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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 .الحمد ّلّل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا و نبینا دمحم و آله الطاهرین

 االجتهاد والتقليد

هو عملیّة االستنباط لألحکام الشرعیة  -في االصطالح  -االجتهاد 

 .الفرعی ّة العملیّة ،  من مصادرها المقرّرة

و التقلید هو الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط و العزم علی 

 .متابعته في خصوص األحکام الشرعیة الفرعیة

الیجوز ألّی مسلم أن یقلّد اآلخرین في اصول الدین و :  1المسألة 

بالدلیل ؛ بقدر مبادئ العقیدة الدینیة؛ بل یجب علیه أن یتعرّف علیها 

 . استطاعته العلمیة

يجب على كّل مكلف لم يبلغ مرتبة االجتهاد، أن يكون  : 2المسألة 

في األحکام الشرعیّة الفرعیة العملیة کعباداته ومعامالته، مقلداً، أو 

محتاطاً ؛ و إال ، یکون عمله باطال ؛ إال إذا علم ـ ولو بعد العمل ـ 

 . بمطابقة عمله لفتوى من يجب علیه تقلیده فعالً 

تیاط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا یجوز العمل باالح : 3المسألة 

ترددت الصالة بین القصر والتمام، أو ال، كما إذا احتمل وجوب اإلقامة 

واالحتیاط هو بمعنی أّن المکلّف ینظر إلی آراء . في الصالة

المجتهدین ، فإذا یقول البعض بوجوب شئ و اآلخرون بعدم وجوبه، 
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مة شئ و اآلخرون فیجب علیه أن یفعله ؛ و إذا یقول البعض بحر

 . الیحرّمونه، فیجب علیه أن یترکه 

يشترط في مرجع التقلید البلوغ، والعقل، واإليمان،   : 4المسألة 

واالجتهاد، والعدالة وطهارة المولد والحیاة ؛  فال يجوز تقلید المیت 

 . ابتداء

إذا قلّد مجتهداً فمات، فإن كان أعلم من الحي فیجب :  5المسألة 

ى تقلیده في المسائل التي عمل بها أو التزم بالعمل بها البقاء عل

حال حیاته؛ وإن كان الحي أعلم فیجب العدول إلیه؛ وإن تساويا في 

العلم، فیجوز البقاء في خصوص المسائل التي عمل بها أو التزم 

بالعمل بها حال حیاته؛ وأّما في غیرها فیجب أن يرجع فیه إلى 

 . الحي

لف المجتهدون في الفتوى، وجب الرجوع إلى إذا اخت:  6المسألة 

األعلم بخصوصه، ومع التساوي أو مجرّد احتمال األعلمیة في كل 

 . منهم ، یجوز األخذ بفتوى أّيٍّ منهم؛  وال عبرة بكون أحدهم أعدل

 يجوّ ز البقاء على تقلید المیت، فمات :  7المسألة 
إذا قلد مجتهداً

قلیده في هذه المسألة، بل يجب ذلك المجتهد ال يجوز البقاء على ت

 . الرجوع فیها إلى األعلم  من األحیاء

یثبت االجتهاد واألعلمیة بالعلم، وبالشیاع المفید :  8المسألة 

لالطمئنان وبشهادة عدلین خبیرین، إذا لم يكن لهما معارض، و في 

 . فرض التعارض يعتبر قول من هو أقوى خبرةً 
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في مسائل هذه الرسالة ، إن كان االحتیاط المذكور :  9المسألة 

مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها ، فهو استحبابي يجوز تركه؛ وإال فهو 

وجوبّي و یتخیّرالمقلّد بین العمل باالحتیاط والرجوع إلى مجتهد آخر 

 . -األعلم فاألعلم-

یجب علی کّل مسلم مکلّف أن یتعلّم األحکام :  11المسألة 

حتاج إلیها في عباداته و معامالته؛ أو أن الشرعیة العملیة التي ی

 .یعرف طریق االحتیاط فیها

لو غیّر المجتهد فتواه ، فیجب علی مقلّده أن یعمل :  11المسألة 

بفتواه الجدید؛ و یصح عمله السابق الذي کان مطابقا لفتوی مرجعه 

 .آنذاک

***** 
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 أحکام النظافة و الطهارة

 

 أقسام المياه

 

 :ینقسم الماء إلی قسمین - 1 المسألة

الماء المطلق، وهو الماء الصافي الذي يصّح إطالق الماء  :األول

علیه بال عناية، كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غیر 

 .والماء المطلق طاهر و مطّهر. ذلك، فإنه يصح أن يقال له ماء

الماء المضاف، وهو ما ال يصح إطالق الماء علیه بال عناية،  :الثاني

كماء الرمان، وماء الورد، فإنه إّما مأخوذ من شئ آخر کالعصیر، و إّما 

ممتزج بعنصرآخر بحیث أنّه ال يقال له ماء إال مجازا ، کالمشروبات 

و الماء المضاف الیکون من المطّهرات و الیرفع حدثا . الغازیة و الشاي

 . خبثا ؛ بل یتنج  بالنجاسة المالقیة له، مهما کانت ئئیلةو ال

 :الماء المطلق ینقسم إلی األقسام التالیة - 2المسألة 

 .الُكرّ : األوّل

 .الماء القلیل: الثاني

 .الماء الجاري ومیاه األنابیب: الثالث

 .ماء المطر: الرابع

 .ماء البئر: الخام 
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 الکر  

هو الماء الذي إذا   -علی ماهو المشهور -ماء الكرّ   - 3المسألة 

ُصّب في وعاء یکون كّل من طوله وعرئه وعمقه ثالثة أشبار ونصف، 

 .لمأل الوعاء ؛  والمعیار في األشبار هو األشبار المتوّسطة

 

إذا وقعت عین النجاسة في ماء الكرّ،  ال ينّج  ماء   - 4المسألة 

 .لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسةالكرّ ؛ إالّ إذا تغیّر 

 

، بغسله «کالثیاب واألواني»یتطهر الشئ المتنج    - 5المسألة 

 .بماء الكرّ 

 

ماًء أكثر من الكرّ « مثل الدم»إذا القت عین النجاسة  - 6المسألة 

وغیّرت بعضه فإن كان ما تبّقى منه بمقدار الكرّ أو أكثر؛ فاّن القسم 

 .ب، وإالّ فینّج  کلّهالمتغیر يتنّج  فحس

 

الماء : أی)إذا جعلنا شیئاً نجساً تحت ماء الحنفیة  - 7المسألة 

؛ فإّن الماء الذي ينفصل من ( الذي يجري من األنابیب المتّصلة بالكرّ 

الشيء النج  طاهر، إالّ أن يكون قد إكتسب من الشيء النج  

 .طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها
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كنا في ماء كان كرّاً أو أكثر من الكرّ هل أنّه إذا شك - 8المسألة 

وكذا العك  إذا شككنا . نقص عن الكرّ أم ال؟ فنجري علیه حكم الكرّ 

في ماء كان أقل من الكرّ هل أنّه صار كراً أم ال؟  فنجري علیه حكم 

 .الماء القلیل

 

أن يتیّقن اإلنسان : األوّل: يمكن معرفة الكرّ بطريقین  - 9المسألة 

أن يشهد بذلك شخص واحد موثوق به : واآلخر. ذلك بنفسهمن 

 .على األقل

 الماء القليل 

يراد من الماء القلیل ما يكون أقّل من مقدار الكرّ   - 11المسألة 

 .والينبع من األرض و الیکون مطرا و ال من ماء البئر

إذا القت النجاسة الماء القلیل، یتنّج  الماء كلّه؛   -11المسألة 

إذا صّب الماء القلیل على النج  من فوق، فیتنّج  القسم أّما 

وإذا كان من قبیل ماء . المالقي للنجاسة من الماء القلیل فقط

النافورة يصعد من األسفل إلى األعلى ويالقي األعلى النجاسة 

 .تنّج  القسم المالقي لها دون القسم األسفل

 

ل، بصّب الماء إذا غسل شيء متنّج  بالماء القلی  - 12المسألة 

ولكن الماء (. بالشروط التي سنذكرها فیما بعد)علیه،  یصیر طاهراً 

 .فهو نج « غسالة»المنفصل عنه والذي يقال له 



 9 

 الماء الجاري

الماء الجاري هو الماء الذي ینبع من األرض و یندفع   - 13المسألة 

أو الذي ( مثل میاه القنوات والعیون)منها إلی مسارب فوق األرض 

 .یجري مستمرا،  نتیجة ذوبان الثلوج المتراكمة على الجبال

ال يتنج  الماء الجاري بمالقاة النجاسة ،  إالّ  إذا  - 14المسألة 

 .اكتسب طعم النج  أو رائحته أو لونه

إذا القت النجاسة الماء الجاري  و تغیّر بعضه برائحة    - 15المسألة 

يتنّج ، وأّما الطرف المتّصل  أو لون أو طعم النج  فاّن ذلك المقدار

بالعین فانّه طاهر وان كان أقّل من الكرّ، واّما بالنسبة إلى الطرف 

 .اآلخر فلو كان أقل من الكرّ فانّه ينج 

 

 .میاه األنابیب المتعارفة حكمها حكم الماء الجاري  - 16المسألة 

 

 ماء المطر

ماء المطر مثل الماء الجاري  في أنّه  يطّهر كّل  - 17المسألة 

شيء  متنّج  يالقیه، سواء كان المتنّج  من قبیل األرض أو 

البدن أو الثوب أو غیر ذلك؛ لکنه مشروط بأن ال يكون في المتنّج  

 .عین النجاسة، وأن تنفصل عنه الغسالة
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ه یمطر، المطر یجب أن یکون بحیث أن یقال عرفا إنّ   - 18المسألة 

 .و ال يكفي نزول قطرات قلیلة

إذا  جرى ماء المطر على األرض و وصل إلى مكان    - 19المسألة 

تحت السقف أو مكان لم ينزل علیه المطر فانّه يطّهر ذلك المكان 

 .بشرط أن یکون متصال به و یستمر المطر

 ماء البئر

كرّ؛ وإذا ماء البئر طاهر ومطّهر وإن كان أقّل من ال  - 21المسألة 

غسل به شيء متنّج  لی  فیه عین النجاسة، صار طاهراً إالّ إذا 

 .القى عین النجاسة وتغیّر طعمه أو لونه أو رائحته بها

ماء البئر وإن لم يتنّج   بسبب وقوع النجاسة فیه    - 21المسألة 

إذا لم یتغیّر لونه أو طعمه أو رائحته بها، ولكنّه من المستحّب مؤکّدا 

 . زح منه مقدار من الماء کما ذکر في الکتب الفقهیة المفصلةأن ین

 

 النجاسات

 

 : النجاسات هي  – 22المسألة 

 الخمر، 

 الفقاع، 

 الکلب، 

 الخنزیر،
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المیتة و الدم و البول و المني و الفضلة لألنسان أو حیوان محرّم  

 . ذي نف  سائلة

 

و الحیوان الجالل هو . عرق الحیوان الجالل نج  علی األحوط وجوبا

 . ما یتغذی  علی النجاسة حتی ینبت لحمه و یشتد عظمه

 

عرق الجنب من الحرام لی  بنج ؛ ولکنه الیصلی  - 23المسألة 

 . في الثوب المتلوّث به علی األحوط

 

العصیر العنبي الذي غال و لم یذهب ثلثاه لی   – 24المسألة 

 .بنج ؛ و لکنه حرام شربه قبل ذهاب ثلثیه

  

 .لی  بنج ( سواء کان کتابیا أو غیر کتابي)الکافر  – 25مسأله 

 

لحوم الحیوانات المحللة و جلودها المستوردة من   – 26مسأله 

مین، طاهر؛ البلدان الغیر األسالمیة التي یعیش فیها کثیر من المسل

ولکنه الیجوز أکل ذاک اللحم إذا لم یحصل االطمئنان بذبحها علی 

الطریقة الشرعیة؛ و ال تصح الصالة في تلک الجلود، إال عند حصول 

 .االطمئنان بذبح الحیوان علی الطریقة الشرعیة
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 الُمطه ِّرات

 

الماء و األرض و الشم  و : ـ  المطهرات هي 27 المسأله

االنقالب و االنتقال و التبعیة و زوال عین النجاسة و االستحالة و 

 .استبراء الحیوان الجالل

 

 الماء

 

الماء المطلق الطاهر یطّهر المتنج ، بشرط بقاء  - 28المسألة 

الماء علی أطالقه عند التطهیر، و زوال عین النجاسة ،  و تعدد 

 .الغسالت کما یأتي شرحه في المسائل التالیة

 

یکفي في تطهیر البدن و الثوب المتنجسین ،  - 29المسألة 

غسلهما مرّة واحدة بالماء الجاري أو میاه األنابیب؛ بعد إزالة عین 

و یکفي في تطهیرهما غسلهما بالمیاه المطلقة االخری . النجاسة

 . مرّتین؛ بعد إزالة عین النجاسة

 

یجب عصر الثوب أو دلکه؛  عند غسله بالماء القلیل  – 31المسألة 

و یمکن أن یکون عصره بالید أو بسرعة . نفوذ النجاسة في باطنه و

 .الدوران کما في الغّساالت الکهربائیة

 

یجب غسل اإلناء المتنج   بولوغ الخنزیر أو موت  – 31المسألة  

 . الجرذ  فیه،  سبع مرّات بالماء
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یجب تطهیراإلناء المتنج  بولوغ الکلب،  بتعفیره  -32المسألة 

الطاهر و تنظیفه  من التراب بالماء  أوال ، ثّم غسله بالماء  بالتراب 

 .مرّتین

 

یکفي في تطهیر اإلناء المتنج  بغیر ما ذکرنا،  -33المسألة 

 . غسله ثالث مرّات بالماء

 

 األرض 

 

إذا تنج  باطن القدم و باطن الحذاء بسبب المشي  -34المسألة 

الطاهرة الجافّة  علی األرض النجسة، فیطهر بالمشي علی األرض 

 .بما الیقّل من خمسة عشر ذراعا، بشرط إزالة عین النجاسة

 

کالتراب و )المراد من األرض یعّم الطبیعي منها  -35المسألة 

و یعّم أیضا األرض المفروشة بالبالط ( الحجر و الرمل و الحصی

 . أواالسمنت أو الزفت أو اآلجر

 

 الشمس 

 

سطح األرض و سطح البنایات و البیوت و   إذا تنج  -36المسألة 

کان مرطوبا ، فیطهر أذا تجففه الشم  باإلشراق المباشر علیه ؛ 

 .بشرط إزالة عین النجاسة
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 االستحالة

 

االستحالة هي أن یتبّدل الشئ إلی حقیقة اخری ؛  -37المسألة 

بحیث أنه ال یبقی عرفا ، بل  تتولّد منه تلک الحقیقة کأمر جدید 

له من وجهة نظر العرف ؛ کتحوّل الماء ألی الفاکحة أو غصون مغایر 

األشجار،  و تحوّل النطفة إلی حیوان طاهر،  و تبّدل الخشب إلی 

فاالستحالة بهذا المعنی هي من المطهرات و هي تطهر . الدخان

 .األعیان النجسة و األشیاء المتنجسة

 

 االنقالب  

 

خّل ، فیتطّهر ؛ سواء کان إذا یتحوّل الخمر إلی ال – 38المسألة 

 .تبّدله بنفسه، أو بأن یضاف إلیه عنصر آخر یوجب ذلک االنقالب

 

 التبعية

 

کما ذکر في المسألة  -إذا تبّدل الخمر إلی الخّل  – 39المسألة 

 .؛ فیطهر اإلناء الذي تحول الخمر فیه خال ، تبعا له -السابقة
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 االنتقال 

   

إذا انتقل دم اإلنسان أو الحیوان الذي له نف   – 41المسألة 

سائلة، إلی جسم الحشرات التي لیست کذلک کالبعوئة؛ فیصیر 

 . طاهرا ؛ بشرط أن یعّد ذلک دما لها

 

 إزالة عين النجاسة 

 

ـ  إذا کنّا نعلم بتنج  جزء من جسم الحیوان   41المسألة 

اخری و النشاهد عین ؛ و لکنّنا نراه مرّة (کالغنم و الدجاج)الطاهر

 .النجاسة علی ذلک الجزء؛ فیحکم بطهارته

 

إذا یتنج  باطن األنف بخروج الدم منه؛ فیطهر  – 42المسألة 

الباطن بمجرّد توقف الدم و زوال عین النجاسة؛ فال یجب غسل 

 .باطن األنف  بالماء

 

 استبراء الحيوان الجالل 

 

ته علی العلف الطاهر المقصود من استبرائه هو تغذی - 43المسألة 

 .  مّدة من الزمان؛ بحیث یزول عنه عنوان الجلل من وجهة نظر العرف 
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: أربعون یوما،  و للبقر: مّدة االستبراء لإلبل الجالل  – 44المسألة 

:  خمسة أیام، و للدجاج: عشرة أیام، و للبطّ : ثالثون یوما،  و للغنم

 .بقدر ما یزول عنوان الجلل عرفا: ثالثة أیام ، و لغیرها من الحیوانات

 

***** 
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 الوضوء

 

من المرفق إلی  -الوئوء هو غسل الوجه و الیدین  – 1المسألة 

و مسح مقّدم الرأس و ظاهر القدمین ؛ عن نیّة  -أطراف األصابع

 .الوئوء،  قربة إلی هللا تعالی

 

یجب غسل الوجه من منبت شعر الرأس إلی طرف  – 2المسألة 

 . الذقن طوال، و المساحة التي تقع ما بین اإلبهام و الوسطی عرئا

 

یجب إیصال الماء إلی البشرة ؛ و إذا یوجد ما یمنع  – 3ألة المس

 .من وصول الماء إلیها، فیجب إزالته

 

الیجب إیصال الماء إلی ما تحت الشعر من البشرة،  – 4المسألة 

بل یغسل ظاهره ؛ إال إذا کان الشعر قلیال بحیث أنه ال یحیط بها 

 .تماما ؛ فیجب إیصال الماء إلی البشرة حینئذ

 

الیجب غسل بواطن األنف و الفم و العینین عند  – 5مسألة ال

 .الوئوء

 

بعد الفراغ من غسل الوجه، یجب غسل الیدین  – 6المسألة 

 .من المرفق إلی إطراف األصابع(  الُیمنی أواّل، ثّم الیسری)
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للحصول علی االطمئنان من غسل المقدار المطلوب،  – 7المسألة 

 .ق المرفقیمکنه أن یغسل قلیال مما فو

 

إذا غسل الیدین من المرفق إلی الزند فقط  حال  – 8المسألة 

 .الوئوء، یکون باطال؛ حتی إذا تّم غسل الکّفین من قبل

 

غسل الوجه و الیدین في المرّة االولی الزم، و في  – 9المسألة 

و المقصود من . المرّة الثانیة جائز، و في المرّة الثالثة أو أکثر حرام

سواء کان بقبضة من )، هو صّب الماء علی الوجه أو الید الغسل هنا

 .و جري الماء علیه تماما بغسل کل المقدار المطلوب( الماء أو أکثر

 

بعد الفراغ من غسل الیدین، یجب مسح مقّدم  – 11المسألة 

بما بقي من ( و هو الواقع بین نقرة الرأس و منبت الشعر) الرأس 

 .األیمن نداوة ماء الوئوء بباطن الکفّ 

الیجب استیعاب مقدم الرأس کلّه بالمسح، و یکفي  – 11المسألة 

مسّماه طوال؛ ولکّن األحوط وجوبا، هو المسح بمقدار الیقّل من ثالثة 

 .أصابع مضمومة عرئا

 

بعد مسح مقّدم الرأس، یجب مسح ظاهر القدم    – 12المسألة 

الیمنی بباطن الکّف األیمن  ، ثّم ظاهر القدم الیسری بباطن الکّف 

األیسر، من رؤوس األصابع إلی قبّة القدمین طوال، بنف  ما بقي 

 . من نداوة ماء الوئوء
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یجب أن یکون مسح القدمین بما ال یقّل من ثالثة  – 13المسألة 

 .أصابع مضمومة  عرئا

 

یجب أن یکون مقدار موئع المسح جافا من الرطوبة  – 14المسألة 

الظاهرة عرفا، و ال بأس بوجود رطوبة خفیفة غیر بارزة عرفا ، بحیث 

 .أن تغلبها رطوبة الید الماسحة عند المسح

 

ة الیدین الباقیة من ماء الوئوء قبل لو جّفت رطوب – 15المسألة 

المسح، فالیجوز أن یأخذ من الماء الجدید للمسح؛ بل یمکنه أن 

 . یأخذ النداوة الباقیة من لحیته أو غیرها من أعضاء الوئوء

 

 شروط الوضوء

 

الشروط التي ال بّد من توفّرها لیصّح الوئوء هي  – 16المسألة 

 :التالیة

 

 .طهارة الماء -

 .ء ؛ فال یصح الوئوء بالماء المضافإطالق الما -

 .إباحة الماء -

 .أن الیکون الماء في اإلواني المصنوعة من الذهب و الفضة -

 .طهارة أعضاء الوئوء عند الغسل و المسح -

أن یکون الوقت کافیا للوئوء و الصالة ورائه؛ و إال یجب  -

 .التیمم



 20 

 .نیّة الوئوء و قصد القربة إلی هللا -

 .وء ؛ کما ذکرناالترتیب في أفعال الوئ -

المواالة ؛ و هي تتابع صدور أفعال الوئوء ؛ من دون التوقف  -

 .بینها بمّدة یعتبرها العرف إخالال بوحدة الوئوء

المباشرة ؛ و هي أن یباشر المکلّف بنفسه أفعال الوئوء  -

 .من الغسلتین و المسحتین؛ إال عند الضرورة

لضرر، أو فإذا یخاف من ا.  عدم المانع من استعمال الماء -

یکون الماء قلیال بحیث إذا یستعمل، یخاف من عطش 

 .الیتحّمل؛ فیجب التیمم حینئذ

 .عدم المانع من وصول الماء إلی أعضاء الوئوء -

 

إذا شّک بعد الفراغ من الوئوء في أفعاله أو  – 17المسألة 

أما إذا شّک أثناء الوئوء . شروطه، فیصح وئوئه والشئ علیه

 . في ذلک، فیجب أن یأتي به

 

إذا تیّقن بالوئوء، و یشّک في صدور الحدث منه؛  – 18المسألة 

و إذا کان محدثا، و یشک في صدور . فیبني علی أنّه علی وئوء

 .ني علی أنّه محدثالوئوء منه؛ فیب

 

 

إذا شّک بعد الفراغ من الصالة في أنّه هل کان  – 19المسألة 

علی وئوء أم ال؛ فتصح الصالة التي مضت؛ وعلیه أن یتوئّأ للصلوات 

 .المقبلة
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 موجبات الوضوء

 

 :موجبات الوئوء هي التالیة – 21المسألة 

 

 (.إال صالة المیّت )الصلوات الواجبة   -

 .و العمرة الواجبینطواف الحج   -

 .أن یحب الوئوء للنذر و العهد و الحلف  -

قضاء األجزاء المنسیة في الصالة ، من التشهد المنسي و   -

 .السجدة المنسیة و سجدتي السهو

 .إذا کان ال بّد من مّ  الکلمات في القرآن -

 

في غیر تلک الموارد المذکورة؛ یستحّب الوئوء ،  – 21المسألة 

 .لشخص علی طهارةألن یکون ا

 

 وضوء الجبيرة

 

إذا کان عضو من أعضاء الوئوء مصابا بکسر أو جرح  – 22المسألة 

إو قرح، فإن أمکن  غسلها و مسحها و ال یضرّها جري الماء علیها ، 

و ال یسبب تنّج  الید الغاسلة و الماسحة؛ فیجب الوئوء بالطریقة 

 . العادیة
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إذا کانت الجبیرة أو الرباط علی موئع الجرح أو  – 23المسألة 

القرح أو الکسر، و ال یمکن نزعها لتضرّر الموئع المصاب؛ فیجب 

علیه الوئوء بالنحو المتعارف، إلی أن یصل إلی ذلک الموئع 

 .المجبور و الملفوف ، فیمسح علی الجبیرة أو الرباط

 

***** 
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 الغسل

 

الغسل هو أن یغسل جمیع ما ظهر من البدن ، بنیّة  – 1المسألة 

 .التقرّب إلی هللا تعالی بنحو سنذکره في المسائل التالیة

 

 موجبات الغسل 

 

 :موجبات الغسل هي – 2المسألة 

  

 . الجنابه (  1) 

 .الحیض (  2) 

 .االستحائه (  3) 

 . النفاس (  4) 

 .م  المیت (  5) 

 .الموت (  6) 

 .ذر أو الحلف أو العهدالن(  7) 

 

 الجنابة

 

 .الجماع و خروج المني: تتحقق الجنابة بأمرین – 3المسألة 

 :یحرم علی الجنب االمور التالیة – 4المسألة 

مّ  کلمات القرآن الکریم و أسماء هللا تعالی و أسماء األنبیاء و  -

 (. س)و اسم فاطمة الزهراء( ع)األئمة 
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، و لو کان بقصد ( ص)د النبي دخول المسجد الحرام و مسج -

 .المرور و االجتیاز

التواجد و المکث في المساجد االخری ؛ أما مجرّد المرور و االجتیاز  -

من دون توقف، بأن یدخل من باب و یخرج من باب آخر، أو یدخل 

 .لیأخذ شیئا ؛ فهو جائز

ألم السجدة، حم : قراءة آیات السجدة من سور العزائم، و هي -

 .النجم، العلق فصّلت، 

 

 الغسل من الجنابة

 

 .الترتیبي و االرتماسي: غسل الجنابة علی نحوین – 5المسألة 

 

الغسل الترتیبي هو أن ینوي الغسل قربة إلی هللا  – 6المسألة 

تعالی، و یغسل الرأس و الرقبة أوال، ثّم الجانب األیمن من الجسد، 

 .ثّم الجانب األیسر

  

للحصول علی االطمئنان من غسل البدن کلّه، یجب  – 7المسألة 

 .أن یغسل قلیال من الجانب اآلخر عند غسل کّل من الجانبین

 

إذا علم بعد الفراغ من الغسل، أنّه لم یغسل جزءا  – 8المسألة 

من الجسد؛ فإن کان من الجانب األیسر، فیکفیه أن یغسل ذاک 

، فیجب علیه أن یغسل الجزء فقط؛ أما إذا کان من الجانب األیمن

ذاک الجزء و یغسل الجانب األیسر أیضا ؛ و إن کان من الرأس أو 
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الرقبة، فیجب أن یغسل ذاک الجزء و یغسل الجانب األیمن، ثّم 

 .الجانب األیسر

 

لو شّک بعد الفراغ من الغسل في صحته، فیبني  – 9المسألة 

 .علی الصحة و ال شئ علیه

 

 الغسل االرتماسي

 

یتحقق الغسل االرتماسي بأن ینوي الغسل، و  – 11المسألة 

 .  یرتم  في الماء ، بنحو یشتمل الماء علی جمیع الجسد

 

شروط الغسل هي نف  شروط الوئوء؛ إال  – 11المسألة 

 .المواالة

 

إن کان الغسل واجبا علیه و یشک في أنّه هل  – 12المسألة 

 .فعله أم ال؛ فیجب علیه أن یغتسل

 

یکفي غسل واحد لألحداث المتعددة؛ بأن ینوي  – 13المسألة 

 .الجمیع و یغتسل غسال واحدا

 

، ( الواجبة و المستحبّة)کّل غسل من األغسال  – 14المسألة 

 .یغني عن الوئوء
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 االستحاضة

 

الدم الذي تراه المراة غیر الحیض و النفاس، إذا   – 1المسألة 

 .الیکون من قرح  أو جرح، فهو دم االستحائة

 

دم االستحائة أصفر و رقیق و بارد و بدون الحرقة  – 2المسألة 

 .غالبا

قلیلة و متوسطة و : االستحائة علی ثالثة أقسام – 3المسألة 

أن تتلوّث القطنة بالدم و الیخرج الدم من طرفها : القلیلة هي. کثیرة

أن یغمسها الدم و یتجاوزها و یصل إلی : والمتوسطة هي . اآلخر

أن یغم  الدم القطنة غمسا : و الکثیرة هي( . المندیل)الخرقة 

 . غم  الخرقة أیضاکثیفا یوجب سیالن الدم بنحو ی

 

 أحکام االستحاضة

 

ة لکل  – 4المسألة  ََ حکم االستحائة القلیلة هو أن تتوئّأ المرأَ

 .صالة ، و أن تغیّر القطنة قبل الصالة علی األحوط  وجوبا

حکم االستحائة المتوسطة هو االغتسال مرّة    – 5المسألة 

و تغییر  واحدة في کل یوم قبل صالة الصبح، و الوئوء لکل صالة ،

 .قبل الصالة ، علی األحوط وجوبا( المندیل)القطنة و الخرقة 

 

حکم االستحائة الکثیرة هو االغتسال ثالث مرّات  – 6المسألة 

في کّل یوم ، بأن تغتسل مرّة لصالة الصبح و مرّة لصالتي الظهر و 
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و تجمع )و مرة لصالتي المغرب و العشاء ( فتجمع بینهما)العصر

لوئوء لکل صالة ، و تغییر القطنة و الخرقة قبل الفریضة، ؛ و ا( بینهما

 .علی األحوط وجوبا

 

یجب علی المرأة أن تتوئّأ و تغتسل بعد دخول وقت  – 7المسألة 

 .الصالة

 

لو کانت االغتساالت الثالثة المتکررة تضرّ المرأة ، أو  – 8المسألة 

 .لتوجب مشّقة کثیرة لها؛ یمکنها أن تتیّمم عوئا عن الغس

 

بعد انقطاع دم االستحائة ، یجب علی المرأة أن  – 9المسألة 

 .تفعل ما یجب علیها مرّة واحدة للصالة االولی بعد االستحائة

 

 .المرأة المستحائة تصوم کغیرها  في شهررمضان – 11المسألة 

غسل االستحائة کغسل الجنابة في األفعال و  – 11المسألة 

 .االستحائة الشروط ؛ إال أنّه یکون بنیّة

 

 الحيض

 

دم تعتاده النساء في کّل شهر مرّة في : الحیض – 1المسألة 

 .الغالب؛ بعد البلوغ و قبل سّن الیأس

و بلوغ البنت یبتني علی خروجها من الطفولة و الیتم عرفا؛ و تحدید 

المدة لذلک  هو محل الخالف، و یصرّح بعض األحادیث بإتمام تسع 
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سنة ؛ و القدر المتیّقن هو إکمال ثالث  سنین، و اخری بثالث عشرة

 .عشرة سنة قمریّة

و أما سّن الیأس للمرأة القرشیة هو إتمام ستین سنة، و لغیرها هو 

 .إتمام خمسین سنة

 

الـغـالـب فـى دم الحیض ان يكون أسود أو أحمر،   – 2المسألة 

 .حارا ، عبیطا يخرج بدفق و حرقة

ثالثة أیام و ال تکثر من عشرة التقّل مدة الحیض عن  – 3المسألة 

 .أیام

 

إذا تشک البنت في بلوغها ؛ فإن رأت دما ال یحمل  – 4المسألة 

عالمات الحیض، فال یکون حیضا؛ أما إذا تعرف أنها دم الحیض لتوفّر 

العالمات المثبتة قطعا، فیکون حیضا و یدّل علی أنها وصلت إلی 

 .سّن البلوغ

 

إذا رأت الدم لمدة أقل من ثالثة أیام ثم طهرت من  – 5المسألة 

 .  الدم ثم رأت الدم لمدة ثالثة أیام أو أکثر؛ فالدم األخیر هو الحیض

 

 :تحرم علی الحائض االمور التالیة – 6المسألة 

العبادات المشروطة بالوئوء أو الغسل أو التیمم؛ کالصالة و الصیام  -

 .لطهارة ، کصالة المیتبخالف ما التشترط فیه ا. و الطواف

 .کل ما یحرم علی الجنب، یحرم أیضا علی الحائض -

 .الجماع -
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 .طالق المرأة الحائض باطل -

 

 .غسل الحیض کغسل الجنابة؛ إال في النیّة – 7المسألة 

 

الیجب علی الحائض قضاء الصلوات الفائتة إیام  – 8المسألة 

 . ب الفائتحیضها، و لکن یجب علیها أن تقضي الصیام الواج

 

  

 اقسام الحائض

 

 :الحائض علی أقسام – 9المسألة 

و هي المرأة التي تری دم  :ذات العادة الوقتية و العددیة -

الحیض في وقت معین في شهرین متتالیین، و أیام الحیض في کال 

 .الشهرین علی سواء

 

و هي التي تری الدم في وقتین مختلفین : ذات العادة العددیة -

شهرین متتالیین؛ و لکن عدد األیام التي تری الدم فیها في خالل 

کال الشهرین علی سواء؛ کما تری الدم لمدة سبعة أیام ، ابتداءا 

من أول أیام الشهر األول، و یریه لمدة سبعة أیام ، ابتداءا من 

 .منتصف الشهر الثاني
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و هي التي تری الدم في وقت معیّن  :ذات العادة الوقتية -

بالشهر األول و یریه في نف  الوقت بالشهر الثاني؛ إال أّن عدد أیام 

 .الحیض في الشهر األول یختلف عن عددها في الشهر الثاني

 

و هي التي التکون لها عادة معیّنة، ال من حیث العدد  :المضطربةـ 

ئطربت و لم تتحقق لها و ال من جهة الوقت؛ أو کانت لها عادة، ثّم ا

 .عادة جدیدة

 

 .و هي التي تری الدم للمرّة االولی :المبتدئةـ 

 

کانت لها عادة معیّنة و لکنّها نسیتها و و هي التي  :الناسيةـ 

 .التذکرها

تصبح المرأة ذات عادة إذا تکررت لها رؤیة الدم  – 11المسألة 

ن الشهر الثالث مرّتین في الشهرین المتوالیین؛  و تعمل ابتداءا م

 .علی وفق تلک العادة

 

 العادة الوقتية و العددیة

 

ذات العادة الوقتیة والعددیة تصبح حائضا بمجرد رؤیة  – 11المسألة 

 .الدم في أیام عادتها إلی آخر أیام العادة
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إذا رأت ذات العادة الوقتیة و العددیة دم الحیض  – 12المسألة 

تقدمت العادة : تها أو بعدها ،بأن یقالبمدة یوم أو یومین قبل أیام عاد

 .أو تأخرت، فتبني علی أنها حائض

 

إذا التری ذات العادة الوقتیة و العددیة الدم في أیام  – 13المسألة 

العادة و لکنها رأته في غیرها بمدة أیام عادتها؛ فإن تری عالمات 

 . الحیض في الدم، تبني علی أنها حائض في تلک األیام

 

 وقتيةالعادة ال

 

ذات العادة الوقتیة تعتبر نفسها حائضا في أیام   – 14المسألة 

تری الدم ؛ بشرط أن التکون أقّل من ثالثة أیام و ال أکثر من عشرة 

 .أیام

إذا رأت  ذات العادة الوقتیة الدم في شهرین  – 15المسألة 

متوالیین في وقت معی ّن بمدة ثالثة أیام أو أکثر، ثّم طهرت، ثّم رأته 

بمدة ثالثة أیام أو أکثر، و الیزید مجموع  األیام التي رأت الدم فیها 

علی عشرة؛ فتبني علی أنها حائض في تلک األیام التي رأت الدم 

لطهارة خالل األیام الفاصلة التي لم تر الدم فیها ؛ و تبني علی ا

 .فیها

 

 العادة العددية

ذات العادة العددیة تبني علی أنها حائض في أیام  – 16المسألة 

 .تری الدم فیها
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 المضطربة 

 

المضطربة تبني علی أنها حائض في األیام التي  – 17المسألة 

تری الدم فیها، بشرط أن التزید علی عشرة أیام ؛ و إذا  زادت، فإن 

تشاهد عالمات الحیض في بعضها و ال تکون أقّل من ثالثة أیام و 

أکثر من عشرة أیام، فیکون ذلک الدم حیضا؛ و إذا کان في کل األیام 

ی وفق عادة أقاربها من اّمها و جّدتها علی سواء، فیجب أن تعمل عل

 .و عّماتها و خاالتها و غیرهنّ 

 

 المبتدئة 

 

إذا رأت المبتدئة دم الحیض، فإن کانت مدته التزید  – 18المسألة 

علی عشرة أیام، فیکون حیضا؛ و إن زادت علیها و حال الدم في 

 جمیع األیام علی سواء؛ فتعمل علی وفق عادة أقاربها   و تعّد  

 .بقیة األیام الزائدة  من االستحائة

 

 الناسية

 

إذا رأت الناسیة الدم؛ فإن کانت أیامها التزید علی  – 19المسألة

عشرة، فالکل حیض؛ وإذا زادت علیها، فاألیام التي تشاهد عالمات 

الحیض فیها یعّد من الحیض؛ بشرط أن ال تقّل تلک األیام  من ثالثة  

 .و التزید علی عشرة
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 سالنفا

 

ـ النفاس دم یخرج مع الوالدة أو بعدها خالل عشرة أیام  1المسألة 

أو أقّل؛ سوءا کانت الوالدة بشکل طبیعي أو بعملیة جراحیة  

 .قیصریة

 

ـ ال حّد ألقّل مدة النفاس و لکنها ال تزید علی عشرة  2المسألة 

 .أیام

 

 .ـ کلما یحرم علی الحائض یحرم علی النفساء 3المسألة 

 

ـ إذا کانت النفساء ذات عادة عددیة؛ فتبني علی  4المسألة 

فال تصلي و ال . النفاس من وقت الوالدة بمدة أیام العادة الشهریة

أما إذا استمر جریان الدم أکثر منها، فیعّد من . تصوم فیها

 .االستحائة

 

ـ إذا لم تکن ذات عادة عددیة و استمر جریان الدم؛  5المسألة 

اس إلی عشرة أیام؛ و ما زاد علیها یکون من فیعّد من النف

 .االستحائة

 

ـ إذا توقف الدم، یجب علیها أن تغتسل و تبدء بما یجب  6المسألة 

 . علیها من الفرائض
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 .ـ غسل النفاس هو کغسل الجنابة ؛ إال في النیة 7لمسألة 

 

 غسل مس  الميت

 

مس  المي ت أحکام   

 

إذا  مّ  اإلنسان  جسد المیت بعد برد الجثة و قبل  – 1المسألة 

 .تغسیلها، فیجب علیه أن یغتسل بنیة غسل مّ  المیت

 

مّ  جثة السقط الذي کان عمره أربعة أشهر أیضا  – 2المسألة 

 .یوجب غسل مّ  المیت

 

 .الیجب الغسل عند مّ  ثیاب المیت – 3المسألة 

 

نابة من حیث األفعال و غسل مّ  المیت کغسل الج – 4المسألة 

 .الشروط ؛ و یکون مغنیا عن الوئوء

 

لو حدث مّ  أکثر من میت واحد؛ أو مّ  میت أکثر  – 5المسألة 

 .من مرّة ؛ فیکفیه غسل واحد بنیة الجمیع

 ميتالغسل 

یجب تغسیل کل میت مسلم ، و تکفینه و دفنه و   – 1المسألة 

 . الصالة علیه ؛ وجوبا کفائیا علی المسلمین
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یجب تغسیل السقط أیضا ؛  إذا کان عمره أربعة  – 2المسألة 

 .أشهر أو أکثر، علی األحوط وجوبا

یشترط في صحة غسل المیت کل ما ذکرنا من  – 3المسألة 

احته و إطالقه و لزوم النیة و قصد شروط الوئوء، من طهارة الماء و إب

 .القربة و الترتیب و غیرها

 :یجب تغسیل المیت ثالثة أغسال بالترتیب التالي  – 4المسألة 

 .بالماء المخلوط بالسدر: أوال

 .بالماء الخلوط بالکافور: ثانیا

 .بالماء الخالص القراح، من دون اختالطه بشئ آخر: ثالثا

سدر و الکافور؛ فیجب اغتسال المیت إذا لم یوجد ال – 5المسألة 

 .ثالث مرّات بالماء الخالص

الیجوز للرجل تغسیل المرأة، إال أن تکون من   – 6المسألة 

 .و الیجوز للمرأة تغسیل الرجل، إال أن یکون من محارمها. محارمه

یجوز للرجل تغسیل الطفلة التي لم تبلغ ثالث  – 7المسألة 

 .لطفل الذي لم یبلغ ثالث سنینو یجوز للمرأة تغسیل ا. سنین



 36 

غسل المیت کغسل الجنابة؛ لکنّه یؤدّی بنیة غسل  – 8المسألة 

فیجب تغسیل الرأس و الرقبة، ثّم الجانب األیمن، ثّم الجانب . المیت

 .األیسر

إذا لم یمکن تغسیل المیت لفقد الماء أو عدم إمکان  – 9المسألة 

، عوئا عن األغسال استعمال الماء، فیجب تیمیمه ثالث مرّات 

 .الثالثة



 37 

 تکفين الميت 

بثالث  -بعد الغسل  -یجب تکفین المیت المسلم    - 1المسألة 

 :قطع کالتالي

و األفضل أن . و هو الذي یغطّي ما بین السرة و الرکبة :المئزر 

 . یغطي من الصدر إلی ظهر القدمین

و . و هو الذي یغطي ما بین الکتفین و منتصف الساقین: القميص 

 .األفضل أن یغطي ما بین الکتفین و ظهر القدمین

و هو الذي یغطي کل الجسد بجمیع أطرافه؛ بنحو یمکن أن : اإلزار 

 .یربط من جهة الرأس و القدم

 طحنوال

بعد إتمام الغسل، یجب تحنیط المیت ، بإمساس   - 1المسألة 

الجبهة : و الموائع السبعة هي. الموائع السبعة للسجود بالکافور

 .و باطن الکفین و الرکبتان و اإلبهامان للرجلین

 الصالة علی الميت

تجب الصالة علی کل مسلم بالغ میت ، وجوبا کفائیا   - 1المسألة 

علی المسلمین؛ و تجب الصالة علی الطفل الذي کان عمره ست 

 .سنوات أو أکثر؛ علی األحوط وجوبا

یجب أن تکون الصالة علی المیت،  بعد التغسیل و   - 2المسألة 

 .التکفین و التحنیط
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 .میتالیشترط الوئوء في الصالة علی ال  - 3المسألة 

یجب أن یوئع المیت عند الصالة علیه ، بنحو یکون   - 4المسألة 

 .رأسه علی یمین المصلي و رجاله إلی یساره

 کيفية الصالة علی الميت

المختصرة و : یمکن للمصلي أن یؤدّیها بصیغتین  - 5المسألة 

و الصیغة المختصرة تشتمل علی خمسة تکبیرات و أربعة . المفصلة

 : نوي صالة المیت و یقول أذکار و هي أن ی

  هللا أکبر

 ِّ ُ َو اَنَّ ُمَحمَّداً َرُسوُل ّللا   . اَْشَهُد اَْن ال إلَه إالَّ ّللا 

 هللا أکبر

ُهمَّ َصل ِّ َعلى ُمَحمَّد َو آلِّ ُمَحمَّد
و صل  علی االنبياء و  الل 

 . المرسلين

 هللا أکبر

ْر لِّْلُمؤمِّنيَن َو اْلُمؤمِّناتِّ   الل ُهمَّ اْغفِّ

 هللا أکبر

ْر لِّهَذا اْلَمي ِّتِّ  الل ُهمَّ : وإذا کانت انثی، فیقول المصلي) .الل ُهمَّ اْغفِّ

هِّ اْلَمي ِّتِّ  ْر لِّهذِّ  (.اْغفِّ

 .هللا أکبر
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 : و أما الصیغة المفصلة فهي أن تقول 

 هللا أکبر

ُ َوْحَدُه ال َشرِّيَك لَُه َو اَْشَهُد اَنَّ ُمحَ  مَّداً اَْشَهُد اَْن ال إلَه إالَّ ّللا 

ِّ بَشيراً َو نَذيراً بَْيَن يََدىِّ  َعْبُدُه َو َرُسولُُه اَْرَسلَُه بِّاْلَحق 

اَعةِّ    . الس 

 هللا أکبر

ُهمَّ َصل ِّ َعلى ُمَحمَّد َو آلِّ ُمَحمَّد َو بارِّْك َعلى ُمَحمَّد َو آلِّ 
اَلل 

 َو آَل ُمَحمَّد َكاَْفَضلِّ َما َصلَّْيتَ 
َو باَرْكَت َو  ُمَحمَّد َو اْرَحْم ُمَحمَّداً

َك َحميٌد َمجيٌد َو َصل ِّ 
ْمَت َعلى إْبراهيَم َو آلِّ اِّْبراهيَم إنَّ تََرحَّ

د يقيَن َو  َهداءِّ َو الص ِّ َعلى َجميعِّ ااْلْنبِّياءِّ َو اْلُمْرَسليَن َو الشُّ

ِّ الص الِّحينَ  بادِّ ّللا   .َجميعِّ عِّ

 هللا أکبر

نيَن َو اْلُمؤمِّن ْر لِّْلُمؤمِّ اتِّ َو اْلُمْسلِّميَن َو اْلُمْسلِّماتِّ اَلل ُهمَّ اْغفِّ

ْنُهْم َو ااْلْمواتِّ تابِّْع بَْيَننا َو بَْيَنُهْم بِّاْلَخْيراتِّ إنََّك ُمجيُب  ااْلْحياءِّ مِّ

َعواتِّ إنََّك َعلى ُكل ِّ َشْىء َقديرٌ    . الدَّ

 هللا أکبر
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َك َو اْبُن اََمتَِّك  نََزَل بَِّك َو اَْنَت اَلل ُهمَّ إنَّ هذا َعْبُدَك َو اْبُن َعْبدِّ

ن ا  ْنُه إال  َخْيراً َو اَْنَت اَْعلَُم بِّهِّ مِّ َخْيُر َمْنُزول بِّهِّ اَلل ُهمَّ اِّن ا ال نَْعلَُم مِّ

ناً َفزِّْد فى اِّْحسانِّهِّ َو اِّْن كاَن ُمسيئاً  اَلل ُهمَّ اِّْن كاَن ُمْحسِّ

ْندَ  ْر لَُه اَلل ُهمَّ اْجَعْلُه عِّ ل ِّي يَن َفَتجاَوْز َعْنُه َو اْغفِّ َك فى اَْعلى عِّ

َواْخلُْف َعلَى اَْهلِّهِّ فِّى اْلغابِّريَن َو اْرَحْمُه بَِّرْحَمتَِّك يا اَْرَحَم 

 .الر احِّمينَ 

 هللا أکبر

 :  و إذا کانت انثی ، فالمصلي یقول

َك َو اْبَنُة اََمتَِّك نََزلَْت بَِّك َو اَْنَت  هِّ اََمتَك َو اْبَنُة َعْبدِّ اَلل ُهمَّ اِّنَّ هذِّ

ْنها إال  َخْيراً َو اَْنَت اَْعلَُم بِّها  َخْيُر َمْنُزول بِّهِّ اَلل ُهمَّ اِّن ا ال نَْعلَُم مِّ

َنًة َفزِّْد فى اِّْحَسانِّها َو اِّْن َكانَْت  ن ا اَلل ُهمَّ اِّْن كانَْت ُمْحسِّ مِّ

ْنَدَك فى اَْعلى  ْر لَها اَلل ُهمَّ اْجَعْلها عِّ ُمسيَئًة َفَتجاَوْز َعْنها َو اْغفِّ

ل ِّي يَن َو اْخلُْف َعلى اَْهلِّها فِّى اْلغابِّريَن َو اْرَحْمها بَِّرْحَمتَِّك يا عِّ 

 .اَْرَحَم الر احِّمينَ 
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 الدفن

دفن المیت یجب أن یکون بموارته في األرض،  بنحو   - 1المسألة 

 .یؤمن علی جسده من السباع و من إیذاء رائحته للناس

إذا الیمکن دفنه في األرض، فیجب وئعه في تابوت   - 2المسألة 

أو بناء و یجب تغطیته بنحو یؤمن علی جثته من السباع و من إیذاء 

 . رائحته للناس ، مع مراعات حرمته

یجب وئع المیت في القبرعلی جنبه األیمن بنحو   - 3المسألة 

 .یکون مستقبال القبلة بوجهه و بدنه

ي السفینة في البحر، فإذا یمکن لو مات مسلم ف  - 4المسألة 

التأخیر حتی یدفن في البر، فیجب ذلک؛ و إال ، فیجب تغسیله و 

تکفینه و تحنیطه و الصالة علیه و وئعه في تابوت أو خابیة محکمة  

و إذا الیوجد ما یضعونه فیه، فیجب ربط . أو أمثالها  و رمیه في البحر

 .شئ ثقیل بجسده و رمیه في البحر

إذا توجد مقبرة المسلمین، فالیجوز دفن المسلم في  – 5المسألة 

مقابر الکفار، علی األحوط وجوبا؛ کما الیجوز دفن الکافر في مقابر 

  .المسلمین

الیجوز دفن المسلم في المکان المغصوب ، وال في  - 6المسألة 

 .المکان الذي یستلزم الدفن فیه هتک حرمته کالمزبلة
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 التلقين

 :إذا وئع المیت في قبره، فیستحب تلقینه بما یلي  - 7المسألة 

 (یذکر اسم المیت) ...  اِّْسَمْع اِّْفَهْم يا

َهْل اَْنت َعلَى اْلَعْهدِّ الَّذِّى فاَرْقَتنا َعلَْيهِّ مِّْن َشهاَدةِّ اَْن ال اِّلَه »

ُ َعلَْيهِّ وَ  ُ َوْحَدُه ال َشريَك لَُه َو اَنَّ ُمَحمَّداً َصلَّى ّللا  آلِّهِّ  إالَّ ّللا 

َعْبُدُه َو َرُسولُُه َو َسي ُِّد النَّبِّي يَن َو خاتَُم اْلُمْرَسليَن َو اَنَّ َعلِّيَّاً 

ُ طاَعَتُه  ي يَن َو اِّماٌم اْفَتَرَض ّللا  اَميُر اْلُمؤمِّنيَن َو َسي ُِّد اْلَوصِّ

 َعلَى اْلعالَميَن، َو اَنَّ اْلَحَسَن َو اْلُحَسْيَن َو َعلِّىَّ ْبَن اْلُحَسْينِّ 

َد ْبَن َعلِّى ٍّ َو َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّد َو ُموَسى ْبَن َجْعَفر َو  َو ُمَحمَّ

َد ْبَن َعلِّى ٍّ َو َعلِّىَّ ْبَن ُمَحمَّد َو  َعلِّىَّ ْبَن ُموسى َو ُمَحمَّ

ْم  ِّ َعلَْيهِّ َة اْلَمْهدِّىَّ َصلَواُت ّللا  اْلَحَسَن ْبَن َعلِّى ٍّ َو اْلقائَِّم الُحجَّ

ُة اْلُمؤمِّ  ِّ َعلَى اْلَخْلقِّ اَْجَمعيَن، َو اَئِّمَُّتك اَئِّمَّ نيَن َو ُحَجُج ّللا 

ُة ُهدًى اَْبراٌر يا  (یذکر اسم المیت)  ....اَئِّمَّ

ِّ تَباَرَك َو  ْندِّ ّللا  بانِّ َرُسولَْيَن مِّْن عِّ اِّذا اَتاك اْلَملَكانِّ اْلُمَقرَّ

َو َعْن كِّتابِّك  تََعالى َو َسَئالك َعْن َرب ِّك َو َعْن نَبِّي ِّك َو َعْن دينِّك

تِّك َفاْل تََخفْ  فى  َو ُقلْ ، َو ال تَْحَزْن   َو َعْن قِّْبلَتِّك َو َعْن اَئِّمَّ

ُ َعلَْيهِّ َو آلِّهِّ نَبِّي ى َو : َجوابِّهِّما ٌد َصلَّى ّللا  ُ َرب ِّى َو ُمَحمَّ ّللَا 

ااْلْسالُم دِّينى َو اْلُقرآُن كِّتابى َو اْلَكْعبَُة قِّْبلَتى َو 

طالِّب اِّمامى َو اْلَحَسُن ْبُن َعلِّى ٍّ  اَميُراْلُمؤمِّنيَن َعلِّىُّ ْبُن اَبى

هيُد بَِّكْربَالَء اْلُُمْجَتبى اِّمامِّى َو اْلُحسَ  ْيُن ْبُن َعلِّى ٍّ الشَّ

ٌد اْلباقُِّر اِّمامى َو  اِّمامى َو َعلِّىٌّ َزْيُن اْلعابِّديَن اِّمامى َو ُمَحمَّ
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ُم اِّمامى َو َعلِّىٌّ الر ِّضا  ُق اِّمامى َو ُموَسى اْلكاظِّ َجْعَفٌر الص ادِّ

ٌد اْلَجواُد اِّمامى َو َعلِّىٌّ اْلهادُِّى اِّمامى وَ   اِّمامى َو ُمَحمَّ

ُة اْلُمْنَتظَُر اِّمامى هُؤآلءِّ  اْلَحَسُن اْلَعْسَكرِّىُّ اِّمامى َو اْلُحجَّ

ْم اَْجَمعيَن اَئِّمَّتي َو ساَدتي َو قاَدتي َو  ِّ َعلَْيهِّ َصلَواُت ّللا 

َرةِّ  ْنيا َو ااْلخِّ ُء فِّى الدُّ ْم اَتَبَرَّ ْن اَْعدآئِّهِّ ى َو مِّ
ْم اَتََول   .ُشَفعائي، بِّهِّ

َ تَبارَ  ُ َعلَْيهِّ َو إِّنَّ ّللا  َك َو تَعالى نِّْعَم الرَّبُّ َو اَنَّ ُمَحمَّداً َصلَّى ّللا 

آلِّهِّ نِّْعَم الرَُّسوُل َو اَنَّ َعلِّىَّ ْبَن اَبيطالِّب َو اَْوالَدُه اْلَمْعُصوميَن 

ٌد َصلَّى  ُة َو أَنَّ َما َجاَء بِّهِّ ُمَحمَّ َة اإلْثَنى َعَشَر نِّْعَم ااْلئِّمَّ ااْلئِّمَّ

ُ عَ  لَْيهِّ َو آلِّهِّ َحقٌّ َو أَنَّ اْلَمْوَت َحقٌّ َو ُسؤاَل ُمْنَكر َو نَكير فِّى ّللا 

راطَ َحقٌّ َو  اْلَقْبرِّ َحقٌّ َو اْلبَْعَث َحقٌّ َو النُُّشوَر َحقٌّ َو الص ِّ

اْلميزاَن َحقٌّ َو تَطاُيَر اْلُكُتبِّ َحقٌّ َو أَنَّ اْلَجنََّة َحقٌّ َو الن اَر َحقٌّ َو 

َ يَْبَعُث َمْن فِّى اْلُقُبورِّ أَنَّ الس    :اَعَة آتِّيٌَة ال َرْيَب فيَها َو أَنَّ ّللا 

ُ بِّاْلَقْولِّ الث ابِّتِّ َو   (یذکر اسم المیت) ... اََفهِّْمت يا ثَبََّتك ّللا 

ُ بَْيَنك َو بَْيَن اَولِّيائِّك  ُ اِّلى صِّراط ُمْسَتقيم َعرََّف ّللا  َهَداك ّللا 

ٍّ مِّْن َرحْ   .َمتِّهِّ فِّى ُمْسَتَقر 

ْنَك  هِّ مِّ هِّ اِّلَْيَك َو لَق ِّ ْد بُِّروحِّ اَلل ُهمَّ جافِّ ااْلْرَض َعْن َجْنبَْيهِّ َو اَْصعِّ

 .«ُبْرهاناً اَلل ُهمَّ َعْفَوَك َعْفَوكَ 

***** 
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 التيم م

التیمم هو نوع من الطهارة عند عدم التمکن من الوئوء أو الغسل ؛ 

 :لیکون بدال عنهما في الموارد التالیة

 مسو غات التيمم 

 فقدان الماء

یجب البحث عن الماء للوئوء أو الغسل ؛ فإن لم  -1المسألة 

 .یحصل علی الماء بقدر الکفایة، فیتیمم عوئا عنهما

إذا کان الشخص خارج البلدة أو القریة؛ فإن یتواجد  ـ 2المسألة 

في منطقة أرئها وعرة ، فیجب علیه أن یبحث عن الماء بمقدار 

غلوة سهم واحد من أربع جهات؛ و إن یتواجد في أرض سهلة، 

فیجب علیه الفحص عن الماء بمقدار غلوة سهمین؛ إال إذ یخاف 

فحص حرج ال على نفسه او ماله من لص و نحوه او كان فى ال

 .يتحمله 

إذا تیقن بوجود الماء خارج هذه المسافة بمقدار  -3المسألة 

الیوجب الوصول إلیه المشقة، و الیضیق وقت الصالة، فیجب طلب 

 .الماء فیه
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 عدم التمکن من استعمال الماء

إذا ال یتمکن من استعمال الماء لسبب من األسباب،  ـ 4المسألة 

م التمکن من استعمال الماء هو أحد و السبب لعد. فیجب التیمم

 :االمور التالیة

أن یکون استعمال الماء مضرا له ، کما یکون في عضو من  -

أعضاء الوئوء جرح أو قرح یخاف من الضرر عند  صّب الماء 

 .علیه

 .أن یکون الماء نجسا أو مغصوبا -

أن الیقدرعلی الوصول إلی الماء؛ کما یکون الماء في البئر و  -

 .علی نزحه هو ال یقدر

أن یحتاج إلی الماء للشرب بنحو یخاف من العطش الشدید  -

 .عند استعمال الماء للوئوء أو الغسل

 .أن یحتاج إلی الماء الموجود لتطهیر ثوبه أو بدنه للصالة -

أن یکون وقت الصالة ئیقا ، بنحو یلزم من الوئوء أو الغسل  -

 .وقوع الصالة أو بعضها خارج وقتها

 ما یصح التيمم به

یجب التیمم بما یعّد من سطح األرض؛ کالتراب و  ـ 5المسألة 

 .الرمل و الصخر؛ بشرط أن یکون طاهرا
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إذا فقد ما یصح التیمم به، فیتیمم بالغبار المتواجد  ـ 6المسألة 

 .علی الثیاب و أمثالها

 کيفية ا لتيم م 

یجب أن ینوي التیمم قربة إلی هللا تعالی، ثم یضرب  ـ 7المسألة 

و یمسح بباطنهما (  علی األحوط وجوبا)ض بباطن کّفیه معا األر

تمام الجبهة و الجبینین من قصاص الشعر إلی الحاجبین وطرف 

األنف األعلی ؛ ثّم یمسح ظاهر کفه األیمن بباطن کفه األیسر من 

الزند ألی أطراف األصابع؛ ثم ظاهر کفه األیسر بباطن کفه األیمن 

 .کذلک

یجب رفع الحاجب عن البشرة من العضو الماسح و  ـ 8المسألة 

 .الممسوح

یجب المسح علی الجبیرة عند عدم التمکن من  ـ 9المسألة 

 .نزعها، الحتمال الضرر

بعد الفراغ عن التیمم، إذا شک في صحته، فیبني  ـ 11المسألة 

 .علی الصحة و ال شئ علیه

له فتیمم ، ثم إذا فقد الماء أو لم یتمکن من استعما ـ 11المسألة 

وجد الماء أو زال العذر من استعمال الماء؛ فیبطل التیمم و یجب 

 .علیه الوئوء أو الغسل للفرائض المقبلة المشروطة بالطهارة
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کلما یبطل الوئوء،  یبطل التیمم الذي کان بدال عن   ـ 12المسألة 

الوئوء ؛ و کلما یبطل الغسل، یبطل التیمم الذي کان بدال عن 

 . الغسل

***** 
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 الصالة

 

 الصلوات الواجبة

 :  الصلوات الواجبة هي التالیة ـ 1المسألة 

 الصلوات الیومیة ـ 1

 صالة اآلیات ـ  2 

 .الصالة علی المیت ، و قد مرّ شرحها في مبحث تجهیز األموات ـ 3

 صالة الطواف الواجب – 4

 صالة قضاء الولد األکبر عن أبیه ـ 5

 .صالة النافلة التي تجب بالنذر و العهد و الحلف ـ 6

 الصلوات اليومية

الصبح و هي : الصلوات الیومیة الواجبة خمسة ـ 2المسألة 

، ( إال في السفر کما یأتي شرحه)رکعتان، الظهر و هي أربع رکعات 

، المغرب و هي ثالث ( إال في السفر)العصر و هي أربع رکعات 

و تندرج فیها ( . إال في السفر)رکعات  رکعات، العشاء و هي أربع

 .صالة الجمعة التي تؤدّی في یوم الجمعة بدال عن صالة الظهر
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 الصلوات المستحبة اليومية

الصلوات المستحبة الیومیة التي تسمی بالنوافل   ـ 3المسألة 

 :هي کما یلي

 .نافلة الظهر وهي ثماني رکعات و تؤدی قبل صالة الظهر

 .و هي ثماني رکعات و یستحب إداءها قبل صالة العصر نافلة العصر

 .نافلة المغرب و هي أربع رکعات و تؤدی بعد صالة المغرب

 .نافلة العشاء و هي رکعتان و تؤدی بعد صالة العشاء عن جلوس

 .نافلة اللیل و هي أحدی عشرة رکعة و تؤدی بعد منتصف اللیل

 .لصبحنافلة الصبح و هي رکعتان و تؤدی قبل صالة ا

النوافل تؤدّی رکعتان رکعتان ، إال صالة الوترمن نوافل  – 4المسألة 

 .اللیل؛ فإنها رکعة واحدة
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 مقدمات الصالة و شروطها

 

في مباحث النظافة و ( کالطهارة)ذکرنا بعضا من شروط الصالة  

کترک )الوئوء و الغسل و التیمم؛ و سیأتي البحث عن بعضها اآلخر 

ونتطرّق في .  في الصالة ، إنشاء هللا تعالی في مبحث الخلل( الضد

 :هذا المبحث إلی شروطها األخری و مقّدماتها و هي کالتالي

 أوقات الصالة

 وقت صالتي الظهر و العصر

یمتّد وقت صالة الظهر من الزوال إلی قبل غروب  ـ 1المسألة 

و المقصود من الزوال هو لحظة . الشم  بمقدار أداء صالة العصر 

و یبدء  وقت صالة . شم  من دائرة نصف النهار إلی المغربمیل ال

الظهربعد الزوال، و یمتّد إلی غروب صالة العصر بعد مضي مقدار أداء 

 .و یجب اإلتیان بصالة العصر بعد صالة الظهر. الشم 

یعتبر الوقت من أول الزوال بمقدار أداء صالة الظهر،  ـ 2المسألة 

و یعتبر الجزء . ة العصر في هذا الوقتوقتا خاصا للظهر ؛ فالتصح صال

األخیر من وقت صالة العصر بمقدار أداء ها ، وقتا خاصا للعصر؛ فال 

و یعتبر ما بین الوقتین المختصین . تصح صالة الظهر في هذا الوقت

 .للظهر و العصر، وقتا مشترکا بینهما
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 وقت صالتي المغرب و العشاء

یبدء وقت صالة المغرب من غروب الشم  بغیاب  ـ 3المسألة 

تمام القرص؛  و یمتّد إلی ما قبل منتصف اللیل بمقدار أداء صالة 

و وقت صالة العشاء یبدء بعد غروب الشم  بمقدار أداء . العشاء

 .صالة المغرب، و یمتد إلی منتصف اللیل

و عالمة غیاب تمام القرص في األفق من الناحیة الشرعیة هي 

  -علی األحوط وجوبا  -أما منتصف اللیل فهو . ل الحمرة المشرقیةزوا

 .منتصف الوقت الواقع بین غروب الشم  و طلوع الفجر الصادق

یعتبر الوقت من أول المغرب الشرعي بمقدار أداء  ـ 4المسألة 

ویعتبر الجزء األخیر من . صالة المغرب ، وقتا خاصا لصالة المغرب

ویعتبر ما . أداءها ، وقتا خاصا لصالة العشاء وقت صالة العشاء بمقدار

 .بین الوقتین المختصین  وقتا مشترکا بینهما

یمتد وقت صالة العشاء للمضطر؛ لنوم أو نسیان أو  ـ 5المسألة 

 .عذر آخر، إلی قبل طلوع الفجر؛ و یجب أداءها بنیة األداء

 وقت صالة الصبح 

الفجر الصادق و وقت صالة الصبح یبدء من طلوع   - 6المسألة 

والفجرالصادق هو الفجر الثاني و .   یمتد إلی وقت شروق الشم 

هو الضوء الذي یبدء باالنتشار أفقیا و یستمر باالمتداد طوال و عرئا و 

 . الیحفی حتی تطلع الشم 
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 أحكام أوقات الصلوات

الیجوز للمصلي أن یبدء بالصالة ، إال بعد إحراز دخول  ـ 7المسألة 

و یمکن إحراز ذلک بالعلم واالطمئنان الحاصل من إخبار . ةوقت الصال

الثقة العارف بالوقت ، و المؤذن الثقة ، و التقاویم الفلکیة الصادرة 

 . عن المؤسسات الفلکیة المعتبرة و أهل الخبرة

إذا بدء المصلي بصالة العصر في الوقت المشترک  – 8 المسألة

یؤدّ صالة الظهر؛ فیجب علیه بین الظهر و العصر، و یتذکر بأنه لم 

العدول من نیة صالة العصر إلی نیة صالة الظهر و إتمامها؛ ثم اإلتیان 

 .بصالة العصر بعدها

إذا بدء بصالة العشاء في الوقت المشترک بین  – 9 المسألة

المغرب و العشاء؛ ثم تذکّر أنه  لم یؤدّ صالة المغرب؛ فإن لم یکمل 

علیه العدول من نیة صالة العشاء إلی أکثر من ثالث رکعات ، فیجب 

 .  نیة صالة المغرب و إتمامها؛ ثم اإلتیان بصالة العشاء

 القبلة

یجب استقبال القبلة في جمیع الفرائض و توابعها من   ـ 1المسألة 

األجزاء المنسیة و صالة االحتیاط ؛ و سجود السهو، علی األحوط 

 .وجوبا

الکعبة و ما یحاذیها من تخوم األرض إلی عنان السماء  ـ 2المسألة 

 .هي قبلة المسلمین في جمیع أرجاء العالم
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یجوز اإلتیان بالنوافل ماشیا أو راکبا عند اللزوم ،  من  ـ 3المسألة 

 .دون استقبال القبلة

 تحدید جهة القبلة

یتمکن المصلي من تحدید القبلة  باستخدام القواعد  ـ 4المسألة 

، أو العالمات " تحصیل قوس االنحراف"و " کالدائرة الهندیة"العلمیة 

و یمکن له االعتماد علی الظّن المعتبر الحاصل . المنصوبة الشرعیة

من شهادة العدلین، أو شهادة شخص واحد ثقة توجب االطمئنان ؛ 

ل الخبراء  والمتخصصین في علم الفلک، أو قول صاحب البیت ؛ أو قو

أو البوصلة المعتبرة و أمثالها؛ بشرط الحصول علی االطمئنان بجهة 

 .القبلة

إذا لم یحصل لدیه العلم أو الظن المعتبربتحدید جهة  ـ 5المسألة 

 :القبلة بأّی طریق من الطرق، فهنا ثالث حاالت

 .واحدةإذا ئاق وقت الصالة، فتکفیه الصالة إلی جهة  -1

في جهتین أو ثالث جهات، فتکفیه   -احتماال قویا -إذا یحتملها  -2

 .الصالة إلی تلک الجهات

إذا الیکون األمر کذلک، فیجب أن یصلي إلی أربع جهات، علی  -3

 .األحوط وجوبا

 لباس المصلي

 :یعتبر في لباس المصلي أمور هي التالیة – 1المسألة 
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 .أن یکون طاهرا -

 .لعورةأن یکون ساترا ل -

 .أن یکون مباحا ؛ علی األحوط وجوبا -

 .أن الیکون من أجزاء المیتة -

 .أن الیکون من أجزاء الحیوان غیر مأکول اللحم -

 (.للرجال فقط)أن الیکون من الحریر الخالص  -

 (.للرجال فقط)أن یکون خالیا من الذهب  -

ـ إذا صلی في لباس غیر طاهر، سواء کان عمدا أو  2المسألة 

نسیانا؛ فیجب أعادتها بلباس طاهر في الوقت ، أو قضاءها خارج 

 . الوقت

التصح الصالة في الثوب المغصوب، علی األحوط  ـ  3المسألة 

وجوبا؛ أما إذا جهل بالحکم أو نسي األمر و صلی في المغصوب، 

 .فتصح صالته و ال شئ علیه

ـ إذا کان مع المصلي ما ال یعّد من لباس المصلي و هو  4 المسألة

مغصوب،  کالحزام و ربطة العنق و المندیل و أمثالها؛ فال تبطل 

 .الصالة 

ـ یجب أن یکون لباس المصلي خالیا من أجزاء میتة   5المسألة 

الحیوان ذي النف  السائلة؛ و من أجزاء غیر مأکول اللحم من 

 .الحیوانات المذکّاة

ـ تصح الصالة في الثوب المتخذ من وبر و جلد الخزّ و   6لمسألة ا

 .السنجاب
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ـ یجب خلوّ لباس المصلي من الحریرالخالص ومن   7المسألة 

الذهب إذا کان رجال؛ و البأس بذلک في لباس المرأة عند الصالة أو 

 .غیرها

 

 الموارد التي یعفی عن نجاسة لباس المصلي

إذا یوجب تطهیره ئررا أو مشقة عند معظم دم الجروح و القروح ؛ : 1

 .الناس

الدم الذي التکون مساحة انتشاره أکثر من عقد اإلصبع السبابة : 2

و یستثنی من ذلک العفو، ما کان من دماء الحیض و .   المتوسطة

االستحائة و النفاس و دم المیتة و نج  العین؛ فتبطل الصالة 

 .أو لباس المصليبوجود ذرّة من هذه الدماء علی البدن 

المرأة المربیة للطفل، التي تملک ثوبا واحدا فقط و ال تقدر علی :  3

تحصیل ثوب آخر؛ إذا تنج  لباسها عند تطهیر الطفل؛ فالیجب 

 .غسلها و تطهیرها إال مرّة واحدة في کل یوم

البأس بأن یکون مع المصلي شئ متنج  الیعّد من لباس   : 4

یل و ربطة العنق و أمثالها؛ بشرط أن المصلي ، کالحزام و المند

 .  الیکون مأخوذا من المیتة  أو حیوان غیر مأکول اللحم أو نج  العین
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 مکان المصلي

 :تشترط في مکان المصلي أمور کمایلي ـ 1المسألة 

 طهارة موضع السجود

یجب أن یکون موئع السجود طاهرا، کما یأتي بیانه في مبحث 

و التجب طهارة غیره من مکان المصلي،  .السجود، إنشاء هللا تعالی

بشرط أن یکون جافا و الیتنج  لباس المصلي أو بدنه بالصالة في 

 .ذاک المکان

 اإلباحة

 

ـ التصح الصالة في المکان المغصوب؛ سواء کانت صالته   2المسألة 

 . علی األرض مباشرة، أو علی الفرش أو السریر أو الطاولة أو أمثالها

 

 االستقرار

 

ـ یعتبر في صحة الصالة استقرار مکان المصلي بنحو  3المسألة 

یتمکن من القیام و الرکوع و السجود و سایر أفعال الصالة من دون 

 .حدوث االئطراب

تصح الصالة في السفینة و القطار و الطائرة و أمثالها؛   – 4المسألة 

بشرط أن التوجب االئطراب المانع من إتیان أفعال الصالة بطمأنینة و 

 .استقرار؛ مع مراعات سایر شروط الصالة
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 األذان و اإلقامة

 

یستحّب األذان و اإلقامة قبل کل من الصلوات   – 1 المسألة

 .الیومیة فقط

فصول األذان هي ثمانیة عشر و هي علی الترتیب  – 2المسألة 

 :التالي

 أربع مرات   ّللا  اكبر

 مرتین اشهد ان ال اله اال ّللا  

 مرتین اشهد ان دمحما رسول ّللا  

 مرتبن  حـي عـلـى الصالة

 مرتبن حي على الفالح

 مرتبنحي على خير العمل 

 مرتبن ّللا  اكبر

 .مرتبن ال اله اال ّللا  

فأجزاءها سبعة عشر، و ذلک لنقص تکبیرین من األول و أما اإلقامة 

 :نقص تهلیل واحد، أي

حي )مرّتین،  بعد (  قد قامت الصالة)من اآلخر؛ و زیادة ( الإله إالهللا)

 (.  علی خیر العمل

 

لی  جزأ من (  أشهد أن عليا ولي ّللا  : )قول  - 3المسألة 

شهد أن دمحما رسول أ)ولکنه جدیر بأن یقال بعد . األذان و اإلقامة

 .بقصد القربة إلی هللا تعالی(  ّللا  



 58 

 واجبات الصالة

 :واجبات الصالة هي التالیة  – 1المسألة 

النیة ، القیام ، تکبیرة اإلحرام ، الرکوع ، السجود ، القراءة ، الذ کر ، 

 .التشهد ، التسلیم ، الترتیب، المواالة

 الني ة

ة بقصد التقرب إلی هللا تعالی؛ تجب النیة في الصال  – 2المـسـالة 

 .و ال یجب ذکرها باللسان

یجب تعیین الصالة التي یرید أن یؤدّیها ، کصالة الصبح  ـ 3المسألة 

 .أو الظهر مثال

 .یجب االستمرار في النیة إلی آخر الصالة ـ 4المسألة 

 .لو أدّی العبادة ألجل الریاء ، بطلت ـ 5المسألة 

 تکبيرة اإلحرام

: لجزء األول من الصالة ؛ و صیغتهاتکبیرة اإلحرام هي ا ـ  1المسألة

 ".هللا أکبر"

یجب اإلتیان بتکبیرة اإلحرام من قیام في حال ـ  2المسألة 

 . االستقرار و باللغة العربیة
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یجب علی األخرس أن یؤدّیها کما یستطیع، أو یکتفي  ـ 3المسألة 

 .ا أصالباإلشارة وینوي ذلک بقلبه إذا الیقدر علی تلفظه

یستحّب أن یکون التکبیر، حال رفع الیدین إلی مقابل  ـ 4المسألة 

 .النحر أو األذنین 

، رة اإلحرم، فإن بدء بقراءة الحمدإذا شّک في أداء تکبی ـ 5المسألة 

فیستمرّ في القراءة و ال شئ علیه؛ أما إذا لم یبدء بالقراءة، فیجب 

 .علیه أن یکبّر

تکبیرة اإلحرم، فصالته باطلة؛ سواءا کان  إن لم یؤدّي  – 6المسألة 

 . ترکه عن عمد أو سهو

 القيام

یجب أن تکون الصلوات الواجبة من قیام ، فإن ترک ـ  1المسألة 

 . القیام من دون عذر، فتبطل الصالة

الیجوز تحریک البدن و الرجلین حال القیام؛ ویجب  ـ 2المسألة 

 . االستقرار إال  للضرورة

إذا الیقدر علی القیام، حتّی بالعصا و شبهه، فیصلی  ـ 3المسألة 

من جلوس، و إذا الیتمکن من الجلوس أیضا، فیصلي مستلقیا علی 

جانبه األیمن، مستقبال القبلة بوجهه و مقّدم بدنه؛ و إذا الیقدر علی 
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ذلک، فعلی جانبه األیسر کذلک؛ و عند العجز عنه، فیصلي 

 . قدمیه متجها إلی القبلة مستلقیا علی ظهره بنحو یکون باطن

 القيام المتصل بالرکوع

القیام المتصل بالرکوع هو بمعنی أن یکون قائما قبل  ـ  4المسألة 

 . الرکوع ؛ و ترکه یوجب بطالن الصالة ؛ سوءا ترکه عن عمد أو سهو

لو نسي الرکوع بعد القراءة و قعد؛ ثم تذکّر أنه لم  – 5المسألة 

فإذا رجع من حالة الجلوس إلی . یرکع؛ فیجب علیه أن یقوم ثّم یرکع

 .حالة الرکوع من دون قیام، فصالته تبطل

 القراءة

نقصد بها قراءة الفاتحة و سورة أخری في الرکعتین   ـ 1المسألة 

 .الثالثة و الرابعة األولیین، و التسبیحات األربع في الرکعة

سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا : "و التسبیحات األربع هي

 ".أکبر

تجب في الصالة  بعد تکبیرة اإلحرام ،  قراءة الفاتحة    - 2المسألة 

 . و سورة کاملة ؛ علی األحوط وجوبا ، في الرکعة األولی و الثانیة

عزائم في الصالة؛ و هي السور التجوز قراءة سور ال  – 3المسألة 

ألم السجدة، حم فصّلت،  : التي فیها آیة السجود الواجب؛ و هي

 .النجم، العلق
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نظرا إلی وحدة سورتي الفیل و اإلیالف ، و وحدة   – 4مسأله 

سورتي الضحی و االنشراح؛ فالیجوز االکتفاء بإحدیهما ؛ فإذا قرء 

 .إحدیهما ، یجب أن یقرء اآلخری أیضا في نف  الرکعة

لو ئاق وقت الصالة أو یخاف من اللص أو السبع أو  ـ 5المسألة 

و کذلک األمر، إذا  . مدغیرهما، فیجوز أن ترک قراءة السورة بعد الح

 .یعاني من مرض یقتضي ذلک

إذا بدء بقراءة سورة معیّنة ثم نسي بقیة آیاتها ، أو بدء  ـ 6مسأله 

بقراءة سورة طویلة ثم یری أن الوقت ال یکفي إلتمامها؛ فیجوز له 

 .العدول من تلک السورة إلی أخری

ین یجب علی الرجل أن یجهر بالقراءة في الرکعت ـ 7المسألة 

األولیین من صلوات الصبح و المغرب و العشاء؛ و أن یخافت بها في 

و یجب علی المرأة أن تخافت ". البسملة"صالتي الظهر و العصر، إال 

بالقراءة في صالتي الظهر والعصر؛ و لکنها تتمکن في الرکعتین 

األولیین من صلوات الصبح و المغرب و العشاء ، من أن تجهر بالقراءة  

 . ت بهاأو تخاف

إذا یجهر في موئع اإلخفات ، أو یخافت في موئع  ـ 8المسألة 

أما إذا کان ذلک نسیانا ، فتصح صالته . الجهر متعّمدا ، فتبطل صالته

 . و ال شئ علیه

یتمکن المصلي في الرکعة الثالثة و الرکعة الرابعة  – 9المسألة 

ِّ »: من أن یقرء الفاتحة فقط، أو یقرء التسبیحات األربع  ُسْبحاَن ّللا 
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ُ اَْكبَرُ  ُ َو ّللا  ِّ َو ال اِّلَه إِّالَّ ّللا  و یجب أن یخافت . «َو اْلَحْمُد لِلِّ 

 .بالقراءة؛ علی األحوط 

لو أسلم الکافر و هو ال یعرف القراءة ، فیمکنه أن  – 11المسألة 

 . یقرء التسبیحات بدال عن الفاتحة و السورة، إلی أن یتعلّم

انت المرأة إماما للنساء في صالة الجماعة، لو ک – 11المسألة 

فیستحب أن تجهربقراءة الفاتحة والسورة في الرکعتین األولیین من 

 .صلوات الصبح و المغرب و العشاء ، بنحو تسمع هي صوتها

 الرکوع

یجب الرکوع  مرّة واحدة في کل رکعة من الصالة بعد   - 1المسألة 

بمقدار ما یصل باطن الکفین  إلی إتمام القراءة ؛ و هو االنحناء 

 .الرکبتین

ُسْبحاَن رِّب َِّى »:  الذکرالواجب للرکوع هو قول  ـ 2المسألة 

هِّ  يمِّ َو بَِّحْمدِّ و  .مرّة واحدة ، و األفضل أن یقال ثالث مرّات « اْلَعظِّ

ِّ »: یجزي أیضا أن یقال  .ثالث مرّات« ُسْبحاَن ّللا 

أو بزیادته أکثر من مرّة في تبطل الصالة بترک الرکوع ـ  3المسألة 

 .کل رکعة، سواء کان ذلک عن عمد أو سهو

إذا یصلي عن جلوس، فیجب االنحناء حال الجلوس  ـ 4المسألة 

 .بنحو یقال إنّه یرکع
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 .یجب االطمئنان حال ذکر الرکوع ـ 5المسألة 

بعد إتمام الرکوع ، یجب أن یرفع رأسه من الرکوع  و  ـ 6المسألة 

و تبطل الصالة بترک . مئنا، ثم یهوي إلی السجودیقف منتصبا مط

 . القیام بعد الرکوع عمدا، ال سهوا

قبل االنحناء للرکوع؛ و  "هللا أکبر": یستحب قول  ـ 7مسألة ال

َدهُ »: یستحب قول ُ لَِّمْن َحمِّ ُ اَْكبَرُ »و  «َسمَِّع ّللا  بعد رفع « ّللا 

 .الرأس من الرکوع و وقوفه مطمئنا

 السجود

 .یجب السجود في کل رکعة مرتین ـ 1المسألة 

یجب حال السجود وئع الموائع السبعة علی ـ  2المسألة 

الجبهة و باطنا الکفین و الرکبتان و رأسا إبهامي : األرض؛ و هي

 .الرجلین

ُسْبحاَن رِّب َِّى »: الذکر الواجب للسجود هو قول – 3المسألة 

هِّ  و . مرّة  واحدة، و األفضل أن یقال ثالث مرّات «ااْلَُْعلى َو بَِّحْمدِّ

ِّ »: یجزی أن یقال  .ثالث مرّات «ُسْبحاَن ّللا 

تبطل الصالة بترک السجدتین معا في کل رکعة، أو  – 4المسألة 

أما ترک سجدة واحدة أو . بزیادتهما، سواء کان عمدا أو نسیانا

 .، فالتبطلزیادتها؛ فإن کان عمدا ، تبطل الصالة؛ و إذا کانا سهوا
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 .یجب االستقرار حال الذکر في السجود ـ 5المسألة 

یجب الجلوس منتصبا مطمئنا بعد السجدة األولی ،  ـ 6المسألة 

 .ثم الهوي إلی السجود الثاني

 ما یصح السجود عليه

 :یصح السجود علی أحد األمرین ـ 7المسألة 

خر و األرض و ما یعّد من سطحها، کالتراب و الرمل و الص: األول

 .أمثالها ، إذا کانت طاهرة

؛ کالخشب و الورق ؛ ( إال ما یکون مأکوال أو ملبوسا)النبات : الثاني

 . بشرط الطهارة

بعد السجدة األولی و قبل " هللا أکبر: " یستحب قول ـ 8المسألة 

 .کما یستحب الدعاء حال السجود. السجود الثاني

 "قو تِّهِّ اَقوُم َو اَقُعد بَحولِّ هللاِّ َو " : یستحب قول – 9المسألة 

 .حال النهوض للقیام بعد السجدة الثانیة أو بعد التشهد
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 التشهد

التشهد هو قراءة ذکر خاص حال الجلوس مطمئنا   - 1المسألة 

بعد السجدة األخیرة في الرکعة الثانیة من الصلوات و في الرکعة 

 . األخیرة منها

ُ »: ذکر التشهد هو قول  - 2المسأله  اَْشَهُد اَْن ال اِّلَه إالَّ ّللا 

َوْحَدُه ال َشريَك لَُه َو اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّداً َعْبُدُه َو َرُسولُُه اَلل ُهمَّ 

 . «َصل ِّ َعلى ُمَحمَّد َو آلِّ ُمَحمَّد

قبل تلک العبارات  "الحمد هلل" : یستحب أن یقول – 3المسألة 

 .بعدها "فاَعَتُه َوارَفع َدَرَجَتُه و تََقبَّل شَ " : المذکورة ، و أن یقول

 التسليم 

و . التسلیم آخر أجزاء الصالة و یجب بعد التشهد ـ 1المسألة 

 : صیغته هي 

الُم َعلَْينا » ِّ َو بََركاتُُه، اَلسَّ َها النَّبِّىُّ َو َرْحَمُة ّللا 
الُم َعلَْيَك اَيُّ اَلسَّ

ِّ َو  الُم َعلَْيُكْم َو َرْحَمُة ّللا  ِّ الص الِّحيَن، اَلس  بادِّ ّللا  َو َعلى عِّ

 . « بََركاتُهُ 

 الترتيب

یجب الترتیب بین أفعال الصالة في نظام متناسق ؛ ـ  1المسألة 

 . ا ذکرنا في مباحث واجبات الصالةکم
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أما إذا أخّل به . لو أخّل بالترتیب عمدا ، فتبطل الصالة  - 2المسألة 

سهوا ،  فإن لم یدخل في الرکن التالي فیجب علیه أن یرجع و 

یؤدّي األفعال بنحو یطمئن بالترتیب؛ أما إذا دخل في الرکن التالي 

 .فتصح صالته

سهوا ، ثم أدّی الرکن ( الرکوع مثالک)لوترک رکنا  – 3المسألة 

 .  ، ثّم تذکّر بترک الرکن، فتبطل صالته ( کالسجدتین)التالي 

 المواالة

تجب المواالة في الصالة؛ و هي اإلتیان بأفعال الصالة  ـ 1المسألة 

مترابطا و متواصال علی نحو ال یخرج من هیئة الصالة عرفا و تعتبر 

 .د العرفصالته واحدا مترابط األجزاء عن

 القنوت

یستحب القنوت قبل الرکوع في الرکعة الثانیة من  ـ 1المسألة 

 .معظم الصلوات

 .یستحب رفع الیدین إلی مقابل الوجه عند القنوتـ  2المسألة 

الیشترط في القنوت قول مخصوص؛ بل یکفي فیه   – 3المسألة 

أحد  -المثالمن باب  -لکنه یمکن أن یقرأ . کل ما یکون دعاءا أو ذکرا

 :هذه األدعیة المأثورة من الکتاب و السنة
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ر لَنا َو ارَحمنا َو عافِّنا َو اعُف عن ا ف ی الُدنيا َو "  الل هَم اغفِّ

َرة   ".اآلخِّ

رةِّ َحَسنة َو قِّنا َعذاَب "  َرَُبَّنا آتِّنا فِّی الد نيا َحَسنة َو فِّی اآلخِّ

 . "الن ار

ُ اْلَحليُم اْلكَ » ُ اْلَعلِّىُّ اْلَعظيُم ال اِّلَه إالَّ ّللا  ريُم ال اِّلَه إالَّ ّللا 

ْبعِّ َو ما  ِّ ااْلَرضيَن السَّ ْبعِّ َو َرب  َمواتِّ السَّ ِّ السَّ ِّ َرب  ُسْبحاَن ّللا 

 ِّ ِّ  فيهِّنَّ َو ما بَْيَنُهنَّ َو َرب  ِّ  اْلَعْرشِّ اْلَعظيمِّ َواْلَحْمُد لِلِّ  َرب 

 .«اْلعالَمينَ 

ذ َهَدیَتنا َو َهب لَنا مِّن لَُدنَک َرحمة َربَّنا ال تُزِّغ قلوبَنا بَعَد اِّ " 

 ".اِّن َک اَنَت الَوه اب

( الفطر و األئحی)یستحب القنوت في صالة العیدین  ـ 4المسألة 

کما . خم  مرّات في الرکعة األولی و أربع مرّات في الرکعة الثانیة

یستحب القنوت خم  مرّات في صالة اآلیات ؛ کما یأتي شرحه 

 .إنشاء هللا 

یستحب القنوت مرّة قبل الرکوع في الرکعة األولی  – 5لمسألة ا

 .من صالة الجمعة، و مرّة بعد الرکوع في الرکعة الثانیة منها
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 الخلل في الصالة

 مبطالت الصالة

منافیات الصالة ، التي توجب بطالنها هي األمور  ـ 1المسألة 

 :التالیة

المصلي کطهارة لباس )عدم اإلتیان بشرط من شروط الصالة  -1

 (.و عدم مراعاة الوقت

 .بطالن الوئوء أثناء الصالة -2

التکفیر؛ و هو وئع إحدی الیدین علی األخری عمدا و بقصد  -3

 .أنه جزء الصالة

 .بعد الفاتحة ، بنیة أنه جزء الصالة" آمین: "تعّمد قول  -4

 .استدبار القبلة بنحو تامّ  -5

 .الصالة أما األذکار و األدعیة ، فیجوز أداءها في. الکالم عمدا -6

 .أما التبّسم فهو الیبطل الصالة. تعّمد الضحک بنحو القهقهة -7

أما . البکاء الشامل علی الصوت عمدا ألمر من أمور الدنیا -8

 .البکاء ألمر أخروّي، فالیبطل الصالة

أما . الفعل الکثیرالذي یخّل بهیئة الصالة في نظر العرف -9

 .بأس بهااألفعال التي لیست کذلک، کاإلشارة باألصابع، فال 

 .األکل و الشرب حین الصالة -11
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الشک في رکعات الصلوات الثنائیة و الثالثیة؛ و الشک بین  -11

الرکعة األولی و الرکعة     الثانیة في الصلوات الرباعیة ؛ کما 

 .یأتي شرحها في مبحث الشکیات، إنشاءهللا تعالی

و کذلک . الزیادة أو النقصان في أرکان الصالة، عمدا أو سهوا -12

 . الزیادة و النقصان عمدا في غیر األرکان، من واجبات الصالة

الیجوز للمصلي أن یسلّم علی اآلخرین حین الصالة ؛ ـ  2المسألة 

و لکن یجب علیه ردّ السالم أثناء الصالة بصیغة مطابقة لما ُسلّم به 

، فیجب علیه أن یردّه " السالم علیک: "ال المسلّمفإذا ق. علیه

 ".السالم علیک: "بقوله

لو شک بعد الفراغ من الصالة في أنه هل أتی بشئ  ـ 3المسألة 

 .مخل بالصالة أم ال؛ فیبني علی صحة الصالة و ال شئ علیه

 أحکام ا لشک في الصالة

 :ینقسم الشک في الصالة علی ثالثة أقسام  ـ 1المسألة 

 .الشک المبطل ـ1

 .الشک الذي ال أثر له ـ2

 .الشک الذي یحتاج إلی عالج ـ 3
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 الشک المبطل 

الشک المبطل ال عالج له ، بل یوجب إعادة الصالة و  ـ 2المسألة 

 :له حاالت کما یلي

أما . الشک في رکعات الصلوات الواجبة الثنائیة کصالة الصبح ـ1

 .الشک في رکعات النوافل فال یبطلها

 (.صالة المغرب)الشک في رکعات الصالة الثالثیة  ـ2

الشک في رکعات الصلوات الرباعیة، إذا کانت الرکعة األولی هي  ـ3

أحد أطراف الشک؛ کمن شک فیها بین الواحدة و الثانیة، أو بین 

 .الواحدة و الثالثة

الشک في رکعات الصلوات الرباعیة قبل إکمال السجده الثانیة،  ـ4

کعة الثانیة هي أحد أطراف الشک ؛ کمن شک بین إذا کانت الر

 .الرکعة الثانیة و الثالثة قبل إکمال السجدة الثانیة

 . الشک في الرکعات بین الثانیة و الخامسة أو أکثر ـ5

 .الشک بین الثالث و الست أو أکثر ـ6

 .الشک بین األربع و الست أو أکثر ـ7

 .رکعة هو أصال الشک بین الرکعات ؛ بنحو الیدري في أیّة ـ8
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 الشک الذي ال أثر له 

الشک الیضر بالصالة و الیوجب شیئا هذا النوع من  ـ 3المسألة 

 :علی المصلي، و له حاالت کالتالي

 .الشّك بعد المحل ـ1

 .الشّك بعد التسلیم ـ2

 .الشّك بعد مضي الوقت ـ3

 .شّك كثیرالّشك ـ4

 .شّك اإلمام أو المأموم ـ5

 .الشّك في النوافل و الصلوات المستحبة ـ6

 الشك  بعد المحل

إذا شک في جزء واجب من الصالة بعد الشروع في  ـ 4المسألة 

الواجب التالي، کمن دخل في السجود و شک في الرکوع ؛ فال أثر 

 .لهذا الشک و صالته صحیحة و ال شئ علیه

 الشك  بعد التسليم 

التسلیم ، سواء شک في  إذا شک بعد إتمام ذکر ـ 5المسألة 

 .رکعات الصالة أو أفعالها ؛ فتصح صالته
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 الشك  بعد الوقت 

إذا کان شکه بعد مضّي وقت الصالة ، فال شئ علیه  ـ 6المسألة 

 .و یبتني علی صحة الصالة

ك   أحکام كثيرالش 

ك» ـ 7المسألة  هو الذي یشک في الصلوات أزید من  «كثيرالش 

الشخص فى الحاالت العادية ال تمضى فإذا كان . الحّد المتعارف

علیه ثالث صلوات إال و يشك فى واحدة منها فهو من أفراد كثیر 

 .الشك

ال اعتبار بشک کثیر الشک، فإذا شک في اإلتیان بجزء ـ  8المسألة 

واجب من الصالة، فیبني علی اإلتیان به؛ و إذا شک في رکعات 

 .الصالة، فیبتني علی ما هو الصحیح 

إن اختصت كثره الشك  بموئع من الصالة فقط،   – 9المسألة 

.  فالبد من أن يعمل فیما عداه بوظیفة الـشاك كغیره من المكلفین

اذا كانت كثرة شكه فى خصوص الركعات فلم يعتن بشكه : مثال 

أما اذا شك فـى االتیان بأفعال الصالة کالركوع او السجود او , فیها 

لزمه االتیان به؛ إذا الیکون شکه  غیر ذلك مما لم يكثر شكه فیه ،

 . بعد المحل
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 شك  اإلمام أو المأموم 

إذا شـك اإلمـام في شئ من الصالة  و حفظ علیه  ـ 11المسألة 

فاذا شك اإلمام .  المأموم أو بالعك  ، فیرجع الشاّک إلی  الحافظ

و كان الـمأموم حافظا، فلم يعتن االمام  -مثال  -بین الثالث و االربع 

و ال فرق فى ذلك بین , بشكه و یرجع إلى الماموم و كذلك العك  

فاذا شك الماموم فى . الشك فى الركعات و الشك فى األفعال

مام يعلم بذلك رجع الماموم و اال -مثال  -االتیان بالسجدة الثانیة 

 .، و كذلك العك  الیه

 الشک الذي یحتاج إلی عالج

 :أقسام نذکرها فیمایليلهذا النوع من الشک ـ   11المسألة 

الشک في رکعات الصالة  بین االثنتین و الثالث  بعد إتمام  -1

فیبني علی الثالثة و یتّم صالته، ثّم یأتي : السجدة الثانیة

بصالة االحتیاط رکعة واحدة من قیام ، أو رکعتین من جلوس؛ 

 .کما یأتي شرحها

یتم  فیبني علی الرابعة و: الشک بین الثالث و األربع مطلقا -2

صالته ، ثم یأتي بصالة االحتیاط ، رکعة واحدة من قیام ، أو 

 .رکعتین من جلوس

فیبني : الشک بین االثنتین و األربع بعد إتمام السجدة الثانیة -3

 .علی الرابعة و یتم صالته ، ثم یأتي برکعتین من قیام
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الشک بین االثنتین و الثالث و األربع بعد إتمام السجدة  -4

علی الرابعة و یتم الصالة ، ثم یأتي برکعتین فیبني : الثانیة

 .من قیام و رکعتین من جلوس

فیبني : الشک بین األربع والخم  بعد إتمام السجدة الثانیة -5

علی الرابعة و یتم الصالة ، ثم یسجد سجدتي السهو؛ کما 

 .یأتي شرحها

فیهوي جالسا و : الشک بین األربع و الخم  حال القیام -6

یتم الصالة، ثم یأتي برکعة واحدة من  یبني علی الرابعة و

قیام أو رکعتین من جلوس؛ ثم یسجد سجدتي السهو ، 

 .علی األحوط وجوبا

فیهوي جالسا و : الشک بین الثالث و الخم  حال القیام -7

یبني علی الرابعة و یتم الصالة ؛ ثم یأتي برکعتین من قیام ؛ 

 .و یسجد سجدتي السهو ، علی األحوط وجوبا

فیجل  و : الثالث و األربع و الخم  حال القیامالشک بین  -8

یبني علی الربعة و یتم الصالة؛ ثم یأتي برکعتین من قیام و 

رکعتین من جلوس، ثم یسجد سجدتي السهو علی األحوط 

. 

فیهوي جالسا و : الشک بین الخم  و الست حال القیام -9

و . یبني علی األربع و یتم الصالة؛ ثم یسجد سجدتي السهو

علی األحوط  -یسجد مرّة أخری سجدتي السهو  یجب أن

 .ألجل القیام الزائد  الذي هدمه  -وجوبا 
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 صالة االحتياط

صالة االحتیاط هي التي یجب األتیان بها لتدارک  ـ 12المسألة 

النقص المحتمل في عدد الرکعات؛ ویشترط فیها کل ما یشترط في 

و قبل فعل المنافي  صحة الصالة ؛ و یجب األتیان بها فورا بعد الصالة

 .فال أذان و ال إقامة في صالة االحتیاط. لها

کیفیة صالة االحتیاط هي أن المصلي ینوي و یکبّر  – 13المسألة 

لإلحرام، و یقرأ الفاتحة فقط من دون سورة، و یرکع و یسجد 

. السجدتین و یتشهد و یسلم؛ إن کانت صالة االحتیاط رکعة واحدة 

فیأتي برکعة أخری کالرکعة األولی و یجعل  أما إذا کانت رکعتین،

و لی  فیها قنوت و یجب أن . التشهد و التسلیم في الرکعة الثانیة

 .یخافت في القراءة

إذا شک في عدد رکعات صالة االحتیاط، فیبني   ـ 14المسألة 

علی األکثر؛ إال أن یکون البناء علی األکثر مفسدا ، فیبني علی 

 .األقل 

ذا وجبت علی المصلي  صالة االحتیاط  و سجدتا إ – 15المسألة 

السهو و قضاء التشهد و السجود المنسیین؛ فیجب علیه أن یقدم 

اإلتیان بصالة االحتیاط  أواّل ؛ ثم یأتی بالتشهد أو السجود 

 .المنسیین؛ ثم یسجد سجدتي السهو
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 سجود السهو

 :یجب اإلتیان بهذا السجود عند الحاالت التالیة ـ 16المسألة 

 .التکلم في حال الصالة سهوا ـ1

 .التسلیم الزائد أثناء الصالة  سهوا ـ2

 .ترک سجدة  واحدة  في الصالة سهوا؛ علی األحوط وجوباـ 3

 .ترک اإلتیان بالتشهد في الصالة سهوا ـ4

القیام و القعود الزائدان  في الصالة  في غیر محلهما سهوا ؛  ـ5

 .علی األحوط وجوبا

الشک في رکعات الصالة بین األربع و الخم  ، و کذلک الشک  ـ6

في األقسام األربعة األخیرة من أقسام الشک الذي یحتاج إلی 

 .عالج ، علی األحوط وجوبا

 کيفية اإلتيان بسجود السهو

ب في سجود السهو النیة و قصد القربة إلی هللا تج ـ 17المسألة 

تعالی و الطهارة و استقبال القبلة و وئع الموائع السبعة علی 

األرض، و وئع الجبهة علی ما یصح السجود علیه؛ کما سبق 

شرحه في مبحث السجدة؛ ویجب اإلتیان بها فورا بعد الصالة، وإن 

بعد اتنهائه من  فالمصلي. نسیها، فیجب اإلتیان بها حین التذکر
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الصالة التي سها فیها، یبقی علی حال الجلوس، فینوي، ثم یهوي 

إلی السجدة األولی و یقول فیها الذکر الخاص لسجود السهو؛ و هو 

 : أن یقول

ِّ َو » َها النَّبِّىُّ َو َرْحَمُة ّللا 
الُم َعلَْيَك اَيُّ ِّ اَلسَّ ِّ َو بِّالِل  بِّْسمِّ ّللا 

 .«بََركاتُهُ 

بِّسمِّ هللاِّ و بِّاهللِّ َو َصل ی هللُا َعلی ُمحم د َو آلِّ » : أو یقول 

 .«ُمحم د 

ثم یرفع رأسه و یجل  معتدال مطمئنا، ثم یهوي للسجدة الثانیة و 

یقول فیها الذکرالخاص؛ ثم یرفع رأسه مطمئنا و مستقرا، ثم یتشهد 

 .و یسلم

 صالة المسافر

تقُصر الصالة الرباعیة في حال السفر؛ ئمن شروط   ـ 1المسألة 

فیجب علی المسافر أن . نذکرها في هذا الفصل، إنشاءهللا تعالی

یؤدّي صلوات الظهر و العصر و العشاء رکعتین، فیقتصر علی األولیین 

 : و یسلّم في الثانیة؛ إذا توفّرت الشروط التالیة

 .المسافة ؛ و هي  ثمانیة فراسخ -1

 .ة من ابتداء السفرقصد المساف -2

 .استمرار القصد و عدم العدول عنه أثناء المسافة -3

 .فقدان قواطع السفر أثناء المسافة  -4
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 .أن یکون سفره سائغا غیر حرام -5

 .أن الیکون السفر عمال له عند العرف -6

 . أن الیکون ممن لی  له مقرّ معیّن -7

 .الوصول إلی حّد الترّخص -8

 المسافة 

یتحقق قطع المسافة الشرعیة بأن یقطع ثمانیة  ـ 2المسألة 

فراسخ مستقیما في ذهابه؛ أو أن یقطعها ذهابا و إیابا؛ بأن یقطع 

 .أربعة فراسخ ذهابا، و یقطع أربعة فراسخ إیابا

یعتبر ابتداء المسافة من آخر بیوت البلد من الجهة  ـ 3المسألة 

 .التي یخرج منها

 قصد المسافة

من بلده من دون قصد المسافة الشرعیة،  من خرج  ـ 4المسألة 

کمن سار لطلب حیوان شارد و هو الیعرف المسافة التي یجب أن 

.        یقطعها للوصول إلی المطلوب؛  فیجب علیه اإلتمام في الصالة

أما عند رجوعه إلی بلده، فإن کانت المسافة بینه و بین بلده ثمانیة 

 .، فیجب اإلتمام فراسخ أو أکثر، فیقصر في صالته؛ وإال



 79 

 استمرار القصد

من عدل عن قصد المسافة الشرعیة قبل أن یقطع   - 5المسألة 

أما إذا قطع أربعة فراسخ  ثم عدل عن . أربعة فراسخ؛ فیتّم الصالة

 .قصد االستمرار و عزم علی الرجوع ، فیجب علیه التقصیر

 فقدان قواطع السفر

لوطن ، أو قصد اإلقامة المرور با: قواطع السفر هي   -6المسألة 

عشرة أیام أو أکثر منها في مکان معین،  أو البقاء في مکان بمدة 

 .ثالثین یوما مترددا بین السفر و اإلقامة 

 إباحة السفر

من الیکون سفره سائغا ، کمن سافر و هو یقصد  ـ 7المسألة 

 .بسفره ارتکاب المعصیة، فیجب علیه اإلتمام في صالته

ق بسفر المعصیة ، السفر للصید لهوا ؛ فیجب یلح  ـ 8المسألة 

أما إذا کان الصید لقوت عیاله أو للتجارة، فیقصّر . إتمام الصالة حینئذ

 .الصالة

 أن ال یکون ممن ليس له مقر  معين

من لی  لهم  مقرّ معین أو وطن یستقرون  به و یجب  ـ 9المسألة 

دي الذین علیهم أن یسیروا  من منطقة إلی أخری ، کسکان البوا

یتنقلون بین آونة و أخری من مکان إلی مکان، بحکم طبیعة 
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ظروفهم؛ فیجب علیهم  إتمام الصالة  في تلک التنقالت، و یکون 

أما إذا سافروا إلی مکان ألجل غایة أخری، . منازلهم وطنا لهم 

 .کالحج أو الزیارة، فیجب علیهم التقصیر

 کثير السفر

فر، کالسائق و المالح و الطیار، من کان عمله الس ـ 11المسألة 

ممن یتخذ االنتقال من بلد إلی بلد مهنة له؛ یجب علیه اإلتمام في 

 .صالته

من کان السفر مقّدمة لعمله، کالتاجر الذي    ـ 11المسألة 

یمارس عمله بطریقة التجوال یومیّا،   من دون االرتباط بمکان معین، 

 .   ؛ فیجب علیه اإلتمامو یقطع بمقدار المسافة الشرعیة أو أکثر

من کان السفر عمال له أو مقدمة لعمله؛ إذا سافر   ـ 12المسألة 

 .لغایة أخری غیر عمله، کالحج مثال؛ فیقصّر الصالة

 حد  الترخ ص

هو مکان خارج کل بلد، به یبدء   «حد  الترخ ص» ـ 13المسألة 

جوع القصر عند خروج المسافر من بلده،  و به ینتهي القصر عند ر

 . المسافر إلی بلده

یعرف المسافرحد الترخص لبلده عند الخروج منه    - 14المسألة 

 :بأحد الطریقین
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 .غیاب صوت األذان  عن سمعه -1

 .تواري جدران آخر بیوت البلد عن عینه -2

و العبرة في استماع صوت األذان و مشاهدة جدران البیوت ، هي 

 .األجهزة المتداولةبالمتعارف ، مع عدم االستعانة باآلالت و 

إذا شک في الوصول إلی حد الترخص عند الخروج  ـ 15المسألة 

من البلد، فیجب اإلتمام؛ و إذا شک في الوصول إلیه عند الرجوع من 

 .السفر إلی بلده، فیجب التقصیر

 الوطن

نقصد بالوطن، البلد الذي ولد الشخص فیه ، أو  ـ 16المسألة 

 .اتخذه  مقرا له

البلد الذي ولد الشخص فیه، یبقی وطنا له ، مالم  – 17المسألة 

 .یعرض عنه

إذا اتخذ المکلف بلدا آخر مقرا له و یقیم فیه بما  – 18المسألة 

 . الیقل من ستة أشهر في السنة، فیصبح ذاک البلد وطنا له

 اإلقامة عشرة أیام فصاعدا

إذا ینوي المسافر اإلقامة في مکان بمدة عشرة   ـ 19المسألة 

 .أیام أو أکثر، فینقطع سفره و یصلي تماما
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إذا نوی المسافر اإلقامة عشرة أیام أو أکثرفي   ـ 21المسألة 

مکان معین، ثم عدل عن نیة اإلقامة و أراد الخروج منه قبل مضي 

لمکان، عشرة أیام ؛ فإن کان قد صلی صالتا رباعیة تماما في ذلک ا

یجب علیه االستمرار في صلواته التالیة علی التمام ، حتی یخرج 

منه ؛ أما إذا عدل عن قصد اإلقامة و لم یکن قد صلی صالتا رباعیة 

 .  تامة ، فیجب علیه القصر

إذا تحیر المسافر بین البقاء في مکان معین بمدة   ـ 21المسألة 

صیر؛ أما إذا ظل هذا عشرة أیام و بین الخروج منه، فیجب علیه التق

حاله من دون أن ینوي اإلقامة عشرة أیام،  إلی ثالثین یوما، فیلزمه 

 .اإلتمام في الصالة بعد ثالثین یوما، حتی یجرج من ذاک المکان

الیجوز للمسافر أن یتم الصالة عالما و عامدا ؛ و إال  ـ  22المسألة 

إذا نسي أنه و . أما إذا جهل بالحکم ، فتصح صالته. بطلت الصالة

مسافر و أتم صالته، فإن تذکر في وقت الصالة ، یجب علیه أن یعید 

الصالة قصرا ؛ و إن تذکر ذلک بعد الوقت، فتصح صالته و الیجب علیه 

 .القضاء

إذا نسي أنه مسافر و بدء بالصالة الرباعیة ثم تذکر   ـ 23المسألة 

ینهي صالته أثناء الصالة، فإن لم یرکع للرکعة الثالثة، یجب أن 

رکعتین؛ أما إذا دخل في الرکوع للرکعة الثالثة، فتبطل صالته و یجب 

 . أن یعیدها قصرا
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إذا فاتته الصالة خالل السفر و کان یجب علیه أن  ـ 24المسألة 

و إذا . یصلي قصرا؛ و یرید أن یقضیها في الحضر، فیجب قضاءها قصرا

یها في السفر، فیجب فاتته الصالة التامة في الحضر و یرید أن یقض

 .فضاءها تماما

 قضاء الصالة

 

مـن لم يؤد الفريضة الیومیة او أتى بها فاسدة حتى   -1المسألة 

ذهب وقتها يجب علیه قضاؤها خارج الوقت؛ اال صالة الجمعة فانه اذا 

جاز وقتها يلزم االتیان بصالة الظهر،  و ال فرق فى ذلك بین العامد و 

 .ائم و غیرهمالناسي و الجاهل و الن

  

 : تُستثنى من وجوب قضاء الصالة  الموارد التالیة   -2المسألة 

 .ما فات من الصلوات من غیر البالغ  و من المجنون (  1) 

ما فات من المغمى علیه اذا استغرقت حالة اغمائه کل وقت (  2) 

 .الصالة

 .إسالمه ما فات من الكافر األصلي، فال يجب علیه القضاء بعد (  3) 

الصلوات الفائتة من الحائض او النفساء،  فال يجب قضاؤها بعد (  4) 

 .الطهر

 

َّ وقتها، فیجب علیه   -3المسألة  اذا علم ببطالن صالته بعد مضّي

 .قضاؤها
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یستحّب لمن یجب علیه قضاء الصالة أن یقضیها عاجال،  -4المسألة 

 .ولکن الیجب علیه القضاء فورا

 

لمن یجب علیه قضاء الصالة أن یؤدّي النوافل؛ و یجوز  -5المسألة 

 .یجوز له أیضا أن یأتي بالقضاء قبل أداء الیومیة أو بعدها

 

الیجب الترتیب بـین الفرائض، فیجوز قضاء المتأخر فوتا  -6المسألة 

كالظهرين , قبل قضاء المتقدم علیه، إال في ما كان مرتبا من اصله 

 .ب الترتیب فى قضائهأو العشاء ين من يوم واحد، فیج

 

اذا لـم يـعلم بعدد الفوائت و دار أمرها بین االقل و االكثر  -7المسألة 

جاز ان يقتصر على المقدار المتیقن  و ال يجب علیه قضاء المقدار 

 .المشكوك فیه

 

إذا فاتته صالة واحدة و تردّدت بین الفرائض الیومیة  -8المسألة 

و ( ثالث رکعات)و صالة ( رکعتین) الخم ، فیجب علیه اإلتیان بصالة

 (.أربع رکعات)صالة اخری 

 

و تردّدت بین الظهر و ( أربع رکعات)إذا فاتته صالة واحدة  -9المسألة 

العصر و العشاء، فیجب علیه أن یأتي بصالة واحدة عما فى الذمة و 

 .يتخیر بین الجهر و اإلخفات اذا كانت إحداهما إخفاتیة دون االخرى 
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الیجوز ألحد أن یقضي صالة شخص آخر في حال  -11 المسألة

حیاته، حتّی إذا لم یکن قادرا  علی أداءها؛  ولکن یجوز ذلک بعد 

 .موته

 

 قضاء صالة األبوین

 

مـن فـاتته الفريضة لعذر و لم يقضها مع التمكن منه  -11المسألة 

حتى مات فیجب أن يقضیها عنه ولده األكبر، و یجب علیه قضاء 

 .ّمه أیضا کذلکفرائض ا

 

إذا یقضي شخص آخرعنهما ، فیسقط القضاء عن الولد  -12المسألة 

 .األکبر

 

إذا شك الولد األكبر فى فوت الفريضة عن أبیه أو اّمه،  -13المسألة 

أو علم بذلك ولكن ال يدري أنها فاتت لعذر من مرض و نـحوه او ال 

الفائتة بین االقل و االكثر و اذا دار أمر , لعذر، فال يجب علیه القضاء 

 .اقتصر على االقل

 

یجب علی الولد األکبر في قضاء فوائت والدیه أن یعمل  -14المسألة 

 .بفتاوی مرجعه
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 صالة الجماعة

 :شروطها

یستحب أداء الصلوات الواجبة الیومیة بالجماعة ؛ و  – 1المسألة 

 :شروط صحتها هي کالتالی

 .للشرائطوجود إمام الجماعة الواجد  -

 .تقدم اإلمام علی المأمومین -

عدم فصل الکثیر بین االمام و المأمومین و بین صفوف  -

 .المصلین

 .عدم الحائل بین اإلمام و المأمومین -

أعلی من موقع ( محل وقوفه: أی )أن الیکون موقع األمام  -

 .المأمومین

 شرائط إمام الجماعة

و عادال و طاهر یجب أن یکون اإلمام بالغا و عاقال  – 2المسألة 

المولد و شیعیا إثناعشریا و أن یجید القراءة ؛ و إذا کان المأموم ذکرا 

 . فتشترط في اإلمام الذکورة ؛ و یجوز للمرأة االئتمام بالمرأة

کل إنسان محکوم بطهارة المولد ، إال إذا ثبت خالف   - 3المسألة 

 .ذلک
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حالة باطنیة من التقوی تمنع االنسان من  «العدالة» ـ 4المسألة 

و إذا نعاشر شخصا و . ارتکاب الذنوب الکبیرة و تکرار الذنوب الصغیرة

 .ال نری منه إثما، فیکون هذا کافیا في الحکم بعدالته

إذا کنا نعلم بعدالة شخص في المائي و نشک اآلن  ـ 5المسألة 

 .ذلک بالیقین في بقائها، فنبني علی عدالته إال إذا ثبت خالف

 شرائط الجماعة 

یشترط أن الیکون بین اإلمام و المأموم و بین   ـ 6مسأله 

. المأمومین مع بعض آخر ممن یکون واسطة في اتصاله باإلمام حائل

لکّن المرأة إذا اقتدت بالرجل فیجوز وجود الحائل بینها و بین اإلمام، 

 .أو بینها و بین الرجال المأمومین

یشترط أن الیکون موقف اإلمام أعلی من موقف  ـ 7المسألة 

المأمومین إال یسیرا ؛ و ال بأس بعلوّ موقف المأمومین علی موقف 

 .اإلمام

یشترط أن الیتباعد المأموم عن اإلمام أو عن الصف  – 8المسألة 

و المیزان هو ما یتیّسر معه . المتقدم علیه بما هو کثیر في العادة

 . بسهولةللمأموم أن یرکع و یسجد 

الیجوز تقدم المأموم علی اإلمام في الموقف حین  ـ 9المسألة 

 .الصالة؛ بل ینبغي تأخر المأموم عن اإلمام و لو یسیرا
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یجوز ألهل الصف المتأخر اإلحرام بالتکبیر قبل الصف  -11المسألة 

 .المتقّدم إذا کان أهل الصف المتقدم قائمین و متأیهین لإلحرام

 أحكام الجماعة

 . الیجوز العدول من االئتمام إلی االنفراد إال لضرورة ـ 11سألة الم

لو أدرک اإلمام في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه  ـ 12المسألة 

 .ولو بعد ذکر الرکوع، صحت صالته و تحسب له الرکعة االولی

إذا ائتّم و اإلمام في الرکعة الثانیة في الصالة  ـ13المسألة 

یتابع اإلمام في القنوت و التشهد، و األحوط له  الرباعیة أو الثالثیة،

و هو أن یضع یدیه علی األرض و یرفع رکبتیه )التجافي حال التشهد 

، و بعد التشهد یقوم مع األمام و یقرأ الحمد و السورة ، ( عنها قلیال

و إذا الیسع الوقت لکي یکمل السورة قبل رکوع اإلمام فیکتفي 

في الرکوع و السجدتین و یؤدّي التشهد،  بالحمد فقط و یتابع اإلمام 

فإذا کانت الصالة رباعیة یتابع اإلمام في التسبیحات األربع ثالث 

 .مرّات ، و إذا الیستطیع فمرّة واحدة، ثّم یتابع اإلمام في الرکوع

إذا ائتّم في الرکعة الثالثة أو الرابعة، یجب أن یقرأ  ـ 14المسألة 

ذا الیسع الوقت لقراءة السورة فیکتفي الحمد و السورة اخفاتا ، و إ

 .بالحمد ، ثّم یتابع اإلمام في الرکوع
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الیتحمل اإلمام عن المأموم شیئا غیر قراءة الحمد و  ـ 15المسألة 

السورة في الرکعتین األولیین إذا ائتّم به فیهما، فیجب علی المأموم 

 .أداء باقي األذکار

یجب علی المأموم ترک القراءة في الرکعتین  ـ 16المسألة 

األولیین من الصلوات اإلخفاتیة، و کذا في األولیین من الصلوات 

الجهریة لو سمع صوت األمام و لو همهمة، و إال جازت له القراءة 

 .إخفاتا

الیجوز تقّدم المأموم علی اإلمام في اإلحرام  ـ 17المسألة 

ی اإلمام في أداء باقي األذکار أیضا؛ بالتکبیر، و ینبغي عدم تقّدمه عل

 .لکنّه لو تقّدم في باقي األذکار فالتبطل صالته

الیجوز تقّدم المأموم علی اإلمام في أفعال الصالة  ـ 18المسألة 

، و إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل (کالرکوع و السجود)

الرکن  اإلمام سهوا یجب علیه العود و المتابعة، و التضرّه زیادة

 .حینئذ

لو رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل اإلمام سهوا  ـ 19المسألة 

و لم یعد سهوا أو لتصور عدم وصوله ألی رکوع اإلمام أو سجوده، 

 .تصح صالته
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 صالة الجمعة

تجب صالة الجمعة تعیینا عند وجود اإلمام المعصوم  ـ 1المسألة 

ا و بین صالة الظهر؛ و ؛ أما في حال غیبته فتجب تخییرا بینه( ع)

الجمعة أحری و من یترک صالة الجمعة من دون عذر مع توفر 

شروطها فیستحق ذّم الشارع المقدس، إال أن یکون مسافرا أو امرأة 

أو مریضا أو أعمی أو تکون المسافة بینه و بین محل إقامة الصالة 

 –إذا حضروا الجمعة  –و لکّن صالة هؤالء . أکثر من فرسخین

 . ةصحیح

وقت صالة الجمعة بزوال الشم  و یمتد بقدر یدخل  – 2المسألة 

أداء األذان و اإلقامة و قرائة الخطبتین و أداء صالة الجمعة بشکل 

فال تصح صالة الجمعة بعد مضي هذا المقدار من الوقت، . متعارف

 .بل یجب حینئذ أداء صالة الظهر

تعتبر في صحة صالة الجمعة الجماعة، فال تصح   - 3المسألة 

و یشترط في جماعة الجمعة عدد خاص و أقله خمسة . فرادی

 .أشخاص أحدهم اإلمام

ینبغي للمشارکین في صالة الجمعة الحضور مبکرا  – 4المسألة 

الستماع الخطبتین ؛ لکّن الذي لم یدرک خطبة الجمعة و ائتّم 

  .صحیحة باإلمام حین الصالة تکون صالته
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یعتبر في صحة الجمعة في بلد أن ال تکون المسافة   - 5المسألة 

بینها و بین جمعة اخری دون فرسخ، فلو أقیمت جمعة اخری فیما 

 .دون فرسخ فالمتقدم منهما صحیح و المتأخر باطل

 کيفية أدائها

هي رکعتان کصالة الصبح ، و فیها قنوتان أحدهما   - 6المسألة 

 .قبل رکوع الرکعة االولی و الثاني بعد رکوع الرکعة الثانیة

تستحب قراءة سورة الجمعة بعد الحمد في الرکعة   -7المسألة 

 .االولی و سورة المنافقین في الثانیة

تجب علی اإلمام قراءة خطبتین قبل الصالة قائما و   - 8المسألة 

جب في کل خطبة التحمید و الصالة علی النبي دمحم و آله و ی

موعظة و وصیة بالتقوی و سورة قصیرة من القرآن و الدعاء للمؤمنین 

و یجب علی األحوط في الخطبة الثانیة عند الصالة . و المؤمنات

و . أن یذکر أسماءهم المقدسة( ع)علی النبي و األئمة المعصومین 

ما هو من مصالح المسلمین في دینهم  ینبغي أن یذکر في خطبته

 .و دنیاهم

ینبغي للمشارکین في صالة الجمعة اإلنصات و  – 9المسألة 

اإلصغاء إلی الخطبة و ترک الکالم؛ لکّن الکالم حین الخطبة الیوجب 

 .إبطال صالة الجمعة
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 صالة العيدین

واجبة في زمان ( األئحی و الفطر)صالة العیدین  – 1المسألة 

مام المعصوم علیه السالم، و مستحبة في زمان الغیبة و حضور اإل

 . یجوز إتیانها فرادی أو بالجماعة

 .وقت صالة العیدین من طلوع الشم  إلی الزوال ـ 2المسألة 

صالة العیدین رکعتان کصالة الصبح و تستحب قراءة  ـ 3المسألة 

سورة األعلی بعد الحمد في الرکعة االولی و قراءة سورة الشم  

عد الحمد في الرکعة الثانیة، و خم  تکبیرات و خم  قنوتات بعد ب

و أربع تکبیرات و (  بعد کل تکبیرة قنوت)السورة في الرکعة االولی 

 . أربع قنوتات في الرکعة الثانیة

یجزي في القنوت کل دعاء؛ و ینبغي أن یقرء الدعاء  ـ 4المسألة 

 :التالي بقصد رجاء الثواب

َمة َو اَْهَل اْلُجودِّ َو اْلَجبَُروتِّ َو » اَلل ُهمَّ اَْهَل اْلكِّْبرِّياءِّ َو اْلَعظِّ

 ِّ َرةِّ اَْسَئلَُك بَِّحق  ْحَمةِّ َو اَْهَل التَّْقوى َو اْلَمْغفِّ اَْهَل اْلَعْفوِّ َو الرَّ

 ُ هَذا اْليَْومِّ الَّذِّى َجَعْلَتُه لِّْلُمْسلِّميَن عيداً َو لِّمَحمَّد َصلَّى ّللا 

لَْيهِّ َو آلِّهِّ ُذْخراً َو َشَرفاً َو كراَمًة َو َمزيداً اَْن تَُصل َِّى َعلى عَ 

لَنِّى فى ُكل ِّ َخْير اَْدَخْلَت فيهِّ  ُمَحمَّد َو آلِّ ُمَحمَّد َو اَْن تُْدخِّ

ْنُه  ُمَحمَّداً َو آَل ُمَحمَّد َو اَْن تُْخرَِّجني مِّْن ُكل ِّ ُسوء اَْخَرْجَت مِّ

ْم اَلل ُهمَّ اِّن ى اَْسَئلَُك ُمَحمَّداً َو آَل ُمحَ  مَّد َصلَواتَُك َعلَْيهِّ َو َعلَْيهِّ
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باُدَك الص الُِّحوَن َو اَُعوُذ بَِّك مِّم ا اْسَتعاَذ  َخْيَر ما َسَئلََك بِّهِّ عِّ

باُدَك اْلمـُْخلَُصونَ  ْنُه عِّ  . «مِّ

کخطبتي صالة )یستحب لإلمام أن یقرء خطبتین  ـ 5المسألة 

 .بعد صالة العید( الجمعة

من المستحبات في یوم عید الفطر قراءة التکبیرات  – 6المسألة 

 :التالیة بقصد رجاء الثواب

« ِّ ُ اَْكبَُر َو لِلِّ  ُ اَْكبَُر، ّللا  ُ َو ّللَا  ُ اَْكبَُر، ال إلَه إال  ّللا  ُ اَْكبَُر، ّللَا  ّللَا 

ُ اَْكبَُر َعلى ما َهدانا م عید و یستحب أن یزید في یو.  «اْلَحْمُد، ّللَا 

 :األئحی هذه الفقرة أیضا بعد التکبیرات المذکورة

ِّ َعلى » يَمةِّ ااْلْنعامِّ َو اْلَحْمُد لِلِّ  ْن بَهِّ ُ اَْكبَُر َعلى ما َرَزَقنا مِّ ّللَا 

 .«ما اَْبالنَا

 صالة اآلیات

تجب صالة اآلیات بالکسوف و الخسوف و الزلزلة و کل  ـ 1المسألة 

 .ب الناسحادثة طبیعیة سماویة مخوفة ألغل

یختص الوجوب في بلد تحدث اآلیات المذکورة فیها و  ـ 2المسألة 

 .ما یلحق به بحیث یعّد معه کالمکان الواحد
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وقت صالة اآلیات ألجل الکسوف و الخسوف هو من  ـ 3المسألة 

ابتداء حدوثهما إلی زمان تمام االنجالء ، واألفضل اإلتیان بالصالة قبل 

 . الشروع باالنجالء

إذا علم بحدوث الکسوف أو الخسوف في زمانهما و ـ  4لة المسأ

 .لم یصّل في وقتها، فیجب إتیانها بعد الوقت قضاءا

إذا لم یکن یعلم بحدوث الکسوف أو الخسوف في  ـ 5المسألة 

وقتهما و علم بذلک بعد الوقت، فإن کان الکسوف أو الخسوف کامال 

قضاءها؛ و إال فیجب ( بالنسبة إلی جمیع قرص الشم  أو القمر)

 . فالیجب القضاء

وقت صالة اآلیات ألجل غیر الکسوف و الخسوف من ـ  6المسألة 

اآلیات کالزلزلة هو حال وقوع اآلیة عند اإلمکان و فقدان الضرر و 

أما إذا لم یصّل في وقتها، فیجب علی األحوط إتیانها بعد . الخطر

 ".ما في الذمة"الوقت بنیّة 

 .صالة اآلیات علی الحائض و النفساءالتجب ـ  7المسألة 

صالة اآلیات رکعتان و في کل رکعة خم  رکوعات و  ـ 8المسألة 

 :یجوز األتیان بها بنحوین

أن یکبّر و یقرء الحمد و سورة اخری، ثم یرکع فإذا رفع رأسه  -1

من الرکوع یقرء الحمد و السورة ، ثم یرکع و هکذا إلی أن 

یرکع الرکوع الخام ؛ فإذا رفع رأسه منه هوی إلی السجود 
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و یسجد سجدتین ثم یقوم فیأتي في الرکعة الثانیة بمثل ما 

 .لمأتی به في الرکعة االولی؛ ثم یتشهد و یس

أن یکبّر و یقرء الحمد و یقرء جزءا من آیات سورة کاملة  -2

و یرکع فإذا رفع رأسه من ( مثال" قل هو هللا أحد"کسورة )

الرکوع یقرء جزءا آخر من آیات تلک السورة من حیث قطعها 

؛ و هکذا حتی یتّم السورة بعد الرکوع الرابع (من دون الحمد)

و . ی إلی السجودثم یرکع و إذا رفع رأسه من الرکوع هو

 .   کذلک في الرکعة الثانیة

کّل ما یجب أو یستحّب في صالة الصبح ، یجب و  ـ 9المسألة 

 .یستحب في صالة اآلیات أیضا إال األذان و اإلقامة

***** 
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 الصوم

 

ـ یجب علی المکلّف صیام شهر رمضان المبارک في کّل  1المسألة 

 .عام 

یمسک المکلف بقصد امتثال أمر هللا ـ الصوم هو أن  2المسألة 

من طلوع الفجر إلی  -کما یأتي شرحه–تعالی عما یبطل الصیام 

 .المغرب

 ني ة الصيام 

ـ تشترط في الصوم النیة بأن یقصد ذلک الصوم المقرر  3المسألة 

 .في الشریعة بقصد القربة إلی هللا تعالی

لة أو الجهل لو فاتته النیة لعذر کالنسیان أو الغف – 4المسألة 

بالحکم، یمتّد وقتها شرعا إلی الزوال إذا لم یتناول المفطر، فیجوز له 

أما إذا زالت الشم  من . أن ینوي قبل زوال الشم  و یصح صومه

 . دون أن ینوي، فیفوت محلها و ال یصح صومه

 یوم الشک 

الّشك هو یوم یشک اإلنسان أنه الیوم األخیر من  ـ يوم 5المسألة 

ن أو الیوم األول من شهر رمضان ؛ و الیجب الصیام في شهر شعبا

ذلک الیوم؛ و إذا یرید الصیام فینوي أنه صوم آخر األیام من شهر 

و إذا تبیّن بعده أن ذاک الیوم کان الیوم األول من شهر . شعبان

رمضان، فیحسب من صیام هذا الشهر المبارک و الیجب القضاء 
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ب، یبدل نیبته و ینوي صیام الیوم و إذا تبین ذلک قبل الغرو. بعدئذ

 . األول من شهر رمضان

 مبطالت الصيام

ـ المفطرات هي ما یبطل الصوم عند اإلتیان بها عمدا و  6المسألة 

 :هي کالتالي

 ـ األکل و الشرب 1

 ـ الجماع2 

 ـ ااالستمناء3 

 ، علی األحوط( ع)ـ الکذب علی هللا و رسوله و األئمة المعصومین 4 

 الغبار الغلیظ في الحلق ، علی األحوط ـ إدخال5 

 ـ رم  الرأس کله في الماء 6 

 ـ البقاء علی الجنابة أو الحیض أو النفاس حتي طلوع الفجر7 

 ـ االحتقان بالمائع 8 

 .ـ القیء9  

 األکل و الشرب

یام، سواءا کان من ـ تعمد األکل و الشرب یبطل الص 7المسألة 

ة کالخبز و الماء، أو غیرها؛ و سواءا المأکوالت و المشروبات المعتاد

أما إذا کان األکل أو الشرب سهوا و نسیانا . کان قلیال أو کثیرا

 .فالیبطل الصیام
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باإلبرة إذا کان  -کالدواء -ـ الیبطل الصوم بزرق شیء  8المسألة 

لکن األحوط هو ترکه إذا کان له . لتخفیف الوجع أو لتخدیر الجسم

 .مغعول الغذاء

یجوز للصائم أن یذوق الطعام أو أن یغسل فمه بالدواء   -9المسألة 

إذا الیتعدی إلی الحلق؛ ولو اتفق تعدي شیء من ذلک إلی الحلق 

 .من غیر قصد، لم یبطل صومه

 الجماع

 .ـ تعمد الجماع الموجب للجنابة یبطل الصوم11المسألة 

 االستمناء

ي حال الیقظة ـ تعمد االستمناء إذا کان موجبا لإلنزال ف11المسألة 

 . یبطل الصوم

 ( ع)الکذب علی هللا و الرسول و األئمة المعصومین 

ـ تعمد الکذب علی هللا و رسوله و األئمة المعصومین 12المسألة 

اختیارا یبطل الصوم علی األحوط وجوبا؛ سواءا کان بالقول أو ( ع)

 .الکتابة أو اإلشارة أو غیرها

 

 إدخال الغبار الغليظ في الحلق

ـ تعمد إدخال الغبار الغلیظ في الحلق اختیارا یبطل 13المسألة 

 .الصوم علی األحوط وجوبا
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 رمس الرأس في الماء 

ـ  تعمد رم  کل الرأس في الماء اختیارا یبطل الصوم 14المسألة 

علی األحوط وجوبا، أما رم  البدن في الماء من دون تمام الرأس 

 . فال یکون مبطال

ئطر علی رم  رأسه في الماء إلنقاذ الغریق فال ـ لو ا 15المسألة 

 .یبطل صومه

 البقاء علی الجنابة و الحيض و النفاس

من أجنب لیال في شهر رمضان، یجب علیه الغسل ـ  16المسألة 

قبل طلوع الفجر و إذا لم یغتسل عمدا و اختیارا حتی طلوع الفجر 

. لیتیمم فیبطل صومه، و اذا الیستطیع الغسل لعذر کضیق الوقت ف

وتعمد البقاء علی الحیض و النفاس للنساء في حکم تعمد البقاء 

 .علی الجنابة

ـ من أجنب و نسي الغسل و صام مجنبا عّدة أیام،  17المسألة 

 .یجب علیه قضاء الصیام  لتلک األیام

ـ من أجنب في شهر رمضان لیال و علم أنه إذا ینام  18المسألة 

لفجر، فالیجوز له النوم اال بعد سوف الیستیقظ اال بعد طلوع ا

أما . الغسل؛ و إذا نام و لم یستیقظ حتی طلوع الفجر فصومه باطل

إذا کان یحتمل أنه سیستیقظ ویغتسل قبل الفجر فیجوز له النوم، 

وإذا استیقظ فال یجوز له أن ینام مرة اخری إال بعد الغسل، وإذا نام و 

 .لم یستیقظ حتی الفجر فیبطل صومه
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ـ الیجب الصیام علی المرأة الحائض أو النفساء؛ و إذا  19 المسألة

طهرت من الحیض أو النفاس قبل طلوع الفجر فیجب علیها أن تبدأ 

بالصیام؛ فیجب علیها أن تغتسل قبل طلوع الفجر عند اإلمکان ، و إال 

 .فلتتیمم

ـ إذا طهرت المرأة من الحیض أو النفاس بعد طلوع  21المسألة 

و إذا تصوم المرأة الطاهرة . ح صومها في ذاک الیومالفجر، فال یص

منهما و تری دم الحیض أو النفاس أثناء النهار، فیبطل صومها في 

 .ذاک الیوم

 االحتقان بالمائع 

ـ تعّمد االحتقان بالمائع یبطل الصوم، حتی إذا کان  21المسألة 

 .للتداوي و العالج

 القيء 

م؛ أما إذا کان ذلک سهوا أو ـ  تعمد القيء یبطل الصو 22المسألة 

 .من دون اختیار فالیبطل الصیام

 وجوب القضاء و الکفارة 

یجب قضاء الصوم مع الکفارة علی من یبطل صیامه  – 23المسألة 

 : عمدا و اختیارا و عالما بالحکم باألسباب التالیة

 األکل ،  -

 الشرب،  -

 الجماع،  -
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 االستمناء،  -

 الحلق، علی األحوط وجوبا، إدخال الغبار الغلیظ في -

البقاء علی الجنابة من اللیل حتی طلوع الفجر مستیقظا و قادرا  -

 .علی الغسل أو التیمم من دون أن یغتسل أو یتیمم

 كف ارة الصيام 

ـ کفارة إفطار الصوم في شهر رمضان هي أحد االمور  24المسألة 

شهرین عتق رقبة، أو إطعام ستین مسکینا، أو صیام : الثالثة

بأن یصوم شهرا کامال بالتوالی و یوما بعده مباشرة من )متتابعین 

و یکون اإلنسان مخیرا بین . الشهر الثاني، و یصوم بقیتة متی شاء

 .هذه االمور الثالثة

ـ إذا الیقدر علی أحد هذه االمور الثالثة، فیجب أن  25المسألة 

 18یصوم یطعم المساکین بقدر استطاعته و إذا الیستطیع ذلک ف

 .یوما بالتوالي ، و إذا الیقدر علی ذلک أیضا، فلیکتفي باالستغفار

ـ من أراد أن یطعم ستین مسکینا فیجب علیه أن  26المسألة 

کالرز أو )من الطعام ( غراما 751حوالي )یعطي کل واحد منهم ُمّدا 

 (.الحنطة أو أمثالهما

له أن یبطل  ـ من صام لقضاء صیام شهر رمضان فالیجوز 27المسألة 

صومه بعد الزوال، و إذا فعل ذلک فیجب علیه قضاء ذاک الصوم مع 

الکفارة و هي إطعام عشرة مساکین، و إذا الیقدر علی ذلک فیصوم 

 .ثالثة أیام بالتوالي
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 وجوب القضاء فقط

 :ـ یجب قضاء الصیام من دون الکفارة في الموارد التالیة 28المسألة 

لو أبطل صومه عمدا و اختیارا و عالما بالحکم برم  تمام رأسه  -1

في الماء، أو بتعمد القيء، أو باالحتقان بالمائع، أو بالکذب علی هللا 

 . ؛ فیجب علیه القضاء دون الکفارة(ع)و رسوله و األئمة المعصومین 

لو أجنب لیال في شهر رمضان و نام من دون الغسل و استیقظ  – 2

، و لم یستیقظ إال بعد  االنتباهةرّة ثانیة ناویا الغسل بعد و نام م

لکنه إذا نام مرة ثالثة و . طلوع الفجر فیجب علیه القضاء دون الکفارة

لم یستیقظ قبل الفجر فیجب علیه القضاء مع الکفارة أیضا، علی 

 .  األحوط وجوبا

نو ـ لو لم یفعل ما یبطل الصوم في نهار شهر رمضان، ولکنه لم ی 3

الصیام أصال أو في نیته أن الیصوم في ذاک الیوم، فیجب علیه 

 .القضاء دون الکفارة

ـ لو أجنب في شهر رمضان و نسي الغسل، و صام یوما أو أکثر  4

 .من دون غسل الجنابة، یجب علیه القضاء دون الکفارة

لو أتی بما یبطل الصیام في شهر رمضان من دون الفحص عن ـ  5

تبین أنه أتی بذلک بعد طلوع الفجر، فیبطل صومه و  طلوع الفجر، ثم

 .یجب علیه القضاء فقط

ـ لو أخبره بعدم طلوع الفجر من الیعتبر بقوله، و أتی بما یبطل  6

الصیام، ثم تبین أنه أتی به بعد طلوع الفجر، فیکون صومه باطال و 
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أما إذا شهد عادالن بعدم طلوع الفجر ثم . یجب علیه القضاء فقط

 .خالف ذلک، فال یجب القضاء تبین

لو أخبره مخبر بطلوع الفجر و لکنه لم یطمئن بإخباره أو حمل  -7

کالمه علی المزاح و أتی بالمفطر، ثم تبین صدق المخبر، یجب علیه 

 .القضاء فقط

لو أدخل الماء في فمه للتّبرد فدخل الحلق من دون قصد و  -8

إذا نسي و ابتلعه أو  أما. اختیار، یجب علیه القضاء دون الکفارة

تمضمض للوئوء فدخل الحلق من غیر قصد و اختیار، فال قضاء و ال 

 .کفارة

إذا أسلم الکافر فالیجب علیه قضاء ما فات منه من  – 29المسألة 

 .صیامه في أیام کفره

ـ الیجب الصوم علی المریض إذا یضره الصیام، و یجب  31المسألة 

أما إذا استمر مرئه إلی شهر  .علیه القضاء بعد برءه من المرض

حوالي )رمضان اآلخر، فالیجب قضاءه و لکنه یکّفر عن کل یوم بمّد 

 . من الطعام( غراما 751

ـ إذا أفطر في شهر رمضان لعذر آخر کالسفر، فیجب  31المسألة 

علیه القضاء ؛ و إذا لم یقض إلی شهر رمضان اآلخر، فیجب علیه 

 .ام عن کل یومالقضاء و التکفیر بمّد من الطع

ـ یجب قضاء صیام األب بعد وفاته علی ولده األکبر إذا  32المسألة 

و إذا الیقدر . فات منه لعذر کالمرض و السفر و نحوهما و لم یقضه

الولد األکبر علی قضاءه أو یکون صعبا علیه و یوجب المشقة، فیکّفر 
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األکبر  و حکم قضاء صیام األم علی الولد. عن کل یوم بمّد من الطعام

 .هو کحکم صیام األب، علی األحوط وجوبا

 صيام المسافر

یجوز السفر في شهر رمضان، و یکره إذا کان ألجل ـ  33المسألة 

 .الفرار من الصیام

ـ الیصح الصیام في السفر، إال إذا تتوفر الشروط  34المسألة 

 .المذکورة في صالة المسافر

 .الحکم، فیصح صومهـ إذا صام المسافر مع الجهل ب 35المسألة 

. ـ لو بدأ الصائم بالسفر من بلده بعد الزوال صح صومه 36المسألة 

أما إذا سافر قبل الزوال فیبطل الصیام و لکن الیجوز له اإلتیان 

 .بالمفطر قبل الوصول إلی حّد الترخص

إذا کان مسافرا فدخل بلدا نوی فیه اإلقامة عشرة  -37المسألة 

الزوال و لم یتناول المفطر، فوجب علیه الصیام؛ و أیام، فإن کان قبل 

 .إن کان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر، فالیصح صومه

 من الیجب عليه الصيام

ـ الیجب الصوم علی الشیخ و الشیخة إذا الیقدران  38المسألة 

علی الصیام أو یوجب لهما المشقة، ویجب علیهما الفدیة عن کل 

 .  من الطعام( غراما 751حوالي )یوم بمّد 

 

ـ الیجب الصوم علی ذي العطاش إذا تعذر علیه الصیام،  39المسألة 

 .  ولکن یجب علیه الفدیة عن کل یوم بمّد من الطعام
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ـ الیجب الصوم علی الحامل المقرب التي یضر بها أو  41المسألة 

بحملها الصیام؛ کما الیجب الصوم علی المرئعة إذا أئر بها أو 

؛ ولکن یجب علیهما (سواءا کان الولد لها أو لغیرها)ا الصیام بولده

 . الفدیة بمّد من الطعام عن کل یوم و یجب علیهما القضاء بعد ذلک

ـ یحرم صوم عید الفطر و عید األئحی و یوم الشک  41المسألة 

 .علی أنه من شهر رمضان

***** 
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 عتكافاال

 

  

اللبث في المسجد الجامع لمدة معینة  هو" االعتكاف" - 1المسألة 

بقصد التعبد و التقرب إلی هللا تعالی مشروطا بالصیام؛ و هو 

مستحب باألصالة، و ربما یجب اإلتیان به ألجل النذر أو العهد أو 

 .القسم

 

یصح االعتکاف في کل وقت یصح فیه الصوم، و أفضل  – 2المسألة 

نیة في ابتداء االعتکاف أوقاته هو شهر رمضان المبارک ، و وقت ال

 .هو قبل طلوع الفجر من الیوم األول

 

یشترط في صحة االعتکاف العقل و قصد القربة و   - 3المسألة 

الصوم و أن الیکون أقل من ثالثة أیام و أن یکون في المسجد الجامع 

و أن الیخرج من المسجد في أیام االعتکاف إال للضرورة أو ألداء أمر 

  . واجب أو مستحب

 

لو خرج من المسجد سهوا أو نسیانا أو جهال   - 4المسألة 

 .بالمسألة، یصح االعتکاف

 

 :یبطل االعتکاف باالمور التالیة – 5المسألة 

 

 ـ الجماع ، 1
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 االستمناء، -2

 شّم الطیب للتلذذ،  -3

الجدال ألجل الغلبة و حّب الظهور؛ أما إذا کان إلثبات الحق فال  -4

 إشکال فیه،

البیع و الشراء ألجل التجارة؛ أما شراء ما یحتاج إلیه لألکل و  -5

 .الشرب و ما هو للضرورة فالیبطل االعتکاف

 .کل ما یفسد الصوم، یفسد االعتکاف أیضا -6

 

لو أجنب المعتکف في المسجد، یجب علیه أن یخرج  – 6المسألة 

 .منه فورا و یغتسل و یرجع و یتّم االعتکاف

 

***** 
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 حـج  ال

 

هو من أرکان اإلسالم و یجب مرّة واحدة علی " الحج"ـ  1المسألة 

 :کل من استجمع الشرائط التالیة

 .البلوغ :األو ل

 .العقل :الثاني

.                                                                                الحریة :الثالث

. أن الیستلزم حجه فعال محرّما  أو ترک واجب أهم من الحج :الرابع

االستطاعة من حیث المال و صحة الجسم و قوة البدن و  :الخامس

 .                                                               تخلیة السرب و أمنه و کفایة الوقت

ما یکفیه االستطاعة بالمال هي أن یتوفر عنده _   2المسألة 

لمؤنة السفر  و مصاریف الحج و یتمکّن من مؤنة نفسه و عیاله في 

 .أیام الحج و بعد رجوعه

ـ من کان مستطیعا و لم یحج في أیام االستطاعة، ثم  3المسألة  

أصبح فقیرا و فقد هذا الشرط، یجب علیه اإلتیان بالحج بأی طریق 

 .مقدور

ـ  لو کان مستطیعا و قادرا علی اإلتیان بالحج و لم یحج  4المسألة 

في ذاک الوقت، ثم فقد القدرة علیه و أصبح عاجزا عنه للهرم أو 
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المرض أو نحوهما و لن یقدر علی ذلک، یجب علیه أن یرسل 

 .شخصا آخر لیحج عنه بالنیابة

سوف نبین تفاصیل األحکام و أعمال الحج و العمرة و : توضيح 

 .إنشاء هللا تعالی" مناسک الحج"ا في کتاب شرائطهم

***** 
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 نــذر و العهد و اليمينال

 

و . النذر هو االلتزام بفعل شیء أو ترکه هلل تعالی ـ1 المسألة 

العهد هو أن یعاهد المکلف ربه سبحانه أن یفعل فعال راجحا أو یترک 

 .عمال یکون ترکه أفضل من فعله

 : النذر علی قسمین و یصح کالهما - 2المسألة 

لو شافاني هللا ، فلله علي أن : "النذر المشروط، کأن یقول -1

 ".أفعل کذا و کذا

 ".هلل علي أن أفعل کذا و کذا: " النذر المطلق، کأن یقول -2

هلل : یشترط في النذر إنشاءه بصیغته ، و هي أن یقول ـ 3المسألة 

 .علي أن أفعل کذا، أو أترک کذا

یشترط أیضا في النذر العقل و البلوغ و االختیار و  ـ 4المسألة 

 .القصد و عدم الحجر

یعتبر في متعلق النذر أن یکون مقدورا للناذر و أن  ـ 5المسألة 

 .یکون عمال راجحا

لو نذر صوم کل جمعة مثال، فصادف بعضها عید الفطر  ـ 6المسألة 

فالیصوم و  أو عید األئحی؛ أو سافر أو اصیب بمرض في ذاک الیوم،

 .لکن یقضیه بعد ذلک
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إذا خالف المکلف نذره أو عهده عامدا و مع االختیار،  -7المسألة 

إطعام ستین مسکینا أو صیام شهرین : فیجب علیه الکفارة و هي 

 .متتابعین أو عتق رقبة

إذا نذر الصدقة علی فقیر معین، فال یجوز له التصدق  ـ 8المسألة 

فقیر المعین، فیجب إعطاءها لوارثه الذي و إذا مات ال.بها علی غیره

 .یکون فقیرا أیضا

المال المنذور لمشهد من مشاهد األئمة علیهم  ـ 9المسألة 

السالم، یصرف في مصالحه کعمارته و إنارته و فرشه؛ أما إذا نذر 

ألحد األئمة نفسه، فیجوز له أیضا أن یصرفه في إحیاء ذکری اإلمام 

 .ساعدة زواره أو مایشابه ذلکالمذکور أو نشر آثاره أو م

لو نذر الوالدان تزویج بنتهما من شخص معین،  ـ 11المسألة 

و إذا بلغت البنت فلها الحق في رفض الزواج المذکور . الیصح نذرهما 

 .أو قبوله

 اليمين

یشترط في انعقاد الیمین العقل و البلوغ و القصد و  ـ 11المسألة 

 .االختیار و عدم الحجر

یعتبر في متعلق الیمین أن یکون مقدورا للحالف عند  ـ 12المسألة 

 .الوفاء، و أن الیکون حراما أو مکروها
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یعتبر في الیمین أن یکون باللفظ أو ما في حکمه  ـ 13المسألة 

 ".هللا"کاإلشارة بالنسبة إلی األخرس، و أن یکون الحلف باسم 

الکفارة  لو خالف المکلف یمینه عامدا ، تجب علیه ـ 14المسألة 

و إذا یقدر . وهي إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، أو عتق رقبة

 .علی ذلک، فیصوم ثالثة أیام

***** 
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 األطعمة و األشربة

 الحيوان

یحل من الحیوانات األلیفة لحم جمیع أصناف الغنم و   ـ 1المسألة 

و یحل من الحیوانات . اإلبل و البقر، و یکره الخیل و البغال و الحمیر 

الوحشیة لحم الظباء و الغزالن و البقر الوحشي و الکباش الجبلیة و 

 .و الیجوز أکل غیرها من حیوانات البر. الیحمور وحمیر الَزَرد الوحشیة

( تحریک جناحیه: أی)یحل من الطیر ما یکون دفیفه   ـ 2المسألة 

و تکون له قانصة ( بسط جناحیه: أی )عند الطیران أکثر من صفیفه 

و . أو صیصیة أو حوصلة؛ کالحمام و الدجاج و الطیهوج و القطا و البط

یحرم ما یکون صفیفه أکثر من دفیفه و کل ذي مخلب و کل ما 

 .ویکره لحم الهدهد. صلةالتکون له قانصة و صیصیة و حو

یحل من حیوان البحر السمک الذي له فل ، و   ـ3 المسألة 

 .؛  و یحرم غیرهما(الروبیان أو القدی )کذلک یحل اإلربیان 

 اجزاء الحيوان المحرمة

الحیوان المحلل األجزاء التالیة، علی األحوط تحرم من  ـ 4المسألة 

 :وجوبا في بعض منها
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 -7القضیب  -6الفرج  -5الحدقة  -4المثانة  -3الطحال  -2الدم  -1

 -12المشیمة  -11الغدد       -11النخاع  -9المرارة  -8البیضتان 

 .ما هو بین حافر الحیوان  -14خرزة الدماغ  -13العلباوان 

 المأکوالت و المشروبات المحرمة 

یحرم تناول األعیان النجسة و المتنجسة و کل خبیث  ـ 5المسألة 

 .ضر اإلنسان ئررا کلیا؛ و یحرم أکل التراب و الطینو کل ما ی

یحرم شرب الخمر و الفقاع و کل مایع مسکر؛ و هو  ـ 6المسألة 

 .من المعاصي الکبری

***** 
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 الصيد و الذباحة

 

الحیوان الوحشي المحلل یحل لحمه باالصطیاد علی  ـ 1المسألة 

الترتیب اآلتي؛ و الیحل الحیوان األهلي باالصطیاد، بل یحل إذا ذبح 

 .علی الطریقة الشرعیة کما یأتي شرحها

یشترط في حلیة الحیوان الوحشي المحلل  ـ 2المسألة 

. انباالصطیاد، بأن یکون  قادرا علی العدو و الفرار ، أو ناهضا للطیر

فالیجوز اصطیاد ولد الوحش قبل أن یقدر علی الفرار ، و  فرخ الطیر 

 . قبل أن ینهض للطیران؛ و الیحل أکلهما عندئذ

 شرائط الصيد بالسالح 

الحیوان الوحشي المحلل إذا تّم اصطیاده  لحمیحل ـ  3المسألة 

 :باألسلحة ، بالشروط التالیة

ة کالسیف، أو مما یشاک أن تکون آلة الصید من األسلحة القاطع ـ1

بحده و یخرق الجلد کالرمح و السهم و رصاص اآلسلحة الناریة 

فلو اصطاد الحیوان بالحجر أو الشبکة مما الیکون من . کالبندقیة

اآلالت القاطعة أو الشائکة، فال یحل أکله و الیکون طاهرا، إال أن 

 .یذبحه قبل موته بالطریقة الشرعیة

 .ا؛ و البأس بصید الصبي المسلم الممیزأن یکون الصائد مسلم ـ2
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أن یقصد االصطیاد؛ فلو رمی هدفا آخر فأصاب حیوانا فقتله،  ـ3

 .الیحل أکله

أما إذا . أن یذکر اسم هللا عند استعمال األسلحة في االصطیاد ـ4

 .نسي التسمیة من غیر تعمد،فال بأس بذلک

قت متسعا لذبحه أن یدرکه بعد رمیه میتا؛ فلو أدرکه حیا و کان الو ـ5

 .و لم یذبحه حتی مات، فال یحل أکله

 شروط الصيد بالکلب المعلم 

یحل أکل الحیوان المحلل الوحشي إذا تّم اصطیاده  ـ 4المسألة 

 :بکلب الصید ، بالشروط التالیة

 .أن یکون الکلب معلما للصید  ـ1

أن یکون صیده بأن یرسله صاحبه لالصطیاد و یذکر صاحبه عند   ـ2

إرساله اسم هللا تعالی؛ و أما إذا نسي التسمیة من غیر عمد، فال 

 .بأس بذلک

أن یکون المرسل مسلما، و ال بأس بإرسال الصبي المسلم إذا   ـ3

 .کان ممیزا

ب أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب و عقره، فلو مات بسب  ـ4

 .آخر کخنقه أو إتعابه في العدو و الرکض، الیحل أکله



 117 

أن یدرک صاحب الکلب الصید بعد موته؛ فلو أدرکه حیا و یکون   ـ5

 .الوقت متسعا لذبحه و ترک ذبحه حتی مات، فالیحل أکله

 صيد السمک 

إذا أخذ السمک من المأ حیا مما له فل  و مات خارج  ـ 5المسألة 

یجب أن یذکر اسم هللا عند صید األسماک ؛ و ال. الماء، فیحل أکله

 .کما الیجب أن یکون الصائد مسلما

 ذبح الحيوانات

یحل الحیوان المحلل بذبحه علی الطریقة الشرعیة،  ـ 6المسألة 

 .سواءا کان أهلیا أو وحشیا

الکیفیة في ذبح الحیوان هي أن تقطع األوداج اآلربعة  ـ 7المسألة 

: و األوداج األربعةهي. اة بالجوزةتماما من تحت العقدة المسم

 .المري و الحلقوم و العرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم

 :تشترط في ذبح الحیوان االمور التالیة  ـ 8المسألة 

. أن یکون الذابح مسلما؛ سواءا کان رجال أو امرأة أو صبیا ممیزا  ـ1

 .فال تحل ذبیحة الکفار و النواصب

 .دید أو ما یشابهه من المعادنأن یکون الذبح بالح  ـ2
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االستقبال بالذبیحة حال الذبح ، بأن توجه مقادیم بدنها إلی   ـ3

 .و ال بأس بترکه نسیانا أو خطأ. القبلة

و ال بأس بترکه . التسمیة، بأن یذکر الذابح اسم هللا بنیة الذبح  ـ4

 .نسیانا

أن تتحرک الذبیحة عند ذبحها أو بعد تمامیة الذبح ولو حرکة   ـ5

؛ مما تثبت .یسیرة، بأن تطرف عینها أو تحرک ذنبها أو ترکض برجلها

 .به حیاتها عند الذبح

یجوز ذبح الحیوان بماکنة الذبح مع مراعاة الشرائط  ـ 9المسألة 

 .الشرعیة المذکورة

 نحر اإلبل 

ن بین البهائم بأن تذکیتها یجب أن تکون تمتاز اإلبل م ـ 11المسألة 

بالنحر و هو  أن یدخل سکینا أو رمحا أو مثلهما من اآلالت الحادة 

الحدیدیة في لبتها ، و هي المحل المنخفض الواقع بین أصل العنق 

 .  و یشترط فیه کل ما یشترط في التذکیة بالذبح. و الصدر

ن نحرها ؛ کما الیحل الیحل لحم اإلبل بالذبح بدال ع ـ 11المسألة 

 .لحم البقر و الغنم و نحوهما بالنحر بدال عن ذبحها

لو تّم نحر اإلبل أو ذبح البقر و الغنم و نحوهما بعد  ـ 12المسألة 

تخدیر الحیوان؛ فإذا علم بقاء حیاته قبل الذبح أو النحر، بأن یطرف 
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لحمه عینه أو یحرک ذنبه أو یرکض برجله مما تثبت به حیاته، فیحل 

 .و البأس به

***** 
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 لنکاحا

 

تحل المرأة علی الرجل بسبب عقد النکاح و هو علی   ـ 1المسألة 

 .الدائم و المنقطع: قسمین

اإلیجاب و   -دائما کان أو منقطعا  -یشترط في النکاح  ـ 2المسألة 

و یجوز للزوجین أو أحدهما توکیل الغیر في إجراء صیغة . القبول

 .العقد، کما یجوز لهما المباشرة في قراءتها

یجوز توکیل المرأة الرجل، أو توکیل الرجل المرأة في  ـ 3المسألة 

 .قراءة عقد الزواج

المقاربة و الیجوز النظر إلی ما الیحل لغیر التحل لهما  ـ 4المسألة 

أما إذا . الزوجین، ما لم یحصل لهما الیقین بإجراء الوکیل عقد الزواج

 .أخبرهما الوکیل بإجراءه، فیقبل منه

 صيغة العقد الدائم

: إذا یباشر الزوجان إجراء العقد الدائم، فتقول المرأة ـ 5المسألة 

و یقول الرجل من دون  «الصَّداقِّ اْلَمْعلُومِّ َزوَّْجُتَك نَْفسِّي َعلَى »

أما إذا وکاّل غیرهما، فیقول وکیل الزوجة . «َقبِّْلُت التَّْزويجَ »: فصل

 «َزوَّْجُت ُمَوك ِّلَتي ُمَوك ِّلََك َعلَى الصَّداقِّ اْلَمْعلُومِّ »: لوکیل الزوج
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َقبِّْلُت التزویج لُِّمَوك ِّلي »: و یقول وکیل الزوج من دون فصل

  .«اَهَكذ

 صيغة العقد المنقطع

إذا یباشر الزوجان إجراء العقد المنقطع، فتقول المرأة  ـ 6المسألة 

َزوَّْجُتَك »: بعد مراعات الشروط اآلتیة و بعد تعیین المهر و المدة

ةِّ اْلَمْعلُوَمةِّ َعلَى اْلَمْهرِّ اْلَمْعلُومِّ  و یقول « نَْفسِّي فِّى اْلُمدَّ

أما إذا وکاّل غیرهما، فیقول وکیل  . « َقبِّْلتُ »: الرجل من دون فصل

ةِّ زوَّجْ »: الزوجة لوکیل الزوج ُت ُمَوك ِّلَتِّي ُمَوك ِّلََك فِّى اْلُمدَّ

َقبِّْلُت »: و یقول وكیل الرجل «اْلَمْعلُوَمةِّ َعلَى اْلَمْهرِّ اْلَمْعلُومِّ 

  .«لُِّمَوك ِّلِّي َهَكذا

 شرايط عقد الزواج

 :النکاح امور و هي کالتاليتشترط في عقد  ـ 7المسألة 

أن یکون إجراء صیغة العقد بالعربیة الصحیحة مع التمکّن منها، و   ـ1

أما مع عدم التمکّن منها و لو بالتوکیل، فیکفي غیرها . لو بالتوکیل

من اللغات المفهمة لمعنی التزویج، کما تفیده الصیغ العربیة 

 . المذکورة

یغة عقد النکاح، بأن یقصد مراعاة قصد اإلنشاء لمن یجري ص  ـ2

 .الزوجان أو وکیلهما تحقق الزواج بلفظي اإلیجاب و القبول
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أن یکون من یجري الصیغة عاقال و بالغا، سواءا کان عاقدا   ـ3

 .لنفسه أو وکیال لغیره

أن یعیّن الوکیل کال من الزوج و الزوجة باالسم أو الوصف أو   ـ4

 .غیرهاإلشارة، علی وجه یمتاز کل منهما عن 

 .أن یکون کل من الزوج و الزوجة رائیا  بالزواج واقعا  ـ5

تشترط في عقد الزواج للبالغة البکر الغیر الرشیدة  ـ 8المسألة 

و کذلک البالغة البکر . موافقتها و موافقة أبیها أو جدها من طرف األب

الرشیدة علی األحوط، أما إذا منعها اإلب أو الجد عن التزویج بمن هو 

کفؤ لها شرعا و عرفا، فیسقط اعتبار إذنهما؛ و کذلک إذا الیمکن 

التحتاج إلی ( غیر البکر)لکّن المرأة الثیبة  .االستئذان منهما

 .  االستذان من أبیها أو جدها أصال

 العيوب الموجبة لخيارفسخ النكاح

إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العیوب التالیة في  ـ 9المسألة 

 :الزوجة، فیجوز له فسخ النکاح

  ـ6البیّن العرج  ـ 5العمی   ـ4البرص   ـ3الجذام   ـ2الجنون  ـ1   

و هو )العفل   ـ7(. و هو اتحاد مخرج البول مع مخرج الحیض)اإلفضاء 

 (.لحم ینبت في الرحم یمنع من الوطء

یجوز للزوجة أیضا فسخ النکاح إذا کان الزوج مجنونا   ـ 11المسألة 

. أو خصیا أو مصابا بالعنن المانع عن اإلیالج( مقطوع الذکر)أو مجبوبا 
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مصابا بالجذام أو البرص و علمت الزوجة بوجودهما أما إذا کان الزوج 

بعد عقد الزواج، فیجوز لها الفسخ؛ و األحوط هو السعي في إرئاء 

 .الزوج بالطالق؛ و إذا لم یرض بذلک، فیطلقها الفقیه الحاکم

لو علم أحد الزوجین بوجود العیوب المذکورة في  -11المسألة 

دخول، فیسقط حقه في اآلخر و مع علمه بذلک یرئی بالوطء و ال

 .الفسخ بعد الوطء و الدخول

إذا فسخت الزوجة عقد النکاح لعنن الزوج، فیجب  ـ 12مسأله 

علی الزوج أن یعطیها نصف مهرها؛ أما إذا فسخ أحدهما عقد النکاج 

، فإن کان الفسخ قبل الوطء و الدخول، (غیر العنن)لسبب آخر 

بعد الوطء فیجب علی  فالیجب إعطاء المهر علی الزوج، و إذا کان

 . الزوج إعطاء المهر

 أسباب التحریم 

یحرم التزویج باألم و إن علت، و بالبنت و إن نزلت، و  ـ 13المسألة 

باألخت، و ببنات األخ و األخت و إن نزلن، و بالعمات و بالخاالت و إن 

علون، و بأم الزوجة و جداتها من طرف األب أو األم، و ببنت الزوجة 

بها، و بالمرأة التي تزوج بها األب أو أحد األجداد، و بالمرأة المدخول 

 . التي تزوج بها االبن

فإذا عقد علی إحداهما . یحرم الجمع بین األختین ـ 14المسألة 

و الفرق في . حرمت علیه األخری ما دامت األولی باقیة علی زواجها

 .ذلک بین العقد الدائم أو المنقطع
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و . مرأة المسلمة أن تتزوج بالرجل الکافرالیجوز لل ـ 15المسألة 

انّما یجوز للرجل المسلم أن یتزوج  بالمرأة الکتابیة؛ بشرط أن ال یلدا 

؛ و یجب بتربیة ولده منها بأن یکون مسلماأو یطمئّن األب المسلم 

علی الزوج المسلم أن یجعل ترک أکل لحم الخنزیر و عدم شرب 

 .الخمر شرطا عند عقد الزواج

یجب تعیین المدة و المهر في الزواج المنقطع قبل  ـ 16المسألة 

 .إجراء صیغة العقد

الیجوز للرجل النظر إلی ما عدا الوجه و الکفین من  ـ 17المسألة 

 .جسد المرأة األجنبیة و شعرها

یجوز للطبیب أن ینظر إلی بدن األجنبیة عند الضرورة  ـ 18المسألة 

 .لمعالجتها

وز للرجل أن ینظر إلی مرأة یرید أن یتزوج بها، یج  ـ 19المسألة 

 .لمعرفة محاسنها و معایبها؛ إذا وافقت المرأة علی ذلک

***** 
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 طـــالقال

 شرائط الطالق

العقل و القصد و البلوغ و : یشترط في الزوج المطلق ـ  1المسألة

 .فال یصح الطالق من المکَره الذي اُلزم علی إیقاعه. االختیار

یشترط في الطالق حضور شاهدین عادلین، و أن یقع  ـ 2المسألة 

إذا کان اسم زوجته )أن یقول الزوج : الطالق بصیغة خاصة و هي

َمُة طالِّقٌ »( : فاطمة مثال و مع عدم قدرته علی . «َزْوَجتِّي فاطِّ

إجراء الصیغة بالعربیة الصحیحة، یجب علیه التوکیل ؛ فیقول الوکیل 

َمُة »:  اطمة مثالإذا کان اسم زوجة موکله ف) َزْوَجة موکلي فاطِّ

و إذا تعذر التوکیل أیضا، فیجوز له إجراء الصیغة بلغة أخری . «طالِّقٌ 

 .مما یفید نف  المعنی

یشترط في الطالق أن تکون الزوجة في حالة الطهر  ـ 3المسألة 

 .من الحیض و النفاس، و أن التکون في طهر واقعها فیه زوجها

اء طالق المرأة في حالة الحیض في الموارد یجوز إجر ـ 4المسألة 

 :التالیة فقط

إذا کانت المرأة  ـ2إذا لم یواقعها زوجها بعد عقد الزواج مطلقا   ـ1

 .إذا کان الزوج غائبا بمدة شهر أو أکثر ـ3. حامال
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إذا واقعها زوجه في حالة الطهر و یرید الطالق، فیجب  ـ 5 المسألة

ی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر؛ علیه أن ینتظر انتقالها بمقتض

 .إال أن تکون حامال أو یائسة أو ممن لم یر الحیض بعدُ 

ال طالق في الزواج المنقطع؛ بل ینتهي بانتهاء المدة  ـ 6المسألة 

 .المعینة، أو یفسخ ببذل الزوج بقیة المدة

 عـد ة الطـالق

جراء العدة هي أن تنتظر المرأة مدة معینة بعد إ  ـ 7المسألة 

الطالق و أن التتزوج برجل آخر إال بعد مضي تلک المدة؛ و مقدارها 

 .تختلف باختالف أقسام الطالق کما یأتي شرحه

عدة المرأة ذات العادة هي ثالثة أطهار؛ و هي مضي   ـ 8المسألة 

زمان تنتقل من حالة طهرها إلی حالة الحیض، ثم تنتقل إلی حالة 

الطهر ، ثم تنتقل إلی حالة الحیض الثاني، ثم تنتقل إلی حالة 

 .الطهر، فتتم العدة حینئذ 

عدة المرأة غیر ذات العادة ، التي هي في سّن من  ـ 9المسألة 

 .هي مضي ثالثة أشهرتحیض، 

 .تنتهي عدة الحامل بوئع حملها ـ 11المسألة 

عدة الزواج المنقطع في ذات العادة هي حیضتان  ـ 11المسألة 

 .کاملتان، و في غیرها هي خمسة و أربعون یوما
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 .ابتداء عدة الطالق هو من حین وقوع الطالق ـ 12المسألة 

زوجها، و ال علی العدة علی من لم یواقعها ـ  13المسألة 

 .الیائسة، و ال علی من لم یر الحیض بعد

 عد ة الوفاة

المرأة التي توفي زوجها أربعة أشهر و عشرة عدة   ـ 14المسألة 

أما إذا کانت حامال، . أیام، دائمة کانت أو منقطعة، مدخوال بها أو  ال

 .فعدتها هي أبعد األجلین من وئع الحمل و المدة المذکورة

ابتداء عدة الوفاة هو من حین وقوع وفاة الزوج؛ أما   ـ 15المسألة 

 أذا مات الزوج غائبا فهو من حین 

 .بلوغ الخبر إلیها علی األحوط وجوبا

 أقسام الطالق 

الطالق البائن و : ینقسم الطالق علی قسمین ـ 16المسألة 

و الرجعي هو . البائن هو ما       ال رجعة فیه أصال. الطالق الرجعي

و . وز فیه الرجوع للزوج إلی زوجته إال بعد انقضاء مدة العدةما یج

طالق المرأة التي لم تر الحیض بعد  ـ1: البائن علی خمسة أقسام

طالق المرأة التي لم یواقعها زوجها بعد العقد  ـ3.  طالق الیائسة ـ2

طالق الخلع و المباراة کما  ـ5طالق المرأة المطلقة ثالث مرات ـ  4

 .یأتي بیانهما
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 أحكام الرجوع

الیجوز لمن طلق زوجته رجعیا أن یخرجها من بیته و  ـ 17المسألة 

یجب علیه أن یعطیها النفقة مادامت في العدة؛ إال إذا تأتي بما 

و الیجوز لها أیضا أن . یوجب النشوز الذي الُیطاق أو یوجب المشقة

 .إذنه  إال للضرورة تخرج من البیت من دون

إذا کان الطالق رجعیا فیجوز للزوج في أیام العدة أن  ـ 18المسألة 

یرجع إلی زوجته و یعید الحیاة الزوجیة؛ من دون الحاجة إلی تجدید 

الرجوع بالقول الدال علی  -1: و الرجوع علی قسمین. عقد الزواج

ل ما الیحل الرجوع بالعمل الدال علی ذلک، بأن یفع -2إنشاء الرجوع 

 .إال للزوج

لو طلق الرجل زوجته و رجع إلیه في أیام العدة، ثم  ـ19المسألة 

طلقها مرة ثانیة في أیام طهرها و رجع إلیها مرة اخری قبل مضي 

العدة، ثم طلقها مرة ثالثة في أیام طهرها؛ تحرم المرأة علیه و ال 

دائما بعد  یجوز له الرجوع إلیه، إال بعد أن تتزوج برجل آخر زواجا

مضي مدة العدة و أن یواقعها ثم یطلقها و تمضي مدة العدة؛ فعندئذ 

 .یجوز للزوج األول أن یتزوج بها إذا توافق المرأة علی الزواج

 طالق الُخْلع

الخلع هو الطالق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها   ـ 21المسألة 

 . و یعتبر فیه جمیع الشروط المتقدمة
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بعد ما  –غة الطالق الخلعي هي أن یقول الزوج صی ـ 21المسألة 

َزْوَجتِّي فالنة َخلَْعُتها »:  –أنشأت الزوجة بذل الفدیة لیخلعها 

أما إذا کان لکل واحد من الزوج و   .«َعلى ما بََذلَْت ، هَِّى طالِّقٌ 

َعْن ُمَوك ِّلَتِّي فالنَة بََذْلُت »: الزوجة وکیل، فیقول وکیل الزوجة

فیقول وکیل الزوج من دون  «لَِّك فالن لِّيَْخلََعها َعلَْيهِّ َمْهَرها لُِّمَوك ِّ 

و . «َزْوَجُة ُمَوك ِّلِّي َخلَْعُتها َعلى ما بََذلَْت ، هَِّى طالِّقٌ »:فاصل

 .یجب أن یکون المبذول من قبل الزوجة معلوما و معینا

 طالق المباراة

المباراة هي طالق الزوج الکاره لزوجته بفدیة من  ـ 22المسألة 

فتکون الکراهة في هذا الطالق من . زوجة الکارهة لزوجهاال

 .الطرفین

ُت َزْوَجتى »: صیغة المباراة هي أن یقول الزوج ـ 23المسألة 
ْ
بَاَرأ

أما إذا وکّل غیره في ذلک . «فالنة َعلى ما بََذلَْت، و هَِّى طالِّقٌ 

ُت َزْوَجَة ُمَوك ِّلي فالنة َعلى ما بََذلَتْ »: فیقول الوكیل
ْ
،  و بَاَرأ

 .«هَِّى طالِّقٌ 

الیجوز أن یکون المال المبذول في طالق المبارات  ـ 24المسألة 

بخالف الطالق الخلعي؛ فال بأس بأن بکون المال . أکثر من مهرها

 . المبذول فیه أکثر من المهر
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 وکالة الزوجة في الطالق 

لو تشترط المرأة عند عقد الزواج بأن تملک حق  ـ 25المسألة 

ق لنفسها وکالتا عن زوجها إذا الیعطیها  النفقة لمدة إجراء الطال

معینة أو یتزوج بامرأة اخری من دون إذنها، فیصح هذا الشرط و یکون 

 . لها حق الطالق

***** 
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 الميراث

 ميراث األرحام

األرحام في اإلرث ثالث طبقات کما یأتي شرحها،  ـ 1مسألة ال

و الیرث أحد األقرباء في طبقة إال إذا لم یوجد للمیت أقرباء من 

 :و ترتیب الطبقات هو کما یلی. الطبقة السابقة علیها

األبوان و األوالد ، و عند عدم وجود األوالد  :الطبقة األولی

و إذا یوجد أحد من هذه . اللمیت، یرثه أوالد األوالد و هکذا مهما نزلو

الطبقة فال یصل المیراث إلی أی واحد من الطبقة الثانیة و الثالثة،  

 .إال ما یأتي شرحه في میراث الزوج و الزوجة

األجداد و الجدات مهما تصاعدوا ، و اإلخوان و : الطبقة الثانية

األخوات أو أوالدهما مع عدم وجودهما، و یتقدم األقرب منهم إلی 

و إذا یوجد أحد من هذه الطبقة فال یصل المیراث . ت علی األبعدالمی

إلی أی واحد من الطبقة الثالثة،  إال ما یأتي شرحه في میراث 

 .الزوج و الزوجة

األعمام و األخوال و العمات و الخاالت و إن :  الطبقة الثالثة 

تصاعدوا، و مع عدم وجودهم یصل المیراث إلی أوالدهم مع مراعات 

 .رب فاألقرباألق
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 إرث الطبقة األولی

إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة األولی  إال ولد  ـ 2المسألة 

فیکون له کل المال؛ و إذا تعدد أوالده و  –ذکرا کان أو انثی  –واحد 

کانوا جمیعا ذکورا فقط أو اناثا فقط، فیتقاسمون المال بینهم 

 .ما للولد ئعف ما للبنتبالسویة؛ و إذا کانوا ذکورا و اناثا، فیکون 

إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة االولی إال ـ  3المسألة 

أما مع وجود . أبواه ، فیأخذ األب ثلثي المال و و تأخذ االّم ثلثه

( إذا کان للمیت أخوان أو أربع أخوات أو أخ و اختان: أی )الحاجب 

 . فتأخذ االّم سدس المال و یأخذ األب الباقي

لو اجتمع األبوان مع بنت واحدة، فلکل من األبوین  ـ 4المسألة 

سدس المال و للبنت ثالثة أسداس ؛ و یقّسم السدس اآلخر بینهم 

کما شرحناه )أما مع وجود الحاجب . بهذه النسبة مع عدم الحاجب

فیقّسم السدس األخیر إلی أربعة أقسام و ( في المسألة السابقة

 .بعة و یأخذ األب سهما واحداتأخذ البنت ثالثة أسهم من أصل األر

لو اجتمع األبوان مع ولد واحد، فیقسم المال إلی ـ  5المسألة 

ستة أسهم، و یأخذ کل من األبوین سهما واحدا و یأخذ الولد أربعة 

أسهم؛ و إذا تعدد األوالد مع وجود األبوین، فیأخذ کل من األبوین 

قاسمونها سدسا من المال و تعطی السهام األربعة لألوالد، یت

بینهم بالسویة إن کانوا ذکورا فقط أو اناثا؛ و إال فللولد ئعف ما 

 .للبنت
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إذا لم یکن للمیت قریب إال أبوه و ولد واحد، أو اّمه  ـ 6المسألة 

و ولد واحد؛ فیقسم المال إلی ستة أسهم  و یعطی سهم واحد 

 . للولد( خمسة أسهم: أی)لألب أو االّم، و یعطی الباقي 

إذا لم یکن للمیت إال أبوه مع ولد و بنت، أو اّمه مع  ـ 7 المسألة

ولد و بنت؛ فیقسم المال إلی ستة أسهم فیأخذ األب أو االّم سهما 

واحدا و تعطی األسهم الخمسة الباقیة للولد و البنت بحیث یکون ما 

 .للولد ئعف ما للبنت

و إذا لم یک للمیت قریب إال أبوه و بنت واحدة ، أ ـ 8المسألة 

اّمه و بنت واحدة؛ فیقسم المال إلی أربعة أسهم، و یأخذ األب أو 

 . االّم سهما واحدا و تأخذ البنت ثالثة أسهم الباقیة

إذا لم یکن الوارث إال األب و بنات، أو االّم و بنات؛  ـ 9المسألة 

فتأخذ البنات ثلثي المال و یقّسم بینهن بالسویة، و یأخذ األب أو 

 .مال، و یقّسم الباقي بین الجمیع بهذه النسبةاالّم سدسا من ال

إذا لم یکن للمیت ابن أو بنت بالواسطة، فیکون  ـ 11المسألة 

؛ و یأخذ (وأن کان انثی)فیأخذ الحفید حصة أبیه . اإلرث ألوالدهما

و مع التعدد في کال الفرئین، (.و إن کان ذکرا)سبطه حصة اّمه 

 .فللولد ئعف ما للبنت
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 لثانية إرث الطبقة ا

الطبقة الثانیة تشمل األجداد و الجدات و اإلخوة  ـ 11المسألة 

 .و األخوات للمیت؛ و إذا الیوجد له األخ و األخت فیرث أوالدهما

إذا لم یکن للمیت قریب إال أخ واحد أو أخت ـ  12المسألة 

و إذا . کل المال مطلقا –في هذه الحالة  –واحدة، فلألخ أو األخت 

أو أخوات و الکل ألبیه و اّمه،  فیقسم المال بینهم کان له إخوة 

بالسویة إن کانوا جمیعا ذکورا أو اناثا؛ و إال یقسم بینهم علی 

 .أساس أن یکون ما للرجل ئعف ما للمرأة

إذا یوجد للمیت أخ و اخت ألبیه و اّمه، فالیرث  ـ 13المسألة 

بیه و اّمه، فإن أما إذا الیوجد له أخ و اخت أل. األخ و االخت ألبیه فقط

کان له أخ واحد أو اخت واحدة ألبیه فقط فله أو لها المال کله؛ و إن 

أو أخوات فقط ألبیه، فیقسم المال ( من دون أخوات)کان له إخوة 

بینهم بالسویة، و إن کان له أخوات و إخوة ألبیه، فیقسم المال علی 

 . أساس أن للرجل ئعف ما للمرأة

أو اخت ( من دون اخت)لمیت أخ واحد إذا کان ل ـ 14المسألة 

أما إذا کان له إخوة . واحدة الّمه فقط، فیعطی له أو لها المال کله

أو إخوة مع أخوات ( من دون اإلخوة)أو أخوات ( من دون األخوات)

 . الّمه فقط، فیقسم المال بینهم جمیعا بالسویة

، و أخا  لو کان وارث المیت أخا أو اختا آلبیه و اّمه ـ 15المسألة 

و اختا ألبیه، و أخا و اختا الّمه؛ فالیرثه أخوه و اخته ألبیه، و یقسم 
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المال إلی ستة أسهم و یعطی سهم واحد لألخ أو االخت الّمه و 

یأخذ الباقي أخوه و اخته ألبیه و اّمه؛ علی أساس أن للرجل ئعف 

 أما إذا یوجد له أکثر من أخ واحد أو اخت واحدة الّمه،. ما للمرأة

فیقسم المال إلی ثالثة أسهم و یعطی ثلثه ألخیه و اخته الّمه 

بالسویة، و یعطی ثلثان باقیان لألخ و االخت ألبیه و اّمه، علی 

 .أساس أن للرجل ئعف ما للمرأة

لو کان وارث المیت أخا و اختا ألبیه، و أخا واحدا  ـ 16المسألة 

أو اختا واحدة الّمه، فیقسم المال إلی ستة أسهم، و یعطی سهم 

واحد ألخیه أو اخته الّمه؛ و تعطی خمسة أسهم لألخ و االخت 

 .ألبیه، علی أساس أن للرجل ئعف ما للمرأة

خوین أو لو کان وارث المیت أخاه و اخته ألبیه، و أ ـ 17المسألة 

اختین أو أخوة و أخوات الّمه، فیقسم المال إلی ثالثة أسهم ، و 

یعطی سهم واحد لألخ و االخت الّمه بالسویة، و یعطی الثلثان 

 .الباقیان ألخیه و اخته ألبیه، علی أساس أن لألخ ئعف ما لالخت

إذا کان الوارث الزوج و األخ و االخت لالّم، و األخ و  ـ 18المسألة 

لألب و االّم، فیعطی نصف المال للزوج و یعطی ثلث أصل االخت 

 .المال لألخ و االخت لالّم و یعطی الباقي لألخ و االخت لألب و االمّ 

إذا لم یکن للمیت إخوة و أخوات، فتقوم ذریتهم  ـ 19المسألة 

مقامهم في أنصبتهم بنف  النسبة المذکورة في المسائل 

 .السابقة
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سواءا کانا  –لو کان وارث المیت جده أو جدته  ـ 21المسألة 

 .فله أو لها کل المال –ألبیه أو الّمه 

لو کان وارث المیت جده و جدته ألبیه، یقسم  ـ 21المسألة 

المال إلی ثالثة أسهم، فیأخذ الجد سهمین و تأخذ الجدة سهما 

 .ةأما إذا کانا جده و جدته الّمه، فیقسم المال بینهما بالسوی. واحدا

لو کان وارث المیت جده أو جدته ألبیه، و جده أو  ـ 22المسألة 

جدته الّمه، فیقسم المال إلی ثالثة أسهم، و یأخذ جده أو جدته 

 .ألبیه سهمین، و یأخذ جده أو جدته الّمه سهما واحدا

إذا کان وارث المیت جده و جدته ألبیه، و جده و  ـ 23المسألة 

ثالثة أسهم، و یعطی سهم واحد  جدته الّمه، فیقسم المال إلی

لجده و جدته الّمه لیقسم بینهما بالسویة، و یعطی سهمان لجده و 

 .جدته ألبیه بحیث یکون للجد ئعف ما للجدة

لو کان وارث المیت الزوج أو الزوجة، و الجد و  ـ 24المسألة 

الجدة ألبیه و الجد و الجدة الّمه؛ فیأخذ الزوج أو الزوجة ما یأتي 

ي المسائل اآلتیة، و یعطی ثلث المال لجده و جدته الّمه شرحه ف

لیقسم بینهما بالسویة، و یعطی الباقي لجده و جدته ألبیه بحیث 

 .یکون ما للجد ئعف ما للجدة

أو )إذا کان وارث المیت جده أو جدته الّمه  ـ 25المسألة 

مع إخوته الّمه، فیکون الجد في حکم أخ واحد و تکون الجدة ( کالهما

أما إذا . في حکم اخت واحدة، و یقسم المال بینهم جمیعا بالسویة
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أو ألبیه و )مع إخوته ألبیه ( أو ألبیه و اّمه)کان جده و جدته ألبیه 

فیکون الجد في حکم األخ و تکون الجدة في حکم االخت، و ( اّمه

 .یقسم المال بینهم جمیعا بحیث یکون ما للرجل ئعف ما للمرأة

 لثةرث الطبقة الثاإ

األعمام و األخوال و الطبقة الثالثة تشمل  ـ 26المسألة 

العمات و الخاالت و إن تصاعدوا، و مع عدم وجودهم یصل المیراث 

 .إلی أوالدهم مع مراعات األقرب فاألقرب

لو ینحصر الوارث في عّم واحد أو عّمة واحدة،  ـ 27المسألة 

کین مع أب فیعطی المال کله للعم أو العمة،  سوءا کانا مشتر

، أو (أی کانا عمه أو عمته لألب و االمّ )المیت في األب و االّم  معا 

أما إذا کان للمیت أعمام و عمات، . في األب فقط، أو في االّم فقط

 .فللعّم ئعف ما للعّمة

لو کان الوارث أعمام  المیت فقط أو عماته فقط،  ـ 28المسألة 

 .فیقسم المال علیهم بالسویة

إذا کان الوارث أعمام المیت و عماته و یکون  ـ 29المسألة 

بعضهم لألبوین و بعضهم لألب فقط و بعضم لالّم فقط؛ فال یرثه 

األعمام و العمات لألب؛ فإن کان له عم واحد لالّم أو عمة واحدة 

لالّم، فیقسم المال إلی ستة أسهم و یعطی سهم واحد للعم أو 

مة لألب و االّم، علی أساس العمة لالّم، و یعطی الباقي للعم و الع

أما إذا کان للمیت أکثر من عّم واحد لالّم و . أن للعم ئعف ما للعمة
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أکثر من عمة واحدة لالّم، فیقسم المال إلی ثالثة أسهم، و یعطی 

علی أساس أن للعم ئعف ما )سهمان للعم و العمة لألب و االّم 

 . ، و یعطی سهم واحد للعم و العمة لالمّ ( للعمة

لو کان الوارث خال المیت أو خالته فقط، فیکون  ـ 31مسألة ال

و یکون الجمیع )أما إذا کان الوارث خاله و خالته معا . له کل المال

 . ، فیقسم المال بین الجمیع بالسویة(لألب و االّم، أو لالم فقط

لو کان وارث المیت خاال واحدا أو خالة واحدة  ـ 31المسألة 

لألب و االّم، و خاله و خالته لألب؛ فال یرثه خاله  لالم، و خاله و خالته

و خالته لألب، و یقسم المال إلی ستة أسهم، و یعطی سهم واحد 

للخال و الخالة لالّم، و یعطی الباقي للخال و الخالة لألب و االّم، 

 .لیقسم علیهم بالسویة

إذا کان الوارث خال المیت و خالته لألب، و أخواال  ـ 32المسألة 

خاالت لالّم، و خاله و خالته لألب و االّم؛ فالیرثه خاله و خالته و 

لألب، و یقسم المال إلی ثالثة أقسام و یعطی سهم واحد لألخوال 

و الخاالت لالّم لیقسم علیهم بالسویة، و یعطی الباقي للخال و 

 .الخالة لألب و االّم، لیقسم علیهم بالسویة

اال واحدا أو خالة واحدة، و إذا کان وارث المیت خ ـ 33المسألة 

عّما واحدا أو عمة واحدة؛ فیقسم المال إلی ثالثة أسهم، و یعطی 

 . سهم واحد للخال أو الخالة، و یعطی الباقي للعم أو العمة
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لو کان الوارث خاال واحدا أو خالة واحدة، مع عم  ـ 34المسألة 

، فیقسم و عمة للمیت، فإن کان العم و العمة لألب أو لألب و االمّ 

المال إلی ثالثة أسهم، و یعطی سهم واحد للخال أو الخالة ، و 

یقسم الباقي إلی ثالثة أجزاء و  یعطی ثلثا الباقي للعم و ثلثه 

 . للعمة

لو کان الوارث خاال واحدا أو خالة واحدة، و عما  ـ 35المسألة 

 واحدا أو عمة واحدة لالّم، و عما و عمة لألب و االّم، فیقسم المال

إلی ثالثة أسهم، و یعطی سهم واحد للخال أو الخالة، و یقسم 

الباقي إلی ستة أسهم و یعطی سهم منها للعم أو العمة لالّم، و 

تعطی الخمسة الباقیة للعم و العمة لألب أو لألب و االّم ، علی 

 .أساس أن ما للعم ئعف ما للعمة

ة، و عما و لو کان الوارث خاال واحدا أو خالة واحد ـ 36المسألة 

عمة لالّم، و عما و عمة لألب أو لألب و االّم؛ فیقسم المال إلی 

ثالثة أسهم و یعطی سهم واحد للخال أو الخالة، و یقسم الباقي 

أیضا إلی ثالثة أسهم و یعطی سهم منها للعم و العمة لالّم، و 

یقسم سهمان آخران علی العم و العمة لألب أو لألب و االّم، علی 

 . ما للعم ئعف ما للعمةأساس أن 

سواءا کانوا لألب  –لو کان للمیت أخوال و خاالت  ـ 37المسألة 

و کان له أیضا عم و عمة؛ فیقسم المال إلی  –أو لالّم أو لألب و االّم 

کما سبق بیانه  –ثالثة أسهم و یعطی سهمان منها للعم و العمة 
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الخاالت و یعطی سهم واحد لألخوال و  –في المسألة السابقة 

 .لیقسم علیهم بالسویة

لو کان الوارث خاال أو خالة لالم، و أخواال و خاالت  ـ 38المسألة 

لألب أو لألب و االّم، و عما و عمة؛ فیقسم المال إلی ثالثة أقسام و 

 –کما ذکرنا في المسائل السابقة  –یعطی ثلثان منها للعم و العمة 

کان للمیت خال واحد أو و یقسم الثلث الباقي إلی ستة أسهم إذا 

خالة واحدة لالّم، فیعطی سهم منها للخال أو الخالة لالّم، و یعطی 

. الباقي للخال و الخالة لألب أو لألب و االّم و یقسم علیهم بالسویة

أما إذا کان للمیت أخوال أو خاالت لالم ، أو خال لالّم مع خالة لالّم؛ 

و یعطی سهم واحد فیقسم ذاک الثلث الباقي إلی ثالثة أسهم 

للخال و الخاالت لالّم بالسویة،  و یعطی الباقي للخال و الخالة لألب 

 .أو لألب و االّم لیقسم علیهم بالسویة

إذا لم یکن للمیت عم و عمة و خال و خالة،  ـ 39المسألة 

 .فتکون حصصهم لذریتهم ، مع رعایة األقرب فاألقرب

 إرث الزوج و الزوجة

للزوج نصف الترکة إذا لم یکن للزوجة ولد، و له   ـ40 المسألة 

 .ربعها إذا کان لها ولد، و یعطی الباقي لسائر الورثة

للزوجة ربع الترکة إذا لم یکن للزوج ولد، و لها  ـ 41المسألة 

 .ثمن الترکة إذا کان له ولد، و یعطی الباقي لسائر الورثة
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ولد واحد أو لو کان للزوجة من زوجها المتوفی  ـ 42المسألة 

أکثر، فترثه من أمواله من دون االستثناء؛ أما إذا لم یکن لها ولد من 

زوجها، فترثه من أمواله المنقولة و الحدائق و األرائي الزراعیة و غیر 

الزراعیة، و لکنّها الترثه من أرض البیت و قیمتها و ال من عین بناء 

دة في الدار بمقدار البیت، بل ترثه من قیمة البناء و األشجار الموجو

 .  حصتها من المیراث

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

 

 البيوع

ینبغي لکل من یباشر التجارة و سائر أنواع التکّسب  ـ1 المسألة 

 .أن یتعلم أحکام التجارة التي یتعاطاها

یجب التکّسب علی کل مکلّف لی  واجدا لنفقة من  ـ 2المسألة 

 .تجب نفقته علیه؛ و یستجب ذلک لغیره

 المعامالت المحرمة

 :المعامالت المحرمة هي کالتالي ـ 3المسألة 

التکّسب باألعیان النجسة، إال ما توجد لها منفعة محللة عقال و  ـ1

شرعا کبیع الدم في عصرنا هذا لعالج المرئی و المجروحین ، و 

التکّسب باألموال المغصوبة أو  ـ2. کبیع کالب الصید و نحوهما

التکسب بما ال مالیة له  ـ4. سب بآالت القمارالتک ـ3. المسروقة

المعامالت  ـ5. کبعض الحشرات، إال ما تترتب علیه منفعة عقالئیة

المعاملة المشتملة علی الغّش بما یخفی کبیع الحلیب  ـ6. الربویّة

التکسب بأعضاء جسد اإلنسان، إال ما توجد له  ـ7. المخلوط بالماء

شخص آخر من الهالک، إذا الیوجب منفقة عقالئیة کبیع عضو إلنقاذ 

بیعه خسارة نفسیة لصاحب العضو و إذا کان ذلک برئاه و من دون 

 -9. بیع أرائي الموات من دون إحیاءها  ـ8.    إکراه و إجبار

بیع و شراء کتب الضالل، إال  -11. التکسب بکل أنواع المسکرات
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المعاملة  -12. المعامالت التي فیها ارتشاء  -11. إلبطال الشبهات

 .المشتملة علی التطفیف

یجوز التکسب بالمواد الغذائیة و األدویة المستوردة  ـ 4المسألة 

 . من البلدان الغیر اإلسالمیة إذا الیعلم بنجاستها یقینا

الیجوز التکسب باللحوم و الشحوم المستوردة من  ـ 5المسألة 

البلدان الغیر اإلسالمیة، إال إذا نعلم بأنها من الحیوانات المحللة 

 .المذبوحة علی الطریقة الشرعیة

 الربـــا

و . معاملي و قرئي: الربا حرام و هي علی قسمینـ  6المسألة 

مکیال أو موزونا؛ األول هو بیع أحد المثلین باآلخر مع زیادة، إذا کانا 

و . کبیع عشرة کیلو غرام من الحنطة بأحد عشر کیلو غرام منها

الثاني هو أن یقرض شخصا مبلغا من النقود لیأخذ منه بعد فترة 

 .مبلغا أکثر من ذلک

إذا باع أحد المثلین مع بضاعة اخری باآلخر، کبیع  -7المسألة 

عشر کیلو  عشرة کیلو غرام من الحنطة مع قطعة من القماش بأحد

 .غرام من الحنطة؛ فال بأس بذلک

یجوز بیع أحد المثلین غیر المکیل و الموزون باآلخر مع  ـ 8المسألة 

 .زیادة
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یجوز بیع إحدی البضاعتین المختلفتین باالخری مع  ـ 9المسألة 

زیادة؛ کبیع عشرة کیلو غرام من الرزّ بعشرین کیلو غرام من 

 .الحنطة

. لشعیر في باب الربا بحکم جن  واحدالحنطة و ا ـ 11المسألة 

فالیجوز بیع عشرة کیلو غرام من الحنطة بأحد عشر کیلو غرام من 

 .الشعیر

البأس بالربا بین الوالد و ولده، و بین الرجل و زوجته،  ـ 11المسألة 

و بین المسلم و الکافر الغیر الذّمي، بمعنی أنه یجوز أخذ الفضل 

 .للمسلم فقط

 لمشتريشرائط البائع و ا

 :شرائط المتعاقدین هي امور کالتالي ـ 12المسألة 

 . البلوغ ـ1

 .العقل  ـ2

 .عدم الحجر ـ3

 . القصد ـ4

 . االختیار ـ5
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کونهما مالکین للتصرف؛ بأن یکونا مالکي المال و البضاعة، أو  ـ6

 .وکیلین عنهما، أو ولیین للصغیر

 .إذا أجاز المالک عقد غیره فتصح المعاملة ـ 13المسألة 

 شرائط العوضين

 :تشترط في العوئین امور و هي ـ 14المسألة 

 .تعیین المقدار بالوزن أو الحجم أو العدد ـ1

کون العوئین ملکا طلقا و القدرة علی التسلیم؛ فالیجوز بیع ـ 2

شاردة األسماک و الحیوانات الوحشیة قبل صیدها، و ال بیع الدابّة ال

 .التي الیمکن تسلّمها

 .أن الیکون فیهما حّق لشخص آخر غیر المتعاقدین ـ3

 عقد البيع

التشترط العربیة في صیغة البیع، بل یجوز إنشاءها  ـ 15المسألة 

بأي لغة کانت، بل یصح البیع و الشراء باألخذ و العطاء من دون إجراء 

 .السابقة الصیغة، إذا توفّرت الشرائط المذکورة في المسائل
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 بيع الثمار

یجوز بیع و شراء التمر الذي احمرّ أو اصفرّ، و الفاکهة  ـ 16المسألة 

التي تناثر وردها و انعقد حبّها بحیث أنها صارت مأمونة من اآلفة، بعد 

 . تخمین مقدارها؛ کما یجوز بیع الحصرم کذلک

یجوز بیع و شراء الخیار و الباذنجان و أمثالهما من  ـ 17المسألة 

الخضراوات التي تلتقط و تجزّ في کل عام مرّات عدیدة، إذا ظهرت و 

 .ُعیّن عدد اللقطات في السنة

 النقد و النسيئة

تجوز لکل من المتبایعین مطالبة عوض ماله من  ـ 18المسألة 

و تسلیم . في الحالاآلخر في المعاملة النقدیة بعد إجراء المعاملة 

الدار واألرض و أمثالهما هو أن یخلّي البائع بینها و بین المشتري، 

و تسلیم األشیاء المنقولة کالفرش و . بحیث یتمکن من التصرف فیها

اللباس و نحوهما هو جعلها في سلطة المشتري بحیث یمکنه 

 .نقلها إلی مکان آخر

 .و ئبط اآلجل یعتبر في النسیئة تعیین المدة ـ 19المسألة 

التجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسیئة قبل  ـ 21المسألة 

 .األجل

إذا باع متاعا نسیئة بزیادة شئ علی قیمته النقدیة  ـ 21المسألة 

 .و قبل المشتري ذلک، فتصح المعاملة
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لو باع متاعا نسیئة، و بعد مضي مدة من األجل  ـ 22المسألة 

 . الثمن و أخذه نقدا، فال بأس بذلک ترائیا علی تنقیص مقدار من

 بيع السلف

بیع السلف هو تعجیل الثمن و تأجیل المثمن؛ کما  ـ 23المسألة 

أعطیتک الثمن علی أن تسلمني المتاع : إذا قال المشتري للبائع

و الیجب إجراء الصیغة . و قبل البائع ذلک -مثال –بعد شهرین 

من قبل المشتري و اللفظیة، بل یصح بتسلیم الثمن و تسلّمه 

 .البائع بهذا القصد

ولکن یجوز بیع . الیجوز  بیع النقود سلفا بالنقود ـ 24المسألة 

 .المتاع سلفا بالنقود أو بمتاع آخر

 :تعتبر في بیع السلف ستة امور ـ 25المسألة 

 .تعیین صفات المتاع الموجبة الختالف القیمة  ـ1

 .قبض الثمن قبل افتراق المتبائعین  ـ2

 .تعیین زمان تسلیم المبیع بالضبط ـ3

أن الیکون المتاع نادر الوجود في زمان التسلیم بحیث الیتمکن  ـ4

 .البائع من تسلیمه

 .تعیین المکان لتسلیم المبیع ـ5
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 .تعیین وزن المبیع أو کیله أو عدده ـ6

 اإلقالة و الخيارات

اإلقالة هي فسخ العقد، و حق إقالة المعاملة  ـ 26المسألة 

یسمی بخیار الفسخ؛ و یحّق ذلک للبائع و المشتري في الموارد 

 :التالیة

إذا لم یتفرق المتعاقدان من مجل  البیع عرفا،  :ـ خيار المجلس1

 .فلهما خیار الفسخ

إذا کان أحد الطرفین في المعاملة مغبونا، فله حق  :ـ خيار الغبن2

 .الفسخ

لة للطرفین أو إذا اشترط الخیار لفسخ المعام :ـ خيار الشرط3

 .ألحدهما إلی مدة معینة، فلهما أو له حق الفسخ في تلک المدة

إذا دلّ  أحد الطرفین بإراءة ماله أحسن مما هو  :ـ خيار التدليس4

 .في الواقع، فیثبت الخیار للطرف اآلخر

إذا یلتزم أحد الطرفین في المعاملة بأن  :ـ خيار تخل ف الشرط5

له علی صفة خاصة، و لم یأتي بذلک یأتي بعمل معین، أو یکون ما

 .العمل أو الیکون المال بتلک الصفة، فلآلخر حق الفسخ

إذا کان أحد العوئین معیبا و لم یعلم القابض بذلک  :ـ خيار العيب6

 .من قبل، فله حق الفسخ
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أذا یظهر أن بعض  :ـ خيار الشركة أو خيار تبع ض الصفقة7

 .المتاع لغیر البائع و الیجیز مالکه بیعه؛ فللمشتري حق الفسخ

إذا وصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم  :ـ خيار الرؤية8

 .یره، ثم یتبیّن أن المبیع غیر واجد لها؛ فللمشتري حق الفسخ

لو أّخر المشتري الثمن في المعاملة النقدیة و  :ـ خيار التأخير9

یسلّمه إلی ثالثة أیام، و الیسلم البائع المتاع إلی المشتري ؛ ال

أما إذا . فللبائع حق الفسخ، إذا لم یشترط المشتري تأخیر الثمن

کان المبیع مما یفسد في یومه کبعض الفواکه و الخضراوات، فللبائع 

فسخ البیع إذا لم یؤدّ المشتري الثمن إلی اللیل، و لم یشترط 

 .تأخیره

إذا کان المبیع حیوانا، فللمشتري حق فسخ  :الحيوان ـ خيار11

 .البیع إلی ثالثة أیام

إذا لم یتمکن البائع من تسلیم المبیع،  :ـ خيار تعذ ر التسليم11

 .فللمشتري حق فسخ المعاملة

 أحكام الخيارات

لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد و قبل التسلیم،  ـ 27المسألة 

لک إذا طرأ عیب علی العوض بعد فللمشتري حق الفسخ؛ و کذ

 .العقد و قبل تسلیمه، فیثبت الخیار للبائع
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الیجوز للمشتري فسخ البیع بالعیب و ال المطالبة  ـ 28المسألة 

 :بالتفاوت في الموارد التالیة

 ـ3. أن یرئی بالمعیب بعد البیع ـ2. أن یعلم العیب عند الشراء ـ1

أن یسقط المشتري حقه للفسخ  ـ4.        أن یتبرّأ البائع من العیوب

 .و مطالبة التفاوت عند الشراء

الیجوز للمشتري فسخ البیع بالعیب، ولکن یجوز له  ـ 29المسألة 

 :المطالبة بالتفاوت في الموارد التالیة

إذا أوجد المشتري تغییرا في المبیع بعد البیع بحیث الیبقی علی  ـ1

 .صورته اآلولی عند العرف

إذا علم بوجود العیب بعد المعاملة و لکنه قد أسقط حق الفسخ  ـ2

 .        فقط و لم یسقط حق المطالبة بالتفاوت

 .إذا وجد عیبا جدیدا في المبیع بعد تسلّمه ـ3

 

***** 
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 اإلجــــارة

شخص لاإلجارة هي تسلیم منفعة الملک أو العمل  ـ 1المسألة 

و المستأجر البلوغ و العقل و یعتبر في الموجر . آخر في مقابل عوض

 .و القصد و االختیار و عدم الحجر

التصح إجارة غیر المالک، إال إذا کان وکیال عنه أو ولیا  ـ 2المسألة 

 .للصغیر، أو إذا تعقبت بإجازة المالک

التشترط العربیة في صیغة اإلجارة؛ بل الیشترط إجراء  ـ 3المسألة 

للمستأجر بقصد اإلیجار و قبضه  الصیغة لفظا؛ فإذا سلّم الموجر ماله

 .المستأجر کذلک، فتصح اإلجارة

فالیجوز  –کالبیت و الدکان و أمثالهما  –لو استأجر ماال  ـ 4المسألة 

 .إیجاره لشخص آخر؛ إال إذا ثبت له هذا الحق من جانب الموجر

 شرائط اإلجارة

 :شرائط العین المستأجرة هي کالتالي  - 5المسألة 

أن یری المستأجر العین المستأجرة أو یعلم  ـ2. لتعیین الما ـ1

إمکان  ـ4 .التمکن من التسلیم ـ 3.  أوصافها و لو بتوصیف الموجر

فال تصح إجارة المال الذي یستهلک . االنتفاع بها مع بقاء عینها

قابلیتها لالنتفاع المقصود من  ـ5. باالنتفاع به کالخبز مثال لألکل
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فال تصح إجارة األرض للزراعة إذا کانت غیر قابلة للزراعة أو . اإلجارة

 .أن تکون ملکا للموجر ـ6. لم یمکن سقیها

یصح إیجار الشجرة أو المزرعة أو الحدیقة لالنتفاع  ـ 6المسألة 

 .بفاکهتها و عشبها

یجوز للمرأة إیجار نفسها لإلرئاع من دون إذن زوجها،  ـ 7المسألة 

 .جب ذلک تضییع حّقه، فیشترط إذن الزوج حینئذإال إذا أو

تشترط في منفعة المال المستأجر امور و هي  ـ 8المسألة 

 : کالتالي

أن الیکون   ـ2. أن تکون محللة، فالیصح إیجار الدکان لبیع الخمر ـ1

تعیین نوع المنفعة  ـ3. بذل المال بإزائها سفها و عبثا عند العقالء

اإلجارة ، کما في إجارة البیت مثال؛ أو تعیین مدة ـ 4. من المال

تعیین العمل من حیث الکمیّة و الکیفیة، کما في إیجار عمل شخص 

 .لخیاطة الثوب

إذا لم یعیّن مبدأ مدة اإلجارة، فیکون ابتداءها من حین  ـ 9المسألة 

 .إجراء صیغة اإلجارة أو استالم المال

، وجب علی إذا سلّم الموجر العین المستأجرة ـ 11المسألة 

المستأجر تسلیم االجرة؛ و إن لم ینتفع بها في بعض المدة أو 

 .تمامها
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إذا آجر نفسه لعمل معیّن و سلّم نفسه و استعد  ـ 11المسألة 

للعمل و لکن لم یستوفه المستأجر و لم یستخدمه؛ فیستحق 

 .االجرة

إذا تلفت العین المستأجرة، فالیضمنها المستأجر،  ـ 12المسألة 

 . إذا لم یقصر في حفظها و لم یتعّد في االنتفاع بها

لو عالج الطبیب المریض مباشرة و تضرر المریض أو  ـ 13المسألة 

 .مات، فالطبیب ئامن إذا کان مقصرا أو مخطأ

 تنفسخ اإلجارة بفسخ الموجر و المستأجر إذا ترائیا. 14المسألة 

و إذا اشترط حق الفسخ لهما أو ألحدهما في عقد . علی الفسخ

 .اإلجارة، فتنفسخ اإلجارة بفسخ من اشترط له حق الفسخ

إذا ثبت غبن الموجر أو المستأجر، فله حق الفسخ؛  ـ 15المسألة 

 .إال إذا اسقط حق الفسخ في ئمن العقد أو بعده

ستأجر، فینتقل التبطل اإلجارة بموت الموجر أو الم ـ 16المسألة 

أما إذا اشترط انتفاع . حق المیت إلی وارثه إلی نهایة المدة

المستأجر فقط بالمال المستأجر، فللموجر حق الفسخ في بقیة 

 .المدة
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 ُمضاربةال

 

 تعریف المضاربة

علی أن ( المالک و العامل)عقد واقع بین شخصین هي « المضاربة»

العمل من اآلخر ، و إذا یکون رأس المال في التجارة من أحدهما و 

 .حصل ربح فیکون بینهما بحسب النسبة المتفق علیها

 

المضاربة تحتاج إلی إیجاب من المالک و قبول من  – 1المسألة 

و التشترط العربیة في صیغة المضاربة، بل یکفي فیهما کل . العامل

 .ما یدل علیهما

 

یعتبر العقل و البلوغ و االختیار في کل من المالک و  – 2المسألة 

العامل؛ و یشترط عدم الحجر في المالک؛ و تعتبر القدرة علی 

 .التجارة في العامل

 

تصح المضاربة باألوراق النقدیة و أمثالها کما تصح   – 3المسألة 

 .بالذهب و الفضة المسکوکین
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صیر و تفریط؛ إال إذا الخسران علی العامل من دون تق – 4المسألة 

 .اشترط في ئمن العقد أن تکون الخسارة علیهما أو علی العامل

 

الیجوز للعامل نقل المال إلی مدینة اخری أو بالد آخر  – 5المسألة 

من دون إذن المالک، إال إذا کان هناک تعارف بحیث ینصرف اإلطالق 

ف العامل و إذا خال. إلی جواز نقل المال إلی مکان آخر، فیجوز ذلک

 .من دون إذن المالک و تلف المال، فیکون ئامنا

***** 
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 مـزارعـةال

 تعریف المزارعة

( مالک األرض الزراعیة و الزارع)هي عقد بین شخصین  «المزارعة»

 .علی أن یزرعها الزارع بحصة من حاصلها

یعتبر في المزارعة اإلیجاب من المالک و القبول من  -1 المسألة

التشترط العربیة في صیغتها، بل یکفي في ذلک کل ما  الزارع، و

 .یدل علی اإلیجاب و القبول

 :تعتبر في المزارعة امور کالتالي ـ 2المسأله 

البلوغ و العقل و القصد و االختیار و عدم الحجر في کل من  ـ1

 ـ3. أن الیجعل جمیع حاصل األرض ألحدهما فقط ـ2. المالک و الزارع

.          هما علی نحو اإلشاعة ، کالنصف و الثلثأن تجعل حصة کل من

أن تکون األرض  ـ5. تعیین المدة بمقدار یمکن حصول الزرع فیها ـ4

تعیین الزرع، إذا اختلف  ـ6.      قابلة للزرع ، و لو بالعالج و اإلصالح

تعیین ما علیهما من  ـ8. تعیین األرض، و لو بذکر أوصافها ـ7. نظرهما

 .ذا تعیّن مصرف کل منهما بالتعارفالمصارف، إال إ

لو اتفق المالک و الزارع علی أن یکون مقدار معین من  ـ 3المسألة 

 .الحاصل ألحدهما و یقسم الباقي بینهما بنسبة معینة، یصح ذلک
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الینفسخ عقد المزارعة إال برئا المالک و الزارع ، إال    ـ 4المسألة 

أو کلیهما للفسخ، أو  إذا اشترط في ئمن العقد استحقاق أحدهما

 .                      إذا ثبت غبن أحدهما

إذا ترک الزارع الزرع من دون عذر و کانت األرض في  ـ 5المسألة 

 .تصرفه، فکان علیه أن یدفع إلی المالک مثل اجرة األرض

تنفسخ المزارعة بطروّ المانع من الزراعة في األرض،  ـ 6المسألة 

 .کانقطاع الماء عنها

***** 
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 مــسـاقــاةال

 

مالک )هي عقد بین شخصین « المساقاة»  ـ 1المسألة 

علی یهتّم الفاّلح بسقیها و إصالح شؤونها مدة ( األشجار و الفالح

ة من ثمرها َّ  .معینة بحّص

التشترط العربیة و ال إجراء الصیغة اللفظیة في  ـ 2المسألة 

 .المساقاة؛ بل یکفي في ذلک کل ما یدّل علی اإلیجاب و القبول

 :شرائط المساقاة هي کالتالي ـ 3المسألة 

ـ 2. العقل و البلوغ و االختیار في کل واحد من المالک و الفالح  ـ1

کل واحد  تعیین حصة ـ4تعیین المدة ـ 3.  عدم الحجر في المالک

أن یکون العقد قبل  ـ5. منهما باإلشاعة کالنصف و الثلث و أمثالهما

ظهور الثمرة؛ فإذا کان العقد بعد ذلک فال تصح المساقاة، إال إذا بقي 

 .عمل تتوقف علیه تربیة األشجار قبل بلوغ ثمرتها کالسقي

تصح المساقاة في األشجار المستغنیة عن السقي  ـ 4مسألة ال

بالمطر، أو بمص رطوبة من األرض، إن احتاجت إلی عمل أخر 

 .لتربیتها
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تنفسخ المساقاة بالترائي، أو بفسخ من اشترط  ـ 5المسألة 

الخیار له في ئمن العقد، أو بفسخ من اشترط له شئ في 

 .المعاملة و لم یعمل به المشروط علیه

ال تنفسخ المساقاة بموت مالک األشجار، بل یقوم  ـ 6المسألة 

أما إذا مات الفالح فیقوم وارثه مقامه، إال إذا تشترط . ورثته مقامه

 .المباشرة له في العمل

****** 
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 رهــــــنال

هو عقد واقع بین الدائن و المدیون، علی  «الرهن» ـ 1المسألة 

ن لتکون وثیقة، لیستوفي دینه منها أن یدفع المدیون عینا إلی الدائ

 .إذا لم یؤدّه المدیون

الیشترط إجراء الصیغة اللفظیة في الرهن،  بل یکفي  ـ 2المسألة 

کل ما یدل علی اإلیجاب و القبول؛ کما إذا دفع المدیون ماال للدائن 

 .بقصد الرهن و یأخذه الدائن بهذا القصد

البلوغ و العقل و : یشترط في الراهن و المرتهن  ـ 3المسألة 

 .االختیار و عدم الحجر

یشترط في العین المرهونة جواز تصرف الراهن فیها؛  ـ 4المسألة 

 .أما إذا رهن مال غیره فالیصح، إال إذا أجاز المالک

یشترط في العین المرهونة جواز بیعها و شرائها،  ـ 5المسألة 

 .القمار و نحوهما فالیصح رهن الخمر و آلة

 .منافع العین المرهونة هي للراهن – 6المسأل 

الیجوز للراهن و المرتهن بیع العین المرهونة أو هبتها  ـ 7المسألة 

 .  من دون إذن اآلخر
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إذا حان وقت قضاء الدین و طالبه الدائن و لم یؤدّه  ـ 8المسألة 

المدیون، فیجوز للدائن بیع العین المرهونة لصالح المدیون و استیفاء 

دینه منها و ردّ البقیة إلی المدیون؛ إال إذا کانت العین المرهونة دارا 

 .للمدیون أو أثاث البیت مما یحتاج إلیه

***** 

 العاريـة

 

ة هي أن یعطي اإلنسان ماله لشخص آخر، العاری ـ 1المسألة 

 .لیستفید بمنافعه مجانا

الیشترط إجراء الصیغة اللفظیة في العاریة؛ بل یکفي  ـ 2المسألة 

 . أن یعطي الشخص ماله بقصد العاریة، و یأخذه اآلخر بهذا القصد

و . التصح إعارة المغصوب، إال بإجازة المغصوب منه ـ 3المسألة 

لک الشخص عینه و الیملک منفعته، إال بإجازة التصح إعارة ما یم

 . مالک المنفعة

 .یشترط العقل و البلوغ في المعیر و المستعیرـ  4المسألة 

الیضمن المستعیر العاریة إال إذا کان مقصرا في  ـ 5المسألة 

أما إذا اشترط ئمانها فیکون . حفظها أو متعدیا في االنتفاع بها

 .ئامنا

لمعیر یجب علی المستعیر ردّ العاریة إلی لو مات ا ـ 6المسألة 

 .ورثته



 162 

یجوز للمعیر استرجاع ما أعاره متی شاء، کما یجوز  ـ 7المسألة 

 .للمستعیر أیضا ردّه متی شاء

التصح إعارة شیئ له منافع محللة و محرمة لینتفع  ـ 8المسألة 

 .منه المستعیر فیما هو حرام

تصح إعارة البقر و الغنم و نحوهما من الحیوانات  ـ 9المسألة 

 .لالنتفاع بمنافعها المشروعة کلبنها و صوفها

***** 

 الودیعة

عقد بین شخصین علی أن یدفع هي  «الوديعة» ـ 1المسألة 

و تحتاج الودیعة إلی . أحدهما ماله إلی اآلخر لیبقی أمانة عنده

ن یفهم المودع المستودع اإلیجاب و القبول، سواءا کانا لفظیین أو بأ

 .أن دفع المال إلیه هو لحفظه، و یتسلمه المستودع بهذا القصد

یجب علی المستودع حفظ الودیعة و ردّها إلی  ـ 2المسألة 

 . المودع عند مطالبته، سواءا کان مسلما أو غیر مسلم

ولکن . یشترط العقل و البلوغ في المودع و المستودع ـ 3المسألة 

 .و استالم الودیعة للطفل الممیز بإذن ولیّه یجوز اإلیداع

 .الیجوز لمن لم یتمکن من حفظ الودیعة أن یقبلها ـ 4المسألة 
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یجوز للمودع استرداد ماله متی شاء؛ کما یجوز  ـ 5المسألة 

 .للمستودع ردّ الودیعة متی شاء

الیکون المستودع ئامنا إال إذا یتعدی فیه أو یقصر  – 6المسألة 

 .في حفظه

إذا مات المودع فیجب علی المستودع أن یوصل  ـ 7المسألة 

فإذا لم یفعل ذلک من . الودیعة إلی جمیع ورثته فورا، أو یخبرهم بها

 .  دون عذر شرعي و تلف المال، فیکون ئامنا

لو مات المستودع فیجب علی وارثه ردّ الودیعة إلی  ـ 8المسألة 

 .المودع، أو إعالمه بذلک فورا

لو أح  المستودع بأمارات الموت في نفسه، فإن  ـ 9المسألة 

أمکنه إیصال الودیعة إلی المودع أو وکیله وجب ذلک؛ و إن لم یمکنه 

وجب علیه اإلیصاء و االستشهاد علی ذلک، و إعالم الوصي و 

 .الشاهد باسم صاحب المال و خصوصیاته و محله

****** 

 صلـحال

لم بین شخصین علی هو الترائي و التسا «الصلح» ـ 1المسألة 

 . تملیک عین أو منفعة أو إسقاط حق أو دین، بعوض أو مجانا
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یعتبر العقل و البلوغ و االختیار و عدم الحجر في  ـ 2المسأله 

 .المتصالحین

یشترط اإلیجاب و القبول في الصلح و الیجب إجراء  ـ 3المسألة 

 .  الصیغة باللفظ، بل یکفي کل فعل یدل علی التصالح و التسالم

إسقاط الدین و الحق من دون عوض، الیحتاج إلی  ـ 4المسألة 

 .قبول، أما المصالحة علی ذلک فالبّد فیها من القبول

إذا علم المدیون بمقدار الدین، و لم یعلم به الدائن و  ـ 5المسأله 

 .صالحه بأقل منه، فالیصح الصلح و الیحل المقدار الزائد للمدیون

الحة علی مبادلة مالین من جن  واحد التصح المص ـ 6المسألة 

 . إذا کانا مما یکال أو یوزن مع العلم  بالزیادة في أحدهما

یصح الصلح في الدین المؤجل بأقل منه بقصد إبراء ـ  7المسألة 

 .ذمة المدیون من بعض الدین و أخذ الباقي منه نقدا

ینفسخ الصلح بترائي المتصالحین، أو بفسخ من  ـ 8المسألة 

 .جعل له حق الفسخ منهما في ئمن الصلح

****** 
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 الوکالة

هي استنابة شخص غیره في عمل  «الوکالة» ـ 1المسألة 

کانت له مباشرته لیأتي به من قبله حال حیاته؛ کأن یوکّل شخصا 

 .في بیع داره

و االختیار و عدم الحجر یشترط العقل و البلوغ و القصد  ـ 2المسألة 

 .في الوکیل و الموکل

التشترط الصیغة اللفظیة في الوکالة، بل یکفي في  ـ 3المسألة 

 .ذلک کل فعل یدّل علی التوکیل و قبول الوکالة

الیجوز توکیل الشخص غیره فیما الیجوز له فعله  ـ 4المسألة 

 .شرعا؛ فالیجوز توکیل المحرم في إجراء عقد النکاح

یجوز للموکل عزل الوکیل و یجوز للوکیل أیضا عزل  ـ 5 المسألة

 .نفسه و رفض الوکالة

الیجوز للوکیل توکیل غیره إال إذا یجیزه الموکل في  ـ 6المسألة 

 .ذلک

إذا وکل شخص جماعة في عمل، و أجاز لکل واحد  ـ 7المسألة 

منهم القیام بذلک العمل وحده، فیجوز لکل واحد منهم أن یأتي به، 

و إن مات أحدهم لم تبطل وکالة الباقین؛ أما إذا صرح بإتیانهم 
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بالعمل جمیعا، فالیجوز لواحد منهم أن یأتي به وحده، و إن مات 

 . أحدهم تبطل وکالة الباقین أیضا

 .لو مات الوکیل أو الموکل أو جّن أحدهما تبطل الوکالة ـ 8مسألة ال

لو جعل الموکل عوئا للعمل الذي یأتي به الوکیل،  ـ 9المسألة 

 .یجب دفعه إلیه بعد إتیانه به

إذا لم یقصّر الوکیل في حفظ المال الذي دفعه  ـ 11المسألة 

الموکل إلیه و لم یتصرف فیه بغیر ما أجاز له الموکل، فتلف المال 

 .المذکور اتفاقا، فالیکون الوکیل ئامنا

****** 

 حجـرال

الحجر في االصطالح الشرعي هو بمعنی أن یکون ـ   1المسألة 

 .باب شرعاالشخص ممنوعا من التصرف في ماله بسبب من األس

الذي ) السفيهو  المجنونو ( غیر البالغ) الصغير -2المسألة 

یصرف المال في غیر موقعه و یتلفه في غیر محله و الیتحفظ عن 

الینفذ تصرفهم في ( المغابنة و ال یبالي باالنخداع في المعاملة

 .أموالهم
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المفل  الذي تکون دیونه أکثر من أمواله و یرجع ـ  3المسألة 

إلی الحاکم و یلتمسوا منه الحجر علیه و یحکم الحاکم  الغرماء

 .بذلک، الیجوز تصرفه في ماله بعد حکم الحاکم

***** 

 الحـــوالـــة

لو أحال المدیون الدائن علی شخص آخر لینتقل الدین  ـ 1المسألة 

إلی ذمته، و قبل الدائن ذلک و کانت الحوالة صحیحة وفقا للشرائط 

و ینتقل الدین إلی ذمة المحال ( المدیون)یل اآلتیة؛ تبرء ذمة المح

 (.أی الشخص اآلخر)علیه 

لو أحال المدیون علی الشخص اآلخر الذي یکون  ـ 2المسألة 

أما إذا أحال علی . مدیونا له، یجب علی ذلک الشخص قبول الحوالة

الشخص البریء، فیجوز له القبول و الرفض؛ فال تصح الحوالة إال إذا 

 .خصیقبلها ذلک الش

و المحال ( المدیون:أی)یشترط في المحیل ـ 3المسألة 

البلوغ و العقل و ( : الشخص اآلخر: أی)و المحال علیه( الدائن:أی)له

عدم الحجر، و یعتبر فیهم االختیار إال المحال علیه إذا کان مدیونا 

 .للمحیل

یشترط في صحة الحوالة علم المحیل و المحال له  ـ 4المسألة 

 .مقداربالجن  و ال
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 .یجوز للدائن أن الیقبل الحوالة ـ 5المسألة 

یجوز اشتراط حق الفسخ للمحیل و المحال له و  ـ 6المسألة 

 .المحال علیه؛ أو آلحدهما

***** 

 الشـركة

الشرکة هي أن یکون شئ واحد الثنین أو أکثر، و  ـ 1المسألة 

یشترط خلط المالین بحیث الیتمیز کل منهما عن اآلخر؛ و البّد في 

 .عقدها من إنشاءها إما باللفظ أو بالفعل الذي یدل علیها

العقل و البلوغ و القصد و : یشترط في عقد الشرکةـ  2المسألة 

 .االختیار و عدم الحجر

اشتراط زیادة الربح لمن یقوم بالعمل من  یجوز ـ 3المسألة 

الشریکین ، أو لمن یکون عمله أکثر من عمل اآلخر، و لکن الیصح أن 

 .یشترطا أن یکون تمام الربح ألحدهما

إذا لم یشترطا الزیادة آلحدهما في الربح، أو التساوي  ـ 4المسألة 

 .في الربح و الخسران، فیکون الربح و الخسران بنسبة المالین

لو اشترطا في عقد الشرکة أن یشترکا في العمل   ـ 5المسألة 

معا، أو یعمل کل منهما مستقال، أو یعمل أحدهما فقط، یجب العمل 
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أما إذا لم یشترطا شیئا، فال یجوز ألّی منهما . علی طبق الشرط

 .التصرف في رأس المال بغیر إذن اآلخر

علی طبق ما یجب علی من له العمل أن یکون عمله  ـ 6المسألة 

هو المقرر بین الشریکین، أما إذا لم یقرّر شئ خاص، فیلزم العمل 

 .بما هو المتعارف علی وجه الیضر بالشرکة

لو تخلّف العامل عما شرطاه أو عمل علی ما هو  ـ 7المسألة 

 . خالف المتعارف و أوجب ذلک ئررا، یکون ئامنا

من قبل الشریک لو تلف المال من دون تفریط و تقصیر  ـ 8المسألة 

 .العامل، الیکون ئامنا

 الجـُــعـالـة

، "االلتزام بعوض معلوم علی عمل معیّن"الجعالة هي  ـ 1المسألة 

و یسمی . کأن یلتزم شخص بمبلغ من المال لکل من یجد ئالّته

 ".عامال"و من یأتي بالعمل " جاعال"الملتزم 

البلوغ و العقل و اإلرادة و : یشترط في الجاعل  ـ 2المسألة 

 .االختیار و عدم الحجر

یشترط في الجعالة أن الیکون العمل محرما، أو عبثا و  ـ 3المسألة 

 .خالیا من الفائدة
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و إذا کان العوض . یعتبر في الجعالة تعیین العوض ـ 4المسألة 

 .مبهما و غیر معین فللعامل اجرة المثل

 .ذا أتی العامل بالعمل قبل الجعالة فالیستحق شیئاإ ـ 5المسألة 

فسخ الجعالة قبل « العامل»و « للجاعل»یجوز  ـ 6المسألة 

 .الشروع في العمل

الیجب علی العامل إتمام العمل بعد الشروع إال إذا  ـ 7المسألة 

یوجب ترکه ئرر الجاعل، فیکون ئامنا و الیستحق شیئا لو ال یتّم 

فشرع " کل من عالج عیني فله کذا: "جاعلالعمل؛ کأن یقول ال

الطبیب بإجراء عملیّة في عینه، بحیث إذا لم یتمها تعیبت عینه، 

 .فیجب علیه اإلتمام حینئذ

الیستحق العامل شیئا إذا لم یتّم العمل الذي  ـ 8المسألة 

 .الینتیفع به الجاعل لو ال اإلتمام، کردّ الدابة الشاردة

***** 

ـــةال  وصيـ 

الوصیة هي أن یوصي الشخص بشئ من إرثه، أو  ـ 1ة المسأل

بالمحافظة علی أوالده الصغار، أو بأداء أعمال خاصة بعد موته، 

 .کتجهیزه و قضاء فوائته و أداء دینه
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الیشترط في صحة الوصیة اللفظ، بل تصح بالکتابة  ـ 2المسألة 

وصي أیضا، و إذا الیقدر علی اإلیصاء باللفظ و الکتابة، فیجوز أن ی

 .باإلشارة المفهمة لمراده

العقل و البلوغ و القصد و : یشترط في الموصي  ـ 3المسألة 

 .االختیار و عدم الحجر

إذا ظهرت عالمات الموت لإلنسان فیجب علیه وفاء ما  ـ 4المسألة 

علیه من الدیون و الحقوق، و أذا لم یکن قادرا علی وفائها فتجب 

أما إذا یعلم باهتمام الورثة . یهاعلیه الوصیة بها و االستشهاد عل

 .بأدائها فال تجب الوصیة

في حالة تعدد األوصیاء، إذا نص الموصي علی أن لکل  ـ 5المسألة 

منهم صالحیة التصرف بصورة مستقلة عن اآلخر، أو علی عدم 

أما إذا لم یکن . السماح لهم بالتصرف إال مجتمعین، فیؤخذ بنصه

للموصي نص، فالیجوز لکل منهم االستقالل بالتصرف، بل ال بد من 

م یجتمعوا، فإن کان التأخیر اجتماعهم؛ و إذا تشاح األوصیاء و    ل

موجبا لتعطیل العمل بالوصیة، فیقوم الحاکم بحل الخالف و العمل 

 .بالوصیة

بأن یوصي مثال بثلث )رجع الموصي عن وصیته  إذا ـ 6المسألة 

و کذلک إذا غیّر . فتبطل الوصیة( ماله لشخص ثم رجع عن ذلک

لی الصغار، کما إذا جعل رجال خاصا لیکون قیّما ع)الموصي وصیته 

فتبطل الوصیة االولی و تلزم الوصیة ( ثم جعل مکانه شخصا آخر
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کما )و هکذا لو أتی الموصي بما یعلم به رجوعه عن وصیته . الثانیة

تبطل ( إذا أوصی بداره لشخص ، ثم باعها أو وکّل غیره في بیعها

 . الوصیة

لو أوصی بشئ معین لشخص، ثم أوصی بنصفه  ـ 7المسألة 

 .یقّسم المال بینهما بالسویة لشخص آخر،

لو أوصی بإبقاء ثلث ماله و صرف منافعه في مصارف  ـ 8المسألة 

 .معینة، یجب العمل علی طبق وصیته

لو عجز الوصي عن إنجاز الوصیة لوحده، یضم الحاکم  ـ 9المسألة 

 .إلیه من یساعده فیه

الیضمن الوصي ما یتلف في یده، إال مع التعدي أو  ـ 11المسألة 

 . التفریط

لو أوصی علی الترتیب، بأن یوصي إلی شخص، فإن  ـ 11المسألة 

مات فإلی شخص آخر؛ یصح ذلک و تتوقف وصایة الشخص الثاني 

 .علی موت الشخص األول

الدیون و الحج الواجب و الحقوق المالیة مثل  ـ 12المسألة 

و المظالم تخرج من أصل المال، سواءا أوصی بها  الخم  و الزکاة

بعد أداء الحج و الحقوق  –فإن زاد شئ من مال المیت . المیت أم ال

فإن کان قد أوصی بإخراج الثلث أو أقل منه،   -المالیة و الدیون 

 .فیجب العمل بوصیته؛ و إال کان تمام الزائد للورثة
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ثلث الترکة، إال مع إذن  التصح الوصیة فیما یزید علی ـ 13المسألة 

 .الورثة؛ سواءا کانت إجازتهم قبل موت الموصي أو بعده

 .تثبت دعوی مّدعي الوصایة له بشهادة عدلین ـ 14المسألة 

***** 

 القــــــرض

إقراض المؤمن من المستحبات التي ورد الحث علیها في الکتاب و 

 قرئا حسنا من ذا الذي یقرض هللا: "کما قال هللا عزّ و جلّ . السنة

 ". فیضاعفه له و له أجر کریم

التشترط الصیغة اللفظیة في القرض؛ بل إذا دفع ماال  ـ 1المسألة 

إلی أحد بقصد القرض و أخذه ذاک الشخص بهذا القصد، فیصح 

 .ذلک

یجب في القرض تعیین المال و مقداره و تعیین المدة  ـ 2المسألة 

البلوغ و العقل و القصد و االختیار و عدم : ؛ کما یشترط في الطرفین

 .الحجر

یجب علی المدیون أداء الدین فورا عند مطالبة الدائن  ـ 3المسألة 

أما إذا الیملک . إن یقدر علیه؛ فلو توانی في ذلک فقد عصی

کنی و أثاث المنزل و حاجاته الضروریة، فالیجوز المدیون غیر دار الس

و لکن . للدائن مطالبته، بل یجب علیه الصبر إلی أن یقدر علی األداء
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یجب علی المدیون حینئذ أن یبذل کل جهده بأّی طریق مشروع 

 .ألداء دینه في أقرب وقت ممکن

لو ال تفي ترکة المیت إال بمصارف کفنه و دفنه الواجبة  ـ 4المسألة 

 .و أداء دینه، فیجب صرفها في ذلک و لی  للورثة شئ من الترکة

لو اشترط الدائن الزیادة في الدین بأن یدفع مبلغا من  ـ 5المسألة 

 .المال و یستوفی أکثر من ذلک، فهو حرام و یکون من الربا

یحرم الربا علی المعطي و اآلخذ ، و الیجوز لمن أخذ  ـ 6المسألة 

 .مال و الیملکهالربا أن یتصرف في ال

***** 

 الضــمـان

الضمان هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص إلنسان  ـ 1المسألة 

آخر، و هو عقد یحتاج إلی إیجاب من الضامن بکل لفظ أو کتابة 

 .معتبرة و قبول من الدائن بما دّل علی الرئا بذلک

بعد تحقق الضمان، ینتقل الدین من ذمة المدیون إلی  ـ 2المسألة 

و إذا کان الضمان بطلب . الضامن ، فیجب علی الضامن أداءه ذمة

و . المدیون، یجوز للضامن بعد وفاءه بالدین أن یطالب المدیون بالدین

قد یعلق الضامن أداءه علی عدم أداء المضمون عنه، فللدائن أن 

 .یطالب الضامن علی تقدیر عدم أداء المدیون
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العقل و البلوغ و : یشترط في الضامن و الدائن  ـ 3المسألة 

 .االختیار و عدم الحجر

 .یشترط في الضمان تعیین الدائن و المدیون و الدین ـ 4المسألة 

إذا أبرأ الدائن الضامن فلی  للضامن مطالبة المدیون  ـ 5المسألة 

 .بشئ، و إذا أبرء بعضه فلی  له مطالبته بذلک البعض

الیجوز للضامن الرجوع عن ئمانه من دون رئا الدائن،  ـ 6المسألة 

 .إال إذا اشتراطا حق الرجوع و الفسخ في عقد الضمان

***** 

 الغــصــب

الغصب هو االستیالء علی مال الغیر أو حقه  ـ 1المسألة 

 .عدوانا و ظلما؛ و هو من کبائر الذنوب

لمساجد منع الناس عن االنتفاع باألوقاف العامة کا ـ 2المسألة 

 .و المدارس و القناطر و نحوها هي من الغصب

یجب علی الغاصب ردّ المغصوب إلی مالکه في  ـ 3المسألة 

 .أقرب وقت ممکن، کما یجب علیه ردّ عوئه علی تقدیر تلفه

کولد الغنم المغصوب و لبنه )منافع المال المغصوب  ـ 4المسألة 

ذلک اجرة الدار هي ملک لمالکه؛ و ک( و فواکه الحدیقة المغصوبة
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، فیجب دفعها إلی مالکها، و إن (أو نحوها کالسیارة مثال) المغصوبة 

 .لم یسکنها الغاصب قط

لو تصرّف الغاصب في العین المغصوبة بما تزید به  ـ 5المسألة 

قیمتها ، کما إذا غصب ذهبا فصاغه قالدة، ثم طلب المالک ردّها إلیه 

 .ئ له بإزاء عملهبتلک الحالة، وجب ردّها إلیه، و الش

لو تصرّف الغاصب في العین المغصوبة بما تزید به  ـ 6المسألة 

قیمتها، ثم طلب المالک إرجاعها إلی حالتها السابقة، یجب علی 

الغاصب ذلک، و إذا نقصت قیمتها األولیة بذاک التغیر، فیکون ئامنا 

 .للنقص

ختلف بأن ت)إذا تلف المال المغصوب، فإن کان قیمیا  ـ 7مسأله 

فیجب ( أفراده في القیمة السوقیة من جهة الخصوصیات الشخصیة

علی الغاصب ردّ قیمته، و إن کان هناک تفاوت في القیمة السوقیة 

أما إذا کان . بحسب األزمنة فالبّد للغاصب من دفغ قیمة زمان التلف

بأن ال تختلف أفراده في القیمة من جهة )المال التالف مثلیا 

فیجب علی الغاصب ردّ مثله بنف  ( یةالخصوصیات الشخص

 . الخصوصیات

***** 
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 الخمس

 

دفع خم  المال فریضة دینیة ، و یجب في سبعة  ـ 1المسألة      

 :أشیاء کالتالي 

 .ـ أرباح الكسب 1

 .ـ المعادن 2

 .ـ الكنوز 3

 .ـ المال الحالل المختلط بالحرام 4

 .ـ ما يحصل علیه بالغوص من المجوهرات 5

 .غنائم الحربـ  6

 .ـ األرض التي يشتريها الكافر الذّمي من المسلم 7

 

 ـ أرباح المکاسب1

إذا حصل اإلنسان على ربح عن طريق الزراعة أو  ـ 2المسألة 

الصناعة أو التجارة أو العمل أو الوظیفة في الحکومة أو في 

المؤسسات المختلفة ، ثّم زاد ذلك عن نفقات سنة  لنفسه وعیاله 

ومن ينفق علیه ؛ فیجب دفع خم  تلك الزيادة على  وأوالده

 .التفصیل اآلتي
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إذا استدان الشخص من شخص آخر مبلغاً من المال  ـ 3المسألة 

فال خم  فیه ، کما ال خم  في األموال التي يرثها ، إالّ إذا علم 

أّن المیّت لم يخّمسها أو أّن في ذّمته خمساً في غیر ما أخذه من 

ا ورث شیئاً من أحد أقربائه و لم يكن له علم به ولم أما إذ. المیراث

يكن يتوقّع أن یصل إلیه شئ من میراثه ؛ فاّن األحوط وجوباً في هذه 

 .الصورة أن يخّم  ما يرثه منه

 -إذا وهب له أحد ماال وزاد عن مؤونة سنته ، فیجب  ـ 4المسألة 

 . أن یخّمسه -علی األحوط 

، کأوالده مثال ،  ى أشخاص معینینإذا وقف ملكاً عل ـ 5المسألة 

فإن كانت لذلك الملك منفعة تزید عن مؤونة سنتهم فوجب علیهم 

 .تخمیسها

ال یجب تخمی   ما يأخذه المستحّق من باب  ـ 6المسألة 

الخم  أو الزكاة وان زاد عن مؤونة سنته ، ولكن إذا ربح من المال 

الخم  أو  المذکور ، کما إذا حصل من شجرة اعطیت له من باب

الزکاة على ثمار و هي تزید عن مؤونة سنته، فیجب أن يخّم  ذاک 

 .الربح الزائد

إذا اشترى شیئاً بعین المال الذي لم يخّمسه ،  ـ 7المسألة 

فالمعاملة باطلة بالنسبة لمقدار الخم  ، إالّ إذا يأذن في ذلك 

الحاكم اإلسالمي ، فیجب علیه حینئذ دفع خم  البضاعة التي 

 .تراها إلى الحاكم اإلسالميإش
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إذا وهب شخصا آخر عیناً تعلّق بها الخم  فال يملك  ـ 8المسألة 

فال یجوز له التصرّف في ذاک . الموهوب له مقدار الخم  من العین

 .المقدار إال بعد تخمیسه

إذا وصله مال من شخص الیعلم أنّه مخّم  أو ال ،  ـ 9المسألة 

 .لک ، و یجوز التصرّف فیهفالیجوز البحث و السؤال في ذ

إذا كنّا نعلم إجماال بأّن شخصا يعتقد بوجوب الخم   ـ 11المسألة 

ولكنه لم يخّم  وال نعلم أّن المال الذي وصلنا منه هل ثبت فیه 

الخم  أم ال؟ فال إشكال في التصرّف في هذا المال وال يجب دفع 

الخم  منه ، وكذلك يجوز قبول دعوة هؤالء األشخاص للضیافة ، أو 

نعلم بأّن بیته أو الطعام الذي قّدمه لنا قد  الصالة في بیوتهم ؛ إالّ إذا

 . إشتراه من المال الذي لم يخّم 

و . تعتبر بدایة رأس السنة للخم  من أوّل ربح يناله ـ 11المسألة 

ال یجوز تأخیره عن قصد ، و الیجوز تقدیمه إال إذا يقوم بحساباته 

وقت السنوية قبل زمان حصول الربح و يدفع  خمسه  ، فیكون ذلك ال

 .رأس سنته للخم 

یجوز أن یدفع اإلنسان خم  کّل ربح عند حصوله ، و  ـ 12مسأله 

 .یجوز له أیضا تأخیره إلی نهایة السنة

يجوز اعتبار السنة الشمسیة أو القمرية معیارا  ـ 13المسألة 

 .للخم 
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ال يجب تعیین رأس السنة للخم  على من لی   ـ 14المسألة 

 .عنده ما يزيد عن مؤونة سنته

من مات أثناء السنة وجب إخراج مصاريفه ونفقاته  ـ 15المسألة 

 .إلى حین موته من أرباحه ثّم تخمی  ما تبّقى

إذا إرتفعت قیمة السلعة التي إشتراها للتجارة فلم  ـ 16المسألة 

هبطت قیمتها في أثناء السنة ، فال يجب يبعها ألسباب تجارية، ثّم 

علیه دفع خم  المقدار الصاعد من القیمة، ولكن إذا بقیت قیمتها 

مرتفعة إلى آخر السنة وجب علیه دفع خمسها ؛ حتّى لو هبطت 

قیمتها بعد إنتهاء السنة ، هذا إذا كان وقت بیعها في آخر السنة 

 .وقد أبقاها باختیاره و رغبته

ذا كانت عنده أعیان لیست للتجارة وكان قد دفع إ ـ 17المسألة 

 .خمسها فزادت قیمتها، فإذا باعها یجب دفع خم  الزيادة

إذا أحدث بستاناً حتّى يبیعه بعد إرتفاع قیمته ، فإذا  ـ 18المسألة 

تّم بیعه وجب علیه دفع خمسه ؛ ولكن إذا كان قصده اإلستفادة من 

 .البستان يدفع خمسه ثماره فیجب دفع خم  الثمار و عند بیع

إذا كانت عنده مكاسب متعّددة ، کالزراعة و الصناعة  ـ 19المسألة 

و التجارة فیجب علیه في آخر السنة أن یحاسب منافعها جمیعاً في 

 .وقت واحد ، فإن زادت المنافع على مؤونة سنته فیدفع خمسها
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ال خم  في مؤونة السنة ، وهي ما ينفقه اإلنسان  ـ 21المسألة 

من أرباحه طول السنة لألكل والشرب و الثیاب و المسكن وأثاث 

المنزل والزواج وجهاز العروس والزيارة الواجبة أو المستحبّة والبذل 

بشرط أن ال يفرط في هذه  واإلهداء والضیافة و ما شابه ذلك ،

 .، وإنّما الخم  فیما يزيد عن ذلكاالُمور

ت و النذور والكّفارات ما يصرفه الشخص في الصدقا  -21المسألة 

 .وأمثالها يعتبر من مؤونة السنة

من يحتاج إلى بیت يملكه فما يصرفه في شراء  ـ 22المسألة 

البیت ال خم  علیه، ولكن لو لم يكفه ما يكسبه في سنته لشراء 

البیت فائطرّ إلى توفیر المال لعّدة سنوات حتّى يتمكّن من شراء 

سنة یجب تخمیسها ، وأّما لو  البیت فاألموال التي مرّت علیها

اشترى أرض البیت مثال في السنة االُولى بأرباح تلک السنة ، ثّم 

اشترى مصالحها و أدوات بنائها في أثناء السنة التالیة کذلک ودفع 

اُجرة البنّاء في السنة الثالثة بنف  الطریق ،   فال خم  علیها 

 .جمیعاً 

ال يتعلّق به الخم  مرّة  كّل مال خّم  مرّة واحدة ـ 23المسألة 

 .اُخرى إالّ أن ينمو أو ترتفع قیمته ، فیخّم  المقدار الزائد

إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من  ـ 24المسألة 

رأس ماله ، ثّم حصل علی الربح قبل إنتهاء السنة ؛ أمكنه أخذ ما 

 .صرفه في أول السنة من الربح المذكور
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تدان ماال في بداية السنة حتّى يصرفه في إذا اس ـ 25المسألة 

مؤونته ثّم ربح أثناء العام المذکور ، أمكنه حسم مقدار الدين من 

ولو إنقضت السنة بدون أرباح فاستدان ماال لمؤونته ، جاز له . الربح

 .أداء الدين من أرباح السنین الالحقة

الضمان إذا استدان لمؤونة سنته أو لدفع الخسارة أو  ـ 26المسألة 

أو ما یشابه ذلک مما البّد منه ، فیمكنه أداء هذه الديون من أرباح 

قساط ، تحسب أقساط ذاک باأل، ولكن القرض الذي يسّدده  سنته

 .العام فقط من مؤونة تلك السنة

من لم يخّم  من بداية زمان تكلیفه وقد حصل  ـ 27المسألة 

و أثاث البیت ؛ على أرباح أودعها في حسابه أو اشترى بها وسائل 

ثّم التفت إلى وجوب الخم  علیه و أراد أداء وظیفته بتطهیر أمواله، 

فیجب تخمی  ما أودعه في حسابه ، و إذا اشترى شیئاً من منافع 

و أرباح كسبه ولم يكن يحتاج إلیه وقد مرّت علیه سنة كاملة وجب 

لتي علیه دفع خمسه، أما إذا كان من أثاث البیت والوسائل االُخرى ا

يحتاج إلیها ، فلو علم أنّه إشتراها في أثناء السنة بأرباح تلک السنة 

، فال يجب علیه دفع خمسها، وإن لم يعلم أنّه إشتراها في أثناء 

السنة أو بعد تمام السنة فیجب علیه الرجوع إلى حاكم الشرع أو 

نائبه لیصالحه في ذلک على دفع مقدار معیّن من الخم  

 .بالتخمین
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 المعادنـ 2

يجب الخم  فیما يستخرج من مناجم الذهب  ـ 28المسألة 

والفّضة والرصاص والحديد والصفر و الفیروزج والملح و أمثال ذلک مما 

و )یعّد من المعادن عرفا ، بشرط أن یصل مبلغ الربح إلی حّد النصاب 

 (.هو عشرون دینارا

تکون  ال فرق في وجوب الخم  في المعادن بین أن ـ 29المسألة 

تحت األرض أو فوقها، في أرض مملوكة أو في أرض ال مالك لها ، 

 . إستخرجه المسلم أو غیر المسلم ، کان بالغا أو غیر بالغ

النفقات المصروفة على إستخراج المعدن وتصفیته  ـ 31المسألة 

 .تحسم مّما إستخرج ، ويخّم  الباقي( إذا كان بحاجة إلى تصفیة)

الکبری کمناجم النفط و الغاز و أمثالهما هي  المعادن ـ 31المسألة 

و أما . لعموم الناس ، فیجب استخراجها بإشراف الدولة اإلسالمیة

في البلدان التي التوجد حکومة إسالمیة ، فیستخرج تحت إشراف 

لو أمکن ، لیصرفها في مصالح ( أي المجتهد العادل)حاکم الشرع 

ض تکون ملکا خاصا و إذا کانت تلک المعادن في أر. المسلمین

 .لبعض الناس ، فیجب دفع قیمة تلک القطعة من األرض إلی صاحبها

 ـ الکنز3

لو عثر اإلنسان على كنز في أرض غیر مملوكة  ـ 32المسألة 

ألحد، ، ولم يكن صاحب ذلك الكنز معلوماً أبدا ً، كان الكنز له ، ويجب 
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فیه على  وهكذا إذا اشترى أرئاً من أحد و عثر. علیه فیه الخم 

كنز وعلم انّه لی  ألصحابها السابقین ، كان الكنز له و یجب فیه 

ولكن إذا إحتمل انّه ألحد المالكین السابقین فیجب إخباره . الخم 

بذلك، فإن ثبت انّه لی  ألحد من أصحابها السابقین كان الكنز له، و 

 .وجب علیه دفع خمسه

لوغه حّد النصاب وجوب الخم  في الكنز مشروط بب ـ 33المسألة 

و اّما إذا كان أقّل من ذلك فال يجب فیه . و هو عشرون دینارا

 .الخم 

 ـ المال الحالل المختلط بالحرام4

إذا إختلط المال الحالل بالحرام على وجه ال يتمیّز  ـ 34المسألة 

أحدهما عن اآلخر ولم يعرف صاحب المال الحرام و ال یعلم مقداره ، 

 .صبح المال کلّه حالال بعد إخراج الخم فیجب فیه الخم  ، فی

إذا إختلط المال الحالل بالحرام وعرف مقدار الحرام  ـ 35المسألة 

ولكن الیعرف صاحبه ، فیجب دفع ذاک ( مثال علم أّن ثلثه حرام)فیه 

 .المقدار إلی حاکم الشرع أو ممثّله

إذا إختلط المال الحالل بالحرام ولم يعرف مقدار  ـ 36المسألة 

لحرام لكن عرف صاحبه فیجب أن يترائیا ، فإن لم يرض صاحب ا

المال فیجب علی من بیده المال المختلط أن یدفع إلیه القدر 

المتیّقن من ماله ، و أّما المقدار الذي يحتمل أنّه ملكه فیتناصف 

 .معه
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 ـ ما یحصل عليه بالغوص من المجوهرات5

إذا إستخرج شخص الجواهر بالغوص في البحار أو  ـ 37المسألة 

 .األنهار ، کاللؤلؤ والمرجان و ما شابه ذلك ، فیجب أن يخّمسه

إذا إستخرج الجواهر من البحر بغیر الغوص فیه ، أو  ـ 38المسألة 

أخذها من سطح البحر أو من الساحل ، فاألحوط وجوباً دفع 

 .الخم 

، فإن دفع خم  الجواهر و زاد إذا كان عمله الغوص  ـ 39المسألة 

 .منها شيء عن مؤونة السنة ال يجب علیه دفع الخم  مرّة اُخرى

 ـ غنائم الحرب6

علیه )إذا قاتل المسلمون الكّفار بأمر اإلمام المعصوم  ـ 41المسألة 

أو نائبه ، ثّم حصلوا على غنائم في الحرب، وجب علیهم ( السالم

 .دفع خمسه

الثقیلة من الغنائم مثل الدبابات و المدافع األسلحة ـ  41المسألة 

 .هي للحاکم اإلسالمي

 ـ األرض التي يشتريها الكافر الذم ي من المسلم7

الکافر الذي يعیش : أي)إذا اشترى الكافر الذّمي ـ  42المسألة 

أرئاً من المسلم ، ( تحت حماية اإلسالم ويلتزم بشرائط الذّمة

 .وجب علیه دفع خمسها
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 مصرف الخمس

يجب على كل مسلم إيصال ثمانین بالمائة من ـ  43المسألة 

من السادة و )يتام و ذوي الحاجة الخم  إلى أيدي الفقراء و األ

، و إرسال عشرين بالمائة من الخم  إلى المراكز (غیر السادة

ف ئامنا بالنسبة إلى حقوق و إال، يكون المكلّ  .ةلموثوقالخیرية ا

  .و اليكون عمله مبرأ للذمة المساكین واأليتام

 :يمكن إثبات السیادة للشخص بأحد الطریقین ـ  44المسألة 

 .ـ أن يشهد بسیادته شخصان عادالن 1

 .ـ أن يشتهر ذاک الشخص في مدينته أو قریته بالسیادة 2

***** 
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 الزكاة

 

في تسعة  –علی القول المشهور  –تجب الزكاة  ـ 1مسألة ال

الحنطة، والشعیر، والتمر، والزبیب، والذهب، والفّضة، و : أشیاء 

 . الغنم، و البقر، و اإلبل

و نائبه العام، و هو الحاکم ( ع)یجوز لإلمام المعصوم  ـ 2مسألة ال

الشرعي و الفقیه الجامع للشرائط، تعمیم وجوب الزکاة إلی امور 

اخری غیر األشیاء التسعة المذکورة، کالرزّ و الذرّة و أمثالهما، أو في 

 . الفرس و أمثاله

 : تجب الزكاة عند توفّر الشروط التالیة  ـ 3مسألة ال

 (.ويسّمى بحّد النصاب)لغ المال حّداً معیّناً سیأتي بیانه ـ أن يب 1

 .ـ أن يكون المالك بالغاً و عاقال 2

 .ـ أن يكون قادراً على التصرّف في ذلك المال شرعا 3

ـ يشترط في الغنم و البقر و اإلبل والذهب والفّضة ، أن يمرّ علیها  4

من أوّل الشهر إثنا عشر شهراً، ولكن تتعلّق الزكاة بهذه األشیاء 

الثاني عشر ، فلو فقد أحد الشروط في أثناء الشهر الثاني عشر ال 

و تجب زكاة الحنطة و الشعیر عند إنعقاد . تسقط الزكاة الواجبة فیها

وتجب . الحّب في السنابل و إطالق اسم الحنطة والشعیر علیهما
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ولكن وقت إعطاء زكاة الحنطة . زكاة الزبیب و التمر عند نضجهما

الشعیر هو وقت حصادهما وتصفیتهما، و وقت إعطاء زكاة التمر و

والعنب، هو عند جفافهما ؛ إالّ إذا اُريد بیعهما أو أكلهما رطبین ففي 

 .هذه الصورة يجب إعطاء زكاتهما حینئذ

 

 زكاة الغال ت

تجب الزكاة في الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، إذا  ـ 4مسألة ال

 .غراما 665كیلوغراماً و  847ها هي بلغت حّد النصاب، ونصاب

إذا استهلك مقداراً من الحنطة والشعیر والتمر  ـ 5مسألة ال

 .والزبیب، قبل أداء الزكاة أو أعطاه إلى شخص آخر فیجب دفع زكاته

لو اشترى الحقل أو البستان قبل وجوب الزكاة ، كانت  ـ 6مسألة ال

اشتراهما بعد وقت وجوب الزكاة في ذّمة المالك الجديد، و أما إذا 

 .الزكاة فتکون الزكاة بذّمة البائع أي المالك السابق

لو اشترى القمح والشعیر أو التمر والزبیب و علم أّن  ـ 7مسألة ال

البائع لم يدفع زكاتها، بطلت المعاملة بالنسبة إلی مقدار الزكاة، إالّ 

الزكاة  أن یکون بإذن الحاكم الشرعي، ففي هذه الصورة يأخذ مقدار

من البائع، ولو لم يأذن الحاكم كان له أخذها من المشتري، ويمكن 

 .للمشتري مطالبة البائع ذلك المقدار لو كان قد دفعه إلیه
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إذا بلغت الغالت األربعة بحسب الوزن حّد النصاب حالة  ـ 8المسأله 

کونها رطبة ، و لكنّها أصبحت أقّل من حّد النصاب بعد الجفاف ، فال 

 .یها الزكاةتجب ف

لو باع التمر و العنب أو استهلکهما قبل جفافهما ،  ـ 9المسألة 

تجب فیهما الزكاة بشرط بلوغهما حّد النصاب في فرض حال 

 .الجفاف

ال تتعلّق الزكاة مرّة ثانیة بالغالّت التي أدّى زكاتها ،  ـ 11المسألة 

 .و إن بقیت عنده عّدة سنوات

والتمر والعنب إذا سقیت بماء الحنطة والشعیر  ـ 11المسألة 

المطر أو النهر أو رطوبة األرض، فمقدار زکاتها العشر ، و کذلک إذا 

سقیت بماء القناة علی األحوط وجوبا ؛ أما إذا سقیت بماء اآلبار أو 

 .بسحب الماء من األنهار بالمضّخات و أمثالها فنصف العشر

قلیال جّداً  إذا سقى الزرع بهما فإن كان أحدهما ـ 12المسألة 

بحیث ال يعتّد به فیجب أداء زكاته حسب ما هو الغاالب ، و إذا كان 

يسقی من كّل واحد منهما بالسویّة فیجب أداء زكاته على نحو 

المناصفة، بأن تكون زكاة نصفه العشر وزكاة نصفه اآلخر نصف 

 .العشر

إذا كان يملك الجیّد والرديء من القمح والشعیر  ـ 13المسألة 

تمر والزبیب مّما وجبت زكاته ، فیجب أن يدفع زكاة كّل واحد منها وال
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من نوعه  وال يصّح دفع زكاة الجمیع من النوع الرديء فقط ، وإذا 

 .دفعها جمیعاً من الجیّد فهو أفضل

 نصاب الذهب والفض ة

یجب دفع زکاة الذهب و الفضة إذا کانا مسکوکین و  ـ 14المسألة 

حّد النصاب و مرّت علیهما سنة ، کما یأتي  کانا عملة رائجة و بلغا

 .تفاصیلها

 :للذهب نصابان ـ 15المسألة 

مثقاال شرعیاً من کّل دینا یعادل )دینار عشرون : النصاب األوّل

، فإذا بلغ الذهب هذا الحّد وتوفّرت الشرائط االُخرى ، وجب ( الذهب

إعطاء نصف الدینار من باب الزکاة ، و إذا لم یبلغ هذا الحّد فالتجب 

 . فیه الزکاة

أربعة دنانیر باإلئافة إلی المقدار السابق ، يعني إذا : النصاب الثاني

جب دفع ُعشر دینار لهذه األربعة دنانیر إلی العشرین فی 4اُئیفت 

و هکذا کلّما زادت أربعة دینار ، . باإلئافة إلی نصف الدینار للعشرین

أّما إذا کانت الزیادة أقّل . فیجب دفع الزکاة بنف  النسبة المذکورة

 .من أربعة دنانیر ، فالتجب الزکاة في المقدار الزائد

 : للفّضة أيضاً نصابان ـ 16المسألة 

 . دراهم  5درهم ، و مقدار زکاته  211: النصاب األوّل
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 211درهما إلی  41إذا اُئیف : أربعون درهما ، يعني: النصاب الثاني

دراهم   5درهم ، وجب أن یدفع درهما واحدا لألربعین باإلئافة إلی 

وهكذا كلّما زادت الدراهم بهذه النسبة ، تجب الزکاة في . للمائتین 

 .نف  النسبةالمقدار الزائد ب

إذا كان عنده الجیّد والرديء من الذهب والفّضة أو  ـ 17المسألة 

كان لديه العیار الزائد والناقص لهما ، فیدفع زكاة كّل واحد منهما من 

نف  النوع و من صنفه ؛ و لكّن األفضل أن يدفع زكاة الجمیع من 

 .الجیّد

 زكاة األنعام

م والبقر واإلبل، مضافاً يشترط في وجوب زكاة الغن ـ 18المسألة 

إلى الشروط العاّمة المذكورة سابقاً، أن تكون هذه الحیوانات عاطلة 

عن العمل، إال إذا تعمل یوما أو یومین في کّل عام ، بحیث التعّد 

 .عاملة

یشترط في وجوب زکاة األنعام المذکورة أیضا ، أن  ـ 19المسألة 

 .علوفةفالتتعلق الزکاة باألنعام الم. تکون سائمة

 :حاالت من حّد النصاب کالتالي  5للغنم  ـ 21المسألة 

 .غنما و زكاتها شاة واحدة ، وأقّل منها ال زكاة فیها( 41)ـ  1

 .غنماً و زكاتها شاتان( 121)ـ  2
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 .غنماً و زكاتها ثالث شیاه( 211)ـ  3

 .غنماً و زكاتها أربع شیاه( 311)ـ  4

ائة ، شاة واحدة، وال زكاة إذا غنماً و أكثر ، فعن كّل م( 411)ـ  5

كانت الزيادة أقل من المائة ، كما لیست بین النصابین زكاة أيضاً 

فزكاتها شاة واحدة، وال تجب الزكاة  41إذا بلغ عدد الغنم : يعني

غنماً ، و إذا بلغ  121على ما زاد على هذا العدد إلى أن يصل إلى 

 .ما یزید علی هذا العددو هکذا الحال في . هذا العدد فزكاتها شاتان

 :للبقر نصابان ـ 21المسألة 

و زکاتها تبیع أو تبیعة، وهو ما دخل في السنة  31: النصاب األوّل

 .الثانیةعلی األقل

، وزكاتها مسنّة أي االُنثى من البقر التي دخلت  41: النصاب الثاني

 .في السنة الثالثة على األقل

فانّه يعطي  35، فمثال لو يملك إلى أربعین 31وال زكاة فیما زاد عن 

 .ال أكثر 31زكاة 

، فاّن زكاتها هي فقط ما يجب  59إلى  41وهكذا إذا زاد عددها عن 

وهكذا كلّما . وجب علیه تبیعان أو تبیعتان 61، فإذا بلغ العدد 41في 

ويعمل وفق الطريقة  41و 31، أو  41، 41أو  31، 31زاد يحاسب 

بحیث ال يبقى شيء، أو إذا بقى  المذكورة، ولكن يجب أن يعدّ 

 31وجب أن يعّد   71، مثال إذا كان عنده 9شيء ال يكون أكثر من 
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ويزكّي عن كّل واحد من هذين وفق الطريقة المذكورة، وإذا كان  41و

 .رأس بقر عّد أربعین، أربعین 81عنده 

 :في اإلبل إثنى عشر نصاباً  ـ 22المسألة 

 .وال زكاة في األقل من ذلك ـ خمسة من اإلبل وزكاتها شاة 1

 .ـ في العشرة شاتان 2

 .ـ في الخمسة عشرة ثالث شیاه 3

 .ـ في العشرين أربع شیاه 4

 .ـ في الخمسة وعشرين خم  شیاه 5

 .ـ في الستّة وعشرين بعیر دخل عامه الثاني 6

 .ـ في الستّة وثالثین بعیر قد دخل عامه الثالث 7

 .عامه الرابعـ في الستّة وأربعین بعیر دخل  8

 .ـ في الواحد وستّین بعیر قد دخل عامه الخام  9

 .ـ في الستة وسبعین بعیران دخل كّل منهما عامه الثالث 11

 .ـ في الواحد وتسعین بعیران قد دخل كّل منهما عامه الرابع 11
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ـ في المئة و واحد وعشرين فما زاد ، یحسب أربعین أربعین  12

قد دخل عامه الثالث ؛ أو خمسین خمسین ولكّل أربعین بعیراً بعیر 

وعن كّل خمسین بعیر قد دخل عامه الرابع ؛ أو أربعین وخمسین و 

على هذا التقدير يجب أن يحسب بحیث ال يبقى شيء أو إذا بقي 

شيء ال يكون الباقي أكثر من تسعة ؛ ويجب أن يكون بعیر الزكاة 

 .اُنثى

يعني إذا زاد عن النصاب  ال زكاة في ما بین النصابین ـ 23المسألة 

و ( 11)ال يجب في هذه الزيادة شيء ما لم تصل إلى ( 5)األوّل وهو 

 .فقط، و هكذا في الُنُصب االُخرى( 5)إنّما تجب زكاة 

إذا إشترك أكثر من واحد في تملّك األنعام ، فتجب  ـ 24المسألة 

 .الزكاة على من بلغ نصیبه حّد النصاب

ص واحد بقٌر أو إبل أو غنم في عّدة لو كان لشخ ـ 25المسألة 

 .أماكن متفرقة، فلو بلغ عدد الکل حّد النصاب وجبت الزكاة

إن كان جمیع ما عنده من األنعام سالمة وبال عیب  ـ 26المسألة 

لم يجز له دفع المريض أو المعیوب أو الهرم من باب الزكاة عنها، وكذا 

بعضها معیوباً واآلخر غیر  لو كان بعضها سالماً وبعضها اآلخر مريضاً أو

معیوب أو بعضها هرماً واآلخر شاباً فاألحوط الوجوبي هو  دفع الزكاة 

عنها من السالم والشاب والخالي من العیب، ولكن إذا كان جمیع ما 

 .عنده مرئى أو معیوبة أو هرمة جاز له دفع الزكاة منها
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 مصرف الزكاة

 :انیة التالیةتصرف الزكاة في الموارد الثم ـ 27المسألة 

وهم األشخاص الذين ال يملكون مؤونة ( الفقراء والمساكین)ـ  2و  1

سنتهم لهم ولعیاالتهم بقدر الکفایة ، وأّما الفرق بین الفقیر 

والمسكین فهو أّن الفقیر هو من كان محتاجاً إالّ أنّه يمنعه الحیاء من 

 .السؤال، والمسكین هو المحتاج الذي يسأل الناس

ملون على الزكاة، وهم من عیّنهم اإلمام أو نائبه لجمع الزكاة ـ العا 3

وحفظها وحسابها وإيصالها إلى اإلمام أو نائبه أو إلى المصارف 

 .المذكورة للزكاة ، فیمكنهم اإلستفادة من الزكاة بمقدار عملهم

ـ المؤلّفة قلوبهم، وهم الذين إذا اُعطوا من الزكاة یمیلون إلى  4

 .المسلمین اإلسالم و حمایة

 .ـ شراء العبید لتحريرهم 5

 .ـ أداء الَدين عن المديون المعسر الذي ال يستطیع أداء َدينه 6

أي صرفها في ما فیه منفعة عاّمة مثل بناء ( في سبیل هللا)ـ  7

المساجد أو المدارس أو مراكز التبلیغ و الدعوة الدينیة ، أو نشر 

 . الكتب المفیدة اإلسالمیة و ما شابه ذلک



 196 

وهو المسافر الذي نفدت نفقته في السفر وإحتاج ( ابن السبیل)ـ  8

الزكاة ، حتّى لو كان في  إلى المساعدة ، فیمكنه اإلستفادة من

 .وطنه غنیّاً وغیر محتاج

أرباحه لمؤونة سنته  العامل أو الموظّف الذي التکفي -28المسألة 

جاز له أن يجبر النقص من الزكاة، وال يلزمه بیع أدوات عمله في 

 .مصاریفه

إذا كان بإمكانه تعلّم الصنعة أو التجارة أو أعمال  ـ 29المسألة 

اُمور معاشه وجب علیه التعلّم حتّى ال يحتاج إلى اُخرى يدير بها 

الزكاة، ولكن يجوز له أخذها ما دام مشغوال بالتعلّم إذا کان محتاجا 

 .بها

ال يجب إخبار الفقیر بأّن هذا المال هو من الزكاة بل  ـ 31المسألة 

 .يمكن للشخص أن یدفعه له بکرامة و ینوي دفع الزکاة في نفسه

ان علیه َدين و هو غیر قادر على أدائه جاز له إذا ك ـ 31المسألة 

 .األخذ من الزكاة ألداء َدينه

 المستحق ون للزكاة

 :يشترط في المستحّقین للزكاة اُمور هي ـ 32المسألة 

واألئّمة ( صلى هللا علیه وآله)ـ اإليمان باهلل  و رسوله محّمد  األو ل

لألطفال ويجوز إعطاء الزكاة ( . علیهم السالم)اإلثنى عشر 

والمجانین إذا كانوا من المسلمین الشیعة الفقراء، نعم تعطى الزكاة 



 197 

ألولیائهم، وإذا الیوجد الولي جاز لمن یدفع الزکاة أن يصرفها في 

 .حوائجهم وشؤونهم بنفسه أو بواسطة شخص أمین آخر

ـ أن ال يكون إعطاء الزكاة إعانة على المعصیة، ولهذا ال يجوز  الثاني

 .ن يصرفها في ارتکاب الذنوبإعطاءها لم

ـ أن ال يكون اآلخذ مّمن تجب نفقته على المعطي للزكاة،  الثالث

 .فال يجوز أن يعطي الزكاة لولده أو زوجته وأبیه واُّمه

 .ـ يجب أن ال يكون آخذ الزكاة من السادة الرابع

يشترط في الزكاة قصد القربة بأن يعطي الزكاة ـ  33المسألة 

 . تعالى و إطاعة لهإمتثاال ألمر هللا

من إستطاع أن يوصل الزكاة إلى مستحّقها إذا قصّر   ـ 34المسألة 

وتلف المال یکون ئامنا، ويجب علیه دفع عوئها، واّما إذا لم يقصّر 

 .وتلف، لم يجب علیه شيء

إذا حصل نماء في ما عزله للزكاة كما لو عزل شاة   ـ 35المسألة 

 .مال الزكاة أيضاً  فولدت ، فیحسب هذا النماء من

 زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة على کّل من كان قبل غروب لیلة  ـ 36المسألة 

؛ فیجب علیه أن يدفع عن « غنیّاً »و « عاقال»و « بالغاً »عید الفطر 

 3أي ما يقرب من )نفسه و عن كّل واحد مّمن يعوله صاعاً 
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ثمنها  من القوت الغالب للناس في بلده، ولو أعطى( كیلوغراماً 

 .كفى

الغني هو الذي يملك مؤونة سنته لنفسه ولعیاله، ـ  37المسألة 

أو يمكنه تحصیلها بالكسب والعمل، ولو لم يكن الشخص هکذا ، 

 .یکون فقیراً ولم تجب علیه زكاة الفطرة بل جاز له أخذها

يجب على اإلنسان أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه  ـ 38المسألة 

بل غروب لیلة عید الفطر، صغیراً كان أو كبیراً، ومن يعّد عیاال له ق

مسلماً كان أو كافراً، تجب نفقته علیه أو ال تجب، یعیش معه في 

 .مكان واحد أو في مكان آخر

الضیف الذي يدخل البیت قبل غروب لیلة الفطر برئا  ـ 39المسألة 

 .صاحبه، تجب فطرته على صاحب البیت

غیره فال يجب علیه دفع  إذا وجبت فطرته على ـ 41المسألة 

الزكاة عن نفسه، أما  إذا کان ئیفا عند شخص فقیر الذي الیجب 

 . علیه دفع الزکاة أو یعّد من عیاالته ، فیجب علیه دفعها بنفسه

ال يجوز للسادة أن يأخذوا زکاة الفطرة من غیر  ـ 41المسألة 

 .السیّد

اُّمه أو من تجب فطرة الطفل الرئیع الذي يرتضع من  ـ 42المسألة 

مرئعة على من ينفق على اُّمه أو علی مرئعته ، وإذا أنفقوا على 
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الطفل من ماله الشخصي ، فالتجب فطرته على أحد ، ال على 

 .نفسه وال على غیره

ال تجب فطرة الجنود في المعسکرات و الثكنات أو  ـ 43المسألة 

تهم ، فلو في میادين الحرب على الدولة بالرغم من أنّها تتكّفل نفقا

 .توفّرت فیهم شرائط زكاة الفطرة وجب علیهم دفعها عن أنفسهم

إذا مات شخص بعد غروب لیلة عید الفطر وجب دفع  ـ 44المسألة 

فطرته وفطرة عیاله من ماله، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلك، و 

إذا توفّرت في عیاله شرائط وجوب الفطره فیجب علیهم دفعهاعن 

 .أنفسهم

يجب في زكاة الفطرة قصد القربة مثل زكاة المال،  ـ 45 المسألة

 .بانّه يعطي الفطرة إمتثاال ألمر هللا و طاعًة له

ال يصّح دفع الفطرة قبل شهر رمضان، أو في شهر  ـ 46المسألة 

رمضان قبل غروب الیوم اآلخر من الشهر ، و لكن لو أقرض الفقیر 

الفطرة التي وجبت  قبل شهر رمضان أو في أثناءه جاز له إحتساب

 .علیه في وقتها من ذلك الَدين

يجوز في زكاة الفطرة أن يعطي الطعام أو قیمته ،  ـ 47المسألة 

ولكن يجب اإلنتباه إلى أّن المالك في القیمة هو قیمة الشيء 

بحسب السوق الحرّة ، ال بحسب قیمة الجملة و التسعیر 

لفقیر بحیث أنه يجب أن يعطي مبلغاً ل: بعبارة اُخرى . الرسمي

 .يستطیع أن يشتري به تلك البضاعة من السوق
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الیجوز تأخیر دفع الفطرة من وقت الظهر في یوم  ـ 48المسألة 

وقت أداء الفطرة لمن یصلّي صالة العید هو قبل عید الفطر ؛ و 

وعلى هذا، إذا صلّى أحد صالة . اإلتیان بالصالة في يوم عید الفطر 

رته قبل صالة العید، وإذا لم يصّل صالة العید، العید يلزم أن يؤدّي فط

و إذا . فیجوز له أن يؤّخر أداءها إلى ظهر يوم العید أو یعزلها عن ماله

لم يؤدّ الفطرة ولم يعزلها عن ماله حین وجوبها ، فاألحوط أن ينوي ـ 

فیما بعد ـ إعطاء ما في الذّمة بقصد القربة إلی هللا ، من دون  أن 

 .القضاء ينوي األداء أو

إذا تلفت زكاة الفطرة التي عزلها فإن كان قد قصّر  ـ 49المسألة 

في إيصالها إلى الفقیر مع تواجد الفقیر فیجب علیه دفع عوئها، وإن 

لم يتمكّن من إيصالها إلى الفقیر ولم يقصّر في حفظها فال شيء 

 .علیه

یجب صرف زکاة الفطرة في نف  مصارف زکاة  ـ 51المسألة 

 .المال

***** 
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 األمر بالمعروف و النهي عن المنكر

 

يجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على کّل  ـ 1مسألة ال

 :شخص بالغ و عاقل ، بالشرائط التالیة

ـ أن یعرف اآلمر و الناهي المعروف و المنکر و أحکامهما و أحکام  1

 .األمر بالمعروف و النهي عن المنکر

أن یتیّقن بأّن من یرید أن یأمره أو ینهاه یقوم بترک أمر واجب أو  -2

 . فعل عمل محرّم

ـ أن يحتمل تأثیر األمر أو النهي ، سواًء كان التأثیر فورياً أو غیر  3

 .فوري، كامال أو ناقصاً، فإذا علم بعدم التأثیر إطالقاً  لم يجب

فلو علم أو ظّن أّن  ـ أن ال تكون في أمره ونهیه مفسدة و خسارة ، 4

أمره أو نهیه یؤدّي إلی إلحاق ئرر نفسي أو عرئي أو مالي مهّم 

علیه أو على بعض المؤمنین لم يجب علیه ذلك ، ولكن إذا كان 

المعروف و المنكر من االُمور األساسیة المرتبطة بحفظ اإلسالم 

والقرآن وإستقالل البلدان اإلسالمیة أو حفظ األحكام الضرورية 

سالم ، ال يجب اإلعتناء بالضرر بل يجب اإلقدام باألمر بالمعروف و لإل

 .النهي عن المنکر و بذل المال والنف  في هذا الطریق

لو حدثت بدعة في الدین ، وجب على الجمیع وخاصًة  ـ 2مسألة ال

 .علماء اإلسالم  إظهار الحّق وإنكار الباطل
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السكوت سیؤدّي إلى إذا احتمل إحتماال یعتنى به أّن  ـ 3مسألة ال

أن ينقلب المنكر معروفاً أو المعروف منكراً ، فالیجوز السکوت و یجب 

 .على الجمیع و خاصًة على علماء الدين إظهار الحقّ 

لو كان سكوت المفکّرین و علماء اإلسالم أو غیرهم  ـ 4مسألة ال

سببا لتقوية الظالمین أو تأيیدهم أو یوجب جرأتهم على سائر 

 .وجب إظهار الحّق وإنكار الباطلالمحرّمات 

لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب و بعضها ال ـ  5مسألة ال

يحتاج إلى إذن الفقیه و الحاكم الشرعي وبعضها اآلخر يحتاج إلى 

ذلك ؛ فالذي ال يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي هو األمر بالمعروف 

عتناء والهجر وترك باللسان والقلب وبالنصیحة أو اإلعراض وعدم اإل

و أما الذي یحتاج إلی إذن الحاکم الشرعي هو األمر . المراودة

بالمعروف والنهي عن المنكر باستخدام القوّة کالضرب والجرح أو 

إتالف األموال وأمثال ذلك ؛ ففي هذه الحالة ال يجوز ألي شخص 

 التوّسل بهذه االُمور بدون إذن الحاكم الشرعي و مالحظة األحکام و

 .الضوابط اإلسالمیة من قبل الفقیه الجامع للشرائط

 

***** 
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 المسائل المستحدثة

 البنوک و المصارف

الیحل أخذ الفائدة من البنوک إال إذا کان علی طبق  ـ 1المسألة 

القواعد الشرعیة و العقود اإلسالمیة، کالمضاربة و المزارعة و 

 .المساقاة و الشرکة و نحوها

الیجوز االقتراض من البنوک و المصارف إذا کان  ـ 2المسألة 

مشروطا بدفع الزیادة، إال إذا کان مطابقا للعقود اإلسالمیة و 

 .المعامالت الشرعیة، بحیث الیکون فیه الربا

لو یعلم اإلنسان بوجود المال الحالل و المال الحرام  ـ 3المسألة 

هو من المال في البنک و لکنه الیعلم بأن ما یأخذه من البنک هل 

 .الحالل أو الحرام، فال بأس بأخذه

یجوز إیداع المال في بنوک الکفار بشرط الحصول علی  ـ 4المسألة 

 .الفائدة

المقصود منها هنا هو أن الحوالة معاملة صحیحة ، و  ـ 5المسألة 

یدفع اإلنسان مبلغا من المال للبنک أو لشخص لیحوله بنف  

آخر في بلده أو بلد آخر، و یأخذ  المبلغ أو بما یعادله علی شخص

 .بإزاء ذلک عمولة معینة
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 الکمبياالت 

الكمبیاالت المتداولة في أسواق التجارة ال تعتبر لها  ـ 6المسألة 

مالیة كاألوراق النقدية، بل هي مجرد وثیقة إلثبات أن المبلغ الذي 

تتضمنه دين في ذمة موقّعها لمن كتبت باسمه ؛ و هي علی 

 :قسمین 

 .الکمبیاالت الحقیقیة ، و هي ما یعبّر عن وجود قرض واقعي-1

هي ما یعبّر عن وجود قرض صوري الکمبیاالت الصوریة ، و -2

 .واقع لهال

یجوز بیع الکمبیاالت الحقیقیة بأقّل ما تتضّمنه من  -7المسألة 

 .الدین الثابت في ذّمة المدین

 

 (الخلو)السرقفلية 

السرقفلیة هي حّق األولویة للمستأجر في قبال ما  -8المسألة 

یدفع من المال للموجر في أول األمر ؛ فالیجوز للموجر إیجار الملک 

 : و هذه المعامله صحیحة إذا تتوفّر الشروط التالیة. لغیره إال بإذنه

أن یکون ما یدفعه المستأجر معلوما عند الموجر و المسـأجر ، و 

، یکونان بالغین و عاقلین و رشیدیناملة ، و یرئی کالهما بتلک المع

 .و یعلمان معنی السرقفلیة و لوازمها

یجوز للمستأجر تسلیم السرقفلیة لشخص آخر ، في  -9المسألة 

قبال ما یأخذ منه ، سواء کان نف  المبلغ الذي دفعه للموجر ، أو 

 .أقل أو أکثر منه
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 عقد التأمين

، (الشركة أو الدولة)المؤّم ن التأمین وهو اتفاق بین  -11المسألة 

وبین المؤمَّن له  على أن يدفع المؤمَّن له للمؤّم ن مبلغاً معیناً 

شهرياً أو سنوياً نّص علیه في الوثیقة ، لقاء قیام المؤّم ن بتدارك 

و هذه . الخسارة التي تحدث في المؤمَّن علیه على تقدير حدوثها

 : المعاملة صحیحة مع توفّر الشروط التالیة

العقل و البلوغ و االختیار و عدم الحجر في طرفي المعاملة ، و تعیین 

المؤّمن علیه و تفاصیله ، و تعیین أقساط التأمین ، و تعیین بدایة 

زمان المعاملة و نهایته ، و تعیین کیفیة دفع األقساط الشهریة أو 

 .السنویة

لة یجوز للمؤّمن و المؤّمن له إجراء عقد المعام -11المسألة 

 .المذکورة بأیة لغة ، أو توقیع وثیقة التأمین بالکتابة

 أوراق اليانصيب

أوراق الیانصیب هي أوراق تبیعها شركة بمبلغ معین  -12المسألة 

، وتتعهد بأن تقرع بین المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً 

 . بعنوان الجائزة ؛ و هذه المعاملة محرّ مة و باطلة

إذا کان إعطاء المال بقصد االشتراک في مشروع  -13المسألة 

، و تُصرف المبالغ المأخوذة ( البقصد الحصول علی الجائزة)خیري 

في المشاریع الخیریة ، و یکون دفع المبلغ الذي یعتبر جائزة بإذن 

کّل المشارکین ، و یکون األمر وائحا و معلوما عند الجمیع ؛ فال مانع 

 .من ذلک



 206 

 التلقيح الصناعي

يجوز تلقیح الزوجة بنطفة زوجها بشرط أن تکون  -14المسألة 

و الیجوز تلقیح المرأة بنطفة الرجل . المقّدمات له مشروعة و مباحة

 . األجنبي

الولد الذي یولد بتلقیح المرأة بنطفة زوجها یکون  -15المسألة 

طاهرا و حالال و یلحق بهما و یثبت بینه و بینهما جمیع أحکام 

 .النسب

 ریح و الترقيعالتش

یجوز تشریح بدن المیّت المسلم للمقاصد الطبّیة إذا  -16المسألة 

 :تتوفّر الشروط التالیة 

إذا کان المقصود من التشریح تحقیق الدراسات العلمیة -1

لمعرفة القضایا الطبّیة لنجاة المسلمین من األمراض المهلکة ، 

  .بحیث الیمکن الوصول إلی هذا الهدف إال بالتشریح

 .إذا الیوجد بدن میّت غیر مسلم لغرض التشریح-2

 .إذا التتجاوز عملیة التشریح الحّد الضروري-3

یجوز الترقیع ، سواء کان بعضو من أعضاء بدن المیّت  -17المسألة 

أو الحي ؛ أما إذا کان المیّت مسلما ، فالیجوز قطع عضو من أعضاء 
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حیاة مسلم أو حفظ بدنه إللحاقه ببدن الحي ، إال إذا توقف حفظ 

 .علی ذلک( کالعین و أمثالها)عضو مهّم منه 

یجب دفع الدیة عند قطع عضو من أعضاء المیّت  -18المسألة 

علی القاطع في جمیع الفروض ، سواء أوصی بذلک المیّت قبل 

وفاته ، أو کان بإذن أولیائه بعد وفاته ؛ إال إذا رئي أولیاء المیّت   

 .نازلوا عن حّقهم في أخذ  الدیةبقطع العضو من بدنه و ت

یجوز قطع عضو من بدن إنسان حّي للترقیع ،  -19المسألة 

 :بالشروط التالیة 

 .إذا توقف حفظ حیاة مسلم  علی ذلک -1

 .إذا الیضرّ قطع ذاک العضو بحیاة صاحبه-2

 .إذا کان صاحب العضو رائیا بذلک من دون إکراه و إجبار-3

یجوز التبرع بالدم لمریض محتاج إلیه، سواء کان  -21المسألة 

 . مسلمان أو کافرا ، رجال أو مرأة

***** 
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 البيئةأحکام 

و . یحرم هدم البیئة، ألنه یوجب زوال الحرث و النسل ـ 1المسألة 

ألجل هذا یحرم هدم الغابات و المراعي و المزارع، و أّی عمل یؤدّي 

 . إلی فساد األرض أو جوّها

یجب علی کّل مکلّف أن یسعی للحفاظ علی موارد  – 2المسألة 

 .البیئة التي تتوقّف علیها حیاة االنسان و بقائه علی وجه األرض

نوصي بترک شرب الدخان للحفاظ علی الصّحة و  – 3المسألة 

اّما شرب الدخان في األماکن المسقوفة إذا یوجب اإلئرار . السالمة

 .جب اجتنابهبالغیر فهو محرّم شرعا و ی

غرس األشجار هو من المستحبّات المؤکّدة في  – 4المسألة 

 .الشریعة االسالمیة و یوجب األجر و الثواب عند هللا

یجب علی الدول و الحکومات السعي للسیطرة علی  – 5المسألة 

، التي توجب اإلئرار (غازات الدفیئة) غازات االحتباس الحراري

 .بطبقة األوزون في جوّ األرض

 –کما ورد في الحدیث الشریف  –النظافة من اإلیمان  – 6 المسألة

فتوسیخ المنازل و محاّلت العمل و األماکن العاّمة ینافي اإلیمان 

 .الحقیقي

 .االئطرار الیجوز قطع األشجار، اال عند الضرورة و – 7المسألة 
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للحفاظ علی سالمة البیئة، یجب علی الدول و  – 8المسألة 

الحکومات السعي قدر اإلمکان إلنتاج الطاقة الکهربائیة من مصادر 

الطاقة النظیفة، کالتوربینات الریاحیة، و الطاقة الشمسیة، و 

 .التوربینات المائیة

یجب علی المسئولین و عاّمة الناس السعي للحفاظ  – 9المسألة 

ل علی الهواء النظیف، و الیجوز أّی عمل یؤدّي علی الغابات، للحصو

 .إلی اإلئرار بها

کما أنّه یحرم . الیجوز الصید في المواقع الممنوعة – 11المسألة 

الصید بشکل عاّم في غیرالمناطق الممنوعة أیضا إذا کان الهدف 

 .منه التسلیة

 و الحمد هلل رب  العالمين

***** 
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