّنهــ� تلغي الق�سر وغيره من اأحك�م ال�ســفر، 

وهذه الأمور ت�سّمى بقواطع ال�سفر. وهذه القواطع ثالثة:

القاطع الأّول: املرور بالوطن 

وال يشرتط الدخول فيه، أو الوصول إىل أّول البيوت، بل يكفي الدخول يف حّد الرتّخص. فإذا مّر املسافر 

أثناء طّي املسافة بوطنه، فإنّه يلحقه حكم الحارض. وال فرق يف انقطاع السفر بني النزول يف الوطن 

واملكث فيه، وبني مجرّد املرور فيه. فإن كان املسافر عاملاً منذ بدء سريه أنّه سيمّر يف وطنه قبل قطع 

املسافة فإنّه يتّم يف الطريق. ثّم بعد الوصول إىل وطنه والخروج منه يبدأ باحتساب املسافة من جديد. 

وال فرق يف الوطن بني األصّل واملستجّد.

1. تحديد الوطن: المراد ب�لوطن هو المو�سع اّلذي ي�ســكنه الإن�ســ�ن، وي�ســتقّر فيه ب�أحد 

المعنيين الت�ليين:

 ب�سرط عدم الإعرا�س عنه.
(1(

الأول: الم�سّمى ب�لوطن الأ�سلّي وم�سقط الراأ�س

والمراد ب�لوطن الأ�سلي المك�ن الذي ولد ون�ســ�أ وترعرع فيه مّدة من الزمن من بداية 

حي�ته.

)1) الإم�م الخميني } والإم�م الخ�منئي{: المراد بم�سقط الراأ�س والوطن الأ�سلي هو البلد اّلذي ولد ون�س�أ وترعرع 
فيه مدة من الزمن في بداية حي�ته.
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الث�نــي: الوطن الم�ســتجّد، وهو المك�ن اّلذي اّتخذه م�ســكنً� ومقــّرًا دائمً� له. ول يعتبر فيه 

ح�سول ملك، ول اإق�مة �ســّتة اأ�ســهر. بل ي�ســترط فيه الإق�مة بمقدار ي�سدق عرفً� اأّنه 

وطنــه وم�ســكنه. وفــي فترة عدم �ســدق الوطنّية ي�سّلــي ق�سرًا، بل قــد ي�سدق الوطن 

ب�ســبب طــول مــّدة البق�ء فيه، كم� اإذا بقي ع�ســرين �ســنة مثاًل في بلٍد م� مــن دون نّية 

.
(1(

ال�سكن فيه دائمً�، ول نّية تركه

2. لو اأعر�س عن وطنه، يزول و�سف الق�طعّية عنه.

3. يمكــن اأن يكــون لالإن�ســ�ن وطن�ن فعلّي�ن فــي زم�ن واحد. واأّم� الزائــد عنهم� ف�لأحوط 

.
(2(

وجوبً� الجمع فيه بين الق�سر والتم�م

وطن الزوجة واألوالد

1. زواج املرأة وانتقالها للعيش مع زوجها ال يرفع عن بلدها الذي هو وطنها األصل أو املستجّد عنوان 

الوطن، إالّ إذا أعرضت عنه. 

2. مجرّد الزواج ال يجعل وطن الزوج وطناً للزوجة قهراً فيمكنها أن تتّخذه وطناً لها كام تقّدم، وميكنها 

أن ال تتّخذه وطناً أيضاً.  نعم إذا كانت الزوجة تابعة لزوجها يف اإلرادة والعيش ومل تكن مستقلّة عنه 

يف ذلك فيكون الوطن املستجّد الّذي يتّخذه الزوج للسكن فيه مع زوجته وطناً لها أيضاً.  هذا برشط أن 

ال يكون هو الوطن االتّخاذّي الثالث وإاّل فمحّل إشكال)اإلمام الخامنئي: تقّدم أنّه ميكن اتخاذ أزيد من 

وطنني مستجّدين مع الصدق العريف(.  

3. األوالد إذا مل يكونوا مستقلنّي عن أبيهم يف اإلرادة والعيش فيكون اتّخاذ األب للوطن املستجّد وطناً 

لهم أيضاً بالرشط املتقّدم.  

)1)  الإم�م الخ�منئي{: ي�سدق عنوان الوطن الم�ســتجد اأي�سً� على المك�ن اّلذي ق�سد ال�ســكن فيه مّدة �ســبع �ســنوات 
من دون اأن يكون ذلك لأجل العمل فيه اأو التعّلم. وي�سدق اأي�سً� على المك�ن اّلذي ق�سد ال�ســكن فيه مّدة ثالثة اأ�ســهر 

في كّل ال�سنة دائمً�.

)2)  الإم�م الخ�منئي{: بل يمكن اأن يكون له اأزيد من وطنين م�ستجّدين فيم� اإذا �سدق عرفً� اأنه وطنه ب�أحد الأ�سب�ب 
اّلتي تقّدم بي�نه�.
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القاطع الثاني: العزم على إقامة عشرة أّيام متواليات، أو العلم ببقائه:
1ـ يكفي ع�سرة اأي�م بينه� ت�سع لي�ل، واإن لم يبداأ في اليوم الأّول من اأّوله يكفي تلفيقه من 

اليوم الح�دي ع�سر.

2ـ مبداأ اليوم طلوع الفجر الث�ني )ال�س�دق(.
3ـ ي�ســترط وحــدة محــّل الإق�مــة، فلــو ق�ســد الإق�مة فــي اأكثر مــن مك�ن لــم ينقطع حكم 

ال�سفر، بل يجب الق�سر.

4ـ لو ك�ن من نّيته الخروج عن حّد الترّخ�س اإلى م� دون الم�س�فة، ف�إن ك�ن الخروج مقدار 
�س�عتين اأو اأقّل بحيث ل يخرج به عن �سدق اإق�مة ع�سرة اأي�م في ذلك البلد عرفً�، فال 

ي�سّر بنّية الإق�مة، واأّم� الزائد على ذلك ففيه اإ�سك�ل ف�لأحوط وجوبً� الجمع معه بين 

ر. ، م� لم يخرج عرفً� عن الإق�مة فيق�سّ
(1(

الق�سر والتم�م

5ـ الت�بــع للغيــر اإن ك�ن ق��ســدًا للمقــ�م بمقــدار م� ق�ســده المتبوع، وك�ن المتبــوع ق��سدًا 
الإق�مة ع�سرة اأّي�م، فيه �سورت�ن:

الأولى: اإذا ك�ن الت�بع ع�لمً� بمقدار ق�سد المتبوع فيتّم.

ر. الثانية: اإذا لم يكن ع�لمً� بمقدار ق�سد المتبوع يق�سّ

6ـ لو عزم عىل اإلقامة عرشة أيّام، ثّم عدل عن قصده وقّرر املغادرة قبل ميّض األيّام العرشة، فيها ثالث صور:  

الأوىل: إن كان قد صىّل مع العزم عىل اإلقامة 

رباعيّة متاماً، يبقى عىل التامم، ولو كان ناوياً 
االرتحال بعد ساعة أو ساعتني.

الثانية: إن مل يكن قد صىّل رباعيّة متاماً، وإّن 

صىّل الصبح أو املغرب، يرجع بعد العدول إىل 
القرص.

الثالثة: لو صىّل رباعيّة متاماً مع الغفلة عن عزمه عىل اإلقامة، أو صالّها متاماً لرشف البقعة)1) بعد 

الغفلة عن نيّة اإلقامة، يرجع إىل القرص بعد العدول عن نيّة اإلقامة.

 ،P1) وذلك في اأم�كن التخيير الأربعة يتخّير الم�ســ�فر بين الق�سر والتم�م، وهي الم�ســجد الحرام، م�ســجد النبي(
م�سجد الكوفة، الح�ئر الح�سيني )على م�سرفه ال�سالم(.

)1)  الإمــ�م الخ�منئــي{: ل ي�ســّر ق�سد الخروج عن حّد الترخ�س اإلى م� دون الم�ســ�فة ال�ســرعية حين نية الإق�مة اإلى 
ر. مقدار �سبع �س�ع�ت في الأي�م الع�سرة، نعم اإذا ق�سد الأزيد من ذلك فال تنعقد الإق�مة بل يق�سّ
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7ـ لــو ق�ســد الإق�مــة في مك�ن، وا�ســتقّر حكم التم�م ب�إتي�ن �سالة واحــدة تم�مً�، ثّم خرج 

ب�سكل ع�ر�س اإلى م� دون الم�س�فة، وك�ن من نّيته الرجوع اإلى مك�ن الإق�مة من جهة اأّنه 

مــك�ن اإق�متــه ب�أن ك�ن رحله ب�قيً� فيه، فيجب عليه التم�م في الذه�ب، وفي المق�سد، 

وفي الإي�ب اإلى محّل الإق�مة، وفي محّل الإق�مة، م� لم ين�سى ء �سفرًا جديدًا.

8ـ لــو ق�ســد الإق�مــة في مك�ن، وا�ســتقّر حكم التم�م ب�إتي�ن �سالة واحــدة تم�مً�، ثّم خرج 

ب�ســكل ع�ر�س اإلى الم�ســ�فة، وك�ن من نّيته الرجوع اإلى مك�ن الإق�مة من جهة اأّنه اأحد 

المنــ�زل في �ســفره الجديد، فيجــب التم�م في الذه�ب والمق�ســد، ويجب الق�سر في 

الإي�ب وفي محّل الإق�مة.

9 ـ لو ق�سد الإق�مة في مك�ن م�، وا�ستقّر حكم التم�م، ثّم خرج ب�سكل ع�ر�س اإلى م� دون 

الم�ســ�فة، وك�ن متــرّددًا فــي العود اإلى مــك�ن الإق�مة، اأو ك�ن ذاهاًل عنــه، فيبقى على 

التم�م م� لم ين�سى ء �سفرًا جديدًا.

10 ـ  لــو لــم يق�سد الإق�مة ودخل فــي ال�سالة بنّية الق�سر، ثّم عدل اإلى الإق�مة في اأثن�ء 

ال�سالة، اأتّمه� تم�مً�.

11 ـ لو نوى الإق�مة ودخل في ال�سالة بنّية التم�م، ثّم عدل عن الإق�مة في اأثن�ء ال�سالة، 

فــ�إن ك�ن قبــل الدخــول فــي ركــوع الركعة الث�لثــة اأتّمهــ� ق�ســرًا، واإن ك�ن العــدول بعد 

الدخول في ركوع الركعة الث�لثة بطلت �سالته، ويعيده� ق�سرًا.

القاطع الثالث: البقاء ثالثين يومًا:
1. مــن بقــي ثالثيــن يومــً� في مــك�ن واحــد متــرّددًا، فحكمــه وجوب الق�ســر مــّدة الأّي�م 

الثالثين، وفي اليوم الواحد والثالثين يرجع اإلى التم�م واإن بقي مترّددًا. 

2. اإن ك�ن التــرّدد فــي اأكثــر من مك�ن ي�سّلي ق�سرًا.  مثــاًل: بقي 29 يومً� في بلد مترّددًا، 

ر في البلديــن، واإن زادت المّدة عن  ثــّم فــي بلــد اآخر بقي 29 يومً� متــرّددًا، ف�إّنه يق�سّ

ثالثين يومً�.

3. اإذا ح�ســل التــرّدد فــي اأّول ال�ســهر الهاللّي، فبعــد انته�ئه ي�سّلي تم�مــً�، حّتى ولو ك�ن 

ال�سهر ن�ق�سً� )29 يومً�(. 
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البقاء ثالثني يوماً يف مكان واحد مرتّدداً، فحكمه وجوب القرص مّدة األيّام 

الثالثني، ويف اليوم الواحد والثالثني يرجع إىل التامم وإن بقي مرتّدداً.

إن كان الرتّدد يف أكرث من مكان يصّل قرصاً. مثالً: بقي 92 يوماً يف بلد 

مرتّدداً، ثّم يف بلد آخر بقي 92 يوماً مرتّدداً، فإنّه يقرّص يف البلدين.

العزم عىل إقامة 

عرشة أيّام 

متواليات

وال يشرتط الدخول فيه، أو الوصول إىل أّول البيوت، بل يكفي الدخول 

يف حّد الرتّخص. فإذا مّر املسافر أثناء طّي املسافة بوطنه، فإنّه يلحقه 

حكم الحارض.

املراد بالوطن هو املوضع الّذي يسكنه اإلنسان، ويستقّر فيه سواء أكان 

وطناً أصلياً أو وطناً مستجداً. 

الزوجة واألوالد إذا مل يكونوا مستقلني يف اإلرادة والعيش فهم تابعون 

األب  وكذا وطن  الزوجة،  وطن  الزوج  وطن  يصدق عىل  ال  وإال  لألب، 

وطن لألبناء. 

أّوله  اليوم األّول من  ليال، وإن مل يبدأ يف  بينها تسع  أيّام  يكفي عرشة 

يكفي تلفيقه من اليوم الحادي عرش.

يشرتط وحدة محّل اإلقامة، فلو قصد اإلقامة يف أكرث من مكان مل ينقطع 

حكم السفر، بل يجب القرص.

يشرتط وحدة محّل اإلقامة، فلو قصد اإلقامة يف أكرث من مكان مل ينقطع 

حكم السفر، بل يجب القرص.

ث�لثً�: البق�ء 

ثالثين يومً�

الرشط 

الخامس: أن ال 

ينوي القاطع

املرور بالوطن





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

1. يتعّرف اإلى اأحك�م اّتخ�ذ ال�سفر عماًل.  

2. ي�سرح اأحك�م ال�سفر ال�سغلي.  

3. يبّين الموقف ال�سرعي للذين بيوتهم معهم.  

شروط السفر (4)

الدرس العشرون 





شلوط سرسهل ج تابع ج

الشرط السادس: أن ال يكون من اّلذين بيوتهم معهم:
كبع�س اأهل البوادي اّلذين يدورون في البراري، وينزلون في محّل الم�ء والع�ســب والكالأ، 

حون، واأ�سح�ب الفــن، اّلذين ك�نت من�زلهم  ولــم يّتخــذوا مقّرًا معينــً�، ومن هذا القبيل المالَّ

فيه� معهم. فيجب عليهم وعلى اأمث�لهم التم�م في �سيرهم المخ�سو�س. نعم، لو �س�فروا اإلى 

روا في �سالتهم. ولو �ســ�فر اأحدهم للبحث  مق�ســد اآخــر، من حــّج، اأو زي�رة، ونحوهمــ�، ق�سّ

عن منزل مخ�سو�س، اأو عن محّل الم�ء والع�ســب مثاًل، وك�ن يبلغ الم�ســ�فة، ف�لأحوط وجوبً� 

الجمع بين الق�سر والتم�م.

الشرط السابع: الوصول إلى محّل الترّخص:
1. ل ي�سّح التق�سير قبل الو�سول اإلى محل الترّخ�س.

2. المراد بحّد الترّخ�س: هو المك�ن اّلذي ل ي�سمع فيه اأذان البلد، اأو يتوارى عن الم�س�فر 

فيــه الجــدران واأ�ســك�له� )ل اأ�ســب�حه�(، فــ�إن ح�سلت العالمتــ�ن يبــداأ ب�لق�سر. ولو 

 وجوبً� الت�أخير حّتى 
(1(

تحّققــت عالمة واحدة مع العلم بعــدم تحّقق الأخرى، ف�لأحوط

تتحّقــق الث�نيــة، اأو يجمــع بين الق�سر والتم�م. ويعتبر اأن يكــون الخف�ء والتواري لأجل 

البعد ل لع�ر�س اآخر.

3. اإذا �س�فر من محّل الإق�مة اأو من محّل ترّدد فيه اأكثر من ثالثين يومً�، ف�لأحوط وجوبً� 

.
(2(

مراع�ة العالمتين معً�

)1)  الإم�م الخ�منئي{: يكفي عدم �سم�ع الأذان فقط.
)2)  الإم�م الخ�منئي{: الأحوط ا�ستحب�بً� مراع�ة العالمتين ولكن يكفي خف�ء الأذان وحده كم� تقدم.



دروس في الفقه 162

4. اإذا عــ�د الم�ســ�فر اإلــى وطنــه، اأو بلــد لــه حكم الوطــن، ف�لأحــوط وجوبــً� مراع�ة رفع 

.
(1(

العالمتين لنقط�ع حكم ال�سفر

5. الميــزان فــي خفــ�ء الأذان هــو خفــ�وؤه بحيــث ل يتمّيــز كونــه اأذانــً� اأو غيــره. والأحوط 

ا�ستحب�بً� مراع�ة الحتي�ط فيم� اإذا تمّيز كونه اأذانً� لكن ل يتمّيز بين ف�سوله.

6. لو �سّك في الو�سول اإلى حّد الترّخ�س بنى على العدم، في الذه�ب اأو الإي�ب.

الشرط الثامن: أن ال يّتخذ السفر عماًل له:
ال�سفر للعمل على اأنواع، وهي:

1. اأن يكــون ال�ســفر نف�ســه عماًل للم�ســ�فر، ك�ســ�ئق ال�ســّي�رة، والط�ئرة، والمعــ�ون لهم�، 

ومنهم اأ�سح�ب ال�ســفن والماّلحون اإذا لم يكن منزلهم داخل ال�سفينة، والت�جر اّلذي 

، ومن �ســغله ال�ســي�حة، ف�إّن ال�ســخ�س الذي يدور بعمله ولي�س لعمله 
(2(

يدور في تج�رته

مك�ن محّدد ومعّين فهو ملحق بمن عمله ال�سفر.

فيجب على هوؤلء واأمث�لهم اأن يتّموا ال�سالة في �ســفرهم اّلذي هو عمل لهم، ول م�نع 

من القي�م ب�لعمل الخ��ّس في �ســفر العمل بعد ق�س�ء العمل، ويبقون على التم�م، نعم 

رون في ال�سفر اّلذي لي�س عماًل لهم. يق�سّ

)1)  الإم�م الخ�منئي{: الأحوط ا�ستحب�بً� ذلك كم� تقدم.
)2)  ذكر الإم�م الخميني قد�س �سره في كت�ب ال�ستفت�ءات اأّن عنوان من يدور بعمله ي�سمل م�س�ديق عديدة من قبيل)انظر 

الم�سجر في الدر�س(:

ـ �س�عي البريد اّلذي ينتقل من مك�ن لآخر لتوزيع الر�س�ئل ونحوه�.

ـ المفّت�س اّلذي يذهب من مك�ن لآخر للتفتي�س في الدوائر ونحوه�.

ـ الم�سوؤول اّلذي يذهب من مك�ن لآخر لالإطالع والمراقبة على �سير العمل.

ـ الموّظف في الأحرا�س والغ�ب�ت اّلذي ينتقل من مك�ن لآخر لالإطالع والمراقبة والحم�ية ونحو ذلك.

ـ الموظف في دائرة الكهرب�ء اأو موؤ�س�سة المي�ه اّلذي يدور من مك�ن لآخر من اأجل تح�سيل الو�سولت اأو من اأجل ت�سليح 

الأعط�ل ونحو ذلك.

ـ الأ�سخ��س اّلذين يعملون في الدورّي�ت الع�سكرية والأمنية والذين ينتقلون من مك�ن لآخر.

ـ الأ�س�تذة اّلذين ينتقلون من مدر�سة لأخرى للتدري�س والتعليم.



163 شلوط سرسهل أشأ

املوظّف يف البيئة واألحراش والغابات الذي يتنّقل   

فيها للمراقبة ونحوها.

املسؤول الذي يتنّقل من مكان آلخر من أجل   

االطاّلع عىل العمل وإعطاء اإلرشادات الالزمة 

ملن يعمل لديه يف املناطق املختلفة.

املفتّش يف املؤّسسات واملدارس والرشكات   

الذي يتنّقل من مكان آلخر ألجل التفتيش.

العامل يف الدوّريات عىل الحدود الذي يتنّقل     

من موقع آلخر.

املسؤول يف رشكة املياه والكهرباء الذي يتنّقل     

من محطّة ألخرى يف املناطق من أجل اإلرشاف 

عىل العمل أو عىل العاّمل فيها.

عامل التصليحات الذي يحمل املعّدات معه ويدور   

فيها لتصليح األعطال يف القرى واملدن ونحوها.

ساعي الربيد الذي يدور عىل القرى واملدن   

لتوزيع الرسائل.

أمثلة عىل من يكون السفر عمالً له

2. اأن يكون ال�ســفر مقّدمة لعمله، كمن ي�ســ�فر اإلى منطقة محّددة ليعمل فيه�، ك�لأ�ســت�ذ 

والموظف وغيرهم�.

.
(1(

روا في �سالتهم الحكم: يجب عليهم اأن يق�سّ

، اأو م� �س�به ذلك.
(3(

 اأو التدريب
(2(

3. اأن يكون ال�سفر مقّدمة للعلم

الحكــم: يجــب عليهــم التق�سير في �سالتهم. فمــن اأق�م في منطقة �ســنوات طويلة لطلب 

ر م� لم ينِو الإق�مة. العلم ف�إّنه يق�سّ

)1)  الإم�م الخ�منئي{: من يكون ال�سفر مقّدمة لعمله ف�إّنه يتّم في �سالته.
)2)  الإم�م الخ�منئي{: ال�سفر لأجل طلب العلم مبنّي على الحتي�ط، ولكن يمكن للمكّلف الرجوع في هذه الم�س�ألة لمن 

يفتي ب�لتم�م مع مراع�ة الأعلم ف�لأعلم على الأحوط.

)3)  الإم�م الخ�منئي{: ال�سفر لأجل التدريب اإذا ك�ن قبل ال�سروع في العمل فحكمه حكم ال�سفر للدرا�سة والتعلُّم، واأّم� 
اإذا ك�ن بعد العمل فهو ك�ل�سفر ال�سغلي.
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م: المرور بمك�ن العمل ل ُيعّد ق�طعً� لل�سفر ك�لوطن والإق�مة، ولذلك اإذا مّر بمك�ن العمل 

من دون ق�سد العمل فيه، فيجب فيه التق�سير.

ق سرسهل سرشغلي؟
ّ

كيف يتحق
المدار في تحقق ال�ســفر ال�ســغلي هو �سدق اّتخ�ذ ال�ســفر عماًل و�ســغاًل له عرفً�، ويتحّقق 

 به، ول يحت�ج فــي ال�سدق اإلى تكّرر 
(1(

ذلــك ب�لعزم عليه مع ال�ســتغ�ل ب�ل�ســفر مقدارًا معتّدًا

 اأو مّرات، نعم يجب الق�سر في ال�ســفر الأّول مع �سدق العن�وين اأي�سً�. وكذا 
(2(

ال�ســفر مّرتين

يجــب الق�ســر في ال�ســفر ال�ســغلّي الأّول بعد البق�ء ع�ســرة اأّي�م في اأّي مك�ن ولــو دون نّية وفي 

ال�سفر الث�ني يتّم.

 أعاام سرسهل سرشغلي

1. مــن ك�ن �ســغله المــك�راة اأو ال�ســواقة اأو مــ� �ســ�به ذلــك، فــي ال�سيــف دون ال�ســت�ء، اأو 

، واأّم� اّلذين ي�ستغلون في خ�سو�س اأ�سهر 
(3(

ب�لعك�س، فيجب عليه التم�م في ح�ل �سغله

.
(4(

الحّج وم� �س�به فيجب عليهم الق�سر

.
(5(

ر 2. لو لم يكن ال�سفر عماًل له، لكن عر�س له ع�ر�س ف�س�فر اأ�سف�رًا عديدة يق�سّ

3. اإذا ك�ن وطنه في مك�ن، وعمله في مك�ن اآخر وك�ن بينهم� م�ســ�فة �ســرعّية )45كلم(، 

.
(6(

ر في مك�ن عمله وفي الطريق ولو تلفيقّية ف�إّنه يق�سّ

)1)  الإم�م الخ�منئي{: ي�ســترط في تحّقق عنوان العمل اأن يعمل ل�ســهرين على الأقّل في ال�ســنة �ســواء. اأك�نت متت�لية 
اأم متفّرقة.

)2)  الإم�م الخ�منئي{: ي�سترط تكرار ال�سفر ولو ب�أن ي�س�فر في ال�سهر مّرة واحدة، وي�سترط اأن ل يف�سل بين اأ�سف�ره 
ال�ســغلية ب�لبق�ء ع�ســرة اأي�م في مك�ن واحد. نعم من بداأ العمل حديثً� ي�سّلي ق�سرًا في ال�ســفر الأّول والث�ني ويتّم في 

الث�لث ولكن ب�ســرط اأن ل يف�سل بين هذه الأ�ســف�ر ال�ســغلية الثالثة بع�ســرة اأي�م فيم� بينه�. واأم� غير المبتدئ ب�لعمل 

ف�إّنه يتّم في اأ�ســف�ره ال�ســغلية م� لم يبق ع�ســرة اأي�م في مك�ن واحد، ف�إذا بقي كذلك ففي ال�ســفر ال�ســغلي الأّول بعده� 

ر وفي ال�سفر الث�ني يتّم. يق�سّ

)3)  الإم�م الخ�منئي{: يتّم في جميع اأ�سف�ره ال�سغلية فيم� اإذا ك�ن يعمل ل�سهرين على الأقّل في ال�سنة.
)4)  الإم�م الخ�منئي{: يتّمون في �سفرهم للحّج ونحوه مع تحّقق ال�سروط المتقدمة.

)5)  يتّم ب�ل�سروط المتقّدمة. 
)6)  تقّدم اأّنه يتّم في مك�ن عمله وفي محّل �سكنه وفي الطريق بينهم� اأي�سً�.
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أعاام سرمسافل

1.  حكم ال�سالة تم�مً� مك�ن الق�سر:

ه- أن يكون عاملاً بأصل الحكم، وجاهالً ببعض الخصوصيّات باملسافة املعتربة، فصالته باطلة، ويجب 

اإلعادة يف الوقت، وإن علم يف خارجه وجب القضاء.

د- أن يكون ناسياً لسفره فأتّم، فإن تذكّر يف الوقت وجبت اإلعادة، وإن تذكّر يف خارجه ال يجب عليه 

القضاء.

ج- أن يكون عاملاً بالحكم جاهالً باملوضوع )كام إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة، مع كونه مسافة( 

بطلت صالته، ووجبت عليه اإلعادة يف الوقت، والقضاء يف خارجه.

ب أن يكون جاهالً بأصل الحكم بأّن كان ال يعلم أّن حكم املسافر هو التقصري فأتّم، صّحت صالته وال 

تجب اإلعادة أو القضاء.

لو صىّل املسافر متاماً بعد تحّقق رشائط القرص، ففيه خمس صور، وهي:

أ- أن يكون عاملاً بالحكم )بوجوب القرص( واملوضوع )السفر الرشعّي( بطلت صالته، ووجبت اإلعادة يف 

الوقت والقضاء يف خارجه.

ــر فــي مو�سع التم�م بطلت �سالته مطلقً�، فــ�إن التفت في الوقت اأع�ده� اأداًء،  2. اإذا ق�سّ

واإن التفت في خ�رجه وجب الق�س�ء.

3. لو ن�سي ال�سفر، وبداأ ب�ل�سالة تم�مً�، وتذّكر في اأثن�ئه�، ف�إن ك�ن قبل الدخول في ركوع 

الركعــة الث�لثــة اأتّم ال�سالة ق�سرًا، ول �ســي ء عليه. واإن تذّكر بعد ذلك بطلت �سالته، 

ووجبت الإع�دة مع �سعة الوقت لإدراك ولو ركعة واحدة.

4. لــو دخــل الوقت وهو ح��سر، ثّم �ســ�فر قبل اأن ي�سّلي حّتى تجــ�وز محّل الترّخ�س، ف�إن 

ر. ف�لميزان في الق�سر والتم�م هو وقت الأداء. ك�ن الوقت ب�قيً� ف�إّنه يق�سّ
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5. لو ف�تت ال�سالة في الح�سر يجب ق�س�وؤه� تم�مً� ولو في ال�ســفر. ولو ف�تت في ال�ســفر 

يجب ق�س�وؤه� ق�سرًا ولو في الح�سر.

6 .  لو ف�تت ال�سالة، وك�ن في اأّول الوقت ح��سرًا، وفي اآخره م�س�فرًا، اأو ب�لعك�س، فيجب 

مراع�ة اآخر الوقت، ففي الأّول يق�سي ق�سرًا، وفي عك�ســه ي�سلي تم�مً�، لكن ل ينبغي 

ترك الحتي�ط ب�لجمع.

م: يتخّيــر الم�ســ�فر مع عدم ق�ســد الإق�مة بين الق�سر والتمــ�م، واإن ك�ن الإتم�م اأف�سل، 

في اأم�كن اأربعة:

اأ- الم�سجد الحرام.

ب- الم�سجد النبوّي.

ج- م�سجد الكوفة.

د- الح�ئر الح�سينّي.

.
(1(

وفي اإلح�ق ب�قي مّكة والمدينة ب�لم�سجدين اإ�سك�ل، ف�لأحوط وجوبً� اختي�ر الق�سر

)1)  الإم�م الخ�منئي{: تلحق مّكة المكّرمة والمدينة المنّورة ب�لم�سجدين، وعليه فيتخّير فيهم� اأي�سً�.
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أن يكون السفر نفسه عمالً للمسافر، كسائق 

السيّارة، والطائرة

أن يكون السفر مقّدمة لعمله، كمن يسافر إىل 

منطقة محّددة ليعمل فيها

كبعض أهل البوادي و املالَّحون، وغريهم من 

الّذين كانت منازلهم فيها معهم. فيجب عليهم 

وعىل أمثالهم التامم يف سريهم املخصوص.

املراد بحّد الرتّخص: املكان الّذي ال يسمع فيه أذان 

البلد، أو يتوارى عن املسافر فيه الجدران وأشكالها 

)ال أشباحها(. 

فإن حصلت العالمتان يبدأ بالقرص. ولو تحّققت 

عالمة واحدة مع العلم بعدم تحّقق األخرى، 

فاألحوط وجوباً التأخري حتّى تتحّقق الثانية)اإلمام 

الخامنئي: تقّدم أنه يكفي عدم سامع األذان فقط(.

امليزان يف خفاء األذان هو خفاؤه بحيث ال يتميّز 

كونه أذاناً أو غريه.

لو شّك يف الوصول إىل حّد الرتّخص بنى عىل 

العدم، يف الذهاب أو اإلياب.

الرشط السادس: 

أن ال يكون من 

الّذين بيوتهم معهم

حكمه: أن يصل متاماً ويصوم

حكمه: أن يصل قرصاً وال يصّح منه الصوم 

)اإلمام الخامنئي: من عمله يستلزم السفر أو 

يكون السفر مقّدمة لعمله حكمه حكم من 

علمه السفر بالرشوط املتقّدمة(. 

الرشط 

السابع: 

الوصول إىل 

محّل الرتّخص

الرشط الثامن:

 أن ال يتّخذ السفر 

عمالً له

أنواع السفر 

للعمل

أحكام 

السفر الرشعي  
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أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

السفر الشغلّي)))(1)

الإمــ�م  لفتــوى  وفقــً�  يليــه  والــذي  الدر�ــس  هــذا   (1(
الإمــ�م  راأي  تقــّدم  وقــد  ب�لك�مــل،  الخ�منئــي{ 

الخميني } ب�لن�سبة لل�سفر ال�سغلي في هذا النوع 

من ال�سفر. 

الدرس الواحد والعشرون

1. يف�ّسر المق�سود ب�ل�سفر ال�سغلي. 

د �سروط ال�سفر ال�سغلي.  2. يعدِّ

3. يتعــّرف اإلــى حكم الأ�ســف�ر ال�ســغلية من ن�حية 

تعّدد العمل ووحدته.    





سرسهل سرشغلي وأنوسعه
 الأول: اأن يّتخــذ ال�ســفر عمــاًل لــه، اأي اأن عملــه يتحّقــق خــالل طّي الم�ســ�ف�ت ك�ل�ســ�ئق 

والمــاّلح...، ومثلــه الت�جر الذي يــدور بتج�رته، ف�إّن هــوؤلء جميعهم ُيتّمــون �سالتهم وي�سّح 

منهم ال�سوم.

 الثاني: اأن يكون ال�سفر مقّدمة لعمله، كمن ك�ن �سكنه في منطقة وعمله في منطقة اأخرى 

مثل الموّظفين والمج�هدين، ف�إن هوؤلء يتّمون �سالتهم اأي�سً�.

شلوط سرسهل سرشغلي

1. اأن يّتخــذ عمــاًل في مّدة زمنية معتّدًا به�، ل تقّل عن �ســهرين في ال�ســنة بحيث ي�سدق 

عليه عرفً� اأّن هذا عمٌل له. 

2. اأن يتكــّرر منــه ال�ســفر لأجــل العمــل بحيث ي�سدق معه عرفــً� ذلك ب�أن ك�ن ي�ســ�فر في 

ال�سهر مّرة على الأقّل. 

3. اأن ل يف�سل بين اأ�سف�ره ال�سغلّية ب�لبق�ء ع�سرة اأي�م في مك�ن واحد. 

عام سرسهل سرشغلي
اإذا تحّققــت ال�ســروط المذكــورة اأتــّم من ابتــداأ ب�لعمل حديثً� من ال�ســفر ال�ســغلّي الث�لث 

ويبقى على التم�م في اأ�ســف�ره ال�ســغلية الالحقة ب�ســرط اأن ل يمكث بين اأ�ســف�ره ع�ســرة اأي�م 

ر في ال�ســفر ال�ســغلّي الأّول بعده� ويتّم في ال�ســفر  في مك�ن واحد، فلو ف�سل بينه� ف�إّنه يق�سّ

ال�سغلّي الث�ني وم� بعده.
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عام سرسهلة سألورى وسرثانية

1. ي�سترط في ال�سفر ال�سغلّي اأن يكون اإلى م�س�فة �سرعّية، فلو �س�فر اإلى م� دون الم�س�فة 

لم يح�سب �سفرًا �سغلّيً�. 

2. حكــم ال�ســفر ال�ســغلّي الث�نــي لمن ابتداأ فــي العمل حديثً� هو الق�سر ك�ل�ســفر ال�ســغلّي 

الأول، ويتّم في ال�سفر ال�سغلّي الث�لث وم� بعده، وبعد ذلك يكفي التق�سير في ال�سفرة 

الأولى فقط بعد المكث ع�سرًا ويتّم في الث�نية ف�س�عدًا. 

3. ي�سترط في ترتيب حكم ال�سفر ال�سغلّي على الأ�سف�ر ال�سغلّية الثالث الأولى اأن ل يف�سل 

بينه� ب�لبق�ء ع�سرة اأي�م في مك�ن واحد، واأن ل يب�عد بينه� ب�أزيد من �سهر، ف�إن ف�سل 

كذلك لم ُتح�سب. 

4. اّت�ســح مّمــ� �ســبق اأّن التق�سيــر في ال�ســفرة ال�ســغلّية الث�نية هو خ��س في بدء التلبُّ�ــس 

وال�سروع في العمل فقط. 

نوع سرعمل وماانه

1. ل يعتبــر فيمــن �ســغله ال�ســفر اّتحــ�د كيفّيــ�ت وخ�سو�سّيــ�ت اأ�ســف�ره من حيــث الطول 

والق�سر زمنً� اأو م�س�فة، ومن حيث نوع ال�سغل، فلو ك�ن ي�س�فر اإلى الأمكنة القريبة )مع 

كونه م�ســ�فة �ســرعية( ف�س�فر اإلى البعيدة، اأو ك�ن ي�ســ�فر ب�ل�سّي�رة ف�س�فر ب�لط�ئرة، 

اأو ك�ن �ســ�ئقً� ف�ســ�ر ت�جــرًا. . . ، و�ســواء اأعر�س عن اأحد النوعين اإلــى الآخر اأو لّفق 

بينهمــ�. . .  ف�لمهــّم اأن يّتخذ هذه الأنواع المتعّددة عماًل له، وي�سدق عليه� عرفً� اأّنه� 

عمٌل و�سغٌل له. 

2. لو بّدل نوع عمله اإلى نوٍع اآخر فحكم �سالته بعد التبّدل يبقى على ح�له، فم� لم يف�سل 

بيــن العمــل القديم والجديد بع�ســرة اأيــ�م في محّل واحد اأو بفتــرة زمنّية طويلة، يبقى 

على التم�م. 

3. ل ي�ســترط وحدة مك�ن العمل، فلو ك�ن �ســفره ال�ســغلّي ع�دة اإلى بلد معّين، ثّم اّتفق اأن 

�س�فر لأجل العمل اإلى بلد اآخر ولو لمرة واحدة مثاًل اأتّم فيه اأي�سً�. 
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؟
ً
هل يشتلط في سرسهل سرشغلّي أن ياون تاليها

1. ل ُيعتبر في ال�سفر ال�سغلّي اأن يكون عن تكليف)كم� لو �سدر عن جهة جه�دية( اأو اأمر 

من الم�سوؤول، فلو ك�ن المكّلف مخّيرًا من جهة م�سوؤوله مثاًل في البق�ء اأو ال�سفر للعمل 

ف�خت�ر ال�سفر، اأتّم فيه، ف�لمهّم اأن يكون �سفره هذا لأجل العمل. 

2. العك�ــس �سحيح اأي�سً�، فلي�ــس كّل تكليف من الم�ســوؤول ي�ســتلزم الإتم�م في ال�سفر، كم� 

لو ك�ن التكليف ب�ل�ســفر لأجل التكريم اأو الزي�رة، فوظيفته حينئٍذ الق�سر، وال�س�بطة 

هــي اأن يكون ال�ســفر لأجل العمل ومن�ســوبً� اإليــه بنظر العرف، �ســواء اأك�ن ملزمً� به اأو 

مخت�رًا. 

3. ل ي�ســترط فــي ال�ســفر ال�ســغلّي اأن يتق��ســى عليه بدًل م�ليــً�، فلو ك�ن تبّرعــً� من تلق�ء 

نف�ســه جــرى عليــه حكم ال�ســفر ال�ســغلّي، كم� لو تطــّوع للعمل فــي موؤ�ّس�ســ�ت خيرّية اأو 

للعمل الجه�دّي تبّرعً�، ف�إن ُعّد بنظر العرف اأّنه عمٌل و�ســغٌل له اأتّم في ال�ســفر لأجله، 

ر.  واإل ق�سّ

روسزم سرعمل

1. لــوازم العمــل لهــ� نف�ــس حكم العمــل، كم� لو �ســ�فر المج�هــد لأجل التــدرُّب اأو ح�سور 

جل�سة اأو للم�س�ركة بدرو�س ثق�فّية اأو اإدارّية اأو دورات فّنية. . .  ف�إّن الحكم فيه� جميعً� 

هــو التم�م )مع مراع�ة بقّية ال�ســروط المتقّدمة(، وال�س�بطــة هي كونه� من متعّلق�ت 

وم�ستلزم�ت العمل بنظر العرف. 

2. لو �ســ�فر المكّلف )المج�هد مثاًل( من اأجل اإ�سالح �ســّي�رة العمل مثاًل، ولم ُيعّد �سفره 

هذا بنظر العرف �سفرًا �سغلّيً� له، فحكمه فيه حكم �س�ئر الم�س�فرين، وهكذا لو �س�فر 

من اأجل ا�ســتالم راتبه ال�ســهرّي اأو مت�بعة بع�س اأموره التنظيمّية اأو الإدارّية المتعّلقة 

بعمله، اأو من اأجل العالج والمداواة. 

ر في �سالته واأّم� اإذا ك�نت بعد التلّب�س ب�لعمل  3. اإذا ك�نت الدورة قبل التلّب�س ب�لعمل ق�سَّ

فحكمه� حكم ال�ســفر ال�ســغلّي.  مثاًل لو تّمت الموافقة على توظيفه ب�ســرط اأن يخ�سع 
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لدورة ف�إّنه يحت�ط وجوبً� ب�لجمع بين الق�سر والتم�م في ال�سفر الث�لث وم� بعده م� لم 

ينــِو الإق�مــة، واأّم� لو بداأ العمل ثّم ُطلب منه لحقً� الخ�سوع لدورة ك�نت بحكم ال�ســفر 

ال�سغلّي. 

4. حكم ال�سفر لأجل طلب العلم مبنّي على الحتي�ط، وعليه فطاّلب المدار�س والج�مع�ت 

الذيــن ي�ســ�فرون لأجــل الدرا�ســة ولــو يومّيــً� وظيفتهــم الحتيــ�ط ب�لجمع بيــن التم�م 

.  نعم، لو ك�ن المكّلــف م�أمورًا بطلب العلم 
(1(

والق�ســر فــي ال�سالة وال�ســوم والق�س�ء

بحكــم وظيفتــه وعملــه بعدمــ� ك�ن قد بــداأ بعمله، فهذا يتــّم في �سالته كمــ� اّت�سح في 

الم�س�ألة ال�س�بقة. 

السفر للتدّرب

حكمه حكم السفر الشغّل

حكمه القرص إال إذا نوى اإلقامة

قبل الرشوع بالعمل

بعد الرشوع بالعمل

غاية سرسهل

1. لــو ك�ن �ســفره لأجــل العمــل ولأجل اأمــر خ��ّس معً�، علــى نحو ال�ســتراك اأو التداخل اأو 

ال�سميمة اأو التبعّية، ف�إّن هذا ال�ســفر يح�ســب �سفرًا �سغليً�، ف�لمهّم اأن يكون العمل من 

�سمن اأهداف �سفره هذا ولو ب�لتبع. 

)1)   هــوؤلء يمكنهــم الرجــوع فــي هذه الم�ســ�ألة اإلى مرجع اآخر ُيفتــي بتم�مّية ال�سالة و�سّحة ال�سوم فــي هذا المورد، مع 
مراع�ة الأعلم ف�لأعلم.



175 سرسهل سرشغلّيأأأ

2. لو �س�فر لأجل اأمر خ��ّس ثّم بدا له البق�ء هن�ك لأجل العمل، بقي على الق�سر. 

ة، من قبيل زي�رة  3. لو �س�فر لأجل العمل، واأثن�ء العمل اأو بعد اإتم�مه ان�سغل ب�أعم�ل خ��سّ

الأقــ�رب، بقــي علــى التم�م، �ســواء اأك�ن في نف�ــس بلد العمــل اأم خ�رجه دون الم�ســ�فة 

ر  ال�ســرعّية، اأّمــ� اإذا خــرج من بلد العمل اإلى م�ســ�فة �ســرعّية لأجل اأمــره الخ��ّس ق�سّ

فيه. 

4. مجّرد المرور بمك�ن العمل اإذا لم يكن لأجل العمل ل يوجب الإتم�م، بل ل بّد اأن يكون 

من�س�أ ال�سفر اإلى بلد العمل هو ق�سد العمل. 

5. لو �س�فر اإلى مك�ن عمله بق�سد العمل فيه فوجده مغلقً� مثاًل، ولم يم�ر�س اأّي عمل فيه 

فع�د اإلى بيته، ُعدَّ هذا ال�سفر �سفرًا �سغلّيً� اأي�سً�. 

ر في �سالته. 6. لو �س�فر اإلى مك�ن اأو عّدة اأمكنة من اأجل البحث عن عمل ق�سّ
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أن يتّخذ عمالً يف مّدة زمنية معتّداً بها، ال تقّل عن شهرين يف السنة 

بحيث يصدق عليه عرفاً أّن هذا عمٌل له.

ال يُعترب يف السفر الشغّل أن يكون عن تكليف، فلو كان املكلّف 

فاختار  للعمل  السفر  أو  البقاء  يف  مثالً  مسؤوله  من جهة  مخرّياً 

السفر، أتّم فيه.

أن يتكّرر منه السفر ألجل العمل بحيث يصدق معه عرفاً ذلك بأن 

كان يسافر يف الشهر مرّة عىل األقّل.

ال يُعترب يف السفر الشغّل أن يكون عن تكليف، فلو كان املكلّف 

فاختار  للعمل  السفر  أو  البقاء  يف  مثالً  مسؤوله  من جهة  مخرّياً 

السفر، أتّم فيه.

أن ال يفصل بني أسفاره الشغليّة بالبقاء عرشة أيام يف مكان واحد.

لو سافر ألجل أمر خاّص ثّم بدا له البقاء هناك ألجل العمل، بقي 

عىل القرص.

من  كونها  هي  والضابطة  العمل،  حكم  نفس  لها  العمل  لوازم 

متعلّقات ومستلزمات العمل بنظر العرف.

من  حديثاً  بالعمل  ابتدأ  من  أتّم  املذكورة  الرشوط  تحّققت  إذا 

التامم برشط أن ال ميكث بني  الثالث ويبقى عىل  الشغّل  السفر 

فإنّه يقرّص يف  بينها  أيام، فلو فصل  أسفاره يف مكان واحد عرشة 

السفر الشغّل األّول بعدها ويتّم يف السفر الشغّل الثاين.

ال يشرتط وحدة العمل، فلو بّدل نوع عمله إىل نوٍع آخر فحكم 

صالته بعد التبّدل يبقى عىل حاله

ال يشرتط وحدة مكان العمل، فلو كان سفره الشغّل عادة إىل بلد 

معنّي، ثّم اتّفق أن سافر ألجل العمل إىل بلد آخر ولو ملرة واحدة 

مثالً أتّم فيه أيضاً.

أحكام السفر 
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السفر الشغّل )أ(

رشوط 

السفر 

الشغل

أحكام 

السفر 

الشغل

نوع العمل 

ومكانه



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

 يتعّرف اإلى اأحك�م ال�سفر ال�سغلي في الطريق من    1

واإلى العمل. 

اأو    2 الواحــدة  ال�ســفرة  احت�ســ�ب  كيفيــة  يتبّيــن   

دة والف�سل بينه�.   المتعدِّ

ب�لن�ســبة    3 ال�ســغلي  ال�ســفر  اأحــك�م  اإلــى  يتعــّرف   

للخ��سعين للدورات التدريبية.  

السفر الشغلّي )2(

الدرس الثاني والعشرون





أ
ً
 وإيابا

ً
عام سرطليق أذهابا

1. حكم الطريق بين محّل ال�ســكن ومحّل العمل له نف�ــس حكم ال�ســفر للعمل، ففي ال�ســفر 

ر في الطريق وفي محّل العمل وفي محّل ال�سكن اإذا لم يكن وطنه،  ال�سغلّي الأّول ُيق�سّ

وفي الث�ني ف�س�عدًا يتّم.  هذا لغير المبتدئ ب�لعمل. 

2. ينتهي ال�ســفر ب�لو�سول اإلى المق�سد، فلو �ســ�فر الموّظف اإلى عمله ينتهي �ســفره هذا 

بو�سوله اإلى محّل عمله. 

3. اإذا ك�ن الذهــ�ب والإيــ�ب بنظــر العــرف �ســفرًا واحدًا، مــن قبيل المعّلــم الذي يذهب 

مــن وطنه اإلى مدينة اأخرى للتدري�ــس فيه�، ثّم يعــود اإلى وطنه في الع�سر اأو في اليوم 

الّت�لي، ففي هذه ال�سورة يكون الذه�ب والإي�ب �سفرًا واحدًا، واأّم� اإذا لم يكون� �سفرًا 

واحــدًا بنظــر العــرف، من قبيل ال�ســ�ئق الذي ُي�ســ�فر لنقل الم�ســ�فرين اإلى مك�ن م�، 

ومنــه ُي�ســ�فر اإلــى مــك�ن اآخر لنقــل م�ســ�فرين اآخرين، ثّم يعــود اإلى وطنــه، ففي هذه 

دًا.  الح�لة يكون �سفره متعدِّ

4. لو نوى اأثن�ء ذه�به اإلى عمله اأن يقوم ب�أمٍر �سخ�سي كزي�رة الأق�رب يبقى على التم�م، 

حتى واإن اأخذ طريقً� فرعيً� دون الم�س�فة ال�سرعّية. 

5. لــو خــرج اأثن�ء ذه�به اإلى العمل عن ج�ّدة الطريق الرئي�ــس اإلى طريق فرعّي لأجل اأمٍر 

ر فيه�، ف�إذا ع�د  �ســخ�سّي، ف�إن بلغت م�ســ�فة الطريق الفرعّي الم�ســ�فة ال�سرعية ق�سّ

اإلى الج�ّدة الرئي�سة رجع اإلى التم�م. 

6. لو ك�ن هن�ك طريق�ن اإلى محّل العمل: طريق دون الم�س�فة وطريق يبلغ الم�س�فة، فهو 
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مخّير في �سلوك اأّي منهم� �س�ء، فلو اخت�ر الث�ني جرى عليه حكم ال�سفر ال�سغلّي. 

7. لو ك�ن هن�ك طريق�ن اإلى محّل العمل، ف�خت�ر اأحدهم� بهدف ق�س�ء اأمٍر �ســخ�سي له 

في اأثن�ء ذه�به في طريق العمل، لم ي�سّر ذلك في حكم التم�م. 

8. حكم الطريق اأثن�ء العودة من العمل اإلى منزله ملحق ب�ل�ســفر الراجع منه في الحكم، 

ر في الإي�ب اأي�سً�، واإن ك�ن راجعً� من  ف�إن ك�ن راجعً� من ال�سفر الموجب للق�سر، ق�سّ

ال�سفر الموجب للتم�م، اأتّم في الإي�ب كذلك. 

كه للرجوع غ�ية اأخرى م�ستقّلة،  9. الراجع من ال�سفر ال�سغلّي اإلى غير منزله اإن ك�ن محرِّ

ر، فلو نوى مثاًل اأثن�ء رجوعه من عمله �ســفرًا  ل مجــّرد الرجــوع اإلى ال�ســكن ف�إّنه ُيق�سّ

ً�، ك�لزي�رة وم� �س�به، فال يكون هذا الإي�ب حينئٍذ ملحقً� ب�سفره ال�سغلّي الراجع  خ��سّ

ر فيه اإذا بلغ م�س�فة �سرعّية امتدادّية.  ، فُيق�سّ منه، بل يكون �سفرًا م�ستقاّلً

10. لــو ك�ن رجوعــه مــن عمله اإلى منزله لأجل مهّمة اأخرى متعّلقة ب�لعمل اأي�سً�، يح�ســب 

هذا الرجوع �سفرًا م�ستقاّلً فيم� اإذا ك�ن م�س�فة �سرعّية امتدادّية. 

إذا كان بنظر العرف جزءاً من السفر الراجع منه مثل املوظّف الذي يعود من عمله إىل بيته

حكمه: حكم السفر الراجع منه

إذا كان من أجل غاية أخرى مستقلّة عن السفر الراجع منه مثل املجاهد العائد من مهّمة إىل مهّمة أخرى

حكمه: حكم السفر الشغّل التايل وليس الراجع منه

حكم 

الرجوع من 

العمل
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سرخلوج من ماان سرعمل ألمل خاّص

1. لو ك�ن في محّل عمله ُي�سّلي تم�مً� )في المع�سكر اأو مركز العمل(، ثّم خرج منه لأجل 

اأمر خ��ّس مع نّية العودة اإليه لأجل العمل، فهن� ثالث �سور:

الأول��ى: اأن يكــون مجمــوع الذه�ب والإي�ب دون الم�ســ�فة ال�ســرعّية، فحكمــه البق�ء على 

التم�م، كم� تقّدم �س�بقً�.

الثانية: اأن يكون مجموع الذه�ب والإي�ب م�س�فة �سرعّية تلفيقّية، فحكمه هن� الق�سر في 

الذهــ�ب والإيــ�ب. هــذا اإذا لم يق�سد الرجــوع اإلى مك�ن العمل من اأجل العمــل، واأّم� اإذا ك�ن 

ق��سدًا الرجوع منه اإلى مك�ن العمل لأجل العمل فيبقى على التم�م.

الثالثة: اأن يكون كّل من الذه�ب والإي�ب م�ســ�فة �ســرعّية امتدادّية، فحكمه التق�سير في 

الذه�ب والمق�سد والتم�م في الإي�ب ومحّل العمل.

سرعدول بارنّية أثناء سرطليق

1. لو ك�ن �سفره ابتداًء من اأجل اأمٍر خ��ّس كزي�رة مري�س مثاًل ثّم ق�سد العمل في الأثن�ء، 

فمع تلّب�ســه ب�ل�ســير مع ق�سده العمل وك�نت الم�ســ�فة من حين تبّدل الق�سد اإلى مك�ن 

العمل بمقدار الم�س�فة ال�سرعّية ولو التلفيقّية �س�ر حكمه التم�م، ول تجب عليه اإع�دة 

م� �ساّله ق�سرًا، ومع عدم تلّب�ســه ب�ل�ســير اأو ك�نت الم�ســ�فة المتبّقية اأقّل من الم�س�فة 

ال�سرعّية ولو التلفيقّية بقي على الق�سر. 

2. لو ع�د اإلى ق�سد ال�سفر الخ��ّس بعد �سيره من اأجل العمل، ف�إن ك�ن الب�قي م�س�فة ولو 

ملّفقة ب�أن ك�ن ب�قي الذه�ب 22.5 كلم على الأقّل يجب عليه الق�سر. 

ر اإن ك�ن الب�قي  3. لو ك�ن ابتداء �سفره من اأجل العمل ثم عدل اإلى ال�سفر الخ��ّس، ُيق�سّ

م�س�فة ولو ملّفقة، واإل يبقى على التم�م. 
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السفر ألجل أمر خاّص

قبل إكامل السفر

الباقي بإضافة ما مىض مع طرح املسافة 

التي قطعها بنيّة العمل

مسافة

يتّميقرّص

أقّل من املسافة

يبقى عىل القرص
الباقي أقّل من 

املسافة يقرّص
الباقي مسافة يتّم

تلبّس بالسفر

الباقي مسافة ولو تلفيقيّة

يُقرّص

يف الطريق عدل بنيّته إىل العمل

عاد إىل قصد السفر الخاّص

يُقرّص

كيهّية عساب سرسهلة سروسعدة وسرمتعّددة

1. ينتهــي ال�ســفر ال�ســغلّي ب�لو�ســول اإلى المق�سد، فلــو مّر في عّدة محّط�ت اأثن�ء ال�ســفر 

اإلى مق�سده جرى عليه� كّله� حكم ال�سفر ال�سغلّي الواحد، كم� لو �س�فر من لبن�ن اإلى 

اإيــران مثــاًل لأجل العمل، وفي اأثن�ء طريقه توّقف فــي عّدة محّط�ت )في بيروت مثاًل، 
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ثّم بعلبك، ثّم دم�ســق. . . ( جرى عليه� كّله� حكم ال�ســفر الواحد ل المتعّدد، وحينم� 

ي�ســل اإلــى المق�ســد الذي انطلق مــن اأّول الأمر اإليه ينتهي ال�ســفر، وب�لّت�لــي ل ُيعتبر 

هكذا �ســفر اأكثر من �ســفر واحد، ف�إذا �س�فر من هن�ك �سفرًا اآخر مرتبطً� ب�لعمل ك�ن 

�سفرًا ث�نيً�. 

2. ل ُي�ســترط اأن يعلــم علمــً� تف�سيليً� ب�لمق�سد حتى يتعّدد ال�ســفر، فلــو انطلق اإلى عمله 

دون اأن يعرف ب�لتف�سيل المك�ن الذي �ســوف ي�ســتقّر فيه، ك�ن �ســفره هذا كّله �ســفرًا 

واحدًا، اإلى اأن ي�سل اإلى مق�سده المعلوم ب�لإجم�ل لديه. 

عام من كان سانه في غيل وطنه

1. من ك�ن محّل �سكنه في غير وطنه وي�س�فر منه اإلى عمله، فهن� �سورت�ن:

الأول��ى: .اإذا ك�ن بينهمــ� )محــل �ســكنه فــي غيــر وطنه وعمله( م�ســ�فة �ســرعّية، اأتّم في 

العمل والطريق ومحّل ال�سكن.

الثانية: اإذا لم يكن بينهم� م�ســ�فة: يبقى على الق�سر في العمل والطريق ومحّل ال�ســكن 

فيم� اإذا ك�ن م�س�فرًا اإلى محّل �سكنه ولم يقم فيه ع�سرة اأّي�م. نعم اإذا انقطع �سفره في هذه 

ال�ســورة ب�إحــدى القواطــع، كم� لو مّر على وطنه الواقع دون الم�ســ�فة، اأو نوى الإق�مة ع�ســرة 

اأي�م في مك�ن عمله اأو محّل �ســكنه، اأو �ســ�فر �ســفرًا �ســغلّيً� موجبً� للتم�م ف�إّنه يتّم حينئٍذ في 

محّل عمله و�سكنه وفي الطريق.

ً� ثّم ع�د اإلى محّل �سكنه الذي لي�س وطنً� له ول يبعد م�س�فة �سرعية  2. لو �س�فر �سفرًا خ��سّ

عن محّل عمله، يبقى على الق�سر حتى ينقطع �سفره ب�إحدى القواطع كم� تقّدم. 

عام سرهصل بعشلة أيام

ر في ال�ســفر الأّول اإلى  1. لــو مكــث ع�ســرة اأّي�م في محــلٍّ واحد انقطع حكــم التم�م، وق�سَّ

العمل بعد هذه الع�سرة ثّم يتّم في ال�سفر ال�سغلّي الث�ني وم� بعده. 

2. لو مكث في مك�ن واحد ع�سرة اأّي�م اإّل �س�عة مثاًل لم ينقطع حكم التم�م. 

3. ل ي�ســترط اأن تكون الع�ســرة في الوطن اأو محّل ال�ســكن اأو محّل العمل، ف�ل�س�بطة اأن ل 
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يمكث ع�سرة اأّي�م في محّل واحد، �سواء اأك�نت في الوطن اأو في محّل العمل اأو غيره. 

4. ل ي�ســترط اأن ينــوي الإق�مــة في تحّقق المكث ع�ســرًا، فلو ك�ن متــرّددًا في البق�ء اأو لم 

يكــن ن�ويــً� البق�ء ع�ســرة اأّي�م اأ�ســاًل ولكّنه �ســ�دف اأن بقي فيه اإلــى اأن اكتملت الأّي�م 

ر في ال�سفر ال�سغلّي الأّول بعده�.  الع�سرة ق�سَّ

ً� لغير العمل فال عبرة فيه،  5. لو �س�فر بعد المكث ع�سرة اأّي�م في محّل واحد �سفرًا خ��سّ

ر فيه اأي�سً�، واإّنم� العبرة  بمعنى اأّنه ل يح�سبه هو ال�سفر ال�سغلّي الأّول له واإن ك�ن يق�سّ

ر فيه حتى ولو ك�ن  اأن يكون ال�سفر بعد المكث ع�سرًا هو ال�سفر من اأجل العمل، فيق�سّ

ً� عّدة مّرات.  �س�فر قبله �سفرًا خ��سّ

6. لو خرج اأثن�ء الع�ســرة اإلى خ�رج حدود البلدة ولو بمقدار ن�سف �ســ�عة مثاًل لم يتحّقق 

الف�ســل الق�طــع لحكــم التم�م، وحينئٍذ فلو �ســ�فر لأجــل العمل بعده�، يتّم، ف�لع�ســرة 

تنك�سر ب�لخروج عن حدود البلد ولو بمقدار ن�سف �س�عة مثاًل. 

7. لــو �ســّك فــي اأّنه هل بقي ع�ســرة اأّيــ�م في مك�ن واحــد اأم ل؟ بنى على العــدم، واأتّم في 

�سفره ال�سغلّي الالحق. 

عام سرمسافلون إرى سردورست سرتدريبية
ينق�سم الذاهبون اإلى الدورات اإلى ق�سمين:

الق�صم الأّول: المتفّرغون والمتع�قدون، وهوؤلء على نوعين:

اأحدهمــ�: اأن يكــون قبــول تع�قدهــم اأو تفّرغهم جديدًا وم�ســروطً� ب�لخ�ســوع للدورة، ولم 

يبــدوؤوا بعملهــم بعد، فهــوؤلء حكمهم الحتي�ط وجوبً� ب�لجمع بين الق�سر والتم�م في ال�ســفر 

الث�لث وم� بعده.

ث�نيهم�: اأن يكون خ�سوعهم للدورة بعد �ســروعهم بعملهم، �ســواء اأك�ن لديهم �ســفر �سغلّي 

في عملهم اأم ل، فهوؤلء يكون حكمهم التم�م )مع مراع�ة ال�سروط الأخرى المذكورة اآنفً�(.

الق�صم الثاني: التعبئة والتح�سيرّي وال�سراي�...، وهوؤلء على ح�لتين:

الأول��ى: مــ� اإذا ُعــدَّ عملهــم في هذه الت�ســكيالت عماًل لهم و�ســغاًل عند العــرف، فحينئٍذ 

ُيتّمون في �سفرهم للدورة )مع مراع�ة بقّية ال�سروط(.
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الثانية: م� اإذا لم ُيعدَّ عملهم في هذه الت�سكيالت عماًل لهم عرفً�، فهوؤلء حكمهم الق�سر 

)اإّل اإذا نووا الإق�مة ع�سرة اأّي�م(.

تطبيق: 

بع�ــس الإخــوة المج�هدين يخ�سعون لدورات ع�ســكرية طويلة، وهذا التدريب بنف�ســه يعّد 

عماّلً لهم، ول يكون �ســ�بقً� على العمل، بل هو تدريب وعمل في نف�ــس الوقت، ويتق��سون راتبً� 

�ســهريً�، ويعتبــرون بح�ســب النظ�م المعمول به متع�قدون ر�ســميً�، ويبقــون على مالك الدورة 

لفترة طويلة )�سنة اأو �سنت�ن(، ويعملون في النق�ط الجه�دية ولديهم �سفر �سغلي. فهوؤلء، اإذا 

�سدق عليهم العمل عرفً� ولو في هذه الح�ل، ك�ن �سفرهم �سفرًا �سغليً� وتترتب عليه اأحك�مه. 

أعاام سبتالئية في سرسهل سرشغلي رلمجاهدين

روا فــي �سالتهم، نعــم مــن ك�ن معهم مّمن  1. لــو �ســ�فر المج�هــدون للزيــ�رة مثــاًل ق�سّ

وظيفته رع�ية الإخوة ومت�بعة �سوؤونهم التنظيمّية والإدارّية مثاًل، فهوؤلء يكون �سفرهم 

اأي�سً� لأجل العمل ووظيفتهم التم�م. 

2. لو مكث المج�هد ع�ســرة اأّي�م اأو اأكثر في مك�ن التدّرب )ولم يخرج ولو ل�ســ�عٍة واحدة 

مثــاًل(، ثّم �ســ�فر بعده� من اأجل اأمر خ��ّس )ك�لزي�رة مثــاًل(، ف�إّنه في طريق العودة 

ر في �سالته، وهكذا في محّل العمل والتدّرب اأي�سً� )اإّل اأن  اإلى العمل اأو التدّرب يق�سّ

ينوي الإق�مة(، لأّن الرجوع من �سفر الزي�رة اإلى محّل العمل من اأجل العمل يعتبر هو 

ال�سفرة الأولى بعدم� مكث ع�سرة اأّي�م في مك�ن واحد. 

3. ال�س�بطة في اعتب�ر العمل الجه�دّي والمرابطة والدورة عماًل و�سغاًل: هو العرف، فال 

اعتب�ر للت�ســمية اأو الت�سنيف التنظيمّي وغيره )تعبئة، تح�سيرّي، �ســراي�. . . (، واإّنم� 

العبرة في اّتخ�ذه واعتب�ره �ســغاًل وعماًل عند العرف، �ســواء اأك�ن يتق��سى بدًل م�لّيً� 

عنــه اأم ك�ن تطّوعــً�، و�ســواء اأك�ن تنفيذًا للتكليف من الم�ســوؤول المعنــّي، اأم تبّرعً� من 

تلق�ء نف�سه. 
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حكمه حكم 

السفر الشغّل

يُصّل قرصاً إال 

إذا نوى اإلقامة

حكم الصالة يف الدورات

للتعبئة والرسايا والتحضريّي للمتفّرغني واملتعاقدين

بعد البدء 

بالعمل

قبل البدء 

بالعمل

إذا مل يُعّد عملهم ضمن 

التشكيل شغالً بنظر 

العرف

إذا ُعّد عملهم ضمن 

التشكيل شغالً بنظر العرف

يُصّل قرصاً إال 

إذا نوى اإلقامة

حكمه حكم 

السفر الشغّل

عام سرصالة في سردورست سرتدريبية
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لو كان سفره ابتداًء من أجل أمٍر خاّص كزيارة مريض مثالً ثّم قصد العمل 

يف األثناء، فمع تلبّسه بالسري مع قصده العمل وكانت املسافة من حني تبّدل 

التلفيقيّة صار حكمه  العمل مبقدار املسافة الرشعيّة ولو  القصد إىل مكان 

التامم، وال تجب عليه إعادة ما صاّله قرصاً، ومع عدم تلبّسه بالسري أو كانت 

املسافة املتبّقية أقّل من املسافة الرشعيّة ولو التلفيقيّة بقي عىل القرص.

الخروج من 

مكان العمل ألمر 

خاّص له صور 

ثالث

حكم الرجوع

حكم الطريق له نفس حكم العمل، ففي السفر الشغّل األّول يُقرّص يف 

الطريق ويف محّل العمل، ويف الثاين فصاعداً يتّم. هذا لغري املبتدئ بالعمل.

حكم الطريق أثناء العودة إىل منزله ملحق بالسفر الراجع منه يف الحكم

أن يكون مجموع الذهاب واإلياب دون املسافة الرشعيّة، فحكمه البقاء 

عىل التامم.

أن يكون مجموع الذهاب واإلياب مسافة رشعيّة تلفيقيّة، فحكمه هنا 

القرص يف الذهاب واإلياب.

فحكمه  امتداديّة،  رشعيّة  مسافة  واإلياب  الذهاب  من  كّل  يكون  أن 

التقصري يف الذهاب واملقصد والتامم يف اإلياب ومحّل العمل.

أحكام السفر 

الرشعي)6(

السفر الشغيّل)ب(

لو كان رجوعه من عمله إىل منزله ألجل مهّمة أخرى متعلّقة بالعمل أيضاً، 

يحسب هذا الرجوع سفراً مستقاّلً فيام إذا كان مسافة رشعيّة امتداديّة.

أحكام متفرّقة

لو خرج أثناء ذهابه إىل العمل عن جاّدة الطريق الرئيس إىل طريق فرعّي 

ألجل أمٍر شخيّص، فإن بلغت مسافة الطريق الفرعّي املسافة الرشعية قرّص 

فيها، فإذا عاد إىل الجاّدة الرئيسة رجع إىل التامم.

لو كان هناك طريقان إىل محّل العمل: طريق دون املسافة وطريق يبلغ 

املسافة، فهو مخرّي يف سلوك أّي منهام شاء، فلو اختار الثاين جرى عليه حكم 

السفر الشغّل.

حكم 

الطريق

السفر  التامم، وقرصَّ يف  انقطع حكم  واحد  أيّام يف محٍل  لو مكث عرشة 

األّول إىل العمل بعد هذه العرشة ثّم يتّم يف السفر الشغّل الثاين وما بعده.





فقه التواصل االجتماعي

المحور الخامس





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

فــي    1 الع�ّمــة  ال�ســرعية  ال�سوابــط  اإلــى  ف  يتعــرَّ

ال�ستف�دة من �سبكة النترنت. 

يلّخ�ــس الأحــك�م ال�ســرعية للعر�س على ال�ســبكة    2

والتنزيل عنه�.  

يتذّكــر الأحك�م ال�ســرعية المتعلِّقة بن�ســر الثق�فة    3

الإ�سالمية عبر �سبكة النترنت.  

الضوابط الشرعية 
الستخدام شبكة االنترنت 

ووسائل التواصل االجتماعي

الدرس الثالث والعشرون





سرضوسبط سرشلعية سرعاّمة
ي�سترط في جواز ال�ستف�دة من �سبكة النترنت، الآتي: 

1. اأن ل يكون على ح�س�ب الواجب�ت، ف�إذا عّطل ذلك القي�م ب�لواجب فال يجوز. 

2. اأن ل يقع في اأّي حرام، ب�أن يتّم التزام جميع ال�سوابط ال�سرعّية، فال يقع في الغيبة اأو 

النميمة اأو ك�سف اأ�سرار الآخرين، اأو ل يقع في اأّي مف�سدة. 

3. اأن يلتزم ب�لقوانين المرعّية الإجراء في هذه ال�سبك�ت. 

سروسجبات سردينية وشباة سالنتلنت

ال يجوز تأخري الّصالة عن وقتها بسبب االنشغال عىل مواقع 

التواصل االجتامعي إذا ُعّد ذلك استخفافاً وتهاوناً بأمر الصالة. 

ال يجوز السهر واملكث عىل شبكة االنرتنت بشكل مفرط 

ماّم يؤدي إىل تفويت أوقات الصالة. 

سرعمل وشباة سالنتلنت

1. يجــب القيــ�م ب�لعمــل طبقً� للمقّررات ول يجــوز الإهم�ل اأو التق�سير فيــه ب�أّي نحو من 

الأنح�ء. 

2. ال�سهر والمكث على �سبكة النترنت اإذا ك�ن في ذلك �سرر معتنى به على ال�سخ�س فال 

يجوز، وكذا الح�ل اإذا اأّدى ذلك اإلى التق�سير في اأداء م� يجب عليه القي�م به. 
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3. ل يجوز ا�ســتخدام �ســبكة النترنت في العمل ـ لأّن وقت العمل حّق لرب العمل ـ اإل ب�إذن 

من �س�حب العمل ور�س�ه بذلك.  

سروقت وشباة سالنتلنت

قضاء أوقات طويلة عىل اإلنرتنت إذا أّدى إىل ترك واجب أو الوقوع يف الحرام أو ترتّبت 

عليه مفسدة أخرى فال يجوز،  كام أّن تضييع الوقت بالبطالة والكسل فيه إشكال.

ح سرموسقع سرهاسدة وسرمشبوهة
ّ

تصه
، ومواقع النحراف وال�سذوذ،  ل يجوز فتح اأو ت�سّفح المواقع المحّرمةـ  المواقع الم�سبوهةـ 

فيم� اإذا علم ب�أّنه �سوف يقع نظره على الم�س�هد المثيرة ونحوه�.

علض سرصور وسرنظل إريفا

أواًل: صور المسلمات:
1. الأحــوط وجوبــً� الجتن�ب عــن النظر اإلى �سورة المراأة الم�ســلمة ال�ســ�فرة المعرو�سة 

ب�سكل مب��سر)بّث مب��سر( على �سبكة النترنت.  

2. ل يجوز النظر اإلى �سورة المراأة الم�سلمة ال�س�فرة اإذا ك�ن يعرفه� الن�ظر، واأّم� اإذا لم 

يعرفه� فال م�نع من النظر اإلى �سورته� من دون ق�سد التلّذذ والريبة والف�س�د. 

3. النظر اإلى �سورة المحّجب�ت على �سبكة النترنت ج�ئز اإذا لم يترّتب عليه مف�سدة. 

4. ل يجوز النظر اإلى �سورة الفت�ة الم�ســلمة المتبّرجة اإذا ك�نت مثيرة لل�ســهوة اأو لق�سد 

 فــي ح�لتّي 
(1(

التلــّذذ والريبــة، اأو اأّدت اإلــى الوقــوع فــي المف�ســدة على �ســبكة الإنترنت

المب��سر وغير المب��سر. 

ثانيًا: صور غير المسلمات:
1. يجــوز النظــر اإلى �سورة غير الم�ســلمة على �ســبكة النترنت)ب�لبّث المب��ســر اأو غيره( 

ب�سرط عدم الريبة اأو خوف الفتنة. 

)1) يقيد م� ورد اأعاله تحت عنوان: ت�سّفح المواقع الف��سدة والم�سبوهة.
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ثالثًا: استعمال صور اآلخرين:
1. ل يجــوز ا�ســتعم�ل �ســور الآخرين والت�ســّرف به� ك�سورة �ســخ�سية لتعريف ال�سفحة 

وغير ذلك.  

2. ل يجوز و�سع �سورة الفت�ة الع�رية كعنوان لل�سفحة وتعريف له� اأو ا�ســتخدامه� كدليل 

لل�سفحة وغير ذلك.  

3. ل يجــوز عر�ــس �ســورة الفتــ�ة الم�ســلمة المتبّرجــة اإذا ك�نــت مثيرة لل�ســهوة اأو لق�سد 

التلّذذ والريبة، اأو مع ترّتب الوقوع في المف�سدة. 

4. ل يجــوز التعليــق علــى �سورة الفت�ة على �ســبكة النترنت ك�لكت�بــة الأدبية ونحوه� بنوع 

مــن الإطــراء اأو الإعجــ�ب ونحوهمــ� مــع الخوف مــن الوقوع فــي الحــرام، اأو مع ترّتب 

المف�سدة، اأو مع اإث�رة ال�سهوة والريبة والتلّذذ. 

5. ل يجــوز ت�سويــر الآخرين من دون اإذنهم، كم� ل يجوز ن�ســر �سورهم اإذا ك�ن فيه اأذّية 

اأو اإه�نة اأو مف�سدة لهم. 

6. ل يجوز ن�سر �سور الأموات التي تّم ت�سويهه�؛ اإذا ك�ن فيه� هتك لحرمة الميت اأو اأذّية 

لالأحي�ء من اأهله. 

رابعًا: الصور الشخصية:

ال يجوز عرض الصور الشخصية املثرية 

للشهوة، أو إذا كان فيها خوف الفتنة أو 

ترتّب املفسدة.

الصور الشخصية

ال يجوز للمحّجبة أن تعرض صورها بدون 

حجاب إذا كانت يف معرض أن يراها الرجل 

األجنبي، أو كان يرتتّب عليها الفساد، أو فيها 

خوف الفتنة.

ال يجوز وضع الصور العائلية من دون 

حجاب عىل الصفحة الخاّصة عىل 

اإلنرتنت إذا كانت يف معرض رؤية 

األجنبي لها.
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خامسًا: صور الشهداء وأخبارهم:
1. يجوز ن�ســر �سور ال�ســهداء ح�ل انك�س�ف الوجه اأو بع�س الأع�س�ء ـ التي ل يحرم النظر 

اإليه� ـ على �ســبكة النترنت اإل اإذا ك�ن ذلك يوؤّدي اإلى هتك حرمة ال�ســهيد، اأو ي�ســّبب 

الأذّية لأحد اأفراد اأ�سرته، فال يجوز حينئٍذ.  

2. يجــوز ن�ســر �ســور بع�ــس اأع�س�ء ج�ســد ال�ســهيد اأو اأحــد الم�ســلمين اأو غير الم�ســلمين 

)ك�لراأ�ــس وغيــره( اإّل اإذا ك�ن ذلــك يــوؤّدي اإلــى هتك حرمة الإن�ســ�ن اأو ي�ســّبب الأذّية 

لأحد اأفراد اأ�سرته، فال يجوز حينئٍذ.  

عام سرالمات سرمثيلة:
ل يجــوز و�ســع الكلمــ�ت المثيرة التــي تت�سّمن نوعً� مــن الإيح�ء الع�طفي الــذي يوؤّدي اإلى 

اإث�رة �ســهوة، اأو خوف الوقوع في الفتنة، اأو ك�ن موؤّديً� للوقوع في المف�ســدة، اأو ي�ســتلزم الوقوع 

في الحرام.

سرتلويج رلموضة
اإن ك�ن م� يرّوج له عبر �ســبكة النترنت ين�في ارتداوؤه العّفة والأخالق الإ�ســالمّية، اأو ك�ن 

ارتداوؤه يعّد ترويجً� للثق�فة الغربّية المع�دية، فال يجوز ذلك.

عام أخذ سرمعلومات من سرموسقع

1. اأخذ المعلوم�ت ك�لأبح�ث من المواقع عبر �سبكة الأنترنت ون�سبته� لل�سخ�س، وتقديمه� 

للجه�ت المعنية، ك�لمدر�سة اأو الج�معة، على اأّنه� جهد �سخ�سي، غير ج�ئز ويت�سّمن 

محّرمين: 

الأول: اأّن هذا كذب وهو غير ج�ئز. 

ثاني��اً: ل يجــوز تقديمهــ� للج�معــة اأو المدر�ســة اأو الموؤ�س�ســة، فيم� اإذا ك�ن ذلــك مخ�لفً� 

لنظ�م المدر�سة اأو الج�معة اأو الموؤ�س�سة.

، معلوم�ت. . . ( وو�سعه� في  2. يجــوز اأخــذ بع�س الأ�ســي�ء من موقع معّين  )فيديو، ن�ــسّ

موقع ث�ٍن مع موافقة �س�حبه� اأو اإحراز ر�س�ه بذلك، واإل، اإذا لم يكن �س�حبه� موافقً� 
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علــى اأخذهــ� وو�سعهــ� في موقع ث�ٍن، ف�لأحوط وجوبً� عدم جــواز ذلك من دون اإذنه اأو 

اإحراز ر�س�ه. 

 :)dawnload( 3. تنزيل الملف�ت

يجوز ا�ستخدام خدمة تنزيل الملف�ت )الداون لود( عبر �سبكة النترنت، فهي خدمة  •

مت�حــة للجميع وت�ســير اإلى ر�س� �س�حبه� بجواز ال�ســتف�دة مــن المعلوم�ت الخ��سعة 

لهذه الخدمة. 

 على ن�ســره�،  •
ً
ل يجــوز ا�ســتخدام هــذه الخدمــة اإذا لــم يكــن �س�حــب المعلومــ�ت موافق�

 مراع�ة حقوق الن�سر، بال فرق في ذلك بين ال�ستخدام ال�سخ�سي وغيره. 
ً
ف�لأحوط وجوب�

سرثقافة سإلسالمية وشباة سالنتلنت

أواًل: الضوابط الشرعية للتبليغ الديني:
1. اأن ل يدخل في الأمور التي توجب ال�سق�ق بين الم�سلمين، اأو بين الموؤمنين. 

2. اأن ل ينقل م� فيه احتم�ل الخط�أ. 

3. اأن ل يفتي اإّل من خالل الو�س�ئل المعتبرة �سرعً�. 

4. اعتم�د البره�ن مع الحكمة والموعظة الح�سنة. 

5. اأن ل ي�أخذ ب�لإ�س�ع�ت قبل الطمئن�ن من �سّحته�. 

6. عدم مخ�لفة اأّي حكم ي�سدر من الولّي الفقيه. 

ثانيًا: تصّفح المواقع المسيئة لإلسالم:
ل يجوز ت�سّفح المواقع التي تتعّر�س للمذهب الإم�مي ب�لإ�ســ�ءة وتت�سّمن اأفك�رًا �س�ّلة اأو 

م�سّللة، اإّل اإذا توّفرت �سروط ثالثة مجتمعة، وهي: 

1. اأن يكــون الت�سّفــح بق�ســد غر�س �سحيح، ك�لإج�بة على اإ�ســك�لته� والــرّد عليه� )اإذا 

ك�ن اأهاًل لذلك(. 

2. اأن يكون المت�سّفح ق�درًا علمّيً� على الإج�بة والّرد. 

3. اأن يكون م�أمونً� من النحراف وال�سالل. 
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ثالثًا: الثقافة المعادية لإلسالم:
ل يجــوز الترويــج لم� يوؤّدي اإلى النحراف والإف�ســ�د والإ�سالل، ويوجب ن�ســر الثق�فة غير 

الإ�سالمية المع�دية للم�سلمين، وي�سّبب اأجواء ثق�فّية ف��سدة، ويجب التحّرز والجتن�ب عنه�.

عام نشل سرلوسيات وسرهتاوى

1. ل يجوز ن�ســر الفت�وى وال�ســتفت�ءات بدون بّينة �سرعّية على �سحته�، اأو الطمئن�ن 

ب�سدوره� عن مرجع التقليد، اأو عن مكتبه ال�سرعّي الم�أذون له من المرجع. 

2. ل يجوز ن�سبة الرواي�ت اإلى المع�سومين R ول نقله� عنهم مع عدم الطمئن�ن 

اإلى اعتب�ر �سنده�، نعم يمكن اإر�س�له� بعنوان النقل والحك�ية مع الأمن من الوقوع 

في الف�س�د، ولم تكن مّم� علم كذبه�،  واإّل فال يجوز. 
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ال يجوز تصّفح املواقع املسيئة 

لإلسالم والتشيع إال مع املقدرة 

عىل ردها ومواجهتها

يجوز التبليغ الديني عىل االنرتنت 

مع مراعاة كافة الضوابط الرشعية 

والعلمية يف ذلك

ال يجوز نرش الفتاوى بدون 

بيّنة رشعيّة، أو االطمئنان 

بصدورها عن مرجع التقليد

ال يجوز الرتويج ملا يؤّدي إىل 
االنحراف واإلفساد واإلضالل، 

ويوجب نرش الثقافة غري اإلسالمية 
املعادية للمسلمني

الثقافة

 اإلسالمية

ال يجوز عرض الصور املثرية 

للشهوة أو التي تؤّدي للريبة 

والوقوع يف الحرام

ال يجوز عرض صور اآلخرين 

والترصف فيها من دون إذنهم

ال يجوز التعليق عىل الصور 

املعروضة مبا يؤّدي إىل الفتنة أو 

إثارة الشهوة

األحوط وجوباً االجتناب عن 

النظر إىل صورة املرأة املسلمة 

السافرة بالبث املبارش. عرض الصور

والنظر إليها

أن ال يكون عىل حساب الواجبات  

أن ال يقع يف أّي حرام  

االلتزام بالقوانني املرعيّة   

اإلجراء يف هذه الشبكات

تصفح املواقع املشبوهة

ال يجوز فتح أو تصّفح املواقع 

املحرّمة ـ املواقع املشبوهة ـ، 

ومواقع االنحراف والشذوذ، فيام 

إذا علم بأنّه سوف يقع نظره عىل 

املشاهد املثرية ونحوها.

العمل وشبكة االنرتنت

ال يجوز استخدام شبكة االنرتنت 

يف العمل ـ ألّن وقت العمل حّق 

لرب العمل ـ إال بإذن من صاحب 

العمل ورضاه بذلك.  

يجوز االستفادة من شبكة 

االنرتنت يف أخذ املعلومات 

وتنزيلها برضا الجهة صاحبة املاّدة  

الضوابط 

الرشعية 

العامة

شبكة
 االنرتنت 
ووسائل 
التواصل

ال يجوز النظر إىل صورة املرأة املسلمة 

الناظر يعرفها  كــان  إذا  السافرة 





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

يتعــّرف اإلــى اأحــك�م العالقــ�ت الجتم�عيــة علــى    1

�سبكة الإنترنت.  

يتبّيــن اأحك�م اإق�مة العالق�ت بين الجن�ســين عبر    2

�سبكة الإنترنت.  

يعــرف حكــم الألعــ�ب والم�ســ�بق�ت والحــوارات    3

الدينية وغيره�.  

أحكام العالقات 
االجتماعية عبر وسائل 

التواصل

الدرس الرابع والعشرون





صلة سرلعم 
�سلــة الرحــم واجبة، ولكــن ل تنح�سر �سلة الرحم ب�لزي�رة، بل يكفــي في تحّققه� اأّي نوع 

من العالقة والرتب�ط بحيث ي�سدق عليه عرفً� اأّنه �سلة للرحم ك��ستخدام الإنترنت مثاًل. 

تناقل سألخبار

أواًل: أخبار الشهداء:
ل يجــوز تن�قــل اأخبــ�ر ال�ســهداء اإذا ك�ن فيــه اأذّيــة لأهل ال�ســهيد، اأو ك�ن هن�لــك منع من 

الجه�ت المعنية، اأو ك�نت تلك الأخب�ر توؤّثر على �سير العمل الجه�دي والع�سكري.

ثانيًا: الحديث عن اآلخرين:
1. الحديــث كت�بــة عــن الآخريــن عبــر �ســبكة النترنــت بمــ� يكرهــون حكمه حكــم الغيبة 

والنميمة اإذا انطبقت� على الكالم المكتوب.  

2. ل يجوز الحديث عن الآخرين كت�بة اإذا ك�ن فيه اأذّية اأو اإه�نة اأو هتك اأو مف�سدة. 

احترام الخصوصية الشخصية

ال يجوز نرش األمور الشخصية املستورة التي 

تسبب هتك وإهانة املؤمن لنفسه. 

ال يجوز نرش األمور املستورة الخاّصة باآلخرين. 

وال يجوز التشهري باملؤمنني مبا يسبّب أذيّتهم أو 

هتكهم وإهانتهم.
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ثالثًا: نشر األخبار غير الموثوقة:
اإذا ك�ن ن�سر الأخب�ر غير الموثوقة على نحو البّت والجزم فال يجوز، واأّم� اإذا ك�ن ن�سره� 

على نحو الحتم�ل فيجوز مع عدم ترّتب مف�سدة اأو الوقوع في الحرام.

عام سرتوسصل بين سرجنسين

1. ل تجوز المح�دثة بين المراأة والرجل الأجنبّي عبر الإنترنت، بجميع برامجه وو�ســ�ئل 

التوا�سل به، فيم� اإذا ك�نت مثيرة لل�سهوة اأو ك�نت بق�سد التلّذذ، اأو مع الريبة وخوف 

الفتت�ن، اأو ا�ستلزمت الوقوع في الحرام اأو المف�سدة. 

2. يجوز التوا�سل بين الجن�ســين عبر النترنت مع اللتزام بك�ّفة ال�سوابط ال�ســرعية في 

المح�دثة والكالم، وك�ن الكالم م�أمونً� من الوقوع في الحرام اأو خوف الفتنة اأو ترّتب 

مف�سدة، ومن �سوابط الكالم:

اأ-اأن ل يوؤّدي الكالم اإلى الوقوع في الحرام اأو ترّتب المف�سدة. 

 اأو م�ستلزمً� لإث�رة ال�سهوة. 
(1(

ب-اأن ل يكون الكالم مع الريبة

ج-اأن ل ي�ســتمل الــكالم علــى الميوعــة والــكالم الع�طفــي الــذي ل ينفك غ�لبً� عــن اإث�رة 

ال�سهوة اأو الريبة. 

سرمحادثات وسرحوسرست سرهالية سردينية وغيلها

1. ل م�نــع مــن فتح المح�دث�ت والحوارات ب�ســرط مراع�ة الحدود ال�ســرعّية وعدم ترّتب 

المف�سدة. 

2. ل يجــوز اإيقــ�ع الآخــر ب�لحّب لهدايتــه اإذا عّد ذلك كذبً� اأو مع اإث�رة ال�ســهوة واللّذة، اأو 

خوف الوقوع في الحرام اأو مع ترّتب المف�سدة. 

3. ا�ستم�ل ر�س�ئل المن�ق�س�ت على عب�رات: عزيزتي، محبيكم، ا�ستقن� لروؤيتكم. . . . اإلخ 

اإذا لم تكن مثيرة لل�سهوة، ولم يترّتب عليه� مف�سدة اأو خوف الوقوع في الحرام فتكون 

ج�ئزة،  واإّل فال تجوز. 

)1) الريبةو خوف الوقوع في الحرام، مع ال�سخ�س المنظور اإليه اأو مع غيره.
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سرتوسصل باراتابة
ل م�نع من التحّدث عبر الكت�بة مع الأجنبّي ب�سرط مراع�ة الحدود ال�سرعّية المتقّدمة للكالم. 

عالقات سرصدسقة 

1. يجــوز بنــ�ء عالقــ�ت ال�سداقة مع الجن�ــس الآخر مــع مراع�ة الحدود ال�ســرعّية وعدم 

خوف الوقوع في الحرام اأو ترّتب المف�سدة،  واإّل فال يجوز. 

2. ل يجوز فتح الحوارات للت�سلية بين الجن�سين مع خوف الوقوع في الحرام اأو مع ترّتب المف�سدة. 

3. ال�سحــك والمــزاح وتبــ�دل النكــت عبــر النترنــت اإذا ك�ن فيــه ريبة وخــوف الفتنة، اأو 

ترّتبت عليه المف�سدة اأو ك�ن ي�ستلزم الوقوع في الحرام، فال يجوز. 

إقامة عالقات عاطهية 

1. ل يجوز اإبراز م�س�عر الحّب والموّدة بين الرجل والمراأة الأجنبّيين، اإذا اأّدى اإلى الوقوع 

 .
(1(

في الحرام اأو ترّتبت عليه مف�سدة

2. ل وجه لإظه�ر المراأة موّدته� اأو حّبه� للرجل الأجنبّي اأو العك�س؛ لأّنه كثيرًا م� يوؤّدي اإلى 

اإث�رة ال�ســهوة والفتنة وترّتب المف�ســدة، نعم لو ك�ن اإظه�ر الحب والمودة دليل على ر�س� 

كّل طرف ب�لآخر للزواج ول يوؤدي اإلى اإث�رة ال�سهوة والفتنة وترّتب المف�سدة، فهو ج�ئز.  

عقوق سرزوجين

1. يجــوز منــع الزوجــة من التوا�ســل عبر النترنت ونحــوه، فيم� اإذا علم ولــو من القرائن 

وال�سواهد اأّنه� تقع في الحرام ب�سبب ذلك من ب�ب الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر 

 .
(2(

مع مراع�ة مراتبهم� وتحّقق �سرائطهم�

2. ل يجوز لكّل من الزوج والزوجة التفّقد اأو الطالع على اأ�سرار كلٍّ منهم� من دون اإذنه، 

بمــ� في ذلك الدخول اإلى �ســبكة النترنت بمختلف و�ســ�ئله�، اإّل فيمــ� اإذا علم ولو من 

)1) ل يجوز الت�سريح ب�لخطبة، اأي الدعوة اإلى الزواج �سريحً�، ول التعري�س به� للمراأة المتزّوجة، ول لذات العّدة الرجعية.
)2) وذلك من ب�ب الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، ل من ب�ب الولية عليه�، اأو كون ذلك من حقوق الزوج الث�بتة في 

ال�سريعة.
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القرائــن وال�ســواهد اأّن الطــرف الآخــر يقع في الحــرام، فحينئٍذ يجوز مــن ب�ب الأمر 

ب�لمعروف والنهي عن المنكر.  

  .
(1(

3. ل يجوز ا�ستخدام �سبكة النترنت اإذا ك�ن ذلك يوؤّدي اإلى اأذّية الزوج اأو الزوجة

4. ل يجــوز ا�ســتخدام �ســبكة النترنــت اإذا ك�ن يــوؤدي اإلى ت�سييع حقوق الــزوج اأو الزوجة 

الواجبة عليهم� بمختلف اأنواعه�.   

سألبناء وشباة سالنتلنت
ل يجوز التج�ّس�ــس على م� كتمه الأولد المكّلفون، نعم اإذا ك�ن هن�ك قرائن و�ســواهد على 

اأّن المواقع المذكورة على خالف العّفة والأخالق، فال م�نع من تفّقده� من اأجل الحيلولة دون 

الوقوع في المف��سد المحتملة.

سالستهادة من شباة سرغيل

يجوز ا�ســتخدام الّت�س�ل الال�ســلكي ب�ســبكة النترنت، الذي يخــّول �س�حبه الّت�س�ل 

ب�أقــرب �ســبكة والّت�ســ�ل ب�لإنترنــت عبر و�سله ب�ســبكة اأخرى مــع العلم بر�ســ� �س�حبه� 

بجواز ا�ستخدامه�، واإل فال يجوز. 

عام سألرعاب وسرمسابقات وتبادل سرنغمات

1. يجوز اللعب ب�لألع�ب الرقمية عبر �سبكة النترنت اإذا ك�ن الموقع اأو الجهة ت�سمح بذلك، 

وك�نت هذه الألع�ب ل توؤّدي اإلى اإث�رة ال�سهوة اأو الوقوع في المف�سدة، واإل فال يجوز.  

2. ل يجوز اللعب ب�آلت القم�ر عبر �سبكة الإنترنت ولو بدون رهن. 

3. ل يجــوز تبــ�دل النغمــ�ت اللهويــةـ  الغن�ء والمو�ســيقى اللهويةـ  ومق�طــع الفيديو وال�سور 

الإب�حية مع الآخرين، وكذا النك�ت التي تت�سّمن اإث�رة ال�سهوة اأو اإيح�ءات جن�سية مثيرة.   

)1) وذلك اإذا ك�ن ا�ســتخدام ال�ســبكة ي�سّيع حقوق الزوج الآخر، اأو ك�ن فيه هتك لحرمته و�ســريرته من خالل اغتي�به اأو 
الحديث عنه ب�ل�سوء، مثاًل.
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صلة الرحم واجبة، ولكن ال تنحرص صلة الرحم بالزيارة، بل يكفي 

يف تحّققها أي نوع من العالقة واالرتباط بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه 

صلة للرحم كاستخدام االنرتنت مثالً.

ال يجوز استخدام شبكة االنرتنت إذا كان ذلك يؤّدي إىل أذيّة الزوج أو 

الزوجة أو تضييع الحقوق الواجبة للطرف اآلخر.

يجوز منع الزوجة من استخدام اإلنرتنت مع العلم بأنّها تقع يف الحرام من 

باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

يجوز اللعب باأللعاب عرب شبكة اإلنرتنت إذا كان املوقع أو الجهة تسمح 

بذلك، وكانت هذه األلعاب ال تؤّدي إىل إثارة الشهوة أو الوقوع يف 

املفسدة، وإال فال يجوز. 

حكم التواصل 

بني الجنسني

يجوز التواصل 

بني الجنسني 

بضوابط هي: 

ل يجوز تن�قل اأخب�ر ال�سهداء اإذا ك�ن فيه اأذّية لأهل ال�سهيد

ال يجوز نرش األمور املستورة الخاّصة باآلخرين

ال يجوز التشهري باملؤمنني مبا يسبّب أذيّتهم أو هتكهم وإهانتهم

الحديث كتابة عن اآلخرين مبا يكرهون حكمه حكم الغيبة والنميمة

يجوز نرش األخبار غري املوثوقة عىل نحو االحتامل ال  البت والجزم 

تناقل أخبار 

اآلخرين

ال تجوز املحادثة بني املرأة والرجل األجنبّي عرب اإلنرتنت ـ بجميع 

برامجه ووسائل التواصل به ـ فيام إذا كانت مثرية للشهوة أو كانت 

بقصد التلّذذ والريبة، أو مع خوف االفتتان، أو استلزمت الوقوع يف 

الحرام أو املفسدة.

ال يؤّدي الكالم إىل الوقوع يف الحرام أو ترتّب املفسدة.

ال يكون الكالم يؤدي إىل إثارة الريبة أو الشهوة.

ال يشتمل الكالم عىل امليوعة والكالم العاطفي املثري للشهوة غالباً.

االستفادة 

وسائل التواصل

حقوق الزوجني 

ووسائل التواصل 

االجتامعي

حكم األلعاب 

واملسابقات 

وتبادل النغامت

صلة 

الرحم
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