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وال�سالة وال�سالم على �سّيد بني الب�سر الر�سول الأكرم محّمد بن عبد اهلل 

واآله الطاهرين.

العلوم  من  العديد  في  العظام  علماوؤنا  قّدمه  اّلــذي  الكبير  الــتــراث  رغــم 

المختلفة،  للمراحل  الدرا�سّية  الكتب  قّلة  اأّن هذا لم يحل م�سكلة  اإّل  الإ�سالمّية 

ول �سّيما اأّن اأغلب كتب علمائنا القديمة منها والحديثة لم تعد كمتون تدري�سّية، 

واإّنما كتبت لن�سر اأفكار الكاتب نف�سه، وفي الغالب يكون المق�سود في تلك الكتب 

�سون في العلوم مدار التاأليف. ة من المثّقفين وهم المتخ�سّ فئة خا�سّ

وفي مجال الكتب الدرا�سّية في ماّدة الفقه ل �سّيما في المراحل الأولى هناك 

تحديد  ونتيجة  بالغر�س،  تفي  ل  اأّنها  اإّل  الم�سكورة  المتوا�سعة  الجهود  بع�س 

الهدف المبتغى في التدري�س، ومن خالل التجربة العملّية ارتاأينا اأن ن�سّنف هذا 

الكتاب )درو�س من زبدة الأحكام( اّلذي يتمّيز بالخ�سائ�س التالية:

»زب��دة كتابه  في   { الخمينّي  الإمــام  ن�ّس  على  الإمكان  قدر  المحافظة   -  1

الأحكام« .

حة  المو�سّ الإ�سافات  بع�س  الأحكام من خالل  زبدة  اإن�سائّيات  لقد حّركنا   -  2

المقّدمة
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وفرز  الم�سائل  بع�س  وتق�سيم  الأحــوط،  بعد  »ا�شتحباباًً«  اأو  »وجوباً«  كو�سع 

م�سمونها، وجدولة بع�سها الآخر بما ل يخّل بالهدف اّلذي ذكرناه.

3 - التركيز  على الأبواب الفقهّية المهّمة المعرو�سة في زبدة الأحكام واختيار 

العبادات  في  الدرو�س  عدد  بلغ  بحيث  الإبتالء،  محّلّ  اإلى  الأقــرب  الم�سائل 

والمعامالت ثالث وثالثون در�سًا.

4 - اإدراج فتاوى الإمام اآية اهلل العظمى ال�سّيد علّي الخامنئي { مّما هو مذكور 

في كتابه اأجوبة ال�ستفتاءات. ومّما اأفادنا به مكتب �سماحته في بيروت. 

واأخيرًا ن�ساأل المولى تعالى اأن يجعل هذا العمل خال�سًا لوجهه الكريم وذخرًا 

لنا يوم القيامة، اإّنه �سميع عليم.

والحمد هلل رّب العالمين
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اأنيعرفالطالب�شروطالتكليف. 1-

اأنيتعّرفاإلىطرقمعرفةالحكمال�شرعّي. 2-

اأنيعّدد�شروطمرجعالتقليد. 3-

اأنيتبّينطرقثبوتالجتهادوالأعلميَّةومعرفةالفتوى. 4-

أهداف الدرس

الدرس األول
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1. �سّرف اهلل الإن�سان بالتكاليف الإلهّية اّلتي يجب عليه امتثالها واإطاعة اهلل 

تعالى فيها، عندما ي�سل اإلى مرحلة البلوغ ال�سرعّي، ويكون عاقاًل وقادرًا.

2.  يعرف البلوغ في الذكر باأحد اأمور ثالثة، اأّيها ح�سل اأّول يح�سل البلوغ مع:

اأ- نبات ال�سعر الخ�سن على العانة.

ب- خروج المنّي، يقظة اأو نومًا بجماع اأو احتالم اأو غيرهما.

ج- ال�سّن، فاإذا لم تح�سل العالمتان ال�سابقتان ُيرجع اإلى ال�سّن:

اأ�سهر  - و7  �سنة   14 )اأي  قمرّية  �سنة  ع�سرة  خم�س  اإكمال  الذكر  في  وهو 

�سم�سّية تقريبًا()1(.

وفي الأنثى باإكمال ت�سع �سنوات قمرّية )ما يقارب الت�سع �سنوات اإّل ثالثة  -

.

اأ�سهر وثمانية اأّيام(

ين بذلك بـ: 14 �سنة �سم�سية، ومئتي يوم ويومين، و�ساعتين، و 33 دقيقة. )1( حّدده بع�س المخت�سّ



22

م
كا

ح
لأ

� 
ة

د
زب

ن 
م
 �

�
و

ر
د

وجوب التقليد))(
1. التقليد: هو العمل م�ستندًا اإلى فتوى الفقيه.

2. يجب على كّل مكّلف غير بالغ مرتبة الجتهاد اأن يكون في غير ال�سرورّيات)2( 

اأو  ــدًا  مــقــلِّ اإّمـــا  والمباحات  الم�ستحّبات  فــي  ولــو  ومعامالته  عــبــاداتــه  مــن 

محتاطًا)3(ب�سرط اأن يعرف موارد الحتياط. ول يعرف ذلك اإّل القليل)4(، فعمل 

العاّمي)5( اّلذي ل يعرف موا�سع الحتياط من غير تقليد باطل. على التف�سيل 

التالي:

اأتى به  اإذا  اإّل  ر الملتفت من دون تقليد باطل،  اأ- عمل الجاهل المق�سّ

يجوز  من  فتوى  اأو  الحتياط  اأو  الواقع  وطابق  الواقع،  درك  برجاء 

تقليده.

القربة  ق�سد  تحّقق  مع  الغافل  ر  المق�سّ اأو  القا�سر  الجاهل  عمل  ب- 

يجوز  اّلذي  المجتهد  فتوى  اأو  الحتياط  اأو  الواقع  طابق  اإذا  �سحيح 

تقليده.

شروط مرجع التقليد

التقليد مجتهدًا، عادًل، ورعًا في دين اهلل، غير مكّب  اأن يكون مرجع  يجب 

على الدنيا، ول حري�سًا عليها جاهًا وماًل على الأحوط وجوبًا. م�سافًا اإلى كونه 

)1( الإمام الخامنئي{: وجوب التقليد م�ساألة اجتهادّية عقلّية )بمعنى اأّن العقل يحكم برجوع الجاهل في اأحكام 
الدين اإلى المجتهد الجامع لل�سروط(..

الخمر،  �سرب  وحرمة  اليومّية،  الة  ال�سَّ كوجوب  جلّيًا  و�سوحًا  الم�سلمين  كاّفة  عند  الوا�سحة  الم�سائل  هي   )2(
وا�ستحباب الدعاء...

)3( الحتياط هو مراعاة كّل الحتمالت الفقهّية للمورد مّما يحتمل وجوب مراعاته بنحو يطمئّن المكلَّف معه باأّنه 
قد عمل بوظيفته.

)4( الإمام الخامنئي{: حيث اإّن العمل بالحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفّية الحتياط، ول 
يعرفهما اإّل القليل، م�سافًا اإلى اأّن العمل بالحتياط يحتاج غالبًا اإلى �سرف الوقت الأزيد، وعليه فالأولى تقليد 

المجتهد الجامع لل�سروط....

)5( العاّمي هو من لم يبلغ من العلم مرتبة الجتهاد.
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بالغًا، عاقاًل، ذكرًا، اإثني ع�سرّيًا، واأن ل يكون متوّلدًا من الزنا، وكونه حّيًا في 

التقليد ابتداًء)1(.)2(

العدالة))(

معنى العدالة:

العدالة عبارة عن ملكة را�سخة، باعثة على مالزمة التقوى من ترك المحّرمات 

واإتيان الواجبات.

زوال العدالة:

تزول العدالة حكمًا)4( بارتكاب الكبائر اأو الإ�سرار على ال�سغائر، بل بارتكاب 

ال�سغائر اأي�سًا على الأحوط وجوبًا، وتعود بالتوبة مع بقاء الملكة المذكورة.

 تقليد األعلم 
1. يجب تقليد الأعلم)5( مع الإمكان على الأحوط وجوبًا، ويجب الفح�س عنه، ومع 

الت�ساوي يتخّير.

2. يجب على العاّمّي اأن يقّلد الأعلم في م�ساألة وجوب تقليد الأعلم)6(، فاإن اأفتى 

بجواز تقليد غير الأعلم يتخّير بين تقليده وتقليد غيره، ول يجوز له تقليد غير 

الأعلم اإذا اأفتى )غير الأعلم( بعدم وجوب تقليد الأعلم.

اأّنه بعد العدول منه اإلى المجتهد الحي ل يجوز على  اإّل  )1( الإمام الخامنئي{: يجوز البقاء على تقليد المّيت، 
الأحوط وجوبًا الرجوع مجددًا اإلى المّيت.

)2( الإمام الخميني } والإمام الخامنئي{: لم ي�سترطا في مرجع التقليد اأن ل يقّل �سبطه عن المتعارف.
)3( الإمام الخامنئي{: العدالة عبارة عن حالة نف�سّية باعثة على مالزمة التقوى المانعة من ترك الواجبات اأو فعل 

المحّرمات، والعادل هو الذي و�سل اإلى مرحلة ل يرتكب معها الذنب عمدًا.

)4( الزوال الحكمّي هو اأن ل ُيرّتب عليه اأّنه عادل، حّتى ولو كانت الملكة باقية.
)5( الإمام الخامنئي{: مالك الأعلمّية اأن يكون اأقدر من بقّية المجتهدين على معرفة حكم اهلل تعالى، وا�ستنباط 

التكاليف الإلهّية من اأدّلتها.

)6( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا تقليد المجتهد الحّي الأعلم في التقليد البتدائي.
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3. اإذا لم يكن لالأعلم فتوى في م�ساألة من الم�سائل يجوز الرجوع في تلك الم�ساألة 

اإلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوبًا)1(.

العدول في التقليد
يجوز  كما  التقليد،  تحّقق  بعد  الم�ساوي  الحّي  اإلى  الحّي  من  العدول  يجوز   .1

التخيير بين المت�ساويين ابتداًء)2(.

من  اأعلم  �سار  اإذا  فيما  الآخــر  الحّي  اإلى  الحّي  من  العدول  وجوبًا  الأحــوط   .2

الأول.

تقليد المّيت 
1. ل يجوز تقليد المّيت ابتداًء)3(، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحّققه بالعمل 

ببع�س الم�سائل مطلقًا، فيجوز تقليده في كّل الم�سائل ولو في الم�سائل اّلتي 

لم يعمل بها. ولكن ل يجوز البقاء على تقليد المّيت اإّل بعد العتماد على فتوى 

الحّي في جواز البقاء.

2. اإذا عمل المكلف عماًل على طبق فتوى من يقّلده، فمات ذلك المجتهد، فقّلد 

من يقول ببطالنه، يجوز له البناء على �سّحة الأعمال ال�سابقة.

 طرق ثبوت االجتهاد واألعلمّية
الختبار. باأن يكون المكّلف من اأهل الخبرة والخت�سا�س.  .1

ال�سياع المفيد للعلم)4(.  .2

�سهادة عدلين من اأهل الخبرة.  .3

)1( الإمام الخامنئي{: يجب في هذا المورد العمل بفتاوى الإمام الخميني )ر�سوان اهلل عليه( اأو العمل بالحتياط.
)2( الإمام الخامنئي{: ل يجوز على الأحوط وجوبًا العدول من الحّي اإلى الحّي الم�ساوي بعد تحّقق التقليد. نعم 

يجوز التخيير بين المت�ساويين ابتداًء.

)3( الإمام الخامنئي{: على الأحوط وجوبًا.
)4( الإمام الخامنئي{: المفيد للعلم اأو الطمئنان.
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طرق معرفة الفتوى 

تثبتفتوىالمجتهدباإحدىالطرقالتالية:

ال�سماع منه مبا�سرة.  .1

نقل عدلين بل عدل واحد، بل يكفي نقل ثقة)1( ُيطماأّن بقوله.  .2

الرجوع اإلى ر�سالته اإذا كانت ماأمونة من الغلط.  .3

 المسائل التي يجب تعّلمها
وموانعها،  و�سروطها،  المكلَّف،  على  الواجبة  العبادات  اأجــزاء  تعّلم  يجب   .1

ومقّدماتها.

2. يجب تعّلم م�سائل ال�ّسّك وال�سهو وغيرها مّما هو محّل البتالء غالبًا، اإّل اإذا 

اطماأّن من نف�سه بعدم البتالء بها.

)1( الثقة هو الذي ل يكذب.
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�لحللاط في ���لوى:

عندما يحتاط المرجع في مقام الفتوى، فاحتياطه على ق�سمين:

الحتياطالوجوبّي: يتخّير المكّلف فيه بين العمل بالحتياط، اأو الرجوع اإلى   .1

مرجع اآخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوبًا.

الحتياطال�شتحبابّي: يتخّير المكّلف فيه بين العمل بالحتياط اأو تركه.  .2



أهداف الدرس

اأنيعّددالطالباأنواعالمياه. 1-

اأنيتعّرفاإلىاأحكامالماءالم�شاف. 2-

د�شروطتنّج�ضالماءالمطلق. 3- اأنيعدِّ

اأنيتعّرفاإلىاأحكامالتخّلي. 4-

الدرس الثاني

أحكام المياه
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أنواع المياه

الماء نوعان: مطلق وم�ضاف.

اإلى  اإ�سافته  دون  من  عليه  الماء  لفظ  اإطالق  ي�سحُّ  ما  هو  المطلق:  الماء  .1

�سي ء، كمياه الأنهار والبحار.

2. الماء الم�ساف: هو المعت�سر من الأج�سام كماء الرّمان، اأو الممتزج بغيره 

مّما ُيخِرجه عن �سدق ا�سم الماء، كماء ال�سّكر والملح.

اأق�ضام الماء المطلق

الجاري )وهو النابع ال�سائل(.  .1

النابع بغير جريان .  .2

المطر.  .3

البئر: وهي البئر النابعة ولي�ست بئر الجمع.  .4

الراكد)الواقف(: وينق�سم اإلى نوعين:  .5

ُكّر، وهو ما بلغ وزنه 377،419 كلغ)1( اأو اأكثر. وبح�سب الم�ساحة هو ما بلغ ثالثة  اأ- 

واأربعين �سبرًا اإّل ثمن �سبر )42(، الطول �سرب العر�س �سرب الرتفاع)2(.

ب- غير ُكّر، وهو ما كان اأقّل من ذلك، وُي�سّمى بالماء القليل.

)1( الإمام الخامنئي{: 384 ليترًا تقريبًا.
)2( الإمام الخامنئي{: موافق.
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حكم الماء المضاف 
من  )1(ول  الحدث  من  ل  لغيره  مطّهر  غير  نف�سه  في  طاهر  الم�ساف  الماء   .1

الخبث)2(.

العالي  اإذا كان جاريًا من  اإّل  يتنّج�س جميعه  الم�ساف نج�سًا  الماء  لو لقى   .2

اإلى ال�سافل ولو بنحو النحدار مع الدفع بقّوة، فاإّن النجا�سة تخت�ّس بمو�سع 

المالقاة)3(.

3. اإذا تنّج�س الماء الم�ساف ل يمكن تطهيره مع بقائه م�سافًا.

حكم الماء المطلق 
1. الماء المطلق طاهر في نف�سه ومطّهر لغيره من الحدث والخبث.

اإذا تغّير ب�سبب مالقاة النجا�سة  اأق�سامه فيما  يتنّج�س الماء المطلق بجميع   .2

اأحد اأو�سافه الثالثة، وهي: اللون والطعم والرائحة.

3. المعتبر تاأّثر الماء باأو�ساف النجا�سة ل المتنّج�س، فلو تنّج�س القمي�س بدم 

قليل، ثّم و�سع في ماء ُكّر ونحوه فتغّير الماء ب�سبب لون القّمي�س ل الدم، فال 

يتنّج�س الماء طالما بقي على اإطالقه.

4. الماء الجاري والراكد المّت�سل بالجاري والراكد الُكّر وماء المطر حال نزوله 

من ال�سماء ل ينج�س بالمالقاة اإّل بالتغّير ال�سابق.

5. الماء القليل غير المتَّ�سل بماّدة ينج�س بمجّرد مالقاة النجا�سة واإن لم تتغّير 

اأو�سافه.

يوجب  ما  وهو  اأ�سغر،  ق�سمان: حدث  وهو  الغ�سل.  اأو  الو�سوء  توجب  باأ�سباب  الإن�سان  في  الحدث حالة تحدث   )1(
الو�سوء كالنوم والريح.

وحدث اأكبر، وهو ما يوجب الغ�سل كالجنابة وم�ّس الميت.

)2( الخبث هو النجا�سة كالدم والبول والغائط وغيرها.
)3( الإمام الخامنئي{: وكذلك في الماء المطلق القليل.
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�س يطهر بالمتزاج بالمعت�سم بعد زوال تغّيره. 6. المطلق الكثير المتنجِّ

�س يطهر بالمتزاج)1( بالماء المعت�سم )كالجاري  7. الماء المطلق القليل المتنجِّ

والُكّر(.

 أحكام التخّلي 
1. يجب حال التخّلي -ك�سائر الأحوال- �ستر العورة عن الناظر المحترم )الإن�سان 

المميِّز(، رجاًل كان اأو امراأة حّتى المجنون والطفل الممّيزين. ول يجب �ستر 

العورة بين الزوجين.

2. يحرم حال التخّلي ا�ستدبار القبلة وا�ستقبالها بمقاديم البدن، وهي ال�سدر 

والبطن، والأحوط وجوبًا ترك ال�ستقبال بعورته فقط.

ر عليه التاأخير اإلى  3. لو ا�ستبهت القبلة بين الجهات، ولم يمكن له الفح�س وتع�سَّ

اأن تّت�سح القبلة، ولو لم يح�سل له العلم بل ح�سل له الظّن فيلزم العمل به، 

واإن لم يح�سل العلم والظّن فيختار جهة واحدة من الجهات.

االستنجاء

ال�ستنجاء عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط. -

أحكام االستنجاء

تطهير مخرج البول:

1. يجب غ�سل مخرج البول بالماء مّرة واحدة في الرجل، �سواء اأكان الماء قلياًل 

اأم كثيرًا، مع الخروج من مخرجه الطبيعي، والأحوط ا�ستحبابًا مّرتين، اأّما 

)1( فال يكفي مجّرد الّت�سال.
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في المراأة فالأحوط وجوبًا الغ�سل مّرتين)1( بالماء القليل، اأو مّرة واحدة بالماء 

الكثير ونحوه.

2. ل ُيجزي في غ�سل مخرج البول غير الماء.

تطهير مخرج الغائط:

 يتخيَّر في مخرج الغائط بين الغ�سل بالماء والم�سح ب�سي ء مزيل للنجا�سة  -

النقاء  مع  الم�سح  في  المّرة  كفاية  والظاهر  اأف�سل،  والغ�سل  كالحجر، 

كالغ�سل، واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا الثالث في الم�سح واإن ح�سل النقاء 

بالأقّل، واإن لم يح�سل بالثالث فيجب اإلى اأن يح�سل النقاء)2(.

 �سروط ما يم�سح به:

ي�ضترط فيما يم�ضح به اأمور:

الطهارة.  .1

اأن ل تكون فيه رطوبة �سارية.  .2

فح�سول  ذلك  فعل  لو  ولكّنه  كالخبز.  المحترمة  بالأ�سياء  ال�ستنجاء  يحرم   .3

الطهارة محل اإ�سكال فالأحوط وجوبًا الحكم ببقاء النجا�سة.

االستبراء
ى خروج ما يحتمل بقاوؤه من البول في مجراه. تعريفه: ال�ستبراء هو اأن يتحرَّ  .1

كيفيته: كيفّية ال�ستبراء من البول على الأحوط الأولى: 2.

اأ- اأن يم�سح بقّوة ما بين المقعدة واأ�سل الذكر ثالثًا.

)1( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا في طهارة مخرج البول غ�سله بالماء القليل مّرتين بال فرق بين الرجل والمراأة.
)2( الإمام الخامنئي{: يتخّير في تطهير مخرج الغائط بين غ�سله بالماء اإلى اأن تزول عين النجا�سة، وبين م�سحه 
بها  واإن لم تح�سل الطهارة  اأن تكون طاهرة،  واأمثال ذلك، ب�سرط  القما�س،  اأو بثالث قطع من  اأحجار  بثالثة 

فيم�سح بقطعات اأخرى اإلى اأن يح�سل النقاء كاماًل، ويمكنه اأن يم�سح بثالث جهات من القطعة الواحدة بدًل من 

القطعات الثالث من القما�س اأو الأحجار واأمثالها.
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اإلى  بقّوة  ويم�سح  فوقه  واإبهامه  الذكر  تحت  مثاًل  �سّبابته  ي�سع  ثّم  ب- 

راأ�سه ثالثًا.

ج- ثّم يع�سر راأ�سه ثالثًا.

حكمه: ال�ستبراء غير واجب اإّل اأّن له اأثرًا �سرعّيًا.  .3

.  فائدته: هي الحكم بطهارة البلل الخارج بعده اإذا احتمل اأنه بول، ول يجب  4

الو�سوء منه.

فاإذا راأى بعد ال�ستبراء رطوبة م�ستبهة ل يدري اأّنها بول اأو �سائل طاهر)كالمذي 

والودي والوذي()1( فيحكم بطهارتها وعدم ناق�سّيتها للو�سوء، بخالف ما لو لم 

ي�ستبرئ فاإّنه يحكم بنجا�ستها وناق�سّيتها. ول ا�ستبراء على الن�ساء، فلو خرجت 

رطوبة م�ستبهة عند المراأة تبني على الطهارة.

)1( الإمام الخامنئي{: ما يخرج بعد المنّي اأحيانًا ي�سّمى بالوذي، وبعد البول بالودّي، وبعد المالعبة والمداعبة 
بين الزوجين بالمذّي، وكّلها طاهرة، ول تنتق�س الطهارة بها.
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�لإمام ��خامنئي{

1939م،  الخامنئي في مدينة م�سهد، عام  ال�سّيد علّي  العظمى  اآية اهلل  ولد 

ودر�س فيها المراحل الأولى من العلوم الدينّية، ثّم انتقل اإلى النجف الأ�سرف، 

اهرودي، ثّم انتقل اإلى حوزة  حيث ح�سر درو�س اآيات اهلل الحكيم والخوئي وال�سَّ

المقّربين  التالميذ  كان من  1964م، حيث  فيها حّتى عام  وبقي  المقّد�سة،  ُقّم 

لالإمام الخمينّي }.

اأم�سى الإمام الخامنئي ثالث �سنوات في �سجون ال�ساه، ونفي �سنة كاملة اإلى 

اأ�سواأ المناطق مناخًا في اإيران.

مع انتقال الإمام الخمينّي}اإلى باري�س عام 1978م ُعّين ع�سوًا في مجل�س 

قيادة الثورة.

ثّم ُعّين بعد ت�سّكيل الجمهورّية الإ�سالمّية ممّثاًل لمجل�س الثورة في الجي�س، 

الإمــام  كّلفه  ذلــك  غ�سون  وفــي  الإ�سالمّية،  الــثــورة  لحر�س  قــائــدًا  ذلــك   وبعد 

الخمينّي }باإقامة �سالة الجمعة في طهران.

1981م  عام  وانتخب  الإ�سالمّية،  الجمهورّية  في  ح�ّسا�سة  منا�سب  في  ل  تنقَّ

توّفي  حيث  1989م  عام  حّتى  المن�سب  هذا  في  بقي  وقد  للجمهورّية،  رئي�سًا 

الإمام الخمينّي }، وانتخب الإمام الخامنئي{ قائدًا بتاأييد كبار العلماء 

وال�سخ�سّيات في العالم الإ�سالمّي وعموم الم�سلمين.

منموؤّلفاته: الم�ستقبل في ظّل الإ�سالم، الفهم ال�سحيح لالإ�سالم، الفكر 

الإ�سالمّي في القراآن، �سلح الإمام الح�سن Q، الحكومة في الإ�سالم)1(.

)1( مجلة الرا�سد العدد 52، �سنة 1995.
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واجبات الوضوء

 الواجب في الو�سوء غ�سل الوجه واليدين وم�سح الراأ�س والقدمين.

1. الوجه:

اأ- حّد الوجه: طوًل ما بين ق�سا�س منبت ال�سعر وطرف الذقن. وعر�سًا 

ما دارت عليه الإبهام والو�سطى من متنا�سب الأع�ساء.

لتح�سيل  كمقّدمة  المذكور  الحّد  عن  خرج  مّما  �سي ء  غ�سل  يجب  ب- 

اليقين.

ج- الواجب من غ�سل الّلحية هو ما دخل منها في حدِّ الوجه فقط.

د- الأحوط وجوبًا اأن يكون الغ�سل من اأعلى الوجه، ول يجوز على الأحوط 

وجوبًا الغ�سل منكو�سًا)1(.

من  يظهر  ل  وما  والأنــف  كالعين  البواطن  من  �سي ء  غ�سل  يجب  ل  هـ- 

ال�سفتين بعد النطباق.

)1( الإمام الخامنئي{: ل يجوز غ�سل الوجه منكو�سًا باأن يبداأ من الأ�سفل اإلى الأعلى. نعم ل ي�سّر غ�سل الوجه 
عر�سًا مع مراعاة كونه من الأعلى اإلى الأ�سفل.
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2. اليدان :

اإلى الأ�سابع، ويجب غ�سل �سي ء  اليدين من المرفقين)1(  اأ- يجب غ�سل 

من الع�سّد مقّدمة لتح�سيل اليقين.

ب- ل يجب اإزالة الو�سخ تحت الأظفار اإّل ما كان معدودًا من الظاهر.

ج- يجب رفع المانع عن و�سول الماء اإلى الب�سرة في الوجه واليدين، وما 

اأّما  رفعه،  ل يجب  كالجلدة  وي�سير  ال�سفاء  بعد  الجرح  ينجمد على 

الدواء المنجمد على الجرح فيجب رفعه اإذا اأمكن ذلك ب�سهولة)2(.

الراأ�س :  .3

مه، والأحوط ا�ستحبابًا)3(  اأ- الواجب في م�سح الراأ�س هو م�سح �سي ء من مقدَّ

عدم الجتزاء بما دون عر�س اإ�سبع، ول فرق في ذلك بين الم�سح على 

الب�سرة وعلى ال�سعر النابت على المقّدم اإّل اإذا كان طوياًل بحيث يتجاوز 

المقدار  ذلك  على  الم�سح  يجوز  فال  المقّدم()4(،  )حد  حّده  عن  بمّده 

المتجاوز)5(.

اإلى  الماء  اأجــزاء  منه  ينتقل  ل  وجــه  على  المم�سوح  جفاف  يجب  ب- 

الما�سح)6(.

)1( المرفق: مجمع عظمي الذراع والع�سد.
ولكّن  والأزيد من ذلك غير م�سروع،  والثانية جائزة،  مّرة واجب  الو�سوء  اأع�ساء  الخامنئي{: غ�سل  الإمام   )2(

المناط في تعيين عدد المّرات هو الق�سد، فلو �سّب عّدة مّرات قا�سدًا المّرة الواحدة فقط فال اإ�سّكال فيه.

)3( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا عدم الجتزاء بما دون عر�س الإ�سبع، كما اأّن الأحوط وجوبًا كون الم�سح 
باليد اليمنى.

)4( ل يجزي الم�سح على ال�سعر الذي لو مددناه لخرج عن حّد المقّدم.
)5( الإمام الخامنئي{: ل يجوز الم�سح على ال�سعر الم�ستعار، بل يجب رفعه للم�سح على الب�سرة اإّل اإذا كان في 

رفعه حرج وم�سّقة ل تتحّمل عادة كما اإذا كان مزروعًا في جلدة الراأ�س فيجزي الم�سح عليه حينئذ.

)6( الإمام الخامنئي{: على وجٍه يكون التاأثير فيه من الما�سح على المم�سوح ل العك�س.
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القدمان :  .4

اأ- يجب م�سح ظاهر القدمين:

طوًل: من اأطراف الأ�سابع اإلى الكعب وهو قّبة ظهر القدم، واإن كان الأحوط 

ا�ستحبابًا الم�سح اإلى المف�سل)1(.

عر�شاً: يجزي ما يتحّقق به ا�سم الم�سح.

ب- يجب اأن يكون الم�سح بما بقي في يده من نداوة الو�سوء.

ج- ل بّد في الم�سح من اإمرار الما�سح على المم�سوح فلو عك�س باأن ثبَّت 

يده وحّرك قدمه لم يجِز. نعم ل ت�سّر الحركة الي�سيرة في المم�سوح.

د- يجب جفاف محل الم�سح كما تقّدم.

هـ- يجوز الم�سح على القناع والجورب وغيرهما عند ال�سرورة من برد 

اأو خوف عدّو، وُيعتبر في الم�سح على الحائل كّل ما اعتبر في م�سح 

الب�سرة)2(.

و- يجوز م�سح القدمين باليد اليمنى اأو باليد الي�سرى)3(.

شروط الوضوء
طهارةالماء: فال ي�سّح الو�سوء بالماء المتنّج�س حّتى في �سورة الجهل.  .1

اإطالقالماء: فال ي�سّح الو�سوء بالماء الم�ساف حّتى في �سورة الجهل.  .2

مع  اأّمــا  بالغ�سبّية،  العلم  مع  بالمغ�سوب  الو�سوء  ي�سّح  فال  الماء:  اإباحة   .3

الجهل بها اأو ن�سيانها في�سّح الو�سوء.

طهارةالمحّل: المغ�سول والمم�سوح.  .4

)1( الإمام الخامنئي{: يجب الم�سح اإلى المف�سل. والأحوط وجوبًا اأن يبداأ الم�سح من الأ�سابع اإلى المف�سل فال 
يجزي العك�س على الأحوط وجوبًا. ويجوز البدء باأي اإ�سبع.

)2( الإمام الخامنئي{: اإذا كان نزع الحذاء ي�سّكل حرجًا فالم�سح عليه مجز و�سحيح.
)3( الإمام الخامنئي{: موافق.
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رفعالحاجب: وهو كل ما يمنع من و�سول الماء كما مّر)1(.  .5

عدمالمانعمنا�شتعمالالماء: من مر�س اأو عط�س يخاف منه على نف�سه اأو   .6

اأ والحال كذلك بطل. نف�س محترمة ونحو ذلك، مّما يجب معه التيّمم، فلو تو�سّ

ئه الغير  المبا�شرةاختياراً: ومع ال�سطرار جازت بل وجبت ال�ستنابة فيو�سّ  .7

وينوي هو الو�سوء، واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا نّية الغير اأي�سًا)2(.

الترتيببينالأع�شاء: فيقّدم الوجه على اليد اليمنى، وهي على الي�سرى،   .8

وهي على م�سح الراأ�س، وهو على م�سح القدمين، ويجب تقديم م�سح القدم 

اليمنى على الي�سرى.

الموالةبينالأع�شاء: بمعنى اأن ل يوؤّخر غ�سل الع�سو المتاأّخر بحيث يح�سل   .9

اإّما  اأمرين،  باأحد  الو�سوء  والعبرة في �سّحة  تقّدم.  ما  ب�سببه جفاف جميع 

بقاء البلل ح�ّسًا اأو المتابعة عرفًا.

10. النّية: وهي ق�سد الفعل ول بّد اأن يكون بعنوان المتثال لأمر اهلل تعالى اأو 

القربة اإليه، كما اأّنه ُيعتبر فيها الإخال�س، فلو �سمّ  اإليها ما ينافيه)الإخال�س( 

بطل، وخ�سو�سًا الرياء.

اأ، ول ُيعتبر التلّفظ بالل�سان  - يكفي في النّية اأّنه لو �ُسئل عن عمله يقول: اأتو�سّ

ول الإخطار في القلب.

نواقض الوضوء وموجباته

الأحداثالناق�شةللو�شوءوالموجبةلهاأمور:

خروج البول وما في حكمه، كالبلل الم�ستبه به قبل ال�ستبراء.  .1

خروج الغائط.  .2

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا كان ال�سبغ على الأظافر يمنع و�سول الماء فالو�سوء باطل.
ئ كفٌّ وا�ستناب للو�سوء اأخذ النائب الرطوبة عن الذراع وم�سح بها،  )2( الإمام الخامنئي{: اإذا لم يكن للمتو�سّ

واإن لم يكن له ذراع اأخذ الرطوبة عن الوجه وم�سح بها الراأ�س والرجلين.
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ينتق�س الو�سوء بخروج البول والغائط من المو�سع الطبيعّي اأو من غيره  -

كالميل والأنبوب.

خروج الريح من الدبر، اإذا كان من المعدة اأو الأمعاء، �سواء اأكان له �سوت   .3

ورائحة اأم ل.

النوم الغالب على حا�ّستّي ال�سمع والب�سر.  .4

كّل ما اأزال العقل مثل الجنون والإغماء وال�سكر ونحوها.  .5

ال�ستحا�سة على تف�سيل مبّين في محّله.  .6

م�ّس المّيت ينق�س الو�سوء، ويجب معه الغ�سل والو�سوء.  .7

الحي�س والنفا�س ينق�سان الو�سوء، ويجب معهما الغ�سل والو�سوء.  .8

الجنابة تنق�س الو�سوء ويجب معها الغ�سل فقط.  .9

ما يحرم على غير المتوّضئ

ئ اأمور: يحرم على غير المتو�ضّ

والمّد  والحروف  بل  وكلماته،  اآياته  بين  فرق  ول  الكريم،  القراآن  كتابة  م�ّس   .1

والت�سديد واأعاريبها.

ة. م�ّس اأ�سماء اهلل تعالى و�سفاته الخا�سّ  .2

م�ّس اأ�سماء الأنبياء والأئّمةR على الأحوط وجوبًا.  .3

م�ّس اأ�سماء المالئكة على الأحوط وجوبًا.  .4

ل فرق في حرمة الم�ّس بين اأجزاء البدن، نعم يجوز الم�ّس بال�سعر. -

أحكام الّشّك في الوضوء
ر. لو تيّقن الحدث و�سّك في الطهارة تطهَّ  .1

لو تيّقن الطهارة و�سّك في الحدث لم يلتفت.  .2
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ر  وتطهَّ �سّحتها  على  بنى  الة  ال�سَّ من  الفراغ  بعد  الو�سوء  اأ�سل  في  �سّك  لو   .3

لل�سالة الالحقة.

كثير ال�ّسك ل عبرة ب�سّكه.  .4

ل عبرة بال�ّسك في ال�سّحة بعد الفراغ من الو�سوء.  .5

 وضوء الجبيرة

الجبيرة:هي الألواح اأو الج�ّس اأو الأدوات الحديثة المو�سوعة على الع�سو  -

على  المو�سوعة  ــة  الأدوي اأو  اللفائف  اأو  وال�سمادات  بالك�سر،  الم�ساب 

الجروح، والقروح.

اأحكام الجبائر:

من كان على بع�س اأع�سائه جبيرة ل يمكنه نزعها فهنا �سورتان:  .1

اأ- اإن كانت في مو�سع الم�سح م�سح عليها.

ب- اإن كانت في مو�سع الغ�سل وجب اإي�سال الماء تحتها اإن اأمكن، و اإّل 

م�سح عليها.

حكم الم�سح على الجبيرة المو�سوعة على مو�سع الغ�سل هو لزوم ال�ستيعاب   .2

الم�سح كم�سح  يتع�ّسر م�سحه مّما بين الخيوط، وفي موا�سع  اأو  يتعّذر  اإّل ما 

محّلها قدرًا وكيفّية، فُيعتبر اأن يكون باليد وندواتها.

حوله)1(،  ما  بغ�سل  الكتفاء  يجوز  غ�سله  يمكن  ل  ــذي  اّل المك�سوف  الجرح   .3

والأحوط ا�ستحبابًا مع ذلك و�سع خرقة عليه والم�سح عليها.

اأمكن غ�سله يجب  اإذا كان في موا�سع الغ�سل )كالوجه واليدين( فاإن  )1( الإمام الخامنئي{: الجرح المك�سوف 
ذلك، واإّل غ�سل ما حوله، والأحوط وجوبًا اأن يم�سح عليه برطوبة يده اإذا لم يكن فيه �سرر.

واإذا كان في موا�سع الم�سح )الراأ�س والقدمين( فاإن اأمكن م�سحه يجب ذلك، واإّل يتيّمم، والأحوط وجوبًا و�سع خرقة 

عليه والم�سح عليها بالإ�سافة اإلى التيّمم.
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من كان تكليفه التيّمم وكان على اأع�سائه جبيرة ل يمكن رفعها م�سح عليها.  .4

اإذا ارتفع عذر �ساحب الجبيرة ل يجب عليه اإعادة ال�سلوات اّلتي �سالها، بل   .5

الظاهر جواز اإتيان ال�سلوات الآتية بهذا الو�سوء ونحوه ما لم ينتق�س.

اأّول الوقت مع الياأ�س من زوال العذر، ومع  يجوز اأن ي�سّلي �ساحب الجبيرة   .6

عدمه فالأحوط وجوبًا التاأخير.
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هو ثقة الإ�سالم محّمد بن يعقوب الكلينّي لقب بالكلينّي ن�سبة اإلى بلدة كلين، 

عا�س زمن الغيبة ال�سغرى وتوّفي في اآخرها.

كان المحّدث من كبار علماء ال�سيعة، وقد امتاز بالدّقة والتحقيق العالي في 

ترتيب الأحاديث ونقلها عن اأ�سولها. قال عنه ال�سيخ النجا�سي: �سيخ اأ�سحابنا 

في وقته بالرّي ووجههم، وكان اأوثق النا�س في الحديث واأثبتهم.

المحّدثين  الأنام، ومالذ  قدوة  الأجّل  ال�سيخ  القّمي  عّبا�س  ال�سيخ  وقال عنه 

العظام، مرّوج المذهب في غيبة الإمام|.

اأّلف كتابه الم�سهور الكافي في مّدة ع�سرين �سنة، وهو اأّول الكتب الأربعة في 

الحديث، الم�سهورة عند ال�سيعة.

ُعِرف ال�سيخ الكلينّي بجاللة قدره حّتى عّده جماعة من علماء اأهل ال�سنة من 

المجّددين لمذهب الإمامّية على راأ�س المائة الثالثة.

توّفي �سنة 329هـ اأو قبلها ب�سنة، ودفن في بغداد.

قيل: اإّن بع�س حكام بغداد اأمر بهدم قبره، وحينما حفر القبر �سوهد ج�سده 

بكفنه لم يتغّير، وقد دفن معه اآخر �سغير كاأّنه ولده بكفنه اأي�سًا، فاأمر الحاكم 

ببناء قّبة عليه، فهو اإلى الآن معروف يزار.

منموؤّلفاتهغيركتابالكافي: كتاب الرجال، كتاب الرّد على القرامطة، 

كتاب ر�سائل الأئّمة)1(.

)1( اأنظر مجلة الرا�سد العدد 35/34 �سنة 1993م
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�ضبب الجنابة اأمران:

الأول- خروج المنّي:

المعتبر خروجه اإلى الخارج. وكونه منه )من المكلف(، فلو خرج من المراأة   .1

منّي الرجل ل يوجب جنابتها اإّل مع العلم باختالطه بمنّيها)1(.

ال�ستبراء من المنّي يكون بالبول.  .2

البلل الخارج بعد خروج المنّي اإن ا�ستبه في كونه منّيًا اأو بوًل فله ثالث �سور:  .3

الأولى: اإن لم ي�ستبرئ بالبول: يحكم بكونه منّيًا فيجب عليه الغ�سل فقط.

فيجب  بوًل،  بكونه  يحكم  بالخرطات:  ي�ستبرئ  ولم  بالبول  ا�ستبراأ  اإن  الثانية: 

عليه الو�سوء فقط.

الثالثة: اإن ا�ستبراأ بالبول ثّم بالخرطات:

اأ- فاإن احتمل اأّنه غير بول وغير منّي فلي�س عليه �سي ء.

)1( الإمام الخامنئي{: تتحّقق جنابة المراأة بغير الدخول بتحّقق اأمور ثالثة مجتمعة: خروج الرطوبة، مع ذروة 
ال�سهوة والّلّذة، وح�سول فتور البدن، ومع ال�ّسّك في حدوث واحد منها ل �سيء عليها.
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ب- واإن لم يحتمل غيرهما يجب الحتياط بالجمع بين الغ�سل والو�سوء، 

هذا اإذا اأوقع الأمرين قبل الغ�سل، واأّما لو اأوقعهما بعد الغ�سل فيكفيه 

الو�سوء فقط.

عند ال�ّسّك في اأّن الرطوبة الخارجة منيٌّ اأم ل يرجع اإلى ح�سول العالمات   .4

الثالث مجتمعة، وهي:

الخروج بدفق. اأ- 

ب- ال�سهوة.

ج- فتور الج�سد.

اإذا ح�سلت العالمات الثالث مجتمعة فيحكم بالمنّي. واإن لم تح�سل كّلها،  -

جاز له الحكم بالطهارة. ويكفي في المري�س والمراأة ح�سول ال�سهوة )1(.

الثاني- الجماع:

واإن لم ينزل، ويتحّقق بغيبوبة الح�سفة في القبل اأو الدبر.

أحكام الجنب

ما ي�ضترط في �ضّحته غ�ضل الجنابة:  .1

الة على المّيت. الة باأق�سامها عدا ال�سَّ ال�سَّ اأ- 

ب- الطواف الواجب والمندوب)2(.

اأ�سبح جنبًا  اإذا  بمعنى بطالنه  ق�ساوؤه  وكذا  رم�سان،  �سهر  �سوم  ج- 

متعّمدًا اأو نا�سيًا للجنابة.

)1( الإمام الخامنئي{: المري�س كال�سحيح يعتبر فيه تحّقق العالمات كّلها. واأّما المراأة فيكفي خروج الرطوبة 
الم�سحوبة بال�سهوة وفتور البدن.

)2( الطواف الواجب ما كان جزءًا من حّج اأو عمرة، واجبين اأو مندوبين. والمندوب )الم�ستحّب( ما ل يكون جزءًا 
من حّج اأو عمرة.
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ما يحرم على الُجُنب:  .2

م�ّس كتابة القراآن الكريم. اأ- 

ة به. ب- م�ّس اأ�سماء اهلل تعالى و�سفاته الخا�سّ

ج- م�ّس اأ�سماء الأنبياء والأئّمةR على الأحوط وجوبًا.

د- دخول الم�سجد الحرام وم�سجد النبّي P واإن كان بنحو الجتياز.

فيها  الدخول  بل مطلق  الم�ساجد،  من  الم�سجدين  غير  في  المكث  هـ- 

ا، باأن يدخل من باب ويخرج من باب اآخر، اأو الدخول  اإن لم يكن مارًّ

لأجل اأخذ �سيء منها، فاإّنه ل باأ�س به. ويلحق بها الم�ساهد الم�سّرفة 

على الأحوط وجوبًا.

و�سع �سي ء في الم�ساجد واإن كان من الخارج. و- 

بق�سد  الب�سملة  حّتى  منها  بع�سًا  ولو  الأربــع،  العزائم  �سور  قــراءة  ز- 

لت)1(. اإحداها. و�شورالعزائمهي: العلق ـ النجم ـ ال�سجدة ـ ف�سّ

واجبات الغسل 

وهياأمور:

النّية.  .1

غ�سل ظاهر الب�سرة، ول يجزي غيره، فيجب رفع المانع واإي�سال الماء تحت   .2

وجوبًا  الأحــوط  نعم  وغيرها،  والأنــف  العينين  باطن  غ�سل  يجب  ول  ال�سعر، 

غ�سل  وجوبًا  الأحــوط  اأّن  كما  الباطن،  اأو  الظاهر  من  اأّنه  في  �سّك  ما  غ�سل 

ال�سعر مطلقًا.

ة بقراءة اآية ال�سجدة فقط دون �سائر ال�سورة. )1( الإمام الخامنئي{: الحرمة مخت�سّ
لت، والآية 19من  والآيات هي: الآية 15 من �سورة ال�سجدة، والآية 62 من �سورة النجم، والآية 37 من �سورة ف�سّ

�سورة العلق.
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الترتيب في الغ�سل الترتيبّي اّلذي هو اأف�سل من الرتما�سّي)1(.  .3

4.  اإطالق الماء.

طهارة الماء.  .5

اإباحة الماء.  .6

المبا�سرة اختيارًا.  .7

عدم المانع من ا�ستعمال الماء لمر�س ونحوه.  .8

طهارة الع�سو اّلذي ُيراد غ�سله.  .9

الغسل الترتيبي

كيفّيته:  .1

غ�سل تمام الراأ�س ومنه العنق وبع�س الج�سد؛ مقّدمة للعلم باأّن الرقبة  اأ- 

قد غ�سلت بتمامها.

ب- ثّم غ�سل تمام الن�سف الأيمن، ُمدخاًل لبع�س الأي�سر وبع�س العنق، 

مقّدمة للعلم باأّن تمام الن�سف الأيمن قد غ�سل.

ج- ثّم غ�سل تمام الن�سف الأي�سر، ُمدخاًل لبع�س الأيمن والعنق مقّدمة 

لما مّر.

اأحكامه:  .2

تدخل العورة في التن�سيف، فيغ�سل ن�سفها الأيمن مع الأيمن ون�سفها  اأ- 

الأي�سر مع الأي�سر.

ب- ل ترتيب في غ�سل الع�سو، فيجوز اأن تغ�سل ال�ساق قبل الكتف.

)1( الإمام الخامنئي{: ل ي�سترط في الغ�سل، ترتيبّيًا كان اأم ارتما�سّيًا خروج الجزء المغ�سول عن الماء قبل غ�سله. 
كما ل ي�سترط في �سّحة الغ�سل الترتيبي جفاف الع�سو قبل غ�سله.
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ج- ل تجب الموالة في الترتيبّي، فيجوز اأن يغ�سل الراأ�س والرقبة اأّوًل، 

وبعد �ساعة يغ�سل الجانب الأيمن وهكذا.

الغسل االرتماسي

كيفّيته:  .1

البدن في  تمام  يكون  بنحو  واحــدًة،  الماء غم�سًة  البدن في  تمام  وهو غم�س 

الماء في اآن واحد على الأحوطوجوبًا)1( ، فلو خرج بع�س بدنه من الماء قبل اأن 

ينغم�س البع�س الآخر ل يتحّقق الرتما�س.

اأحكامه:  .2

لو تبّين بعد الغ�سل عدم و�سول الماء اإلى جزء من بدنه فـهنا حالت:

في الغ�سل الرتما�سي: وجبت اإعادة الغ�سل. اأ- 

ب-  في الغ�سل الترتيبي: ل يخلو من اإحدى ثالث �سور:

الأولى: اأن يكون من الطرف الأي�سر: فيكفي غ�سل ذلك الجزء فقط ولو طالت 

المّدة.

الثانية: اأن يكون من الطرف الأيمن: فيغ�سل خ�سو�س ذلك الجزء وُيعيد غ�سل 

الأي�سر.

غ�سل  وُيعيد  الــجــزء،  ذلــك  خ�سو�س  فيغ�سل  الــراأ�ــس:  من  يكون  اأن  ال��ث��ال��ث��ة: 

الطرفين)2(.

)1( الإمام الخامنئي{: يجب ذلك.
ه لنتفى الحاجب فال  )2( الإمام الخامنئي{: لو اغت�سل الجنب ثّم وجد بعد الغ�سل حاجبًا على ظفره بحيث لو ق�سّ

ه لم ي�سّح غ�سله بل يجب اإكماله. ه، بل ل بّد من اإي�سال الماء، ولو ق�سّ يكفيه ق�سّ

يتم  اأم  الأ�سغر، فهل يجب عليه ال�ستئناف من جديد  بالحدث  اأثنائه  الجنابة في  يغت�سل غ�سل  اأحدث من  اإذا  �س: 

ويتو�ساأ؟

الإمام الخامنئي{: ل يجب ال�ستئناف ول اأثر له، بل يتّم غ�سله، ولكن ل يجزيه عن الو�سوء ل�سالته ولالأعمال 

الم�سروطة بالطهارة من الحدث الأ�سغر.



52

م
كا

ح
لأ

� 
ة

د
زب

ن 
م
 �

�
و

ر
د

أحكام الغسل
ُيجزي غ�سل الجنابة عن الو�سوء لكّل ما ا�سترط به.  .1

ل �سيء من الأغ�سال الواجبة والم�ستحّبة غير غ�سل الجنابة يغني عن الو�سوء،   .2

بل يجب الو�سوء قبلها اأو بعدها.
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�لأةب�ال ��مب�لحبما وهي عتى �أقب�ام:

اأغ�شالزمانّية,منها: 1.

اأ- غ�سل الجمعة.

ب- غ�سل يومي العيدين )الفطر والأ�سحى(.

ج- غ�سل ليالي الأفراد من �سهر رم�سان )الليلة الأولى والثالثة وهكذا(.

د- غ�سل يوم المبعث)وهو ال�سابع والع�سرون من رجب(.

اأغ�شالمكانّية: 2.

اأ- غ�سل دخول حرم مّكة.

ب- غ�سل دخول الم�سجد الحرام.

ج- غ�سل دخول حرم المدينة.

د- غ�سل دخول الم�سجد النبوّي.

اأغ�شالفعلّية: 3.

اأ- غ�سل الإحرام.

ب- غ�سل الطواف.

ج- غ�سل التوبة.

ما يك�أ �تُجُنب

الأكل وال�سرب. اأ- 

ب- قراءة ما زاد على �سبع اآيات من غير العزائم.

ج- َم�ّس ما عدا خّط الم�سحف من الجلد وغيره، حمل الم�سحف.

النوم، وترتفع كراهته بالو�سوء. د- 

هـ- الجماع لو كان جنبًا بالحتالم.





أهداف الدرس

اأنيتعّرفالطالباإلىالتيّمموم�شّوغاته. 1-

اأنيمّيزماُيتيّممبه. 2-

اأنيتعّرفاإلىكيفّيةالتيّمم. 3-

اأني�شتذكر�شروطالتيّممواأحكامه. 4-

التيمـُّم 

الدرس الخامس
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مسّوغات التيّمم

وهي اأمور، منها:

عدم وجدان ما يكفيه من الماء للطهارة ُغ�ساًل كانت اأم و�سوًءا. واإذا لم يكن عنده   .1

اإّل ماء واحد يكفيه للطهارة ل يجوز اإراقته بعد دخول الوقت بل قبله اأي�سًا.

الخوف من الو�سول اإلى الماء.  .2

اأو نحو ذلك على وجه ل  اأو جرح،  الماء لمر�س  ا�ستعمال  ال�سرر من  خوف   .3

يلحق بالجبيرة)1(.

الخوف با�ستعماله من العط�س على الحيوان المحترم.  .4

الحرج والم�سّقة ال�سديدة اّلتي ل تتحّمل عادة في تح�سيل الماء اأو ا�ستعماله.  .5

توّقف ح�سول الماء على دفع ما ي�سّر بحاله من المال.  .6

�سيق الوقت عن تح�سيله اأو عن ا�ستعماله)2(.  .7

وجوب ا�ستعماله في تطهير البدن اأو اللبا�س مّما ل يقوم غير الماء مقامه.  .8

)1( �س: ما هو حكم من ترك غ�سل الجنابة ل�سالة الفجر وتيّمم معتقدًا اأّنه يمر�س لو اغت�سل؟ 
الة )اأجوبة ال�ستفتاءات ج -1 �س 65(. ا في اعتقاده فال باأ�س بالتيّمم، وت�سّح معه ال�سَّ  ج: اإذا كان الغ�سل م�سرًّ

الة يتبّين له اأّنه كان لديه مجال للو�سوء فما هو  )2( �س: �سخ�س ي�سّلي متيّممًا ل�سيق الوقت وبعد الفراغ من ال�سَّ
حكم �سالته؟

الة.  ج: يجب عليه اإعادة تلك ال�سَّ

 �س: هل التيّمم بدًل عن الغ�سل له الأحكام القطعّية الثابتة للغ�سل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول اإلى الم�سجد؟

 ج: يجوز ترتيب كّل الآثار ال�سرعّية للغ�سل على التيّمم البديل عنه اإّل في حالة كون التيّمم بدًل عن الغ�سل ب�سبب �سيق 

الوقت )ن.م. �س 66(.
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 ما يتيّمم به:

ُيعتبر فيما يتيّمم به اأمور:  .1

اأ- اأن يكون �سعيدًا، وهو مطلق وجه الأر�س ترابًا كان اأو رماًل اأو حجرًا)1(.

ب- اأن يكون هذا ال�سعيد طاهرًا.

ج- اأن يكون مباحًا اإّل اإذا اأكره على المكث في الأر�س المغ�سوبة، اأو كان 

جاهاًل بالغ�سبّية.

لو فقد ال�ضعيد:  .2

اأ- فاإن تمّكن من نف�س الغبار وجمعه والتيّمم به وجب.

ب- واإن لم يتمكن تيّمم بغبار ثوبه ونحوه مّما يكون على ظاهره الغبار.

ج- ومع فقد هذا الغباريتيّمم بالوحل.

الأداء  والأقوى �سقوط  الطهورين،  تقّدم يكون فاقد  د- ومع فقد كّل ما 

عنه، والأحوط وجوبًا ثبوت الق�ساء)2(.

 كيفّية التيّمم

كيفّية التيّمم مع الختيار هي التالي:

�سرب الكّفين على الأر�س معًا دفعة واحدة.  .1

ثّم م�سح الجبهة والجبينين بهما معًا، م�ستوعبًا لهما من ق�سا�س ال�سعر اإلى   .2

طرف الأنف الأعلى واإلى الحاجبين، والأحوط وجوبًا الم�سح على الحاجبين.

بباطن  الأ�سابع  اأطــراف  اإلى  الزند  من  اليمنى  الكّف  ظاهر  تمام  م�سح  ثّم   .3

الكّف الي�سرى.

)1( الإمام الخامنئي{: ل باأ�س بالتيّمم بالإ�سمنت والموزاييك، واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا الترك. وي�سّح التيّمم 
على كّل ما هو من الأر�س كاأحجار الكل�س والج�ّس، بل ل يبعد �سّحة التيّمم على المطبوخ منهما اأي�سًا ومن الآجر 

اأي�سًا ونحوها.

الة في الوقت ثّم الق�ساء مع الو�سوء اأو التيّمم بعده. )2( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا ال�سَّ
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ثّم م�سح ظاهر الكّف الي�سرى بباطن الكّف اليمنى كذلك.  .4

كان  - واإن  والغ�سل)1(،  الو�سوء  بدل  في  واليدين  للوجه  واحدة  �سربة  تكفي 

اأو  الوجه  م�سح  قبل  متعاقبتين  اإيقاعهما  بين  مخّيرًا  �سربتين،  الأف�سل 

موّزعتين على الوجه واليدين.

 شروط التيّمم 

ُيعتبر في التيّمم اأمور:

النّية بق�سد البدلّية عّما عليه من الو�سوء اأو الغ�سل مقارنًا بها ال�سرب.  .1

المبا�سرة.  .2

الترتيب.  .3

الموالة.  .4

الم�سح من الأعلى اإلى الأ�سفل في الجبهة واليدين.  .5

رفع الحاجب عن الما�سح والمم�سوح.  .6

اإمرار الما�سح على المم�سوح، فال يكفي جّر المم�سوح تحت الما�سح، نعم ل   .7

ت�سّر الحركة الي�سيرة.

8. اأن تكون اأع�ساء التيّمم طاهرة. مع الإمكان، ولو تعّذر التطهير م�سح عليها)2(.

أحكام التيّمم 
ل ي�سّح التيّمم على الأحوط وجوبًا للفري�سة قبل دخول وقتها.  .1

اأّما مع احتمال  العذر يجب النتظار،  بارتفاع  الفري�سة وعلم  اإذا دخل وقت   .2

بقاء العذر في�سّح التيّمم واإن لم يت�سيَّق الوقت.

بالي�سرى وظاهر  اليمنى  اليد  ثانية ويم�سح ظاهر  بكّفيه مّرة  اأن ي�سرب  الأحوط وجوبًا  الخامنئي{:  الإمام   )1(
الي�سرى باليمنى، و ل فرق في ذلك بين التيّمم بدل الغ�سل اأو بدل الو�سوء.

)2( الإمام الخامنئي{: عدم �سرطّية طهارة اأع�ساء التيّمم لي�ست بعيدة واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا ذلك.
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لو تيّمم ل�سالة قد دخل وقتها ولم ينتق�س ولم يرتفع العذر حّتى دخل وقت   .3

في  العذر  بارتفاع  العلم  مع  اإّل  وقتها  اأّول  في  بها  الإتيان  جاز  اأخرى  �سالة 

الكريم  القراآن  الطهارة كم�ّس كتابة  ي�سترط فيه  بكّل ما  ياأتي  اأن  وله  اآخره، 

ودخول الم�ساجد ونحو ذلك.

المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيّمم تيّممين، اأحدهما عن الغ�سل والآخر عن   .4

الو�سوء، ويكفي في الجنابة تيّمم واحد.

ل يكفي تيّمم واحد عن الأ�سباب المتعّددة للغ�سل على الأحوط وجوبًا.  .5

لو اأحدث المجنب بالأ�سغر بعد تيّممه ل يحتاج اإّل اإلى الو�سوء اأو التيّمم بدًل   .6

عنه )1(.

الة ل تجب اإعادتها بل تّمت و�سّحت. لو وجد الماء بعد ال�سَّ  .7

اأ، ولو كان معذورًا عن الو�سوء فعليه  )1( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا له التيّمم بدًل عن الغ�سل ثّم يتو�سّ
تيّمم اآخر بدًل منه.
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����لخ ��طو��يم )385 - 460 ه�(

هو محّمد بن الح�سن بن علّي بن الح�سن الطو�سّي، المعروف بـ�سيخ الطائفة«.

ولد في مدينة طو�س في �سهر رم�سان المبارك من عام 385هـ.

وفي عام 408هـ. ورد بغداد العا�سمة العلمّية لالإ�سالم ومركز الخالفة اآنذاك.

ال�سيخ  الكبير  الفقيه  فــالزم  العظام،  م�سايخها  على  بغداد  وروده  لدى  تتلمذ 

المفيد} مّدة خم�س �سنوات، وبعد وفاته اأ�سبح ال�سيخ الطو�سّي} يعّد من اأبرز 

436هـ،  ال�سّيد المرت�سى علم الهدى}، وبقي مالزمًا له حّتى وفاته عام  طاّلب 

وبعدها �سار ال�سيخ الطو�سّي} زعيم ال�سيعة، وتحّمل م�سوؤولّياته القيادّية الج�سام.

بين  �سديدة  اختالفات  فيه  اّلذي ح�سل  هـ،   448 بغداد حّتى عام  وبقي في 

الم�سلمين، وتبّدل الحكم من اآل بويه اإلى ال�سالجقة، فانتقل ال�سيخ الطو�سّي} 

اإلى النجف الأ�سرف.

ق�سدوها  اّلذين  العلم  لطاّلب  مق�سدًا  النجف  اأ�سبحت  الوقت  ذلك  ومن 

.Qلمتابعة در�سهم بالقرب من مرقد اأمير الموؤمنين

اّلذي تحّول  ال�سيخ الطو�سّي، ودفن في منزله الخا�ّس  توّفي  460هـ  في عام 

ويعرف حاليًّا بم�سجد ال�سيخ الطو�سّي. اإلى م�سجد، بناء على و�سّية منه }، 

منها:  الفنون،  مختلف  في  كتابًا   50 حوالي  الطو�سّي  ال�سيخ  ترك  موؤّلفاته: 

المقنعة  كتاب  �سرح  وهو  المعروفة،  الأربعة  الكتب  اأحد  وهو  الأحكام،  تهذيب 

لل�سيخ المفيد، ال�ستب�سار فيما اختلف من الأخبار، وهو اأي�سًا من الكتب الأربعة، 

التبيان في  ال�سيخ الطو�سّي، الفهر�ست، اختيار معرفة الرجال،  الأمالي، رجال 

تف�سير القراآن، م�سباح المتهّجد.)1(

)1( مقّدمة الر�سائل الع�سر لل�سيخ الطو�سّي





أحكام الميت 

ر. 1- اأنيتعّرفالطالباإلىحكمالمحت�شَ

اأني�شرحكيفّيةغ�شلالمّيتوتحنيطهوتكفينه. 2-

الةعلىالمّيت. 3- اأنيتعّرفاإلىكيفّيةال�شَّ

اأنيتعّرفاإلىكيفّيةدفنالمّيت. 4-

أهداف الدرس

الدرس السادس





65

ح 
ّل

� 
م

كا
ح

�أ

توجيه المحتَضر

 يجب وجوبًا كفائّيًا توجيه المحت�سر الم�سلم اإلى القبلة)1( بحيث لو جل�س كان 

وجهه اإليها.

تغسيل المّيت 
يجب وجوبًا كفائّيًا تغ�سيل كّل ميت م�سلم، حّتى ال�سقط اإذا تّم له اأربعة اأ�سهر.  .1

يغ�سل المّيت بثالثة اأغ�سال هي التالية:  .2

اأّوًل: بماء مخلوط بال�سدر.

ثانياً: بماء مخلوط بالكافور.

ثالثاً: بالماء الخال�س.

كيفّية كّل غ�سل من الأغ�سال الثالثة كغ�سل الجنابة الترتيبّي.  .3

)1( الإمام الخامنئي{: الأولى حال الحت�سار والنزع توجيه الم�سلم اإلى القبلة، وقد قال بع�س الفقهاء بوجوبه 
فلذا ل يترك الحتياط.

اأر�س  اأّن المقاتل الذي فارقت روحه الحياة في  �س: كما ورد في بع�س ا�ستفتاءات الإمام الخميني} بالفار�سية 

المعركة اأثناء ا�ستعال الحرب �سهيد ل يغ�ّسل ول يكّفن واإن اأدركه الم�سلمون حيًا ما دام فارق الحياة في اأر�س 

المعركة.

هل راأي �سماحة القائد كذلك؟

ج: راأي �سماحة الإمام الخامنئي { في الم�ساألة المذكورة ل يختلف عن راأي الإمام الراحل } )ا�ستفتاء رقم 

.)417638
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ُيعتبر في ال�سدر والكافور اأن يكونا بمقدار ي�سدق معه اأّن الماء مخلوط بهما،   .4

مع بقاء الماء على اإطالقه.

لو فقد الماء للغ�سل ييّمم ثالثة تيّممات بدًل من الأغ�سال على الترتيب، وكذا   .5

ييّمم لو خيف من تناثر جلده لو غ�سل كما اإذا كان محروقًا.

 تكفين المّيت 

وهو واجب كفائّي كالتغ�سيل، والواجب منه ثالثة اأثواب:

مئزر ي�ستر ما بين ال�سّرة والركبة.  .1

قمي�س ي�سل اإلى ن�سف ال�ساق ل اأقّل على الأحوط وجوبًا)1(.  .2

اإزار يغّطي تمام البدن، فيجب اأن يكون طوله زائدًا على طول الج�سد، واأّما   .3

عر�سه فمقدار ما يمكن اأن يو�سع اأحد جانبيه على الآخر.

لو تنّج�س الكفن قبل الو�سع في القبر وجبت اإزالة النجا�سة عنه. -

 تحنيط المّيت
كيفّية التحنيط اأن يم�سح الكافور على م�ساجده ال�سبعة )موا�سع ال�سجود(.   .1

والأحوط ا�ستحبابًا اإ�سافة طرف الأنف اإليها.

ي�سترط اأن يكون التحنيط بعد الغ�سل اأو التيّمم، ويجوز اأن يكون قبل التكفين   .2

وبعده.

الواجب من الكافور في الحنوط الم�سّمى مّما ي�سدق معه الم�سح)2(.  .3

)1( الإمام الخامنئي{: يجب اأن يكون القمي�س �ساترًا للبدن من الكتفين اإلى ن�سف ال�ساق على الأقّل، ومن الأمام 
والخلف معًا.

)2( الإمام الخامنئي{: بل ي�سترط في الحنوط اأن يكون بنحٍو يبقى اأثره على الموا�سع، ول يكفي م�سّمى الم�سح 
فقط.
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الة على المّيت  الصَّ
الة على الكافر. الة على كلِّ مّيت م�سلم وجوبًا كفائّيًا، ول تجوز ال�سَّ تجب ال�سَّ  .1

كيفّية �سالة المّيت:  .2

اأ- اهلل اأكبر+ ال�سهادتان.

الة على النبّي واآله. ب- اهلل اأكبر+ ال�سَّ

ج- اهلل اأكبر+ الدعاء للموؤمنين والموؤمنات.

د- اهلل اأكبر+ الدعاء للمّيت 

هـ- اهلل اأكبر.

اأمام  المّيت  يو�سع  واأن  والقيام،  القبلة،  ا�ستقبال  المّيت  �سالة  في  يجب   .3

الم�سّلي م�ستلقيًا على قفاه.

الة على المّيت الطهارة من الحدث والخبث. ل ُيعتبر في ال�سَّ  .4

ي�ستحّب في �سالة المّيت الجماعة)1(.  .5

دفن المّيت 
يجب وجوبًا كفائّيًا دفن المّيت الم�سلم بمواراته في حفيرة في الأر�س، فال   .1

يجزي البناء عليه باأن يو�سع على �سطح الأر�س فُيبنى عليه.

يجب كون المّيت م�ستقبل القبلة، باأن ي�سجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون   .2

وجهه مقاباًل للقبلة.

ل يجوز الدفن في الم�ساجد حّتى مع عدم الإ�سرار وعدم المزاحمة للم�سّلين.  .3

واأولدهم في مقبرة الم�سلمين، بل لو دفنوا نب�سوا  اأن يدفن الكفار  ل يجوز   .4

ونقلوا.

)1( الإمام الخامنئي{: ل يبعد عدم ا�ستراط ال�سروط المعتبرة في الجماعة وفي اإمام الجماعة في بقّية ال�سلوات 
في �سالة المّيت، واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا مراعاتها فيها اأي�سًا.
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يحرم نب�س قبر الم�سلم اإّل مع العلم باندرا�سه و�سيرورته رميمًا وترابًا.  .5

يجوز نب�س قبر الم�سلم في موارد، منها:  .6

اأ- اإذا دفن في مكان مغ�سوب.

ب- اإذا دفن دون غ�سل اأو كفن اأو تحنيط)1(.

ج- اإذا توّقف اإثبات حّق من الحقوق على م�ساهدة ج�سده.

د- اإذا دفن في مكان يوجب هتكه كالمزبلة ومقبرة الكفار.

هـ- اإذا خيف عليه من �سبع اأو �سيل ونحو ذلك.

غسل مّس المّيت 
يجب الغ�سل بم�ّس الميت من الإن�سان بعد برد تمام ج�سده وقبل تمام غ�سله.  .1

لو م�ّس مّيتًا و�سّك اأّنه قبل برده اأو بعده ل يجب الغ�سل، بخالف ما اإذا �سّك في   .2

اأّنه بعد الغ�سل اأو قبله فاإّنه حينئذ يجب الغ�سل.

م�ّس المّيت قبل تمام برده وقبل تمام غ�سله ينق�س الو�سوء.  .3

تكرار الم�ّس ل يوجب تكرار الغ�سل.  .4

لبدنه  المالقي  يتنّج�س  ول  بدنه،  بم�سِّ  الغ�سل  يجب  فال  ل،  كالمغ�سَّ ال�سهيد   .5

اأي�سًا.

القطعة المنف�سلة من بدن الحّي اإذا كانت م�ستملة على اللحم والعظم، يجب   .6

ها)2(. غ�سل الم�ّس بم�سِّ

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا دفن المّيت بالكفن الملّوث بالدم وم�سى عليه عدة اأ�سهر لم يجز نب�س القبر لتغيير 
اأو تطهير الكفن.

ها. )2( الإمام الخامنئي{: ل يجب الغ�سل بم�سِّ
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مب�لحبات �لحل��ار

ي�ستحّب حال الحت�سار اأمور، منها:

تلقين المحت�سر ال�سهادتين.  .1

.Rتلقينه الإقرار بالأئّمة الإثني ع�سر  .2

اإّلاهللالحليم اإل��ه العظيم,ل العلّي اإّلاهلل اإل��ه »ل الفرج:  تلقينه كلمات   .3

الكريم,�شبحاناهللرّبال�شمواتال�شبع,ورّبالأر�شينال�شبع,ومافيهّن

ومابينهّنورّبالعر�ضالعظيم«.

�آد�ب ما بعد ��موت:

تغمي�س عينيه.  .1

تطبيق فمه.  .2

�سّد فّكيه.  .3

مّد يديه ورجليه.  .4

اإعالم الموؤمنين بموته ليح�سروا جنازته.  .5

��ل��للع:

 ي�ستحّب الت�سييع وثوابه جزيل، وي�ستحّب حمل الجنازة على الأكتاف، والم�سي 

خلف الجنازة اأو جانبها.

��نن  ��دفن

الجريدتان: ي�ستحّب و�سع عودين رطبين مع المّيت، والأف�سل كونهما من جريد 

النخل، والأحوط جعل اأحدهما في الجانب الأيمن من عند الترقوة اإلى ما بلغت، مل�سقة 

اللفافة. تحت  القمي�س  فوق  الترقوة  عند  من  الأي�سر،  جانبه  في  والأخــرى  بجلده، 





أهداف الدرس

الدرس السابع

النجاسات

اأنيعّددالطالبالنجا�شات. 1-

اأنيتعّرفاإلىحكمالجلدالماأخوذمنم�شلماأوالم�شتورد. 2-

اأنيتعّرفاإلىاأحكامالنجا�شات. 3-

الة. 4- اأنيميِّزماُيعفىعنهفيال�شَّ
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النجاسات

النجا�ضات اإحدى ع�ضرة، هي:

1 - 2. البول والغائط من الحيوان اّلذي تحّقق فيه و�سفان:

اأ- اأن يكون ذا نف�س �سائلة)1(.

ب- اأن يكون غير ماأكول اللحم ولو بالعار�س كالجاّلل )2(.

المنّيمن الحيوان ذي النف�س ال�سائلة، حّل اأكله اأو حرم)3(.  .3

الميتة من الحيوان ذي النف�س ال�سائلة.  .4

اأ- تنح�سر النجا�سة في الميتة بالأجزاء اّلتي تحّلها الحياة، اأّما غيرها كال�سعر 

والظفر والعاج فيحكم بطهارته اإّل اإذا كانت من نج�س العين كالكلب.

تحّله  مّما  ال�سائلة  النف�س  ذي  الحّي  الحيوان  ج�سد  من  يقطع  ما  ب- 

كالبثور  ال�سغار  الأجزاء  بدنه من  ينف�سل من  ما  اإّل  الحياة نج�س، 

فيحكم بطهارته)4(.

)1( اأي يخرج دمه بدفق عند الذبح.
)2( الإمام الخامنئي{: ف�سالت الطير مطلقًا محكومة بالطهارة.

منّي الإن�سان نج�س على الأقوى، ومنّي الحيوان ذي النف�س ال�سائلة نج�س على الأحوط  )3( الإمام الخامنئي{: 
وجوبًا.

اأو الرجلين اأو غير ذلك من  اأو ال�سفتين  )4( الإمام الخامنئي{: ما ينف�سل بنف�سه من الق�سور من جلد اليدين 
�سائر البدن محكوم بالطهارة. ول فرق في ذلك بين اأن ي�سقط بنف�سه اأو بمعونة اليد ونحوها، فيما اإذا كان ماآله 
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ج- ما ُيوؤخذ من يد الم�سلم و�سوق الم�سلمين من اللحم وال�سحم والجلد 

له �سورتان:

الأولى: اإذا لم يعلم كونه م�سبوقًا بيد الكافر فهو محكوم بالطهارة، واإن لم ُتعلم 

تذكيته.

الثانية: اإذا علم �سبق يد الكافر، واحتمل اأّن الم�سلم اّلذي اأخذه من الكّفار قد 

تفّح�س حاله، واأحرز تذكيته فهو اأي�سًا محكوم بالطهارة ب�سرط عمل الم�سلم 

معه معاملة المذّكى على الأحوط وجوبًا.

د- لو اأخذ من الكافر جلدًا ونحوه ولم يعلم اأّنه من ذي نف�س �سائلة اأو غيره 

الة فيه. كال�سمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة، ولكن ل ت�سّح ال�سَّ

اأو غيره  الحيوان  اأجزاء  اأّنه من  يعلم  ولم  الكافر جلدًا  اأخد من  لو  هـ- 

)باأن �سّك اأّنه جلد طبيعي اأو �سناعّي( فهو محكوم بالطهارة، وت�سّح 

الة فيه مع الجهل بتذكيته. ال�سَّ

و- اللحم والجلد الماأخوذ من الكافرين نج�س ول ت�سّح ال�سالة حّتى مع 

احتمال تذكيته)1(.

الدممن الحيوان ذي النف�س ال�سائلة، بخالف دم غيره كال�سمك. 5.

ا�ستحبابًا  ــوط  الأح كــان  واإن  طاهر،  البي�سة  داخــل  الموجود  الــدم  اأ- 

الجتناب عنه)2(.

ب- الدم المتخّلف في الذبيحة المحّللة الأكل طاهر بعد قذف ما يعتاد 

قذفه من الدم.

ج- الدم الخارج من بين الأ�سنان نج�س ل يجوز بلعه، نعم لو ا�ستهلك في 

اإلى ال�سقوط لحقًا.

)1( الإمام الخامنئي{: ما ُيوؤخذ من الكافرين من اللحم والجلد ونحوهما واحتمل تذكيته فهو طاهر لكن ل ت�سّح 
الة فيه ول اأكله. ال�سَّ

)2( الإمام الخامنئي{: طاهر ويحرم اأكله اإّل اإذا ا�ستهلك مع غيره.
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الريق يطهر، ويجوز بلعه، ول يجب تطهير الفم بالم�سم�سة ونحوها.

6 و7. الكلبوالخنزيرالبّرّيان فهما نج�سان بجميع اأجزائهما، حّتى ما ل تحّله 

الحياة كال�سعر والظفر.

الم�شكرالمائعبالأ�شل)1(، دون الجامد بالأ�سل كالح�سي�س واإن �سار مائعًا)2(.  .8

الع�شيرالعنبي: اإذا غلى الع�سير العنبّي، ولم يذهب ثلثاه؛ يحرم �سربه،  -

لكّنه ل ينج�س طالما لم ي�سر م�سكرًا.

بـ  الم�سّمى  وهــو  غالبًا،  ال�سعير  من  مّتخذ  مخ�سو�س  �سراب  وهــو  ال��ف��ّق��اع   .9

)البيرة(.

10. الكافر وهو:

اأ- من انتحل غير الإ�سالم)3(.

ب- اأو انتحله وجحد ما ُيعلم من الدين �سرورة بحيث يرجع جحوده اإلى 

اإنكار الر�سالة اأو تكذيب النبّي P اأو تنقي�س �سريعته المطّهرة.

ج- اأو �سدر منه ما يقت�سي كفره من قول اأو فعل.

النوا�سب نج�سون مطلقًا. -

فهو  - الر�سالة  اأو  التوحيد  اأو  الربوبّية  اإنكاره  ي�ستلزم  غلّوه  كان  اإن  الغالي 

كافر، و اإّل فال.

11. َعَرُقالإبلالجاّللة.

)1( الإمام الخامنئي{: الم�سروبات الم�سكرة نج�سة على الأحوط وجوبًا.
محكومة  فهي  بالأ�سالة  المائعة  الكحول  من  تكن  لم  ما  ال�سبيرتو  ومنه  الكحول  ماّدة  الخامنئي{:  الإمام   )2(

بالطهارة.

اإلهّي،  اإلى دين  ينتمي  الكتاب هم كّل من  واأهل  بالطهارة ذاتًا،  الكتاب محكومون  اأهل  الخامنئي{:  الإمام   )3(
ويعتبر نف�سه من اأّمة نبّي من اأنبياء اهلل تعالىR، ويكون لهم كتاب من الكتب ال�سماوّية كاليهود والن�سارى 

والزرد�ستيين وال�سابئة.
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أحكام النجاسات 
الة والطواف طهارة البدن حّتى ال�سعر والظفر واللبا�س  ي�سترط في �سّحة ال�سَّ  .1

عدا ما ا�ستثني.

ما  الأخــرى  الموا�سع  دون  ال�سجود،  حال  في  الجبهة  مو�سع  ي�سترط طهارة   .2

دامت النجا�سة فيها غير �سارية.

ويلحق  اأجزائها،  بجميع  الم�ساجد  عن  النجا�سة  اإزالــة  كفائّيًا  وجوبًا  يجب   .3

بها الم�ساهد الم�سّرفة والأ�سرحة المقّد�سة، وكّل ما ُيعلم من ال�سرع وجوب 

تعظيمه على وجه ينافيه التنجي�س كالتربة الح�سينّية.

�س مع قّلة الو�سائط على الأحوط وجوبًا. نعم لو كثرت الو�سائط  المتنّج�س منجِّ  .4

فال ينّج�س)1(.

الة ما يُعفى عنه في الصَّ
دم الجروح والقروح في البدن واللبا�س حّتى تبراأ، والأحوط وجوبًا اإزالته اأو   .1

تبديل ثوبه اإذا لم يكن م�سّقة في ذلك، ومن هذا الدم دم البوا�سير.

الدم في البدن واللبا�س اإن كانت �سعته اأقّل من الدرهم البغّلي، ولم يكن من   .2

دم الحي�س والنفا�س على الأقوى، ول من دم ال�ستحا�سة على الأحوط وجوبًا، 

ول من دم الميتة ونج�س العين على الأحوط ا�ستحبابًا)2(.

اأ- القدر المتيّقن من حجم الدرهم البغّلي هو �سعة عقد ال�سبابة.

التقدير على فر�س  لوحظ  والبدن  الثياب  في  متفّرقًا  الدم  كان  لو  ب- 

اجتماعه، فيدور العفو مداره.

)1( الإمام الخامنئي{: ال�سيء المالقي لعين النجا�سة نج�س، واإذا لقى �سيئًا طاهرًا مع الرطوبة الم�سرية يتنّج�س 
المالقي له، وكذلك لو لقى هذا المتنّج�س بالمالقاة �سيئًا طاهرًا مع الرطوبة الم�سرية على الأحوط وجوبًا، ولكّن 

المالقي لهذا المتنّج�س الثالث ل ينج�س.

)2( الإمام الخامنئي{: ي�سترط اأن ل يكون الدم من دم الحي�س ول نج�س العين والميتة اأو غير ماأكول اللحم، 
والأحوط وجوبًا اأن ل يكون من دم النفا�س وال�ستحا�سة.
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ج- المعفّو عنه اإّنما هو الدم ل المتنّج�س بالدم، نعم المو�سع المتنّج�س 

بالدم اإذا اأزيل الدم عنه فهو معفٌو عنه.

كان  لو  معفٌو عنه  فاإنه  والحزام  كالجورب  منفردًا  الة  ال�سَّ به  تتّم  ل  ما  كّل   .3

متنّج�سًا، نعم ل ُيعفى عّما كان متَّخذًا من النج�س كجلد الميتة)1(.

ما �سار من البواطن والتوابع كالخيط اّلذي خاط به جلده والدم اّلذي اأدخله   .4

تحت جلده.

ا جهاًل بالنجا�سة فال ي�سّر بها. وحمل  الة ن�سيانًا مبطٌل لها، واأمَّ )1( الإمام الخامنئي{: لب�س النج�س اأثناء ال�سَّ
الة و اإّل فال. الة ل ي�سّر بها، نعم اإذا كان من غير الماأكول ولب�سه عن علم وعمد بطلت ال�سَّ النج�س في ال�سَّ
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د �بن طاوو�� ��ب�لم

هو ال�سّيد علّي بن مو�سى بن جعفر بن محّمد بن محّمد بن اأحمد بن محّمد بن 

اأحمد بن محّمد - هو الطاوو�س - بن اإ�سحاق بن الح�سن بن محّمد بن �سليمان 

بن داود بن الح�سن المثّنى بن الح�سن ال�سبط ابن مولنا اأمير الموؤمنين علّي بن 

.Qاأبي طالب

589 هـ  ولد ر�سوان اهلل عليه قبل ظهر يوم الخمي�س، منت�سف محّرم �سنة 

في مدينة الحّلة، اّلتي �سهدت في تلك الفترة بداية ازدهار حركتها العلمّية، اّلتي 

الثقافّي  نتاجها  تمّثل  با�سمها،  عرفت  ة  خا�سّ فقهّية  مدر�سة  بعد  ما  في  �سّكلت 

بزمام  اأخــذوا  اّلذين  الفقهاء،  وكبار  العلماء  اأ�ساطين  من  كبير  عدد  بتخريج 

الزعامة العلمّية مّدة ثالثة قرون تقريبا.

هاجر ر�سوان اهلل عليه اإلى بغداد  في حدود �سنة 625 هـ تقريًبا.

قال العاّلمة الحّلي: »ال�سّيد ال�سند ر�سّي الدين علّي بن مو�سى بن طاوو�س، 

وكان اأعبد من راأيناه من اأهل زمانه«.

واأطراه ال�سيخ الحّر العاملّي قائال: »حاله في العلم والف�سل والزهد والعبادة والثقة 

والفقه والجاللة والورع اأ�سهر من اأن يذكر، وكان اأي�سا �ساعًرا اأديًبا من�سًئا بليًغا«.

توّفي رحمه اهلل �سنة 664 هـ.

وم�سّنفاته ر�سوان اهلل عليه كثيرة، منها: الإبانة في معرفة اأ�سماء كتب الخزانة، 

الة، ال�سطفاء في تاأريخ  اأ�سرار ال�سَّ الأ�سرار المودعة في �ساعات الليل والنهار، 

فيما  الح�سنة  بالأعمال  الإقبال  ال�ساعي،  واإعانة  الداعي  اإغاثة  والخلفاء،  الملوك 

يعمل مّرة في ال�سنة، فرج المهموم في معرفة الحالل والحرام من علم النجوم، 

اليقين باخت�سا�س مولنا اأمير الموؤمنين عليQ باإمرة الموؤمنين.



أهداف الدرس

الدرس الثامن

المطهـِّرات 

اأنيتعّرفالطالباإلىاأنواعالمطّهرات. 1-

اأنيمّيزكيفّيةتطهيرالمتنّج�شات. 2-

اأنيتعّرفاإلىحكمال�شتحالة. 3-

اأنيتعّرفاإلىحكمالأواني. 4-
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المطّهرات

الأول- الماء

يطّهر به كّل متنّج�س حّتى الماء، على تف�سيل

1. كيفّية تطهير الماء:

اإذا تنّج�س الماء فال يمكن تطهيره بالماء القليل، اأّما بغيره من الماء فيطهر 

ب�سرطين:

اأ- ذهاب اآثار النجا�سة من اللون والطعم والريح.

ب- المتزاج .
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2.  كيفّية تطهير الآنية)1(:

يختلف تطهير الآنية باختالف اأنواع النجا�سة على التف�سيل التالي:

مالحظةالقليلالجاريوالكربالمطر�شببالنجا�شة

12ولوغ الكلب
اأحوط وجوبًا

2

بعد اإزالة عين النجا�سة، وبعد 

التعفير بالتراب ، والأحوط وجوبًا 

و�سع الماء مع التراب ثانيًا بما ل 

يخرجه عن �سدق التراب.

موت الجرذ 

و�سرب الخنزير

17
اأحوط وجوبًا

بعداإزالة النجا�سة7

بعد اإزالة النجا�سة113باقي النجا�سات

3. كيفّية تطهير �ضائر المتنّج�ضات :

اأ- َتطُهر �سائر المتنّج�سات بالغ�سل مّرة واحدة بعد اإزالة عين النجا�سة، 

الماء  وكان  البول  النجا�سة هي  كانت  اإن  واحدة وهي:  اإّل في �سورة 

قلياًل فال بّد من مّرتين)2(.

ب- الأحوط وجوبًا فيما يقبل الع�سر اعتباره اأو اعتبار ما يقوم مقامه 

من الفرك والدلك ونحوه)3(.

الثاني- الأر�س 

تطّهر الأر�س باطن القدم، وما ُيوّقى به كالنعل، بالم�سي عليها اأو الم�سح بها)4(   .1

اإن تحّققت ال�سروط التالية:

اأ- زوال عين النجا�سة اإن وجَدت.

)1( الإمام الخامنئي{: يكفي مّرة واحدة بالماء الجاري ونحوه.
)2( الإمام الخامنئي{: يكفي في التطهير من بول ال�سبي الر�سيع ال�سّب مّرة واحدة بدون ع�سر.

)3( الإمام الخامنئي{: ل ي�سترط في التطهير بماء الأنابيب ف�سل ماء الغ�سالة، بل يطهر بمجّرد و�سول الماء 
اإلى المكان المتنّج�س بعد زوال عين النجا�سة، وانتقال الغ�سالة من مو�سعها بوا�سطة ال�سغط باليد على الب�ساط 

وال�ّسجاد اأثناء اّت�سال الماء به.

)4( الإمام الخامنئي{: يكفي في ذلك الم�سي مقدار ع�سر خطوات تقريبًا.
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ب- اأن تكون النجا�سة حا�سلة ب�سبب الم�سي على الأر�س المتنّج�سة على 

الأحوط وجوبًا.

ج- اأن تكون الأر�س جاّفة.

د- اأن تكون الأر�س طاهرة.

المراد بالأر�س: التراب والرمل والحجر، وكذلك المفرو�سة بالآجّر والج�ّس،   .2

ر. واأّما المطلّية بالزفت والمفرو�سة بالخ�سب فال تطهِّ

الثالث- ال�ضم�س 

تطّهر ال�سم�س الأر�س وكّل ما ل ُينقل من الأبنية، وما اّت�سل بها من الأخ�ساب   .1

والأبواب وغيرها مّما يحتاج اإليها في البناء الم�ستدخلة فيه، والأقوى تطهيرها 

للح�سر والبواري)1( .

2.  ي�سترط في التطهير بال�سم�س:

اأ- زوال عين النجا�سة.

ب- اأن يكون المحّل المتنّج�س رطبًا رطوبة تعلق باليد.

ج- اأن يجّف المحّل المتنّج�س تجفيفًا م�ستندًا اإلى ال�سم�س بدون وا�سطة.

الرابع- ال�ضتحالة

من ج�سم اإلى ج�سم اآخر، فيطهر ما اأحالته النار ونحوها رمادًا اأو دخانًا اأو 

.)2( بخارًا، وتطهر الخمر بانقالبها خاّلً

الخام�س- النتقال 

هو انتقال ج�سم نج�س اإلى ج�سم طاهر بحيث ي�سير النج�س جزءًا من الج�سم 

)1( البواري: ح�سر من ق�سب.
)2( الإمام الخامنئي{: ل تتحّقق ال�ستحالة بمجّرد ف�سل المواد المعدنّية الملّوثة والجراثيم وغيرها عن مياه 
ال�سرف اإّل اأن تتّم الت�سفية وتحويل البخار اإلى ماء مّرة اأخرى، ول يخفى اأّن هذا الحكم اإّنما يجري فيما لو كانت 

مياه ال�سرف متنّج�سة، ومن غير المعلوم كونها متنّج�سة دائمًا.
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الطاهر، فاإّنه موجب لطهارة الج�سم المنتِقل، كما اإذا انتقل دم الإن�سان النج�س 

اإلى البعو�سة و�سار جزءًا منها.

ال�ضاد�س- الإ�ضالم 

فاإّنه مطّهر للكافر)1(.

ال�ضابع- التبعّية

الكافر)2( اإذا اأ�سلم يتبعه ولده في الطهارة؛ اأبًا كان اأو جّدًا اأو اأّمًا.  .1

يتبع الميت بعد طهارته اآلت تغ�سيله من الخرقة المو�سوعة عليه، وثيابه التي   .2

غ�سل فيها، ويد الغا�سل.

الثامن- زوال عين النجا�ضة

تتحّقق الطهارة بذلك في موردين:

اأ- الحيوان:فيطهر منقار الدجاجة الملّوثة بالعذرة بمجرد زوال عينها 

وجفاف

رطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروح وفم الهّرة الملّوث بالدم ونحوه.

الإن�سان  الفم والأنف والأذن، فيطهر فم  كباطن  الإن�شان: بواطن ب- 

اإذا اأكل اأو �سرب نج�سًا اأو متنّج�سًا بمجّرد بلعه اأو لفظه)3(.

التا�ضع- الَغيبة

فاإّنها مطّهرة لالإن�سان وثيابه وفر�سه واأوانيه وغيرها من توابعه اإّل مع العلم 

ببقاء النجا�سة)4(.

)1( الإمام الخامنئي{: الإ�سالم مطّهر للكافر غير الكتابي، واأّما الكتابي فهو طاهر ذاتًا.
)2( الإمام الخامنئي{: الكافر غير الكتابي.

منها فحكمها حكم  اإذا عّدت جزءًا  بداخلها  المح�ّسوة  ة  الر�سّ وكذا  المزروعة  الأ�سنان  الخامنئي{:  الإمام   )3(
البواطن.

بالنجا�سة  عالمًا  يكون  اأن  به  يرتبط  وما  الم�سلم  لل�سخ�س  الغيبة  مطهرّية  في  ي�سترط  الخامنئي{:  الإمام   )4(
وباأحكام الطهارة والنجا�سة ويتعامل مع ذاك ال�سيء المراد تطهيره معاملة الطاهر.
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حكم األواني 
ة في الأكل وال�سرب و�سائر ال�ستعمالت. يحرم ا�ستعمال اأواني الذهب والف�سّ  .1

كالقدور  والغ�سل،  والطبخ  وال�سرب  الأكــل  في  ي�ستعمل  ما  بــالأوانــي  المراد   .2

والكاأ�س والفنجان ونحوه.
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اأجابالإمامالخامنئي{ امراأةعر�شتعليهحالةو�شو�شةابتليتبهابمايلي:

في باب الطهارة والنجا�سة الأ�سل هو الطهارة في نظر ال�سرع المقّد�س، يعني   .1

في اأّي مو�سع يح�سل لِك اأقّل ترديد في ح�سول النجا�سة فالواجب اأن تحكمي 

بعدم النجا�سة.

الذين لديهم ح�ّسا�سّية نف�سّية في اأمر النجا�سة )ومثل هذا ي�سّمونه و�سوا�سّيًا في   .2

ا�سطالح الفقه الإ�سالمّي( حّتى اإذا تيّقنوا بالنجا�سة في بع�س الموارد يجب 

ح�سول  ي�ساهدون  اّلتي  الموارد  با�ستثناء  النجا�سة،  بعدم  يحكموا  اأن  عليهم 

النجا�سة،  ب�سراية  يجزم  اآخر  �سخ�س  اأّي  راآه  اإذا  بحيث  باأعينهم،  التنجي�س 

ففي مثل هذه الموارد فقط يجب اأن يحكموا بالنجا�سة. وهذا الحكم م�ستمّر 

بالن�سبة اإلى هوؤلء الأ�سخا�س حّتى ترتفع الح�ّسا�سّية المذكورة كّلّيًا.

اإزالة عين النجا�سة(  اأّي ع�سو يتنّج�س، يكفي في تطهيره )بعد  اأو  كّل �سي ء   .3

اأو  الغ�سل،  في  التكرار  يجب  ول  الأنبوب،  ماء  من  فقط  واحــدة  مــّرة  غ�سله 

واأمثاله  القما�س  من  المتنّج�س  ال�سيء  ذلك  كان  واإذا  الماء،  تحت  الو�سع 

يع�سر بالمقدار المتعارف حّتى يخرج منه الماء.

الدين الإ�سالمّي لديه اأحكام �سهلة و�سمحاء، ومن�سجمة مع الفطرة الب�سرّية فال   .4

تع�ّسريها عليك، ول تلحقي ال�سرر بج�سمك وروحك من جّراء ذلك، وحالة القلق 

وال�سطراب في هذه الموارد ُت�سفي المرارة على الأجواء الحياتّية، واإّن الباري 

عّز ا�سمه غير را�ٍس عن عذابك وعذاب من ترتبطين معهم، ا�سكري نعمة الدين 

ال�سهل، و�سكر تلك النعمة عبارة عن العمل طبقًا لتعاليمه تعالى)1(.

)1( اأجوبة ال�ستفتاءات، ج 1�س 96 .
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الفرائض 

ال�شلواتالواجبة,وهي:

ال�سلوات اليومّية الخم�س،  ومنها الجمعة، وق�ساء الولد الأكبر عن والده)1(.  .1

�سالة الطواف الواجب .  .2

�سالة الآيات.   .3

الة اّلتي التزمها المكّلف على نف�سه بنذر اأو اإجارة اأو غيرهما. ال�سَّ  .4

الة على الأموات. ال�سَّ  .5

أوقات الفرائض 

1. وقت الظهرين:

من زوال ال�سم�س)2( اإلى غروبها، وتخت�ّس الظهر باأّوله والع�سر باآخره.

2. وقت الع�ضاءين:

اأ- من المغرب اإلى ن�سف الليل، وتخت�ّس المغرب باأّوله والع�ساء باآخره.

)1( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا ق�ساء الولد الأكبر عن اأّمه اأي�سًا.
)2( ُيعرف الزوال بحدوث ظّل ال�ساخ�س بعد انعدامه في بع�س البلدان، اأو بزيادة الظل بعد انتهاء نق�سانه كما في 

غالب البلدان )ومنها لبنان(.
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ب- الأحوط وجوبًا لمن اأّخرها عن ن�سف الليل )ل�سطرار اأو ن�سيان اأو 

عمد( الإتيان بها اإلى طلوع الفجر بق�سد ما في الذّمة)1(.

وقت �ضالة ال�ضبح:  .3

 ما بين طلوع الفجر ال�سادق اإلى طلوع ال�سم�س.

وقت الفضيلة
1. وقت الف�سيلة للظهر من الزوال اإلى بلوغ الظّل الحادث من ال�ساخ�س)2( مثله.

2. وقت الف�سيلة للع�سر من بلوغ الظّل اأربعة اأ�سباع ال�ساخ�س اإلى مثلين، بل ل 

يبعد اأن يكون مبدوؤها بعد مقدار اأداء �سالة الظهر.

3. وقت ف�سيلة المغرب من المغرب اإلى ذهاب ال�سفق، وهو الحمرة المغربّية.

4. وقت ف�سيلة الع�ساء من ذهاب ال�سفق اإلى ثلث الليل.

5. وقت ف�سيلة ال�سبح من اأّوله اإلى حدوث الحمرة الم�سرقّية.

ترتيب الفرائض 
لو قّدم الع�سر على الظهر، اأو الع�ساء على المغرب عمدًا بطل ما قّدمه.  .1

لو قّدم ما ذكرناه �سهوًا فهنا �سورتان:  .2

مه، وياأتي بالأولى بعده)3(. اأ- اإن تذّكر بعد الفراغ فيحكم ب�سّحة ما قدَّ

ب- اإن تذّكر في الأثناء فيعدل بنّيته اإلى ال�سابقة، اإّل اإذا لم يبق محّل 

م الع�ساء، وتذّكر بعد الدخول في ركوع الرابعة فاإّن  للعدول كما اإذا قدَّ

الع�ساء تكون باطلة، فياأتي بالمغرب ثّم بالع�ساء.

)1( الإمام الخامنئي{: وبعد طلوع الفجر ت�سبح ق�ساًء. وبالن�سبة لمعرفة ن�سف الليل يح�سب الوقت من الغروب 
فه. اإلى الفجر وين�سِّ

)2( ال�ساخ�س: ج�سم من�سوب معتدٌل، في اأر�س م�سّطحة، له ظّل.
الة الثانية على الأولى كتقديم الع�ساء على المغرب �سهوًا اأو ا�ستباهًا اأو غفلة  )3( الإمام الخامنئي{: اإذا قّدم ال�سَّ

اإلى اأن فرغ منها فال اإ�سّكال في �سّحتها، وياأتي بالمغرب بعدها، واأّما اإذا كان عن عمد فهي باطلة.
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يجوز الإتيان بال�سلوات الم�ستحّبة، و�سالة الق�ساء في وقت الفري�سة ما لم   .3

يت�سّيق.

القبلة
اأو غيرها حّتى  يجب ا�ستقبال القبلة مع الإمكان في الفرائ�س، يومّية كانت   .1

�سالة الجنائز، وفي النافلة اأي�سًا اإذا اأتى بها على الأر�س حال ال�ستقرار، اأّما 

حال الم�سي والركوب فال ُيعتبر.

تحّدد القبلة بـما يلي:  .2

اأ- العلم. 

ب- البّينة الم�ستندة اإلى المبادئ الح�ّسّية.

ج- مع تعّذر العلم والبّينة يبذل تمام جهده ويعمل على ظّنه)1(.

اإّل  و  الوقت)2(،  و�سع  اإن  جهات  اأربع  اإلى  ي�سّلي  الجهات  ت�ساوي  مع  د- 

فبقدر ما و�سع.

3.  من �سّلى اإلى جهٍة بطريق معتبر ثّم تبّين خطوؤه فهنا �سورتان:

الأولى: اإن كان منحرفًا عنها اإلى ما بين اليمين والي�سار )اأقل من 90 درجة( 

�سّحت �سالته.

في  اأعادها  فوق(  وما  درجة   90 )اأي  بينهما  عّما  انحرافه  تجاوز  اإن  الثانية: 

الوقت دون خارجه حّتى مع ال�ستدبار، والأحوط ا�ستحبابًا الق�ساء.

 

)1( الإمام الخامنئي{: ي�سّح العتماد على ال�ساخ�س اأو بو�سلة القبلة اإذا ح�سل منه الطمئنان للمكّلف بجهة 
القبلة، ويجب العمل على طبقه، واإّل فال اإ�سكال في العتماد على محاريب الم�ساجد اأو قبور الم�سلمين لتحديد 

جهة القبلة.

)2( الإمام الخامنئي{: على الأحوط وجوبًا.
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لباس المصّلي 
الحتياطّية،  كالركعة  وتوابعها  الة  ال�سَّ في  العورة  �ستر  الختيار  مع  يجب   .1

وق�ساء الأجزاء المن�سّية، والأحوط وجوبًا ذلك في �سجدتّي ال�سهو.

2.  عورة الرجل هي: الُقُبل والُدُبر والبي�ستان.

الة جميع بدنها ما عدا الوجه الواجب  عورة المراأة الواجب �سترها في ال�سَّ  .3

غ�سله في الو�سوء والكّفين والقدمين، ويجب �ستر �سي ء من اأطراف الم�ستثنيات 

من باب المقّدمة العلمّية)1(.

�ضروط لبا�س الم�ضّلي:

ُيعتبرفيلبا�ضالم�شّلياأمور,هي:

الة به منفردًا كالحزام)2(. الطهارة، اإّل فيما ل تتّم ال�سَّ  .1

الة في المغ�سوب مع العلم بالغ�سبّية)3(. الإباحة فال تجوز ال�سَّ  .2

اأن يكون مذّكى )فيما اإذا كان مّما تحّله الحياة( من ماأكول اللحم.  .3

الحياة،  تحّله  ل  ما  حّتى  منه  �سي ء  في  الة  ال�سَّ تجوز  ل  اللحم  ماأكول  غير   .4

وا�ستثني منه الخّز)4( وال�سنجاب.

الة اأي�سًا. اأن ل يكون من الذهب للرجال، ويحرم لب�سه في غير ال�سَّ  .5

الة)5(. - ل باأ�س ب�سّد الأ�سنان بالذهب في ال�سَّ

الة. اأن ل يكون حريرًا مح�سًا للرجال، ويحرم لب�سه في غير ال�سَّ  .6

الة اأي�سًا. )1( الإمام الخامنئي{: يجب على المراأة �ستر ما تحت الذقن عن الأجنبي وفي ال�سَّ
الة ن�سيانًا مبطل لها، واأّما جهاًل بالنجا�سة فال ي�سّر بها. وحمل  )2( الإمام الخامنئي{: لب�س النج�س اأثناء ال�سَّ

الة و اإّل فال. الة ل ي�سّر بها. نعم اإذا كان من غير الماأكول ولب�سه عن علم وعمد بطلت ال�سَّ النج�س في ال�سَّ

الة: فاإن انح�سر ثوبه به وكان  )3( الإمام الخامنئي{: اإذا ن�سي اأو جهل الغ�سبّية وتذّكر اأو علم في اأثناء ال�سَّ
الة فيه، وفي �سورة  ا اإلى لب�سه لبرد اأو عدم الأمن من نظر الأجنبي اإلى عورته اأو غيرهما فال باأ�س بال�سَّ م�سطرًّ

عدم ال�سطرار لزم نزعه، وي�سّلي حينئٍذ عاريًا، بال فرق في ذلك بين الرجل والمراأة.

)4( قيل هو حيوان بحري له وبر ي�ستعمل في �سناعة الألب�سة.
)5( الإمام الخامنئي{: طلّي ال�سّن بالذهب خ�سو�سًا الثنايا اإذا كان بق�سد الزينة ل يخلو من اإ�سكال.
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فقدان الساتر

لو لم يكن للم�سّلي �ساتر ولو من الح�سي�س والورق: -

ُقُبَلُه  وي�ستر  قائمًا،  عريانًا  ي�سّلي  ز  المميِّ الناظر  من  ياأمن  كان  اإن  اأ- 

بيديه.

ب- اإن لم ياأمن منه �سّلى جال�سًا، وي�ستر ُقُبَلُه بفخذيه.

وفي الحالتين يومي للركوع وال�سجود، ويجعل اإيماء ال�سجود اأخف�س. -

مكان المصّلي 
الة في كّل مكان اإّل المغ�سوب)1(. يجوز ال�سَّ  .1

في حكم المغ�سوب ما تعّلق به حّق الغير، كما لو �سبق �سخ�س اإلى مكان في   .2

الم�سجد ونحوه لل�سالة مثاًل، ولم يعر�س عنه على الأحوط وجوبًا.

يجوز �سالة كّل من الرجل والمراأة مع المحاذاة اأو تقّدم المراأة)2(، لكن على   .3

المتاأّخر مع  اإلى  وبالن�سبة  ال�سروع،  تقارنهما في  اإليهما مع  بالن�سبة  كراهّية 

اختالفهما، لكن الأحوط ا�ستحبابًا ترك ذلك. وترتفع الكراهية:

اأ- بوجود حائل بينهما.

ب- بالبعد بينهما ع�سرة اأذرع بذراع اليد.

مسجد الجبهة
اإذا  اإّل  اأّما غيره فال تعتبر فيه  تعتبر الطهارة في خ�سو�س م�سجد الجبهة،   .1

تعّدت النجا�سة غير المعفّو عنها اإلى الثوب اأو البدن.

الة في المكان المغ�سوب ن�سيانًا �سحيحة حّتى واإن كان هو الغا�سب للمكان ثّم ن�سي  )1( الإمام الخامنئي{:ال�سَّ
ذلك.

)2( الإمام الخامنئي{: ل مانع من تقّدم المراأة على الرجل فيما اإذا كان بينهما الف�سل بمقدار �سبر على الأقّل 
على الأحوط وجوبًا.
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الماأكول  نباتًا من غير  اأو  اأر�سًا،  ُيعتبر في م�سجد الجبهة مع الختيار كونه   .2

والملبو�س، اأو قرطا�سًا، والأف�سل التربة الح�سينّية)1(.

ُيعتبر فيما ي�سجد عليه مع الختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فال   .3

يجوز على الوحل غير المتما�سك.

اإن لم يكن عنده ما ي�سّح ال�سجود عليه، اأو كان ولم يتمّكن من ال�سجود عليه   .4

لعذر فحكمه:

اأ- ي�سجد على الثوب الم�سنوع من القطن اأو الكّتان.

ب- مع فقده ي�سجد على ثوبه الم�سنوع من غير جن�سهما.

ج- مع فقده ي�سجد على ظهر كّفه.

د- اإن لم يتمّكن فعلى المعادن.

الة قطعها في �سعة الوقت. وفي  لو فقد ما ي�سّح ال�سجود عليه في اأثناء ال�سَّ  .5

ال�سيق �سجد على غيره بالترتيب المتقّدم.

ُيعتبر في المكان اّلذي ي�سّلي فيه الفري�سة اأن يكون غير م�سطرب، فلو ح�سل   .6

ال�ستقرار في الطائرة و�سبهها �سّحت �سالته مع مراعاة �سائر ال�سروط.

األذان واإلقامة
ي�ستحّب الأذان والإقامة ا�ستحبابًا)2( اأكيدًا في ال�سلوات الخم�س، اأداء وق�ساء،   .1

ح�سرًا اأو �سفرًا، للرجال والن�ساء في كّل حال حّتى قال البع�س بوجوبهما)3(.

ت�سخي�س  )ويبقى  قرطا�سًا.  كانت  اإذا  الم�سّنعة  الورقّية  المحارم  على  ال�سجود  يجوز  الخامنئي{:  الإمام   )1(
الة عليها ر�سوم،  المو�سوع على ذّمة المكلَّف(. نعم اإذا كانت التربة الح�سينية عليها نقو�س اأو كانت �سّجادة ال�سَّ

وكان و�سعها لل�سالة في هذه الحالة يوجب توجيه التهم لل�سيعة فيجب الجتناب عنها وعن اإنتاجها اأي�سًا.

)2( الإمام الخامنئي{: ي�ستحّب قبل ال�سلوات اليومّية الواجبة الأذان والإقامة، ويتاأّكد هذا ال�ستحباب في �سالتي 
ال�سبح والمغرب وخ�سو�سًا في �سالة الجماعة.

وبين  بينهما  والترتيب  الموؤّذن،  والإيمان من  والعقل  النّية  والإقامة  الأذان  في  ي�سترط  الخامنئي{:  الإمام   )3(
الوقت،  دخول  بعد  ذلك  يكون  واأن  بالعربّية،  ال�سحيح  الوجه  على  بهما  والإتيان  كذلك،  والموالة  ف�سولهما 

والطهارة من الحدث في الإقامة فقط.  وي�ستحّب فيهما ال�ستقبال والقيام، والطهارة في الأذان، وعدم التكّلم 

الجاللة،  لفظة  من  والهاء  بالألف  والإف�ساح  الف�سول،  اأواخر  في  والجزم  الإقامة،  في  وال�ستقرار  اأثناءهما، 

وو�سع الأ�سبعين في الأذنين في الأذان ومّد ال�سوت ورفعه، والف�سل بين الأذان والإقامة بخطوة اأو �سجدة اأو 

تكّلم اأو �سكوت اأو �سالة ركعتين.
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ي�سقط الأذان والإقامة في موا�سع منها:  .2

اأ- للداخل في الجماعة اّلتي اأّذنوا واأقاموا لها، واإن لم ي�سمعهما ولم يكن 

حا�سرًا حينهما.

ب- من �سّلى في م�سجد فيه جماعة لم تتفّرق.
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ال�ضلوات الم�ضتحّبة، وهي كثيرة منها:

الرواتباليومّيةوهي: 1.

اأ- )8( ركعات للظهر قبلها.

ب- )8( ركعات للع�سر قبلها.

ج- )4( ركعات للمغرب بعدها.

د- )ركعتان( من جلو�س للع�ساء بعده، ت�سّمى بالوتيرة.

اأن  اإلى  ويمتّد  الأّول،  الفجر  ووقتهما  الفري�سة،  قبل  للفجر  ركعتان  هـ- 

يبقى من طلوع الحمرة مقدار اأداء الفري�سة.

و- )11 ركعة( نافلة الليل: �سالة الليل )8 ركعات(، ال�سفع )ركعتان(، 

الوتر )ركعة واحدة(.

وقتها: من منت�سف الليل اإلى الفجر ال�سادق، وال�َسَحر اأف�سل من غيره.

ز- ت�سقط في ال�سفر الموجب للق�سر ثمانية الظهر والع�سر وتثبت البواقي)1(.

�شالةالغفيلة,وهي: 2.

 ركعتان بين �سالة المغرب و�سقوط ال�سفق الغربي. وكيفّيتها مذكورة في الكتب 

لة)2(. المف�سّ

)1( الإمام الخامنئي{: ت�سقط نافلة الع�ساء في ال�سفر، نعم ل مانع من التيان بها رجاًء احتياطًا.
المعتبرة في  بالآيات  وياأتي  اأي�سًا،  المغرب  نافلة  الغفيلة في ركعتين من  ينوي  اأن  الخامنئي{: يجوز  الإمام   )2(

�سالة الغفيلة.



أهداف الدرس

الدرس العاشر

الصالة )2(

الة )1( أفعال الصَّ

اأنيعّددالطالباأجزاءال�شالةويمّيزاأركانها. 1-

اأنيتع���رفاإل���ىكيفّي���ةاأداءالني���ةوتكبي���رةالإح���راموالقيام 2-

واأهماأحكامها.

اأنيعرفاأحكامالقراءةوالذكرال�شحيحين. 3-
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النّية
اأمر قلبّي، كما ل  النّية عبارة عن ق�سد الفعل، ول يجب فيها التلّفظ؛ لأّنها   .1

يجب فيها الإخطار والإح�سار بالبال، بل يكفي الداعي وكون الباعث للعمل 

اأمر المولى عّز وجّل.

ُيعتبر في النّية التقّرب اإلى اهلل تعالى وامتثال اأمره والإخال�س له، فمتى �سّم   .2

اإليها ما ينافيه بطل العمل خ�سو�سًا الرياء.

الة اّلتي ياأتي بها في الق�سد ولو اإجماًل، كما اإذا كان في  يجب تعيين نوع ال�سَّ  .3

ذّمته �سالة واحدة ل يدري اأّنها الظهر اأو الع�سر فياأتي باأربع ركعات بنّية ما 

ا�ستغلت به ذّمته.

ل تجب نّية الق�سر والإتمام.  .4

ل يجب ق�سد الوجوب والندب، بل يكفي ق�سد القربة المطلقة.  .5

العدول في الصالة

يجوزاأويجبالعدولمن�شالةاإلىاأخرىفيمواردمنها:

ن�سيانًا  اأو  �سهوًا  الأولــى  قبل  الثانية  في  دخل  اإذا  المترّتبتين  ال�سالتين  في   .1

فيجب العدول اإذا لم يتجاوز محّل العدول، واإّل ف�سالته باطلة.
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اإذا دخل في الحا�سرة فذكر اأّن عليه ق�ساء، فاإّنه ُي�ستحّب اأن يعدل اإليه مع   .2

بقاء المحّل، ويرتفع ال�ستحباب اإذا خاف فوت ف�سيلة ما بيده.

العدول من الفري�سة اإلى النافلة وذلك في مو�سعين:  .3

اأ- في ظهر يوم الجمعة لمن ن�سي قراءة �سورة الجمعة وقراأ غيرها وبلغ 

الن�سف اأو تجاوز فاإنه يجوز العدول اإلى النافلة واإتمامها ثّم الإتيان 

بالفري�سة.

فاإّنه  ال�سبق  وخاف  الجماعة  واأقيمت  الة  بال�سَّ مت�ساغاًل  كان  اإذا  ب- 

يجوز له العدول اإلى النافلة واإتمامها، ثّم اللتحاق بالجماعة.

تكبيرة اإلحرام 
اأو  عمدًا  زيادتها  اأو  بنق�سانها  الة  ال�سَّ تبطل  ركنّي  جزء  الإحــرام  تكبيرة   .1

�سهوًا)1(.

2.  �سورتها: »اهللاأكبر«، ول يجزي غيرها ول مرادفها.

يجب حال الإتيان بها القيام منت�سبًا.  .3

الأحوط وجوبًا ترك و�سلها بما قبلها من الدعاء.  .4

ي�ستحّب زيادة �سّت تكبيرات على التكبير، قبلها اأو بعدها.  .5

اإلى حيال وجهه،  اأو  الأذنين،  اإلى  الإحرام  تكبيرة  اليدين عند  ي�ستحّب رفع   .6

اأ�سابع  ي�سّم  اأن  والأولــى  بانتهائه.  ومنتهيًا  الرفع  بابتداء  بالتكبير  مبتدئًا 

الكّفين وي�ستقبل بباطنهما القبلة.

)1( الإمام الخامنئي{: الإتيان بتكبيرة الإحرام بعنوانها مّرتين مبطٌل لل�سالة ولو مع اعتقاده �سّحة ذلك.
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القيام 

1. القيام جزء ركنّي في حالتين:

اأ- حال تكبيرة الإحرام.

ب- القيام الذي ي�سبق الركوع، وهو المعّبر عنه بالقيام المّت�سل بالركوع.

2.  ُيعتبر في القيام اأمور، منها:

اأ- العتدال والنت�ساب بح�سب حال الم�سّلي.

ب- عدم التفريج الفاح�س بين الرجلين بحيث يخرج عن �سدق القيام، 

بل عدم التفريج غير المتعارف، واإن �سدق عليه القيام.

3. اإن لم يقدر على القيام اأ�ضاًل ولو م�ضتندًا اأو منحنيًا اأو منفرجًا اأو غيره، �ضّلى 

بالترتيب التالي:

اأ- من جلو�س.

ب- م�سطجعًا على الجانب الأيمن م�ستقباًل القبلة.

ج- م�سطجعًا على الجانب الأي�سر م�ستقباًل القبلة.

د- م�ستلقيًا كالمحت�سر.

4. لو قدر على القيام في بع�س الركعات فقط وجب اإلى اأن يعجز، فيجل�س، ثّم 

اإذا قدر قام وهكذا)1(.

 القراءة والذكر
الة بزيادته ونقي�سته �سهوًا. القراءة والذكر جزء واجب غير ركنّي، ل تبطل ال�سَّ  .1

)1( الإمام الخامنئي{: غير القادر على القيام اإن كان يحتمل القدرة على القيام لل�سالة في اآخر الوقت فالأحوط 
ل وقتها من جلو�س ب�سبب عدم القدرة على القيام ولم يرتفع العذر اإلى اآخر  وجوبًا النتظار. ولو اأتى بها في اأوَّ

اأّوله من  الوقت ف�سّلى في  اآخر  اإلى  العجز  با�ستمرار  اليقين  ومع  اإعادتها.  الة �سحيحة ول يجب  فال�سَّ الوقت 

الة من قيام. جلو�س ثّم اّتفق ارتفاعه اآخر الوقت وجب عليه اإعادة ال�سَّ
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كاملة  و�سورة  الحمد  قــراءة  الفرائ�س  من  والثانية  الأولــى  الركعة  في  يجب   .2

بعدها)1(، وله ترك ال�سورة في بع�س الأحوال، بل قد يجب تركها كما في موارد 

ال�سرورة من قبيل �سيق الوقت ونحوه.

يجب تعيين ال�سورة عند ال�سروع في الب�سملة)2(.  .3

قراءة الحمد �سرط في �سّحة النوافل، واأّما ال�سورة فال تجب في �سي ء منها   .4

واإن وجبت بالعار�س كالنذر ونحوه، نعم النوافل اّلتي وردت في كيفّيتها �سورة 

ة ُيعتبر في تحّققها تلك ال�سورة. خا�سّ

اأن  اإلى  ن�سيانًا  قراأها  فلو  الفري�سة،  في  العزائم  �سور  اإحدى  قراءة  يجوز  ل   .5

الة فالواجب اأن يومي اإلى ال�سجدة،  قراأ اآية ال�سجدة اأو ا�ستمعها وهو في ال�سَّ

والأحوط ا�ستحبابًا ال�سجود بعد الفراغ)3(.

الب�سملة جزء من كّل �سورة فتجب قراءتها معها، عدا �سورة براءة)4(.  .6

�سورتا الفيل ولإيالف قري�س �سورة واحدة، وكذا �سورتا ال�سحى واألم ن�سرح   .7

�سورة واحدة، ل بّد من الجمع بينهما مرّتبًا مع الب�سملة.

يجب الإخفات بالقراءة في �سالتي الظهر والع�سر عدا الب�سملة.  .8

يجب على الرجال الجهر بالقراءة في ال�سبح والركعتين الأوليين من المغرب   .9

والع�ساء.

)1( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا قراءة �سورة كاملة.
)2( الإمام الخامنئي{: ل يجب تعيين الب�سلمة ل�سورة معّينة بعد الفاتحة، فلو ب�سمل ثّم عّين �سّح ذلك.

الة وو�سل اإلى اآية ال�سجدة وقراأها فالأحوط  )3( الإمام الخامنئي{: من قراأ اإحدى �سور العزائم �سهوًا في ال�سَّ
الة. الة، وبعد ذلك يعيد ال�سَّ الة، ثّم يقوم ويكمل ال�سورة وال�سَّ وجوبًا اأن ي�سجد �سجود التالوة وهو في ال�سَّ

وجوبًا  والأحوط  ويتم �سالته  غيرها  ويقراأ  ال�سورة  يترك  فهنا  فتذّكر،  يقراأها  ولم  ال�سجدة  اآية  اإلى  و�سل  اإذا  واأّما 

اإعادتها.

الة من دون اأن يقراأها فهنا يجب اأن يومي اإلى ال�سجود ويكمل �سالته  واأّما اإذا ا�ستمع اإلى اآية ال�سجدة وهو في ال�سَّ

ول �سيء عليه.

)4( الإمام الخامنئي{: الب�سملة لي�ست جزًءا اإّل من �سورة الفاتحة، ولكن يجب قراءتها مع كّل �سورة عدا �سورة 
براءة.
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10. من جهر مو�سع الإخفات اأو العك�س من دون تعّمد �سّحت �سالته.

11. مناط الإخفات والجهر ظهور جوهر ال�سوت وعدمه)1(.

الة هو: 12. المدار في �سّحة القراءة المعتبرة في ال�سَّ

اأ- اأداء الحروف من مخارجها على نحو يعّده اأهل الل�سان موؤّديًا للحرف 

الفالنّي دون حرف اآخر.

ب- مراعاة الحركات وال�سكنات الإعرابّية والبنائّية على وفق ما �سبطه 

علماء اللغة العربّية.

13. يتخّير المكلَّف في الركعة الثالثة والرابعة بين قراءة الفاتحة والذكر، وهو 

واحدة،  مّرة  ويجزي  اأكبر«  واهلل اهلل اإّل اإل��ه ول والحمدهلل اهلل »�شبحان

والأحوط ا�ستحبابًا التكرار ثالثًا.

)1( الإمام الخامنئي{: لي�س الميزان في الإخفات هو ترك جوهر ال�سوت، بل هو عدم اإظهار جوهر ال�سوت في 
مقابل الجهر اّلذي ميزانه هو اإظهار جوهر ال�سوت.



104

م
كا

ح
لأ

� 
ة

د
زب

ن 
م
 �

�
و

ر
د

�����ت����م����ط����ا�����ع����ا

الة في ��مب�اجد ��ة�َّ

الة في الم�ساجد، بل يكره عدم ح�سورها بغير عذر، خ�سو�سًا  1. ت�ستحّب ال�سَّ

لجار الم�سجد.

2. اأف�سل الم�ساجد الم�سجد الحرام، ثّم م�سجد النبّي P، ثّم م�سجد الكوفة 

والأق�سى، ثّم الم�سجد الجامع، ثّم م�سجد القبيلة، ثّم م�سجد ال�سوق.

اأمير م�سهد  خ�سو�سًا   ،Rالأئّمة م�ساهد  فــي  الة  ال�سَّ ت�ستحّب  كــذا   .3 

.Q وحائر اأبي عبد اهلل الح�سين Qالموؤمنين 



أهداف الدرس

وال�شج���ود 1- الرك���وع اأداء كيفّي���ة اإل���ى الطال���ب يتع���رف اأن

ال�شحيحين.

اأني�شتذكراأحكامالت�شهدوالت�شليم. 2-

اأنيراعيالترتيبوالموالةفيال�شالة. 3-

الصالة )3(

الة )2( أفعال الصَّ

الدرس الحادي عشر
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الركوع 
اليومّية ركوع واحد، وهو جزء ركنّي تبطل  الفرائ�س  يجب في كّل ركعة من   .1

الة بنق�سانه عمدًا و�سهوًا، ول بزيادته عمًدا و�سهًوا اإّل في الجماعة...،  ال�سَّ

وذلك للمتابعة بتف�سيل ياأتي في محّله.

ُيعتبر في الركوع اأمور، منها:  .2

و�سول  ا�ستحبابًا  والأحــوط  ركبته)1(،  اإلى  يده  ت�سل  بحيث  النحناء  اأ- 

الراحة اإليها)2(.

ب- اأن يكون النحناء بق�سد الركوع، فلو انحنى بق�سد و�سع �سي ء على 

الأر�س، فال يكفي في اعتباره ركوعًا، بل ل بّد من القيام ثّم النحناء 

له.

لو ن�سي الركوع فهوى اإلى ال�سجود فهنا ثالث �سور:  .3

اأ- اأن يتذّكر قبل و�سع جبهته على الأر�س فحكمه اأن يرجع اإلى القيام ثّم 

يركع، ول يكفي اأن يقوم منحنيًا اإلى حّد الركوع.

)1( الإمام الخامنئي{: بل بحيث ت�سل روؤو�س اأ�سابعه اإلى ركبتيه.
)2( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا و�سع الراحتين حال الركوع على الركبتين.
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منها،  الراأ�س  رفع  بعد  اأو  الأولــى  ال�سجدة  في  الدخول  بعد  يتذّكر  اأن  ب- 

على  اإعادتها  ثّم  الة،  ال�سَّ واإتمام  مّر  كما  الركوع  اإلــى  العود  فحكمه 

الأحوط وجوبًا)1(.

ج- اأن يتذّكر بعد الدخول في ال�سجدة الثانية اأو بعد الفراغ منها، فهنا 

تبطل �سالته، وتجب اإعادتها.

رّبي  )�سبحان  الكبرى  بالت�سبيحة  ياأتي  اأن  ويجوز  الركوع،  في  الذكر  يجب   .4

العظيم وبحمده( مّرة واحدة، لكن اإن اختار ِذْكرًا �سغيرًا كـ )�سبحان اهلل( 

فالأحوط وجوبًا اأن ياأتي به ثالث مّرات)2(.

تجب الطماأنينة حال الذكر الواجب، فاإن تركها عمدًا بطلت �سالته، بخالفه   .5

�سهوًا، واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا مع ال�سهو ال�ستئناف اأي�سًا)3(.

السجود
الة بزيادتهما معًا في  يجب في كّل ركعة �سجدتان، وهما معًا ركن تبطل ال�سَّ  .1

الركعة الواحدة اأو نق�سانهما عمدًا اأو �سهوًا، اأّما لو اأخلَّ  ب�سجدة واحدة زيادة 

اأو نق�سانًا �سهوًا فال بطالن.

الأر�ــس، على  ال�سبعة على  الم�ساجد  النحناء، وو�سع  ال�سجود من  بّد في  ل   .2

وجه يتحّقق به م�سّمى ال�سجود، من دون ا�ستراط لحجم ما ي�سع جبهته عليه، 

فيكفي بمقدار راأ�س الأنملة، اإّل اأّن الأحوط ا�ستحبابًا اأن يكون مو�سع ال�سجود 

بمقدار درهم.

الة ي�سجد �سجود ال�سهو من اأجل زيادة  )1( الإمام الخامنئي{: ل تجب اإعادتها بل يّتمها، ثّم بعد النتهاء من ال�سَّ
ال�سجدة على الأحوط وجوبًا.

اأن يكون م�ساويًا  اآخر ب�سرط  اأّي ذكر  اأو  اأن يكون ذكر الركوع الت�سبيحة الكبرى،  يجب  )2( الإمام الخامنئي{: 
الة على النبّي واآلهP فهي دعاٌء، وي�سكل احت�سابها مكان الذكر وحدها، بل  لثالث مّرات من ال�سغرى. واأّما ال�سَّ

الأحوط وجوبًا �سّم الذكر اإليها.

ة كالركوع اأو  )3( الإمام الخامنئي{: تعتبر الطماأنينة في الأذكار الواجبة والم�ستحّبة اّلتي يوؤتى بها في حالة خا�سّ
ال�سجود. واأّما مطلق الذكر فيجوز على كّل حال ول ي�سترط الطماأنينة فيه.
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المراد من الجبهة هنا:  .3

طوًل:ما بين ق�سا�س ال�سعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين.

عر�شاً: ما بين الجبينين.

الأحوط وجوبًا العتماد على الأع�ساء ال�سبعة، فال يجزي مجرد المما�ّسة.  .4

الت�سبيحة  اأّن  اإّل  الركوع،  في  مّر  كما  ال�سجود  في  والطماأنينة  الذكر  يجب   .5

الكبرى هنا هي: )�سبحان رّبي الأعلى وبحمده(.

مّر في  ال�سجود عليه على ما  الجبهة على ما ي�سّح  ال�سجود و�سع  يجب في   .6

مكان الم�سّلي.

يجب رفع الراأ�س من ال�سجدة الأولى والجلو�س بعدها مطمئّنًا معتدًل.  .7

ل يجوز ارتفاع الجبهة عن موقف الم�سّلي ول العك�س اأكثر من اأربعة اأ�سابع   .8

متعارفة م�سمومة.

لو و�سع جبهته من غير عمد على الممنوع من ال�سجود عليه جّرها عنه اإلى   .9

ما يجوز ال�سجود عليه، ولي�س له رفعها عنه، ولو لم يمكن اإّل الرفع الم�ستلزم 

الة ثّم اإعادتها)1(. لزيادة ال�سجود فالأحوط وجوبًا اإتمام ال�سَّ

10. لو ارتفعت جبهته عن الأر�س قهرًا وعادت اإليها قهرًا تح�سب �سجدة واحدة.

11. الأحوط وجوبًا عدم ترك جل�سة ال�ستراحة، وهي الجلو�س مطمئّنًا بعد رفع 

الراأ�س من ال�سجدة الثانية قبل اأن يقوم.

)1( الإمام الخامنئي{:اإذا ُو�سعت الجبهة على غير ما ي�سّح ال�سجود عليه وجب تحريكها حّتى ي�سل اإلى التربة 
ونحوها بدون رفعها عن الأر�س، واإذا كان رفع الجبهة عن الأر�س لأجل اأن ي�سجد على التربة عن جهل اأو ن�سيان 

الة �سحيحة ول يجب الإعادة، واإذا كان  وكان ذلك في �سجدة واحدة من ال�سجدتين في الركعة الواحدة فال�سَّ

الة باطلة ويجب اإعادتها. رفع الجبهة لل�سجود على التربة عن عمد اأو في كلتا ال�سجدتين من كّل ركعة فال�سَّ
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12. من عجز عن ال�سجود)1(، له عّدة حالت:

فيجب  ال�سجود  من  المي�سورة  المراتب  بع�س  تح�سيل  اأمكنه  اإن  اأ- 

تح�سيله.

ب- اإن لم يتمّكن من النحناء اأ�ساًل اأوماأ اإليه براأ�سه.

ج- اإن لم يتمّكن فبالعينين.

د- الأحوط وجوبًا رفع ما ي�سجد عليه مع ذلك اإذا تمّكن من و�سع الجبهة 

عليه.

التشّهد
الت�سّهد جزء واجب غير ركنّي.  .1

ـ يجب الت�سّهد في:  .2

الة الثنائّية مّرة واحدة بعد رفع الراأ�س من ال�سجدة الأخيرة. اأ- ال�سَّ

الة الثالثّية والرباعّية مّرتين: ب- ال�سَّ

الأولى: بعد رفع الراأ�س من ال�سجدة الأخيرة في الركعة الثانية.

الثانية: بعد رفع الراأ�س منها في الركعة الأخيرة.

اإّلاهللوحدهل�شريكله, اإله اأنل »اأ�شهد اأن يقول:  الت�سّهد  الواجب في   .3

علىمحّمدواآلمحّمد«)2( . واأ�شهداأّنمحّمداًعبدهور�شوله,الّلهم�شلِّ

العربّية، ومن عجز عنه  للقواعد  اللفظ ال�سحيح الموافق  الت�سّهد  يجب في   .4

وجب عليه تعّلمه.

يجب في الت�سّهد الجلو�س مطمئّنًا.  .5

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا عجز عن ال�سجود الواجب فهنا �سور:
1 ـ اإذا اأمكنه و�سع الم�ساجد ال�سّتة على الأر�س، فيجب ذلك، وينحني بالمقدار الممكن، وي�سع ال�سجدة على �سيء 

مرتفع وي�سع جبهته عليها، فاإن لم يمكن ذلك فالأحوط وجوبًا اأن يدفع ال�سجدة وي�سعها على جبهته.

2 ـ اإذا لم يمكنه و�سع الم�ساجد ال�سّتة على الأر�س، فيجب ال�سجود وهو قائم وذلك بالإيماء اأو الإ�سارة.
3 ـ اإذا كان ل يقدر على القيام اأ�ساًل فيجل�س على كر�سي ونحوه وي�سع ال�سجدة على �سيء اأمامه وي�سجد عليها.
الة الإدغام باأن يقول: اأ�سهد األ بّدل اأ�سهد اأن ل. )2( الإمام الخامنئي{: يجزي في الت�سّهد الواجب في ال�سَّ
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التسليم 
الة، وله �سيغتان: الت�سليم جزء واجب في ال�سَّ  .1

اأ- »ال�شالمعليناوعلىعباداهللال�شالحين«.

ب- »ال�شالمعليكم« وي�ستحّب اأن ي�سيف عليه »ورحمةاهللوبركاته«.

اهلل ورح��م��ة ال��ن��ب��ّي اأّي��ه��ا عليك »ال�����ش��الم الت�سهد:  قبل  يقول  اأن  ي�ستحب   .2

وبركاته«)1(.

بال�سيغة  الإتيان  له  في�ستحّب  الت�سليم  الأولى من  بال�سيغة  المكلَّف  اأتى  اإذا   .3

الثانية.

الترتيب 

الة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة،  يجب الّترتيب في اأفعال ال�سَّ

والفاتحة على ال�سورة، وهي على الركوع، وهو على ال�سجود وهكذا.

الة، �سواًء اأكان عمدًا اأم �سهوًا. لو قّدم ركنًا على ركن بطلت ال�سَّ  .1

الة. لو قّدم ركنًا على غير ركن عمدًا بطلت ال�سَّ  .2

الة. لو قّدم غير ركن على غير ركن عمدًا بطلت ال�سَّ  .3

لو قّدم ركنًا على ما لي�س بركن �سهوًا فال باأ�س.  .4

لو قّدم غير ركن على ركن �سهوًا فال باأ�س.  .5

المواالة))(
اأفعالها على وجه  الة بمعنى عدم الف�سل بين  اأفعال ال�سَّ الموالة في  تجب   .1

اأيها النبّي ورحمة اهلل وبركاته( يلتفت يمينًا  اإذا كان المكّلف عند قول )ال�سالم عليك  )1( الإمام الخامنئي{: 
رًا في ذلك وجبت الإعادة اإذا كان اللتفات فاح�سًا بحيث يجعل  التفاتة فاح�سة باعتقاد جواز ذلك، فاإن كان مق�سّ

�سفحة وجهه بحذاء يمين القبلة اأو �سمالها.

بينها  اإيجاد فا�سل زمني طويل  تباعًا من دون  الة  ال�سَّ باأجزاء  الإتيان  الموالة معناها  الخامنئي{:  الإمام   )2(
وغير متعارف.

الة، بطلت �سالته. الة اأو خرج عن ال�سَّ فلو ف�سل كذلك بحيث انمحت �سورة ال�سَّ
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الة عنها، فلو ترك الموالة بهذا  تنمحي �سورتها، بحيث ي�سّح �سلب ا�سم ال�سَّ

الة. المعنى عمدًا اأو �سهوًا بطلت ال�سَّ

تبطل  ل  لكن  وجوبًا،  الأحــوط  على  واجبة  العرفّية  المتابعة  بمعنى  الموالة   .2

الة بتركها �سهوًا. ال�سَّ

الة كذلك تجب في القراءة والتكبير والذكر  كما تجب الموالة في اأفعال ال�سَّ  .3

والت�سبيح.

�����ت����م����ط����ا�����ع����ا

ح��ور ��دتب 

الة؛ فاإّنه ل يح�سب للعبد من �سالته  ينبغي للم�سّلي اإح�سار قلبه في تمام ال�سَّ

اإّل ما اأقبل عليه، ومعناه اللتفات التاّم اإليها، واإلى ما يقول فيها، والتوّجه الكامل 

نحو ح�سرة المعبود جّل جالله، وا�ست�سعار عظمته، وتفريغ قلبه مّما عداه، ثّم 

يالحظ �سعة رحمته فيرجو ثوابه، وبذلك تح�سل له حالة بين الخوف والرجاء، 

ٿ}، ول يقول  ٿ  ٿ  ٿ  كما ينبغي له اأن يكون �سادقًا في مقالة {�إِ 

هذا القول وهو عابٌد لهواه وم�ستعيٌن بغير موله.



أهداف الدرس

الة. 1- اأنيعّددالطالبمبطالتال�شَّ

الة. 2- اأنيبّيناأحكامالخللفيال�شَّ

الة. 3- اأنيتعّرفاإلىاأحكامال�ّشّكفياأ�شلال�شَّ

الة. 4- اأنيمّيزاأحكامال�ّشّكفياأفعالال�شَّ

الدرس الثاني عشر

الصالة )4(
الة - أحكام الخلل مبطالت الصَّ
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الة مبطالت الصَّ

وهياأمور:

الحدث الأ�سغر والأكبر، فهو مبطل لها اأينما وقع ولو عند الميم من الت�سليم   .1

عمدًا اأو �سهوًا.

التكفير، وهو و�سع اإحدى اليدين على الأخرى عمدًا، ول باأ�س به تقّية.  .2

اللتفات بكّل البدن اإلى الخلف اأو اليمين اأو ال�سمال، بل وما بينهما على وجه   .3

يخرج عن ال�ستقبال، فاإّن تعّمد ذلك مبطل لل�سالة.

تعّمد الكالم ولو بحرفين مهملين )مثل: نر(:  .4

تبطل  ل  الحكاية  بق�سد  ل  لمعنى  مو�سوع  واحــد  بحرف  تلّفظ  اإذا  اأ- 

الة. ال�سَّ

الة، ولو تركه اأثم و�سّحت �سالته. ب- يجب رّد ال�سالم في اأثناء ال�سَّ

ج- اإذا كان الم�سلِّم بعيدًا ل ي�سمع الجواب ل يجب جوابه، فال يجوز رّده 

الة. في ال�سَّ

القهقهة ولو ا�سطرارًا، نعم ل باأ�س بال�سهوّية، كما ل باأ�س بالتب�ّسم ولو عمدًا.  .5

تعّمد البكاء الم�ستمل على ال�سوت لفوات اأمر دنيويّ .  .6
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الة لأمر اأخروّي اأو طلب اأمر دنيوّي من اهلل تعالى. اأ- يجوز البكاء في ال�سَّ

الة. ب- من غلب عليه البكاء المبطل قهرًا يجب عليه اإعادة ال�سَّ

الة عنها فاإّنه  الة على وجه ي�سّح �سلب ا�سم ال�سَّ كّل فعل ماٍح ل�سورة ال�سَّ  .7

مبطل لها عمدًا اأو �سهوًا.

الأكل وال�سرب واإن كانا قليلين على الأحوط وجوبًا.  .8

تعّمد قول اآمين بعد اإتمام الفاتحة، ول باأ�س به �سهوًا اأو ا�سطرارًا)1(.  .9

10. ال�ّسّك في عدد ركعات غير الرباعّية من الفرائ�س، والأوليين منها على ما 

ياأتي اإن �ساء اهلل تعالى.

11. زيادة جزء اأو نق�سانه اإن كان ركنًا مطلقًا، وفي غيره عمدًا.

قطع ال�ضالة:

ل يجوز قطع الفري�سة اختيارًا.  .1

يجوز قطع النافلة اختيارًا، اإّل اأّن الأحوط ا�ستحبابًا عدم القطع.  .2

الة الخلل الواقع في الصَّ
من اأخلَّ بالطهارة من الحدث بطلت �سالته، �سواء اأكان مع العمد اأو ال�سهو،   .1

ومع العلم اأو الجهل.

جزءًا  فيها  زاد  اإن  وكذا  بطلت،  عمدًا  �سالته  واجبات  من  ب�سي ء  اأخــلَّ  من   .2

الة اأو جزوؤها. متعّمدًا بعنوان اأّنه من ال�سَّ

�س �سيئًا من واجبات �سالته �سهوًا فله �سورتان: من نقَّ  .3

اأ- اأن يذكره في محّله قبل اأن يتجاوزه فحكمه وجوب التدارك.

ب- اأن يذكره بعد تجاوز محّله فهنا حالتان:

)1( الإمام الخامنئي{: لو اقت�ست التبعّية قول »»اآمين«« عند الم�ساركة في �سالة الجماعة لالإخوة اأهل ال�سّنة فال 
مانع منه، و اإّل فهو غير جائز.
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الأولى: اأن يكون ركنًا ف�سالته باطلة.

الثانية: اأن ل يكون ركنًا ف�سالته �سحيحة، لكن عليه الإتيان ب�سجدتّي ال�سهو على 

تف�سيل ياأتي. ويجب ق�ساء هذا المن�سي اإن كان ت�سّهدًا اأو اإحدى ال�سجدتين)1(.

4. من ن�سي الت�سليم:

الة عمدًا و�سهوًا ف�سالته �سحيحة. اأ- فاإن ذكره بعد فعل ما ُيْبطل ال�سَّ

ب- واإن ذكره قبل ح�سول هذا الفعل اأتى به و�سّحت �سالته.

الة أحكام الّشك ّ في الصَّ

الة اأوّل- ال�ّضّك في اإتيان ال�ضَّ

الة فلم يدِر اأّنه �سّلى اأم ل؟ فهنا �سورتان: من �سّك في اأ�سل ال�سَّ  .1

اأ- اإن كان حدوث ال�ّسّك بعد م�سّي الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها.

ب- اإن كان قبل م�سّيه اأتى بها.

الظّن بالإتيان وعدمه هنا بحكم ال�ّسك.  .2

كثير ال�ّسك يجري عليه الحكم ال�سابق، اأّما الو�سوا�سّي فاإّنه ل يعتني ب�سّكه واإن   .3

كان في الوقت.

الة ثانيًا- ال�ّضّك في اإتيان اأفعال ال�ضَّ

من �سّك في اإتيان �سي ء من اأفعال �سالته فله �سورتان:  .1

اأ- اإن كان ال�ّسّك قبل الدخول في غيره مّما هو مترّتب عليه وجب الإتيان 

به، كما اإذا �سّك في تكبيرة الإحرام قبل اأن يدخل في القراءة حّتى 

ال�ستعاذة.

موجبة  تكون  الموارد  بع�س  في  نعم  البطالن.  توجب  ل  الة  ال�سَّ في  ال�سهوّية  الأعمال  الخامنئي{:  الإمام   )1(
ل�سجود ال�سهو، اإّل اأن يزيد اأو ينق�س ركنًا فاإّنه مبطل لل�سالة.
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ب- اإن كان ال�ّسّك بعد الدخول في غيره مّما هو مترّتب عليه ولو م�ستحّبًا 

لم يلتفت وبنى على الإتيان به.

من �سّك في الت�سليم لم يلتفت اإن كان قد دخل فيما هو مرّتب على الفراغ من   .2

التعقيب ونحوه)1(.

الة ثالثًا- ال�ّضك في �ضّحة اأفعال ال�ضَّ

من فعل �سيئًا و�سّك في �سّحته اأو ف�ساده لم يلتفت واإن كان في المحّل، واإن كان 

الأحوط ا�ستحبابًا الإعادة بق�سد القربة)2(.

رابعًا- ال�ّضّك في عدد ركعات الفري�ضة

ل يعتنى بال�ّسّك بالركعات فيما اإذا زال بعد ح�سوله.  .1

اإذا ا�ستقّر ال�ّسّك بعدد الركعات فاإّنه مبطل لل�سالة في موارد هي:  .2

الة الثنائّية. اأ- ال�سَّ

الة الثالثّية. ب- ال�سَّ

ج- الركعتان الأوليان في الرباعّية.

د- ال�سّك بين الثانية وغيرها قبل اإكمال ال�سجدتين.

ال�ّسّك في عدد الركعات غير مبطل في ال�سور التالية:  .3

ال�ّشكبينالثنتينوالثالث: اأ-

ال�سجدة  من  الراأ�س  رفع  بعد  )اأي  ال�سجدتين )3(  اإكمال  بعد  ال�ّشّك:  محّل

الثانية(.

)1( الإمام الخامنئي{: حكم ال�ّسّك في اأقوال واأفعال النافلة حكم ال�ّسّك فيها في الفري�سة في العتناء به، فيما 
اإذا لم يتجاوز المحّل، وفي عدم العتناء به بعد التجاوز.

)2( الإمام الخامنئي{: ال�ّسّك بعد العمل ل ُيعتنى به، وفي �سورة العلم بالبطالن يجب ق�ساء ما كان قاباًل للتدارك.
)3( الإمام الخامنئي{: المراد من اإكمال ال�سجدتين رفع الراأ�س منه، ل مجّرد النتهاء من ذكر ال�سجدة الثانية.
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اإتمام �سالته يحتاط بركعة  العالج: يبني على الثالثة وياأتي بالرابعة، وبعد 

من قيام اأو ركعتين من جلو�س.

ب-ال�ّشّكبينالثالثةوالرابعة:

محّلال�ّشك: في اأّي محّل كان. 

اأو  قيام  من  بركعة  يحتاط  �سالته  اإتمام  وبعد  الرابعة،  على  يبني  العالج: 

ركعتين من جلو�س.

ج-ال�ّشّكبينالثانيةوالرابعة:

محّلال�ّشك: بعد اإكمال ال�سجدتين. 

العالج: يبني على الرابعة، ويتّم �سالته، ثّم يحتاط بركعتين من قيام.

د-ال�ّشّكبينالثانيةوالثالثةوالرابعة:

محّلال�ّشك: بعد اإكمال ال�سجدتين .

العالج: يبني على الرابعة، ويتّم �سالته، ثّم يحتاط بركعتين من قيام اأّوًل، 

ثّم ركعتين من جلو�س.

ال�ّشّكبينالرابعةوالخام�شة: ه�-

محّلال�ّشّك: بعد رفع الراأ�س من ال�سجدة الأخيرة.

العالج: يبني على الرابعة، ويت�سّهد وي�سّلم، ثّم ي�سجد �سجدتّي ال�سهو.

و-ال�ّشّكبينالرابعةوالخام�شة:

محّلال�ّشك: حال القيام.

ركعتين  ي�سّلي  ثّم  وي�سّلم،  فيت�سّهد  الرابعة،  على  ويبني  القيام،  يهدم  العالج: 

احتياطًا جال�سًا اأو ركعة قائمًا.
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ال�ّشّكبينالثالثةوالخام�شة. ز-

محّلال�ّشك: حال القيام.

العالج: كال�سورة الثالثة.

ال�ّشّكبينالثالثةوالرابعةوالخام�شة. ح-

محّلال�ّشك: حال القيام.

العالج: كال�سورة الرابعة.

ال�ّشّكبينالخام�شةوال�شاد�شة. ط-

محّلال�ّشك: حال القيام.

العالج: كال�سورة الخام�سة مع هدم القيام.

الة بعد اإتمامها  - الأحوط ا�ستحبابًا في ال�سور الخم�س الأخيرة اإعادة ال�سَّ

بما تقّدم.

العمل  بل يجب  وا�ستئنافها،  الة  ال�سَّ ال�سحيحة قطع  ال�ّسكوك  في  يجوز  4.  ل 

على وظيفة ال�ساّك.
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جدول أحكام الشّك
الوظيفةفي حال

٣
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ق ��ك�كيم )868 - 940ه�( 1 - ��محدم

»المحّقق بـ  الم�سهور  الكركّي  العاملّي  العالي  عبد  بن  الح�سين  بن  علّي  هو 

الكركّي«. ولد عام 868 هـ في بلدة كرك نوح، اّلتي كانت معقاًل لل�سيعة منذ الفتح 

الإ�سالمّي؛ ب�سبب وجود بع�س القبائل الموالية لالإمام علّي Q مع الجيو�س 

اّلتي فتحت بالد ال�سام.

وكانت بلدة كرك نوح مق�سدًا للعلماء وطاّلب المعرفة، فاإليها رحل ال�سهيد 

الثاني طلبا للعلم يرافقه والد ال�سيخ البهائّي، وفيها قطن ال�سيخ علّي ابن هالل 

الجزائري اّلذي تتلمذ على المحّقق الكركّي.

�سافر المحّقق الكركّي اإلى النجف الأ�سرف عام 909هـ، ونهل من ينابيع كبار 

الفتّية  ال�سفوّية  الدولة  اأنظار حكام  العلمّي مّما وجه  علمائها، حّتى برز نجمه 

اإليه، فّوله ال�ساه من�سب �سيخ الإ�سالم في اأ�سفهان.

قام المحّقق الكركّي بدور تاريخّي في اإيران، فهو باعث النه�سة ال�سيعّية، فيها 

ووا�سع الأ�س�س ال�سرعّية الد�ستورّية للدولة ال�سفوّية، وقد اأ�ّس�س المدار�س لتخريج 

العلماء ون�سرهم في بالد اإيران، وكتب اإلى علماء جبل عامل والكرك، وحّثهم على 

المجيء اإلى اإيران؛ ليوّجه من خاللهم الن�ساط الدينّي في اإيران كّلها.

اإلى جميع الممالك بامتثال  اأ�سدر بيانًا  ال�ساه طهما�سب ال�سلطة  وحينما توّلى 

اأمر المحّقق الكركّي، اّلذي اأعلن للمالأ م�ساألة ولية الفقيه العاّمة اّلتي اعترف بها 

ال�ساه طهما�سب. وبعد اإنجازه الكبير في اإيران غادر المحّقق الكركّي اإلى الّنجف 

الأ�سرف، حيث ا�ست�سهد فيها م�سمومًا، كما ذكر بع�س الموؤّرخين وذلك عام 940هـ.

منموؤّلفاته:جامع المقا�سد، وهو من اأبرز الكتب ال�سيعّية الفقهّية، الر�سالة 

الجعفرّية، الر�سالة الثني ع�سرّية في الرّد على ال�سفوّية)1(.

)1( مقّدمة جامع المقا�سد، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة اآل البيت.



الصالة )5(
الّشكوك الّتي ال يعتنى بها- صالة االحتياط

اأنيعّددالطالبال�ّشكوكاّلتيلاعتباربها. 1-

اأني�شرحكيفّيةركعةالحتياط. 2-

اأنيبّينحكمالأجزاءالمن�شّية. 3-

اأني�شرحكيفّية�شجودال�شهو. 4-

أهداف الدرس

الدرس الثالث عشر
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الّشكوك الّتي ال يُعتنى بها

وهيفيموا�شع,منها:

ال�ّسّك بعد تجاوز المحّل.  .1

ال�ّسّك بعد خروج الوقت.  .2

الة بعد الفراغ منها. ال�ّسّك في �سّحة ال�سَّ  .3

�سّك كثير ال�ّسّك، والمرجع في �سدقه العرف، ويتحّقق فيما اإذا لم يخُل منه   .4

ثالث �سلوات متوالية.

ال�ساّك  الآخــر، فيرجع  الركعات مع حفظ  والماأموم في  الإمــام  كّل من  �سّك   .5

منهما اإلى الآخر، وهذا الحكم يجري عند ال�ّسّك في الأفعال اأي�سًا.

ال�ّسّك في عدد ركعات النوافل، فيتخّير بين البناء على الأقّل اأو الأكثر، والأّول   .6

اأف�سل. واإذا كان الأكثر مف�سدًا لل�سالة فاإّنه يبني على الأقّل.

الظنّ 
الظّن في عدد الركعات كاليقين مطلقًا حّتى في الثنائّية والثالثّية والركعتين   .1

الأوليين من الرباعّية.

ل بّد في الظّن في الأفعال من الحتياط.  .2
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ا في الإتيان فحكمه  مثاله: لو ظّن بالإتيان بالقراءة وهو في المحّل، فلو كان �ساكًّ

وجوب الإتيان. ولو كان قاطعًا بالإتيان فحكمه عدم وجوب الإتيان، بل عدم 

بنّية  بالقراءة  بالإتيان  الحتياط  بّد من  ل  فهنا  وعليه  الوجوب،  بنّية  جوازه 

القربة المطلقة بدون ق�سد الجزئّية.

 ركعات االحتياط

اأحكامها:

ركعاتالحتياطواجبة,ومناأحكامها:

الة من الأ�سل. ل يجوز تركها واإعادة ال�سَّ  .1

الة. تجب المبادرة اإليها بعد الفراغ من ال�سَّ  .2

الة بالمنافي، فاإن فعل ذلك فالأحوط وجوبًا  ل يجوز الف�سل بينها وبين ال�سَّ  .3

الة. الإتيان بها واإعادة ال�سَّ

لو بان ال�ستغناء عنها قبل ال�سروع فيها ل يجب الإتيان بها.  .4

كيفّية اأدائها:

النّية.  .1

تكبيرة الإحرام.   .2

قراءة الفاتحة اإخفاتًا حّتى الب�سملة على الأحوط وجوبًا ول يجب �سورة بعدها،   .3

كما اأّنه ل قنوت هنا واإن كانت ركعتين.

الركوع وذكره.  .4

ال�سجدتان وذكرهما، مع الجل�سة الفا�سلة بينهما.  .5

الت�سّهد.  .6

الت�سليم.  .7
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األجزاء المنسّية
ل يجب ق�ساء الأجزاء المن�سّية اإّل جزاأين:  .1

اأ- ال�سجود.

ب- الت�سّهد على الأحوط وجوبًا)1(.

الة على النبّي واآله. ل يجب ق�ساء اأبعا�س الت�سّهد حّتى ال�سَّ  .2

الأخير  الت�سّهد  المن�سّي  كان  لو  نعم  الق�سائّي،  الت�سّهد  في  الت�سليم  يجب  ل   .3

الأداء  نّية  غير  )من  المطلقة  القربة  بق�سد  الت�سّهد  اإتيان  وجوبًا  فالأحوط 

والق�ساء( مع الإتيان بالت�سليم بعده.

سجود السهو
يجب الإتيان ب�سجدتّي ال�سهو عند تحّقق الأمور التالية:  .1

الة. اأ- الكالم �ساهيًا ولو لظّن الخروج من ال�سَّ

ب- ن�سيان ال�سجدة الواحدة اإن فات محّل تداركها.

ج- الت�سليم في غير محّله على الأحوط وجوبًا.

د- ن�سيان الت�سّهد مع فوت محّل تداركه على الأحوط وجوبًا.

هـ- ال�ّسك بين الأربع والخم�س بعد رفع الراأ�س من ال�سجدة الثانية.

و- ال�سّك بين الخم�س وال�سّت اأثناء القيام.

ل يجب �سجدتا ال�سهو لغير ما ذكر، واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا الإتيان بهما   .2

الة لم يذكرها في محّلها)2(. لكّل زيادة ونقي�سة في ال�سَّ

ر �سّحت �سالته اإّل اأّنه  الة، ولو اأخَّ تجب المبادرة اإلى �سجود ال�سهو بعد ال�سَّ  .3

ع�سى ويبقى وجوب المبادرة.

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا ن�سي ال�سجدة والت�سّهد معًا فالأحوط وجوبًا تقديم ال�سابق منهما في الفوت، فاإن لم 
يعلم ال�سابق منهما فالأحوط وجوبًا التكرار.

الة اأو من الآيات القراآنية اأو من اأدعية القنوت �سهوًا  )2( �س: هل يجب �سجود ال�سهو عند قراءة كلمة من اأذكار ال�سَّ
اأو ا�ستباهًا؟

ج: ل يجب.
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والأحــوط  ال�سجود)1(،  �سدق  عليه  يتوّقف  ما  ال�سهو  �سجدتّي  في  الــواجــب   .4

ا�ستحبابًا فيه الذكر المخ�سو�س، فيقول في كّل من ال�سجدتين: »با�شماهلل

وباهللال�شالمعليكاأّيهاالنبّيورحمةاهللوبركاته«.

يجب بعد ال�سجدة الأخيرة الت�سّهد والت�سليم.  .5

�����ت����م����ط����ا�����ع����ا

الشهيد الثاني

ال�سيخ زين الّدين بن علّي بن اأحمد بن محّمد بن جمال الّدين بن تقّي الّدين 

الثاني(،  بـ )ال�سهيد  الم�ستهر  الجبعي  الطّلو�سّي  العاملّي  بن �سالح بن م�سرف 

ا�ست�سهد �سنة 965هـ.

ن�ساأ ال�سهيد الثاني في حا�سرة جبل عامل اّلذي ُيعتبر بيئًة خ�سبًة تخّرج منها 

العديد من الفطاحل اّلذين ملوؤوا الدنيا بعلومهم.

وكان ال�سهيد قد �سافر في طلب العلم اإلى العديد من البالد، واأخذ من ُعلمائها 

احتين ال�سيعّية وال�سّنية، ونال  ما ا�ستطاع، حتَّى بات �سخ�سّية مرموقًة على ال�سَّ

ثقَة الجميع، فكان مدّر�سًا بارعًا في الفقه على المذاهب الخم�سة في اأكثر من 

تنّوع  والمتانة، مع  الّدّقة  ة كانت غايًة في  ِعدَّ �سّنية، كما وكتَب موؤلَّفات  مدر�سة 

مو�سوعاتها وعلومها، وكثرة تفريعاتها وم�سائلها.

في  المريد  منية  الدم�سقّية،  اللمعة  �سرح  في  البهّية  الرو�سة  موؤّلفاته:  من

اآداب المفيد والم�ستفيد، م�سالك الأفهام في �سرح �سرائع الإ�سالم.

)1( الإمام الخامنئي{: يجب في �سجود ال�سهو النّية، وال�سجود على غير الماأكول والملبو�س على الأحوط. ول يجب 
الذكر فيه اأثناء ال�سجود واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا التيان بالذكر المخ�سو�س في ال�سجدتين.



أهداف الدرس

الدرس الرابع عشر

الصالة )6(
صالة اآليات- صالة القضاء

اأنيتعّرفالطالباإلىاأحكام�شالةالآيات. 1-

اأنيمّيزبينطريقتّياأداء�شالةالآيات. 2-

اأنيبّيناأحكام�شالةالق�شاء. 3-

اأنيتعّرفاإلىحكمق�شاءالولدالأكبر. 4-
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صالة اآليات 

�ضببها

ك�سوف ال�سم�س ولو بع�سها.  .1

خ�سوف القمر ولو بع�سه.  .2

الزلزلة)1(.  .3

كّل اآية مخوفة عند غالب النا�س، �سماوية كانت )كالريح ال�سوداء( اأو اأر�سية   .4

على الأحوط وجوبًا )كالخ�سف في الأر�س()2(.

وقتها

وقت اأداء �سالة الك�سوفين: من حين ال�سروع في النك�ساف اإلى ال�سروع في   .1

النجالء.

والأحوط وجوبًا المبادرة اإليها قبل الأخذ في النجالء، ولو تاأّخر عنه اأتى بها   .2

ل بنّية الأداء والق�ساء، بل بنّية القربة المطلقة.

وقت اأداء الزلزلة حال الآية، فاإن ع�سى فبعدها طول العمر، والكّل اأداء.  .3

)1( الإمام الخامنئي{: لكّل زلزلة �سواء اأكانت �سديدة اأم �سعيفة اإذا كانت زلزلة م�ستقلة �سالة الآية على حدة.
الة في كال الموردين. )2( الإمام الخامنئي{: تجب ال�سَّ
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 على من تجب 

كالبلد  معه  يعّد  بحيث  به  يلحق  ومــا  الآيـــة،  بلد  في  بمن  الــوجــوب  يخت�ّس   .1

الواحد)1(.

من علم بالك�سوف وترك �سالة الآيات ولو ن�سيانًا وجب عليه ق�ساوؤها.  .2

من لم يعلم بالك�سوف ل يجب عليه ق�ساء �سالة الآيات ب�سرطين:  .3

اأ- اأن ي�ستمّر عدم علمه به اإلى تمام النجالء.

ب- اأن ل يحترق تمام القر�س و اإّل وجب الق�ساء.

كيفّية صالة اآليات 
�سالة الآيات ركعتان في كّل ركعة خم�سة ركوعات.  .1

والأخرى  اإحداهما طويلة  اثنتين  بعّدة كيفّيات نعر�س منها  ُت�سّلى  اأن  يجوز   .2

ق�سيرة.

اأوًل- الكيفّية الطويلة

يرفع  ثّم  يركع،  ثّم  و�سورة،  الفاتحة  يقراأ  ثّم  الإحــرام،  تكبيرة  ويكّبر  ينوي 

راأ�سه، ثّم يقراأ الفاتحة و�سورة، ثّم يركع، ثّم يرفع راأ�سه ويقراأ الفاتحة و�سورة 

وهكذا حّتى يتّم خم�سة ركوعات على هذا الترتيب، ثّم ي�سجد �سجدتين بعد رفع 

راأ�سه من الركوع الخام�س، ثّم يقوم ويفعل ثانيًا كما فعل اأّوًل ثّم يت�سّهد وي�سّلم.

ثانيًا- الكيفّية الق�ضيرة

نف�س الكيفّية ال�سابقة اإّل اأّنه يقراأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثّم يقراأ بعدها 

اآية من �سورة اأو اأقل اأو اأكثر)2(، ثّم يركع ثّم يرفع راأ�سه ويقراأ بع�سًا اآخر من تلك 

ال�سورة مّت�ساًل بما قراأه منها اأّوًل، وهكذا اإلى الركوع الخام�س حّتى يتّم ال�سورة، 

انتهاء  اإلى  بوقوعها  بها في وقتها ول علم  ي�سعر  المكّلف ولم  بلد  الزلزلة في  اإذا وقعت  الخامنئي{:  الإمام   )1(
الزمان المّت�سل بها لم تجب عليه واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا التيان بها.

)2( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا عدم الكتفاء بالب�سملة وحدها، بل يقراأ معها اآية اأخرى.
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الثانية  الركعة  اإلى  يقوم  ثّم  �سجدتين،  ي�سجد  ثّم  يقوم،  الخام�س  الركوع  وبعد 

وي�سنع كما �سنع في الأولى ثّم يت�سهد وي�سلِّم.

صالة القضاء

يجب ق�ساء ال�سلوات اليومّية اّلتي فاتت في اأوقاتها )عدا الجمعة( عمدًا كان 

اأو �سهوًا اأو جهاًل اأو لأجل النوم الم�ستوعب للوقت وكذا ما وقع منها باطاًل، وغير 

ذلك.

من ل يجب عليه الق�ضاء

ليجبالق�شاءعلى:

ال�سبّي، فال يق�سي ما تركه زمن �سباه وكذا المجنون.  .1

فالأحوط  اإّل  و  بفعله،  الإغماء  يكن  لم  اإذا  ال�سالة،  وقت  كّل  عليه  المغمى   .2

وجوبًا الق�ساء.

الكافر الأ�سلّي حال كفره، دون المرتّد)1(.  .3

الحائ�س والنف�ساء مع ا�ستيعاب الوقت)2(.  .4

الأداء،  عنه  وي�سقط  الق�ساء،  عليه  يجب  والتراب(  )الماء  الطهورين  فاقد   .5

لكن الأحوط ا�ستحبابًا الأداء اأي�سًا)3(.

قضاء النوافل 

ي�ستحّب ق�ساء النوافل الرواتب، ومن عجز عن ق�سائها ا�ستحّب له الت�سّدق 

)1( الكافر الأ�سلّي من انعقدت نطفته من اأبوين كافرين، ولّما بلغ اأعلن كفره.
والمرتّد نوعان: فطرّي ومّلّي. والفطرّي من انعقدت نطفته وكان اأبواه م�سلمين، اأو كان اأحدهما م�سلمًا. ولّما بلغ اأعلن 

اإ�سالمه ثّم كفر. والمّلّي من انعقدت نطفته من اأبوين كافرين، ولّما بلغ اأعلن كفره، ثّم اأ�سلم ثّم كفر.

)2( الإمام الخامنئي{: نعم في �سالة الآيات غير الموؤّقتة كالزلزلة يجب عليها الإتيان بها بعد الطهر من الحي�س 
والنفا�س، وبنّية الأداء.

)3( الإمام الخامنئي{: يجب الأداء في الوقت من دون طهارة على الأحوط وجوبًا، ثّم الق�ساء خارجه مع الطهارة.
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بما يقدر، واأدنى ذلك الت�سّدق عن كّل ركعتين بمّد )ثالثة اأرباع كلغ(، واإن لم 

اأربع ركعات بمّد، واإن لم يتمّكن فمّد ل�سالة الليل ومّد ل�سالة  يتمّكن فعن كّل 

النهار.

قضاء الفوائت المتعّددة
ل يجب الترتيب في ق�ساء الفوائت اإذا تعّددت اإّل اإذا كان الترتيب معتبرًا في   .1

اأدائها �سرعًا كالظهرين والع�ساءين من يوم واحد)1(.

اإذا علم بفوات �سالة معّينة كال�سبح مثاًل مّرات لم يعلم عددها يجوز الكتفاء   .2

بالقدر المعلوم، لكّن الأحوط ا�ستحبابًا التكرار حّتى يغلب على ظّنه الفراغ، 

وكذلك الحال فيما اإذا فاتت منه �سلوات اأّيام ل يعلم عددها.

 وقت القضاء

ل يجب الفور في الق�ساء، بل هو مو�ّسع ما دام العمر لو لم ينجّر اإلى الم�سامحة 

في اأداء التكليف والتهاون به.

قضاء الولد األكبر
والده)2(  عن  فــات  ما  ق�ساء  الأكــبــر  الذكر  الولد  وهــو  الــولــّي  على  يجب   .1

الأحوط)4(  بل  غيره،  اأو  لعمد)3(  تركها  اأكان  �سواء  الة،  ال�سَّ من  المتوّفى 

اأتى  اأّنه يجب ق�ساء ما  ا�ستحبابًا ق�ساء ما تركه طغيانًا على المولى، كما 

فا�سدًا. به 

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا قّدم في الق�ساء بما يخالف الترتيب بين المرّتبتين فاإن كان جاهاًل عن ق�سور فال 
يعيد، والترتيب بينهما �سرط ذكري.

)2( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا ق�ساء ما فات الأم من �سالة و�سوم.
)3( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا الق�ساء في �سورة الترك عمدًا.

)4( الإمام الخامنئي{: ل يبعد عدم وجوب الق�ساء في �سورة الترك طغيانًا واإن كان اأحوط ا�ستحبابًا.
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ل ُيعتبر في الولّي اأن يكون بالغًا عاقاًل عند الموت، فيجب على ال�سبي اإذا بلغ   .2

وعلى المجنون اإذا عقل.

اإذا مات الولد الأكبر بعد والده ل يجب على من دونه في ال�سّن من اأخوته.   .3

واإذا مات الولد الأكبر قبل الأب، فاإّنه يجب على الذكر الأكبر الحّي الق�ساء 

عن والده بعد موته)1(.

ل يجب على الولّي المبا�سرة، بل يجوز له اأن ي�ستاأجر، والأجير ينوي النيابة   .4

عن المّيت ل عن الولّي)2(.

الم�سّلي عن غيره يراعي تكليف نف�سه باجتهاد اأو تقليد.  .5

)1( الإمام الخامنئي{: يجب الق�ساء على الذكر الأكبر حين موت الأب اأو الأم على الأحوط وجوبًا واإن لم يكن هو 
الأكبر من حيث الولدة.

)2( الإمام الخامنئي{: اإذا كان الولد الأكبر عاجزًا عن الق�ساء عن والده وا�ستمّر به العجز �سقط عنه الق�ساء مع 
عدم قدرته على ال�ستئجار اأي�سًا، ولكن ل تبراأ ذّمة المّيت.
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العاّلمة الحّلي

الإمام الهّمام عاّلمة العلماء، واأ�ستاذ الفقهاء، جمال الدين اأبو من�سور الح�سن 

بن يو�سف بن المطّهر، غنّي عن التعريف والإطراء، فقد �سارت بذكره الركبان في 

حياته، فعّطروا كتبهم بذكره الجميل، و�سّطرت اأقالمهم له اأن�سع ال�سفحات.

ولد } في �سهر رم�سان �سنة 648 هـ، في بيت عريق في العلم والتقوى، 

اأخذ عن والده الفقيه المتكّلم �سديد الدين يو�سف بن المطّهر، وعن خاله �سيخ 

الإمامّية المحّقق الحّلي )602 - 676 هـ(، الذي كان له بمنزلة الأب ال�سفيق، 

فحظا باهتمامه ورعايته، واأخذ عنه الفقه والأ�سول و�سائر علوم ال�سريعة، ولزم 

العلوم  في  عليه  وا�ستغل  هـ(،   673  -  597  ( الطو�سي  الدين  ن�سير  الفيل�سوف 

العلوم الإ�سالمّية في مقتبل عمره على  العقلّية ومهر فيها، وقد برع وتقّدم في 

 26 له  يكمل  اأن  قبل  والكالمّية  الحكمّية  ت�سنيفاته  من  وفرغ  الفحول،  العلماء 

وقته،  وعاّلمة  الطائفة،  �سيخ  ويقول:  الحّلي،  داود  ابن  معا�سره  يعّرفه  �سنة. 

في  اإليه  الإمامّية  رئا�سة  انتهت  الت�سانيف،  كثير  والتدقيق،  التحقيق  و�ساحب 

ال�سيعة  عالم  بقوله:  الميزان  ل�سان  في  حجر  ابن  وعّرفه  والمنقول.  المعقول 

واإمامهم وم�سّنفهم، وكان اآية في الذكاء، وكان م�ستهر الذكر، ح�سن الأخالق.

توّفي رحمه اهلل �سنة 726 هـ.

منموؤّلفاته:تب�سرة المتعلمّين في اأحكام الدين، اإر�ساد الأذهان اإلى اأحكام 

الإيمان، قواعد الأحكام في م�سائل الحالل والحرام، مختلف ال�سيعة في اأحكام 

الفقهاء،  قواعد  وذكــر  العلماء  فتاوى  تلخي�س  على  الفقهاء  تذكرة  ال�سريعة، 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، نهاية الأحكام في معرفة الأحكام.



الصالة )7(

 صالة المسافر)1(

اأْنيحّددالطالبمعنىالتَّق�شيروموردوجوبه. 1-

اأْنيعّدد�شروطالتَّق�شير. 2-

اأنيفهماأحكامو�شروطتحّققالم�شافةال�شرعيةفيال�شفر. 3-

أهداف الدرس

الدرس الخامس عشر
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صالة المسافر

يجب الق�سر على الم�سافر في ال�سلوات الرباعّية مع اجتماع ال�سروط الآتية، 

اأّما ال�سبح والمغرب فال ق�سر فيهما.

شروط التقصير للمسافر
الم�شافة: وهي ثمانية فرا�سخ اأي 45 كيلومترًا تقريبًا، وهي اإّما امتدادّية، اأو   .1

ملّفقة ب�سرط عدم كون الذهاب اأقّل من اأربعة فرا�سخ.

مبداأ ح�ضاب الم�ضافة:

اأ- فيغيرالبلدانالكبيرة: �سور البلد، وفيما ل �سور له اآخر البيوت.

ب- فيالمدنالكبيرة:)1( اآخر المحّلة اإذا كان منف�سل المحاّل بحيث 

اأّما اإذا كان مّت�سل المحاّل فمن  تكون المحاّلت كالقرى المتقاربة، 

المنزل)2(.

)1( الإمام الخامنئي{: ل فرق في اأحكام الم�سافر ول في ق�سد التوّطن ول في ق�سد اإقامة الع�سرة بين المدينة 
ة والبقاء مّدة في  الكبيرة والمدن المتعارفة، بل مع ق�سد التوّطن في المدينة الكبيرة من دون تعيين محّلة خا�سّ

تلك المدينة يجري في حّقه حكم الوطن.

)2( الإمام الخامنئي{: المناط في ح�ساب الم�سافة هو المقدار الفا�سل بين بلد ال�سفر وبلد المق�سد، فح�ساب 
الم�سافة من اآخر بيوت بلد ال�سفر اأو �سوره اإلى اأول بيوت بلد المق�سد اأو �سوره.
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ثبوت الم�ضافة:

اأ- تثبت الم�سافة بـاأمرين:

الأول: العلم.

الثاني: البّينة )�سهادة عدلين(.

ب- اإذا �سهد العدل الواحد فالأحوط وجوبًا الجمع بين الق�سر والتمام.

ج- يجب الفح�س عن الم�سافة )ب�سوؤاٍل ونحوه على الأحوط وجوبًا ما لم 

ي�ستلزم الحرج( لو �سّك في بلوغها.

وبعد  الم�سافة،  دون  ما  فلو ق�سد  الخروج،  الم�شافة: من حين  ق�شدقطع 2.

الو�سول اإلى هذا المق�سد ق�سد مقدارًا اآخر دون الم�سافة اأي�سًا فاإّنه يتّم في 

الذهاب واإن كان المجموع م�سافة.

ا�شتمرارالق�شد: فلو عدل عنه قبل بلوغ اأربعة فرا�سخ اأو ترّدد اأتّم، و�سّح ما  3.

�ساّله ق�سرًا دون اإعادة اأو ق�ساء.

اأنلينويقطعال�شفر: باإقامة ع�سرة اأّيام ف�ساعدًا في اأثناء الم�سافة في  4.

بلدة واحدة، اأو بالمرور على وطنه في اأثناء قطع الم�سافة.

اأنيكونال�شفرجائزاً: فلو كان مع�سية لم يق�سر. 5.

يلحق ب�سفر المع�سية ال�سفر لل�سيد لهوًا)1(. -

اأنليكونمناّلذينبيوتهممعهم: كبع�س اأهل البوادي اّلذين يدورون في  6.

البراري.

اأنليّتخذال�شفرعماًلله: كاأ�سحاب ال�سيارات ونحوهم، وكذا من يدور في  7.

عمله بحيث ل يكون له مكان محّدد، نعم هوؤلء يق�سرون في �سفر لي�س عماًل 

)1( الإمام الخامنئي{: ال�سفر لل�سيد لهوًا لي�س في حّد نف�سه من ال�سفر للمع�سية مو�سوعًا )لي�س حرامًا(، ولكّنه 
ملحق به حكمًا )يجب الإتمام فيه(.
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لهم، والمدار �سدق اّتخاذ ال�سفر عماًل و�سغاًل له، لكن يجب عليه الق�سر في 

ال�سفر الأّول)1(.

اإذا كان ال�سفر مقّدمة للعمل، كاّلذي ي�سافر اإلى منطقة ليعمل فيها، يجب  -

عليه الق�سر)2(.

�ض: فال يق�سر قبله. و�شولهاإلىمحّلالترخُّ 8.

�س: محّل الترخُّ

اأ- هو المكان اّلذي يخفى عليه فيه الأذان، اأو تتوارى عنه فيه الجدران 

ح�سولهما  مراعاة  في  الحتياط  يترك  ول  اأ�سباحها،  ل  واأ�سكالها 

)الخفاء والتواري( معًا)3(.

�س  الترخُّ حّد  اإلى  الو�سول  بمجّرد  العود  عند  ال�سفر  حكم  ينقطع  ب- 

اأي�سًا فيجب عليه التمام، نعم بالن�سبة لل�سوم يعتبر الدخول اإلى البلد 

لنقطاع حكم ال�سفر.

)1( الإمام الخامنئي{: من اّتخذ ال�سفر عماًل له اأو كان ال�سفر مقّدمة لعمله في غير طلب العلم فاإّنه يق�سر في 
ال�سفرين الأّول والثاني، ويتّم من الثالث ف�ساعدًا. ولو بقي ع�سرة اأّيام اأو اأكثر في مكان واحد، ثّم �سافر لعمله 

وجب عليه الق�سر في ال�سفر ال�سغلّي الأّول.

اأّما طالب العلم فالأحوط وجوبًا له الجمع في ال�سفر للدرا�سة، ويمكنه الرجوع في هذا الحتياط لمن يفتي بالتمام مع 

مراعاة الأعلم فالأعلم.

)2( الإمام الخامنئي{: من كان ال�سفر مقّدمة لعمله اإذا كان يترّدد خالل ال�سهر مّرة واحدة على الأقّل اإلى مكان 
عمله لأجل العمل اأتّم فيه �سالته، و�سّح �سومه.

)3( الإمام الخامنئي{: الأحوط ا�ستحبابًا رعاية العالمتين، واإن كان ل يبعد كفاية عدم �سماع الأذان في تعيين 
حّد الترّخ�س.
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����لخ ��م�لد )338 � 413ه�(

النعمان، ولد في بلدة من عكبرى �سمالي بغداد  ا�سمه محّمد بن محّمد بن 

�سنة 338هـ.

در�س في مطلع �سبابه عند اأبي يا�سر اّلذي عجز عن البحث معه، فاأ�سار اإليه 

بالم�سّي اإلى علّي بن عي�سى الرماني، اأعظم علماء الكالم، فذهب اإلى مجل�سه، 

فاّتفق اأّن رجاًل من اأهل الب�سرة دخل و�ساأل الرماني: ما تقول في حديث الغدير 

ة الغار؟ فقال الرماني: خبر الغار دراية، وخبر الغدير رواية، والرواية ل  وق�سّ

تعار�س الدراية، فاإذا بال�سيخ المفيد ينتف�س قائاًل للرماني: ما تقول فيمن خرج 

على الإمام العادل فحاربه؟ فقال كافر، ثّم ا�ستدرك فقال: فا�سق، ف�ساأله ال�سيخ 

مّرة اأخرى: ما تقول في اأمير الموؤمنين علّي ابن اأبي طالبQ؟ فقال الرماني: 

اإمام، ف�ساأله المفيد: ما تقول في حرب طلحة والزبير في حرب الجمل؟ فقال: 

اإّنهما تابا، فقال له المفيد: خبر الحرب دراية والتوبة رواية، فتعّجب الرماني من 

ذكائه ولّقبه بالمفيد.

اأثنى عليه علماء ال�سيعة وال�سّنة، فقال عنه العاّلمة الحّلي: من اأجّل م�سايخ 

ال�سيعة، ورئي�سهم واأ�ستاذهم، وكّل من تاأّخر عنه ا�ستفاد منه، اأوثق اأهل زمانه 

واأعلمهم. وقال عنه علماء العاّمة: هو �سيخ م�سايخ الإمامّية، رئي�س الكالم والفقه 

والجدل، وكان يناظر اأهل كّل عقيدة«.

الطائفة محّمد بن الح�سن  ال�سيعة، منهم �سيخ  تتلمذ على يديه كبار فقهاء 

الطو�سّي، وال�سيخ النجا�سي، وال�سريف المرت�سى، والكراجكي.

ومّما يدّل على جاللة قدره ما ذكره ال�سّيد محّمد �سادق اآل بحر العلوم من 
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ر�سائل و�سلت اإلى ال�سيخ المفيدM من الإمام الحّجة المهدّي|، وفيه قوله

Q: »�شالماهللعليكاأّيهاالولّيالمخل�ضفيناباليقين«.

�سّيعه  م�سهودًا حيث،  يومًا  وفاته  يوم  وكان  413هـ.  �سنة  المفيد  ال�سيخ  توّفي 

.Q ثمانون األفًا، ونقل اإلى الكاظمّية حيث دفن عند رجلّي الإمام محّمد الجواد

المقنعة،  منها:  المائتين،  يقرب  ما  المفيد  ال�سيخ  كتب  بلغت  م��وؤّل��ف��ات��ه: 

الإر�ساد، الإي�ساح في الإمامة، ت�سحيح العتقاد)1(.

)1( اأنظر مجّلة الرا�سد العدد 29 �س 25 ـ 29.





الصالة )8(

صالة المسافر)2(

اأنيعّددالطالبقواطعال�شفر. 1-

اأني�شرحاأحكامالم�شافر. 2-

اأنيّطلععلىاأحكاماأماكنالتخييرالأربعةالأربعة. 3-

اأنيتعّرفاإلىحكمالنوافلفيال�شفر. 4-

أهداف الدرس

الدرس السادس عشر
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قواطع السفر

وهياأمور:

الأول- المرور بالوطن:

ينقطع ال�سفر بالمرور على الوطن، ويحتاج في الق�سر بعده اإلى ق�سد م�سافة   .1

جديدة.

المراد بالوطن اأحد اأمرين:  .2

اأ- وطنه الأ�سلّي وم�سقط راأ�سه)1(.

دائمًا،  له  ومقّرًا  م�سكنًا  اتخذه  اّلذي  المكان  وهو  الم�ستجّد،  ب- وطنه 

وُيعتبر فيه الإقامة بمقدار ي�سدق عرفًا اأّنه وطنه وم�سكنه)2(.

�سّتة  اإقامة  ول  ملك  الم�ستجّد ح�سول  اأو  الأ�سلّي  الوطن  تحّقق  في  ُيعتبر  ل   .3

اأ�سهر.

)1( الإمام الخامنئي{: الوطن الأ�سلّي هو المكان اّلذي ولد ون�ساأ وترعرع فيه مّدة من الزمن.
)2( الإمام الخامنئي{: يكفي في تحّقق الوطن الم�ستجّد اأن يق�سد ال�سكن الدائم ولو لعّدة اأ�سهر في ال�سنة، كما 

يتحّقق بق�سد ال�سكن فيه لمّدة �سبع �سنوات ف�ساعدًا من دون اأن يكون ال�سكن فيه لأجل العمل اأو طلب العلم.
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الوطن عنه  زوال حكم  فالأقوى  الم�ستجّد)1(  اأو  الأ�سلّي  اأعر�س عن وطنه  لو   .4

الأحوط  ولكّن  واأكثر،  اأ�سهر  �سّتة  فيه  �سكن  اأو  ملك  فيه  له  كان  واإن  مطلقًا، 

ا�ستحبابًا الجمع بين الق�سر والتمام في ال�سورة المذكورة.

يمكن اأن يكون لالإن�سان وطنان فعلّيان في زمان واحد، باأن جعل بلدين م�سكنًا   .5

له دائمًا، فيقيم في كّل منهما �سّتة اأ�سهر في كّل �سنة.

واأّما الزائد عليهما فمحّل اإ�سّكال، فال بّد معه من مراعاة الحتياط)2(.

الثاني- العزم على اإقامة ع�ضرة اأّيام :

ينقطع ال�سفر اإن عزم على اإقامة ع�سرة اأّيام متواليات في مكان واحد، اأو علم   .1

ببقائه فيه كذلك واإن كان بغير اختياره.

ل تدخل الليلة الأولى ول الأخيرة في الأّيام الع�سرة بل الداخل من الليالي هو   .2

المتو�ّسطة فقط.

ر�شمتو�شيحي

نهار

1
نهار

2
نهار

3
نهار

4
نهار

5
نهار

6
نهار

7
نهار

8
نهار

9
نهار

10

ليلة

1
ليلة

2 

 ليلة 

3
ليلة

4 

ليلة 

5
ليلة 

6
ليلة 

 7
ليلة 

8
ليلة

9 

ليلة

10
ليلة

11

ل ي�سّر في الإقامة ع�سرة اأّيام ق�سد الخروج اإلى الب�ساتين والمزارع التابعة   .3

للبلد حّتى واإن كانت خارجة عن �سوره، بل ل ي�سّر ق�سد الخروج اإلى ما دون 

الم�سافة )4 فرا�سخ( اإذا كان من ق�سده الرجوع قريبًا باأن كان مكثه بمقدار 

)1( الإمام الخامنئي{: يتحّقق الإعرا�س عن الوطن بالخروج منه مع ق�سد عدم العودة اإليه لل�سكن فيه مجّددًا، 
واأّما مجرد الخروج منه من دون ق�سد عدم العودة اإليه فال يعتبر اإعرا�سًا عنه.

)2( الإمام الخامنئي{: اإن �سدق على الزائد عن الوطنين عرفًا فال اإ�سّكال فيه.
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اأّيام في  اإقامة ع�سرة  به عن �سدق  �ساعتين مثاًل، بحيث ل يخرج  اأو  �ساعة 

اإذا كان من  اإ�سّكال، خ�سو�سًا  ذلك البلد عرفًا، واأّما الزائد عن ذلك ففيه 

ق�سده المبيت)1(.

لو عزم على الإقامة ثّم عدل عن ق�سده ففيه �سورتان:  .4

اأ- اإن �سّلى �سالة رباعّية تاّمة بقي على التمام ما بقي في ذلك البلد.

ب- اإن لم ي�سّل �سالة رباعّية تاّمة يرجع بعد العدول اإلى الق�سر.

الثالث- البقاء ثالثين يومًا مترّددًا:

يجب على الم�سافر من اليوم الواحد والثالثين ف�ساعًدا الإتمام في �سالته 

اإذا بقي في مكان واحد مترّددًا ثالثين يومًا، ويلحق به موردان:

ثالثون  اأن م�سى  اإلى  وهكذا  يخرج  ولم  بعده  اأو  الخروج غدًا  اإذا عزم على   .1

يومًا.

اإذا عزم على الإقامة ت�سعة اأّيام مثاًل، ثّم بعدها عزم على ت�سعة اأخرى وهكذا   .2

فيق�سر اإلى ثالثين يومًا، ثّم يتّم �سالته في اليوم الواحد والثالثين.

أحكام المسافر

تبديل التمام بالق�ضر وبالعك�س

1. لو �سّلى من ُحكمه الق�سر تمامًا ففيه �سورتان:

اإن كان عالمًا بالحكم والمو�سوع؛ بطلت �سالته واأعادها في الوقت  اأ- 

وخارجه.

ب- اإن كان جاهاًل باأ�سل الحكم واأّن حكم الم�سافر التق�سير؛ لم تجب 

عليه الإعادة ول الق�ساء.

)1( الإمام الخامنئي{: يجوز ق�سد الخروج عن بلد الإقامة مع نّية العودة اإليه. بمقدار �سبع �ساعات في مجموع 
الع�سرة اأّيام.
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لو �سّلى من حكمه التمام ق�سرًا؛ ف�سالته باطلة مطلقًا.  .2

الة ففيه �سورتان: فر في اأثناء ال�سَّ لو تذّكر النا�سي لل�سَّ  .3

اإكمال  فحكمه  الثالثة  الركعة  ركوع  في  الدخول  قبل  تذكره  كان  اإن  اأ- 

الة ق�سرًا ول اإعادة. ال�سَّ

ب- اإن كان تذّكره بعد ذلك، فحكمه وجوب الإعادة مع �سعة الوقت ولو 

باإدراك ركعة.

الة الواحدة الح�ضر وال�ضفر في ال�ضَّ

اأن ي�سّلي حّتى  قبل  �سافر  ثّم  الة،  ال�سَّ الوقت وهو متمّكن من فعل  لو دخل   .1

تجاوز محّل الترخ�س والوقت باق ق�سر، والأحوط ا�ستحبابًا الإتمام اأي�سًا.

لو دخل الوقت وهو م�سافر فح�سر قبل اأن ي�سّلي والوقت باق اأتّم، والأحوط   .2

ا�ستحبابًا الق�سر اأي�سًا.

حكم النوافل في ال�ضفر

الإتيان  والأحــوط  النوافل،  �سائر  وتبقى  ال�سفر  في  الظهرين  نوافل  ت�سقط 

بالوتيرة)نافلة الع�ساء( برجاء المطلوبّية)1(.

ال�ضالة في الأماكن الأربعة

الأماكن  في  والإتمام  الق�سر  بين  الإقامة  ق�سد  عدم  مع  الم�سافر  يتخيَّر   .1

الأربعة التالية:

اأ- الم�سجد الحرام.

. Pب- م�سجد النبّي

ج- م�سجد الكوفة.

فه ال�سالم. د- الحائر الح�سينّي على م�سرِّ

)1( الإمام الخامنئي{: ت�سقط نافلة الع�ساء في ال�سفر نعم ل مانع من الإتيان بها رجاًء احتياطًا.
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الإتمام في هذه الأماكن اأف�سل من الق�سر.  .2

الأحوط)1( وجوبًا اختيار الق�سر فيما خرج عن الم�سجدين في مّكة والمدينة.  .3

يدخل تمام الرو�سة في الحائر الح�سينّي.  .4

يجوز العدول مع الإمكان من نّية الق�سر اإلى التمام وبالعك�س في هذه الأماكن.  .5

الة في التخيير المذكور. ل يلحق ال�سوم بال�سَّ  .6

تعقيب صالة القصر

ي�ستحّب اأن يقول عقيب كلِّ �سالة مق�سورة ثالثين مّرة »�شبحاناهللوالحمد

هللولاإلهاإّلاهللواهللاأكبر«.

)1( الإمام الخامنئي{: بل يتخّير بين التمام والق�سر في جميع اأنحاء مّكة المكّرمة والمدينة المنورة حّتى الق�سم 
الم�ستحدث منهما.
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����لخ ��ب�ائيم )953 - 1030ه�(

اإلى  ن�سبه  ينتهي  الجبعّي،  العاملّي  ال�سمد  عبد  بن  الح�سين  بن  محّمد  هو 

.Qالحارث الهمدانّي اّلذي كان من خوا�ّس اأمير الموؤمنين

ولد ال�سيخ البهائي في بعلبك عام 953هـ.

در�س عند نخبة من العلماء الكبار، منهم والده }، ومنهم الفقيه ال�سيخ 

عبد العالي بن ال�سيخ علّي الكركّي العاملّي.

وقد ُعرف ال�سيخ بغزارة علمه ودّقة تحقيقاته وتنّوع معارفه. قال عنه المولى 

التقّي المجل�سّي: »كان�شيخالطائفةفيزمانه,جليلالقدر,كثيرالحفظ,ما

راأيتبكثرةعلومه,ووفورف�شله,وعلّومرتبتهاأحداً«.

المولى  العلماء،  �سلطان  منهم  الأعاظم،  العلماء  من  ثّلة  عليه  تخّرج  وقد 

ال�سيخ محّمد  والمولى  القا�ساني)الكا�ساني(،  بالفي�س  الم�ستهر  محّمد مح�سن 

تقّي المجل�سّي، وقد رحل ال�سيخ البهائّي اإلى اإيران ليكون له الدور الفّعال فيها، 

فقد اأ�سحى �سيخ الإ�سالم ورئي�سًا في دار ال�سلطنة في اأ�سفهان، وكان له منزلة 

عظيمة عند �سلطانها ال�ساه عّبا�س.

توّفي في اأ�سفهان عام 1030هـ، ونقل جثمانه ال�سريف اإلى الم�سهد الر�سوّي 

زال  وما  المقد�س،  ال�سريح  رجلّي  طرف  في  كان  اّلــذي  بيته  في  ودفن   ،Q

مرقده اإلى الآن للزيارة والتبّرك.

الفالح،  مفتاح  حديثًا،  الأربعون  ال�سم�سين،  م�سرق  الكثيرة:  موؤّلفاته من

حا�سية الفقيه، حوا�سي ت�سريح الأفالك)1(.

)1( مقّدمة مفتاح الفالح، من�سورات موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمّي.



الصالة )9(

صالة الجماعة

اأني�شرحالطالب�شروطانعقاد�شالةالجماعة. 1-

اأنيعّدد�شروطاإمامالجماعة. 2-

اأني�شبطوظيفةالماأمومفي�شالةالجماعة. 3-

أهداف الدرس

الدرس السابع عشر
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استحباب الجماعة
ويتاأّكد  اليومّية،  الفرائ�س خ�سو�سًا  في جميع  الأكيدة  الم�ستحّبات  من  هي   .1

ال�ستحباب في ال�سبح والع�ساءين، ولها ثواب عظيم.

ل ت�سرع الجماعة في �سي ء من النوافل )عدا �سالة ال�ست�سقاء(، نعم ل باأ�س   .2

بها في �سالة العيدين رجاًء )بنّية رجاء المطلوبّية(.

 شروط الجماعة
اأحدهما  اثنان  والعيدين(  الجمعة  غير  )في  الجماعة  به  تنعقد  عدد  اأقــّل   .1

الإمام)1(.

الجماعة  نّية  والعيدين  الجمعة  ُيعتبر في غير  الماأموم، ول  القتداء من  نّية   .2

والإمامة من الإمام)2(.

الة فرادى بنّية ت�سعيف اأو تف�سيق  )1( �س: عندما تنعقد �سالة الجماعة في الم�سجد يقوم �سخ�س اأو اأ�سخا�س بال�سَّ
اإمام الجماعة، فما هو حكم هذا العمل؟

الإمام الخامنئي{: فيه اإ�سّكال، بل ل يجوز ذلك اإذا كان فيه اإ�سعاف �سالة الجماعة، اأو اإهانة وهتك اإمام جماعة 

يعتقد النا�س بعدالته.

)2( الإمام الخامنئي{: اإذا اأراد الإمام اأن يدرك ف�سيلة الجماعة يجب اأن يق�سد الإمامة والجماعة.
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الة)1(. وحدة الإمام، فال يجوز القتداء باأكثر من اإمام واحد في نف�س ال�سَّ  .3

فلو  الحا�سر،  الإ�سارة، كاأن يقتدي بهذا  اأو  الو�سف  اأو  بال�سم  الإمام  تعيين   .4

نوى القتداء باأحد هذين لم تنعقد.

اأن ل يوجد حائل يمنع الم�ساهدة بين الماأموم والإمام، اأو بين بع�س الماأمومين   .5

مع بع�س اآخر مّمن يكون وا�سطة في اّت�ساله بالإمام.

اأّما المراأة فال باأ�س بالحائل بينها وبين الإمام الرجل، وبينها وبين الرجال  -

الماأمومين.

اأن ل يكون موقف الإمام اأعلى من موقف الماأمومين اإّل ي�سيرًا، ول باأ�س بعلّو   .6

الماأموم على الإمام ولو بكثير، لكن كثرة متعارفة ك�سطح الدكان والبيت، ل 

كالأبنية العالية في هذا الع�سر على الأحوط وجوبًا)2(.

يكون  بما  عليه  المتقّدم  ال�سّف  عن  اأو  الإمــام  عن  الماأموم  يتباعد  ل  اأن   .7

الماأموم  �سجود  مو�سع  بين  يكون  ل  اأن  وجوبًا  والأحــوط  العادة،  في  كثيرًا 

مقدار  من  اأزيــد  ال�سابق،  وموقف  الالحق  م�سجد  بين  اأو  الإمــام  وموقف 

المتعارفة. الخطوة 

اأن ل يتقّدم الماأموم على الإمام في الموقف، والأحوط وجوبًا تاأّخره عنه ولو   .8

ي�سيرًا.

أحكام الجماعة

اإدراك الجماعة:

يجوز الدخول في الجماعة والإمام راكع وتح�سب له ركعة، ول ي�سّح الدخول   .1

في الجماعة بعد رفع الإمام راأ�سه من الركوع.

اأو  الة لكونه م�سبوقًا بركعة  الماأمومين يكمل ال�سَّ اأحد  اإذا انتهت �سالة الجماعة وبقي  )1( الإمام الخامنئي{: 
اأزيد، فال مانع من القتداء به في هذه الحالة مع توفر �سائر ال�سروط فيه.

)2( الإمام الخامنئي{: ارتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفّو عنه بالن�سبة لموقف الماأمومين موجب 
لبطالن الجماعة.
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اإدراكه وعدمه  اأو �سّك في  الإمام راكعًا ولم يدركه  اأّنه يدرك  بتخيُّل  لو ركع   .2

ت�سّح �سالته فرادى، والأحوط ا�ستحبابًا الإتمام والإعادة)1(.

بنّية  معه  الــدخــول  يجوز  الة،  ال�سَّ من  الأخــيــر  الت�سّهد  في  الإمـــام  كــان  لو   .3

الجماعة، باأن ينوي ويكّبر ويجل�س ويت�سّهد، وعندما ي�سّلم الإمام يقوم ويكمل 

ل بذلك ف�سل الجماعة،  �سالته مكتفيًا بما اأتى به من النّية والتكبير، ويح�سّ

وهكذا لو اأدرك الإمام في ال�سجدة الأولى اأو الثانية من الركعة الأخيرة.

يجوز لأهل ال�سّف المتاأّخر الإحرام بالتكبير قبل المتقّدم اإذا كانوا قائمين   .4

متهّيئين لالإحرام تهّيوؤًا م�سرفًا على العمل.

وظائف المأموم
يجب ترك الماأموم القراءة في الركعتين الأوليين، اإّل فيما لو لم ي�سمع الماأموم   .1

الة الجهرّية ولو همهمة فيجوز بل ي�ستحّب له القراءة. �سوت الإمام في ال�سَّ

ل يتحّمل الإمام عن الماأموم �سيئًا غير القراءة في الأوليين اإذا ائتّم به فيهما.  .2

لم  واإن  القراءة فيهما.  الأوليين وجبت عليه  الركعتين  الماأموم  لو لم يدرك   .3

يمهله الإمام لإتمامها اقت�سر على الحمد وترك ال�سورة ولحق به في الركوع، 

واإن لم يمهله لإتمام الحمد اأي�سًا فيجوز اإتمام القراءة واللحوق به في ال�سجود، 

كما يجوز له النفراد في هذه ال�سورة.

يجب على الماأموم متابعة الإمام في الأفعال بمعنى اأن ل يتقّدم فيها عليه، ول   .4

يتاأّخر عنه تاأّخرًا فاح�سًا.

ل يجب على الماأموم متابعة الإمام في الأقوال عدا تكبيرة الإحرام.  .5

)1( الإمام الخامنئي{: لو هوى اإمام الجماعة بعد تكبيرة الإحرام اإلى الركوع �سهوًا والتفت الماأموم اإلى ذلك بعد 
دخوله في �سالة الجماعة وقبل اأن يركع فيجب عليه اأن ينفرد ويقراأ الحمد وال�سورة.



158

م
كا

ح
لأ

� 
ة

د
زب

ن 
م
 �

�
و

ر
د

لو رفع الماأموم راأ�سه من الركوع اأو ال�سجود قبل الإمام �سهوًا، اأو لت�سّور رفع   .6

راأ�سه وجب عليه العود والمتابعة، ول ت�سّر زيادة الركن حينئذ.

لو رفع الماأموم راأ�سه من الركوع قبل الإمام �سهوًا ثّم عاد اإليه للمتابعة فرفع   .7

ا�ستحبابًا  والأحوط  تبطل �سالته،  الركوع  حّد  اإلى  و�سوله  قبل  راأ�سه  الإمام 

الإتمام ثّم الإعادة.

شروط إمام الجماعة))(

وهياأمور:

الإيمان بمعنى اأن يكون �سيعيًا اثني ع�سرّيًا)2(.  .1

طهارة المولد.  .2

العقل.  .3

البلوغ)3(.  .4

الذكورة اإذا كان الماأموم ذكرًا بل مطلقًا على الأحوط وجوبًا)4(.  .5

الة خلف الفا�سق ول مجهول الحال)5(. العدالة، فال تجوز ال�سَّ  .6

)1( اأ�ساف الإمام الخامنئي{ عدة �سروط اأخرى هي:
7 ـ اأن ل يكون الإمام فاقدًا لإحدى كفّيه اأو معظمها، نعم ل ي�سّر فقده لإبهام الرجل وحدها.

الة خلف غير عالم الدين ل ت�سّح مع اإمكان الو�سول  8 ـ اأن يكون الإمام عالم دين ب�سرط اإمكان الو�سول اإليه، فال�سَّ
اإلى عالم الدين.

الة جماعة خلف ال�سّنة لأجل حفظ الوحدة الإ�سالمّية جائزة و�سحيحة. )2( الإمام الخامنئي{: ال�سَّ
لمثله.  البالغ  غير  اإمامة  ي�سّح  اأنه  الخّطّية  ال�ستفتاءات  بع�س  في  عليه(  اهلل  )ر�سوان  الخميني  الإمام  ذكر   )3(

)ا�ستفتاءات اإمام، ج1، �س923(.

ة. )4( الإمام الخامنئي{: تجوز اإمامة المراأة في �سالة الجماعة للن�ساء خا�سّ
)5( الإمام الخامنئي{: وي�سترط في اإمام الجماعة اأن ل يكون مخالفًا للمروءة.

�س: هل يجوز الإقتداء باإمام الجماعة من دون معرفة واقعّيته؟

ج: اإذا اأحرزت عدالته عند الماأموم باأّي طريٍق كان جاز القتداء به والجماعة �سحيحة.
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العدالة

العدالة حالة نف�سانّية باعثة على مالزمة التقوى، مانعة عن ارتكاب ال�سغائر   .1

والكبائر، وعن ارتكاب اأعمال داّلة عرفًا على عدم مبالة فاعلها بالدين.

اأّي  تثبت العدالة بالبّينة، وال�سياع الموجب لالطمئنان، بل يكفي الوثوق من   .2

وجه ح�سل، كما اأّنه يكفي ح�سن الظاهر.
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} )1033 - 1104ه�( ��ح�م ��عامتيم

1033هـ في  المحّدث محّمد بن الح�سن بن علّي، ولد في قرية م�سغرة عام 

بيت علمّي معروف، فدر�س على اأبيه، وعّمه ال�سيخ محّمد الحّر، وجّده لأّمه ال�سيخ 

عبد ال�سالم بن محّمد الحّر، ثّم انتقل اإلى قرية جبع حيث قراأ على عّمه اأي�سًا، 

وعلى غيره من علماء ع�سره الكبار.

ثّم انتقل } اإلى العراق، ثّم اإلى اإيران حيث زار اأ�سفهان والتقى بالعاّلمة 

المجل�سّي)�ساحب البحار(، واأخذ منه اإجازة واأعطاه مثلها، ثّم ذهب اإلى طو�س 

حيث الم�سهد الر�سوّي، واأقام فيها اأكثر من ثالثين عامًا حيث �سار �سيخ الإ�سالم 

فيها، ومن اأعاظم علماء خرا�سان الم�سار اإليهم بالبنان.

المتبّحرين،  واأف�سل  المحّدثين،  »�سيخ  بقوله:  القّمي  ا�س  عبَّ ال�سيخ  و�سفه 

العالم النبيه، المحّدث المتبّحر«.

ترك الحّر العاملّي كتبًا قّيمة، ما زالت اإلى يومنا هذا المعتمد الأ�سا�س، اأهّمها 

»و�شائلال�شيعة« وهو كتاب ي�ستمل على اأحاديث الأحكام ال�سرعّية الموجودة في 

لفقهاء  الكتاب مرجعًا  ويعّد هذا  الترتيب،  وح�سن  رئي�س،  ب�سكل  الأربعة  الكتب 

ال�سيعة اإلى يومنا هذا.

منموؤّلفاتهغيرالو�شائل: اأمل الآمل في علماء جبل عامل، الجواهر ال�سنّية 

من  الإيقاظ  والمعجزات،  بالن�سو�س  الهداة  اإثبات  القد�سّية،  الأحاديث  في 

الهجعة بالبرهان على الرجعة.

توّفي الحّر العاملّي في طو�س عام 1104هـ، ودفن قرب ال�سريح المقّد�س لالإمام 

الر�ساQ، حيث يقع اليوم في اإحدى ال�سحون الطاهرة في الم�سهد الر�سوّي.



الصالة )10(

صالة الجمعة- صالة االستئجار- صالة العيدين

اأنيتعّرفالطالبعلىكيفية�شالةالجمعةو�شروطانعقادها. 1-

اأنيعرف�شروطالأجيرواأحكامهفي�شالةال�شتئجار. 2-

اأني�شبطكيفية�شالةالعيد. 3-

أهداف الدرس

الدرس الثامن عشر
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صالة الجمعة

كيفّيتها

�سورة  وقراءة  بالقراءة،  الجهر  فيها  وي�ستحّب  ال�سبح،  ركعتان ك�سالة  هي 

ركوع  قبل  اأحدهما  قنوتان،  وفيها  الثانية،  في  والمنافقين  الأولــى  في  الجمعة 

الركعة الأولى، وثانيهما بعد ركوع الركعة الثانية.

 وجوبها

تجب �سالة الجمعة تعيينًا عند ح�سور الإمام المع�سوم، اأّما في حال غيبته 

اأحــوط،  والظهر  اأف�سل،  والجمعة  الظهر)1(،  �سالة  وبين  بينها  تخييرًا  فتجب 

واأحوط منه الجمع بينهما.

 �ضروطها

العدد، واأقّله خم�سة اأحدهم الإمام.  .1

الخطبتان، وهما واجبتان، ول تنعقد الجمعة بدونهما.  .2

اأن ل تكون هناك جمعة اأخرى وبينهما دون ثالثة اأميال )625‚5 كلم(.  .3

الجماعة، فال ت�سّح الجمعة فرادى.  .4

)1( الإمام الخامنئي{: معنى الواجب التخييري اأّن المكّلف في الإتيان بفري�سة يوم الجمعة مخّير بين اأن ي�سّلي 
�سالة الجمعة اأو �سالة الظهر.
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�ضروط من تجب عليه 

التكليف .  .1

الذكورة.  .2

الحّرّية، فال تجب على العبد.  .3

الح�سر، فال تجب على الم�سافر)1(.  .4

ال�سالمة من المر�س والعمى.  .5

اأن ل يكون �سيخًا كبيرًا.  .6

اأن ل يكون بينه وبين محّل اإقامة الجمعة اأكثر من فر�سخين )11.25 كلم(.  .7

وقتها

يدخل وقتها بزوال ال�سم�س، ويجوز �سروع الإمام بالخطبتين قبل الزوال، فاإذا 

الة)2(. دخل جاز ال�سروع بال�سَّ

صالة االستئجار
الة ك�سائر العبادات. يجوز ال�ستئجار للنيابة عن الأموات في ق�ساء ال�سَّ  .1

ل  عنه،  المنوب  تقّرب  ق�سد  فيها  وُيعتبر  والبدلّية،  النيابة  النائب  يق�سد   .2

تقّرب نف�سه.

يجب تعيين المّيت المنوب عنه في نّيته ولو بالإجمال ك�ساحب المال ونحوه.   .3

الة وال�سوم الإي�ساء بال�ستئجار، اإّل من  يجب على من عليه واجب من ال�سَّ  .4

له ولّي يجب عليه الق�ساء عنه ويطمئّن باإتيانه.

)1( الإمام الخامنئي{: ت�سّح �سالة الجمعة من الم�سافر ماأمومًا وتجزيه عن الظهر.
)2( الإمام الخامنئي{: يجوز اإيقاع الخطبتين قبل الزوال، ولكن الأحوط اأن يقع ق�سم منهما في وقت الظهر.
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�ضروط الأجير

الة و�سروطها ومنافياتها واأحكام الخلل وغيرها  اأن يكون عارفًا باأجزاء ال�سَّ  .1

باجتهاد اأو تقليد �سحيح.

اأن يكون اأمينًا، فال ت�سترط فيه العدالة.  .2

اأن ل يكون من ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام.  .3

اأحكام الأجير

ل يجوز لالأجير اأن ي�ستاأجر غيره للعمل بال اإذن من الم�ستاأِجر.  .1

الإتيان في  لهم  ا�ستئجار جماعة عن واحد في ق�ساء �سلواته، ويجوز  يجوز   .2

وقت واحد.

ان�سراف  يكن  ولم  بالم�ستحّبات  الإتيان  حيث  من  العمل  كيفّية  يعّين  لم  لو   .3

ة يجب الإتيان بالم�ستحّبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع  لكيفّية خا�سّ

ونحو كذلك.

صالة العيدين )الفطر واألضحى(

حكمها

تجب �سالة العيدين مع:  .1
.Qاأ- ح�سور الإمام

ب- ب�سط يده.

ج- اجتماع �سائر ال�سروط.

2.  ت�ستحّب في زمن الغيبة، والأحوط ا�ستحبابًا اإتيانها فرادى في هذا الع�سر، 

ول باأ�س بالجماعة رجاء)1(.

)1( الإمام الخامنئي{: يجوز لممّثلي الولّي الفقيه المجازين من قبله لإقامة �سالة العيد، وكذلك لأئّمة الجمعات 
المن�سوبين من قبله اإقامة �سالة العيد جماعة في الع�سر الحا�سر، واأّما غيرهم فالأحوط له اأن ياأتي بها فرادى، 

اأن تقام �سالة عيد واحدة في  ول باأ�س باأن ياأتي بها جماعة رجاًء ل بق�سد الورود، نعم لو اقت�ست الم�سلحة 

المدينة فالأولى اأن ل يت�سّدى لإقامتها غير اإمام الجمعة المن�سوب من ِقبل الولّي الفقيه.
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وقتها

وقتها من طلوع ال�سم�س اإلى الزوال.

كيفّيتها

هي ركعتان، في كّل منهما يقراأ الحمد و�سورة، والأف�سل اأن يقراأ في الأولى 

�سورة ال�سم�س وفي الثانية �سورة الغا�سية، اأو في الأولى �سورة الأعلى وفي الثانية 

�سورة ال�سم�س، وبعد ال�سورة في الأولى خم�س تكبيرات وخم�سة قنوتات؛ بعد كّل 

تكبيرة قنوت، وفي الثانية اأربع تكبيرات واأربعة قنوتات، ويجزي في القنوت كّل 

ذكر ودعاء.
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ق ��حتمي )602 - 676ه�( ��محدم

هو جعفر بن الح�سن بن يحيى بن الح�سن بن �سعيد الهذلي الحّلي.

ا�ستهر بالمحّقق، ولم ي�ستهر من علماء الإمامّية على كثرتهم في كّل ع�سر 

بهذا اللقب غيره)1(.

ولد �سنة 602هـ في بيت م�سهور بالمنزلة العلمّية والزعامة الدينّية.

اأ�سبح  حّتى  الحّلي،  نما  وابــن  والــده  منهم  ال�سيعة،  فقهاء  كبار  عند  در�ــس 

اأف�سل  اأعلمهم كما قال عنه العاّلمة الحّلي: »كان  ممّيزًا بين علماء ع�سره بل 

اأهل ع�سره، في الفقه«. وقال عنه ابن داوود في رجاله: »كان األ�سن اأهل زمانه 

واأقومهم بالحّجة، واأ�سرعهم ا�ستح�سارًا«.

ال�سدر  ال�سّيد  عنه  قال  حّتى  المبّرزين،  الفقهاء  من  نخبة  يده  على  تتلمذ 

اأربعمائة  من  اأكثر  تدري�سه  مجل�س  عالي  من  ال�سيعة(»وبرز  تاأ�سي�س  )�ساحب 

مجتهد جهابذة، وهذا لم يّتفق لأحد قبله«.

ومن تالميذه: العاّلمة الحّلي، الح�سن بن داوود الحّلي �ساحب الرجال، فخر 

الدين محّمد بن العاّلمة الحّلي، وجالل الدين محّمد بن محّمد الكوفي اأ�ستاذ 

ال�سهيد الأّول.

توّفي �سنة 676هـ ودفن في الحّلة، واأ�سبح مرقده مزارًا معروفًا.

منموؤّلفاته: �سرائع الإ�سالم، النافع في مخت�سر ال�سرائع، نهج الو�سول اإلى 

علم الأ�سول، الم�سلك في اأ�سول الدين)2(.

)1( مالحظة: المحّقق الكركّي ُيعرف بالمحّقق الثاني.
)2( مقّدمة �سرائع الإ�سالم للمحقق الحّلي، تحقيق بقال، من�سورات اإ�سماعيليان قّم.





الصوم  )1(
 المفطرات - شروط صحة الصوم ووجوبه

اأنيعّرفالطالبالنّيةفيال�شوم. 1-

اأنيعّددالمفّطرات. 2-

اأنيبّين�شروط�شّحةال�شوم. 3-

اأني�شرح�شروطوجوبال�شوم. 4-

أهداف الدرس

الدرس التاسع عشر
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النّية
ال�سريعة،  في  المقّررة  العبادة  تلك  يق�سد  باأن  النّية،  ال�سوم  في  ي�سترط   .1

ويعزم على الإم�ساك عن المفّطرات المعهودة بق�سد القربة.

يوم ال�ّسّك في اأّنه من �سعبان اأو من رم�سان، يبني على اأّنه من �سعبان، فال يجب   .2

�سومه، ولو �سامه بنّية اأّنه من �سعبان اأجزاأه عن �سهر رم�سان لو بان اأّنه منه، ولو 

�سامه على اأّنه لو كان من �سهر رم�سان كان واجبًا و اإّل كان مندوبًا في�سّح)1(.

المفطرات 

مايجبالإم�شاكعنه,اأمور:

1-2. الأكل وال�سرب، �سواء المعتاد )كالخبز والماء( اأو غيره )كالتراب وع�سارة 

ا. الأ�سجار( ولو كانا قليلين جدًّ

المدار �سدق الأكل وال�سرب عرفًا ولو كان بطريق الأنف)2( . -

)1( الإمام الخامنئي{: لو لم ينِو ال�سوم في اأحد اأّيام �سهر رم�سان ن�سيانًا اأو جهاًل والتفت اإلى ذلك اأثناء النهار، 
فاإن كان قد اأفطر قبل التفاته بطل �سوم ذلك اليوم، ووجب عليه المتناع عن المفّطرات حّتى المغرب. اأّما اإذا 

لم ياأِت بالمفطر، فاإذا كان التفاته بعد الظهر بطل �سومه، واإن كان قبل الظهر فالأحوط وجوبًا اأن ينوي ال�سوم 

ثّم يق�سي �سوم ذلك اليوم لحقًا.

اّلتي  الأبر  المقّوية مطلقًا، وكذا  اأو  المغّذية  بالإبر  الحقن  الأحوط وجوبًا الجتناب عن  الخامنئي{:  الإمام   )2(
اأنواع الم�سل. نعم، الأبر لمثل التخدير والت�سكين اذا لم تكن عن طريق  تعطى عن طريق الوريد، وكذا �سائر 

الوريد فال مانع منها.
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ا  الجماع ذكرًا كان الموطوء اأو اأنثى، اإن�سانًا اأو حيوانًا، قباًل كان اأو دبرًا، حيًّ  .3

كان اأو مّيتًا، فتعّمد ذلك مبطل واإن لم ينزل.

اإنزال المني با�ستمناء اأو مالم�سة اأو نحوهما.  .4

تعّمد البقاء على الجنابة اإلى الفجر في �سهر رم�سان وق�سائه)1(.  .5

 وهنا م�ضائل:

اأ- ل ي�سّح ق�ساء �سهر رم�سان من اّلذي اأ�سبح جنبًا.

ب- من اأجنب في �سهر رم�سان جاز له اأن ينام قبل الغت�سال اإن احتمل 

ال�ستيقاظ، حّتى بعد النتباهة اأو النتباهين، بل واأزيد خ�سو�سًا مع 

اعتياد ال�ستيقاظ.

ج- لو نام المجنب مع احتمال ال�ستيقاظ ولم ي�ستيقظ حّتى طلع الفجر 

فله �سورتان:

الأولى: اإن كان بانيًا على الغت�سال فال �سي ء عليه.

الثانية: اإن لم يكن بانيًا عليه فيلحقه حكم متعّمد البقاء على الجنابة، �سواء 

اأكان بانيًا على عدم الغت�سال لو ا�ستيقظ، اأو مترّددًا فيه اأم غير ناٍو له واإن 

دًا. لم يكن متردِّ

وجوبًا  والأحــوط   ،)2(Rوالأئّمة  Pور�سوله تعالى  اهلل  على  الكذب  تعّمد   .6

.Rاإلحاق �سائر الأنبياء والأو�سياء

رم�س الراأ�س في الماء المطلق على الأحوط وجوبًا ولو مع خروج البدن)3(.  .7

اإي�سال الغبار الغليظ اإلى الحلق )4(.  .8

)1( الإمام الخامنئي{: المراأة اإذا تعّمدت البقاء على حدث الحي�س اأو النفا�س بعدما طهرتا قبل الفجر اإلى طلوع 
الفجر بطل �سومها.

.R2( الإمام الخامنئي{: على الأحوط وجوبًا في الأئّمة(
)3( الإمام الخامنئي{: ما يلب�سه الغّوا�سون في روؤو�سهم عند الغط�س تحت الماء اإذا كان اللبا�س ل�سقًا براأ�سه 

ف�سّحة �سومه محّل اإ�سّكال والأحوط وجوبًا ق�ساوؤه.

- ل ي�سّر بال�سوم �سّب الماء على الراأ�س اأثناء ال�ستحمام.

)4( الإمام الخامنئي{: على الأحوط وجوبًا.
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ل يلحق بالغبار الغليظ في الإفطار:

اأ- الغبار غير الغليظ.

ب- البخار اإّل اإذا انقلب في الفم ماًء وابتلعه.

ج- الدخان، نعم الأحوط وجوبًا الجتناب عن التدخين.

الحقنة بالمائع، ول باأ�س بالجامد.  .9

10. تعّمد القي ء ولو لل�سرورة.

كّل ما مّر عدا البقاء على الجنابة يف�سد ال�سوم اإذا وقع عن عمد ل بدونه  -

كالن�سيان، والعمد يف�سد من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به اإن 

رًا، بل الأحوط وجوبًا اإن كان قا�سرًا)1(. كان مق�سّ

األحكام المترتبة على اإلفطار
اإن  الكّفارة  اإيجابه  وفي  الق�ساء،  يوجب  المذكورة  بالمفطرات  الإتيان  اإّن   .1

ح�سل مع العمد والختيار من غير اإكراه على التَّف�سيل التالي:

اأ- تعّمد الأكل وال�سرب والجماع واإنزال المنّي وتعّمد البقاء على الجنابة: 

يوجب الكّفارة.

بالمائع:  والحقنة  والرتما�س  ال�سابق(  )بالتف�سيل  الكذب  تعّمد  ب- 

الأحوط وجوبًا الكّفارة.

ج- تعّمد القي ء: ل يوجب الكّفارة)2(.

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا كان جاهاًل بالحكم فارتكب ما يبطل ال�سوم جهاًل منه ف�سومه باطل، ويجب عليه 
ق�ساوؤه، ولكن ل كّفارة عليه. نعم اإذا علم بحرمة �سيء ولكّنه جهل باأّنه مبطل لل�سوم كال�ستمناء مثاًل فارتكبه 

فعليه الق�ساء والكّفارة على الأحوط وجوبًا.

)2( الإمام الخامنئي{: تجب الكّفارة مع تعّمد القيء.
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اإّن كّفارة اإفطار �سهر رم�سان على غير محّرم، هي اأحد اأمور ثالثة:  .2

اأ- عتق رقبة.

ب- �سيام �سهرين متتابعين.

ج- اإطعام �سّتين م�سكينًا.

الثالثة  الأمــور  هي  الخمر  ك�سرب  محّرم  على  رم�سان  �سهر  اإفطار  كّفارة   .3

المتقّدمة مجتمعة على الأحوط وجوبًا)1(.

م�سرف الكّفارة في اإطعام الفقراء:  .4

اأ- اإّما اإ�سباعهم.

ب- واإّما الت�سليم اإلى كّل واحد منهم مّدًا من الطعام كالطحين، والأحوط 

ا�ستحبابًا مّدان، والمّد =3/4 كلغ.

ال�سهر  من  ويوم  الأّول  ال�سهر  �سوم  ال�سهرين  في  التتابع  ح�سول  في  يكفي   .5

الثاني، ويجوز التفريق في البقّية ولو اختيارًا.

 شروط صّحة الصوم 
الإ�سالم.   .1

الإيمان .  .2

العقل، فال ي�سّح من المجنون وال�سكران والمغمى عليه.  .3

الخلّو من الحي�س والنفا�س.  .4

عدم المر�س اأو الرمد اّلذي ي�سّره ال�سوم، باأن ي�سّبب �سّدته، اأو يوؤّخر �سفاءه،   .5

اأو يزيد في األمه. ويكفي في ذلك الحتمال الموجب للخوف.

الة، فال ي�سّح منه ال�سوم حّتى  اأن ل يكون م�سافرًا �سفرًا يوجب ق�سر ال�سَّ  .6

الم�ستحّب. وُي�ستثنى منه ثالثة موا�سع، اإثنان يتعّلقان باأحكام الحّج، والثالث 

)1( الإمام الخامنئي{: على الأحوط ا�ستحبابًا.
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�سوم النذر الم�سترط اإيقاعه في خ�سو�س ال�سفر، اأو الم�سّرح باأن يوقع �سفرًا 

وح�سرًا دون النذر المطلق.

واجب)1(،  �سوم  ق�ساء  عليه  يكون  ل  اأن  المندوب  ال�سوم  �سّحة  في  ي�سترط   .7

�سواء اأكان ق�ساء �سهر رم�سان اأم غيره)2(.

شروط وجوب الصوم 

هي البلوغ، وال�سروط ال�سابقة، وي�ستثنى منها الإ�سالم والإيمان.

)1( الإمام الخامنئي{: ل مانع من ال�سوم عن الغير بالإجارة ولو كان عليه �سوم واجب عن نف�سه.
)2( الإمام الخامنئي{: يخت�ّس ذلك بمن عليه ق�ساء �سهر رم�سان فقط.
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����لخ يو��ف ��بح��نيم

»��احب ��حد�ئق« )1107 - 1186ه�(

هو ال�سيخ يو�سف بن العاّلمة ال�سيخ اأحمد بن ابراهيم البحرانّي.

ولد عام 1107هـ في ماحوز من بالد البحرين.

هاجر اإلى القطيف بعد هجمات الخوارج على البحرين، حيث در�س فيها على 

ال�سيخ ح�سين الماحوزي، وبعد عودته اإلى البحرين هاجر اإلى اإيران، وا�ستقّر في 

الداخلّية  ب�سبب ال�سطرابات  بع�س قراها  تنّقل في  ثّم  واإمامًا،  �سيراز مدّر�سًا 

اّلتي اأعقبت انتهاء الحكم ال�سفوّي.

الأ�سرف  النجف  ت�ساهي  كانت  حيث  كربالء،  اإلى  الحدائق  �ساحب  �سافر 

بمعاهدها العلمّية، وحّل بها على عهد زعيمها الأكبر الوحيد البهبهانّي، فا�ستقبله 

كبار اأفا�سلها يرت�سفون من علمه الغزير، فتخّرج على يديه كبار علماء ال�سيعة 

)�ساحب  الحائري  علّي  وال�سّيد  القوانين(،  )�ساحب  القّمي  المحّقق  اأمثال 

الريا�س(، وال�سّيد مهدي بحر العلوم.

التّيار الإخباري، بينما يمّثل الوحيد  ال�سيخ يو�سف وقتها يمّثل قّمة  وقد كان 

في  وطويلة  كثيرة  مناظرات  بينهما  وقعت  وقد  الأ�سولي،  التّيار  قمة  البهبهاني 

الأبحاث العميقة، ربما ا�ستوعب بع�سها الليل كّله.

وفاته: توّفي رحمه اهلل في كربالء عام 1186هـ عن عمر ناهز الثمانين.

منموؤّلفاته: الحدائق النا�سرة في اأحكام العترة الطاهرة، اّلذي يعّد من 

اأهم الكتب الفقهّية عند ال�سيعة، الدرر النجفّية، الأربعون حديثًا)1(.

)1( مقّدمة الحدائق النا�سرة من�سورات دار الأ�سواء.



الصوم )2(
أحكام الصوم- الترخيص في اإلفطار

 قضاء الصوم

اأنيبّينالطالبمنيجوزلهمالإفطار. 1-

اأنيو�شحطرقثبوتالهالل. 2-

اأنيعّدداأحكامالق�شاء. 3-

أهداف الدرس

الدرس العشرون
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أحكام الصوم ))(
لو كان حا�سرًا ف�سافر فهنا �سورتان:  .1

اأ- اإن كان خروجه قبل الزوال وجب عليه الإفطار)2(.

ب- اإن كان خروجه بعد الزوال وجب عليه البقاء على �سومه.

2.  اإن كان م�سافرًا وح�سر بلده اأو بلدًا عزم على الإقامة فيه ع�سرة اأّيام فهنا 

�سورتان:

اأ- اإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطرًا وجب عليه ال�سوم.

ب- اإن كان بعد الزوال اأو تناول مفطرًا ل يجب عليه ول ي�سّح منه.

ج- ل يجوز للم�سافر الإفطار قبل و�سوله اإلى حّد الترّخ�س.

الترخيص في اإلفطار

يجوزالإفطارفي�شهررم�شانلأ�شخا�ض,هم:

ال�سيخ وال�سيخة اإذا تعّذر اأو تع�ّسر عليهما ال�سيام.  .1

)1( �س: بع�س الأطباء غير الملتزمين يمنعون المر�سى من ال�سيام بحّجة ال�سرر، فهل قول هوؤلء الأطباء حّجة اأم 
ل؟

الإمام الخامنئي{: اإذا لم يكن الطبيب اأمينًا، ولم يفد قوله الطمئنان، ولم ي�سّبب خوف ال�سرر، فال اعتبار به.

)2( الإمام الخامنئي{: لو �سافر قبل الزوال ورجع قبله ولم يتناول المفطر ي�سّح ال�سوم.
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من به داء العطا�س.  .2

الحامل المقرب اإذا اأ�سرَّ ال�سوم بها اأو بجنينها.  .3

المر�سعة القليلة اللبن بال�سرط ال�سابق.  .4

الفدية

يجب على كّل واحد من هوؤلء التكفير بدل كّل يوم بمّد )4/3 كلغ( من الطعام، 

والأحوط ا�ستحبابًا مّدان، ما عدا ال�سيخين وذي العطا�س في �سورة تعّذر ال�سوم 

عليهم فال تجب الكّفارة عليهم. كما اأّن الكّفارة على الحامل المقرب والمر�سعة 

القليلة اللبن اإذا اأ�سرَّ ال�سوم بهما ل بولدهما هو الأحوط وجوبًا)1(.

 طرق ثبوت الهالل 

يثبتالهاللباإحدىالطرقالتالية:

الروؤية واإن تفرد بها الرائي)2(.  .1

التواتر المفيد للعلم.  .2

ال�سياع المفيد للعلم.  .3

م�سّي 30 يومًا من ال�سهر ال�سابق.  .4

حكم الحاكم ال�سرعّي اإذا لم يعلم خطوؤه ول خطاأ م�ستنده)3(.  .5

ل تخت�ّس حجّية حكم المجتهد بمقّلديه بل حكمه حّجة حّتى على غيره من  -

المجتهدين بال�سرط المتقّدم.

)1( الإمام الخامنئي{: يجب الق�ساء في الحامل والمر�سعة بل ويجب التكفير بمّد اإذا كان ال�سوم م�سّرًا بولدهما 
اأو بهما ويولدهما معًا، اأما اإذا كان م�سّرًا بهما فقط فال تجب الكفارة.

)2( الإمام الخامنئي{: ل فرق في الروؤية بين العين المجّردة والعين الم�سّلحة بمثل المنظار اأو التل�سكوب فيما اإذا 
�سدق عليها عنوان الروؤية. واأّما التقاط �سورة الهالل فمحّل اإ�سكال.

)3( �س: اإذا لم ي�ساهد هالل �سهر �سوال في اإحدى المدن ولكّن التلفزيون والمذياع اأعلنا عن حلول ال�سهر، فهل يكفي 
ذلك اأم يجب التحقيق فيه؟

ج: الإمام الخامنئي{: اإذا اأفاد الطمئنان بثبوت الهالل، اأو ب�سدور الحكم به من الولّي الفقيه، فيكفي ول حاجة 

للتحقيق.
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البّينة ال�سرعّية وهي �سهادة عدلين بالروؤية)1(.  .6

ُيعتبر في ترتيب الأثر على البينة توافقهما )ال�ساهدان( في الأو�ساف اإّل  -

لم يكن الختالف  اإذا  ت�سخي�سهما  فيه اختالف  فيما يحتمل  اختلفا  اإذا 

فاح�سًا.

حكم ثبوت الهالل

كانا  اإذا  اإّل  الآخــر  البلد  اأهالي  اإلــى  بالن�سبة  يكفي  ل  بلد  في  الهالل  ثبوت 

متقاربين اأو علم توافقهما في الأفق)2(.

 قضاء شهر رمضان 
يجب ق�ساء �سهر رم�سان على من فاته اإّل من يلي:  .1

اأ- ال�سبيّ  زمن �سباه، والمجنون ل يجب عليهما ق�ساء ما فاتهما حال 

العذر.

ب- المغمى عليه فال يجب عليهما ق�ساء ما فاته حال العذر.

ج- الكافر الأ�سلّي.

الأحوط وجوبًا عدم تاأخير الق�ساء اإلى رم�سان اآخر.  .2

لو فاته �سوم �سهر رم�سان اأو بع�سه ولم يق�ِس اإلى اأن جاء رم�سان اآخر، ففيه   .3

التف�سيل التالي:

اأ- اأن يكون الفوت لمر�س وي�ستمّر المر�س اإلى رم�سان اآخر فهنا ي�سقط 

الق�ساء، ويكّفر عن كّل يوم بمّد.

الآلت  بوا�سطة  ولو  الح�ّسّية  بالروؤية  ال�سرعّية وهي �سهادة رجلين عدلين  بالبّينة  الخامنئي{: ويثبت  الإمام   )1(
كالمناظير.

)2( الإمام الخمينّي }: اأو كان البلد الآخر غرب بلد الروؤية وكانت الروؤية فيه بنحو اأولى.
 الإمام الخامنئي{: يراد بذلك البالد الواقعة على خط الطول الواحد، فاإذا كان البلدان مّتحدين طوًل )الطول 

با�سطالح علم الهيئة(يقال: اإّنهما مّتحدان اأفقًا.
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عليه  فيجب  العذر  وا�ستمّر  كال�سفر  المر�س  لغير  الفوت  يكون  اأن  ب- 

الق�ساء فقط.

ج- اأن يكون الفوت لمر�س ولكن ا�ستمّر عذر اآخر �سبَّب التاأخير اأو بالعك�س 

فيجب عليه الق�ساء فقط.

عذر  يطراأ  اأو  العذر  ي�ستمّر  اأن  دون  لعذر  اأو  تعّمدًا  الفوت  يكون  اأن  د- 

اآخر فتهاون حّتى جاء رم�سان اآخر فهنا يجب عليه التكفير بدل كّل 

يوم بمّد، ففي الإفطار العمدي تكون عليه كّفارتان اإحداهما لالإفطار 

العمدي، والأخرى لتاأخير الق�ساء.

بعد  اأّمــا  يت�سّيق،  لم  ما  الــزوال  قبل  رم�سان  �سهر  ق�ساء  في  الإفطار  يجوز   .4

الزوال فيحرم وتجب الكّفارة، وهي: اإطعام ع�سرة م�ساكين، لكّل م�سكين مّد، 

فاإن لم يمكنه �سام ثالثة اأّيام، ول يجب عليه الإم�ساك بقّية اليوم.
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�لعلكاف 

هو اللبث في الم�سجد بق�سد التعّبد، وهو م�ستحّب باأ�سل ال�سرع.  .1

ي�سّح في كّل وقت ي�سّح فيه ال�سوم، واأف�سل اأوقاته �سهر رم�سان، واأف�سله   .2

الع�سر الأواخر.

���وط �لعلكاف 

ي�شترطفي�شّحتهاأمور:

العقل.  .1

بمعنى عدم  الأّول،  اليوم  الفجر من  اأّول  العتكاف  ابتداء  في  ووقتها  النّية،   .2

جواز تاأخيرها عنه، والأحوط ا�ستحبابًا اإدخال الليلة الأولى اأي�سًا والنّية من 

اأّولها.

ال�سوم، اأكان واجبًا اأو م�ستحّبًا.  .3

اأن ل يكون ال�سوم اأقّل من ثالثة اأّيام بليلتين متو�ّسطتين.  .4

اأن يكون في اأحد الم�ساجد الأربعة التالية:  .5

اأ- الم�سجد الحرام.

.Pب- م�سجد النبّي

ج- م�سجد الكوفة.

د- م�سجد الب�سرة.

وفي غيرها محّل اإ�سّكال، فال يترك الحتياط في �سائر الم�ساجد الجامعة  -

باإتيانه برجاء المطلوبّية)1(.

)1( الإمام الخامنئي{: ي�سّح العتكاف في الم�ساجد الجامعة، كما ل اإ�سكال فيه في الم�سجد غير الجامع بق�سد 
الرجاء.
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اإْذُن من ُيعتبر اإذنه كالوالدين بالن�سبة لولدهما اإن كان م�ستلزمًا لإيذائهما.  .6

ا�ستدامة اللبث في الم�سجد، وي�سّح العتكاف:  .7

اأ- اإن خرج نا�سيًا اأو مكرهًا.

ب- اإن خرج ل�سرورة عقاًل اأو �سرعًا اأو عادة.

ما يح�م عتى ��معلكف 

يحرم على المعتكف اأمور:

مبا�سرة الن�ساء بالجماع واللم�س والتقبيل ب�سهوة، بل هي مبطلة لالعتكاف،   .1

ويحرم ذلك على المعتكفة اأي�سًا.

ال�ستمناء على الأحوط وجوبًا.  .2

�سّم الطيب والريحان متلّذذًا.  .3

كال�سلح  التجارة  اأنــواع  من  غيرهما  ترك  وجوبًا  والأحــوط  وال�سراء،  البيع   .4

والإجارة وغيرهما، ويجوزان مع ال�سطرار، وفيما اإذا م�ّست الحاجة اإليهما 

لالأكل وال�سرب مع عدم اإمكان التوكيل، بل مع تعّذر النقل بغيرهما.

اأّما  الف�سيلة،  واإظهار  الغلبة  اإذا كان لأجل  اأو دينّي  اأمر دنيوّي  الجدال على   .5

بق�سد اإظهار الحّق فال باأ�س.

يف�سد العتكاف كّل ما يف�سد ال�سوم. -



الزكاة والخمس 

اأنيعّددالطالبمايجبفيهالزكاة. 1-

اأنيتعّرفاإلىم�شارفزكاةالفطرة. 2-

اأنيبّينمايجبفيهالخم�ض. 3-

اأنيتعّرفاإلىم�شارفالخم�ض. 4-

أهداف الدرس

الدرس الواحد والعشرون
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الزكاة

ما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في ت�ضعة اأمور هي:

الأنعامالثالثة: الإبل والبقر والغنم. 

ة. النقدين: الذهب والف�سّ

الغاّلتالأربع:الحنطة وال�سعير والتمر والزبيب. ولكل �سنف �سروطه واأحكامه...

زكاة الفطرة

وجوب زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة على:  .1

اأ- المكّلف اأي البالغ العاقل .

ب- الغنّي فعاًل اأو قّوة.

ُيعتبر وجود ال�سروط المذكورة عند دخول ليلة العيد اأي ُقبيلها ولو بلحظة.  .2

يجب على من ا�ستكمل ال�سروط المذكورة اإخراجها عن نف�سه وعّمن يعوله من   .3

م�سلم وكافر، و�سغير وكبير حّتى المولود قبل هالل �سّوال ولو بلحظة)1(.

معي�سته  حيث  من  اآخر  �سخ�س  وم�سوؤولّية  تكّفل  تحت  ال�سخ�س  يكون  اأن  العيلولة  من  المراد  الخامنئي{:  الإمام   )1(
وحاجياته. ولذا فال�سخ�س الذي يعي�س مع اآخرين في بيتهم اإذا كان م�ستقالًّ في معي�سته عنهم تجب عليه زكاة الفطرة.
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كذا يجب اإخراجها عن كّل من يدخل في عيلولته قبل هالل �سّوال حّتى ال�سيف   .4

ال�سيف  عن  وت�سقط  الأكــل،  منه  يتحّقق  لم  واإن  يعوله  مّمن  كونه  �سدق  مع 

حينئٍذ ولو كان غنيًّا، وت�سقط اأي�سًا عن ال�سيف الغنّي حّتى لو كان الم�سيف 

المعيل فقيرًا)1(.

مقدار زكاة الفطرة وجنسها

مقدارها �ساع وهو ي�ساوي 3 كلغ. وال�سابط في جن�سها ما يتعارف في كّل قوم 

اأو قطر التغّذي به، واإن لم يكتفوا به، كالُبرَّ وال�سعير والأرز، ويجوز دفع القيمة 

النقدّية بدل العين.

وقت وجوبها

هو دخول ليلة العيد، وي�ستمّر وقت دفعها اإلى الزوال، ولو اأراد �سالة العيد فال 

يترك الحتياط الوجوبّي باإخراجها قبل �سالته، فاإن خرج وقتها وكان قد عزلها 

دفعها لم�ستحّقها، واإن لم يعزلها فالأحوط وجوبًا عدم �سقوطها، بل يوؤّدي ناويًا 

بها القربة من غير تعّر�س لالأداء اأو الق�ساء)2(.

مصرفها

م�سرفها م�سرف زكاة المال)3(، واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا القت�سار على 

يكونوا  لم  واإن  منهم،  الم�ساكين  بل  واأطفالهم  الموؤمنين  الفقراء  اإلــى  دفعها 

عدول)4(.

)1( الإمام الخامنئي{: المراد من ال�سيف هو الذي يكون في عيلولة الم�سيف قبل هالل �سّوال، ويبقى عنده لأزيد 
من يوم، وعليه فال�سيف المدعّو لالإفطار فقط ل تكون فطرته على الم�سيف.

)2( الإمام الخامنئي{: وكذلك من اأّخر اإخراجها عن وقتها اأّيامًا، �سواء اأكان عمدًا اأو جهاًل اأو ن�سيانًا.
)3( الأ�سناف الثمانية اّلتي وردت في قوله تعالى: { ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}.
الأحوط  كان  واإن  المع�سية،  في  ي�سرفها  لم  اإن  العادل  غير  الموؤمن  اإلى  دفعها  يجوز  الخامنئي{:  الإمام   )4(

ا�ستحبابًا دفعها اإلى الموؤمن العادل.
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ما يجب فيه الخم�س 

يجبالخم�ضفي�شبعةاأ�شياء:

غنيمة الحرب على تف�سيل مذكور في محّله.  .1

المعدن ومنه الذهب والف�سة والحديد ونحوها على تف�سيل.  .2

الكنز، على تف�سيل.  .3

الغو�س، فيخّم�س ما يخرج من الجواهر كاللوؤلوؤ على تف�سيل.  .4

الأرا�سي اّلتي ا�ستراها الذّمي من م�سلم.  .5

عدد  في  ولــو  اأ�ــســاًل،  �ساحبه  تمييز  عــدم  مع  بالحرام،  المختلط  الحالل   .6

مح�سور، وعدم العلم بَقَدره كذلك.

ما َيف�سل عن موؤونة ال�سنة له ولعياله من التك�ّسبات)1(.  .7

ما ل يخّم�س من فا�ضل الموؤونة

ليجبخم�ضالفا�شلعنالموؤونةفيالأمورالتالية:

الهدايا والجوائز، واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا تخمي�سها)2(.  .1

الإرث.  .2

المهر.  .3

عو�س الخلع، والحتياط ح�سن.  .4

)1( الإمام الخامنئي{: المراد من الك�سب اأو الفائدة هو الربح اّلذي يح�سل عليه من خالل التك�ّسب، �سواء اأكان 
بالتجارة اأم بالزراعة اأم بالإجارة اأم من راتب العمل والوظيفة ونحو ذلك.

)2( الإمام الخامنئي{: ل يجب الخم�س في الجوائز والهدايا اإذا لم تكن خطيرة، واأّما الجوائز والهدايا الخطيرة 
فال يبعد وجوب الخم�س فيها. والهدية الخطيرة هي اّلتي تكون اأزيد من �ساأنه العرفي ووجوب الخم�س في الهدايا 

الخطيرة على الدافع والمعطي، واأما الآخذ فال يجب عليه الخم�س فيها مطلقًا حّتى واإن كانت خطيرة.
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معنى المؤونة

المراد من الموؤونة ما ينفقه على نف�سه وعياله.

ومنها ما ي�سرفه في زياراته و�سدقاته وجوائزه و�سيافاته.

ومنها الحقوق الالزمة عليه بنذر اأو كّفارة.

اإليه  اأو �سّيارة، بل ما يحتاج  اأو كتب  اأثاث  اأو  اإليه من فر�س  ومنها ما يحتاج 

لتزويج اأولده، وغير ذلك مّما يعد من احتياجاته العرفّية.

مصرف الخمس 
يق�ّسم الخم�س �سّتة اأ�سهم، ثالثة منها لالإمام )في اأّيامنا(، وثالثة لل�سادة.  .1

و�سهم  Pالنبّي و�سهم  اهلل  �سهم  وي�سمل   ،Qالإمام �سهم   اأ- 

.Qالإمام 

اأبناء  و�سهم  الم�ساكين  و�سهم  الأيتام  �سهم  وي�سمل  ال�سادة  �سهم  ب- 

ال�سبيل، مّمن انت�سب بالأب اإلى عبد المطلب، وي�سترط فيهم الفقر.

�سهم الإمام و�سهم ال�سادة اأمرهما اإلى الحاكم ال�سرعّي، فال بّد من اإي�ساله   .2

اإليه، اأو �سرفه باإذنه واأمره.
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د بح� ��عتوم )1155 - 1212ه�( ��ب�لم

الح�سن  اإلى  ن�سبه  يرجع  اّلذي  مرت�سى،  ال�سّيد  بن  مهدي  محّمد  ال�سّيد  هو 

.Qالمثّنى بن الإمام الح�سن بن اأمير الموؤمنين

ولد ال�سّيد بحر العلوم في كربالء عام 1155هـ، في رعاية والده اّلذي كان من 

كبار علماء ع�سره.

اأنهى ال�سّيد المقّدمات وال�سطوح في �سّن مبكرة، ثّم در�س الخارج على والده، 

والوحيد البهبهاني، وال�سيخ يو�سف �ساحب الحدائق.

حيث  الأ�سرف،  بالنجف  ابتداأها  عديدة  �سفرات  العلوم  بحر  ال�سّيد  �سافر 

1186هـ، وبقي فيها حوالى  اإيران عام  اإلى  اأكابر علمائها، ثّم �سافر  در�س على 

�سبع �سنين، تتلمذ فيها على الفيل�سوف الإ�سالمّي الكبير ميرزا مهدي الأ�سفهاني 

بعدها  و�سافر  العلوم«،  »بحر لقب  على  منه  وحاز  والفل�سفة،  الكالم  علمّي  في 

اإلى مّكة المكرمة حيث اأقام فيها �سنتين، مخفيًا مذهبه، فاأ�سلح فيها المواقف، 

واأ�ّس�س بع�س المواقيت، وقبيل ارتحاله منها اأعلن مذهبه اأمام علماء مّكة اّلذين 

اأذعنوا له بالتفّوق.

المهيب  ال�ستقبال  كان  حيث  الأ�سرف،  النجف  اإلى  عاد  1195هـ  عام  وفي 

من اأبنائها، وت�سّدى في النجف للتدري�س، حيث تخّرج عليه تالميذ من اأفا�سل 

علماء ال�سيعة، منهم ال�سيخ اأحمد النراقي، وال�سيخ جعفر كا�سف الغطاء، وال�سّيد 

علّي الطباطبائي �ساحب الريا�س، وال�سّيد محّمد جواد العاملّي، �ساحب مفتاح 

الكرامة.

وبعد وفاة اأ�ستاذه الوحيد البهبهاني عمل ال�سّيد بحر العلوم جاهدًا على تركيز 
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مرجعّية تلميذه ال�سيخ جعفر اآل كا�سف الغطاء، حّتى ُنقل اأّنه اأجاز لأهله وذويه 

الحوزة  �سوؤون  واإدارة  التدري�س  اإلى  هو  وان�سرف  الكبير،  جعفر  ال�سيخ  تقليد 

ال�سريفة،  المقامات  وبناء  بالفقراء،  والهتمام  الأ�سرف،  النجف  في  العلمّية 

اأ�سياء  يملك  كان  واإن  �سي ء،  يملكه  ل  اّلــذي  للزاهد  مثاًل  حياته  كّل  في  وكــان 

كثيرة، فلم يكن ال�سّيد متق�ّسفًا في حياته، بل كان مترف اللبا�س، ح�سن الماأكل 

والم�سرب والم�سكن، ولكّنه كان مع ذلك كّله معروفًا بالقدا�سة، وال�سلوك الإلهّي 

اّلذي اأو�سله اإلى محّل ال�سرف والكرامة، فقد ذكر عاّمة من عا�سره اأو تاأّخر عنه 

اأّنه كان يفتح له باب ال�سحن ال�سريف والحرم الطاهر حينما يقبل عليهما قبيل 

الفجر، وا�ستهر على األ�سنة المترجمين له اأّنه كان يتحّدث مع اإمام الزمان| 

اأخرى  كرامات  عنه  نقل  وقد  ال�سهلة،  م�سجد  في  منها  اأح�سيت  منا�سبات  في 

كتظليله بالغمامة في ال�سيف الحاّر في طريق كربالء، حيث كان ب�سحبته جمع 

من اأجاّلء تالمذته.

توّفي ال�سّيد بحر العلوم �سنة 1212هـ، ودفن في النجف الأ�سرف، حيث اأ�سبح 

قبره مق�سدًا لأ�سحاب الحوائج.

كتاب  لليهود،  مناظراته  فــي  ر�سالة  الــرجــالــّيــة،  الــفــوائــد  م��وؤّل��ف��ات��ه: م��ن

الم�سابيح)1(.

)1( مقّدمة رجال ال�سّيد بحر العلوم من�سورات مكتبة ال�سادق طهران



 األمر بالمعروف

والنهي عن المنكر والدفاع

اأنيعّددالطالب�شروطوجوبالأمروالنهي. 1-

اأني�شرحمراتبالأمروالنهي. 2-

اأنيبّيناأق�شامالدفاع. 3-

اأنيتعّرفاإلىاأحكامالدفاع. 4-

أهداف الدرس

الدرس  الثاني والعشرون
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وجوب األمر والنهي

من  ووجوبهما  الفرائ�س.  تقام  وبهما  واأ�سرفها،  الفرائ�س  اأ�سمى  من  هما 

�سرورّيات الدين، وهو كفائّي، فلو قام به من به الكفاية �سقط عن الآخرين، و اإّل 

كان الكّل مع اجتماع ال�سروط تاركين للواجب.

شروط وجوبهما))(
وهياأمور:

بالمعروف  الجاهل  على  يجب  فال  للمنكر،  والناهي  للمعروف  الآمر  معرفة   .1

والمنكر.

اأن يحتمل تاأثير الأمر والنهي، فلو علم اأو اطماأّن بعدمه فال يجب، ول ي�سقط   .2

به عند  المعتّد  قوّيًا، فمع الحتمال  ولو كان  التاأثير  الظّن بعدم  الوجوب مع 

العقالء يجب.

)1( الإمام الخامنئي{: يجب اأن يكون الآمر والناهي عاِلمًا بالمعروف والمنكر، وعاِلمًا باأّن الفاعل يعرف ذلك 
اأي�سًا ومع ذلك يخالف عمدًا وبال عذر �سرعّي، واإّنما يجب عليه المبادرة اإلى الأمر والنهي فيما اإذا احتمل تاأثير 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حّق ذلك ال�سخ�س، وكان هو ماأمونًا في ذلك عن ال�سرر، مع مالحظة 

التنا�سب بين ال�سرر المتوّقع وبين اأهّمّية المعروف الماأمور به اأو المنكر المنهّي عنه، و اإّل فال يجب عليه.
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ا على ال�ستمرار، فلو علم منه الترك، �سقط الوجوب. اأن يكون العا�سي م�سرًّ  .3

اأن ل يكون في اإنكاره مف�سدة، نعم ل بّد من مراعاة الأهّمّية، فلو كان المنَكر   .4

ا من �سعائر الإ�سالم فيجب بذل النف�س دونه. يمحو بع�سً

مراتبهما

لالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، ل يجوز التعّدي عن مرتبة اإلى 

الأخرى مع ح�سول المطلوب في المرتبة الدانية، بل مع احتماله.

القلب: اأن يعمل عماًل يظهر منه انزجاره القلبّي من المنكر، واأّنه طلب منه  1.

والعبو�س،  العين،  كغم�س  درجــات  وله  المنكر،  وترك  المعروف  فعل  بذلك 

والنقبا�س في الوجه.

التاأثير  احتمال  مع  يجب  الأولــى  بالمرتبة  المق�سود  يح�سل  لم  لو  الل�شان:  2.

النتقال اإلى المرتبة الثانية، وهي الأمر والنهي ل�سانًا)1(.

اأّن المطلوب ل يح�سل بالمرتبتين ال�سابقتين وجب  اأو اطماأّن  اليد: لو علم   .3

النتقال اإلى الثالثة وهي اإعمال القدرة مراعيًا الأي�سر فالأي�سر)2(.

الإمـــام  - بـــاإذن  اإّل  يــجــوز  فــال  القتل  اأو  للجرح  مــوجــبــًا  الإنــكــار  كــان  لــو 
 

المع�سومQ، ويقوم في هذا الزمان الفقيه الجامع لل�سروط مقامه مع 

ح�سول ال�سروط.

عدم  ب�سبب  الدينّية  بتكاليفهما  يهتّمان  ل  اللذين  الأبوين  تجاه  �سلوكه  لالبن  ينبغي  اّلذي  الأ�سلوب  هو  ما  �س:   )1(
اعتقادهما الكامل بها؟

الإمام الخامنئي{: يجب عليه اأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر بل�سان ليِّن، مع المحافظة على احترامهما 

كوالدين.

الأخرى  المراتب  واأّما  بالل�سان،  والنهي  الأمر  يقت�سر على  الإ�سالمّية  الحكومة  الخامنئي{: في ظّل  الإمام   )2(
ين في القوات النتظامّية والق�سائّية. منهما فتقع على عاتق الم�سوؤولين المخت�سّ
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الدفاع 

وهوعلىق�شمين:

اأحدهما الدفاع عن بي�سة الإ�سالم.  .1

ثانيهما الدفاع عن نف�سه ونحوها.  .2

الق�ضم الأّول - الدفاع عن الإ�ضالم

لو غ�سي بالد الم�سلمين اأو ثغورها عدّو ُيخ�سى منه على بي�سة الإ�سالم وكيانه   .1

ول  والنف�س،  المال  بذل  من  ممكنة  و�سيلة  باأّي  الدفاع  الم�سلمين  على  وجب 

ي�سترط اإذن الإمام اأو نائبه)1(.

لو خيف على بالد الم�سلمين من ال�ستيالء ال�سيا�سّي اأو القت�سادّي الموؤّدي   .2

اإلى اأ�سرهم �سيا�سّيًا اأو اقت�سادّيًا وجب الدفاع ولو بالمقاومة ال�سلبّية، كعدم 

�سراء ب�سائع الأعداء، وترك ا�ستعمالها، وترك المعاملة معهم مطلقًا.

اأو التّجار الأجانب مخافة  لو كان في الروابط التجارّية بين الدول الأجنبّية   .3

التجارة  وحرمت  تركها  وجب  القت�سادّية  وحياتهم  الم�سلمين  �سوق  على 

المذكورة، وعلى العلماء والمراجع مع خوف ذلك تحريم اأمتعتهم وتجارتهم 

ح�سب اقت�ساء الظروف، ويجب على كاّفة الم�سلمين الجّد في قطعها.

الق�ضم الثاني- الدفاع عن النف�س 

ما  وماله  وحريمه  نف�سه  عن  والل�ّس  والمهاجم  المحارب  يدفع  اأن  لالإن�سان   .1

ا�ستطاع.

لو هجم عليه ل�ّس اأو غيره ليقتله ظلمًا يجب عليه الدفاع، ولو انجّر اإلى قتل   .2

فيجب  الخدم،  بل  الأقرباء  من  به  يتعّلق  من  على  هجم  لو  وكذا  المهاجم، 

)1( الإمام الخامنئي{: الدفاع الواجب عن الإ�سالم والم�سلمين ل يتوّقف على اإذن الوالدين، ولكن مع ذلك ينبغي 
له ال�سعي في تح�سيل ر�ساهما مهما اأمكن.
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الدفاع عنهم ولو انجّر اإلى قتل المهاجم.

لو هجم على حريمه؛ زوجة كانت اأو غيرها للتجاوز عليها وجب دفعه ولو انجّر   .3

دون  بما  حريمه  عر�س  على  هجم  لو  كذلك  الظاهر  بل  المهاجم،  قتل  اإلى 

التجاوز.

لو ُهجم على ماله يجوز الدفاع باأّي وجه ممكن.  .4

يجب على الأحوط في جميع ما ذكر اأن يت�سّدى للدفاع من الأ�سهل فالأ�سهل.  .5

يندفع  كــان  فــاإن  ذلــك،  فعل  الوجوه  من  بوجه  والتنبيه  بــالإنــذار  اندفع  فلو   .6

اقت�سر  باليد  اإّل  يندفع  لم  ولو  عليه.  اقت�سر  المخيف  والتهديد  بال�سياح 

عليها، اأو بال�سيف اقت�سر عليه. واإن لم يمكن اإّل بالقتل جاز بكّل و�سيلة.

لو لم يتعّد المدافع الحّد الجائز، واأ�ساب المهاجم نق�س في النف�س اأو الأموال   .7

كان هدرًا، ول �سمان على المعتدى عليه، ول دية اأو جرح، ولو تعّدى عن الحّد 

كان �سامنًا على الأحوط وجوبًا.
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من  ووجوبهما  الفرائ�س،  تقام  وبهما  واأ�سرفها،  الفرائ�س  اأ�سمى  من  هما 

ال�سريفة  والأخبار  العزيز  الكتاب  الحّث عليهما في  ورد  الدين، وقد  �سروّريات 

باأل�سنة مختلفة:

قـــال اهلل تعالـــى: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻڻ ڻ ڻ ۀ } )1(.
وعن الإمام الر�ساQ: »كانر�شولاهللPيقول:اإذااأّمتيتواكلت -

الأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرفلياأذنوابوقاعمناهلل«)2(.

 وعن النبي P: »اإّناهلل)عّزوجّل(ليبغ�ضالموؤمنال�شعيفالذيل -

دينله.

عن ينهى ل »ال���ذي قــال:  لــه؟  ديــن  ل  الــذي  ال�سعيف  الموؤمن  ومــا  فقيل: 

المنكر«)3(.

اأم��روا - اأّم��ت��يبخيرم��ا ت��زال »ل ــه قــال:  اأّن اأي�سًا -   - :P وعــن النبي 

لم ف��اإذا والتقوى, البّر على وتعاونوا المنكر, عن ونهوا بالمعروف

يفعلواذلكنزعتمنهمالبركات,و�ُشّلطبع�شهمعلىبع�ض,ولميكن

لهمنا�شرفيالأر�ضولفيال�شماء«)4(.

)1( �سورة اآل عمران، الآية 104.
)2( و�سائل ال�سيعة، ج16، باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...، ح5، �س120.

)3( م.ن، ح13، �س124.

)4( م.ن، ح18، �س125.
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وعن اأمير الموؤمنين Q، اأّنه خطب، فحمد اهلل، واأثنى عليه، ثّم قال:  -

المعا�شي, اإّنماهلكمنكانقبلكمحيثماعملوامن فاإّنه بعد, »اأّم��ا

ولمينههمالرّبانّيونوالأحبارعنذلك,واأّنهملّماتمادوافيالمعا�شي

فاأُْمُروا العقوبات, الرّبانّيونوالأحبارعنذلكنزلتبهم ولمينههم

بالمعروف,واْنَهواعنالمنكر,واعلموااأّنالأمربالمعروفوالنهيعن

بااأجاًل,ولنيقطعارزقاً«)1(. المنكرلنيقرِّ

)1( م.ن، ح7، �س121.



المكاسب والمتاجر

اأنيتعّرفالطالباإلىحكمبيعالعينالنج�شةوالمتنّج�شة. 1-

اأنيبّينحكمبيعالحيوانواآلتالحرام. 2-

اأني�شرححكمالبيعلأجلالحرام. 3-

اأنيحّددحكمت�شويرذواتالأرواح. 4-

أهداف الدرس

الدرس الثالث والعشرون
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التكّسب بالعين النجسة
الأحوط وجوبًا عدم جعل العين النج�سة عو�سًا في المعاو�سة. كاأن تكون ثمنًا   .1

في البيع واأجرة في الإجارة.

محّللة  منفعة  لها  كانت  لو  حّتى  النج�سة  العين  في  التك�ّسب  حرمة  ت�سري   .2

مق�سودة كالت�سميد في العذرة)1(.

التكّسب بالعين المتنّجسة
اإذا كانت العين المتنّج�سة قابلة للتطهير يجوز بيعها.  .1

اإذا كانت غير قابلة للتطهير فلها �سورتان:  .2

اأ- اإذا جاز النتفاع بها مع نجا�ستها، كال�سبغ المتنّج�س اّلذي ينتفع به 

للطالء وال�سابون المتنّج�س ونحوها، فيجوز بيعها.

بيعها،  يجوز  فال  طهارتها  على  متوّقفًا  بها  النتفاع  جواز  كان  اإن  ب- 

كالدب�س اإذا انح�سرت منفعته المحلَّلة بالأكل مثاًل.

)1( الإمام الخامنئي{: لو كان للعين النج�سة منفعة عقالئّية محّللة معتّد بها من قبيل ال�ستفادة منها في تغذية 
الحيوانات مثاًل ونحو ذلك، فال مانع من بيعه و�سرائه لذلك.
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بيع الحيوان 
يجوز بيع الهّرة ويحّل ثّمنها.  .1

يجوز بيع غير الهّرة من ال�سباع وكذا الح�سرات والم�سوخ اإذا كانت ذات منفعة   .2

محّللة مق�سودة عند العقالء)1(.

 بيع آالت الحرام 

يحرم بيع كّل ما كان اآلة للحرام بحيث كانت منفعته المق�سودة منح�سرة في 

الحرام. وكذا يحرم �سنعها واأخذ الأجرة عليها، بل يجب ك�سرها وتغيير هيئتها.

المعاملة ألجل الحرام
يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمرًا، والخ�سب – مثاًل - ليعمل �سنمًا ونحو   .1

ذلك، وذلك اإّما بذكر �سرفه في المحّرم واللتزام به في العقد، اأو اّتفاقهما 

العنب من »بعنيطّناً مثاًل:  العنب  ل�ساحب  الم�ستري  يقول  باأن  على ذلك 

لأعملهخمراً« فباعه)2(.

يحرم اإجارة الم�ساكن ونحوها لمن يعلم اأّنه ي�ستعملها في المحّرم.  .2

يخاف  بحيث  الم�سلمين  مع  الدين حال خالفهم  لأعــداء  ال�سالح  بيع  يحرم   .3

منهم عليهم، واأّما في �سائر الأحوال فالأمر موكول اإلى نظر الولّي الفقيه.

التصوير
من  المعمولة  كالتماثيل  والحيوان  الإن�سان  من  الأرواح  ذوات  تج�سيم  يحرم   .1

الأحجار والأخ�ساب والفلزات ونحوها)3(.

)1( الإمام الخامنئي{: ل يجوز بيع و�سراء ما يحرم اأكله من الأ�سماك لالأكل حّتى لمن ي�ستحّل اأكلها، ولكن لو كان 
لها منافع مق�سودة عند العقالء غير الأكل فيجوز بيعها و�سراوؤها لذلك.

)2( الإمام الخامنئي{: يجوز العمل في محّل يبيع الحالل والحرام ولكن بعمل مخت�ّس بالحالل، اإذا لم يعّد عمله 
تاأييدًا اأو ت�سجيعًا على الحرام، ول باأ�س باأخذ الأجرة على عمله ما لم يعلم با�ستمالها على الحرام.

)3( الإمام الخامنئي{: �سنع تمثال الإن�سان اأو �سائر الحيوانات ب�سورة كاملة مع التج�سيم ل اإ�سكال فيه في نف�سه.
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يجوز بيع المج�ّسمات، ويكره اقتناوؤها واإم�ساكها في البيت.  .2

اأو النق�س وغير  يجوز ت�سوير ذوات الأرواح من غير تج�سيم، �سواء بالر�سم   .3

ذلك، كما يجوز الت�سوير الفوتوغرافي والتلفزيوني المتعارف في ع�سرنا.

 الغناء
الغناء حرام فعله و�سماعه والتك�ّسب به.  .1

ة مطربة، تنا�سب مجال�س اللهو  الغناء هو مّد ال�سوت وترجيعه بكيفّية خا�سّ  .2

ومحافل الطرب واآلت اللهو والمالهي)1(.

ي�ستثنى من الحرمة ال�سابقة غناء المغّنيات في الأعرا�س، ول يترك الحتياط   .3

الوجوبي بالقت�سار على زّف العرائ�س والمجل�س الُمعّد لّه )للن�ساء فقط(، ل 

مطلق المجال�س)2(.

 معونة الظالم 

معونة الظالمين في ظلمهم بل في كّل محّرم حرام، اأّما في غير المحّرمات 

فيجوز اإّل في حالتين:

اإذا عّد من اأعوانهم.  .1

اإذا كان ذلك موجبًا لتقوية �سوكتهم.  .2

 السحر
يحرم عمل ال�سحر وتعليمه وتعّلمه والتك�ّسب به)3(.  .1

)1( الإمام الخامنئي{: الغناء هو مّد ال�سوت وترجيعه بكيفية لهوّية م�سّلة عن �سبيل اهلل
الغناء المحّرم وهو ما يكون بكيفّية لهوّية م�سّلة عن �سبيل اهلل، بين  الإمام الخامنئي{: ل فرق في حرمة   )2(

مجل�س زفاف العرو�س وغيره.

)3( الإمام الخامنئي{: الألعاب التي تعتمد على ال�سرعة وخّفة اليد اإذا لم تكن من ال�سعوذة فال تدخل في ال�سحر 
ول مانع منها.
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المراد بال�سحر ما يعمل من كتابة اأو تكّلم اأو دخنة اأو ت�سوير اأو نفث اأو عقد   .2

ونحو ذلك مّما يوؤّثر في بدن الم�سحور اأو قلبه اأو عقله.

الجّن  واإح�سار  المالئكة،  با�ستخدام  ي�سّمى  ما  الحرمة  في  بال�سحر  يلحق   .3

وت�سخيرهم، واإح�سار الأرواح وت�سخيرها واأمثال ذلك)1(.

ّ الغش 

يحرم الغ�ّس بما يخفى في البيع وال�سراء، كخلط اللبن بالماء ونحو ذلك من 

دون اإعالم، ولكن ل يف�سد المعاملة، بل يوجب الخيار للطرف بعد الّطالع)2(.

عمل الواجب 

�سهر  و�سوم  اليومّية  كالفرائ�س  عينًا  فعله  ما يجب  الأجرة على  اأخذ  يحرم 

على  ما وجب  نعم  المّيت،  كتغ�سيل  وجوبًا  الأحوط  على  كفائّيًا  ولو  بل  رم�سان، 

الة عن المّيت فيجوز فيه اأخذ الأجرة)3(. غيره ول ُيعتبر فيه المبا�سرة كال�سَّ

تعلُّم أحكام التجارة

يجب على كّل من يبا�سر التجارة و�سائر اأنواع التك�ّسب تعّلم اأحكامها؛ ليعرف 

�سحيحها من فا�سدها.

)1( الإمام الخامنئي{: علم ال�ّسْحر حراٌم �سرعًا، وكذا تعّلمه اإّل اإذا كان لغر�س. عقالئي وم�سروع. واأّما اإح�سار 
الأرواح والمالئكة والجّن فعلى فر�س �سّحته و�سدقه يختلف باختالف الموارد والو�سائل والأغرا�س.

)2( الإمام الخامنئي{: يلحق بالغ�ّس في البيع الغ�ّس في المتحانات ونحوها، فيحرم فعله.
)3( الإمام الخامنئي{: تغ�سيل المّيت الم�سلم من العبادات الواجبة كفائّيًا، فال يجوز اأخذ الأجرة على نف�س عمل 

التغ�سيل، نعم يجوز اأخذ الأجرة على مقّدمات العمل كالح�سور اإلى المكان الفالني اأو نفقات الذهاب والإياب.
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اللعب بآالت التسلية )استفتاءات اإلمام الخامنئي{(
ال��ورق؟وهليجوزاللعببها ب��اآلتالت�شليةومنها �ض1:ماهوحكماللعب

للت�شليةومندونرهان؟

كان  واإن  مطلقًا  �سرعًا  حرام  القمار  اآلت  من  عرفًا  يعّد  بما  اللعب  ج: 

اللعب للت�سلية ومن دون رهان)1(.

�ض2:ماهوحكماللعبباآلتالقماركالورقونحوهعلىاآلةالكمبيوتر؟

ج: حكمها حكم اللعب باآلت القمار)2(.

)1( اأجوبة ال�ستفتاءات، ج 2، �س 16.
)2( م.ن.ج2، �س19.
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ما : �لأعمال ��مح�م

1 .ال�شعبذة: وهي اإراءة غير الواقع واقعًا، ب�سبب الحركة ال�سريعة.

2 .الكهانة: وهي الإخبار بالغيب اعتمادًا على الجاّن اأو غيره اأو بزعم اأّنه يعرف 

الأمور بمقّدمات وا�سباب ي�ستدّل بها على مواقعها.

ة، دون الرجوع  3 .القيافة: وهي اإلحاق بع�س النا�س ببع�س تبعًا لعالمات خا�سّ

اإلى قواعد ال�سرع التي ُجعلت ميزانًا لالإلحاق وعدمه، من الفرا�س وعدمه.

4.التنجيم: وهو الإخبار - على �سبيل البت والجزم - عن حوادث الكون م�ستندًا 

هذا  في  تاأثيرها  معتقدا�س  الكوكبية،  والت�سالت  الفلكّية  الحركات  اإلــى 

العالم على نحو ال�ستقالل، اأو ال�ستراك مع اهلل - تعالى - فلي�س كّل تنجيم 

حرامًا، فبع�سه حالل، كما لو كان تاأثير النجوم باإعطاء اهلل اإّياها ب�سرط اأن 

يكون عن دليل قطعي، ولي�س منه الإخبار عن الخ�سوف والك�سوف ونحوهما، 

مّما هو تابع لقواعد فلكّية معّينة.



البيع

شروط المتبايعين - أحكام الخيارات

اأنيعّددالطالب�شروطالمتبايعين. 1-

اأنيبّين�شروطالعو�شين. 2-

اأني�شرحاأق�شامالخيارات. 3-

اأنيعّرفالنقدوال�شلفوالن�شيئة. 4-

أهداف الدرس

الدرس الرابع والعشرون
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البيع
يتحّقق البيع بالإيجاب والقبول باأّي لغة كانا، وكذا يتحّقق بالمعاطاة، �سواء   .1

في ذلك الحقير والخطير)1(.

لو قب�س الم�ستري ما ابتاعه بالعقد الفا�سد لم يملكه، وكان م�سمونًا عليه، اإّل   .2

اإذا كان كّل منهما را�سيًا بت�سّرف الآخر فيما قب�سه ولو مع ف�ساد المعاملة.

شروط المتبايعين 

وهياأمور:

البلوغ، فال ي�سّح بيع ال�سغير الأ�سياء الخطيرة اإذا كان م�ستقالًّ في اإيقاعه،   .1

ز في الأ�سياء  حّتى لو كان ممّيزًا اأو كان باإذن الولّي، نعم ي�سّح البيع من المميِّ

الي�سيرة مّما جرت عليها ال�سيرة.

العقل، فال ي�سّح بيع المجنون.  .2

الق�سد، فال ي�سّح بيع غير القا�سد كالهازل، والغالط، وال�ساهي.  .3

)1( الإمام الخامنئي{: ل فرق بين المعاملة العقدّية والمعاملة المعاطاتّية في اللزوم.
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البيع من  ترِك  ِمْن  الخائف  به  والمراد  الُمكَره،  البيع من  يقع  الختيار، فال   .4

يكون  مّمن  غيره  على  اأو  عليه،  حرج  اأو  �سرر،  باإيقاع  له  الغير  تهديد  جهة 

ب�سبب  البيع  اإلى  الم�سّطر  من  المعاملة  ت�سّح  نعم  وولده،  كعياله  به  متعّلقًا 

حاجته ونحوها)1(.

كونهما مالكين للت�سّرف، فال تقع المعاملة من غير المالك اإذا لم يكن وكياًل   .5

عنه اأو و�سّيًا اأو ولّيًا عليه، ول تقع من المحجور عليه ل�سفه اأو فل�س ونحوهما)2(.

المفل�س  الغرماء عقد  اأو  ال�سفيه،  الولّي عقد  اأو  المالك عقد غيره،  اأجاز  لو   .6

�سّح البيع ولزم.

شروط العوضين 

ُيعتبرفيالعو�شيناأمور:

العو�سين،  باأحدها في  العّد  اأو  الوزن  اأو  بالكيل  رًا  تعيين مقدار ما كان مقدَّ  .1

بيعه  تعارف  فيما  اإّل  تقديره  يكون  ما  بغير  والتقدير  الم�ساهدة  تكفي  فال 

الظرف،  في  المحرزة  المائعات  من  وكثير  وال�سعير  التبن  مثل  بالم�ساهدة، 

اأّما الأرا�سي فالظاهر عدم كفاية الم�ساهدة فيها.

لها  وتختلف  القيمة  بها  تتفاوت  اّلتي  واأو�سافهما  العو�سين  جن�س  معرفة   .2

الرغبات، وذلك اإّما بالم�ساهدة اأو التو�سيف الرافع للجهالة.

كون الِعَو�سين ملكًا طلقًا، فال يجوز بيع الأ�سماك قبل ا�سطيادها ونحوها.  .3

القدرة على الت�سليم، فال يجوز بيع الطير المملوك اإذا طار في الهواء اإذا لم   .4

يكن الم�ستري قادرًا على ت�سلُّمه.

وغيرهما،  وال�سراء  البيع  من  المعاملة  اإلى  ال�سطرار  ي�سّر  ل  الفقهّية  الناحية  من  الخامنئي{:  الإمام   )1(
الم�سحوبة بالر�سا وطيب الخاطر ب�سّحتها ونفوذها، ولكّن الواجب الأخالقّي والإن�سانّي يفر�س على الطرف 

الآخر باأن ل ي�ستغّل في ذلك ظروف الم�سطّر.

)2( الإمام الخامنئي{: لو ثبت اأّن البائع كان ممنوعًا من البيع حينه من اأجل حجز اأمواله بحكم الحاكم، اأو اأّنه مع 
كونه ذا اليد لم يكن مالكًا للمبيع، بل كان المبيع مّما يحّق للحاكم اأن ي�سادره كان حكم الم�سادرة المتاأّخر عن 

البيع �ساماًل للمبيع، ويحكم معه ببطالن بيعه ال�سابق.
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الخيارات 

الخيارحّقيقت�شيال�شلطنةعلىف�شخالعقد.

الخيارات اأق�ضام:

لم  ما  المعاملة  ف�سخ  الخيار في  فللمتبايعين  البيع  وقع  فاإذا  المجل�س،  خيار   .1

يفترقا، فاإذا افترقا ولو بخطوة، وتحّقق بها الفتراق عرفًا �سقط الخيار من 

الطرفين)1(.

اأّيام من حين  اإلى ثالثة  الخيار  له  ثبت  ا�سترى حيوانًا  الحيوان، فمن  خيار   .2

العقد.

خيار ال�سرط، اأي الثابت بال�ستراط في �سمن العقد، ويجوز جعله للمتبايعين   .3

اأو لأحدهما اأو لثالث.

خيار الغبن، وهو فيما اإذا باع بدون ثمن المثل اأو ا�سترى باأكثر منه مع الجهل   .4

بالقيمة، فللمغبون خيار الف�سخ، وي�سترط فيه اأن يكون التفاوت بما ل يت�سامح 

فيه في مثل هذه المعاملة، وت�سخي�س ذلك موكول اإلى العرف)2(.

خيار التاأخير، ويكون اإذا تحّققت اأمور ثالثة:  .5

اأ- لو باع �سيئًا ولم يقب�س تمام الثمن.

ب- لم ي�سّلم المبيع اإلى الم�ستري.

)1( �س: ا�سترى �سخ�س عقارًا وقد دفع اإلى البائع مبلغًا بعنوان عربون، وبعد ثالث �ساعات قام البائع بف�سخ البيع ولم 
ي�سّلم العقار اإلى الم�ستري فما هو الحكم؟

الإمام الخامنئي{: اإذا كان ف�سخه بعد التفّرق من مجل�س البيع ومن دون ثبوت �سي ء من الموجبات ال�سرعّية لخيار 

الف�سخ فف�سخه باطل ول اأثر له، و اإّل فيحكم ب�سّحته ونفوذه.

)2( الإمام الخامنئي{: مجّرد ارتفاع القيمة بعد تحّقق العقد لي�س ميزانًا للغبن الموجب للخيار، بل الميزان هو 
ح�سول الغبن بالن�سبة اإلى القيمة العادلة يوم البيع، فلو باع اأو ا�سترى باأزيد اأو باأقّل من قيمتها بما ل يت�سامح به 

عادة بنظر العرف، كان له الخيار.

- ل فرق في ثبوت خيار الغبن بين الم�سلم وغيره.
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ثالثة  البيع  يلزم  فحينئٍذ  العو�سين،  اأحد  ت�سليم  تاأخير  ي�سترط  لم  ج- 

اأيام، فاإن جاء الم�ستري بالثمن فهو اأحّق بال�سلعة، و اإّل فللبائع ف�سخ 

المعاملة.

خيار الروؤية، وهو فيما اإذا ا�سترى �سيئًا مو�سوفًا غير م�ساَهد، ثّم وجده على خالف   .6

اإذا وجده على خالف ما راآه �سابقًا، فيكون له خيار الف�سخ،  ذلك الو�سف، وكذا 

ومورد هذا الخيار هو بيع و�سراء العين ال�سخ�سّية الغائبة عنهما حين البيع.

خيار العيب، وهو فيما اإذا وجد الم�ستري في المبيع عيبًا، اأو البائع في الثمن   .7

المعّين عيبًا فُيخّير بين الف�سخ اأو الإم�ساك بالأر�س)1(.

وتالحظ  - معيبًا  يقّوم  ثّم  �سحيحًا،  ال�سيء  يقّوم  اأن  الأر�ــس:  اأخذ  كيفّية 

الن�سبة بينهما، ثّم ينق�س من الثمن الم�سّمى بتلك الن�سبة.

النقد والنسيئة والسلف 

البيععلىاأق�شامثالثة:

1. نقد: ويكون بالثمن الحاّل والمثمن الحاّل.

المبيع  للبائع بعد ت�سليم  الثمن يجوز  تاأجيل  البيع من دون ا�ستراط  فلو وقع 

مطالبة الم�ستري بالثمن في اأّي وقت.

ن�شيئة: ويكون ب�سراء المبيع بثمن موؤّجل، ول يجب على الم�ستري دفعه قبل   .2

الأجل واإن طولب.

�شلف: ويكون ب�سراء كّلي موؤّجل بثمن حاّل.  .3

واإذا حّل الأجل ولم يتمّكن البايع من اأداء المبيع يتخيَّر الم�ستري بين ف�سخ 

البيع وال�سبر اإلى اأن يتمّكن البايع من الأداء)2(.

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا تبّين بعد العقد اأّن المبيع كان ممنوع النتقال ر�سمّيًا اإلى الغير، وكان ذلك مّما ُيعتبر 
عيبًا عرفًا فيوجب الخيار للم�ستري.

)2( الإمام الخامنئي{: ل مانع من بيع و�سراء ال�سلع نقدًا ب�سعر ون�سيئة ب�سعر اأزيد، كما ل باأ�س اإذا كانت المعاملة 
ب�سورة الن�سيئة ودفع الثمن بالأق�ساط، ولي�ست مثل هذه المعاملة ربوّية.
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حكل ��غة�ب 

هو ال�ستيالء على ما للغير من مال اأو حّق عدوانًا، وهو من اأفح�س الظلم، وقد   .1

تطابق العقل والنقل كتابًا و�سّنة واإجماعًا على حرمته)1(.

يجب على الغا�سب رّد المغ�سوب اإلى المغ�سوب منه اأو ولّيه، واإن تلفت العين   .2

المغ�سوبة يجب عليه دفع ال�سمان. وذلك بمثله اإن كان مثلّيًا وبقيمته اإن كان 

قيمّيًا.

تعيين القيمّي والمثلّي موكول اإلى العرف. والظاهر اأّن الم�سنوعات بالمكائن   .3

مثلّيات اأو بحكمها.

)1( الإمام الخامنئي{: اأموال الدولة ولو كانت غير اإ�سالمية تعتبر �سرعًا ملكًا للدولة، ويتعامل معها معاملة الملك 
المعلوم مالكه، ويتوّقف جواز الت�سّرف فيها على اإذن الم�سوؤول اّلذي بيده اأمر الت�سّرف في هذه الأموال. وهذا 

راأي الإمام الخميني} اأي�سًا.





أنواع المعامالت )1(

القرض، الربا، اإلجارة، الدَّين

اأنيتعّرفالطالباإلىحكمالربا. 1-

اأنيعرفاأهماأحكامالإجارة. 2-

ينوالقر�ض. 3- اأنيتبّينالفرقبينحكمالدِّ

أهداف الدرس

الدرس الخامس والعشرون
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وهوتمليكمالل�شخ�ضاآخربال�شمان,باأنيكونعلىعهدتهاأداوؤهبنف�ض

ذلكالمالاأوبمثلهاأوقيمته.

خفت  وكّلما  الحاجة،  مع  كراهته  وتخّف  الحاجة،  عدم  مع  القترا�س  يكره   .1

الحاجة ا�ستّدت الكراهة، نعم ربما وجب لو توّقف عليه حفظ النف�س ونحوه.

القر�س عقد لزم، فلي�س للمقر�س ول للمقتر�س ف�سخه.  .2

الربا
حرمة الربا ثابتة بالكتاب وال�سّنة والإجماع، بل ل يبعد كونها من �سرورّيات   .1

الدين)1(.

الربا ق�سمان:  .2

الأّول- قر�ضي:

 وهو �سرط الزيادة على المال المقتَر�س من قبل المقِر�س. نعم يجوز الزيادة 

بدون �سرط بل ي�ستحّب ذلك للمقتر�س.

ياأخذه  اّلذي  والربا  وولده،  الوالد  بين  القر�سي  الربا  با�ستثناء  عام،  بوجه  حرام  الربا  الخامنئي{:  الإمام   )1(
الم�سلم من الكافر غير الذّمّي، وكذا الربا بين الزوج وزوجته.
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يجوز القترا�س مّمن ل ُيقر�س اإّل بالزيادة كالبنك، مع عدم قبول ال�سرط  -

على نحو الجّد، وقبول القر�س فقط)1(، ول يحرم اإظهار قبول ال�سرط من 

دون جّد وق�سد حقيقي، في�سّح القر�س ويبطل ال�سرط من دون ارتكاب 

الحرام؛ لأّن دفعه اإّنما يكون على وجه الإكراه.

الثاني- معاملّي:

 وهو بيع اأحد المثلين من المكيل والموزون بالآخر مع زيادة مطلقًا، كبيع كيلو 

من قمح بكيلو ون�سف منه اأو بكيلو منه ودرهم، ويلحق بالبيع في الحرمة �سائر 

المعامالت كال�سلح ونحوه.

�ضروط الربا المعاملي

ي�شترطفيالرباالمعاملياأمران:

واإن  جن�سًا،  مّتحدين  �سيئين  بين  التفا�سل  يجوز  فال  عرفًا،  الجن�س  اّتحاد   .1

اختلفا و�سفًا، كبيع كيلو اأرز بو�سف مّعين بكيلوين بو�سف اأرداأ منه.

كون العو�سين من المكيل اأو الموزون، فما يباع بالعدد مثاًل ل ربا فيه.  .2

اإلجارة
لالإجارة �سورتان :  .1

اأ- اأن تتعّلق بعين مملوكة كالدار، فتفيد تمليك منفعتها بالعو�س.

ب- اأن تتعّلق بالنف�س، كاإجارة الحّر نف�سه لعمل، فتفيد غالبًا تمليك عمله 

للغير باأجرة مقّررة.

عقد الإجارة لزم من الطرفين ل ينف�سخ اإّل بالتقايل اأو الف�سخ مع الخيار.  .2

)1( الإمام الخامنئي{: يكفي في رفع الحرمة اأن ل ينوي دفع الفائدة ولو كان يعلم اأّنه �سي�سطّر اإلى دفعها.
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شروط اإلجارة

ي�سترط في �سّحة الإجارة:

1. اأن يكون المتعاقدان:

بالغين. اأ.   

عاقلين. ب.   

قا�سدين. ج.   

مختارين. د.   

غير محجور عليهما بفل�س اأو �سفه اأو نحوهما. هـ.   

2. اأن تكون العين الم�ضتاأجرة:

معّينة. اأ.   

معلومة اإّما بالم�ساهدة اأو بذكر الأو�ساف. ب.   

مقدورة الت�سليم. ج.   

قابلة لالنتفاع بها مع بقاء عينها. د.   

مملوكة اأو م�ستاأجرة. هـ.   

جائزة النتفاع بها. و.   

3. اأن تكون المنفعة:

مباحة. اأ.   

متمّولة. ب.   

معّينة. ج.   

معلومة. د.   
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4. اأن تكون الأجرة:

معلومة. اأ.   

معّينة المقدار. ب.   

الَدين

ين مال كّلي ثابت في ذّمة �سخ�س اآخر ب�سبب من الأ�سباب، كالقر�س اأو  الدَّ

التلف.

اأحكام الَدين

الَدين نوعان:  .1

اأ- حاّل، ويحّق فيه للدائن مطالبة المدين، ويجب على المدين اأداوؤه مع 

التمّكن والي�سار في كّل وقت.

ب- موؤّجل، ول يحّق فيه للدائن مطالبته اإّل بعد انق�ساء المّدة المقّررة.

ين ل موت الدائن. ين الموؤّجل بموت المدين قبل حلول اأجل الدَّ يحّل الدَّ  .2

ين ومطالبة الدائن ال�سعي في اأدائه بكّل  يجب على المدين عند حلول اأجل الدَّ  .3

و�سيلة ولو ببيع اأمواله، بل يجب بالتك�ّسب الالئق.

ي�ستثنى من ذلك بيع دار �سكناه وثيابه المحتاج اإليها ولو للتجّمل، وما يركبه   .4

بيته  و�سرورّيات  اإليها،  واحتاج  ذلك  �ساأنه  من  كان  اإذا  وغيرها  �سيارة  من 

بح�سب حاله و�سرفه.

يحرم على الدائن الت�سييق على المدين المع�سر بالمطالبة بل يجب اأن ُينظره   .5

اإلى ي�ساره.
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����لخ �لأنة�اري )1214 - 1281ه�(

هو ال�سيخ مرت�سى بن محّمد اأمين الأن�ساري.

ولد رحمه اهلل في مدينة دزفول في اإيران عام 1214هـ من اأب رفيع ال�سرف 

واأّم عظيمة كانت ل تر�سعه اإّل وهي متطّهرة.

در�س في اأوائل عمره ال�سريف في بلده ثّم ارتحل وهو في �سّن الثامنة ع�سرة مع 

اأبيه لزيارة العتبات المقّد�سة في العراق، وفي كربالء زار ال�سّيد المجاهد اّلذي 

كان زعيم الحوزة العلمّية، ودار نقا�س علمّي تدّخل فيه ال�سيخ ال�ساب مرت�سى 

الأن�ساري، وا�ستطاع اأن يبّدل راأي ال�سّيد المجاهد اّلذي اأ�سّر على بقاء ال�سيخ 

النجف،  اإلى  مّدة  بعد  غادر  ثّم  العلماء،  �سريف  وعلى  عليه  ليدر�س  العراق  في 

حيث ح�سر در�س ال�سيخ مو�سى بن ال�سيخ جعفر كا�سف الغطاء. ثّم عاد اإلى اإيران 

ليتجّول في ربوعها م�ستفيدًا من علمائها، فحّط في كا�سان اأربعة اأعوام، تتلمذ 

}، ثّم ارتحل ال�سيخ اإلى النجف الأ�سرف  فيها على الفا�سل اأحمد النراقي 

حيث ح�سر عند ال�سيخ �ساحب الجواهر، ويقال اإّن ح�سوره كان تيّمنًا ل تلمذة، 

وقبيل وفاة �ساحب الجواهر اجتمع اأهل الحّل والعقد من العلماء حوله يتدّبرون 

اأمور المرجعّية العاّمة بعده، ف�ساأل عن ال�سيخ الأن�ساري وطلب اإح�ساره، فحينما 

ح�سر اأخذ �ساحب الجواهر يده، وقال: الآن طاب لي الموت... هذا مرجعكم من 

بعدي. وبعد وفاة �ساحب الجواهر تفاجاأ النا�س حينما رف�س ال�سيخ الأن�ساري 

المرجعّية العلمّية، وبّين �سبب رف�سه باأّن تقليد الأعلم واجب، واأّنه كان قد تعّرف 

فيما م�سى في كربالء على عالم كان اأدّق منه فهمًا، وكان قد نال اأ�سمى مراتب 

الجتهاد وذهب اإلى اإيران.
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لأمــور  الت�سّدي  اإلــى  اإيــاه  داعيًا  ال�سابق،  زميله  الأن�ساري  ال�سيخ  فرا�سل 

باأّن  ر�سالته  على  اأجــاب  )المازندراني(  العلماء  �سعيد  زميله  لكّن  المرجعّية، 

اأعلم مّني،  اأّما الآن فاأنت  معلومات ال�سيخ الأن�ساري عنه �سحيحة فيما �سبق، 

وبعدها  والمرجعّية،  الزعامة  اأمــور  وت�سّلمك  تقليدك  الطائفة  على  فالواجب 

ذهب ال�سيخ الأن�ساري ملتاذًا ب�سريح اأمير الموؤمنين يت�سّرع لحفظه من الزلل، 

فاقوا  تالميذ  الأن�ساري  ال�سيخ  ج  خرَّ وقد  لالإمامّية.  الأعلى  المرجع  ولي�سبح 

الألف، فيهم خم�سماية مجتهد مطلق، منهم الميرزا ال�سيرازي والمحّقق الر�ستي 

والمحّقق الخرا�ساني �ساحب الكفاية.

في  ووري  حيث  الأ�سرف،  النجف  في  1281هـ  عام  الأن�ساري  ال�سيخ  توّفي 

.Q مثواه الأخير في جوار مولنا اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب

منموؤّلفاته: الر�سائل، المكا�سب، الق�ساء وال�سهادات، الطهارة)1(.

)1( مقّدمة المكا�سب تحقيق كالنتر



أنواع المعامالت )2(

اللقطة، الوكالة، الهبة، الوقف، الوصيّة، النذر

اأنيبّينالطالباأنواعاللقطةويعرفحكمكلواحد.. 1-

اأنيتعّرفاإلىالوكالة. 2-

اأنيمّيزبينالهبةوال�شدقة. 3-

اأنيتعّرفاإلىاأحكامالوقفوالنذر. 4-

أهداف الدرس

الدرس السادس والعشرون
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واليد  جل  بالرِّ ُيعتبر في �سدق لقطة غير الحيوان  الأخذ واللتقاط، فالدفع   .1

ر ال�سي ء لقطة. من غير اأخذ ل ي�سيِّ

ُيعتبر في هذا النوع ال�سياع من المالك، فال بّد في ترّتب اأحكامها من اإحراز   .2

ال�سياع.

3. اللقطة على نوعين:

ة. الأّول: اأن تكون قيمتها دون الدرهم )2.52 غرامًا( من الف�سّ

حكمها:

اأ- يجوز تمّلكها في الحال من دون تعريف وفح�س عن مالكها.

ب- اإن جاء مالكها وكانت باقية دفعها اإليه.

ج- واإن جاء مالكها وكانت تالفة بعد اأن تمّلكها لم ي�سمنها.

الثاني:اأن تكون قيمتها درهمًا اأو اأزيد.

حكمها: اأّنه يجب عليه تعريفها والبحث عن �ساحبها، ووجوب التعريف فورّي 

على الأحوط وجوبًا. فاإن لم يظفر به فهنا �سورتان:

اأ- اإن كانت لقطة الحرم فيتخّير بين اأمرين:
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الت�سّدق بها مع ال�سمان .  -

حفظها لمالكها بال �سمان .  -

ب- اإن كانت لقطة غير الحرم فيتخّير بين ثالثة اأمور:

تمّلكها مع ال�سمان .  -

الت�سّدق بها مع ال�سمان.   -

اإبقاوؤها من غير �سمان .  -

الياأ�س  اإذا ح�سل  فيما  التعريف  وي�سقط  كاملة،  �سنة  الواجب  التعريف  مّدة   .4

قبل تمام ال�سنة، ويتخّير بين حفظها لمالكها والت�سّدق بها في لقطة الحرم، 

والأحوط وجوبًا ذلك في لقطة غير الحرم)1(.

الوكالة
الوكالة هي تفوي�س اأمٍر اإلى الغير ليعمل له خالل حياته، اأو اإرجاع تم�سية اأمر   .1

من الأمور له حال حياته.

تتحّقق الوكالة بكّل ما دّل على المق�سود ال�سابق ولو كان بالمعاطاة.  .2

الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل عزل نف�سه مطلقًا، وللموّكل اأن يعزله   .3

لكّن انعزاله بعزله م�سروط ببلوغه اإياه.

الهبة
الهبة هي تمليك عين مّجانًا ومن غير عو�س.  .1

الهبة عقد يحتاج اإلى اإيجاب وقبول، وتتحّقق بالمعاطاة.  .2

ي�سترط في �سّحة الهبة قب�س الموهوب له ولو في غير مجل�س العقد، ولو مات   .3

)1( الإمام الخامنئي{: مع الياأ�س من العثور على �ساحبها �سقط وجوب التعريف، ويجب عليه الت�سّدق به على 
الفقراء باإذن الحاكم ال�سرعّي على الأحوط وجوبًا.



229

ا(
(
ت 

ال
م
عا

ّ
� 
ا

و�
�أن

الواهب بعد العقد وقبل القب�س بطل العقد، وانتقل الموهوب اإلى ورثته، وكذا 

لو مات الموهوب له.

اإذا تّمت الهبة يجوز للواهب الرجوع فيها ما دامت العين باقية، اإّل اإذا كانت   .4

لذي رحم، اأبًا كان اأو اأمًا اأو ولدًا اأو غيرهم، اأو كانت الهبة معّو�سة، اأو كانت 

بق�سد القربة هلل تعالى، فلي�س للواهب الرجوع في هبته)1(.

الوقف 
فيه  وتعتبر  كثير،  ف�سل  وفيه  المنفعة)2(،  وت�سبيل  العين  تحبي�س  هو  الوقف   .1

ال�سيغة، وهي كّل ما دّل على اإن�ساء المعنى المذكور، ول تعتبر فيها العربّية 

ول الما�سوّية)3(.

ُيعتبر في وقف الم�سجد ق�سد عنوان الم�سجدّية.  .2

لي�س للواقف بعد تمام الوقف التغيير في الموقوف عليه، كما اأّنه ل يجوز تغيير   .3

الوقف واإبطال ر�سمه واإزالة عنوانه ولو اإلى عنوان اآخر.

الوصّية))(
اأموال  من  عنده  ما  اإي�سال  عليه  يجب  الموت  اأمــارات  لالإن�سان  ظهرت  اإذا   .1

النا�س اإلى اأربابها، وكذا اأداء ما عليه من الفرائ�س، بل يجب عليه اأن يو�سي 

اأن ُي�ستاأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنّية مّما ي�سح فيها ال�ستنابة، اإن 

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا كان وهب �سخ�س كّل اأمواله اإلى اأحد اأبنائه فقط مّما يوؤّدي اإلى اإثارة الفتنة والخالف 
بين الأبناء فال يجوز.

)2( اأي جعلها في �سبيل اهلل.
)3( الإمام الخامنئي{: ل ي�سترط في الوقف اإن�ساوؤه باللفظ، اإذ يمكن اأن يتحّقق بالمعاطاة، كما اأّنه ل ي�سترط في 

اإن�سائه باللفظ اأن تكون �سيغة الوقف باللغة العربّية.

)4( �س: هل يجوز للمو�سي اأن يعّين اأحدًا من غير ورثته كو�سي له؟ وهل يحّق لأحد اأن يعار�س ذلك؟
الإمام الخامنئي{: انتخاب وتعيين الو�سّي من بين من يراه المكّلف �سالحًا لذلك موكول اإلى نظر �سخ�سه، ول 

مانع من اأن يعّين اأحدًا من غير ورثته و�سّيًا لنف�سه، ول يحّق للورثة العترا�س على ذلك.
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لم يكن له ولّي يق�سيها عنه.

ي�سترط في نفوذ الو�سّية اأن ل تكون في الزائد على الثلث اإّل اإذا اأجاز الورثة.  .2

الروح،  فيه  دام  ما  عنها  يرجع  اأن  فله  المو�سي،  طرف  من  جائزة  الو�سّية   .3

وتبديلها من اأ�سلها اأو كيفّيتها)1(.

النذر
النذر هو اللتزام بعمل هلل تعالى على نحو مخ�سو�س.  .1

ي�سترط في النذر ال�سيغة، وهي ما كان مفادها جعل فعل اأو ترك على ذّمته هلل   .2

بيتهالحرام«)2(. لحجِّ
ُ
ّليركعتيناإنوّفقنياهلل �شَ

ُ
ْناأ

َ
اأ تعالى، نحو »هلِلعليَّ

شروط النذر
1. ي�سترط في الناذر:

اأ- البلوغ .

ب- العقل .

ج- الختيار.

د- الق�سد.

ي�سترط في انعقاد نذر الزوجة اإذن الزوج)3(.  .2

)1( الإمام الخامنئي{: يجب على مّدعي الو�سّية اإثباتها بالطرق ال�سرعّية فاإذا ثبتت فاإن كانت بمقدار ثلث التركة 
اأو اأقّل من ذلك وجب العمل على طبقها، ول اأثر بعد ذلك لإنكار الورثة ول تاأثير لعترا�سهم.

)2( الإمام الخامنئي{: اإذا قال الناذر: »“هلل علّي نذر«”. �سّح نذره، وتكون كلمة )النذر( المذكورة في ال�سيغة 
زائدة.

)3( الإمام الخامنئي{: ل ُيعتبر اإذن الزوج للزوجة المنقطعة في النذر. ومع كون الزوج بالدائم غائبًا ل ُيعتبر 
اإذنه في نذر الزوجة.
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ي�سترط في متعّلق النذر:  .3

اأ- اأن يكون مقدورًا للناذر.

ب- اأن يكون راجحًا ي�سّح التقّرب به.

ج- انتفاء الحجر عنه.

كّفارة حنث النذر

هي نف�س كّفارة الإفطار يومًا من �سهر رم�سان عمدًا)1(.

)1( الإمام الخامنئي{: كّفارة حنث النذر هي كّفارة حنث اليمين.
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من  ب�سبب  ماله  في  الت�سّرف  من  ال�سرع  في  ممنوعًا  ال�سخ�س  كــون  وهــو 

الأ�سباب، نذكر منها:

ال�شغر: فال�سبّي اّلذي لم ي�سل حدَّ البلوغ محجوٌر عليه �سرعًا من الت�سّرف   .1

في ماله.

والعتناء  ماله  حفظ  على  باعثة  حال  له  لي�ست  اّلــذي  هو  وال�سفيه  ال�شفه:   .2

بحاله، ي�سرف المال في غير موقعه، ويتلفه في غير محّله، ول يتحّفظ عن 

المغابنة.

ولية ال�سفيه لالأب والجّد وو�سّيهما اإذا بلغ �سفيهًا، وفيمن طراأ عليه ال�سفه  -

بعد البلوغ للحاكم ال�سرعّي)1(.

الفل�ض: والمفل�س هو من حجر على ماله لق�سور ماله عن ديونه.  .3

اإّنما يحجر على المفل�س ب�سروط اأربعة:

اأ- اأن تكون ديونه ثابتة �سرعًا.

قا�سرة عن  �سابقًا  اّلتي ذكرناها  الم�ستثنيات  اأمواله عدا  تكون  اأن  ب- 

ديونه.

ج- اأن تكون الديون حاّلة، فال يحجر عليه لأجل الديون الموؤّجلة.

د- اأن يرجع جميع الغرماء اأو بع�سهمـ  اإذا لم يِف ماله بدين ذلك البع�س 

ين لمن كان  ـ اإلى الحاكم، ويلتم�سوا منه الحجر عليه، اإّل اأن يكون الدَّ

الحاكم ولّيه.

)1( الإمام الخامنئي{: ل ولية لالأخت على اأخيها ال�سفيه، بل الولية عليه وعلى اأمواله فيما اإذا لم يكن جّد الأب 
ولم يو�ِس الأب لأحد بالولية عليه، تكون للحاكم ال�سرعّي.



الصيد والذباحة

اأنيعّددالطالب�شروطحّلّيةالذبيحة. 1-

اأنيتعّرفاإلىحكمالحيواناتالبحرّيةوالبّرّية. 2-

اأنيتبّينمحّرماتالذبيحة. 3-

أهداف الدرس

الدرس السابع والعشرون
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�ضيد الكلب 

ما ياأخذه الكلب المعلَّم لل�سيد ويقتله بعقره وجرحه؛ مذّكى حالل اأكله من   .1

غير ذبح.

�سيد غير الكلب المعّلم ل يحّل اإّل بالذبح.  .2

ي�سترط في حّلية �سيد الكلب المعلَّم اأمور:  .3

ا�ستر�سل بنف�سه لم يحّل  اإلى ال�سطياد، فلو  باإر�ساله  اأن يكون ذلك  اأ- 

مقتوله.

ز الملَحق بالم�سلم. ب- اأن يكون المر�ِسل م�سلمًا اأو بحكمه كال�سبّي المميِّ

ج- اأن ي�سّمي، باأن يذكر ا�سم اهلل عند اإر�ساله.

د- اأن يكون موت الحيوان م�ستندًا اإلى جرحه وعقره.

هـ- عدم اإدراك �ساحب الكلب ال�سيد حيًّا، مع تمّكنه من تذكيته، فاإن 

اأدركه واّت�سع الوقت لذبحه فال يحّل اإّل بالذبح.
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�ضيد الآلة

ُيعتبرفيحّلّيةال�شيدبالآلةالجمادية:

كّل �سروط �سيد الكلب.  .1

اأن تكون �سالحًا قاطعًا يقطع بحّدها واإن لم تكن من الحديد.  .2

طلقة  كانت  اإذا  فيما  ال�سروط،  اجتماع  مع  بالبندقّية  قتل  ما  حّلية  يبعد  ل   .3

البندقية محّددة نافذة بحّدتها على الأحوط وجوبًا)1(.

�ضيد ال�ضمك

قبل  منه  خروجه  بعد  باأخذه  اأو  حّيًا،  الماء  من  باإخراجه  اإّما  ال�سمك  ذكاة 

موته، ول ُيعتبر في �سيد ال�سمك الأمور التالية:

الت�سمية.  .1

الإخراج بالآلة.  .2

اإ�سالم ال�سائد.  .3

الموت خارج الماء بنف�سه بل ل ُيعتبر الموت في حلِّه.  .4

�ضيد الجراد

يجوز اأكل الجراد اإذا كان قادرًا على الطيران ا�ستقالًل.  .1

ذكاة الجراد اأخذه حّيًا، ول ُيعتبر فيه الت�سمية ول الإ�سالم.  .2

الذباحة

�ضروط التذكية

ي�ضترط في حّلّية الذبيحة:

اإ�سالم الذابح، والمتوّلد من م�سلم بحكمه، فتحّل ذبيحة كّل فرق الم�سلمين   .1

عدا النوا�سب.

)1( تحرير الو�سيلة، ج2، �س139.
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الت�سمية ل  اإن ن�سي  الذابح، ويكفي مطلق ذكر اهلل تعالى، نعم  الت�سمية من   .2

تحرم الذبيحة.

القبلة،  اإلى  بدنها  ومقاديم  مذبحها  يوّجه  باأن  بالذبيحة،  القبلة  ا�ستقبال   .3

والأحوط ا�ستحبابًا ا�ستقبال الذابح للقبلة.

قطع تمام الأع�ساء الأربعة:  .4

اأ- الحلقوم وهو مجرى النف�س.

ب- المري ء وهو مجرى الطعام وال�سراب.

ج- الودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم اأو بالمري ء.

القّدام متتابعًا  واأن يكون من  بالجوزة،  الم�سّماة  العقدة  الذبح تحت  يقع  اأن   .5

قبل زهوق الروح.

اأن يكون الذبح بالحديد مع الختيار)1(.  .6

اأن يكون الذبح حال حياة الذبيحة.  .7

اإن علم الحياة قبل ذبحه فال اإ�سكال، واإن لم يعلم في�سترط �سدور حركة  -

الدم  يكتفي بخروج  بل  ي�سيرة،  ولو كانت  الذبح  تمامّية  بعد  الذبيحة  من 

المعتاد من دون تحّرك.

اأحكام التذكية

تذكية الحيوان المحّرم الأكل ذي النف�س ال�سائلة تطّهر لحمه وجلده.  .1

تحرم الذبيحة اّلتي ذبحت بالمكائن الحديثة، والمذبوح بها ميتة نج�سة)2(.  .2

)1( الإمام الخامنئي{: يجوز الذبح بال�سكين الم�سنوع من الإ�ستيل.
)2( الإمام الخامنئي{: يجوز الذبح في المكائن الحديثة اإذا كان ين�سب اإلى ال�سخ�س المكّلف بت�سغيل الجهاز، 

وكانت �سائر ال�سروط متوّفرة فهو يكفي والذبح حالل وطاهر.
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تذكية اإلبل
ل تحّل الإبل اإّل بالنحر.  .1

في  الحديدّية  الحاّدة  الآلت  ونحوهما من  اأو رمحًا  �سّكينًا  ُيدخل  اأن  كيفّيته   .2

ُلّبته، وهي المحّل المنخف�س الواقع بين اأ�سل العنق وال�سدر.

ي�سترط في النحر كّل ما ا�سترط في الذبح.  .3

�����ت����م����ط����ا�����ع����ا

ذكاة ��ب�مك

روي عن الإمام ال�سادقQ: »...واعلماأّنذكاةال�شمكوالجراداأخذه,

وكلمنال�شمكماكانلهق�شور,ولتاأكلمالي�ضلهق�شور.وكلمنالبي�ض

مااختلفطرفاه.ولتاأكلماماتفيالماءمن�شمكوجرادوغيرذلك,ول

تاأكلالجّرّي)1(,ولالمارماهي)2(,ولالزّمير)3(,ولالطافيوهوالذييموت

فيالماءفيطوفعلىوجهالماء,واإنوجدت�شمكاًولمتعلمذكّيهواأوغير

ذكّي,فذكاتهاأنيخرجمنالماءحياً,فخذمنهواطرحهفيالماء,فاإنطفا

علىراأ���ضالماءم�شتلقياعلىظهرهفهوغيرذكّيواإنكانعلىوجههفهو

ذكّي,وكذلكاإذاوجدتلحماًولمتعلماأّنهذكّياأوميتة,فاألقمنهقطعةعلى

النار,فاإنانقب�ضفهوذكّي,واإنا�شترخىعلىالنارفهوميتة...«)4(.

)1( الجّرّي: الجريث، نوع من ال�سمك النهري، معروف بالحنكلي�س، ل فل�س له.
)2( المارماهي: حّية الماء، ل فل�س لها.

)3( الزّمير: له �سوك ناتىء على ظهره، ل فل�س له.
)4( الينابيع الفقهية: علي اأ�سغر مرواريد، ج 21، �س 10 - 12.



أهداف الدرس

الدرس الثامن والعشرون

اأنيمّي���زالطال���ببي���نالمح���ّرموالمحّل���لم���نالحيوان���ات 1-

البحريةوالبرية.

يمّيزمحّللالطيرعنمحّرمهبح�شبالأ�شماءوال�شوابط. 2-

يعرفالمحّرموالمحّللمنغيرالحيوان. 3-

الأطعمةوالأ�شربة 4-

األطعمة واألشربة





241

ا
أب

�
لأ

و�
ا 

م
ع

ط
لأ

� أوالً- من الحيوان

حيوان البحر

لها  - اّلتي  الأ�سماك  اإّل  الطيور(  )غير  البحرّية  الحيوانات  جميع  يحرم 

فل�س وق�سور بالأ�سل، واإن لم تبَق وزالت بالعار�س. ويجوز اأكل الأربيان اأو 

الروبيان )القريد�س(، وهو من ال�سمك اّلذي له فل�س.

البهائم البّرّية

وهي�شنفان: اأهلية ووح�سّية.

الأهلّية:  .1

اأ- يحّل منها دون كراهة: الغنم والبقر والإبل.

ب- يكره منها: الخيل والبغال والحمير.

الوح�ضّية:  .2

واليحمور  الجبلّية  والكبا�س  والبقر  والــغــزلن  الظباء  منها:  يحّل  اأ- 

والحمير الوح�سّية.
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ب- يحرم منها:

كذلك  - والثعلب.  كالأ�سد  ونــاب،  ظفر  وله  مفتر�سًا  كان  ما  وهي  ال�سباع، 

يحرم الأرنب.

الح�سرات، كالحّية والفاأرة والقنفذ وال�سرا�سير والبراغيث. -

الم�سوخ كالفيل والقردة. -

الحرمة العر�ضّية

تعر�س الحرمة على الحيوان المحلل بالأ�سل باأمور، منها : -

الجلل، وهو اأن يتغذى الحيوان على عذرة الإن�سان بحيث ي�سدق عرفًا اأّنها غذاوؤه.  .1

اأو دبرًا، وكذا لبنها ون�سلها )وعلى  اّلتي وطاأها الإن�سان قباًل  تحرم البهيمة   .2

الأحوط وجوبًا في ن�سل الذكر(.

الطيور

يحّل من الطير الحمام والدجاج والع�سافير بجميع اأ�سنافها.  .1

يكره اأكل الهدهد والخّطاف وال�سرد.  .2

يحرم من الطير الخّفا�س والطاوو�س والغراب وكّل ذي مخلب.  .3

بي�س الطيور تابع لها في الحّلية والحرمة.  .4

تمييز محلِّل الطير

يمّيز محّلل الطير عن محّرمه فيما لم ين�ّس على حّليته وحرمته باأحد اأمرين: -

)وهو  دفيفه  من  اأكثر  الطيران(  عند  جناحيه  ب�سط  )وهو  �سفيفه  كان  ما   .1

تحريكهما عنده( فهو حرام، وما كان بالعك�س فهو حالل.

ما كان فيه:  .2

الحو�سلة )وهي ما يجتمع فيها الحبوب وغيرها عند الحلق(. اأ. 
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اّلتي  الدقاق  الح�سى  فيها  تجتمع  �سلبة  قطعة  )وهي  القان�سة  اأو  ب. 

ياأكلها الطير(.

اأو ال�سي�سية )وهي ال�سوكة اّلتي في رجل الطير(. ج. 

فهو حالل، وما لم يكن فيه �سي ء منها فهو حرام. -

ل يلزم اجتماع الأمور الثالثة بل يكفي اأحدها. -

محّرمات المذّكى
يحرم من الحيوان المحّلل اأربعة ع�سر �سيئًا:  .1

اأ- الدم .

ب- الروث .

ج- الطحال .

د- الق�سيب .

هـ- الفرج .

و- الأنثيان .

ز- المثانة.

ح- المرارة.

ط- النخاع  ال�سوكي، وهو الممتّد في و�سط ِفقار الظهر.

ي- الغدد.

ك- الم�سيمة.

ل- العلباوان )وهما ع�سبتان عري�ستان �سفراوان ممتّدتان على الظهر 

من الرقبة اإلى الذَنب(.

م- خرزة الدماغ )وهي حّبة في و�سط الدماغ بقدر الحّم�سة(.

ن-  الحدقة، وهي الجهة الناظرة من العين ل العين كّلها.

ل يحرم من ال�سمك والجراد اإّل الدم والرجيع)الروث(، على اإ�سكال فيهما.  .2
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ثانياً- غير الحيوان 
يحرم تناول الأعيان النج�سة والمتنّج�سة، وكّل ما ي�سّر بالبدن مهلكًا كان اأو   .1

غير مهلك، فيما يوجب النق�س بل مطلقًا على الأحوط وجوبًا.

يحرم اأكل الطين والمدر)1( اإّل مقدار ما ل يزيد على مقدار حّم�سة من طين   .2

قبر الإمام الح�سين Q لال�ست�سفاء.

يحرم الخمر وكّل م�سكر، جامدًا كان اأو مائعًا.  .3

يحرم ع�سير العنب اإذا ن�ّس وغلى قبل ذهاب ثلثيه.  .4

يحرم الفّقاع )البيرة( واإن لم ي�سكر)2(.  .5

حّتى  به  العالج  انح�سر  اإذا  محّرم  بكّل  الأمرا�س  لمعالجة  التداوي  يجوز   .6

الخمر، ب�سروط هي:

اأ- العلم بكون المر�س قاباًل للعالج.

ب- العلم باأّن تركه يوؤّدي للهالك اأو اإلى ما يدانيه.

ج- العلم بانح�سار العالج بها.

)1( الإمام الخامنئي{: يجوز الأكل من طين قبر �سّيد ال�سهداءQلال�ست�سفاء بما ل يزيد عن قدر حّم�سة. 
وهذا راأي المام الخمينّي اأي�سًا.

)2( الإمام الخامنئي{: ماء ال�سعير الطّبي محكوم بالحّلّية، وهو غير الفّقاع، فاإّنه محّرم على كّل حال حّتى واإن 
كان خاليًا من الكحول، وهذا راأي المام الخمينّي اأي�سًا.
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من وجد ذبيحة في اأ�سواق الم�سلمين، ولم يعلم اأّن ذابحها كافر ويتيّقن ذلك، 

ظاهر  ا�ستحاللها  في  ويكفيه  الذابح،  عن  ي�ساأل  اأن  عليه  ولي�س  منها،  فلياأكل 

ن�سي  فاإن  اأكلها،  الذبيحة حرم  على  الت�سمية  ترك  الم�سلم  تعّمد  واإن  الإ�سالم، 

الت�سمية كفته النّية لها، واعتقاد فر�سها، والتدّين بذلك في جواز اأكلها، وقد ظّن 

قوم اأّن ذبائح اأهل الكتاب حالل، لقوله عز وجل:{ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې}. ولي�س الأمر في معنى هذه الآية كما ظنوه، لأن 
ا�سم الطعام اإذا اأطلق اخت�س بالأخبار والحبوب المقتاتة دون الذبائح، ولو كانت 

�سمة )ا�سم( تعّم باإطالقها ذلك كّله لأخرج الذبائح منها قوله جل ا�سمه:{ ڇ 

کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ گ گ گ } ، وقد ثبت اأن اليهود والن�سارى ل يرون الت�سمية على 

الذبائح، ول يعتقدونها فر�سًا في مّلتهم ول ف�سيلة)1(.

)1( المقنعة: ال�سيخ المفيد، �س 580 - 581.





أهداف الدرس

الدرس التاسع والعشرون

النكاح )1(

 النظر - أسباب التحريم)1(

اأنيتعّرفالطالباإلىاأحكامالنظر. 1-

اأني�شرحعقدالنكاحو�شروطه. 2-

اأنيعّدداأولياءالعقد. 3-

اأنيتعّرفاإلىق�شمّيالمحّرماتالن�شبّية. 4-
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النكاح

النكاح هو عقد الزواج، وهو من الم�ستحّبات الأكيدة، وقد ورد في الروايات ما 

ل ُيح�سى من الحّث عليه والذّم على تركه.

أحكام النظر
ل يجوز للرجل اأن ينظر اإلى ما عدا الوجه والكّفين من المراأة الأجنبّية، �سواء   .1

اأكان مع تلّذذ وريبة)1(، اأم ل.

النظر اإلى الوجه والكّفين فيه �سورتان:  .2

اأ- اإن كان بتلّذذ وريبة فيحرم .

ب- اإن كان بدونهما فال ينبغي ترك الحتياط ال�ستحبابّي بعدم النظر)2(.

ل يجوز للمراأة النظر اإلى الأجنبّي كالعك�س، والأقرب ا�ستثناء الوجه والكّفين)3(.  .3

)1( الريبة هي النظر اإلى �سخ�س مع الخوف من الوقوع في الحرام.
)2( الإمام الخامنئي{: ل يجوز النظر متعّمدًا اإلى ما يجب �ستره من بدن المراأة الم�سلمة، والأحوط وجوبًا عدم 
جواز النظر اإلى ما تك�سفه المراأة الم�سلمة من بدنها حّتى واإن كانت من اللواتي ل ينتهين واعتادت ك�سفه، واأّما 

المراأة الكافرة فيجوز النظر اإلى ما تعارف ك�سفه من بدنها من دون تلّذذ وريبة. والأحوط وجوبًا عدم النظر اإلى 

�سورة المراأة ال�سافرة اإذا كانت م�سلمة يعرفها، اأو كانت معرو�سة بالبّث المبا�سر.

)3( الإمام الخامنئي{: يجوز للمراأة النظر اإلى ما تعارف ك�سفه من بدن الرجل الأجنبي من دون تلّذذ وريبة دون 
الزائد عنه، كما يجوز للمراأة النظر اإلى باطن فم الرجل اإذا كان مّما تعارف ك�سفه ولم يكن بتلّذذ وريبة، وكذا 

يجوز للرجل النظر اإلى باطن فم المراأة اإذا لم يكن بتلّذذ وريبة.
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يجب على المراأة اأن ت�ستر جميع بدنها ـ ما عدا الوجه والكفين ـ عن الرجال   .4

الأجانب.

عدا  اإليهم  النظر  الن�ساء  على  يحرم  كان  واإن  ال�ستر،  الرجال  على  يجب  ل   .5

ما ا�ستثني. نعم اإذا علم الرجال باأّن الن�ساء يتعّمدن النظر اإليهم فالأحوط 

ا�ستحبابًا الت�سّتر عنهّن.)1(

يجوز لمن يريد الزواج من امراأة اأن ينظر اإليها، ب�سروط:  .6

اأ- اأن ل يكون بق�سد التلّذذ، واإن علم اأّنه يح�سل ب�سبب النظر قهرًا.

ب- اأن يحتمل ح�سول زيادة ب�سيرة بها.

ج- اأن يحتمل التوافق على الزواج.

د- اأن يكون قا�سدًا الزواج من المنظور اإليها بالخ�سو�س.

يجوز للرجل اأن ينظر اإلى ج�سد محارمه ما عدا العورة اإذا لم يكن مع تلّذذ   .7

اأو  الن�سب  جهة  من  نكاحهّن  عليه  يحرم  من  المحارم  من  والمراد  وريبة. 

الر�ساع اأو الم�ساهرة.

يجوز النظر اإلى المماثل )ذكر اأو اأنثى( با�ستثناء العورة، ب�سرط اأن ل يكون   .8

النظر بتلّذذ وريبة)2(.

 

)1( الإمام الخامنئي{: الأحوط وجوبًا الت�سّتر عنهّن في هذه الحالة.
)2( �س: ما هو حكم النظر اإلى �سورة المراأة الأجنبّية ال�سافرة؟ وما هو حكم النظر اإلى �سورة المراأة في التلفزيون؟ 

وهل هناك فرق بين الم�سلمة وغيرها وبين ال�سورة المعرو�سة بالبّث المبا�سر وغير المبا�سر؟

مع  اإّل  فيه  باأ�س  فال  الأجنبّية،  نف�س  اإلى  النظر  حكم  له  لي�س  الأجنبّية  �سورة  اإلى  النظر  الخامنئي{:  الإمام 

الريبة وخوف الفتنة، اأو كانت ال�سورة لم�سلمة يعرفها الناظر، والأحوط وجوبًا عدم النظر اإلى �سورة الأجنبّية 

المعرو�سة في التلفزيون بالبّث المبا�سر، واأّما في البّث غير المبا�سر مّما يعر�س في التلفزيون فال باأ�س النظر 

اإليها من دون ريبة ول افتتان.
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عقد النكاح 
1. النكاح على ق�سمين: دائم ومنقطع.

داّلين  لفظّيين،  وقبول  ايجاب  على  م�ستمل  عقد  اإلى  بق�سميه  النكاح  يحتاج   .2

على اإن�ساء المعنى المق�سود، والر�سا به دللة معتبرة عند اأهل المحاورة.

بغيره  يجوز  عنه  العجز  ومع  العربّي،  بالّلفظ  العقد  يكون  اأن  وجوبًا  الأحوط   .3

بحيث يعّد ترجمًة له.

يجب اأن يكون الإيجاب في الدائم باأحد لفظّي )اأنكحت اأو زّوجت(، واإن جاز   .4

بلفظ مّتعت مع القرينة على الدوام.

الأحوط وجوبًا اأن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج.  .5

يقع عقد النكاح ب�سورتين:  .6

مخاطبة  الزوجة  تقول  المهر  وتعيين  الّتــفــاق  فبعد  مبا�سرتهما،  اأ-  

الزوج: »اأنكحتكنف�شياأواأنكحتنف�شيمنكاأواأنكحتنف�شيلك

علىالمهرالمعلوم«، ويقول الزوج بغير ف�سل معتدٍّ به: »قبلتالنكاح

لنف�شيعلىالمهرالمعلوم«. ومثله ما لو كان ب�سيغة زّوجت.

ب- بالوكالة عنهما اأو عن اأحدهما. فيقول وكيل الزوجة مخاطبًا وكيل 

الزوج: »اأنكحتموّكلكفالناًموّكلتيفالنة)اأومنموّكلكفالن(

)اأولموّكلكفالن(علىالمهرالمعلوم«، فيقول وكيل الزوج: »قبلت

النكاحلموّكليعلىالمهرالمعلوم«، ومثله لفظ التزويج.

من  وقاباًل  موجبًا  يكون  باأن  العقد  طرفّي  واحد  �سخ�س  توّلي  جواز  الأقــوى   .7

الطرفين.
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أولياء العقد
لالأب والجّد )اأب الأب ف�ساعدًا( ولية على:  .1

اأ- ال�سغير وال�سغيرة.

ب- المجنون.

ج- البالغة الر�سيدة البكر، فاإّن الأحوط وجوبًا ال�ستئذان منهما. ولكن ل 

اإ�سكال في �سقوط اعتبار اإذنهما اإن منعاها عن التزويج بمن هو كفوؤ 

لها �سرعًا وعرفًا مع رغبتها.

ي�سترط في �سقوط اإذن الأب في زواج البكر البالغة الر�سيدة م�سافًا اإلى  -

ما ذكر اأن تكون محتاجة اإلى التزويج بحيث تخاف الوقوع في الحرام لو 

تركته، ولي�س هناك كفوؤ اآخر)1(.

لي�س لالأب والجّد ولية على:  .2

اأ- البالغ الر�سيد.

ب- البالغة الر�سيدة اإذا كانت ثّيبة.

أسباب التحريم 

ال�ضبب الأول- الن�ضب 

تحرم بالن�سب �سبعة اأ�سناف من الن�ساء على الرجل، وهّن:  .1

اأ- الأّم، وت�سمل الجّدات لالأّم والأب.

ب- البنت، وت�سمل الحفيدة ولو بو�سائط.

ج- الأخت لالأب اأو لالأّم اأو لهما.

د- بنت الأخ، وهي كّل اأنثى تنتمي بالولدة اإلى اأخيه ولو بوا�سطة كبنت 

بنت الأخ.

)1( العروة الوثقى، ج2، �س700، موافق لالإمام الخامنئي{.
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هـ- بنت الأخت، كما مّر في بنت الأخ، اأو بنت ابن الأخ.

و- العّمة لالأب اأو لالأّم اأو لهما واإن َعَلت كعّمة الجّد والجّدة.

ز- الخالة، كما مرَّ في العّمة.

تحرم بالن�سب �سبعة اأ�سناف من الرجال على المراأة، وهم عك�س من تقّدم   .2

في الأ�سناف ال�سبعة.

الن�سب ق�سمان:  .3

اأ- �سرعّي، وهو ما كان ب�سبب وطء حالل ذاتًا ب�سبب �سرعّي.

اأعّم،  النكاح  حرمة  ومو�سوع  بالزنى،  ح�سل  ما  وهو  �سرعّي،  غير  ب- 

فيعّم غير ال�سرعّي.
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���ات ��موجا:

فعن  تزويجها،  يريد  من  �سفات  في  النظر  الإن�سان  به  يهتّم  اأن  ينبغي  ما 

النبيP: »اختاروالنطفكمفاإّنالخالاأحدال�شجيعين)1(«.

والمال،  الجمال  على  المراأة مق�سورًا  اختيار  في  النظر  يكون  ل  اأن  وينبغي 

فعن النبيP: »منتزّوجامراأةليتزّوجهااإللجمالهالميرفيهامايحب,

ومنتزّوجهالمالهاليتزّوجهااإللهوكلهاهللاإليه,فعليكمبذاتالدين)2(«، 

»خير  :Pالنبي فعن  �سالحة،  ل�سفات  واجــدة  كانت  من  يختار  اأن  ينبغي  بل 

ن�شائكمالولودالودود,ال�شتيرةالعزيزةفياأهلهاالذليلةمعبعلهاالمتبّرجة

معزوجها,الح�شانعلىغيرهالتيت�شمعقولهوتطيعاأمره...األاأخبركم

ب�شرارن�شائكم؟الذليلةفياأهلهاالعزيزةمعبعلها,العقيمالحقود,التيل

تتوّرعمنقبيح,المتبّرجةاإذاغابعنهابعلها,واإذاخالبهابعلهاتمّنعتمنه

كماتمنعال�شعبةعنركوبها,لتقبلمنهعذراًولتقيللهذنباً«)3(.

ر�شولاهلل:وماخ�شراء يا الِدمن,قيل »اإّياكموخ�شراء  :Pالنبي وعن 

الدمن؟قال:المراأةالح�شناءفيمنبتال�شوء«)4(. ويكره التزويج من: الزانية، 

اأو المتوّلدة من الزنا، اأو من قابلته اأو ابنتها.

)1( الكافي، ج5، باب اختيار الزوجة، ح2، �س: 332.
)2( تهذيب الأحكام، ج7، باب اختيار الأزواج، ح1، �س: 399.

)3( بحار الأنوار، ج100، باب 3، ح20، �س: 236.
)4( الكافي، ج5، باب اختيار الزوجة، ح4، �س: 333.
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ال�ضبب الثاني- الر�ضاع 

شروط التحريم بالرضاع

انت�شارالحرمةبالر�شاعيتوّقفعلى�شروط:

اأن يكون الّلبن حا�ساًل من وطء جائز �سرعًا ب�سبب �سرعّي، ويلحق به وطء   .1

ال�سبهة.

اأن يكون �سرب الّلبن بالمت�سا�س من الثدي.  .2

اأن تكون المر�سعة حّية.  .3

اأن يكون المرت�سع في اأثناء الحولين وقبل ا�ستكمالهما، وهما اأربعة وع�سرون   .4

�سهرًا هاللّيًا من حين الولدة.

بلوغ الر�ساع حّدًا معّينًا، وله تقديرات ثالثة:  .5

اأ-الأثر:وهو اأن ير�سع بمقدار نبت اللحم و�سد العظم.

باأن  ات�سالهما،  مع  وليلة  يومًا  المراأة  من  يرت�سع  اأن  وهو  الزمان:  ب-

يكون غذاوؤه في هذه المدة منح�سرًا بلبن المراأة.

ج-العدد:وهو اأن يرت�سع منها خم�س ع�سرة ر�سعه كاملة.
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ولو فر�س ح�سول اأحد التقديرات من الزمان اأو العدد دون تحّقق الأثر،  -

فال يترك الحتياط.

أثر الرضاع 
اإذا تحّقق الر�ساع بال�سروط اأ�سبح زوج المر�سعة )�ساحب الّلبن( اأبًا وهي   .1

اأّمًا للمرت�سع، وي�سري اإلى �سائر الأ�سول والفروع والحوا�سي، وبالجملة ي�سير 

المرت�سع اأحد اأفراد عائلة المر�سعة، و�ساحب اللبن من جهة حرمة التزويج 

كاأّي �سخ�س مولود من هذين الأبوين.

الر�ساع النا�سر للحرمة كما يمنع من النكاح لو كان �سابقًا ُيبطله لو ح�سل   .2

لحقًا. كما لو اأر�سعت اأّم الزوجة ولد ابنتها فيبطل زواج ابنتها؛ لأّنه ل يجوز 

اأن يتزّوج اأبو المرت�سع من بنات المر�سعة ن�سبًا.

لو �سّك في وقوع الر�ساع اأو في ح�سول بع�س �سروطه بنى على عدم تحّققه،   .3

اإّل في �سورة واحدة ل يترك فيها الحتياط وهي فيما لو تحّقق:

اأ- العلم بالإر�ساع و�سروطه.

ب- ال�ّسّك في وقوعه في الحولين اأو بعدهما.

ج- والعلم بتاريخ الر�ساع.

د- والجهل بتاريخ ولدة المرت�سع.

ال�ضبب الثالث- الم�ضاهرة وما يلحق بها

الم�ساهرة - هي عالقة بين اأحد الزوجين مع اأقرباء الآخر - موجبة لحرمة 

النكاح عينًا اأو جمعًا على تف�سيل ياأتي.

أحكام المصاهرة:
تحرم معقودة الأب على ابنه واإن نزل بمجّرد العقد واإن كان منقطعًا.  .1
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تحرم معقودة البن على اأبيه واإن عال كذلك.  .2

لو عقد على امراأة حرمت عليه:  .3

اأ- اأّمها واإن علت )اأّم الأّم وجّداتها(، بمجّرد العقد واإن كان منقطعًا.

ب- بنتها واإن نزلت ب�سرط الدخول بالمعقود عليها.

التحريم بالزنى
لو زنى بامراأة اأو وطاأها �سبهة ترّتب عليه ما يلي:  .1

اأ- تحرم عليه اأّمها وبنتها على الأحوط وجوبًا.

ب- حرمت هي على ابن الزاني على الأحوط وجوبًا.

الزنى الطارئ على العقد ل يوجب الحرمة، فلو زنى - والعياذ باهلل - بابنة   .2

زوجته ل يوجب حرمة الزوجة.

ة الرجعيَّة حرمت عليه موؤّبدًا، بخالف ما  لو زنى بامراأة ذات بعل اأو في العدَّ  .3

ة الوفاة. لو كانت بائنة اأو في عدَّ

تحريم الجمع 
ل يجوز نكاح بنت الأخ على عّمتها ول بنت الأخت على خالتها اإّل باإذنهما.  .1

اأو  دائمًا  ر�ساعّيتين،  اأو  ن�سبّيتين  الأختين  بين  النكاح  في  الجمع  يجوز  ل   .2

منقطعًا اأو بالختالف، فيبطل العقد الثاني منهما.

التحريم باللواط
يحرم على الفاعل اأّم الموطوء واأخته وابنته.  .1

ل يحرم على الموطوء اأّم الفاعل واأخته وابنته.  .2

3.  اللواط الطارئ على العقد ل يوجب التحريم ول بطالن النكاح.
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 سائر أسباب التحريم 

تعّدد الطالق 

لو طّلق الرجل زوجته ثالث طلقات لم يتخّلل بينها نكاح رجل اآخر حرمت عليه   .1

حّتى تنكح زوجًا غيره، ب�سروط مذكورة في كتاب الطالق.

لو طّلقها ت�سعًا للعّدة بتخّلل زوجين محّللين حرمت عليه اأبدًا.  .2

الزواج من الكافر

ل يجوز للم�سلمة اأن تنكح كافرًا دوامًا وانقطاعًا.  .1

ل يجوز للم�سلم الزواج من غير الكتابّية من اأ�سناف الكّفار ول المرتّدة.  .2

يجوز نكاح الكتابية منقطعًا، والأحوط وجوبًا عدم نكاحها دائمًا.  .3

الأقوى حرمة نكاح المجو�سّية)1(.  .4

الزواج من النا�ضب والغالي 

ل يجوز للموؤمنة اأن تنكح النا�سب المعلن العداوة لأهل البيتR، ول الغالي   .1

المعتقد باألوهّيتهم اأو نبّوتهم.

ل يجوز للموؤمن اأن ينكح النا�سبة والغالية.  .2

)1( الإمام الخامنئي{: المجو�س من اأهل الكتاب فيجوز الزواج المنقطع من ن�سائهّن.
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استفتاءات القائد
با�شتعمال ال�شالمةالمتناععنالحملموؤّقًتاوذلك �ض1:هليجوزللمراأة

الو�شائلوالمواّداّلتيتمنعمنانعقادالنطفة؟

 ج: ل مانع منه في نف�سه اإذا كان بموافقة الزوج.

 )IUD(ض2:ماهوحكما�شتعمالو�شيلةالمنعالموؤّقتاّلتيت�شمىاآي,يو,دي�

اأّنالمعروفهو اإّل اّلتيلميعرفجزماًحّتىالآنكيفّيةمنعهاللحمل,

اأّنهاتمنعمنانعقادالنطفة؟

ج:ل يجوز فيما لو كان موجبًا لإ�سقاط النطفة بعد ا�ستقرارها في الرحم، 

اأو م�ستلزمًا للنظر واللم�س المحّرمين.

�ض3:هلالم�شاكلالقت�شادّيةتجّوزمنعالحملالدائم؟

اأو  وغيرها  الجتماعّية  اأو  القت�سادّية  وال�سعوبات  الم�ساكل  مجرد  ج: 

اأو �سّن الزوجين واأمثال ذلك ل ينبغي اأن يعتنى ب�ساأنها  عدد الأولد 

لالمتناع عن الحمل.

على الحمل من تخاف اّلتي للمري�شة الدائم الحمل منع يجوز هل �ض4:

نف�شها؟

ج: ل مانع من منع الحمل في الفر�س المذكور، بل ل يجوز الحمل اختيارًا 

فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم.
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اأر�شّية لديهّن اللواتي للن�شاء الحمل عن الدائم المتناع يجوز هل �ض5:

ج�شدّية وراث��ّي��ة ب��اأم��را���ض م�شابين اأو م�شّوهين اأب��ن��اء ل���ولدة م�شاعدة

ونف�شّية؟

 ج: ل مانع منه فيما اإذا كان لغر�س عقالئّي، وماأمونًا عن ال�سرر الُمعتنى 

به، وكان عن اإذن الزوج.

لتحديد الحديثة الو�شائل من ال�شتفادة ال�شالمات للن�شاء تجوز هل �ض6:

الن�شلمثلاإغالقاأنبوبالرحم؟

والأدويــة  الحبوب  من  ال�ستفادة  طريق  عن  الحمل  منع  من  مانع  ل  ج: 

واأمثالها اإذا لم يوؤّد اإلى �سرر معتنى به، واأّما اإغالق اأنبوب رحم الن�ساء 

فاإن كان لغر�س عقالئّي محّلل وكان ماأمونًا من اإلحاق �سرر معتّد به 

الزوج،  اإذن  مع  كان  اإذا  نف�سه  فيه في  باأ�س  بها فال  ونف�سّيًا  ج�سدّيًا 

ولكن يجب الجتناب في اإجراء هذه العملية عن ارتكاب المحّرمات 

من قبيل اللم�س والنظر المحّرمين)1(.

)1( )1( اأجوبة ال�ستفتاءات، ال�سّيد علّي الخامنئي، ج 2، �س 664.



أهداف الدرس

النكاح )3(

النكاح المنقطع- حقوق الزوجيّة

الدرس الواحد والثالثون

اأنيتبّينالطالب�شروطالزواجالمنقطع. 1-

اأنيعرفاأحكامالمهر. 2-

اأنيتعّرفاإلىحقوقالزوجّية. 3-

اأنيتعّرفاإلىاأحكامالأولد. 4-
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النكاح المنقطع 

اأوًل- اأحكامه

هو يحتاج كالدائم اإلى عقد م�ستمل على اإيجاب وقبول لفظيين، فال يكفي فيه   .1

الر�سا القلبي و ل المعاطاة ول الكتابة ول الإ�سارة.

األفاظ الإيجاب: مّتعت اأو زّوجت اأو اأنكحت.  .2

     واألفاظ القبول: كّل لفظ داّل على اإن�ساء الر�سا بذلك.

ل بّد في هذا العقد من ذكر المهر والمّدة.  .3

ل يثبت في هذا العقد توارث بين الزوجين.  .4

5.العّدة في العقد المنقطع للحائل هي حي�ستان تامتان لمن تحي�س، و45 يومًا 

اإذا كانت ل تحي�س وهي في �سّن من تحي�س، ولو كانت حاماًل فعّدتها اأن ت�سع 

حملها...)1(.

)1( الإمام الخامنئي{: ل طالق في هذا النكاح، بل ينتهي بانق�ساء المّدة، اأو يهبها المّدة الباقية بكّل لفظ يفيد 
الهبة والإبراء، وي�سّح عبر الهاتف.
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ثانيًا- المهر

كّل ما يملكه الم�سلم ي�سّح جعله مهرًا، ولبّد من تعيين المهر بما يخرج عن   .1

الإبهام.

لو طّلق قبل الدخول �سقط ن�سف المهر الم�سّمى.  .2

حقوق الزوجيِّة
لكّل من الزوجين حّق على �ساحبه يجب عليه القيام به، واإن كان حّق الزوج   .1

اأعظم، ومن حّقه عليها اأن تطيعه ول تع�سيه، ول تخرج من بيتها اإّل باإذنه، 

ولو لعيادة والدها اأو في عزائه.

واأّما حّقها عليه فهو اأن ي�سبعها ويك�سوها، واأن يغفر لها اإذا جهلت ول يقّبح لها   .2

وجهًا.

من كان له زوجة واحدة فلي�س لها عليه حّق المبيت عندها والم�ساجعة معها،   .3

نعم لها عليه حّق المواقعة في كّل اأربعة اأ�سهر مّرة.

واأّما اإذا كان عنده اأكثر من واحدة فاإن بات عند اإحداهّن وجب عليه اأن يبيت   .4

عند غيرها اأي�سًا على تف�سيل.

لي�س للمتمتَّع بها حّق المبيت والم�ساجعة، نعم لها حّق المواقعة كما تقّدم.  .5

أحكام األوالد

اأوًل- اأحكام الولدة واآدابها

ي�ستحّب غ�سل المولود عند و�سعه مع الأمن من ال�سرر.  .1

ي�ستحّب الأذان في اأذنه اليمنى والإقامة في الي�سرى.  .2

ت�سميته بالأ�سماء الم�ستح�سنة.  .3

الوليمة.  .4
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يجب ختان الذكور، وي�ستحّب اإيقاعه في اليوم ال�سابع.  .5

من الم�ستحّبات الأكيدة العقيقة، وي�ستحّب اأن تكون في اليوم ال�سابع.  .6

ثانيًا- الإر�ضاع 

كمال الر�ساع حولن كامالن )24 �سهرًا(، ويجوز اأن ينق�س عن ذلك ثالثة   .1

اأ�سهر، ول يجوز اأن ينق�س عن ذلك مع الإمكان، ومن غير �سرورة)1(.

ي�ستحّب اأن يختار لر�ساع الأولد الم�سلمة، العاقلة، العفيفة، الو�سيئة، ذات   .2

الأو�ساف الح�سنة؛ فاإن للَّبن تاأثيرًا تاّمًا في المرت�سع.

ثالثًا- الح�ضانة

ل يجوز لالأب اأن ياأخذ الولد في المّدة ال�سابقة لكون الأّم اأحّق بح�سانة الولد   .1

بالأنثى حّتى  والأّم  بالذكر،  اأحّق  فالأب  الر�ساع  مّدة  انق�ست  فاإذا  وتربيته، 

تبلغ �سبع �سنين قمرّية من عمرها، ثّم يكون الأب اأحّق بها.

لو تزّوجت الأّم �سقط حّقها في الح�سانة.  .2

لو مات الأب كانت الأم اأحّق بالح�سانة من و�سّي الأب واأقاربه حّتى لو كانت   .3

متزوجة. ولو مات الوالدان فالح�سانة لأب الأب.

رابعًا- �ضن الر�ضد

تنتهي الح�سانة ببلوغ الولد ر�سيدًا، فاإذا بلغ ر�سيدًا فلي�س لأحد حّق الح�سانة 

عليه حّتى الأبوين، بل هو مالك لنف�سه ذكرًا كان اأو اأنثى.

النفقات 

اأوًل- نفقة الزوجة

يجب على الزوج النفقة على زوجته ب�سروط:  .1

)1( الإمام الخامنئي{: الأب هو الملزم بتهيئة المر�سعة لولده في المّدة الواجبة، �سواء اأكانت هي الأّم اأم غيرها.
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اأ- اأن تكون دائمة. فال نفقة للمنقطعة.

ب- اأن تكون مطيعة له فيما يجب اإطاعتها له)1(.

ج- اأن ل تكون مرتّدة.

د- اأن ل تكون �سغيرة غير قابلة لال�ستمتاع والتلّذذ.

ل تقدير للنفقة �سرعًا، بل ال�سابط القيام بما تحتاج اإليه المراأة من طعام   .2

لأمثالها.  المتعارف  هو  ما  بح�سب  ونحوها  وم�سكن  وغطاء  وفرا�س  وك�سوة 

والأمر يعود للعرف والعادة وحاجات البلد.

ثانيًا- نفقة الأقارب 

يجب الإنفاق على الأبوين واآبائهما واأّمهاتهما واإن َعَلوا، وعلى الأولد واأولدهم   .1

اأنف�سهم  لقوت  وجدانهم  وعدم  واحتياجهم  فقراء  كونهم  ب�سرط  نزلوا  واإن 

فعاًل.

القادر على تح�سيل قوته بالكت�ساب، ولكّنه تركه طلبًا للراحة فالظاهر عدم   .2

وجوب النفقة عليه.

ي�سترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نف�سه   .3

ونفقة زوجته الدائمة.

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا امتنعت الزوجة عن التمكين من دون عذر كانت نا�سزة و�سقطت نفقتها.
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 ���ل�لا��ت ��دائد

�ض1:هليجوزا�شقاطالجنينب�شببالم�شاكلالقت�شادّية؟

والم�ساكل  ال�سعوبات  وجـــود  لــمــجــّرد  الجنين  ا�ــســقــاط  يــجــوز  ل  ج: 

القت�سادّية.

�ض2:فيالأ�شهرالأولىللحملاأعلنالطبيبللمراأةبعدالفح�ضعنحالها

ا�شتمّر ل��و وب��اأّن��ه حياتها, على الخطر احتمال الحمل ا�شتمرار ف��ي ب���اأّن

الحمل�شيولدالطفلم�شّوهاً,ولأجلذلكاأمرالطبيبباإ�شقاطالجنين,

فهلهذاالعملجائز؟وهليجوزا�شقاطالجنينقبلولوجالروحفيه؟

ولوج  قبل  حّتى  لإ�سقاطه  �سرعّيًا  مجّوزا  لي�س  م�سّوهًا  الجنين  كون  ج: 

الروح فيه، واأّما الخوف على حياة الأم من ا�ستمرار الحمل فاإن كان 

م�ستندًا اإلى قول طبيب اخت�سا�سّي موثوق به فال مانع معه من اإ�سقاط 

الجنين قبل ولوج الروح فيه.

�ض3:يتمّكنالأطباءالخت�شا�شّيونعنطريقا�شتخدامالأ�شاليبوالأجهزة

الحديثةتحديدالكثيرمننواق�ضالجنيناأثناءالحمل,ونظراًلل�شعوبات

اّلتييعانيهاناق�شوالخلقةبعدتوّلدهم,فهليجوزا�شقاطالجنيناّلذي

اأعلنالطبيبالخت�شا�شّيالموثوقبهباأّنهناق�ضالخلقة؟وهلي�شترط

�شّنمعينفيهذاال�شدد؟

ج: ل يجوز اإ�سقاط الجنين في اأّي �سّن كان لمجّرد كونه ناق�س الخلقة، ول 

لل�سعوبات اّلتي يعاني منها في حياته، نعم لو كان الحتفاظ بمثل هكذا 

جنين ي�ستلزم الع�سر والحرج ال�سديدين عليه اأو على والديه لحقًا، فال 

)1()*(

مانع من اإ�سقاطه قبل ولوج الروح فيه، والأحوط مع ذلك دفع الدية.

)1( * اأجوبة ال�ستفتاءات، ال�سّيد علّي الخامنئي، ج 2، �س 66 - 67.





أهداف الدرس

الطالق والعّدة

الدرس الثاني والثالثون

اأنيعّددالطالب�شروطالطالق. 1-

اأني�شرحاأق�شامالطالقو�شيغته. 2-

اأنيمّيزبيناأق�شامالعّدة. 3-

اأنيتعّرفاإلىكيفّيةاحت�شابالعّدةواأحكامها. 4-
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الطالق 

�ضروط المطّلق:

ي�ضترط في الزوج المطلِّق:

البلوغ على الأحوط وجوبًا، فال يقع من ال�سبّي ول وكيله ول ولّيه.  .1

العقل، فال يقع من المجنون.  .2

الق�سد، فال يقع من الهازل.  .3

د. الختيار، فال يقع من المكَره المهدَّ  .4

�ضروط الزوجة

ي�ضترط في الزوجة المطلَّقة:

ثالث  ذلك حالت  ُي�ستثنى من  نعم  والنفا�س،  الحي�س  من  تكون طاهرة  اأن   .1

يجوز فيها طالق الحائ�س، وهي:

اأ- اإذا كانت غير مدخول بها.

ب- اإذا كانت حاماًل.

ج- اإذا كان الزوج غائبًا ولم َيعلم حالها من حيث الطهر والحي�س، وتعّذر 

اأو تع�سر عليه ا�ستعالمها.
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اأن ل تكون في طهر قد واقعها فيه زوجها، وُي�ستثنى منها:  .2

اأ- اليائ�سة.

ب- ال�سغيرة مع حرمة الدخول.

ج- الحامل.

تحي�س  ول  تحي�س  �سّن من  في  كانت  اّلتي  المراأة  وهي  الم�سترابة،  د- 

من  اأ�سهر  ثالثة  م�سّي  الأخيرة  في  ي�سترط  لكن  بعار�س،  اأو  بِخلقة 

زمان المواقعة، فلو طّلقها قبلها لم يقع.

ي�سّح  الحي�س فال  في  واقعها  فلو  المواقعة،  بعد  بحي�سة  م�ستبرئة  تكون  اأن   .3

طالقها في الطهر الذي بعده.

صيغة الطالق 
اأو  اأو فالنة طالق،  اأنِت طالق،  ة، وهي قوله:  اإّل ب�سيغة خا�سّ ل يقع الطالق   .1

هذه طالق، ونحو »هذه« من الألفاظ الداّلة على تعيين المطّلقة.

اإلى  ينتقل منها  العربّية، فال  اللفظّية  بال�سيغة  يكون  اأن  الطالق  الأ�سل في   .2

غيرها اإّل عند العجز.

يجوز التوكيل في طالق الزوجة.  .3

ُيعتبر في الطالق الإ�سهاد، بمعنى اإيقاعه بح�سور �ساهدين عدلين ذكرين،   .4

ي�سمعان الإن�ساء، ول بّد من اجتماعهما حين �سماع الإن�ساء)1(.

أقسام الطالق 
الطالق الجامع لل�ضرائط ق�ضمان:

الأول- رجعّي:

اإلى عقد جديد،  العّدة دون حاجة  الزوجة في  اإلى  الزوج   ويجوز فيه رجوع 

وتكون المطّلقة اأثناء العّدة بحكم الزوجة من ا�ستحقاق النفقة وال�سكن ونحوهما.

)1( الإمام الخامنئي{: ي�سترط ح�سور ال�ساهدين عند ُمجري ال�سيغة، والأحوط وجوبًا عدم كفاية اإجراء الطالق 
هاتفّيًا ونحوه اإذا لم يح�سر ال�ساهدان عند المجري، وكان �سماعهما لل�سيغة بوا�سطة الهاتف فقط.
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الثاني- بائن:

 وهو �ضّتة اأنواع:

الطالق قبل الدخول .  .1

طالق ال�سغيرة واإن دخل بها.  .2

طالق اليائ�سة.  .3

هذه الأنواع الثالثة اّلتي تحّدثنا عنها لي�س لها عّدة. -

دون  من  لزوجها  الكارهة  الزوجة  من  بفدية  الطالق  وهو  الخلع:  ط��الق  .4

اإذا رجعت المراأة  اإّل  كراهة زوجها لها، ول ي�سّح الرجوع في هذا الطالق 

فيما بذلت من فدية، ولها الرجوع ما دامت في العّدة، فاإذا رجعت كان له 

الرجوع اإليها.

طالقالمباراة: وهو كالخلع اإّل اأّنه ي�سترط فيه اأن تكون الكراهة من الطرفين.  .5

الطالقالثالث: اإذا وقع رجوعان اإلى الزوجة في البين ولو بعقد جديد بعد   .6

تنكح  اأن  بعد  اإّل  المطلق  على  المطّلقة  تحرم  الثالث  الطالق  فبعد  العّدة، 

زوجًا اآخر ويفارقها بعد الدخول بموت اأو طالق فتحّل حينئٍذ للزوج الأّول بعد 

انق�ساء عّدتها من الثاني.

العّدة

عّدة الطالق

ل عّدة على الزوجة:  .1

اّلتي لم ُيدخل بها. اأ.   

ال�سغيرة. ب.   

اليائ�سة. ج.   
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عّدة الدائمة غير الحامل اّلتي تحي�س )وطهرها الفا�سل بين حي�ستين اأقّل   .2

من ثالثة اأ�سهر( = ثالثة قروء )اأي اأطهار(.

اّلتي ل تحي�س وهي في �سّن من تحي�س = ثالثة  عّدة الدائمة غير الحامل   .3

اأ�سهر، ويلحق بها من تحي�س. لكّن الطهر الفا�سل بين حي�ستين منها ثالثة 

اأ�سهر اأو اأزيد.

عّدة الحامل = مّدة حملها، وتنق�سي بو�سع حملها اإذا كان الحمل ملحقًا بمن   .4

له العّدة.

عّدة المنقطعة
عّدة المتعة في الحامل و�سع حملها.  .1

عّدة المتعة من غير الحامل اإذا كانت تحي�س = قرءان، والمراد بهما حي�ستان   .2

كاملتان ويلحق بها من كانت تحي�س في الأقّل من ثالثة اأ�سهر.

عّدة المتعة لغير الحامل اإذا كانت ل تحي�س وهي في �سّن من تحي�س = 45   .3

يومًا، ويلحق بها من كانت تحي�س في الأزيد من ثالثة اأ�سهر.

عّدة الوفاة
عّدة المتوّفى عنها زوجها اإن كانت غير حامل في كّل �سورة = 4 اأ�سهر و10   .1

اأّيام.

عّدة المتوّفى عنها زوجها اإن كانت حاماًل = اأبعد الأجلين من و�سع الحمل   .2

والمّدة المذكورة.

تبداأ احت�ساب عّدة الوفاة من حين اإخبار الزوجة بموت الزوج.  .3

مبداأ عّدة الطالق = من حين وقوعه.  .4
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ينبغي للمراأة اأن تنظر فيمن تختاره، فعن الإمام الر�سا، عن اآبائهR،عن 

اأرقها,فلينظر اأحدكموليدتهفقد اأنكح فاإذا »النكاحرّق, ر�سول اهللPقال: 

اأو  الخلق،  �سّيئ  من  تتزّوج  اأن  للمراأة  ينبغي  ول  كريمته«)1(.  يرق لمن اأحدكم

المخّنث، اأو الفا�سق، اأو �سارب الخمر.

استحباب الزواج
 :Q1. ي�ستحّب التعجيل في تزويج البنت وتح�سينها بذلك، فعن الإمام ال�سادق

»من�شعادةالمرءاأنلتطمثابنتهفيبيته«)2(، وي�ستحب اأن ل يرّد الخاطب 

اإذا كان مّمن ُير�سى خلقه ودينه واأمانته وكان عفيفًا �ساحب ي�سار ول ينظر اإلى 

ح�سبه وعلّو ن�سبه،

2. ي�ستحّب ال�سعي في التزويج، وال�سفاعة فيه، واإر�ساء الطرفين.

)1( و�سائل ال�سيعة، ج20،باب كراهة تزويج �سارب الخمر، ح 25082، �س: 80.
)2( الكافي، ج5، باب ما ي�ستحّب من تزويج الن�ساء عند بلوغهّن...، ح1، �س: 337.
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حكم األوراق النقديّة

من اأحكام الأوراق النقدّية ما يلي:

با المعاملي، فيجوز بيع بع�سها بزيادة ونقي�سة)1(. ل يجري فيها الرِّ  .1

ة الم�سكوكين. كاة ولو كان معتمدها النقدين اأي الذهب والف�سّ ل تتعّلق بها الزَّ  .2

يجوز الم�ساربة بها.  .3

من أحكام البنوك 

ما ياأخذه البنك وغيره من الَمدين عند تاأّخر الدفع بعد حلول الأجل حرام ل 

يجوز اأخذه واإن كان بر�سى المتعاملين.

بطاقات اليانصيب 
بيع بطاقات اليان�سيب باطل، واأخذ المال باأزائها حرام موجب لل�سمان.  .1

للمالك  الآخــذ  ل�سمان  موجب  حــرام  القرعة  اإ�سابة  بعد  المال  اأخــذ  وكــذا   .2

الواقعي)2(.

)1( الإمام الخامنئي{: اإذا كان بيع الأوراق النقدية بع�سها ببع�س مع الزيادة اأو النقي�سة، فيه غر�س عقالئي 
م�سروع فال مانع منه، واإّل فال وجه له �سرعًا، بل لو كان البيع ن�سيئًة مع التفاوت اإلى اأجٍل فهي معاملة �سكلية لأجل 

ل اإلى الربا فتكون باطلة ومحّرمة اأي�سًا. التو�سّ

)2( الإمام الخامنئي{: ل مالّية لمثل اأوراق �سحب اليان�سيب، واإّنما هي و�سيلة لمن ين�سرها ويبيعها لأخذ الأموال 
مّمن ي�ستريها، كما اأّنها و�سيلة لمن ي�ستريها للح�سول على جائزتها، فهي كو�سيلة للقمار بل قمار في الحقيقة، 

فال يجوز بيعها ول �سراوؤها، ول تحّل الجائزة اّلتي يح�سل حامل الورقة عليها.



282

م
كا

ح
لأ

� 
ة

د
زب

ن 
م
 �

�
و

ر
د

لو اأخذ المال بعد اإ�سابة القرعة فهنا �سورتان:  .3

اأ- اإن عرف �ساحب الأموال فيجب دفعها اإليه.

ب- اإن لم يعرف �ساحب الأموال فهي من مجهول المالك فتجب ال�سدقة 

الحاكم  من  ال�ستئذان  وجوبًا  والأحـــوط  الواقعي،  مالكها  عن  بها 

ال�سرعّي في ال�سدقة.

ل فرق في الحرمة بين ت�سمية البطاقات با�سم اليان�سيب، اأو با�سم الإعانة   .4

لإغفال  الت�سمية  واإّنما  العمل،  هو  العمل  كان  ما  بعد  الخيرية  للموؤ�ّس�سات 

المتدّينين.

 التأمين 
هو عقد واقع بين الموؤّمن والم�ستاأمن )الموؤمن له(، باأن يلتزم الموؤّمن جبر   .1

خ�سارة معّينة اإذا وردت على الم�ستاأمن في مقابل اأن يدفع الموؤّمن له مبلغًا، 

اأو يتعّهد بدفع مبلغ يّتفق عليه الطرفان)1(.

يحتاج هذا العقد ك�سائر العقود اإلى اإيجاب وقبول، ويقع بكّل لفظ.  .2

�ضروط التاأمين 

التاأمين  في  وي�سترط  العقود،  �سائر  في  ي�سترط  ما  كّل  التاأمين  في  ي�سترط 

م�سافًا اإليه اأمور:

ن عليه اأّنه �سخ�س اأو مال اأو مر�س ونحو ذلك. تعيين الموؤمَّ  .1

ونحو  دولة  اأو  و�سركة  �سخ�سًا  اأو  �سخ�سين  كونهما  من  العقد  طرفّي  تعيين   .2

ذلك.

)1( الإمام الخامنئي{: ل مانع �سرعًا من التاأمين على الحياة.
الإمام الخامنئي{: ل تجوز ال�ستفادة من بطاقة التاأمين ال�سحّي اإّل لمن تعّهدت �سركة التاأمين بتقديم الخدمات 

له، واأّما ا�ستفادة الغير منها فهي موجبة لل�سمان.
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تعيين المبلغ اّلذي يدفعه الموؤّمن له اإلى الموؤّمن.  .3

تعيين الخطر الموجب للخ�سارة كالحرق والغرق وال�سرقة وغير ذلك.  .4

تعيين  وكذا  اأق�ساطًا،  الدفع  كان  لو  له  الموؤّمن  يدفعها  اّلتي  الأق�ساط  تعيين   .5

اأزمانها.

تعيين زمان التاأمين ابتداًء وانتهاًء.  .6

الراديو والتلفزيون ونحوهما
لهذه الأجهزة الحديثة منافع محّلّلة عقالئّية ومنافع محّرمة غير م�سروعة،   .1

ولكلٍّ ٍ حكمه، فيجوز النتفاع المحّلل من الأخبار والمواعظ ونحوهما، ول يجوز 

النتفاع المحّرم ك�سماع الغناء واإذاعته.

اأذيعت  �سواء  وغيره،  الراديو  مثل  الأجهزة  من  ونحوه  الغناء  ا�ستماع  يحرم   .2

مبا�سرة اأو بعد ت�سجيلها.
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د باق� ��ة�در} د محمم �آيا �هلل ��عظمى �����لد ��ب�لم

 )1353 - 1400 ه�(

ولدته ون��اأته:

الكاظمّية  مدينة  في  ال�سدر}  باقر  محّمد  ال�سّيد  العظمى  اهلل  اآيــة  ولــد 

المقّد�سة، في الخام�س والع�سرين من ذي القعدة �سنة 1353 هـ، وكان والده العاّلمة 

المرحوم ال�سّيد حيدر ال�سدر ذا منزلة عظيمة، ومن علماء الإ�سالم البارزين.

وكان جّده لأبيه وهو ال�سّيد ا�سماعيل ال�سدر اأحد المراجع الِعظام لل�سيعة في 

العراق.

بعد وفاة والده ترّبى ال�سّيد محّمد باقر ال�سدر في كنف والدته واأخيه الأكبر، 

حركاته  خالل  من  عليه  بادية  والذكاء  النبوغ  عالئم  كانت  �سباه  اأوائــل  ومنذ 

و�سكناته.

در���له و�أ��ات�ته:

تعّلم القراءة والكتابة وتلّقى جانبًا من الدرا�سة في مدار�س منتدى الن�سر  -

البتدائّية، في مدينة الكاظمّية المقّد�سة وهو �سغير ال�سّن، وكان مو�سع 

اإعجاب الأ�ساتذة والطاّلب ل�سّدة ذكائه ونبوغه المبكر، ولهذا در�س اأكثر 

كتب ال�سطوح العالية دون اأ�ساتذة.

الأ�سول عند  - بدرا�سة كتاب معالم  بداأ  الثانية ع�سرة من عمره  بداية  في 

اأخيه ال�سّيد ا�سماعيل ال�سدر، وكان يعتر�س على �ساحب المعالم، فقال 

له اأخوه: اإّن هذه العترا�سات هي نف�سها اّلتي اعتر�س بها �ساحب كفاية 
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الأ�سول على �ساحب المعالم.

في �سنة 1365 هـ هاجر اإلى النجف ال�سرف لإكمال درا�سته، وتتلمذ عند  -

�سخ�سّيتين بارزتين من اأهل العلم والف�سيلة، وهما: اآية اهلل ال�سيخ محّمد 

ر�سا اآل يا�سين }، واآية اهلل العظمى ال�سّيد اأبو القا�سم الخوئي )ر�سوان 

اهلل تعالى عليه(.

منموؤّلفاته: فدك في التاريخ، درو�س في علم الأ�سول، بحث حول المهدّي، 

فل�سفتنا، اقت�سادنا، الأ�س�س المنطقّية لال�ستقراء.

�شهادته: بعد اأن اأم�سى ع�سرة ا�سهر في الإقامة الجبرّية، تّم اعتقاله في 19/ 

جمادي الأولى / 1400 هـ، الموافق 5 / 4 / 1980 م.

فجيع  بنحو  ال�سدر  ال�سّيد  ا�ست�سهد  الأخير  العتقال  من  اأّيــام  ثالثة  وبعد 

ال�سالم،  وادي  وتّم دفنهما في مقبرة  الهدى(،  الطاهرة )بنت  العلوّية  اأخته  مع 

المجاورة لمرقد الإمام علّي Q في النجف الأ�سرف.






