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املقدمة
احلمد هلل قاصم اجلبارين ومبيد الظاملني ،وأفضل الصلوات وأزكى التسلليتت ىلل
حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين ..سلاة اللور
املبعوثني رْح ًة للعاملني رسول اهلل ّ
وسفن النجا ومصابيح الدجى وحبل اهلل املتني ورصاطه املستقيم..
وبعد..

أللح ىللينلا مجل ا ملن العللت
اهلل األىلظم صلوات اهلل ىلليه وأرواحنا فداه ..إنّله مللا ّ
األفاضل واملؤمنني األتقيا بإصدار رسالتنا العملية يف العباةات واملعامالت ليسللل

 [ ...املقدمة ]...

ْحوة العاميل الفقري إىل رْحة ربه وتسديد ول ِّي ِه القلامم بقيلة
حممد مجيل ّ
يقول العبد ّ

ىلليلم مؤونة الرجوع إىل فتاوانا الشلرىلية ،فاستجبنا لطلبلم املبارك ،وقمنا بلالتعلي
ىل رسالة آية اهلل احلجة املريزا ىليل الغروي

م تغيرينا ملواض اخلالف منلا بلت

يؤةي إليه نظرنا ،وقد حذفنا وأضفنا ملا ينبغلإ إضلافته الا ينلوق أقلر إىل نفل
املؤمنني حلاجتلم إليلا ،فأصبحت هلذه الرسلالة الشللريفة مطابقلة لفتاوانلا ،وقلد
سميناها «وسيلة املتقني يف أحنام س ِّيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين

» ..سلاملني

والسداة ،نبتغإ بذلك القربة إىل اهلل تعلاىل وإىل امملام صلاح
املوىل تعاىل التوفي
ّ
وىلجل اهلل تعاىل َفرجه الشلريف.
العرص والزماق أرواحنا لرتا مقدمه الفدا ّ ،

حممد مجي ْحود ِ
العاميل
َ
ّ َ
5

الرحي ِم
بِ ْس ِم ا ِ
الر ْْح ِن َّ
هلل َّ

إن العم هبذه الرسالة الشـريفة (وسيلة امل َّتقي يف
َّ
رسلي وأه بيته الطاهرين سالم
أحكام س ِّيد امل َ

اهلل عليهم) ٍ
للذمة ،إن شاء اهلل تعاىل.
جمز
ٌ
ومربئ َّ
كلب بق َّية اهلل األعظم احل َّجة القائم
وعج اهلل تعاىل فرجه الشـريف)
(أرواحنا له الفداء َّ

حممد َمجي َْحود
عبده َّ

 [ ...كتاب التقليد ]...

كتاب التقليد
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الرحي ِم
بِ ْس ِم ا ِ
الر ْْح ِن َّ
هلل َّ
حممد وآله
رب
َ
العاملي ّ
احلمد هلل ّ
والسالم عىل نب ّينا ّ
والصالة ّ
الّشيعة امسالم ّية املقدَّ سة ىل قسمني :منلا ما يرجل إىل
األحنام املوجوة يف ّ
األصول ،ومنلا ما يرج إىل الفروع.

 [ ...كتاب التقليد ]...

الطاهرين

أ ّما ما يرج إىل أصول الدين فلال ينتفلى فيله بالتقليلد؛ بلل املطللو فيله هلو
االىلتقاة اجلزمإ واليقني ،فمورة التقليد ينحصللر يف األحنلام الشللرىلية الفرىليلة
فقط ةوق غريه من أصول الدين وبقية امىلتقاةات.
ٍ
(مسألة :)1جي ىل ّ
تنجز ىلليله ملن
كل من َّلف التصدّ ي للخروج ىلن ىللد ما ّ
التنللاليف الواقعيللة الوجوبيللة أو التحريميللة ،والطري ل إىل كلللك  -غالب ل ًا  -هللو
االجتلاة ،أو التقليد ،أو االحتياط ،ومن َّ
يتعني ىلليله التقليلد أو
تعذر ىلليه االحتياط ّ
االجتلاة.
ومورة التقليد إنَّت هو يف األحنام الفرىل َّية العمل َّيلة غلري الضللرور َّية ،وال جيلوز
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التقليد يف اليقينيات امىلتقاة َّية والرضوريات الدين َّية القطع َّية؛ إك يعترب فيلا امكىللاق
املسمى بلالظ ِّن
القلبإ وهو غري الزم يف التقليد ،إك ينفإ فيه الظن القامم ىل الدليل َّ
املعترب.
(مسألة :)2املراة باملن َّلف هو من بلغ مرتبة التنليف الشللرىلإ ،ويبللغ املن َّللف
هذه املرتبة بأحد أمور هإ اآلتية:

(األول) :إنبات الشعر اخلشن ىل العان َِة وهإ منبت الشعر فوق قبل املرأ وك َك ِر

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الرجل ومن جانبيه ،وهو أمار ملمة ىلل البللو ىلنلد الرجلل وامللرأ  ،وال ىللرب
بالشعر اخلفيف أو الزغ وهو أول ما يبدو من صغار الشلعر ،كلت ال ىللرب بشلعر
امبط؛ ويتم َّيز الرجل ىلن املرأ بشعر الوجه ىلند الرجل لوروة الروايات املستفيضلة
يف كلك منلا صحيحة ْحز بن ْحراق ىلن اممام أيب جعفلر
جعفر

قلال " :سلألت أبلا

قلت :متى جي ىل الغالم أق يؤخذ باحلدوة التامة ويقام ىلليله ويؤخلذ

هبا؟ فقال :إكا خرج ىلنه اليتم وأةرك ،قلت :فلذلك ّحد يعلرف؟ قلال :إكا احلتلم،
وبلغ مخس ىلشلر سنة ،أو أشعر أو أنبت قبل كللك أقيملت ىلليله احللدوة التاملة،
وأخذ هبا وأخذت منه ".
(الثاين) :خروج املنإ ،سوآ ً كاق بامحتالم أو بدونه ولو يف حال اليقظة.
(الثالث) :إكتل مخس ىلشلر سنة قمر َّية ىلنلد اللذكر ،وأ َّملا ىلنلد األن لى فتبللغ
بإكتل تس سنني قمر َّية ،وإكتل مخس ىلشلر سلنة لللذكر مشللروطة بعلدم ققل
األو َللني متقلدِّ مني ىلل األملر
إنبات الشعر اخلشن أو امحتالم وإالَّ فلإق األملرين َّ
ال الث ىلند الرجل ،بخالف املرأ فإق إكتهلا التس سنني هو أول مرحلة يف بلوغلا،
وال ىلرب بإنبات الشعر اخلشن ىل ىلانتلا ما مل تبللغ التسل ْ ،
وإق كلاق االحلوط يف
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هذه احلالة العمل بالتناليف الشلرىل َّية إىل ْ
أق تبلغ التس .

ٍ
واحد منللا ينلوق
ىلالمات بدلية ختيري َّية ىل البلو ؛ بمعنى أق ظلور
وهذه األمور
ا
ٍ
واحد منلا قق قبل اآلخر أ ِخ َ
لذ بله ،وإكا شلك املن َّللف يف
فأي
أمار ً ىل البلو ُّ ،
قق واحد ٍ منلا فاألصل ىلدملا ،ولو شك يف اخشيشاق الشعر كاق األصل العلدم
ٍ
حينئذ ىل البلو .
املنإ والعمر ،فال يبنى
 -أي ىلدم كونه خشن ًا  -كت هو كذلك يف ّ

فإكا بلغ امنساق مرتبة التنليف ،وج ىلليه تطبي أحنام الشللريعة وتناليفللا
ىل أىلتله بأحد األمور ال الثة :امجتلاة أو التقليد أو امحتياط.
واملراة باالجتلاة ،هو استنباط األحنام الشلرىلية الفرىلية من أةلتلا التفصليل َّية،
وهو من الواجبات النفاميلة ،وامللراة بالنفلامإ :هلو الواجل اللذي يسلقط ىللن
اآلخرين بامت ال َم ْن به النفاية العلم َّية طبق ًا للّشوط املقرر املعمول هبلا يف الوسلط
واحلنمة ؛ وإكا تركه مجيعلم استح ّ اجلمي العقا َ ىل تركه.
ومتجزئ ،فلاملط َل هلو اللذي يلتمنن ملن اسلتنباط
واملجتلد ينقسم إىل مط َل
ّ

 [ ...كتاب التقليد ]...

العلمللإ الشلليعإ املسللتقا مللن األخبللار الشلللريفة الللوارة ىلللن معللدق العلللم

األحنام يف مجي األبوا الفقلية ،واملتجزئ هو الذي يتمنن منه يف بعض الفلروع
واألبللوا مللن ةوق الللبعض اآلخللر ،والقسللتق يشللرتكاق يف وجللو العمللل بللت
استنبطاه من األحنام ،إالّ ّ
املتجزئ جي ىلليه التقليد أو االحتيلاط يف ملا
أق املجتلد
ّ
ال يتمنن من استنباط حنمه ةوق املجتلد املطل فيحلرم ىلليله التقليلد وجيلوز لله
امحتياط ىلم ً
ال بأحوط األقوال.
واملراة بالتقليد :هو تطبي العملل اىللتتة ًا ىلل رأي املجتللد اللورع ،ملن ةوق
املطالبة بالدليل ىلليه.
(مسألة :)3جي تع ّلم األحنام يف املسامل التإ يبت َ هبا املن َّللف حسل ىلاةتله،
ْ
أق يتع ّل َم أجزا العباةات ،وشللرامطلا ،وتوابعللا ومقلدمااا ،وينفلإ أق
كت جي
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يعلم إمجاالً أق ىلباةاته جامعة ملا يعترب فيلا من األجزا والشلرامط ،وال يللزم العللم
تفصي ً
ال بذلك ،وإكا ىلرضت له يف أثنا العبلاة مسلألة ال يعلرف حنمللا جلاز لله
العمل ىل بعض االحتتالت ،ثم يسأل ىلنلا بعد الفلرا  ،فلإق تبينلت لله الصلحة
اجتزا بالعمل ،وإق تبني البطالق أىلاةه.
بلالرجوع إىل رسلالته
(مسألة :)4يمنن للمق ِّلد قصيل فتو املجتلد الذي ق ّلده ّ
بالستع منه مبارش ً .
التإ صنّفلا لبياق آرامه بعد إحراز ّأّنا رسالته ،كت يمنن كلك ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وكذلك ي بت بإخبار الب ّينة ،والب ّينة هإ :شلاة ىلدلني ّ
بأق املجتللد أفتلى بنلذا،
بل ي بت بإخبار الواحد ال قة أيض ًا.
(مسألة :)5إكا ىلمل العامإ ىلم ً
ال ملن ةوق تقليلد وال احتيلاط حنلم ببطالنله؛
وىلدم جواز االجتزا بعمله يف مقام االمت ال ،إالّ ْ
أق يعلم بمطابقته للواق أو لفتو
املجتلد الذي جي تقليده فع ً
ال.
الزملاق؛
(مسألة :)6إكا مات املجتلد ،ومل يعلم املق ِّلد بموتله إالّ بعلد برهلة ملن ّ
ِ
يتعني تقليلده ىلليله
حن َم ببطالق ىلمله إالّ يف ما واف الواق أو فتو املجتلد الذي ّ
كت تقدّ م يف املسألة السابقة.
(مسألة :)7ال فرق يف جواز االحتياط بني ما إكا اسلتلزم التنلرار أو مل يسلتلزمه؛
كت يف موارة العلم اممجايل بوجو أحد الفعلني أو األفعال ،كت لو مل يعلم املن َّللف
أق وظيفته اممتام يف الصال أو القصلر ،أو ّ
ّ
أق الفامت منه الظلر أو املغر وهنلذا،
ّ
فإق االحتياط فيه يستلزم التنرار يف العمل ،بخالف ما إكا احتمل وجو أمر زاملد
واج ٍ
ٍ
واحلد ِ
ٍ
ىل ما يعلمه من األجزا ّ
لد مللا
بعملل
فإق االحتياط فيه يقتيض امتيلاق
حيتمل وجوبه ،فال تنرار يف االحتياط يف م له ،كت ال َف ْر َق يف جواز االحتياط بني ملا
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يقتيض الرتك؛ كدوراق احلنم بني احلرمة وغري الوجو  ،وبني ملا يقتضللإ الفعلل

كدوراق احلنم بني الوجو وغري احلرمة.
(مسألة :)8تقدّ م ّ
أق الطري للخروج من ىللد التنليف هو االجتلاة أو التقليلد
يتعني ىلليله التقليلد أو االجتللاة،
أو االحتياط ،فإكا مل يتمنّن املن َّلف من االحتياط ّ
كت لو ةار األمر بني الوجو واحلرمة؛ لعدم التمنّن يف م له من االحتياط ،وكذلك
تعّس ىل العا ّمإ تشخيص موارة االحتياط ملعارضلته مل االحتيلاط
احلال فيت إكا ّ
من جلة أخر ؛ كاالحتياط بامتياق بالتسلبيحة ثلالم ملرات ىلنلد ضلي الوقلت
بحيث يستلزم وقوع مقدار من الصال خارج الوقلت ،أو مل يلتفلت إىل ملا يقتضليه
االحتياط كانحصار املا باملستعمل يف رف احلدم األكربّ ،
فإق االحتيلاط بالتوضلؤ
أو االغتسال به ال ينفإ يف مقام اممت ال ما مل يضف إليه التيمم أيض ًا.
منها :البلو  ،والعقلل ،واميلتق ،واللذكور  ،واالجتللاة ،واحليلا  ،والعداللة،
ٍ
تفصيل يأيت ْ
إق شا اهلل تعاىل.
واألىللمية ىل

 [ ...كتاب التقليد ]...

(مسألة :)9يشرتط يف مرجع التقليد أمور:

ومنهاْ :
الزنا ،وأق ال يقل ضبطه ىلن املتعارف.
أق ال ينوق متو ِّلد ًا من ّ
إق من شلرامط جلواز التقليلد ْ
وككر صاح العرو رْحه اهلل تعاىلّ :
أق ال ينلوق
مقبِ ً
ال ىل الدنيا ،وطالب ًا هلا ،وهو الظاهر ىلنلدنا أيضل ًا سل َّيت وأ َّق التوقيل الشللريف
العسنري
الصاةر ىلن موالنا اممام
ّ

النلإ ىللن طلل اللدنيا
هو يف صدة بياق ّ

والسري يف رك املخالفني ،فمن رك مراكبلم ملن فقللا الشليعة َحلر َم تقليلده أو
أخذ معامل الدين منه؛ لذا يعترب كلك شلرط ًا زامد ًا؛ إالّ أنّه مواف للسس العامة ،فلال
العسنري
حممد
ّ
غبار ىلليه ،قال اممام أبو َّ

( :فأ َّما ملن كلاق ملن الفقللا صلامن ًا

لنفسه ،حافظ ًا لدينه ،خمالف ًا هلواه ،مطيع ًا ألمر مواله ،فللعوام ْ
أق يقللدوه ،وكللك ال
ينوق إالَّ بعض فقلا الشيعة ال ك ُّلللم ،فلإق ملن ركل ملن القبلامح والفلواح
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مراك ىللت العامة فال تقبلوا منلم ىلنَّا شليئ ًا وال كراملة ،وإنَّلت ك لر التخلليط فليت
يتحمل ىلنَّا أهل البيت لذلك ،ألق الفسقة يتحملوق ىلنَّا فيحرفونله بلأ ه جلللللم
َّ
ويضعوق األشيا ىل غلري وجلللا لقللة معلرفتلم ،وآخلروق يتعملدوق النلذ
ىللينا.)..
واملراة بالركو مراك العامة هو القلول بلت يعتقلدوق ملن هرطقلات وأكاكيل
وتشنيك بمعاجز وكرامات وىلقاملد وظالملات وفقله وشلعامر أهلل البيلت
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وينافحوق ىلنلا لريىض املخالفوق ىلنلم وليتقربوا زلفى إلليلم ،وللو مل ينونلوا ملن
سنخلم وطينتلم ملا كانوا مالوا إليلم وّنلوا من معينلم ،قال تعاىل﴿ق ْل كلل َي ْع َملل
َىل شاكِ َلتِ ِه﴾.
الرجلوع إىل املجتللد
(مسألة :)10إكا مات مرج التقليد؛ وجل ىلل مق ِّلديله ّ
احلإ البقا ىل تقليد املجتلد امليت جاز للمق ِّلد البقلا ىلل
احلإ األىللم ،فإكا أجاز ّ
ّ
كملن ىلملل
الرجوع إىل احلإ يف كلك كاق َ
فمن ىلمل بفتو امليت من ةوق ّ
تقليدهَ ،
من غري تقليد ،وىلمله باطل إال إكا َّ
متشى منه قصد القربة.
صحة العمل ىلل التقليلد  -يف غلري َملن يعملل
(مسألة :)11ال َف ْر َق يف تو ُّقف ّ
صحة ىلباةاته يف نفسه كلت
باجتلاةه أو االحتياط  -بني البالغ والصبإ املم ِّيز بنا ً ىل
ّ
هو األقو  ،فلو أتى بعباةاته من ةوق تقليد؛ مل جيتزأ به يف مقام االمت ال املستح يف
ح ّقه ،كت أنّه لو ق ّلد جمتلد ًا ثم مات مق َّلده ،جاز لله البقلا ىلل تقليلده ،وكلذلك ال
الصور كت يأيت ْ
إق شا اهلل تعاىل.
جيوز له العدول ىلنه إىل غريه إال يف بعض ّ
(مسألة :)12ال جيوز العدول من املجتلد احلإ ِ
اجلام لشلرامط التقليد إىل غلريه
ّ
اّن ال جتتم فيه الشلرامط التإ منلا األىللمية .نعم ،جيوز العلدول ملن تقليلد غلري
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اجلام للشلرامط إىل َمن استجمعلا؛ بل جي ىلليه كلك ،كلت للو أراة العلدول ملن

غري األىللم إىل األىللم.
ثم وجد من هلو
(مسألة :)13إكا ق ّلد َمن يقول بحرمة العدول حتى إىل األىللمّ ،
أىللم من املجتلد الذي يق ِّلد؛ وج العدول إىل األىللم.
(مسألة :)14ال جيوز تقليد امليت ابتدا ًا ،واألقو جواز البقا ىل تقليلد امل ْيلت
بال فرق بني املسامل التإ ىلمل هبا أو مل يعمل هبا ،وال بني ما نسليلا وما مل ينسلا.
(مسألة :)15املدار يف جواز البقا ْ
أق ينوق املق ّلد اّن وجل ىلليله تقليلد امليلت
حال حياته؛ محرازه استجتىله الشلرامط املعت ََرب يف التقليد التإ منللا :كونله أىلللم
سوا ق ّلده حال حياته أم مل يق ّلده.
احلإ؛ جاز لله العلوة إىل تقليلده
(مسألة :)16إكا ىلدل ىلن تقليد امليت إىل تقليد ّ
(مسألة :)17ال جيوز العدول من احللإ إىل احللإ إكا كلاق املعلدول ىلنله أىلللم،
وجيوز فيت إكا كانا متساويني ،بال ْفر ٍق يف كلك بني املسامل التإ ىلمل هبلا أو مل يعملل

 [ ...كتاب التقليد ]...

ىلند تساوهيت يف الفضيلة ،أو أىللم ّية امليت؛ بنا ً ىل جواز البقا ىل تقليد امل ْيت.

هبا.
(مسألة :)18جي تقليد األىللم ىلند العلم اممجايل باملخالفة بينله وبلني غلريه يف
األحنام التإ يبتيل هبا املن َّلف ىلاة ً .
(مسألة :)19إكا تساو املجتلداق يف العللم والتقلو والفضليلة " ويلراة ملن
الفضيلة هو ىلرفاق أهل البيلت

وامقلرار بمعلاجزهم وأ ارهلم وظالملاام

ومللواال اوليللاملم ومعللاةا أىلللداملم " ومل تع َلللم املخالفللة بيللنلت  -أي تسللاويا يف
ختري بينلت ،وإكا مل يتساويا بالعلم والفضيلة ،بل كلاق
األىللمية والفضيلة واحتتهلا ّ -
ٍ
حينئلذ بيلنلت مللت أمنلن ،و َّإال
أحدمها أىللم واآلخلر كلاق أتقلى وأورع ،احتلاط
فليعمل بقول من كاق أقر إىل الواق  ،وفتواه بعيد ىللن حظلو اللنفس األ َّملار
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بالسو .
املعلني
(مسألة :)20إكا تر ّةةت األىللمية بني شخصني حيتملل أىللميلة أحلدمها ّ
تمل األىللمية ةوق َمن ال قت ََمل األىللمية فيه.
تعني تقليد حم َ
ةوق اآلخرّ ،

ٍ
حإ
(مسألة :)21إكا مات املجتلد ،مل جيز البقا ىل تقليده إالّ بالتقليد من جمتلد ٍّ

يفتإ بجواز البقا ىل تقليد امليت أو بوجوبه.

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)22ي بت اجتلاة املجتللد أو أىللميتله ِ
بلالعلم الوجلداي ،كلت إكا كلاق
املق ّلد من أهل اخلرب  ،و َىللِ َم باجتلاة ِ
جمتل ٍد أو أىللميتله حسل وجدانله وا ّطالىلله،
وكذلك ت بت بشلاة ىلدلني من أهل اخلرب ّ ،
وبالشياع املفيلد للعللم أو االطمئنلاق،
ٍ
ٍ
واحد ثقلة بلذلك ،باىلتبلار كلوق املسلألة ملن
شخص
وإق كاق الظاهر كفاية إخبار
بأي طري ٍ
ىلقالمإ حصل.
املوضوىلات اخلارجية التإ ت بت ّ
ٍّ
(مسألة :)23إكا ةارت األىللمية بني ِ
جمتلدَ ين و َىللِ َم باملخالفة يف الفتلو بيلنلت،
ومل جيد طريق ًا إىل قصيل العلم بأىللميلة أحلدمها ،وال ب ّينلة يف ال َب ْلني؛ وجل ىلليله
االحتياط بني الفتويني ْ
ختري بينلت يف حال تسلاوهيت يف الفضليلة
إق أمننه كلك ،وإالّ ّ
 ،وللو كلاق أحلدمها مظنلوق

والتقو والعرفاق بأهل بيت العصلمة والطللار

تعني األخذ بقوله بالشلرط املتقلدِّ م اللذي أسسلناه ىلل ضلو
األىللمية أو حمتمللا ّ
األةلة.
(مسألة :)24إكا ةارت األىللمية بني جمتلدَ ين ،وال طري إىل إحرازها يف أحدمها
ال بالعلم وال بالبينة من ةوق ْ
ختري بينلت ،واألقلو وجلو
أق يعلم باملخالفة بينلتّ ،
إختيار األتقى واألىلرف بمقام احلجج الطاهرين

.

(مسألة :)25اجلاهل ىل قسمني :مقصلر ِ
وقارص.
ا
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والسؤال ،وكاق يمننله رفل جللله
واجلاه املقصـر هوَ :من قصلر يف الفحص ّ

متعمد ًا وبقإ ىل جلله.
والسؤال  -ولننّه تركلت ّ
هبت  -أي بالفحص ّ
والقارص هو :الذي فحص ،وسأل ىلن حنمه ،لننَّه مل يصل إىل الو اق ؛ مسلتند ًا
حجة شلرىل ّية خمالِفلة للواقل  ،أو مل يلتمنّن ملن
كمن قامت ىلنده ّ
إىل ىل ْذ ٍر يف كلكَ ،
والسؤال أص ً
ال.
الفحص ّ

(مسألة :)26املعروف بطالق ىلمل اجلاهل املقصلر ْ
وإق كلاق مطابِقل ًا للواقل أو

لفتو من جي ىلليه تقليده فع ً
ال ،ولن َّن الظاهر لنا هو ىلدم البطالق إكا كلاق ىلملله
مطابق ًا للواق أو لفتو من جي تقليده ألق املطلو حقيقل ًة هلو مطابقلة الواقل ،
املصوبة.
فالعمل املطاب له ال وجه لبطالنه إال ىل قول
ّ
واألقو ىلدم ال َف ْرق بني اجلاهلل املقصللر امللتفلت وغلري امللتفلت ،وبلني اجلاهلل
بالصحة ،وامللدار يف
بحس الواق فإكا اننشف مطابقة ما أتيا به للواق فلو حمنو ام ّ
اننشاف كلك هو املطابقة للواق أو لفتو َمن جي تقليده فع ً
ال.

 [ ...كتاب التقليد ]...

ا
القارص يف ّ
باطلل وال جيتلزأ بله يف مقلام االمت لال ،وأ ّملا
أق ىلمللت بحس الظلاهر

(مسألة :)27املراة باألىللم َم ْن ينوق أىلرف بالقواىلد وامللدارك للمسلألة وأك لر
اطالىل ًا لنظامرها وللخبار وأجوة فل ًت للخبار الشلريفة وأك ر خرب ً باجلم بينلا.
واحلاص  :إق املراة من األىللم هو َمن كاق أقلو يف ر ّة الفلرع إىل األصلل ،وأملتن
وأجوة استنباط ًا واستنتاج ًا للحنام ملن مباةمللا؛ واملرجل يف تعيينله أهلل اخللرب
واالستنباط.
(مسألة :)28جي الفحص ىلن األىلللم األورع ىلل األحلوط ،وحيتلاط زملن
الفحص بالعمل ىلرب العمل بأحوط األقلوال ،وإكا مل يقلدر ىلل االحتيلاط ،يعملل
يتخري املن َّلف زمن الفحص يف تقليلد ملن يشلا
بقول األورع ،فإكا مل يتوفر األورع َّ
ان يلدور احلتتل األىللم َّيلة بيلنلم ،بشللرط أق تتلوفر يف هلؤال رشوط الفقاهلة
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ومواصفااا التإ ككرناها سابق ًا.
(مسألة :)29جي التقليد ىل َمن مل يبلغ مرحلة االجتللاةْ ،
وإق كلاق ملن أهلل
العلم والفضيلة ،كت ال جيوز للعامإ ْ
أق يق ّلده.
(مسألة :)30األقو ىلندنا َّ
أق العدالة ىلبار ىلن ملنة نفسان َّية باىل ة ىل التقلو
والورع ،وحسن الظاهر طري ا إىل تلك امللنة.
وت بت العدالة بت ي بت به االجتلاة واألىللمية؛ من شلاة ىلدلني ،والشياع املفيد
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

للعلم واالطمئناق ،ونحو كلك.
(مسألة :)31إكا ق ّلد جمتلد ًا جييز البقا ىل تقليد امليت ،جاز له البقا ىلل تقليلد
املجتلد امليتْ ،
وإق كاق كلك امليت ير حرمة البقا ىلل تقليلد امليلت فيبقلى ىلل
تقليده يف مجي املسامل إالّ مسألة حرمة البقا ىل تقليد امليت.
(مسألة :)32إكا طرأ ىل املجتلد ما يوج افتقلاةه بعلض الشللرامط كلذها
العدالة أو العقل أو نحومها؛ وج ىل املق ّلد العدول إىل غريه من األحيلا شللرط
ْ
أق ينوق جامع ًا للشلرامط.
(مسألة :)33يف املستحبات واملنروهات واملباحات :إكا أتى هبا بتللك العنلاوين
 أي بت ّأّنا مستحبات شلرىل ًا  -وج فيلا التقليد أيضا ،نعم إكا أتى هبا ال بعنلواقّأّنا مستحبات شلرىل ًا ،أو تركلا كذلك؛ فال حاجة فيلا إىل التقليد؛ ممناق امتيلاق
هبا رجا ً  ،أو تركلا كذلك.
مأق ّ
(مسألة :)34إكا اط ّ
حمرم ًا ،وتلر ّةة يف كونله واجبل ًا أو
أق الفعل الفالي ليس َّ
منروه ًا أو مستحب ًا ،مل جي فيه التقليد ،بل جاز ْ
أق يأيت به رجا كونه جامز الفعل أو
ّ
اطمأق بعدم وجو ىلمل ،وتر ّةة يف حرمته أو كراهته أو إباجته؛ فلله
الرتك ،كت إكا
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ْ
أق يرتكه برجا املبغوضية من ةوق حاجة إىل التقليد.

احللإ إكا ىللدل ىللن الفتلو إىل
(مسألة :)35حيرم البقلا ىلل تقليلد املجتللد
ّ
التوقف أو الرت ّةة ،وجي ْ
أق يعدل إىل األىللم بعد كلك املجتلد أو حيتلاط ،وكلذلك
احلال إكا تر ّةة أو تو ّقف يف الفتو ابتدا ً .
صلح
ثم ظلر بعد كلك أنّه ىلملرو؛
ّ
(مسألة :)36إكا ق ّلد شخص ًا معتقد ًا أنّه زيدّ ،
تقليده ْ
إق كاق ىلمرو أىللم ،أو كانا متساويني يف العلم.
ثلم التفلت إىل أنّله لليس
(مسألة :)37إكا ق ّلد شخص ًا باىلتقلاة أهليتله للتقليلدّ ،
كذلك ،وج ىلليه العدول إىل َمن هو ا
أهل للتقليلد ،وحلال أىلتلله التلإ أتلى هبلا
حس تقليده األول حال أىلتل اجلاهل الذي مل يق ّلد ،وإكا ق ّلد األىللم ،ثم صار بعد
كلك غريه أىللم ،وىللم باملخالفة بينلت يف الفتو  ،وج ىلليله العلدول إىل األىلللم
(مسألة :)38إكا ّ
شك يف موت مق َّللده ،أو تبلدّ ل رأيله أو طلرأ ملا يزيلل أهليتله
للتقليد ،بنى ىل العدم ،ويبقى ىل تقليده.

 [ ...كتاب التقليد ]...

الفعيل.

(مسألة :)39إكا ّ
شك يف مقدار أىلتله التلإ أتلى هبلا ملن غلري تقليلد ،ومل يعللم
أق يق ّلدَ ه يف تللك األىللتلْ ،
موافقتلا لفتو املجتلد الذي كاق جي ىلليه ْ
فلإق كلاق
ٍ
ّ
وشك يف الزامد ىلليه ،وج ىلليه
مقدار منلا م فتو كلك املجتلد،
يعلم بمخالفة
القضا باملقدار املتي َّقن الذي يعلم بمخالفته م الفتلو امللذكور  .وأ ّملا إكا مل يعللم
باملخالفة ،بل احتمل املطابقة؛ فاألحوط األوىل قضا املقدار الذي يعللم معله بلرا
كمتهْ ،
وإق كاق األقو ىلدم وجو القضا ىلليه.
(مسألة :)40إكا ىللم ّ
أق أىلتله املأيت هبا كانت ىلن تقليد ،ومل يعلم ّأّنا كانت ىللن
تقليد صحيح أو فاسد ،ففيه تفصيل؛ ّ
ألق ّ
الشلك يف كللك قلد يرجل إىل الشلك يف
صحة االستناة إىل فتو املجتلد اجلام لشلرامط التقليد ،وأنّه هلل كلاق ىلل طبل
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املوازين الشلرىلية ،أم كاق مستند ًا إىل هلو نفسله ورغبتله ،ففلإ هلذه الصلور ال
ترتت آثار الصحة ىل تقليده ،أىلنإ حرمة العدول ىللن تقليلد املجتللد ،أو جلواز
البقا ىل تقليده إكا مات.
الشك يف ّ
وقد يرج إىل ّ
أق املجتلد الذي ق ّلده هل كاق جامعل ًا لشللرامط التقليلد
أم ال ،ويف هللذه الصللور ال جيللوز ْ
أق ير ّت ل ىلليلله األثللراق املللذكوراق يف الصللور
املتقدِّ مة؛ بل جي ىلليه الفحص ىلن استجتىله للشلرامط.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وبالنسبة إىل أىلتله فت كاق منلا مطابق ًا للواق  -كت لو ىلملل باالحتيلاط أو أتلى
باملشلنوك الوجلويب رجللا ً  -فلال نقلص يف ىلمللله ،وال جيل ىلليله امىلللاة  ،وال
القضا .
والركوع ونحومها ،وجبلت
وما ىللم بمخالفتلا للواق يف األركاق كت يف ال ّطلور ّ
إىلاةاا أو قضاؤها.
وأ ّما يف غري األركاق؛ كلت للو ّ
بالسلور ونحوهلا؛ فلال جيل امىللاة وال
أخلل ّ
القضا  ،سوا ً كاق ىلامل ًا ّ
بأق املجتلد الذي ق ّلده جامع ًا للشلرامط ،أو َش َّك يف كلك.
ِ
يض مد من بلوغه ،يف ّ
(مسألة :)41إكا َّ
أق أىلتله السابقة كانت ىللن
شك ،بعد م ّ
أق حي ِ
ْ
لر َز صلحة أىللتل
صحة أىلتله السلابقة ،وجيل
تقلي ٍد صحيحٍ أم ال؛ بنى ىل
ّ
الالحقة باالحتياط ،أو بتقليد املجتلد اجلام للشلرامط.
ثم َّ
شك يف أنّه جام ا لشللرامط التقليلد أم ال؛ لزمله
(مسألة :)42إكا ق ّلد جمتلد ًاّ ،
الفحص ىلن أهليته للتقليد ،وإكا َّ
شك يف زوال أهليته ،م العلم ب بواا سلابق ًا؛ بنلى
ىل بقاملا.
(مسألة :)43حيرم امفتا ىل َمن ليس أه ً
ال للفتو  ،وكذا التصدّ ي للقضا بلني
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الناس اّن ليس أه ً
ال للقضا  ،وال جيوز الرتاف وال الشلاة ىلنلده؛ إالّ إكا انحصللر

استنفاك احل ّ بالرتاف إليه.
(مسألة :)44ال ينفذ حنم َمن ال أهلية له للقضا  ،واملال اللذي ي َ
ؤخلذ بحنمله
إق كاق املال كلي ًا يف الذ ّمة؛ ّ
حرا ام ْ
ألق تعيينه كاق بحن ِم احلاكم املذكور ،وأ ّملا العلني
ٍ
مسلتند إىل حنلم كللك احللاكم ،بلل إىل حنلم
اخلارجية فرجوىللا إىل مالنلا غلري
الشارع ّ
ّ
بأق الناس مس َّلطوق ىل أمواهلم ،حنم به احلاكم املذكور أم مل حينم ،فأخلذ
حمرم ًا ىل مالنلا.
العني اخلارجية ال ينوق َّ
(مسألة :)45تعترب يف املفتلإ و القلاا العداللة ،وت بلت هللت بشللاة ىللد َلني،
وباملبارش املفيد لالطمئناق ،وبالشياع املفيد للعلم أو االطمئناق.
(مسألة :)46وجو تقليد األىللم من املسامل التإ جيل فيللا التقليلد ،ويعتلرب
األىللم الذي يفتإ بجواز تقليد غري األىللم ،جلاز االىللتتة
(مسألة :)47إكا ق َّلدَ
َ
ىل نظره ،وتقليد غري األىللم.

 [ ...كتاب التقليد ]...

فيمن يرج إليه يف هذه املسألة  -كبقية املسامل ْ -
أق ينوق األىللم.

(مسألة :)48إكا كاق جمتلداق؛ أحدمها أىللم يف أحنام العباةات ،و اآلخر أىلللم
يف أحنام املعامالت م العلم باملخالفة بينلت يف ٍّ
األول
كل من البابني؛ وج تقليلد ّ
يف العباةات ،وتقليد ال اي يف املعامالت.
(مسألة :)49إكا نقل فتو املجتلد ً
خطأ ،وكاق سبب ًا لوقوع املن َّلفلني يف املفسلد
ِ
امللزمة ،أو لتفويت املصلحة امللزمة ىلليلم؛ وج امىلالم باخلطلأ ،وكلذا احللال إكا
أخطأ املجتلد يف بياق فتواه.
َ
احتلاط
الصال  ،وهو ال يعلم حنمللا؛
(مسألة :)50إكا ىلرضت مسأل اة يف أثنا ّ
إق متنّن من االحتياط ،وإالّ أتى بأحد االحتتلني رجا ً ْ ،
ْ
فإق كاق ما أتلى بله مطابقل ًا
الصال  ،هلذا إكا أراة االحتفلا بعملله ،وإالّ فلله ْ
أق يقطل
للواق فلو ،وإالّ أىلاة ّ
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صالته ،ويستأنفلا من االبتدا .
(مسألة :)51يف زماق الفحص ىلن املجتلد األىللم جي ىل العلامإ االحتيلاط
يف أىلتله؛ ْ
بأق يعمل بأحوط أقوال َمن حيتمل أىللميتلم.
(مسألة :)52األظلر انعزال املنصو من ِق َبل املجتللد اللورع يف التصللرف يف
أموال القصلر وتولية الوقف ،وكذا املنصو قل ّي ًت ىلل القصللر ىلنلد ملوت كللك
املجتلد ،كت ّ
أق األقو انعزال املأكوق والوكيل بموت املجتللد اللذي وكّلله أو أكق
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

له.
الرجلوع فيللا إىل غلريه
(مسألة :)53إكا مل تنن للىللم فتو يف مسألة؛ وجل
ّ
األىللم فاألىللم ىلند العلم باملخالفة بني األىللم وغلريه يف الفتلو  ،وجيل مراىللا
الورع وىلرفاق أهل البيت

والوالية هلم والربا من أىلداملم.

(مسألة :)54إكا ق ّلد َمن يفتإ بنفايلة امللر الواحلد يف التسلبيحات األربل  ،أو
ثم مات كلك املجتلد ،فق َّلد املق ِّللد َملن يفتلإ
باالكتفا بالرضبة الواحد يف التيممّ ،
بوجو التعدّ ة فيلت؛ مل جت أىللاة أىلتلله السلابقة التلإ أتلى هبلا ىلل طبل رأي
بصحتلا ،ثم ملات،
املجتلد امليت ،وكذلك لو أوق ىلقد ًا أو إيقاىل ًا ،وقد أفتى مق َّلده ّ
صحة ما أتى به من العقوة واميقاىلات فليت
وق َّلد آخر ًا يفتإ ببطالّنت؛ فإنّه يبنإ ىل
ّ
مىض من أىلتله.
ْ
أق تنلوق مطابقلة
وأ ّما بالنسبة إىل ما يأيت به يف املسلتقبل ملن األىللتل ،فيجل
لفتو املجتلد ال اي الذي يق ّلده فع ً
ال.
وإكا ق ّلدَ َمن يفتإ بطلار الغسالة  -م ً
ثم مات ،وق ّلدَ َمن يفتلإ بنجاسلتلا؛
ال ّ -
فبالنسبة إىل صلواته وأىلتلله التلإ كانلت باسلتعتهلا يف السلاب حمنوملة بالصلحة
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وامجزا  ،وأ ّما بامضافة إىل نفس الغسالة  -مل ً
ال  -إكا كانلت باقيلة؛ فلال بلدّ ملن

احلنم بنجاستلا بعد كلك ىلم ً
ال بفتو املجتلد الذي جي تقليده بالفعل.
وكذلك احلال يف احلل َّية واحلرمة يف م ل الذبح بغري احلديلد ،فللو أفتلى املجتللد
األول بجوازه ،فذبح حيوان ًا كذلك ،ثم مات ،وق ّلد َمن يفتإ بإشلرتاط كلوق اآلللة
ّ
حديد ًا يف حلية الذبيحة؛ فم بقاملا يف اخللارج حينَلم ىلليللا باحلرملة وىللدم حل ّيلة
بصلحة بيعللا وإباحلة أكلللا،
بيعلا .نعم لو أكللا أو باىللا قبل موت جمتلدهَ ،حن ََم
ّ
وهنذا..
ْ
أق
ربع يف تفريلغ ك ّملة امليلت  -جيل
(مسألة :)55الو ّيل  -كالولد األكرب أو املتل ِّ
املعترب ىلنده ةوق امليت؛ فيأيت بالعملل بلت هلو الصلحيح ىلنلده ،وأ ّملا
يراىلإ ما هو َ
الوكيل ىلن غلريه يف العبلاةات واملعلامالت أو إىلطلا مخلس أو زكلا أو نحومهلا،
اجتلاة ،سوا ً كاق حي ًا أم ميت ًا.
بصلحة املعامللة الواقعلة
(مسألة :)56إكا كاق أحد طريف املعاملة مق ّلد ًا ملن يقول
ّ

 [ ...كتاب التقليد ]...

ْ
أق يأتيا بالعمل حسبت يراه كلك الغري صلحيح ًا ىللن تقليلد أو
وكذلك الويص جي

إ ّما باملعاطا أو بالعقد الفاريس  -م ً
ال  ،-والطرف اآلخر مق ِّلد ًا ملن يقلول بلالبطالق
بصحة املعاملة ،بامضافة إىل َمن ير صلحتلا وفسلاةها ،بامضلافة إىل
فيلا ،حينم
ّ
َمن ير بطالّنا وفساةها ،وم التنازع يرج إىل احلاكم الشلرىلإ وهلو هنلا الفقيله
الورع ،وكذلك النالم فيت إكا كانلت املعامللة ىلنلد أحلدمها باطللة ،وىلنلد اآلخلر
صحيحة حس اجتلاةمها ورأهيت.

(مسألة :)57تعيني احلاكم يف املرافعات بلني امللدّ ىلإ ةوق املننِلر حتلى إكا كلاق

خمتار املدّ ىلى ىلليه أىللم بنا ً ىل ىلدم اىلتبلار األىللميلة يف القضلا  .نعلم ،األحلوط
الرتاف ىلند األىللم م إمنانه مط َلق ًا.
(مسألة :)58ال جيوز نقض حنلم احللاكم الشللرىلإ اجللام للشللرامط حتلى
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ٍ
ملجتلد آخر ،إالّ ْ
أق يعلم خطأه يف حنمه.
(مسألة :)59إكا أفتى املجتلد بفتو  ،ونقللا ىلنه ا
ثم تبدّ ل رأي املجتللد يف
ناقلّ ،
السامعني للفتو املنقولة بعدول املجتلد ىللن
تلك املسألة؛ مل جي ىل النّاقل إىلالم ّ
رأيه يف املسألة.
(مسألة :)60إكا نقل الفتو شخصاق وكاق نقللت متعارض ًا ،أو كانلت البينتلاق
املتعلقتاق بفتو املجتلد متعارضتني ،أو تعلار
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

مشافل ًة ،أو تعار

السلتع ملن املجتللد
النّقلل مل ّ

السلتع؛ ْ
فلإق كلاق أحلدمها نلاظر ًا إىل زملاق،
ما يف الرسالة م ّ

واآلخر إىل ٍ
ّ
املتلأخر
زماق آخر ،واحتمل العدول يف ح ّقه ،وجل العملل ىلل طبل
ٍ
وإق كانا ناظرين إىل ٍ
منلتْ ،
واحد أو زمانني ،ولنن مل حيتمل العلدول يف ح ّقله؛
زماق
يتساقطاق باملعارضة.
نعم ،إكا مل حيتمل اخلطأ يف أحدمها ،واحتملل اخلطلأ يف اآلخلر كلت إكا تعلار
الستع من نفس املجتلد ،مل وحلد املجللس ،وىللدم احلتتل اخلطلأ يف
النقل م ّ
الستع؛ اندرجا يف تعار
ّ

السلتع ملن
القطعإ م الظنإ ،للقطل بعلدم اخلطلأ يف ّ

ويتعني العمل بت ال حيتملل فيله اخلطلأ ،وإكا
املجتلد ،وبه يسقط النقل ىلن االىلتبار،
ّ
وق التعار

بخط املجتلد ،يقدَّ م ملا يف الرسلالة؛ ّ
الستع والرسالة ّ
ألق اخلطلأ
بني ّ

فيلا موهوم ،ويف الستع مظنوق ،وكذا لو وق التعار

بني النقل والرسلالة؛ يقلدَّ م

ما يف الرسالة أيض ًا.

ٍ
السلؤال ملن
بمسلألة ال يعلرف
(مسألة :)61إكا ابتيل
تيسللر لله ّ
حنمللا ،وال ي ّ
َ
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إق أمنلن ،أو ْ
األىللم الورع حسبت أرشنا سابق ًا؛ جي العمل باالحتياط يف املسألة ْ
أق
ٍ
ّ
حينئلذ إىل غلري
السؤال ،وإكا مل يمننه االحتياط وال التأخري؛ رج
يؤخ َر الواقع َة إىل ّ
األىللم الورع مراىلي ًا فيه األىللم فاألىللم ىلند العلم باملخالفة بيلنلت يف الفتلو ْ ،
وإق

تيسلر هذا أيض ًا اندرج يف كرب انسداة با العللم ،وانحصللر طريل االمت لال
مل ي ّ
القلو والضلعف ،فيعملل بقلول املشللور يف
باالحتتل ،وله مرات خمتلفة بحس
ّ
املسألة إ ْق أمنن ،وإالّ فيعمل بفتو األموات مراىليل ًا األىلللم ملنلم فلاألىللم مل
مراىلا التقو وبقية املواصفات التإ اشرتطناها يف با الرجلوع إىل املجتللد ،فلإكا
ّ
تعذر هذا أيض ًا ىلمل بت ظ ّن به ،وم ىلدمه يعمل بأحد طلريف االحلتتل يف املسلألة،
ويف مجي هذه الصور إكا كاق ما أتى به مطابق ًا للواق حس فتو مق َّلده فللوّ ،
وإال
وج ىلليه قضا أىلتله وإىلاةاا.
(مسألة :)62ال ينفإ يف قق التقليد أخذ الرسالة ،وااللتزام بالعمل بمسلامللا،
أو االستناة إىل قول الغري؛ بل ال بدّ يف ق ّققه ملن تطبيل العملل ىلل رأي املجتللد
قسم يستند إىل ىلدم ىللمه بلاحلنم
(مسألة :)63احتياطات املجتلد ىل قسمني :ا
وقسم يستند إىل ىللمه بانسلداة
يف مورة االحتياط ،وهو ما نسميه باالحتياط العقيل،
ا

 [ ...كتاب التقليد ]...

كتطبيقه ىل فعله ،وإالّ فال يتحق تقليده.

الطري إىل احلنم ،وهو امحتياط الشلرىل ّإ القامم ىل اجلم بني األخبلار املتنافئلة
أو ىلدم ترجيح طامفة من األخبار ىل طامفة أخر .
الرجلوع إىل غلريه
يف القسم ّ
يتخري املق ّللد بلني العملل باالحتيلاط ،وبلني ّ
األول ّ
األىللم فاألىللم ةوق القسم ال اي.
(مسألة :)64االحتياط املذكور يف الرسامل العملية إ ّملا اسلتحبايب؛ وهلو ملا إكا
ٍ
مسلألة مل ً
ال بقولله" :يطللر امنلا
كاق مسبوق ًا أو ملحوق ًا بالفتو  ،كت لو أفتى يف
املتنجس بغسله يف النر مر ً واحد ً ْ ،
وإق كاق االحلوط غسلله فيله ثلالم ملرات "
وإ ّما وجويب؛ وهو ما مل ينن معه فتو املجتلد ،كت لو قال" :هذه املسألة حملل تأملل
أو حمل إشنال" أو كانت هناك قرينة ىل وجوبه أو استحبابه ،نظري ما لو قال" :فيله
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ٍ
جمتللد آخلر،
إشنال أو ىل تأمل " فإق الالزم هنا العمل باالحتياط أو الرجلوع إىل
أو قال" :جيوز ىل إشنال أو ىل تأمل" فاالحتياط هنلا إسلتحبايب ،واملن َّللف إنّلت
ٍ
جمتللد آخلر يف خصلوص االحتياطلات
والرجلوع إىل
يتخري بني العمل باالحتياط ّ
ّ
فيتخري فيلا بني العمل بمقتضلى الفتلو ،
الوجوبية ،وأ ّما االحتياطات االستحبابية
ّ
أو العمل باالحتياط.
(مسألة :)65إكا تساو املجتلداق يف العلم والفضيلة ،ومل يعللم املخالفلة بيلنلت
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ال؛ جاز تقليد أهيت شا  ،بلل جلاز اجلمل بلني تقليلدمها ،إالّ ّ
أص ً
أق األحلوط ىللدم
تبعيض التقليد بينلت يف أجزا ىلمل واحد.
(مسألة :)66يشرتط يف العمل باالحتياط العلم بملورةه ،وكيفيتله باالجتللاة أو
التقليدّ ،
وإال مل يتحق االحتياط املؤ ِّمن من العقا  ،م ً
ال :االحتياط يف انفعلال امللا
املتلنجس ،وىللدم اسلتعتله يف
القليل باملتنجسات ،بالتجن ىلن القليل الذي القلاه
ّ
ّ
املصيل (مل ً
ال) فاالحتيلاط
التطلري من احلدم أو اخلبث ،فلو أصا هذا املا ثو
الصال ىلاري ًا ملر  ،ويف ال لو املتلنجس
يقتيض  -ىلند انحصار ال و به  -تنرار ّ
مر أخر  ،ال ْ
أق ي ّ
صيل مر واحد ىلاري ًا ،فإكا ضلاق الوقلت ىللن التنلرار كشلف
كلك ىلن ىلدم قابلية العمل لالحتياط ،ووج فيه االمت ال الفعيل بتحصليل العللم
باملسألة.
وقد ينوق االحتياط يف تلرك االحتيلاط؛ مل ً
ال :األحلوط تلرك الوضلو بامللا
املستعمل يف رف احلدم األكرب ،فلو فر

انحصار امللا بله فمقتضللى االحتيلاط

التوضؤ منه ،واألحوط منه اجلم بني الوضو والتيمم.
ّ
وقد ينوق االحتياط متعارض ًا م االحتياط اآلخر ،كت لو انحصلر امللا بالقليلل
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الذي القاه املتنجسّ ،
فإق مقتضلى االحتياط اجلمل بلني التليمم والوضلو بلذلك

املا  ،كت ّ
أق االحتياط يقتيض ىلدم استعتل كلك املا يف الوضلو الحلتتل التلنجس
تلنجس البلدق أو أىلضلا الوضلو  ،ونجاسلتلت مانعلة ملن
باملالقا  ،وهو يوج
ّ
الصال .
ّ
أق ّ
(مسألة :)67قد تقلدّ م يف ّأول الرسلالة ّ
حملل التقليلد هلو األحنلام الفرىليلة
العملية فحس  ،فال جيري يف األحنام األصولية ،وال يف مسامل أصول الفقله ،وال
يف مباةئ االستنباط من النحو والصلرف واملنط ونحو كلك ..وال يف املوضوىلات
اخلارجية ،فلو ّ
مخر أو خل  -م ً
ال  -وأخرب املجتلد بأنّله مخلر،
شك املق ِّلد يف مام ٍ أنّه ا
جملرة ىللاةل ،كلت يف
مل جي ىلليه التقليد فيه ،بل ال جيوز .نعم ،يقبل قوله بعنواق أنّه ّ
إخبار العاةل العامإ ،وأ ّما املوضوىلات املستنبطة العرفية أو اللغوية أو الشلرىلية فال
للصحيحة منلا أو األىلم ،أو ّ
اسم للصلوت املطلر  ،ال ملا اشلتمل ىلل
أق الغنا
ا
ال  -وج ىل العامإ ْ
الرتجي من ةوق طر  -م ً
أق يق ّلده فيلا كوجلو تقليلده

 [ ...كتاب التقليد ]...

مناص من االلتزام بجرياق التقليد فيلا ،فإكا بنى املجتلد ىل ّ
الصال مل ً
ال اسلم
أق ّ

يف األحنام.
(مسألة :)68األىللمية يف املجتلد إ ّنت تعترب يف تقليده يف األحنام الشلرىلية ،وأ ّما
تصلرفاته فيت يرج إىل األيتام واملجانني واألوقاف التإ ال متويل هلا والوصلايا التلإ
ويص هلا؛ فال تعترب فيلا األىللمية.
ال ّ
أق األحوط يف القاا ْ
(مسألة :)69ككر بعضلم ّ
أق ينوق أىللم َم ْن يف البلد مل
مراىلا املواصفات من التقو  ،وهو األقو .
(مسألة :)70إكا تبلدّ ل رأي املجتللد ،فللل جيل ىلليله إىللالم املق ِّللدين أم ال؟
األقو ىللدم الوجلو  ،إالّ ْ
أق ينلوق وقلوع املق ِّللد يف ارتنلا احللرام ،أو تلرك
الواج مستند ًا إليه ،كت لو ص ّ املق ِّلد بمرأ من املجتلد ،وتلرك قلرا السلور -
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ال  -ومل ينبله ىل ّ
م ً
ىلت بنى ىلليله ملن ىللدم
أق السور واجبة يف ّ
الصال  ،وأنّه ىلدل ّ
وجو السور فيلا.
(مسألة :)71ليس للمق ّلد إجرا األصول العمليلة يف الشلبلات احلنميلة ،ولله
إجراؤها يف الشبلات املوضوىلية بعد تقليده املجتلد يف حجيتلا ،فله ْ
أق جيري أصلل
الطلار يف املا املشنوك مالقاته النجس بعلد تقليلده يف جلواز إجرامله ،ولليس لله
ال  -ىلند ّ
إجرا أصالة الطلار يف ىلرق اجلن من احلرام  -م ً
الشك يف أنّه نجس أم
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

طاهر ،ألنّه من الشبلات احلنمية.
(مسألة :)72ال جيوز تقليد املجتلد املجلول احلال ،أو املعلوم ىلدم ىلدالتلهْ ،
وإق
كاق موثوق ًا به يف فتواه ،كت ال ينفذ حنمه وتصلرفاته يف األمور العامة ،وال والية لله
ىل القصلر ،والغامبني ،والوصايا ،واألوقاف.
(مسألة :)73يعمل املجتلد بفتواهْ ،
أىلللم ،أو فاقلد ًا لءل
وإق مل ينن ىلاةالً ،أو
َ
آخر اّا يعترب يف مرج التقليد.
(مسألة :)74الظ ّن ّ
بأق املجتلد أفتى بنذا ال ينفإ يف جواز العمل ىل طبقه ،بل
ال بدَّ من التيقن بأنه أفتى.
(مسألة :)75ظواهر األلفا التإ يسمعلا املق ِّلد من املجتلد شفاه ًا أو من الناقل
معترب  ،وجيوز االىللتتة ىلليللا يف فتلو املجتللد
أو التإ يراها يف رسالته هإ ّ
حجة َ
وغريها من املوارة ،حتى وإ ْق مل تفد الظ ّن له.
الصلال  -مل ً
ال  -أو
(مسألة :)76إكا ق َّللدَ جمتللد ًا يفتلإ بوجلو السلور يف ّ
وجو التسبيحات ال الثة ،ومل يعمل ىل طبقه ،فتت ،وق ّلد َمن ال يفتإ بوجوهبت؛
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مل جي ىلليه إىلاة أو قضا ما صالّه بدوّنت.
ٍ
جمتلد جام ٍ لشلرامط القضا  ،فتت بعلد حنمله يف
(مسألة :)77إكا ترافعا ىلند

املسألة؛ وج العمل ىل طب حنمه ،وحيرم نقضه.
ٍ
جمتلد ،وبعلد حنمله يف املسلألة ،ظللر ىللدم كونله
(مسألة :)78إكا ترافعا ىلند
ٍ
تفصليل هلو
جامع ًا لشلرامط القضا ؛ مل جيز العمل بحنمه ،وجيوز نقضه بل جي يف
اآليت:
ال شك يف أق هلل تعاىل يف ّ
كل واقعة حن ًت يصيبلا من أصا  ،وخيطئلا من أخطأ،
َق َال
كت جا يف أصول النايف بإسناةه ىل ْن م َر ِاز ٍم َىل ْن اممام َأ ِيب َىل ْب ِد اهلل الصاةق
اق ك ِّل َ ٍ
إِ َّق اهلل َتبار َك و َتع َاىل َأن َْز َل ِيف ا ْلقر ِ
آق تِ ْب َي َ
حيتَاج
َ
َش َحتَّى واهلل َما ت ََر َك اهلل َش ْيئ ًا َ ْ
ْ
َ َ
ْ
ِ
ِ
َاق ه َذا أن ِْز َل ِيف ا ْلقر ِ
آق  -إِ َّال و َقدْ َأن َْز َله اهلل
إِ َل ْيه ا ْلع َباة َحتَّى َال َي ْستَطي َ َىل ْبدا َيقول َل ْو ك َ َ
ْ
فِيه ".

وإق ىلندنا اجلامعة وما يدرهيم ما اجلامعة؟ قال :قلت جعلت فداك وما اجلامعة؟
قال :صحيفة طوهلا سبعوق كراىلا بذراع رسول اهلل

وإمالمه من فل فيه وخط

 [ ...كتاب التقليد ]...

وقال

أليب بصري كاشف ًا ىلن اجلامعة التإ فيلا ّ
كل حالل وحرام " :يا أبا حممد

بيمينه فيلا كل حالل وحرام وكل َش حيتاج إليه الناس حتى األرش يف

ىليل
ٍّ
اخلدش." ..

يغري احلنم الواقعإ ىلت هو ىلليه ،فلو ظللر ملجتللد آخلر جلام
وحنم املجتلد ال ِّ
للّشوط خطأ املجتلد األول بطري القط واليقني ،ال بطري النظر واالجتلاة جلاز
له نقضه ،واحلنم بخالفه فليت للو اختللف جمتللداق جامعلاق للشللروط يف النظلر
واالجتلاة ،م ل أق ير أحدمها أق زواج البنت ال يصح من غري إكق اللويل ،ويلر
اآلخر الصحة ،حتى ولو مل يأكق الويل ،ثم حنم هذا بصلحة زواج هنلد بلدوق إكق
وليلا ،فليس للمجتلد الذي ير فساة العقد أق يلنقض هلذا احلنلم ،بلل ىلليله أق
يقره ويعمل به ،ألق املفرو

أق ك ً
ال منلت يعتملد الظلن واالجتللاة اللذي حيتملل
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الصوا واخلطأ ،فنقض أحدمها باآلخر ترجيح بال مرجح ،إك النظريلة اخلاصلة ال
تنوق ةليال ىل فساة نظرية خاصة م للا.
وإكا اىلتمد احلاكم األول ىل النظر ،وتبني لل اي اخلطأ ال باالجتلاة والنظر ،بل
ٍ
حمص ٍل أو قطعإ ،أو آية رصحية ،أو حديث مستفيض أو
بدليل قاط ٍ  ،كإمجا ٍع َّ
متواتر ،بحيث ينوق هذا الدليل القطعإ معيار ًا للح ىلند مجي املجتلدين؛  -وال
ىلرب بالشاكين يف طرق استنباطلم  -فإكا كاق األمر كذلك جاز لل اي أق ينقض
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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حنم األول ،بل جي

ىلليه كلك ،وبامجياز أق املعيار لنقض احلنم هو العلم

بمخالفته للواق  ،ال ملخالفته الجتلاة املجتلدين وخترصات املفرتين.
وكذا جيوز نقض احلنم ،م العلم بتقصري احلاكم يف االجتلاة ،وإمهاله املوازين
الشلرىلية املقرر .
رب العاملي
واحلمد هلل ِّ

كتاب الطهارة

وفيه مقاصد

املقصد األوّل :املياه
وفيه فصول:

وهإ ىل قسمني :قسم يطل ىلليه املا ملن ةوق حاجلة مضلافته إىل َش ٍ آخلر

 [ ...كتاب الطهارة ]...

الفصل األوّل :أقسام املياه وأحكامها

كت البحر ،واملطر ،واألّنار ،واآلبلار ،وغريهلا؛ ألّنلا اّلا يصلدق ىلليله امللا بلال
سمى (املا املطل ).
ضميمة وي ّ
وقسم ال يطل ىلليه امللا ّإال بإضلافته إىل َش آخلر كاملامعلات املعتصللر ملن
العن  ،والتفاح ،ونحومها؛ إك ال يطل ىلليلت املا  ،نعم ،يطل ىلليللا امللا بإضلافته
سمى بلل (امللا
إىل العن  ،أو التفاح ،أو غريمها؛ فيقال :ما التفاح ،أو ما العن ؛ وي َّ
ٍ
بمقدار خي ِرجه ىلن صدق املا ىلليله،
املضاف) ،ومنه املا املطل الذي يمتزج به غريه
كت الورة املمتزج بأجزا ورة َّية ،واملا املمزوج بالسنر ونحوه.
(مسألة :)1ينقسم املا املطل إىل :اجلاري ،والناب غري اجلاري ،والبئلر ،واملطلر،
ٍ
والن ّر ،والقليلُّ ،
ومطل ار لغريه من احلدم واخلبث.
واحد منلا طاهر يف نفسه،
وكل
ِّ
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نعم ،يف القليل يشرتط ْ
مطلر ًا ،كت سيأيت
أق ال تالقيه نجاسة؛ وإالّ مل ينن طاهر ًا وال ِّ
تفصيله.
طاهر إكا كاق املضاف إليه طلاهر ًا يف نفسله ،ملا مل تالقله
(مسألة :)2املا املضاف ا
مطلر ًا من احلدم ،وال من اخلبث؛ سوا يف حاللة االختيلار أو
نجاسة ،إالّ أنّه ليس ِّ
االضطرار.
يتنجس ،حتى ْ
كلر فلأك ر؛
(مسألة :)3املا املضاف إكا القى نجس ًا ّ
وإق كاق ألف ٍّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

بمجرة مالقاته للنجاسة يف أحد أطرافه ،ولو كاق النجس بمقدار رأس
يتنجس
ألنّه ّ
ّ
إبر  .نعم ،إكا كاق جاريل ًا ملن الطلرف العلايل إىل الطلرف السلافل ،والقلى سلافله
النجاس َة ،مل يتنجس به طرفه العايل اآلخر؛ كت لو ص ّ املا ىل يد النافر بلامبري ،
فال يتنجس ما يف امبري بذلك ْ
وإق كاق متص ً
ال بت يف يده.
(مسألة :)4املا املطل خيرج بالتصعيد ىلن إطالقله يف حلال ىللدَّ بعلد التصلعيد
خارج ًا من امطالق َّ
وإال فال .نعلم ،إكا امتلزج املطلل مل َش آخلر كلت اللورة
وص ّعد ،ففإ صريور املص ّعد مضاف ًا ةام ًت إشنال ،بل من ؛ ألق املعيار هلو الصلدق
العريف ،نظري ما البحر حيلث يصلعدونه للحصلول ىلل امللا العلذ اخللايل ملن
امللوحة.
مضاف" إالَّ ملا أخرجله اللدليل
(مسألة :)5القاىلد ىلندنا " أق املضاف املص َّعد
ا
بالصدق العريف ،فال ينوق ما ً مضاف ًا ةام ًت ،بل قد ينوق ما ً مطلق ًا.
(مسألة :)6إكا صدق ىل املا املص َّعد من املضاف ىلنواق املضاف؛ كلاق حنمله
حنمه.
(مسألة :)7املشلور أق املطل أو املضاف النجس يطللر بالتصلعيد ملا ةام باقيل ًا
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قول إىل قطرات ما فلو نجس؛ ولننَّله حملل إشلنال ىلنلدنا
ىل البخار َّية؛ وأ َّما إكا َّ

قول البخار إىل ما  ،فالظاهر بقاؤه ىل النجاسة؛ وهو خري مجلة من املحققني.
قبل ّ
(مسألة :)8املشلور أق املص ّعد ملن البلول ،أو اخلملر ،أو امليتلة ،،أو غريهلا ملن
طاهر ماةام باقي ًا ىل بخاريته ومل ينن املصل َّعد بنفسله ملن أفراةهلا
األىلياق النجسة ا
نجس؛ وفيه إشنال ىلندنا بل الظاهر هو بقلا املصل َّعد ىلل نجاسلته قبلل
وإالَّ فلو ا
اجتتىله وبعده.
مضاف أو مطل ْ ،
(مسألة :)9إكا ّ
فإق ىللم حالتله السلابقة أخلذ
شك يف ماي ٍ أنه
ا
هبا وإالَّ فال حينم ىلليه بامطالق وال بامضلافة ،لنلن ال يرفل احللدم واخلبلث،
الْ ،
وينجس بمالقا النجاسة ْ
إق كاق قلي ً
وإق كاق بقدر النلر يلنجس أيضل ًا وال أثلر
لإلحتتل املزبور ،ولعدم إحراز املامية امطالقية فينوق مشموالً ملا ةل ىلل تلنجس
النلر واجللاري؛
(مسألة :)10املضاف النجس أو املتنجس يطلر باالستلالك يف
ّ
أي :ينعدم فيلت ،فال يبقى مضاف متنجس.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

ّ
كل َش باملالقا .

تغلري للوق املطلل  ،أو طعمله ،أو رحيله؛ بلامتزاج املضلاف بله
(مسألة :)11إكا ّ
يتنجس ألجل ىلدم وجوة نجاسة يف املضاف.
واستلالكه فيه؛ مل ّ
(مسألة :)12إكا ص ّ املضاف املتنجس يف النر املطل  ،فخرج ىلن امطالق إىل
إق صللار مضللاف ًا قبللل امسللتلالكْ ،
تللنجس ْ
وإق حصللل امسللتلالك
امضللافة؛ َّ
تنجسه.
وامضافة ةفع ًة واحد فاألقو
ّ
(مسألة :)13إكا انحصلر املا يف املضاف الختالطه بالطني ،فعند ضلي الوقلت
يتيمم؛ لصدق أنّه فاقد للت  ،وم سعة الوقت فاألحوط امنتظار إىل ْ
أق يصفو املا .
ّ
تغلري بمالقلا النجاسلة يف
(مسألة :)14املا املطل بت له من األقسام ّ
يتنجس إكا ّ
أحد أوصافه ال الثة؛ وهإ :لونه ،أو طعمه ،أو رامحته.
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تغلري امللا املطلل بأحلد أوصلاف املتلنجس ،أو باملجلاور ال
(مسـألة :)15إكا ّ
باملالقا ؛ مل حينم بنجاسته ،كت إكا صار جامف ًا لوقوىله قريب ًا من ميتة احليواق.
النر جز ا من نجس ،ومل يوج تغريه كشعر امليتلة أو
(مسألة :)16إكا القى املا َ َّ
ِ
يلالق امللا ؛ مل
لتغلريه غلري أنّله مل
ىلظملا ،وكاق جزؤه اآلخر  -كلحمللا  -موجبل ًا ّ
يوج كلك نجاسة املا .
(مسألة :)17يعترب ْ
أق ينوق التغري بأوصلاف اللنجس ةوق أوصلاف املتلنجس؛
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

فالدبس املتنجس  -م ً
فغري لونه إىل احلمر أو الصفر مل ينجسه.
ال  -إكا وق يف املا ّ
تنجس ،كت ّ
أق املتنجس إكا كاق حام ً
فغلري
نعم ،إكا صار مضاف ًا ّ
ال ألوصاف النجس ّ
تنجس أيض ًا.
املا بأوصافه ّ
أق ينوق التغري حسي ًا فعلي ًا ال تقلديري ًا ،فللو فرضلنا ّ
(مسألة :)18يعترب ْ
أق للوق
املا كاق أْحر فوق فيه مقدار من الدم يؤثر يف تغري لوق املا إىل لوق الدم للو مل ينلن
وتغري رحيه لو مل ينن الطقلس
لونه أْحر ،مل يؤثر يف النجاسة ،وكذا إكا وقعت فيه ميتة ِّ
بارة ًا ففإ م ل هذه املوارة إكا كاق املا باقيل ًا ىلل إطالقله حينلم بطلارتله ،فلالتغري
التقديري ال أثر له.
تغري املا بلت ىللدا األوصلاف امللذكور يف اللنجس ،كلاحلرار
(مسألة :)19إكا ّ
والربوة وال قل والغلظة والرقة؛ مل يؤثر يف نجاسته َّإال ْ
أق يصري مضاف ًا.
(مسألة :)20قد ينوق التقدير يف الشلرط ،كت إكا وقعت ميتة يف املا أيام الشلتا
بحيث لو كاق كلك يف الصيف تغري هبا املا  ،وقد ينوق التقدير يف املقتيضل ،كلت للو
لتغري به املا  ،وثال لة ينلوق
النر مقدار من الدم األصفر ،بحيث لو كاق أْحر ّ
وق يف ّ
الصبغ األْحر يف املا  ،ثم وق فيه ةم يقتيضل
التقدير يف املان  ،كت إكا ص ّ مقدار من ّ
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تغري لوق املا لوال كلك املان .
ّ

والتقدير يف الصورتني األوليني غري ٍ
كاف يف االنفعلال ،لعلدم ققل الشللرط أو
للتغري ،وأ ّما الصور ال ال ة فقلد يقلال فيللا باالنفعلال ،واألقلو ّ
أق هلذه
املقتيض ّ
الصور كالصورتني املتقدمتني ،فال ينفإ م له يف انفعال املا بالتغري.
التغلري بأوصلاف اللنجس
التغري املوج لالنفعال بلني
ّ
(مسألة :)21ال َف ْر َق يف ّ
بعينلا ،وبني التغري بالنجس يف غري أوصافه ،كت لو س ّب وقوع النجس يف املا تغريه
اصفر املا م ً
ال بوقوع اللدّ م
غري لوق النجس أو رحيه أو طعمه ف ّ
بلوق أو طعم أو ريح ّ
فيه أو حدثت لوقوع العذر فيله رامحلة أخلر غلري رامحتللا ،فاملنلاط تغلري أحلد
األوصاف ال الثة املتقدمة بسب النجسْ ،
وإق كاق من غري سنخ أوصاف النجس.

كاق أْحر أو أسوة لعار ٍ ووق فيه البول فانقل إىل البيا

أو زال طعمه أو رحيله

العرضيني بسببه كفى يف تنجسه.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

التغري املوج لالنفعال بلني زوال األوصلاف األصللية
(مسألة :)22ال فرق يف ّ
للت بمالقاته للنجس ،وبني زوال األوصاف العرضية له ،فلو فرضلنا ّ
أق للوق امللا

التغري يف جان من املا املعتصم يلنجس كللك اجلانل
(مسألة :)23إكا حصل ّ
فإق كاق الباقإ ّ
تنجس اجلمي ْ ،
خاصةْ ،
النلر بقلإ ىلل
وإق كاق بقدر
أقل من الن ّر ّ
ّ
الطلار .
(مسألة :)24األقو ّ
املتلنجس ملن امللا  ،وكلاق
التغري إكا زال ىللن اجلانل
ّ
أق ّ
كر ًا أو أك ر طلر اجلمي بشلرط مالقاات واتصاهلتْ ،
وإق مل حيصلل االمتلزاج
الباقإ ّ
النيل بينلت.
ّ
التغري املوج لالنفعال بني ْ
أق ينلوق مقارنل ًا للمالقلا ،
(مسألة :)25ال فرق يف ّ
وبني ْ
أق ينوق متأخر ًا ىلنلا .نعم ،يشرتط إحراز استناة التغري ّ
املتأخر إىل النجس.
التغري باملجاور ال يوج االنفعال ،ولن ْن إكا وقعت امليتلة خلارج
(مسألةّ :)26
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التغلري إىل جمملوع اللداخل واخللارج كفلإ يف
املا  ،ووق جز ا منلا يف املا  ،واستند
ّ
التغري مستند ًا إىل املجاور فقط.
تنجسه ،بخالف ما لو كاق متاملا خارج املا  ،وكاق ّ
تغري املا  ،وشنننا يف أنّه مستند إىل املجلاور أو املالقلا
(مسألة :)27إكا ىللمنا ب ّ
أو ّ
التغلري؛ مل حينلم
التغري بالنجس أو بء ٍ طاهر ،أو شنننا يف أصلل حلدوم
ّ
أق ّ
بنجاسة املا .
تغري املا إىل النجس والطاهر ،كت إكا وقل فيله ةم وَش
(مسألة :)28إكا استند ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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فاْحر بمجموىللت؛ فاألظلر نجاسته.
طاهر أْحر ّ
الراكد زوال التغري ىلنه بنفسله ،إالّ ْ
أق
(مسألة :)29ال ينفإ يف طلار املا
املتغري ّ
ّ
يتصل بعاصم من ك ٍّر أو ٍ
املتغلري بلالنجس فينفلإ يف
جار ،وأ ّملا النيلاب أو اجللاري
ّ
طلارات زوال تغريمها بنفسه ،والفارق هو اتصاهلت باملاة ةوق امللا الراكلد ..ومنله
يظلر حنم ما إكا كاق البعض يف احلو

تغريه بنفسله وكلاق البلاقإ
متغري ًا به وزال ّ
ّ

كر ًا.
ّ
*****

الفصل الثاني :املاء اجلاري
وهو السامل ،ةام ًت أو غالب ًا ،فوق األر

أو قتلا ،كالقنوات من املياه املعتصلمة؛

كر ًا أم ّ
أقل ،إالّ ْ
يتغري بمالقا النجس.
أق ّ
وهو ال ينجس بمالقا النجس ،سوا كاق ّ
(مسألة :)1ال يعترب يف اىلتصام اجلاري النب من املاة  -كالعيوق  -إك ينفإ فيله
اجلرياق الدامم املستمر غالب ًا ،كت يف األّنار املنحدر من اجلبلال الناشلئة ملن كوبلاق
ال لوج شيئ ًا فشيئ ًا من ةوق ْ
أق ينوق هلا ماة ونب .
(مسألة :)2ال يعترب يف اجلاري الناب من امللاة اللدف والفلوراق؛ بلل ينفلإ ْ
أق
ِ
الر ْشح ،وكذلك احلال يف الناب الواقف.
ينوق ىل
نحو َّ
والرشح إكا مل ينن بمقدار الن ّلر؛ يلنجس بمالقلا اللنجس ،إالّ ْ
أق ينلوق اجلريلاق
بالدّ ف والقو  ،بال ٍ
فرق يف كللك بلني ْ
أق ينلوق جاريل ًا ملن األىلل إىل األسلفل أو
بالعنس ،وال بني مالقا العايل أو السافل.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)3اجلاري ىل األر

 ،ال ىل نحو الدّ وام والغلبة ،وال ىل نحو النبل

شك يف ّ
(مسألة :)4اجلاري ال ىل نحو االستمرار والغلبة ،إكا ّ
أق له ملا ّة أم ال،
وكاق قلي ً
ال ،قد ينوق مسلبوق ًا بامتصلال بامللاة ؛ فللذا حمنلو ام باالتصلال ،وىللدم
التنجس باملالقا  ،وقد ينوق مسلبوق ًا باالنقطلاع ،وهلو حمنلوم بلالتنجس باملالقلا
وىلدم االتصال ،وثال ة ال قرز حالته السابقة من اتصلال أو انقطلاع ،وامللا يف هلذه
الصور حمنو ام باالنفعال باملالقا وىلدم االتصال ىلل األقلو  ،ورابعلة تنلوق لله
ٍ
زملاق آخلر ،مل
حالتاق متضاةتاق من االتصال باملاة يف زماق ،واالنقطاع ىلنللا يف
باملتلأخر ،وامللا يف هلذه الصلور حمنلوم بالطللار ْ ،
ِّ
وإق كلاق
اشتباه املتقدّ م ملنلت
األحوط البنا ىل النجاسة.
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(مسألة :)5يعترب يف اىلتصام اجلاري الناب ْ
أق يتصلل بتةتله ،فللو انفصلل ىلنللا
اندرج يف املا القليل ،وىلليه لو تقاطر املا من املاة ورشح من فوق من ةوق اتصلال
بتةته كاق املنفصل ما ً قلي ً
ال ،ينفعل بمالقا النجس .نعلم ،القطلر املتصللة بتةالا
حمنومة باالىلتصام ما مل تنفصل.
(مسألة :)6يعترب أق تنوق املاة طبيع َّية وموجبة جلرياق امللا ىلل وجله األر
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

بحس طبيعتلا التنوين ّية ،وأ َّما املاة االصطناىل َّية واجلعل َّية  -كلت إكا جعلل مقلدار
من املا يف حفري أو اجتم املطر يف أر ٍ منخفضة َّ
فرتشح املا من جوانبلا وجر
 فال تندرج يف موضوع اجلاري واملعتصم.(مسألة :)7ال يعترب يف املاة ةوام جرياق النب بالفعل ،بل ينفإ يف كلك لو أخلذ
مقدار من املا لنب وجر بذلك املقدار.
منلا
ا
(مسألة :)8إكا انقط االتصال باملاة ألمر ىلرا؛ كت إكا اجتم الطلني يف ّ
حملل
املاة فمن من النب  ،اندرج هذا املنقط يف املا الراكد ،وحنمه حنمه.
(مسألة :)9الراكد املتصل باجلاري كاجللاري يف االىلتصلام ،فلاحلو

املتصلل

بالنلر بساقية يف حنم اجلاري ،حتى ْ
وإق كاق ماؤه واقف ًا.
(مسألة :)10العيوق التإ تنب يف وقت ،وتنقط يف وقت آخلر ،تلحل باجللاري
حني نبعلا فقط.
تغري بعضه بمالقا اللنجس ةوق اللبعض اآلخلر؛ فلال
(مسألة :)11اجلاري إكا ّ
خيلو إ ّما ْ
أق ينوق املتغ ّري هو الوسط ةوق اجلانل املتقلدّ م املتصلل بامللاة واجلانل
املتأخر املنفصل ىلن املاة باملتغري ،وإ ّما أق ينوق هو اجلان املتقدّ م ،وإ ّملا أق ينلوق
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املتأخرْ :
ّ
املتغري هو الوسط كاق اجلان املتقلدّ م طلاهر ًا معتصل ًت؛
هو اجلان
فإق كاق ّ
فإق كاق كر ًا فلو أيض ًا ٍ
املتغري ْ
ّ
بلاق ىلل طلارتله
التصاله بتةته ،وأ ّما املا
ّ
املتأخر ىلن ّ

وإق كاق ّ
واىلتصامهْ ،
بلاملتغري اللنجس.
النر فلو حمنوم باالنفعال؛ التصاله
ّ
أقل من ّ
املتغري هو اجلان املتقدّ م ةوق الوسط واألخريْ ،
النلر
فإق كانلا بمقلدار ّ
وأ ّما إكا كاق ّ
وإق كانا ّ
فلت حمنوماق بالطلار واالىلتصامْ ،
أقل من الن ّر فيحنم ىلليلت باالنفعال؛
التصاهلت باملتغري النجسْ .
ّ
واملتوسلط
املتأخر ةوق املتقدّ م
املتغري هو اجلان
ّ
وإق كاق ّ
كلر ًا أو ّ
أقلل منله؛
فلت حمنوملاق باالىلتصلام والطللار ؛ سلوا ً كانلا بمجملوىللت ّ
التصاهلت باملاة .
هللذا ك ّللله إكا كلاق املتغل ّلري يف متللام قطللر املللا ؛ أىلنللإ بلله ىلرضلله وىلمقلله ،وأ ّمللا إكا
التغللري يف بعللض القطللر ،فللاملتنجس يف متللام الصللور املتقدمللة هللو املقللدار
كللاق
ّ
منه؛ التصاهلت باملاة لعدم تغري املا يف متام قطره بل يف بعضه.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

املتغري فقلط ،ال قبلله وال بعلده سلوا كلاق ك ّلر ًا بمجملوىللت أو بوحلدات أو ّ
أقلل
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الفصل الثالث :املاء الرّاكد بال مادّة
ّ
ويقلل ىللن
وهو ىل قسمني :قليل وك ري ،والقليل هو الذي ال ينوق لله ملاة ،
التنجس واالنفعلال بمالقاتله
سمى باملا القليل ،وحنمه ّ
النر الذي يأيت تفسريه ،وي ّ
ّ
شيئ ًا من النجاسات.
ٍ
ٍ
واحلد ،واملتفلرق
منلاق
(مسألة :)1ال فرق يف انفعال القليل بني املجتم منه يف
م االتصال ،كت إكا كانت ح َفر متعدة وفيلا ما  ،واتصل بعضلا بلبعض ،ومل يبللغ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

كر ًاْ ،
تنجس اجلمي  .نعم ،للو كلاق امللا يف
فإق القت النجس واحد ا منلا ّ
املجموع ّ
ّ
النلر ،وكلاق املجملوع كلر ًا مل يلنجس َش منللا بمالقلا اللنجس
كل حفر ةوق
ّ
للبعض أو ّ
النل؛ التصال بعضلا ببعض.
تنجس القليل بني ْ
أق ينوق وارة ًا ىل النجاسلة أو كانلت
(مسألة :)2ال فرق يف ّ
النجاسة وارة ىلليه.
والنر بحس اللوزق أللف ومئتلا
كر،
ّ
(مسألة :)3الن ري هو املا الذي يبلغ قدر ّ
رطل بالعراقإ ،وبالنيلو أربعتمة وأرب ا وثالثوق كيلو غرام ًا.
منسلره ،أي حاصلل رض أبعلاةه
النر بحس املساحة هو ما بلغ َّ
(مسألةّ :)4
ال الثة بعضلا يف بعض ثالث ًة وأربعني شرب ًا إالَّ ثمن الشلرب ىلل األقلو كلت ىلليله
املشلور ،واألحوط زياةته إىل أق يصل إىل اخلمسمئة كيلو غرام ًا.
(مسألة :)5إكا كاق املا ّ
ملر
النلر اللذي ّ
أقل  -ولو بنصف م قال أو ربعه  -ملن ّ
واملتنجس.
تقديره فلو ما ا قليل ينجس بمالقا النجس
ّ
(مسألة :)6م االختالف يف سلطوح القليلل؛ يلنجس العلايل بمالقلا السلافل
تلنجس
وبالعنس .نعم ،لو كاق جاري ًا بالدف  -يف مقابل املرتشح  -من كلك ىللن ّ
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الطرف اجلاري بمالقا النجاسة م الطرف اآلخر ،بشلرط اجلرياق ملن األىلل إىل
األسفل وليس العنس ،فاملناط هو الدف من األىل إىل األسلفل وال ىللرب باللدف
والعلو التسلرحيإ والتسلنيمإ  -كلامليزا  -يف
من األسفل إىل األىل كت الفوار ،
ّ
احلنم سوا .
وتنجس باملالقا ؛ فللو مجلد بعلض
(مسألة :)7إكا مجد املا خرج ىلن االىلتصامّ ،
احلو

 ،وكاق املقدار الباقإ ّ
النلر يلنجس باملالقلا ؛ بلل إكا كا تلدرجيي ًا
أقل من
ّ

ينجس أيض ًا.
كريته ،إكا ىللمت حالته السابقة؛ حينم ىلليه هبا من ق ّللة
(مسألة :)8املا املشنوك ّ
بالنريلة يف وقلت ،وطلرأت ىلليله حالتلاق بعلد
(مسألة :)9املا إكا كاق مسبوق ًا ّ
صلور
واملتأخر ملنلت؛ فلنلا
كلك :إحدامها القلة ،وثانيتلت املالقا  ،وش َّك يف املتقدّ م
ا
ّ
ثالم:

 [ ...كتاب الطهارة ]...

كريته.
أو ك ر  ،وأ ّما إكا مل تعلم حالته السابقة؛ فاألقو ىلدم ّ

األوىل :ما إكا مل يعلم تاريخ ٍّ
كل من الق ّلة واملالقا .
الثانية :ما إكا ىللم تاريخ املالقا ةوق القلة.
الثالثة :ما إكا ىللم تاريخ الق ّلة ةوق املالقا .
النرية ،وطللار امللا  ،وىللدم انفعالله باملالقلا ،
يف مجي هذه الصور حينم ببقا
ّ
ْ
وإق كاق األحوط يف هلذه الصلور البنلا ىلل النجاسلة قصلي ً
ال للملر اللواقعإ،
وإمت االً لقول الرسول األكرم

« :ةع ما يريبك إىل ما ال يريبك» ،ولقول موالنا

ىلليل
أمري املؤمنني وإمام املتقني أيب احلسلن ّ
لدينك بت شئت» ،وقال موالنا اممام الصاةق
احلامطة لدينك».

« :يلا كميلل أخلوك ةينلك فلاحتط
« :للك أق تنظلر احللزم وتأخلذ
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ثلم طلرأت ىلليله حالتلاق :إحلدامها
(مسألة :)10املا إكا كاق مسلبوق ًا بالق ّللةّ ،
صور ثالم أيض ًا:
النر َّية ،وثانيتلت املالقا  ،واشتبه السب واللحوق فلنا ا
األوىل :ما إكا جلل تاريخ ٍّ
كل من احلاةثتني.
النرية ةوق املالقا .
الثانية :ما إكا ىللم تاريخ ّ
الثالثة :ما إكا ىللم تاريخ املالقا ةوق النرية.
الصور هو احلنم ببقا الق ّلة ،وانفعال املا باملالقا .
األقو يف هذه ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

كر مشنوك سلبقه بالق ّللة ،وشلنننا يف ّ
أق هلذه
(مسألة :)11إكا رأينا نجاسة يف ٍّ
النر بالق ّلة ،هل وقعت قبل النرية أم بعدها ،حينم بطللار
النجاسة ىل تقدير سب
ّ
املا .

ٍ
(مسألة :)12إكا حدثت النرية واملالقا يف ٍ
واحد؛ فاألحوط فيه االجتنا .
آق
ّ
نجلس ،وىلللم بوقلوع نجاسلة يف
املعلني
ا
(مسألة :)13إكا كلاق ملا اق أحلدمها ّ

أحدمها؛ فاألحوط البنا ىل نجاسة الطاهر منلت.
كراق أحدمها مطل واآلخر مضاف ،وىللم بوقوع نجاسلة
(مسألة :)14إكا كاق ّ
يف أحدمها ال ىل التعيني ،فاألحوط ىلدم البنا ىل طلارات مع ًا.
كر ًا ،ومل يعلم أنّه مطل أو مضلاف ،ووقعلت نجاسلة
(مسألة :)15إكا كاق مام ا ّ
فيه؛ حينم بنجاسة املام وىلدم إطالقه ،إالّ ْ
أق تنوق حالته السابقة امطالق.
متم ًت بالطاهر أو بالنجس.
كر ًا ،نجس سوا كاق ّ
املتمم ّ
(مسألة :)16القليل النجس َّ
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الفصل الرابع :ماء املطر
الست  ،قلي ً
ال كاق أو ك ري ًا ،سلوا جلر
وهو من املياه املعتصمة حال تقاطره من ّ
يف امليزا أو ىل وجه األر أو مل ِ
جير ،كت إكا كانت قطلرات بشللرط ْ
أق يصلدق
تغريت بالنجاسة.
ىلليلا املطر لد العرف ،فال تنجس إالّ إكا ّ
لنجس كللال و أو الفللراش ونحومهللا ،إكا مل ينللن ىلليلله ىلللني
(مســألة :)1املتل ّ
النجاسة ،وتقاطر ىلليه املطر ،ونفذ يف أىلتقه طلر ،وإكا وصل إىل بعضه ةوق بعلض
طلر املقدار الذي وصلل إليله امللا  ،وال حيتلاج إىل التعلدّ ة أو العرصل ،وإكا كانلت
النجاسة موجوة ىلليه يطلر أيض ًا بشلرط زوال ىلينلا.
واحلبا وجرار املا يطلر ماؤها بتقاطر ما املطر ىلليلا ،وكلذا تطللر نفلس األواي
املتنجس اللذي وقل
وظلورها وجوانبلا سوا وصل إليلا املطر أو وصل إليلا املا
ّ
ىلليه املطر ،وال يشرتط فيه االمتزاج وال استيعا املطر متام سطح امنا  .نعلم ،هلو

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)2األواي املحتوية ىل املا املتنجس كبري كانلت أم صلغري كالقلدور

أحوط.
(مسألة :)3تطلر األراا املتنجسة ونحوها بنزول املطر ىلليلا مستقي ًت ملن ةوق
وساطة َش آخر كاحلو

الست  ،وكذلك تطلر بنزول املطلر
املتنجس الواق قت ّ

ىلليلا بصور غري مستقيمة كت إكا تساقط املطر منحني ًا ،وأصا املتلنجس ملن ةوق
وساطة َش .
(مسألة :)4لو نزل املطر مستقي ًت أو غري مستقيم ،وأصا املتنجس كلاحلو

يف

امل ال م الواسطة؛ فلذا ىل قسمنيّ :
ألق املطر بعدما نزل إىل الواسطة وانفصل ىلنه
املتنجس كاحلو
ووصل إىل املحل ّ

 ،قد ينوق متصل ً
ال بلاملطر اجللاري يف امليلزا
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يطللر
املنفصل ىلن السطح بجريانه واملطر يتقلاطر ىلليله ملن السلت  ،وهلذا أيضل ًا ّ
املتنجس الذي وصل إليه ،وقد ال ينوق متص ً
ال باملطر؛ النقطاىله من السلت  ،وهلذا
ّ
يطلر ما وصل من املتنجسات من حو
ال ّ

أو غريه.

(مسألة :)5لو نزل املطر ىل جسم كأوراق األشجار ،وتقاطر منلا ىل ملا قتللا
من األر

مطلر ًا ملا أصابه حني نزول املطر.
املتنجسة أو املا املتنجس ،كاق ّ

(مسألة :)6لو نزل املطر ىل السقف ،وتقلاطر منله ىلل أر

متنجسلة أو ملا

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

طلره إكا كاق التقاطر حال نزول املطلر ىلليله .نعلم ،إكا انقطل املطلر ملن
متنجس؛ ّ
مر.
الست ال ينوق التقاطر من السقف ّ
مطلر ًا كت ّ
(مسألة :)7إكا تقاطر املطر ىلل ىللني نجسلة ،فرتشلح منللا ىلل َش آخلر؛ مل
ينجس مالقيه إكا مل ينن مشتم ً
ال ىل ىلني النجاسة ومل ينن متغري ًا هبا.
متلنجس ،وكانلت ىلليله ىللني النجاسلة
(مسألة :)8إكا نزل املطلر ىلل سلطح
ّ
كالعذر ونحوها ،ثم تقاطر من السقف أو امليزا  ،مل تنن تلك القطلرات متنجسلة
ٍ
مر .نعم ،إكا كاق بعلد انقطلاع
إكا كانت حال تقاطره ،بل ّ
مطلر ملا أصابته حالئذ كت ّ
املطر واملفرو

متنجسة.
مرور املا ىل العني النجسة كانت ّ

(مسألة :)9إكا نزل املطر ىل سطحٍ
متلنجس كالسلقف ،وىلليله ىللني النجاسلة
ّ
كالعذر م ً
يملر كللك امللا ىلل العلني
ال ،وتقاطر املا منه بعلد انقطلاع املطلر ،ومل ّ
النجسة كت إكا تقاطر من غري املوض الذي ىلليله النجاسلة مل حينلم بنجاسلة تللك
القطرات ،حتى ْ
وإق كاق السقف رطب ًا ومتص ً
ال بالعذر ونحوها.
(مسألة :)10الرتا الذي نفذت النجاسة يف أىلتقه ،إكا نزل ىلليه املطر ووصلل
إىل أىلتقه طلر.
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(مسألة :)11احلصلر املتنجسة ،وكذا الفرش املتنجسلة املفروشلة ىلل األر

،

تطلر بنزول املطر ىلليلا ،وكذا تطلر األر

املتنجسلة التلإ قتللا إكا وصلل إليللا

املطر قبل ْ
أق ينقط  ،بال فرق يف كلك بني أق تنوق احلصلر منفصلة ىللن األر

أو

مر.
متصلة هبا كت ّ
(مسألة :)12يطلر بإصابة املطر ك ّل ما تتوقف طلارتله ىلل امللا  .وإكا توقفلت
طلارته ىل َش ٍ آخر كاالستحالة وامسلالم وتعفلري امنلا بلالرتا  ،فلال يطللر
باملطر ،فإكا كاق امنا نجس ًا بولو النل فيه ،فال يطلر بنزول املطر ىلليله ملن ةوق
التعفري ،فاالحوط ْ
أق يع َّفر أوالً ،ثم يوض قت املطر فيطلر بنزول املطلر ىلليله ملن
ةوق حاجة إىل التعدّ ة.
 [ ...كتاب الطهارة ]...
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الفصل اخلامس :ماء احلمام
األحوا

الصغار يف احلتمات إكا كانت مسلتمدّ لللت ملن اخلزانلة ومتصللة هبلا

وكاق ماؤها وحده أو جمتمع ًا م ما يف احليا

واألنابي بمقدار النر كلاق ىلاصل ًت

وغري منفعل بمالقا النجس ،وحنمه حنم اجلاري فيت لو كاق متص ً
ال بامللاة  ،ملن
ةوق فرق بني تساوي سطوح اخلزانة م األحلوا

وىلدمله ،وللو كانلت متصللة

باخلزانة بواسطة األنابي أو احلنفية مل ينجس ماؤها بوقلوع اللنجس فيللا متصلاهلا
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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باخلزانة وإق كانت أىل  ،وهبذا يظلر حنم الدوش املتداول يف العرص احللارض فلإق
املا النازل منه ىل البلدق املتلنجس ملا ا معتصلم متصلاله بامللاة وكلاق يف حنلم
اجلاري ،وإكا انقط اتصاله ىلنه فلو يف حنم املا القليل ،وهذا كلت تلر ال خيلتص
باحلتم بل جيري يف مجي املوارة ،فإكا فرضنا حوض ًا صغري ًا يف اخللارج وهلو متصلل
ِ
باخلزانة بواسطة احلنفية ونحوها ،مل ينفعل بوقوع النجاسة فيه ،فللو غسل َل فيله َش ا
ٍ
نجس َطلر َباالتصال.

الفصل السادس :ماء البئر
البئر هو املحل املنخفض يف األر

الذي ينب فيه املا  ،وله ماة  ،فلو كاجللاري

ال يتنجس إالّ
بالتغري ،وال يراة بالبئر معناه العريف وهو جمم املا ةوق أق ينلوق فيله
ّ
نب ا نظري املتعارف ىلليه يف القلر حيلث يلدَّ خر فيله الفالحلوق ملا َ الشلتا أليلام
الصيف ،وهذا يعامل معاملة القليل إكا كاق ةوق النر ،ومعاملة الن ري إكا كلاق كلر ًا
وما فوقه ،وتنطب ىلليه أحنام القليل والنر.
(مسألة :)1ال يعترب يف اىلتصام ما البئر ْ
كر ًا ،بل قليله كالن ري.
أق ينوق ّ
تغري ما البئر ،وزال ىلنه تغريه من قبل نفسه؛ طلر من ةوق حاجة
(مسألة :)2إكا ّ
الروايات من نزح املقدّ رات ليطلر ما البئر حممول ىل النّد .
(مسألة :)3إكا مل ينن للبئر ماة  ،واجتمعت فيلا مياه األمطار ونحوها ،فلو ملا ا
راكدا ينفعل باملالقا َّإال ْ
النر.
أق ينوق بقدر ّ
التغري من ِق َبل نفسه؛ حينم بطلار ما البئر ،سوآ ً خرج ملا
(مسألة :)4إكا زال ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

كر ،أو نزول املطر ىلليه ،ونحومها؛ وكلك ملناق ماةته ،وما ورة يف ىلد ملن
إىل إلقا ّ

من ماةته أم مل خيرج؛ لنفاية االتصال هبا يف الطلار .
ٍ
جلار أو غريمهلا ملن
بنلر أو بلت
(مسألة :)5امللا الراكلد املتلنجس إكا اتصلل ّ
العواصم ،كنزول املطر ىلليه؛ طلر سوا حصل االمتزاج بينلت أم ال.

مطلر للميلا املتنجسلة ،ملن ةوق ٍ
فلرق بلني
(مسألة :)6االتصال باملا املعتصم ِّ ا

املطللر حماكيل ًا للمتلنجس ،أو كونله أىلل منله ،أو كلوق
أنحا االتصاالت كنلوق ِّ
االتصال ىل نحو االمتزاج ،أو جمرة اتصال ،وغري كلك من األنحا  ،ويسلت نى ملن
املطلر أسفل ،واملتنجس جيري ىلليه ملن فلوق؛
كلك صور واحد وهإ ما إكا كاق ِّ
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ّ
املتلنجس يف
املتنجس الذي جيري ملن فلوق ،نظلري امللا
ّ
يطلر ّ
ألق هذا االتصال ال ِّ
امبري من األىل  ،فال يطلر املا املوجوة فيه إكا صببنا منه ىل ما النر يف احلو
يف األسفل ،نعم يطلر ما امبري فيت إكا ف ِّر كام ً
ال يف ملا النلر بسلب االمتلزاج
النامل.

املطلر  -كت إكا غ ِمل َس يف
(مسألة :)7امنا اململو من املا املتنجس إكا أحاط به ِّ

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

احلو  -يطلر ،وال يعترب ص ُّ مامه وغسله.
(مسألة :)8إكا ألقإ كر ىل ما ٍ
تغريه به ،طلر ،وال حيتلاج إىل إلقلا
متغري ،فزال ّ
ّ
التغري
النر ِّ
املطلر ىل اىلتصامه قبل زوال ّ
تغريه ،هذا إكا بقإ ُّ
كر آخر ىلليه بعد زوال ّ
ٍّ
النر بمقدار يسلري للئ ّ
ال ينفعلل بعضله قبلل
املتنجس ،كت إكا كاق زامد ًا ىل
ىلن املا
ّ
ّ
النلر أو أوصللناه بله ،فللو
املتنجس ،أو أزلنا التغري أوالً ،ثم ألقينلا
التغري ىلن ّ
ّ
زوال ّ
تغري بعضه قبل زوال التغري ىلن املتنجس أو تفرق بحيث مل يب مقدار النلر متصل ً
ال
ّ
تنجس ،وال ينفإ يف التطلري.
باقي ًا ىل حاله ل ّ
املتنجس ت بلت بلالعلم واالطمئنلاق وبالبينلة ،أىلنلإ إخبلار
(مسألة :)9نجاسة
ّ
ىلد َلني ،بل بالعدل الواحد ،بل بإخبار ال قة وبإخبار كي اليلد ْ
وإق مل ينونلا ىللاةلني،
وال ت بت بالظ ّن املطل وهو املقابل للظ ّن اخلاص الذي قام اللدليل الشللرىل ّإ ىلل
اىلتباره نظري خرب ال قة والب ّينة.
النر ىل املا املتنجس لتطلريه نزول مجيعله ،بلل
(مسألة :)10ال يعترب ىلند إلقا
ّ
لو اتصل ،ثم انقط  ،كفى كلك يف تطلري املتنجس.
(مسألة :)11إكا تعار

إخبار كي اليلد بنجاسلة َش مل البينلة القامملة ىلل

ا
إشلنال
طلارته؛ قدّ مت الب ِّينة ىلليه بشلرط استناةها إىل العلم ال األصل ،وإالَّ ففيله
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بل من ا .

ولو تعارضلت البينتلاق؛ تسلاقطتا إكا اسلتندتا إىل العللم ،وإق اسلتندتا إىل األصلل
قدّ مت املستند إىل االستصحا ىل املستند إىل أصالة الطلار ْ ،
وإق استندت كلل
منلت إىل االستصحا تسلاقطتا ،وإكا اسلتندت إحلدامها إىل العللم واألخلر إىل
األصل تقدّ مت املستند إىل العلم.
(مسألة :)12إكا كاق ىلدة إحد البينتني أك ر من األخر ؛ كلت إكا شللد اثنلاق
بأحد األمرين ،وشلد أربعلة بلاآلخر ،فقلد يقلال بتسلاقط امثنلني بلامثنني وبقلا
اآلخرين ،وكذا يقال بتساقط الب ّينتني ،واألقو األخذ بالب ِّينة األك ر ىللدة ًا وفاقل ًا مللا
ورة يف صحيحة أيب بصري قال :سألت أبا ىلبد اهلل

ىلن الرجل يأيت القوم فيدَّ ىلإ

ةار ًا يف أيدهيم ويقيم الب ِّينة ،ويقيم الذي يف الدار الب ِّينة أنَّه ورثلا ىلن أبيله وال يلدري
النرية بالعلم ،كت ت بلت بإخبلار العلدل الواحلد بلل ال قلة،
(مسألة :)13ت بت ّ
واألظلر ثبواا بإخبار كي اليد ال قة.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

كيف كاق أمرها؟ قال

 :أك رهم ب ِّينة يستخلف وتدف إليه.

(مسألة :)14ال جيوز رش املا املتلنجس ،فضل ً
ال ىللن مطلل اللنجسَّ ،إال يف
الرضور القصو  ،وجيوز سقيه للحيواناتْ ،
وإق كلاق منروهل ًا ،واألقلو حرملة
سقيه للطفال ،وتتأكد احلرمة يف سقيلم اخلمر أو املسنر ،لظاهر النّلإ الرصليح يف
بعض األخبار.
(مسألة :)15ال جيل امىللالم بنجاسلة امللا حلني رش الغلري منله جلل ً
ال أو
نسليان ًا .نعم ،حيرم التس ّب إىل رش الغري للمتنجس وإصداره ىلنه ،وجيوز بيعه مل
امىلالم.
*****
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الفصل السابع :املاء املستَعَْمل
(مسألة :)1املا املستعمل يف الوضو ؛ أي :يف رفل احللدم األصلغر ،طلاهر يف
ويصح الغسل والوضو به ثاني ًا.
نفسه،
ّ
(مسألة :)2املا املستعمل ىل وجه الند أو الوجو  ،ملن غلري ْ
أق يرتفل بله
احللدم أو اخلبللث؛ كاملللا املسللتعمل يف األغسلال والوضللو ات الندبيللة والغسللل
الواج بالنذر ونحو كلك ،جيوز استعتله يف رف احلدم األكرب واألصلغر ،وجيلوز
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

إستعتله يف رف اخلبلث وحنمله كامللا غلري املسلتعمل ،فيصلح إسلتعتله يف رفل
احلدم واخلبث.
(مسألة :)3املا املستعمل يف رف احلدم األكرب يرتف به اخلبث واحللدم بنلال
قسميه إكا كاق املا معتص ًت ،وأ ّما إكا كاق قلي ً
ال فاألقو أيض ًا جواز استعتله يف رفل
ّ
كل ما يشرتط فيه الطلار من الّش والتوضؤ واالغتسالْ ،
وإق كاق األحلوط مل
وجوة غريه التجنُّ ىلنه.
طاهر ،ويرف اخلبلث
(مسألة :)4املا املستعمل يف االستنجا م الّشوط اآلتية
ا
أيض ًا ،ولننَّه ال يرف احلدم ،وال جيوز الوضو به ىل األقو .
علرب ىلنله
(مسألة :)5املا املستعمل يف رف اخلبث غري االستنجا  ،وهلو اللذي ي َّ
ّ
بالغسالةْ ،
املحل؛ فلو حمنوم بالطلار  ،ويرفل
إق كاق من الغسلة التإ تتبعلا طلار
اخلبث واحلدم ىل األقو وإق كاق األحوط ستحباب ًا تركهْ ،
وإق كاق ملن الغسللة
التإ ال تتبعلا طلار املحل؛ فلو حمنو ام بالنجاسة ،وغري راف ٍ للخبث أو احلدم.
(مسألة :)6القطرات املتساقطة ىلند االغتسال يف امنلا غلري مانعلة ىللن جلواز
استعتل ما امنا يف رف احلدم أو اخلبث ،وللو قلنلا بعلدم ارتفلاع احللدم بامللا
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املستعمل يف غسل اجلنابة.
(مسألة :)7يشرتط يف طلار ما االستنجا أمور:
تغري املا يف أحد أوصافه ال الثة.
ّ
األول :ىلدم ّ
الثاين :ىلدم وصول نجاسة خارجية إليه ،كت إكا كانت يده أو املحل متنجسة قبلل
االستنجا .
الثالث :ىلدم وصول نجاسة ةاخليلة إليله ،كلت إكا خلرج مل البلول أو الغلامط
نجاسة أخر كالدّ م.
بلأق يقلالَ :
نعم ،قد خيرج من املخرج ة ام يصدق ىلليله ىلنلواق البلول ْ
بلال ةمل ًا،
ويصدق ىل غسالته ما االسلتنجا  ،وهلذا قلد يقلال بطلارتله وهلو رأي فاسلدا ،
الرابع :ىلدم التعدّ ي ىللن حلقلة اللدبر ىلل وجله ال يصلدق معله االسلتنجا ،
فيشرتط بخروج الغامط أق ينوق ىل هيئة البعر حتى ال تتلوم حلقلة اللدبر ،ففلإ
النبلإ األىلظلم وأملري امللؤمنني
األزمنة القديمة املعارص لعلد
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

واألقو ىلدملا.

مل ينلن حيصلل

التعدِّ ي أص ً
ال بمقتضلى ما جا ىلن موالنلا امملام الصلاةق
ٍ
ألّنم كلانوا يلأكلوق البّسل وكلانوا يبعلروق بعلر ًا،
الناس يستنجوق ب الثة
أحجارَّ ،
أنله قلال " :كلاق

فأكل ا
َ
فالق بطنه." ..
رجل من األنصار الدبا
اخلامسْ :
توجد فيه أجزا متميز من الغامط.
أق ال َ
(مسألة :)8ال يعترب يف طلار ما االستنجا سب امللا ىلل اليلدْ ،
وإق اشلرتطه
بعضلم .نعم ،هو أحوط.
ثم أىلر
(مسألة :)9إكا مدّ يده لالستنجا ّ ،

يضلر بطلارتلهَّ ،إال
ىلنه ،ثم ىلاة؛ مل
ّ

التلنجس باالسلتنجا ؛ ّ
ْ
ألق نجاسلة
أق ينوق ىلوةه إليه بعد مدّ ينتفإ معلا صلدق
ّ
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ٍ
حينئذ تعدّ أجنبية.
املحل
(مسألة :)10ال فرق يف املا املستعمل يف االستنجا بني الغسلة األوىل وال انية يف
البول الذي يعترب فيه التعدة ،كلك ك ّله ضمن الّشوط املتقدِّ مة للحنم بطلارتله كلت
لو خرج البول من ال ق املتعارف بواسطة إنبو أةخل يف ال ق مخلراج البلول،
ا
إشنال؛ بل األقو نجاسته.
ويف غري هذه احلالة فيه
(مسألة :)11إكا اىلتاة التخيل من غري املخرج الطبيعإ بحس اخللقة أو األملور
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ّ
كاملتخيل من املخرج الطبيعإ ،وأ ّما إكا خرج الغامط ملن غلري املخلرج
الطارمة؛ فلو
الطبيعإ صدف ًة من غري اىلتياة؛ مل حينم بطلار املا املسلتعمل فيله لالسلتنجا  ،بلل
حنمه حنم سامر النجاسات يف وجو االجتنا ىلن غسالته.
(مسألة :)12املا املشنوك يف أنّه غسالة االستنجا أو غسلالة سلامر النجاسلات
حمنوم بالطلار  ،وإق كاق األحوط اجتنابه.
(مسألة :)13صدق ىلنواق الغسالة ىل غسالة احلدم األكرب ،أو االسلتنجا  ،أو
اخلبث؛ مشلروط ْ
النلر كخزانلة
بأق ينوق الغسل باملا القليل ،وأ ّملا إكا اغتسلل يف
ّ
النلر أنّله
احلتم ونحوها ،أو استنجى فيه ،أو غسل فيه شيئ ًا متنجس ًا؛ مل يصدق ىلل
ّ
غسالة احلدم األكرب أو االستنجا أو غريمها.
(مسألة :)14ىلند ّ
الشك يف وصول النجاسة إىل ما امسلتنجا ملن اخللارج ،أو
م الغامط؛ يبنى ىل العدم.
(مسألة :)15ختتص الغسالة بت انفصل ىلن ال و بعد العرص ،وأ ّما املتخلف فيه
بعده فلو ما طاهر وليس من الغسالة يف َش  ،وكذلك املتبقإ يف امنا بعد إهلراق
ما غسالته.
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املتلنجس،
(مسألة :)16ىلندما يغسل امنساق متنجس ًا تطلر يده تبع ًا بعد تطللري
ّ

مر ً ثانية ،وكذا الظرف الذي يغسل فيله ال لو ونحلو كللك
فال حاجة إىل غسللا َّ
بأي جس ٍم طاهر باألصل ،أو بخشبة ،فإنه يطلر بالتبع َّية.
كعرص اللحاف بالرجل أو ّ
(مسألة :)17لو أجر املا ىلل املحلل املتلنجس زاملد ًا ىلل مقلدار ينفلإ يف
طاهرْ ،
وإق ىلدَّ متامه غسل ًة واحد ً  ،ولو
طلارته ،فاملقدار الزامد بعد حصول الطلار
ا
كاق بمقدار ساىلة؛ ولن َّن مراىلا االحتياط أوىل.
طللر
(مسألة :)18لو يبست العذر ىل املحل ،فأزيللت باللدلك ونحلوه ،ثلم َّ
املحل باملا  ،ففلإ طللار الغسللة األوىل إشلنال بلل منل ؛ وكللك للزوال ىلنلواق
امستنجا بعد الدلك.
(مسألة :)19الغسلة االحتياطية استحباب ًا يستح االجتنا ىلن غسالتلا.
 [ ...كتاب الطهارة ]...
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الفصل الثامن :املاء املشكوك
املا الذي ُّ
يشك يف نجاسته حمنوم بالطلار ؛ إالّ م العلم بنجاسته سابق ًا ،وامللا
ّ
الذي ّ
يشلك يف
يشك يف إطالقه ال حينم بإطالقه َّإال م سب إطالقه ،وامللا اللذي
إباحته حمنو ام بحليته َّإال م سب ملنيلة الغلري لله ،أو كونله يف يلد الغلري املوجل
الحتتل كونه ملن ًا له ،هذا بالنسبة إىل حلية التصلرف فيه ملن رش ونحلوه ،وأ ّملا
بالنسبة إىل جواز ترتي اآلثار املتوقفة ىل امللك ىلليه فالشك يف امللنية له صور:
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

األوىل :ما إكا كاق املا مسلبوق ًا بامباحلة األصللية ،وقلد ىلللم سلب أحلد إليله
باحلياز  ،وال يدري أنّه هو نفسه أو غريه؛ فلو حمنوم بعدم تسلط شخص آخر ىلليله
باحلياز  ،فله أق يتملنه بحيازته.
الثانية :ما إكا مل تنن للت حالة سابقة ،بل كاق الوك ًا له أو لغريه من حيلنت وجلد
كالبيضة ال يدري أّنا لدجاجته أو ةجاجة غريه ،أو ال مر لشجرته أو شجر غلريه،
ويف هذه الصور ال جيوز ترتي آثار امللك ىلليه.
الثالثة :ما إكا كاق املا ملن ًا ألحد سابق ًا ،ثلم ىلللم بانتقالله ،إ ّملا إىل نفسله أو إىل
غريه ،ويف هذه الصور ال جيوز أق ير ّت ىلليه شيئ ًا ملن اآلثلار املتوقفلة ىلل املللك
يصح يف هذه الصور احلنم بسامر التصللرفات فيله ملن أكلل ورش
أيض ًا ،بل ال ّ
ونحومها.
الرابعة :ما إكا سبقت املا َ ملنيتاق بأق ىللم أنّله كلاق ملنل ًا لله يف زملاق ،وملنل ًا
ّ
باملتأخر منلت ،وال أصل يف هذه الصلور بالنسلبة
لغريه يف زماق آخر ،واشتبه املتقدّ م
إىل أصل امللنية فال يسو أق يرت ىلليه َش من اآلثار املتوقفة ىل امللك.
(مسألة :)1إكا اشتبه نجس بني أطراف حمصلور  ،كإنلا يف مخسلة أو ىلشللر أو
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ىلشلرين ونحوها ،وج االجتنا ىلن اجلمي  ،وللو القلى أحلد األطلراف شليئ ًا
حينَم بنجاسة كلك الء باملالقا ىل األقو  ،وكذلك للو كانلت حالتله السلابقة
هإ النجاسة حينم بنجاسلته أيضل ًا ،وللو اشلتبه اللنجس بغلري املحصلور ال جيل
امجتنا ىلنه.
والضابط يف معرفة غري املحصور هو أمراق :الن ر وىلدم التمنن ىلاة ً من اسلتعتل
حمرمة األكلل يف شلياه القريلة أو
اجلمي كت لو كاق إنا متنجس ضمن ألف ،أو شا َّ
البلد.
(مسألة :)2إكا ىللمنا بنجاسة أحد امنا ين  -م ً
ال  -ثلم أريل أحلدمها؛ وجل
االجتنا ىلن اآلخر.
يتعني ىلليه التيمم للصال ونحوها ،واألحلوط اسلتحباب ًا أق جيمل
يف الساب مطلق ًا َّ
بني التيمم والوضو به ،وأ َّما لو لو كاق متيقن ًا أنَّه كاق يف الساب مطلق ًا ،فال شلك يف

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة  :)3إكا مل ينن ىلنده إال ما ا مشنوك إطالقه وإضافته ،ومل يتيقن أنَّله كلاق

استصحا كلك والوضو أو الغسل ،كت أنَّه إكا كاق متيقن ًا َّ
أق امللا يف السلاب كلاق
مضاف ًا فإنَّه يتيمم بال إشنال.
(مسألة  :)4لو أري أحد امنامني املشتبلني من حيث النجاسلة والغصلب َّية ،فلال
جيوز الوضو باآلخر ،ملا ورة يف خرب ستىلة ىلن موالنا اممام أيب ىلبد اهلل سلئل
رجل معه إنا اق ،وق يف أحدمها قذر ،وال يدري أهيت هو ،وليس يقدر ىل ملا ٍ
ىلن ٍ
غريمها ،قال

 :هيريقلت ويتيمم.

ولو أري أحد املشتبلني ملن حيلث امضلافة وامطلالق فلال ينفلإ الوضلو
باآلخر ،وكلك ألق ىلدم اجلزم بامطالق ال يستدىلإ اليقلني بصلحة الوضلو  ،بلل
األقو اجلم بني الوضو به وبني التيمم.

59

(مسألة  :)5إكا انحصلر املا يف املشتبلني بنوق أحدمها نجس ًا واآلخر طلاهر ًا ومل
يم َّيز الطاهر ىلن النجس ،حيرم الوضو هبلت وال جيلوز إسلتعتهلت فليت يشلرتط فيله
وتعني التليمم بلدالً ملن
الطلار كاملأكل واملّش وتطلري ال يا وما شاكل كلكَّ ،
الوضو  ،خلرب ستىلة املتقدِّ م وموثقة ىلتر يف البا ال من من أبوا امللا املطلل يف
الوسامل.
(املسألة  :)6إكا كاق هناك إنا ا ال يعلم ما إكا كاق لزيد أو لعمرو ،فلاملفرو
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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أنَّله

مأكوق من قبل زيد فقط يف التصلرف بتله وال جيوز له استعتله ،وهنذا احللال فليت
إكا ىللم أنَّه لزيد م ً
ال لننَّه ال يعلم أنَّه مأكوق من قبله أو من قبل ىلمرو.

الفصل التاسع :األسآر
السؤر لغ ًة هو :الفضلة من ِّ
كل َش  ،واصلطالح ًا هلو مطلل ملا بلارشه جسلم
إنساق أو حيواق ،سوآ أكانت املبارش بالفم أو بغريه من األىلضلا  ،وسلوآ أكنلت
املبارش باملا أو بالطعام.
نجس ،وال فرق يف النافر بني كونه
سؤر نجس العني كالنل واخلنزير والنافر ا
مننلر
كتاب َّي ًا أو غري كتايب ،وبني كونله جاحلد ًا للربوب َّيلة وبلني كونله مسلل ًت ولننَّله
ا
لرضور ةين ّية أو أصل ً
ال ملن أصلوله كفلرق املخلالفني بعاملة ملذاهبلم األشلعر َّية

حمنوموق بالنفر مننارهم الرضوريات ومن أىلظملا إننارهم إمامة أممتنا الطيبلني
الطاهرين

 ،بل يشمل النّص أيضل ًا َّ
كلل ملن ىللاة حمبلإ األمملة الطلاهرين

صلوات اهلل ىلليلم أمجعني وشيعتلم ألجل مواالام ألولئك األطلار

والربا

 [ ...كتاب الطهارة ]...

والناصلبإ
والواقفإ والناصبإ،
واملعتزل َّية والواقفية ،فال فرق بني اخلارجإ واملغايل
ّ
ّ
هو املخالف مطلقل ًا ألهلل البيلت  ،فلاألقو ىلنلدنا أق ىلاملة فلرق املخلالفني

من أىلداملم ،بل ُّ
كل من قدَّ م أحد ًا ملن أمملة الضلاللة ىلل أممتنلا الطلاهرين
يوال أحد ًا من أممة الضاللة ومل ِ
نحنم ىلليه بالنفر ،ىلدا املستضعف وهو من مل ِ
يعاة
أممتنا الطاهرين صللوات اهلل ىللليلم أمجعلني ،وال يعلاةي الشليعة ألجلل والمللم
للممة املطلرين

فصلنا كلك يف كتابنا " معنى الناصبإ " فلرياج .
 ،وقد َّ

فت سو املستضعفني من فرق املخالفني حمنلوم بنجاسلة ملا بلارشوه ملن امللا
حملرم
القليل وسامر األجسام الرطبة ،واألحوط وجوب ًا االجتنا ىلن سؤر احليلواق َّ
اللحم كالفلوة واألسلوة وال عالل واألرانل والدببلة وملا شلاهبلا ملن الطيلور
املحلرم
املحرمة األكل كالعقا والصقر والبازي ،وحتى اهلر والسنور من احليواق
َّ
َّ
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األكل ،واألقو االجتنا ىلن سلؤر املسلوك كلالوز والعقلر والفلأر والقلرة
واألفعى ،وكذلك جي اجتنا سؤر احليواق اجلالل ،فالضابطة ىلندنا هلإ ىلملوم
حمرم األكل الوارة يف موثقة ىلتر ىللن موالنلا امملام الصلاةق
النلإ ىلن سؤر َّ
ّ
قال " :كل ما يؤكل حلمه ،يتوضأ من سؤره ويّش ".
وينره من األسآر ما ك ِره أكل حلمه كاخليل والبغال واحلمري ،وينلره أيض ًاسلؤر
احلامض املؤمنة املجلولة احلال يف الطلار  ،وكذا املؤمن جملول احلال ،وأ َّما املعلوملة
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

احلال كاملتلمة بالنجاسة بل ومطل امللتلم ،ومهلا ملن ال حيسلناق أحنلام الطللار
والنجاسة ،فلذاق الفرةاق جي جتنا ما بارشوه بأجسلاملت حلال الرطوبلة ،فقلد
ورةت أخبار اك ري بشأق احلامض غري املأمونلة ىلل التنلزه ىللن النجاسلات ،وقلد
بلغت األقوال يف شأّنا نحو سبعة أقوال ،ونحن نختار القلول باحلرملة يف احللامض
غري املأمونة ىل الطلار  ،وكراهة سؤر املأمونلة ىلل الطللار كراهلة كات َّيلة ألجلل
نلوع
مفاسد واقع َّية ،وقد ثبت يف العلم احلديث أق جسم احلامض يفلرز ملواة ًا فيللا ا
من السموم اخلفيفة ،ما يؤيد القول بنراهة سؤر املأمونة كات ًا ،وأما حرمة سلؤر غلري
املأمونة فلجل ىلدم التنزه ىلن النجاسات ،واملراة من السلؤر هلنلا هلو ملا بارشتله
بجسملا ال بفملا.
ّ
وكللل مقصلللر بأحنللام الطلللارات
ويلحلل باحلللامض :النفسللا واجلنلل ،
والنجاسات ،فض ً
ال ىلن اجلاهل هبا ،واهلل تبارك شأنه العامل بحقام أ اره.
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املقصد الثاني :أحكام اخللوة
وفيه فصول:

(مسألة :)1جي حال التخيل ،بل يف مجيل األحلوال ،سلرت العلور ىللن النلاظر
ال كاق أو امرأ ً  ،ىلاق ً
املحرتم ،سوا ً كاق من املحارم أم ال ،رج ً
ال أو جمنون ًا ،كبري ًا كلاق
أو صغري ًا حتى ىلن الطفل املم ِّيز؛ واملم ِّيز هو الطفل الذي حيسن ْ
أق يصف املرأ كلت
جا تعريفه يف موثقة السنوي ىلن املوىل املع َّظم اممام الصاةق قال :س ِئل أملري
املؤمنني

الصبإ حيجم املرأ ؟ قال
ىلن
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

الفصل األوّل :أحكام التخلي

 " :إكا كاق حيسلن أق يصلف فلال "؛

أي حيسن أق يصف مجاهلا ومواض جسملا ،ويف مقابله الطفل غري املم ِّيلز اللذي ال
حيسن وصف املرأ  ،فلذا ال جي ىل البالغ سرت ىلورته ىلنه ،كت أنَّه حيرم ىل الناظر
أيض ًا النظر إىل ىلور الغري ولو كاق جمنون ًا أو طف ً
ال ا ِّيلز ًا ،وجيلوز لالنسلاق النظلر إىل
ىلور نفسه ،وكذا الزوج إىل ىلور زوجته وبالعنس ،وكذا جيلوز للتللك النظلر إىل
الوكته ،واألمة املح ّللة بالنسبة إىل املح ّللل لله ،فلال جيلوز للتللك النظلر إىل ىللور
املزوجة أو املح َّللة للغري أو التإ يف ىلداا ،وال جيوز نظر املالنلة إىل الوكللا
الوكته َّ
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أو الوكتلا وبالعنس؛ أي :ال جيوز للمملوكة واململوك أق ينظرا إىل مالنتلت.
(مسألة  :)2األَ َمة هإ املرأ النلافر اململوكلة بالسلبإ ،فلال تشلمل اخلاةملات
النافرات اللوايت يأتني من بالة اهلنلد والفليبلني واحلبشلة و يلننلا وغريهلا ملن
البالة ،لعدم انطباق مفلوم امما ىلليل َّن يف زمن غيبة موالنا املع َّظم امملام بق َّيلة اهلل
امللدي املنتظر أرواحنا لرتا نعليه الفدا  ،فلؤال جي التحفظ ىللن رؤيلة
األىلظم
ّ
أجسامل َّن فض ً
ال ىلن أق يرين ىلورات مسلتخدميلم مطلقل ًا ،وجيل اللتحفظ ىلل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الطلار منل َّن إالَّ املؤمنات الشيعيات بشلرط إتقاّن َّن ألحنام النجاسلة والطللار ،
كت جي ىل ر ِّ األ

أق ال يسرتق النظر إليل َّن يف اخلللوات أو ْ
أق قدثله نفسله

بذلك ،فيغريه إبليس فيق يف احلرام ال س َّيت َّ
وأق أك ره َّن بوكيات ال جيوز العقد ىلل
غري املحصنات منل ّن ،كت ال جيوز العقد ىل النصللرانيات املحصلنات ملنل َّن ،وال
جيوز البنا ىل طلار النرصانيات منل َّن حلنمنا بنجاسلتل َّن؛ فلال جيلوز البنلا ىلل
طلار املآكل واملشار الاليت بارشق بتحضريها وبارشتله أيلدهي َّن ،وال البنلا ىلل
طلار األواي التإ غسللنلا ،واألقلو حرملة اسلتئجاره َّن مللن ال حيسلن أحنلام
النجاسات والطلارات ومل ينن قاةر ًا ىل حفظ نظره احللرام إلليل َّن وميلل شللوته
إليل َّن ،وتتأكد احلرمة ىل من لديه أوالة مراهقني وبالغني لوقوىللم غالب ًا يف التفنلر
باحلرام واللمس والغمز واللمز ،ثم النناح احلرام والعياك باهلل تعاىل.
(مسألة :)3ىلور الرجل هإ :الذكر والبيضتاق والدبر وهو حلقلة الّشلج ،ويف
املرأ  :الفرج وهو الش املعروف والدبر ،والالزم هو سرت للوق البشللر وحجمللا
ّ
التخيل ،ويف حنم العور ما بني السلر والركبة ىلل األحلوط يف
أيض ًا يف غري حالة
النسا  ،واألحوط يف الرجال سرت العانة والفخذين والعجاق  -وهو ما بلني اخلصلية

64

وحلقة الدبر  -ىلن املحارم ،كت أق األحوط ىل ٍّ
كل من الرجل واملرأ سرت امليتلني

ىلن املحارم أيض ًا.
(مسألة :)4ال جيوز النظر إىل ىلور الغري من ورا الزجلاج ،أو يف امللرآ  ،أو امللا
الصايف ونحوها.
(مسألة :)5املراة بالسرت هنا مطل ما يمن وقوع النظر ىلليه كبشلر العلور وللو
كاق بيد نفسه ،أو زوجته ،أو الوكته.
(مسألة :)6ال جي السلرت يف الظلملة املانعلة ملن الرؤيلة أو مل ىللدم حضلور
ٍ
شخص أو كوق احلارض أىلمىْ ،
وإق كاق السرت مستحب ًا حتى م ىلدم وجوة نلاظر،
فض ً
ال ىلن كوق احلارض أىلمى ،كت يف رواية الدىلامم من استحبا التسرت حني ىللدم
الناظر.

غض النظر ،وأ َّما م الش ِّك أو الظ ِّن يف وقوع نظلره ىلليله،
جي ىلليه التعدِّ ي ىلنه أو ّ
ٍ
حينئلذ ،نظلري ملا
معرض ًا ىلرف َّي ًا للنظر ،فلال جيلوز النظلر
فاألحوط تركه َّإال إكا كاق َّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

ٍ
مناق يعلم بوقوع نظلره ىلل ىللور الغلري ،بلل
(مسألة  :)7ال جيوز الوقوف يف

احلج والزيار حيث تننشف ىلور بعض احلجيج غفلة منلم ىللن
حيصل يف موسم ّ
التحفظ ىل سرت ىلوراام قت املئزر ،فالزوار يف معلر

كشلف العلور  ،فيجل

التحرز ىلن النظر ،أو كمن يقف ىل جّس فال جيوز ملن قته التأمل بأسفل ملن كلاق
فوقه ان يلبس ال يا الفضفاضة كالدشداشة من الرجال فض ً
ال ىلن النسا .
(مسألة  :)8ال جيوز للرجل واألن ى النظر إىل ةبر اخلن لى ،وأملا قبلللا فلاألقو
ٍ
ٍ
حرمته أيض ًا لنونه ىلور ً ىل ِّ
لرجلل آلتلاق وللملرأ فرجلاق،
حلال ،وللو كلاق
كل
أصيل واآلخر فرىلإ ،حر َم النظر إىل كليلت.
أحدمها
ّ
(مسألة  :)9لو شك يف وجوة الناظر إىل ىلورته ،أو كاق موجوة ًا ولننَّله ّ
شلك يف
َّ
وشلك يف َّأّنلا ىللور
كونه حمرتم ًا؛ وج التسرت ىلنله ،وللو رأ ىللور ً منشلوف ًة،

65

الغض ىلنه ،وكلك ألق املسلتفاة ملن األةللة بعلد
حيواق أو إنساق فالظاهر وجو
ّ
صلبإ
الغض مطلق ًا َّإال أق حيرز كوّنا ىلور حيواق أو ىللور
صدق العور وجو
ّ
ٍّ
ٍ
غري ا ِّي ٍزْ ،
إنساق ولننَّه َّ
صبإ غري ا ِّي ٍز أو من بالغ أو
وإق ىللم َّأّنا من
شك يف َّأّنا من ٍّ
صبإ ا ِّي ٍز ،فاألحوط وجوب ًا ترك النظر ،وإكا شك يف َّأّنا ملن زوجتله أو الوكتله أو
ٍّ
ٍ
ىلنواق خلاص
الغض ىلنلا ألق جواز النظر مع َّل ا ىل
أجنب ّية؛ فال جيوز النظر وجي
ّ
ٍ
بدليل ،ولو رأ ىلضو ًا من بدق إنسلاق ال
وهو الزوج ّية أو اململوك َّية فال بدَّ من إثباته

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يدري أنَّه ىلورته أو غريها من أىلضامه ،فاألحوط وجوب ًا حرمة النظر.
(مسألة :)10حيرم استقبال القبلة حال التخيل ،وكذا اسلتدبارها بمقلاةيم بدنله،
وحتى لو أمال ىلورته إىل غريمها ،واألقو حرملة االسلتقبال واالسلتدبار بعورتله
فقط وإق مل تنن مقاةيم بدنه إىل القبلة ،وكلك مطالقات األةلة الداللة ىلل حرملة
استقبال أو استدبار القبلة بالبول أو الغامط ،ولبعض األخبار الشلريفة اخلاصة التلإ
وجله ىلورتله
يستفاة منلا العلة يف كلك وهإ التأة واالحرتام ،وال ري يف أق من َّ
إىل الغري كاق هاتن ًا حلرمته حتى ْ
وإق كانت مقاةيم بدنه منحرف ًة ىلنه ،وال ملان ملن
استقباهلا أو استدبارها حال االستربا واالسلتنجا ْ ،
وإق كلاق تلركلت أحلوط ةفعل ًا
الحللتتل خ لروج قطللر بللول أو كر غللامط حللال االسللتربا أو االسللتنجا  ،وأل َّق
ٍ
امحتياط حس ان ىل ِّ
ختلري
كل حال ،وإكا اضطر إىل أحدمها ،ال ىلل نحلو التعيلنيّ ،
بينلت ،واختيار االستدبار أوىل.
(مسألة  :)11املراة بمقاةيم البدق هو :الصدر والبطن والركبتاق.
(مسألة :)12إكا ىللم ببقا َش ٍ من البول يف املجر خيرج باالستربا  ،فلاألقو
حرمة االستقبال أو االستدبار يف هذه احلال.
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(مسألة :)13ال فرق يف حرمة استقبال واستدبار القبلة بالبول والغامط بني كوّنا

يف األبنية والصحاري أو غريمها.
(املســألة  :)14القبلللة املنسللوخة  -كقبلللة بيللت املقللدس لليلللوة أو بيللت حلللم
للنصار  -ال يلحقلا احلنم بحرمة االستقبال أو االستدبار ،فالقبلة الشلرىل ّية هلإ
ىلليل بلن أيب طالل
النعبة اال َّ
ملشلرفة بإمام املتقني اممام األىلظم أمري امللؤمنني ّ
املولوة فيلا.
(مسألة  :)15املسلوس واملبطوق ومن يغ ِّوط من خارصتله أو ملن خملرجٍ آخلر؛
التنزه ىلن اجللوس إىل القبلة قلرز ًا ملن خلروج البلول والغلامط أثنلا
جي ىلليلم ُّ
جلوسلم إىل جلة القبلة ،وكذلك امللريض الغامل ىللن اللوىلإ ،جيل ىلل ول ِّيله
توجيله إىل غري القبلة حال العلم بنزول َش ٍ من البول والغامط حال نومه ،كت جي
يتوجه ببطنه أو بظللرهْ ،
وإق كلاق الشل ُّ
صاحبلا أق ال يستقبل القبلة بخارصته ،بل َّ
يتوجله إىل القبللة بخارصتله ولليس ببطنله أو
يف بطنه أو ظللره ،ىلل صلاحبلت أق َّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

أق يراىلإ كيف َّية الش ّ ْ ،
يغوط من خارصته ْ
فإق كاق الش ُّ يف اخلارص  ،فعل
ىل من ِّ

بظلره ،وهنذا أينت كاق الش ُّ جي ىل صاحبه أق ينحرف بجلة الش ِّ ىلن القبلة.
(مسألة :)16جيوز النظر إىل ىلور الغري ىلند االضطرار كت يف حالة إنقاك الغريل
الطبلإ؛
املنشوف العور  ،فيت للو توقلف امنقلاك ىلل النظلر أو يف حاللة العلالج
ّ
الطبإ ْ
أق ينوق النظر يف املرآ املقابلة للعور بعلد اليلأس
واألحوط يف مقام العالج
ّ
من العالج بغري النظر.
(مسألة :)17إكا اشتبلت القبلة ،وج الفحص ىلنلا حتى لو أ َّة الفحلص إىل
بذل املال ما مل ِ
يؤة البذل إىل حرج شديد ،فلإق مل يلتمنن ملن تعيينللا وللو بالعملل
ختلري بلني اجلللات ،فلإكا
بالظ ِّن ،ومل يمنن االنتظار ،أو استلزم احلرج أو الضللرر؛ ّ
اختار واحد ً يقتصلر ىلليلا ،ويمننه العدول ىلنلا إىل غريها ،ولننَّله ال جيلوز لله ْ
أق
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يدور ببوله إىل مجي األطراف.
(مسألة :)18لو ةار األمر بني أحد حمذوري االستقبال واالسلتدبار ،وبلني تلرك
السرت م وجوة الناظر ،وج تقديم السرت ىل أحدمها.
ِّ
لللتخيل ىلل وجله ينلوق
(مسألة :)19األقو ترك إقعلاة الطفلل أو املجنلوق
مستقب ً
ال أو مستدبر ًا ،ولو قعد أحدمها إىل جلة القبلة بعلم اللو ِّيل ،جيل ىلليله منعله
ىل األحوط.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة  :)20جي رةع البالغ العاقل العامل باحلنم واملوضلوع ملن بلا النللإ
ال باحلنم ،وال جي رةىله ْ
ىلن املننر ،كت جي إرشاةه ْ
إق كلاق جلاه ً
إق كاق جاه ً
ال
باملوضوع؛ وإق كاق األحوط هو امىلالم.
(مسألة :)21حيرم التخيل يف أملاكن ال ّ
حيلل للملتخيل التصللرف فيللا شللرىل ًا؛
كملك الغري ،أو األوقاف اخلاصة من املدارس وغريها؛ ما مل حيلرز ىلملوم الوقلف،
وينفإ يف جوازه اختيار املتويل أو بعض ال قات بعمومه أو بلإكق املاللك ،كلت حيلرم
ِّ
التخيل يف الطرقات غري النافذ بدوق إكق أربابه ،وكذا حيلرم ىلل قبلور امللؤمنني إكا
كاق فيه ا
هتك هلم.
ِّ
ملشللرفة ،وىلل املحرتملات
التخيل يف املسلاجد واملشلاهد اال
(مسألة :)22حيرم
َّ
كالنت الستوية والنت الدينية وما كت ىلليه أست اهلل تعاىل واألنبيلا واحلجلج
الطاهرين

 ،ويوج كلك النفر.

(مسألة  :)23من يعلم من حاله بأنَّه لو نام فإنه سليبول يف نومله ،حيلرم ىلليله أق
ينام مضطجع ًا نحو القبلة.
*****
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الفصل الثاني :اإلستنجاء
(كيفية غسل موضع البول والغائط)

(مسألة :)1جي غسل خمرج البول ملرتني بامللا القليلل ،وملر باملعتصلم ،وال
يطلر بغري املا  ،ويتخري يف خمرج الغامط بني الغسل باملا كت يف غريه من املتنجسلات،
والتمسح بت يقل النجاسة ىلن املحل؛ كاألحجار واخلرق واملدر ،والغسل أفضل.
ُّ
هذا إكا مل تتعدَّ النجاسة ىلن املخرج ،وأ ّما مل التعلدّ ي ،أو مل خلروج نجاسلة
تمسح باألحجار واخللرق
فيتعني الغسل باملا  ،وال ينفإ ال ُّ
أخر م الغامط كالدّ م؛ ّ
واملدر ،واجلم أكمل.

تم كلك بغسللة واحلد أو أك لر ،وأ ّملا يف االسلتنجا
املحل يف الغسلة األوىل سوا َّ
ٍ
ّ
أحجار ،حتى ْ
فيتعني ْ
باألقل ىلل
وإق حصل النقا
أق ينوق املسح ب الثة
باألحجار ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)2ال يعترب التعدّ ة يف غسل ّ
حمل الغامط يف الغسلة األوىل ،بل قلد ينتفلى
ٍ
بغسلة واحد يف إزالة الغامط وقد حيتلاج إىل تعلدة يف الغسللة األوىل ،فاملنلاط نقلا

أق األحلوط ْ
األحوط وجوب ًا ،وإكا مل حيصل النقا بال الثة فإىل النقا  ،كلت ّ
أق تنلوق
األحجار ثالثة منفصالتَّ ،إال ْ
أق ينوق احلجر كبري ًا له ثالم ش َع ٍ .
يتمسلح بله يف االسلتنجا  ،فلال ينفلإ اللنجس
(مسألة :)3تعترب الطلار يف ما ّ
واملتنجس يف التطلري ،ولو مسح بالنجس أو املتنجس مل يطلر بعد كلك َّإال باملا .
(مسألة :)4يعترب ْ
يتمسح به رطوبلة مسللرية كلالطني واخلرقلة
أق ال ينوق يف ما ّ
املرطبة .نعم ،الندوا التإ ال تّسي غري مانعة ىلن التطلري.
(مسألة :)5إكا َّ
شك يف خروج نجاسلة أخلر مل الغلامط؛ يبنلإ ىلل العلدم،
فيتخري بني الغسل واملسح باألحجار.
ّ
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(مسألة :)6ال تعترب يف األحجار البنار  ،فينفإ استعتل ملا اسلتعمله أوالً بعلد
تطلريه ،بل إكا مل يتنجس باستعتله األول كفى استعتله من غري تطلري.
النللإ
(مسألة :)7ال جيوز االستنجا باملحرتمات ،وال بالعظم والروم ،للوروة
ّ
ىلنه يف األخبار ولنونه طعام ًا للج ّن ،ولننّه لو ىلىص والعياك باهلل تعلاىل ،واسلتنجى
هبا؛ فحصول الطلار هبا حمل إشنال.
واملراة باملحرتمات هو ما ثبت احرتامه يف الشلرع احلنيف كلاخلبز والطعلام وملا
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

النبللإ وأهللل بيتلله الطيبللني
ينللوق تعظيملله مللن شللعامر اهلل تعللاىل كللرتا قللرب
ِّ
الطللاهرين

وكللذا سللامر قبللور األنبيللا واألوصلليا وأوراق املصللحف وكتل

األةىليللة واألحاةيللث ومللا ىلليلله إسللم اهلل وأسللت احلجللج الطللاهرين واألنبيللا
واألوصيا وتلايل املعصلوم كلبعض أوالة احلجلج الطلاهرين اللذين ورة بحقللم
التفخيم والتعظيم.
(مسألة :)8يعترب يف التمسح باألحجار إزالة الرطوبة ىلن املحل.
(مسألة :)9لو ّ
شك يف أنّه استنجى أم ال؛ بنى ىل العدم حتى لو كاق ملن ىلاةتله
االستنجا .
(مسألة :)10جيوز االستنجا بت ُّ
يشك يف كونله ىلظل ًت أو روثل ًا ،ويطللر املحلل،
واألحوط وجوب ًا الرتك فيت لو كاق الشك بنونه من املحرتمات.
شك يف كوق ماي ٍ مطلق ًا أو مضاف ًا؛ مل ِ
وإكا َّ
ينف يف الطللار  ،بلل ال بلدَّ ملن العللم
بنونه ما ً مطلق ًا.
*****
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الفصل الثالث :االستبراء
الفقلإ هو طل برا امحليلل ملن بقايلا
(مسألة :)1االستربا يف االصطالح
ِّ
البول ،وهو مندو ا ىلند املشلور ،ولن َّن الشيخ الطويس والس ّيد ابن زهلر احللبلإ
رْحلت اهلل تعاىل قد أفتيا بوجو االستربا  ،وهو األقو ىلندنا أيض ًا؛ لنونله واجبل ًا
ال مشلتبل ًا ،ومل ِ
طريق َّي ًا للتطلري من البلل املشتبه ،وفامدته أنّه لو رأ بعده بل ً
يلدر أنّله
بول أو مذي أو وةي أو منإ؛ حنم بطلارته ،وىلدم ناقضيته للوضو  ،بخلالف ملا
ٍ
إكا مل يستربئّ ،
حينئذ حينم بنجاسته ونقضه للطلار .
فإق البلل
(مسألة :)2االستربا الواج هو ْ
أق يض سبابته اليسلر فوق اللذكر وإهبامله
مرات ،وهو ما اىلتملدناه طبقل ًا للجمل بلني األخبلار الظلاهر يف وجلو حلل
امحليل من أصله إىل رأسه ثم نرت رأسه ،وأما مسح خمرج الغلامط إىل أصلل اللذكر
فمستح ا .

 [ ...كتاب الطهارة ]...

قته ،ويمسح بقو من أصل القضي إىل رأسه ثالم مرات ،ثم يعرص رأسه ثلالم

(مسألة :)3إكا ّ
شك يف أنّه هل خرج منه بلل مشتبه أم ال؛ بنى ىل العلدم ،وكلذا
وشك يف أنّه هلل خلرج معله ا
إكا ىللم ّ
ّ
بلول أم ال؛ فيبنلإ ىلل
أق اخلارج منه مذي،
العدم.
(مسألة :)4ال تعترب املبارش يف االستربا  ،فلو بلارشه غلريه كزوجتله أو الوكتله
كفى كت يمنن أق ينوق ٍ
بآلة؛ لوضوح أق املعيار هو إخراج ما بقإ من البلول ،وهلو
حيصل بت ككرنا.
(مسألة :)5ليس ىل املرأ اسلتربا  .نعلم ،األوىل هللا أق تصلرب قللي ً
ال وتتنحلنح
وتعرص فرجلا ىلرض ًا ،وىل ِّ
كل حال ّ
فإق الرطوبة اخلارجة منلا حمنوملة بالطللار
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وىلدم الناقض َّية ما مل تعلم كوّنا بوالً.
ِ
يتعني ىلليه استربا ما بقإ منله؛
(مسألة :)6من قط َ ككره من نصفه أو ربعه إلخَّ ،
ألق االستربا إنَّت هو لنقا املحل ،وال فرق يف كلك بني مقطلوع بعضله أو غلريه يف
توقف نقا بقية املجر ىل اخلرطات.

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)7من كاق يف إحليله ثق ا خيرج منه البول ،حنم كلك ال ق هو حنلم
ٍ
مناق آخر ،فاألصل طلار ما خيرج منه ملن
املجر العاةي ،وأ َّما إكا كاق ال ق يف
ٍ
حينئذ بنجاسلة البللل
البلل املشتبه ،إالَّ إكا كاق ال ق متنجس ًا سابق ًا بالبول؛ فيحنم
املشتبه اخلارج منه.
(مسألة :)8استربا احليواق النجس البول ال يوج احلنم بطلار البلل املشلتبه
اخلارج منه ،لعدم الدليل ىل كلك.
(مسألة :)9لو ترك االستربا  ،حينم ىل الرطوبة املشلتبلة بالنجاسلة والناقضل َّية
للوضو  ،حتى لو كاق تركه لالستربا ملن بلا االضلطرار وىللدم اللتمنن منله،
وكذلك لو ترك االستربا جل ً
ال أو نسليان ًا أو غفل ًة أو كرهل ًا؛ فإنله ال يوجل كللك
احلنم بطلار املشتبه ،بل احلنم هو البنا ىل النجاسة.
(مسألة :)10إجرا بعض اخلرطات الالزمة ال ينفإ يف احلنم بالطللار وىللدم
الناقض َّية؛ ألق احلنم مرت َّت ىل املجموع.
ٍ
شخص آخر يف كوّنا بلوالً
َّ
وشك
شخص،
(مسألة :)11إكا خرجت رطوبة من
ا
أو غريه ،فالظاهر حلوق احلنم أيض ًا من حيث الطلار وىلدم الناقض َّية ْ
إق كاق كللك
بعد استربامه ،وحينم بالنجاسة ْ
إق كاق قبلل اسلتربامه ،وكلذا إكا خرجلت الرطوبلة
وشك ول ُّيه يف كوّنا بوالً ،أو َّ
َّ
شك هو بنفسه بعد البلو يف كوّنلا
املشتبلة من الطفل
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بوالً ،فم ىلدم استربامه حينم ىلليلا بالنجاسة ،وم استربامه حينم ىلليلا بالطلار .

(مسألة :)12إكا َّ
شك يف أنَّه هل استربأ أم ال ،يبنلإ ىلل ىلدمله ،حتلى للو كلاق
االستربا من ىلاةته؛ ولو ىللم أنَّه استربأ ،ثم َّ
شك بعد كلك يف أنَّه كلاق ىلل الوجله
الصحيح أم ال ،بنى ىل الصحة.
(مسألة :)13ال فرق يف نفس االستربا بلني كونله يف حلال القعلوة أو القيلام أو
االضطجاع أو نحو كلك ،نعم ،األوىل أق ينوق يف حال القعوة كلت يقعلد للغلامط،
وكذا ال فرق يف جرياق االستربا بني النبلري والصلغري واملم ِّيلز وغلريه ْ
إق اسلتربأه
شخص آخر ،كت ال فرق يف تع ُّينه بعد البول بني ما إكا كاق ك ري ًا أو قللي ً
ال وللو بقلدر
ا
قطر لإلطالق يف األخبار.
*****
 [ ...كتاب الطهارة ]...
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الفصل الرابع :مستحبات التخلي ومكروهاته
أما األول ك ْ
أق يطل خلو حيث ال يل َر شخصله ،وأق يطلل منانل ًا مرتفعل ًا
للبول أو موضع ًا َرخو ًا ،وأق يقدّ م رجلله اليسللر ىلنلد اللدخول إىل بيلت اخللال
ورجله اليمنى ىلند اخلروج ،وأق يسرت رأسه ،وأق يتقنل فيجلز
الرأس ،ويؤخر كشف العلور حتلى يلدنو ملن األر

كللك ىللن سلرت

 ،وأق يسلمإ ىلنلد كشلف

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

العور ْ ،
ويفرج رجله اليمنلى ،وأق
وأق يتنئ يف حال اجللوس ىل رجله اليسلر ّ ،
مرت ،بنا ً ىل قول املشلور باسلتحبا امسلتربا للرجلل،
يستربئ بالنيفية التإ َّ
وإالَّ فال يبعد وجوبه احتياط ًا ىلندنا وفاق ًا للشيخ الطلويس واحللبلإ صلاح غنيلة
النزوع رْحلت اهلل تعاىل كت أرشنا يف با االستربا  ،وأق يتنحنح قبل االستربا  ،وأق
يقرأ األةىلية املأثور بأق يقول ىلنلد اللدخول« :اللللم إي أىللوك بلك ملن اللرجس
اخلبيث املخبث الشليطاق اللرجيم» أو يقلول« :احلملد هلل احللافظ امللؤةي» واألوىل
اجلم بينلت ،وىلند خروج الغامط« :احلمد هلل الذي أطعمنيه ط ّيب ًا يف ىلافية وأخرجله
خبي ًا يف ىلافية» وىلند النظر إىل الغامط« :الللم ارزقنإ احلالل وجنّبنإ ىلن احللرام»،
وىلنلد رؤيلة امللا « :احلمللد هلل اللذي جعلل امللا طلللور ًا ومل جيعلله نجسل ًا» وىلنللد
وحرمنإ ىل النار ووفقنإ ملا
االستنجا « :الللم ّ
حصن فرجإ وأىل ّفه واسرت ىلوريت ّ
يقربنإ منك يا كا اجلالل وامكرام» ،وىلند الفرا من االستنجا « :احلملد هلل اللذي
ىلافاي من البال وأماط ىلنإ األك » وىلند القيام ىلن حملل االسلتنجا يمسلح يلده
اليمنى ىل بطنه ويقول« :احلمد هلل الذي أماط ىلنإ األك وهنلأي طعلامإ ورشايب
ىلرفنإ لذتله وأبقلى يف
وىلافاي من البلو » وىلند اخلروج أو بعده« :احلمد هلل الذي ّ
جسدي قوته وأخرج ىلنإ أكاه يا هلا نعمة يا هلا نعمة يا هللا نعملة ال يقلدر القلاةروق
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قدرها» ويستح أق يقدِّ م االستنجا من الغامط ىلل االسلتنجا ملن البلول ،وأق
جيعل املسحات إق استنجى هبا وتر ًا ،فلو مل ين َ بال الثة وأتى براب يستح أق يلأيت
بخامس لينوق وتر ًا وإق حصل النقا بلالراب  ،وأق ينلوق االسلتنجا واالسلتربا
باليد اليسللر  ،ويسلتح أق يعتلرب ويتفنلر يف أق ملا سلعى واجتللد يف قصليله
وقسينه كيف صار أكية ىلليه ،ويالحلظ قلدر اهلل تعلاىل يف رفل هلذه األكيلة ىلنله
وإراحته منلا.
واما املنروهات فلإ استقبال الشمس والقمر بلالبول والغلامط ،وترتفل بسلرت
فرجه ولو بيده أو ةخوله بنا أو ورا حامط ،واسلتقبال اللريح بلالبول بلل بالغلامط
أيض ًا ،واجللوس يف الشلوارع أو املشلارع ،أومنلزل القافللة ،أو ةرو املسلاجد ،أو
وىل األر

الصلبة ،ويف ثقو احلّشات ،ويف املا خصوص ًا الراكلد وخصوصل ًا

يف الليل ،والتطميح بالبول أي البول يف اهلوا  ،واألكل والّشل حلال اللتخيل ويف

 [ ...كتاب الطهارة ]...

الدور ،أو قت األشجار امل مر ولو يف غري أواق ال ملر ،والبلول قلام ًت ،ويف احللتم،

بيت اخلال مطلق ًا ،واالستنجا باليمني ،وباليسار إكا كاق ىلليه خلاتم فيله اسلم اهلل،
ا
هتلك وإال
وطول املنث يف بيت اخلال  ،والتخيل ىل قبور امللؤمنني إكا مل ينلن فيله
حمرم ًا ،والنالم يف غري الرضور إال بذكر اهلل أو آية النريس ،أو حنايلة األكاق،
كاق َّ
أو تسميت العاطس.
مضلر ًا ،وقلد
(مسألة  :)1ينره حبس البول أو الغامط ،وقد ينوق حرام ًا إكا كاق
ّ
ينوق واجب ًا كت إكا كاق متوضئ ًا ومل يس الوقلت للتوضلؤ بعلدمها والصلال  ،وقلد
ينوق مستحب ًا كت إكا توقف مستح أهم ىلليه.
(مسألة  :)2يستح البول حني إراة الصال  ،وىلند النوم ،وقبل اجللتع ،وبعلد
خروج املنإ ،وقبل الركو ىل الدابة إكا كاق النزول والركو صعب ًا ىلليله ،وقبلل
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ركو السفينة إكا كاق اخلروج صعب ًا.
(مسـألة  :)3إكا وجللد لقمللة خبللز يف بيللت اخلللال يسللتح أخللذها ،وإخراجلللا،
وغسللا ،ثم أكللا ،رشيطة ىلدم تلوثلا بالغلامط وإال فرتملى للحيلواق أو ترملى يف
مناق طاهر ليأكللا الطري واحلّشات ،فاستحبا األكل مق َّيلدا بعلدم كوّنلا ملوثلة
بالغامط وىلدم مظنة الضلرر.
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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املقصد الثالث :الوضوء
وفيه فصول

الوضو غسللتاق ومسلحتاق؛ ومهلاَ :غ ْسلل الوجله واليلدين ،و َم ْسلح اللرأس
والرجلني ،وله رشوط وأحنام نذكرمها يف ضمن األمور اآلتية:
ِّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

الفصل األول :كيفية الوضوء

(األمر األول) :في أحكام غسل الوجه:

(مسألة :)1جي يف الوضو غسل الوجه ،وحدُّ ه طوالً ملن قصلاص َّ
الشلعر إىل
طرف الذقن ،و َىل ْرض ًا بلت اشلتملت ىلليله امصلب الوسلطى واالهبلام يف مسلتوي
املتعلارف ىلليله ملن الوجله
اخللقة ،وغري مستوي اخللقة يرج إىل مسلتوي اخللقلة
َ
ِ
إةخال َش ٍ من األطراف
واليدين ،وال جي غسل اخلارج ىلن احلدّ  ،نعم ،ال بدّ من
من با املقدِّ مة قصي ً
ال للعلم بحصول الغسل املأمور به.
(مسألة :)2يعترب يف الغسل ْ
أق يبتدئ بأىل الوجه إىل األسفل ،وال جيوز اللننس
من األسفل إىل األىل .
ْ
أق ينوق الغسل مستوىلب ًا متام الوجه ،الا بلني املبلدأ واملنتللى،
(مسألة :)3جي
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فالشعر النابت فيت ةخل يف حدِّ الوجه جي غسلل ظلاهره ،وال جيل البحلث ىللن
الشعر املستور بالشعر ،فض ً
ال ىلن البشلر املستور بالشعر .نعم ملا ال حيتلاج غسلله
إىل بحث وطل جي غسله ،وكذا الشلعر الرقيل النابلت يف البشللر يغسلل مل
البشلر  ،وم له الشعرات الغليظة التإ ال تسرت البشلر  ،والواج يف اجلميل غسلل
ظاهر الشعر إكا كاق حميط ًا بالبشلر ةوق الباطن.
(مســألة :)4ال جي ل غسللل بللاطن العللني ،واألنللف ،والفللم ،ومطب ل العينللني
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ّ
املتديل ىل ةاخله ،وكذا املقلدار اخللارج ىللن
والشفتني ،والشعر النابت خارج احلدّ
احلدّ ْ
وإق كاق نابت ًا يف ةاخل احلدّ كمسرتسل اللحية ،وهو ما ىل ِّلرب ىلنله بقلول فقللا
اممام َّية " :ال جي غسل ما جتاوز بمدّ ه ىلن حدّ ه" ،وكذا ال جيل غسلل ملا قلت
األظفار َّإال إكا كاق معدوة ًا من الظواهر ،وكذا ال جي غسل باطن ال قبة يف األنلف
موض احللقة أو اخلزامة  -وهإ صوف يدخل يف ثقبة األنلف بلدالً ملن احللقلة -
حتى ْ
وإق مل ينونا فيلا ،بل ينفإ غسل ظاهرها ،كت جي غسل حملل ال قل لنونله
من الظاهر.
ٍ
كحلل أو
(مسألة :)5جي إزالة املوان من وصول املا إىل ما يف ةاخل احللدّ ملن
قيحٍ يف آماق العيوق وجوانبلا ،أو يف احلواج من األوساك والوشتت ومسلاحي
التجميل لوجوه النسا وْحر الشفاه وغريها اّا يمن من غسل ما قته.
(مسألة :)6إكا ّ
شك يف أصل وجوة املان من الغسل أو املسح ،وجل الفحلص
بمقدار يطمئن بعدمه ،أو بوصول املا إىل البشلر .
(مسألة :)7إكا ّ
شك يف مانع ّية املوجوة ىل أحد األىلضا  ،وج قصيل اليقلني
بزواله ،أو وصول املا إىل البشلر  ،نظري ما لو تيقن بوجلوة ٍ
حلرب ىلل يلده ،ولننَّله
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ُّ
ُّ
يشلك
يشك يف كونه مانع ًا من وصول املا إىل قته أو ال ،وكذا لو كاق يف يده خلاتم،

يف وصول املا إىل قته ،فلنا جي الفحص لتحصيل اليقني.
(األمر الثاني) :في أحكام غسل اليدين.

(مسألة :)8جيل يف الوضلو غسلل اليلدين ،وحلدّ ه ْ
أق يبتلدئ ملن املرفل إىل
األسفل فاألسفل إىل رؤوس األصاب ؛ مقدِّ م ًا اليمنى ىل اليسلر .
(مسألة :)9جت إزالة املوان من وصول املا إىل البشلر يف اليدين ،وكلذا جيل
استيعا ال َغسل متام اليد كت تقدّ م يف الوجه.
ْ
أق يبتلدئ ال َغسلل
ىلظمإ الذراع والعضد ،وجي
(مسألة :)10املِرف هو جمم
َ
منه.
اللحم الزامد النابت يف منطقة الغسل ،ولو كانت اليد فوق املرف ْ ،
فإق ىلللم زياةالا
ىل األصل َّية فال جي غسلللا ،وينفلإ غسلل األصلل َّيةْ ،
وإق مل يعللم الزاملد ملن
ٍ
حينئذ غسللت مع ًا ،وجي مسح الرأس والرجل هبت مع ًاْ ،
وإق كانتلا
األصل َّية وج

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)11إكا كانت له يدا زامد ةوق املرف وجل غسلللا ،كلت جيل غسلل

أصليتني وج غسللت أيض ًا ،وينفإ املسح بإحدامها.
وثمة قانوق ملعرفة الزاملد ملن األصلل َّية وهلو :أق األصلل َّية هلإ التلإ تشلارك
األخر وتسامهلا يف اآلثار املتوقعة من اليد كالقو والبط واألكل أو النتابلة هبلا
لنل ٍ
ونحو كلك ،أ َّما الزامد فلإ ما مل تنن كذلك ،وهذاق األمراق وجدانياق ّ
أحلد،
فإكا رأ صاح اليدين ّ
بأق الزامد تشارك األصل َّية فليعلم أّنا األصلل َّية ،وإكا رأ
ّ
للشك بينلت.
أّنا ليست كذلك فليعلم أّنا الزامد  ،وال يبقى جمال
(مسألة :)12األقط من املرف  ،يغسل املناق الذي قط منه املرفل  ،لصلحيحة
رفاىلة ىلن موالنا اممام أيب ىلبد اهلل

قال " :سلألته ىللن األقطل اليلد والرجلل
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كيف يتوضأ؟ قال  :يغسل املناق الذي قط منه"؛ ْ
وإق قطعت يده وبقلإ جلز ا
ال باملرف  ،وج غسله واملسح بلهْ ،
منلا متص ً
وإق قطعلت يلده ملن فلوق املرفل ،
األحوط وجوب ًا غسل ما بقإ من العضد ،وكلك لصحيحة ابن جعفر سلأله " :ىللن
الرجل قطعت يده من املرف  ،كيف يتوضأ؟ قال

 :يغسل ما بقإ من ىلضده ".

(مسألة :)13الوسخ قت األظفار ،إكا مل ينن زامد ًا  -أي مل ينن جرمل ًا مرميل ًا -
ىل املتعارف فال جي إزالته؛ َّإالإكا كاق ما قته معدوة ًا من الظاهر ،بحيث للو رفل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

أصابعه ونظر إليلا لرأ الوسخ بارز ًا من قتلا ،فتج إزالتله يف هلذه احللال ،وإكا
قلص أظفلاره فصلار ملا
كاق زامد ًا ىل املتعارف  -أي كاق جرم ًا مرمي ًا  -بحيث لو َّ
قتلا ظاهر ًا ،فلنا وج غسله بعد إزالة الوسخ ىلن الزامد املتعارف.
حلم من اليدين أو الوجله ،وجل غسلل ملا ظللر بعلد
(مسألة :)14إكا انقط
ا
القط  ،كت جي غسل كلك اللحم أيض ًا ماةام مل ينفصل.
(مسألة :)15الشقوق التلإ قلدم ىلل ظللر النلف بسلب اللربة أو امللر
ونحومها إكا كانت واسعة بحيث ير جوفلا ،جيل إيصلال امللا إليللاَّ ،
وإال فلال،
ِّ
الشك يف كلك أيض ًا ال جي غسل جوفلا.
وم
(مسألة :)16األصبا واأللواق التإ تنلوق ىلل اليلد أو الرجلل أو الوجله ،إكا
كانت كوات جر ٍم مان ٍ من وصول املا إىل ما قتلا ،ال يصح معلا الوضلو  ،كلت يف
األصبا التإ تستعمللا النسا اليوم نظري امللراهم املنعملة واملطريلة وصلبا أظلافر
اليدين والرجلنيَّ ،
فإق كلك ك ّله يمن من وصول امللا إىل البشللر ؛ فيبطلل الغسلل
واحلج والعمر وحيرم ىلليلا -
والوضو  ،وتبطل ىلباةات املرأ من الصوم والصال
ّ
وملس
بسب بطالق غسل حيضلا وجنابتلا  -ةخول املساجد واملقاملات املقدَّ سلة
ّ
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آيات القرآق النريم وأسلت اهلل تعلاىل واحلجلج الطلاهرين ملن أهلل بيلت النبلو

والرسالة ومشنا الوالية والعصمة ىلليلم آالف التحية والسالم إىل غري كللك ملن
األحنام املرتتبة ىل من مل تغتسل من اجلنابلة أو احلليض ،أو أّنلا اغتسللت ولنل َّن
غسللا كاق باط ً
ال كت سوف نذكره يف أحنام احلامض واجلن بإكنه تعاىل.
(مسألة :)17إكا نفذت شوكة يف اليد أو غريها من مواض الوضلو أو الغسلل،
ٍ
حينئذ.
ال جي إخراجلا َّإال إكا كاق ما قتلا حمسوب ًا من الظاهر فيج غسله
يتجمد ىل اجلرح ىلند الرب ويصري كاجلللد ال جيل رفعله ْ
وإق
(مسألة :)18ما َّ
حصل الرب  ،وجيزي غسل ظاهره ْ
وإق كاق رفعه سلل ً
جتملد
ال ،وأ َّملا اللدوا اللذي َّ
ىلليه وصار كاجللد فتةام مل يمنن رفعه ينوق بمنزلة اجلبري  ،ينفإ غسلل ظلاهره،
ْ
وإق أمنن رفعه بسلولة وج .
احلتم أو غريه جيتم وينوق ك ري ًا ،ما ةام يصدق ىلليه غسلل
ىلند املسح بالنيس يف َّ
البشلر  ،وإق كاق األحوط إزالته ،وكذا م ل البيا

اجللص
الذي ي َر ىل اليد من
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)19الوسخ ىل البشلر ْ
إق مل ينن جرم ًا مرمي ًا ال جي إزالته ،وإق كلاق

أو النور إكا كاق املا يصل إىل ما قته ،ويصدق ىلليه غسل البشلر  ،نعلم ،للو شلك
يف كونه حاجب ًا أم ال وجبت إزالته.
(األمر الثالث) :في أحكام املسح على الرأس والقدمني.

(مسألة :)20جي يف الوضو َم ْسح َش ٍ من مقدَّ م اللرأس  -وهلو ملا يقلار
ٍ
املسمى طوالً وىلرض ًا ،وال ينفإ بإصب ٍ
واحد ،بلل
ربعه اا ييل اجلبلة  -وينفإ فيه َّ
ْ
أق ينوق بمقدار ثالثة أصاب ىلرض ًا ،وبمقدار إصب طوالً ،وأق ينوق املسلح
جي
بباطن اليد اليمنى.
(مسألة :)21ال جي ْ
أق ينوق املسح ىل البشلر  ،بل ينفإ املسلح ىلل الشلعر
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النابت ىل املقدَّ م ،إالّ ْ
أق ينوق طوي ً
ال يتجاوز بمدّ ه ىلن حدّ مقدَّ م الرأس ،فال جيلوز
املسح ىل الزامد املتجاوز ىلن احلدّ .
ْ
أق ينوق املسح بنداو النف الباقية من ما الوضلو  ،ال بلت
(مسألة :)22جي
جديد ،بل جي ْ
النف اليمنى ىل األقو .
أق ينوق بنداو
ّ
ِ
ْ
ببللل املاسلح وينتقلل
أق ينوق املمسوح جاف ًا ال خيتلط ب َللله
(مسألة :)23جي
إليه ،كت جي أق ينوق العضو املمسوح خالي ًا من اللواصل واألصلبا املانعلة ملن
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وصول ما الوضو إىل البشلر .
(مسألة :)24جي ْ
أق ينوق املسح ىل الرأس من األىل إىل األسلفل ،والجيلوز
املسح مننوس ًا؛ أي :من األسفل إىل األىل .
(مسألة :)25جي مسح متام ظاهر القدمني بباطن النف ملن أطلراف األصلاب
إىل النعبني ،بل إىل مفصل الساق ىل األحوط ،واألحوط منه إىل العظمني النلاتئني
ىل جانبإ الساق.
املسلمى َىل ْرضل ًا بأصلب أو
(مسألة :)26ال ينفإ يف املسح  -ىل ظاهر القدم -
ّ
ثالثة أصاب  ،بل األقو ْ
النف.
أق ينوق بتتم
ّ
(مسألة :)27األقو وجو مسح القدم اليمنى باليلد اليمنلى أوالً ،ثلم القلدم
ثلم
اليسلر باليد اليسلر ثاني ًا؛ أي جي الرتتي يف مسلح القلدمني ،اليمنلى أوالً َّ
ٍ
اليسلر ثاني ًا ،وال ينفإ مسحلت يف ٍ
واحد.
آق
(مسألة :)28الذي قطِ َعت قدمه ال جي ىلليه املسح؛ َّإال إكا كاق املقطلوع بعلض
القدم؛ فيج املسح ىل الباقإ.
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ْ
الرأس بنلداو الوضلو  ،وال
(مسألة :)29جي
كمسحِ ّ
الرج َلني ْ
أق ينوق مسح ِّ
ٍ
ينفإ املسح بت خارجإ ،ومن َث ّم َة يعترب ْ
وجه ال ينتقل
أق ينوق املمسوح جاف ًا ىل

البلل منه إىل املاسح  -ومن هذا القبيل ما لو سقطت قطر ملن وجلله أو يلده ىلل
رجله التإ يريد املسح ىلليلا وهو يف حال الوضو أو كانت قطلر امللا ىلل رجلله
قبل الوضو  -فيج مسحلا بيده التإ مل يبارش غسللا أو أنه يمسحلا بطرف ثو
رجله أو يوض ثو خمصوص لذلك كت يفعل املؤمنوق يف بعض املساجد اللبنانية.
(مسألة :)30ينفإ املسح ىل الشعر النابت ىل ظلاهر بشللر القلدمني؛ َّإال إكا
خرج ىلن املتعارف؛ فيج املسح ىل البشلر  ،وجت إزالة املوان واحلواج ىللن
أىلضا املسح.
(مسألة :)31إكا ج ّفت الب ّلة املوجوة ىل اليد  -بسب احلرار الشديد ولليس
بتجفيفلا ىلمد ًا أو جفافلا بسب طول الفصل بلني الغسلل واملسلح  -أخلذها ملن
التيمم واملسح بت خارجإ.
أو نحومها؛ فاألحوط اجلم بني ّ
(مسألة :)32ىلند العجز ىلن املسلح ببلاطن النلف؛ جيل املسلح بظاهرهلا ْ
إق

 [ ...كتاب الطهارة ]...

حللر أو ملر ٍ
سامر مواض الوضو كاحلاج واللحية ونحومها ،وإكا ّ
تعذر كلك ٍّ

أمننَّ ،
وإال فالبذراع.

(مسألة :)33ال جيوز املسح ىل احلامل؛ َّإال يف حال الرضور من تقي ٍة أو ٍ
بلرة ،أو
ّ

ضم التيمم إليه.
الرجل ،أو غري كلك من الرضورات ،واألحوط ّ
خياف منه ىل ّ
(مسألة :)34يشرتط يف املسح إمرار املاسح ىل املمسوح ،فلو ىلنلس بطلل ،نعلم،
احلركة اليسري يف املمسوح ال ترض بصدق املسح ،كلت يشلرتط يف إملرار املاسلح أق
يض يده ىل االصاب ويمسح إىل النعبني بالتدريج ،واألحوط وجوب ًا أق ال يضل
متام ك ِّفه ىل متام ظلر القدم من طرف الطول إىل املفصل ةوق أق جيرها بالتدريج.
*****
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الفصل الثاني :بعض أحكام الوضوء
ّ
وتوضلأ،
وشك يف الطلار ؛ بنلى ىلل احللدم
(مسألة :)1لو تي ّقن احلدم،
ّ
وكذلك احلال لو ىللم ٍّ
ّ
وشلك يف املتقلدّ م واملتلأخر
بنل من احللدم والطللار ،
ّ
وشك يف احلدم بنى ىل الطلار .
منلت ،وأ ّما لو ىللم بالطلار ،
(مسألة :)2إكا ّ
الصال ،
شك يف الطلار بعد امتياق بالصال ؛ بنى ىل
صحة ّ
ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وتطل َر للفعال اآلتيلة ،وإكا ّ
الصلال  ،قطعللا
شلك يف الطللار  ،وهلو يف أثنلا ّ
َّ
الصال .
وت َط َّل َر ،واستأن َ
َف ّ
ّ
وشك يف إتياق أفعالله؛ مل يلتفلت إىل شلنّه،
(مسألة :)3إكا فر من الوضو ،
وإكا ّ
شك يف أثنا الوضو ؛ أتى به ،وبت بعده؛ مراىلي ًا للرتتي واملواال وغريمهلا
ِ
ٍ
ِ
مسح ِه.
ىلضو أو
بغسل
من الشلرامط .وكذا لو ىللم بامخالل
(مسألة :)4الوسوايس؛ وهو الذي ّ
يشك ك ري ًا؛ ال اىلتبار بشن ِِّه.
ّ
وشك يف وجلوة احلاجل  ،فلإق مل ينلن يف
(مسألة :)5إكا فر من الوضو ،
معر

االبتال باحلواج كالص َّباغني والدهانني والبنامني ،فيبنلى ىلل صلحة

وضومهَّ ،
وإال فيج الفحص؛ ولو ىللم بوجوة احلاج ث َّم ّ
شك بعلد الوضلو
يف أنّه هل وصل املا إىل ما قته أم ال؛ فاألصل ىلدم وصول املا إليه ،فلال جيلوز
صحة وضومه .ولو ىللم بوجوة احلاج  ،ومل يد ِر ّ
أق الوضلو كلاق
أق يبنى ىل
ّ
قبل حدوثه أو بعده ،أىلاة وضو َ ه.
(مسألة :)6إكا َّ
شك يف َش ٍ ما أنَّه من الظاهر حتى جي غسله أم الباطن؛ فال
َّ
الشك يف املأمور بلهَّ ،إال إكا
جي غسله ،فاألحوط غسله لقاىلد االشتغال ،ألق
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َّ
ويتعلني
وشك يف أنَّه صار ظاهر ًا أم ال؛ فال جيل غسلله،
كاق سابق ًا من الباطن
َّ
ثم َّ
شك يف أنَّه صار باطن ًا أم ال.
ىلليه غسله لو كاق سابق ًا من الظاهرَّ ،
*****

 [ ...كتاب الطهارة ]...
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الفصل الثالث :شـرائط الوضوء
وهإ ىلدّ أمور:
يصح الوضو باملا املضاف ،ولو حصلت امضافة بعلد
األول :إطالق املا ؛ فال ّ
ّ
ّ
املحل من جلة ك ر الغبار أو الوسخ ىلليهْ ،
الص ّ ىل
بأق صار بعض الغسلل ملا ً
مضاف ًا ،فوضوؤه ا
باطل؛ ألق املا املضاف ال يزيلل خب ل ًا وال يرفل حلدث ًا ،فلالالزم
كونه باقي ًا ىل امطالق إىل متام الغسل.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يصح الوضو باملا املتنجس.
الثاين :طلار املا ؛ فال ّ
الثالث :إباحة املا ؛ بل إباحة الفضلا  ،وإباحلة امنلا  ،واملنلاق ،واملصل ّ ىلل
ٍ
تفصليل ملذكور يف حم ّلله ،بلال َف ْلر ٍق يف كللك بلني صلوريت
األحوط وجوبل ًا؛ ىللل
االنحصار وىلدمه ،واملراة باملص ّ هو املناق الذي جيتم فيه ما الوضو .
الرابع :أق ال ينوق ما الوضو مستعم ً
ال يف رف اخلبث ،حتى وللو كلاق طلاهر ًا
م للل مللا االسللتنجا م ل الشلللرامط املتقدِّ مللة ،وال فللرق بللني الوضللو الواج ل
واملستح  ،كت أق األحوط اجتنا املا املستعمل يف رف احلدم األكرب م وجلوة
غريه.
اخلامس :أق ال ينوق ظرف ما الوضو من أواي الذه والفضة.
وهنا مسائ :
(مسألة :)1جيوز الوضو والّش ملن األّنلار النبلري اململوكلةْ ،
وإق مل يعللم
املحجر ؛ فيجوز التصلرف فيللا
رضا مالنلا بذلك ،وكذا األراا الواسعة أو غري
َّ
بالوضو واجللوس والنوم ونحو كلك؛ ما ةام مل يعلم ّنإ املالك ىلنه.
(مسألة :)2حنم الوضو يف آنية الذه والفضلة كحنلم التوضلؤ ملن اآلنيلة
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املغصوبة؛ يبطل الوضو  ،سوا ً اغرتف منه أو أةاره ىل أىلضامه ،وسلوا ً انحصللر
فيه أو ال ،وم االنحصار جي أق يفر ما ه يف ٍ
ظرف آخر ويتوضأ به ،وإ ْق مل يمنلن
َ
التفريغ َّإال بالتوضؤ منه ،أشنل الوضو به ،وجي التيمم بعلد اليلأس ملن الع لور
ال أو نسليان ًا أو غفل ًة ،صح ،وإكا َّ
ىل ما ٍ آخر ،ولو توضأ منه جل ً
شك يف كونله ملن
آنية الذه والفضة ،وج ىلليله الفحلص كسلامر املوضلوىلاتَّ ،إال ملا ةل ىلليله
الللدليل ،فل ْ
لإق مل يصللل إىل َش ٍ جللاز للله اسللتعتله كللت جتللوز سللامر االسللتعتالت
كاالغتسال من اجلنابة واألكل والّش منلت.
املجم من الرباة واملنيفات ملا مل
(مسألة  :)3ال بأس بالتوضؤ باملا املق َّطر واملا َّ
يرص مضاف ًا كا طع ٍم.
يضلر تنجس ىلضو بعد غسله ،ولو كاق قبل إكتل الوضو .
وال
ّ
السابعْ :
والصال  ،بحيث ال يللزم ملن التوضلؤ
أق ينوق الوقت واسع ًا للوضو
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

السادس :طلار مواض الوضو ؛ وطلار ّ
كل ىلضو قبل غسله؛ وحني غسلله،

وقوع الصال ك ّللا أو بعضلا خارج الوقت؛ َّ
وإال وج التيممَّ ،إال ْ
أق ينوق التيمم
ٍ
حينئذ الوضو .
فيتعني
أيض ًا كذلك؛ حيث ينوق زمانه بقدر زماق الوضو أو أك رّ ،
الثامنْ :
أق ال ينوق هناك مان من استعتل املا  -كمر ٍ أو ىلطل أو نحومهلا
 َّمأمور بالتيمم.
وإال فلو
ا
املحل ا
ِّ
حامل يمن وصول املا إىل البشلر  ،ولو َّ
شلك يف
التاسع :أق ال ينوق ىل
وجوةه؛ وج الفحلص حتلى حيصلل اليقلني أو الظل ّن بعدمله ،ويتأكلد وجلو
الفحص ىل أصحا احلرف املستلزمة للصوق ما يمنل وصلول امللا إىل أىلضلا
والقصللارين ،وم ل العلللم
وضللوملم وغسللللم كالبنللامني والص ل َّباغني والللدهانني
َّ
بوجوةه جي قصيل اليقني بزواله.
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العارش :النية ْ
بأق يقصد الوضو ألجل أمر اهلل تعاىل به ،واستمرارها إىل الفرا .
احلادي عرش :امخالصْ ،
ضلم الريلا َ إىل النيلة؛
يضم الريلا إليللا؛ فللو ّ
بأق ال ّ
صلح
حمرملة كالتربيلد والتنظيلف
ّ
ضم إليللا ضلميم ًة مسلتح َّب ًة أو غلري َّ
بطل .ولو ّ
وضوؤه ،لو كاق األمر املتع ِّل بالوضو مستق ًّ
ال يف البعث إليه سوا كاق هناك غلريه
من البواىلث أم ال.
املتوضلئ
ّ
الثاين عرش :املبارش يف أفعال الوضو يف حال االختيلار؛ كلأق يصل ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

بنفسه املا ىل أىلضا وضومه وغسللا ،فلو بارشها غريه ،أو أىلانله ىلل الغسلل أو
للمتوضلئ يف
املسح ،وهو متم ِّن ان من املبلارش ؛ بطلل ،وال يبطلل بمسلاىلد الغلري
ّ
للمتوضئ كإتيانه باملا وتسخينه وسن املا يف امبري .
املقدمات البعيد
ّ
ثم مسلح
ثم اليد اليمنى ،ثم اليسلر ّ ،
الثالث عرش :الرتتي بغسل الوجه أوالًّ ،
الرج َلني؛ فلو َ
أخ َّل بالرتتي جل ً
ال أو نسليان ًا؛ أىلاة ىل ملا حيصلل
ثم مسح ِّ
الرأسّ ،
به الرتتي .

ٍ
الرابع عرش :املواال ؛ وهإ امتياق ّ
زملاي
فاصلل
بنل جز ٍ بعد اآلخر ،من غلري
ٍّ
جف متام ما سلب
جتف فيه األىلضا السابقة قبل الّشوع يف الالحقة ،فلو ّ
بحيث ال ّ

جف بعض العضو السلاب ال ك ّلله ،وإق كلاق األحلوط
بطل وضوؤه ،وال يبطل لو َّ
إىلاة الوضو بجفاف بعضه.
*****
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الفصل الرابع :اجلبائر
وهإ األلواح املوضوىلة ىل النسور ،واخلرق واألةوية املوضوىلة ىل اجللروح
والقروح والدماميل.
(مسألة :)1إكا كاق ىل بعض أىلضا الوضو جبلري ا ؛ َو َجل َ َغ ْسلل ملا قتللا
بنزىللا أو بغمسلا يف املا م كوق الغسل من األىل إىل األسفلْ ،
إق أمنن كلك ملن
ةوق مشقة ،وإكا مل يمنن أو كانت فيه مشقة أو ضلرر؛ مسح ىل اجلبلري بلدالً ملن
غسللا.
يتعّس استيعابه ىلاة ً .
(مسألة :)2جي االستيعا يف مسح اجلبري ؛ َّإال ما ّ
(مسألة :)4اللطوك التإ يط هبا العضو للتداوي ،وكلذلك اجللروح والقلروح
املعصبة؛ حنملا حنم اجلبري  ،وأ ّما ما ي َع َّص بله العضلو لوجل أو ورم وكلذلك
َّ
احلاج الالص اتفاق ًا ،كلالقري  -أي الزفلت  -ونحلوه ،فلال جيلري ىلليله حنلم

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)3غسل اجلبري ال جيزئ ىلن مسحلا.

اجلبري  ،فال جيزئ املسح ىلليه ،بل يتعني معه التيمم إكا مل يتمنن ملن غسلل املحلل،
وم التمنن منه جي غسله.
(مسألة :)5إكا كانت اجلبري يف مواض الغسل ،ال يعترب ْ
أق ينلوق املسلح ىلليللا
بنداو الوضو .
(مسألة :)6ال فرق يف جرياق حنم اجلبري بني الوضو والغسل والتيمم.
(مسألة :)7إكا استوىلبت اجلبري جز ًا آخر من أىلضا الوضو ؛ وجبت إزالتللا
ىلند الوضو ْ ،
وضم إليه التيمم أيض ًا.
فإق كانت حرجية توضأ جبري ،
ّ
(مسألة :)8إكا كانت يف العضو جبامر متعدة  ،بينلا فواصل؛ وج غسلل تللك
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الفواصل أو مسحلا.
(مسألة :)9جي نزع اجلبري ىلند أمن الضلرر ،أ َّما يف حال ةوام خوف الضللرر،
أبقيت اجلبري يف حمللا.
(مسألة :)10جي التيمم إكا استلزم رف اجلبري وغسل املحل ىلند التمنّن منله،
وىلند اخلوف من فوات الوقت.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ىلرفت حن َْم اجلبري ىل اجلروح والقروح والنسلور ،وأ ّملا إكا
(مسألة :)11قد
َ
قرحَّ ،إال ّ
مضلر ًا للعضو؛ وج ىلليه التليمم ملن ةوق
أق املا كاق
جرح وال ا
مل ينن ا
ّ
الوضو  ،ولو كاق اجلرح أو أخواته يف غري ّ
حملال الوضلو َّ ،إال ّ
أق اسلتعتل امللا يف
مضلر ًا باجلرح أو النّس أو القرح؛ ّ
فإق الوظيفة هإ التيمم ،وكلذا للو
مواضعه كاق
ّ
كاق العضو خالي ًا ملن األملور امللذكور  ،ولننّله كلاق نجسل ًا ،ومل يمنلن تطللريه؛
فاملتعني التيمم أيض ًا.
ّ
تعني يف ح ّقه التيمم.
(مسألة :)12األرمد إكا كاق استعتل املا
مضلر ًا له؛ ّ
ّ
بصحة املسلح ىلل ظاهرهلا،
يضلر
(مسألة :)13إكا كاق باطن اجلبري نجس ًا؛ مل
ّ
ّ
وإكا كاق ظاهرها نجس ًا؛ وض ىلليلا خرق ًة طاهر ً  ،ومسح ىل تلك اخلرقة.
(مسألة :)14يعترب يف اجلبري ْ
أق ال تنوق مغصوب ًة؛ وإالّ وج رفعلا وتبديللا.
الصال  ،فال مان من ْ
(مسألة :)15ال يشرتط يف اجلبري ْ
أق
تصح فيه ّ
أق تنوق اا ّ
تنوق حرير ًا ،أو كهب ًا ،أو اا ال يؤكَل حلمه.
توض ىل اجلرح أو القرح ،إكا اختلطت بالدّ م ،صارا
(مسألة :)16األةوية التإ َ
كالء الواحد ،ومل يتمنن رفعه بعد الرب  ،كت إكا اسلتلزم جلرح العضلو وخلروج
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الدّ مْ ،
فإق استحالت إىل ما ّة أخر  ،بحيث ال يصدق ّأّنا ةم ،بل صلارت كاجلللد؛
جر ىلليلا حنم اجلبري َّ ،
ضم التيمم إليه.
وإال كانت كاجلبري يف كلتَإ احلالتنيّ ،

(مسألة :)17إكا استوىلبت اجلبري ىلضو ًا تام ًا ملن أىلضلا الوضلو كلتتم اليلد
الواحد  ،أو استوىلبت متام أىلضلا الوضلو ؛ وجل اجلمل بلني وضلو اجلبلري
والتيمم.
يفرق فيلا بني اسلتناة
(مسألة :)18ما قدّ مناه من األحنام الراجعة إىل اجلبري  ،ال َّ
اجلرح إىل الصدفة واالتفاق ،أم إىل سو االختيار ،وسوا كاق ىل وجه العصياق أو
ال.
ا
إشنال؛ واألقو هو املنل  ،كلت
(مسألة :)19يف جواز استئجار صاح اجلبري
يمن من القضا ىلن نفسه وىلن غريه أيض ًا تربىل ًا ،وال يبعد انفساك امجار إكا طلرأ
العذر أثنا املدَّ م ضي الوقت ىلن اممتام ،نعم يصح القضا ىللن نفسله يف حاللة

بينلت ىل األقو .

 [ ...كتاب الطهارة ]...

اليأس من الرب مد احليا َّ
وإال فليصرب حتى يرب فيقيض بعده.
ٍ
مورة ّ
(مسألة :)20إكا ّ
أق وظيفته وضو اجلبري أم التيمم؛ وج اجلم
شك يف
*****
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الفصل اخلامس :مستحبات الوضوء
وهإ أمور:
منها :وض امنا الذي يغرتف منه ىل اليمني.
ومنلا :أق ينوق الوضو بمدّ شلرىلإ وهو ما يوازي ثالثلة أربلاع النيللو؛ أي:
سبعتمة ومخسوق غرام ًا.
ومنها :غسل اليدين قبل الوضو  ،فواحد من حدم البول ،واثنتاق ملن حلدم
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ا
وثالم من اجلنابة.
الغامط،
ومنها :التسمية ىلنلد وضل اليلد يف امللا أو صل ّبه ىلل اليلد ،وأق ُّلللا بسلم اهلل،
الرحيم " وأفضلل األةىليلة املختصللر بعلد البسلملة
الرْحاق َّ
وأفضللا" :بسم اهلل َّ
التلوابني،
":
اللللم اجعلنلإ ملن ّ
ّ

النبإ وآله الطيبلني الطلاهرين
والصال ىل
ّ
واجعلنإ من املتطلرين وىلجل فرج ِ
قامملم املن َت َظر
َ
ِّ
ِّ

".

ومنها :االستياك ولو بامصب  ،واألفضل ىلوة األراك.
أكف.
مرات ب الثة ّ
ومنها :املضمضة واالستنشاق؛ كل منلت ثالم ّ
ومنهاْ :
ثلم
أق يغرتف باليمنى ولو ألجل غسل اليمنى ،بأق يصل َّ يف اليسللر
َّ
يغسل اليمنى؛ ملا ورة يف األخبار املشلور كلت يف صلحيحة حمملد بلن مسللم ىللن
اممام الباقر

ثلم أخلذ كفل ًا آخلر بيمينله
يف حناية الوضو البياي ،وفيه قالَّ " :

فص َّبه ىل يساره ،ثم غسل به كراىله األيمن ".
ومنها :فتح العينني ىلند الوضو .
ومنها :قرا األةىلية املأثور ىلند ٍّ
كل من غسل الوجه واليلدين ،ومسلح اللرأس
اللللم بل ِّي ْض
والرجلني ،وىلند املضمضة واالستنشاق .فيقول ىلند غسلل الوجله" :
ّ
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تبليض فيله الوجلوه" .ويقلول ىلنلد
تسو ْةه يلوم ُّ
تسو ُّة فيه الوجوه ،وال ِّ
وجلإ يوم َ
اللللم أىلطنللإ كتللايب بيمينلإ ،واخللللد يف اجلنللاق بيسللاري،
غسلل اليللد اليمنللى" :
ّ
وحاسبنإ حساب ًا يسري ًا".
الللم ال تعطنإ كتايب بشتيل ،وال جتعلللا مغلولل ًة
ويقول ىلند غسل اليد اليسلر ّ " :
إىل ىلنقإ ،وأىلوك بك من مق ّطعات النرياق".
الللم َغ ِّشنإ برْحتك وبركاتك وىلفوك".
ويقول ىلند مسح الرأسّ " :
الللم َث ِّب ْت َقدَ َم َّإ ىلل الرصاط يلوم ّ
تلزل فيله األقلدام،
ويقول ىلند مسح القدمنيّ " :
واج َع ْل سعيإ فيت يرضيك ىلنإ".
النريس الشلريفة بعد الفرا من الوضو .
ومنها :قرا آية
ّ
املطولة.
وغري كلك من اآلةا املذكور يف النت
َّ
*****
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املباركة حال الوضو .
ومنها :قرا سور القدر َ
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الفصل السادس :نواقض الوضوء
وهإ أمور:
األول والثاين :خروج البول والغامط؛ سوا خرجا من املوض املعتلاة الطبيعلإ،
أو من املعتاة العرا ،أو من غريمها ،بعد إحراز ّأّنلت ا
بلول أو غلامط ،وال ينلتقض
بخروج غريمها كالدّ وة وح ّ القلرع  -أي بلزر اليقطلني  -أو نحومهلا ملن امللواة
الصلبة؛ إكا مل ينن متلطخ ًا بالعذر  ،لوروة اخلرب ىلن ىلتر قال :س ِئل موالنلا امملام
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الصاةق
قال

ىلن الرجل ينوق يف صالته فيخرج منله حل ّ القلرع كيلف يصلن ؟
 " :إق كاق خرج نظيف ًا من العذر فلليس ىلليله َش ا ومل يلنقض وضلوؤه،

وإق كاق خرج متلطخ ًا بالعذر  ،فعليه أق يعيد الوضلو  ،وإق كلاق يف صلالته قطل
الصال وأىلاة الوضو والصال ".
وما ورة يف خرب ىلبد اهلل بن يزيد ىلن موالنا اممام الصاةق

قال " :لليس يف

ح ّ القرع والديداق الصغار وضو إنَّت هو بمنزلة القمل".
الريح اخلارج من الدُّ بر ومن غريه مشلروط ًا بإحراز أنّه اّلا ملن شلأنه ْ
أق
الثالثّ :
خيرج من الدّ بر ،كت لو كانت فتحة الدبر يف خارصته أو يف مناق آخر ملن بدنله ،وال
ىلرب بت خيرج من القبل.

بأق يغل ىل السلم  ،بلال ٍ
الرابع :النوم الغال ىل العقل؛ ْ
فلرق بلني وقوىلله
ّ

حال اجللوس أو القيام أو االضطجاع.

كل ما غل ىل العقل من ٍ
اخلامسّ :
سنر أو إغت ٍ أو جنوق.
ٍ
تفصيل يأيت يف حم ّله ْ
إق شا اهلل.
السادس :االستحاضة؛ ىل
(مسألة :)1ال ينتقض الوضو بخروج القيح ملن خملرج البلول أو الغلامط ،وال
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بالدم اخلارج منلت ،إالّ إكا أحرز ّ
أق بوله أو غامطه صار ةم ًا ،كت ال ينلتقض بخلروج
واألول :ما خيرج ىلنلد املالىلبلة ،أو التفنلري فليت يرجل إىل
املذي والوكي والوةي،
ّ
األمور اجلنسلية .والثاين :ما خيرج بعد خروج املنإ .والثالث :ما خيرج بعلد خلروج
البول.
(مسألة :)2البلل املشتبه به بعد البول أو املنإ ال يلنقض الوضلو إكا خلرج بعلد
نلاقض للوضلو  ،وهلو حمنلو ام
االستربا  ،وأ ّما إكا خرج قبل االستربا منلت؛ فلو ا
بالنجاسة أيض ًا.
ناقض للوضلو باىلتبلار أق الغالل فيله
(مسألة :)3األقو يف ما االحتقاق أنَّه ا
ىلرف ًا خروج كرات من الغامط معه ،وىل فر

خروجه خالي ًا من كرات الغلامط -

وكلك لقاىلد امستصحا األصولية ،ولنلن العملل بله يف هلذه احلاللة ال بلدَّ أق
ينوق بعلد الفحلص ،مللا هلو الظلاهر ىلنلدنا ملن وجلو الفحلص يف الشلبلات
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ناةر جد ًا  -مل ينتقض الوضو  ،وكذا لو َّ
شلك يف خلروج الغلامط معله،
وهو فر ا
ا

املوضوىلية؛ ولن ّن األحوط استحباب ًا هو الوضلو يف الصلورتني األخريتلني ومهلا:
خروج ما االحتقاق خاليل ًا ملن كرات الغلامط ويف حلال الشلك بوجوةهلا يف ملا
االحتقاق .ووجه امحتياط املستح يف الصورتني املتقدمتني هلو ترغيل األخبلار
فيه إبرا ً للذمة وتعويد ًا للنفس ىل الطاىلة وامنقياة.
واملراة بت امحتقاق هو :ما ا حيتقن به يف الدبر لغسل اممعا .
(مسألة :)4إكا ّ
شك يف خروج أحد النواقض بنى ىل العدم لإلستصلحا كلت
ٍ
وجلملة من األخبار الشلريفة.
أرشنا يف املسألة ال ال ة،
فتحول ىلصارته إىل
(مسألة :)5الظاهر أق املعد امصطناىل َّية التإ تص ِّفإ الطعام ِّ
مر بلاملعإ الغليظلة -
النبد وثفله إىل اخلارج ال يوج نقض ًا ألنه ليس بغامط َّإال إكا َّ

95

املرصاق  -اا أكسبه حالة الغامط َّية ،وإق كاق األحوط الوضو للحالة األوىل.
صلحة بعلض
(مسألة :)6الوضو مندو يف نفسه شلرىل ًا ،كلت أنّله شللرط يف
ّ
كالصال والطواف ،ويف كتل بعض املستحبات كقرا القلرآق ،ويف جلواز
األىلتل ّ
بعض األىلتل كلمس كتابة القرآق أو أست اهلل تعاىل ،وراف لنراهة بعض األىللتل
كاألكل ىل اجلنابة ،ويف قق أمر كالوضو للنوق ىل الطللار  ،كلت ّ
أق الوضلو
ترتت ىلليه غايات واجبة متعدة فإنّه جي للصال الواجبة أةا ً وقضا ً وألجزامللا
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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املنسلية ،وللطواف الواج  ،وجي أيض ًا بالنذر ،والعلد ،واليمني ،ولغري كلك ملن
األمور ،كلت يسلتح الوضلو برجلا املطلوب َّيلة يف امللوارة اآلتيلة :ىلقيل امللذي
والوةي ،والنذ والظلم وامك ار من الشعر الباطل والقلإ والرىللاف والتقبيلل
ومس النل بغري رطوبة والضحك يف الصلال
بشلو
ومس الفرج ولو فرج نفسه ّ
ّ
وبعد الغض وبعد ختليل األسناق بالعوة.
*****

الفصل السابع :مَن استمرّ به احلَدَثُ
واألول :هو الذي ال يتمنّن من إمسلاك غامطله .والثـاين:
كاملبطوق واملسلوس،
ّ
هو الذي ال يتمنّن من إمساك بوله؛ وله صور:
األوىلْ :
والصلال الواجلدتني للشللرامط ،وللو
أق تنوق له فلرت تسل الطللار َ ّ
ويتعلني يف هلذه الصلور امتيلاق
باالقتصار ىل الواجبات وترك مجي املنلدوبات،
ّ
والصال يف تلك الفرت ؛ سوا كانلت يف ّأول الوقلت ،أو يف وسلطه ،أو يف
بالطلار
ّ
آخره.

جتديد الوضو له.
الثالثةْ :
الصلال  ،وال يقل
َ
وبعلض ّ
أق تنوق للحدم فرت انقطا ٍع تس الوضلو َ
ٍ
واملتعلني
ملرات،
مر ً واحد ٍ أو ىلدّ
ّ
املن َّلف يف حرجٍ لو جدَّ َة الوضو أثنا الصال ّ
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الثانيةْ :
حللدَ م مسلتمر ًا بلال انقطلاع ،وجيل ىلليله يف هلذه الصلور
أق ينوق ا َ
أق ينتفلإ بوضلو ٍ
ٍ
ٍ
وقلت شلا ؛ بلل لله ْ
واحلد
أي
الوضو وامتيلاق بالصلال يف ِّ
لصالتني أو أك ر ،إالّ ْ
أق حيدم َحدَ ث ًا غري حدثه السلاب املسلتمر معله ،فيحتلاج إىل

يف هذه الصور انتظار فرت االنقطاع والتوضؤ والصال فيلا  -أي يف تلك الفلرت -
الصال َ ،جلدَّ َة الوضلو َ ىلل األحلوط ،ملن ةوق
فإكا فاجأه احلدم ،وهو يف أثنا ّ
الصال .
انحراف ىلن القبلة ،أو تن ُّلم ،أو غريمها من قواط ّ
الرابعةْ :
الصال ؛ كالصلور
أق تنوق للحدم فرت انقطاع ال تس للوضو ومتام ّ
الصلال وقل يف العسللر واحللرج ،ففلإ هلذه
ال ال ة ،غري أنّه لو جدَّ َة الوضو أثنا ّ
ٍ
ويتم صالتَه.
الصور جيتزئ بوضو واحد؛ ما مل حيدم حدث ًا آخرّ ،
الريح كاملبطوق واملسلوس يف األحنام.
(مسألة :)1صاح سلس ّ
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حللدَ م ،أىلنلإ البلول والغلامط ،اللتح ّف َظ ملن
(مسألة :)2جي ىل َمن
استمر بله ا َ
ّ
تعدّ هيت إىل بدنه ولباسه ملت أمننه ،ولو ْ
بأق جيعل كيس ًا فيه قطن ليتجم فيله البلول،
ويف الغامط ما يناسبه أيض ًا.
*****

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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املقصد الرابع :الغسل
وملس امليلت،
والواج منه غسل اجلنابة ،واحليض ،واالستحاضة ،والنفاس،
ّ
وغسل األموات .فلنا مباحث:

وفيه فصول
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املبحث األول :غسل اجلنابة
الفصل األول :سبب اجلنابة
وسببه أمراق:
األول :خروج املنإ ،اختيار ًا أو اضطرار ًا ،يف اليقظة أو املنلام ،وللو كلاق بمقلدار
ّ
قطر أو ّ
أقل ،سوا كاق بالوط أو بغريه ،م الشلو أو من ةوّنا ،من اآلللة أو ملن
غريها؛ إكا صدق ىلليه امنزال واممنا قلي ً
املنإ ىلل
ال أو ك ري ًا ،وال يقتصلر خروج ّ
الرجل فحس  ،بل يشمل املرأ أيض ًا ،فاملرأ متنإ كالرجل يف اليقظلة واملنلام ،وللو
املنإ وج ىلليلا الغسلل ،والقلول بعلدم احلتالمل َّن بدىللة مسلتحدثة
خرج منلا ُّ
ألمرين:
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األول :أنه خمالف الوجداق والرضور ؛ الثاين :ملخالفته للمشللور شللر ىلظيملة
طبق ًا للخبار املتظافر  ،بل يف املستند أنه املجم ىلليه بني فقلا الطامفة املح ّقة ،وهلو
املجم ىلليه بني ىللت امسالم كت ا َّةىلى صاح املدارك ،وقلد أورة الشليخ ال قلة
النلينإ رْحه اهلل يف فروع النايف با احتالم الرجلل وامللرأ أخبلار ًا ك لري يف هلذا
املضتر ،ففإ صحيح احللبإ سأل موالنا امملام املع َّظلم أيب ىلبلد اهلل الصلاةق
الرجلل؟ قلال
قال " :سألته ىلن املرأ تر يف املنام ما يلر َّ

 :إكا أنزللت فعليللا

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الغسل ،وإق مل تنزل فليس ىلليلا الغسل".
ٍ
ُّ
ألّنم صللوات
فنل قول يعار ما أمجعت ىلليه أخبارنا الدالة ىل ما ككرنا مرةو اة َّ
اهلل ىلللليلم أمرونللا بأخللذ مللا أمجعللت ىلليلله الطامفللة املح ّقللة يف صللور التعللار

،

واالستدالل ىلليه له منانه اخلاص به.
(مسألة :)1إق ىلرف املنإ فال إشلنال يف احلنلم باجلنابلة ،وإق مل يعلرف ،ف مل َة
أوصاف وىلالمات قدةه وهإ :اخلروج بشلو وةف وفتور وهو اسرتخا اجلسم،
ومن صفاته أيض ًا أق له رامحة كرامحة طل النخلل ،وقريل منله رامحلة العجلني؛
فلذه الصفات إنَّت تعترب حلال اىلتلدال امللزاج أو الطبل  ،وهلإ متالزملة يف أغلل
ٍ
وحينئذ ينفلإ وجلوة بعضللا
األحياق ،ولو جترة ىلن بعضلا ،فإنَّت ينوق لعار ٍ ،
كالدف والفتور ،واألقو يف املريض االكتفا بالفتور املالزم للشلو .
هذا يف الرجال ،وأ ّما النسا فالدّ ف والفتور معترب فليل ّن أيضل ًا؛ ومقصلوةنا ملن
الدف هو إنزال املنإ بشلو  ،وىلاة ً ما ينوق الدف بشللو  ،لنلوق اللدف مالزمل ًا
املنلإ
للشلو  ،وناةر ًا ما ينوق بغري شلو  ،والناةر كاملعلدوم ،وال يقتَصللر خلروج ُّ
يعم املنام ،وهو االحتالم ،فتحتلم امللرأ كلت حيلتلم
ىلنداملرأ ىل اليقظة فحس بل ُّ
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املنإ باالحتالم كت ينزل الرجل ،فاحتالملا هو أحد أسبا جنابتللا
الرجل ،وتنزل َّ

املستلزمة لوجو الغسل ،وامحلتالم هلو الشلعور بللذ املضلاجعة يف النلوم مل
امنزال ،وأما إكا مل تنزل فال جيوز البنا ىل اجلنابة .وإكا شنَّت املرأ باملا الذي نزل
منلا باالحتالم هل هو منإ أو إفرازات ملبل َّية؟.
اجلوا  :إق مقتضلى األصل هو ىلدم كونه من َّي ًاَّ ،إال إكا قطعت بنونه مني ًا ،فتغتسلل
منه.
(مسألة :)2ليس محتالم الذكر حد حمدوة يف القلة ،فقد حيتلم إبن تس سنني أو
ىلّش ،وأما األن ى فال يبعد احتالملا ةوق التس أيض ًا ،وبنا ً ىلليه ،فلو احلتلم  -أي
أمنى  -من مل يبلغ الس َّن سوا ا كاق ككر ًا أم أن ى ،فال يبعد كونه ىلالم ًة ىل البلو .
ولو أمنت الفتا قبل ةخوهلا العارش وكذلك لو حاضت يقين ًا قبل إكتل التس فللل
احتتالق ،والظاهر ىلندنا كوّنت من ىلالمات البلو  ،فت تراه األن ى قبل بلو التسل
من االحتالم وكانلت ىلامللة بنونله من َّيل ًا فللو ىلالملة ىلل بلوغللا سل ّن التنليلف
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يعترب كلك ىلالم ًة ىل بلوغلا؟.

الشلرىل ّإ ،فيج ىلليلا امغتسال والصلال وبق َّيلة التنلاليف الشللرىل َّية ،وكلذلك
ِّ
الشك يف كونه من َّي ًا فاألصل ىلدم كونه من َّي ًا.
الصبإ إكا احتلم ،وم
ُّ
قلرك
(مسألة :)3املناط يف وجو الغسل خروج املنإ إىل خارج اجلسلد ،فلإكا ّ
ىلن حم ّله ومل خيرج؛ ال يوج الغسل.
مل ً
ال؛ وجل الغسلل

املنإ ىل غري صورته املتعارفة ملر
(مسألة :)4إكا خرج ُّ
إكا ىللم أنّه منإ ،وأ ّما م ّ
الشك يف كونه من ّي ًا؛ فال جي الغسل.

الثاين :اجلتع ْ
املنإ؛ واملراة به هنا إةخال حشفة الذكر  -وهلإ اجللز
وإق مل ينزل ّ
املغ ّطى باجللد قبل اخلتاق  -أو بمقدار احلشفة من مقطوىللا ملن مل ينن لله حشلفة،
يف القبل أو الدُّ بر من غري ٍ
فرق بني الواطى واملوطلو  ،والرجلل وامللرأ  ،والصلغري
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واحلإ وامل ِّيت ،واالختيار واالضطرار يف النوم أو اليقظة ،حتى لو َأةخللت
والنبري،
ّ
املرأ حشفة ٍ
فإّنت جمنباق ،فيج ىل املرأ الغسل ةوق الطفل وإق كلاق
طفل رضي ٍ َّ
األحوط ىل وليه تغسيله؛ وكذا لو أةخلت ككر امليلت أو أةخلل الرجلل يف مي ٍ
لت،
ِّ
ِّ
ّ
ْ
وإق كللاق األحللوط وجوب ل ًا يف وط البلللامم مللن غللري إنللزال اجلم ل بللني الغسللل
والوضو  ،كت أق األحوط وجوب ًا أيض ًا الغسل والوضو ملوطلو البليملة ملن ةوق
إنزال ،ككر ًا كاق املوطو أو أن ى كت حيصل ىلند بعض نسلا هلذا العرصل فيتعلاطني
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

نناح البلامم كالقطط والنال أىلاكنا اهلل تعاىل من رشوره َّن ،وم امنزال ال جي
ضم الوضو  ،والوط يف ةبر وقبل اخلن ى املشلنل موجل للجنابلة ىلليللا وىلل
الواطئ م ىلدم امنزال ،وكذلك لو وطأت اخلن ى رج ً
ال أو إملرأ  ،وجل الغسلل
املنلإ فيجل الغسلل ةوق
ىلليلت واألحوط وجوب ًا ضم الوضو إليه ،وم إنلزاهلت ّ
ٍ
حينئلذ الوضلو بعلد
ضم الوضو إال إكا أحدم املغتسل حال امغتسال ،فيجل
الغسل ،ولو وطأت اخلن ى خن ى أخر م للا ،وج ىلليلت الغسل وضم الوضلو
إليه ىل األحوط.
وهل جي الغسل ىل ملن تعلاطى الفلرج الصلناىلية أو ىلل ملن تعاطلت اللذكر
الصناىلإ من ةوق إنزال؟ الظاهر ىلدم وجو الغسل منرصاف األةلة ىلنه.
(مسألة :)5ال فرق يف كوق إةخال متام الذكر أو احلشفة موجبل ًا للجنابلة بلني أق
ٍ
ٍ
سلمى اليلوم بلالواقإ اللذكري َّإال أق
جمرة ًا أو ملفوف ًا بوصلة حرير َّية أو ملا ي َّ
ينوق َّ
ينوق بمقدار ال يصدق ىلليه اجلتع كمن وض خرقة ىل ككره حال التفخيلذ ةفعل ًا
للولوج يف الفرج.
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(مسألة :)6جيوز للزوج إجنا نفسه بإتياق أهله طلب ًا لللذ أو للدف االحلتالم،
ْ
وإق مل يقدر ىل الغسل؛ بال َف ْر ٍق يف كلك بني ما قبل ةخول الوقت وما بعده ،فتنتقل

وظيفته إىل التيمم ،وإكا مل يتمنن من التيمم ال جيوز له إجنا نفسله مل زوجتله يف
هذه احلال.
شلك يف َّ
شك يف ق ُّقل اللدخول بنلى ىلل العلدم ،وكلذا للو َّ
(مسألة :)7لو ّ
أق
ٍ
ةبر أو غريمها  -أي أنله َّ
بواحلد ملن
شلك يف أق ينلوق ةخلل
املدخول فيه ا
فرج أو ا
األمور ال الثة  -فإنَّه ال جي ىلليه الغسل.
املنإ ىلن حم ّله باالحتالم ومل خيرج؛ مل جي الغسل.
قرك ُّ
(مسألة :)8إكا ّ
املنإ؛ إكا كاق بعد االستربا منه فلو حمنلوم
(مسألة :)9البلل املشتبه اخلارج بعد ّ
املنلإ ،فللو يف حنل ِم
بالطلار  ،وال يوج الغسل .وأ ّما إكا كاق قبل االستربا ملن ّ
(مسألة :)10لو اغتسلت الزوجة بعد إنزال زوجلا من ّيه يف فرجلا ،ثم خرجت منللا
رطوبة لزجةْ ،
فإق ىللمت بأنه من ّيه ،فال إىلاة للغسل ىلليلا ،وإق ىللمت أنَّه من ُّيللا أو
مر ثانيل ًة ،للذا فلاألحوط للملرأ أق ال
خمتلط ًا م
منإ زوجلا ،وج ىلليلا الغسل َّ
ِّ
تباةر إىل الغسل بل تصرب قلي ً
ال حتى ينزل ما بقإ منلا ،وهو األفضل هلا؛ وهنذا للو
منإ الالطإ من ةبر امللوط فإنَّه ال جي ىل امللوط إىلاة غسله ىل فلر
خرج ُّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

املنإ ،وجي االغتسال منه.
ّ

أق

أم اله يغتسلوق ويصلوق؛ أىلاكنا اهلل من رشورهم.
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الفصل الثاني :كيفية غسل اجلنابة
للغسل كيفيتاق ،ومها :الرتتي واالرمتاس.
ثلم
ّ
ثم النصف األيمن ملن البلدقّ ،
األول :ىلبار ىلن غسل الرأس والرقبة أوالًّ ،
النصف األيسلر ىل األقو  ،وهو املشلور شلر ىلظيمة ،بل ا ّةىلإ ىلليله اممجلاع،
واألحوط  -من با املقدِّ مة العلم َّية  -أق يغسل النصف األيمن من الرقبة ثاني ًا مل
األيمن ،والنصف األيسلر منلا م األيسلر ،وكلذلك زيلاة َش ٍ ملن ّ
كلل نصلف
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ال لتتمية غسله ،وجي أيض ًا غسل العور قب ً
قصي ً
خمري ًا بإحلد طلريقتني:
ال وةبر ًا َّ
إ َّما بغسل نصفلا األيمن م اجلان األيمن ،ونصفلا األيسلر م اجلان األيسللر،
وإ َّما بغسللا كامل ًة م ٍّ
ملر ً مل اجلانل األيملن وأخلر مل
كل من اجلانبني أيَّ :
اجلان األيسلر وهو األوىل واألفضل ،وال يعترب يف الرتتيبإ الغسل ملن األىلل إىل
األسفل؛ بل لو غسل من األسلفل إىل األىلل كفلى ،وإق كلاق األحلوط اسلتحباب ًا
مراىلا األىل فاألىل يف نفس األىلضا  ،وال ينفلإ التلدهن يف كيفيلة الغسلل كلت
املسلمى " ،بلل ال بلدَّ ملن
يميل إليه مجاىلة من العلت  ،وهو ما أطلقوا ىلليه "كفايلة
َّ
جرياق املا ىل البشلر والشعر مع ًا ىل األقو  ،وال ينفإ أحدمها ةوق اآلخر.
الثاين :ىلبار ىلن إحاطة املا بجمي البدق وتغطيته به ةفعلة واحلد ىلرفل ًا؛ ىلل
ٍ
شعره حتى يصلل امللا إىل البشللر  ،فضل ً
ال
نحو يتحق به غسل متام البدق؛ فيخ ّلل َ
ىلن وجو إيصاله إىل الشعر ،ويرف قدميه ىلن األر

ققيق ًا لإلحاطة.

(مســألة :)1ال جي ل يف الغسللل الرتتيبللإ املللواال العرف َّيللة الفور َّيللة يف غسللل
ٍ
يغسل رأسه يف ٍ
َ
األىلضا ؛ بل جيوز ْ
ِّ
متلأخ ٍر،
زملاق
ويغسل بق ّي َة أىلضلامه يف
زماق،
أق َ َ
ومعنى املواال هو التتاب أو ىلدم اجلفاف ،ومها غلري معتلربين يف الغسلل وإق كانلا
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معتربين يف الوضو .
(مسألة :)2ال يعترب ْ
كلرا أو أك لر؛ بلل جيلوز
أق ينوق املا يف الغسل االرمتلايس ًّ

امرمتاس بحو ٍ ّ
النلر أيضل ًا بشللرط خللو أىلضلامه ملن النجاسلات أو
أقل من
ّ
املتنجسات.
(مسألة :)3الرتتي املتقدِّ م شلرط واقعإ ،فلو ىلنس ولو جل ً
ال أو سللو ًا بطلل
غسله ،كت لو غسل جانبه األيمن قبل رأسه ورقبتله ،أو غسلل جانبله األيسللر قبلل
األيمن ،فلو تذكَّر بعد الغسل أنه ترك جز ًا من أحد األىلضلا رجل وغسلل كللك
فإق كاق يف األيسلر كفاه كلك ملن ةوق إىللاة لغسلل األيملنْ ،
اجلز ْ ،
وإق كلاق يف
الرأس أو األيمن ،وج غسل الباقإ ىل الرتتي  ،وللو اشلتبه ىلليله كللك اجللز
األيمن قبل األيسلر.
يتعلني
يتعني االرمتايس ،كت إكا ضاق الوقت ىلن الرتتيبإ ،كت قلد ّ
(مسألة :)4قد ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

املنسلإ هل هو اجلان األيمن أو األيسلر ،وج ىلليه غسللت م مراىلا الرتتيل

الرتتيبإ ،كت إكا كاق املا للغري ومل ير َ باالرمتاس فيله ،أو كلاق يف حلال امحلرام
وكلك حلرمة امرمتاس حال امحرام ،أو كاق امرمتاس يف ّنار شلر رمضلاق وهلو
صامم ،إك ال جيوز للصامم رمس رأسه يف املا لنونه من املفطرات.
امرمتايس.
الرتتيبإ أفضل من
(مسألة :)5الغسل
ّ
ّ
*****
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الفصل الثالث :واجبات غسل اجلنابة وأحكامه
أ ّما واجباته فلإ أمور:
تقرب ًا إىل اهلل تعاىل ،واستدامتلا إىل الفرا من
األول :النية؛ أىلنإ قصد الغسل ُّ
الغسل.
ضم إليه الريا َ ؛ بطل ألنّه من العباةات.
الثاين :امخالص؛ فلو ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الثالث :إطالق املا وطلارته؛ فال يتحق باملا املضاف أو املتنجس.
يصلح بامللا أو املنلاق
الرابع :إباحة املا ؛ بل املناق واملص ّ والظرف؛ فلال
ّ
املغصوبني ،وكذلك ال جيوز بالوىلا املغصو  ،ويشرتط يف الوىللا ىللدم كونله
من الذه والفضة.
اخلامس :سعة الوقت؛ فلو كاق الوقت ض ِّيق ًا ىلن قصيل املا أو ىلن استعتله
خارج الوقت ،انتقل األمر إىل التيمم.
بحيث يؤةي إىل وقوع الصال
َ
مر يف الوضو .
السادس :املبارش يف حال االختيار؛ كت ّ
ّ
السابع :ىلدم املان من وصلول امللا إىل البشللر  ،وكلذلك إىل شلعر البلدق
ّ

والرأس ىل األقو  ،ويشرتط أيض ًا ىلدم املان من استعتل املا ملر ٍ أو ضلرر
التيمم.
ونحومها؛ وإالّ تبدّ لت وظيفته إىل ّ
الثامن :طلار العضلو قبلل الغسلل يف الرتتيبلإ؛ ىلل التفصليل املتقلدّ م يف
الوضو .
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* وأمّا أحكامه فنذكرها ضمن املسائل اآلتية:

صح غسله.
فتبني ضيقه؛ ّ
(مسألة :)1إكا اغتسل معتقد ًا سعة الوقت ّ
صحة الغسل؛ االستربا بالبول قبله ،غلري أنّله للو مل
(مسألة :)2ال يشرتط يف ّ
يستربئ ،ثم خرج منه ا
املنلإ ملن النجاسلة
باملنإ ،حنم ىلليه بأحنام
بلل مشتبه
ّ
ّ
ووجو الغسل منه؛ بخالف ما لو استربأ بلالبول قبلل االغتسلال؛ ّ
فلإق البللل
طاهر ،وال تنتقض الطلار به.
املشتبه بعده
ا
ّ
وشلك يف أنّله هلل اسلتربأ
(مسألة :)3إكا خرج َب َل ال مشتب اه بعلد االغتسلال،
بالبول قبل االغتسال أم ال ،وج ىلليه االغتسال.
ضم الوضو إليلا.
بخالف سامر األغسال التإ ال بدَّ فيلا من ِّ
ّ
الصحة.
وشك بعده يف صحته؛ بنى ىل
(مسألة :)5إكا اغتسل،
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)4غسل اجلنابة جيزئ ىلن الوضو يف ّ
كل َش ٍ يشرتط فيه الوضو ؛

(مسألة :)6إكا نسلإ غسل اجلنابة وص ّ ؛ وج ىلليه ْ
أق يغتسل منلا ،ويعيد
صالته.
(مسألة :)7إكا ّ
شك يف أنّه هل اغتسل من اجلنابة أم ال؛ بنى ىل العدم.
(مسألة :)8إكا ّ
شك يف غسل ىلضلو ملن أىلضلا الغسلل أو الوضلو  ،أو يف
االتياق بشلرط من شلرامطلتْ ،
فإق كاق شنُّه قبلل اللدخول يف العضلو اآلخلر؛
وإق كاق شنُّه بعد الدّ خول فيه؛ مل ِ
رج وأتى بهْ .
يعتن بشنّه ،وبنى ىل االتيلاق
به.
(مسألة :)9لو أحدم باألصلغر أثنلا غسلل اجلنابلة؛ أمتّله ،وأىللاة الغسلل،
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وتوضأ للصال ىل األحوط وجوب ًا ،وله ْ
أق يعيد الغسل من ةوق إمتام ما بيلده،
ّ
ويتوضأ ىل األحوط.
ا
أغسال متعدّ ة ا  ،أجلزأه غسلل واحلد
(مسألة :)10إكا اجتمعت ىل املن ّلف
ىلن اجلمي  ،وهو يغنإ ىلن الوضو يف ما لو كاق من ضمنلا غسل اجلنابلة ،وإالَّ
فال بد من الوضو  ،فلو مل ينن غسل اجلنابة من ضلمنلا كلت للو اجتمل غسلل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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مس امل ِّيت ونوت املرأ غسللت مع ًا فال يغنإ ىللن الوضلو ىلل
احليض وغسل ّ
ضلم الوضلو إىل الغسلل ،واألحلوط يف الوضلو أق ينلوق
األقو  ،بل جي
ّ
ٍ
ِّ
متأخر ًا ىلن الغسل ،كت َّ
غسلل نيلة
لنلل
أق األحوط أق يغتسل أغساالً متعلدة
منفرة .
*****

الفصل الرابع :ما يحرم على اجلنب وما يتوقف على غسل اجلنابة
* أمّا ما يحرم على اجلنب؛ فهو أمور:

مس اسم اجلاللة؛ أىلنإ" :اهلل" ،وسامر أستمه وصفاته اخلاصة به ،وكلذا
األولُّ :
ّ
املطلرين وس ِّيد نسا العاملني
حيرم ىل األقو
مس أست ساة اخلل أمجعني أممتنا َّ
ّ
املطللرين
وأست األنبيا والوصيني صلوات اهلل ىلليلم أمجعلني ،ويلحل باألوليلا
َّ
أسامإ بعض أبناملم الطلاهرين كلاملوايل العظلام :أيب الفضلل العبلاس والصلدِّ يقة

تعظيملا ال س َّيت َّ
وأق ترك تعظيملا يعدُّ ققري ًا ،وملا ورة يف ةىللا رجل  " :ال فلرق
بينك وبينلا إالَّ َّأّنم ىلباةك وخلقك ،فتقللا ورتقللا بيلدك ،بلدؤها منلك وىلوةهلا
ورواة." ..
إليك ،أىلضاة وأشلاة ومنا وأكواة وحفظة َّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

وىليل األكرب وىلبد اهلل والقاسلم ُّ ،
كلل كللك
الصغر زين وأم كل وم وحمسن ّ
ملناط إسم اهلل تعاىل والتعظيم املدلول ىلليه بقوله تعاىل ﴿كل ِ َك ومن يع ِّظم َش ِ
لعام َر اهللِ
َ َ ْ َ ْ
ملن مصلاةي الشلعامر امهل َّيلة التلإ جيل
َفإِ َّّنا ِم ْن َت ْق َو ا ْلقلو ِ ﴾ وهلؤال

مس ّ
خط املصحف الشلريف.
الثاينُّ :
النبإ
الثالث :ةخول املسجد احلرام ،ومسجد ّ

؛ ولو مرور ًا ،وكلذا مشلاهد

املطلرين
ساة اخلل موالينا َّ

يف العراق واحلجاز ،ويلحل هبلم أيضل ًا مشللدي

املللوىل أيب الفضللل العبللاس

يف كللربال والصللديقة الصللغر موالتنللا زين ل

ورق َّية

يف ةمش  ،فلذه املشاهد أىلظم حرم ًة ىلند اهلل تعاىل من ىلامة املسلاجد بلل

هإ أىلظم حرمة من النعبة ،فمشاهدهم الشلريفة هلإ يف الواقل بيلوت اهلل تعلاىل
التإ أكق أق ترف  ،قال اهلل تعاىل ﴿ :يف بي ٍ
لوت َأ ِك َق اهلل َأ ْق ت ْر َفل َ َو ي ْ
اسلمه
لذك ََر َ
فيللا ْ
يس ِّبح َله فيلا بِا ْلغد ِّو َو ْاآل ِ
صال﴾ ففإ النايف ىلنه أق قتاة قلال لله " :واهللِ لقلد
َ
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جلست بني يدي فقلا وقدَّ املم فت اضطر قلبإ قدَّ ام واحد ملنلم ملا اضلطر
له :أتدري أين أنت ،بني يدي بيوت أكق اهلل أق ترفل  -إىل آخلر

قدَّ امك؟ فقال

اآلية  -فأنت ثمة ونحن أولئك ،فقال له قتاة  :صدقت واهللِ جعلنإ فداك ،واهللِ ملا
هإ بيوت حجار وال طني يس ِّبح له فيلا بالغدو واآلصال".
لإ وأهللل بيتلله
ويف أخبللار أخللر أق املللراة بللالبيوت يف اآليللة هللو بيللوت النبل ّ
املطللرين
َّ

 ،ويف أخبللار أخللر َّأّنللا بيلوت األنبيللا والرسللل واحلنللت وأممللة

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

اهلد

 ،وجا يف الزيار اجلامعة املقدَّ سة املرو َّية بسند صحيحٍ ىلن موالنا امملام

اهلاةي

قال " :فجعلنم يف بيوت أكق اهلل أق ترف ." ..

الرابع :املَنْث يف سامر املساحد ،نعم ،جيوز االجتياز فيلا؛ ْ
بأق يلدخل ملن بلا ،
ّ
وخيرج من آخر ،وكذا جيوز الدخول إىل املسجد بقصد ْ
أخ ِذ َش ٍ منه.
اخلامس :وض اجلن شيئ ًا يف املساجد بالدخول أو حال العبلور أو الرملإ ملن
خارج املسجد.
السادس :قرا آية السلجد ملن سلور العلزامم ،وهلإ آيلة  15ملن سلور آمل
ّ
السجد  ،وآية  37من سور فصلت ،وآية 62من سور النجم ،وآية  15من سلور
العل .
* وأمّا ما يتوقّف على غسل اجلنابة؛ فهو أمور:

الصال واجبة كانت أم مستحبة ،أةامية أم قضلامية ،وأجزاؤهلا املنسللية،
األولّ :
ّ
السلو ،وسجد ّ
الشنر ،والتالو .
وصال االحتياط؛ ىلدا صال اجلنامز ،وسجديت ّ
الثاين :ال ّطواف.
ٍ
تفصيل يأيت يف حم ّله ْ
إق شا اهلل.
الصوم ىل
الثالثّ :
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(مسألة :)1إكا مل ِ
املحرملات ىلل
يدر أنّه جن ا أم ال؛ فال حيلرم ىلليله َش ا ملن َّ
اجلن  ،كت ال جي ىلليه غسل اجلنابة.
(مسألة :)2إكا ّ
شك يف مسجد ّية مناق ،أو كونه جز ًا من مسلجد؛ م لل صلحن
املسجد واحلجرات الواقعة فيه ومنارته وحيطانه؛ مل ترتتل ىلليله أحنلام املسلجد،
ويسو للجن املنث فيه.
(مسألة :)3ال َف ْر َق يف تر ّت أحنام املسلجد بلني املسلاجد املعملور واملخربلة،
حتى لو مل َّ
يصل فيلا ،ومل يب َ َش ا من آثار مسجديتلا.
*****
 [ ...كتاب الطهارة ]...
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املبحث الثاني :غسل احليض
وفيه فصول

الفصل األول :أوصاف احليض وشـرائطه
* أوصاف احليض:

احليض يف اللغة هو :السيل ،يقال :حاضت الواةي ،إكا َسا َلت ،وهو يف الشللرع
ٍ
سم للدم الذي يقذفه َر ْحم املرأ بطبيعتلا إىل اخلارج يف ّ
شللر حسل ىلاةالا،
كلل
ا ا
بقو وحرقة ،فيج ىلليللا
طري حار ،خيرج ّ
وهو يف الغال أسوة أو أْحر غليظ أو ّ
سمى بغسل احليض.
الغسل ىلند انقطاىله ،وي ّ
(مسألة :)1الدّ م اخلارج من املرأ ىل أقسام:
كل ٍ
األول :الدّ م الذي تراه املرأ يف ّ
شلر ،وهو ما قدّ مناه آنف ًا من ةم احلليض ىلنلد
ّ
استجتىله للوصاف التإ أرشنا إليلا.
الثاين :ةم البنار اخللارج بسلب افتضاضللا ،ويف حنمله ةم اجللرح والقلرح؛
كالدّ م اخلارج بسب إجرا ىلملية جراحية َلر ِح ِم املرأ .
ٍ
ٍ
سمى استحاض ًة.
الثالث :ما ليس
بحيض ،وال ةم بنار أو نحومها ،وي ّ
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الرابع :ةم النّفاس؛ وهو الذي خيرج ىلند الوالة ٍّ ،
ولنل من هذه األقسام أحنا ام
ّ
ختصه يأيت بياّنا يف حم ّللا غري ةم البنار ؛ ألنّه ال يرت ّت ىلليه سلو تطللري موضل
ّ
الدّ م.
أق اخلارج ة ام أو ليس بدَ ٍم ،أو ىللمت أنّه ة ام ومل ِ
ّت يف ّ
تدر أنّله
(مسألة :)2إكا شن ْ
الر ِحم أم من غريه ،مل ِ
جتر ىلليه أحنام احليض ،ومل جي ىلليلا االغتسال.
من َّ

ٍ
(مسألة :)3إكا ىللملت ّ
حليض أو بنلار ،
أق اخللارج ة ام ،واشلتبلت يف أنّله ةم
بأق ت ِ
ثلم خترجللا ِبر ْفل ٍ ؛ ْ
فعليلا أق ختتربه ْ
دخ َل قطن ًة يف َف ْر ِجلا ،وتصرب قللي ً
فلإق
الّ ،
مطوق ًة بالدّ م فلو ةم البنار ْ ،
حيض.
وإق كانت مستنقع ًة به فلو ا
كانت َّ
(مسألة :)4إكا ّ
تعذر ىلليلا االختبار؛ رجعت إىل حالتللا السلابقة ملن حليض أو
(مسألة :)5إكا ىللمت ّ
اللرحم ،إالّ ّأّنلا اشلتبلت يف أنّله ةم
بأق الدّ َم
ا
خارج ملن ّ
ٍ
قرحة أو حيض؛ تبنإ ىل الطلار  ،إالّ ْ
أق تنوق حالتلا السابقة هإ احليض.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

ىلدمه ،وإكا جللت احلالة السابقة َبن َْت ىل الطلار .

(مسألة :)6إكا ىللمت ّ
الرحم ،وتلر ّةةت يف أنّله حليض أو
بأق الدّ م قد خرج من ّ
استحاضة؛ رجعت إىل صفات احليض التإ قدّ مناها ،فإكا كانلت بصلفات احلليض
فلو حيضَّ ،
وإال فلو استحاضة ْ
إق كاق يف غري أيلام ىلاةالا ،وأ ّملا إكا كلاق يف أيلام
ٍ
تفصيل يأيت ْ
إق شا اهلل.
العاة فلو حيض ىل
* شـرائط احليض:

األول :البلو ؛ وهو إكتهلا تس سنني هالل َّية أو رؤية الدم بصفات احلليض قبلل
ّ
بلوغلا التس م اليقني بنونه حيض ًا ،فالصفات ةليل احليضل َّية ىلل األقلو  ،فلال
ِ
ملشلرفة وال تلمس آيات القرآق النريم وال أست اهلل
تدخل املساجد وال املشاهد اال َّ
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تعاىل واحلجج الطاهرين واألنبيا واألوليا النلاملني ىللليلم السلالم كلت تقلدم يف
فصل اجلنابة ،ألق احليض من ىلالمات البلو وبه تنقط أصالة ىلدم البلو تسع ًا.
ولو خرج الدم ان ش َّك يف بلوغلا وكاق بصفات احليض ،حينلم بنونله حيضل ًا
أيض ًا وجيعل ىلالم ًة ىل البلو .
الثاينْ :
أق ال يتجاوز ىلمرها مخسني سنة يف غري القرشية ،وستني سن ًة يف القرشية،
والقرش َّية هإ من انتسبت إىل النرض بن كنانلة جلدِّ الرسلول األىلظلم

 ،وكلاق

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

فسمإ بقري
النرض سامد ًا يف زىلامته الدينية ىل ىلامة القبامل ،ومل يغلبه أحدا ِّ
ٍ
حلوت يف البحلر يأكلل
كلك ،وكلمة قري كت جا يف لسلاق العلر  ،وهلو اسلم
ألجل

احليتاق وال يؤكل ويعلوها وال يع ىلليه ،فسمإ نرض بلذلك لسلياةته وغلبتله ىلل
سامر القبامل.
وت بت القرش َّية بالب ِّينة أو الشياع وسامر الطرق الشللرىل َّية ،وملن َّ
شلك يف كوّنلا
قرش ّية يلحقلا حنم غلري القرشل َّية ،واملشلنوكة البللو حمنوملة بعدمله ،وكلذلك
املشنوك يأسلا.

ٍ
ٍ
مرض
الثالث :استمرار الدّ م ثالثة أيام استمرار ًا ىلرفي ًا ،واالنقطاع آنات قليلة غري ٍّ
بحيضية الدّ م.
الرابع :ىلدم جتاوز الدّ م مد ىلشلر أيام؛ فم التجاوز ىلنلا ال حينلم بحيضليته،
ّ
بل هو استحاضة.
ّ
اخلامسْ :
األقل.
أق يفصل بينه وبني احليضة األوىل ىلشلر أيام ىل
اللرحم إىل فضلا الفلرج ،وخلرج منله َش ا إىل
(مسألة :)1إكا انص ّ الدّ م ملن ّ
اخلارج ،ولو بمقدار رأس إبر  ،ال إشنال يف جرياق أحنام احليض ىلليله ،وأملا إكا
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انص َّ  ،من ةوق أق خيرج بعد ْ -
وإق كاق يمنن إخراجه بإةخال قطنلة أو إصلب -

ا
إشنال ،وال يلرتك االحتيلاط بلاجلم بلني أحنلام
ففإ جرياق أحنام احليض ىلليه
الطاهر واحلامض.
(مسألة :)2جيتم احليض م احلمل ،ىل األقو  ،سوا كاق قبل استبانة احلمل
أو بعدها.
*****

 [ ...كتاب الطهارة ]...
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الفصل الثاني :عادة النساء وأقسامها
ملرتني متلواليتني ملن غلري ْ
أق
تنرر احلليض فيللا ّ
ربت تصري املرأ كات ىلاة إكا ّ
إق احليضتني ْ
ثم ّ
إق اتفقتلا يف الوقلت والعلدة ،كلت إكا
ي ْف َص َل بينلت بحيضة ختالفلتّ ،
كل من الشللرين املتتلابعني سلبعة أيلام ،أو يف آخلر ّ
رأت الدّ َم يف ّأول ّ
كلل شللرين

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

متواليني سبعة أيام وهنذا ،سميت املرأ كات العاة وقتية وىلدةية ،وإكا رأت اللدّ َم
يف شلرين متواليني متحد ًا يف الوقت فقط ةوق العدة ،كت إكا رأت اللدّ م يف ّأول ّ
كلل
من الشلرين ،واختلف ىلدةه ْ
بأق كلاق يف أحلدمها سلبعة ،ويف اآلخلر مخسلة أيلام؛
سميت املرأ كات ىلاة وقتية فقط ،وإكا رأت اللدم يف شللرين متلواليني متحلد ًا يف
العدة ةوق الوقت ،كت إكا رأت يف ّ
كل من الشلرين مخسة أيام ولنلن يف أحلدمها يف
أوله ويف اآلخر يف منتصفه  -م ً
ال  -سميت املرأ كات ىلاة ىلدةية فقط.
(مسألة :)1كات العاة الوقتية والعدةية ،وكات العاة الوقتيلة فقلط ،تتح ّيضلاق
بمجرة رؤية الدّ م يف وقتهْ ،
وإق مل ينن واجد ًا للصفات ،كت للو كلاق أصلفر رقيقل ًا؛
ّ
فيج ىلليلت ترك العباة  ،وتعمالق ىلمل احلامض يف مجي أحناملا ،وإكا اننشلف
ىلدم كونه حيض ًا ،كت إكا انقط ةوق ثالثة أيام؛ وج ىلليلت قضلا الصلال  ،وكلذا
تتحيضاق برؤية الدّ م ولو تأخرت ىلن الوقت أو تقدّ مت ىلليه بيو ٍم أو يومني.
(مسألة :)2املرأ التإ ليست هلا ىلاة وقتية كذات العاة العدةية فقلط ،واملبتدملة
واملضطرية ونحومها اّن ال ىلاة هلا ال من حيث الوقلت وال ملن حيلث العلدة؛ إكا
السواة أو احلرار واخلروج
رأت الدم ،وكاق واجد ًا للصفات املتقدمة من احلمر أو ّ
بحرقة ونحوها جعلته حيض ًا لنفسلا ،فلو اننشف بعلد كللك ىللدم كونله حيضل ًا؛
النقطاىله قبل ثالثة أيام ،وج ىلليلا قضا ما تركته من صال  ،وأ ّما إكا كلاق فاقلد ًا
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للصفات مجعت يف األيام ال الثة األوىل بني أحنام احلامض واملستحاضة ،فلإكا رأتله
ثالثة أيام أو أزيد جعلته حيض ًا.
(مسألة :)3ما تراه املرأ أيام ىلاةاا من الدم؛ فلو حليضْ ،
وإق مل ينلن بصلفات
احليض ،وما تراه يف غري أيام ىلاةاا وليس واجلد ًا للصلفات فللو استحاضلة ،وإكا
رأت ثالثة أيام ثم انقط ثم رأت ثالثة أيام أخر أو أزيدْ ،
فإق كاق جمملوع اللدمني
والنقا بينلت ىلشلر أيام أو أقل ،كاق املجموع حيض ًا واحلد ًا حتلى النقلا املتخللل
بينلت ،هذا حنم كات العاة ىلندما تر الدّ م أيام ىلاةاا أو قبللا بيوم أو يومني.
وأ ّما إكا مل ينن يف أيام ىلاةاا ،وكاق ّ
كل ملن اللدّ مني واجلد ًا للصلفات ،أو كلاق
واجدين للصفات أو أحدمها مل ينن واجد ًا واملفرو

ّ
أق األ ّيام ليست أيلام ىلاةالا

وإق جتاوز جمموع اللدمني والنقلا العشللر ْ ،
فالفاقد ةم استحاضةْ ،
فلإق ختللل بلني
أقل الطلر  -وهو ىلشلر أيام  -كاق ّ
الدمني ّ
كل من الدمني حيض ًا مسلتق ً
ال إكا كلاق

 [ ...كتاب الطهارة ]...

أحدمها واجد ًا للصفات ،واآلخر يف أيام العاة ؛ فاحلنم كت تقدّ م ،وأ ّملا إكا مل ينونلا

ّ
كل منلت يف العاة أو واجدين للصفات أو كاق أحلدمها يف العلاة واآلخلر واجلد ًا
وإق مل يتخللل بيلنلت ّ
للصفات ،وفاقد الصفات يف غري أيام العاة استحاضلةْ ،
أقلل
الطلر  -وهو ىلشلر أيام  -جعلت ما يف ىلاةاا حيضل ًا واآلخلر استحاضلة ،وإكا مل
تعرف ىلاةاا جعلت الواجد للصفات حيض ًا ،والفاقد استحاضلة ،ومل التسلاوي
جعلت احليض أول زماق رؤية الدّ م.
(مسألة :)4قد ينقط ةم احليض قبل العشلر  ،فإكا احتمللت معله بقلا اللدم يف
الرحم؛ وج االستربا .
*****
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الفصل الثالث :الناسية للعادة
لتحريهلا يف أملر
بلاملتحري
ويعرب ىللن ال ال لة
ُّ
ِّ
الناسية للعدة أو الوقت أو كليلتَّ ،
حيضلا ،إكا رأت الدم ثالثة أيام فأك ر بصفات احليض ،ومل يتجلاوز العشللر ؛ فللو
حيض بأمج  ،وأ ّما إكا زاة ىل العشلر فناسلية العلدة جتعلل املقلدار اللذي قتملل
استمرار ىلاةاا إليه حيض ًا والباقإ استحاضة ،وناسية الوقت جي ىلليلا االحتيلاط
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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يف مجي األيام التإ تر فيلا الدّ م كاثنإ ىلّش يوم ًا أو أك ر أو ّ
أقلل ،وناسلية الوقلت
والعدة جتم بني وظيفتإ ناسية الوقت وناسية العدة ،فتجعل املقدار اللذي قتملل
استمرار ىلاةاا فيه حيض ًا ،كت قتاط يف مجي األيام التإ تر فيلا الدم ْ
وإق كاق أك ر
من ىلشلر .
(مسألة :)1إكا رأت الدّ م يف الشلر األول ثالثة أيام ،ويف الشلر ال اي أربعة أيلام،
ويف ال الث ثالثة ،ويف الراب أربعةْ ،
فإق صارت هلذه ىللاة ً هللا ق ّيضلت يف الشللر
الفرة ثالثة أيام ،ويف الشلر الزوج أربعلة أيلام وجعلتله ىللاة ً هللا؛ فعنلد الشلك أو
استمرار الدم ترج إىل تلك العاة  ،وأ ّما إكا مل ترص هذه احلاللة ىللاة ً هللا فحنمللا
حنم املضطربة وهإ تتح ّيض بالصفات.
*****

الفصل الرابع :أحكام احلائض
ملس كتابلة القلرآق
مس اسم اهلل تعاىل وصفاته اخلاصلة وبله ّ
حيرم ىل احلامض ّ
النريم ،كت حيرم ىلليلا ةخول املسلاجد واللبلث يف املسلاجد َّإال ىلل نحلو امللرور
ووض َش ٍ فيلا ،وحيرم امىلتناف فيلا ،وحيرم اجتياز املسجدين  -مسجد احللرام
ملشللرفة للمملة
النبلإ يف املدينلة  -واألقلو إحللاق املشلاهد اال
يف منة ومسلجد
َّ
ّ
األطلار والصدِّ يقة الطلاهر

النبلإ األكلرم
بمسلجد احللرام ومسلجد
ّ

،

فيحرم ةخوهلا وإجتيازها أيض ًا ،واألقو أيض ًا إحلاق بقية مشاهد أبنا سيد النسلا
الزهرا الطاهر

كمشلد موالتنا زين النرب

بسامر املساجد ،وكذا حيرم ىل احلامض قرا آيلات

السجد  ،كت تبطل صالاا ،وصوملا ،وغريمها ملن األىللتل املشللروطة بالطللار
كالصال والصوم والطواف وامىلتناف.
(مسألة :)1حيرم ىل الرجل وط احلامض قب ً
ال حتى بإةخلال احلشلفة ملن غلري

 [ ...كتاب الطهارة ]...

واملوىل أيب الفضل العباس

وموالتنا رقيلة

يف الشلام

إنزال ،بل حيرم إةخال بعض احلشلفة أيضل ًا لصلدق اللوط ىلليله ،كلت حيلرم ىلل
ال أو غلري من َّل ٍ
احلامض كلك يف حال كاق الطلرف اآلخلر جلاه ً
لف لعلدم بللو ٍ أو

ٍ
جنوق ،فيحرم ىل املرأ احلامض متنني أحد هؤال من وطئلا ،وهلل حيلرم وطئللا
ةبر ًا؟ فيه قوالق ،األقو حرمة وطئلا ةبلر ًا أيلام احلليض ،كلت أق األقلو حرملة
وطئلا يف ةبرها يف غري أيام احليض أيض ًا ،وجيوز االستمتاع هبا بغري وطئلا كالتقبيلل
والضم يف أيام احليض ولننَّه منروه.
والتفخيذ
ّ
(مسألة :)2إكا طل َرت احلامض من الدّ م ّ
حل وطؤها ،حتى لو مل تغتسل.
(مسألة :)3الظاهر وجو الن ّفار ىل الزوج إكا وطأ زوجته وهإ حامض ْ
بلأق
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ين ّفر ىلن الوط يف ال لث األول من أيام حيضلا بدينار ،ويف ال للث ال لاي بنصلف
ةينار ،ويف ال لث ال الث برب ةينار ،واملراة بالدينار هو ثتنية ىلّش ح ّبة ملن اللذه
املسنوك أو قيمته وقت الدف  ،واللدينار م قلال ملن اللذه ويعلاةل اليلوم أربل
غرامات ونصف ىل األحوط ،ومصلرفه هو املساكني والفقلرا ملن امللؤمنني ملن
شيعة أهل البيت

وال جيوز صلرفلا ىل الشنَّاك منلم وال ىلل املخلالفني ملن

بق َّيللة الفللرق الضللالة واملضلللة ،وينفللإ الواحللد وال يعتللرب التعللدة ىلمل ً
لالنص
ال بل ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

كصحيحة احللبإ وإق كاق األحوط صلرفه ىل ثالثة أو أك ر.
(مسألة :)4ويشرتط يف وجو النفار العللم والعملد والبللو والعقلل ،فلال
الصبإ وال املجنوق ،وال النايس والسلاهإ ،وال ىلل اجلاهلل بنوّنلا يف
كفار ىل
ّ
احليض إكا مل يقصلر بلالفحص كلت يف حلال العللم اممجلا ّيل بلأق إحلد زوجتيله
حامض ،وأملا اجلاهلل
حامض ،وم كلك قارهبت مع ًا أو قار إحدامها ،فبانت َّأّنا ا
ا
باحلنم  -أي اجلاهل بحرمة الوط يف أيام احليض  -فال يعفى من وجو النفلار
يف ما لو كاق جاه ً
ال مقصلر ًا ةوق من كاق قارص ًا ومن كلاق قلاةر ًا ىلل السلؤال ومل
املتعمد.
يسأل فلو مقصلر بمعرفة احلنم فحنمه حنم ّ
املعلوم أق وجو النفار إنَّت هو ىلقا ا ىل من وط يف القبلل حلال احلليض،
وهل جت ىل الواطى يف الدبر؟ فيه قوالق ،األحوط وجوب ًا تع ُّينلا ،كت ال فلرق يف
وجو النفار بني كوق املرأ ح َّي ًة أو م ِّيت ًة لبقا املوضوع ىلرف ًا كت ال فرق يف حرملة
وط احلامض بني كوق احلامض ح َّيل ًة أو م ِّيتل ًة حلال حيضللا ،وال تسلقط النفلار
تيسلرت وجبت ،واألحوط االستغفار مل العجلز بلدالً
بمجرة العجز ىلنلا ،فمتى ّ
ّ
منلا ما ةام العجز ،وتنرر الوط موج لتنرر النفار .
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والنفسا ملحقة باحلامض يف وجو حرمة وطئلا ووجو النفار أيضل ًا ىلل

حيض حبسه اهلل تعاىل جلنينللا كلت يف الصلحيح ىللن
األقو باىلتبار أق النفاس هو ا
املطلرين صلوات اهلل ىلليلم أمجعني.
أممتنا َّ
(مسألة :)5إكا اتف حيض الزوجة أثنا مقاربتلا؛ وج ىل اللزوج املبلاةر إىل
امخراج ،وىل تقدير ىلدم املباةر ين ّفر كت تقدّ م.
(مسالة :)6إكا خرج ةم احليض من غري الفرج  -كال قبة يف السل َّر وهلإ املسلت
بالسلقل َّية  -األحوط وجوب ًا ىل اللزوج تلرك مقاربتله ،والظلاهر حرملة وطئللا يف
ٍ
حينئذ.
فرجلا اخلايل من الدم
(مسألة :)7ال جي ىلل احللامض قضلا ملا فاالا ملن الفلرامض اليوميلة أيلام
القضا يف صال اآليات كالنسوفني ،مطالق أةلة القضا ىل ملن فاتتله فريضلة،
وأ َّما صال الزلزلة واهلد فاألحوط أيض ًا امتياق هبلا بعلد طلرهلا بعنلواق األةا ال
القضا  ،باىلتبار ّ
أق الزلزلة وقتلا إىل آخر العمر ،فيؤتى هبا أةا ً ال قضلا ً  ،كلت جيل

 [ ...كتاب الطهارة ]...

املعلني ،واألحلوط
حيضلا ،بخالف الصلوات غري اليوم َّيلة م لل الطلواف والنلذر َّ

ىلليلا قضا ما فااا من صوم شلر رمضاق وغريه من الصيام الواج .
(مسألة :)8يبطل طالق احلامض إكا كانت مدخوالً هبا ولو ةبلر ًا وكلاق زوجللا
حارض ًا أو يف حنمه كاملسجوق ،نعم ،إكا كانت حام ً
صح طالقلا.
ال ّ
(مسألة :)9لو ط ّلقلا باىلتقاة أّنا طاهر فبانت حامض ًا بطلْ ،
وإق ط ّلقللا باىلتقلاة
صح طالقلا.
ّأّنا حامض فبانت طاهر ّ
(مسألة :)10األحنام املتقدّ مة من بطالق الطالق وحرمة اللوط والن ّفلار إنّلت
ترت ّت إكا وقعت يف حالة احليض ،وأ ّما إكا طللرت ومل تغتسلل فلال ترتتّل ىلليللا
فيصح طالقلا ،وجيوز وطؤهلا وال ك ّفلار ىلليلهَّ ،إال أق وطأهلا
األحنام املذكور ،
ّ
قبل الغسل منروه.
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واحللر
(مسألة :)11ال فرق يف حرمة وط احلامض بني الزوجة الداممة واملتعة،
َّ
واألمة واألجنب َّية واململوكة ،كت ال فرق بني أق ينوق احليض قطع َّي ًا وجدان َّي ًا أو كلاق
بالرجوع إىل التمييز ونحوه ،بل حيرم يف زماق وجو االستظلار إكا قيضت إك هلو
حمنوم بلزوم االجتنا وترتي أحنام احليض ىلليلا.
بأّنلا طلاهر ،
بأّنا حامض ،وكذلك للو أخلربت َّ
(مسألة :)12إكا أخربت املرأ َّ
وألّنلا مصلدَّ قة ىلل
وج تصديقلا  -إالَّ إكا ىللم كلذهبا  -باىلتبارهلا كات اليلد َّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

فرجلا.
(مسألة :)13جي ىل احلامض االغتسال ملن احلليض بعلد انقطاىلله للىللتل
املشلروطة بالطللار كالصلال والصليام ،ويسلتح للىللتل التلإ تسلتح هللا
كملس
الطلار  ،وجيوز لتحصيل الشلرطية للىلتل غلري الواجبلة وغلري املسلتحبة،
ّ
كتابة القرآقّ ،
فإق الطلار شلرط جلوازه.
(مسألة :)14غسل احليض كغسل اجلنابة يف الرتتي وامرمتلاس وغريمهلا ملن
مر.
األحنام اا َّ
(مسألة :)15األقو ّ
أق غسل احلليض ال يغنلإ ىللن الوضلو بلل جيل ضلم
الوضو إليه سوا كاق قبل الغسل أو بعلده ،وينلوق جمزيل ًا فليت للو توضلأت قبلل
الغسل مشلروط ًا بعدم امتياق بأحد نلواقض الوضلو حلال االغتسلال َّ
وإال جيل
الوضو مر ً أخر بعد الغسل.
صلحة طلارالا ملن احللدم األكلرب غلري احلليض ،فللو
(مسألة :)16األقو
ّ
تصلح منللا األغسلال املندوبلة
صح غسلللا كلت
ّ
اغتسلت من اجلنابة وهإ حامض ّ
والوضو .
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(مسألة :)17جيلوز وط امللرأ بعلد إنقطلاع حيضللا وقبلل أق تغتسلل ولننَّله

منروه ،وال جي ىلليلا أق َ
َ
أحوط ،بلل األحلوط
فرجلا قبل الوط وإق كاق
تغسل َ
استحباب ًا ترك الوط قبل الغسل.
(مسألة :)18ما غسل الزوجة واألمة من اجلنابة واحليض والنفاس وكذا أجلر
تسخينه إكا احتاجت إليه ىل الزوج والس ِّيد ىل األقو لنونه ملن النفقلة الواجبلة
ىلرف ًا فيشمله ةليللا.
(مسألة :)19يستح للحامض التنظيف وتبديل القطنلة واخلرقلة والوضلو يف
أوقلات الصلللوات اليوميلة والقعللوة يف مصلالّها واالشلتغال بالتسللبيح والتلليللل
حممد وآله
والصال ىل
والتحميد ّ
ّ

 ،وقرا القرآق رغم كوّنا منروهة يف غلري

هذا الوقت ،واألَ ْوىل هلا اختيار التسبيحات األرب .
م وجوة معارضلا ،ففإ موثقة أيب بصري سأل موالنلا امملام الصلاةق

ختتض احلامض؟ قال

 :هلل

( :ال ،خياف ىلليلا الشيطاق ىلند كلك) ،وينره هلا قلرا

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)20ينره للحامض اخلضا باحلنَّا أو غريها للوروة األخبلار الناهيلة

القرآق النريم مطلق ًا ولو ةوق السب آيات مطالقات األةلة كت يف اخلرب ىلن رسلول
اهلل

قال( :ال يقرأ اجلن وال احلامض شيئ ًا من القرآق) كت ينره هلا ْحله ومللس

اخلط َّ
متس َّ
هامشه وما بني سطوره ْ
وإال حرم.
إق مل ّ
*****
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املبحث الثالث :االستحاضة
وهو ة ام أصفر بارة رقي خيرج بغري قو ولذ ٍع وحرقة غالب ًا  -بعنلس احلليض -
أحيان ًا ينوق بصفة احليض أيض ًا ،بل ّ
كل ة ٍم لليس ملن القلرح أو اجللرح ومل حينلم
بحيضيته؛ فلو حمنوم باالستحاضة ،وليس لقليلل االستحاضلة وال لن ريهلا حلد،
وقد خيرج قبل البلو وبعده وبعد اليأس.
(مسألة :)1إكا خرج ةم االستحاضة  -بجمي أقسامه  -ولو بمقدار رأس إبلر ،
كاق ناقض ًا للطلار وموجب ًا للحدم.
(مسألة :)2يستمر حدم االستحاضة بعد حدوثلا ببقلا اللدّ م يف بلاطن الفلرج
ْ
وإق مل خيرج إىل خارجه.
(مسألة :)3أقسام االستحاضة ثالثة :قليلة وك ري ومتوسلطة .فالقليلـة هلإ ملا
توج تلوم القطنة بالدم وال ينغمس فيلا .واملتوسطة ما توج انغلتس اللدم يف
القطنة وال يسيل إىل خارجلا .والكثرية ما توج سيالق الدّ م من القطنة إىل اخلرقة.
الصال ؛ بإةخال القطنة يف فرجللا،
(مسألة :)4جي ىل املرأ اختبار نفسلا قبل ّ
أي أقسلام االستحاضلة هلإ،
أي قس ٍم ملن ّ
لصرب باملقدار املتعارف حتإ تعلم يف ّ
وا ّ
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وإكا تركت االختبار ىلمد ًا أو سلو ًا وأتت بأىلتل االستحاضلةْ ،
فلإق طلاب ىلملللا

صحت َّ
وإال بطلت ،وال ينفلإ االختبلار قبلل ةخلول
املقرر هلا؛ ّ
الوظيفة الواقعية َّ
تغري حاهلا إىل ما بعد الوقت.
الوقت َّإال إكا ىللمت بعدم ُّ
(مسألة :)5إكا مل تتمنّن من اختبار نفسلا أخذت باحلالة السابقة هللا ملن القليللة
أي األقسلام هلإ ،أخلذت
أو الن ري أو املتوسطة ،وإكا مل تعلم حالتلا السابقة ملن ّ
بالقدر املتيقن ،م ً
ال إكا تر ّةةت بني القليلة وغريها من املتوسلطة أو الن لري ىلمللت
ةت بني املتوسطة والن ري ىلملت أىلتل املتوسطة.
أىلتل القليلة ،وإكا تر ّة ْ
(مسألة :)6حنم االستحاضة القليللة :وجلو الوضلو مل وجلو تبلديل
القطنة أو تطلريها ِّ
لنل صال بال َف ْر ٍق يف كلك بني الفريضة والنافلة ،وال جي كلك
الوضو أو تبديل القطنة.
املتوسطة ،إضاف ًة إىل وجلو الوضلو  ،وتبلديل
(مسألة :)7حنم االستحاضة
ّ
القطنة أو تطلريها :وجو غسل واحد يف اليومْ ،
فإق حلدثت قبلل صلال الفجلر؛

 [ ...كتاب الطهارة ]...

السلو ،وصال االحتياط ،فلال حيتلاج فيللا إىل جتديلد
يف األجزا املنسلية ،وسجوة ّ

وإق حدثت بعدها؛ وج الغسل للظلرينْ ،
وج الغسل هلاْ ،
وإق حدثت بعدمها؛
وج الغسل للعشا ين ،ولو حدثت قبل صال الفجلر ومل تغتسلل هللا ىلصليان ًا أو
نسليان ًا وج الغسل للظلرين حتى لو انقطعت قبل وقت الظلرين.
(مسألة :)8حنم االستحاضلة الن لري  :مضلاف ًا إىل وجلو تبلديل القطنلة أو
الصبح ،وجو غسلني آخرين أحلدمها للظللرين جتمل
تطلريها ،والغسل لصال ّ
بينلت ،وثانيلت للعشا ين جتمل بيلنلت أيضل ًا ،فللو كانلت إستحاضلتلا كبلري ىلنلد
ملر ً ثانيلة ،وال
ثم بقيت كبري ىلند وقت العشامني ،وج ىلليللا الغسلل َّ
الظلرين َّ
ٍ
ٍ
ّ
لنلل
واحلد ،وأ ّملا وجلو الوضلو
غسلل
يسو هلا اجلم بني أك ر من صالتني ب
صال يف االستحاضة الن ري فلو ىل األقو .
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ِّ
لنلل ركعتلني منللا
(مسألة :)9ينفإ للنوافل أغسلال الفلرامض ولنلن جيل
وضو .
(مسألة :)10إكا حدثت املتوسطة أو الن ري قبل الفجر ،وج أق ينوق الغسلل
هلت بعد الفجر فال جيوز قبله ىل األحوط وجوب ًا َّإال إكا أراةت أق تصيل صال الليل
فيجوز هلا أق تغتسل قبللا.
(مسألة :)11إكا ىللمت املستحاضة بانقطاع الدم يف فرت تس الطلار والصال ؛
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ْ
أق ّ
صالاا إىل تلك الفرت  ،فلو ص ّلت قبللا بطلت صالاا.
تؤخر
وج
َ
الصال والوضو واالغتسال ْ
إق مل
(مسألة :)12جي ىل املستجاضة املباةر إىل ّ
ينقط الدّ م بعدمها .نعم ،جيوز هلا االتياق باألكاق وامقامة وما جتلري العلاة بعملله
الصال من األةىلية وغريها.
قبل ّ
(مسألة :)13جي ىل املستحاضة بعلد امتيلاق بوظيفتللا ملن غسلل ووضلو
ونحومها التح ّفظ من خروج الدّ م بحشو املوض بقطنة وشدّ ه بخرقة ونحومها ،فللو
مل تتحفظ وخرج منلا الدم قبل الصال أو يف أثناملا أىلاةاا ،بل تعيد غسللا أيض ًا إكا
الصال .
أخ ّلت باملباةر العرفية إىل ّ
صلح
املتوسلطة أو الن لري ؛
(مسألة :)14إكا انتقلت امستحاضة من القليلة إىل
ّ
ّ
املاا من صالاا إكا ىلملت بت جي ىلليللا ملن األحنلام ،وجيل ىلليللا العملل
الصللوات املسلتقبلية ،مل ً
ال :إكا تبلدلت
بوظامف املتوسطة أو الن لري بالنسلبة إىل ّ
صحت صلالاا ،وأ ّملا بالنسلبة إىل
القليلة إىل
املتوسطة بعدما ص ّلت فريضة الصبح ّ
ّ
الظلرين أو العشا ين فيج ىلليلا ىلمل املتوسطة فتغتسل غس ً
ال واحد ًا للظللرين،
ولو انتقلت استحاضتلا إىل الن ري اغتسلت غس ً
ال آخر للعشا ين ،ولو انتقلت ملن
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األىل إىل األةنى استمرت ىل ىلمللا باألىل بالنسلبة إىل الصلال األوىل ،وتعملل

ىلمل األةنى بالنسبة إىل الباقإ وهنذا.
صحة صوم وصلال املستحاضلة ىلل امتيلاق باألغسلال
(مسألة :)15تتوقف ّ
النلارية ،وىل غسل الليلة املتقدمة ،وأ ّما اشرتاط صلحة صلوملا بغسلل الفجلر يف
املتوسطة وكذا اشرتاط جواز وطئلا أو ةخوهلا إىل املساجد وقرا اا العزامم بالغسلل
فلإ مبنية ىل االحتياط.
مس آيلات املصلحف واسلم اجلالللة حتّلى
(مسألة :)16ال جيوز للمستحاضة ّ
ثم تغتسل وتتوضأ.
تطلر من الدم ّ
املتوسطة والن لري االغتسلال ىلنلدما ينقطل
(مسألة :)17جي يف االستحاضة
ّ
الدم لرف احلدم.
ٍ
بغسل ْ
وإق اتفقت يف وقتلا.
وضم الوضو إليه ،وال جتم بينلت
اليوم َّية من الغسل
ّ
يضلر بغسللا ىلل األقلو ،
(مسألة :)19إكا حدثت باألصغر يف أثنا الغسل ال
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)18املستحاضة جت ىلليلا صال اآليات ،وتفعل هلا كت تفعل للصلال

لنن جي ىلليلا الوضو بعده حتى ْ
وإق توضأت قبله.
مست ميت ًا ،أىلاةت غس ً
ال واحد ًا هللت،
(مسألة :)20إكا أجنبت يف أثنا الغسل أو َّ
وجيوز هلا إمتام غسللا واستئنافه ألحد احلدثني ،وإكا حدثت النرب يف أثنلا غسلل
املتوسطة أىلاةته للنرب ألق ةليل النرب قا ٍ بوجو الغسل هللا سلوا ً كانلت
أثنا غسل املتوسطة أو بعد غسل املتوسطة.
(مسألة :)21قد جي ىل صاحبة الن ري بل املتوسطة أيض ًا مخسة أغسلال :كلت
ثلم
ثلم رأتله قبلل صلال الظللرَّ ،
ثم انقط َّ
إكا رأت أحد الدمني قبل صال الفجرَّ ،
ثم انقط  ،وهنذا بالنسبة إىل املغلر والعشلا  ،ويقلوم
ثم رأته ىلند العرصَّ ،
انقط َّ ،
التيمم مقامه إكا مل تتمنن منه ،ففلإ الفلر

املزبلور ىلليللا مخسلة تليمتت ،وإق مل
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تتمنن من الوضو أيض ًا فعشلر تيمتت ،وهنذا بالنسلبة إىل امللرأ التلإ وظيفتللا
التيمم باألصل فإق ىل القليلة مخسة تليمتتُّ ،
كلل تليمم بلدالً ىللن الوضلو  ،ويف
املتوسطة ستة تيمتت ،واحدا بدالً من الغسل ،ومخسلة بلدالً ملن الوضلو ات ،ويف
الن ري ثتنية تيمتت ،ثالثة تيمتت بدالً من األغسال ،ومخسة بدالً ىلن الوضو ات
وإال فعشلر تيمتت ِّ
إكا مجعت بني الصالتني َّ
لنل صال تيمتق ،أحدمها بلدالً ىللن
الغسل واآلخر بدالً ىلن الوضو .
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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املبحث الرابع :النفاس
وهو الدّ م الذي تراه املرأ ىلند ظللور ّأول جلز ملن الوللد أو بعلده إىل انقضلا
سمإ لغ ًة نفاس ًا إ َّما ملقارنتله لسليالق اللدم أو لتلنفس
ىلشلر أيام من حني الوالة ِّ ،
املع َّظم ايب ىلبد اهلل

يسأله ىلن احلامل تر الدم؟ قال

 " :تصيل حتلى خيلرج

الصبإ فإكا خرج رأسه مل جت ىلليلا الصال  ،وكل ملا تركتله ملن الصلال يف
رأس
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

الرحم بالدم أو ألنَّه من النفس بمعنى الولد ،جا يف خرب زري ىللن موالنلا امملام

تلك احلال لوج ٍ أو ملا هإ فيه من الشدّ واجللد قضته إكا خرجت من نفاسلا." ..
وال فرق يف الولد املنفوس بني أ ْق ينوق تا َّم اخللقة أو ال كالسقط ،وإق مل تلج فيله
الروح الناطقة امنسانية ،بل ولو كاق مضلغ ًة أو ىللقل ًة بشللرط العللم بنوّنلا مبلدأ
نشو امنساق ،ولو شلدت أرب قوابل بنوّنا مبدأ نشو امنساق كفى ،وللو َّ
شلك
يف الوالة أو يف كوق الساقط مبدأ نشو امنساق مل حينم بالنفاس ألصالة ىلدم كونه
وإال فاستحاضة ،ملا سلب ملن أق َّ
أق ينوق حيض ًا كاق حيض ًا َّ
فإق أمنن ْ
نفاس ًاْ ،
كلل
ة ٍم ليس بحيض وال من اجلروح وال القروح فلو استحاضة ،وإق مل ينن استحاضلة
ٍ
حينئلذ الرجلوع إىل سلامر األصلول بحسل احلاللة السلابقة ملن الطللر
أيض ًا لزم
واحليض ،وإق كاق االحتياط يقتيض وجو َ الفحص يف هلذه احللال ملعرفلة حلال
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حليض أو استحاضلة ،لعلدم اللرةع ىلنله ىلنلد
نفلاس أو
الدم اخلارج منلا هل هو
ا
ا
العقال ولعمومات األمر باالحتياط حتى يف الشلبلات املوضلوىلية َّإال ملا أخرجله
الدليل القطعإ كموارة العّس واحلرج والشبلة غري املحصور .
(مسألة :)1ليس ّ
ألقلل النفلاس حلد ،بلل يمنلن ْ
أق ينلوق مقلدار حلظلة بلني
العشلر  ،وأك ره ىلشلر أيام.
(مسألة :)2الدّ م اخلارج ملن امللرأ قبلل ظللور الوللد ،حتلى للو كلاق متصل ً
ال
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

بالوالة  ،ليس بنفاسْ ،
فإق كاق واجد ًا لصفات ةم احلليض أو كلاق يف أيلام ىلاةالا
جر ىلليه حنم احليض ،وإ َّال حنِ َم ىلليه باالستحاضة.
(مسألة :)3لو مل تر املرأ ةم ًا حني الوالة إىل ىلشلر أيام فال نفاس هلا ،وإكا رأت
فإق كاق واجد ًا للصفات أو كاق يف أيام ىلاةاا فللو حليضَّ ،
الدم بعد العشلر ؛ ْ
وإال
فاستحاضة ،وكذا إكا رأت الدّ م قبل العشللر منفصل ً
ال ىللن اللوالة ومل ينقطل إىل
العشلر ؛ فلو رأت الدم قبل العشلر وانقط إىل العشلر فلو نفاسلا.
(مسألة :)4لو ولدت اثنني بفاصل زماي فللا نفاسلاق ،وال يشلرتط فصلل أقلل
ثلم وللدت
ال ّطلر  -وهو ىلشلر أيام  -بينلت ،فإكا ولدت ورأت اللدّ م إىل ىلشللر ّ ،
ال اي ىل رأس العشلر ال انية ،ورأت بعدها ةم ًا فلت نفاساق متوالياق.
ميض العشلر  ،ثم انقطل ىلنللا
(مسألة :)5إكا مل َتر الدّ م حني الوالة  ،ورأته قبل ّ
باملر  ،فلو نفاس ،وإكا رأته حني الوالة  ،ثم انقط ىلنللا ،ثلم رأتله قبلل العشللر ،
وانقط ىلنلا بعد العشلر ؛ كاق جمموع الدمني والنقا املتخلل بينلت نفاس ًا واحد ًا.
* أقسام النفاس؛ وهي ثالثة:

األولْ :
أق ال يتجاوز الدم ىلشلر أيام.
ّ
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الثاينْ :
أق يتجاوز العشلر  ،وكانت للمرأ ىلاة ىلدةية يف حيضلا.
الثالثْ :
أق يتجاوز الدّ م العشلر  ،ومل تنن للمرأ ىلاة ىلدةية يف حيضلا.
األول بتتمه نفاس .ويف القسم الثاين ينوق نفاسلا بمقدار ىلاةاا كسلبعة
فالقسم ّ
أيام أو ّ
أقل أو أك ر ،كاق نفاسلا بمقلدار ىلاةالا ويف الزاملد ىلليللا إستحاضلة .ويف
القسم الثالث جتعل العشلر نفاسلا وبعدها تعمل ىلمل املستحاضة.
(مسألة :)1جي ىل النفسا إكا انقط ةملا يف الظاهر االستظلار :بإةخال قطنة
والصرب ىلليلا قلي ً
ال فإق خرجت القطنة ملوثة بالدم فتبقى ىل نفاسلا ،فقلد جلا يف
موثقة ستىلة ىلن موالنا اممام الصاةق

قال :سألته ىلن املرأ تر الطلر وتلر

الصفر أو الء فال تلدري أطللرت أم ال؟ قلال

( :فلإكا كلاق كلذلك فللتقم

ثم تستدخل النرسف  -أي القطلن  -فلإكا كلاق ثمل َة ملن اللدم م لل رأس
يبولَّ ،
الذبا خرج ،فإق خرج ة ام فلم تطلر ،وإق مل خيرج فقد طلرت).

 [ ...كتاب الطهارة ]...

فلتلص بطنلا إىل حامط وترف رجللا ىل حامط كت رأيت النل يصن إكا أراة أق

(مسألة :)2النفسا بعد متام نفاسلا إكا رأت الدم أك ر ملن ىلشللر ْ ،
فلإق كانلت
كات ىلاة مستقر وكاق بينلا وبني النفاس ىلشلر أيام؛ فت كاق ملن تللك األيلام يف
أيام ىلاةاا فلو حيض ،وما كانت يف غري أيام ىلاةالا فللو استحاضلة ،وإكا مل ينلن
للمرأ ىلاة ْ
فإق كاق الدّ م واجد ًا لصفات احليض حنم بحيضية الدم ىلشللر أيلام،
َّ
وإال فلو استحاضة؛ وأ َّما إكا مل ينن هلا ىلاة مستقر وال متييلز فلال بلدّ ْ
أق ترجل إىل
اختيار العدة كت يف احليض ،وكذا لو كاق هلا ىلاة أو متييز ،ومل ينن بينه وبني النفاس
ىلشلر أيام؛ فإّنا ترج إىل العدة.
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* أحكام النفاس:

الصال والصيام ،وتقيض صلياملا ةوق
(مسألة :)1النفسا كاحلامض قرم ىلليلا ّ
صلوااا ىل التفصيل املتقدِّ م يف با احليض ،وحيرم ىلليلا ما حيلرم ىلل احللامض،
مر يف أحنام احلامض.
وال ّ
يصح طالقلا وينره للنفسا ما ينره للحامض كت ّ
(مسألة :)2جي ىل النفسا ْ
أق تغتسل من نفاسلا إكا طلرت من الدّ م.
(مسألة :)3كيفية غسل النفاس كغسل اجلنابة َّإال أنَّه ال يغنإ ىللن الوضلو  ،بلل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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ضم الوضو إليه قبله أو بعده كسامر األغسال.
جي
ّ
*****

املبحث اخلامس :غسل مَسِّ امليْت
مس امليت اآلةمإ يوج الغسل ىل الالملس ،ىللاق ً
ال كلاق أو جمنونل ًا ،المسله
ُّ

أشلر.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

اختيار ًا أو اضطرار ًا ،يف اليقظة أو يف املنام ،إكا كاق بعد برة جسد امليلت ،وقبلل متلام
غسله ،من ةوق َف ْر ٍق يف كلك بني النافر واملسلم ،وال بلني النبلري والصلغري ،حتلى
بملس السلقط قبلل أربعلة
تم له أربعة أشلر ،واألحوط استحباب ًا الغسل ّ
السقط إكا ّ
ُّ
وبناء عليهَّ :
فإق السقط البلالغ أربعلة أشللر إكا سلقط ملن بطلن أ ّمله بلارة ًا حلال
السقوط ،وج ىل أ ّمه ْ
مس امل ِّيت ىل األقلو  ،وينفيللا غسلل
أق تغتسل غسل ّ
النفاس ،وإق كاق األفضل التّشيك بني الغسلني ،وأما إكا كاق ةوق أربعة أشلر فلال
بمسله َّإال إكا
جي ىلليلا الغسل وإق كاق كلك أحوط ،كت جي ىل القابللة الغسلل ّ
مسلا له بقفاز فال جي  ،وكذا جي الغسل ىل األ ّم لو خرج اجلنلني مق َّطعل ًا إىل
كاق ُّ
قط صغري كات ىلظم ،وكانت بارة  ،وكذلك جي الغسل ىل القابللة أو الطبيبلة
فيت لو خرج اجلنني مق ّطع ًا إىل قط كات ىلظم ،وكانت بارة  ،بشللرط ااسلتلا ملن
ةوق ق َّفاز حيج مبارش اجلسم لبدق اجلنني.
املاس واملمسوس بني ْ
أق ينوق اّا ق ّله احليا وملا ال ق ّلله
(مسألة :)1ال َف ْر َق يف ّ
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ىلظلم
ظفر أو
احليا كالظفر والعظم ،بل جي الغسل حتى لو َّ
َ
مس بظفره أو ىلظمهَ ،
بمس َّ
الشعر مطلقل ًا
امليت ،كت ال َف ْر َق بني الباطن والظاهر ،واألحوط وجوب ًا الغسل ِّ
مس بدق
احلإ ّ
ماس ًا أو اسوس ًا؛ أي :ال فرق بني ّ
املاس بني أق ينوق شعر ّ
سوا كاق ّ
بمس الشلعر
مس شعر امليت؛ وال يبعد وجو الغسل ِّ
احلإ ّ
امليت أو أق ينوق بدق ّ
مس برأسه
رأس امل ِّيت أو َّ
مس بيده َ
املس ،كت إكا َّ
يف حال الصدق العريف فإنَّه يصدق ّ
املشعر جسد امل ِّيت أو رأسه املشعر.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املتسلة مل
(مسألةُّ :)2
مس امليت قبل برةه ال يوج االغتسال .نعم ،إكا كانت ّ
شك ّ
املاس ،وإكا ّ
مس امليلت
أق ّ
الرطوبة املّس ّية يف أحدمها أو كليلت فينجس العضو ّ
هل كاق قبل برةه أم بعده مل جي ىلليه االغتسال.
مس امليت ينقض الوضو ىل األقو .
(مسألةّ :)3
(مسألة :)4األقو ّ
مس امليت كبق ّية األغسال ال يغنإ ىلن الوضو  ،بل
أق غسل ّ
ضم الوضو إليه إال غسل اجلنابلة فلال يشللرع الوضلو معله َّإال إكا انلتقض
جي
ِّ
ٍ
ساىلتئذ.
غسله بنواقض الوضو يف وسطه فيضم إليه الوضو
املس للميلت تنلرار الغسلل؛ حتلى إكا كلاق امليلت
(مسألة :)5ال يوج
تنرر ّ
ّ
مس أموات ًا متعدةين كفاه ا
غسل واحد.
مس م ِّيت ًا واحد ًا ىلد مرات أو َّ
متعدّ ة ًا ،فلو َّ
احللإ أو امليلت
بملس القطعلة املبانلة ملن
(مسألة :)6جي ىل األقو الغسل
ّ
ّ
املشتملة ىل العظم ،وهو املشلور شلر ً ىلظيم ًة بل ا ُّةىلإ ىلليله اممجلاع ،وال جيل
املجرة من العظم ،وإق كاق كلك هو األحلوط ،نعلم
الغسل بم ِّس القطعة اللحم َّية َّ
جي تطلري اليد منلا إكا ملستلا برطوبة ،ومنللا َّ الطفلل بعلد قطعللا ال يوجل
املجلرة فللو واجل ىلل
مس العظم
املس باىلتبارها خالية ىلن العظم ،وأ ّما ّ
غسل ّ
َّ
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احللإ أم ملن امليلت ،ويتأكلد يف ىلظلم امليلت ومنله
األحوط وجوب ًا سوا أكاق من
ّ

الرضس املنفصل منه.

املس جل ٍ
مشو ٍه لنونله إنسلان ًا إال إكا صلدق
نني َّ
(مسألة :)6الظاهر وجو غسل ّ

إسم آخر غري امنساق كت لو ولدت املرأ ضفدىل ًا  -وقد حصل هلذا يف زماننلا
ىلليه ا
يب حيلواق يف
يف مرص  -أو ولدت فرس ًا فال جي
امللس ،وكلذلك للو ر ّ
بمسه غسل ّ
ِّ
يب إنسلاق يف
بمسه باىلتباره حيوان ًا ،بخلالف ملا للو ر َّ
ةاخل إنساق ،فال جي الغسل ّ
بمسه.
ةاخل حيواق ،وخرج هذا امنساق م ْيت ًا فإنَّه جي الغسل ّ
مس امليت جيوز ْ
أق يدخل املساجد واملنث فيللا ،وإق
(مسألة :)7من ىلليه غسل ّ
ملشلرفة التإ هإ أىلظم حرم ًة من
كاق األحوط ترك كلك ،واألحوط منه املشاهد اال َّ
املساجد ،كت جيوز له قرا العزامم ومقاربة زوجته ،ولو كاق امرأ جاز وطؤها.

ثم مات ،فلالالزم ىلل امللؤمنني إىللاة تغسليله
(مسألة :)9لو قام امليت يف قربه َّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

يضللر بصلحته ،نعلم
(مسالة :)8احلدم األصغر واألكرب يف أثنا هذا الغسل ال
ّ
بغسل ٍ
ٍ
ثاق.
مس يف أثنامه ميت ًا وج استئنافه أو ينمل األول ويشلرع
لو َّ
والقيام بسامر مراسلم التنفلني والتحنليط والصلال ىلليله وةفنله يف قلربه متوجلل ًا
بمقاةيم بدنه إىل القبله إىل آخر ما هناك من أحنام ،وكلك للعمومات وامطالقلات
الدالة ىل كلك.
بمس العظم ما لو ِ
وجدَ العظم يف مقرب ،
(مسألة :)10يتفرع ىل وجو الغسل ِّ
ْ
فإق كاق يف مقرب املسلمني فال غسل؛ ألق الظاهر أنَّه ةفِ َن بعد الغسل ْحل ً
ال ألفعلال
املؤمنني ىل الصحةْ ،
وإق كاق العظم يف مقرب النافرين وج الغسلل؛ إك ال ىللرب
بغسل النافر حتى لو كلاق مسلل ًت مللا سليأيت معنلا أق النفلر غلري خمصلوص بغلري
يعم من مات ىل غري ةين أهل بيت العصلمة والطللار
املسلمني حصلر ًا؛ بل ُّ
كاخلوارج والواقف ّية والنواص ؛ فلم ىلامة املخالفني ملذهبنا احل ّ .
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املبحث السادس :أحكام األموات وغسل امليت
وفيه فصول

الفصل األول :أحكام االحتضار
أهم الواجبات وأوجبلا التوبة من املعايص يف ّ
ّ
كلل حلال ،وال سل ّيت ىلنلد
إق من ّ
جمرة قول :أسلتغفر اهلل؛ بلل ال بلدّ ملن العلزم
ظلور أمارات املوت ،وال ينفإ فيلا ّ
القلبإ ىلليلا.
ّ
(مسألة :)1جي ىلند ظلور أمارات املوت ر ّة الوةام واألمانات التلإ ىلنلده إىل
ٍ
أهللا ْ
وجه ال يعرتهيا اخلللل بعلد
إق أمنن ،وم ىلدمه جي إحنام الوص َّية هبا ىل
كالصلال
موته ،وكذلك جي اميصا بالواجبات التإ ال تقبل النيابة حلال احليلا ّ ،
والصيام واحلج ونحوها ،وجي حال االحتضلار توجيله املحترضل إىل ِ
القبللة؛ بلأ ْق
ّ
يلقى ىل ظلره ،وجيعل باطن قدميه ووجله إىل ِ
القبلة ،بحيث لو جلس كاق وجلله
إليلا؛ بل جي كلك ىلل نفلس املحتضللر إكا متنّلن منلهْ ،
وإق مل يلتمنن بالنيفيلة
املذكور فبت أمننه منلا ،وإال فبتوجيله جالسل ًا أو مضلطجع ًا ىلل األيملن أو ىلل
ُّ
الرجل واملرأ والصلغري والنبلري،
األيسلر م
تعذر اجللوس ،وال فرق يف كلك بني ّ
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نعم يشرتط يف كلك ْ
أق ينوق امليت مسل ًت ،وجيل أق ينلوق كللك بلإكق ول ِّيله مل
وإال فال حاجة الستئذاق ٍ
اممناق َّ
أحد حتى احلاكم الشللرىل ّإ ،واألحلوط مراىللا
االستقبال بالنيفية املذكور يف مجي احلاالت إىل ما بعد الفرا من الغسل.
(مسألة :)2ككر املشلور (قلدّ س اهلل أ َارهلم) ّ
أق املحتضللر يسلتح ّ تلقينله
الشلاةتني وامقرار باألممة االثنلإ ىلّشل

وسلامر االىلتقلاةات احلقلة ،وامللراة

بالتلقني التفليم بحيث يتنلم املحترض م املل ّقن ،وتلقينه كلتت الفرج ،وهلإ " :ال
العليل العظليم ،سلبحاق اهلل ر ِّ السلتوات
إله إالَّ اهلل احلليم النريم ،ال إلله إالَّ اهلل
ُّ
السب ور ّ األرضني السب  ،وما فيل َّن وما بينل َّن ور ِّ العرش العظيم واحلملد هللِ
ر ّ العاملني"؛ كت يستح للمحترض أق يقرأ هذا اللدىلا أو ي َّلقنله وهلو " :اللللم
بالدىلا التايل أيض ًا وهو " :يا من يقبل اليسري ويعفو ىللن الن لري إقبلل منلإ اليسلري
العفو الغفور"؛ كت يستح أيضل ًا للمحترضل تنلرار
واىلف ىلنإ الن ري ،إنَّك أنت ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

اغفر يل الن ري من معاصيك واقبل منلإ اليسلري ملن طاىلتلك"؛ ويسلتح تلقينله

الدىلا اآليت " :الللم ارْحنإ فإنَّك رحيم"؛ ويستح قرا سور يس والصلافات
لتعجيل راحته ،ففإ ٍ
قال " :أ ّيت مسلم قر ىلنده إكا نلزل
خرب ىلن رسول اهلل
ٍ
به ملك املوت سور يس ،نزل ِّ
حرف منلا ىلشللر أملالك يقوملوق بلني يديله
بنل
صفوف ًا يص ُّلوق ىلليه ويستغفروق له ويشللدوق غسلله ويتبعلوق جنازتله ويصللوق
ىلليه ويشلدوق ةفنه" .ويف رواية بشأق الصافات ىللن موالنلا امملام النلاظم
قال البنه القاسم :قم يا بنلإ فلاقرأ ىلنلد رأس أخيلك ﴿والصلا َّف ِ
ات َصل ًّفا﴾ حتلى
َ َّ
ّ
سلجإ
تستتملا ،فقرأ فلت بلغ ﴿ َأ ه ْم َأ َشدُّ َخ ْلق ًا َأ ْم َمل ْن َخ َل ْقنلا﴾ قىضل الفتلى ،ف ّللت ّ
وخرجوا ،أقبل ىلليه يعقو بن جعفر فقال له :كنا نعلد امليت إكا نزل به املوت يقلرأ
ىلنده يس والقرآق احلنيم فرصت تأمرنا بالصافات؟ فقال

 " :يا بنإ مل تقرأ ىلند
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ىلجل اهلل راحته" ،كت يستح ككلر اهلل تعلاىل والصلال
منرو من موت قط َّإال َّ
ىل رسول اهلل وأهل بيته الطاهرين

والتوسل هبم ومناجاام واملتجا إليلم.

ويستح نقله إىل مصالّه ْ
إق اشتدّ به الن َّْزع ،واستحبا تغميض ىلينيه ،وتطبيل
فمه ،وشدّ فنَّيه بربطة ،ومدّ يديه إىل جنبيه ،وملدّ رجليله ،وتغطيتله ب لو  ،وقلرا
القرآق ىلنده ،وام اج يف املناق الذي مات فيله ْ
إق ملات يف الليلل ،والتعجيلل يف
إق مات ّنار ًا وال إىل النلار ْ
يؤخر إىل الليل ْ
ةفنه ،فال َّ
ال؛ َّإال إكا ّ
إق ملات للي ً
شلك يف
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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موته فيؤخر ةفنه ألجل حصول اليقني بموته ،فينتظر إىل حصول اليقني به ،وكراهلة
ومسه حال النّزع؛ ألنّه يوج أكاه ،وت قيلل بطنله
حضور اجلن أو احلامض ىلندهّ ،
بحديد أو غريه ،وتركه وحده حتى ال يعبث الشيطاق اللعلني يف جوفله ،والبنلا أو
ىللتل ةفلن امللوتى باىلتبلاره أك ّيلة
النالم الزامد ،أو حضور النسا ىلنده أو حيرضله َّ
للمحترض وإةخال املنروه ىلليه.
*****

الفصل الثاني :تغسيل امليّت
ىلّشي ةوق سلواه ملن فلرق الضلاللة
الشيعإ امثنى
تغسيل امليت املسلم وهو
ّ
ّ
واملذاه املبتدىلة يف امسالم ،واج ا ىل ّ
كل مسلم كفاي ًة ،ويسقط بقيلام اللبعض
الشليعإ إىل تغسليل
به ،ولو تركوا تغسيله بأمجعلم استح ّقوا العقلا َ  ،وللو اضلطر
ُّ
فيغسله ىل طريقتلم ومذهبلم ،ولليس ىلل طريقتنلا احل ّقلة ألق يف كللك
املخالف ّ
تنري ًت وتعظي ًت هلم وال جيوز تعظيم املخالف ألهل البيت واملننر لواليتلم وإمامتلم
وخالفتلم

خمالف أيض ًا لتوهني اهلل تعاىل هلم فللم ال يسلتحقوق
 ،ألق تعظيملم
ا

النرامة ،بامضافة إىل أق تغسيللم ىل طريقتلم ىلند امضطرار إنَّلت هلو بنلا ً ىلل
اليلللوة والنصللار واملجللوس وغللريهم مللن بق َّيللة الن َّفللار مللن الغللال واخلللوارج
ىللتر ىللن
والنواص وهم ىلامة املخالفني وكذا املرتلدين واملنلافقني ،ففلإ موثقلة َّ
موالنا اممام املع َّظم الصاةق س ِئل ىلن النصللراي ينلوق يف السلفر وهلو مل
املسلمني فيموت؟ قال

 [ ...كتاب الطهارة ]...

قاىلد " ألزموهم بت ألزموا به أنفسلم " ،وكذلك ال جيوز تغسيل ىلاملة الن َّفلار ملن

" :ال يغسله مسلم وال كرامة ،وال يدفنه وال يقلوم ىلل

قربه وإق كاق أباه".
(مسألة :)1يست نى من وجو التغسيل أوال :الشليد املقتلول ىلنلد اجلللاة مل
اممام

أو نامبه اخلاص الذي ينصبه اممام

ىلند ظللوره الشللريف .وثانيـا:

من وج قتله يف حضور اممام املع َّظلم بق َّيلة اهلل األىلظلم (أرواحنلا للرتا نعليله
الفدا ) برجم أو قصاص ىل تفصيل مذكور يف حم ّله.
(مسألة :)2أطفال املؤمنني ملحقوق بآباملم من حيلث وجلو تغسليللم ،كلت
يتم كلك ،إ َّال ْ
أق تلجله اللروح
أتم أربعة أشلر ةوق من إكا مل ّ
جي تغسيل السقط إكا ّ
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يللف
أتم أربعة أشلر ،وأ ّما إكا مل تلجه الروح فال جي تغسيله بل ُّ
فحنمه حنم من ّ
يف خرقة ويدفن ،وولد الزنا ملن املسللم هلو بلاحلنم م لل أبيله للذا جيل تغسليله
وجتليزه ،نعم هو ال يلحقه بامرم وإق كاق ملحق ًا به يف سامر أحنام املسللمني ملن
الطلار وبق ّية األحنام إال ما است ناه الدليل كحرمة تقليده للو صلار فقيلل ًا وحرملة
مفص ال يف حمله ،وكذا جيل تغسليل
االمتتم خلفه يف صال اجلتىلة وغري كلك اا هو َّ
اللقيط يف بالة التشي أو مناطقلم اخلاصة هبم يف بالة االختالط بغلريهم ،وأطفلال
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الن َّفار ملحقوق بآباملم أيض ًا فال جيوز تغسيللم وإجرا مراسم جتليز امليلت ىللليلم
متام ًا كآباملم يف حرمة كلك.
(مسألة :)3جي تطلري ّ
كل أىلضا امليت قبلل الشللروع يف تغسليله ،وال ينفلإ
إزالة النجاسة بنفس الغسل أو قبل الّشوع بنفس العضو ىلل األحلوط إق مل ينلن
أقو  ،بل ال بدَّ  -صون ًا ملا الغسل ىلن النجاسلة ولقاىللد امشلتغال  -ملن إزاللة
النجاسة ىلن مجي بدق امليت قبل الّشوع بغسله ىل األقو .
السدر ،وال لاي بلت النلافور،
يغسل امل ِّيت ب الثة أغسالّ :
األول بت ِّ
(مسألةَّ :)4
وال الث باملا القراح.
يغسل ّأوالً رأس امليت ورقبته ،ثم اجلان األيمن منله ،ثلم اجلانل
(مسألةَّ :)5
األيسلر ،وبذا ينوق غسل امليت كغسل اجلنابة ترتيب ًا.
(مسألة :)6يف كفاية االرمتاس يف غسل امليت إشنال ،سلوآ أمنلن الرتتيل أم
ال؛ بل ال بدَّ من الرتتي مجوة ًا ىل النصوص الشلريفة ،فالتعدي منه إىل امرمتلاس
مشنل.
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(مسألة :)7يشرتط يف ٍّ
السدر والنافور ْ
أق ال ينوق ك ري ًا بحيلث يوجل
كل من ِّ
ٍ
شرتط ْ
أق ال ينوق قلي ً
بمقلدار ال يصلدق
ال
إضافة املا وخروجه ىلن امطالق ،كت ي َ َ

ا
بالسدر والنافور.
ىلليه أنّه
خملوط ِّ
ٍ
(مسألة :)8يشرتط يف ّ
غسل من األغسال ال الثة الن ّية كت تقدّ م يف الوضو .
كل
(مسألة :)9إكا كاق امليت حم ْ ِرم ًا ال جي َعل النافور يف ما غسله يف الغسل ال اي.
السللدر
(مسـألة :)10يشلرتط يف غسللل امليلت :طللار املللا وإباحتله ،وإباحلة ّ
والنافور ،وإباحة ّ
غسلل ىلليللا امليلت إكا كلاق
املحل وجمر الغسالة والسدّ التإ ي َّ
جيري ىلليلا ما الغسل ،وحتى لو مل جير ىلليلا فاألحوط كلك أيضل ًا بلال َف ْلر ٍق بلني
صلح الغسلل شللرىل ًا،
فغسلل ىلليللا
ّ
االنحصار وىلدمه ،وم االنحصار لو ىلىص ّ
وكذا احلنم إكا كاق ظرف املا مغصوب ًا.
السدر والنافور ،وإكا ّ
تعذر أحدمها قلام الغسلل
(املط َل ) ،وينوق ّ
األوالق بدالً من ِّ
باملا القراح مقامه ونو به بدل السدر والنلافور ،واألحلوط ْ
يضلم إىل الغسلل
أق
ّ
باملا القراح التيمم بدل ِّ
املتعذر.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)11إكا ّ
مرات باملا القلراح
السدر والنافور؛ وج تغسيله ثالم ّ
تعذر ِّ

ٍ
(مسألة :)12إكا ّ
ملرات بلدالً ملن األغسلال
تعذر املا القراح ي َي َّمم امليت ثالم

السدر أو النلافور بلدل التغسليل بامللا
ال الثة ىل الرتتي ،
ويضم إليه الغسل بت ِّ
ّ
القراح إكا أمنن كلك.
تنجس بدق امليت بعد الغسل أو يف أثنامه  -بخروج نجاسة ملن
(مسألة :)13إكا ّ
بدنه أو بنجاسة خارجية  -وج تطلري املوض املتلنجس باخلصلوص ،وللو كلاق
كلك بعد وضعه يف القرب  -ال بعد الدفن  -وال جي معه إىلاة الغسل حتى لو كلاق
اخلارج من بدنه بوالً أو مني ًا.
*****
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الفصل الثالث :شروط املغسِّل
وهإ أمور:
األول :ن ّية القربة امهلية ،ولو اشرتك اثناق جي ىل ٍّ
كل منلت النية ،فال جيزئ للو
ّ
املغسل أخذ األجر ىل وجه ينايف قصد القربة .نعم ،لو كلاق ةاىليله هلو
كاق ةاىلإ ِّ
القربة وكاق أخذ األجر بدالً من املا أو غريه من املقدّ مات كفى يف مقام االمت ال.
الثاينْ :
أق ينوق مسل ًت اثنى ىلّشي ًا ،فال جيزئ تغسليل النلافر َّإال يف صلور يلأيت
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ككرها.
أق ينوق بالغ ًا ،فال جيزئ تغسيل الصبإْ ،
الثالثْ :
بصلحة
وإق كاق ا ِّيلز ًا ،وقلنلا
ّ
ىلباةاته ومّشوىليتلا.
الرابع :املتثلة م امليت يف األنوثة والذكور  ،فال ينفإ تغسيل اللذكر للن لى أو
ّ
األن ى للذكر ،حتى لو كاق من فوق اللباس وال يستلزم التغسيل ملسل ًا وال نظلر ًا إال
يف موارة سيأيت ككرها.

ال ،فال جيزئ تغسيل فاقد العقل ِ
اخلامسْ :
أق ينوق ىلاق ً
لسن ٍْر أو جنوق.
(مسألة :)1جيوز تغسيل الذكر للن ى وبالعنس يف موارة:

األول :إكا كاق امليت طف ً
ال ال يزيد ىل ثالم سنني ،بشلرط ىللدم الريبلة،
املورد ّ
فيجوز ٍّ
لنل من الصنفني ْ
يغسله ولو م وجوة املتثل ،واألحوط الرتك.
أق ّ
املورد الثاين :الزوج والزوجة ،فيجوز ٍّ
لنل منلت تغسيل اآلخلر وللو مل وجلوة
املتثل ،سوا كانت الزوجية ةاممية أو انقطاىلية.
املورد الثالث :املحارم بالنس أو الرضاع أو املصاهر ؛ واألقلو اشلرتاط َف ْقلد
ويتعني تغطية العور .
املتثل،
َّ
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(مسألة :)2إكا انحصلر املتثلل يف النلافر أو النلافر ملن أهلل النتلا ؛ ففلإ
يتعني ىل غري املتثل املؤمن تغسيل خمالفله امللؤمن ملن
االكتفا به إشنال ومن  ،بل َّ
ورا ستار أو من قت ال يا وليس من فوقلا الستلزام كلك تنجيسلا ببدق امليلت،
بامضافة إىل اشرتاطنا ىلدم النظر إىل بدق امليت وىللدم مللس ىلورتله ،وىلل فلر
فيتعني ىل املؤمنني اللتع ُّلم منله ىلل فلر
وجوة كافر يتقن أحنام الغسلَّ ،

ىللدم

يغسلله خمالفله ملن ورا
إمناق التع ُّلم من املسلم ،فإق مل يوجد املتثل من امللؤمننيِّ ،
ستار بعد جتريده من ثيابه ،م التحفظ ىل مالمسلته بللبس ق َّفلاز أو ملا يمنل ملن
املالمسة باجللد.

كافرين ،والنفر يستلزم النجاسة املعنو َّية واملاة َّية ،فال جيوز توكيللت بتغسيل املؤمن.
َ
املغسل الاث ً
ال بلل
(مسألة :)4ال جيوز تغسيل امليت من ورا ال يا حتى لو كاق ِّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)3حنم انحصار املتثل يف املخالف؛ كحنم امنحصار يف النافر ،فللت
من ٍ
طينة واحد  ،ال يفرتقاق من ناحيلة ىللدم ققل قصلد القربلة ملنلت باىلتبارمهلا

للزوجني أيض ًا مستلزام كلك نجاسة ال يا م ىللدم إمنلاق تطلريمهلا ىلل
حتى
َ
بدق امليت ،واملعترب يف التطلري العرص وال ينفإ يف تطلري ال و ص ّ املا ىلليه ملن
ةوق ىلرص.
أق كلك ال ِ
(مسألة :)5حيرم النظر إىل ىلور امليتَّ ،إال ّ
يوج بطالق الغسل.
غسله غري الو ّيل؛ وج ْ
أق يستأكق من الو ّيل ،وإكا امتن الو ُّيل ملن
(مسألة :)6إكا ّ
املبارش وامكق سقط اىلتبار إكنه.
(مسألة :)7األوليا هم :اللزوج بالنسلبة إىل الزوجلة ،ثلم املاللك إىل الوكله أو
الوكته ،ثم طبقلات األرحلام برتتيل امرم؛ فالطبقلة األوىل :األبلواق واألوالة،
والطبقة ال انية :امخو واألجداة ،والطبقة ال ال لة :األىللتم واألخلوال ،ومل َف ْقلد
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ثم ىلدول املؤمنني.
الطبقات املذكور فالو ّيل هو الفقيه العاةل ّ
فيغسلله
(مسألة  :)8إكا كاق امل ِّيت أو ىلضو من م ِّيت مشتبل ًا بني الذكر واألن لىِّ ،
كل من الرجل واألن ى من ورا الستار ،وهنذا احلنم بالنسلبة إىل اخلن لى املشلنل
التإ ال يمنن متييزها بالعالمات وكاق ىلمرها فوق ال الم سلننيْ ،
فلإق مل ينلن هللا
َحم ْ َر ام فيغسللا كل من الرجل واملرأ بال ٍ
ملس وال نظر.
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل الرابع :آداب غسل امليت
يستحب فيه أمور منها:

ٍ
مناق مرتفل ٍ ملن
(األول) :جعل امليت يف

يلر أو ةكّلة وهلإ تشلبه املصلطبة

العالية ي ْق َعلد ىلليللا ،واألوىل وضلعه ىلل سلاجة وهلإ

يلر متخلذ ملن شلجر

خمصوص يف اهلند ،فإق مل يتوفر فع مطل الّسير وبعده املناق العلايل م لل الدّ كلة،
وينبغإ أق ينوق مناق رأسه أىل من مناق رجليه.
(الثاين) :أق يوض مستقبل القبلة كحالة االحتضار وهو ىل املغتسلل ،بلل هلو
األحوط.
الوارم البالغ الرشيد ،واألوىل أق جيعل هذا ساتر ًا لعورته.
ٍ
(الرابع)ْ :
سقف أو خيمة.
أق ينوق قت الظالل من
(اخلامس)ْ :
يعر من ثيابه متليد ًا لتنظيفه قبلل تغسليله وإال فلإق جتريلده ملن
أق َّ
ثيابه واج ا شلرىل ًا.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(الثالثة) :أق ينزع قميصه من طرف رجليه ،وإق استلزم فتقه بشللرط امكق ملن

(السادس) :سرت ىلورته ْ
وإق كاق الغاسل واحلارضوق اّن جيوز هللم النظلر إليله
كالزوجة أو الزوج أو الطفل الرضي وغري الرضي وامما .
(السابع) :أق حيفر حفري لغسالته.
يتعّس كلكْ ،
(الثامن) :تليني أصابعه برف وكذا مجي مفاصله ْ
تعّسلت
وإق َّ
إق مل ّ
تركت ىل حاهلا.
ٍ
(التاسع) :غسل يديه قبل التغسيل إىل نصف الذراع يف ِّ
غسل ثلالم ملرات،
كل
واألوىل أق ينوق يف األول بت السدر ،ويف ال اي بت النلافور ويف ال اللث بلالقراح
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أي املا اخلالص بال إضافة سدر أو كافور.
(العارش) :غسل رأسه برغو السدر أو اخلطمإ.
بالسلدر أو األشلناق ثلالم ملرات قبلل التغسليل،
(احلادي عشـر) :غسل فرجيه ّ
يلف الغاسل ىل يده اليسلر خرقلة وينظلف لله فرجله وةبلره ملن
والواج أق َّ
الوسخ والغامط ،أو يستعيض بالق َّفاز البالستينإ يف زماننا هذا بدالً من اخلرقلة وإق
بالنص.
كاق استعتل اخلرقة أوىل تعبد ًا
ِّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(الثاين عرش) :مسح بطنه برف يف الغسلني األولني املستح َبني إال إكا كانت املرأ ً
حام ً
ال مات ولدها يف بطنلا.
(الثالث عرش) :غسل ّ
كل ىلضلو ملن األىلضلا ملن اللرأس واجلانل األيملن
واأليسلر يف كل غسل من األغسال ال الثة ثالم مرات.
(الرابع عرش) :أق يقف الغاسل إىل جان يمني امل ِّيت ،وأق يغسل الغاسلل يديله
مرات يف ّ
كل من األغسال ال الثة.
إىل املرفقني بل إىل املننبني ثالم ّ
(اخلامس عرش) :تنشيفه بعد الفرا ب و نظيف.
(السادس عرش) :أق يمسح بدنه ىلند التغسيل بيده لزياة االستظلار كأق يمسح
ظلره وبطنه ومننبيه وكراىليه َّإال أق خياف سلقوط َش ٍ ملن أجلزا بدنله فينتفلإ
بص ِّ املا ىلليه.
(السابع عرش) :أق ين ر من ص ّ املا ىلليه من وسطه إىل أسلفله ملا مل يصلل إىل
ىليل الرضا
حدّ ام اف ،فقد جا يف الفقه الرضوي ىلن موالنا اممام املع َّظم ّ

:

"فإكا بلغت وركه فأك ر من ص ّ املا ".
يوضأ قبل الغسل األول وضو الصال  ،مضاف ًا إىل غسل يديه
(الثامن عرش) :أق َّ
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إىل نصف الذراع.

ويستحب للغاسل األمور التالية:

(األول) :اق يغسل املبارش لتغسيل امل ِّيت وتنفينه رجليه إىل الركبتني.
(الثاين) :أق ينوق الغاسل مشغوالً بذكر اهلل تعلاىل وامسلتغفار ىلنلد التغسليل،
ىلفوك ىلفوك" أو يقول " :اللللم هلذا بلدق ىلبلدك
واألوىل أق يقول منرر ًا " :ر ِّ َ
وفرقت بينلت ،فعفوك ىلفلوك" خصوصل ًا حلال
املؤمن قد أخرجت روحه من بدنه َّ
تقليبه.
(الثالث) :أق ال يظلر ىليب ًا يف بدنه إكا رآهَّ ،إال إكا توقلف ىلل امظللار اسلتنقاك
ٍ
ألحد آخر ،أو طالبه ول ُّيه بامفصاح له ،بل قد ينوق واجب ًا يف بعلض
ح ٍّ للم ِّيت أو
األحياق.

ويُكْرَه فيه أمور:

(األول) :إقعاةه حال الغسل ،كت هو حس مشلور فقلا اممام َّية ،ألق امقعاة

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(الرابع) :الرف بامل ِّيت؛ فال يعرصه وال يغمز له مفص ً
ال.

يلف لله ،وألق األخبلار ةللت ىلل َّ
أق
خالف الرف املطلو يف الغسل ،بل هو تعن ا
امقعاة يؤةي إىل اندقاق ظلره ،وهو تشويه للملؤمن وإرضار يف جسلده ،ملن هنلا
كه بعض األىلالم إىل حرمة امقعاة ،وهو األحوط يف غري الرضور .
(الثاين) :جعل امل ِّيت بني رجيل الغاسل كأق يقف فوق جسلده بلل املسلتح أق
يقف إىل جانبه األيمن.
(الثالث) :حل رأسه أو ىلانته.
قص أظافره وشاربه ونتف شعر إبطيه.
(الرابع)ّ :
(اخلامس) :ترجيل شعره أي تّسحيه وقسينه
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(السادس) :ختليل أظفاره وهو إزالة ما ىلل هبا إال إكا كاق ىل جوانبلا أو قتللا
من الن ر ما يمن من وصول املا إىل ظلاهر اللحلم أو أق ينلوق ىلل جوانبللا أو
ٍ
ساىلتئذ.
فيتعني التخليل
قتلا نجاس اة كالد ٍم أو غامط َّ
َّ
املسخن بالنار أو بالشمس أو ملن غريمهلا ،فقلد ورة
(السابع) :غسله باملا احلار
يف اخلرب " :ال ِّ
تعجل لله بالنلار" ،وال بلأس بالفلاتر يف الشلتا
تسخن للم ِّيت املا ال ِّ
لسلولة التنظيف به وإزالة األوساك ،أو لدف شد الربة ىلن الغاسل ،فتلوقإ امل ِّيلت
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

اا توقإ منه نفسك كت جا يف بعض أخبار أممتنا األطلار

.

(الثامن) :التخطإ ىلليه حني التغسيل ،ألنَّه خالف االحرتام.
(التاسع) :إرسال غسالته إىل بيت اخلال أو إىل البالوىلة ،بل يستح أق حيفر هللا
حفري خاصة.
(العارش) :مسح بطنلا إكا كانت حام ً
ال.

(مسألة :)1إكا سقط من بدق امليت َش من ٍ
جلد أو َش ٍ
عر أو ظفر أو سل ٍّن جي َعلل
معه يف كفنه ىل األحوط ويدفن ،لظاهر بعض األخبار.
ٍ
خمتوق ،ال جيوز أق خيتَن بعد موته.
غري
(مسألة :)2إكا كاق امل ِّيت َ
لرم بالنلافور وال وضلعه ل أي:النلافور ل يف ملا ِ
املح ِ
(مسألة :)3ال جيوز قنيط ْ
للحلج أو العملر  ،وكلذلك ال حيلنَّط
غسله ال ايَّ ،إال أق ينوق موته بعد الطلواف
ّ
بالنافور ،بل ال يقر إليه طي ا آخر.
*****

148

الفصل اخلامس :تيمّم امليّت
إكا ّ
جلدري ونحلوه
تعذر املا أو خيف تناثر حلم امليت بالغسل جلرح أو حرق أو
ّ
ي ّمم امليت ثالث ًا ،ونوي ّ
بنل واحد منلا ما يف الذ ّمة ،وإكا كاق ىلنده ما بمقدار أحلد
مرتني.
ويممه ّ
مر ً واحد ً ّ
األغسال غ ّسله ّ
وهل ينفإ يف التيمم رضبة واحد للوجه واليدين أم يعترب التعدة؟ األحوط وجوب ًا
ثم رضبة ثانية لليدين.
التعدة كالتيمم من اجلنابة رضبة للوجه واليدين َّ
تيمم امل ِّيت جي ْ
بيدي امل ِّيلت ،ومل
احلإ إكا مل يمنن ّ
أق ينوق ِّ
بيدي ّ
(مسألةّ :)1
بيدي امليت أيض ًا ىل األحوط ،بال ٍ
فرق بني أق يقلف فلوق
التمنّن منه جي
تيممه ِّ
ّ
التليمم ،أىلنلإ الوجله واليلدين ،سلقط
(مسألة :)2إكا مل يوجد للميت مواضل
ّ
ِ
تيمم.
وجو
تيممه ،وإكامل يمنن غسله ،ةف َن من ةوق تغسيل وال ّ
ّ
(مسألة :)3يعترب يف االنتقال إىل التيمم العجز ىلن التغسيل؛ فم حصول اليلأس

 [ ...كتاب الطهارة ]...

رأسه للتيمم أو ىل جانبه.

تيممه ،فلو اتف جتدّ ة القدر ىلل التغسليل ،وجل تغسليله إكا كلاق قبلل
منه جاز ّ
ةفنه ،وأ ّما لو كاق بعد ةفنه بحيث استلزم تغسيله نب َ قربهْ ،
فلإق ىللدَّ النلب
للميت ،سقط وجو تغسيله؛ َّ
ْ
أق ينب
وإال وج

هتنل ًا

يغسل ويدفن ،وكذا احلنلم
ثم ّ

إكا ّ
السدر أو النافور.
تعذر ّ
غسل امليت أو ي ِّم َم ىلند ىلدم التمنّن من املا أو اسلتعتله؛ ارتفل
(مسألة :)4إكا ّ
بذلك حدثه األكرب كاجلنابة أو احليض إكا كاق امليت حمدث ًا هبا.
(مسألة :)5إكا ةفن امليت من ةوق تغسيل ىلمد ًا أو غلري ىلملد ،أو كلاق تغسليله
باط ً
تيممه.
ال؛ وج نبشه لتغسيله أو ّ
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(مسألة :)6القطعة املبانة من امليتْ ،
ىلظلم ال جيل غسلللا وال
إق مل ينلن فيللا
ا
تلف يف خرقة وتدفن ،وإق كلاق يف القطعلة
قنيطلا وتنفينلا وال الصال ىلليلا ،بل ُّ
وتللف يف خرقلة
غري الصدر  -كامصب واليد والرجل  -تغسلل
ّ
املبانة ا
ىلظم وكاق َ
وتنفن وقنط إكا كانت القطعة من مواض التحنيط ،وكذلك إكا كلاق ىلظل ًت جملرة ًا
فإق هلا مجي أحنلام القطعلة اللحم َّيلة كات العظلم ،وأملا إكا كانلت القطعلة املبانلة
فتغسل وتنفن ويصل ىلليللا وتلدفن،
مشتمل ًة ىل الصدر أو كاق الصدر لوحدهَّ ،
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وكذا بعض الصدر إكا كاق مشتم ً
ال ىل القل  ،وكذا ىلظم الصدر وإق مل ينن معله
حلم ،وكيفية النفن تقترص ىل ال و واللفافة إال إكا كاق بعض ِّ
حمل املئزر موجلوة ًا
ا
ٍ
حينئذ القط ال الثة ،وحيتاط بتحنيط الصدر لظاهر بعلض األخبلار وقلد
فالواج
كه إىل وجوبه صاح العرو .
التيمم بلدالً ىللن ملا
يمم امليت بدالً من األغسال ال الثة أو كاق ّ
(مسألة :)7لو ّ
بمسه أو ال؟ األقو وجو الغسل.
احلإ ،فلل جي الغسل ِّ
ثم ملسه ّ
القراح َّ
(مسألة :)8إكا كاق ىل امليلت غسلل جنابلة أو حليض أو نفلاس وغريهلا ملن
األغسال الواجبة ،فال يغنإ أحدها ىلن تغسيل امليت ،ولن َّن غسل امليت يغنلإ ىللن
البق َّية.
(مسألة :)9إكا بقإ مجي ىلظلام امل ِّيلت بلال حللم ،وجل إجلرا مجيل مراسلم
متفرقة ،فتجم وتر َّت
التغسيل والتحنيط والتنفني والصال ىلليلا ،حتى لو كانت ّ
كت لو كاق كا حل ٍم ال يفرتقاق يف احلنم.
*****
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الفصل السادس :التحنيط
وهو مسح النافور ىل بدق امليت ،والواج منه مسح مسلاجد امليلت السلبعة:
الرجلني" بالنافورْ ،
وأق ينوق املسح براحة اليلد
"اجلبلة ،النفاق ،الركبتاق ،وإهباما ِّ
باحلج أو العمر ال حينَّط بالنلافور ،وال يبعلد
 ىل األحوط وجوب ًا  ،-نعم املحرمّ
استحبا مسح إبطيه ولبتّه  -وهإ وسلط صلدره ومنحلره  -ومغابنله وهلإ ّ
كلل
مطوي من اجلسد ،ومفاصله وباطن قدميه وكف ّيه بل كل موض ٍ من بدنه فيه رامحلة
ٍّ
كرهية ويست نى من كلك العني واألنف واألكق ،وحنوط الرجل واملرأ سوا .
(مسألة :)1يشرتط يف التحنيط ْ
أق ينوق بعد الغسل أو التيمم ،فلال جيلوز قبلله،
التنفني.
(مسألة :)2ال فرق يف وجو احلنوط بلني الصلغري والنبلري واألن لى واخلن لى
واحلر والعبد؛ َّإال املحرم كت تقدّ م ،وال يلح باملحرم املعتنف وامللرأ التلإ
والذكر
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

نعم جيوز قبل التنفني وبعلده ويف أثنامله ،وإق كلاق األوىل أق ينلوق التحنليط قبلل

يف ىلد الوفا  ،حيث َّإّنت حيرم ىللليلت الطيل حلال احليلا  ،أي :ىلنلد امىلتنلاف
والعد .
الصلبإ املم ِّيلز
(مسألة :)3ال يعترب يف التحنيط قصد القربلة ،فيجلوز أق يبلارشه
ّ
أيض ًا.
املسمى يف مقدار النافور من ةوق قديد للمقدار كلت يف اخللرب
(مسألة :)4ينفإ ّ
الشلريف " وجتعل شيئ ًا من احلنلوط " وهلو ملذه املشللور ،ولنلن ال يبعلد أق
خلاص للحنلوط وال
ينوق أقل الفضل م قال ،وأك ره سبعة م اقيل ،وهلذا املقلدار
ا
ٍ
خملوط بالنافور.
يتعداه إىل الغسل بت
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(مسألة :)4يشرتط الطلار وامباحة يف النافورْ ،
وأق ينوق مسحوق ًا له رامحلة،
فيسقط وجوبه إكا مل يتمنّن من النافور املباح الطاهر ،ألق احلنوط هو النافور فلإكا
مل يتمنن منه بّشوطه املتقدِّ مة ،سقط وجوبه ،وال يقوم مقامه طي ا آخلر ،نعلم قلد
وق خالف يف جواز تطيبه بالذرير وهإ نوع من الطي  ،واألحلوط وجوبل ًا ىللدم
وبأي طي ٍ آخر.
خلط النافور باملسك والعنرب ّ
نره إةخلال النلافور يف ىللني امليلت وأنفله وأكنله ،وينلره وضل
(مسألة :)5ي َ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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النافور ىل النع .
(مسألة :)6إكا ّ
الصحة.
صحة التحنيط بعد الفرا منه؛ بنى ىل
ّ
شك يف ّ

(مسألة :)7يستح سح النافور باليد ال باهلاوق ،ويستح خلطه بء ٍ ملن
تربة قرب موالنا اممام املع َّظم أيب ىلبد اهلل احلسني
املواض املنافية لإلحرتام والتقديس.
*****

ولنن بشلرط أق ال يمسح بله

الفصل السابع :التكفني
تنفني امليت املسلم واج كفامإ ،كتغسليله وقنيطله ،رجل ً
ال كلاق أو املرأ ً أو
خن ى أو صغري ًا.
سرت به ملن
(مسألة :)1جي تنفني امليت ب الثة أثوا ّ :
األول :املئزر ،وجي أق ي َ َ
ْ
أق يسلرت بله ملا بلني املننبلني إىل نصلف
الركبة .الثاين :القميص؛ وجي
السل ّر إىل ّ
ْ
الرأس إىل ّناية القدم.
الساق .الثالث :امزار؛ وجي
أق يسرت به متام البدق من أىل ّ
(مسألة :)2ال يعترب يف التنفني قصد القربة.
(مسألة :)3يعترب  -ىل األحوط  -يف ّ
كل قطعة من القطعات ْ
أق تنوق وحلدها
(مسألة :)4يشرتط يف التنفني إكق الو ّيل ،كت يف التغسيل.
(مسألة :)5ىلند ّ
تعذر القطعات ال الم يقتصلر ىل ما هو امليسور منلا ،فللو ةار
األمللر بللني أحللد الل الم قللدّ م امزار ،وإكا ةار األمللر بللني املئللزر والقملليض قللدّ م
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ساتر ً ملا قتلا ،وال تنوق حاكي ًة ىلنهْ ،
وإق حصل السرت باملجموع.

تعني السرت به ،وإكا ةار األمر بلني
القميص ،فإكا مل يتمنّن َّإال اّا يسرت به العور فقط ّ
تعني سرت القبل.
سرت القبل والدبر ّ
(مسألة :)6النفن الواج خيلرج ملن أصلل الرتكلة قبلل تنفيلذ الوصلية وأةا
والسلدر والنلافور وقيملة األر
الدين ،وهنلذا مؤونلة سلامر جتليلزات اللدفن ّ
وغريها؛ مقترص ًا فيلا ىل القدر الواج منللا ،ويف اسلتخراج الزيلاة ملن أصلل
صلغري أو غلري رشليدَّ ،
تعلني
الرتكة ال بدّ من رضا مجي الورثة إكا مل ينن فيلم
وإال ّ
ا
حصة البالغني الناملني برضاهم.
إخراجه من ّ

(مسألة :)7كفن الزوجة ىل الزوج؛ فال َف ْر ٍق يف كلك بلني ْ
أق تنلوق صلغري ً أو
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كبري ً  ،مدخوالً هبا أم غري مدخول هبا ،مط َّلقة رجع ّية أو غري مط َّلقلة ،وال فلرق بلني
كوّنا زوجة بالعقد الدامم أو باملنقط ىل األحوط ،وكذا الناشز .
(مسألة :)8يشرتط يف وجو النفن ىل الزوج يسلاره ،وىللدم كونله حمجلور ًا
ىلليه قبل موت الزوجلة بلالفلسْ ،
بلالرهن
وأق ال ينلوق مالله متعلقل ًا حلل ّ الغلري ّ
وأق ال يقرتق مواا بموتهْ ،
ونحوهْ ،
وأق ال ينوق كفنلا متع ّين ًا بالوصية.
(مسألة :)9كفن واج النفقة  -غري الزوجة  -من األقار إنّت هلو ملن مالله،
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وال جي ىل َمن جت ىلليه نفقته.
ويشترط في القطعات الثالث أمور:

الصال .
األول :الطلار  ،وحتّى من النجاسة
املعفو ىلنلا يف ّ
ّ
ّ
الثاينْ :
الصال اختيار ًا للرجال ،فال جيلوز التنفلني بلاحلرير
أق تنوق اّا جيوز فيه ّ
اخلالص حتى ْ
وإق كاق امليت طف ً
ال أو امرأ ً  ،وال باملغصو  -ولو م االنحصلار -
باملذه  ،وال بت ال يؤكل حلمه ،وال من جلد امللأكول ىلل األحلوط .نعلم ،ال
وال
َّ
بأس بشعره ووبره.
(مسألة :)1جيوز التنفني بجمي ما قدّ مناه آنف ًا ىلند االضطرار ،فيجلوز التنفلني
واملذه و النجس ىلند العجز ىللن غلريه .نعلم ،إكا انحصللر
بجلد امليتة وباحلرير
َّ
النفن باملغصو ةفن ىلاري ًا وال جيوز التنفني به.
تنجس النفن بنجاسة ملن امليلت أو ملن غلريه ،وجبلت إزالتللا
(مسألة :)2لو ّ
بغسل أو قر
التمنّن منه.
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ولو بعد وضلعه يف القلرب ،وإكا مل يمنلن كللك وجل تبديلله مل

ويستحب فيه أمور:

األولْ :
أق ينوق قطن ًا.
ّ
الثاينْ :
أق ينوق أبيض ،بل ينره املصبو ىلدا احلرب .
الثالثْ :
أق ينوق من خالص املال وطلوره ال من املشتبلات.
الرابعْ :
أق ينوق من ال و الذي أحرم فيه أو ص ّ فيه.
اخلامسْ :
أق ينت ىل هوام

قط النفلن الواجبلة واملسلتحبة حتلى العتملة

بأق ينت ىل حواشيلا :فلالق ابلن فلالق يشللد ْ
اسمه واسم أبيه ْ
أق ال إلله َّإال اهلل
وحده ال رشيك له ّ
حممد ًا
وأق ّ

رسول اهللّ ،
وأق ىللي ًا واحلسن واحلسلني وىلل َّيل ًا

وأوصيا رسول اهلل

وأممتإّ ،
وأق البعث وال وا والعقا ح .

أق ينت ىلليه ةىلا َ ي اجلوشن النبري والصغري ،وال بدّ ْ
السادسْ :
أق ينوق هلذا
ّ
ك ّله يف موض يؤمن ىلليه من القذار والنجاسلة ،ويسلتح كتابلة ةىللا اجلوشلن

 [ ...كتاب الطهارة ]...

واحلجة القامم
وحممد ًا وىلل َّي ًا واحلسن
ّ
وحممد ًا وجعفر ًا وموسى وىلل َّي ًا ّ
ّ

أوليا اهلل

النبري بالنافور يف جام وهو وىلا زجاجإ ،ثم غسلله ُّ
ورشله ىلل النفلن كلت ورة
كلك يف البحار ىلن البلد األمني للنفعمإ رْحه اهلل تعاىل راويل ًا ىللن موالنلا امملام
املع َّظم السجاة

قال" :ومن كت يف جام بنافور أو مسك ثم غسله ّ
ورشله ىلل

كفن م ِّيت أنزل اهلل تعاىل يف قربه ألف نور وآمنه من هلول مننلر وننلري ورفل ىلنله
ىلذا القرب وبعث سبعني الف ملك إىل قربه يبّشونه باجلنَّة ويؤنسونه ويفتح له باب ًا
إىل اجلنَّة ويوس ىلليه يف قربه مد برصه ومن كتبه ىل كفنله إسلتحى اهلل تعلاىل أق
ّ
يعذبه بالنار".
ىليل
ّ
السابع :أق ينت ىل النفن ما كتبه أمري املؤمنني ّ
بيتاق من الشعر:

ىل كفن سلتق ومهلا
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وفلللدت ىلللل النلللريم بغلللري ِ
زاة
وْحللللل الللللزاة أقللللبح كللللل َش ٍ

ملللن احلسلللنات والقلللل سلللليم
إكا كللللاق الوفللللوة ىللللل النللللريم

مسلتها ،واألوىل أق تنلوق بمقلدار يلدار ىلل
الثامن :العتمة للرجل ،وينفلإ ّ
رأسه ،وجيعل طرفاها قت حننه ىل صدره ،األيمن ىل األيسلر ،واأليسللر ىلل
األيمن من الصدر ،واملقنعة للملرأ أيضل ًا كلذلك ،ولفافلة ل لدييلا يشلدّ اق هبلا إىل
ظلرها.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يعص هبا وسط امليلت  -ككلر ًا كلاق أم أن لى  -وخرقلة أخلر
التاسع :خرقة َّ
تلف ىلليلت.
للفخذين ّ
يلف هبا متام بلدق امليلت ،وتسلمى بلاحلرب  ،واألوىل
العارش :اللفافة فوق امزار ّ
كوّنا برة ًا يتني ًا.
احلادي عرش :أق جيعل َش ا من القطن أو نحوه بني رجليله بحيلث يسلرت العلورتني
ويوض ىلليه َش ا من احلنوط ،وإق خيف خروج َش ٍ من ةبره جيعل فيه َش ا ملن
القطن وكذا لو خيف خروج الدم من املنخرين ،وكذا بالنسبة إىل قبل املرأ إكا ماتت
وتطلرها ثم حيشى القبل والدبر ثم تنفن مل
وهإ حامض أو نفسا تن َّظفلا الغاسلة
َّ
مراىلا رشوط التغسيل والتنفني.
الثاين عرش :إجاة النفلن؛ وقلد ورة ّ
أق األملوات يتبلاهوق يلوم القياملة بأكفلاّنم
وحيّشوق هبا.
اجلريدتان:
من املستحبات األكيد ىلند الشيعة :وض جريدتني رطبتني من شجر النخل م
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امليت ،وقد ورة ّ
نبلإ اهلل
أق اجلريد مؤنسة لصاحبلا يف القرب ،وقد أمر أبونا وسل ِّيدنا ّ
آةم بأق توض معه يف قربه ،ويف ٍ
خرب آخر :أق آةم ملَّا أهبطه اهلل من جنته إىل

األر

استوح  ،فسأل اهلل تعاىل أق يؤنسه بء ٍ من أشجار اجلنة ،فأنزل اهلل إليله

فلت حرضته الوفا قال لولده " :إي كنت آنلس هبلا
النخلة ،وكاق يأنس هبا يف حياته َّ
مت فخذوا منلا جريد ًا وشقوه بنصلفني
يف حيايت وأرجو األنس هبا بعد وفايت ،فإكا ُّ
وضعومها معإ يف أكفاي ،ففعل ولده كلك وفعلته األنبيا بعده ثم اندرس كللك يف
النبإ
اجلاهلية فأحياه ّ

وفعله وصارت سنَّة متبعة ".

وقد استفاضت األخبار بأّنا تنف املحسن وامليس ماةامت رطبلة يرفل ىللذا
السدر َّ
أق تنونا من النخل ْ
القرب ىلن صاحبلا ،واألَ ْو َىل ْ
وإال فملن
تيسلر فمن ّ
وإق مل ي ّ
كل ىل ٍ
وإال فمن ّ
اخلالف وهو الصفصاف أو الر ّماق َّ
وة رط .
(مسألة :)1ال فرق يف استحبا وض اجلريدتني بني النبري والصلغري ،واللذكر
(مسألة :)2اجلريد اليابسة ال تنفإ ،واألوىل أق تنوق يف الطلول بمقلدار كراع،
وك َّلت كانت أغلظ نفعت من حيث َبط يبسلا.
أق ينت اسم امليت واسم أبيه ،وأنّله يشللد ْ
(مسألة :)3األَوىل ْ
أق ال إلله َّإال اهلل
ّ
حممد ًا
وأق ّ

رسول اهلل ّ
وأق األممة
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واألن ى ،واملحسن وامليس .

ملن بعلده أوصلياؤه ويلذكر أسلت هم

واحد ًا بعد اآلخر.
(مسألة :)4األوىل يف كيفية وضعلت ،أق توض إحدامها يف جانبه األيمن من ىلند
الرتقو إىل ما بلغت ،ملصق ًة ببدنه واألخر يف جانبه األيسلر من ىلند الرتقو فلوق
القميص قت اللفافة إىل ما بلغت ،ويف بعلض األخبلار :أق توضل إحلدامها قلت
إبطه األيمن واألخر بني ركبتيه بحيث ينوق نصفلا يصل إىل السلاق ونصلفلا إىل
ٍ
بعض آخر :توض كلتامها يف جنبه األيمن ،والظاهر قق االسلتحبا
الفخذ ،ويف
بمطل الوض معه يف قربه.
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ويُكرَه فيه أمور:

أق ين َت ىلليه باألسلوة .ومنهـاْ :
منلا :التنفني باألسوة .ومنهاْ :
أق ينلوق ملن
النتاق أو اتزج ًا به .ومنهاْ :
أق ينوق اتزج ًا باالبريسم .ومنهـا :املتكسلة يف رشامله.
وغري كلك من املنروهات واملستحبات املتوفر يف املطوالت.
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل الثامن :الصالة على امليت
جت الصال ىل ّ
كل ميت مسلم وجوب ًا كفامي ًا ،واملراة باملسلم هو املؤمن امثنلى
ىلّشي ،بال َف ْر ٍق بني العاةل والفاس  ،وبني الشليد وغريه ،وال بني اللذكر واألن لى
ّ
واخلن ى ،حتى املرتن للنبامر ،بل ولو قتل نفسه ىلمد ًا ،كت جت ىلل املجنلوق إكا
كاق أبواه أو أحدمها مسل ًت ،وكذا جت ىل من ِ
وجدَ ميت ًا يف بالة املسللمني الشليعة،
ولقيط ةار امسالم ،وال جتوز الصال ىل النافر بأقسامه حتى املرتد فطر َّيل ًا أو مل َّيل ًا
مات بال توبة ،واملخالفوق للح ِّ ك َّف اار بال خالف وهم فرق الضلاللة ملن اخللوارج
والغال والنواص وهم ىلامة املخالفني من األشاىلر واملعتزللة ،كلت ال جتلوز ىلل

الطاهرين

والصلدِّ يقة النلرب فاطملة الزهلرا

بلل وحتلى املشلنّك هبلم

واملّشك بإمامتلم وواليتلم نعتربه كافر ًا ،وتنفرينا للمخالفني ليس بدىل ًا من القلول
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الفرق الشيع َّية غري امثنى ىلّش َّية كفرق الواقفية وهإ بالعّشات ،ككرهم النلوبختإ
ٍ
واحللد مللن أممتنللا
يف كتابلله القلل ّيم " فللرق الشلليعة" واملننللر لواليللة أو خالفللة

بل هو رصيح األخبار وقول األبرار من أوامل فقللا الطامفلة املحقلة ...وإىلتقاةنلا
املبنإ ىل الدليل والربهاق  -ظاهر ًا وباطنل ًا يف
بنفرهم  -بحس ما أ َّة إليه قطعنا ّ
الدنيا واآلخر متام ًا كاىلتقاة غرينا ان سبقنا ،فلا هلو الشليخ املفيلد رْحله اهلل تعلاىل
يعتقد بحرمة الصال ىل املخالفني باىلتبارهم كفار ًا فقال يف كتابه املقنعة( :وال جيوز
ٍ
يغسل خمالف ًا للح ّ يف الوالية وال ّ
يصيل ىلليه َّإال أق تلدىلوه
ألحد من أهل اميتق أق ِّ
فيغسله تغسيل أهل اخلالف وال يرتك معه جريد ،
رضور إىل كلك من جلة التق َّيةّ ،
بلأّنم نواصل  ،وقلد
وإكا ص َّ ىلليه لعنه يف صالته ومل يدع له فيلا) ونضيف ىلليله َّ
الناصبإ وحرملة التلزاوج معله" بلت ال يلدع
ن ّقحنا مفلوم النص يف كتابنا " معنى
ّ
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جماالً للري .
(مسألة :)1ال جت الصال ىل أطفال املسلمني َّإال ْ
سلت سلنني ،نعلم
أق يبلغوا ّ
األحوط إستحباب ًا الصال ىل من كاق ىلمره أقل من ست سنني ،إكا ىلقلل الصلال
يف حياته ،ومن ال يعقل ال بأس بامتياق هبا رجا ًا.
ٍ
ّ
نحو يسقطلا ىلن سامر املن َّلفني -
املصيل ىل امليت  -ىل
(مسألة :)2يشرتط يف
أمور:
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

منها :اميتق ،فال تصح صال املخالف ،ومنها :العدالة ىل األحوط ،ومنهـاْ :
أق
أق ينوق بالغ ًاّ ،
ينوق مأكون ًا من الو ّيل ،ومنهاْ :
فإق األقو ىلدم إجلزا صلال غلري
وإق كانت صحيحة يف نفسلا .ومنهاْ :
البالغ ىلن صال البالغني ْ
أق تنوق بعد الغسل
والتحنيط والتنفني وقبل الدّ فن ،فال جتزئ قبللا وال تعترب الرجولية يف الصال ىلل
امليت فتجزئ صال املرأ ىل اجلناز ولنن ال جيوز للرجال اممتتم خلفلا ،وجيلوز
للمرأ أق تؤم النسا مجاىلة لن َّن األقو ترك تقدُّ ملا ىلليل َّن بلل الواجل ىلليللا ْ
أق
تقوم يف وسطل َّن ويقمن الصال معلا ىلن يمينلا وشتهلا من ةوق أق تتقلدَّ م واحلد
منل َّن ىل األخر  ،فتنوق الصال صف ًا واحد ًا ال اثنني.
الصال ىل امليلت الطللار ملن اخلبلث أو احللدم ،وال
(مسألة :)2ال تعترب يف ّ
إباحة اللباس ،وال سرت العور ؛ ْ
الصال  ،بلل
وإق كاق األحوط مراىلا مجي شلرامط ّ
والسنوت الطويل ونحومها اّا يمحلإ
األحوط ترك التن ّلم أثنا ها ،وكذا ّ
الضحك ّ
صوراا.
شك يف أنّه ص ّ ىل امليت أم ال؛ بنى ىلل العلدم ،وللو ّ
(مسألة :)3لو ّ
شلك يف
الصلحة ،ومل العللم
صحة صالته وفساةها بعد العللم بأصلل إتياّنلا؛ بنلى ىلل
ّ
ّ
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ببطالّنا جت إىلاةاا.

كيفيتها:

ينرب ّأوالً
بأق يقول :أشلد ْ
ويتشلد بالشلاةتني ْ
أق ال إله َّإال
ّ
هإ مخس تنبرياتّ :
ْ
بلأق يقلول:

اهلل وأشلد ّ
النبلإ
وينرب ثاني ًا ويص ّ ىل
ّ
حممد ًا ىلبده ورسولهّ .
أق ّ
الللم ّ
وينرب ثال ًا ويدىلو للمؤمنني واملؤمنات ْ
بلأق يقلول:
صل ىل
حممدّ .
حممد وآل ّ
ّ
ّ
وينرب رابع ًا ويدىلو للميت ْ
بأق يقول :اللللم اغفلر
الللم اغفر للمؤمنني واملؤمناتّ .
وينرب خامس ًا وينصلرف.
هلذا امل ِّيتّ .
الصال ىل امليت أمور:
(مسألة :)1جت يف ّ
الصال املنبعث من أمر اهلل تعاىل هبا.
األول :النية؛ أىلنإ قصد ّ
ّ
تصح ىل الغام حتى ْ
وإق كاق حارض ًا يف البلد.
الثاين :حضور امليت؛ فال ّ
الرابعْ :
أق يوض امليت مستلقي ًا ىل قفاه.
ّ
اخلامسْ :
ّ
املصيل ورجاله إىل يساره.
أق ينوق رأس امليت ىل يمني
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ّ
املصيل القبلة.
الثالث :استقبال

السادس :وقوف املصيل خلف امليت حماكي ًا له إالّ ْ
أق ينوق مأموم ًا وقلد اسلتطال
الصف حتى خرج ىلن حماكاته.
السابعْ :
ّ
املصيل بعيد ًا ىلن امليت ىلل نحلو ال يصلدق معله الوقلوف
أق ال ينوق
ىلنده َّإال يف اجلتىلة ىلند اتصال الصفوف.
ٍ
أق ال ينوق بينلت ا
الثامنْ :
يضللر كلوق امليلت يف
جلدار أو سلاتر ،وال
حامل ملن
ّ
التابوت أو نحوه.
التاسع :أق ال ينوق أحدمها أىل من اآلخر ىللو ًا مفرط ًا.
العارشْ :
ّ
املصيل قام ًت ،فال جتزئ صال غري القلامم َّإال ىلنلد العجلز ىللن
أق ينوق
القيام.
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احلادي عرشْ :
أق ينوق املناق مباح ًا ىل األحوط.
الثاين عرش :التوايل بني التنبريات واألةىليلة ىلل نحلو ال تنمحلإ معله صلور
الصال .
ّ
أق ينوق امليت مستور العور ىلند ّ
الثالث عرشْ :
تعذر النفن ولو بم ل حجلر أو
لبنة ونحومها.
الرابع عرشْ :
الصال بعد الغسل والتحنيط والتنفني وقبل الدفن.
أق تنوق ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

اخلامس عرش :إكق الو ّيل.
(مسألة :)2ينره تنرار الصال ىل امليت الواحلد َّإال إكا كلاق امليلت ملن أهلل
الّشف والعلم والتقو .
(مسألة :)3لو ةفن امليت من ةوق ْ
أق يصل ّ ىلليله صلال ً صلحيح ًة ،فلاألحوط
إخراجه من قربه للصال ىلليه إكامل يرتت ىل نلب

ا
هتلك أو
قلربه وإخراجله منله

حرج شديدا  ،وإالَّ ص ّيل ىل قربه.
ا
(مسألة :)4قد ككر األصحا ( َقدَّ َس اهلل أ َارهم) للصال ىلل امليلت آةابل ًا؛
الصال " ثالم مرات .ومنهـاْ :
منهاْ :
أق
الصال ّ ..
الصال ّ ..
الصال ّ " :
أق يقول قبل ّ
ّ
الصلال
ينوق
املصيل ىل طللار  ،وجيلوز التليمم مل تلو ّفر امللا إكا خلاف فلوت ّ
أق يرفل يديله ىلنلد ّ
كلل تنبلري  .ومنهـاْ :
بالتوضؤ أو االغتسال .ومنهاْ :
أق تنلوق
الصال مجاىلة .ومنها :إيقاع الصال يف املواض التلإ ين لر فيللا االجلتتع .ومنهـا:
ّ
االجتلاة يف الدىلا للميت وللمؤمنني .ومنهاْ :
أق ال يؤتى هبا يف املساجد َّإال املسجد
احلرام.
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أق يص ّ ىل ّ
كل واحد منفرة ْ
(مسألة :)5إكا اجتمعت ىلدّ جنامز فاألوىل ْ
وإق
جاز تّشينلا بصال ٍ واحد ٍ.

والتّشيك ىل وجلني:
األولْ :
ّ
املصيل حماكي ًا هلا.
أق توض مجيعلا قدّ ام
ّ
املصيل وسط الصف ْ
الثاينْ :
ّ
بلأق جيعلل رأس
أق جيعل مجيعلا ص ّف ًا واحد ًا ويقوم
ٍ
ّ
واحد ىلند إلية األخر ىل شبه اللدرج ،ويراىللإ يف اللدّ ىلا هللم بعلد التنبلري
كل
الراب  ،ت نية الضمري أو مجعه ،وتذكريه أو تأني ه ،وجيلوز التلذكري يف اجلميل بلحلا
لفظ امليت ،كت جيوز التأنيث بلحا لفظ اجلناز .
أق يقلول :أشللد ْ
(مسالة :)6األوىل يف صال امليت بعد التنبري األوىل ْ
أق ال إلله
َّإال اهلل وحده ال رشيك له إهل ًا واحد ًا أحد ًا صمد ًا فرة ًا حي ًا قيوم ًا ةامل ًت أبلد ًا مل يتخلذ
ىل الدين ك ّله ولو كره املّشكوق ،وأشلد َّ
أملري امللؤمنني وفاطمل َة الزهلرا
أق ىلل َّيل ًا َ
س ِّيد ِ نسا ِ العاملني وأبنا َ مها املعصومني أوليا اهلل وحججه .وبعلد التنبلري ال انيلة:
حممد ًا َ
الللم ّ
حمملد
حممد وبارك ىل
صل ىل
وآل ّ
حممد وارحم ّ
حممد وآل ّ
ّ
حممد وآل ّ
ّ
ّ
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صاحب ًة وال ولد ًا ،وأشلد ّ
حممد ًا ىلبده ورسوله أرسله باهلد وةين احل ّ ليظللره
أق ّ

ّ
وصلل
وترْحت ىل إبراهيم وآل إبراهيم إنّك ْحيد جميد،
أفضل ما ص ّليت وباركت ّ
ىل مجي األنبيا واملرسلني .وبعد التنبري ال ال ة :الللم اغفر للملؤمنني واملؤمنلات
املسلمني واملسلتت األحيا منلم واألموات ،تاب اهلل بيننا وبيلنلم بلاخلريات إنّلك
ىل ّ
كل َش قدير .وبعد الرابعة :الللم ّ
املسجى قدّ امنا ىلبلدك وابلن ىلبلدك
إق هذا
ّ
اللللم إنّلك قبضلت روحله إليلك وقلد
وابن أمتك نزل بك وأنت خري منزول به،
ّ
الللم إنّا ال نعلم منه َّإال خري ًا وأنلت أىلللم
احتاج إىل رْحتك وأنت غنإ ىلن ىلذابه،
ّ
به منّا ،الللم ِ
أحلقه بنب ّيك و َىل ِّرف بينه وبينه وارْحنا إكا توفيتنا يلا إلله العلاملني ،اللللم
ّ
حمملد
اكتبه ىلندك يف أىل ىلليني واخلف ىل ىلقبه يف الغابرين واجعلله ملن رفقلا ّ
وآله الطاهرين وارْحه وإيانا برْحتك يا أرحم الراْحني.
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ّ
املصيل من قوله " الللم ال نعلم منه َّإال خلري ًا " مللن ىلللم منله
ويمنن أق يقصد
خري ًا يف ىلقيدته ال يف ىلملله ،وأ ّملا إكا كلاق معللوم
الفس م صحة ىلقيدته أنَّه كاق ِّ
الفس أو امنحراف بعقيدته فال جيوز النط بجملة " الللم ال نعلم منه َّإال خلري ًا"؛
فأين اخلري منه وهو منحرف يف ىلقيدته؟ بل األوىل فيه ويف غلريه ملن الشلنّاك  -إكا
وتلو َّىل)
َ
ةىلت الرضور إىل الصال ىلليلت  -أق يقال( :الللم احّشه م ملن أحل َّ
يقلول يف

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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وم املناف املشنّك بواليلة وإماملة أهلل بيلت العصلمة والطللار
ٍ
ىلدو لك ولرسولك وول ّيلك ،اللللم فلاح
إخفات " :الللم إنَّا ال نعلم منه َّإال أنَّه ا
قربه نار ًا واح

وىلجله إىل النار فإنه كاق يوايل أىلدا َ ك ويعلاةي أوليلا َ ك
جوفه نار ًا ِّ

ويبغض أهل بيتك ،الللم ض ِّي ىلليه قربه".

الفصل التاسع :الدّفن
(مسألة :)1جت كفاي ًة موارا امليت يف األر

ٍ
نحو يؤ َمن ىلل جسلده ملن
ىل

السباع وإيذا رامحته للناس ،ولينوق مستور ًا ىلن األوليلا واألىللدا فلال يشلمت
ّ
ىلدو وال حيزق صدي ا كت أشار إىل كلك موالنا اممام الرضا

 ،وال جيزئ وضعه
حتى للو

يف بنا أو تابوت من حجر أو حديد بدوق أق يوض التابوت قت األر
أ ِم َن ىلليه من األمرين األولني ،ومن هلذا القبيلل ال جيلوز وضل امل ِّيلت يف اخللارج
بدوق ةفن كاملتاحف ونحوها ،لعدم حصول الدفن.

(مسألة :)2جي وض امليت يف القرب ىلل جانبله األيملن مسلتقبل ِ
القبللة؛ أي:

يف اجلسد الذي ال رأس له أو الرأس الذي ال جسد له أو الصدر وحده.
(مسألة :)3ينفلإ الظلن ِ
بالقبللة ىلنلد اشلتباهلا ،ومل ىلدمله يسلقط وجلو
ّ
االستقبال إكا مل يمنن التأخري لالستعالم.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

موجل ًا وجله إليلا بحيث ينوق رأسه إىل املغر ورجاله إىل املّشق ،وكذا احلنلم
َّ

 ،أو

(مسألة :)4إكا كاق امليت يف السفينة ومل يمنن التأخري حتّى يلدفن يف األر
ِ
لم رأسللا
أمنن وكاق حرجي ًا ،أو خيف فساةه ونحو كللك وضل يف خابيلة وأحن َ
ٍ
حجر أو نحوه برجليه ويلقى يف املا  ،وكلذلك احلنلم
وأ ِلق َإ يف البحر ،أو ث ِّق َل بشدّ
إكا خيف ىل امليت من نب

العدو قربه ومت يله به ...هذا ك ّله بعد الغسلل والتنفلني
ّ

والصال ىلليه.
والتحنيط ّ
(مسألة :)5حيرم ةفن املسلم يف ملك الغري ملن ةوق إكنله ،أو يف منلاق يوجل
هتك املسللم وإهانتله كالبالوىللة والننيلف ،أو يف األملاكن املوقوفلة لغلري اللدّ فن
كاملدارس واملساجد.
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(مسألة :)6ال جيوز ةفن املسلم يف مقابر الن ّفار وال جيلوز ةفلن النفلار يف مقلابر
املسلمني ،وإكا اشتبه املسللم والنلافر جيلوز ةفلنلت يف مقلرب املسللمني ،وإكا ةفِل َن
أحدمها يف مقرب اآلخرين جيوز النب  ،أما النلافر فلعلدم وجلوة حرملة لله ،وأملا
املسلم َّ
فلق مقتضلى إحرتامه ىلدم كونه م النفار.
(مسألة :)7إكا ماتت كافر كتاب َّية أو غري كتابية ،ومات يف بطنلا وللدا ملن مسلل ٍم
ٍ
وجله
بنناحٍ أو شبلة أو ملك يمني ،تدفن مستدبر ً للقبلة ىل جانبلا األيسلر ،ىلل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ينوق الولد يف بطنلا مستقب ً
ال ،واألحوط إق مل ينن األقو العمل بلذلك يف مطلل
ٍ
نحو ينوق تام األىلضا وليس م ل العلقة أو املضغة.
اجلنني ولو مل تلجه الروح ىل
شخص يف البئر ومل يمنن إخراجله ،جيل أق يسلدَّ وجيعلل
(مسألة :)8إكا مات
ا
قرب ًا له ،ال فرق يف كلك بني بئر الغامط وبئر املا  ،واملا للو كانلت البئلر بلال ملا ومل
يتمننوا من إخراجه ،األقو ص ّ املياه ال الثة (السلدر والنلافور والقلراح) ىلليله
من فوق ،كت جي الصال ىلليه وهو يف البئر ،م مراىلا التوجه إىل القبلة.
(مسألة :)9ال جيوز اللدفن يف قلرب امليلت امللؤمن قبلل العللم بإنلدراس ىلظامله
وصريوراا رمي ًت أي ىلظ ًت بالي ًا ي َف ُّت بمجرة قرينه أو فركه أو مالقاته للللوا ىلنلد
فتح القرب ،ولو نب َ القرب ووجد ىلظام ًا ىل حاهلا لننلا متفرقة ،وج ةفنللا مرتبل ًة
كت كانت أول ةفنلا ىل اهليئة الواج ةفنه ىلليلا.
ٍ
نحو ي ِ
ظلر جسدَ ه بال َف ْلر ٍق يف كللك بلني
(مسألة :)10حيرم نب قرب املؤمن ىل
النبري والصغري وال بني العاقل واملجنوق َّإال إكا ىللِ َم اندراسه وصريورته ترابل ًا ،وال
ٍ
لنافر.
ينفإ الظ ّن بذلك ،وال حيرم نب قرب النافر بشتى أقسامه ،إك ال حرمة
ويست نى من حرمة النب
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ملوار اة؛ منهـا :ملا إكا كلاق منلاق اللدّ فن مغصلوب ًا أو

موجب ًا هلتك امليت كاملزابل ومقابر النفلار ونحومهلا .ومنهـا :ملا إكا ةفلن ملن ةوق

تبني بطالق غسلله أو تنفينله أو نحلو كللك ملن
غسل أو بال كفن أو بال قنيط ،أو ّ
األمور .ومنها :ما لو توقف ىلليه أمر راجح كت لو تو ّقف إثبلات حل ّ ملن احلقلوق
ىل مشاهد جسده .ومنها :ما لو لزم من ترك النب ضلرر ما ّيل ،كت لو وقل خلاتم
أو مال آخر يف قربه وةفن معه ،فال مان من نبشه لدف كلك الضلرر املايل .ومنها :ما
إكا نب

ِ
يوص بذلك امل ِّيلت ..بلل حتلى للو
ملشلرفة وحتى لو مل
لنقله إىل املشاهد اال َّ

استلزم فساة امليت؛ وغري كلك من املوارة.
*****

 [ ...كتاب الطهارة ]...
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فصل في املستحبات قبل الدفن وحينه وبعده

وهإ أمور:
األول :أق ينوق ىلم القرب إىل الرتقو أو إىل قامة ،وحيتمل كراهة األزيد.
الثاين :أق جيعل له َحلد اا ييل القبلة يف األر
يف الطول والعر
األر

الصلبة بأق حيفر بقدر بلدق امليلت

وبمقلدار ملا يمنلن جللوس امليلت فيله يف العمل  ،ويشل ّ يف

الرخو وسط القرب شبه النلر فيوض فيه امليت ويسقف ىلليه.

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الثالث :أق يدفن يف املقرب القريبة ىل ما ككره الشليد يف اللذكر معلل ً
ال لله بلت
النبإ األكلرم
ورة ىلن ّ

ىلجللوا هبلم إىل مضلاجعلم" فلإق املقلرب القريبلة
ِّ " :

توج أ ىل َّية الدفن ،إال أق ينوق يف البعيد مزية كأق تنلوق مقلرب للصللحا أو
كاق الزامروق هناك أزيد.
الرابع :أق توض اجلناز ةوق القرب بذراىلني أو ثالثة أو أزيد من كللك ثلم ينقلل
مرتس ً
ال ويوض ثم ينقل قلي ً
قلي ً
ال ليأخلذ امليلت أهبتله،
ال ويوض ثم ينقل يف ال ال ة ِّ
بل ينره أق يدخل يف القرب ةفعة فإق للقرب أهواالً ىلظيمة.
اخلامس :إق كاق امليت رج ً
ال يوض يف الدفعة األخري بحيث ينوق رأسه ىلندما
ييل رجيل امليت يف القرب ثم يدخل يف القرب طوالً من طلرف رأسله أي يلدخل رأسله
ّأوالً ،وإق كاق إمرأ توض يف طرف القبلة ثم تدخل ىلرض ًا.
السادس :أق يغ ّطى القرب ب و ىلند إةخال املرأ .
السابع :أق ّ
يسل من نعشه س ّ
ال فريسل إىل القرب برف .
الثامن :الدىلا ىلند السل من النع
اهلل
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بأق يقول« :بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسـول

اللهم إىل رْحتك ال إىل عذابك ،اللهم افسح له يف قربه ،ول ّقنه حجتـه،

وث ّبته بالقول الثابت ،وقنا وإياه عـذاب القـرب» وىلنلد معاينلة القلرب« :اللهـم اجعلـه

روضة من رياض اجلنة ،وال جتعله حفرة من حفر النار» وىلند الوض يف القرب يقول:
«اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خري منزول به» وبعد الوض فيه
يقول« :اللهم جاف األرض عن جنبيه ،وصاعد عمله ،ول ّقه منـك رضـوانا» وىلنلد
ثم يقرأ فاقلة

وضعه يف اللحد يقول« :بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول اهلل

النتا وآية النريس واملعوكتني وقل هو اهلل أحد ويقول« :أعوذ باهلل مـن الشـيطان
الرجيم» وما ةام مشتغ ً
ال باالستعاك يقول« :اللهم ِصـ وحدتـه ،وآنـس وحشـته،
وآمن روعته ،وأسكنه من رْحتك رْحة تغنيه هبا عن رْحة من سـواك ،فإهنـا رْحتـك
للظاملي» وىلند اخلروج من القلرب يقلول« :إنـا هلل وإنـا إليـه راجعـون ،اللهـم ارفـع
درجته يف عليي واخلف عىل عقبه يف الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العاملي» وىلند
واصعد إليك بروحه ،ول ِّقه منك رضوانا ،وأسكن قربه من رْحتك ما تغنيـه بـه عـن
رْحة من سواك» وأيض ًا يقلول« :إيامنـا بـك وتصـديقا ببعثـك ،هـذا مـا وعـدنا اهلل

 [ ...كتاب الطهارة ]...

إهالة الرتا ىلليه يقول« :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم جاف األرض عـن جنبيـه،

ورسوله وصدق اهلل ورسوله ،اللهم زدنا إيامنا وتسليام».
التاسع :أق قل ىلقد النفن بعد الوض يف القرب ،ويبدأ من طرف الرأس.
العارش :أق حيّس ىلن وجله وجيعل خلده ىلل األر

ويعملل لله وسلاة ملن

ترا .
احلادي عرش :أق يسند ظلره بلبنة أو مدر لئال يستلقإ ىل قفاه.
الثاين عرش :جعل مقدار لبنة من تربة اممام املع َّظم موالنا ومقتلدانا أيب ىلبلد اهلل
احلسني

تلقا وجله بحيث ال تصل إليلا النجاسة بعد االنفجار.

الثالث عرش :تلقينه بعد الوض يف اللحد قبل السرت باللبن ،بأق يرض بيده ىلل
مننبه األيمن ويض يده اليسلر ىلل مننبله األيسللر بقلو ويلدي فمله إىل أكنله
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وحيركه قرين ًا شديد ًا ثم يقول« :يا فالن بن فالن اسمع ،افهم» ثلالم ملرات« ،اهلل
ِّ
ربك ،وحممد نبيك ،واإلسـالم دينـك ،والقـرآن كتابـك ،وعـيل إمامـك ،واحلسـن
إمامك ،واحلسي إمامك إىل آخر األممة (ىلليلم السالم) أفهمـت يـا فـالن» ويعيلد
ىلليه هذا التلقني ثالم مرات ،ثلم يقلول« :ثبتـك اهلل بـالقول الثابـت هـداك اهلل إىل
رصاط مستقيم عرف اهلل بينك وبي أوليائـك يف مسـتقر مـن رْحتـه ،اللهـم جـاف
األرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقـه منـك برهانـا ،اللهـم عفـوك عفـوك»
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وأمج كلمة يف التلقني أق يقول« :إسمع إفهم يا فالن بن فالن» «ه أنت عىل العهد
الذي فارقتنـا عليـه مـن شـهادة أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال رشيـك لـه ،وأن حممـدا
عبده ورسوله وسيد النبيي وخاتم املرسلي ،وأن عليـا أمـري املـؤمني وسـيد
وعـيل بـن
الوصيي وإمام افرتض اهلل طاعتـه عـىل العـاملي ،وأن احلسـن واحلسـي
ّ
وعيل بن موسـى وحممـد
عيل وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر ّ
احلسي وحممد بن ّ
ي (صـلوات اهلل علـيهم)
عيل والقائم احلجة املهد ّ
وعيل بن حممد واحلسن بن ّ
عيل ّ
بن ّ
أئمة املؤمني وحجج اهلل عىل اخللق أمجعي ،وأئمتك أئمة هدى أبـرار ،يـا فـالن بـن
فالن إذا أتاك امللكان املقربان رسولي من عند اهلل تبـارك تعـاىل وسـأالك عـن ربـك
وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتـك فـال ـف وال ـزن
وق يف جواهبام :اهلل ريب ،وحممد

نب ّيي ،واإلسـالم دينـي ،والقـرآن كتـايب

عـيل املجتبـي
عيل بن أيب طالب إمـامي ،واحلسـن بـن ّ
والكعبة قبلتي ،وأمري املؤمني ّ
وعيل زين العابدين إمامي ،وحممـد
عيل الشهيد بكربالء إماميّ ،
إمامي ،واحلسي بن ّ
وعيل الرضـا إمـامي،
الباقر إمامي ،وجعفر الصادق إمامي ،وموسى الكاظم إماميّ ،
وحممد اجلواد إمامي ،وعيل اهلادي إمامي ،واحلسن العسكري إمامي ،واحل َّجة املنتظـر
ّ
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إمامي ،هؤالء صلوات اهلل عليهم أمجعي أئمتي وساديت وقاديت وشفعائي ،هبم أتوىل

ومن أعدائهم أتربأ يف الدنيا واآلخرة ،ثم اعلم يا فالن بن فالن أن اهلل تبـارك وتعـاىل
نعم الرب ،وأن حممـدا

عـيل بـن أيب طالـب وأوالده
نعـم الرسـول ،وأن َّ

املعصومي األئمة االثني عرشـ نعـم األئمـة ،وأن زوجتـه موالتنـا املع َّظمـة فاطمـة
الزهراء س ِّيدة نساء العاملي نعم الصـدِّ يقة والول َّيـة هلل تعـاىل ،وأن مـا جـاء بـه حممـد
حق ،وأن املوت حـق ،وسـؤال منكـر ونكـري يف القـرب حـق ،والبعـث حـق
والنشور حق ،والصـراط حق ،وامليزان حق ،وتطاير الكتـب حـق وأن اجلنـة حـق،
والنار حق ،وأن الساعة آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث مـن يف القبـور» ثلم يقلول:
«أفهمت يا فالن» ويف احلديث أنه يقول" :فهمت" ثلم يقلول« :ثبتـك اهلل بـالقول
رْحته» ثم يقول« :اللهم جاف األرض عن جنبيه واصعد بروحه إليـك ،ول ّقـه منـك
برهانا ،اللهم عفوك عفوك» واألوىل أق يلقن بت ككر بالعربية ،وبلسلاق امليلت أيضل ًا
إق كاق غري ىلريب.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

عرف اهلل بينك وبي أوليائك يف مسـتقر مـن
الثابت ،وهداك اهلل إىل رصاط مستقيمّ ،

الرابع عرش :أق يسدّ اللحد باللبن حلفظ امليت من وقلوع اللرتا ىلليله ،واألوىل
االبتدا من طرف رأسه ،وإق أحنمت اللبن بالطني كاق أحسن.
اخلامس عرش :أق خيرج املبارش من طرف الرجلني ،فإنه با القرب.
السادس عرش :أق ينوق من يضعه يف القرب ىل طلار منشلوف اللرأس نازىلل ًا
ىلتمته ورةا ه ونعليه بل وخفيه إال لرضور .
السابع عرش :أق هييل غري كي رحم ان حرض الرتا ىلليه بظللر النلف قلامال:
«إنا اهلل وإنا إليه راجعون» ىل ما مر.
الثامن عرش :أق ينوق املبارش لوضل امللرأ يف القلرب حمارمللا أو زوجللا ،ومل
ىلدملم فأرحاملا ،وإال فاألجانل  ،وال يبعلد أق ينلوق األوىل بالنسلبة إىل الرجلل
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األجان .
التاسع عرش :رف القرب ىلن األر

بمقدار أرب أصاب مضمومة أو مفرجة.

العرشون :تربي القرب بمعنى كونه كا أرب زوايا قاممة وتسطيحه ،وينره تسلنيمه
بل تركه أحوط.
احلادي والعرشون :أق جيعل ىل القرب ىلالمة.
الثاين والعرشون :أق ّ
يرش ىلليه املا  ،واألوىل أق يستقبل القبللة ويبتلدئ بلالرش
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

من ىلند الرأس إىل الرجل ثم يدور به ىل القرب حتى يرج إىل الرأس ثم ّ
يرش ىلل
ّ
اللرش إىل أربعلني يومل ًا أو أربعلني
الوسط ما يفضل من املا  ،وال يبعلد اسلتحبا
شلر ًا.
الثالث والعرشون :أق يض احلارضوق بعد ّ
الرش أصابعلم مفرجات ىل القلرب
بحيث يبقلى أثرهلا ،واألوىل أق ينلوق مسلتقبل القبللة وملن طلرف رأس امليلت،
واستحبا الوض املذكور آكد بالنسبة إىل من مل ي ّ
صل ىل امليلت ،وإكا كلاق امليلت
هاشمي ًا فاألوىل أق ينوق الوض ىل وجه ينوق أثر األصاب أزيد بأق يزيد يف غملز
اليد ،ويستح أق يقول حني الوض « :بسم اهلل ختمتك من الشـيطان أن يـدخلك»
وأيض ًا يستح أق يقرأ مستقب ً
ال للقبلة سب مرات إنا انزلناه وأق يستغفر له ويقلول:
«اللهم جاف األرض عن جنبيه ،واصعد إليك روحه ،ولقه منك رضـوانا ،وأسـكن
قربه من رْحتك ما تغنيه به عن رْحة من سواك» أو يقول« :اللهم ارحم غربته ،وص
وحدته ،وآنس وحشته ،وآمن روعته ،وأفض عليه من رْحتك ،وأسكن إليه من بـرد
عفوك وسعة غفرانك ورْحتك ما يستغني هبا عن رْحة من سواك واحرشـه مـع مـن
كان يتواله» وال ختتص هذه النيفية هبذه احلالة ،بل يستح ىلند زيلار كلل ملؤمن
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قرا سور القدر سب مرات وطل املغفر وقرا الدىلا املذكور.

الرابع والعرشون :أق يلقنه الويل أو ملن يلأكق لله تلقينل ًا آخلر بعلد متلام اللدفن
ورجوع احلارضين بصوت ىلال ىل النحو املتقدم ،فإق هلذا التلقلني يوجل ىللدم
سؤال الننريين منه ،فالتلقني يسلتح يف ثالثلة مواضل  :حلال االحتضلار وبعلد
الوض يف القرب وبعد الدفن ورجوع احلارضين ،ويستح االستقبال حال التلقلني،
وينبغإ يف التلقني بعد الدفن وض الفم ىلند الرأس وأق يقبض ترا القلرب بنفيله،
فإكا فعل كلك كفى املسألة.
اخلامس والعرشون :أق ينتل اسلم امليلت ىلل القلرب أو ىلل للوح أو حجلر
وينص ىلند رأسه.
فص ىلقي ٍ منتلو ىلليله« :ال إلـه إال اهلل
السادس والعرشون :أق جيعل يف فمه ُّ
السابع والعرشون :أق يوض ىل قربه َش من احلىص ىلل ملا ككلره بعضللم،
واألوىل كوّنا ْحرا .

 [ ...كتاب الطهارة ]...

عيل واحلسن واحلسي  -إىل آخر األئمة  -أئمتي».
ريب ،حممد نب ّيي ،و ي

الثامن والعرشون :تعزية املصا وتسليته قبلل اللدفن وبعلده ،وال لاي أفضلل،
واملرج فيلا إىل العرف ،وينفإ يف ثواهبا رؤية املصا لله ،وال حلدّ لزماّنلا ،وللو
أ ّةت إىل جتديد حزق قد نسلإ كاق تركلا أوىل ،وجيوز اجللوس للتعزية وحلدُّ ه ثالثلة
أيام.
التاسع والعرشون :إرسلال الطعلام إىل أهلل امليلت ثالثلة أيلام ،وينلره األكلل
ىلندهم ،ويف خرب أنه ىلمل أهل اجلاهيلة.
الثالثون :شلاة أربعني أو مخسني من املؤمنني للميت بخري بأق يقوللوا« :اللهـم
إنا ال نعلم منه إال خريا وأنت أعلم به منّا».
الواحد والثالثون :البنا ىل املؤمن لتواتر الروايات بذلك قلوالً وىلمل ً
ال ،فقلد
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بنى رسول اهلل

ىل ْحلز وجعفلر وإبلراهيم ابنله ،وبنلت موالتنلا املع َّظملة

ىليل
الصدِّ يقة النرب ىل أبيلا ،وبنى موالنا املع َّظم أمري املؤمنني ّ
اهلل وس ّيد النسا .
الثاين والثالثون :أق ّ
النبلإ
يسيل صاح املصيبة نفسه بتذكر موت
ّ

ىلل رسلول
وأهلل

بيته الطاهرين صلوات اهلل ىلليلم أمجعني الس َّيت مصيبة موالنا امملام احلسلني
فإّنا من أىلظم املصام .
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الثالث والثالثون :الصرب ىل املصيبة واالحتسا والتأيس باألنبيلا واألوصليا
والصلحا خصوص ًا ىلند موت األوالة.
الرابع والثالثون :قول «إنا اهلل وإنا إليه راجعون» كلت تذكر.
اخلامس والثالثون :زيار قبور املؤمنني والسالم ىلليلم ،يقول« :السـالم علـيكم
يا أه الديار ..الخ» وقرا القرآق وطلل الرْحلة واملغفلر هللم ،ويتأكلد كللك يف
يومإ االثنني واخلميس خصوص ًا ىلرصه وصبيحة السبت للرجال والنسا بشللرط
ىلدم اجلزع والصرب ،ويستح أق يقول« :السالم عىل أه الديار من املؤمني ،رحم
اهلل املتقدمي منكم واملتأخرين ،وإ َّنا إن شاء اهلل بكم الحقـون» ويسلتح للزاملر أق
يض يده ىل القرب وأق ينوق مستقب ً
ال وأق يقرأ إنا أنزلناه سلب ملرات ،ويسلتح
أيض ًا قرا احلمد واملعوكتني وآية النريس كل منلا ثالم مرات ،واألوىل أق ينلوق
جالس ًا مستقبل القبلة وجيوز قام ًت ،ويستح أيض ًا قلرا يلس ،ويسلتح أيضل ًا أق
يقول« :بسم اهلل الرْحن الرحيم ،السالم عىل أه ال إلـه إال اهلل ،مـن أهـ ال إلـه إال
اهلل ،يا أه ال إله إال اهلل ،كيف وجدتم قول ال إله إال اهلل ،من ال إله إال اهلل ،يـا ال إلـه
إال اهلل ،بحق ال إله إال اهلل ،اغفر ملن قال ال إله إال اهلل ،واحرشنا يف زمـرة مـن قـال ال
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إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل ،عيل ويل اهلل».

السادس والثالثون :طل احلاجة ىلند قرب الوالدين.
السابع والثالثون :إحنام بنا القرب.
الثامن والثالثون :ةفن األقار متقاربني.
التاسع والثالثون :التحميد واالسرتجاع وسؤال اخللف ىلند موت الولد.
األربعون :صال اهلدية ليلة الدفن ،ويأيت تفصيللا يف الفصل احلاةي ىلّش.
(مسألة :)1ال فرق يف استحبا التعزية ألهل املصيبة بني الرجال والنسا حتلى
الشابات منلن ،متحرز ًا اا تنوق به الفتنة ،وال بأس بتعزية أهل الذمة م االحلرتاز
ىلن الدىلا هلم باألجر إال م مصلحة تقتيض كلك.
(مسألة :)2يستح الوصية بتل لطعام مأمته بعد موته.

وهي أيضا أمور:
األول :ةفن ميتني يف قرب واحد ،بل قيل بحرمته مطلق ًا ،وقيل بحرمتله مل كلوق

 [ ...كتاب الطهارة ]...

مكروهات الدفن

أحدمها امرأ أجنبية ،واألقو اجلواز م النراهةَّ ،إال إكا كاق م إمرأ أجنبيلة ىللن
امليت فاألحوط وجوب ًا تركه إكا مل ينن ثمة فاصل من جدار أو تلرا  ،وحيلرم ىلل
األقو إكا ِ
وض َعت فوقه أو قته من ةوق فاصل ،لنونه هتن ًا هلا ،وكلذا ينلره ْحلل
جناز الرجل واملرأ ىل

ير واحد ،واألحوط تركه أيضا.

الثاين :فرش القرب بالساج ونحوه من اآلجر واحلجر إال إكا كانت األر

نديلة،

وأما فرش ظلر القرب باآلجر ونحوه فال بأس به ،كت أق فرشه بم ل حصلري وقطيفلة
ال بأس به وإق قيل بنراهته أيض ًا.
الثالث :نزول األ يف قرب ولده خوف ًا من جزىله وفوات أجره ،بل إكا خيف ملن
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كلك يف سامر األرحام أيض ًا ينوق منروه ًا ،بلل قلد يقلال بنراهلة نلزول األرحلام
مطلق ًا إال الزوج يف قرب زوجته واملحرم يف قرب حمارمه.
الرابع :أق هييل كو الرحم ىل رْحه الرتا  ،فانه يورم قساو القل .
اخلامس :سدّ القرب برتا غري ترابه ،وكذا تطيينه بغري ترابه ،فإنه ثقل ىل امليت.
السادس :جتصيصه أو تطيينه لغري رضور وإمنلاق امحنلام املنلدو بدونله،
والقدر املتيقن ملن النراهلة إنلت هلو بالنسلبة إىل بلاطن القلرب ال ظلاهره وإق قيلل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

بامطالق.
السابع :جتديد القرب بعد اندراسه إال قبور األنبيا واألوصيا

.

الثامن :تسنيمه ،بل األحوط تركه.
التاسع :البنا ىلليه ىلدا قبور من ككر ،والظاهر ىللدم كراهلة اللدفن قلت البنلا
والسقف.
العارش :اختاك املقرب مسجد ًا إال مقرب األنبيا واألممة
احلادي عرش :املقام ىل القبور إال قبور األنبيا

.

واألممة

.

الثاين عرش :اجللوس ىل القرب.
الثالث عرش :البول والغامط يف املقابر.
الرابع عرش :الضحك يف املقابر.
اخلامس عرش :الدفن يف الدور.
السادس عرش :تنجيس القبور وتن يفلا بت يوج هتك حرمة امليت.
السابع عرش :املشلإ ىل القرب من غري رضور .
الثامن عرش :االتّنا ىل القرب.
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التاسع عرش :إنزال امليت يف القرب بغتة بدل أق توض اجلناز قريب ًا منله ثلم ترفل

وتوض يف ةفعات كت مر.
العرشون :رف القرب ىلن األر

أزيد من أرب أصاب مفرجات.

احلادي والعرشون :نقل امليت من بلد موته إىل بلد آخر إال إىل املشلاهد املشللرفة
واألماكن املقدسة واملواض املحرتمة كالنقل من ىلرفات إىل منة والنقل إىل النجف
فإق الدفن فيه يدف ىلذا القرب وسؤال امللنني وإىل كربال والناظمية وسامر قبلور
األممة

 ،والظاهر ىلدم الفرق يف جواز النقل بني كونه قبل الدفن أو بعده ،ثلم ال

يبعد جواز النقل إىل املشاهد املّشفة حتى لو استلزم فساة امليت ،إكا مل يوج كللك
أكية املسلمني ،فإق من متسك هبم فاز ،ومن أتاهم فقد نجا ،وملن جللأ إلليلم أملن،
ومن اىلتصم هبم فقد اىلتصم باهلل تعاىل ،واملتوسلل هبلم غلري خامل (صللوات اهلل

هنا مسائل تتعلق بالبكاء على األموات:

مسألة  :1جيوز البنا ىل امليت ولو كاق م الصوت ،بل قد ينلوق راجحل ًا كلت

 [ ...كتاب الطهارة ]...

ىلليلم أمجعني).

إكا كاق مسنن ًا للحزق وحرقة القل بشلرط أق ال ينوق منافيل ًا للرضلا بقضلا اهلل،
وال فرق بني الرحم وغريه ،بل قد مر استحبا البنا ىل املؤمن ،بلل يسلتفاة ملن
بعض األخبار جواز البنا ىل األليف الضال ،واخللرب اللذي ينقلل ملن أق امليلت
َـزر ِ
يعذ ببنا أهله ضعيف مناف لقوله تعلاىلَ :وال ت ِ
واز َر ٌة ِوز َْر أ ْخـرى وأملا
البنا املشتمل ىل اجلزع وىلدم الصرب فجامز ما مل ينن مقرون ًا بعدم الرضلا بقضلا
اهلل ،نعم يوج حبط األجر ،وال يبعد كراهته.
(مسألة  :)2جيوز النوح ىل امليت بالنظم والن ر ما مل يتضمن النذ وما مل ينلن
مشتم ً
ال ىل الويل وال بور ،لنن ينره يف الليل ،وجيوز أخذ األجر ىلليله إكا مل ينلن
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بالباطل ،لنن األوىل أق ال يشرتط ّأوالً.
وجز الشعر بل والرصاك اخللارج ىللن حلد
(مسألة :)3ال جيوز اللطم واخلدش ّ
االىلتدال ىل األحوط ،وكذا ال جيوز ش ال و ىل غري األ واألك ،واألحلوط
تركه فيلت أيض ًاَّ ،إال ىل املعصلومني

فجلامز مطلقل ًا بلل هلو ملن املسلتحبات

املحبوبة ىلند اهلل تعاىل.
(مسألة :)4يف جز املرأ شعرها يف املصيبة كفار شلر رمضلاق ،ويف نتفله كفلار
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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اليمني ،وكذا يف خدشلا وجللا إالَّ ىل مصام أهل البيت

.

(مسألة  :)5يف ش الرجل ثوبه يف موت زوجتله أو وللده كفلار اليملني ،وهلإ
إطعام ىلشلر مساكني أو كسوام أو قرير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام.
*****

الفصل العاشر :صالة ليلة الدّفن
وتسمى صال اهلدية وهإ  -ىل رواية  -ركعتاق يقرأ يف األوىل احلملد وآيلة
َّ
النريس ويف ال انية احلمد والقدر ىلّش مرات ويقول بعد الصال « :اللهـم صـ
عىل حممد وآل حممد ،وابعث ثواهبا إىل قرب فـالن» .ويف روايلة أخلر يف الركعلة
االوىل احلمد وقل هو اهلل أحد مرتني ويف ال انية احلمد والتنلاثر ىلشللر ملرات،
ويقول بعدها " وأبعث ثواهبا إىل قرب فالق بن فلالق ،وإق أتلى بلالنيفيتني كلاق
ون ،ولو أتى بغري النيفية
أوىل ،واألحوط قرا آية النريس إىل ه ْم فيها خالِد َ
املذكور سلو ًا أىلاة ولو كاق برتك آية من سور القدر أو آيلة ملن آيلة النلريس،
صاحبلا ،وإق مل يعرفه تصدق هبا ىلن صاحبلا ،وإق ىللم برضاه أتى بالصلال يف
وقت آخر وأهد ثواهبا إىل امليت ال بقصد الوروة.
أق وقت صال اهلدية متام الليلة األوىل من الدفنْ ،
(مسألة :)1والظاهر ّ
وإق كلاق

 [ ...كتاب الطهارة ]...

ولو نسلإ أخذ األجر ىلليلا فرتكلا أو ترك شيئ ًا منلا وج ىلليه ر ّة األجر إىل

األوىل أوله بعد العشا .
ٍ
ٍ
واحلد ،نعلم،
شلخص
ملر واحلد ملن
(مسالة :)2تنفإ الصال املذكور ّ
األَوىل ْ
أق يأيت هبا أربعوق شخص ًا من ةوق قصد الوروة واخلصوصية ،كلت جيلوز
ٍ
ٍ
واحد بقصد إهدا ال وا .
شخص
التعدة من
ٍ
مناق آخر كالعتبات املقدَّ سة ،أو ّ
أخر ةفن امليت
(مسألة :)3إكا ن ِقل امليت إىل
فرت من الزمن ،أخرت صال اهلدية إىل الليلة األوىل من الدفن.
(مسألة :)4األَوىل ْ
أق يؤتى هبذه الصال بعنواق التربع وامهدا وامحساق إىل
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للمصيل بذل له تربىل ًا ىل ْ
ّ
أق هيدي ثوا ما
امليت ،وإكا احتيج إىل بذل املال
صالّه قرب ًة إىل اهلل تعاىل إىل امليت ،كت جيوز االستئجار هلا.
*****

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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املبحث السابع :األغسال املندوبة
مهلا :غسل اجلمعة ،وهو
وهلا أقسام :زمانية ،ومنانية ،وفعلية .أ ّما الزمانية فمن أ ّ
اا ال ري يف رجحانه واستحبابه ،ويمتدّ وقته من طلوع الفجلر الصلاةق ملن يلوم
اجلمعللة إىل الللزوال أةا ً  ،وبعللده إىل آخللر غللرو يللوم السللبت قضللا ً  ،والقضللا
مشلروط برتك الغسل نسليان ًا أو ملر ٍ أو لفقداق ما ٍ وليس ملن تركه متلاون ًا.
(مسألة :)1ال َف ْر َق يف استحبا غسل اجلمعة بني الرجل أو املرأ  ،واحللارض أو
الصبإ املم ِّيز.
املسافر ،واحل ّر أو العبد ،حتى
ّ
(مسألة :)2األقو ىلدم صحة غسل اجلمعة من اجلنل واحللامض ،والجيلزئ
اجلنابة ،أو تنوي احلامض َ
غسل اجلنابلة  -يف حلال كانلت ىلل جنابلة  -بلدالً ىللن
ضلم الوضلو إليله ،وأملا للو اغتسللت
احليض واجلمعة فينفيلا كلك ىللنلت بلال ّ
للجمعة فال ينفيلا ىلن غسل احليض ،بخالف ما لو اغتسلت غسلل احلليض فإنله
ٍ
ضلم الوضلو إلليلت  -أي إىل غسلل احلليض
كاف ىلن اجلمعة َّإال أنَّله ال بلدَّ ملن ّ
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ىلن غسل اجلنابة واحليض بعد النقا  ،فإما أق ينوي غسلل اجلميل أو ينلوي غسلل

واجلمعة  -ةوق ما لو اغتسلت من اجلنابة.
صلح
(مسألة :)3من أراة امغتسال يوم اجلمعة ومل يتمنّن من امللا واالغتسلال ّ
التيمم بدالً ىلن غسل اجلمعة ،و لننَّه ال جيزئ ىللن اجلنابلة واحلليض كلت أفلدنا يف
املسألة السابقة.
ومنلا :غسل يوم العيدين ،وليلة الفطر ،ويوم ىلرفة ،ويلوم الرتويلة وغريهلا اّلا
املطوالت.
ككر يف َّ
املنرملة واملدينلة
وأ ّما املكانية فلإ ك ري أيض ًا؛ ومن أمهلا :الغسل لدخول منّلة َّ
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ملشلرفة وةخلول مسلجد الرسلول
َّ
املنور وةخول النعبة اال َّ
املشاهد املقدَّ سة للممة األطلار وس ِّيد النسلا

وةخلول سلامر

 ،وكلذا لبقيلة املشلاهد املقدِّ سلة

ألوالةها الطاهرين ال س َّيت مشلد موالتنا احللورا الصلدّ يقة زينل ىلليللا السلالم
ورقية بنت اممام س ّيد الشلدا ىلليه السلالم يف الشلام ،وكلذلك يسلتح الغسلل
لدخول مشاهد األنبيا بضميمة قاىلد " التسامح يف أةلة السنن".
األول :ما يستح ّ ميقلاع ٍ
فعلل كالغسلل لإلحلرام أو
وأ ّما الفعل ّية فللا قستقّ :
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

زيار البيت احلرام ،أو لزيار اممام احلسني

بت الفرات ،أو لغريها من األملور

املطوالت.
املذكور يف َّ
الثاين :ما يستح ّ بعد وقوع ٍ
ملس امليت بعد تغسيله ،والغسلل مللن
فعل كالغسل ّ
ترك ىلمد ًا صال النسوفني م احرتاق القرص.
(مسألة :)4إكا كانت ىلليه أغسال متعدّ ة مستحبة أو أغسال خمتلفة يف الوجلو
واالستحبا  ،فإما أق ينوي اجلمي فيغتسل غسل ً
صلح يف
ال واحلد ًا بنيلة اجلميل ،
َّ
اجلمي وحصل إمت ال أمر اجلمي  ،وال يتوضأ إكا كاق فيلا غسل جنابلة ،وأملا إكا مل
ٍ
حينئذ من الوضو ْ ،
وإق نو واحد ًا منلا وكاق واجبل ًا،
ينن فيلا غسل جنابة فال بدَّ
كفى ىلن الوضو إكا كاق فيه غسل جنابة وإ َّال فال يغنإ ىلن الوضو .
(مسألة :)5األغسال املستحبة ال تنفإ ىلن الوضو حتى غسل زيار ىلاشلورا
ىلن قر ٍ ّ ،
ضم الوضو إليلا إما قبلللا أو بعلدها،
فنل األغسال املستحبة ال بدَّ من ّ
وكذا األغسال الواجبة ما ىلدا غسل اجلنابة فقط.
*****
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املقصد اخلامس :التيمّم
وفيه فصول

أمور:
األسبا املوجبة له ا

األول) :ىلدم وجوة ما ينفيه لوضومه أو غسله يف ٍ
سفر كاق أو حرض.
( ّ
(مسألة :)1إكا ىللم بفقداق املا مل جي ىلليه الفحص ىلنه ،وم احلتتل وجلوةه

 [ ...كتاب الطهارة ]...

الفصل األول :مسوغات التيمّم

أق يفحلص ىلنله إىل ْ
الر ْحل فلالالزم ْ
أق حيصلل اليلأس أو االطمئنلاق
يف القافلة أو َّ
بعدمه.
تيممه إكا كاق امللا غلري موجلوة واقعل ًا،
وتيمم؛ ّ
صح ّ
(مسألة :)2إكا مل يفحص ّ
ثم اننشف وجلوةه يف ّ
حملل الطلل أىللاة
فتيمم وص ّ ّ
وأ َّما إكا طل املا ومل جيده ّ
صالته إكا كاق االننشاف يف الوقت ،وإكا كاق بعد الوقت مل جي ىلليه قضاؤها.
(مسألة :)3يسقط وجو الطل ىلند ضي الوقلت أو اخللوف ىلل اللنفس أو
تحمل ىلاة ً .
لص أو َس ْب ٍ  ،وكذلك إكا كاق يف طلبه ا
املال من ٍّ
حرج ومش ّق اة ال ت َّ
ِ
لم ،ويف صلحة
فتليمم وصل ّ  ،أث َ
(مسألة :)4إكا ترك الطل حتى ضاق الوقلت ّ
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ا
إشنال ،إك األقو قضاؤها بالوضو .
صالته
(مسألة :)5مقدار الفحص ىلند احتتل وجوة املا يف الفال مقدار رمية سللم يف
السلللة إىل اجلللات

األر احلزنة أي الوىلر  ،ومقلدار رميلة سللمني يف األر
إق احتمل وجوةه يف ّ
كل واحد ٍ منلاْ ،
األرب ْ
وإق ىلللم بعدمله يف جللة مع َّينلة ملن
اجللات األرب مل جي ىلليه الطل فيلا ،وإكا انحصلر احتتله يف جلة مع َّينة وجل
خاصة ةوق غريها ،ولو ىللم وجو َةه فوق املقدار ،وج طلبه مل
ىلليه الطل فيلا ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

بقا الوقت ومل ينن قصيله حرج ًا ىلليه.
ٍ
لعجز ولو شلرىل ًا أو ملا بحنمله كلت
(الثاين) :ىلدم التمنّن من الوصول إىل املا
التوصلل
إكا كاق املا يف إنا ٍ مغصو ٍ أو خاف ىل نفسه أو ِىلرضه أو مالله إكا أراة
ّ
إىل املا .
(الثالث) :خوف الضلرر من استعتل املا بحدوم مر ٍ أو زياةته أو بط برمله
أو اخلوف ىل النفس أو ىل بعض اجلسد كالرمد ْ
أرض بله امللا أو َّ
الشلني اللذي
إق َّ
املشوهة للخلقة أو ِ
املوجبة لتش ّق اجللد.
قمله ،وهو اخلشونة ِّ
يعّس ّ
رتملة املتعلقلة بله كعيالله أو أوالةه أو
الرابع) :خوف العط ىل اللنفس املح َ
( ّ
الشا اّا ينوق تلفه ِ
الدا ّبة أو ّ
موجب ًا للحرج أو الضلرر املاةي.
الّشا ب ٍ
(اخلامس)ْ :
يضلر بحاله أو ىل امسلتيلا
من
أق يتو ّقف قصيله ىل ّ
ّ
احلر أو الربة أو نحو كلك.
املوج للذ ّلة واهلواق أو استلزم حرج ًا لشدّ
ّ
السادس)ْ :
يتعني صلرف املا يف واج ٍ ال يقوم فيه غري امللا مقامله كإزاللة
أق ّ َ
( ّ
أق يصلرف املا يف إزالة اخلبث أوالً ،وبعلد ْ
اخلبث؛ فالواج ْ
أق صلار فاقلد ًا لللت
يتيمم لصلواته.
ّ

184

(السابع) :ضي الوقت ىلن قصيل املا أو اسلتعتله بحيلث للو توضلأ لوقعلت

الصال ك ّللا أو بعضلا خارج وقتلا.
وتوضلأ
(مسألة :)1إكا كاق الوضو حرجي ًا أو ضللرري ًا ال يبللغ مرتبلة احلرملة
ّ
التيمم خلوف العط
يتيمم؛ حنِ َم
ّ
بصحة وضومه ،وكذا لو وج ىلليه ّ
املن َّلف ومل ّ
التليمم
ىل نفسه أو ىل غريه ،وإكا بلغ الضلرر مرتبة احلرمة َبط َل وضوؤه ووظيفته
ّ
فقط.
ٍ
لعذر كالغفلة أو النسللياق وتوضلأ
(مسألة :)2إكا ترك التيمم يف املوارة املذكور
صح وضوؤه ،وكذا لو تركه جل ً
حمرمل ًا يف
َّ
ال بوجو التيمم َّإال أق ينلوق الوضلو َّ
حقه ،وإكا ترك التيمم ىلند ضي الوقت وتوضأ وقصد به القربة املطلقلة ةوق األملر
الفعيل بالوضو حنم بصحة وضومه.
 [ ...كتاب الطهارة ]...

*****
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الفصل الثاني :ما يصحّ التيمّمُ به
الرمل واملدر واحلجر وال ِّطني واحلىص وغريها اّا يصدق
ّ
التيمم بالرتا و ّ
يصح ّ
باجلص والنور قبل امحرتاق ،ومل فقلداق ملا ككِلر
يصح
ّ
ىلليه اسم األر  ،كت ّ
ٍ
حينئذ بالغبار املجتم ىل ال و أو الفراش أو ىللرف الدّ ابلة بشللرط نفضله
يتيمم
ومجعه ثم التيمم ىلليه يف حال اممنلاق َّ
وإال يتعلني التليمم بامليسلور املجتمل ىلل
ال و أو اللبد من الصوف أو ىلرف الدابة.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

كالرملاة والنبلات،
ّ ،

التيمم بت ال يصدق ىلليه اسلم األر
(مسألة :)1ال ّ
يصح ّ
واملعاةق م ل الفضة والذه وامللح والزرنيخ ِ
املتجملد ْ -
وإق
والقري  -وهو الزفت
ِّ
كاق أصله من األر

.

(مسألة :)2األحوط ترك التليمم بم لل العقيل والفلريوزج واخللزف واآلجلر
التيمم باملذكورات.
واجلص بعد االحرتاق ىلند ىلدم انحصار ما ّ
يصح ّ
التليمم بلاألر
(مسألة :)3إكا مل يتمنّن من
ّ

تليمم بغبارهلا ةوق غبلار اللدّ قي
ّ

ويتليمم بله ْ
تيمم بالوحل ْ
إق أمنلن،
بأق جي ّففه
ّ
التيمم بالغبار ّ
ونحوه ،وإكا ىلجز ىلن ّ
َّ
الصال بال طلور يف الوقت والقضلا
جل ْم بني ّ
وإال كاق فاقد ًا للطلورين ،وحنمه ا َ
خارجه ىل األحوط وجوب ًا.
(مسألة :)4إكا متنّن من إكابة ال لج والتوضؤ به وج َّ ،
وإال مسلح بله أىلضلا َ ه
ٍ
مسمى الغسلْ ،
التليمم
مجل َ بلني
نحو يتح ّق
ىل
مسمى الغسلل َ َ
ّ
وإق مل يتمنّن من ّ
ّ
واملسح به.
؛ َّإال ّ
أق األحوط االقتصار

يمم بمطل وجه األر
(مسألة :)5األقو جواز الت ّ
ىل الرتا إكا وجد بال َف ْر ٍق بني أقسامه من األبيض واألسوة واألْحر وغريها.
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تيمم به؛ وهي أمور:
 شـرائط ما ي َّ
التيمم بالرتا النجس .ومنهاْ :
أق ال ينلوق مغصلوب ًا.
منها :الطلار ؛ فال يسو
ّ
ومنهاْ :
أق ال ينوق اتزج ًا بت خيرجه ىلن اسم األر  ،وال بأس بله إكا صلدق اسلم
األر

ىلليه ىلرف ًا.

يتيمم به:
 مستحبات ما ّ
األولْ :
أق ينوق ىلليه غبار يعل باليد.
ّ
الثاينْ :
أق ينوق من ربى األر

وىلواليلا.

الثالث :نفض اليدين منه بعد الرض .
األولْ :
أق ينوق من ملابط األر
ّ

.

الثاينْ :
أق ينوق من ترا يو َطأ ومن ترا الطري .
الثالثْ :
بالرمل.
أق ينوق ّ
الرابعْ :
أق تنوق األر
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

تيمم به:
 مكروهات ما ي َّ

سبخة إكا مل يعلوها امللح وإال فال جيوز.
*****

187

الفصل الثالث :كيفيّة التيمّم وشـرائطه
ويعترب فيلا أمور:
األول :رض باطن اليدين مع ًا ةفع ًة واحد ً ىل األر
ّ

 ،فال ينفإ الوض ملن

ةوق الرض  ،وال الرض بأحدامها ،وال هبت ىل التعاق  ،وال الرض بظاهرمهلا
اختيار ًا.
الثاين :مسح اجلبلة واجلبينني؛ بل واحلاجبني ىل األقو  ،كت َّ
أق األقلو أيضل ًا
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وجو االبتدا باملسح من قصاص الشعر إىل طرف األنف األىلل بحيلث ينلوق
املسح من األىل إىل األسفل.
الثالث :مسح متام ظاهر النف اليمنى من الزند إىل أطراف األصاب بباطن اليلد
ثم مسح متام ظاهر اليسلر بباطن اليمنى كذلك.
اليسلر ّ
ّ
وجي املسح ىل بشلر اجلبلة ،فال ينفإ املسح ىلل ّ
املتلديل ىلليللا بلل
الشلعر
جي رفعه .نعم ،الشعر النابت ىل اجلبلة كاجلبلة فيجزئ مسحه.
ٍ
نحلو
(مسألة :)1ال جي املسح بلتتم النفلني بلل ينفلإ املسلح ببعضللت ىلل
يستوىل اجلبلة واجلبينني.
(مسألة :)2ينتقل األمر بالرض واملسح إىل ظاهر النفني إكا ّ
تعذر بباطنلت.
(مسألة :)3إكا كاق باطنلت متنجس ًا بنجاسة غري مّسية للمالقإ جلاز الضللر
ٍ
حينئذ إىل الرض واملسح بظاهرمها.
واملسح به وال ينتقل األمر
(مسألة :)4إكا كاق ىل اجلبلة أو اجلبني أو ظاهر الن ّفني حامل فإكا أمنلن رفعله
َو َج َ َّ ،
وإال مسح ىل احلامل ،وإكا كاق ىل باطن املاسح حامل احتاط بلاجلم بلني
الرض واملسح بظاهر النفني وباطنلت.
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(مسألة :)5ال تنفإ الرضبة الواحد للوجله واليلدين يف ٍّ
التليمم بلدل
كلل ملن
ّ
الوضو والغسل ،بل جي التعلدة يف غسلل غلري اجلنابلة ،فملر للغسلل وأخلر
للوضو  ،وكيف ّية التعدّ ة ْ
ثلم يضللر بيديله
بأق يرض رضب ًة للوجه والن ّفني معل ًا َّ
ثلم ظلاهر
ثاني ًة ويمسح هبت يديه ،فيبدأ بمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسللر  ،وملن ّ
اليسلر بباطن اليمنى.
التيمم بدالً ىلن غسل اجلنابة يغنإ ىلن الوضو كغسل اجلنابلة .وأ ّملا
(مسألةّ :)6
إق متنّن من املا َّ
التيمم بدالً ىلن سامر األغسال فيحتاج إىل الوضو ْ
تليمم ثانيل ًا
وإال ّ
ّ
وتليمم ىللن الغسلل ،وأ ّملا للو
بدالً ىلنه ،ولو متنّن من الوضو ةوق الغسل أتى به
ّ
متنّن من الغسل لغري اجلنابة أتى به وهو ال يغنإ ىلن الوضو بل جيل معله التليمم
التيمم:
 شـرائط ّ
التليمم قربل ًة إىل اهلل تعلاىل
األول :النية كت تقلدّ َم يف الوضلو  ،وهلإ القصلد إىل
ّ
مقارن ًة لرض اليدين ىل األر

 [ ...كتاب الطهارة ]...

ىلند العجز ىلن املا .

.

الثاين :املبارش ىلند متنّنه منلا.
الثالث :املواال وىلدم الفصل بني أفعال التيمم أزيد من املتعارف.
تيممه.
الرابع :الرتتي بني أىلضا
التيمم كت تقدّ م ،فلو خالفه ىلمد ًا َبط َل ّ
ّ
ّ
اخلامس :االبتدا باملسح من األىل إىل األسفل.
التيمم.
السادس :طلار املاسح واملمسوح من أىلضا
ّ
ّ
السابع :ىلدم وجوة احلامل بني املاسح واملمسوح ،فلو كلاق متخلت ًت نلزع اخللاتم
ّ
حال التيمم.
تعّست بعض شلرامط التيمم سلقط اىلتبلاره ،ووجل امليسلور
(مسألة :)1إكا ّ
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منلا.
(مسألة :)2األقطل بإحلد اليلدين ينتفلإ بضللر األخلر ىلل األر
ويمسح هبا جبلتَه ،ثم يمسح ظلرها باألر

،

 ،واألحوط املسح بذراىله أيض ًا .وأ ّملا

األقط بنلتا اليدين فيمسح بجبلته ىل األر

م املسح بالذراىلني ىل األحلوط

وجوب ًا.
يمم ،وإكا للزم
(مسألة :)3إكا كانت ىل بعض األىلضا جبري وجبت إزالتلا للت ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

تيمم معلا.
من كلك مش ّقة ّ

ييممله غلريه ْ
بلأق يضلل ِر بيلدي العلاجز ىلل
(مسألة :)4العاجز ىلن التليمم ّ
ِ
األر  ،ثم يمسح هبت م اممناقَّ ،
املبارش بيلدي نفسله ىلل األر
وإال يرض
ويمسح هبت جبلة العاجز وك ّفيه.
(مسألة :)5إكا كاق الرتا يف إنا مغصو ٍ مل جيز الرض ىلليه.
التليمم إباحلة الفضلا اللذي يقل فيله التليمم ىلل
صلحة
(مسألة :)6يعترب يف
ّ
ّ
األحوط وجوب ًا.
(مسألة :)7يعترب يف مسح اجلبلة واليدين إمرار املاسح ىل املمسوح ،فال اىلتبلار
بصحته.
مرض
ّ
ّ
بجر املمسوح قت املاسح .نعم ،احلركة اليسري يف املمسوح غري ّ
ٍ
التيمم ْ
(مسألة :)8إكا ّ
فإق كاق بعد الفلرا مل يلتفلت إىل شلنّه،
شك يف جز من ّ
ْ
وإق كاق قبل الفرا وبعد التجاوز ىلن حم ّله مل يلتفت أيض ًا ،وإكا كاق شلنّه يف اجللز
األخري ،ومل يدخل يف ٍ
كالصال ونحوها وجل االلتفلات إليله مل
أمر مرت ّت ىلليه ّ
بقا املواال ىل األحوط.
*****
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الفصل الرابع :أحكام التيمّم
التليمم للصلال  ،وجيلوز
إكا ضاق وقت الصال  ،ومل يتمنّن من املا وج ىلليه
ّ
األصح .فإكا متنّن بعلد
امتياق به يف سعته م اليأس من التمنّن يف متام الوقت ىل
ّ
الصال وجبت ىلليه امىلاة ىل األحوط ،وأ ّما إكا ىلجز ىلن املا قبل ةخول وقلت
ّ
التيمم هلا.
الصال ؛ فال جيوز ّ
ثم متنّن من املا ْ ،
الصلال
فإق كاق كللك قبلل الشللروع يف ّ
تيمم ّ
(مسألة :)1إكا ّ
الصلال ْ ،
حنم ببطالنه ووج ىلليله الوضلو ْ ،
فلإق كلاق قبلل
وإق كلاق يف أثنلا ّ
تيممله أيضل ًا ،وأ ّملا إكا كلاق بعلده
الركعة األوىل حنلم بلبطالق ّ
الدخول يف ركوع ّ
ألجللا إكا متنّن من استعتل املا أثنا ها.
تيمم اجلن بدالً من غسل اجلنابة باحلدم األصلغر كلالنوم
(مسألة :)2ينتقض ّ
ضلم الوضلو إليله ْ
وإق كلاق كللك
والبول ،وجي
التيمم بعد كلك ،وال حيتاج إىل ّ
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

التليمم
الصلال فيبطلل
صحت صالته .وأ ّما سامر األىلتل املشلروطة بالطلار غري ّ
ّ
ّ

تيمم بدالً ىلن احلدم األكرب غري اجلنابة وأحدم باألصغر وجل
مستحب ًا ،وأ ّما إكا ّ
ْ
مرتني إحدامها بدالً ىلن الغسل وثانيلت بدالً ىلن الوضو إكا مل يتمنّن ملن
يتيمم ّ
أق ّ
الوضو َّ ،
التيمم البديل ىلن الغسل.
ضم الوضو إىل ّ
تعني ّ
وإال ّ
التيمم بدالً من الوضو ينتقض ّ
بنلل ملا يلنقض الوضلو  ،كلت أنّله
(مسألةّ :)3
والتيمم بدالً ىلن الغسل ينلتقض بلت يلنقض الغسلل
ينتقض بالتمنّن من التوضؤ،
ّ
ومس امليت.
كاجلنابة واحليض ّ
(مسألة :)4إكا كاق ىلنده ما ينفإ للوضو أو الغسلل وةخلل ىلليله الوقلت؛ مل
جيز له إراقته ،فلو أراقه أثم ووج ىلليه التيمم م اليأس من املا .
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ثم متنّن ملن امللا
التيمم بذلكّ ،
(مسألة :)5إكا أراق ما الوضو  ،ووج ىلليه ّ
فإق كاق يف الوقت أىلاةْ ،
الصال ؛ ْ
وإق كاق خارج الوقت مل جي ىلليه القضا .
بعد ّ
(مسألة :)6إكا كاق ىل وضو ةاخل الوقلت؛ مل جيلز لله نقضله إكا ىلللم بعلدم
ٍ
حينئذ وأجزأه ىلن الواج .
التيمم
التمنّن من املا َّإال أنّه إكا نقضه وج ىلليه ّ
ثلم وجلد ملا ً ينفلإ
مرتني ىللن الغسلل وىللن الوضلو ّ ،
تيمم ّ
(مسألة :)7إكا ّ
تيممه بدالً من الوضلو  ،وإكا وجلد ملا ً ينفلإ لغسلله؛ انلتقض
لوضومه؛ انتقض ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

التليمم بن ّيلة البلديل ىللن
ثم لو افتقد املا بعد وجدانه أىللاة
ّ
تيممه بدالً من الغسلّ ،
ّ
الغسل؛ إكا كاق ما وجده كافي ًا له ،وبن ّية البدل ىلن الوضو  ،إكا كاق ما وجلده كافيل ًا
له.
تليمم لصلال الظللر  -مل ً
ال -
تيمم املحدم لغاية مع َّينة كلت إكا ّ
(مسألة :)8إكا ّ
جازت له ّ
وملس اآليلات القرآنيلة،
كل غاية من غايات الطلار كلدخول املسلاجد
ّ
الصلال التلإ ضلاق
التيمم لضي الوقت،
فيصح بله خصلوص ّ
ّ
ويست نى من كلك ّ
وقتلا ةوق غريها من الغايات.
(مسألة :)9إكا وجبت ىل املنلف أغسال متعلدّ ة ومل يلتمنّن ملن امللا أجلزأه
تيم ام واحدا ىلن اجلمي ْ ،
فإق كاق من مجلتللا غسلل اجلنابلة مل حيلتج إىل الوضلو أو
ّ
التيمم بدالً ىلنهَّ ،
ضم إليه الوضو أو التيمم بدالً ىلنه.
وإال ّ
ّ
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املقصد السادس :الطهارة من اخلبث
وفيه فصول

النجاسة هإ ما يعتربه الشارع قذار ً وخباث ًة ،ويأمر بغسللا وإزالتللا ،والتجنل
ويعرب ىلنلا باخلبث ،وهإ ىلشلر أقسام:
ىلنلا يف ّ
الصال أو يف غريها من املقاماتّ ،
ٍ
األول والثاين :البول والغامط من ّ
حيلواق ال يؤكلل حلمله ،إنسلان ًا أو غلريه،
كلل
ّ
بحري ًا أو بري ًا ،صغري ًا أو كبري ًاْ ،
بقو ٍ و َة ْفل ٍ
إق كاق له ة ام سامل ،أي جيري يف العروق ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

الفصل األول :النجاسات

صنف لله
املحرمة التإ ال نفس هلا فلإ صنفاق:
ا
ويشخ إكا فريت ،وأما احليوانات َّ
املحرمة واحليات والتتسيح والضفاةع وما شاكللا ،وهلذه األحلوط
حلم كاألستك َّ
ا
وصلنف ال حللم لله كاخلنفسلا والرباغيلث
وجوب ًا فيلا امجتنا ىللن فضلالاا،
ا
والذبا والنحل والنمل والرصاصري وغريها ،فلذه فضالاا طلاهر  ،وكلذلك ملا
يؤكل حلمه من احليوانات كاألغنام واألبقار والدجاج ّ
فإق بوهلا ورجيعللا طلاهراق
ْ
وإق كانت هلا نفس ساملة.
(مسألة :)1الطيور املأكولة اللحم كاحلتم والعصلافري ،بوهللا وكرقللا طلاهراق،
193

وأما الطيور غري مأكولة اللحم ،كالباز واخل َّفاش والطاووس وغريها ،فبوهلا وكرقللا
نجساق.
(مسألة :)2األحوط وجوب ًا االجتنا ىللن بلول ورجيل ِّ
كلل حيلواق ش َّ
لك يف
تبلني باألملارات أنَّله ملأكول
حليته أو حرمته ،قبل الفحص ىلنه ملعرفة حقيقته ،فإق َّ
يتبني كلك فاألحوط االجتنا ىلنلت ،وكذا لو ّ
شك
اللحم ،حنم بطلارات؛ وإق مل َّ
يف ّ
أق له نفس ساملة أم ال.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)3ال فرق يف نجاسة البول والغامط بني ما إكا خرجا من خمرجلت املعتلاة
أو من غريه م صدق امسم ىلليلت.
ٍ
ٍ
حيواق كي ٍ
املنإ من ّ
حمرمله.
كل
نفس ساملة ،سوا كاق حم َّللل األكلل أو ّ
الثالثّ :
حللم
طاهر إكا مل ينن للحيلواق حللم ،وأ َّملا ملا لله ا
منإ ما ليس له نفس ساملة ا
نعمّ ،
جس ىل األحوط.
فن ا
الرابع :امليتة من ّ
حمرمه ،وكلذا
كل حيواق له نفس ساملة سوا كاق حم َّلل األكل أو ّ
أجزاؤها املبانة منلا.
(مسألة :)4األجزا التإ ال ق ّللا احليا من ميتة احليواق الطلاهر طلاهر ؛ سلوا
كالصوف َّ
والشعر والوبر والعظم والقرق واملنقلار
حمرمه ّ
كاق احليواق حم ّلل األكل أو ّ
ٍ
والظفر واملخل والري والظلف  -وهو ظفر ّ
رت  -والسل ِّن ،وهنلذا
كل حيواق جي َّ
البيضة من الدجاجة أو احلتمة إكا اكتست القّش األىل  -وهو القّشل املتصلل -
فلنجس ىلل
املحلرم األكلل
ىل األقو  ،وأما بيض الدجاجلة اجلالللة واحليلواق
ا
َّ
األقو أيض ًا ،من ةوق ٍ
بلاجلز أو بلالنتف أو
فرق يف املذكورات بني أخذها من امليتلة
ّ
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بغريمها ،نعم ،املنتوف جي غسله من رطوبات امليتلة ،وأملا األنفحلة ملن احليلواق
حالل األكل فطاهر  ،لنن جي غسل ظاهرها فيت لو أ ِخذت من غري املذكّى ،وأ َّملا

يتنجس
اللبن يف ّ
نجس ىل األقو  ،فإنَّه ّ
الرضع من ميتة احليواق املأكول اللحم فلو ا
بمالقا الرضع النجس ،وأ ّما ميتة احليواق النجس كالنلل واخلنزيلر فلال يسلت نى
منلا َش من املذكورات.
احلإ يف حنم امليتة ،وأ َّما ال آليل  -وهإ نتلو
(مسألة :)5اجلز املباق من احليواق ّ
صلبة تتجم ىل اجللد  -والب ور التإ تعلو الشلفة والقلروح ونحوهلا ىلنلد اللرب
باحللك ،حمنلوم بالطللار ْ
ّ
وإق انفصلل ىللن
وقشور اجلر وما ينفصل ىلن البدق
احلإ.
ّ
السمك والوز والعقر وغريهلا اّلا لليس لله نفلس سلاملة:
(مسألة :)6ميتة ّ
طاهر .
(مسألة :)8السقط قبل ولوج اللروح ،والفلرك يف البيضلة ،واملضلغة واملشلليمة
الّسي يف القلاموس
وقطعة اللحم التإ خترج م الطفل حال الوض  -وهإ احلبل
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

(مسألة :)7املراة بامليتة هو احليواق الذي زهقت روحه بغري كبح شلرىلإ.

الطبإ  -حمنو ام بالنجاسة ىل األقو .
ّ
(مسألة :)9حينَم بطلار وحلية ّ
كل ما يؤخذ من يلد املسللمني الشليعة فقلط أو
والشحم واجللد ،حتى ْ
وإق ّ
سوقلم من اللحم ّ
شلك يف تذكيلة حيوانله ،بشللرط أق
الشيعإ هو الذابح ،بل وكذا لو ىللم بسب يد النلافر ىلليله إكا احتملل
ينوق املسلم
ّ
احتتالً معتد ًا به ّ
الشيعإ قد أحرز تذكيته ىل الوجه الشلرىلإ ،وكذلك ما
أق املسلم
ّ
صن يف بالة الشيعة كإيراق والعراق واألماكن التلإ يتنلاثر فيللا الشليعة حفظللم
املوىل ورىلاهم ،أو وجد مطروح ًا ىل أرضلم ْ
إق كلاق ىلليله أثلر االسلتعتل ملنلم
ّ
والسمن واللبن.
الدال ىل تذكيته م ل أواي املا
ّ
لسلمن
(مسألة :)10ما أخذ من أيدي النفار من اللحوم واجللوة وظلروف امللا وا ّ
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الشيعإ ىلليلا؛ واملراة من سلب يلده
واللبن حمنوم بالنجاسة َّإال إكا ىللم سب يد املسلم
ّ
الشليعإ وال يلراة منله التقلدم بامسلتعتل فقلط،
هو أق تنوق مذكَّا ومصنوىلة ىلنلد
ّ
فاألول هو املطلو ىلندنا ألنّه ّ
يدل ىل كوّنا مأخوك من َ
املذكَّى شلرىل ًا.
ٍ
اخلامس :الدّ م من ّ
نفس سامل اة ،بال َف ْر ٍق يف كلك بني امنساق وغلري
كل حيواق له ا

وحمرمه ،صغري ًا كاق أو كبري ًا ،قلي ً
ال أو ك ري ًا.
امنساق ،وال بني املح َّلل أكله ّ
السلمك كي
(مسألة :)11ةم احليواق الذي لليس لله نفلس سلاملة
طلاهر كلدم ّ
ا
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الفلس والربغوم والقمل ونحوها ،واألحوط وجوب ًا االجتنا ىلن الصنف ال لاي
من احليواق الذي ال نفس ساملة له م كونه كا حلل ٍم كاحل َّيلة واللوزع بشلتى أقسلامه
واملحرملة
والضفدع والتمساح ،واألحوط االجتنا ىلن ةم األسلتك غلري امللذكَّا
َّ
باألصل وهإ التإ ال فلس هلا.
(مسألة :)12الدّ م املتخ ِّلف يف الذبيحة بعد خروج املقدار املتعارف منللا باللذبح
لاهر بشلللرط ْ
أق ال
سللوا كللاق يف العللروق أو يف اللحللم أو يف القلل أو النبللد ،طل ا
ٍ
بنجاسة خارجية ،ولو َّ
التنجس بنى ىل الطلار  ،نعم ،إكا رجل ةم
يتنجس
شك يف ُّ
ّ
ىللو ،كاق نجس ًا.
املذبح إىل اجلوف لر ِّة النفس أو لنوق رأس الذبيحة يف ٍّ
(مسألة :)13الدم اخلارج من غري امنساق واحليواق كالذي ِ
وجدَ قت األحجار
ىلند شلاة موالنا اممام احلسني (صلوات اهلل ىلليه وأرواحنا فلداه) أو النلازل ملن
الست آي ًة أو اخلارج من الشجر  -كالذي يتنلرر خروجله ّ
كلل ىللام ملن شلجر يف
تنونه من احليواق -؛ حمنو ام بالطلار .
إحد قر قزوين يف إيراق  -اا ال ينوق ُّ
ٍ
ٍ
نجس ىل األقو .
(مسألة :)14ةم العلقة املستحيلة من نطفة إنساق أو حيواق ا
(مسألة :)15الدّ م الذي ير يف ال و ونحوه ،إكا ّ
شلك يف أنّله ملن حيلواق لله
نفس ساملة أو ال؛ بنى ىل الطلار .
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(مسألة :)16الدم الذي يوجلد يف صلفار البيضلة نجلس فلال جيلوز أكلله ىلل
وينجس ما حوله إكا مل ينن مغ َّلف ًا بجلد رقيقة ،وأما إكا كاق مغ َّلف ًا بجللد
األقو ِّ ،
ينجس الصفار ،فض ً
ال ىلن البيا
فال ِّ

إال إكا متزقت اجللد .

حل ْلل ِ
ملنجس
نجلس يف نفسله ِّ
ا
(مسألة :)17الدّ م الذي يوجد يف احللي ىلند ا َ
ل ّلبن اخلارج من الرضع.
(مسألة :)18املام األصفر الذي خيرج من اجلرح أو الد ّمل ،إكا ّ
شلك يف أنّله ة ام
ا
أو ال؛ حنم بطلارته ،وأ ّما إكا خرج مام ً
إشنال ،واألقو نجاسلته
ال إىل الزهر ،ففيه
ألنه ما اجلرح خيالطه ة ام يسري ،وكذا ما خيرج من اجلسد ىلند ّ
احلك من الرطوبلة إكا
َّ
قيح.
شك من جلة الظلمة أنَّه ة ام أم ا
(مسألة :)19الدّ م اخلارج ملن بلني األسلناق نجلس وحيلرم بلعله اختيلار ًا ،وإكا
ملون ًا ،جاز بلعه َّ
وإال فلال ،وال
اضمحل يف الري بحيث ال يشعر بطعمه أو ال ينوق َّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

ّ
شك يف ّأّنا ةم أو ما أصفر فإنّه حمنوم بالطلار بعد الفحص ىلنه ال قبله ،وكلذا إكا

َ
جي تطلري الفم باملضمضة أو غريها ْ
أحوط ،نعم لو ةخل ملن اخللارج ة ام
وإق كاق
إىل الفم فاستللك ،فاألحوط االجتنلا ىلنله ،واألوىل غسلل الفلم باملضمضلة أو
نحوها كالغمس يف النر أو وصل الفم بت األنبو املعتصم.
والســابع :النل ل واخلنزيللر الربيللاق بجمي ل أجللزاملت وفضللالات
الســادس ّ
ّ
ورطوباات من ةوق َف ْر ٍق يف كلك بني النال السامبة واملع ّلمة.
(مسألة :)20النل واخلنزير البحرياق طاهراق.
(مسألةّ :)21
كل حيواق  -ىلل اخلتالف أنواىلله وأقسلامه  -طلاهر كال علل
والعقر والفأر ونحوهاَّ ،إال ما خرج بالدّ ليل كالنل واخلنزير.
الثامنُّ :
مسنِ ٍر مام ٍ باألصالة ،حتى ْ
وإق صار جامد ًا بلالعر  ،ةوق املسلنر
كل ْ
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اجلامد باألصل كاحلشيشلة ْ
وإق ىللر

ىلليللا امليعلاق بلالعالج ،واملسلنر اجلاملد

باألصل واملام باألصالة يف حرمة االستعتل سوا .
(مسألة :)22األسربتو املتَّخذ من األخشا ونحوها طاهر.
(مسألة :)23العصري العنبإ إكا غ بالنار أو بغريها كالشمس أو نل َّ بنفسله ومل
يذه ثل اه ،حيرم رشبه وهو نجس ىل األقو  ،فإكا كه ثل اه وبقإ ال لث صلار
حالالً.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)24يشرتط يف حلية وطللار العصلري العنبلإ ْ
أق ينلوق كهلا ثل يله
مستند ًا إىل النار فقط ىل األحوط وجوب ًا.
(مسألة :)25ال فرق يف احلرمة بالغلياق بني العصلري ونفلس العنل  ،فلإكا غل
عرص.
نفس العن حرم حتى لو مل ي َ
(مسألة :)26االحوط امجتنا ىلن العصري الزبيبإ والتمري إكا غليلا بالنلار أو
غريها ،وال مان من وض الزبي والتمر يف املطبوخات.
التاسع :الفقاع وهو رشا خاص مت ا
َّخذ من ّ
ويسمى (البري ) ،ويشرتط
الشعري،
ّ
فيه النشي

سمإ فقاىل ًا ملا يرتف يف رأسله ملن الزبلد ،وصلفته أق
والغلياق ،من هنا ِّ

ينق الشعري مد طويلة حتى يلن َّ أو يغليل بنفسله أو بالنلار ،وهلو نجلس وحلرام
كللاخلمر ،وللليس مللن الفقللاع مللا الشللعري الللذي يصللفه األطبللا لللبعض املللرىض
ويستعملونه لعالجلم ،وصفته أق ينقل الشلعري ملد وجيلز بحيلث ال يصلل إىل
مرحلة الن ّ أو الغلياق ،فلو ن َّ أو غ  ،حرم حتى يذه ثل لاه ،واألحلوط أق ال
ثم يوض ىل النار إىل أق يذه ثل اه.
ينْ َق مد وجيز بل يغسل الشعري جيد ًا َّ
بدين َّ ٍ
ال أو يدين ٍ
العارش :النافر وهو َمن ال يدين ٍ
بدين أص ً
معني ولننَّله ال يلدين
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بامسللالم ،أو يللدين بامسللالم ولننّلله جيحللد مللا يعلللم أ ّنلله رضوري مللن الللدّ ين

امسالمإ ،وال يشلرتط يف جحلده رجوىلله إىل إننلار الرسلالة أو املعلاة أو إننلار
إق جمرة اجلحوة ٍ
كاف يف إثبات النفر بح ِّ صاحبه ،بال فلرق يف كللك
األلوهية ،بل َّ ّ
بني املرتدّ والنافر األصيل والذمإ واخلوارج والغال والنواص وهلم ىلاملة فلرق
املخالفني التاركني ألىلظم رضور ةين َّية وهلإ إماملة وواليلة أهلل بيلت العصلمة
والطلار

املطللر  ،وقلد وضلحنا يف بح نلا
املنصوص ىلليلا يف النتا والسنَّة َّ

أىللم ملن أق
"معنى
الناصبإ وحرمة التزاوج معه" مفلوم النص والعلداو وأنَّله ّ
ّ

ينوق معلن ًا ببغضلم (صلوات ريب ىلليلم) بس ٍّ أو ٍ
لعن أو إهانة لقبورهم املقدَّ سلة
ٍ
لواحد منلم رصحي ًا أو
وما شاكله بل هو َم ْن ىل ِر َفت منه العداو ألهل البيت أو
لزوم ًا كنراهة ككرهم ونّش معارفلم وفقللم وىللوملم وامىلرا ىلن فضلامللم
لشيعتلم وحمبيلم ألجلل تشل ُّيعلم وحمبلتلم صللوات اهلل تعلاىل ىللليلم ولعلن اهلل
ظامليلم ،ويلح هبم فرق الواقفية من الشيعة.

 [ ...كتاب الطهارة ]...

ومنلاقبلم ومعللاجزهم وكراملاام وظالمللاام وتقلديم غللريهم ىللليلم والللبغض

(مسألة :)27األقو َّ
نجس نجاسة كاتية بجمي بدنله،
أق النافر بجمي أقسامه ا
حتى الظفر والعظم والشعر وسامر رطوباته وأجزامه.
(مسألة :)28الن ّفار النتابيوق  -وهم الذين ينتموق إىل أةياق منسوخة بامسالم
كاليلوة والنصار واملجوس  -نجسوق ماة َّي ًا وروح َّي ًا ،فاألقو وجو تطلري ملا
يمسونه برطوبة إكا كاق قاب ً
ال للتطلري وإال وج اجتنابه.
نجس ،سوا خرج حني اجلتع أو بعده ملن
(مسألةَ :)29ىل َرق اجلن من احلرام ا
الرجل واملرأ  ،وسوا كاق من الزنا أو غريه كوطإ البليملة أو امسلتمنا أو وطلإ
احلامض ونحوها اا حرمته كاتية ،وال يص ّ يف ثو أصابه كلك ىل األقو .
*****
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل الثاني :تسرية النجاسة إلى مالقيها
نجس جس ًت طاهر ًا فال يتنجس الطاهرَّ ،إال إكا كانلت يف أحلدمها
إكا القى
جسم ا
ا
أو كليلت رطوبة مّس ّية ،فيحنَم بنجاسة الطاهر باملالقا  ،فإكا كانا يابسلني أو نلديني
بنداو غري مّسية مل يتنجس الطاهر بمالقا اللنجس ،فامللدار ىلل وجلوة الرطوبلة
املّسية بال فرق يف كلك بلني امليعلاق وغلريه ،فللو كلاق أحلدمها مامعل ًا بلال رطوبلة
جاف؛ مل يتنجس.
كالذه والفضة املذابني والقاه َش متنجس ا
(مسألة :)1يشرتط يف

اية النجاسة يف املامعات ىلدم تداف املام إىل النجاسلة،

فض ً
ال ىلت يف امبري  ،فالنجس هو موضل مالقاتله لللنجس فقلط ،وأ َّملا للو كلاق
التداف من األسفل إىل األىل كت النافور ونحوها فال جيري ىلليله ملا جلر ىلل
ا
إشنال ومن كت ككرنا كلك يف املسألة الساةسة ملن الفصلل ال اللث
األول ،بل فيه

 [ ...كتاب الطهارة ]...

َّ
اختصت النجاسة بموضل املالقلا فقلط ،وال تسللري إىل ملا اتصلل بله ملن
وإال
ّ
األجزا  ،فلو ص َّ املا من امبري ىل َش نجس مل ِ
تّس النجاسة إىل ىلملوة امللا ،

من املا الراكد.
ويشرتط أيض ًا يف

اية النجاسة يف املامعات ىللدم كلوق امللام غليظل ًا كاللدّ بس

اختصت النجاسة بموض املالقا فقط ،وال تّسلي إىل متلام أجزامله،
ونحوه ،وإ َّال
ّ
وكذلك احلنم يف اللبن فالغلظة مانعة من الّسياق ،وهذا بخالف ما للو كلاق امللام
رقيق ًاّ ،
فلإق النجاسلة تّسلي إىل متلام أجزامله بمالقلا اللنجس كالسلمن والعسلل
والدّ بس ىلند كوباّنت كت يف أيام الصيف ةوق أيام الشتا .
(مسألة :)2املدار يف الغلظة والرقة هو ّ
أق املام إكا كاق بحيث لو أخلذ منله َش ا
بقإ منانه خالي ًا حني األخذ ،وإق امتل بعد كلك فلو غليظ ،وأ ّملا إكا املتل منانله
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حني األخذ فلو رقي .
والرقة؛ بنى ىلل الطللار  ،وكلذلك للو ّ
(مسألة :)3لو ّ
شلك يف
شك يف الغلظة ّ
الّساية وىلدملا.
(مسألة :)4اجلوامد من األجسام كبدق امنساق أو البطليخ واخليلار والباكنجلاق
تنجس موض مالقا النجاسة فقط،
ونحوها إكا القتلا النجاسة م الرطوبة املّسية ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وال تّسي النجاسة إىل األجزا املجاور له ،حتى لو كانت الرطوبلة مسلتوىلبة متلام
ٍ
اجلسمَّ ،إال ْ
حينئلذ يوجل تنجليس
أق جيري املا املتنجس إىل املوض اآلخر ،فإنّله
كلك املوض أيض ًا.
(مسألة :)5الفراش أو اللحلاف  -مل ً
ال  -املوضلوىلاق ىلل أر
يتنجساق بمجرة

اية رطوبلة األر

متنجسلة ال

إلليلت ْ
وإق ثقلال بلذلك ،وكلذلك جلدراق

املسجد املجاور ملوض متنجس ،كالننيف ونحلوهّ ،
فلإق الرطوبلة السلارية إليله ال
توج تنجسه.
ينجس ما يالقيه م الرطوبة املّسلية كلالنجس،
(مسألة :)6األقو أق املتنجس ّ
فرق يف كلك بني املتنجس بالواسطة أو بال واسطة ،وبال ٍ
بال ٍ
فرق بني املام واجلامد،
أو الرط واجلاف.
(مسألة :)7املأخوك من أيلدي الن ّفلار ملن اجلواملد واملامعلات كلاللبن واخلبلز
والعسل وغريها حمنوم بالنجاسة إكا ملسوه بأيدهيم م الرطوبة املّسل َّية ،وأملا ملا مل
يبارشوه بأيدهيم  -كت يف الصناىلات احلدي ة بواسطة املاكينات املتطور التإ يراىللى
فيلا ىلدم ااسة منتوجااا باأليدي  -فال بأس به إكا اطملأق إليله املن َّللف َّ
وإال فلال
جيللوز تناوهلللا ،وكللذا احلنللم بالنجاسللة يف األشلليا التللإ يسللتعملوّنا ويبارشوّنللا
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كأثواهبم وأوانيلم وفرشلم ،هلذا ك ُّلله يف غلري اللحلوم ،وأ ّملا اللحلوم فقلد تقلدّ م

حنملا.
(مسألة :)8ت بت النجاسة بالعلم وامطمئناق ،وشلاة البينة ،وإخبلار كي اليلد،
بل إخبار مطل ال قة ،فض ً
ال ىلن العدل.
(مسألة :)9ال ت بت النجاسة بالظ ّن هبا ،كت ال اىلتبار باطمئناق الوسواس ،إال إكا
كاق اطمئنانه موافق ًا للوجه املتعارف ىلليه بني املؤمنني.
*****

 [ ...كتاب الطهارة ]...
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الفصل الثالث :أحكام النجاسة
ال جيوز أكل النجس أو رشبه ،وجيوز االنتفاع به يف ملا ال يشلرتط فيله الطللار ،
وكذلك املتنجس.
الصال  ،واجبة أو مندوبة ،وأجزاملا املنسللية ،طللار
صحة ّ
(مسألة :)1تعترب يف ّ

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ّ
املصيل وتوابعه من َشعره وأظفاره ونحومها ،وكذا تعترب طلار لباسله ملن ةوق
بدق
ٍ
املصيل إيت ً ْ
ّ
إق كلاق ملتفل ًا
فرق بني الساتر وغريه ،ويف حنمه الغطا الذي يتغ ّطى به
يصيل فيه ،والطواف يف كللك كالصلال ملن ةوق ٍ
ٍ
نحو يصدق أنّه ّ
فلرق بلني
به ىل
الواج واملندو منه.
الصال طلار ّ
السجوة ،وهلو الشللإ اللذي
صحة ّ
(مسألة :)2يشرتط يف ّ
حمل ّ
ّ
مسمى وض اجلبلة ىلليه،
يسجد ىلليه
املصيل من ترا أو حجر أو خش  ،وينفإ ّ
السجوة ىل األقو .
كت يشرتط الطلار يف غريه من مواض ّ
(مسألة :)3أطراف العلم اممجايل بالنجاسة حنملا حنم النجس يف ىلدم جلواز
السجوة ىلليللا ،هلذا إكا كانلت األطلراف حمصلور ،
لبسلا يف ّ
الصال وىلدم جواز ّ
وأ ّما إكا مل تنن حمصور ً فال.
(مسألة :)4إكا ص ّ جاه ً
ال بالنجاسة حتّى فر من صلالته ،وبعلد الفلرا ىلللم
هبا؛ مل جت ىلليه إىلاةاا يف الوقت وال القضا خارجه.
الصال بوقوع بعضللا يف اللنجسْ ،
فلإق وسل الوقلت
(مسألة :)5لو ىللم أثنا ّ
لتطلري النجس وامتياق بالصال يف الطاهر؛ بطلت صلالته ،ووجل ْ
أق يسلتأنفلا،
الصال م الطلار حتى ىلن إةراك ركعة واحد ؛ ْ
ْ
فلإق متنّلن
وإق ضاق الوقت ىلن ّ
الصلال مل اللتحفظ ىلل
من تبديل النجس بالطاهر أو من تطلري النجس وهو يف ّ
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وأتم صالتهَّ ،
وإال صل ّ
الصال وواجبااا ،وىلدم لزوم املنايف للصال ؛ وج كلك ّ
فيهْ ،
وإق كاق القضا أحوط أيض ًا.
الصال ْ ،
فإق أمنن التبديل أو التطلري ىلل
(مسألة :)6لو ىلرضت النجاسة أثنا ّ
ٍ
وأتم صالته ،وال َش ىلليهْ ،
وإق مل يلتمنّن ملن
وجه ال ينايف الصال ؛ وج كلكّ ،
يلتم صلالته
كلك فم سعة الوقت يستأنف ّ
الصال م الطلار  ،وم ضي الوقلت ّ
إق مل يمننه نزع النجس ٍ
لربة أو لعدم األملن ملن النلاظرْ ،
وال َش ىلليه ْ
وإق أمننله
أتم صالته فيه أيض ًا.
النزع وانحصلر الساتر به ّ
(مسألة :)7إكا ىللم بالنجاسة ونسليلا وصل ّ فيللا ،وجبلت إىلاةالا يف الوقلت
وقضاؤها خارج الوقت بال فرق يف كلك بني إمناق التبديل وىلدمه ،وال بلني نلايس
طلر ثو َبه النجس وص ّ فيه ،ثم اننشلف بقلا النجاسلة فيله؛ ال
(مسألة :)8إكا ّ
جت ىلليه امىللاة وال القضلا  ،وكلذلك األملر للو ّ
شلك يف نجاسلته وبنلى ىلل

 [ ...كتاب الطهارة ]...

املوضوع ونايس احلنم ،وال بني ْ
الصال أو بعدها.
أق ينوق االلتفات أثنا ّ

تبلني
ثم تي ّقن بعد ّ
ثلم َّ
الصال أنّه كاق نجسل ًا ،أو شللدت الب ِّينلة بطلارتله ّ
الطلار ّ ،
اخلالف.
(مسألة :)9إكا تر ّةةت النجاسة بني ثوبني ومل ينلن ىلنلده ثلو طلاهر غريمهلا؛
يصيل يف ٍّ
وج ْ
أق ّ
الصلال فيله
ختلري بلني ّ
كل منلت ،وإكا كاق ىلنده ثو آخر طاهر ّ
وبني تنرار الصال يف ال وبني املشتبلني.
(مسألة :)10إكا ىللم بنجاسة ثوبه ومل جيد ثوب ًا طاهر ًا ومل يمننله تطللريهْ ،
فلإق مل
يمنن نزىله ٍ
لربة أو لعدم األمن من ناظر إليه؛ ص ّ فيله وال َش ىلليلهْ ،
وإق أمنلن
نزىله ص ّ فيه أيض ًاْ ،
الصال ىلاري ًا أحوط.
وإق كاق اجلم بينه وبني ّ
تنجس موض من بدنه وموض من ثوبه أو موضعاق ملن بدنله
(مسألة :)11إكا ّ
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ختلري بلني التطللريين ،إالّ ْ
أق تنلوق
أو من ثوبه وىلنده ما ينفإ لتطللري أحلدمها؛ ّ
النجاسة يف أحدمها أك ر من اآلخر؛ فيختار تطلري األك ر.
(مسألة :)12جت إزالة النجاسة ىلن املأكول وىلن ظروف األكلل والّشل إكا
استلزم إستعتهلا تنجيس املأكول واملّشو .
املتنجسلني ،حيلرم كلذلك
(مسألة :)13كت حيرم األكلل والّشل
النجسلني أو ِّ
ِّ
التسب ألكل الغري أو رشبه ،وكذا التسب الستعتله يف ما تشرتط فيه الطلار  ،فللو
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

أىلار أو باع شيئ ًا نجس ًا قلاب ً
ال للتطللري ،جيل امىللالم بنجاسلته ،وأملا إكا مل ينلن
بأق رأ َّ
السب يف إستعتله ْ
شخص مؤمن أو يّشبه أو ِّ
نجلس
يصيل فيه
أق ما يأكله
ا
ا
فال جي إىلالمه إ َّال إكا كاق يف إىلالمه أمهية ال يلرىض الشلارع بتفويتللا أو الوقلوع
فيلا كت لو رآه يتوضأ بت ٍ
ٍ
ٍ
متنجس يسب تنجيس املسجد احللرام والنعبلة
نجس أو
يف حال متسك بجدراّنا برطوبة وبطالق طوافه ،فتحرم ىلليله النسلا  ،وكلذلك للو
حمرم شللرىل ًا،
ملشلرفة فيؤةي التغاا ىلنه إىل تنجيسلا وهو َّ
كاق يف أحد املشاهد اال َّ
مسجد فينجسله أو ِ
ٍ
ٍ
ٍ
مللؤمن فيلوقعلم بمخالفلة
طلاهر
بيلت
وكذلك لو أنه ةخل إىل
الواق وبتنجيس أطعمتلم وأوانيلم ،ومن هذا القبيل ال جيوز ملن يبنإ ىلل طللار
املتنجس ْ
أق يتصلرف برطوبة يف املساجد وبيوت امللؤمنني للئال يلؤةي تصللرفه إىل
تنجيس املساجد وبيوت املؤمنني ،واألحوط امىلالم يف بقية احللاالت أيضل ًا حتلى
تلك التإ ال يرتت ىلليلا أمهية بنظر الشارع املقدَّ س.
(مسألة :)14ال جيوز سقإ املسنرات للطفال ،بل جيل رةىلللم ىلنللا ،وكلذا
سامر األىلياق النجسة وال فرق فيللا بلني كوّنلا مضللر هللم أو ال ،وكلذا ال جيلوز
إطعاملم املتنجسات ىل األقو .
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ضليف وبلارشه
(مسألة :)15إكا كاق موض ا من بيته أو فرشه نجس ًا ،فورة ىلليه
ا

بالرطوبة املّس َّية ،وج إىلالمه.
فتلنجس ىلنلده ،هلل
(مسألة :)16إكا استعار ظرف ًا أو فرش ًا أو غريمها من جلاره
ّ
جي ىلليه إىلالمه ىلند الر ّة؟ فيه وجلاق ،األقو وجو امىلالم لئال يصدق ىلليله
مفلوم التسبي ملن ةوق امىللالم ال سل َّيت فليت يسلتعمله املاللك الا تشلرتط فيله
الطلار .
*****

 [ ...كتاب الطهارة ]...
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الفصل الرابع :أحكام املساجد

حيرم تنجيس املسجد من ةوق ٍ
فرق يف كلك بني أر

املسلجد وجدرانله وبنامله

وفراشه وسامر آالته.
(مسألة :)1جي تطلري املسجد وما يرج إليه من أرضه وجدرانه وبنامه وغريها
إكا تنجست.
(مسألة :)2حيرم إةخلال النجاسلة املتعديلة  -أي التلإ تسلتلزم السللراية  -إىل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املسجد ،وكذلك النجاسة غري املتعدية إكا اسلتلزم هتلك حرملة املسلجد؛ كإةخلال
العذر وامليتة والنل فيه ،وال مان من إةخلال ملا ال يعتلد بله ملن النجاسلات يف
املسجد؛ لنونه تابع ًا للداخل ،كت إكا كلاق ىلل ثلو اللداخل أو بدنله نجلس ملن
القروح أو اجلروح أو غريمها.
(مسألة :)3جيلوز إةخلال املتلنجس إىل املسلجد إكا مل ينلن مشلتم ً
ال ىلل ىللني
النجاسة ومل يستلزم اهلتك.
(مسألة :)4إكا تنجس املسجد أو َش اا يرج إليه؛ وج تطلريه فلور ًا وحلرم
التأخري ،فلو ةخل املسجد للصال فوجد فيه نجاسة؛ وج تقلديم إزاللة النجاسلة
الصال ىلند سعة الوقت هلتَّ ،إال أنّه لو ىلىص ومل يزل النجاسلة وصل ّ
صلحت
ىل
ّ
ّ
صالته ْ
وإق أثم بتأخري إزالة النجاسة ،وإكا ضاق وقت الصال وج تقديم الصال
وتأخري امزالة.

ٍبإزام ِ
(مسألة :)5إكا توقف تطلري املسجد ىل بذل ملال ِ
له؛ وجل بذللهَّ ،إال ْ
أق

مضلر ًا بحاله.
ينوق
ّ
خيتص وجو إزاللة النجاسلة ملن املسلجد بملن صلار سلبب ًا يف
(مسألة :)6ال ّ
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تنجيسه ،بل هو واج ا كفامإْ ،
بعض سقط التنليف ىلن اآلخرين.
إق قام به ا
(مسألة :)7إكا ىلجز املنلف ىلن تطلري املسلجد؛ وجل ىلليله إىللالم الغلري إكا
احتمل حصول التطلري بإىلالمه.
(مسألة :)8إكا توقف تطلري املسجد ىل ختري مقدار منه؛ وج كلك إكا كلاق
مضللر ًا بلالوقف فلال جيل َّإال ْ
أق يوجلد بلاكل
يسري ًا ال يعتدّ به ،وأ ّما إكا كاق ك ري ًا
ّ
أي ضلرر ىل املسجد.
يعمره ومل يستلزم ّ
ّ
(مسألة :)9إكا توقف تطلري املسجد ىل تنجيس بعض املواضل الطلاهر منله؛
تنجس.
وج تطلريه وتطلري املحل الذي ّ
(مسألة :)10ال جيوز تنجيس املسجد الذي طرأ ىلليه اخللرا بحيلث ال يصليل
ملشللرفة والرضلامح
(مسألة :)11حيرم تنجيس املصحف الشلريف واملشاهد اال
َّ
املقدَّ سة والرتبة احلسينية وتربة الرسول

وسامر األمم ّة

حتى للو مل يسلتلزم

 [ ...كتاب الطهارة ]...

تنجس وج تطلريه.
فيه أحد ،ولو ّ

هتنلا ىل األقو  ،كت جي معه تطلريها إكا تنجست ،وال فرق فيلا بني الرضلايح
املقدَّ سة وما ىلليلا من ال يا وساير مواضعلا كالشباك والصلندوق والقلتش ىلل
الرضيح ،فلو تنجست الرتبلة احلسلينية  -ىلل صلاحبلا آالف السلالم والتحيلة -
النبلإ وآلله
وج إزالة النجاسة ىلنلا فور ًا ،كت جت إزالة النجاسلة ىللن تربلة قلرب
ّ
املطلرين صلوات اهلل ىلليلم أمجعني ،وال فرق يف الرتبة احلسينية بلني امللأخوك ملن
َّ
القرب الشللريف أو خارجله إكا وضلعت ىلليله بقصلد التلربك وامستشلفا  ،وكلذا
السبحة والرتبة املأخوك بقصد التربك ألجل الصال .
(مسألة :)12لو غص مسجد وجعل طريقل ًا أو بيتل ًا أو متجلر ًا مل جيلز تنجيسله
ووج تطلريه ىل األقو .
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(مسألة :)13معابد النفار ال حيرم تنجيسلا ،وال جت إزالة النجاسة منلا ،نعلم،
لو أخذها املسلموق بّشا ٍ وما شلاكله ،وجعلوهلا مسلجد ًا؛ جلرت ىلليللا أحنلام
املسجد التإ منلا حرمة تنجيسلا ووج تطلريها إكا تنجست.
*****

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل اخلامس :ما يُعفى عنه في الصّالة
وهي أمور:

الصال  ،بال ٍ
فرق يف كللك
معفو ىلنه يف ّ
األول :ةم اجلروح والقروح ،وهو نجس ّ
ّ
بني ْ
أق ينوق يف البدق أو يف اللباس ،وبال فرق بني كوق اجلرح يف ظاهر البلدق أو يف
باطنه ،كالبواسري إكا

ةملا إىل البدق واللباس.

(مسألة :)1يشرتط يف العفلو امللذكور أملراق ،األول :ىللدم اللرب أو االنقطلاع،
وال اي :املش ّقة النوىلية يف امزالة أو التبديل ،وم ىلدم املشقة النوىليلة يف التطللري أو
تبديل ال و ؛ فال ىلفو ىلن النجاسة املذكور .
مستلزم ًا للضلرر ىلليه كبط الرب ؛ وأ ّما إكا أمنن الشدّ حتى يمنل ىللن التعلدّ ي ومل
ينن فيه ضلرر فاألحوط هو الشدّ واملن ىلن التعدّ ي.
معفو ىلنله أيضل ًا ،وحتلى للو كلاق
املتنوق م الدّ م
(مسألة :)3القيح
املعفو ىلنه ّ
ّ
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

املعفو ىلنه املن ىلن تعدّ يه إىل املالبس إكا كاق كللك
(مسألة :)2ال يشرتط يف الدّ م
ّ

متنجس ًا بذلك الدّ م ،وكذلك الدوا املوضوع ىل القرح أو اجلرح والعلرق املتصلل
به.
(مسألة :)4إكا َّ
شك يف بر اجلرح أو القرح م املشقة يف تطلريه؛ بنلى ىلل ىللدم
الرب  ،ويستمر العفو ىلنه حتى حيصل اليقني بالرب .
(مسألة :)5إكا َّ
شك يف ة ٍم أنّه من ةم اجلرح أو القرح أو غريمهلا مل يعلف ىلنله يف
الصال .
ّ
الثاين :الدّ م ّ
األقل من الدّ رهم ّ
البغيل اللذي سلعته تسلاوي قلدر امللنخفض ملن
يمس األر
املعرب ىلنه بل (الراحة) الذي ال ّ
وسط النف َّ

ىلنلد وضلعه ىلليللا ،بلال
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ٍ
فرق يف كلك بني ْ
أق ينوق الدّ م يف البدق أو اللباس.
(مسألة :)6يشرتط يف العفو ىلن ّ
األقل من الدرهم ْ
أق ينوق الدم املعفو ىلنله هلو
املصيل ال ةم غريه ىل األقو  ،كت يشرتط ْ
ِّ
أق ال ينلوق ملن ةم احلليض أو
ةم نفس
النفاس أو االستحاضة ،وال من نجس العني كالنلل واخلنزيلر والنلافر وال ملن
ّ
والقط واألرنل ونحوهلا وال ملن
امليتة وال من احليواق الذي ال يؤكل حلمه كالباز
احليواق املأكول اللحم أيض ًا.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)7املتنجس بالدم كاملا أو القيح أو غريمها ال يلح بالدم املعفو ىلنه.
(مسألة :)8قد يتفشى الدّ م من أحد جانبإ ال و إىل اآلخر ،فلت معل ًا ة ام واحلدا
إالّ ْ
أق ينوق التفء يف قطعتلني كاللدم املتفءل ملن الظللار إىل البطانلة فليالحظ
أقل من الدرهم البغيل ىلفإ ىلنه َّ
املجموع ،فإكا بلغ ّ
وإال فال.
شك يف ّ
(مسألة :)9إكا ّ
املعفو ىلنه أو من غريه يبنى ىلل العفلو،
أق الدّ م من الدّ م
ّ
شك يف أنّه ّ
وإكا ّ
أقل من الدرهم أو ال ،يبنى ىل ىلدم العفو ىل األقو .
الصلال كلاجلور والقلنسلو ونحوهلا الا ال
تتم فيه ّ
الثالث :اللباس الذي ال ّ
يسرت العورتني إكا كاق متنجس ًا من غري املأكولْ ،
إق مل ينن فيه َش من أجلزا ملا ال
الصال .
يؤكل ،وأ ّما م وجوة َش منلا يف اللباس فال يعفى ىلنه يف ّ
الصال متخذ ًا من نجس العلني كلأجزا امليتلة
تتم فيه ّ
(مسألة :)10إكا كاق ما ال ّ
وشعر النل واخلنزير مل يعف ىلنه يف الصال .
(مسألة :)11إكا كاق املحمول يف الصال متخذ ًا من نجس العني؛ فاألقو ىللدم
العفو ىلنه.
املتنجس يف الصال سوآ ا أكاق اا
(مسألة :)12األحوط االجتنا ىلن املحمول ّ
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تتم فيه الصال ؛ فاألول نظلري ال لو حيملله ىلل رأسله أو
تتم فيه الصال  ،واا ال ُّ
ُّ

بيده ،وال اي نظري السيف والسنني والدرهم والدينار واخلاتم.
أق يتلنجس ببولله .ومنهـاْ :
الرابع :ثو املربية ولله رشوط :منهـاْ :
أق ال ينلوق
أق تنوق املربية هإ األم .ومنهاْ :
للمربية ثو غريه .ومنهاْ :
أق ينوق املوللوة ككلر ًا.
ومنهاْ :
تطلره يف اليوم والليلة مر واحد خمري بني الساىلات.
أق ّ
تنبيه :ككر بعضلم ّ
أق من موارة العفو :التواب والبواطن كاخليط املتنجس اللذي
ختاط به بعض شقوق اجللد ،أو الدم الذي أةخلله يف جوفله أو قلت جللده ،وكلذا
والصلحيح أنّله ملن ملوارة الطللار
وصل بعض أىلضا احليوانات ببدق امنساقّ ،
بالتبعيلة  -التلإ يلأيت بياّنلا يف املطلللرات ْ
إق شلا اهلل  -ال ملن ملوارة العفلو ىلللن
النجاسة.
 [ ...كتاب الطهارة ]...

*****
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الفصل السادس :املطهَّرات وأقسامها
ترتف النجاسة ال َع َرض ّية والذاتية بأمور:
ٍ
نحو اسلتوىل امللا
مطل ار للمتنجسات إكا غ ِس َل ْت به ىل
األول :املا املط َل ؛ وهو ِّ
ّ
ّ
نفسه أو غريه من األشيا .
ىل
املحل النجس سوا كاق املتنجس املا َ َ
بلالنر أو اجللاري أو غريمهلا ملن امليلاه املعتصلمة
(مسألة :)1يعترب يف التطللري
ّ
استيال املا ىل املحل النجس بعلد زوال ىللني النجاسلة ،وال يعتلرب انفصلال ملا
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الغسلالة ىللن املغسلول الصلل كلاألواي والظلروف واألةوات ولليس املغسلول
الطري؛ وال يعترب يف الصل التعدة يف الغسل.
(مسألة :)2يعترب يف التطلري باملا القليل أمور:
منها :انفصال ما الغسالة ىلن املغسول ىلرف ًا ،فإكا كاق املتنجس اّا ينفذ فيله امللا
كالقطن والصوف وال و والفراش ونحوها؛ وجل ىلرصله أو غملزه بلالنف أو
الرجل حتى خيرج منه ما الغسالة ،وأ ّما إكا كاق املتنجس اّا ال ينفذ فيه املا كاحلديد
ِّ
واألحجار والنايلوق؛ كفى يف تطلريه  -بعد إزالة ىلني النجاسلة ىلنله  -إجلرا امللا
مر ً واحد يف غري اآلنية  -ىل ما يأيت حنملا  -وإكا كاق املتلنجس الا تنفلذ
ىلليهّ ،
فيه الرطوبة كالطني واخلزف واخلش ونحوها فيطلر ظاهرهلا بلإجرا امللا ىلليله،
وكذلك باطنلا إكا نفذ املا الطاهر بمقدار نفلوك امللا املتلنجس حتلى يسلتويل ىلل
ّ
املحل.
ومنها :تعدّ ة الغسلل ملرتني بامللا القليلل يف املتلنجس بلالبول بعلد زوال ىلينله
بالغسلة األوىل م ل الفراش وال و ونحومها ،وأ ّما املتلنجس بغلري البلول كاللدم ل
م ً
مر واحد  ،بل ال بدَّ من مرتني ،واحلد مزاللة
ال ل فال ينفإ فيه إجرا املا ىلليه ّ
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ىلني النجاسة ،وال انية للتطلري.
(مسألة :)2ال يعترب التوايل  -أي املبلارش الفور َّيلة  -يف الغسلل فليت يعتلرب فيله
التعدّ ة ،واألحوط املباةر إىل العرص فيت يعترب فيه العرص.
ومنهاْ :
أق ينوق املا طاهر ًا قبل التطلري به.
ومنها :زوال ىلني النجاسة ةوق أوصافلا كاللوق والريح؛ فإكا بقإ واحلد منللا،
بل كالمها ،مل يمن ىلن حصول الطلار بعد العلم بزوال العني.
(مسألة :)3الغسلة املزيللة للعلني بحيلث ال يبقلى بعلدها َش ا منللا ،تعلدُّ ملن
مر ً  ،بخالف ملا إكا بقلإ بعلدها َش ا ملن
الغسالت فيت يعترب فيه التعدة ،فتحس َّ

(مسألة :)4يعترب يف تطلري األواي املتنجسة باملا القليل الغسل ثلالم ملرات إكا
مل تنن نجاستلا بّش اخلنزير منه أو موت اجلرك أو ولو النل فيه ،والولو هلو

 [ ...كتاب الطهارة ]...

فإّنا ال قس  ،وىل هذا ْ
العني بامللا املطلل فليت جيل فيله
فإق أزال َ
أجزا العني َّ
وإق أزاهلا بت ٍ
ٍ
مر ً أخر ْ ،
مضاف جي بعده مرتاق أخرياق.
مرتاق ،كفى غسله َّ
َّ

أق يّش النل منه بطرف لسانه.
(مسألة :)5إكا ولغ النل يف إنلا ؛ وجل تعفلريه أوالً وهلو مسلحه بلالرتا
املمتزج بء من املا وغسله ثاني ًا باملا مرتني إكا كاق امللا قللي ً
وملر واحلد إكا
الّ ،
كاق ك ري ًا أو جاري ًا أو نحومها من املياه املعتصمة ،وإكا ّ
تعذر تعفري امنا ؛ ج ِع َلل فيله
الرتا م مقدار من املا وح ِّر َك حتى يستوىل متام امنا .
(مسألة :)6إكا تنجس امنا بوقوع لعا النل فيه أو ىلرقه أو سامر فضالته أو
بمالقا بعض أجزامه؛ مل جي تعفريه بالرتا  ،بل حنمله حنلم بقيلة النجاسلات،
ْ
وإق كاق امحلاق بالولو أحوط.
ثم ص َّ ماؤه الذي ولغ فيله النلل يف إنلا
(مسألة :)7إكا ولغ النل يف إنا ّ ،
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آخر؛ وج تعفري امنا ال اي بالرتا أيض ًا.
(مسألة :)8إكا لط النل امنلا أو رش منله بلال وللو جلر ىلليله حنلم
الولو ىل األقو  ،واللط هو اللحس باللساق من ةوق رش  ،وللو وقل لعلا
النل يف امنا  ،فاألحوط فيه إجلرا حنلم اللطل  ،بلل األحلوط إجلرا احلنلم
املذكور يف مطل مبارشته بسامر أىلضامه.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)9إكا ولغ اخلنزير يف إنا أو مات فيه جرك ،وهو النبري من الفلأرالربي؛
وج غسله باملا سب مرات ،بال ٍ
فرق يف كلك بني الغسل بامللا الن لري أو القليلل،
واألحوط يف اخلنزير التعفري بالرتا قبل السب أيض ًا ،إحلاق ًا لله بالنلل كلت فعلل
الشيخ الطويس رْحه اهلل مطالق النل ىل اخلنزير أحيان ًا.
(مسألة :)10أواي اخلمر جي غسللا ثالم مرات سوا ً غسلت باملا القليلل أو
الن ري؛ بخالف األواي املتنجسة بغلري اخلملر إك ينفلإ غسلللا ملر واحلد بامللا
الن ري.
(مسألة :)11إكا تنجست األر

الصلبة كاألر
ّ

الصلخرية أو املز َّفتلة؛ كفلى

يف تطلريها استيال املا املعتصم ىلليلا بعد زوال ىلني النجاسة من ةوق توقف ىلل
رت باملا القليل بقإ حمل اجتتع الغسالة ىلل نجاسلته
سح املا منلا ،نعم ،لو ط ّل ْ
إىل ْ
يتم تفريغه ىلنه.
ثم يص ُّ املا الطاهر فيه ثم ُّ
أق يفر منه املا َّ ،
(مسألة :)12لو جر ما الغسالة التإ يتعقبلا طلار املحل إىل املوض اللنجس
إىل ما اتصل به من املواض الطاهر مل يتنجس ملن ةوق ٍ
فلرق بلني البلدق وال يلا
وغريمها من املتنجسات.
ّ
املحلل يطلللر
طلاهر إكا كلاق
(مسـألة :)13امللا املنفصلل ملن اجلسلم الطلاهر
ا
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بانفصاله ،ونجس إكا مل يطلر املحل بانفصاله.

(مسألة :)14الدسومة املتعارفة يف اللحم واليد غري مانعلة ملن تطلريمهلا َّإال إكا
بلغت حدّ ًا تنوق جرم ًا حام ً
ال.
كالرز وامللاش وأم لاهلت
(مسألة :)15ظاهر اللحم املتنجس أو احلبو املتنجسة
ّ
يطلر باستيال املا ىلليلا بعد زوال ىلني النجاسة ،بال ٍ
فرق يف كلك بلني امللا الن لري
ٍ
نحو يستويل ىل النجاسة ثم يلراق
أو القليل ،فيص ّ املا القليل ىلليلا يف ظرف ىل
املا ويطلر الظرف أيض ًا بالتب من ةوق حاجة إىل الت ليلث يف الغسلل َّإال ْ
أق ينلوق
الظرف إنا ً متنجس ًا قبل وض الرز فيه ،فال بدَّ من غسله ثالث ًا.
ثلم وضلعه يف
(مسألة :)16ما قيل من تطلري العجني
ّ
املتلنجس بخبلزه وجتفيفله َّ
املتنجس إكا صن جبن ًا ثم وض يف الن ري،
الن ري لينفذ املا إىل أىلتقه ،وكذا احللي
ّ
املتنجس هلو حنلم العجلني واحلليل  ،نعلم يمنلن
(مسألة :)17حنم الطني ّ
فإّنلا
جتفيفه وتطلري ظاهره باملا القليل أو الن ري ،بخالف حبلات الرملل ّ
املتنجسلة َّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

فيه ترةة بل من .

تطلر بمجرة وصللا باملا النر أو الن ري ،والفرق بني الطني والرملل ،أق األول هلو
املجلرة  ،يتتسلك ىلنلد جبلله بامللا ،
ترا كراته ةقيقة جد ًا ال تنلاة تلر بلالعني
َّ
بخالف الرمل فإنَّه كو حبات ناىلمة تر بالعني وال يتتسك بجبله بامللا النفصلال
كراته بعضلا ىلن بعض ،من هنا يمنن تطلريه بإستيال املا ىلليه بعنس اللرتا َّإال
إكا ىللِ َم أق املا نفذ يف أىلتقه.
املتنجسة إكا كانت مصنوىلة من اجللد امللذكّى أو البالسلتيك
(مسألة :)18النعل ّ
تطلر بغمسلا يف املا الن ري وال حاجة فيلا إىل العرص ال من طرف جللدها وال ملن
طرف خيوطلا ،وكذا البارية  -أي احلصري  -كات اخليوط ال يشلرتط يف تطلريهلا
ىلرصها وال ىلرص خيوطلا.
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(مسألة :)19الذه املذا ونحوه من الفلزات إكا ص َّ يف املا النجس أو كاق
متنجس ًا فأكي  ،ينجس ظاهره وباطنه ،وال يقبل التطلري َّإال ظاهره ،فإكا أكي َ ثانيل ًا
ّ
تنجس ظاهره ثاني ًا ،وال مان من استعتله بعد تطلري ظاهره.
بعد تطلري ظاهره َّ
(مسألة :)20احليل الذي يصوغه النافر ،إكا مل يعلم مالقاته له بالرطوبلة ،حينلم
بطلارته؛ وم العلم هبا  -ملنشأ ىلقالمإ كأمار وملا شلاهبلا  -جيل غسلله ويطللر
ظاهره حتى لو بقإ باطنه ىل النجاسة قبل امكابة.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

تنجسلت ،تطللر يف الن لري والقليلل إكا مل ينلن
(مسألة :)21اليلد الدسلمة إكا َّ
لدسومتلا جر امَّ ،
وإال فال بدَّ من إزالته أوالً .وكذا اللحم الدسم واملية أو الشلحم،
فاملقدار البسيط من الدسومة التإ ليست جرم ًا ال متن من وصول املا إىل اليد.
(مسألة :)22إكا أكل طعام ًا نجس ًا ،فت يبقى منه بلني أسلنانه ٍ
بلاق ىلل نجاسلته،
ويطلر باملضمضة إكا استوىل املا ىل املحل النجس منه ظاهره أو باطنه ،بشللرط أق
ال للتطلري ْ
ينوق قاب ً
كأق ال ينوق ميتل ًة ،وأق ال ينلوق ةسل ًت ،واألحلوط اسلتحباب ًا
ختليل األسناق بعلوة ،ورملإ الفضلالت النجسلة ،ثلم تطللري الفلم باملضمضلة أو
بالوصل يف املا النر أو الن ري.
الثاين :األر

مطلر لباطن القدم وأسفل النَّ ْعل ةوق باطنللا أو ظاهرهلا
؛ وهإ ِّ

ف واحلذا باملشلإ ىلليلا أو املسلح هبلا حتلى تلزول ىللني النجاسلة ْ
إق كانلت
واخل ّ
موجوة ْ ،
وإق كاق األحوط أق يمشلإ مخسة ىلّش خطو  ،أو مخسة ىلّش كراىل ًا ،وال
جمرة املتسة ملن ةوق مشللإ
فرق يف املشلإ بني أق ينوق طولي ًا أو ةامر َّي ًا ،وال ينفإ َّ
يمس رجله باألر
أو مسح بأق َّ

يمس حجر ًا ونحوه برجله ،ويعترب يف التطللري
أو َّ

هبا أمور:
218

منها :زوال ىلني النجاسة .ومنهاْ :
أق تنلوق األر

طلاهر ً  .ومنهـاْ :
أق تنلوق

األر

جا ّف ًة .ومنهاْ :
أق تنوق النجاسة حاصل ًة باملشلإ ىل األر

النجسلة ىلل

األحوط وجوب ًا ،وليست احلاصلة من اخلارج كت لو أةميلت رجلله بوتلد أو وضل
رجله ىل نجس من غري األر
(مسألة :)23املراة باألر

.
سلمى أرضل ًا؛ سلوا يف كللك احلجلر أو
مط َل ما ي ّ

اجلص والنور واآلجر ،ولليس منللا املطليل بلالقري  -أي
الرمل والرتا  ،وكذلك ّ
ّ
الزفت  -واملفروش بامللح أو اخلش اا ال يصدق ىلليه اسم األر

.

(مسألة :)24يف إحلاق ظاهر القدم والركبتني واليلدين بالنسلبة إىل ملن يمشللإ
ىلليلت ،وكذلك النعل الصناىل َّية ملن قط َع ْت رجله ،وأسفل خشبة األقط أو املريض
أو العجوز ،وحواَش القدم القريبة من الباطن إشنال بل من ا  ،كت ال فرق يف النعلل
البالستيك ونحوها اا هو متعارف ،كلت أق األر

تطللر ىلجلالت السليارات
ال ِّ

ا
إشنال؛ بل من .
والعربات والدراجات ،ويف اجلور
شك يف ّ
(مسألة :)25إكا ّ
أق ما قت قدمه أر

 [ ...كتاب الطهارة ]...

بلني كوّنللا مصللنوىلة مللن اجللللوة امللذكّا أو مصللنوىلة مللن القطللن أو اخلشل أو

فلرش أو ثلو ٍ
ٍ
أو َش آخر من

أو نحومها؛ مل حينم بنفاية املشلإ ىلليلا يف حصول الطلار  ،بلل ال بلدّ ملن إحلراز
كونه أرض ًا.
(مسألة :)26إكا ّ
شك يف طلار األر

؛ بنى ىل طلارااَّ ،إال ْ
أق تنوق حالتللا

السابقة هإ النجاسة.
(مسألة :)27إكا ّ
شك يف جفاف األر

ورطوبتلا؛ ال حينم بمطلريتللا َّإال مل

سب اجلفاف؛ فيستصح طلاراا.
الثالثّ :
مطلر للر
الشمس؛ وهإ ِّ

ّ
وكل ما ال ينقل كاألبنيلة واحليطلاق وملا

يتصل هبا من األبوا واألخشا واألوتاة ،وكذا األشجار وما ىلليلا ملن األوراق
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ْ
وإق حاق أواق قطفلا أو قطعلا.
وال تر ،وكذلك اخلرضوات والنباتات ما مل تقط
(مسألة :)28يشرتط يف مطلرية الشمس أمور:
إق كانت موجوة  .ومنها :رطوبة ّ
منها :زوال ىلني النجاسة ْ
املحل بامللا  .ومنهـا:
استناة التجفيف إىل إرشاق ّ
الشمس ىلليه مبارش ً  ،وليس بواسلطة زجلاج ونحلوه،
مرض كالريح ونحوها.
نعم ،مشاركة غري الشمس هلا يف التجفيف إمجاالً غري ّ
(مسألة :)29إكا كانت األر أو نحوها جاف ًة ،وأريد تطلريها ّ
بالشمس صل َّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املتنجس أو غريمها اّا يلورم الرطوبلة حتلى جتففللا ّ
الشلمس
ىلليلا املا الطاهر أو ِّ
فتطلر.
(مسألة :)30إكا تنجست األر

بالبول ،فأرشقت ىلليلا ّ
الشمس حتى يبسلت؛

فال جيزي كلك ،بل ال بدَّ من اشرتاط التطلري بالشمس أق ينوق باملا  ،ومن ةونله ال
قصل الطلار .
(مسألة :)31إكا طلر ظاهر املتنجس بامرشاق ،طلر باطنله أيضل ًا تبعل ًا لطللار
ظاهره.
أو البنلا حنمللا حنلم األر

(مسألة :)32املسلامري ال ابتلة يف األر
تق َل  ،فإكا قلِ َع ْت مل ِ
جير ىلليلا احلنلم بالطللار بلإرشاق الشلمس ىلليللا ،وكلذلك
احلىص والطلني واللرتا واألحجلار املعلدوة ملن أجلزا األر
األر

ملا مل

فإّنلا بحنلم
ّ ،

وإق كانت يف أنفسلا منقوالت ،وهنذا يف ّ
يف طلاراا بالشمس ْ
كل منقلول

 -يصدق ىلليه اسم األر

 -وصار جز ًا من األر

 ،حلقله احلنلم ،ويف تطللري

ا
إشنال بل من ا  ،وأملا السلفينة والطلراة ففلإ إحلاقللا
البواري واحلصلر بالشمس
باألبنية حمل ترةة ،فال يبعد االجتنا .
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ٍ
حقيقة أخلر  ،كالعلذر تصلري
الرابع :االستحالة؛ وهإ تبدّ ل حقيقة الء إىل

تراب ًا ،أو اخلشبة املتنجسة حيث تصري رماة ًا باالحرتاق ،واملا املتنجس يصري بخلار ًا،
املتحلول ملن
والنل ملح ًا ،وهإ موجبة للطلار ؛ واألحوط االجتنا ىلن املللح
ّ
النل .
جص ًا أو نلور ،
(مسألة :)33ليس من االستحالة ما أحالته النار خزف ًا أو آجر ًا أو ّ
ا
إشلنال بلل منل ا  ،وكلذا لليس ملن
ويف قق االستحالة بصريور اخلش فحل ًت:
االستحالة تبدل األوصاف وتفرق األجزا كاحلنطة إكا صارت طحين ًا أو ىلجينل ًا أو
ال حتى لو ِ
خبز ًا ،واحللي إكا صار جبن ًا ،فال يطلر أص ً
وض َ اخلبز يف املا الن لري أو
صن ِ احللي جبن ًا ووض يف النر ،فإق َّ
كل كلك ال يبدله ملن النجاسلة إىل الطللار
ىل األقو ىلندنا.

ٍ
خملوق آخر حنمت الّشيعة بطلارته ْ
وإق حرم أكله.
إكا قولت من ىلذر إىل

 [ ...كتاب الطهارة ]...

طاهر ،وكذا ُّ
كل حيلواق طلاهر
(مسألة :)34الدوة املستحيل من العذر أو امليتة ا
ٍ
متلنج ٍ
ٍ
س كاللدوة
طاهر أو
نجس كالنطفة تتحول إىل حيواق
تنوق من
ّ
باألصل قد َّ
(مسألة :)35إكا تبدّ ل املا املتنجس خ ًّ
ال ،ثم تبدّ ل ىلرق ًا؛ فلاألقو بقلا نجاسلة
املا املتنجس املتبدل إىل بخار ثم إىل ىلرقّ ،
ألق التصعيد ىلبار ىلن تفنيلك األجلزا
املامية ثم اجتتىللا بعضلا م بعض بالتعري  ،فلاملجتم ثانيل ًا هلو ىللني امللا األول
وليس شيئ ًا آخر ،كت ّ
أق األقو بقا نجاسة العرق املصعد من اخلمر.
ا
حيواق مأكول اللحم ما ً نجس ًا فصار بوالً له أو ىلرقل ًا أو
(مسألة :)36إكا رش
لعاب ًا؛ فلو حمنوم بالطلار .
(مسألة :)37إكا أكل حيواق مأكول اللحم طعام ًا نجس ًا أو متنجس ًا ،فصار خلر ًا
له أو لبن ًا؛ فلو حمنوم بالطلار  ،وكذا إكا صلار جلز ًا ملن األشلجار واخلرضلوات
والنباتات واألثتر.
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اخلامس :ملن املطللرات االنقلال ؛ وهلو التبلدّ ل يف احللاالت ال يف احلقيقلة،
كاخلمر إكا انقلبت خل ًّ
ال بنفسله أو بعلالج ،ويشلرتط يف الطللار بلاالنقال ىللدم
تنجسلا بنجاسة خارجية ،فلو وق فيللا  -حلال كوّنلا مخلر ًا  -بلول أو غلريه ملن
املتلنجس إكا
النجاسات أو القت نجس ًا ،مل تطلر باالنقال  ،وكذا العنل أو التملر
ّ
ثم انقل خل ً
صار خ ً
ال ،وكلذا إكا صل َّ يف اخلملر ملا
ال مل يطلر وكذا إكا صار مخر ًا َّ
يزيل سنره ،مل ي ْطلر وبقإ ىل حرمته.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

العنبإ قبل أق يذه ثل اه صار نجس ًا ،فإكا انقلل
(مسألة :)38إكا غ العصري
ُّ
خ ًّ
ال طل َر.
نفس ساملة إىل جوف ما ال
السادس :االنتقال؛ كانتقال ةم امنساق أو غريه اّا له ا
ّ
مطل الر للمنتقلل إكا
نفس له
كالقمل والب ّ  ،وانتقال البول إىل النبات والشلجر ،فإنّله ِّ
ّ
املتص الربغلوم أو البل ُّ ونحومهلا ة َم
أضيف إىل املنتقل إليه ىلدَّ جز ًا منله ،فللو
َّ
امنساق أو نحوه من احليوانات طللر إكا صلار جلز ًا منله؛ أي :حنلم بطلارتله إكا
صدق أنّه ةم الربغوم ىلرف ًا ،نعم ،لو مل يعدّ جز ًا من املنتقل إليله كلدم امنسلاق إكا
امتصه العل ؛ فلو ٍ
باق ىل نجاسته ما ةام مل يتبدّ ل إىل ةمه.
ّ
السابع :كها ال ل ني من العصري العنبإ ،ويشرتط كها ثل يله بالنلار ال بغلريه
مطل ار له بنا ًا ىل فتوانا بنجاسته بالغلياق أو النشي
ىل األحوط ،فإنّه ِّ

قبل كهلا

ثل يه.
مطل الر كاتل ًا ألجزامله
مطل ار للنافر بنافة أقسامه ،وكذلك ِّ
الثامن :امسالم؛ فإنّه ِّ
مطلر ًا للنجاسة
كشعره وظفره وفضالته كبصاقه وقيئه ونخامته ولعابه ،ولننَّه ليس ِّ
اخلارجية العالقة به أيام كفره ،فيج تطللري بدنله وثيابله وأوانيله ،كلت أق األقلو
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وجو غسل اجلنابة ىل الداخل يف امسالم  -سوا ا كلاق رجل ً
ال أو إملرأ  -قبلل

أةا األىلتل العباةية املشلروطة بالطلار  ،ووجو غسل احليض ىل امللرأ التلإ مل
ِ
تبتل باجلنابة ،ولننَّلا كانت قيض.
(مسالة :)39ال ينفإ يف احلنلم بإسلالم النلافر إظللاره الشللاةتني مل ىللدم
ُّ
كافر فض ً
ال ىلن اجلاحد ،بلل ال
االىلتقاة بمضموّنت باطن ًا لشنّه أو جحوةه،
فالشاك ا
بدَّ يف احلنم بإسالم املظلر للشلاةتني أق ينوق معتقد ًا بمضموّنت م تلوابعلت ملن
االىلرتاف بإمامة األممة امثنى ىلّش من أهل بيت العصمة والطلار من أهل البيلت
صلوات اهلل ىلليلم أمجعني وواليتلم وىل رأسلم س ِّيد النسلا الصلدِّ يقة النلرب
موالتنا الزهرا البتول "صلوات ربنا ىلليلا ولعن اهلل ظامليللا وقاتليللا واملشلننني
بواليتلا" ،وكذا جي امىلرتاف باملعاة واألنبيا  ،فامسالم من ةوق بصري بت ككرنا
(مسألة :)40األقو قبول إسلالم الصلبإ املميلز الفلليم إكا كلاق ىللن بصلري ٍ
ّ ِّ

بامسالم وقاةته من أهل البيت
الطاهرين

والتربي من ةيلن آبامله سل ّيت املعلاةين ألممتنلا
ّ

 [ ...كتاب الطهارة ]...

يبقى جمرة لقلقة لساق.

 ،وترتت ىلليه مجي األحنام املرتتبة ىل املسلم.

التاسع :التبعية؛ كت لو أسلم النافر طلر هو وأوالةه الصغار تبع ًا له ،بال ٍ
فلرق يف
َ

كلك بني أق ينوق أب ًا أو جدّ ًا أو أ ّم ًا ،نعم ،يشرتط يف كلك ىلدم إظلار الطفلل النفلر
إكا كاق ا ِّيز ًا ،وكذا الطفل الذي أ ه املسلم وليس معه أحد آبامله ،فإنّله يطللر تبعل ًا
لذلك املسلم بالشلرطني املتقدِّ َمني ومها :إظلار امسالم ىللن بصلري ٍ والتلربي ىللن
ةين آبامه.
ومن هذا البا  :يد الغاسل للميت ،والسد التإ يغسل ىلليللا ،و ال يلا التلإ
يغسل فيلا فيحنم بطلاراا تبع ًا لطلار امل ِّيت.
فإّنا تتب نفس اخلمر فلإكا طللرت بانقالهبلا خل ًّ
ال حنلم
وكذلك أواي اخلمر؛ ّ
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بطلار تلك األواي أيض ًا.
العارش :زوال ىلني النجاسة ىلن بواطن امنساق كلاألكق والفلم وبلاطن العلني؛
وأما احلنم بطلار بدق مولوة اهلر وبلدق الدابلة املجروحلة بعلد زوال ىللني اللدم
ا
انوع.
ىلنلت ،فإنَّه
مشنل و ا
امللوثة باللدم أو غريمهلا
(مسألة :)41احلنم بطلار مناقري الطيور  -كالدجاج ّ -
من النجاسات بعد زوال العني ىلنلا ،حمل إشنال ومن .
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)42مالقا الطاهر للنجس برطوبة إكا كانت يف الباطن ةوق الظلاهر؛ ال
توج

اية النجاسة إىل الظاهر كمالقا املذي للبول يف الباطن ،وكمالقلا اللدوة

ا
وتوقلف،
إشنال
النص ،وأما غريمها ففيه
وح ّ القرع للغامط يف اممعا مجوة ًا ىل
ا
ِّ
نظري الدّ رهم إكا ابتلعه امنساق ،وامبر التإ يزرق هبا اجلسم واحلقنلة بامللام حتلى
لو مل خيرج معلا َش ا من الغامط.
املطلرات لإلنساق املسلم وثيابله وفراشله وأوانيله
فإّنا من ِّ
احلادي عرش :ال َغيبة؛ ّ
وبقية توابعه ،وقد ككروا هلا رشوط ًا مخسلة :األولْ :
أق ينلوق املسللم الغامل ىلاملل ًا
بمالقا األشيا املذكور م النجس .الثاين :ىللمه بنجاسة كللك الءل اجتللاة ًا أو
املفو
تقليد ًا ،بمعنى أق ينوق الغام املضيف متوافق ًا م ضيفه َّ

من قبله ىل ثيابه

وأواي وفرش منزله بأحنام الطلار ال أق ينوق أحدمها خمالف ًا لآلخلر كلت للو بنلى
املتنجس بخالف الضيف ،فلنا جيل ىلل الضليف التنلزه ىللن
الغام ىل طلار
ِّ
ىلت تنوق الطلار شلرط ًا يف مبارشتله.
إستعتل ال و للصال بدوق تطلري أو التنزه َّ
الثالـــث :اسلللتعتله للللذلك الشللللإ فللليت يشلللرتط الطللللار يف االسلللتعتل
املذكور.الرابع:ىللمه باشرتاط الطلار يف االستعتل املفرو
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 .اخلـامسْ :
أق ينلوق

تطلريه لذلك الء حمتم ً
ال ،ال م العلم بعدم تطلريه بسب جلله بقواىلد الطللار

الشلرىل َّية كاملتلمني واملقصلرين بأحنام ةينلم ،أو بسلب ىللدم أهليتله لإلزاللة أو
لعدم اىلتقاة املضيف بت يقط بنجاسته الضيف لتقليده جمتلد ًا ال يقلول هبلا أو ألنَّله
من العامة الذين ال يمنن البنا ىل طلارام الروح َّية فض ً
ال ىلن البدنية.
واحلاص  :إنَّه م العلم بعدم احتتل تطلريه لل و ال وجله للحنلم بطلارتله،
بل لو ىللم من حاله أنَّه ال يبايل بالنجاسة َّ
وأق الطاهر والنجس ىلنده سلوآ ؛ يشلنل
ٍ
حينئذ احلنم بطلارته ْ
وإق كاق تطلريه إياه حمتم ً
ال.
الثاين عرش :استربا احليواق اجلالَّل؛ وهو الذي يعتاة ىل أك ِ
ْلل ىللذر امنسلاق،
وألجله حيرم أكله ،وينجس بوله وخرؤه ،فللو اسلتربئ طللر ملن نجاسلة اجلللل،
ومعنى االستربا من احليواق ىلن أكل العذر واغتذامه بالعلف الطاهر مد مع َّينة له
مخسة ،ويف الدجاجة ثالثة أيام ،ويف السمك يوم ًا واحد ًا ،وال ىلرب باألقل بغري امللد
املقرر شلرىل ًا ،نعم ال بأس بزياةاا احتياط ًا إكا زال اجللل َّ
وإال فيج زياةالا ىلل

 [ ...كتاب الطهارة ]...

شلرىل ًا ،ففإ امبل أربعوق يوم ًا ،ويف البقر ىلّشوق ،ويف الغلنم ىلشللر  ،ويف البطلة

األقو حتى يزول امسم ،واملشلور يف غري احليوانات املنصوصة ،هلو منعللا ملن
ثم ىللفلا حتى يزول اسم اجللل ىلرف ًا ،ولو شك يف اللزوال فاألصلل البقلا ،
اجللل َّ
باملسمى بت إكا مل ينلن احليلواق شلبيل ًا باملنصلوص وإالّ كفلى مقلدار
وق َّيد بعضلم
َّ
املنصوص للمناط ،كالغزال الشبيه بالشا أو بالناقة ىلل األحلوط ،واحللتم الشلبيه
ِ
ينلف فلاألقو زياةالا ،وللو كفلى
بالدجاجة ،والعصفور املندرج باحلتمة ،فإق مل
املسمى قبل إنتلا املد فال مان من إمتاملا احتياط ًا.
َّ
(مسألة :)43نجس العني من احليوانات ،غري قابل للتذكيلة واللذبح الشللرىلإ،
فإّنا غري قابلة للتذكية ىلل األقلو  ،فلال
وكذا ما ىلداه من احليوانات كوات اجللد َّ
جيوز استعتهلا يف ِّ
كل مشلروط بالطلار  ،نعلم جيلوز اسلتعتهلا بغلري كللك كلت للو
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جعلت

ج ًا للدوا للركو ىلليلا او التغطية هبلا واجلللوس ىلليللا وملا شلابه

كلكْ ،
وإق كاق األفضل ةبغلا ألجل االستعتل املذكور.
(مسألة :)44ما يوجد من اجللوة يف أيدي غري املسلمني الشيعة امثنلى ىلشللر َّية
(حرسلم املوىل تبارك شأنه) أو يف أسواقلم حمنوم بامليتة فال جيوز التعامل معلا ىلل
التوجله للقبللة لليس
أساس كوّنا مذكَّا  ،ولو ككّوها بلذبحلا إىل القبللة  -مل أق ّ
شلرط ًا يف صحة الذبيحة ىلندهم َّ -إال َّ
الوالية ألهل البيلت
أق شلرط َ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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واللربا

فصلنا كلك فليت مضللى فلال
من املغتصبني حلقوقلم واملعاةين هلم ،مفقو اة فيلم كت َّ
نعيد.
(مسألة :)45ت بت الطلار بالعلم الوجلداي واالطمئنلاق والبينلة وبإخبلار كي
اليد غري املتّلم ،بل بإخبار ال قة الواحد.
(مسألة :)46إكا ّ
شك يف نجاسة َش كاق طاهر ًا سابق ًا؛ بنى ىل طلارته.
(مسألة :)47الوسوايس يرج يف التطلري إىل املتعلارف ىلنلد امللؤمنني املجيلدين
ألحنام الطلار وليس إىل املقصلرين ،وال يلزم أق حيصل له العلم بزوال النجاسة.

الفصل السابع :أحكام األواني
األقو َّ
أق أواي املّشكني وسامر النفار حمنوم اة بالنجاسة ،ويسلت نى ملن كللك
ٍ
األواي اجلديد التإ مل يسب هلم ْ
برطوبة مّس َّي ٍة؛ فقد ورة يف مجلة ملن
أق استعملوها
ٍ
بعض منلا األمر بتطللري
الروايات املعترب النّلإ ىلن األكل من أوانيلم ،وقد ورة يف
آنيلتلم وهلو إرشلاة إىل نجاسللتلا ،وكلذا احلنلم يف ّ
كلل مللا بأيلدهيم ملن اللبللاس
والفراش.
(مسألة :)1حيرم استعتل أواي الذه والفضة يف األكل والّش والطلار من
احلدم أو اخلبث أو غريها اا يعدّ استعتالً ىلرف ًا حتى ولو كاق بنحلو الوضل ىلل
الذه والفضة متاع الذين ال يوقنوق".
وال حيرم املأكول أو املّشو املوضوع يف آنيلة اللذه والفضلة ،وجيلوز اقتناؤهلا
لرضور وكلذا بيعللا ورشاؤهلا وصلياغتلا وأخلذ األجلر ىلليللا ألجلل غايلات

 [ ...كتاب الطهارة ]...

املطلرين صلوات اهلل ىلليلم أمجعني " :أق آنيلة
الرفوف للتزيني ،فقد جا ىلن أممتنا َّ

شلرىل َّية.
(مسألة :)2الظلاهر ّ
أق امللراة بلاألواي هلو الظلروف التلإ قفلظ فيللا املآكلل
واملشار وغريها من األشيا اا تعدُّ متاىل ًا أو زين ًة ،وال يراة منللا املظلروف فقلط،
فال فرق بني ما ينفك ىلن مظروفه وبني ما ال ينفلك ىلنله ،فلسلاق األةللة ورة فيللا
أمراق :املتاع ىل نحو التزيني واالستعتل للطعام والّشا .
وبناء عليه :فت ينوق اا ال يقبل امنفناك ىلن مظروفه من قبيل النأس والنلوز
والصينية ِ
والقدر والستور والفنجاق وغريها اا كاق معدّ ًا ْ
ألق حيلرز فيله امللأكول أو
املّشو ونحومها ،هإ متام ًا كمن تقبل امنفناك ىللن مظروفللا كلرأس النرجيللة
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ورأس امبري وغملد السليف  -وال بلأس بمقبضله للوروة أخبلار بتحليلة نفلس
السيف وليس الغمد  -واخلنجر والسنني وحزام السلاىلة وقاهبلا وهلو  -جتويفللا
فلص اخللاتم وملعقلة الشلاي وبيلت امللرآ
الذي تق فيه أجزاؤها املعدن َّية  -وحمل ّ
واملسك والنحل واملعجوق والرتياك وأم اهللا الا يعتلرب ىلرفل ًا حلرز ًا للمظلروف،
فليست خارجة ىلن اآلنية؛ فال جيوز استعتهلا.
والفضة ،كلت ال بلأس باسلتعتل
املموه بت الذه
ّ
(مسألة :)3ال بأس باستعتل َّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

والفضلة،
الفلزات اّا ال يصدق ىلليله آنيلة اللذه
ّ
املمتزج من أحدمها بغريمها من ّ
وأ ّما استعتل املمتزج منلت  -كأق يمزج الذه بالفضلة  -فللو حلرام ،والبالتلني
سمإ بالذه األبيض ،واألحوط للرجال اجتنابله،
ليس كهب ًا بحس الظاهر وإق ِّ
ولو تبدَّ ل لوق الذه املتعارف إىل ٍ
لوق آخر بسب ةوا ونحلوه فلال خيرجله كللك
ىلن الذهب َّية ،بل تبقى أحنامه ،لبقا صدق امسم ىلليه ،ألق امسلم ال يلدور ملدار
اللوق ،وكذا يف سامر األحنام املرتتبة ىلليه ،ولو َّ
شلك يف بقلا احلقيقلة استصلح
كلللك ،إ َّال أق ينللوق السللاب والالحلل موضللوىلاق بنظللر العللرف ،فللال جيللري
ٍ
حينئذ.
االستصحا
والللرةي  ،واخلللالص
فللر َق يف الللذه والفضللة بللني اجل ّيللد
ّ
(مســألة :)4ال ْ
والفضة ىلليله ،كلت ال فلرق بلني األواي
واملغشوش بت ال خيرجه ىلن صدق الذه
ّ
النبري والصغري  .نعم ،ال بأس بت يصنَ بيتل ًا للتعويلذ كحلرز امملام اجللواة
ٍ
وألّنا خارجلة ىللن
ونحوه لوجوة خصوص َّية بالفضة لطرة الشياطني ومرة اجل ّنَّ ،
موضوع اآلنية بل هإ من مصاةي القالة تع َّل يف العن أو العضد أو من مصاةي
األحراز واخلواتيم لدف النحوسة والعفاريت وما شابه كلك ،فالتعويذ ْ
وإق كانلت
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ىلت ككرنا.
ظرف ًا إالَّ َّأّنا خارجة ختصص ًا َّ

فمله
نره استعتل القدح َّ
املفضض؛ بل حيرم الّش منله إكا وضل َ
(مسألة :)5ي َ
واملفضض هو املل َّبس بالفضلة نظلري ختطليط كلو الشلاي أو
الفضة،
ىل موض
َّ
ّ
القلو بخطني من األىل واألسفل.
واحلمد هلل ر العاملني
*****

 [ ...كتاب الطهارة ]...
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الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

كتاب الصّالة
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أهم الواجبات الشلرىلية ،وأحد األركاق التإ بنلإ ىلليللا االسلالم،
ّ
الصال من ّ
إق قبِ َل ْت قبِ َل ما سلواها ملن األىللتلْ ،
وينفإ يف فضللا وأمهيتلاّ ،أّنا ْ
وإق ر َّة ْت ر َّة
الصال  ،وهلإ قربلاق ّ
أق ينفر َّإال ْ
ما سواها ،وليس ما بني املسلم وبني ْ
كلل
أق يرتك ّ
تقإ ،وهإ التإ تنلى ىلن الفحشا واملننر ،وهلإ التلإ كانلت ىلل امللؤمنني كتابل ًا
ّ
موقوت ًا ،وقد أمر اهلل تبارك وتعاىل باملحافظة ىلليلا ،وقال :حافِظو ْا َىلل َ الصل َلو ِ
ات
َّ َ
َ
والص َ
ني[ البقر .]238 :
ال ِ ا ْلو ْس َطى َوقومو ْا هللِ َقانِتِ َ
َّ
الصال ".
من هذه ّ
النبإ األكرم
وىلن موالنا ّ
وقال

استخف بصالته".
" :ليس ِمنّإ َمن
ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

وىلن موالنا اممام جعفر الصاةق

أنّه قال" :ما أىللم شيئ ًا بعد املعرفة أفضل

استخف بصالته".
أيض ًا" :ال ينال شفاىلتإ َمن
ّ

الصاةق
وىلن موالنا اممام ّ

يف آخر وصية له ألقربامهّ " :
إق شفاىلتنا ال تنلال

بالصال ".
مستخف ًا ّ
وسوف نتعر

هلا ضمن مقاصد:
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املقصد األول :املقدِّمات
وفيه مباحث

املبحث األول :أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
وفيه فصول

الفصل األول :أعداد الفرائض ونوافلها
الصال قستق :واجبة ومندوبة .أ ّملا الواجبـة فللإ الصللوات اخلملس اليوميلة
ّ
ومنلا صال اجلمعة ىلند ظلور موالنلا املع َّظلم امملام بق َّيلة اهلل األىلظلم (أرواحنلا
لرتا مقدمه الفدا ) ،وصال الطواف ،وصال اآليات ،وصال األموات ،وبالتزام
امنساق ىل نفسه ٍ
بنذر أو إجار ونحومها ،وقضا الولد األكرب من الذكور ما فلات
ىلن والده.
وأ ّما املندوبة فلإ ك ري ؛ منلا :الروات اليومية ،وهإ أفضللا وأمهلا ،وهإ ثلتق
ركعات للظلر قبل االتياق هبا ،وثتق ركعلات للعرصل قبلل االتيلاق هبلا وبعلد أةا
الظلر ،وأرب ركعات بعد صال املغر وهإ" ركعتلاق بنيلة ىلاةيلة وركعتلاق بنيلة
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وتسلمى
الغفيلة" ،وركعتاق من جلوس تعدّ اق بركعة بعلد صلال العشلا للعشلا
َّ

الوتري وهإ تصغري وتر ،وثتق ركعلات صلال الليلل وركعتلا الشلف بعلد صلال
الليل ،وركعة الوتر بعد صال الشف  ،وركعتاق للفجر قبلل فريضلته ،وقلد تلزاة يف
بعض األيام كيوم اجلمعة حيث يزاة ىلليلا أرب ركعات قبل الزوال.
(مسألة :)1الصلوات املندوبة يؤتى هبلا يف الشللريعة املقدَّ سلة ركعتلني ركعتلني
فإّنا ركعة واحد .
كصال ّ
الصبحَّ ،إال صال الوتر ّ
(مسألة :)2جيوز االقتصار يف النوافل ىل بعضلا ،كت جيلوز االقتصلار يف نوافلل
ست ركعلات أو
الليل ىل الشف والوتر ،أو ىل الوتر خاصة ،ويف نافلة العرص ىل
ّ
أرب  ،ويف نافلة املغر ىل ركعتني.

مرتني.
يف الوتر فتن ََّرر ّ
(مسألة :)4جيوز امتياق بالنوافل حال املشلإ.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

(مسألة :)3جيوز االتياق بالصلوات املندوبة جالس ًا حتى حال االختيار ،ويعلاةل
بركعة واحلد ٍ
ٍ
ٍ
ركعة واحد ٍ قام ًت ،فاألَوىل ْ
أق ت َعدّ ركعتني
ثوا ركعتني جالس ًا ثوا َ

*****
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الفصل الثاني :أوقات الفرائض
املختص بفريضة الظلر هو ملن ّأول زوال الشلمس بمقلدار
(مسألة :)1الوقت
ّ
املختص بفريضة العرص هو ملن آخلر النللار؛ أي :ملا قبلل صلال
أةاملا ،والوقت
ّ
املغر بمقدار أةاملا ،وما بني هذين الوقتني املختصني وقت مشرتك بني الصالتني.
الصال األخر إكا أتى هبا فيه ،فلو أتلى
واملراة بالوقت
صحة ّ
املختص هو ىلدم ّ
ّ
بصال العرص ىلمد ًا يف الوقت املختص بفريضة الظلر ،بطللت؛ وكلذلك احللال يف
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

العنس.
املختص بصال الظلر سلو ًا  -ال ىلملد ًا
(مسألة :)2إكا أتى بصال العرص يف الوقت
ّ
 حنم بصحتلا ،وكلك َّألق اشرتاط تقدم صال الظلر ىل فريضة العرصل ِككلري
يعم حالة السلو ْ
وإق كاق األحوط إىلاةاا بعد أةا الظلر.
ال ّ
(مسألة :)3املراة بالزوال هلو منتصلف النللار ،أىلنلإ ملا بلني طللوع ّ
الشلمس
ظل ّ
وغروهبا ،ويعرف بزياة ّ
كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوم ظ ّلله بعلد
انعدامه.
توضيح آخر ملعرفة الزوال هوَّ :
أق الشمس حينت تطل من املّشلق حيلدم
وثم َة
ٌ
ِّ
لنل جس ٍم ظل ،وهذا الظل حيدم من اجللة املقابلة للشلمس ةامل ًت ،فلإكا افرتضلنا
جدار ًا واقع ًا بني نقطتإ الشتل واجلنو  ،كاق هللذا اجللدار يف بدايلة النللار ا
ظلل يف
اجلان املقابل جللة الشمس  -أي يف جان املغر  ،-وأما املّشق منه فال َّ
ظل فيله
أل َّنلله مواج ل اه للشللمس ،وكلللت ارتفعللت الشللمس تق َّلللص الظل ُّلل الغللريب للجللدار
واننم  ،وىلند الزوال ينعدم نسب ّي ًا من جلة املغر وال ينعدم بصلور ّناميلة ملن
ناحية اجلنو أو الشتل باىلتباره يميل إىل الشتل أو اجلنو  ،ثم يبلدأ للجلدار ظلل
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رشقإ  -أي ظل يف جان الّشق  -فنلت لوحظ أق َّ
الظل انعدم يف جانل املغلر
وحصل يف جان املّشق فقد ةخل وقت صال الظلر.
ويعرف الزوال أيض ًا بميل الشمس إىل احلاج األيمن ملن واج َه نقط َة اجلنلو ،
عرف ِّ
بنل أمار توج االطمئناق بتحققه ،ومنلا :السلاىلة املتعارفلة إكا كانلت
كت ي َ
مضبوطة موجبة للوثوق واالطمئناقْ ،
كأق َيضبط بالسلاىلة موىللدَ طللوع الشلمس
وموىلد غروهبا ،وقدة بواسطتلا نصف الفرت الواقعة بني املوىلدين م إضافة ربل
عرف بأكاق العارف باألوقلات
ساىلة إحتياط ًا ،وينوق هذا هو الزوال أو الظلر ،كت ي َ
بشلرط العدالة والوثاقة واملحافظة ىل الوقت وليس أكاق من يعتمد ىلل التقلاويم
الفلنية إال إكا تعارف ىلليه امصابة للوقت الواقعإ أو بعد اختبار قديلده ،وبعلض
أكاق املؤكنني يف ىلرصنا احلارض حال االطمئناق بدخول الوقت ،وكللك الىللتتةهم
ىل التقاويم الفلن َّية بالرغم من احتياط بعضلم بدقام قليلة جد ًا قد ال تنوق كافي ًة

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

هذه التحديدات للوقت تقريب َّية كت ال خيفى ،واألحوط إستحباب ًا املنلث قللي ً
ال بعلد

للّشوع يف الصال  ،وأما يف حال ىلدم االطمئناق بأكاق املؤكق وملا شلاكله بلدخول
الوقت ،فال جيوز له الدخول بالصال إال بعد العلم بدخوله وال ينفلإ الظل ُّن لغلري
كوي األىلذار.
(مسألة :)4إكا مل يتمنن من قصيل العلم أو ما بحنمه ملان ٍ يف السلت ملن غلي ٍم
أو غبار أو ملان ٍ يف نفسه من ىلمى أو حبس أو نحو كلك ،فعليه باالجتلاة لتحصليل
العلم بالوقت ،فإق مل يمنن كللك جيل التلأخري حتلى حيصلل لله اليقلني بلدخول
الوقت.
املختص بفريضة املغلر ملن ّأول املغلر بمقلدار أةامللا،
(مسألة :)5الوقت
ّ
املختص بفريضلة
وبداية الغرو هو بذها احلمر املّشق َّية ىل األقو  ،والوقت
ّ
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املختصلني وقلت مشلرتك
العشا قبل انتصاف الليل بمقدار أةاملا ،وما بني الوقتني
ّ
صاليت املغر والعشا  ،هذا للمختار ،وأ ّما املضطر لنلوم أو حليض ونحومهلا
بني
َ
فيمتدّ وقتلت إىل طلوع الفجلر ،وآخلره بمقلدار أةا العشلا وقلت خملتص بصلال
العشا  ،واألقو للعامد املؤخر الصال إىل ما بعد منتصف الليل أق يمتلدَّ وقتله إىل
الفجر أيض ًاْ ،
وإق كاق آث ًت بالتأخري ،ولنن األحوط وجوب ًا للعامد املباةر إليللا بعلد
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

نصف الليل قبل طلوع الفجر من ةوق نية القضا أو األةا  ،ومعنى كللك أق ينوهيلا
املتوجه إليله ملن ةوق قديلد بلأةا ٍ أو قضلا ٍ  ،أو ْ
أق يقصلد
بقصد امت ال أمره تعاىل َّ
امراة اممجال َّية املنبع ة ىلن أمره تعاىل.
الصلاةق إىل رشوق
الصلبح ملن حلني طللوع الفجلر ّ
(مسألة :)6وقت فريضة ّ
ّ
الشمس.
الصاةق هو البيلا
(مسألة :)7الفجر ّ

املعلرت

سمى بالفجر الناك وهو البيا
وجال ً  ،وما قبله ي ّ

يف األفل  ،ويتزايلد وضلوح ًا
املمتلد ملن األفل إىل السلت

ىلاموةي ًا حماط ًا بالظالم ،ويضعف ويتناقص حتى ينمحإ.
(مسألة :)8إكا بقإ للحارض مقدار مخس ركعات إىل الغرو  ،وللمسافر مقلدار
ثالم أو أك ر ،قدَّ م الظلر حتى للو وقل بعلض العرصل خلارج الوقلت ،وإكا بقلإ
للحارض أرب ا أو أقل ،وللمسافر ركعتاق أو أقل ص َّ العرص ،وإكا بقإ للحلارض إىل
ثلم
نصف الليل مخس ركعات أو أك ر ،وللمسافر أرب ركعات أو أك ر؛ قدَّ م املغر
َّ
العشا  ،وإكا بقإ للمسافر إىل نصف الليل أقل من أرب ركعات قدَّ م العشا  ،وجتل
املباةر إىل صال املغر بعدها إكا بقإ مقدار ركعة.
(مسألة :)9األحوط تأخري الصال ىللن أول وقتللا للذوي األىللذار مل رجلا
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زواهلا يف آخر الوقت ،إال يف التيمم فإنه جيوز فيه البدار ّإال م العللم بارتفلاع العلذر

يف آخره ،فاألحوط وجوب ًا تأخريه أيض ًا.
 أوقات الفضيلة:
(مسألة :)10وقت الفضيلة لصال الظلر من ّأول الزوال إىل بلو الظل احلاةم
من الشاخص م له ،وهو بمقدار ميض ساىلتني من الزوال تقريب ًا.
(مسألة :)11وقلت الفضليلة لصلال العرصل ملن ّأول اللزوال إىل بللو الظلل
ميض ثالم ساىلات تقريب ًا من الزوال.
احلاةم من الشاخص م ليه ،وهو بعد ّ
(مسألة :)12وقت الفضيلة لفريضة املغر ملن ّأول الغلرو  -وهلو كهلا
ميضل سلاىلة
احلمر املّشق َّية  -إىل كها الشف وهو احلمر املغربية ،وهو بمقلدار ّ
تقريب ًا من املغر .
املّشقية التإ تظلر يف األف قبل طلوع ّ
الشلمس ،وهلو بمقلدار سلاىلة وربل بعلد
سمى بالغلس هبا  -أفضلل ،وكلذلك
الفجر تقريب ًا .نعم ،امتياق هبا أول الفجر  -وي َّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الصبح من الفجر الصاةق إىل ظلور احلمر
(مسألة :)13وقت الفضيلة لفريضة ّ

التعجيل يف بقية أوقات الفضيلة أفضل.
*****
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الفصل الثالث :أوقات نوافل الفرائض
(مسألة :)1وقت نافلة الظلر يمتدّ من اللزوال إىل املغلر  ،لنل ّن األَوىل تقلديم
فريضة الظلر ىل النافلة بعد ْ
أق يبلغ الظل احلاةم س ْب َع ّإ الشلاخص أي :ضلع َفيه،

وكذا األَوىل تقديم فريضة العرص بعد ْ
أق يبلغ الظل احلاةم أربعة أسباع الشاخص.

(مسألة :)2املشلور هو ىلدم جواز تقديم نافلتإ الظلر والعرصل ىلل اللزوال يف
غري يوم اجلمعةْ ،
وإق ىللم بعدم التمنن من إتياّنا بعلده ،ويف مقابلله جلواز تقلديم
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

نافلتيلت ىل الزوال حتى يف غري يوم اجلمعلة إكا ىلللم بعلدم اللتمنن ملنلت بعلده،
واألقو ما ككره املشلور.
ميض ساىلة تقريب ًا ،وهو زملاق
(مسألة :)3وقت نافلة املغر بعد الفرا منلا إىل ّ
زوال احلمر املغربية ،وال يبعد امتداة وقتلا إىل آخلر وقلت الفريضلة ملن ةوق نيلة
تقرب ًا إليه تعاىل.
القضا واألةا  ،بل بنية األمر َّ
املتوجه إليه ُّ
(مسألة :)4وقت نافلة العشا يمتدّ بامتداة وقتلا.
السلدس األخلري ملن الليلل ،وينتللإ بطللوع
(مسألة :)5وقت نافلة الفجر هو ّ
ةسلا يف صال الليل قبل طلوع الفجر.
احلمر املّشقية ،كت جيوز ّ
(مسألة :)6وقت نافلة الليلل هلو منتصلف الليلل إىل طللوع الفجلر الصلاةق،
بالس َحر.
املسمى َّ
السدس األخري منه ،وهو ّ
وأفضله ّ
(مسألة :)7جيوز تقديم صال الليل ىل وقتللا ،وهلو منتصلف الليلل للمسلافر
والشا وغريمها اّن خياف فواا إكا ّ
أخرها إىل وقتلا أو َصع َ ىلليه إتياّنا يف وقتللا
طرو االحتالم أو غري كلك من املوان .
لغلبة النوم أو ّ
(مسألة :)8قضا صال الليل أفضل من تقديملا ىل وقتلا.
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بالصال ؛ أىلنإ االتياق بالصللوات املسلتحبة مللن ىلليله
التطوع ّ
(مسألة :)9جيوز ّ
الفريضة أةامية كانت أم قضامية ما مل يتض ّي وقت الفريضة.
(مســألة :)10جيل قصلليل العلللم أو االطمئنللاق بللدخول الوقللت يف امتيللاق
بفريضته ،وجيوز االىلتتة ىل شلاة العدلني بذلك ،بل األقو كفاية شلاة العلدل
الواحد ،وكذا جيلوز االىللتتة ىلل أكاق العلارف بالوقلت الشللرىلإ  -ال العلارف
بالوقت الفلنإ  -وجي أق ينوق ىلاةالً وال تنفإ الوثاقة ىل األقلو  ،وال جيلوز
العمل بالظ ّن يف الغيم وغريه لغري كوي األىلذار.
(مسألة :)11إكا ص ّ بعد ما أحرز ةخلول الوقلت بالوجلداق أو بطريل معتلرب
تبني ّأّنا وقعت قبل الوقت وجبت إىلاةاا ،وكذا لو ةخل الوقلت وهلو
ثم ّ
شلرىل ًاّ ،
(مسألة :)12إكا ص ّ برجا ةخول الوقت ،واننشف بعد كلك ةخلول الوقلت
صحت صالته.
قبللا؛ ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

يف أثناملا ىل األحوط ،أو ص ّ غاف ً
وتبني ةخول الوقت يف األثنا .
ال ّ

ثم ّ
الصال ؛ وجبت إىلاةاا.
شك يف ةخول الوقت حال ّ
(مسألة :)13إكا ص ّ ّ ،
(مسألة :)14يعترب يف الظلرين الرتتي بينلت بتقديم الظلر ىل العرص ،وكلذلك
العشا ين بتقديم املغر ىل العشا .
(مسألة :)15إكا ىلنس الرتتي يف الوقت املشرتك بني الصالتني متعمد ًا؛ كت للو
قدَّ م العرص ىل الظلر والعشا ىل املغر  ،وجبت امىلاة ؛ وكذا للو كلاق جلاه ً
ال
باحلنم ،ولو ىلنسه سلو ًا؛ فاألحوط امىلاة .
(مسألة :)16إكا َقدَّ َم املتأخر َ من الصالتني ىل املتقدّ مة منلت سللو ًا ،وتلذكّر يف
األثنا ؛ ىلَدَ َل إىل املتقدّ مة من ٍ
ظلر أو مغر ٍ  ،وال جيوز العنس ْ
بأق يعدل إىل العرصل
أو العشا  ،فيت إكا ص ّ الظلر أو املغر وتذكّر يف األثنا أنّه قد صلالّمهاْ ،
وإق كلاق

241

األحوط بعد اممتام ،امىلاة يف الصور األوىل.
(مسألة :)17يشرتط يف جواز العلدول ملن العشلا إىل املغلر ْ
أق ال يلدخل يف
ركوع الركعة الرابعةَّ ،
ثم إىلاةاا بعد امتياق باملغر .
وإال فاألقو إمتاملا ىلشا ً َّ ،
(مسألة :)18إكا ةخل الوقت واملن َّلف واجلد للتتم شللرامط التنليلف بحيلث
ِ
ثلم طلرأ ىلليله أحلد املوانل ملن
يتمنّن من أةا ّ
الصال االختيارية ،ومل يلأت هبلاّ ،
التنليف كاجلنوق وامغت واحليض ونحوها؛ وج ىلليه القضلا خلارج الوقلت
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الصال االختيارية يف متام الوقتْ ،
بأق طلرأ
بعد ارتفاع املان  ،وإكا مل ينن متمنن ًا من ّ
الصال ؛ مل جي ىلليه قضاؤها.
ىلليه أحد املوان من أول ةخول وقت ّ
(مسألة :)19كوو األىلذار ملن االتيلاق بالصلال االختياريلة؛ جيلوز ْ
أق يقلدِّ موا
الصال يف أول وقتلا ،فللعاجز ىلن القيام ْ
أق ّ
الصلال إكا
يصيل جالس ًا يف ّأول وقلت ّ
ّ
يئس من ارتفاع العذر إىل آخر الوقت ،ولنل ْن إكا ارتفل العلذر يف الوقلت وجبلت
إىلاةاا إالّ يف موارة التقية ،ولو م العلم بزوال التقية يف الوقت.
*****

املبحث الثاني :القِبلة وأحكامها
ملشلرفة ،واملعروف أّنا من ختوم األر
وهإ املناق الذي تق فيه النعبة اال َّ

إىل

الست  ،وجي استقباهلا يف الفلرامض ك ّلللا :يوميلة كانلت أم غريهلا كالقضلا
ىلناق ّ
السلو والنوافل املستقر ىل األحوط وجوب ًا ،وأما غلري
األجزا املنسلية ،بل سجوة ّ
املستقر كت لو صالّها راكب ًا أو ماشي ًا أو يف السفينة؛ فال جي فيلا االستقبال.
ِ
لدرك
(مسألة :)1جي إحراز التوجله إىل القبللة بلالعلم الوجلداي  -وهلو ملا ي َ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

وامجار وصال االحتياط واملنذور واآليات واألموات ،وكذلك يف توابعللا ملن

بللالقو الباطنللة  -أو االطمئنللاق ،أو بقيللام الب ّينللة ،أو بإخبللار ال قللة ،أو بقبلللة بلللد
املسللمني يف صلللواام وقبللورهم وحمللاريبلم ال سل َّيت قبللور أممتنللا الطللاهرين
ُّ
تعذر كلك ك ّله جيتلد يف قصليل املعرفلة هبلا ،ويعملل بلت
وأوالةهم الطيبني ،وم
حصل له ،ولو مل حيصل له سو الظ ّن؛ فاألحوط له ْ
أق ّ
يصيل إىل اجللات األرب .
اطمأق ّ ِ
تبني اخلطأ؛ ْ
ّ
فلإق
(مسألة :)2إكا
ثم ّ
بأق القبلة يف جلة مع َّينة وص ّ نحوهاّ ،
كاق منحرف ًا إىل ما بني اليمني والشتل حنم بصحة صالته ،ولو التفت أثنا الصلال
صح ما سب وجي االستقبال يف الباقإ ملن ةوق َف ْلر ٍق يف كللك بلني بقلا الوقلت
ّ
وىلدمه ،وال بني املتيقن والظاق والنايس والغافلل .نعلم ،إكا كلاق جلاه ً
ال بلاحلنم؛
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وجبت ىلليه امىلاة يف الوقت والقضا خارجه ،وللو كلاق انحرافله أز َيلد اّلا بلني
اليمني ّ
والشتل؛ وجبت امىلاة يف الوقت ةوق خارجله ،واألحلوط امىللاة  ،وللو
استدبر ِ
القبلة؛ وج ىلليله القضلا ىلل األقلو  ،سلوا التفلت أثنلا الوقلت أو
خارجه.
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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املبحث الثالث :السّتر والسّاتر
ما يجب ستره في الصالة:

العور من قت أيض ًا إكا كاق ثمة ناظر إليلا من قته ،كت لو كاق ىل شباك أو رشفلة
فوق الناظر.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

جي سرت العور وتوابعلا يف الصال  ،سوا كانت نافلة أو فريضلةِ ،
نلاظر
وجلدَ
ا
ٍ
مناق مظلِم ،بلل قلد جيل سلرت
حمرتم أو ال ،كت إكا و ِجدَ الناظر وكانت الصال يف

بمجلرة اللتمنّن
(مسألة :)1إكا ظلرت العور لعاصف أو غفل ًة؛ وج سرتها
ّ
ْ
أق
أو االلتفات ،وكذا لو كانت ظاهر من أول الصال وهو ال يعلم بذلك؛ فيجل
يسرتها يف األثنا بمجرة االلتفات.
الصلال هلو القضلي واللدبر واخلصليتاق،
(مسألة :)2املراة بعور الرجلل يف ّ
واألحوط سرت العجاق وهو ما بني حلقلة اللدبر إىل أصلل القضلي  ،كلت ّ
أق امللراة
بالعور يف املرأ هو مجي بدّنا حتى الرأس َّ
غسلل
والشعر ىلدا الوجه باملقدار الذي ي َ
الزنلدين والقلدمني إىل السلاقني ظاهرمهلا
يف الوضو  ،واألحوط تغطية الن ّفني إىل ّ
وباطنلت.
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شروط لباس املصلي:

الصال منفلرة ًا ،وامللوارة التلإ ىلفلإ ىلنللا يف
تتم فيه ّ
ّ
األول :الطلار ىلدا ما ال ّ
ال ّصال كت تقدّ م تفصيل كلك يف كتا الطلار .
تصح يف املغصو َّ ،إال ْ
أق ينوق مضطر ًا أو ناسي ًا أو جلاه ً
ال
الثاين :امباحة؛ فال ّ
ال ّ
معلذر ًا بمعنلى أق ينلوق جلاه ً
ال باحلرمة جل ً
بالغصب ّية ،أو كاق جاه ً
ال قلارص ًا ال
مقصلر ًا.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)3ال فرق يف مغصوبية اللباس بني كوق املغصو ىلني املال أو منفعتله،
أو كاق متعلق ًا حل ّ الغري كاملرهوق أو الذي تع ّل به ح ُّ اخلملس أو الزكلا  ،كلت إكا
اشرت بتل تعل به اخلمس أو الزكا ومل يؤةيا من ٍ
مال آخر ،وكذا للو ملات وكمتله
مشغولة باخلمس أو الزكا أو املظامل أو غريها بمقدار استوىل الرتكلةّ ،
فلإق أموالله
بمنزلة املغصو ال جيوز التصلرف فيلا َّإال بإكق احلاكم الشلرىلإ ،وكذلك يف حل
امليت إكا أوىص بال لث ،ومل يستخرج بعد ،أو مات وله وارم قارص مل ينص ىلليله
ٍ
ق ّيمّ ،
وقتئذ حيتاج إىل مراجعة احلاكم الشلرىلإ ،وهلو الفقيله
فإق التصلرف يف تركته
اجلام للشلرامط.
الثالثْ :
أق ال ينوق من أجزا امليتة التإ قللا احليلا سلوا كانلت ميتلة حيلواق
حمرمه ،وسوا كانت هلا نفس ساملة أو ال ىل األحوط.
حم َّلل األكل أو َّ
الرابعْ :
أق ال ينوق من أجزا احليواق الذي ال يؤكل حلمه ،سلوا كلاق اّلا ق ّلله
احليا أو ال ،وسوا كاق ملبوس ًا أو حمموالً حتى الشعر الواقعة منه ىل لباسه.
(مسألة :)4إكا ّ
شك يف اللباس أو فيت ىل اللباس من ّ
الرطوبة أنّله ملن
الشعر أو ّ
صحت صالته فيه.
مأكول اللحم أو من غريه ،أو من احليواق أو من غريه؛ ّ
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ال باملوضوع أو باحلنم جل ً
(مسألة :)5إكا ص ّ يف غري املأكول ،جاه ً
ال معل ّذر ًا أو

بصحة صالته ،وأ َّما إكا كاق جاه ً
ال مقصلر ًا؛ وجبت إىلاةاا.
ناسي ًا له؛ حنِ َم
ّ
(مسألة :)6ال بأس بالصال يف َش من أجزا الب والربغوم والنملل والقملل
من احليوانات التإ ال حلم هلا ،وكذا فضالت امنسلاق َ
كشلعره ولبنله وريقله ،كلذا
ّ
الشم والعسل واحلرير املمزوج بالقطن أو النتاق ،وكذا ال بلأس بالشلعر املسلتعار
(الباروكة) سوا كاق من املرأ أو الرجل ،ولنن ال جيوز للمرأ أق تللبس الباروكلة
حمرم ًة ىل األجان .
لغري املحارم لنوّنا زين ًة َّ
اخلامسْ :
أق ال ينوق من الذه للرجال ،حتى لو كاق حل ّيل ًا كاخللاتم أو جلز ًا
امللذه بالتمويله والطليل ىلل
من اللباس كاألزرار خالص ًا أو اتزج ًا بغريه .نعلم،
َّ
يسلمى بلل (البالتلني) ،وللو كانلت
نحو يعدّ لون ًا ال بأس به ،وكذا جتوز الصال فيت ّ
الصلال وغريهلا،
(مسألة :)7حيرم ىل الرجلال للبس اللذه والتلز ُّين بله يف ّ
ال حيرم ىل الرجل تعليقه ىل رقبته أو لباسه ،كلت ّ
فالسلسلة الذهبية (الزنجري) م ً
أق

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

قيمته أغ من الذه .

الصال تبطل بلبسه .نعم ،جيوز للرجل ْحل الذه يف جيبه وكلذا اللدنانري الذهب َّيلة
ّ
وغريمها اّا ال يصدق ىلليه اللبس لد العرف.

ْ
إق ق ِصلدَ بله
(مسألة :)8حيرم وتبطل الصال بجعل مقدّ م األسناق ملن اللذه

التزيني ،وإق قصد به معاجلة األسناق فال بأس به ،كت جيوز شدّ األسناق بله أو جعلل
األسناق الداخلية منه لعدم صدق التزيني به لد العرفْ ،
وإق كاق األحوط تركه.
(مسألة :)9إكا ص ّ يف الذه جاه ً
صحت صالته.
ال أو ناسي ًا؛ ّ
(مسألة :)10جيوز للنسا للبس اللذه والتلز ّين بله ،بلل اللتحيل باللذه يف
الصال .
ّ
السادسْ :
أق ال ينوق من احلريلر اخللالص للرجلال ،وحيلرم لبسله هللم يف غلري
ّ
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الصال أيض ًا؛ َّإال لرضور من ٍ
برة أو مر
ّ

أو حر ونحوها ،ومعلا جيوز حتى يف

ا
إشنال بل من ا .
القمل ،ففإ صالته
الصال  ،وأما لو لبسه ألجل ةف
حال ّ
ّ
الصوف أو غريمها إكا
(مسألة :)11جيوز لبس احلرير املمتزج بغريه من القطن أو ّ
خرج به احلرير ىلن كونه خالص ًا.
شك يف ّ
حرير أم ال ،أو ّ
(مسألة :)12إكا ّ
شك يف أنّه حريلر خلالص أو
أق اللباس ا
اتزج بغريه؛ جاز لبسه ،كت جازت الصال فيه.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)13إكا ص ّ يف احلريلر جلاه ً
صلحت صلالته،
ال باملوضلوع أو ناسلي ًا
ّ
واألحوط امىلاة .
ّ
املصليل سلاتر ،واحتملل وجلوةه يف آخلر الوقلت؛
(مسألة :)14إكا مل ينن ىلند
الصال  ،فإكا ص ّ يف أول الوقت ملن ةوق سلاتر لليلأس ملن ارتفلاع
وج تأخري ّ
بصحة صالتهْ ،
وإق ارتف قب َلله؛ بطللت
استمر ىلذره إىل آخر الوقت؛ حنم
ىلذره و
ّ
ّ
صالته ووجبت إىلاةاا.
(مسألة :)15إكا مل جيد لباس ًا ،ووجد ساتر ًا غريه م ل احلشي وأوراق األشلجار
ْ
ّ
ويصليل صلال املختلار؛ أي :قلام ًت وراكعل ًا
أق يسلرت بله
والطني والوحلل؛ وجل
وساجد ًاْ ،
فإق مل جيد ساتر ًا أص ً
ال و َأ ِمل َن ملن النلاظر املحلرتم صل ّ قلام ًت مومئل ًا إىل
الركوع والسجوة ،واضع ًا يديه ىل ىلورته ىل األحوط ،واألحوط أيضل ًا ْ
ينلرر
أق ّ
يصيل صال املختار أيض ًا قام ًت وراكع ًا وساجد ًاْ ،
الصال ْ
بأق ّ
وإق مل يأمن ملن النلاظر
ّ
والسجوة.
املحرتم ص ّ جالس ًا مومئ ًا إىل الركوع ّ
*****
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املبحث الرابع :مكان املصلّي
وفيه فصول

ّ
املصيل أمور:
يعترب يف مناق

الصال يف املناق املغصو  ،بال َف ْر ٍق يف كلك بلني ملا
تصح ّ
األول :امباحة؛ فال ّ
ّ
إكا كاق املغصو أحد مواض السجوة أو غريه ىل األقو  ،وبال ْفر ٍق يف كلك بني
مر يف
أنحا الغص من غص العني أو املنفعة ،أو كوق املناق متعلق ًا حل ّ الغري كت ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الفصل األول :شـرائط مكان املصلّي

اللباس.
(مسألة :)1تبطل الصال يف ملك الغري َّإال إكا أحرز رضاه ولو بالقرامن أو شاهد
احلال.
(مسألة :)2إكا كاق سقف املناق مغصوب ًا أو صل ّ قلت خيملة مغصلوبةْ ،
فلإق
ىلدَّ ت الصال قته تصلرف ًا فيه؛ أىلاةها ىل األقو .
ٍ
مناق ،فص ّ فيه؛ بطلت صالته ،حتى ولو اننشف
(مسألة :)3إكا اىلتقد غصبية
اخلالف.
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(مســألة :)4إكا اىلتقللد ىلللدم غصللبية منللاق ،أو نسلللإ غصللبيته ،ومل ينللن هللو
الصال يف كلك املناق.
بصحة صالته؛ وكذا لو اضطر أو أكره ىل
الغاص  ،حنم
ّ
ّ
(مسألة :)5إكا ص ّ يف املناق أو اللباس ،جاه ً
ال بغصبيته؛ أىلاةها ىل األحوط.
(مسألة :)6لو اشرت ةار ًا بعني امللال اللذي تع ّلل بله اخلملس أو الزكلا  ،كلاق
الصلال ىلل التفصليل املتقلدّ م يف اللبلاس
تصح فيلا ّ
حنملا حنم املغصو  ،فال ّ
املغصو  ،وكذلك احلال بالنسبة إىل ورثته وغريهم ان يتصلرفوق يف تللك اللدار،
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وال َف ْر َق بني اخلمس والزكلا وغريمهلا ملن احلقلوق الشللرىلية كاملظلامل وحقلوق
الناس.
(مســألة :)7ال جتللوز الصللال يف األر

املجلولللة املالللك َّإال بللإكق احلللاكم

الشلرىلإ.
بالصال  ،فغصبه منله
(مسألة :)8لو سب أحدا إىل مناق يف املسجد ،واشتغل فيه ّ
صحة صلالته إشلنال ،واألقلو اللبطالق ،فلال بلدَّ ملن
غاص ا وص ّ فيه؛ ففإ ّ
إىلاةاا.
سقف مغصو ْ ،
فإق كاق التصلرف
(مسألة :)9إكا كاق املناق مباح ًا وكاق ىلليه
ا
وإال فلال ،فللو صل َّ يف قب ٍ
يف كلك املناق يعدُّ تصلرف ًا يف السقف بطلت الصلال ؛ َّ
لة
َّ
سقفلا أو جدراّنا مغصو ا وكاق بحيث ال يمننله الصلال فيللا إق مل ينلن هنلاك
احلر أو شد الربة بطلت الصلال ،
سقف أو جدار أو كاق ىلّس ًا وحرج ًا كت يف شد ِّ
ْ
وإق مل يعدُّ تصلرف ًا فيه فال ،واا ككرنا ظلر حال الصال قت اخليمة املغصلوبة فإّنلا
تبطل إكا ىلدَّ ت تصلرف ًا يف اخليمة ،بل تبطلل أيضل ًا إكا كانلت أطناهبلا أو مسلامريها
غصب ًا كت هو الغال  ،حيث يعدُّ تصلرف ًا فيلاّ ،
وإال فال.
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الثاينْ :
أق ال ينوق متنجس ًا بنجاسة تتعدّ إىل ال و أو البدق ،وم ىللدم كوّنلا

الصال َّإال يف موض سجوة اجلبلة وسامر أىلضا السلجوة ىلل
متعدية ال متن ىلن ّ
السلجوة ىلل اللنجس
األقو كت ككرنا كلك يف بحث أحنام النجاسة ،فال ّ
يصح ّ
وال وض بقية املساجد ىل النجاسة ،حتى ْ
وإق مل تنن النجاسة متعدي ًة.
الثالث :االستقرار؛ ْ
بأق ينوق املناق ىل نحو ال يضطر فيه املصيل ،فلال جتلوز
الصال الواجبة ىل الدابة واألرجوحة ويف السيار والقطار والسلفينة ونحوهلا اّلا
ّ
الصلال ْ
ي ْف َت َقد فيه االستقرار .نعم ،ىلند االضطرار ل كضي الوقت م ً
وإق
تصح ّ
ال ل ّ
ّ
املصيل مستقر ًا ولنن جي ىلليه مراىلا امستقبال واالستقرار بقدر اممنلاق
مل ينن
فيدور حي ت ةارت الدابة أو السفينة أو الطامر ْ ،
وإق أمننه االستقرار يف حال القرا
واألككار والسنوت خالهلا حني االضطرا وج كلك م ىلدم الفصل الطويلل
صرب احلنطة وبيدر التلبن وكوملة الرملل مل
(مسألة :)10ال جتوز الصال ىل
َّ
ىلدم االستقرار ،وكذا ما كاق م للا كاألراا الرمل َّيلة والوحلل والفلرش املطاطيلة

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ا
املاحإ للصور َّ ،
مشنل.
وإال فلو

وامسفنج وما شاكللا الا يوجل حركلة اجلسلم بحيلث تنلايف االسلتقرار ،وأملا
امنساق املرتع فال بأس بصالته َّإال إكا كاق العالج متلوفر ًا وبسليط ًا الا ال حيقل
ٍ
ا
حينئذ إكا مل يعالج نفسه.
إشنال
موضوع االضطرار ،ففإ صالته
الرابعْ :
أق ينوق اّا يمنن أةا األفعال الصالتية فيه حسبت تقتضيه حال املصليل،
َلرب
فال ّ
تصح الصال يف مناق ال يمنن القيام أو الركوع أو السجوة ىل الوجله املعت َ
يف ح املصيل ،فال جتوز الصال يف ٍ
بيت سقفه ملنخفض بحيلث ال يقلدر فيله ىلل
االنتصا أو بيت ينوق ضيق ًا ال يمنن فيه الركوع والسلجوة ىلل الوجله املعتلرب،
ٍ
حينئلذ ولنلن جيل مراىللا
ويست نى من كلك يف حال الضي واالضطرار فيجلوز
األفعال بقدر اممناق ألق الرضورات تقدَّ ر بقدرها ،ولو ةار األمر بلني منلانني يف
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أحدمها ينوق قاةر ًا ىل القيام لننَّه ال يقدر ىل الركلوع والسلجوة َّإال موميل ًا ،ويف
املناق اآلخر ال يقدر ىل القيام ،ولننَّه يقدر ىلليلت ،فلاألحوط ْ
إق مل ينلن األقلو
هو تقديم املناق األول أي القيام ،ويومى للركوع والسلجوة ألق القيلام باألصلل
يصح تأخريه ىللنلت إال مل العجلز ىلنلهْ ،
وإق
متقدّ م رتب ًة ىل الركوع والسجوة فال ُّ
كاق األحوط إستحباب ًا تنرار الصال .
(مسألة :)11إكا ةار األمر أيض ًا بني منانني ،أحدمها قابل للصال قلام ًت ملن ةوق
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

سجوة ،واآلخر قابل للسجوة من ةوق قيام وأمننله االنتقلال بيلنلت ملن ةوق حملو
ٍ
حينئلذ ملن الصلال كاملل ًة ،هلذا ملن ناحيلة
الصور الصالتية؛ لزمه كلك لتمننه
التفري ىل األفعال الصالتية ،وم له التفري ىل األقوال يف الشلرط املذكور ،نظلري
ٍ
ٍ
لعلدو أو نحلوه وأمننله
مناق ال يمننه االجللار بلالقرا يف اجللر َّيلة
ما لو كاق يف
ٍ
تصح صالته يف كلك املناق لفقدها للشلرط بغري ٍ
ىلذر.
الصال يف مناق آخر ،مل َّ

اخلــامسْ :
أق ال تنللوق الصللال يف منللاق مسللتلزم ًة للقتللل أو قط ل األىلضللا
ونحومها من األرضار.
السادسْ :
حمرم ًا ىلل األقلو  ،كلت
أق ال ينوق الوقوف أو القيام أو القعوة ىلليه َّ
ّ
إكا كلِت َ ىل القرب القرآق أو كاق الوقوف أو القعوة ىل قرب املعصلوم

أو تاليله

ان هلم ا
شأق ىلند اهلل تعاىل وغريمها اا ينوق الوقوف ىلليه هتن ًا حلرمته.
السابعْ :
أق ال ينوق مقدَّ م ًا ىل قرب معصوم ،وال مساوي ًا لله؛ إكا ىللدَّ ت املسلاوا
ّ
هتن ًا حلرمته ،واألحوط ترك املساوا م القرب الشلريف بل يتأخر ىلنه بحيث ينلوق
القرب الشلريف بني يديه كت هو فحو بعض األخبار الشلريفة.
التاسعْ :
أق ال ينوق حمل السجد أىل أو أسفل من موض القدم بلأرب أصلاب
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ٍ
تفصيل يأيت يف الفصل ال اي من أحنام مسجد اجلبلة.
مضمومات ىل

ٍ
ٍ
العارش :أق ال ِّ
واحد بحيث تنوق املرأ مقدَّ مة ىلل
مناق
يصيل الرجل واملرأ يف
الرجل أو مساوي ًة له َّإال م احلاملل أو البعلد شلرب واحلد ىلل األقلو ؛ وإق كلاق
األحوط إستحباب ًا أق تنوق املسافة بينلت مقدار ىلشلر أكرع بذراع اليلد ،واألوىل يف
ٍ
كحامط أو ٍ
ستار.
احلامل أق ينوق مانع ًا ىلن املشاهد
(مسـألة :)12ال فلرق يف مللا ككرنلاه يف املسلألة املتقدّ مللة بلني اللزوج والزوجللة
وغريمها ،وبني املحارم وغري املحارم.
(مسألة :)13احلرمة خمتصة بملن شللرع يف الصلال الحقل ًا إكا كانلا خمتلفلني يف
الّشوع ،وم تقارّنت تعمللت احلرملة ،وترتفل أيضل ًا بتلأخر امللرأ منانل ًا بمجلرة
الصدق العريف ألق األةلة متن ىلن املحاكا التإ هلإ ىلبلار ىللن املسلاوا  ،ويؤيلده
*****

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

قوله

يف صحيح زرار " :إال أق ينوق قداملا ولو بصدره".
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الفصل الثاني :أحكام مسجد اجلَبهة
يعترب يف مسجد اجلبلة ْ
أق ينلوق طلاهر ًا ،فلال جتلوز السلجد ىلل اللنجس أو
املتنجسْ .
وأق ينوق من األر

أو اا أنبتته من غري املأكول وامللبلوس ،فلال جيلوز

السجوة ىل احلنطة والشعري والبقول والفواكه ونحوها ولو كاق كلك قبل وصلوهلا
ٍ
ىلملل ملن طلبخ ونحلوه ،كلت ال جيلوز ىلل
إىل زماق األكل أو احتيج يف أكللا إىل
امللبوس م ل القطن والنتاق والقنّ  ،ولو قبل الغزل والنسج.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

السجوة ىل ما خرج ىللن اسلم األر
(مسألة :)1ال ّ
يصح ّ

كالرملاة والفحلم

والفضة والذه وغري كللك ملن املعلاةق أو األشليا ؛ ْ
وإق كانلت تسلتخرج ملن
ّ
األر

أو من أجزاملا ،وجيوز السجوة ىل الرتا والرمل واحلجر التلإ هلإ ملن

األجزا األرضيةْ ،
وإق كاق يستخرج منلا الذه والفضة أو غريمها من املعاةق.
(مسألة :)2الظاهر ىلدم صحة السجوة ىل العقيل والفلريوزج واللدّ ر والقلري
واجللص املطبلوخني،
وهو الزفت؛ كت ال جيوز السجوة ىل اخلزف واآلجر والنور
ّ
وأما قبل الطبخ فال بأس به ،وأما االسمنت املتعارف يف زماننا ،فإنَّه إكا كلاق حجلر ًا
مطحون ًا من ةوق طبخٍ ىل النار وزياة مواة معدنية إليه فحالله حلال اخللزف قبلل
الطللبخ ،وأمللا إكا كللاق مطبوخل ًا فحاللله كحللال اخلللزف بعللد الطللبخ ،والظللاهر أق
االسمنت األسوة من املطبوك ،فاألقو اجتنابه ،وكذا سلامر مشلتقات امسلمنت
املسمى باملوزاييك املصبو بت يمن من السجوة ىلليه ونحلوه ملن اللبالط
كالبالط َّ
املطيل ،وال جيوز السجوة ىل البلور والزجاج وامللح حتى لو كاق متحجلر ًا ال سل َّيت
يسمى أرض ًا ،بامضافة إىل كونه مأكوالً ،وال بلأس بالصلال
امللح الصخري ألنه ال َّ
ىل املرمر لصدق اسم األر

254

ىلليله بعلد امنعقلاة ملن امللا ْ
تنلوق يف بلاطن
وإق َّ

األر

تنونه من احليواق ولليس
 ،واالحتياط ال يرتك يف الصدف البحري الحتتل ُّ

ملن األر

 ،كلت ال يصلح السلجوة ىلل املطلاط املتخلذ ملن اللنفط ،واألحلوط

االجتنا ىلن املتخذ من النبات لندرته اليلوم بوجلوة الصلناىلات النفط َّيلة ،كلت ال
يصح السجوة ىل األكياس البالستين َّية وما شاهبلا من املواة البالسلتينية الصللبة
ُّ
يصلح
كاألواي واألةوات املصنوىلة من البالستيك املتخذ ملن اللنفط ،وهنلذا ال
ُّ
يصلح السلجوة ىلل احليوانلات
السجوة ىل أواي الفرب املتخذ من املعدق ،كلت ال
ّ
املتحجر.
املتحجر أو غري
البحر َّية والرب َّية
ّ
ّ
ّ
املتحجر وال ىل ال لج مطلق ًا سوا ا
السجوة ىل القرطاس وإق كاق متخذ ًا من القطن أو الصلوف
(مسألةّ :)3
يصح ّ
أو احلرير وكاق فيه َش ا من النور وكلك مطالق األخبلار بصلحة السلجوة ىلليله
يصح السلجوة ىلليله
ال جرم (جسم) له ،نعم لو كانت فراغات الورق بقدر سعة ما ُّ
مل يرض.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

وإق كاق منتوب ًا ىلليه بشلرط ْ
بجمي أنواىله وأقسامهْ ،
أق تنوق النتابة لونل ًا وصلبغ ًا

(مسألة :)4ال بأس بالسجوة ىل مأكوالت احليوانات كلالتبن والعللف ،وىلل
نو التمر وورق االشجار وقشورها وسعف النخل؛ وال بأس بالسجوة ىلل ورق
ا
مشنل؛ وكلك ألق لورق العن مراتل  ،بعضللا ملأكول،
العن بعد يبسه ،وقبله
وبعضلا غري املأكول ،فال جيوز يف األول ،وجيوز يف األخري.
(مسألة :)5السجوة ىل األر

أفضل من النبات والقرطاس ،والرتا أفضلل

من احلجر ،واألفضل من اجلمي الرتبة احلسينية ،مللا يف بعلض الروايلات ملن ّأّنلا
تستنري إىل األرضني السب  ،ويف بعضلا اآلخر أّنا خترق احلج السب .
السلجوة مللان ٍ ؛ سلجد ىلل
(مسألة :)6إكا مل يمنن السجوة ىل ما ّ
يصح ىلليله ّ
ثوبهْ ،
السلجوة ىلليله
فإق مل يمنن كلك سلجد ىلل املعلاةق أو غريهلا اّلا ال جيلوز ّ
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اختيار ًا ،فإق مل يقدر ىل املعاةق وما شاكللا فيسجد ىل ظلر ك ّفه.
يصلح ىلليله اختيلار ًا ،بشللرط ىللدم
(مسألة :)7جيوز السجوة تقيل ًة ىلل ملا ال
ّ
التمنن من الفرار من العمل بالتق َّيلة؛ وإال فلال يسلو السلجوة ىلل ملا ال يصلح
ٍ
السجوة ىلليه يف احلاالت الطبيعية من ةوق ٍ
وإجبار ،كت إكا كاق يف كلك املنلاق
قّس
الصال ىلل
مندوحة  -أي فسحة وسعة  -يتخلص هبا من التقية بحيث يتمنن من ّ
لسجوة ىلليه؛ وج السجوة ىلليه.
البارية أو الورق ونحومها اا ّ
يصح ا ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ثلم بلاق اخللالف،
(مسألة :)8لو سجد ىل ما ّ
السلجوة ىلليله باىلتقلاةهّ ،
يصح ّ
صور:
فللمسألة
ا
األوىلْ :
الصال  ،فلال جتل إىلاةالا ىلليله يف هلذه الصلور ،
أق يلتفت بعد إمتام ّ
واألحوط امىلاة .
أق يلتفت بعد رف الرأس من السجد األوىل؛ فاألحوط وجوبل ًا فيللا ْ
الثانيةْ :
أق
السجوة ىلليه.
يعيد السجد ىل ما ّ
يصح ّ
أق يلتفت بعد رف الرأس من السجد ال انية إىل ّ
الثالثةْ :
السجدتني وقعتا ىلل
أق ّ
يصلح
السجدتني ىلل ملا
السجوة ىلليه؛ فاألحوط وجوب ًا إىلاة إحد
ّ
ما ال ّ
ّ
يصح ّ
الصال بعد كلك.
السجوة ىلليه ،واألحوط إىلاة ّ
ّ
أق يرف رأسه منلا ،واملشلور فيللا ْ
أق يلتفت أثنا السجد وقبل ْ
الرابعةْ :
جيلر
أق ّ
إق أمنن ،واألحلوط وجوبل ًا فيللا ْ
السجوة ىلليه ْ
أق يرفل رأسله
جبلته إىل ما ّ
يصح ّ
يصح السجوة ىلليه ،ويعيد صالته بعد كلك ،هذا إكا وسل الوقلت
ويسجد ىل ما ّ
لذلك؛ َّ
مر.
وإال سجد ىل املعاةق أو ال و أو غريمها كت ّ
(مسألة :)9يعترب يف السجوة م االختيار ْ
تسلتقر
أق ينوق ملا يسلجد ىلليله اّلا
ّ
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اجلبلة ىلليه ،فال جيوز ىل الوحل أو الرتا الذي ال متاسك فيلت .نعلم ،إكا حصلل

االستقرار فيلت جاز ،وإكا لص بجبلته َش منلت أزاله للسجد ال انية.
(مسألة :)10إكا اشتغل بالصال ويف أثنامللا فقلد ملا يصلح السلجوة ىلليله ومل
يتمنن من امتياق بت يصلح السلجوة ىلليله ،قطعللا يف سلعة الوقلت ،ويف الضلي
يسجد ىل ثوبه القطن أو النتاق أو ظلر النف ىل الرتتي الذي قدَّ مناه.
*****

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ
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الفصل الثالث :آداب مكان املصلّي
األمكنة املستحبة للصالة:

الصال يف املساجد ،وأفضللا مسجد احلرام ،فالركعة فيله تعلدل أللف
تستح
ّ
والصلال فيله تعلدل ىلشللر آالف ،ومسلجد
ّ

النبلإ
ثم مسلجد
ّ
ألف ركعةّ ،
النوفة ،وفيه تعدل ألف ًا ،بل ورة يف بعض األخبلار الشللريفة ملا يلدل ىلل ىلظملة
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ىليل ىلليه صلوات اهلل ل ما يدل ىل أنله
مسجد النوفة ل الذي هو حرم أمري املؤمنني ّ
أفضل املساجد ىلند اهلل تعاىل ،ففلإ خلرب نجلم بلن حطليم ىللن موالنلا امملام أيب
جعفر

قال " :لو يعلم الناس ما يف مسجد النوفة ألىلدوا لله اللزاة والرواحلل

من مناق بعيد"..؛ وورة أيض ًا ىلن أمري املوحلدين وسل ِّيد املتقلني أسلد اهلل الغالل
ىلليل بلن أيب طالل
موالنا وس ّيدنا اممام األىلظم أيب احلسلن ّ

قلال " :ال تشلدُّ

الرحال إال إىل ثالثلة مسلاجد :املسلجد احللرام ومسلجد الرسلول

ومسلجد

النوفة"؛ ويف بعضلا  -كت يف الوسامل  /بلا 45ملن أبلوا أحنلام املسلاجد -
استحبا اختيار مسجد النوفة ىل السفر إىل زيار املسلجد األقصللى اللذي ورة
استحبا الصال فيه ،ويظلر أق ثمة تضخيم باملديح لله ،وال يبعلد أنله ملن صلن
األياةي الناصب َّية للتقليل من أمهية مسجد النوفة ،ولنن ما وصلنا ملن العموملات
الدالة ىل فضل مسجد النوفة وىلظمته ينوق كافي ًا نوىل ًا ما يف إىلطلا صلور ىللن
جاللة قدره ال يس املقام لذكرها هلناَّ ،
ولعل منلا ما جلا يف بعضللا ملن مسلاواته
بمسجد احلرام ومسجد الرسول.
وبناء عليه :فإق مسجد النوفة متقدِّ م بالفضل ىل مسلجد األقىصل قطعل ًا ىلل
فر
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ثلم يلأيت بعلده مسلجد
صحة األخبار الدالة ىل مساواته بمسلجد النوفلةّ ،

اجلام وفيه تعدل مئة ركعة ،ومسجد القبيلة وفيه تعدل مخس ًا وىلشللرين ،ومسلجد
السوق وفيه تعدل اثنإ ىلشلر .
ويستح ّ حضور املسجد َّ -إال لعذر  -خصوص ًا جار املسلجد ،فقلد ورة ىللن
" :ال صال جلار املسجد َّإال يف مسجده".
النبإ
ِّ
الصلال يف
هذا كله بالنسبة إىل الرجال ،وأ ّما بالنسلبة إىل النسلا فاألفضلل هلل ّن ّ
بيوا ّن ،وأفضل البيوت املخدع؛ أىلنإ بيت اخلزانة يف البيت.
(مسألة :)1مشاهد األممة

كاملساجد ،فقد ورة يف األخبار الصلحيحةّ :إّنلا

أفضل ،وقد ورة يف اخلرب ّ
ىليل
أق ّ
الصال ىلند أمري املؤمنني ّ
وورة أيض ًا أق الصال يف بيلت موالتنلا املع َّظملة سل ِّيد نسلا العلاملني الزهلرا
بمئتإ ألف صال .

املطللرين (صللوات اهلل
آالف التحية والصلوات) أفضل من النعبة ،وهنذا مشاهد أممتنلا َّ

ىلليلم أمجعني) هإ أفضل من النعبة والصال فيلا ال حيصلإ ثوابه إال اهلل تعاىل.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

احلورا (صلوات اهلل ىلليلا) أفضل من الصال

يف الروضة ،وأق احلامر احلسينإ (ىل صلاحبه

للمصيل ْ
ّ
أق جيعل بني يديله حلام ً
ال كعلوة أو ىلصلا أو حبلل
(مسألة :)2يستح ّ
ونحوها إكا كاق يف معر

مرور أحد قدامه.

األمكنة املكروهة للصالة:

احلتم ،واملجزر  ،وبيلت املسلنر ،واملزبللة ،ويف
نره ّ
الصال يف مواض ؛ أمهلاّ :
ت َ
ترض بامللار َّ
وإال بطللت ،وبلني القبلورْ ،
وأق ينلوق
املناق القذر ،ويف الطري إكا مل ّ
جمس ًت كاق أم غريه ،أو بيت فيه كل أو جنل ..
أمامه نار مرضمة ،أو مت ال كو روح َّ
الصال .
إىل غري كلك من األماكن التإ تنره فيلا ّ
*****
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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املبحث اخلامس :األذان واإلقامة
وفيه فصول

ومها من املستحبات املؤكَّد يف الفرامض اليومية ،أةا ً وقضلا ً  ،سلفر ًا وحرضل ًا،
للصحيح واملريض ،والرجل واملرأ  ،واجلام واملنفرة ،بل كه بعض األصلحا
وخصه بعضلم بصال املغر والصلبح ،وبعضللم بصلال اجلتىللة،
إىل وجوهبت،
ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الفصل األول :استحباب األذان واإلقامة وفصولهما

وأشدّ مها تأكيد ًا واستحباب ًا :امقامة خصوص ًا للرجال ،وال يشللرىلاق يف الصللوات
املستحبة ،وال يف الفرامض غري اليومية كصلال امل ِّيلت واآليلات واجلمعلة  -وهلإ
واجبة فقط ىلند حضور اممام بق َّية اهلل األىلظم (أرواحنا فداه)  -بل ينفلإ فيللا أق
يقال( :الصال ) ثالم مرات ،ويستح األكاق يف موارة أخر أيضل ًا منللا :األكاق
للمولوة ىلند والةته ىل األفضل أو قبل أق تسقط َّ ته يف حال تركله يلوم توللده،
فيؤكق يف أكنه اليمنى وامقامة يف اليسلر  ،فلاألكاق وامقاملة ىلصلمة للطفلل ملن
الشيطاق الرجيم كت جا كلك يف احللديث الشللريف ىللن موالنلا امملام الصلاةق
صلوات اهلل ىلليه ،ومنلا :األكاق يف الفلوات ىلند الوحشة من الغول وسحر اجللن،
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وىلند إضالل الطري يف الصحرا وغريها ،ومنللا :األكاق يف أكق ملن تلرك اللحلم
أربعني يوم ًا ،ومنلا :األكاق يف األكق اليمنى مللن سلا خلقله ،ومنللا :األكاق يف أكق
الدابة احلروق التإ سا خلقلا .ومنلا :رف الصوت باألكاق يف املنزل لطل الوللد،
كت يستح أق ينت األكاق وامقامة يف رقعة ويع َّل ىل من شنى وجل اللرأس،
ويستح األكاق ملن ِ
وىلك وىلن ًا شديد ًا أق يؤكق ويقيم يف قميصه ،ففلإ املسلتدرك
ىلن موالنا اممام الصاةق

أنله ةخلل

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يف با نواةر األكاق ىلن ط ّ األممة
ىلليه ا
متغلري الللوق؟ فقللت :جعللت
رجل من مواليه وقد وىلك فقال له :مايل أراك
ِّ
فداك وىلنت وىلن ًا شديد ًا منذ شلر ثم مل تنقل احلمى ىلنإ وقد ىلاجلت نفيس ّ
بنل
ما وصفه يل املرتفقوق  -املعلاجلوق  -فللم أنتفل بشللإ ملن كللك ،فقلال امملام
الصاةق

لهّ :
حل أزار قميصك واةخل رأسك يف قميصلك وأقلم وأ ّكق واقلرأ

سور احلمد سب مرات ،فقال :ففعلت فنأنت نشطت من ىلقال.
أقسام األذان :ينقسم إىل قسلمني :أكاق امىللالم وأكاق الصلال  ،وال يشلرتط يف
امىلالمإ ما يشرتط يف الصاليت ،نعم مها يشرتكاق مع ًا يف أّنت ينونلاق بعلد ةخلول
الوقت ال قبله ،فلامىلالمإ ال ت ْشل َرتط فيله ن َّيلة القربلة وإق كلاق أحلوط وىلنلد اهلل
أفضل ،ويشرتط فيه الذكور َّية.
فصول األذان واإلقامة:

ثلم (أشللد ْ
فصول األكاق ىلّشوق فص ً
أق ال إلله َّإال
ال( :اهلل أكرب) أرب ملراتّ ،
ثم (أشلد َّ
ثم (أشلد ّ
أمري امللؤمنني ىلل َّيل ًا
حممد ًا رسول اهلل) مرتاقَّ ،
أق ّ
اهلل) مرتاقّ ،
أق َ
ثلم
حإ ىل
ّ
مرتلاقّ ،
حلإ ىلل الفلالح) ّ
ثلم ( ّ
مرتاقّ ،
الصال ) ّ
ثم ( ّ
و ُّيل اهلل) مرتاقّ ،
مرتاق.
ثم (ال إله َّإال اهلل) ّ
ثم (اهلل أكرب) مرتاقّ ،
مرتاقّ ،
حإ ىل خري العمل) ّ
( ّ
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ال؛ غري ّ
وكذلك امقامة وفصوهلا تسعة ىلّش فص ً
أق فصلوهلا مرتلاق يف اجلميل ،
مر ً واحلد ملن
ويزاة فيلا (قد قامت ّ
حإ ىل خري العمل) ،وينقص ّ
الصال ) بعد ( ّ
(ال إله َّإال اهلل) آخرها.
واألقو وجو الشلاة بالوالية وإمر أملري امللؤمنني ملوالنلا امملام أسلد اهلل
مرتاق يف ّ
كل مورة تذكَر فيه الشللاةتاق
ّ

ىليل بن أيب طال
الغال س ِّيدنا املع َّظم ّ

يف األكاق وامقامة أو يف غريمها ،وهإ جز منلت ،واألقلو كوّنلا جلز ًا واجبل ًا يف
تشلد الصال أيض ًا بمقتضلى ما ظلر لنا خالل التلدبر يف العموملات واالطالقلات
الوارة بعلو قدر الوالية وصاحبلا  ،بل ورة يف ك ٍري من األخبار اقرتاق الشلاة
له بالشلاة لرسول اهلل

فصلناه أخري ًا يف رشحنا ىل العلرو اللوثقى ويف
؛ وقد ّ
*****

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

بعض بحوثنا الفقلية االستداللية األخر .
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الفصل الثاني :شروط األذان واإلقامة
(مسألة :)1يشرتط يف األكاق وامقامة أمور:
األول :النية؛ أي :نية القربة إىل اهلل تعاىل ابتدا ًا واستدام ًة ،كت يف سامر العبلاةات،
كت يعترب تعيني الصال التإ يأيت هبت هلا م االشرتاك ،فلو مل يعني مل ِ
ينف ،كت أنه للو
ِّ
قصد هبت صال ً ال ينفإ ألخر معلا ،بل يستح أكاق آخر للخر .
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يصح من املجنوق إال إكا كاق يف ةور صحوه وتأتَّى منله قصلد
الثاين :العقل؛ فال ّ
القربة.
الثالث :اميتق؛ فال اىلتداة بأكاق وإقامة املخالف.
الرابع :الرتتي بتقديم األكاق ىل امقامة ،وكلذا بلني فصلول ٍّ
كلل ملنلت ،فلإكا
ٍ
نحو حيصل الرتتي .
خالف الرتتي أىلاة ىل
اخلامس :املواال بني فصوهلت؛ فالفصل الطويل بني فصوهلت خملل بصلورات الا
يوج امىلاة .
يصح قبله وإال أىلاة.
السادس :ةخول الوقت؛ فال ّ
السابع :الذكور ؛ فال يعتَدّ بأكاق النسا وإقامتل ّن لغريه ّن وجيزي هل ّن ،فلو أ ّملت
املرأ النسا َ فأ ّكنت وأقامت كفى هل ّن.
الثامن :العربية وترك اللحن؛ ويراة من اللحن :اخلطأ يف امىلرا والبنلا كرفل
ٍ
املنصو أو فتح املضموم ،فاللحن انوع فيلت؛ بل هو غري ٍ
ىلملد،
جامز إكا كاق ىلن

ٍ
ٍ
بحرف أو ترمجتلت إىل غري العربية ،أو تبديل كلمة بأخر وإق
حرف
وكذلك تبديل
حإ ىل أفضل العمل ،مناق (خري العمل).
كانتا ىلربيتَني كت لو قالَّ :
(مسألة :)2يستح يف األكاق وامقامة الطلار  ،والقيلام ،واالسلتقبال ،وتتأكّلد
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نره النالم يف األثنا  ،وتشتدّ النراهة بعد قول املقليم" :قلد قاملت
يف امقامة ،كت ي َ
الصال " ،وينره الرتجي ىل نحو ال ينوق غنا ً وإال فيحرم ،ويستح االسلتقرار
ّ
يف امقامة ،ويستح اجلزم يف أواخلر فصلوهلت مل التلأي يف األكاق واحللدر "أي:
ٍ
وجه ال ينايف قاىلد الوقف ،وقد ورة يف اخللرب أق( :األكاق
ام اع" يف امقامة ىل
ترتيل وامقامة حدر) واحلدر هو ام اع يف القرا  ،امفصاح بلاأللف واهللا ملن
ٍ
لفظ اجلاللة يف آخر ّ
فصل هو فيه ،ويستح أيض ًا وض امصلبعني يف األكنلني
كل
حال األكاق ،ومدُّ الصوت يف األكاق ورفعه ،ويستح الرف يف امقامة أيض ًا َّإال أنَّه
ةوق األكاق ،والفصل بلني األكاق وامقاملة بصلال ركعتلني أو خطلو أو قعلد أو
سجد أو ككر أو ةىلا  ،ولو اختلار السلجوة فيسلتح أق يقلول يف سلجوةه (ر ِّ
خاشع ًا) ولو اختار القعد يستح له أق يقول( :الللم اجعل قلبإ بار ًا ورزقلإ ةار ًا
وىلميل سار ًا واجعل يل ىلند قرب نب ّيك قرار ًا ومستقر ًا) ولو اختار اخلطو يستح لله
ٍ
ٍ
أستنجح وأتوجه ،الللم ِّ
حممد وآل
صل ىل
وبمحمد
أق يقول( :باهللِ أستفتح
ٍ
حممد واجعلنإ هبم وجيل ًا يف الدنيا واآلخر ومن املقربني) ،ويسلتح للمنصلو

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

سجدت لك خاضع ًا خاشلع ًا) أو يقلول( :ال إلله إال أنلت سلجدت للك خاضلع ًا

للكاق أق ينوق رفي الصوت ،مبرص ًا ،بصري ًا بمعرفلة األوقلات ،وأق ينلوق ىلل
مرتف ٍ كمنار أو غريها.
وهل يشرتط كوق امللؤكق بلأكاق امىللالم بلدخول الوقلت ىللاةالً أم ال؟ الظلاهر
األول ،فال يؤمن ىل غري العاةل بتحديد األوقات ،وثمة مسلتحبات ومنروهلات
ك ري مذكور يف النت املطولة.
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الفصل الثالث :موارد سقوط األذان واإلقامة
منها :الداخل يف اجلتىلة التإ أكنوا هلا وأقامواْ ،
وإق مل يسمعلت .ومنهـا :اللداخل
وصلحة صلالام وكلوّنم ملؤكنني
تفرق اجلتىلة م وحد املنلاق
ّ
يف املسجد قبل ّ
شخص أكاق وإقاملة شلخص آخلر ،سلوا
ومقيمني لصالام ،ومنها :ما إكا سم
ا
سم متام فصوله أو بعضلا بمقدار يصدق أنّه سم أكاق غريه وإقامته.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يتملت ،فللسام ْ
أق يأيت بالبلاقإ مل مراىللا
(مسألة :)1إكا أ ّكق املؤ ّكق وأقام ومل ّ
الرتتي .
(مسألة :)2إكا سم أحدمها ةوق اآلخر؛ مل جيزئ ىلن اآلخر.
(مسألة :)3إكا ترك األكاق وامقامة أو أحدمها ىلمد ًا ،وةخل يف الصال الواجبلة
ال م ل املعاة استحباب ًا ،مل جيز له قطعلا لتداركلت ىل األقو  ،وإكا تلركلت نسلليان ًا
ا
إشلنال
استح ّ له قط الصال وتداركلت قبل الركوع كت هو رأي املشللور؛ وفيله
بل من ا  ،واألقو ىلدم جواز قط الصال لو نسلليلت للخبلار املستفيضلة يف بلا
األكاق من الوسامل ،ففإ صحيحة زرار ىلن اممام الصلاةق

قلال :قللت لله:

ينرب؟ قال :يميض ىل صلالته وال يعيلد ،وخللرب
رجل ينسى األكاق وامقامة حتى ِّ
ىلبيد بن زرار ىلن أبيه قال" :سألت أبا جعفر

ىلن ٍ
رجل نسلإ األكاق وامقاملة

ِ
فليمض يف صالته فإنَّت األكاق سنَّة".
حتى ةخل يف الصال ؟ قال:
(مسألة :)4يسقط األكاق لصال العرص يوم ىلرفة إكا اجتمعت م صال الظللر،
وكذا أكاق العشا ليلة املزةلفة إكا مجعت م صال املغر  ،وكذا املسللوس إكا مجل
الصالتني.
بني ّ
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تنبيه بشأن أهمية الصالة:

إىللم ،أرشدك اهلل إىل معامل ةينهّ ،
أهم العباةات املقرر يف الشللرع
أق ّ
الصال من ّ
إق قبِ َل ْت قبِ َل ما سواهاْ ،
األنور ،وهإ من أركاق امسالمْ ،
وإق ر َّة ْت ر َّة ملا سلواها،
وقوام العباة وروحلا بالتوجه وامقبلال بالقلل  ،ومعنلى امقبلال هلو امحضلار
القلبإ وااللتفات ،ومها حيصالق بقط العالم ىلن األمور الدنيوية ،وىللدم التفنلر
ّ
وتفللم أنّله
فيت يشغل القل ىلن
ا
واقلف بلني يلدي ر ٍّ
التوجه إىل اخلال العظيمّ ،
ّ
الستوات واألرضني ال ختفى ىلليه خافية ،حتى حيصل لله اخللوف ملن
ىلظي ٍم ج ّب ِار ّ
ىلظمته ،ويقف مقام العبد الذليل اخلامف املسنني املستنني ،وكلاق أممتنلا

ىلل

ملر ً وباالصلفرار أخلر ،
جاللتلم إكا قاموا إىل ّ
تغريت ألواّنم بلاالْحرار ّ
الصال ّ
 ،ويصلدق يف

أيب ىلبد اهلل وىلن موالتنا الصلدّ يقة النلرب فاطملة الزهلرا
ِ
اك َن ْعبد وإِ َّي َ
قوله :إِ َّي َ
فلرط
اك ن َْستَعني لعلمه تعاىل بت حوته الضتمر ،ويندم ىل ملا ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

وارتعدت فرامصلم

كت حنإ ىلن موالنا اممام أيب جعفر

وموالنا امملام

ىل نفسه من العصياق ،ويتجنّ العج والنلرب واحلسلد وغريهلا ملن املوبقلات
ىللز
خاصلة بقولله ّ
حتى يندرج يف ىلداة املتقني الذين وىلدهم اهلل تعاىل التق ّبل ملنلم ّ
ني ،ويسلعى ْ
ّ
يصليل صلال ملو ِّةع ،كللك ك ّلله
أق
من قامل :إِن ََّت َي َت َق َّبل اهلل ِم َن املْت َِّق َ
والتوجه؛ ّ
ألق مراتل القبلول
لتحصل له مرتبة ىلظيمة من امقبال وحضور القل
ّ
الصلحة والتتميلة
والتوجه ،بعد اشلرتاك اجلميل يف كلرب
بحس مرات امقبال
ّ
ّ
اللتني هبت يتح ّق االمت ال ويرتف العقا .
*****
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املقصد الثاني :أجزاء الصّالة
الصال مركَّبة من ىلدّ أمور واجبة ومندوبة .أ ّما الواجبة فلإ إحد ىلشلر :
ّ
النية ،تنبري امحلرام ،القيلام ،القلرا ِّ ،
التشللد،
السلجوة،
ّ
اللذكر ،الركلوعّ ،
التسليم ،الرتتي  ،املواال .
اللركن بطلالق
(مسألة) :من األجزا الواجبة ما هو ركل ان ّ
للصلال  ،ومعنلى ّ
الصال برتكه أو زياةته ىلملد ًا أو سللو ًا ،وهلو مخسلة :النيلة ،تنبلري امحلرام،
الصلال
السجوة ،وما ىلدا هذه اخلمسة فليس بركن ،وال تبطلل ّ
القيام ،الركوعّ ،
برتكه سلو ًا وال ىلمد ًا ،وأ ّما بطالّنا بزياةته فسوف يأيت التعر

لله ْ
إق شلا اهلل

تعاىل.
وسوف نتعر لذكر األجزا الواجبة الركنية وغري الركنية وبعض األجلزا
ْ
إق شلا اهلل
ونتم النال َم بذكر َش ٍ من التعقي
املستحبة ضمن ىلشلر فصولّ ،
تعاىل.
*****
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الفصل األول :النية واعتبارها في الصّالة
النية هإ القصد إىل الفعل بعنواق االمت ال والقربة إىل اهلل تعاىل ،وينفإ فيللا
امراة القلبية الناشئة ىلن أمر اهلل تعلاىل بالفعلل ،وال يشلرتط اللتل ّفظ هبلا ،وال
إخطار صور العمل بالبال ،وال نية الوجو أو الند َّإال مل توقلف التعيلني
الصال
ىل قصد أحدمها ،وال يشرتط متييز األجزا الواجبة من املستحبة ،فحال ّ
وسامر العباةات حال سامر األفعال واألىلتل االختياريلة الصلاةر ملن الفاىللل
املختار كاألكل والّش والقيام والقعوة ونحوها من حيث الن َّيلة ملن ةوق نيلة
القربة؛ بل ينفإ يف املعامالت القصد إىل الفعل فقط ،بخالف العبلاةات حيلث
واملحرك هو االمت ال ،والقربة ةرجات :أحدها :وهو أىلالهلا أق يقصلد امت لال
أمر اهلل تبارك شأنه لنونله أهل ً
ال للعبلاة والطاىللة ،وهلذا ملا أشلار إليله ملوىل
ىليل صلوات ربنا ىلليله وآلله
املوحدين وإمام املتقني س ِّيدنا وموالنا أمري املؤمنني ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

تتم َّيز ىلن املعامالت بنية امخالص والقربة إىل املوىل العظيم ْ
بأق ينلوق اللداىلإ

الطاهرين بقوله الشلريف " :إهلإ ما ىلبدتك خوف ًا من نارك وال طمع ًا يف جنتك
بل وجدتك أه ً
ال للعباة فعبدتك"؛ ثانيها :أق يقصد شنر نعم اهلل تبلارك شلأنه
التإ ال قىص ،ثالثها :أق يقصد باألمر العباةي قصيل رضاه والفرار من سخطه
وانتقامه ،رابعها :أق يقصد باألمر العباةي حصول القر منه تعلاىل ،خامسـها:
أق يقصد به ال وا ورف الدرجات بأق ينلوق اللداىلإ إىل امت لال أملره رجلا
ثوابه وختليصه من النار ،وهذا النحو من الن َّية فيه شلامبة التجلار اجللامز َّإال إكا
قصد هبا ىل وجه املعاوضة من ةوق أق ينوق برجا إثابته تبارك شأنه ،فيشلنل
احلنم بصحة ىلباةته املأتية ىلل هلذا النحلو ،وملا ورة ملن صلال االستسلقا
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يصح إكا كاق ىل الوجه األول من هذا القسم أي :إق صلال
وصال احلاجة إنَّت ُّ
االستسقا واحلاجة يؤتى هبا بنية رجا ال وا م اخلوف من العقا  ،وهلذا ال
يضلر بصحتلا ،واملؤمن العارف بر ِّبله ال يعبلده تعلاىل ملن بلا املتلاجر معله
لتحصيل ال وا لنونه نقص ًا وىليب ًا يستحإ املؤمن من امتصاف به مل اخللال
العظيم ،بل جي أق ينوق القصد هو الرضا.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الصال ؛ بحيث إنّه لو التفت إىل نفسه للرأ أنّله
وجي استمرار النية إىل آخر ّ
الصال أل ٍ
إهلإ ،يتع ّل هبا ،ولو س ِئ َل ألجا بذلك.
يأيت ب ّ
مر ٍّ
انضلم إىل أملر اهلل تعلاىل
(مسألة :)1يعترب يف النية اخللوص ىلن الريلا ؛ فللو
ّ
الصال  ،وكذلك غريها من العباةات ،بال َف ْر ٍق يف كللك بلني كلوق
الريا بطلت ّ
الريا يف االبتدا أو يف األثنا  ،نعم ا َّةىللى بعلض األىللالم أنَّله إكا أتلى بالعملل
خالص ًا لوجه اهلل تعاىل ،ولننه يعجبه ْ
أق يراه النلاس مصللي ًا ،أو خطلر كللك يف
بصحة ىلباةتهَّ ،إال أننا نستشنل هبلذه الضلميمة ،ألق ظلاهر
يضلر كلك
قلبه ،مل
ّ
ّ
النصوص هو امخالص فقط بدوق ضميمة ،وأما لو صدر منه األملر العبلاةي
ألجل أق يطري ىلليه الناس فال ري يف بطالق ىلباةته لفقداق قصد القربة فيلا.
(مسألة :)2إكا كاق املقصوة من العباة هو امخلالص ونيلة القربلة مسلتق ً
ال
ولنن ثمة أمر تاب ٍ هلا كأق يصيل أملام النلاس للدَ ْف ِ اللذ ّم ىللن نفسله ،أو رفل
الضلرر ىلن آخر؛ مل ينن كلك إخالص ًا حمض ًا بل قربة مشوبة بالضميمة لغلري اهلل
مقربة إىل اهلل تعاىل ،فتعترب ريا ً مبطِ ً
ال للعمل.
تعاىل فال تنوق ّ
ٍ
الصلال  ،غلري
(مسألة :)3الريا
بأمر خارجٍ ىلن العباة ؛ كإزالة اخلبلث قبلل ّ
موج للبطالق ،وأما التصدق يف أثنا العباة فلو ملن صلميم العبلاة َّإال أنَّله
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موج ا لبطالّنا إكا كاق مرا الناس.

ّ
ثم بعدها بدا
(مسألة :)4الريا
املتأخر ىلن العباة غري مبطل هلا؛ كت لو ص ّ ّ ،
له ْ
أق يذكر ىلمله.
ٍ
مبطل هلا بخالف املقارق للعبلاة
(مسألة :)5العج املتأخر ىلن العباة غري
فإنَّه ا
مبطل ىل األقو .
(مسألة :)6جي تعيني العمل إكا كاق ما ىلليه فع ً
ال متعلدة ًا ،وينفلإ التعيلني
اممجايل ْ
كأق ينوي ما وج ىلليه أوالً من الصالتني م ً
ال أو ينلوي ملا اشلتغلت
كمته به أوالً ف اني ًا.
(مسألة :)7األقو وفاقل ًا للمشللور قصلد األةا أو القضلا  ،والقصللر أو
التتم ،والوجو أو الند ألق الفعل مشرتك فال يتخصص بأحدمها َّإال بالنية.
فجز ًا ،وال فرق يف النية بني أق تنوق ىل نحو التفصيل أو اممجال.
(مسألة :)9إكا ّ
الصال أنّه هل ىل ّينللا ظللر ًا أو ىلصللر ًا،
شك بعدما ةخل يف ّ
فإق مل ِ
ا
مشنل؛ فلاألحوط اممتلام
يأت بالظلر قبل كلك نواها ظلر ًا وأمتَّلا ،وهو

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

(مسألة :)8من ال يعرف الصال جي ىلليه أق يأخذ ان يلقنه فيأيت هبا جلز ًا

وامىلاة  ،وإق كاق آتي ًا بالظلر بطلت ،فال بدَّ من امىلاة أيض ًا.
ّ
وشك يف أنّه هل نواهلا ىلصللر ًا
نفسه يف صال العرص،
(مسألة :)10إكا رأ
َ
من ّأول األمر أو نواها صال أخر  ،صحت صلالته ىلصللر ًا إق كلاق قلد أتلى
بصال الظلر َّ
ثم يأيت بصال العرص.
وإال ىلدل إىل الظلر َّ
(مسألة :)11إكا ّ
الصال ؛ بنى ىل أنّه أتى هبا.
شك يف النية وهو يف ّ
(مسألة :)12لو قام لصال فنواها يف قلبه ،فسب لسانه أو خيالله خطلور ًا إىل
صحت ىل ما قام إليلا وال يرض سب اللساق وال اخلطور اخليايل.
غريهاّ ،
الصال فنو قطعلا ،أو نو امتيلاق بالقلاط
(مسألة :)13إكا كاق يف أثنا ّ
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الصال م النية املذكور ؛ بطلت صالتهْ ،
(كاستدبار القبلة)ْ ،
وإق ىللدل
أتم ّ
فإق ّ
صحت
الصال وأمتّلا؛ ّ
ىلنلا وىلاة إىل نيته السابقة قبل االشتغال بء من أجزا ّ
صالته َّ
وإال فيج امىلاة يف حال أتى ببعض األجزا بعنواق اجلزمية ،وإق كاق
األحوط امىلاة أيض ًا يف الصور األوىل.
ِ
يعلتن هبلا،
الصال ؛ مل
(مسألة :)14إكا حصلت يف نفسه وسوسة يف النية قبل ّ
الصلال ؛
القلبإ
وص ّ حس قصده
االرتنازي ،وكذا لو حصل كلك يف أثنلا ّ
ّ
ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

فيتم صالته وال َش ىلليه.
ّ
(مسألة :)15قد ىلرفت وجو استدامة النية إىل آخر الصال  ،بمعنلى ىللدم
باملر  ،ألق األفعال العباةيلة مشللروطة بقصلوةها ،فلإكا انتفلت
حصول الغفلة َّ
القصوة انتفت العباة كغريها من األفعلال القصلدية ،نعلم ،ورةت اسلت نا ات
ىل صحة العدول من صال إىل أخر يف موارة خاصة ،هإ اآليت:
األول :ما إكا كانت الصالتاق أةاميتلني مرتتبتلني  -كلالظلرين والعشلامني -
وقد ةخل يف ال انية قبل األوىل  -يف حال ضي الوقلت وال يسل إال ملقلدار أةا
الصالتني ىل تفصيل يأيت  -فإنه يعدل إىل األوىل إكا تذكر يف األثنا .
ثم تلذكر أق
الثاين :إكا كاق ىلليه صالتاق أو أزيد قضا ًا ،فشلرع يف الالحقةَّ ،
ىلليه سابقة ،فإنه جي أق يعدل إىل السابقة يف املرتبتني.
الثالث :ما إكا ةخل يف احلارض فذكر أق ىلليه فامتلة ،فإنله جيلوز العلدول إىل
الفامتة إكا مل يتجاوز حمل العدول.
ثم أقيملت اجلتىللة ،فإنله يسلتح لله
الرابع :ما إكا ةخل يف فريضة منفرة ًا ّ
العدول هبا إىل النافلة م بقا حمله ،ثم يتملا ويدخل يف اجلتىلة.
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اخلامس :العدول من اجلتىلة إىل االنفراة لعذر.

السادس :العدول من إمام إىل إمام ،إكا ىلر

للول ىلار ا .

السابع :العدول من التتم إىل القصلر إكا بدا له يف امقامة بعدما قصدها ،وإكا
ةخل املقيم يف التتم ،فعلدل ىللن امقاملة قبلل ركلوع الركعلة ال ال لة ىللدل إىل
القصلر ،وإكا كاق بعد الركوع بطلت صالته.
الثامن :العلدول ملن القصللر إىل اللتتم أو بلالعنس يف ملواطن التخيلري يف
املساجد األربعة.
*****

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ
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الفصل الثاني :تكبيرة اإلحرام
الصال وصوراا (اهلل أكرب) ،وال
سمى تنبري االفتتاح ،وهإ ركن من أركاق ّ
وت ّ
جيزئ ىلنلا مراةفلا بالعربية ،وال ترمجتلا بغري العربية ،وإكا متّت َحر َم ّ
كل ما ال جيلوز
الصال .
فعله من منافيات ّ
ىلرفت ّ
الصال  ،فتبطل الصلال
(مسألة :)1قد
َ
أق تنبري امحرام رك ان من أركاق ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

كرب بقصد االفتتلاح ،وأتلى
بنقصلا ىلمد ًا وسلو ًا ،وكذلك تبطل بزياةاا ىلمد ًا ،فلو ّ
كرب هبذا القصد ثاني ًا ،واحتاج إىل ثال لةْ ،
فلإق أبطلللا بزيلاة رابعلة
ثم ّ
هبا صحيح ًةّ ،
وتصح بالوتر.
احتاج إىل خامسة ..وهنذا تبطل بالشف ،
ّ
(مسألة :)2جي القيام حال تنبري امحرام ىلند التمنّن منه ،فلو تركه ىلملد ًا أو
سلو ًا؛ بطلت من ةوق ٍ
فرق بني املنفرة واملأموم الذي أةرك امما َم راكعل ًا؛ بلل جيل
الرتبص يف اجلملة حتى يعلم بوقوع متام التنبري قام ًت.
الصلال برتكله ىلملد ًا،
(مسألة :)3يعترب االستقرار حال تنبري امحرام ،وتبطل ّ
وال تبطل برتكه سلو ًا؛ واألحوط ل يف صور الرتك السلوي ل اممتام ثم امىلاة .
الصلحيحة هيئل ًة وملا ّة ً ،
(مسألة :)4جي امتياق بتنبري امحرام باللغة العربية ّ
واجلاهل يل ّقنه العارف هبا ،أو يتع ّلم؛ ْ
فإق مل يتمنّن منلا اكتفى باملقدار املمنن منلا.
(مسألة :)5األحوط ىلدم وصل التنبري بت قبلللا ةىللا ً كلاق أو غلريه ،وال بلت
بعدها من بسملة أو استعاك أو غريمها من النلتت؛ كت ّ
أق األحلوط ،بلل األقلو
ىلدم تعقي اسم اجلاللة (اهلل) بء ٍ من صفاته فال يقول مل ً
ال( :اهلل تبلارك وتعلاىل
أكرب) وكذلك ال يصح أق يقول معقب ًا ىلل كلملة (أكلرب) بقولله( :اهلل أكلرب ملن أق
يوصف) لنوّنا خالف الصيغة املتلقا  ،كت أق األحوط األوىل تفخيم الالم يف كلمة
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يتم بتسنني الرا وهو مستح كلت يف األكاق ،وال
(اهلل) والرا يف (أكرب) والتفخيم ُّ
بأس بإثبات اهلمز من اهلل يف حال ىلدم وصللا بت قبللا من ةىلا ٍ أو اسلتعاك  ،وأملا
يف حال الوصل بت قبللا فتحذف اهلمز  ،واألحوط ترك وصل التنبري بت قبللا كلت
أرشنا.
(مسألة :)6لو قال :اهلل اكبار ،بإشباع فتحة البا  -أي بتفخيم البا  -حتلى تو َّللد
ألف بني البا والرا  ،بطل التنبري.
(مسألة :)7األخرس يأيت بت يمننه منللا ويسلعهْ ،
فلإق ىلجلز ىللن النطل كفلاه
وحرك هبا لسانه ْ
إق أمنن.
امخطار بالقل وامشار بامصب ّ ،
الصحة ،وإكا ّ
ثم ّ
شلك يف وقوىلللا
صحته؛ بنى ىل
ّ
شك يف ّ
كربّ ،
(مسألة :)8إكا ّ
وقوىللا ومل يدخل فيت بعدها؛ بنى ىل العدم.
ثم ّ
شك يف ّأّنا تنبري امحرام ،أو تنبري الركوع؛ بنلى ىلل
كربّ ،
(مسألة :)9إكا ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

وهو ةاخل فيت بعدها ملن القلرا أو االسلتعاك بنلى ىلل وقوىلللا ،وإكا ّ
شلك يف

َّأّنا لإلحرام ،وجت ىلليه القرا بعدها.
بست تنبريات زياة ً ىل تنبري امحرام ،فينلوق
(مسألة :)10يستح امتياق ّ
وتسلمى بلالتنبريات االفتتاحيلة ،وجيلوز االقتصلار ىلل
املجموع سب تنبريات،
ّ
إق يف املسألة أقلواالً
اخلمس وىل ال الم ،وجيعل األخري تنبري امحرام ،وحيث ّ
متعللدِّ ة ً مللن ّ
أق تنبللري امحللرام هللإ األوىل أو األخللري أو التخيللري أو اجلمي ل ؛
فاألحوط ْ
أق يقصد إمجاالً ما هو تنبري االفتتاح منلا واقع ًا.
ٍ
فصل باللدىلا  ،ولنلن
(مسألة :)11جيوز امتياق بسب تنبريات متوالية من غري
األفضل ْ
الللم أنت امللك احل ّ ال إله َّإال أنت ،سبحانك
أق يأيت بال الم ثم يقولّ " :
ثلم يلأيت بلاثنتني
إي ظلمت نفيس ،فاغفر كنبلإ ،إنّله ال يغفلر اللذنو َ َّإال َ
أنلت"ّ ،
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وس ْعدَ ْي َك ،واخلري يف يديك ،والّشيك لليس إليلك ،واملللدي ملن
ويقول" :ل َّب ْي َك َ
َ
سلبحانك
وتعاليت،
تباركت
هديت ،وال ملجأ منك َّإال إليك ،سبحانك وحنا َن ْيك،
َ
َ
َ
وجللت وجللإ لللذي فطلر السلتوات
ر َّ البيت" ،ثلم يلأيت بلاثنتني ويقلولّ " :
واألر ِ ،
والشلاة  ،حنيف ًا مسل ًت ،وملا أنلا ملن املشللركنيّ ،
ّ
إق صلاليت
ىلامل الغي
َ
رشيلك لله ،وبلذلك أ ِم ْلرت ،وأنلا ملن
ونسنإ وحمياي واايت هلل ر ّ العلاملني ،ال
ثم يشلرع يف االستعاك وسور احلمد ،وهناك أةىلية ومندوبات أخلر
املسلمني"ّ ،
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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مذكور يف كت األةىلية واملستحبات.

ٍ
وجه يسم َملن خلفله،
(مسألة :)12يستح لإلمام اجلَ ْلر بتنبري امحرام ىل

الست الستحبا امخفات فيلا.
من ةوق التنبريات
ّ
(مسألة :)13يستح رف اليلدين بلالتنبري إىل األكنلني بحيلث قلاك رؤوس
األصاب لشحمة األكنني أو حيال الوجه أو النحر ،مبتدم ًا بابتدامله ومنتليل ًا بانتلامله،
ضم أصابعلت حتى امهبلام واخلنرصل
واألوىل أق ال يتجاوز هبت األكنني ،ويستح
ّ
واالستقبال بباطنلت القبلة ،وجيوز التنبري من غري رف اليدين وال يبعد كراهته ،فلإكا
انتلى التنبري والرف  ،أرسللت مسبلتني وملصقتَني ىل فخذيه.

الفصل الثالث :القيام
القيام حال تنبري امحرام وىلند الركوع؛ أي :القيام اللذي يقل الركلوع بعلده،
الصلال ؛ فللو تركله يف احللالتني
ويسمى بالقيام املتصل بالركوع ركلن ملن أركلاق ّ
املذكورتنيْ ،
بأق تركه حال تنبلري امحلرام ،أو ركل جالسل ًا ال ىللن قيلام؛ بطللت
الصال من ةوق َف ْر ٍق بني صوريت العلم واجللل ،وهل القيام بعد رفل اللرأس ملن
الركوع واج ا ركنإ أم ال؟.
املشلور بني املتأخرين ىل أنَّه واج ا وليس ركن ًا ،ولن َّن العالمة احليل كه إىل
ركنية القيام مطلق ًا سوا قبل الركوع أو بعده ،واملواض التإ ال تبطل بزياةته ينلوق
القيام ،ولنن لوس َّلمنا بت اصطلحوا ىلليه فال متييز بني ملا قبلل الركلوع وبعلده ملن
جلة الوجو فض ً
ال ىلن الركن َّية ،وبنا ًا ىل ما كهبنا إليه ينوق نسللياق القيلام بعلد
الركوع موجب ًا لبطالق الصال  ،واألحوط يف هلذه الصلور تلدارك الركلوع وإمتلام

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

بالنص كغريه ،وهو األقو ىلنلدنا أيضل ًا مطلالق النصلوص يف وجلو
مست نى
ّ

الصال ثم إىلاةاا ىل األقو .
(مسألة :)1جي القيام حال تنبري امحرام من أوهلا إىل آخرهلا؛ بلل جيل ملن
با املقدمة قبللا ،وبعدها أيض ًا ألجل وجوبه ىل األقلو ىلنلدنا وفاقل ًا للمحقل
ال اي النركإ العاميل رْحه اهلل تعاىل ،فلو كاق جالس ًا وقام للدخول يف الصال وكلاق
حرف واحدا من تنبري امحرام حال النلو
ا

قبل قق القيام َبط َل قيامله ،كلت أنَّله

كرب املأموم وكاق الرا من أكرب حال اهلوي للركوع ،كاق باط ً
ال أيض ًا بلل جيل أق
لو َّ
ينرب وينوق مستقر ًا بعد التنبري ثم يرك .
ثم ِّ
يستقر قام ًت َّ
يعترب يف القيام أمور:
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األول :االنتصا واالىلتدال يف القيام ،فللو انحنلى أو َ
ملال إىل أحلد اجللانبني؛
ّ
بطلت صالته ،وكذا يعترب فيه ىلدم التفريج الفاح

الرجلني؛ فللو فلرج بيلنلت
بني ِّ

ىل نحو خيرج ىلن االستقامة ىلرف ًا؛ بطلت صالته.
الثاين :الطمأنينة ،ويقابللا االضطرا واحلركة.
الثالث :االستقالل ،فال جيوز االتنا ىل العصا أو اجلدار أو امنساق اختيار ًا.
الرابع :الوقوف ىل القدمني ىل األقلو  ،وال ينفلإ الوقلوف ىلل األصلاب
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

لوحدها ،أو أصل القدمني فقط؛ ألق كلك خالف االستقرار املطلو شللرىل ًا ،كلت
رجل واحد من غري ٍ
ٍ
ىللة ،ولو فعل بطلت صالته.
ال جيوز الوقوف ىل
ىلرفت َّ
أق القيلام حلال القلرا أو التسلبيح ،وكلذا بعلد الركلوع
(مسألة :)2قد
َ
واج ا فرتكه سلو ًا ال يبطل الصال سوا ا ىلل مبنلى املشللور أو ىلل مبنانلا تبعل ًا
وصحت
لبعض األىلالم القاملني بالركن َّية ،فلو قرأ جالس ًا سلو ًا ،قام وقرأ ما مل يرك
ّ
صالته ،واألحوط امىلاة بعد اممتام.
ىلرفللت لللزوم القيللام واالنتصللا واالسللتقرار والطمأنينللة
(مســألة :)3قللد
َ
واالستقاللْ ،
فإق قدر ىلليلا مجيع ًا أتى بأمجعلا ،وإكا ىلجز ىلن بعض ما ككرناه سقط
ىلنه اىلتباره وبقإ اىلتبار الباقإ ،فإكا ىلجز ىلن القيام ولو منحني ًا أو مسلتند ًا إىل ىلصلا
ونحوه ،أو منفرج الرجلني أو غري كلك من أنلواع القيلام؛ سلقط اىلتبلاره يف ح ّقله،
ْ
أق ّ
يصيل جالس ًا م االنتصلا واالسلتقرار والطمأنينلة واالسلتقالل مل
ووج
اممناق ،وم ىلدمله اقتصللر ىلل املمنلن منللا ،وإكا ّ
تعلذر ىلليله اجلللوس مل
ِّ
املتعلذر ،وبقلإ اىلتبلار
االنتصا واالستقرار وغريمها اّا ككرناه؛ سقط ىلنه اىلتبلار
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املمنن منه ،فإكا ىلجز ىلن اجللوس بجمي أنواىلله املتقدملة؛ صل ّ مضلطجع ًا ىلل
اجلان األيمن متوجل ًا إىل ِ
القبلة كليئة املدفوق ،وإكا ّ
تعلذر اضلطج ىلل اجلانل

وإق مل يمننه كللك صل ّ مسلتلقي ًا ورجلاله إىل ِ
األيسلرْ ،
القبللة كليئلة املحتضللر،
واألحوط ْ
أق يومئ برأسه للركوع والسجوة م اممناق ،وليجعلل إيلت سلجوةه
أخفض من إيت ركوىله ،وم العجز ىلن اميت بالرأس يومئ بعينيه.
(مسألة :)4إكا ىلجز ىلن القيام يف بعض الصلال ةوق بعلض؛ وجل القيلام يف
كلك البعض ،إىل ْ
وأحلس
أق يعجز فيجلس بعلد العجلز ىللن القيلام ،فللو جللس
ّ
بالقدر ىل القيام؛ وج القيام ،وال جي استئناف ما أتى به حال اجللوس.
الصال قام ًت ،ثلم
(مسألة :)5لو قدر ىل القيام ،وىلجز ىلن الركوع قام ًت؛ وجبت ّ
جيلس ويرك جالس ًا ،وإكا مل يتمنن من الركوع والسجوة جالسل ًا؛ وجبلت الصلال
قام ًت ،ووج اميت للركلوع و السلجوة ،فللو متنّلن ملن اجلللوس جللس ميلت
أمور:
(مسألة :)6يستح يف حال القيام ا
األول :إسدال املننبني.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

السجوة والركوع ىل األحوط األوىل.
ّ

الثاين :إرسال اليدين.
الثالــث :وضل النفللني ىلل الفخللذين قبللال الللركبتني ،اليمنللى ىلل األيمللن
واليسلر ىل األيسلر.
الرابع :ضم مجي أصاب النفني.
اخلامس :أق ينوق نظره إىل موض سجوةه.
السادس :أق ينص فقار ظلره ونحره.
يصف قدميه مستقب ً
ال هبت متحلاكيتني بحيلث ال تزيلد أحلدامها ىلل
السابع :أق
ّ
األخر وال تنقص ىلنلا.
الثامن :التفرقة بينلت ب الثة أصاب مفرجات أو أزيد إىل الشرب.
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التاسع :التسوية بينلت يف االىلتتة.
العارش :أق ينوق من اخلضوع واخلشوع كقيلام العبلد اللذليل بلني يلدي امللوىل
اجلليل.
*****

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل الرابع :القراءة وأحكامُها
جت قرا فاقة النتا يف الركعتني األوىل وال انية من ّ
كل صال نافلة كانلت أو
فريضة.
(مسألة :)1جت يف ّ
كل فريضة قرا سور كاملة ملن سلور القلرآق بعلد فاقلة
الصال  ،ولو قدّ ملا سللوا؛ مضللى يف
النتا  ،فلو قدّ م السور ىلليلا ىلمد ًا؛ بطلت ّ
إق قلرأ الفاقلةَّ ،
وإق تذكّر قبله؛ أىلاة السور ْ
الركوعْ ،
وإال قلرأ
صالته إكا تذكّر بعد ّ
الفاقة والسور بعدها ،وكذلك إكا نسليلا أو نسلإ إحدامها.
(مسألة :)2قرا فاقة النتا وسور كامللة رغلم كلوّنت واجبتلني يف الركعلة
السلو ىلل
تركلت وتذكر بعد الدخول يف الركوع؛ ّ
صحت صالته ،وسجد سجديت ّ
مر لرتكه احلمد ،وأخر للسور .
األقو مرتنيّ :
(مسألة :)3ال جت قرا السور يف النوافل ،كت يسقط وجوهبا يف الفريضة ىللن

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ٍ
الصال  ،فللو
األوىل وال انيةَّ ،إال ّأّنت ليستا
الصال برتكلت سلو ًا يف ّ
بركن ،فال تبطل ّ

املريض واملستعجل لضي الوقت ،ويف حالة اخلوف والتقية.
السور الطوال ،فإكا قرأهلا
(مسألة :)4ال جتوز قرا ما ّ
يفوت الوقت بقرا ته من ّ
ىلامد ًا بطلت صالتهْ ،
وإق كاق ساهي ًا ىلدل إىل غريها ىلند سعة الوقت ،وىلند ضليقه
وصحت صالته.
قطعلا ورك
ّ
(مسألة :)5ال جتوز قرا إحد سلور العلزامم يف الفريضلة ،فللو قرأهلا ىلملد ًا
بطلت صالته ،ولو قرأها سلو ًا ْ
السجد ىلدل إىل غريهلا ملن
فإق تذكّر قبل بلو آية ّ
السورْ ،
وصلحت صلالته
السجوة
ّ
السجد أو بعد اممتام أومأ إىل ّ
وإق تذكّر بعد آية ّ
ّ
وسجد بعدها احتياط ًاْ ،
صلحت صلالته أيضل ًا
فإق سجد للقرا نسليان ًا أمتّلا وقلد
ّ
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واألحوط إىلاةاا ،وأ ّما إكا سجد ملتفت ًا أىلاة صالته.
وأتلم
السجوة،
السجد وهو يف ّ
ّ
الصال ؛ أومأ برأسه إىل ّ
(مسألة :)6إكا سم آية ّ
صالته ،واألحوط ْ
أق يسجدها بعد الفرا من الصال .
(مسألة :)7سور العزامم أرب  :أمل السجد  ،وحم السجد  ،والنجم ،وإقرأ باسلم
ربك.
(مسألة :)8البسملة جز من ّ
كل سور ؛ فتج قرا الا ىللدا سلور بلرا فلال
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ىلني البسملة لسور مل جيز قرا غريها إالّ بعد إىلاة البسملة.
بسملة هلا ،إكا َّ
يعني السور ؛ وجبت إىلاةاا م تعيني السور .
(مسألة :)9إكا قرأ البسملة ،ومل ّ
(مسألة :)10إكا كاق باني ًا من أول ركعة أو من أول صالته ْ
أق يقرأ سور مع َّينلة،
فنسلإ وقرأ غريها كفى ومل جت إىلاة السور  ،وكذا لو كانت ىلاةته ْ
أق يقرأ سلور
مع ّينة فقرأ غريها.

ٍ
أق تنوق القرا صحيحة ،فلو ص ّ وقد ّ
ْ
بحلرف
أخل ىلامد ًا
(مسألة :)11جي
ٍ
ٍ
تشديد أو نحو كلك؛ بطلت صالته.
حركة أو
أو
صلحة القلرا أةا احللروف وإخراجللا ىلل النحلو
(مسألة :)12يشلرتط يف
ّ

املتداول يف لغة العر  ،وجي ْ
أق تنوق هيئة هذه النلمة موافقة للسللو العلريب
السنوق وامىلرا واملدّ وامةغام وغري كلك ،فإكا ّ
أخل بء ٍ من كللك؛
من حيث ّ
بطلت صالته.
الصلبح ،واألوليلني
(مسألة :)13جي امجلار بالقرا ىل الرجال يف فريضلة ّ
من املغر والعشا  ،وامخفات يف غري األوليني منلت ،وكذلك جيل امخفلات يف
الظلر والعرص من غري يوم اجلمعة  -ىلدا البسملة  -ويف يوم اجلمعة األحوط ىللدم
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امجلار بالقرا  ،بل يف ظلرها أيض ًا.

يتخلريق بينله وبلني
(مسألة :)14ال جي امجلار ىلل النسلا يف الصلال ؛ بلل
َّ
ويتعلني ىللليل ّن امخفلات يف امخفاتيلة كلت يف
امخفات يف الصللوات اجللريلة،
ّ
الرجال ،ويعذرق يف ما يعذر فيه الرجال.
(مسألة :)15املدار يف امخفات ْ
نفسه ققيق ًا :إكا مل يمنعله ملان
أق يسم القارئ َ
كالصمم؛ وتقدير ًا :لو من مان من صمم أو غريه .
الستع ّ
من ّ
واملدار يف امجللار الصلدق العلريف ،وال جيلوز امفلراط يف اجلللر كالصلياح،
والظاهر البطالق لو فعل كلك متعمد ًا.
(مسألة :)16لو جلر يف موض امخفات ،أو أخفت يف موض اجلللر متعملد ًا؛
صلحت
بطلت صلالته ،وإكا كلاق ناسلي ًا أو مل يعللم معنلى امجللار وامخفلات،
ّ
بخالف القارص فال إىلاة ىلليه.
ىلرفت اىلتبار الطمأنينة وىلدم احلركة واملشللإ يف القلرا  ،فللو
(مسألة :)17قد
َ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

صالته وال َش ىلليه؛ وأما اجلاهل املقصلر بمعرفلة احلنلم فيجل ىلليله امىللاة

احتاج إىل احلركة كالتقدّ م أو ّ
التأخر أثنا القر سلنت ،وبعلد الطمأنينلة يرجل إىل

القرا .
(مسألة :)18إكا وصل إىل الركوع ،وتذكّر أنّه نسلإ ِّ
كر أو القرا َ ؛ مضللى يف
الذ َ
صالته وال َش ىلليه ،ولو تذكّر قبل الوصول إىل الركلوع؛ أتلى بلالقرا واللذكر،
ِ
ّ
الصلال ،
فإكا هو إىل الركوع،
وشك يف أنّه هل أتى بالقرا أو مل يأت هبلا؛ تلدارك ّ
وكذا لو ّ
صحة القرا وفساةها.
شك يف ّ
(مسألة :)19من املستحبات يف القرا االستعاك قبل الّشوع يف القرا إخفاتل ًا
وهإ( :أىلوك باهلل السمي العلليم ملن الشليطاق اللرجيم) ،وامجللار بالبسلملة يف
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الركعتني األوليني من الظلرين ،والرتتيل يف القلرا  ،وامللراة بالرتتيلل  -هلو ىللدم
استعجال القار

يف إرسال احلروف بل يت َّبت فيلا ويب ِّينلا بوضوح ويوفيلا ح َّقللا

من امشباع من غري إ ا ٍع  -وقسني الصوت ملن ةوق غنلا  ،ويقلول بعلد قلرا
التوحيد" :كذلك اهلل ريب" ،ويقول بعد الفرا من فاقلة النتلا " :احلملد هلل ر
العاملني" مأموم ًا أو منفرة ًا ،وقرا سور القدر يف الركعة األوىل والتوحيد يف ال انية،
املفصالت.
وغري كلك من املندوبات املذكور يف ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)20العدول من سور إىل أخر جامز ما مل يتجاوز نصف السلور َّ ،إال
يف سوريت التوحيد واجلحد  -وهإ سور النافروق  ،-لعدم جواز العدول من ٍّ
كلل
منلت إىل األخر وال إىل غريمها.
(مسألة :)21الظلاهر ىللدم جلواز قلرا سلورتني بعلد الفاقلة ملن ِّ
كلل ركعلة يف
الفريضة ،بل ِّ
لنل فاقة سلور واحلد إال يف النافللة فيجلوز قلرا سلورتني بعلد
الفاقة.
(مسألة :)22ينره ترك سور التوحيد يف مجي الفلرامض اخلمسلة ،والظلاهر أق
الفيل واميالف سورتاق منفصلتاق إحدامها ىلن األخر باىلتبلار أق ِّ
لنلل واحلد
صحت البسملة ّ
لنل واحلد ىلل
منلت بسملة خاصة هبا ،فلو كانتا سور ً واحد ملا َّ
حدا ،وكذا الضحى واالنّشاح ،واالحتياط يقتيض قلرّنت معل ًا يف الفريضلة للوروة
األخبار الن ري الدالة ىل اجلم بينلت ،واألحوط من كللك ك ّلله ىللدم قلرا ات يف
ٍ
ركعلة واحلد أو تفلريقلت ىلل
الفريضة ،وأما يف النوافلل فلال بلأس بجمعللت يف
ركعتني.
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التسبيحات في الصالة:

ىلرفت وجو قرا الفاقة يف الركعة األوىل وال انية من ّ
كل صلال  ،وأ ّملا يف
قد
َ
فيتخلري
الركعة ال ال ة من املغر والركعتني األخريتني من الظلر والعرص والعشلا
ّ
املعرب ىلنه بالتسبيح ،وهلو أفضلل ملن القلرا
بني قرا سور الفاقة والذكر ،وهو َّ
ّ
الصلوات امخفاتية ،وأ ّما يف اجللرية فلو األحوط.
للمصيل مأموم ًا يف ّ
(مسألة :)23صور التسبيح الذي يقرأ يف اللركعتني األخريتلني" :سلبحاق اهلل،
واحلمد هلل ،وال إله إالّ اهلل ،واهلل أكرب" ،واألحوط بل األقو تنراره ثالثل ًا ،واألوىل
إضافة االستغفار بعده.
(مسألة :)24جت املحافظة ىل العربية يف الذكر وأةاؤه صحيح ًا.
البسملة فيلا ىل األحوط ،ولو قصد أحدمها فسب لسانه إىل اآلخر فاألحوط ىللدم
الصال غاف ً
املعني؛ اجتلزأ
االجتزا به ،وأ ّما لو فعل كلك بقصد ّ
ال ىلن قصد أحدمها ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

(مسألة :)25جي امخفات يف الذكر ،وكذلك يف القرا بدالً ىلن اللذكر حتلى

به ْ
وإق كاق خالف ىلاةته.
(مسألة :)26إكا مل يتمنّن من الذكر  -ملان  -وجبت ىلليه قرا احلمد.
(مسألة :)27إكا قرأ احلمدَ معتقد ًا أنّه يف األوليني ،فذكر أنّه يف األخريتني ،اجتلزأ
هبا ،وكذا لو قرأها متخي ً
ال أنّه يف األخريتني فتبني أنّه يف األوليني.
*****
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الفصل اخلامس :الرُّكوع
من األركاق التإ تبطل الصال بزياةاا ونقيصتلا ىلملد ًا وسللو ًا ا ّلركلوعَّ ،إال يف
اجلتىلة للمتابعة ،وجي يف ّ
كل ركعة مر واحلد يف الفريضلة والنافللة ىللدا صلال
اآليات والنافلة فال تبطل بزياة الركوع سلو ًا.
ويعترب يف الركوع أمور:
ٍ
بمقلدار تصلل يلداه إىل ركبتيله ،واألقلو
األول :االنحنا ىل الوجه املتعارف
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

والنف هو الراحة م األصلاب  ،فبلأهيت
وجو وض باطن النفني ىل الركبتني،
ُّ
اكتفى جاز وإق كاق االستقرار ال حيصل إال بوض الراحة ىل ىلينلإ اللركبتني ،وال
مسمى االنحنلا  ،بمعنلى أنَّله ال ينفلإ وصلول اليلدين إىل اللركبتني بلدوق
ينفإ ّ
االنحنا .
(مسألة :)1إكا مل يتمنّن من االنحنا املذكور اىلتمد ىل َش يعينله ىلليله ،ومل
العجز ىلنه أتى باملمنن منه ،وإكا مل يتمنّن من االنحنا أصل ً
ال انتقلل إىل اجلللوس،
وإكا ىلجز ىلن الركوع جالس ًا أومأ برأسه ْ
إق أمنن ،وإالّ فبلإغت

ىلينيله وفلتحلت

للرف منه.
الثاين :الطمأنينة فيه حال أةا الذكر الواج ؛ بل املستح أيض ًا.
الثالث :رف الرأس من الركوع حتى ينتص قام ًت.
الرابع :الذكر ،والواج فيه هو التسبيحة الصغر وهإ( :سلبحاق اهلل) ثلالم
ملر ً واحلد ً ،
مرات ،أو التسبيحة النرب وهإ( :سلبحاق ريب العظلي ِم وبحملده) َّ
ويستح تنرارها ثالث ًا أو أك ر ،وكذلك جيزئ (سبحاق اهلل) مر واحلد يف ضلي
الوقت وموارة الرضور الداىلية لالقتصلار ،وال جيلز
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غلري التسلبيح كالتحميلد

والتنبري والتلليل.
(مسألة :)2جيوز اجلم بني التسلبيحة النلرب والصلغر  ،وكلذا بيلنلت وبلني
غريمها من األككار؛ بل إق اجلم أفضل.

ٍ
بعربية صلحيحة ،وأق حيلافظ املصليل
(مسألة :)3يشرتط يف أةا الذكر أق ينوق

ىل كيفية الذكر فال يضيف إليه غري املسنوق ىلن أهل الذكر صلوات اهلل ىلليلم فلال
يقول " :سلبحاق الرْحلاق اهلل" أو "سلبحاق القلدير املتعلال "؛ بلل جيل االلتلزام
بالوارة ،نعم ،جتوز الزياة بعد أةا الذكر املسنوق بنية الذكر املطل  ،كت يشلرتط فيله
ال بحيلث ُّ
املواال والرتتي  ،فاملواال هإ أق ال يسلنت طلوي ً
خيلل هبيئلة الصلال ،
والرتتي هو أق ال يفصل بني حروف الذكر أو كلتته كلأق يقلدِّ م ملا ح ُّقله التلأخري
(مسألة :)4ال يسو الّشوع يف الذكر قبل الوصول إىل حدّ الركلوع ،وكلذا بعلد
الوصول وقبل االطمئناق واالستقرار ،وال جيوز النلو قبل إمتلام اللذكر ،كلت ال
ٍ
جيوز اممتام حال احلركة للنلو  ،فلو أتى به كذلك بطلل ْ
بحلرف منله،
وإق كلاق

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ويؤخر ما ح ُّقه التقديم نظري ما لو قال( :اهلل سبحانه) بدالً من (سبحاق اهلل).

وجت إىلاةته إق كاق سلو ًا ومل خيرج ىلن حدّ الركوع ،وبطلت الصال م العمد.
اخلامس :الطمأنينة حال القيام من الركوع ىلند اللتمنّن واالختيلار ،ومل ىللدم
التمنّن يسقط اىلتبارها وكذا الطمأنينة املعترب حال الذكر.
(مسألة :)5إكا ترك الطمأنينة ىلمد ًا ْ
قرك حلال أةا اللذكر الواجل بطللت
بأق ّ
وإق كاق سلو ًا وأمنن االتياق بالذكر م الطمأنينلة وجل ْ ،
صالتهْ ،
وإق مل يلتمنّن
صحت صالته وال َش ىلليه ،وإق كلاق األحلوط امىللاة الحلتتل
من كلك فقد ّ
توقف صدق الركوع ىل الطمأنينة يف اجلملة.
(مسألة :)6إكا ّ
شك يف الركوع أو يف الذكر أو يف القيام بعلده ،وكلاق كللك بعلد
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الدخول يف السجد مل ِ
يعتن بشنّه ،وإكا كاق قبل الدخول يف السجد ؛ وجبت ىلليله
إىلاة الركوع صحيح ًا جامع ًا للشلرامط.
املصيل ىل هيئة الراكل خلقل ًة أو لعلار ْ ،
ّ
فلإق متنّلن ملن
(مسألة :)7إكا كاق
االنتصا التام حال القرا واهلوي للركوع وج ىلليه كلك ،ولو باالستعانة ٍ
بعوة
ّ
ٍ
أو ىلصا أو نحومها ،وإق مل يتمنن من كللك ،فلإق أمننله رفل بدنله قللي ً
بمقلدار
ال
تعلني ىلليله كللكَّ ،
وإال كفلاه اميلت
يصدق ىل االنحنا بعده ىلنواق الركوع ىلرف ًا ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

برأسه أو بعينيه.
(مسألة :)8حدّ ركوع اجلالس االنحنا بمقدار يساوي وجله ركبتيه.
(مسألة :)9إكا هو إىل السجوة ،فذكر أنّه قد نسلإ الركلوعْ ،
فلإق كلاق تلذكّره
قبل وض اجلبلة ىل األر

ثلم الركلوع ،وهنلذا للو
؛ وج الرجلوع إىل القيلام ّ

وأتلم صلالته،
تذكره بعد كلك ،ولنن قبل الدخول يف السجد ال انية ،قام ثم ركل
ّ
واألحوط إىلاةاا بعد كلك ،وأ ّما إكا تذكّره بعد الدخول يف السلجد ال انيلة بطللت
صالته.
ويستحب فيه:

قامم منتص .
( .)1التنبري للركوع وهو ا
( .)2رف اليدين حال التنبري ىل النحو املتقدِّ م يف تنبري امحرام.
استقر يف منانه.
( .)3تسوية الظلر ىل نحو لو ص ّ ىلليه قطر من املا
ّ
( .)4مدّ العن موازي ًا لل َّظلر.
(ْ .)5
أق ينوق نظره بني قدميه.
(ْ .)6
أق جيم بمرفقيه.
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( .)7تنرار التسبيح األكرب واألصغر ثالث ًا أو مخس ًا أو سبع ًا أو أزيد.
(ْ .)8
أق خيتم الذكر ىل وتر.

ْ
(ْ .)9
يضلم إليله
أق
أق يقول بعد االنتصا َ " :س ِم َ اهلل مل ِ ْن َْحِدَ ه"؛ بل يستح
ّ
قوله" :احلمد هللِ ر ِّ العاملني".
(ْ .)10
أق ّ
املطلرين
يصيل ىل
حممد وآله َّ
النبإ األىلظم ّ
ّ

بعد ِّ
الذكر أو قبله.

( .)11رفل اليللدين لالنتصللا منلله ،وهللذا غللري رفل اليللدين حللال التنبللري
املطوالت.
للسجوة ..وغري كلك اا ككره األىلالم يف َّ
ويكره فيه:

( .)2ض ّم اليدين إىل اجلنبني.
( .)3وض إحد النفني ىل األخر  ،وإةخاهلت بني ركبتيه ،هذا بنا ًا ىلل أق
جامز أو مستح ا  ،وأما بنا ًا ىل وجوبه كت هو األحلوط
وض النفني ىل الركبتني ا

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

(ْ .)1
رأسه بحيث ال يساوي ظلره ،أو يرفعه إىل فوق كذلك.
أق يطأطئ َ

األقو ىلندنا ،فال جيوز وض النفني بني الركبتني وإال بطلت الصال .
( .)4قرا القرآق يف الركوع ..وغري كلك من املنروهات.
(مسألة :)10ال فلرق بلني الفريضلة والنافللة يف واجبلات الركلوع ومسلتحباته
ومنروهاته وكوق نقصانه موجب ًا لللبطالق ،واألقلو ىللدم بطلالق النافللة بزيلاة
الركوع فيلا سلو ًا.
(مسألة :)11املرأ كالرجل يف املقدار الواج من الركوع .نعم ،جا يف ٍ
خرب أنَّله
األوىل هلا ىلدم الزياة يف االنحنا لئال ترتف ىلجيزاا أمام الرجلال ،وال يعنلإ هلذا
التقصري يف املقدار الواج كت تفعل بعلض النسلا بحجلة االسلتحبا اللوارة يف
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اخلرب ،فإكا ةار األمر بلني الواجل واملسلتح  ،فلال جيلوز تقلديم املسلتح ىلل
الواج  ،فمفاة اخلرب غري ما فلمه بعض األىلالم ،بل هو ملا أرشنلا إليله بحيلث ال
تبالغ املرأ ك ري ًا يف االنحنا أمام الرجال من ةوق ْ
أق يعنإ هلذا التغافلل ىللن القلدر
الواج يف الركوع ،فاخلرب منصلرف ىلنه كل َّي ًا ،وهو غري ما هلو شلام ىلنلد بعلض
ٍ
يسمى ركوىل ًا.
النسو ألنَّه ل ساىلتئذ ل ال َّ
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل السادس :السُّجود
وهو ىلبار ىلن وض اجلبلة ىل األر

بقصد التعظيم ،والواج منله يف ّ
كلل

الصال  ،ولذا تبطل الصال برتكلت وزياةات ىلملد ًا
ركعة سجدتاق ،ومها من أركاق ّ
أو سلو ًا ،وال تبطل بزياة واحلد وال نقصلاّنا سللو ًا ،وال تبطلل النافللة بنقصلاق
ركعة أو زياة ركعة سلو ًا ىل األقو .
يعتبر في السجود أمور:

األولْ :
أق ينوق السلجوة ىلل سلبعة أىلضلا  :اجلبللة ،والنفلني ،واللركبتني،
ّ
الرجلني ،وينفإ يف وض اجلبلة ْ
السلجوة
مسمى اجلبلة ما ّ
أق ّ
يصح ّ
يمس ّ
وإهبامإ ِّ
هذا املعنى تدور الزياة والنقيصة بله ةوق سلامر املسلاجد ،فللو وضل اجلبللة ةوق
سامرها حصلت الزياة  ،كت أنّه لو وض سامر املسلاجد ،ومل يضل اجلبللة ،صلدق

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ىلليه ،والركنية تدور مدار وض اجلبلة ىل األر

بقصد التذلل واخلضوع ،وىلل

املسمى ،وقلد حدةتله
السجوة ،وال جي االستيعا يف اجلبلة؛ بل ينفإ ّ
ىلليه ترك ّ
بعض األخبار بقدر الدرهم البغيل الذي تساوي سلعته قلدر امللنخفض ملن وسلط
النف كت أوضحناه يف الفصل اخلامس من با ما يعفى ىلنه يف الصلال  ،وإق كلاق
األحوط الزياة ىل الدرهم لداللة بعض األخبلار ىلل االسلتيعا للجبللة ،وال
جيوز األنقص ىلن الدرهم ،واجلبلة ما بني قصلاص شلعر اللرأس وطلرف األنلف
مر تعريفلا سابق ًا.
األىل واحلاجبني طوالً كت ّ
ويف النفني ال بدّ ْ
أق يض َ بلاطنَلت ىلل األر
األر

اختيلار ًا وللو كلاق بيلنلت وبلني

ثو ؛ َّإال للرضور فيجزي الظاهر ،كت أنه م ىلدم إمنانه لنونله مقطلوع

النف أو لغري كلك ينتقل إىل األقر فلاألقر ملن اللذراع والعضلد ،واألحلوط
ّ
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املسمى كاألصلاب فقلط
وجوب ًا يف النفني استيعا باطنلت أو ظاهرمها ،وال ينفإ ّ
أو راحة النف ةوق األصاب  ،بل ال بلدَّ ملن وضل جمملوع النلف ملن األصلاب
ضلم
والراحة ،وال جيزئ وض رؤوس األصلاب مل االختيلار ،كلت ال جيلزئ للو ّ
أصابعه إىل راحته وسجد ىل ظلرها م االختيار.
وأ ّما امهباماق فال ينفإ وض ظاهرمها أو باطنلت ىلل األر

 ،بلل ال بلدَّ ملن

ْحلاة التعبلري بلل " أناملل إهبلامإ
وض طرفلت ىل األقو  ،وكلك ملا ورة يف رواية َّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الرجلني" واألنملة يف اللغة  -كت يف مفرةات الراغ  -هإ طرف امصب  ،من هنا
احتاط بعض األىلالم ألجل ما ككرناه .ومن قط إهبامه يضل ملا بقلإ منله ،وإق مل
يب َ منه َش ا يض غريه ،وإكا كاق إهبامه قصري ًا يسجد ىلليله أيضل ًا إال إكا مل يلتمنن
من كلك أص ً
ال فيض غريه ،ولو قطعلت مجيعللا يسلجد ىلل ملا بقلإ ملن قدميله
واألوىل واألحوط مالحظة ّ
حمل امهبام.
ْ
متفرقل ًا ومتباىللد ًا،
(مسألة :)1جي
املسمى يف اجلبلة جمتمع ًا؛ ال ِّ
أق ينوق مقدار ّ
فيجوز السجوة ىل السبحة احلسين َّية (ىل صلاحبلا آالف السلالم والتحيلة) غلري
املطبوخة ،بشلرط أق تنوق حبااا متقاربة ومتالصقة م بعضلا وأق تنوق مسلتقر
قت جبلته ،وال جيوز السجوة ىل السبحة احلسين َّية املطبوخة بمواة ةهنية كاملطل ّيلة
بالزيت أو بمواة أخر تلميع َّية متن ىلن وصول اجلبلة إىل الرتا .
يصح السجوة ىلليه ،فلو كاق هناك ملان ا أو
(مسألة :)2يشرتط مبارش اجلبلة ملا ُّ
حامل ىلليه وج رفعه كالوسخ الذي ىل الرتبة إكا كاق مستوىلب ًا هلا بحيلث مل يبل َ
مقدار الدرهم منلا جمتمع ًا ،وكذلك جي ىل امللرأ أق ترفل شلعرها الواقل ىلل
جبلتلا باملقدار الواج  ،واألحوط إزالة الطني الالص باجلبللة يف السلجد األوىل
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وكذا إكا ألصقت الرتبة باجلبلة ،فإق األحلوط رفعللا ،بلل األقلو الرفل إكا كلاق

الالص من نبات األر

فإنه ال يصدق ىلليه أنله سلجد ىلل األر

يف السلجد

ال انية.
ااسلتلا ومبارشالا لللر
(مسألة :)3يعترب يف اجلبلة خاصلة ّ
َ
يفصل بينلا وبني األر

 ،فلال جيلوز ْ
أق

أي ملان ٍ آخلر ،وال يعتلرب كللك يف
ثلو ا أو حاجل ا أو ّ

يصح أق يفصل بينلا وبني األر
غريها من األىلضا املذكور إك ُّ

ثو ا أو حصري.

الثاينِّ :
الذكر كت سب يف الركوع ،ويبدل "العظيم" بل"األىل " ىل األقو .
السجوة ،وامللراة منللا هلو متنلني اجلبللة ملن
الثالث :الطمأنينة حال الذكر يف ّ
السجوة ىل األر

يصح البلد باللذكر قبلل متنلني اجلبللة ملن
حال الذكر ،فال ُّ

استقرارها ىل األر

يصح السلجوة ىلل الوحلل ألجلل تزلزلله وىللدم
 ،لذا ال ُّ

وكومة الرتا الناىلم أو كدامس احلنطة ونحوها ملن األشليا غلري املسلتقر قلت
السجد .

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

يصح السجوة ىل تربة موضوىلة ىل امسلفنج وخملد اللري
استقراره ،وكذا ال ُّ

أق تنوق املساجد السبعة يف ّ
الرابعْ :
حماهلا مستقر حال الذكر إىل متامه ،فللو رفل
شيئ ًا منلا بطل وأبطل الصال إكا كاق ىلمد ًا ،وإكا كاق سلو ًا وج تداركه .نعم ،إكا
احتاج إىل رف َش منلا ىلدا اجلبلة ،سنت ىلن قرا اللذكر ،فلإكا وضلعه يف حم ّلله
رج إىل الذكر.
اخلامس :رف الرأس من السجد .
ىللوه أو انخفاضه أزيلد
السادس :مساوا موض اجلبلة م املوقف؛ بمعنى ىلدم ّ
ّ
من مقدار لبنة؛ أي :أرب أصاب مضمومة ،بال َف ْر ٍق يف كلك بني االنحدار والتسنيم،
السجوة.
وهذا خاص ملسجد اجلبلة ،وال يعترب يف باقإ مواض ّ
السجد األوىل مطمئن ًا ،ثم االنحنا إىل السجد ال انية.
السابع :اجللوس بعد ّ
ّ
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الثامن :طلار ّ
مر.
حمل وض اجلبلة كت ّ
السجوة ىلليه؛ َّإال يف موارة التقية.
التاسع :وض اجلبلة ىل ما ّ
يصح ّ
العارش :املحافظة ىل العربية والرتتي واملواال يف الذكر.
(مسألة :)4إكا ىلجز ىلن االنحنا للسجوة؛ اكتفى باملقدار املمنن منله مل رفل
املسجد إىل جبلته  -كأق توض أمامه طاولة ليتمنن من السجوة ىلليلا باطمئنلاق -
وبقا سامر املساجد يف ّ
حماهلا ،وإكا مل يتمنّن من االنحنا أصل ً
ال؛ أوملأ برأسله وهلو
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

جالسْ ،
فإق مل يتمنّن فبالعينني؛ وإالّ نو بقلبه ،وم ىلدم اللتمنن ملن اجلللوس؛
ص ّ مضطجع ًا أو مستلقي ًا كت ككرناه يف القيام.
(مسألةَ :)5من كاق بجبلته ة َّمل أو قرحة ونحومها الا ال يمنلن وضل اجلبللة
السجد ؛ سجد ىل املوض السليم منلا؛ َّ
ىل ّ
وإال حفلر حفلري ليقل السلليم
حمل ّ
منلا ىل األر

وغري السليم يق يف احلفلر  .وإق اسلتوىل اجللرح اجلبلل َة ،أو مل

يمنن حفر احلفري ؛ فع األحوط األوىل يسجد ىل أحلد اجلبينلني مقلدِّ م ًا األيملن
ّ
يصليل مل السلجد
فمر
ىل األيسلر ،ويسجد ىل كقنه أيض ًا ولو بتنرار ّ
الصال ّ ،
ّ
السجوة ىل الذقن ،ولو مل يتمنّن ملن السلجوة ىلل
ىل جبينه ،وأخر
يصيل م ّ
الذقن كاق من موارة ىلدم التمنن من السجوة ،وينتلإ معه األمر إىل اميت .
(مسألة :)6إكا نسلإ السجدتنيْ ،
فإق التفت قبلل اللدخول يف الركلوع؛ وجل
ىلليه العوة إليلتْ ،
وإق التفت بعد الدخول فيه؛ بطللت صلالته ،وإكا نسللإ سلجد
فإق تذكّرها قبلل الركلوع؛ رجل وأتلى هبلاْ ،
واحد ْ ،
وإق التفلت بعلد اللدخول يف
السلالم ،وتبطلل الصلال إكا
الركوع؛ مىض يف صالته وقىض السجد املنسلية بعلد ّ
نسلإ السجدتني مع ًا ،وإكا نسلإ الذكر فتذكّر بعد رف اللرأس ملن السلجد  ،قيلل

294

ا
متقوملة باللذكر ،فلإكا انتفلى انتفلت،
إشلنال ،ألق السلجد
بصحة صالته ،وفيله
ِّ

واألحوط إق مل ينن أقو إكتهلا ثم إىلاةاا.
(مسألة :)7األحوط ىلدم ترك جلسة االسرتاحة؛ وهإ اجلللوس بعلد السلجد
تشلد فيه ،بل وجوهبا ال خيلو من قو .
ال انية يف الركعة األوىل وال ال ة اا ال ّ
(مسألة :)8األحوط كوق السجوة ىل اهليئة املعللوة  ،وهلإ رفل اللبطن ىللن
األر

ْ ،
بأي هيئة كاق ما ةام يصلدق
وإق كاق األقو كفاية وض املساجد السبعة ّ

ىلليه مفلوم السجوة كت لو ألص صدره وبطنه بلاألر
وكذا لو انن َّ ىل وجله الصق ًا بلاألر

 ،بلل وملدَّ رجليله أيضل ًا،

مل وضل املسلاجد يف ّ
حماهللا بشللرط

صدق السجوة ىلليه ،ولنن قد يقال بعلدم الصلدق وأنله ملن النلوم ىلل وجلله،
واألحوط أق ال ينبطح بأىلضا السجوة إال يف موارة الرضور .

منها :التنبري حال االنتصا من الركلوع .ومنهـا :رفل اليلدين حلال التنبلري.
ومنها :السب باليدين إىل األر

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ويستحب فيه أمور:

ىلند اهلوي للسجوة .ومنها :إستيعا اجلبلة ىلل

ما يصح السجوة ىلليه بل إستيعا مجي املساجد .ومنها :امرغام بلاألنف ىلل ملا
السجوة ىلليه .ومنها :بسط اليدين مضمومتإ األصلاب حتلى امهبلام حيلال
ّ
يصح ّ
األكنني متوجل ًا هبت إىل ِ
القبلة .ومنها :اللدىلا قبلل الشللروع يف اللذكر بلأق يقلول:
(الللم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ،وىلليك توكللت وأنلت ريب سلجد
وجلإ للذي خلقه ،وش َّ سمعه وبرصه ،واحلمد هلل ر ّ العاملني ،تبارك اهلل أحسلن
اخلالقني) ،ومنها :اختيار التسبيح من اللذكر ،والنلرب ملن التسلبيح ،وت ليل لت أو
ختميسلت أو تسبيعلت .ومنهاْ :
أق يسجد ىل األر

؛ بل الرتا ةوق غريه كلاحلجر

أو اخلش  .ومنها :مساوا موض اجلبلة م املوقف؛ بلل مسلاوا مجيل املسلاجد.
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السجوة األخري بت يريد من حاجات الدنيا واآلخلر  ،وخصوصل ًا
ومنها :الدىلا يف ّ
طل الرزق احلالل ْ
خري املسؤولني ،ويا خري املعطِني ،ارزقنلإ وارزق
بأق يقول" :يا َ
ىليايل من فضلك فإنّك كو الفضل العظيم" ،بل يتأكد الدىلا باحلفظ ملوالنلا امملام
امللدي املنتظلر أرواحنلا للرتا مقدمله الفلدا ومتنلإ النلوق معله
املع َّظم بق ّية اهلل
ّ
ونرصته ،فإق الدىلا له أوج من الدىلا ألنفسنا ،بل يستح اللدىلا لله بتعجيلل
الفرج وحفظه يف القنوت والركلوع بعلد اللذكر ،ومنهـا :التلورك يف اجلللوس بلني
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

السجدتني وبعدمها ،وهو ْ
أق جيلس ىل فخذه األيسلر جلاىل ً
ال ظللر القلدم اليمنلى
ّ
ريب
ىل بطن اليسلر  .ومنها :أق يقلول يف اجلللوس بلني السلجدتني :أسلتغفر اهللَ ّ
وأتو إليه ،ومنها :التنبري بعد الرفل ملن السلجد األوىل وال انيلة بعلد اجلللوس
مطمئن ًا ،والتنبري للسجد ال انية وهو قاىلد ورف اليدين حلال التنبلريات .ومنهـا:
وض اليدين ىل الفخذين حال اجللوس ،اليمنى ىل الفخلذ األيملن ،واليسللر
ىل الفخذ األيسلر ،ومنها :التجايف حال السجوة بمعنى رف اللبطن ىللن األر

،

ومنلا :التجنح بمعنى جتايف األىلضا حال السجوة ْ
بلأق يرفل مرفقيله ىللن األر
مفرج ًا بني ىلضديه وجنبيه ومبعد ًا يديه ىلن بدنه جلاىل ً
ال يديله كاجلنلاحني .ومنهـا:
ِّ
النبإ وآله يف السجدتني بل ويف الركوع أيضل ًا ،ومنللا :أق يقلوم سلابق ًا
الصال ىل
ّ
برف ركبتيه قبل يديه ،ومنها :أق يقلول بلني السلجدتني( :اللللم اغفلر يل وارْحنلإ
خري ٍ
وأجري واةف ىلنإ ملا أنزلت إ ّيل من ٍ
فقري تبلارك اهلل ر العلاملني) .ومنهـا :أق
يقول ىلند النلو

وقوتك أقوم وأقعد) ،ومنها :أق ال يعجن بيديه ىلند إراة النلو

؛ أي :ال يقبضلت

معتملد ًا ىللليلت للنللو

 ،ومنهـا :إطاللة

حال النلو
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للقيام (بحول اهلل وقوته أقوم وأقعد) أو يقول( :اللللم بحوللك

 ،بل يبسطلت ىل األر

السجوة وامك ار فيه من التسبيح والذكر ،ومنها :مبارش األر

بلالنفني ،ومنللا:

زياة متنني اجلبلة وسامر املساجد يف السجوة.
ويستح للمرأ ْ
أق تض ركبتيلا ىل األر

قبل اليدين ىلند اهلوي للسلجوة،

كت يستح هلا ىلدم جتافيلا حاله؛ أي ال جتايف كراىليلا كالرجل بل تفلرش كراىليللا
ىل األر

 ،وأما لص بطنلا باألر

كت قال بعض امىلالم فينلاة ينلوق صلعب ًا

وتضم أىلضا ها فلال تباىللد بلني
حال السجوة إال أق تنوق بطنلا الصقة بفخذهيا،
ّ
فخذهيا ويدهيا ،وال ترف ىلجيزاا حال النلو

للقيام؛ بل تنلض وتنتص ىلدالً،

إىل غري كلك من املندوبات.
ويكره فيه أمور:

قال( :ال قرا يف ركوع وال سلجوة إنلت

ىليل
البخرتي ىلن موالنا أمري املؤمنني ّ
ّ
وجلل ثلم
ىللز
ىلز وجل ثم املسألة ،فابتدؤوا قبل املسلألة باملدحلة هلل ّ
فيلت املدحة هلل َّ
السجوة بت ال يتو ّللد منله حرفلاق؛ وإالّ فينلوق
اسألوا بعدها) .ومنها :نفخ موض ّ
مبط ً
ال .ومنها :ىلدم رفل اليلدين ملن األر

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

السجوة كت كلاق ينلره يف الركلوع ،فقلد جلا يف خلرب أيب
منها :قرا القرآق يف ّ

بلني السلجدتني .ومنهـا :امقعلا يف

اجللوس بني السجدتني بل بعدمها أيض ًا ،وهلو كلت فّسله أك لر الفقللا قلدَّ َس اهلل
أرواحلم :االىلتتة بصدري قدميه ىل األر

 ،واجللوس ىل ىلقبيه ،وهلا تعريلف

آخر وهو أق جيلس ىل إليتيه وينص ساقيه ويتساند إىل ظلره كإقعا النل .
تتمة في أقسام السجود

التخض والتلذ ّلل ،فالسلجوة هلل تعلاىل ملن
السجوة ىلباة ا كاتي اة ،وأىلظم أنحا
ّ
ّ
بالسلجوة
أىلظم العباةات ،وما ىلبد اهلل بء م له ،وبه ير َغم أنف إبليس؛ ألنّه أملر ّ
فعىص ،وأمر ابن آةم بالسجوة فأطاع ونجا ،وما من ىلمل أشدّ ىلل إبلليس ملن ْ
أق
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ير اب َن آةم ساجد ًا ،وال توجد حالة ينوق العبد فيلا أقر إىل اهلل تعاىل ملن حلال
السجوة لغلري اهلل تعلاىل ملن ةوق َف ْلر ٍق يف
السجوة هلل تعاىل ،ولع ّله ألجل هذا ح ِّر َم ّ
كلك بني األمم ّة املعصومني وغلريهم ،وملا يلر ملن الشليعة  -زاة اهلل تعلاىل
رش َفلم  -يف مشاهد أممتلم

ليس بسجد هلم

؛ بل سلجد شلنر هلل تعلاىل

ىل ما وهبه اهلل إياهم من توفي احلضور يف مشاهدهم وزيارام والتقلر هبلم إىل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

اهلل ج ّلت ىلظمته ،وليس ثمة ةليل يمن من جعلل قبلورهم الشللريفة صللوات اهلل
ىلليلم ِقبل ًة إىل اهلل تبارك وتعاىل كت جعلل آةم قبلل ًة إىل اهلل تعلاىل ،وكلذا النبلإ
يوسف

النبإ يعقو وأوالةه قبل ًة إىل اهلل تعاىل.
جعله أبوه ّ

والسجود عىل أقسام :األول :السجوة للصال الواجبة واملستحبة ،الثاين :سجوة
قضا السجد املنسلية ،الثالث :سجوة السللو ِّ
لنلل زيلاة أو نقيصلة يف الصلال ،
كل نعمة وةف ّ
الرابع :سجوة الشنر هلل تبارك شأنه ىلند جتدة ّ
كلل نقملة ،اخلـامس:
سجوة التذلل والتعظيم هلل تعاىل ،ومنله سلجوة املالمنلة آلةم
للنبإ يوسلف
يعقو وأوالةه ّ

النبلإ
وسلجوة
ّ

 ،وسلجوة النامنلات لرسلول اهلل

وكلذا

ألهل بيته األنوار األطلار صلوات اهلل ىلليلم أمجعني ،السادس :سجوة التالو ىلند
السجد وهإ يف أرب سلور :سلور آمل السلجد ىلنلد قولله
ىلند قرا آية من آيات ّ
ون آية ،15وسور العل يف آخرها آية ،19وسور اللنجم
تعاىلَ  :وه ْم ال َي ْس َتك ِْرب َ
ون آية .37
يف آخرها آية  ،62وسور فصلت ىلند قوله تعاىلَ  :ت ْعبد َ
وجي ىل املستم  ،وكذلك السام لتلك اآليات ىل األقو ْ ،
أق يسلجد إكا مل
السجوة ،وسجد بعد الصلال أةا ًا
ينن يف حال ّ
الصال  ،وإكا كاق يف حاهلا أومأ إىل ّ
ال قضا ًا.
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السجوة فيت إكا سم اآلية من آالت التسجيل أو امللذياع إكا كلاق ملن
وهل جي
ّ

املسجالت؟ قوالق ،أحوطلت السجوة ،ولو كلاق الصلوت املسلموع ملن امكاىللة
َّ
صوت إنساق يقرأ فيلا (أي كاق ُّ
البث من امكاىلة أو األندية واحلسلينيات مبلارش ًا)
السجوة ،كت لو سم من القارئ بال واسطة حتى لو كاق القلار
فالظاهر وجو
ّ
ال ير شخصه.
(مسألة :)1خيتص وجلو السلجوة أو اسلتحبابه يف بعلض امللوارة بالقلار
واملستم والسام لآليات ،والظاهر ثبوته للنات آليلات السلجوة وكللك لعلدم
تصلورها أو خطلرت
انفناك النتابة ىلن القرا غالب ًا ،وال جي السجوة ىلل ملن
َّ
ىل باله ،وال يبعد السجوة ىل َّمن شاهدها منتوبة للمناط املتقدِّ م بناتبلا.
(مسألة :)2السب الداىلإ إىل السجوة هو جمموع اآلية فال جي السجوة بقرا
بقرا ّ
كل اآلية ،وإق كاق السجوة أحوط يف هلذه الصلور  ،وكلذلك األحلوط للو
قرأها متقطعة بتقديم وتلأخري لعلدم صلدق وقلوع قلرا اآليلة كاملل ًة هلنلا ،ألق

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

النص واممجاع قاما ىلل وجلو السلجوة
بعض اآلية ولو لفظ السجد منلا ألق َّ

املنصلرف من قرا اا إنَّت هو ىل النحو املتعارف ،ولو قرأها غلط ًا فالظاهر وجلو
السجوة إكا صدقت القرا ىلرف ًا ةوق ما إكا مل تصدق لن ر األغالط ىلنلد قارمللا،
وكذا جت السجد لو سمعلا ان يقرأها غلط ًا ،إكا صدقت القرا ىلرفل ًا  -كلت للو
رف املنصو ونص املجرور  -مطالق األةلة مل له ،أما لو مل يصدق القرا ىلرفل ًا
ٍ
ٍ
بحرف آخر نظري ما لو قرأ (واسجد واقلرتح) بلدالً
حرف
 كت لو قرأ غلط ًا بتبديلاسجدْ َوا ْق َ ِرت ﴾.
من قوله تعاىل ﴿ َو ْ
(مســألة :)3ال فللرق يف وجوهبللا بللني السللتع مللن املن َّلللف أو غللريه كالصللغري
يغلري ملن حقيقلة كونله
واملجنوق سوآ ً أكانا قاصدَ ين للقرآق أم ال ،فعدم القصد ال ِّ
قرآن ًا ،وكذا جي السجوة هلا إكا قرأها النامم والسنراق والطري تعلي ًت أو إىلجلاز ًا كلت
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ٍ
ٍ
حجر بامىلجاز.
شجر أو
يف الببغا ؛ بل حتى لو صدرت من
بعضللا؛ فلاألقو وجلو امتيللاق
بعلض اآليللة وسلم
َ
(مسـألة :)4للو قلرأ َ
بالسجد .
(مسألة :)5إكا استم إىل اآلية ،ونسلإ السجد ؛ وج امتياق هبلا ىلنلد تلذكره
هلا.
(مسألة :)6يعترب يف سجوة التالو وض اجلبلة ىل األر

 ،ومقداره هو نفسه

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يف سجوة الصال  ،بامضافة إىل إىلتبار الن َّية وإباحة املناق وىللدم ىلللو أو انخفلا
املسجد بت يزيد ىل أربعة أصاب  ،واألقو اشرتاط السجوة ىل األىلضا السلبعة،
فال ينفإ وض اجلبللة ىلل األر

ةوق سلامر املسلاجد ،وال يضللر كوّنلا ىلل

احلصري أو الفراش إال موض اجلبلة فيشرتط فيه الوضل ىلل اللرتا وغلريه الا
يصح السجوة ىلليه يف الصال الواجبة ،واألقو طلار ّ
حمل السلجوة ،ويعتلرب فيله
ُّ
الذكر املطل واألحوط الذكر الصاليت وهو التسبيح األصغر أو األكلرب ،وورة فيللا
خاص ،واجلم أفضل ،واألحوط وجوب ًا يف سجد التالو التنبري للرف منللا
ةىلا
ا
تسمى بتنبري اخلتام.
َّ
(مسألة :)7ال يشرتط يف سجد التالو الطلار من احلدم أو اخلبث ،كلت ال يعتلرب
فيلا إستقبال القبلة وإق كاق أحوط ،وال التشلد ،وال التسليم ،وال تنبري االفتتلاح،
وال سرت العور  ،وإق كاق أحوط ،وال صفات الساتر من الطلار وىللدم كونله ملن
جلد امليتة وىلدم كونه حرير ًا أو كهب ًا للرجل من ةوق املرأ  ،نعلم ال جيلوز أق ينلوق
لباسه مغصوب ًا.
(مسألة :)8ال جيوز للحامض والنفسا واجلن قرا آيات السلجد  ،وللو قرؤوهلا
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ىلصيان ًا ،وج ىلليلم السجوة ،وكذا للو اسلتمعوا إليللا وجل ىللليلم السلجوة

أيض ًا ،واألحوط استحباب ًا إحلاق متام سور آيات السجد هبا ،فال يقلرأ هلؤال شليئ ًا
من سور العلزامم ،وإق جلاز هللم قلرا بقيلة السلور ،وأملا املستحاضلة املتوسلطة
وضم الوضو إليللا،
والنرب فيجوز هلا قرا العزامم بعد األغسال املتوجبة ىلليلا
ّ
مس آيات املصحف ونحوه ملن أسلت اهلل تعلاىل واحلجلج الطلاهرين
وال جيوز هلا ّ
واألنبيا

قبل الغسل والوضو .

ضلم
(مسألة :)9األحوط يف سجد التالو الذكر الواج يف ّ
الصلال  ،واألوىل ّ
الدىلا الوارة يف بعض األخبار ،وهو أق يقول" :ال إله َّإال اهلل حقل ًا حقل ًا ،ال إلله َّإال
اهلل إيتن ًا وتصديق ًا ،ال إله َّإال اهلل ىلبوةية ور ّق ًا ،سجدت َ
لك يلا ر ّ تعبلد ًا ور ّقل ًا ،ال
مستننف ًا وال مستنرب ًا؛ بل أنا ىلبدا ا
خامف مستجري".
كليل
ا
رف اجلبلة ىلن األر

ثم وضعلا من ةوق رف بقية املساجد ،وال يشرتط اجللوس

ثم الوض وإق كاق أحوط.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الستع أو هبت ،وينفلإ يف التعلدّ ة
السجوة بتنرار القرا أو ّ
يتنرر ّ
(مسألةّ :)10

ّ
وشك بني األقل واألك ر؛ جاز له االكتفلا
منرر ًا،
(مسألة :)11إكا سم القرا
ّ
ّ
باألقل ألصالة الربا ىلن الزامد ،ولو ىللم العدة  -بأنله ىلشللر مل ً
وشلك يف
ال -
االتياق بني األقل واألك ر  -كت لو َّ
شك هل أنه أتى بتسعة منللا أو أتلى بالعشللر -
وج االحتياط بالبنا ىل األقل ألق االشتغال اليقينإ يستدىلإ الفرا اليقينإ.
(مسألة :)12إكا قرأها أو استمعلا يف حلال السلجوة غلري الواجل ؛ وجل ْ
أق
جلر اجلبللة إىل
يرف اجلبلة ثم يضعلا ،وال ينفإ فيله البقلا بقصلد السلجوة ،وال ّ
ٍ
السلجوة ،فيجل أق يرفل
مناق آخر ،وكذا لو كانت جبلته ىل األر ال بقصد ّ
رأسه ويسجد هلا.
(مسألة :)13لو سمعلا يف أثنا الصال أو قرأها ،أوملى للسلجوة وسلجد بعلد
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الصال ىل األقو .
السجوة يف أحد ىلّشل موضلع ًا يف القلرآق النلريم ،ففلإ
(مسألة :)14يستح ّ ّ
ون اآلية  ،206ويف سور الرىلد ىلند قولله
سور األىلراف ىلند قولهَ  :و َله َي ْسجد َ
تعاىل :ظِالهلم بِا ْلغد ِّو َو ْاآل ِ
ون
صال اآلية ،15ويف سور النحل ىلند قولهَ  :و َي ْف َعل َ
ْ

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ون اآلية ،49ويف بنإ إ اميل ىلند قولهَ  :و َيزيده ْم خشوعا اآليلة،107
ما ي ْؤ َمر َ
ويف سور مريم ىلند قولهَ  :خروا س َّجدا َوبكِ ًّيا اآليلة ،58ويف سلور احللج ىلنلد
قوله :إِ َّن اهللَ َي ْف َع ما َيشاء اآلية ،18وقوله :ا ْف َعلوا َْ
اخل ْ َري اآلية ،77ويف سلور
الفرقاق ىلند قوولهَ  :وزا َده ْم نفورا اآلية ،60ويف سور النمل ىلنلد قوللهَ  :رب
ِ
ا ْل َع ْـر ِ
نـاب
ِ ا ْل َعظـي ِم اآليلة ،25ويف سلور ص ىلنلد قوللهَ  :و َخ َّـر راكعـا َو َأ َ
السلجوة
اآلية ،24ويف سور االنشقاق ىلند قولهَ  :وإِذا ق ِرئَ  اآلية ،21بل األوىل ّ
ىلند ّ
بالسجوة.
أمر ّ
كل آية فيلا ا
متعملد ًا .نعلم ،للو
السجوة
(مسألة :)15وجو
ّ
فوري؛ فال جيوز التأخري فيللا ّ
ّ
نسليلا؛ وج ْ
أق يأيت هبا حال تذكّرها ،وكذا لو تركلا ىلصيان ًا لوجو امتيلاق هبلا
من بعده.
(مسألة :)16يعترب يف الستع متييز احللروف والنللتت ،فمل سلتع اهلململة ال
جي السجوة وإق كاق أحوط.

(مسألة :)17ال جي السلجوة لقلرا َ ِ ترمجتللا أو سلتع ترمجتللا ،نعلم إكا قلرأ
املرتجم كلم ًة من آية السجد وترمجلا ثم قرأ كلمة أخر من اآلية نفسللا وترمجللا؛
فالظاهر وجو السجد لصدق قرا اآلية.
كلل نعملة ،أو ةفل ّ
السجوة شنر ًا هلل تعاىل ىلند جتلدّ ة ّ
كلل نقملة،
(مسألةّ :)18
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وىلند التذكّر لذلك اّا كاق سابق ًا ،أو للتوفي ألةا فريضلة أو نافللة ،أو فعلل خلري

كاملصاحلة بني اثنني ،ويشرتط فيلا وضل املسلاجد السلبعة ىلل األر

 ،ووضل

جمرة وض
اجلبلة ىل ما ّ
السجوة ّ
السجوة ىلليه ىل األحوط .وينفإ يف هذا ّ
يصح ّ
اجلبلة م النية ولو مر واحد  ،واألفضل ْ
أق يأيت باثنتني مل الفصلل بيلنلت بتعفلري
اخلدين أو اجلبينني أو اجلم مقدّ م ًا لليمن منلت ىل األيسلر ،ثم وض اجلبلة ثاني ًا،
ضم الشلنر هلل
ويعترب فيه إباحة املناق ،وال بأس فيلا بالذكر املتعارف يف الصال م
ِّ
تعاىل ،فقد جا ىلن ىلبد السالم بن صالح اهللروي قلالّ ( :
إق موالنلا امملام الرضلا
فلت فر  ،سجد سلجد ً طلال من له
صلوات اهلل ىلليه ص َّ ركعات وةىلا بدىلواتَّ ،
فيلا فأحصينا له مخستمة تسبيحة ثم انصلرف) فيستح أق يقلول " :شلنر ًا هلل " أو
" شنر ًا شنر ًا " و " ىلفو ًا ىلفو ًا " مئة مر أو ثالم مرات ،ويسلتح فيله امطاللة
اممام املع َّظم أيب احلسن الرضا

َّ
وجلل
ىلز
قال( :السجد بعد الفريضة شنر ًا هلل َّ

ىل ما و َّف له العبد من أةا فريضة وأةنى ما جيزي فيلا من القول أق يقال شلنر ًا هلل

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

وإلصاق اخلدين باألر

ىلند حصول النعم وةفل اللنقم ،فقلد جلا ىللن موالنلا

شنر ًا هلل ثالم مرات ،قال له السامل وهو صاحبه والد ىليل بن احلسن بلن فضلال:
فت معنى قوله شنر ًا هلل؟ قال :يقول

 :هذه السجد منإ شنر ًا هلل ىل ما وفقنلإ

له من خدمته وأةا فرضه ،والشنر موج ا للزياة  ،فإق كلاق يف الصلال تقصلري مل
تم هبذه السجد ) ،وىلن موالنلا امملام املع َّظلم الصلاةق صللوات اهلل
يتم بالنوافل َّ
ّ
ىلليه قال( :إكا قام العبد نصف الليل بني يدي ر ّبه فص َّ له أربل ركعلات يف جلوف
ثم سجد سجد الشنر بعد فراغه فقال :ما شا اهلل ما شا اهلل مئة ملر ،
الليل املظلم ّ
ناةاه اهلل َّ
جل جالله من فوق ىلرشه :ىلبدي إىل كم تقول :ما شا اهلل ،أنلا ر ُّبلك وإ َّيل
املشليئة ،وقد شئت قضا َ حاجتك فسلنإ ما شئت) .ويف ٍ
خرب آخر ىلنه صلوات اهلل
ىلليه قال ..( :إق العبد إكا ص ّ ثم سجد سجد الشلنر فلتح اللر ُّ تبلارك وتعلاىل
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احلجا بني العبد وبني املالمنة فيقول :يا مالمنتإ انظلروا إىل ىلبلدي أ َّة فلرا
وأتم ىللدي ثم سجد يل شنر ًا ىل ما أنعمت به ىلليله ،مالمنتلإ ملاكا لله ىلنلدي؟
َّ
ثم ماكا له؟ فتقول
قال :فتقول املالمنة :يا ر َّبنا رْحتك ،ثم يقول الر ُّ تبارك وتعاىلّ :
املالمنة :يا ر ّبنا جنتك ،فيقول الر ّ تعاىل :ثم ماكا؟ فتقول املالمنلة :يلا ربنلا كفايلة
ملمة ،فيقول الر ُّ تعاىل :ثم ماكا؟ فال يبقى َش من اخلري إال قالته املالمنة ،فيقول
اهلل تعاىل :يا مالمنتإ ثم ماكا؟ فتقول املالمنة :يا ربنا ال ىللم لنلا ،فيقلول اهلل تعلاىل:
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ألشنرنَّه كت شنري وأقبل ىلليه بفضيل وأريه رْحتإ).
ويستح يف سجوة الشلنر :افلرتاش اللذراىلني ،وإلصلاق اجلؤجلؤ والصلدر
كلت يفعلل الرهبلاق يف

والبطن باألر  ،وال حيصل هذا إال بامنبطاح ىل األر
شلدك وأ ِ
وأق يقول وهو ساجد" :الللم ّإي أ ِ
سجوةهمْ ،
شللد مالمنت َ
َلك وأنبيلا َ َك
ِ
خلق َك أن َ
نب ّيلإ،
وحمملدا
ّلك َ
ورس َل َك ومجي َ
أنلت اهلل ريب ،وامسلالم ةينلإّ ،
واحلسن

ىليل
وموا ّيل األطلارّ :
حمملد
ىليل  ،وجعفر بلن ّ
ّ
وحممد بن ّ

 ،واحلسلني

وىلليل بلن احلسلني
،
ّ

 ،وموسلى بلن جعفلر

،

 ،وىلليل بلن
،

ىلليل
وحممد بن ىلل ّيل ،
وىلليل بلن ّ
موسى ّ ،
حمملد  ،واحلسلن بلن ّ
ّ
احلجة املنتظر أممتإ ،هبم ّ
ربأ،
واخللف اهلاةي امللدي ّ
أتلوىل ،وملن أىللداملم أتل ّ
اللللم إي أنشلدك بإيواملك ىلل نفسلك
الللم إي أنشلدك ةم املظللوم  -ثالثل ًا ،-
ّ
ّ
الللم ّإي أنشدك بإيواملك ىلل نفسلك
ألىلدامك لتللننّلم بأيدينا وأيدي املؤمنني،
ّ
وىلدوهم ْ
حمم ٍد وىل املسلتحفظني ملن آل
أق تص ّ ىل
بعدوك
ألوليامك
ّ
لتظفرّنم ّ
ّ
ّ
الللم ّإي أسألك اليّس بعد العّس  -ثالث ًا  ،"-ثم يض خدّ ه األيمن
حممد  -ثالث ًا ّ -
ّ
ىل األر
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ىلليل األر
ويقول" :يلا كلفلإ حلني تعيينلإ امللذاه وتضلي
َّ

بلت

كنت ىلن خلقإ غني ًاّ ،
حمملد وىلل
صلل ىلل
رحبت ،يا بارئ خلقإ رْح ًة يب ،وقد َ
ّ

املستحفظني من آل ٍ
مذل ّ
ثم يض خدّ ه األيسلر ويقول" :يا ّ
كلل جبلار ،ويلا
حممد"ّ ،
ّ
معز ّ
وىلزتك بلغ جملوةي  -ثالثل ًا  -يلا حنّلاق ويلا منلاق ،يلا كاشلف
كل كليل ،قد ّ
ّ
ثم يعوة للسجوة فيقول مامة مر " :شنر ًا ..شنر ًا ،" ..ثلم يسلأل
النر العظيم"ّ ،
حاجته ،فتقىض ْ
إق شا اهلل تعاىل ،ويستح ايض ًا أق يمسح سجوةه بيده ثم إمرارها
ىل وجله ومقاةيم بدنه.
السجوة هلل تعاىل ىل األر
(مسألة :)19يستح ّ ّ

بقصد التلذ ّلل أو التعظليم،
فليلومإ برأسله

وهو أىلظم العباةات وآكدها كت تقلدّ م ،فلإق مل يقلدر ىلل األر
ويض خده ىل كفه ثم ليحمد اهلل ىل ما أنعم ىلليه ،ففإ ٍ
خلرب ىللن موالنلا امملام
الصاةق

ّ
وجلل فليضل خلدَّ ه ىلل اللرتا
ىلز
قال " :إكا ككر أحدكم نعمة هلل ّ

النزول مىلتبارات ىلرف َّية وغريها ،فليض خدَّ ه ىل قربوسله ،فلإق مل يقلدر فليضل
خدَّ ه ىل ك ّفه ثم ليحمد اهلل ىل ما أنعم ىلليه".

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

شنر ًا هلل وإق كاق راكب ًا فلينزل فليضل خلدَّ ه ىلل اللرتا وإق مل ينلن يقلدر ىلل

*****
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الفصل السابع :التشهّد وأحكامُهُ
الصلال
الصال َّ ،إال أنّه ليس جز ًا ركن َّي ًا حتى تبطل ّ
وهو من األجزا الواجبة يف ّ
برتكه سلو ًا ،فإكا تركه سلو ًا؛ وجل ىلليله ْ
أق يلأيت بله إكا تلذكّره قبلل اللدخول يف
الصال  .نعم ،إكا تركه ىلملد ًا بطللت
الركوع ،وإكا كاق بعده وج ىلليه قضاؤه بعد ّ
صالته.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

التشلد يف ال نامية مر واحلد بعلد رفل اللرأس ملن السلجد
(مسألة :)1جي
ّ
األخري من الركعة ال انية ،وجي مرتني يف ال الثية والرباىلية :مر بعد رفل اللرأس
من السجد ال انية من الركعة ال انية ،ومر أخلر بعلد رفل اللرأس ملن السلجد
األخري من الركعة األخري .
(مسألة :)2واجبات التشلد سبعة:
ضم الشلاة ال ال ة ألمري املؤمنني أسلد
(األول) :الشلاةتاق؛ وجي ىل األقو
ّ
،
ىلليل
اهلل الغال س ّيدنا املع َّظم موالنا وس ِّيدنا امل َن َّرم أيب احلسن ّ
منملة ومتممة للشلاةتني مطلق ًا كت ككرنا كلك يف بحوثنلا ىلل رشح العلرو
فلإ ِّ
الوثقى.
النبإ األكرم حممد وآل حممد (ص َّ اهلل ىلليلم أمجعني).
(ال اي) :الصال ىل
ّ
(ال الث) :اجللوس بمقدار الذكر املذكور.
(الراب ) :الطمأنينة فيه.
(اخلامس) :الرتتي بتقديم الشلاة األوىل هلل تعاىل ىل الشلاة ال انيلة لرسلول
اهلل

النبإ وآله.
 ،وتقديملت ىل الصال ىل
ّ
(الساةس) :املواال بني الفقرات والنلتت واحلروف.
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(السللاب ) :املحافظللة ىلل تأةيتلللا ىلل الوجلله العللريب الصللحيح يف احلركللات
والسننات وأةا احلروف والنلتت.
أق يقلول" :أشللد ْ
التشلد خمترصل ًا ْ
أق ال إلله َّإال اهلل وحلدَ ه ال
(مسألة :)3كيفية
ّ
حممد ًا ىلبده ورسوله ،وأشللد َّ
رشيك له ،وأشلد ّ
َ
أملري امللؤمنني ىلل َّيل ًا و ُّيل اهلل،
أق ّ
أق َ
ٍ ِ
الللم ّ
حمم ٍد".
صل ىل
حممد وآل ّ
ّ
ّ
الصحة بعد الفرا منه؛ مل ِ
(مسألة :)4إكا ّ
يعتن بشنّه.
شك يف
ّ
َ
(مسألة :)5ال بلدَّ ملن ككلر الشللاةات الل الم ،و ْ
تنلوق الصلال بألفاظللا
أق
أقر أو أىلرتف) بلدالً
وإق أفاة معناها ْ
املتعارفة؛ فال جيزي غريها ْ
كأق يقول( :أىللم أو ُّ

الوقت ض ِّيق ًا ،وج ىلليه أق يتب غريه فيلقنله إيلاه ،وللو بواسلطة اآلللة املسلجلة.
وجي ىل العجمإ أو غري العريب أق يتعلم بلغتله ألفلا اللذكر يف الصلال ومنللا

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

من (أشلد)؛ ألق امطالقات منصلرفة إىل املتعارف أو مق ّيد به.
(مسألة :)6من ال يعلم الذكر ،جي ىلليه التع ُّلم ،فإق مل يقدر ىل اللتع ُّلم أو كلاق

تصلح بغلري
التشلد والتسليم ،ليعلرف املعلاي املقصلوة منللا ،ولنل َّن الصلال ال
ّ
االلفا العربية ،ومن مل يقدر ىل تعلم األككار بالعربية لضي الوقت ومل ينن لديله
من يلقنه يقتصلر ىل امليسور منلا إىل أق يتعلم ،فإق مل يمنلن اقترصل ىلل التحميلد
ملن كاق حيسنه؛ واألحوط ضم الرتمجلة بلغتله إليله فيلأيت بالتشللد بلغتله ملن بلا
امليسور حتى يتعلم.
بلأي كيفيلة كانلت وللو إقعلا ًا
(مسألة :)7جيزي اجللوس يف التشلد والتسلليم ّ
ولن َّن األحوط تركه ،واألوىل بل األحوط امتياق به بالنيف َّية املعلوة بني املسللمني
ىلام ًة.
307

مستحبات التشهد أمور:
مر يف اجلللوس بلني السلجدتني،
(األول) :أق جيلس الرجل متورك ًا ىل نحو ما َّ
فقد ورة يف صحيحة زرار ىلن موالنا املع َّظم اممام أيب جعفر الباقر
قعدت يف تشلدك فألص ركبتيك باألر
اليسلر ىل األر
ىل األر

قلال :وإكا

وفرج بينلت شيئ ًا ،ولينن ظاهر قلدمك
ّ

 ،وظاهر قدمك اليمنى ىل باطن قلدمك اليسللر  ،وإليتلاك

وأطراف إهبامك اليمنى ىلل األر

 ،وإيلاك والقعلوة ىلل قلدميك

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

فتتأك بذلك.
ِ
وخلري
(الثاين) :أق يقول قبل الّشلوع يف اللذكر " :بسلم اهللِ وبلاهللِ واحلملد هللِ
األست ِ هللِ".
(الثالث) :أق جيعل يديه ىل فخذيه منضمة األصاب .
(الرابع) :أق ينوق نظره إىل حجره.
(اخلامس) :أق يقول يف تشلد ال نامية أو ال اي من ال الثيلة والرباىليلة بعلد قولله:
"وأشلد َّ
حممد ًا ىلبده ورسوله أرسلله بلاحل بشلري ًا ونلذير ًا بلني يلدي السلاىلة،
أق َّ
التحيللات {هلل} والصلللوات الطيبللات ،الزاكيللات الغاةيللات الرامحللات ،التامللات
الناىلتت املباركات الصاحلات ،هلل ما طا وزكإ وطلر ونمى وخلص وملا خبلث
ِ
ِ
ىلليل بلن أيب طالل
فلغري اهلل ،أشلد أنك ن ْع َم الر ّ  ،وأق حممد ًا ن ْع َم الرسلول ،وأ َّق َّ
نِ ْع َم الو ّيل ،وأق اجلنة ح والنار ح  ،واملوت ح  ،والبعث ح  ،وأق الساىلة آتية ال
ري فيلا ،واق اهلل يبعث من يف القبور ،واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنلا لنلتلدي
لوال أق هدانا اهلل .الللم صل ىل حممد وىل آل حممد ،وبارك ىلل حمملد وىلل آل

308

حممد ،وارحم حمملد ًا وآل حمملد ،أفضلل ملا صلليت وباركلت ورْحلت وترْحلت
ٍ
حمملد
وسلمت ىل إبراهيم وآل إبراهيم يف العاملني إنك ْحيد جميد .الللم صل ىلل

وىلليل املرتىضل ،وفاطمل َة الزهلرا  ،واحلسلن واحلسلني ،وىلل األمملة
املصطفى،
ٍّ
الراشدين من آل طه ويس ،الللم صل ىل نورك األنلور ،وىلل حبللك األطلول،
وىل ىلروتك األوث  ،وىل وجلك النريم ،وىل جنبك األوجل  ،وىلل بابلك
األةنى ،وىل مسللك الصللراط  .اللللم صلل ىلل اهللاةين املللديني ،الراشلدين
الفاضلني ،الطيبني الطاهرين ،األخيار األبرار ،الللم صلل ىلل جربيلل وميناميلل
وإ افيللل وىلزراميللل ،وىلل مالمنتللك املقللربني ،وأنبيامللك املرسلللني ،ورسلللك
أمجعني ،من أهل الستوات واألرضني ،وأهل طاىلتلك أكتعلني (أي أمجعلني وهلإ
كلمة تأيت بعد كلمة أمجعني وال تتقدملا لغر

توكيدها) ،واخصص حممد ًا بأفضل

الصال والتسليم).
السيد إبلن طلاووس يف كتابله فلالح السلامل والنلوري يف املسلتدرك والطلويس يف
املصباح تقول يف تشلد الفريضة :بسم اهلل وباهلل ،واألست احلسلنى كلللا هلل ،أشللد

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ٍ
بنقص وزياة يف بعض ىلبارااا ،ونقلللا ىلنله
ويف نسخة أخر ىلن الفقيه للصدوق

أق ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشلد أق حممد ًا ىلبده ورسوله ،أرسلله باهللد
وةين احل  ،ليظلره ىل الدين ك ِّله ولو كلره املّشلكوق .التحيلات هلل ،والصللوات
الطيبات الطاهرات الزاكيات ،الرامحات الغاةيات النلاىلتت ،هلل ملا طلا وطللر
وزكإ وخلص ونت ،وما خبث فلغري اهلل ،أشلد أق ال إلله إال اهلل وحلده ال رشيلك
له ،وأشلد أق حممد ًا ىلبده ورسوله ،أرسله باحل بشري ًا ونلذير ًا بلني يلدي السلاىلة،
وأشلد أق اجلنة ح  ،وأق النار ح  ،وأق الساىلة آتية ال ريل فيللا ،وأق اهلل يبعلث
من يف القبور ،وأشلد أق اهلل ريب نعم الر  ،وأق حمملد ًا نعلم الرسلول ،وأشللد أق
ىليل بن أيب طال نعم الويل ...الللم صل ىل حممد وآل حممد ،وارحلم حمملد ًا وآل
َّ
حممد ،وبارك ىل حممد وآل حممد ،كأفضل ما صليت وباركلت ورْحلت وترْحلت
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وقننت ،ىل إبراهيم وآل إبراهيم إنك ْحيد جميد".
(السادس) :أق يقول بعد الصلال  " :وتق َّبلل شلفاىلته وارفل ةرجتله " يف التشللد
األول.
(السابع) :أق يقول " :بحول اهلل وقوته أقوم وأقعد " حني القيام ىلن التشلد األول.
تضم املرأ فخذهيا حال اجللوس للتشلد.
(الثامن) :أق َّ
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل الثامن :التسليم وأحكامُهُ
وهو أيض ًا من األجزا الواجبة يف ّ
الصال  ،وبه
كل صال  ،ويمتاز بأنّه آخر أجزا ّ
املصيل ىلن الوظيفة الصالتيةّ ،
ّ
املحرمة ىلليه بتنبري امحرام.
خيرج
وقل به منافيااا َّ
(مسألة :)1الظاهر َّ
النبلإ
أق الصيغة الواجبة يف التسليم هلإ( :السلالم ىلليلك ُّأهيلا
ّ
ضلم ورْحلة اهلل وبركاتله إىل السلالم
ورْحة اهلل وبركاته ،السالم ىللينم) واألحوط ّ
ضم (السالم ىللينا وىل ىلبلاة اهلل الصلاحلني)؛ واألحلوط
ىللينم ،واألحوط أيض ًا ّ
منه ْ
النبلإ وىلل أهلل بيتلك
أق يقول املصيل يف التسليم اآليت" :السالم ىلليك أهيلا
ّ
الطيبني ورْحة اهلل وبركاته ،السالم ىل األممة اهلاةين املللديني ،السلالم ىلل مجيل
(مسألة :)2األقو أق يقصد بالتسليم يف الصيغة الواجبة (السالم ىللينم ورْحة اهلل
وبركاته) سالم التحية بمن أراة اهلل قيته من أهل بيت العصمة والطللار صللوات
سم من أست اهلل تعاىل واق من املصليل ىلل أمملة
اهلل ىلليلم أمجعني ،والسالم هو ا ا

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الصاحلني ،السالم ىللينم".
أنبيا اهلل ورسله ،السالم ىللينا وىل ىلباة اهلل
َ

ويصح أق خيطر بباله أيض ًا صفوف املالمنة اللذين
اهلد وامللنَني املوكَّلني باملؤمن،
ّ
يصلوق خلفه إكا أ ّكق وأقام حيث ّ
تصيل َخ ْل َفه املالمنة كت ةلت ىلليه بعض األخبلار،
َ
وأهلل
والنبلإ
نفسله
َّ
ويقصد بالسالم ال اي (السالم ىللينا وىل ىلباة اهلل الصاحلني) َ
بيته األطلار (سالم اهلل ىلليلم) ومجي َ املؤمنني الصاحلني من اجلن وامنلس ومعللم
املالمنة احلافظني للمؤمن ،والقصد بالسالم ىل من ككرنا هو ما ةلت ىلليله روايتلا
أيب بصري والفقه الرضوي وغريمها من األخبار الرصحية هبذا املضموق.
(مسألة :)3جيل أةا التسلليم باللغلة العربيلة الصلحيحة ،بحسل احلركلات
والسننات واحلروف والنلتت.
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التلورك حلال
(مسألة :)4يعترب يف التسليم اجللوس والطمأنينة ،ويسلتح ّ فيله
ّ
اجللوس ،ووض اليدين ىل الفخذين ،وينره فيله امقعلا ؛ فقلد ورة يف صلحيحة
معاوية بن ىلتر وابن مسلم واحللبلإ ىلنله

أنله قلال ":ال تقل بلني السلجدتني

كإقعا النل " .واالقعا هو :أق يفرش رجليه ويض أليته ىل ىلقبيه .
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل التاسع :الترتيب واملواالة في أفعال الصّالة
املقرر هللا شللرىل ًا؛ ْ
بلأق يقلدّ م
األفعال الصالتية جي امتياق هبا حس الرتتي
َّ
ثلم التشللد،
السلجوةّ ،
تنبري امحرام ىل القرا  ،والقرا ىل الركوع ،وهو ىل ّ
الصال ّ ،
وقل منافيااا.
ثم التسليم ،وبه خيرج ىلن ّ
(مسألة :)1لو خالف الرتتيل ىلملد ًا؛ فقلدّ م ملؤخر ًا ،أو ّ
أخلر مقلدَّ م ًا؛ بطللت
صالته .وإكا كاق سلو ًاْ ،
فإق قدّ م ركن ًا ىل ركن ،كت لو قدَّ م السجدتني ىل الركوع،
بطلت صالتهْ ،
وإق قدّ م ركن ًا ىل غري الركن؛ كت لو ركل قبلل القلرا  ،مضللى يف
صالته وال يتدارك املرتوك؛ ولو قدّ م غري الركن ىل الركن؛ كت لو قدَّ م التشللد ىلل
قدّ م غري الركن ىل ما ليس بركن ،كت لو قدَّ م السلور ىلل الفاقلة ،وجيل يف ّ
كلل
زياة أو نقيصة من املوارة التإ ال توج بطالق الصال أق يسجد سلجديت السللو
بعدها ،واألحوط امىلاة يف متام الصلور امللذكور بعلد اممتلام والعملل بالوظيفلة

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

السجدتني ،وج تداركه ىل وجه حيصل الرتتي  ،وكذا جيل التلدارك أيضل ًا للو

املقرر .
(مسألة :)2إكا ّ
الصلال ؛ بنلى ىلل قققله
شك يف ق ّق الرتتي بعد الفرا ملن ّ
وصحت صالته.
ّ
املواالة:

ٍ
وجله يوجل حملو الصلور الصلالتية
الصال ىل
وهإ ىلدم الفصل بني أفعال ّ
الصال بفوااا ،بال َف ْر ٍق يف كللك بلني
والوحد العرفية يف نظر أهل الشلرع ،وتبطل ّ
السجوة أو القرا  ،أو إك ار األككار كقلرا
والسلو .نعم ،تطويل الركوع أو ّ
العمد ّ
ّ
الصال .
مرض
بأي مقدار أراةه
بصحة ّ
ّ
السور الطوال فيلا ّ
املصيل غري ّ
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الصال متوالية متتابعةْ ،
وإق كلاق
(مسألة :)3ال ةليل ىل وجو امتياق بأجزا ّ
الصال كت تقدّ م.
أحوط .نعم ،جي كلك إكا لزم من تركه حمو صور ّ
*****

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل العاشر :القنوت
القنوت حسبت هو املرتنز يف أكهاق املتشلرىلة ىلبار ىلن رف اليدين بإزا الوجله
الصال وغريها ،والدىلا بلأي ةىللا كلاق بعلد القلرا يف الركعلة ال انيلة وقبلل
يف ّ
الصللوات،
الركوع ،وهو من املستحبات املؤكَّد  ،ويتأكّد استحبابه يف اجللريلة ملن ّ
الصبح واملغر والوتر واجلمعة.
خصوص ًا يف ّ
خيتص اسلتحبا القنلوت بلالفرامض؛ بلل يسلتح يف النوافلل
(مسألة :)1ال ّ
أيض ًا.
مر واحد يف ّ
كل صلال َّ ،إال يف اجلمعلة ّ
فلإق فيللا
(مسألة :)2يستح ّ القنوت ّ
يف الركعة األوىل وأربعة يف ال انية ،ويف صال اآليات قنوتاق قبلل الركلوع اخللامس
وقبل الركوع العارش.
(مسألة :)3ال يشرتط يف القنوت قول خمصوص ،بل ينفإ فيه ّ
تيسلر ملن
كل ما ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

قنوتني قبل الركوع يف األوىل وبعد الركوع يف ال انية ،ويف صال العيد مخسة قنوتلات

ككر أو ةىلا أو ْحد أو ثنا  ،وجيزئ (سلبحاق اهلل) أو (احلملد هلل) ثالثل ًا أو مخسل ًا أو
حممد وغلري كللك ملن األككلار.
الصال ىل
مر واحد  ،وكذلك جتزئ ّ
حممد وآل ّ
ّ
نعم ،ال ري يف رجحاق ما ورة يف األةىلية املخصوصة ىلن األممة

يف القنوت.

(مسألة :)4جتلوز قلرا القلرآق يف القنلوت؛ خصوصل ًا اآليلات املشلتملة ىلل
ىلز من قاملَ  :ر َّبنَا الَ ت ِز ْ قلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْك َهدَ ْي َتنَا َو َهل ْ َلنَلا ِملن َّللد َ
نك
الدىلا  ،كقوله ّ

نت ا ْل َو َّها  ونحوه.
ْح ًة إِن ََّك َأ َ
َر ْ َ

الصال ،
(مسألة :)5جيوز القنوت بالفارسية أو بغريها من اللغات غري العربية يف ّ
ْ
وإق كاق األحوط للمتمنن من اللغلة العربيلة أق ينلوق القنلوت وسلامر األككلار
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املسللتحبة بالعربيللة َّ
وإال فللال بللأس بغريهللا مللن اللغللات ،وأمللا األككللار الواجبللة
املخصوصة فتج بالعربية.
(مسألة :)6إكا نسلإ القنوت ،أتى به بعد رف الرأس من الركلوع قضلا ً ؛ ْ
فلإق مل
الصال جالسل ًا مسلتقب ً
ال،
يتذكّر حتى سجد فال يأيت به حتى يفر فيأيت به قضا ً بعد ّ
ْ
فإق تذكّره قبل الوصول إىل حدّ الركوع رج وأتى به ،وإكا مل يذكره َّإال بعد انرصافه
الصال أتى به متى ما ككره ،وإكا تركه ىلمد ًا يف حم ّله أو بعد ما ككره بعلد الركلوع
من ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

فال قضا ىلليه.
(مسألة :)7األقو اىلتبار رف اليدين يف القنوت إىل قبال الوجه جلاىل ً
ال بلاطنلت
جمرة الدىلا من ةوق رف اليدين.
الست  ،وال ينفإ يف قققه ّ
نحو ّ
(مسألة :)8يستح ّ اجللر بالقنوت لإلمام واملأموم واملنفرة ،ويسلتح التنبلري
قبله ،ووض اليدين بعد رفعلت حيال الوجه وبسطلت جلاىل ً
ال بلاطنلت نحلو السلت
وظاهرمها إىل األر

وأق تنونا منضمتني مضمومتإ األصاب َّإال امهبامنيْ ،
ْ ،
وأق

ينوق نظره إىل ك َّفيه.
ٍ
لشخص م ككر اسمه ،كت جيوز يف القنوت الدىلا ىلل
(مسألة :)9جيوز الدىلا
العللدو بغللري ظلل ٍم وتسللميته ،فيسللتح الللدىلا ىلل الظللاملني ألهللل البيللت
والغاصللبني حلقللوقلم ،كللت يسللتح لعللنلم يف القنللوت وأىلقللا الركعللات
النبإ
والسجدات ،فقد ورة ىلن ّ

أنه ةىللا جلتىللة ملن املسللمني املستضلعفني

وةىلا ىل أىلداملم ،وقد جا يف مستدرك الوسامل ىلن تفسري موالنا امملام املع َّظلم
قال :قال للصاةق

ا
ىلاجز ببدي ىلن نرصلتنم
رجلّ :إي
ا

العسنري
احلسن
ّ
ولست أملك َّإال الربا من أىلدامنم واللعن ىلليلم فنيف حايل؟ فقلال لله امملام
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الصاةق

 :حدثنإ أيب ىلن أبيه ىلن جدّ ه ىلن رسول اهلل

قال( :ملن ضلعف

ىلن نرصتنا أهل البيت فلعن يف صالته أىلدا َ نا ،ب َّلغ اهلل صلوتَه مجيل َ األملالك ملن
ال ر إىل العرش ،فنلت لعن هذا الرجل أىلدا َ نا لعن ًا ،ساىلدوه فلعنوا من يلعنله ثلم
ثنوه ،فقالوا :الللم ِّ
صل ىل ىلبدك هذا الذي قد بذل ما يف وسعه ولو قدر ىل أك لر
منه لفعل ،فإكا النلدا ملن قبلل اهلل تعلاىل :قلد أجبلت ةىللا كم وسلمعت نلدا كم
وصليت ىل روحه يف األرواح وجعلته ىلندي من املصطفني األخيار).
(مسالة :)10أفضل الدىلا هلو أق يلدىلو امللؤمن ألخيله امللؤمن؛ بلل هلو ملن
املستحبات املؤكد  ،ويتأكد اللدىلا للواللدين و امللؤمنني ملن األجلداة واجللدات،
احلجة بلن احلسلن صللوات ربنلا
وأفضل منه الدىلا لإلمام املع َّظم
امللدي املوىلوة َّ
ّ
الفرج والنرص) فيدىلو له املؤمن بقنوته ويقدِّ مه ىل نفسله
ىلجل اهلل تعاىل له
َ
ىلليه و ( َّ
صلواتك ىلليه وىل آبامه الطاهرين ،يف هذه السلاىلة ويف ِّ
كلل سلاىلة ول َّيل ًا وحافظل ًا
ال وىلين ًا حتى ت ْسنِنَه أرضك طوىل ًا ومتتعه فيلا طوي ً
وقامد ًا ونارص ًا وةلي ً
ال برْحتك يلا
أرحم الراْحني)؛ بل ورة استحبا تالوته يف ليايل القدر ساجد ًا وراكع ًا وقام ًت وىل

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

احلجلة بلن احلسلن
ووالديه ،ويستح أق يدىلو له بدىلا الفرج( :الللم كن لول ّيك َّ

كل حال وكيفت أمننه ومتى حرضه من ةهره يف ّ
ّ
كل األوقات واألزمنلة ،وهلو ملن
بعض حقوقه النرب ىللينا أرواحنا فلداه ولعلن اهلل تعلاىل ظامليله واملتنلالبني ىلليله
ٍ
املطلرين .
وىل آبامه وشيعتلم املتقني بمحمد وآله َّ
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تتميم في التعقيب وبعض مستحبات املرأة

وهو االشتغال بالذكر أو الدىلا أو القرآق أو التفنّر يف ىلظمة اهلل سبحانه وتعلاىل
السلنن
أو البنا من خشيته ونحوها بعد الفرا من ّ
الصال  ،وهو مستح ؛ بل ملن ّ
املؤكَّد  ،ومنافعه يف الدين والدنيا ك ري  ،وال اختصاص السلتحبابه بالفريضلة ،بلل
يستح بعد النافلة أيض ًاْ ،
وإق كاق بعد الفريضة آكد خصوص ًا بعد صال الفجر.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

واألصلح ملا ورة
(مسألة :)1ال يشرتط يف التعقي قول خمصوص ،واألفضلل
ّ
ٍ
معلاق راقيلة
ىلنلم من األةىلية واألككار ،ال س َّيت ةىلا العلد الشللريف ،ففيله
تسمو باملؤمن إىل صفا الّسير م إملام الزملاق بق َّيلة اهلل األىلظلم أروحنلا للرتا
مقدمه الفدا  ،وةىلا احلفظ له ،وهو مروي ىلن موالنا اممام الرضلا

يف أىللتل

يوم اجلمعة ،موجوة بمفاتيح اجلناق بعد ةىلا العلد مبارش ومطلعه( :اللللم اةفل
وحجتك ىل خلقك.)..
ىلن ول ِّيك وخليفتك
َّ
(مسألة :)2اا ورة ىلنلم

يف التعقي  :التنبري ثالث ًا بعد التسليم برف اليلدين

إىل األكنني أو مقابل الوجه ،وأفضل التعقيبلات تسلبيح موالتنلا الصلدّ يقة النلرب
فاطمة الزهرا
فاطمة

 ،ويف اخلرب" :ما ىلند اهلل َش ملن التحميلد أفضلل ملن تسلبيح

" ،وىلن موالنا اممام الصاةق

" :تسبيح فاطمة

كل يوم ةبلر ّ
ّ
كلل

الصال ألف ركعة" ،وكيفيته :التنبري (اهلل أكرب) أربعل ًا وثالثلني
صال أح ّ إ ّيل من ّ
مر  ،والتسبيح (سبحاق اهلل) ثالث ًا وثالثلني
مر ً  ،والتحميد (احلمد هلل) ثالث ًا وثالثني ّ
ّ
مر .
ّ
(مسألة :)3ال اختصاص لتسلبيح موالتنلا املع َّظملة سل ِّيد النسلا الزهلرا
ّ
كل صال  ،وهو مستح يف نفسله وللو يف غلري
بالفرامض؛ بل هو مستح ىلقي
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التعقي .

(مسألة :)4يستح أق ينوق التسبيح بسبحة طني قرب موالنا امملام املع َّظلم أيب
ىلبد اهلل احلسني صلوات اهلل ىلليه ،ويف اخلرب أ َّّنا تس ِّبح إكا كانت بيد الرجل من غلري
أق يس ِّبح وينت له كلك التسبيح وإق كاق غاف ً
ال.

(مسألة :)5اّا ورة ىلنلم قرا احلمد وآية النلريس وآيلة َ ش ِ
للدَ اهللّ َأنَّله الَ
إِ َلله إِالَّ هو واملَْال َِمنَة وأولو ْا ا ْل ِع ْل ِم َق ِآم ًت بِا ْل ِقس ِ
ط الَ إِ َلل َه إِالَّ ه َو ا ْل َع ِزيز ْ
احلَنِيم ،وآيلة
َ ْ
َ َ
َ
ْ
َ
املفصلة.
امللك وغري كلك من املستحبات املذكور يف النت
َّ
يستح ّ للمرأ باخلصوص أمور:
منها :الزينة حال الصال باحليل واخلضا  ،وامخفات يف أقواهللا ،واجلمل بلني

وضم ثدييلا بيدهيا حال القيام ،ووض يدهيا ىل فخلذهيا حلال
قدميلا حال القيام،
ّ
وأق تبدأ بالقعوة للسجوةْ ،
الورا ألنه يستلزم رف ىلجيزااْ ،
وأق جتلس معتدللة ثلم
ٍ
السجوةْ ،
تسجدْ ،
جتلاف،
وأق تلتص باألر بال
وأق جتم
وتضم أىلضا ها حال ّ
ّ
وأق ّ
تنسل انسالالً إكا أراةت القيلام؛ أي :تلنلض ٍّ
وتفرتش كراىليلاْ ،
بتلأق وتلدريج

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الركوع ،فال تطأطئ ك ري ًا فرتتفل ىلجزالاْ ،
وأق ال تلر ّة ركبتيللا حلال الركلوع إىل

ىلدالً لئال تبدو ىلجيزااْ ،
وأق جتلس ىل أليتيلا إكا جلست رافع ًة ركبتيلا ضا ّم ًة هلت.
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املقصد الثالث :مبطِال ُت الصّالة ومكروهاتُها
األىلم من الفريضة والنافلة  -أمور:
الصال -
مبطالت ّ
ّ
حلدَ م األصغر واألكرب ،وهو مبطِل للصال أينت وقل فيللا ،وللو قبلل
ّ
األول :ا َ
والسلو واالختيلار واالضلطرار،
انتلا الصال بحرف ،بال فرق يف كلك بني العمد ّ
مر.
ىلدا املسلوس واملبطوق واملستحاضة كت ّ
(مسألة :)1لو َّ
شك بعد السالم يف أنّه هل أحدم يف أثنا الصال أم ال؛ بنى ىلل
الصحة لقاىلد الفرا .
العدم الستصحا ىلدم احلدم ،وبنى ىل
ّ
(مسألة :)2احلدم غري االختياري كاالختياري يف املبطلية.
الصلال - ،
الثاين :التنفري وهو التنتّف بوض إحد اليلدين ىلل األخلر يف ّ
سمإ تنفري ًا ألجل سرت بعض اجلسد من ٍ
بطن أو صدر بالنف واللذراع ،والنلافر
ّ
يسمى كافر ًا ألنه يسرت حقيق ًة من احلقام العقامدية بامننار أو التشنيك  -كلت هلو
املتعارف ىلند اجلملور ،فإنّه من مبطالت الصال اختيلار ًا ،وأ ّملا إكا تنتّلف تق ّيل ًة أو
الصال .
يضلر
سلو ًا فال
بصحة ّ
ّ
ّ
فعل م ِ
ٍ
كل ٍ
الثالثّ :
يصلح سلل
نحلو
ذه ٍ للصور الصالتية وملاحٍ هللا ىلل
ّ
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االسم ىلنلا ىلند أهل الشلرعْ ،
وإق كاق مباح ًا يف نفسه ،أو قلي ً
ال كاق أو ك ري ًا كالوثبة

 أي القفز أو الطفر  -والصفقة والعفطة  -وهإ العطسة  -لعبل ًا أو هلزو ًاْ ،كلأق
ْ
وإق كانا قليلني بال َف ْلر ٍق
يعطس ىلطس ًة مصطنعة ىل سبيل الللو ،واألكل والّش
والسللو ،وأ ّملا الفعلل غلري امللاحإ للصلور الصلالتية
يف كلك بني صوريت العمد ّ
وإق كاق ك ري ًا ،مشللروط ًا ْ
ال ىلن سلوه ْ
فعمده غري مبطل للصال فض ً
بلأق ال ينلوق
منافي ل ًا للمللواال ؛ كتحريللك األصللاب  ،وامشللار باليللد أو بغريهللا ،وقتللل احل َّيللة
وضلمه أو إرضلاىله ،ومناوللة الشليخ العصلا ،وامجللار
والعقر  ،وْحل الطفل
ّ
بالذكر ..وغريها اا ال ينايف املواال املعترب يف الصال .
الرابع :االنحراف ىلن ِ
القبلة بتتم البدق؛ بحيلث يصلري إىل اليملني أو ّ
الشلتل أو
والسلو ،واالختيار واالضطرار ،كلت للو انحلرف ملن
التعمد ّ
اخللف سوا ً يف كلك ّ
الْ ،
بخصوص الوجه يمين ًا أو شتالً م بقا البلدق مسلتقب ً
وإق كلره شللرىل ًا .نعلم؛
تبطل الصال بااللتفات الفاح

بالوجه.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ازةحام الناس أو بسب ريح شديد قلر ًا ،نعم ،ال تبطل الصلال بااللتفلات اليسلري

تعمد قول( :آمني) بعد متام الفاقلة ،إمامل ًا كلاق أو مأمومل ًا أو منفلرة ًا،
اخلامسّ :
إخفات ًا أو جلار ًا.
هذا إكا كاق اختيار ًا ،وأ ّما لو صدر سلو ًا أو تقي ًة فال تبطل الصال به ،بل قد جي
ألجل التقية.
وإق كانا قليللني ،بشللرط ْ
ْ
أق ينونلا ملاحيني لصلور
السادس :األكل والّش
الصال  ،فتبطل الصال هبت ىلمد ًا كان ًا أو سلو ًا ،وال تبطل الصال فيت لو كانا قليللني
غري ماحيني لصور الصال  ،وصدرا سلو ًا؛ وهلل جيلوز ابلتالع بقايلا الطعلام بلني
األسناق  -حتى لو كاق قلي ً
ال  -ىلمد ًا؟ فيه قوالق :أقوامها البطالق ىلندنا ،وال جيلوز
ابتالع الس َّنر املذا يف الفم ليذو ويدخل املعد تدرجيي ًا.
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(مسألة :)3جيوز للعطشاق املشتغل بالدىلا يف صال الوتر ْ
أق يّشل امللا َ وهلو
يصلح
خلاص وال
الصال إكا كا بصدة صوم الغد وخء مفاجأ الفجر ،وهلذا
ّ
ا
يف ّ
تعميمه ىل غري الوتر من املوارة ىل تفصيل ليس هنا حم ّله.
تعملد البنلا إكا اشلتمل ىلل الصلوت؛ بلل وكلذا إكا مل يشلتمل ىلل
السابعّ :
الصوت ىل األقو يف كلتا الصورتني إكا كاق لغر ٍ ةنيوي أو ككر ٍ
ميت له؛ وأ ّملا
ٍّ
إكا كاق خوف ًا من اهلل تعاىل أو تذل ً
ال له أو تشوق ًا لرضوانه أو تقربل ًا إليله؛ فلال ينلوق
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

مبط ً
أمر ادوح ومن القربات؛ وأ ّما البنا سلو ًا أو من غري اختيلار
ال للصال بل هو ا
فال تبطل به الصال  ،وال بأس بالبنا لطل ِ ٍ
ةنيوي مّشلو ٍع بشللرط أق ينلوق
أمر
ٍّ
تذل ً
ال هلل تعاىل ليقيض حاجته.
(مسألة :)4جيوز البنا ىل سيد ّ
الشلدا موالنا اممام أيب ىلبد اهلل احلسلني
ورسول اهلل وس ِّيد نسا العاملني موالتنا املطلر فاطمة الزهلرا وأوالةهلا امليلامني
كموالتنا الصدّ يقة املع َّظمة زينل احللورا وأم كل لوم وحمسلن
الطاهرين

وسلامر األمملة

إكا قصد به التقر إىل اهلل تعلاىل؛ بلل إق البنلا ىللليلم ملن أفضلل

القربات إىل اهلل تعاىل.
تعمد القلقلة؛ وهإ الضحك املشتمل ىل الصوت والرتجي اختيار ًا أو
الثامنّ :
للتبسم أو القلقلة سلو ًا ،وليس من التبسم امتال اجلوف ضحن ًا
اضطرار ًا ،وال أثر ّ
واْحرار اللوق م حبس النفس ىللن إظللار الصلوت ،فلاألقو مبطليتله للصلال
ٍ
ساىلتئذ.
ّ
الشك يف ال نامية وال النية واألوليني من الرباىليات.
التاسع:
الصال أو نقصانه ىلملد ًا ومطلقل ًا إكا كلاق ملن
العارش :زياة جز غري ركنإ يف ّ
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األركاق.

ٍ
ٍ
واحد ِ
مفل ٍم ملعنى م لل ( ِق) ،أو حلرفني
بحرف
احلادي عرش :التن ّلم ىلمد ًا ولو
ْ
وإق مل ينونا مفلومني؛ وإكا تن ّلم سلو ًا ،مل تبطل الصلال وللو باىلتقلاة الفلرا ملن
ٍ
واحد غري ِ
مفلم ملعنى.
الصال  ،واألحوط ترك التن ّلم بحرف
ّ
(مسألة :)5ال فرق يف النالم املبطِل بلني أق ينلوق مل خماطل أو ال ،وال بلني
االختيار واالضطرار.
والتلأوه وللو قلال:
(مسألة :)6ال تبطل الصال بم ل التنحنح واللنفخ واألنلني
ّ
فإق كلاق ملن بلا الشلناية إىل اهلل مل تبطللَّ ،
"آه" ،أو "آه من كنويب وأىلتيل"؛ ْ
وإال
بطلت.

به تنبيه أحد؛ مل تبطلل صلالته .نعلم ،إكا كلاق اللدىلا خطابل ًا للغلري ،كلت للو قلال
للعاطس" :يرْحك اهلل" فاألحوط امىلاة .

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

املحرم جامز يف مجي حاالت الصال  ،وكذا قرا القلرآق
(مسألة :)7الدّ ىلا بغري َّ
ٍ
أمر كت إكا قال" :يا اهلل" وأراة
سوا كاق بقصد العباة املحضة أو لغر التنبيه ىل

الصلال ،
(مسألة :)8الدىلا
حملر ام أثنلا ّ
باملحرم ل كاللدىلا ىلل امللؤمن ظلل ًت ل َّ
َّ
ومبطل هلا ،حتى لو كاق جاه ً
ال بحرمته ،فإكا ةىللا ىلل امللؤمن كلذلك؛ فلاألحوط
األوىل اممتام وامىلاة وجوب ًا ،وال تبطل صالته لو كلاق جلاه ً
ال باملوضلوع كلت إكا
اىلتقده كافر ًا فدىلا ىلليه ،فظلر له كونه مؤمن ًا بريئ ًا.
السالم فور ًا وإستىله للمس ِّلم امللؤمن ْ
ّ
إق أمنلن،
(مسألة :)9جي ىل
املصيل ر ّة ّ
أصلم أو سل ّلم ومشلى
الرة بالنحو املتعارف كت إكا كاق املس ِّلم
وإالّ وج
ّ
ّ

يعل ًا،

ْ
ّ
وصحت صالته.
أتم
وإق مل ير ّة
ّ
املصيل ومىض يف صالتهّ ،
السلالم
السالم بم لله أثنلا ّ
الصلال  ،وإكا قلال املسل ِّلمّ " :
(مسألة :)10جي ر ّة ّ
ىلليك" جاز ْ
ّ
املصيل" :سلال ام ىلللينم"؛ بلل األحلوط املتثللة يف التعريلف
أق يقول
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السالم ىللينم"" :سلالم ىلللينم،
والتننري وامفراة واجلم  ،فال يقول يف جوا " ّ
أو يف جوا "سالم ىللينم"" :السالم ىلللينم" ،أو يف جلوا "سلالم ىلللينم":
السللالم ىللللينم" ىل ل األحللوط ،وإكا س ل ّلم املس ل ِّلم بقوللله" :سللالم" مللن ةوق
" ّ
"ىللينم"؛ فاالحوط ْ
أق ينوق اجلوا كذلك أيض ًا ،هذا يف حال الصلال ؛ وأ ّملا يف
غري الصال فيستح ّ الر ّة باألحسلن ،فيقلول يف ر ّة "سلالم ىلللينم"" :وىلللينم
السالم" بل يضيف" :ورْحة اهلل".
ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

السالم"؛ جاز ْ
ّ
املصليل بأيلة
أق ير ّةه
(مسألة :)11إكا س ّلم املس ِّلم بقوله" :ىللينم ّ
صيغة أراةها.
للمصيل ْ
ّ
أق يس ّلم ابتدا ًا.
(مسألة :)12ال جيوز
(مسألة :)13لو س ّلم املس ِّلم بامللحوق؛ وج اجلوا صحيح ًا.
السالم ،كقوله" :ص ّبحنم اهلل باخلري"  -م ً
ال
(مسألة :)14إكا كانت التحية بغري ّ
 مل جي الر ّة إالّ ْأق ينوق ترك اجللوا هتنل ًا وإيلذا ً للملؤمن؛ فيجل اجللوا
لذلك.
(مسألة :)14إكا كاق املس ّلم امرأ ً أو صبي ًا ا ِّيز ًا وج الر ُّة ،وأ ّما لو س ّلم سلخري ًة
أو مزاح ًا أو كاق جمنون ًا حال التسليم مل جي الرة.
مكروهات الصالة:

مهها :االلتفات بالوجه ولو قلي ً
ال أو بالعني أو بالقل  .ومنها :العبث باللحيلة أو
أ ّ
اليد أو الرأس أو األصاب  .ومنهاِ :
القراق بني السورتني ،كلأق يقلرق سلور احلملد
بسور غريها من ةوق فصل .ومنها :البصاق .ومنها :فرقعة األصاب  .ومنهـا :نفلخ
السجوة .ومنها :التمطلإ  -أي متلدة اليلدين  .-ومنهـا :الت لاؤ  .ومنهـا:
موض ّ
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مدافعة البول والغامط والريح .ومنها :حديث النفس بأمور اللدنيا .ومنهـا :مدافعلة
النللوم .ومنهــا :النظللر إىل نق ل

اخلللاتم أو املصللحف والنتللا وقرا تلله .ومنهــا:

االمتخللاط .ومنهــا :الصللفد يف القيللام أي القللرق بللني القللدمني كللأّنت مصللفدتاق،
فيستح الفصل بينلت بمقدار إصب أو شلرب .ومنهـا :تغمليض البصللر .،ومنهـا:
قر

املطوالت.
األظافر بأسنانه يف الصال  ..وغري كلك اا ككروه يف َّ
*****

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املقصد الرابع :اخللل
وفيه فصول

الفصل األول :الطّوارئ التي ترد على الصّالة ،وأحكامُها
(مسألة :)1املعروف حرمة قط الفريضة اختيلار ًا ،وجيلوز للرضلور الدينيلة أو
الدنيوية ،كت إكا لزم من االشتغال بالصال ضلرر ىلليه ،وقلد جيل  ،كلت إكا توقلف
حفظ نفسه أو حفظ ٍ
نفس حمرتمة ىلليه.
(مسألة :)2ال فرق يف حرمة قط الصلال بلني كوّنلا فريضلة أو نافللة يف حلال
االختيار ،وأ َّما يف حال االضطرار فال إشنال.
ٍ
الصلال وشللرامطلا موجل
(مسألة :)3امخالل
العمدي بشلإ ملن أجلزا ّ
ّ
لبطالّنا ،وكذلك لو زاة فيلا جز ًا متعمد ًا قوالً أو فع ً
الصلال أو
ال ،موافق ًا ألجلزا ّ
األول أو يف األثنا  ،ركن ًا كاق أو غري ركن.
خمالف ًا هلا ،قاصد ًا الزياة من ّ
(مسألة :)4تتحق الزياة يف غري األركلاق يف الصلال بامتيلاق بشللإ بعنلواق
الصال  ،فال يعترب امتياق بء من غري قصد أنّه من الصلال حم ّققل ًا
اجلزمية وأنّه من ّ
للزياة ومبط ً
ال هلا ،إال إكا استلزم حمو الصور الصالتية ،وال بأس بتخللل األفعلال
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ّ
كحك البدق ونحوه إكا مل يستلزم فوات امللواال أو حملو الصلور الصلالتية،
املباحة
وأ ّما إكا زاة فيلا سلو ًاْ ،
فإق كانت الزياة يف األركاق بطللت الصلال  ،وال تبطلل يف
غري األركاقْ ،
السلو يف بعض املوارة كت ستعرفلا.
وإق وجبت هلا سجدتا ّ
(مسألة :)5إكا نقص جز ًا سلو ًا؛ فإق التفت قبل فوات ّ
املحل وج تداركه مل
ّ
املحللْ ،
ما يليه ْ
فلإق كلاق اجللز امللرتوك ملن األركلاق بطللت
وإق كاق بعد فوات
الصال َّ ،
التشللد أو
الصال  ،كت لو نسللإ
ّ
وإال كانت صحيحة ووج قضاؤه بعد ّ
السجد الواحد .
ّ
(مسألة :)6فوات ّ
حمل اجلز املنسلإ يتحق يف موارة:
األول :إكا ةخل يف الركن الالح كمن نسلإ القلرا أو اللذكر أو غريمهلا ملن
ّ

فيج امتياق باملنسلإ م األجزا التالية له.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الواجبات ،وتذكره بعد الدخول يف الركوع ،ولو تذكره قبل الركلوع وجل تلدارك
ٍ
حينئذ بني كلوق املنسللإ ركنل ًا أو غلري ركلن،
املنسلإ ،وال فرق يف وجو التدارك
الثاين :إكا خرج من الصال بالتسليم ،وتذكر أنّه نسلإ السجدتني؛ ْ
فلإق تلذكرمها
الصال ىلمد ًا وسلو ًا بطلت صالتهْ ،
وإق تذكّرمها قبلل
بعدما أتى بء من منافيات ّ
السللو
كلك؛ أتى هبت وببقية األجزا ملن التشللد والتسلليم ،ثلم يسلجد سلجديت ّ
السجدتني أو التشلدْ ،
فلإق
للسالم الزامد ،واألحوط امىلاة ؛ وأ ّما لو نسلإ إحد
ّ
السللو،
تذكّر قبل االتياق بت ينايف ّ
الصال  ،أتى باملنسلإ؛ ثم يتشلد ويسجد سجديت ّ
صحت صالته ،وىلليه قضلا املنسللإ بعلد الصلال ،
وإكا تذكّر بعد امتياق باملنايف؛ ّ
السلو ،واألحوط امىلاة .
واالتياق بسجديت ّ
الثالث :إكا خرج من الفعل الذي جي فيه إتياق املنسلإ ،كت لو نسللإ اللذكر أو
فلإق الواجل ىلليله ْ
السلجوة حتلى رفل رأسله؛ ّ
أق
افتقد الطمأنينة يف الركلوع أو ّ
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يمضلإ يف صالته ،وكذا لو نسلإ االنتصا بعد الركوع وتلذكّره بعلد اللدخول يف
السجوة ،فإنّه يميض يف صالته؛ وأ ّما للو تلذكّره قبلل فلوات الفعلل؛ وجل ىلليله
تداركه.
*****

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل الثاني :الشكّ في الصّالة
ّ
ّ
للمصليل ،وهلو قلد يتع ّلل
ويعرب ىلنه بالرت ّةة احلاصل
الشك هو خالف اجلزمَّ ،
الصال  ،أو بأجزاملا ،أو بشلرامطلا ،أو بركعااا.
بأصل ّ
الشك في أصل الصالة:

شك يف أصل امتياق بالصال  ،كلت إكا ّ
إكا ّ
شلك يف أنّله صل ّ أم ال بعلد خلروج
الوقت ،بنى ىل أنّه ص ّ وال َش ىلليهْ ،
وإق ّ
شك قبل خروج الوقت ،وج ىلليله
االتياق هبا؛ فلو ّ
أخرها حتى خرج الوقت وج ىلليه قضاؤها.
بالصال  ،واىلتقد ّ
(مسألة :)1إكا ّ
أق الوقت قلد خلرج ،ثلم
شك يف أصل امتياق ّ

َ
أق شنّه خارح الوقت؛ مل جي ىلليه القضا ْ ،
تبني ّ
أحوط.
وإق كاق
سلو ًا  -ثم ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ظلر بعد الوقت ّ
أق شنّه كاق يف الوقت؛ وج ىلليله امتيلاق هبلا قضلا ً  ،وأ ّملا إكا
أق الوقت ٍ
اىلتقد ّ
بالصلال  ،وتلرك امتيلاق هبلا  -ىلملد ًا أو
باق وهو شاك يف امتياق ّ
ّ
وشك يف أنّه أتلى بلالظلر قبلللا أم مل
(مسألة :)2إكا ىللم أ ّنه ص ّ صال العرص،
ِ
يأت هبا ،وج ىلليه االتياق بصال الظلر؛ ولو ّ
شك يف امتياق بالظلرين ،أتلى هبلت
يف الوقت املشرتك بينلت؛ ولو مل يب منه إالَّ مقدار أةا فريضة العرص فحس  ،لزمله
امتياق بالعرص؛ واألحوط وجوب ًا قضا صال الظلر ،ولو ّ
شك يف امتيلاق بلالظلر
وهو يف صال العرص ىلَلدَ َل هبلا إىل الظللر ،إكا كلاق يف الوقلت املشلرتك ،وإكا كلاق
ِّ
يصلل
الوقت خمتص ًا بالعرص؛ بنى ىل أنّه أتلى بلالظلر قبلللا إال إكا اسلتيقن بانَّله مل
الظلر ،فيقضيلا خارج الوقت.
(مسألة :)3إكا ىللم أنَّه ص َّ إحد الصالتني من الظلر أو العرص ومل ِ
املعلني
يدر َّ
منلت ،جيزيه امتياق بأرب ركعات بقصلد ملا يف الذملة سلوا كلاق يف الوقلت أو يف
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خارجه ،نعم ،لو كاق يف وقت االختصاص بالعرصل ينلوي فليت يلأيت بله العصللر،
واألحوط بل األقو قضا الظلر ،ولو ىللم أنَّه ص َّ إحد العشامني ومل ِ
املعني
يدر َّ
منلت وج امتياق هبت  -للعلم إمجاالً باشتغال الذمة بإحدامها وال يعلم بلالفرا إال
بامتياق هبت ،وهنا ليس حم ً
ال متياق صال مرةة لالختالف  -سوا كاق يف الوقلت
أو يف خارجه ،وهنا أيض ًا لو كاق يف وقت االختصاص بالعشا بنى ىل أق ما أتى بله
هو العشا ثم يقيض املغر ىل األقو .
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الشك في أفعال الصالة:

الصال ؛ ْ
إكا ّ
فإق كاق بعد الفرا منلا مل يلتفلت إىل شلنّه،
شك يف َش من أفعال ّ
وإق كاق يف األثنا ؛ ْ
ْ
فإق كاق قبل الدخول يف اجلز الالح ؛ وج امتياق به ،كت للو
شك يف تنبري امحرام قبل ْ
أق يدخل يف الفاقلة ،أو ّ
ّ
شلك يف احلملد ومل يلدخل يف
شلك يف الركلوع قبلل ْ
شك فيلا ومل يدخل يف الركلوع ،وكلذلك للو ّ
السور  ،أو ّ
أق
هيوي إىل السجوة؛ وج امتياق باملشنوك من ةوق ٍ
فرق بني األوليلني واألخلريني
وإق كاق بعد الدخول يف اجلز الالح مل ِ
الصال ْ ،
يعتن بشلنّه ،كلت للو
من ركعات ّ
شك يف تنبري امحرام وهو يف القرا  ،أو ّ
ّ
شك يف القرا وهو يف الركلوع ..ونحلو
كلك.
(مسألة :)3إكا ّ
صحة ما أتى به وفساةه؛ بنى ىل صحته.
شك يف ّ
صحة صلالته ،بلال فلرق يف
(مسألةَ :)4من َك َر شنُّه؛ مل يعتن بشنّه ،ويبنإ ىل
ّ
الشك يف ىلدة الركعات أو يف األفعال أو يف الشلرامط ،وسوا كلاق ّ
كلك بني ّ
الشلك
يف النقيصة أو يف الزياة .
(مسألة :)5املدار يف صدق ك ري الشلك ىلل العلرف ،وال يبعلد ققل الصلدق
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العريف إكا ّ
مر ً واحد ً  ،ويشرتط يف صدق هذا
شك يف ثالم صلوات متواليات ولو ّ
العنواق ْ
أق ال يستند إىل ىلرو

ىلار

هلم أو نحلوه اّلا
من خوف أو غضل أو ّ

يوج تشتّت البال.
الشك في عدد ركعات الصالة:

ّ
للشلك املسلتقر؛ وهلذا
ال أثر للشك يف ىلدة الركعات بمجرة قققه ،وإنّت األثر
فإق تبدّ ل شنُّه إىل الظ ّن بالركعات؛ وج البنا ىلليلهْ ،
الْ ،
حيصل بالرتوي قلي ً
وإق مل
يتبدّ ل وبقإ ىل حاله ْ
فإق كاق ّ
الصال ال نامية أو ال التيلة أو األوليلني ملن
الشك يف ّ
الرباىلية  -وكلك كصال الفجلر واملغلر أو اللركعتني األوليلني ملن الظللرين أو
الصال يف ىلدّ صور:
وتصح ّ
ّ
األوىل :إكا ّ
شك بني االثنتني وال الم ،بعد إكلتل السلجد ال انيلة ملن الركعلة

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الصال يف اجلمي .
العشا  -بطلت ّ

ويتم صالته ،ثم حيتاط بركعة ملن قيلام أو
ال انية؛ فيبنإ ىل ال الم ،ويأيت بالرابعةّ ،
ركعتني من جلوس ْ
إق كانت وظيفته الصال ىلن قيام ،ويتعني ىلليه الصلال جالسل ًا
ْ
إق كانت وظيفته الصال من جلوس ،والتقييد بإكتل السجد ال انية ألق الركعلة ال
تتم إال بإكتل السجد ال انية ،فلو حصل الشك قبل إكلتل السلجد ال انيلة بطللت
صالته وال يمنن ىلالجلا ،وكلك ملا ورة من أق الشك يف ال نامية ا
مبطل للصال .
الثانية :إكا ّ
شلك بلني الل الم واألربل يف أي موضل ٍ كلاق ،سلوا قبلل إكلتل
ثلم حيتلاط بركعلة ملن قيلام أو
ويتم صالتهّ ،
السجدتني أو بعده؛ فيبنإ ىل األرب ّ ،
ركعتني من جلوس.
الثالثة :إكا ّ
شك بني االثنتني واألرب بعد إكتل السجدتني؛ فيبنلإ ىلل األربل ،
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ثم حيتاط بركعتني من قيام.
ويتم صالتهّ ،
ّ
الرابعة :إكا ّ
شك بني االثنتني وال الم واألرب بعد إكتل السجدتني من الركعلة
ويتم صالته ،ثم حيتاط بركعتني من قيام وركعتلني ملن
ال انية؛ فإنّه يبنإ ىل األرب ّ ،
جلوس ،ويؤخر الركعتني من جلوس ىلن الركعتني من قيام.
اخلامسة :إكا ّ
شك بني األرب واخلمس ،وله صورتاق:
ّ
الشك بني األرب واخلمس بعد رفل اللرأس ملن السلجد األخلري ؛
إحدامها:
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

السلو.
فيبنإ ىل األرب ،
ّ
ثم يسجد سجديت ّ
ويتشلد ويس ّلمّ ،
ّ
الشك بني األرب واخلمس حال القيام؛ فيلدم القيلام وجيللس ،ويرجل
ثانيتهام:
ثلم حيتلاط بلركعتني ملن جللوس أو
فيتم صالتهّ ،
شنّه إىل ما بني ال الم واألرب ّ ،
ركعة من قيام.
السادسةّ :
الشك بني ال الم واخلمس حال القيام؛ فيلدم القيلام ،ويرجل شلنّه
ّ
ثم حيتلاط بلركعتني ملن
ويتم صالتهّ ،
إىل ما بني االثنتني واألرب ؛ فيبنإ ىل األرب ّ ،
مر يف الصور الرابعة.
قيام إىل آخر ما ّ
ّ
الشك بني ال الم واألرب واخلمس حال القيام؛ فيلدم القيام ،ويرجل
السابعة:
ّ
ثم حيتاط
ويتم صالتهّ ،
شنّه إىل ما بني امثنتني وال الم واألرب ؛ فيبنإ ىل األرب ّ ،
بركعتني من قيام وركعتني من جلوس م تأخري الركعتني من جلوس.
الثامنةّ :
والست حال القيام؛ فيللدم القيلام وجيللس ،ويرجل
الشك بن ّية اخلمس
ّ
السللو يف هلذه
فيلتم صلالته ،ويسلجد سلجديت ّ
شنَّه إىل ما بني األرب واخلمسّ ،
الصور األرب املتأخر  ،واألحوط ْ
أق يسجد سجديت السلو للقيام الزامد أيضل ًا؛ بلل
األحوط إىلاة الصال بعد امتياق بوظيفة ّ
الشك.
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*****

الفصل الثالث :الشّكوك التي ال اعتبار بها
وهإ ستة:
الشك بعد جتاوز املحل؛ كت إكا ّ
ّ
شك يف جز وقلد ةخلل فليت بعلده ملن
األول:
ّ
ّ
كالشك يف الركوع بعدما سجد.
األجزا
الثاينّ :
الصال بعد خروج الوقت.
الشك يف ّ
الشك بعد الفرا من الصال ؛ كت إكا ّ
الثالثّ :
شك بعد الفرا من فريضة الظللر
فيت إكا كانت صحيحة أو فاسد  ،فال يعتنإ بشنّه ،سوا ً كلاق متعلقل ًا بّشلوطلا أو
أجزاملا أو بركعااا.
واألرب واخلمس ،أو يف ال نامية بني االثنتني وال الم ،أ ّما إكا كاق كال طلريف ّ
الشلك
فاسد ًا ،كت إكا ّ
شك يف الرباىلية بلني اخلملس والل الم أو يف ال الثيلة بلني االثنتلني
واألرب ؛ بطلت صالته إ ّما للزياة وإ ّما للنقيصة.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الشك صلحيح ًا؛ كلت إكا ّ
هذا إكا كاق أحد طريف ّ
شلك يف الرباىليلة بلني الل الم

الرابعّ :
شك ك ري ّ
الشك؛ سوا كاق يف الركعات أو األفعال أو الشللرامط ،فيبنلإ
شك فيه وصحتهْ ،
ىل وقوع ما ّ
وإق مل يتجاوز حم ّلهَّ ،إال إكا كلاق مفسلد ًا فيبنلإ ىلل
ىلدم وقوىله.
الشك االىلتنا بشلنّه؛ فللو ّ
(مسألة :)1ال جيوز لن ري ّ
شلك يف الركلوع وهلو يف
ّ
املحل؛ مل جيز له ْ
أق يرك  ،وإالّ بطلت صالته.
ّ
شك اممام واملأموم يف الركعات إكا حفلظ ىلليله اآلخلرَّ ،
اخلامسُّ :
الشلاك
فلإق
منلت يرج إىل اآلخر ،وإكا كلاق امملام شلا ّك ًا وامللأموموق خمتلفلني يف االىلتقلاة مل
يرج إليلم .نعم ،لو كاق بعضلم شاك ًا وبعضللم متيقنل ًا؛ رجل إىل املتليقن ملنلم،
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ويرجل الشللاك مللن املللأمومني بعللد كلللك إىل اممللام ْ
إق حصللل لإلمللام الظللن يف
الركعات.
(مسألة :)2إنّت يرج كل من اممام واملأموم إىل اآلخر إكا اقلد شلنلت أو كلاق
ّ
رتك ،كت إكا ّ
وشك اآلخر بلني
شك أحدمها بني االثنتني وال الم
قدر مش َ
بني شنلت ا
ال الم واألرب ؛ فال الم طرف الشك يف كل منلت ومعه يبنيلاق ىلل كللك القلدر
ّ
املشرتك بينلت؛ ّ
الشاك بلني االثنتلني والل الم معتقلد بعلدم الرابعلة وشلاك يف
ألق
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ال ال ة ،والشاك بني ال الم واألرب معتقد بوجوة ال الم وشلاك يف الرابعلة؛ فلإكق
األول يف نفإ الرابعلة
يرج األول منلت إىل ال اي يف قق ال الم ،وال اي يرج إىل ّ
فينتج بنا مها ىل ال الم.
السادسّ :
الشك يف ركعات النافلة سوا كانت ركعلة واحلد كصلال اللوتر أو
ّ
ّ
األقلل أو األك لرْ ،
وإق كلاق األول
ركعتني كبقية النوافلل ،فيتخلري بلني البنلا ىلل
ّ
ّ
والشك يف أفعلال النافللة
األقل.
أفضل ،إالّ إكا كاق األك ر فاسد ًا ،فيتعني البقا ىل
ّ
شك فيه ْ
كالشك يف أفعال الفريضة ،فيأيت بت ّ
ّ
املحلل ،وال يلتفلت إليله إكا
إق كاق يف
كاق بعد جتاوزه ،وال جي يف النافللة قضلا السلجد املنسللية ،وال قضلا التشللد
السلو ملوجباته.
املنسلإ ،وال سجوة ّ
(مسألة :)3النوافل التإ هلا كيفية خاصة ،أو سور خمصوصة؛ م ل صال الغفيلة
أو صال ليلة الدفن؛ إكا نسلإ فيللا تللك النيفيلة أىلاةهلاَّ ،إال إكا أمنلن التلدارك
أثنا ها ،والوجه يف امىلاة ّ
أق تلك النوافل متقومة بنيفيااا اخلاصة وم فقلدها هللا
ال ينوق املأيت هبا من تلك الصلوات اخلاصة ،وال ترتت ىلليلا آثارهلاْ ،
وإق كانلت
صال ً صحيح ًة يف نفسلا.
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الفصل الرابع :الظنّ في الصّالة
الصال إ ّما ْ
أق ينوق يف أفعاهلا أو يف ركعااا؛ فاالطمئناي منله معتلرب يف
الظ ّن يف ّ
اجلمي  ،وأ ّما غري االطمئناي منه ْ
فإق كاق متعلق ًا بالركعات فلو كاليقني ،فيبنإ ىلليله
سوا يف األوليني أو األخريتنيْ ،
وإق كاق متعلق ًا باألفعلال؛ فحنمله حنلم الشلك،
فإق كاق متعلق ًا بعدم امتياق ،ومل يتجاوز املحل؛ أتى بهْ ،
ْ
وإق كلاق بعلد التجلاوز؛ مل
جي امتياق به ،وإكا تع ّل باالتياق ومل يتجاوز املحل أتى هبلا رجلا ً ْ ،
وإق كلاق بعلد
التجاوز مىض يف صالته.
(مسألة :)1لو تر ّةة يف ّ
أق احلاصل له ظن أو شك ،كت يتف ك ري ًا لبعض النلاس؛
الصال  ،وبعد ْ
أق ةخل يف فعل آخلر منللا،
(مسألة :)2إكا حصلت له حالة أثنا ّ
ال ،وظنل ًا ْ
تر ّةة يف أنّه كاق ش ّن ًا أو ظن ًا؛ بنى ىل أنّه كاق شن ًا ْ
إق كاق شاك ًا فع ً
إق كلاق
الفعيل ،وكلذا للو ّ
ظان ًا فع ً
شلك يف َش  ،ثلم
ال ،وجر ىل ما يقتضيه ظنُّه أو شنّه
ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

كاق كلك ش ّن ًا.

ثلم انقلل إىل ّ
الشلك؛ ألنّله يالحلظ احلاللة الفعليلة
انقل إىل الظ ّن ،أو ظ ّن بء ّ
احلاصلة له ويعمل ىل طبقلا.
*****
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الفصل اخلامس :صالة االحتياط
الصال التإ يؤتى هبا بعد الفرا ملن الفريضلة لتلدارك اللنقص املحتملل
وهإ ّ
الصال ملن أصلللا ،ويعتلرب
فيلا ،وهإ واجبة شلرىل ًا ،ال جيوز تركلا ،وإال أىليدت ّ
فيلا ما يعترب يف الفريضة من األجزا والشللرامط كالنيلة وتنبلري امحلرام وقلرا
الفاقة ،ويعترب امخفات فيلا ْ
الصلال جلريلة ،حتلى يف البسلملة ىلل
وإق كانلت ّ
األحوط ،كت يعترب فيلا أيض ًا الركلوع والسلجوة ،وال سلور وال قنلوت فيللا ْ
وإق
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

كانت ركعتني ،وجت املباةر إليلا بعد الفرا من الصال  ،قبل امتياق باملنلايف ،فللو
أخرها إىل ْ
ّ
الصال ووج استئنافلا.
أق أتى باملنايف بطلت ّ
(مسألة :)1لو تبني متامية الفريضة ،واالستغنا ىلن صال االحتيلاط؛ ْ
فلإق كلاق
االننشاف قبل الّشوع يف صال االحتياط ،مل جي االتياق هباْ ،
وإق كاق بعد الفلرا
منلا وقعت نافل ًةْ ،
وإق كاق يف األثنا قطعلا وجاز إمتاملا ركعتني نافلة.
(مسألة :)2إكا فر من صال االحتيلاط ،فبلاق اللنقص يف الفريضلة ،فلإكا كلاق
النقص مساوي ًا لصال االحتياط؛ متت صلالته وال َش ىلليلهْ ،
وإق كلاق األحلوط
أق النقص ّ
تبني ّ
أقل من صال االحتياط ،كت إكا ّ
شك بلني االثنتلني
االستئناف ،وإكا ّ
تبني ّ
أق صلالته كانلت ثلالم
واألرب ؛ وبنى ىل األرب وأتى بركعتني من قيام ،ثم ّ
ركعات؛ أىلاة الصال  ،وكذا لو تب ّني ّ
أق النقص أزيد ملن صلال االحتيلاط ،كلت إكا
ثلم تبلني ّ
ّ
أق
شك بني ال الم واألرب ؛ فبنى ىل األرب  ،وصل ّ صلال االحتيلاطَّ ،
صالته كانلت ركعتلني؛ وجبلت إىللاة الصلال  ،وللو ىلللم بلالنقص أثنلا صلال
صلحت صلالتهَّ ،
االحتياطْ ،
فإق كانت موافقة لللنقص ّ ً
وإال فيتلدارك
كلت وكيفل ًا؛
ّ
السلو ،ولو تبني النقص قبل الدخول يف صال االحتيلاط،
النقص ويسجد سجديت ّ
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فال تنفإ صال االحتياط ،بل الواج إمتام اللنقص؛ ثلم يسلجد سلجديت السللو
للسالم يف غري حمله.
(مسألة :)3األحنام املرتتبة ىل ّ
الشك يف الزياة والنقصاق والشك يف املحلل أو
بعد الفرا وغري كلك اا قدَّ مناه يف سامر الفرامض يأيت يف صال االحتياط أيض ًا.
شك يف ىلدة ركعات صال االحتيلاط؛ بنلى ىلل األك لر ،إالّ ْ
(مسألة :)4إكا ّ
أق
ينوق مفسد ًا.
ثلم إىللاة
(مسألة :)5إكا نسلإ من صال االحتياط ركنل ًا؛ فلاألحوط إىلاةالاّ ،
الصال .
ّ
شك يف أ ّنه هل أتى بصال االحتياط أم ال؛ ْ
(مسألة :)6إكا ّ
فلإق كلاق شلنّه هلذا
يف الوقت لن ْن بعد اللدخول يف التعقيبلات أو امتيلاق باملنلايف أو الفصلل الطويلل؛
الصال .
فاألحوط إتياّنا ثم إىلاة ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

بعد الوقت مل يلتفتْ ،
وإق كاق يف الوقت بنى ىل ىلدم االتياق هبا؛ وإكا كلاق ّ
الشلك

*****
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الفصل السادس :قضاء األجزاء املنسـية
وخيتص كلك بالسجوة والتشلد وأبعاضه ،خصوص ًا الصال ىل النبإ
ّ

.

(مسألة :)1إكا نسلإ سجد واحد أو التشلد أو أبعاضه ،ومل يتذكر حتى ةخلل
ْ
الصال  ،بل بعلد صلال
يف الركوع ،ومل يمننه تدارك املنسلإ؛ وج
أق يقضيه بعد ّ
االحتياط إكا كانت واجبة ىلليه.
(مسألة :)2جي يف قضا املنسلإ أمور:
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

أق ينوي ّ
األولْ :
أق ما يأيت به بدل ىلن كلك املنسلإ.
الثاينْ :
أق ينوق واجد ًا لتتم ما يعترب يف املقيض ىلنه من األجزا والشلرامط.
الثالث :ىلدم الفصل بينه وبني الصال التإ نسليه منلا ،وإكا فصل بيلنلت أتلى بله
الصال .
وأىلاة ّ
(مسألة :)3ال جي التسليم يف قضا التشلد ،كت ال جيل التشللد والتسلليم يف
قضا السجد  .نعم ،إكا كاق املنسلإ هو التشلد األخلري أو السلجد األخلري ملن
الركعة األخري ؛ فاالحتياط يقتيض امتيلاق بالتسلليم أو بالتشللد والتسلليم بقصلد
القربة املطلقة ،ال بن َّية األةا أو القضا .
(مسألة :)4إكا ّ
شك يف امتيلاق بله؛ بنلى ىلل العلدم ،إالّ إكا كلاق بعلد خلروج
الوقت ،أو بعد امتياق باملنايف أو التعقي .
(مسألة :)5إكا ّ
شك يف موجبه؛ بنى ىل العدم.
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الفصل السابع :سجود السَّهو
السلو للنالم ساهي ًا ،وللسلالم يف غلري حملله ،ولنسللياق السلجد
جي سجوة ّ
الواحد إكا فات ّ
حمل تداركلا ،ولنسلياق التشلدّ ،
وللشلك بلني األربل واخلملس،
وللقيام يف موض اجللوس ،بل ّ
لنل زياة ونقيصة ىل األحوط.
السلو سجدتاق متتاليتاق ،ويعترب فيه نية القربة والفورية بعلد
(مسألة :)1سجوة ّ
الصال باملنايف .نعم ،إكا أخره ىلنلا أو فصلل بيلنلت
الصال  ،وىلدم الفصل بينه وبني ّ
ّ
باملنايف متعمد ًا مل تبطل صالته ْ
وإق ىلىص ،وال يسقط وجوبه وال فوريته بذلك.
السلو ْ
ّ
املصيل واجلد ًا جلميل ملا يعتلرب يف
أق ينوق
(مسألة :)2يعترب يف سجديت ّ
السجوة ىلليه ،كلك ك ّله ىل األحوط وجوب ًا.
والسجد ىل ما ّ
يصح ّ
ّ
السلو الذكر يف كل واحد منلت وصورته" :بسم اهلل
(مسألة :)3يعترب يف سجديت ّ

َ
النبإ ورْحة اهلل وبركاته".
السالم
ىلليك ّأهيا ُّ
وبِاهلل ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

سجوة الصال من الطلار واالسلتقبال والسلرت والسلجوة ىلل املسلاجد السلبعة

(مسألة :)4ال يعترب فيه التنبري ْ
وإق كاق أحوط استحباب ًا.
(مســألة :)5يعتللرب فيلله سللجدتاق ،يض ل جبلتلله ىل ل األر

ويقللول الللذكر

املخصوص به ،ثم يرف رأسه من السجد األوىل ويسجد سجد ً أخر يقلول فيللا
الذكر املخصوص مر ً أخر  ،ثم يرف رأسه للتشلد ،والتسليم ىل األحوط.
(مسألة :)6إكا ّ
شك يف موجبه بنى ىل العدم ،ولو ش ّك يف ىلدة املوج بنى ىل
ّ
األقل ،وإكا ّ
شك يف إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به.
السلو بتعلدّ ة أسلبابه ،كلت إكا نسللإ التشللد والقيلام
(مسألة :)7يتعدّ ة سجوة ّ
وسجد ً واحد ً  ،وأ ّما النالم املتعدة كت لو تن ّلم ك ري ًا ىلن سلو واحد ،فلال يوجل
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السلو؛ َّإال ْ
أق يتعدّ ة السلو ،كت إكا سلا فتن ّلم ثم تذكّر ثم سلا فتن ّلم
تعدة سجديت ّ
أيض ًا ،وال يعترب الرتتي فيه حس ترتي أسبابه كلت ال يعتلرب تعيلني السلب ىلل
تقدير تعدّ ةه.
السللو وأجلزا منسللية جيل قضلاؤها ّ
أخلر
(مسألة :)8إكا كاق ىلليه سلجوة ّ
السللو وركعلات احتياطيلة ّ
أخلر
السجوة ىلن قضاملا ،وكذا إكا كاق ىلليه سلجوة ّ
ّ
السجوة ىلنلا.
ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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*****

املقصد اخلامس :صالة اجلَماعة
وفيه فصول

ليست اجلتىلة واجب ًة باألصل؛ َّإال يف اجلمعة والعيدين ىلند وجوهبتَّ ،إال ّأّنا من
الصلبح
املستحبات املؤكَّد يف مجي الفرامض اليومية ،وتتأكّد يف األةامية مطلق ًا ،ويف ّ
والعشا ين خاصة ،وهلا من ال وا ما يبلر العقول ،وقد ورة يف فضللا وك ّم تاركللا

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الفصل األول :إستحباب صالة اجلَماعة

ما يناة يلحقلا بالواجبات ،رشيطلة ْ
أق ينلوق مقيمللا ملن أهلل التقلو واللورع
والوال ألهل البيت

والربا من أىلداملم.

(مسألة :)1جت اجلتىلة يف صال اجلمعة والعيدين  -ىلند وجوهبت  -وربت جت
بالنذر والعلد واليمني أو للجلل بلالقرا  ،والظلاهر وجوهبلا أيضل ًا إكا كلاق تلرك
الوسواس موقوف ًا ىلليلا.
صحة اجلتىلة ّاقاة صال اممام واملأموم ،فيجوز االقتدا
(مسألة :)2ال يعترب يف ّ
بمللن يصل ّليل األخللر منلللا ْ
وإق اختلفللا يف اجللللر
يف إحللد الصلللوات اليوميللة َ
وامخفات أو القصلر والتتم أو األةا والقضا .
341

(مسألة :)3ال تشللرع اجلتىللة إكا اختلفلت صلال امملام وامللأموم يف النلوع،
كاقتدا اليومية بالعيدين أو باآليات ىل األقو  ،وكذلك ال جيوز االقتدا يف صال
االحتياط أو الصلوات االحتياطية َّإال م اقاة اجللة املوجبة لالحتياط كلت إكا ىلللم
اممام واملأموم بوجو القصلر أو التتم يف ح ّقلت فص ّليا كال طلريف العللم اممجلايل
ُّ
الشك املوج لالحتياط مشرتك ًا بني اممام واملأموم يف ملوارة
مجاىلة ،أو كت لو كاق
ىلالج الشك ،واألحوط الرتك.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

مصليل صلال اآليلات بملن بصل ّليلا ْ
(مسألة :)4جيوز ْ
ّ
وإق اختلفلت
أق يقتدي
اآليتاق.
تصح اجلتىلة يف صال الطواف ىل األحوط.
(مسألة :)5ال ّ
(مسألة :)6يعترب يف انعقاة اجلتىلة ْ
أق ينوي املأموم االقتدا  ،فلو مل ينلوه مل تنعقلد
اجلتىلة ،وأق يتب اممام يف أفعاله وأقواله ،وأ ّما اممام فال يعتلرب وال جيل ىلليله ْ
أق
ينوي اممامة واجلتىلة ْ
وإق كاق قق ثوا اجلتىلة لإلمام يتوقف ىل نيتللا .نعلم،
تعترب نية اممام واجبة يف صاليت اجلمعة والعيدين.
(مسألة :)7إكا ّ
وأتلم صلالته
شك املأموم يف نية االمتتم وىلدملا؛ بنى ىل العدم،
ّ
منفرة ًا إال ْ
أق تنوق ىلنده قرامن تدله ىل اممتتم واالقتدا .
(مسألة :)8ال جيوز االقتدا باملأموم ،فيشرتط ْ
أق ال ينوق إمامه مأموم ًا لشخص
الصف اخللفإ أق يقتلدي بملأموم م لله يف
آخر حال إقامة الصال  ،فال يصح ملن يف
ّ
الصف املتقدم ،أي جيعله إمام ًا آخر م إمام اجلتىلة.
ّ
الصال نقل نية االقتدا من إمام إىل إمام آخلر اختيلار ًا،
(مسألة :)9ال جيوز أثنا ّ
نعم لو ىلر
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لإلمام ما يمنعه من إمتام صالته؛ جاز للمأموم أق يقتدي بإمام آخر.

(مسألة :)10إكا نو االقتدا بخصوص زيد  -مل ً
صلحت
ال  -فبلاق ىلملرو ًا؛
ّ

مجاىلته وصالته إكا كاق ىلمرو ىلاةالً وإق اىلتقد ّ
تبني لله أنَّله
أق احلارض هو زيد ،وإكا َّ
ٍ
ىلاةل ،بطلت مجاىلته ،وصحت صالته ْ
إق مل يق فيلا ما يبطللا.
غري
الصللال ؛
(مســألة :)11ال جيللوز للمنفللرة العللدول إىل االمللتتم واجلتىلللة أثنللا ّ
واألقو جواز العدول ىلن االمتتم إىل االنفراة اختيار ًا حتى ولوكاق هلذا ملن نيتله
الصال  ،ولننَّه إكا قصد االنفراة وصار منفرة ًا مل جيز لله العلدول إىل االملتتم
يف ّأول ّ
ثاني ًا.
(مسألة :)12إةراك اجلتىلة إنت هو بالدخول يف الصال من أول قيلام للركعلة إىل
بأق َ
يصل املأموم إىل حدّ الركوع قبل ْ
ّناية ركوىله مشلروط ًا ْ
رأسه منه
أق يرف اممام َ
حتى ْ
وإق فر اممام من ككره ،نعم لو كاق امللأموم مشلغوالً بلاهلوي إليله وامملام
يف إةراك الركعة يف اجلتىلة.
(مسالة :)13إكا أةرك اجلتىلة من أول قيام اممام للركعة ،فلدخل معله يف حلال

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

مشغول بالرف منه ْ
وإق مل خيرج ىلن حدّ الركوع فاألحوط وجوب ًا ىلدم االىلتلداة بله

صحت مجاىلته ملن ةوق ْ
أق
قيامه قبل القرا أو يف أثناملا أو بعدها قبل الركوع؛ فقد ّ
صحت
تتوقف صحتلا ىل متابعة اممام يف الركوع ،فلو تأخر ىلن متابعة اممام فيه ّ
صالته ووجبت ىلليه متابعة اممام يف غريهْ ،
وإق كاق قد فاته الركوع معله .نعلم ،إكا
صحة صالته ىل إةراك ركوع اممام كلت
ةخل يف اجلتىلة بعد ركوع اممام توقفت ّ
تقدّ م.
تبني ىللدم إةراكله؛
(مسألة :)14إكا اىلتقد أنّه يدرك امما َم يف الركوع ،فرك  ،ثم ّ
بطلت صالته ،وكذلك احلال فيت إكا ّ
شك يف إةراكه وىلدمه.
رأسه قبل ْ
أق يركل امللأموم؛ أو
وكرب ،فرف اممام َ
(مسألة :)15إكا نو االمتتم ّ
قبل ْ
أق يصلل إىل حلدّ الركلوع ،لزمله االنفلراة ،أو انتظلار امملام قلام ًت إىل الركعلة
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األخر  ،فيجعللا األوىل له إال إكا أبطأ امملام بحيلث يللزم اخللروج ىللن صلدق
االقتدا  ،ولو ىللم قبل ْ
ينرب لإلحرام ىلدم اةراك ركلوع امملام ،فللل جيلوز لله
أق ّ
ٍ
فصل يوجل فلوات
الدخول وانتظاره إىل قيام اممام للركعة ال انية م ىلدم وجوة
صدق القدو ؟ فيه ترةة وإشنال ،واألحوط وجوب ًا تركه.
السجد األوىل أو ال انية ملن الركعلة األخلري ،
(مسألة :)16إكا أةرك امما َم يف ّ
وأراة إةراك فضيلة اجلتىلة؛ جاز ْ
السلجد
أق ينلوي اجلتىللة
وينلرب ويسلجد معله ّ
ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ويتشلد بنية القربة املطلقلة ىلل األحلوط ،ثلم يقلوم بعلدما يسل ّلم
األوىل أو ال انية
ّ
ينلرب لإلحلرام
اممام ،ويستأنف الصال  ،وال ينتفإ بتلك النية وكلك التنبري؛ بلل ّ
وحيصل له بذلك فضل اجلتىلة ْ
وإق مل قس له ركعة.
ّ
املصليل
(مسألة :)17ككر املشلور بأنه إكا كلاق امملام يف التشللد األخلري وأراة
إةراك فضيلة اجلتىلة ،جاز له ْ
التشللد األخلري،
ينرب لإلحلرام ،وجيللس معله يف
ّ
أق ّ
ويتشلد بنية القربة املطلقة ىل األحوط ،فإكا س ّلم اممام قلام امللأموم لصلالته ملن
ةوق حاجة الستئناف التنبري ،وحيصل له بلذلك فضلل اجلتىللة ْ
وإق مل ق َسل لله
مر ً أخر .
ركعة ،وفيه إشنال ومن بل ال بدَّ من التنبري َّ
(مسألة :)18إكا حرض اجلتىلة ،فرأ امما َم راكع ًا ،وخاف ْ
رأسه
أق يرف اممام َ
كرب لإلحرام وهو يف منانه ،ورك ثم ّمشى حال ركوىله أو بعده
إكا التح بالصفّ ،
أو يف سجوةه أو بني السجدتني أو بعدمها أو حلال القيلام لل انيلة والتحل بالصلف
بشلرط ْ
أق ال ينحلرف ىللن القبللة يف املشللإ إىل األملام أو إىل اخلللف أو إىل آحلد
اجلانبني ،وجي ترك االشتغال بالقرا وغريها اا يعترب فيه الطمأنينة حال املشلإ.
(مسألة :)19لو اقتد بمن ّ
يصيل صال ً ال جتوز اجلتىلة فيلا  -كالنافلة  -سللو ًا
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الْ ،
أو جل ً
فإق تذكّر قبل امتياق بت ينايف صال َ املنفرة؛ ىلدل إىل االنفراة ،وللو تلذكر

صلحت صلالته .نعلم ،إكا كلاق
بعد الفرا من ةوق امتياق بت ينايف صال َ املنفلرة؛
ّ
التذكر بعد إتياق املنايف؛ بطلت صالته.
(مسألة :)20إكا نو االنفلراة بعلد قلرا امملام قبلل الركلوع؛ مل جتل ىلليله
القرا ْ ،
وإق كاق أثنا القرا ؛ وجبت ىلليه القلرا ملن األول ،وال ينفلإ امتيلاق
ببقية القرا ىل األحوط.
*****

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ
345

الفصل الثاني :شـرائط اجلَماعة
يشرتط يف انعقاة صال اجلتىلة أمور:
األولْ :
ّ
أق ال ينوق موقف اممام أىل من موقف املأموم ىلللو ًا معتلدّ ًا بله سلوا ً
كاق ةفعي ًا كاألبنية أو تّسحيي ًا قريب ًا من التسنيم كسفح اجلبلل ،وال بلأس بالتّسلحيإ
الذي يصدق معه كوق األر

منبسطة ،كت ال بأس باللدفعإ اليسلري إكا كلاق ةوق

الشرب ،وال مان من ْ
أق ينوق موقف املأموم أىل من موقف اممام ولو ك ري ًا كت للو
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

كاق املأموم ىل سطحٍ  ،واممام ىل األر

أسفل منه جاز ملن يقف ىل السطح أق

يقتدي به.
الثاينْ :
أق ال ينوق بني اممام واملأموم حامل ،وكذلك بني امللأمومني الن ينلوق
واسطة يف االتصال باممام.
(مسألة :)1ال فرق يف احلامل بني الستار واجلدار والشجر؛ بل امنسلاق أيضل ًا إكا
كاق واقف ًا ومل ينن مأموم ًا؛ أو غري كلك.
(مسألة :)2إكا كاق املأموم امرأ ً  ،واممام رج ً
ال؛ ال بلأس بوجلوة حاملل بيلنلت،
أق تتمنن من املتابعة ْ
وكذلك بينلا وبني املأمومني ،بشلرط ْ
بأق تنوق ىلامللة بلأحوال
اممام من القيام والركوع والسجوة ونحوها ،وأ ّما إكا كاق اممام امرأ ً ىل النسلا ،
فاحلنم فيلا كحنم الرجال كت تقدّ م.
(مسألة :)3ليس من احلامل الظلمة أو الغبار الغليظ املانعاق من الرؤية ،وكلذلك
النلر والطري إكا مل ينونا سبب ًا للبعد املمنلوع ىلنله يف اجلتىللة ،وكلذلك الشلبابيك
املفتوحة ونحوها.
الثالثْ :
أق ال يتباىلد امللأموم ىللن امملام أو ىللن واسلطة اتصلاله بامملام ملن
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املأمومني تباىلد ًا ك ري ًا ىلرف ًا كأك ر من خطو  ،ومقدار اخلطلو  :قلدر مسلقط جسلد
امنساق إكا سجد.
أق ال يتقدّ م املأموم ىل اممام يف املوقف بلل يف ّ
الرابعْ :
حملل سلجوةه وركوىلله
وجلوسه أيض ًا ىل األحوط.
(مسألة :)4الّشوط املذكور آنف ًا رشوط يف االبتدا واالستدامة ،فلو فقلد َش
ٍ
منلا يف األثنا ؛ بطلت اجلتىلة ،وإكا ّ
واحد منلا بعد العلم بتحققله؛ بنلى
شك يف َف ْق ِد
ىل ىلدم فقدانه.
(مسألة :)5إكا ةخل يف اجلتىلة م وجوة احلامل أو غريه من املوان جل ً
ال بلذلك
لعمى أو غريه؛ بطلت مجاىلته ،فإق التفت قبل ْ
أق يصدر منه ما ينايف الصلال منفلرة ًا
صالته إكا مل يصدر منه ما ينايف الصال منفرة ًا.
بصحة اجلتىلة َّإال إكا
مرض
ّ
(مسألة :)6الفصل بالصبإ املم ِّيز إكا كاق مأموم ًا غري ٍّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

صلحت
صحت صالته منفرة ًا ،ولو ىللم هبا بعلد الفلرا ملن الصلال ؛
ّ
ولو سلو ًا؛ ّ

ىللم بطالق صالته.
*****
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الفصل الثالث :شـرائط اإلمامة في اجلماعة
يشرتط يف إمام اجلتىلة أمور:
األول :البلو ؛ فال جتوز إمامة الصلبإ للبلالغني ،وجيلوز للصلبإ ْ
أق يلأتم  -أي
ّ
يقتدي  -بالبالغ ،وال جيلوز للبلالغ أق يقتلدي بله يف الصلال والتقليلد؛ ففلإ خلرب
إسحاق بن ىلتر ىلن موالنا اممام جعفر

ىلن أبيه

أق اممام ىلل َّي ًا

كلاق

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

أق حيلتلم وال يلؤمْ ،
يقول( :ال بأس أق يلؤ ّكق الغلالم قبلل ْ
فلإق أ َّم جلازت صلالته
خاص باألطفلال العلاةيني ،وال يتعلداه إىل
وفسدت صال من خلفه)؛ وهذا احلنم ا
إمامة األممة الطاهرين
فال يقاس بأممتنا الطاهرين

خارج ىللن موضلوع النلالم،
أمر
ا
ملّا كانوا صغار ًا ،فلو ا
أحدا من الناس ىل امطالق.

الثاين :العقل؛ فال جيوز االقتدا باملجنوق والسفيه ،ومن غل ىلليه السنر بفعلل
رش مسنر أو ةوا .
ْ
أق ينوق إمام اجلتىلة مؤمن ًا بإمامة األمملة االثنلى ىلّشل
الثالث :اميتق؛ فيج
وبعصمتلم م الرسول األكرم وس ّيد نسا العاملني الزهرا احلورا وببقية أوالةهلا
كموالتنا الطاهر زين وأم كل وم وحمسن صلوات اهلل ىللليلم أمجعلني ،فلال جيلوز
الصال خلف املخالف مطلق ًا سوا أكاق أشلعر َّي ًا أو معتزل ّيل ًا أو واقف ّيل ًا ،وهلذا ملن
رضوريات ةيننا ،وتدل ىلليه متواتر األخبلار الشللريفة؛ ففلإ صلحيح زرار قلال:
سألت اممام أبا جعفر

ىلن الصلال خللف املخلالفني؟ فقلال

 " :ملا هلم

ىلندي إال بمنزلة اجلدر "؛ ويف صحيحة احللبلإ ىللن موالنلا امملام الصلاةق
قال" :ال ِّ
تصل خلف من يشلد ىلليك بالنفر وال خلف من شلدت ىلليه بلالنفر"؛
ويف خرب الفضل ،قال :سألت اممام أبا جعفر
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ىلن مناكحة الناصل والصلال

 " :ال تناكحه وال ِّ
تصل خلفه"؛ ويف ىليوق األخبار ىلن الفضل بلن

خلفه؟ فقال

شاكاق بأسناةه ىلن كتا موالنا اممام الرضا

إىل املأموق قلال " :ال يقتلد إال

بأهل الوالية"؛ ويف مناتبة الربقإ إىل اممام موالنا أيب جعفر ال لاي  -أي اجللواة -
 ،أجتوز الصال خلف من وقف ىل أبيك وجلدك؟ فأجلا
ورا ه"؛ ويف رواية اجلعفإ قال :قلت أليب جعفر

ِّ
تصلل
 " :ال

 :ا
رجل حي ُّ أمري املؤمنني
 " :هلذا خمللط وهلو

وال يتربأ من ىلدوه ويقول :هو أح ّ إ َّيل ان خالفه؟ فقال
ىلدو ،فال ت ّ
صل خلفه وال كرامة إال أق تتقيه"؛ ويف صحيح البرصي قال :قللت أليب
ىلبد اهلل

ّ :إي ا
نازل يف قوم بنإ ىللدي وملؤكّنم وإملاملم ومجيل أهلل املسلجد

ىل تنية يربؤق مننم ومن شيعتنم وأنا نازل فيلم ،فت تر يف الصال خلف امملام؟
لقد سألك الفضيل ابن يسار وأخربته بت أفتيك فتأخذ بقلول الفضليل وتلدع قلويل،
ىليل بن سعيد البرصي :فقدمت البرص فأخربت فضلي ً
ال بلت قلال ،فقلال :هلو
قال ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

فقال

صل خلفه واحتس بت تسم  -أيّ :
ِّ " :
صل تق ّي ًة  -ولو قلدمت البرصل

أىللم بت قال ،ولننّإ قد سلمعته وسلمعت أبلاه يقلوالق :ال تعتّلد بالصلال خللف
كلافر ،وال جتلوز الصلال خللف
لناصبإ واقرأ لنفسك كأنَّك وحدك"؛ فاملخالف
ا
ا
ّ
النافر؛ فض ً
ال ىلن كونه فاسق ًا حتى ىلند من حيسن الظل َّن بأىللدا آل اهلل ،ومل هلذا
يأمروق بالصال خلفلم يف غري التق ّية.!..

الرابع :طلار املولد؛ إك جي ْ
أق ينوق إمام اجلتىلة متولد ًا ملن طريل ٍ شللرىل ٍّإ،

فال جيوز الصال خلف ابن الزنا حتى ولو كاق من أتقى األتقيا  ،تشديد ًا ىل خطلر
الزنا وقبح فعله.
ٍ
اخلامس :العدالة؛ ْ
بشنل ىلام هلإ ىلبلار
بأق ينوق إمام اجلتىلة ىلاةالً ،والعدالة
ىلن االستقامة ىل شلرع احلجج الطاهرين صلوات اهلل ىللليلم أمجعلني فلال يلرتك
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حمرم ًا؛ فال جتوز الصال خلف الفاس وهو :التارك للعملل بلأوامر
واجب ًا وال يفعل َّ
احلجج الطاهرين

؛ ففإ خرب ابن راشد قللت أليب جعفلر

اختلفوا فأصليل خلفللم مجيعل ًا؟ فقلال

إق مواليلك قلد

( :ال ت ِّ
صلل إال خللف ملن ت ل بدينله

وأمانته)؛ والوثوق باللدين ىلبلار ىللن االطمئنلاق بالعقيلد الصلحيحة ،والوثلوق
باألمانة ىلبار ىلن االطمئناق بالتدين املساوق للعدالة.
(مسألة :)1جي إحراز العدالة بالوثوق واالطمئنلاق بوجوةهلا أو بغريمهلا ملن
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

األمور املحرز  ،فال جتوز الصال خلف الفاس أو جملول احلال.
(مسألة :)2تزول العدالة بارتنا املعصية النبري وامرصار ىل الصغري ؛ بلل
بارتنا الصغري بال إرصار أيض ًا.
وتصلح
تصح إمامة املرأ َّإال للمرأ ،
ّ
السادس :الرجولة إكا كاق املأموم ككر ًا؛ فال ّ
ّ
تصح إمامة الصبإ مل له ،فض ً
ال ىلن البالغ أو البالغة.
إمامة الرجل للمرأ  ،كت ال ّ
السابعْ :
أق تنوق صالته ىلن قيام إكا كانت صال امللأموم ىللن قيلام ،فلال جتلوز
ّ
إمامة اجلالس واملضطج للقلامم .نعلم ،جتلوز إماملة القلامم للقاىللد واملضلطج ،
وإمامة اجلالس للجالس.
املتيمم للمتوضئ ،وكي اجلبري لغريه ،واملضلطر
(مسألة :)3األحوط ترك إمامة ّ
للصلال يف النجاسلة لغللري املضلطر ،ويف إماملة املسلللوس واملبطلوق واملستحاضللة
لغريهم إشنال؛ واألحوط املن .
الثامنْ :
أق ينوق صحيح القرا  ،فال جتوز إمامة من ال حيسن القرا ملن حيسلنلا
مطلق ًا حتى يف الركعتني األخريتني من الرباىليلة وال ال لة ملن املغلر  ،فامملام ال
حيسن القرا ال صال له بمقتضللى قلول املعصلوم ىلليله السلالم ":ال صلال إ اَّل
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بفاقة النتا "؛ وكذا ال جتلوز إماملة األخلرس لغلريه ْ
وإق كلاق اآلخلر ال حيسلن

القرا .
وهل جتوز إمامة األخلرس مل لله أو ال؟ الظلاهر األول ْ
وإق كلاق األحلوط اللرتك،
خصوص ًا م وجوة غريه ،بل ال يرتك االحتياط يف هذه الصور .
الصلال وشللرامطلا بحسل
(مسألة :)4إكا اختلف اممام وامللأموم يف أجلزا ّ
االجتلاة أو التقليدْ ،
فإق ىللم املأموم بطالق صال اممام واقع ًا ولو بحسل الطلرق
املعترب شلرىل ًا؛ مل جيز له االمتتم به ،وإكا مل يعلم به جاز وصحت اجلتىللة ،وكلذا إكا
اختلفا يف األمور اخلارجية كطلار املا ونجاسة ال و  ،كت إكا اىلتقد املأموم نجاسة
املا الذي توضأ منه اممام ،أو نجاسة ال و الذي ص ّ فيه امملام ،وامملام يلر
طلارته؛ فال جيلوز االملتتم يف الصلور األوىل للبطالق صلال امملام ىلنلد امللأموم
بخالف الصور ال انية؛ لعدم كوق صال اممام باطلة ىلند امللأموم لصلحة الصلال
ال واممام جاهل بنجاسة ثوبه  -م ً
يف النجس جل ً
ال .-

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الفتقارها إىل اللركن وهلو الطللور ،وإق اىلتقلد امملام صلحتلا جلل ً
ال أو سللو ًا،

يتحمله اممام كالقرا  ،كت إكا اىلتقلد
(مسألة :)5إكا اختلف اممام واملأموم فيت ّ
اممام ىلد َم وجو السور  -م ً
الصلال  ،واىلتقلد امللأموم وجوهبلا؛ مل جيلز
ال  -يف ّ
للمأموم ْ
يأتم به قبل إمتام القرا  ،نعم جيوز له االمتتم به إكا رك .
أق ّ
الصال فس اممام ،أو كوق اممام حم ِدث ًا أو غري كلك اا
تبني بعد ّ
(مسألة :)6لو ّ
بصحة صال املأموم إكا مل يزة ركن ًا أو نحوه اّا ّ
خيلل
خي ِرجه ىلن أهلية اممامة؛ حنم
ّ
بصال املنفرة ،وأ ّما فقداق صال املأموم للقلرا فللو نظلري تلرك القلرا سللو ًا ال
بصحة صالته .نعم ،لو ىللم ببطالق صال اممام قبل االمتتم؛ مل جيز االقتلدا
يضلر
ّ
ّ
الصال .
به يف ّ
(مسألة :)7جتوز إمامة اخلن ى للن ى ةوق الرجلل ،بلل وةوق اخلن لى الحلتتل

351

كوق اممام امرأ واملأموم رج ً
ال ،وهل جيلوز االقتلدا بلاملوجوةات التلإ يف سلامر
النواك أم ال؟ الظاهر اجلواز إكا قق املوضلوع وكلانوا ملن جلنس العقلال ّ
ألق
صلح العنلس أي اقتلدا األن لى
األةلة تنفإ اقتدا الرجل باألن ى ال بغريهلا كلت ي ّ
بالرجل ،وقد قام الدليل أيض ًا ىل صحة االقتدا بجنس العقال بت ورة ملن اقتلدا
املالمنة خلف رسول اهلل

بالصال يف املعراج.

(مسألة :)8األحوط ىلدم إمامة األجذم واألبرص ،واملحلدوة باحللدّ الشللرىلإ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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بعد التوبة ،واألىلرايب َّإال ألم اهلم ْ
وإق كاق األقو اجلواز يف اجلمي مطلق ًا.
*****

الفصل الرابع :أحكام اجلَماعة
(مسألة :)1جي ىل املأموم ْ
الصال بعد فعل اممام هللا ملن ةوق
أق يأيت بأفعال ّ
ْ
أق يتقدّ م ىلليه أو يتأخر ىلنه تأخري ًا فاحش ًا ،وال جت املتابعة يف األقوال َّإال يف تنبلري
الصال فراة .
كرب كانت ّ
امحرام ،فلو أحرم قبل اممام ولو سلو ًا أو بزىلم أنّه قد ّ
الصلال
يتحمل اممام ىلن املأموم شيئ ًا من األفعلال واألقلوال يف ّ
(مسألة :)2ال ّ
َّإال القرا يف الركعتني األوليني إكا كاق االمتتم فيلت ،وتنوق قرا ته جمزمة ىلن قلرا
املأموم.
ْ
أق
صحت صلالته وبطللت مجاىلتله ،فيجل
(مسألة :)3إكا ترك املتابعة ىلمد ًا؛ ّ
إالّ ْ
أق يقرأ لنفسه.
يتعني ىل املأموم يف الركعتني األوليني يف الصلوات امخفاتيلة تلرك
(مسألةّ :)4
النبإ وآله
القرا  ،واألفضل له االشتغال بالذكر والتسبيح والصال ىل
ّ

 ،وأ ّملا

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

يتملا منفرة ًا .نعم ،إكا ترك املتابعة ىلمد ًا حال قرا اممام ورك قبله؛ بطلت صالته
ّ

يف الصلوات اجللرية ْ
بمنلرب
فإق سم صوت امملام يف اللركعتني األوليلني وللو
ّ
الصوت أو سم مهلمته؛ وج ترك القلرا  ،واألحلوط لله امنصلات إىل قلرا
اممام ،وإكا مل يسم حتى اهلملمة؛ جازت لله القلرا فليلت ،واألحلوط األوىل ْ
أق
ينوق بقصد القربة.
(مسألة :)5إكا أةرك املأموم امما َم يف الركعتني األخريتني؛ وجبلت ىلليله قلرا
فلوات املتابعلة يف الركلوع؛ وجل
احلمد والسلور  ،فلإكا اسلتلزم قلرا السلور
َ
االقتصار ىل احلمد فقط ،ويلتح باممام يف الركوعْ ،
وإق مل يملله إىل احلمد أيض ًا؛
فاألحوط إمتام احلمد واللحوق به يف السجوة ،وأحوط منه إىللاة الصلال  ،وجيل
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متعمد ًا بطلت صالته ،وصحت ْ
امخفات يف القرا فيلتْ ،
إق كلاق سللو ًا
فإق جلر ّ
أو جل ً
ال.
(مسألة :)6إكا رك أو سجد قبل اممام سلو ًا ،فله أق ينفرة ،واألوىل لله العلوة
ٍ
حينئذ يف الركلوع والسلجوة ثانيل ًا مل
إىل اممام بعد امتياق بالذكر وال جي الذكر
اممامْ ،
وإق سب امما َم متعمد ًا يف الركوع والسجوة انفلرة يف صلالته ،واجتلزأ بلت
وأتم صالته وليست له متابعة اممام فيلت بأق يركل
وق منه من الركوع والسجوةّ ،
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

أو يسجد ثاني ًا للمتابعة.
السلجوة سللو ًا قبلل امملام بتخيلل ّ
أق
رأسه من الركوع أو ّ
(مسألة :)7إكا رف َ
ترض زياة الركن يف م لهْ ،
وإق
امما َم قد رف
َ
رأسه؛ وج ىلليه العوة واملتابعة ،وال ّ
مل يتاب ىلمد ًا؛ صحت صالته منفرة ًا وبطلت مجاىلتلهْ ،
صلحت
وإق مل يتلاب سللو ًا؛
ّ
رأسه قبل وصول امللأموم
صالته ومجاىلته ،ولو ىلاة إىل الركوع للمتابعة فرف اممام َ
ثم امىلاة .
حدّ الركوع فاألقر البطالق ،واألحوط اممتام ّ
صحت صالته منفلرة ًا.
السجوة ىلمد ًا؛ ّ
(مسألة :)8إكا رف رأسه من الركوع أو ّ
نعم ،لو كاق كلك قبل الذكر ورف رأسه ىلنه متعمد ًا يف ترك اللذكر؛ بطللت صلالته
ٍ
حينئذ ،وىلل مجيل التقلاةير
صحت صالته
لذلك ،بخالف ما لو رفعه بعد الذكرّ ،
ليس له الرجلوع إىل اجلتىللة ومتابعلة امملام يف الركلوع أو السلجوة ثانيل ًا للزيلاة
العمدية.
(مسألة :)9لو رف رأسه من السجد  ،فرأ امما َم ساجد ًا ،وخت ّيل ّأّنا السلجد
فتبني أّنا ال انية؛ اجتلزأ هبلا ،وإكا خت ّيلل ّأّنلا
األوىل لإلمام ،فعاة إليلا بقصد املتابعةّ ،
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السلجد األوىل؛
السجد ال انية لإلمام ،فسجد بنية السجد ال انية ،فاننشلف ّأّنلا ّ
صحت صالته وحسبت متابع ًة.
ّ

(مســألة :)10إكا حض للر املللأموم اجلتىل ل َة ،ومل يل ِ
لدر ّ
أق اممللام يف األوليللني أو
األخريتني؛ جاز له قرا احلمد والسور بقصد القربةْ ،
تبني كونه يف األخريتلني؛
فإق ّ
وقعتا يف حمللتْ ،
تبني كونه يف األوليني؛ مل ترضه قرا ات.
وإق ّ
(مسألة :)11جيوز للمأموم ْ
السجوة أزيد من امملام ،ملا
أق يأيت بذكر الركوع أو ّ
ةام مل يبلغ من الن ر حدّ ًا خيِ ّل باملتابعة.
(مسألة :)12إكا أةرك املأموم ثاني َة امما ِم؛ سقطت ىلنه القرا  ،وحسبت الركعلة
األوىل من صالته ،وتبعه يف القنوت واجللوس والتشلد ،غري أنّه جيلس متجافي ًا ىلل
ْ
أق يقرأ فيلا احلملد
األحوط وجوب ًا ،ويستح له التشلد ،ثم بعد القيام لل انية جي
والسور ألّنا ثال ة اممام ،وال يتحمل اممام فيللا القلرا ىللن امللأموم سلوا ً قلرأ
(مسألة :)13التخلف ىلن اممام يف القيلام إىل الركعلة ال ال لة ألجلل االشلتغال
بالتشلد الواج ىل امللأموم يف املسلألة املتقدملة غلري ملان ملن صلحة اجلتىللة؛

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

اممام فيلا احلمد أو التسبيح.

 ،فيتشللد ثلم يلحل بامملام ،وكلذا يف

لوجو التشلد ىل املأموم ىلل الفلر
التخلف ىلن اممام لإلتياق ّ
بنل َش ٍ واج ٍ ىل املأموم ةوق اممام.

(مسألة :)14إكا ترك اممام جلس َة االسرتاحة  -م ً
ال  -لعدم كوّنا واجبة ىلنده،
ورأ املأموم وجو تلك اجللسلة ،مل جيلز للملأموم تركللا ،وللو ةخلل امملام يف
الصال معتقد ًا ةخول وقتلا وم ْع َت َقد املأموم ىلدم ةخوله؛ ال جيوز ةخول املأموم معه
الصال .
يف الصال  ،إالّ إكا ةخل الوقت أثنا ّ
*****
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الفصل اخلامس :آدابُ اجلَماعة
أوالً :مستحبات اجلماعة:

وسط الصف .ومنهاْ :
َ
منهاْ :
ّ
يصليل صلال أضلعف امللأمومني
أق
أق يقف اممام

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الذين خلفه ،فال يطيل يف أفعال الصال من القنوت والركوع والسجوةَّ ،إال إكا ىللم
أق ي ِ
رغبة مجي املأمومني بذلك .ومنهـاْ :
سلم َ امملام َملن خلفله القلرا َ اجللريلة
العلو ِ
ٍ
املفرط .ومنهاْ :
شخص
أحس بدخول
أق يطيل ركوىله إكا ّ
واألككار ،ما مل يبلغ ّ
يف اجلتىلة ،ضعف ما كاق يركل انتظلار ًا لللداخلني ،ثلم يرفل رأسلهْ ،
أحلس
وإق
ّ
أق يقف املأموم ىلن يمني امملام ْ
بدخول شخص يف اجلتىلة .ومنهاْ :
إق كلاق رجل ً
ال
إق كاق امرأ ً ىل اجلانل األيملنْ ،
واحد ًا ،ويقف خلفه ْ
وإق كلانوا أك لر اصلط ّفوا
خلفه ،واصط ّفت النسا خلفلم .ومنهاْ :
أق يقلف أهلل الفضلل يف العللم والنلتل
والعقل والورع والتقو يف الصلف األول .ومنهـا :الوقلوف يف ميلامن الصلفوف
وهإ أفضل من ميا هلا ،واألقلر إىل امملام أفضلل ،ويسلتح التسلوية بلني
الصفوف .ومنها :إقامة الصفوف واىلتداهلا ،وسدّ الف َرج الواقعة فيلا ،واملحاكا بلني
املناك  .ومنها :تقار الصفوف بعضلا من بعضْ ،
بأق ال ينوق ما بينلا أزيلد ملن
مقدار مسقط جسد امنساق إكا سجد .ومنها :القيام ىلند قول امللؤكق" :قلد قاملت
ال" :الللم ِأقملا ِ
وأة ْمللا ،واجع ْلنلإ ملن خلري صلاحلإ أهلللا"ْ ،
الصال " ،قام ً
وأق
ّ ْ
يقول ىلند فرا اممام من الفاقة" :احلمد هللِ ر ِّ العاملني".
ثانياً :مكروهات اجلماعة:

وهإ أمور:
صف م وجوة موض لوقوفه يف الصفوف ،وم
منها :وقوف املأموم وحده يف ٍّ
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امتالملا فليقف آخر الصفوف أو قر اممام .ومنها :التن ّفل بعد قول امللؤ ّكق" :قلد
الصال " ،بل ىلند الّشوع يف امقامة .ومنهاْ :
نفسه باللدّ ىلا -
أق ّ
قامت ّ
خيص اممام َ
إكا اخرتع الدىلا َ من ىلند نفسه  .-ومنهـا :اللتن ّلم بعلد قلول امللؤ ِّكق" :قلد قاملت
الصال " .ومنها :إستع املأموم امما َم ما يقوله بعضه أو ك ّله .ومنهـا :املتتم احللارض
ّ
باملسافر والعنس م اختالف صالات قصلر ًا ومتام ًا ..وغري كللك ملن املسلتحبات
املطوالت.
واملنروهات املذكور يف َّ
*****

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املقصد السادس :صالة املسافِر
وفيه فصول

الفصل األول :شـرائط القصـر

ج ِع َل يف الّشيعة املقدَّ سة وجو القصلر ىل املسافر يف الصلوات الرباىلية ،مل

توافر الشلرامط اآلتية ،ولع ّله ألجل التسليل النوىلإ للمسافرين ،وال قصلر يف غلري
الصال أمور:
الرباىلية ،ويشرتط يف وجو تقصري ّ
األولْ :
أق تنوق املسافة التإ يقطعلا املسافر ثتني َة فراسخ فت فلوق  -وهلإ ىلل
ّ
األحوط ما يقار ( )48كليو مرت ًا  -كهابل ًا فقلط ،أو إيابل ًا كلذلك ،أو ملفقلة ملن
الذها واميا  ،كت إكا سافر أربعة فراسلخ  )24( -كيللو ملرت ًا  -كهابل ًا وأربعلة
فراسخ إياب ًا ،سوا اتصل كهابه بإيابه أم انفصل ىلنله بمبيلت ٍ
ليللة أو أك لر ملا ةام مل
يقصد امقامة ىلشلر أيام ،كت يأيت ْ
إق شا اهلل.
(مسألة :)1ي بت كوق املسافة ثتنية فراسخ بالعلم والبينلة الشللرىلية؛ بلل بخلرب
وإق مل ينن ىلاةالًّ ،
العاةل الواحد ،بل مطل ال قة ْ
وبنل ما يوج االطمئنلاق هبلا،
ولو من ىلدّ اة املسافة املنصو يف السيارت أو من اللوحات املنصوبة ىلل الطلرق،
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ال بقإ ىل التتم ،وكذا لو ّ
فلو نقصت املسافة ىلن كلك ولو قلي ً
شك يف بلو املسلافة
املقدار املذكور.
(مسألة :)2إكا تعارضت الب ّينتاق أو اخلرباق تساقطا ،ومعله جيل اللتتم ،وجيل
ىلليه الفحص أك ر ،والعمل ىل طب الب ّينة الراجحة بالعدة ،إال إكا للزم ملن زيلاة
ٍ
حينئذ وجوبه ىلليه ،ويبنإ ىل اللتتم ،واألحلوط
الفحص العّس أو احلرج ،فيسقط
استحباب ًا اجلم بني القصلر والتتم ،والصوم والقضا .
(مسألة :)3إكا ّ
العامإ يف قديد مقدار املسافة الشلرىلية بالفراسلخ؛ كلت للو
شك
ُّ
ّ
شك يف َّأّنا أربعة أو ثتنية؛ وج ىلليه الرجوع إىل املجتللد اللورع وقصليل نظلره
والعمل ىل طبقه ،أو اجلم بني القصلر والتتم.
البيوت فيت ال سور له ،وال فرق يف كلك بني البالة الصغري والنبري .
(مسألة :)5املسافة املستدير كاملسافة االمتداةية يف استلزاملا وجو القصلر يف

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

(مسألة :)4مبدأ حسا املسافة هو آخر البلد ىلرف ًا ،أىلنإ سلور البللد أو منتللى

الصال .
ّ
(مسألة :)6لو اىلتقد ّ
ثلم ظللر
أق ما قصده مسافة شللرىلية فقصللر يف صلالتهّ ،
ثلم ظللر كوّنلا
فلأتم صلالتهّ ،
ىلدملا؛ أىلاة صالته ،وكذا لو اىلتقد ىللدم املسلافةّ ،
مسافة؛ فإنَّه جي ْ
أق يعيدها يف الوقت ىل األقو  ،ويف خارجه ىل األحوط.
(مســألة :)7ال يعتللرب يف املسللافة التلفيقيللة ْ
أق ينللوق الللذها أربعللة فراسللخ،
واميا أربعة فراسخ ،بل لو كاق الذها أربعة أو أك ر أو أقل ،إكا كلاق املجملوع
منه ومن اميا  -أي الرجوع  -يبللغ ال تنيلة ،فلامللم أق ينلوق جمملوع اللذها
واميا ثتنية فراسخ ،فعليه أق يراىلإ املجموع ،فيلتم يف كهابله للو كلاق أقلل ملن
أربعة ،ويقصلر يف إيابه لو كاق أربعة أو أك ر ،بشلرط أق ال يقل املجموع ىللن ثتنيلة
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فراسخ كت أرشنا ،وإق كاق األحوط يف صور كوق الذها أقل من أربعلة فراسلخ
م كوق املجموع ثتنية اجلم بني القصلر والتتم ،فاملدار ىل الطري اللذي يسللنه
املن َّلف إىل مقصده يف كهابه وإيابه ،فإق بلغ أربعة كهابل ًا وأربعلة إيابل ًا ،قصللر ،وإكا
سلك طريق ًا ال يبلغ املسافة أتم.
الثاين :قصد قط املسافة الشلرىل َّية املتقدِّ م حدُّ ها ،فللو قطل املسلافة امللذكور ال
ىلن ٍ
قصد ،مل يقصلر ،وكذا لو قصد أقلل منللا ،وبعلد الوصلول إىل املقصلد ،قصلد
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

مقدار ًا آخر ينوق م األول مسافة ،مل يقصلر ،وأيضل ًا ال يقصللر ملن ال يلدري أي
ٍ
مقدار يقط  ،كت لو طل ىلبد ًا آبقل ًا أو بعلري ًا شلارة ًا أو خلرج ليفلت ىللن ةوا يف
الصيدليات خارج حمل امقامة أو قصد الصيد ومل يدر أنه يقط مسلافة أو ال .نعلم،
يقصلر يف الرجوع إكا كاق مساف ًة ،بل يف الذها إكا كاق م العوة بقدر املسلافة ْ
وإق
مل ينن أربعة ،كأق يقصد يف األثنا أق يذه ثالثلة فراسلخ ،واملفلرو

أق العلوة

ينوق مخسة أو أزيد.
(مسألة :)8ال يعترب يف قصد املسافة أق ينوق مستق ً
ال ،بل ينفإ حتلى وللو كلاق
من جلة التبعية للغري لوجو الطاىلة كالزوجة والعبلد ،أو قللر ًا كاألسلري واملنلره
ونحومها ،أو اختيار ًا كاخلاةم والرفي واخلاةم؛ فيقصللروق إكا كلاق قصلدهم تابعل ًا
لقصد املتبوع ،وهو قاصد للمسافة الشلرىلية.
شك يف ّ
(مسألة :)9إكا ّ
أق املتبوع قاصد للمسلافة الشللرىلية أم ال؛ وجل ىلليله
اممتام ،وجي ىلليه االستخبار من املتبوع ىل األقو  ،وجي ىل املتبوع امخبار به
لو س ِئ َل ،وإكا ىللم يف األثنا قصدَ املتبوع ،قصلر إكا كلاق البلاقإ مسلافةَّ ،
وإال بقلإ
ىل التتم.
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(مسألة :)10إكا ىلزم التاب ىل مفارقلة املتبلوع قبلل بللو املسلافة ،أو تلر ّةة يف

كلك ،بقإ ىل التتم ،وكذا لو ىلزم ىلل املفارقلة ىلل تقلدير حصلول ٍ
أملر حمتملل
كالعت أو الطالق أو مان من املوان ؛ بقإ ىل التتم.
(مسألة :)11السفر غلري االختيلاري موجل للقصللر أيضل ًا مشللروط ًا بعللم
ٍ
املن َّلف بقطعه املسافة الشلرىلية ،كلت إكا أ ِخ َ
سلفينة أو قطلار أو طلامر
لذ وألقلإ يف
بقصد إيصاله إىل املسافة الشلرىلية.
الثالث :استمرار القصد ينوق من زماق اخلروج إىل ّناية املسافة الشللرىلية ،فللو
ىلدل ىلن قصد السفر قبل بلو املسافة الشلرىلية أو تر ّةة يف قصده؛ وج التتم.
(مسألة :)12إكا قصد السري ثتنيلة فراسلخ أو أك لر ،وسلافر وصل ّ يف الطريل
ثم ىلدل ىلن قصده هذا قبل بلو املسافة؛ فاألحوط وجوبل ًا امىللاة متامل ًا،
قصلر ًاّ ،
ىل القصلر.
ثم ىللاة إىل اجللزم،
(مسألة :)13لو تر ّةة أثنا سفره قبل بلوغه املسافة الشلرىليةّ ،

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

وإكا أفطر أمسك ىلن امفطار ،وإكا كاق العدول أو الرت ّةة بعد املسافة الشلرىلية بقلإ

فإق كاق املتبقإ مسافة شلرىلية ولو بالتلفي ؛ وجل ىلليله القصللر يف صلالتهْ ،
ْ
وإق
كاق ّ
أقل من املسافة الشلرىلية؛ وج ىلليه التتم.
الرابعْ :
أق ال ينوي إقامة ىلشلر أيام أو أزيلد قبلل بللو املسلافة الشللرىلية ،وال
ينوي املرور بوطنه قبل بلوغلا ،وإالّ وج التتم يف الصورتني ملن ّأول سلفره ،ألق
امقامة قاطعة حلنم السفر ،والوصول إىل الوطن قاط للسفر ،فلو كاق ملن قصلده
كلك من حني الّشوع أو من بعده مل يعترب قاصد ًا للمسلافة؛ وكلذا يلتم للو تلر ّةة يف
الصورتني :أي يف نية امقامة أو املرور ىل الوطن قبل بلو املسافة.
(مسألة :)14إكا احتمل أق يعر
بالوطن  -كت لو احتمل اىلرتا

ىلليه ما يمنعله ىللن قصلد امقاملة أو امللرور

لص لله يف الطريل أو ىللدو أو ملر

 -مل يمنل
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كلك ىلن وجو القصلر ما ةام باني ًا ىل ىلدملت فع ً
ال.
اخلامس :إباحة السفر؛ فلو كاق حرام ًا مل يقصلر ،واحلرمة قد تنوق حلرمة الغاية،
املحرم ونحوها ،وقد تنلوق حلرملة نفلس السلفر،
كالسفر للّسقة أو الزنا أو القتل َّ
كالفرار من الزحف وإباق العبد وسفر الزوجة غري الواج بال إكق زوجللا وسلفر
مضلر ًا ببدنله ،أو نلذر ىللدم السلفر مل
الولد م ّنإ الوالدين ،وكت لو كاق السفر
ّ
رجحاق تركه ونحو كلك.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

حمرملة َّإال ّ
أق احللرام وقل
حمرم ًا وال الغاية َّ
(مسالة :)15إكا مل ينن السفر بنفسه َّ
أثنا ه صدف ًة كت إكا سافر للتجار ووق أثنا ه غيبة مؤمن أو رش مخر أو زنا ونحلو
كلك؛ وج ىلليه القصلر وامفطار ةوق التتم.
(مسألة :)16إكا كاق السفر مستلزم ًا لرتك واج  ،كلت إكا سلافر وكلاق ملديون ًا
وطالبه الد ّياق بدَ ْينه ،وكلاق يمننله األةا يف احلرضل ةوق السلفرْ ،
فلإق كلاق السلفر
ألجل ترك الواج ؛ وج ىلليه التتم ،وأ ّما إكا مل تنن الغاية ترك الواج بلل َش
آخر مباح وترت ىلليه ترك الواج صدف ًة قصلر يف صالته.
(مسالة :)17إكا كاق السفر مباح ًا يف نفسه غلري أنّله ركل سل ّيار مغصلوبة ،أو
مشى ىل أر

مغصوبة؛ فاألحوط يف امل الني اجلم بني القصلر والتتم؛ نعلم ،للو

أتم صالته.
سافر بسيار مغصوبة بقصد الفرار هبا من مالنلا ّ
(مسألة :)18إكا كانت غاية السفر مل ّفقة من املعصية  -كّشل اخلملر  -وغلري
كالتنزه قصلرَّ ،إال إكا كانت غري املعصية تابعة للمعصية ال اسلتقاللية هللا يف
املعصية
ّ
فيتم صالته.
التحريك نحو السفر ّ
شك يف ّ
(مسألة :)19إكا ّ
السفر معصية أم ال؛ فاألصل امباحلة فيقصللرَّ ،إال
أق ّ
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فيتم صالته.
إكا كانت احلالة السابقة هإ احلرمة؛ ّ

منرهل ًا أو سلافر مل اجللامر لغلر
(مسألة :)20التاب للجامر يقصلر إكا كاق َ
مباحَّ ،
وإال وج ىلليه االمتام.
(مسألة :)21جي اممتام يف السفر للصيد كهاب ًا ال ألجل قوته أو قوت ىليالله أو
التجار به ،بل ألجل الللو كت كاق متعارف ًا بني امللوك والسالطني واجلبابر  ،وجيل
القصلر ىلند الرجوع إكا بلغ الرجوع وحده مسافة شلرىلية ،بلال فلرق يف كللك بلني
رب والبحر.
صيد ال ّ
(مسألة :)22السفر بقصد التنزه ليس حرام ًا وال يوج التتم.
املحرمة يف حواَش اجللاة ،
(مسألة :)23إكا كاق سفره مباح ًا ولننَّه يقصد الغاية َّ
حمرمل ًا
 ،كلاق َّ

هذه الصور اجلم بني القصلر والتتم.
ثم ىلدل يف األثنلا
(مسألة :)24إكا كاق السفر يف امبتدا معصية ،فقصد الصوم ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ملحر ٍم ويرج إىل اجلاة  ،فإق كلاق السلفر هللذا الغلر
فيخرج ىلنلا ّ
موجب ًا للتتمْ ،
وإق مل ينن لذلك وإنَّت يعر له قصد كلك يف األثنلا  ،فلاألحوط يف

إىل الطاىلة ،فإق كاق العدول قبل الزوال وج امفطار ،وإق كاق بعده ،ففإ صلحة
الصوم ووجو إمتامه إكا كاق امفطار يف شلر رمضاق وجللاق :األحلوط اممتلام
والقضا  ،ولو انعنس امل ال بأق كاق السفر طاىلة يف امبتدا ثم ىلدل إىل املعصلية يف
األثنا  ،فإق مل ِ
يأت باملفطر وكاق قبل الزوال صح صلومه ،واألحلوط قضلاؤه ،وإق
كاق بعد امتياق باملفطر أو بعد الزوال بطل ،واألحوط إمسلاك بقيلة النللار تأةبل ًا إق
كاق من شلر رمضاق.
أق ال ينوق املسافر ان بيته معهْ ،
السادسْ :
بأق ال ينوق له مقر ،كأهلل البلواةي
ّ
من العر أو غريهم الذين يدوروق يف الرباري وينزللوق يف ّ
حملل العشل والنلل
فيتموق صالام ويصوموق ،وبيوام بمنزلة
واملا  ،ومل يتخذوا مقر ًا معين ًا ألنفسلم؛ ّ
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األوطاق هلم ،ولذا ال يصدق ىلليلم ىلنواق املسافر ،نعم ،إكا سافروا ألملر آخلر ملن
حج أو زيار ٍ أو رشا ٍ أو بي ٍ أو للفحص ىلن مناق مناس ٍ ينزلوق فيله ملن ةوق ْ
أق
ٍّ
تنوق بيوام معلم ،وكانت املسافة ثتنية فراسخ ولو ملفق ًة وجل ىللليلم القصللر
يف صالام.
(مسألة :)25يلح بأهلل البلواةي السلامح يف األر
خرج ىلن وطنه معرض ًا ىلنه ومل ِ
مقر لنفسه.
ينو اختاك ٍّ

اللذي مل يتخلذ وطنل ًا أو

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

السابعْ :
أق ال يتخذ السفر ىلمل ً
ال لنفسله كاملنلاري وامللالّح والسلام والراىللإ
والطيار والتاجر الذي يدور يف جتارته وأم اهلم ان ىلمله السفر إىل املسافة فصلاىلد ًا،
يتموق الصال ويصوموق يف أسفارهم.
فإّنم ّ
ّ
(مسألة :)26ال فرق يف َمن ىلمله السفر بني السفر لغلريه والسلفر لنفسلهْ ،
كلأق
حي َ
مل السام متا َىله أو أه َله من بلد إىل آخر.
(مسألة :)27إكا سافر َم ْن ىلملله السلفر سلفر ًا لليس ملن ىلملله ،كلت إكا سلافر
احلج ونحومها؛ وج ىلليه القصلر يف صالته.
املناري للزيار أو ّ
حمل إقامته وبني ّ
(مسألة :)28إكا كاق بني وطنه أو ّ
حملل ىلملله مسلافة شللرىلية،
وهو يسافر يف أك ر األيام إىل ّ
يتم صالته ويصوم.
حمل ىلمله؛ ّ
(مسألة :)29إكا سافر للزيار أو لغر

آخر وبارش ىلمله يف السفر كالطبيل -

م ً
ال  -حيث يشتغل بالطبابلة حلني السلفر قصللر يف صلالته لعلدم ارتبلاط ىلملله
بالسفر.
(مسألة :)30إكا كاق ىلمله فيت ةوق املسافة كالسام يف ضواحإ املدينلة ،واتفل
له السفر إىل املسافة الشلرىلية؛ وج ىلليه القصلر يف صلالته .نعلم ،إكا كلاق ىلملله
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السفر إىل املسافة الشلرىلية يف طري خاص كالطري بني كربال والنجف األرشف،

واتف له إجار سيارته يف غري كلك الطري ؛ وج ىلليه التتم يف صالته.
ال وشلغ ً
(مسالة :)31املدار يف وجو التتم صدق كوق السفر ىلمل ً
ال للمسلافر
لد العرف ،وهذا العنواق قد يتحق يف سفر ٍ واحلد ٍ لطوهللا كلت للو آجلر ةوابله
للحجاج ملد تسعة أشلر أو سنة كاملة ،يصدق ّ
أق شغله يف تللك امللد هلو السلفر
واملنارا من ةوق ْ
أق يتوقف ىل العزم ىل املزاولة ملر بعلد أخلر  .وقلد حيصلل
بالتعدّ ة والعزم ىل املزاولة ،كت لو بنى ىل املنلارا ابتلدا ً ؛ فللذا يصلدق ىلليله ّ
أق
شغله السفر ،وهو يتوقف ىل املزاولة بعد أخر  ،وال يتحق بمر واحد يف السفر
القصري ،وقد يتحق ولو م قصد ىلدم املزاولة كت لو أ َّجر ةوابه للسفر للمر األوىل
باني ًا ىل ىلدم امقدام ىل كلك بعدها َّإال أنّه اضطر إىل ْ
يؤجر ةوابله للسلفر ملر
أق ّ

واالستمرار.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

أخر صدفة باني ًا ىل ترك كلك بعدها ،واتف له كلك مر ثال ة صدفة أيضل ًا ،فللو
وإق كلاق مل ِ
أق شلغله املنلارا وىلملله السلفرْ ،
كت تر يصلدق ىلليله ّ
ينلو املزاوللة
(مسألة :)32ويلح بمن ىلمله السلفر َملن كلاق شلغله يف السلفر؛ أي :السلفر
مقدمة له ،ال أنّه ىلمله ،كالعامل الذي يدور يف ىلملله نظلري النجلار اللذي يلدور يف
القر لتعمري النلواىلري ،أو الطبيل أو البنّلا أو احللدّ اة وغلريهم اّلن يلدوروق يف
القر والبلداق لالشتغال.
(مسألة :)33يتوقف صدق ىلملية السفر ىل العلزم ىلل املزاوللة لله ملر بعلد
ٍ
نحو ال تنوق له فرت غري معتاة ملن يتخذ كلك السفر ىلم ً
ال لله ،كسلفر
أخر  ،ىل
بعض كسبة النجف إىل بغداة أو غريها لبي األجناس التجارية أو رشاملا والرجلوع
إىل البلد ثم السفر ثاني ًا ،وربت يتف كلك هلم يف األسبوع مر أو يف الشلر ملر  ،كللك
ال هلم؛ ّ
ك ّله ال يوج كوق السفر ىلم ً
ألق الفرت املذكور غري معتاة يف م لل السلفر
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ال وملنلة ،وختتللف الفلرت  -طلوالً
من النجف إىل كربال أو بغلداة إكا اختلذ ىلمل ً
وقصلر ًا  -باختالف أنحا السفر من حيث قر املقصد أو بعدهّ ،
فإق الفرت املعتاة
يف بعيد املقصد أطول منلا يف قريبه ،فاللذي ينلري سليارته يف ّ
كلل شللر ملر ملن
أق ىلمله السفر ،والذي ينري سيارته يف ّ
النجف إىل خراساق ،ربت يصدق ّ
كلل ليللة
مجعة من النجف إىل كربال ال يصدق ّ
أق ىلمله السفر ،فذلك االختالف ناشلئ ملن
اختالف أنواع السفر ،واملدار هو العزم ىل توايل السلفر ملن ةوق فلرت معتلد هبلا،
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وحيصل كلك فيت إكا كاق ىلازم ًا ىل السفر يف ّ
كل يوم والرجلوع إىل أهلله أو حيرضل
يوم ًا ويسافر يوم ًا ،أو حيرض يومني ويسافر يومني ،أو حيرض ثالثة أيام ويسلافر ثالثلة
أيام سفر ًا واحد ًا ،أو حيرض أربعة أيام ويسافر ثالثة ،وإكا كاق حيضلر مخسلة ويسلافر
يومني كاخلميس واجلمعة ،فاألحوط وجوب ًا له اجلم بني القصلر والتتم.
ومتعللدو قوافلل احلجلاج اللذين يسلافروق إىل منّلة
(مسالة :)34احلملدارية
ِّ
املنرمة أيام احلج من ّ
كل سنة ،ويقيموق يف بالةهم بقية أيلام السلنة خلارجوق ىللن
َّ
احلج فيه أك ر من
السفر) يف أم ال زماننا هذا؛ حيث ال يطول سفر ّ
ىلنواق ( َمن ىلمله ّ
مخسة وىلشلرين يوم ًا ،بل ّ
جو ًا .نعم ،للو اسلتغرق ملد
أقل من كلك إكا كاق السفر ّ
طويلة كستة أشلر ،كت يف األزمنة القديمة؛ فال إشنال يف صدق العنواق املزبور.
أق َملن يسلافر يف ّ
(مسألة :)35ظلر اّا ككر يف املسألة املتقدّ مة ّ
ملر ً
كلل أسلبو ٍع ّ
واحد ً وتستغرق سفرته يوم ًا واحد ًا من النجف األرشف إىل بغلداة للتجلار مل ً
ال،
السفر)؛ ّ
ألق الفرت امللذكور (أسلبوع) غلري
ثم يرج إىل بلده خارج ىلن ( َمن ىلمله ّ
معتاة يف م ل السفر من النجف األرشف إىل بغداة ونحوها إكا اختذ م ل هذا السفر
ىلم ً
ال وملن ًة له ،فال يصدق ىلليه ىلنواق ( َم ْن ىلمله السفر).
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(مسألة :)36لو سافر من ىلمله السفر سفر ًا ليس من ىلمله ،كت إكا سلافر سلام

للحج ونحو كلك؛ وج ىلليه التقصلري يف صلالته،
السيار للزيار أو للمعاجلة أو
ّ
ومن كلك ما إكا ماتت ةوا ّ املناري يف الطري أو

قلت ،فرجل إىل أهلله؛ فإنّله

يقصلر يف الرجوع .نعم ،لو رج إىل أهله م اللدوا أو السليار  ،كلت إكا أوصلل
املسافرين إىل مقصدهم ورج  ،كاق هذا من ىلمله حتى للو مل يلركبلت أحلد غلريه؛
فيج ىلليه االمتام يف صلواته ىلند الرجوع.
الذي مل يتخذ وطن ًا معينل ًا ،وكلذلك إكا كلاق لله

(مسألة :)37السامح يف األر
وطن وتركه م ِ
يلتم يف
عرض ًا ىلنه ،ومل يتخذ وطنل ًا آخلر؛ فللو ملحل بأهلل الباةيلةّ ،
صالته.
(مسألة :)38يشرتط يف استمرار َمن ىلمله السفر ىل التتم ْ
أق ال يقيم يف بللده أو
السفر األوىل فحس .
(مسألة :)39إكا مل يتخذ السفر ىلم ً
ال وحرفة ،ولنلن كلاق لله غلر

يف تنلرار

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

يف غريه ىلشلر أيام ،وإالّ انقط حنم (من ىلمله السفر) ووجل ىلليله القصللر يف

السفر ّ
والتفرج أو لإلفطار يف شلر رمضلاق أو لعلالج أو
للتنزه
كل يوم كمن يسافر ُّ
ُّ
لزيار إمام من األممة املعصومني

 ،أو نحو كلك ،اا ال ينوق فيه السفر ىلم ً
ال له

وال مقدمة لعمله ،جي فيه القصلر.
(مسألة :)40إكا ّ
شك يف صدق ( َمن ىلملله السلفر) ىلليله؛ احتلاط بلاجلم بلني
القصلر والتتم.
ّ
الرتخص ،فال يسو القصلر قبله ،وحدّ اللرتخص هلو
الثامن :الوصول إىل حدّ
احلدّ الذي ال تر فيه جدراق البلد ،أو ال يسم فيه أكاق البلد ،بال فرق يف كلك بني
ّ
البلداق النبري والصغري  ،وأ ّما السفر ملن ّ
املحلل اللذي بقلإ فيله
حملل امقاملة أو
ّ
الرتخص كت يعترب يف اللوطن ىلل األقلو  ،فلال
ثالثني يوم ًا مرتةة ًا ،فيعترب فيه حدّ
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يقصلر من حني خروجه من كلك املحل ورشوىله بالسفر ،بل يقصلر بعلد وصلوله
إىل حدِّ الرتخص.
(مسألة :)41إكا ّ
فيلتم فيله
شك يف الوصول إىل حدّ الرتخص؛ بنى ىلل ىلدملهّ ،
ىلند الذها  ،ويقصلر فيه ىلند الرجوع.
(مســألة :)42إكا اىلتقللد الوصللول إىل حللدّ الللرتخص فصل ّ قصلللر ًا ،ثللم بللاق
اخلالف؛ وجبت ىلليه امىلاة أو القضا ْ ،
بأق ّ
يصيل ثاني ًا  -ىلند الذها  -متام ًا قبلل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الوصول إليه ،وبعده قصلر ًا ،وىلند الرجوع ّ
يصيل قبل الوصول إليله قصللر ًا وبعلده
متام ًا ،وم ىلدم امىلاة جي القضا .
(مســألة :)43جي ل التقصللري ىلنللد الرجللوع إىل البلللد قبللل الوصللول إىل حللدّ
ّ
ّ
املحلل إىل
الرتخص ،فإكا جتاوزه وج ىلليه التتم ،كت جي التتم ىلنلد السلفر ملن
ّ
الرتخص ،فإكا جتاوزه وج التقصري م توفر بق ّية الّشوط.
حدّ
*****

الفصل الثاني :قواطع السَّفَر
سلفره أحلد
إكا توفرت الّشوط املتقدمة يف املسافر قصلر صلالته؛ َّإال إكا قطل
َ
القواط وهإ أمور:
األول :املرور بالوطن ،فإنّه يقط السفر شلرىل ًا ،وحيتاج يف القصلر بعد كللك إىل
ٍ
ٍ
واجد للشلرامط.
سفر جديد
(مسألة :)1الوطن هو املناق الذي يتخذه امنسلاق حمل ًّ
ال السلتقراره ،وال ينلزح
ىلنه لو خ ّيل ونفسه ،وال يعترب يف الوطن وجوة مللك لله فيله أو إقاملة سلتّة أشللر،
وكذلك ال يعترب يف الوطن ْ
أق ينوق مسقط رأسه ،أو أق يقصد ةوام السنن فيه.
للوالد أو الزوج أو املالك ونحوهم ،وال أثر ملجرة نية االختاك وطنل ًا ،بلل ال بلدّ ملن
صدق التوطن ىلرف ًا ،وهو يتوقف ىل امقامة بمقدار يصدق معه أنّه بللده ووطنله،
وهذا خيتلف باختالف األشخاص والطوارئ واخلصوصيات.
(مسألة :)3لو أىلر ىلن وطنه األصيل مل ِ
جير ىلليه أحنام الوطن ،وأ ّما اللوطن
ٍ
قصلد
الشلرىلإ وهو املناق الذي ملك امنساق فيه منزالً واستوطنه ستّة أشلر ىللن

ون ّي ٍة فال خيرج من هذا العنواق بامىلرا

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

(مسألة :)2ينفإ يف ق ّق الوطن صدق ىلنواق اللوطن للد العلرف وللو تبعل ًا

ما ةام ملنه باقي ًا فيه.

(مسالة :)4إكا تر ّةة يف التو ّطن يف املناق الذي استوطنه؛ بقإ حنم التو ّطن ملا مل
يتحق امىلرا

.

ٍ
مقلر ًا لنفسله وىلاملتله
(مسألة :)5إكا قصد امقامة يف مناق مدّ ً طويل ًة ،وجعلله ّ

الصلال  ،فلالطال اللذين يدرسلوق يف املعاهلد
فيتم فيه ّ
جر ىلليه حنم الوطنّ ،
العلمية قاصدين الرجوع إىل أوطاّنم بعد إكتل ةراساام جي ىلليلم التتم يف ّ
حملل
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ةراساام ،وإكا رجعوا إىل بالةهم يف العطالت ثم ىلاةوا إىل مراكز ةراسلاام أمتّلوا
صلواام فيلا بال حاجة إىل قصد امقامة ىلشلر أيام.
(مسألة :)6قد ىلرفت ّ
أق السفر ينقط باملرور ىل الوطن ،كذلك ينقط بلاملرور
مقر العمل إكا كاق معدوة ًا وطن ًا ،فإكا كاق وطن امنساق هلو النجلف األرشف
ىل
ّ
ال ،واختذ النوفة حمل ٍ
ىلمل له خيرج إليله ّ
م ً
كلل يلوم ،أو كلاق وطنله بغلداة واختلذ
حمل ٍ
ىلمل له خيرج إليه ّ
الناظمية املقدَّ سة َّ
كل يوم؛ وج ىلليه اممتلام فيله ،وينقطل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

سفره باملرور ىلليه.

ٍ
ٍ
واحلد أو العللم ببقامله
منلاق
الثاين :العزم ىل امقامة ىلشللر أيلام متواليلة يف

كذلك ْ
وإق كاق ال ىللن اختيلار كلاملحبوس أو املضلطر للعلالج ،وال ينفلإ الظل ّن
ّ
بالبقا فض ً
الشك؛ وال بلأس بلالتلفي يف امقاملة كلت إكا قصلد امقاملة ملن
ال ىلن
منتصف يوم الدخول إىل منتصف يوم احللاةي ىلّشل  -مل ً
ال  -والليلايل املتوسلطة
ٍ
ليلال ،فللو ةخلل
ةاخلة ،بخالف الليلة األوىل واألخري  ،فينفإ ىلشلر أيام وتس
َ
أول النلار ،وخرج غرو اليوم العارش ،صدق بقاؤه ىلشلر أيام بال إشنال.
(مسألة :)7يشرتط يف امقامة وحد املحل ىلرف ًا ،فلو قصد امقاملة ىلشللر أيلام
يف منانني أو أك ر؛ وج القصلر ،كت لو قصد امقامة يف النجف األرشف والنوفة
مع ًا أو بغداة والناظمية وهنذا .نعم ،ال مان ملن قصلد اخللروج إىل ملا ةوق حلدّ
الرتخص اا يعدّ من متعلقات البلد للد العلرف كاملقلابر والبسلاتني وامللزارع الا
يتعارف وصول أهل البلد إليه ،فاخلروج إليله ال يقلدح يف ققل امقاملة ،ويشلنل
اخلروج إىل أزيد من كلك الا ال يعلدّ ملن متعلقلات البللدْ ،
وإق كلاق ةوق املسلافة
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الشلرىلية ملنافاته لقصد امقامة يف مناق واحدَّ ،إال ْ
أق ينوق من قصده العلوة مرتبل ًا
ٍ
نحو ال ينايف صدق امقامة يف كلك املناق ىلرف ًا.
ىل

ٍ
أمر مشنوك احلصول ،كت لو ىل َّلقلا ىلل نلزول
(مسألة :)8إكا ىل َّل امقامة ىل
تعني له زمان ًا؛ ال ينفلإ ،ووجل ىلليله
املطر أو وروة املسافرين أو نحو كلك اا ال ّ
القصلر يف صالته حتى وإق اتف حصول تلك األمور بعد ىلشلر أيام؛ ّ
ألق التعليل
ىل أمر مشنوك أو مظنوق ينايف العزم ىل البقا املعتلرب يف امقاملة ،نعلم للو كلاق
يضلر كللك يف صلدق العلزم ىلل
ىلازم ًا ىل البقا لننه احتمل حدوم املان  ،فال
ّ
امقامة.
(مسألة :)9لو قصد امقامة ىلشلر أيام ،ثم ىلدل ىلن قصلدهْ ،
فلإق كلاق ىلدولله
بعدما ص يف كلك املناق فريضة رباىلية متام ًا كالظلرين أو العشا بقلإ ىلل اللتتم
وإق مل ِّ
أق يسافر من كلك املناقْ ،
إىل ْ
يصل أص ً
ال أو صل ّ م لل الصلبح واملغلر أو
القصلر وكذا لو أتى بغري الفريضلة الرباىليلة الا ال جيلوز فعلله للمسلافر كالصلوم
ونحوه ،فإنّه يرج إىل القصلر م العدول.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

يتمللا ْ
شلرع يف الرباىلية من ةوق ْ
وإق ةخلل يف ركلوع الركعلة ال ال لة ،رجل إىل
أق ّ

(مسألة :)10إكا ص ّ متام ًا يف ّ
حمل إقامته وألجله بقإ ىل التتم بعد ىلدولله ىللن
قصده ثم ظلر بطالق صالته التامة التإ أتى هبا قبلل العلدول؛ وجل الرجلوع إىل
القصلر ،إالّ ْ
أق يستأنف إقامة جديد .
(مسألة :)11إكا ص ّ يف ّ
حمل امقامة فريض ًة متام ًا نسليان ًا أو لّشف البقعة؛ كفلى
هذا يف وجو البقا ىل التتم بعد العدول ىلن ن َّية امقامة.
(مسألة :)12إكا متت مد امقامة  -وهإ ىلشلر أيام  -وج البقا ىلل اللتتم
وال حيتاج إىل إقامة جديد  ،بل إكا قققت امقامة بإتياق صلال رباىليلة تاملة ،يبقلى
ىل التتم ما مل ينشى سفر ًا جديد ًا.
(مســألة :)13ال يعتللرب يف قق ل امقامللة ْ
أق ينللوق املسللافر من َّلف ل ًا بالتنللاليف
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الشلرىلية حال قصد امقامة ،فلو نو امقامة يف مناق وهو غري بلالغ  -مل ً
ال  -ثلم
بلغ أثنا الفرت  ،وج ىلليه التتم ،وكذا لو كانت املرأ حامضل ًا حلال ن َّيتللا لإلقاملة
ىلشلر أيام ثم طلرت أثنا إقامتلا أمتّت أيض ًا ،وال يشرتط يف نيتلا امقامة ْ
أق تنلوق
يصح ْ
أق تنوي امقامة حال حيضلا م كوّنا غلري منلفلة بالصلوم
بعد طلرها ،بل ّ
والصال .
(مسألة :)14إكا استقرت امقامة ىلشلر أيام ولو بالصلال متامل ًا ،فبلدا للمقليم
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

لوة إىل ّ
اخلروج إىل ما ةوق املسافة الشلرىليةْ ،
حملل امقاملة
فإق كلاق ىلازمل ًا ىلل ال َع ْ
واستئناف إقامة ىلشلر أيام أخر ؛ وج ىلليه التتم يف الذها واملقصد واميلا
وحمل امقامة األوىل ،وإكا كاق ىلازم ًا ىل ىلدم ال َع ْوة إىل ّ
ّ
حمل امقامةْ ،
فإق كاق ما بني
ّ
حمل إقامته إىل مقصده ال اي مسافة قصلر يف صالته ،وإكا مل ينلن مسلافة بقلإ ىلل

بأق كاق جمموع ما بقإ م العلوة إىل بللده أو ٍ
التتم ،وأ ّما إكا كانت مسافة ملفقة ْ
بللد
ّ
آخر مسافة؛ وج القصلر أيض ًا ْ
أقلل ملن
إق قلنا بنفاية التلفي ولو كلاق اللذها
وإال فحنمه التتم .ولو ىلزم ىل ال َع ْوة إىل ّ
أربعةَّ ،
حمل امقامة من ةوق قصلد إقاملة
جديد  ،بل بت أنّه من منازله يف السفر اجلديلد ؛ وجل ىلليله القصللر يف الرجلوع
ّ
وحمل امقامة؛ ألنّه قاصد للمسافة الشلرىلية ةوق املقصلد واللذها إليله ،إالّ ىلل
بأق تشلرع املسلافة ملن ّ
القول بنفاية املسافة التلفيقية ْ
حملل إقامتله إىل املقصلد وملن
رجوىله من املقصد إىل بلده.
شك يف قق قصلد امقاملة بقلإ ىلل القصللر إىل ْ
(مسألة :)15إكا ّ
أق يطملئ ّن
بتحققلا.
(مسألة :)16قد ىلرفت ّ
قت ىل أمر ٍغري معلوم التحق كقضا
أق امقامة إكا ىل ِّل ْ
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احلاجة أو وروة املسافرين ونحومها مل حينم بالتتم وإق اتف حصوله بعلد العشللر .

نعم ،إكا ىل ِّل َق ْت امقامة إىل آخر الشلر  -م ً
ال  -وكاق يف الواق ىلشلر أيلام أو أك لر
كفى كلك يف قق امقامة.

ٍ
ٍ
واحد ثالثني يوم ًا مرت ّةة ًا من ةوق ن ّية
مناق
الثالث :من قواط السفر؛ امقامة يف

امقامة ىلشلر أيام إىل ّناية ال الثني ،فيقصلر خالل هذه املد  ،وبعدها جيل اللتتم
إىل ْ
أق ينشئ سفر ًا جديد ًا.

املن َّلف مرتةة ًا بالبقا فيه ملد شلر ،فلل املراة بالشلر هو الشلر اهلاليل الناقص ىللن
ٍ
واحد أو الشلر التام بال الثني؟ األقلو هلو الشللر الناملل ب الثلني
ال الثني بيو ٍم

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

(مسألة :)17إكا بقإ ثالثني يوم ًا مرت ِّةة ًا يف أماكن متعدّ ة قصلر يف صلالته ،كلت
ٍ
ٍ
ٍ
منلاق آخلر
واحد مرت ّةة ًا تسعة وىلشللرين يومل ًا ،ثلم انتقلل إىل
مناق
أنّه لو بقإ يف
ٍ
وبقإ فيه مرت ّةة ًا؛ قصلر يف اجلمي  ،إالّ إكا قصد امقامة يف ٍّ
واحلد ىلشللر أيلام،
حمل
ٍ
ٍ
واحد ثالثني يوم ًا مرت ِّةة ًا.
مناق
أو يف
ٍ
منلاق بقلإ
(مسألة :)18ورة يف األخبار الشلريفة األملر بوجلو التقصلري يف

يوم ًا ،وكلك ألق الشلر ينصلرف إىل التام ب الثلني يومل ًا ال النلاقص ىللن ال الثلني،
ويؤيده ما ورة يف صحيح اخلزاز من التعبري ب الثني يوم ًا ،فنحمل إطالق الشلر ىلل
ما يف صحيح اخلزاز.
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الفصل الثالث :أحكام صالة املسافر
جي القصلر ىل املسافر تعيينل ًا يف الفلرامض الرباىليلة فينتفلإ فيللا بلالركعتني
يتخلري فيللا بلني القصللر واللتتم،
األوليني َّإال يف األماكن األربعة كت سيأيت ،فإنّله
ّ
وكذلك تسقط النوافل النلارية يف السفر ،وأ ّما نافلة العشا  -وهإ صال اللوتري -
فال مان من امتياق هبا برجا املطلوبية.
(مسألة :)1إكا ص ّ متام ًا يف موض القصلر ىلامل ًا ىلامد ًا؛ بطلت صالته ،ووجبت
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ال باحلنم؛ فال جت ىلليه امىللاة فضل ً
ىلليه امىلاة أو القضا ؛ وأ ّما إكا كاق جاه ً
ال
ىلن القضا ؛ واألقو امقتصار ىل اجلاهل القارص ال املقصلر؛ فاملقصلر بتحصليل
احلنم الشلرىلإ هو من جت ىلليه امىلاة يف الوقت ،والقضا خارجه.
وأ ّما إكا كاق ىلامل ًا باحلنم وجاه ً
ال باخلصوصيات والشلرامط املوجبلة للتقصلري أو
ال باملوضوع أو كاق ناسي ًا للسفر أو ناسي ًا حلنم املسافرْ ،
جاه ً
فإق ىللم أو اننشلف أو
تذكّر يف الوقت وجبت ىلليه امىللاة  ،والقضلا خارجلهْ ،
وإق تلذكر بعلد خلروج
الوقت فال جي القضا  ،وإق كاق القضا هو األحوط.
(مسألة :)2إكا كانت وظيفته التتم َّإال أنّه قصلر بدالً من اللتتم؛ بطللت صلالته
ٍ
وىلمد ،أو ىلن ٍ
جلل بلاحلنم أو غلري كللك ملن امللوارة
مطلق ًا ،سوا كاق ىلن ىلل ٍم
ال ّ
املتقدّ مة يف املقيم ىلشلر أيام إكا قصلر جل ً
بأق حنمه التتم.
ويصلح مل
مر ،ويبطلل يف السلفر مل العللم،
ّ
(مسألة :)3الصوم كالصال فيت ّ
اجللل باحلنم قصور ًا ال تقصري ًا ،ةوق اجللل بالشلرامط ،أو اجللل باملوضوع.
(مسألة :)4إكا ةخل وقت الفريضة وهو حلارض ملتمنِّن ملن إتياّنلا متامل ًا ،ومل
ِّ
يصل حتى سافر وجتاوز حدّ الرتخص؛ وج ىلليه القصلر ،ولو ةخل ىلليه الوقلت
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يصل حتى ةخل املنزل من الوطن أو ّ
وهو مسافر ،فلم ِّ
أتلم صلالته،
حملل امقاملة؛ َّ
فاملدار ىل حال األةا  ،ال حال تعل الوجو .
(مسألة :)5إكا فاتته الصال يف احلرض؛ قضلاها متامل ًا وللو يف حلال السلفر؛ وإكا
فاتته يف السفر قضاها قصلر ًا ولو يف حال احلرض ،فلو كاق حلارض ًا يف أول الوقلت،
ثم فاتته يف آخر الوقت؛ وج ْ
أق يراىللإ حلال فلوت الصلال
وسافر أو بالعنسّ ،
وهو آخر الوقت ،فيقيض يف األول قصلر ًا ويف ىلنسه متام ًا.
(مسألة :)6املشلور بني فقلا اممام ّية (قدّ س اهلل أ َارهلم) ّ
يتخلري
أق املسلافر
ّ
املنرملة ،وهلإ :املسلجد احللرام ،ومسلجد
بني القصلر والتتم يف األماكن األربعة َّ
النبإ
ّ

 ،ومسجد النوفة ،وحرم اممام املع َّظم أيب ىلبلد اهلل احلسلني

؛ وقلد

املشلور وهو التخيري  ،والتتم أفضل بسب ك لر األخبلار املاةحلة لله؛ ويف إحللاق
ا
إشنال ،واألقلو ىللدم امحللاق ،فيقصللر يف غلري
بلديت منة واملدينة بمسجدهيت

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

كه مج من املتقدمني إىل وجو القصلر؛ ولنل َّن الصلحيح هلو ملا كهل إليله

هذين املسجدين من سامر األماكن يف منة واملدينة ،ويف إحلاق بقيلة مشلاهد األمملة
الطاهرين صلوات اهلل ىلليلم أمجعني باملساجد األربعة باحلنم تأمل ونظر ،فال يرتك
االحتياط باجلم بني التقصري والتتم.
خيلري فيله
(مسألة :)7القدر املتي َّقن من حرم موالنا املع َّظم اممام احلسلني اللذي َّ
املسلمى بالروضلة
املؤمن بالصال قصلر ًا أو متاما هو :ما حلول الضللريح املقلدَّ س
َّ
املقدّ سة أو احلامر احلسينإ (ىل صاحبه آالف السالم والتحية) ،فيمتلد ملن طلرف
الرأس إىل الشباك املتصل بالرواق ،ومن طرف الرجلني إىل البا املتصل بلالرواق،
وال يرتك االحتياط بالتقصري يف الصحن والرواق.
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(مسألة :)8ال فرق يف األماكن األربعة املقدَّ سة بني أرضلا وسلطحلا واملواضل
املنخفضة أو املرتفعة منلا.
ّ
املصيل ةاخ ً
ال يف أماكن التخيلري وبعضله خارجل ًا،
(مسألة :)9إكا كاق بعض بدق
ال جيوز له التتم؛ ّ
ألق الظاهر من األةلة ةخول متام بدنه يف أماكن التخيلري ال بعلض
بدنه؛ وال بأس بالوقوف منتلى أحدها إكا كاق يتأخر حال الركوع والسجوة بحيلث
ينوق متام بدنه ةاخ ً
ال حاهلت.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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(مسألة :)10التخيري بني القصلر والتتم خاص بالصال  ،وأ ّما الصيام فللو غلري
جامز للمسافر بال ٍ
يصح منه الصيام ملا مل ِ
ينلو
فرق بني األماكن األربعة وغريها ،فال ّ
امقامة ىلشلر أ ّيام أو إكا بقإ مرت ّةة ًا ثالثني يوم ًا.
(مسألة :)11التخيري يف األماكن األربعة استمراري مطالق األةلة ،فللو شللرع
يف الصال بن ّية أحدمها جاز العدول إىل اآلخر ما مل يتجاوز ّ
حمل العدول ،بل ال بلأس
أق ينوي الصال من غري تعيني أحد األمرين من األول ْ -
ْ
وإق كاق األحوط تركله -
فأتم غفلة أو بالعنس ،فالظاهر الصحة.
بل لو نو القصلر ّ
خيتص باألةا  ،وال جيري يف القضا .
(مسألة :)12التخيري يف األماكن األربعة ّ
أق يقول ةبر ّ
(مسألة :)13يستح ّ للمسافر ْ
كل صال مقصلور " :سلبحاق اهلل،
مر ً .
واحلمد هلل ،وال إله َّإال اهلل ،واهلل أكرب" ثالثني ّ

املقصد السابع :صالة اآليات
وفيه فصول

صال اآليات ركعتاق ،وجي امتيلاق هبلا ىلنلد :كسلوف الشلمس ،وخسلوف
القمر ،ك ّلللت أو بعضللتْ ،
وإق مل حيصلل ملنلت
ا
خلوف ،وكلذا الزلزللة هلإ سلب ا
لوجو الصال مطلق ًا سوا حصل منلا اخلوف أو ال ،وجت صلال اآليلات ىلنلد

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الفصل األول :وقت صالة اآليات

ّ
ستوي ىلند غال الناس؛ كالريح السوةا واحلمرا والصفرا  ،وال ُّظلمة
كل خموف
ّ
الشديد  ،والصاىلقة ،والصيحة ْ -
صوت هامل كلت سلوف حيصلل قبلل
سم
ا
كأق ي َ
امللدي املوىلوة صلوات اهلل ىلليه  ،-والنار التلإ تظللر
خروج موالنا اممام بق َّية اهلل
ّ
الست  ،والرىلد الشديد ،وكذلك ّ
أرا؛ كاخلسف ،واهلدّ  ،وال اىلتبار
كل خموف
يف ّ
ّ
بغري املخوف من األمور املذكور  ،وال بخوف ناةر الناس؛ كت ال ىللرب باننسلاف
أحد النريين ببعض النواك الذي ال يظلر إال للوحدي من الناس ،وكذا ال ىلرب
باننساف بعض النواك ببعض إكا مل ينن خموف ًا للغال من الناس.
(مسألة :)1جت إقامة صال اآليات ىلند حدوم أسباهبا ىل ّ
كل من َّلف ،رج ً
ال
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ىلاق ً
ال كاق أم أن ى أم خن ىَّ ،إال احلامض والنفسا ؛ فيحرم ىلليلت أةاؤها ،واألحلوط
قضاؤها بعد الطلر والطلار  ،وهو ما كه إليه صاح العرو رْحله اهلل وال خيللو
من نظر ىلندنا أيض ًا ،واحلنم باالحتياط يف قضا احلامض والنفسا  ،إنَّت هلو يف غلري
الزلزلة ،وأما يف الزلزلة واهللد والصليحة ،فلاألحوط هللت أيضل ًا امتيلاق بالزلزللة
وقسيميلا من اهلد والصيحة أةا ً إىل آخر العملر ،كغريمهلا ملن املن َّلفلني اللذين مل
يصلوها لعذر أو ىلدمه ،وتبقى واجبة أةا ً إىل يوم املوت ،وبعده يلأيت هبلا و ُّيل امل ِّيلت
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

قضا ًا ىلنه.
خيتص الوجو بمن كاق يف بلد اآلية وحم ّللا وما يلح به اّا يشلرتك
(مسألةّ :)2
معه يف اخلوف ،ورؤية اآلية بحس النوع؛ وأ ّما إكا كانت البلد كبري جدّ ًا ىل نحو
اخلتص احلنلم
ال قصل الرؤية أو اخلوف منلا ىلند وقوع اآلية يف الطرف اآلخلر؛
ّ
بال ّطرف الذي وقعت فيه اآلية فقط.
ويسلتمر إىل
(مسألة :)3يبتدئ وقت صال النسوف من الّشوع يف االننساف،
ّ
متام االنجال ىل األقلو  ،فتجل املبلاةر إليللا ،بمعنلى ىللدم التلأخري إىل متلام
االنجال وتنوق أةا ً يف الوقت املذكور ،واألقلو ىللدم التلأخري ىللن الّشلوع يف
االنجال  ،ولو أخر ىلنه أتى هبا ال بنية األةا والقضا بل بنية القربة املطلقة ،ويلدرك
ٍ
حينئذ األةا  ،وإكا أةرك ّ
أقل ملن كللك أتلى
الفر بإةراك ركعة أو ةوّنا ،وينوي
تعر ٍ للةا والقضا .
بصال اآليات من غري ّ
هذا يف النسوفني؛ وأ ّما يف الزلزلة ونحوها من اآليات املخوفة كالصيحة واهللد
والصاىلقة؛ اا ال يتس وقتلا للصال  ،فلإ من كوات األسلبا ال األوقلات ،إك ال
بمجرة حصول اآلية ،فلإكا ىلصللى ومل يصل ّللا
وقت هلا ،فتج املباةر إىل الصال
ّ
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بقيت مع َّلقة يف ىلنقه إىل آخر العمر ،وكذا جي امتياق هبا إكا ىللم هبا ثم نسى ،وأملا

إكا مل يعلم هبا حتى مىض الزماق املتصل باآلية ،ففإ الوجلو بعلد العللم إشلنال،
لنن ال يرتك امحتياط بامتياق هبا ما ةام العمر ىل نحو الوجو الفوري.
(مسألة :)4لو مل يعلم بالنسوف حتى حصل االنجال  ،ومل ينن القرص حمرتقل ًا
ك ّله ،مل جي قضاؤها ،ولو احرتق القرص ك ّله ،ثم ىللم به فعليه القضلا  ،وإكا ىلللم
وأمهل ومل يص ّللا ولو نسليان ًا ،أو احرتق مجي القرص؛ وجل قضلاؤها ،وكلذا للو
أتى بصال اآليات يف وقتلا ،ثم اننشف فساةها فإنّه جي قضاؤها.
أي ملنلت
ختري يف تقلديم ّ
(مسألة :)5إكا اتف النسوف يف وقت الفريضة اليومية ّ
وإق ضلاق وقلتلت قلدّ م اليوم ّيلةْ ،
شا إكا كاق الوقت متسع ًا هلتْ ،
وإق ضلاق وقلت
أحدمها ةوق األخر ؛ قدّ م ما ضاق وقتلا منلت.
الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

*****
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الفصل الثاني :كيفية صالة اآليات

ٍ
كل منلت مخس ركوىلات ،ينتصل بعلد ّ
وهإ ركعتاق ،يف ٍّ
واحلد منللا،
كلل

وسجدتاق بعد االنتصا من الركوع اخلامس من ٍّ
كل ملنلت ،فينلوق املجملوع
فينرب لإلحرام
ىلّش ركوىلات ،وسجدتاق بعد اخلامس ،وسجدتاق بعد العارشّ ،
ثلم يركل  ،ثلم
مقارن ًا للنية كت يف سامر الصلوات ،ثم يقرأ احلمد وسور كاملةّ ،
يرف رأسه منتصب ًا فيقرأ احلمد وسور كاملة ،ثم يرك ويرف رأسه منتصب ًا فيقرأ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يتم مخس ركوىلات ،ثم ينتص بعلد الركلوع
احلمد وسور كاملة ،وهنذا حتى ّ
اخلامس ،وهيوي إىل السجوة ،فيسجد سجدتني ،ثم يقوم ويفعل كلت فعلل ّأوالً
يتشلد ويس ّلم.
ثم ّ
من مخس ركوىلات وسجدتنيّ ،
ولصال اآليات كيفية أخر ؛ وهإْ :
يفرق سور ً واحد ً ىلل الركوىللات
أق ّ
ثم يرف
ثم يرك ّ
اخلمس ،فيقرأ بعد الفاقة يف القيام بعض ًا من السور الواحد ّ ،
ثم يرك  ،وهنذا يصن حتى
رأسه ويقرأ بعض السور اآلخر من حيث قطعلاّ ،
يتم السور قبل الركوع اخلامس ،ثم يسجد ،ثم يقوم إىل الركعة ال انيلة ويصلن
ّ
ٍ
كت صن يف الركعة األوىل ،فينوق يف ّ
ركعة الفاقة مر م سور تا ّمة متفرقة
كل
ىلل الركوىلللات اخلمللس ،وجيللوز أق يللأيت بالركعللة األوىل ىلل النحللو األول،
ّ
أقل
وبالركعة ال انية ىل النحو ال اي ،كت جيوز ىلنسه ،وجيوز تفري السور ىل
من مخس ركوىلات ،إالّ أنّه معه جي ىلليه يف القيام الالح ْ
أق يبتلدئ بالفاقلة،
يتم السلور يف القيلام مل تشللرع لله
ثم يقرأ سور ً تا ّم ًة أو بعض السور  ،وإكا مل ّ
الفاقة يف الالح .
(مسألة :)1ىلند تفري السور ىل الركوىلات جي يف كل قيام ْ
أق يقرأ بعض ًا
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من سور ٍ ،بال فرق يف كلك بني ْ
أق تنلوق آيل ًة واحلد ً أو أك لر ،والقلول بعلدم
اشرتاط ْ
يصلح تبعليض آيلة ىلل
أق تنوق آية بتتملا ،فيه إشنال بل منل  ،فلال
ُّ
ال " قل " يف ركعة و" هو اهلل أحد " يف ركعة ،أو ْ
ركعاتْ ،
كأق يقرأ م ً
أق يلبعض
الرحيم
الرْحاق َّ
البسملة إىل جز ين ىل ركعتني ،فيقرأ " بسم اهلل " يف ركعة ،و " َّ
" يف ركعة أخر .
(مسألة :)2صال اآليات حنملا حنم الصال ال نامية وهلو اللبطالق حلال
ّ
الشك يف ىلدة ركعااا.
(مسألة :)3ركوىلات صال اآليات أركاق ،تبطل الصلال بزياةالا ونقصللا
ىلمد ًا أو سلو ًا.
السللو ّ
والشلك يف
واألجزا واألككار الواجبة واملندوبة ،كت جتري فيلا أحنلام ّ
املحل وبعد جتاوز ّ
ّ
املحل.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

الصال ما يعترب يف الصلوات اليومية ملن الشللرامط
(مسألة :)4يعترب يف هذه ّ

شك يف ىلدة ركعااا؛ بطلت كت يف الصال ال نامية ،وإكا ّ
(مسألة :)5لو ّ
شلك
يف ىلدة ركوىلااا بنى ىل األقلَّ ،إال إكا رجل إىل ّ
الشلك يف الركعلات ،كلت إكا
شك بني الركوع اخللامس والسلاةس؛ فتبطلل صلالته؛ ّ
ّ
ألق اخللامس هلو آخلر
الركعة األوىل ،والساةس أول ال انية ،فريج الشك إىل الشك يف الركعات.
(مســألة :)6ي بللت النسللوف أو الزلللزال أو غريمهللا مللن اآليللات بللالعلم
وبامطمئناق وشللاة العلدلني ،بلل شللاة ال قلة الواحلد ،وال ي بلت بإخبلار
الرصدي؛ أي :الفلنإ.
ّ
الصال بتعدّ ة أسباهبا وموجباالا ،فتجل الصلال يف
(مسألة :)7تتعدّ ة هذه ّ
ّ
كل مر قصل فيلا اهلز حتى ولو كلاق الفصلل بيلنلت قصلري ًا؛ واألحلوط مل
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التعدة التعيني ىلند اختالف السببني بحس النوع ،كت يف النسلوف والزللزال،
فينوي ما حدم أوالً ،ثم ما حدم ثاني ًا ،وهنذا ..بخالف صور االقاة بالنوع
ْ
وإق كاق أحوط أيض ًا.
كالزلزلتني؛ فال جي
(مســألة :)8األحللوط يف صللال اآليللات اجللللر بللالقرا حتللى يف كسللوف
الشمس.
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
382

الفصل الثالث :مستحبات صالة اآليات
األوىل :القنوت يف ّ
كل قيلامني بعلد القلرا وقبلل الركلوع ،فينلوق يف جمملوع
الركعتني مخس قنوتات ،وجيوز االجتزا بقنلوتني أحلدمها قبلل الركلوع اخللامس،
وال اي قبل الركوع العارش ،كت جيوز االقتصار ىل األخري منلت.
الثاين :التنبري قبل الركوع وبعده.

الثالث :السمعلة وهإ (سم اهلل ملَ ْن َْحِدَ ه) بعد رف الرأس من الركوع اخللامس
والعارش.
ويتحمل فيلا اممام القرا فقط ىلن املأمومني.
الرابع :اجلتىلة أةا ً وقضا ً ،
ّ
السادس :إكتل السور يف ّ
كل قيام.
السابعْ :
الست .
أق تقام قت ّ
الثامنْ :
أق تقام يف املساجد ،بل يف رحبلا.

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

اخلامس :التطويل فيلا خصوص ًا يف كسوف الشمس.

التاسع :قرا السور الطوال م ل يس والنور والروم والنلف ونحوها.
العارش :إكا فر قبل متام االنجال  ،جيلس يف مصلاله مشلتغ ً
ال باللدىلا واللذكر
والتوسل إىل متام االنجال أو يعيد الصال .
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املقصد الثامن :صالة القضاء واالستئجار
وفيه فصول

الفصل األول :أحكام القضاء
الصلوات اليومية املفروضة إكا تركلا املن َّلف يف وقتلا ىلمد ًا أو سللو ًا ،جلل ً
ال أو
نسليان ًا ،للنوم املستوىل للوقت أو لغري كلك من األسبا ؛ جيل قضلاؤها خلارج
يت هبا فاسد ً لفقد جز ٍ أو شلرط ،وال جي قضلا ملا
الوقت ،وكذلك الصلوات املأ ّ
الصبإ حال صباه ،أو املغمى ىلليه حلال إغتمله ،إكا مل
تركه املجنوق حال جنونه ،أو ّ
ينن إغتؤه بفعله ،أو النافر األصليل حلال كفلره ،وكلذلك احللامض والنفسلا إكا
استوىل حيضلا أو نفاسلا متام الوقت؛ وأ ّما املرتدّ فيج ىلليه قضا ما فاتله حلال
االرتداة من ىلباةته بعد توبته ،واألحوط يف املغملى ىلليله القضلا إكا كلاق امغلت
بفعله ىل وجه املعصية ،وأما إكا مل ينن بفعله فال قضا ىلليه يف أك ر من ثالثة أيلام،
فيت لو استمر امغت أك ر من ثالثة ،فيقيض ال الثة ،واألحوط القضا مطلقل ًا حتلى
ولو استمر شلر ًا أو أك ر كت حيصل ىلند من يستغرق إغلتؤه شللور ًا أو سلنني؛ كلت
جي القضا ىل السلنراق ملن غلري َف ْلر ٍق بلني االختيلاري  -كملن رش اخلملر
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باختياره  -وغريه كمن أكره ىل رش اخلمر ،وال فرق بلني حاللله  -كملن رش
ةوا ًا فأسنره  -وحرامه  -كمن رش اخلمر.
(مسألة :)1جي قضا غري اليومية من الفرامض  -ىلدا العيدين  -حتّلى النافللة
معني.
املنذور يف وقت ّ
(مسالة :)2احلامض إكا طلرت أثنلا الوقلت؛ وجل ىلليللا األةا ْ
إق أةركلت
مقدار ركعة من الوقت م الشلرامط املعترب  ،فإكا تركتلا وج قضاؤها؛ ويعتلرب يف
وجو القضا إكا حاضت أو نفسلت أثنلا الوقلت مضلل ّإ مقلدار يسل الصلال
والطلار  ،وإكا بلغ الصبإ أو أفاق املغمى ىلليه أو املجنوق؛ وج ىللليلم األةا ْ
إق
أةركوا ركع ًة من الوقت ،فإكا تركوا الصال ؛ وج ىلليلم قضاؤها.
مر يف أحنام صال املسافر.
والسفر ،كت ّ
احلرض ّ
(مسألة :)4إكا فاتته الفريضة يف أملاكن التخيلري؛ وجل قضلاؤها قصللر ًا ،وإكا

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

(مسألة :)3يسو امتياق بصال القضا يف ّ
كلل وقلت ملن الليلل والنللار ،ويف

كانت الفامتة اّا جي فيلا اجلم بني القصلر والتتم احتياط ًا قضاها كذلك أيض ًا.
(مسألة :)5ال يعترب الرتتي يف قضا الفواملت يوميل ًة كانلت أو غريهلا كصلال
اآليات ،فلو كانت لديه فوامت يومية كيومني م ً
ال ،فال جي أق ينلوي القضلا ىللن
اليوم األول ثم اليوم ال اي بالرتتيل  ،بلل يقضللإ ملا ىلليله ملن املجملوع ،وجلاز
ألجريين أق يقضيا ىلن مي ٍ
ت ةفع ًة واحد  ،فيقيض واحدا يوم ًا أو سن ًة ،ويقيضل آخلر
ِّ
يوم ًا أو سنة ،فال ترتي يف األيام ،وإق وج الرتتي يف نفس الفرامض كلت سلوف
يأيت ،وكذا ال ترتي بني اليوم َّيلة وأخلر آياتيلة ،فيجلوز أق يقلدِّ م أهيلت شلا ىلل
األخر  ،ولو كاق ىلليه قضا كسلوف وخسلوف ،جيلوز تقلديم أهيلت شلا  .نعلم،
ٍ
الفريضة اليومية املرتّبة أص ً
واحلد جيل رىلايلة
ال كلالظلرين والعشلا ين ملن يلو ٍم
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الرتتي فيلا فقط ،فيقيض الظلرين قبلل العشلا ين ،ويقلدّ م الظللر ىلل العصللر،
واملغر ىل العشا .
(مسألة :)6إكا ىللم ّ
صلبح ومغلر
الصللوات اخلملس ،ينفيله
أق ىلليه إحد
ا
ّ
ورباىل ّية واحد بقصد ما يف الذ ّمة خمري ًا بني اجلللر وامخفلات يف الرباىليلة ،هلذا يف
املن ّلف احلارض؛ وأ ّما املسافر فيأيت باملغر وثنامية بقصلد ملا يف الذملة ملر َّةة بلني
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الظلر والعرص والعشا والصلبح ،وإكا مل يعللم أنّله كلاق مسلافر ًا أو حلارض ًا؛ أتلى
باملغر وثنامية مر ّةة ٍ بني األرب املتقدمة ،ورباىليلة ملر ّةة ٍ بلني الظللرين والعشلا
خمري ًا بني اجلللر وامخفلات يف الصللوات امللر ّةة  ،وإكا ىلللم ّ
أق ىلليله اثنتلني ملن
الصلوات اخلمس من يوم واحد مر ّةةتني بني الصلوات اخلمس؛ وج ىلليه أربل
صلوات :صبح ،ومغر  ،ورباىليتاق ،وإكا كاق مسافر ًا كفتْه ثالم صلوات :ثناميلة
مر ّةة بني الصبح والظلر والعرص ،ومغر  ،ثم ثنامية ملر ّةة بلني الظللر والعرصل
والعشا ْ ،
وإق مل يعلم أنّه كاق مسافر ًا أو حارض ًا؛ وجل االتيلاق بخملس صللوات
ثنامية :مر ّةة بني الصبح والظلر والعرصل ،ورباىليلة ملر ّةة بلني الظللر والعصللر
ومغر  ،وثنامية أخر مر ّةة بني الظللر والعرصل والعشلا  ،ورباىليلة ملرةة بلني
العرص والعشا ؛ وإكا ىللم أق ىلليه ثالثة من اخلمس ،وج ىلليه امتيلاق بلاخلمس
ىل الرتتي  ،وكذا إكا ىللم أق ىلليه أربعة من اخلمس ،وج ىلليه امتياق بلاخلمس
ىل الرتتي .
(مسألة :)7ال جي الفور يف القضا ؛ بل هو موس ملا ةام العملر ،شللرط ْ
أق ال
ينجر إىل املساحمة يف أةا التنليف والتلاوق يف تفريغ الذمة ،وجيوز ملن ىلليله القضلا
امتياق بنوافل الفرامض بل مطل النوافل.
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(مسألة :)8جيوز لذوي األىلذار البدار يف القضا ىلند احتتل بقا العلذر وىللدم

ارتفاىله بعد كلك ،فض ً
ىلت إكا ىللم ببقامه وىلدم ارتفاىله ،لنن إكا ارتف العذر بعلد
ال ّ
القضا  ،وجبت امىلاة إكا كاق اخللل يف األركلاق؛ وإكا ىلللم بارتفلاع العلذر بعلد
كلك؛ وج ىلليه االنتظار.
ٍ
(مسألة :)9إكا كانت ىلليه فوامت ،وأراة ْ
جملس واحلد؛ أ ّكق وأقلام
أق يقضيلا يف
للوىل ،واقترص ىل امقامة يف غريها.
(مسألة :)10يستح قضا النوافل والروات  ،ويستح التصلدّ ق مللن ىلجلز
ىلن قضاملا بمدٍّ من الطعام (املدّ ثالثة أرباع النيلو تقريب ًا) ىلن ّ
كلل ركعتلنيْ ،
وإق مل
يتمنّن فعن ّ
كل أرب ركعات بمدّ ْ ،
وإق مل يتمنّن فمدّ لنوافلل الليلل ،وملدّ لنوافلل
النلار.
أم مؤةي ًا ،وال يشرتط يف كلك اقاة صال اممام واملأموم.
(مسألة :)12إكا ّ
شك يف فوات فريضة أو فرامض ،مل جيل قضلاؤها؛ وإكا ىلللم

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

(مسألة :)11جيوز بل يستح امتياق بالقضا مجاىلة ،سوا كاق امملام قاضلي ًا

بالفوت ،وتر ّةة بني ّ
األقل واألك ر؛ األقو البنا ىل األك ر تفريغ ًا الشلتغال الذملة
بطريف املجمل املرةة.
(مسألة :)13إكا احتمل اشتغال كمته بفامتة أو فوامت؛ يستح له قصيل الفرا
ال فيلاْ ،
بإتياّنا احتياط ًا ،وكذلك لو احتمل خل ً
وإق ىللم بإتياّنا.
(مسألة :)14ال جتوز االستنابة يف قضا الفوامت ملا ةام حيل ًاْ ،
وإق كلاق ىللاجز ًا
ىلن إتياّنا.
*****
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الفصل الثاني :قضاء الوليّ ما فات عن امليت
جي ىل و ّيل امليت ،وهو الولد َّ
الذكَر األكرب ،حال موت والده ،قضا ملا فلات
والصيام ملر
كالصال
ّ
والده من الفرامض ّ

أو نحوه من األىلذار ،بل ملا فاتله ملن

ةوق ىلذر شلرىل ّإ ىل األقو  ،متنّن من قضاملا أم ال ،وال جي ىل الو ّيل قضا ما
فات ىلن امليت بإجار ونحوها؛ وهل جي القضا ىللن والدتله؟ قلوالق؛ األقلو
الوجو .
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

خيتص بت إكا كاق مستحق ًا للإلرم ملن
(مسألة :)1وجو القضا ىل الو ّيل ال ّ
ٍ
بقتلل أو ٍّ
رق أو ارتلداة،
امليت ،فلو واج ىلليه وللو كلاق انوىلل ًا ملن امرم منله
وكذلك جي القضا ىلنه ْ
وإق كاق حال موته صبي ًا أو جمنون ًا ىلندما يبلغ أو يعقل.
(مسألة :)2إكا مات الولد األكرب بعد موت والده؛ ال جي القضا ىل غريه ملن
إخوته األكرب فاألكرب.
شلخص آخلر
ربع
ا
(مسألة :)3يسقط وجلو القضلا ىللن الوللد األكلرب إكا تل ّ
بالقضا ىلن امليت ،أو اسلتأجره اللو ُّيل  -أي الوللد األكلرب  -ملن مالله اخللاص أو
ٍ
آخر ،وتفر كمة امليت بفعل األجلري ،وال
استأجره
الويص من مال امليت أو من مال َ
ُّ
ٍ
بمحرز آخر ،وإ َّال مل يسقط ىلن الو ّيل.
بدّ من االطمئناق بامتياق أو إحرازه
(مسألة :)4إنّت جي ىل الو ّيل قضا ما يعلم فواته ىلن امل ّيلت ،وأ ّملا إكا ّ
شلك يف
ّ
وشك يف مقلداره امللر ّةة بلني األقلل
الفوات مل جي القضا ىلنه؛ وإكا ىللم بالفوات
أق ىل امليت فوامت ومل ِ
واألك ر ،اقترص ىل األك ر ىل األقو ؛ وإكا ىللم ّ
يلدر ّأّنلا
فاتته ٍ
لعذر أو لغري ىلذر؛ وج القضا ىلنه ىل األقو .

الصلال حسل حالله ،ومل
(مسألة :)5إكا مات بعد ةخول الوقت بمقلدار أةا ّ
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ِّ
يصل؛ وج قضاؤها ىل الو ّيل.
يوجد أكرب منله سلنّ ًا ملن بلني أوالة امليلتْ ،
وإق
(مسألة :)6املراة باألكرب َمن ال َ

و ِجدَ َمن هو أسب منه بلوغ ًا أو أسب انعقاة ًا للنطفة ،فاملدار يف األكربية ىلل التوللد
ال ىل انعقاة النطفة ،فلو كاق أحد الوللدين أسلب انعقلاة ًا واآلخلر أسلب توللد ًا،
فالويل هو ال اي ،ففإ التوأمني ،األكرب هو أوهلت تولد ًا.
ْ
(مسألة :)7ال جي الفور يف القضا ىلن امليت .نعم ،جيل
أق ال يصلل إىل حلدِّ
اممهال.
*****
الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ
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الفصل الثالث :صالة االستئجار
ال تشلرع النيابة ىلن الغري يف الواجبات ،ىلجز ىلنلا املن َّللف أم مل يعجلز ،سلو
احلج إكا كاق الفرة مستطيع ًا وغري قاةر ىلل املبلارش  ،ومل حرملة النيابلة ال جيلوز
ّ
االستئجار ىلليلا شلرىل ًا؛ وتشلرع يف املندوبات؛ بل تستح النيابة ىلن األحيا كلت
النبإ وقبور أهل بيتله الطيبلني الطلاهرين
يف ّ
احلج املندو  ،وزيار قرب ّ

 ،بلل يف

مجي املستحبات أيض ًا.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ربع ىلن األموات يف قضا الواجبات واملستحبات ،كت جيلوز
(مسألة :)1جيوز الت ّ
إهدا ثوا العمل إىل األحيا واألموات ،وقد ورة ّ
أق كلك يوج زيلاة ال لوا
للعامل.
(مسألة :)2جيوز االستئجار للعباةات ىللن األملوات صلال ً كانلت أم غريهلا،
وتفر ك ّمتلم بفعل األجري ،وص ّي ًا كاق املستأجر أو ول ّي ًا أو وارث ًا أو أجنبي ًا.
(مسألة :)3يعترب يف األجري العقل واميتق؛ بل البلو ىل األقو  ،كت يعتلرب ْ
أق
ٍ
يصح منه العمل ،كت يعترب تعيني املنلو ىلنله
ينوق ىلارف ًا بأحنام القضا ىل وجه ّ
ولو ىل سبيل اممجال كصاح املال يف امجار أو َمن أىلطإ ىلنه امللال ونحومهلا،
املتوجه إليه ،ويرتتّل ىلليله فلرا
وينوي بعمله امتياق بت يف كمة امليت امت االً للمر
ّ
كمة امليت ىلن كلك الواج .
(مســألة :)4كوو األىلللذار الللذين ال تنللوق صللالام واجللد ً لللتتم األجللزا
واملتيمم ونحلوهمْ ،
وإق
والشلرامط اختيار ًا كالعاجز ىلن القيام واملسلوس واملبطوق
ّ
ِ
ومسقط ًة للقضلا وامىللاة يف ح ّقللم ،غلري ّ
أق ىلملللم ل
كانت صالام صحيح ًة
لعدم اشتتله ىل متام األجزا والشلرامط املعترب حال امختيار ل ال ينفإ ىلن ىلملل
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ّ
ربع وال يف االسلتئجار ،فلال جيلوز اسلتئجارهم َّإال ْ
يتعلذر
أق
املنو ىلنه ،ال يف التل ّ
غريهم.
(مسألة :)5إكا طرأ العجز ىل األجري ،انتظر َ
زماق القدر والتمنّن ملن العملل،
وإكا ضاق انفسخت امجار .
(مسألة :)6جيوز استئجار الرجل ىلن املرأ وبالعنس ،ويعملل األجلري بأحنلام
ّ
والسلو حس تقليده أو اجتلاةه ىلند إطالق امجلار  ،وأ ّملا إكا اشلرتط يف
الشك ّ
شلخص َّ ٍ
ٍ
امجار ْ
الصال  -م ً
معلني؛ وجل العملل
ال  -مطابق ًة لفتلو
أق تنوق ّ
بالشلرط ،ويف امخفات وامجلار يراىلإ حال األجري ةوق امليت.
(مسألة :)7ال جيوز للجري ْ
أق يستأجر غلريه للعملل إكا كانلت امجلار مق َّيلد
أق يستأجره ّ
كانت امجار مط َلقة .نعم ،ال جيوز ْ
بأقل من األجلر يف إجلار نفسله،
َّإال إكا أتى ببعض العمل وبقإ بعضه اآلخر ،أو كاق االستئجار بغري جنس األجر .
(مسألة :)8إكا ىلينت مدّ العمل لعمل األجري يف امجلار  ،ومل ِ
يلأت بالعملل يف
ّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ربع بالعمل ىلنه يف مفرو
باملبارش  ،كت ال جيوز لغريه الت ّ

املسلألة ،وجيلوز كللك إكا

تلك املدّ ؛ مل يستح ّ أجر ً ىل امتياق به خارج املدّ املع َّينةْ ،
وإق برملت كملة امليلت
بذلكَّ ،إال ْ
أق يأكق له الو ُّيل بذلك.
يعني كيفية العمل من حيث اشلتتله ىلل املسلتحبات؛ وجل
(مسألة :)9إكا مل ّ
ىلني بعض املندوبات  -مل ً
ال  -وجل امتيلاق
امتياق به ىل النحو املتعارف ،وإكا ّ
به ،وإكا نسليه األجري ومل ِ
يأت به؛ نقص من األجر بنسبته.
(مسألة :)10إكا ظلر بعد العمل بطلالق امجلار ؛ جلاز للجلري مطالبلة أجلر
امل ل ،وكذلك احلال إكا فسخت امجار بخيار من غبن أو شلرط ونحومها.
(مسألة :)11إكا تر ّةة العمل املستأجر ىلليه بلني املتبلاينني؛ وجل اجلمل بيلنلت
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لالحتياط ،وإكا ةار بني ّ
األقل واألك ر؛ فاألقو البنلا ىلل األك لر ،إبلرا ًا للذملة.
أق يأيت بالعمل املستأجر ىلليه؛ بطللت امجلار ْ
(مسألة :)12لو مات األجري قبل ْ
إق
كانت املبارش مشلروطة يف امجار  ،ومل يفصل بني امجار وموته زم ان يتمنّن فيله
من امتياق بالعمل ،وإكا مل تنن املبارش مشلروط ًة؛ بقيلت امجلار ىلل صلحتلا،
ووج ىل الوارم االستئجار من تركة امليت ،وإكا مل ينلن لله تركلة؛ بقيلت ك ّملة
امليت مشغول ًة بالعمل أو املال.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)13األقو كفاية الوثاقة يف األجري ،فإكا أخرب بتأةية الصال ؛ صدِّ َق يف
إخباره ،وال يتوقف قبول قوله ىل ىلدالتهْ ،
وإق كاق اشرتاط العدالة يف األجلري هلو
األحوط.
(مسألة :)14جت املباةر إىل القضا ىلندما تظلر أمارات املوت ىلل َمل ْن فاتتله
الصال أو الصيام؛ وىل تقدير ىلدم متنّنه من قضاملت جي ْ
أق يويص باستئجار َملن
الويص إخراجلت من ال لث إكا كاق له تركة ،وأ ّما
والصال  ،وىل
يقيض ىلنه الصوم ّ
ّ
الويص وال ىل الورثة القيام بقضلاملت
إكا أوىص هبت ومل ينن له تركة؛ فال جي ىل
ّ
مبارش ً أو باالستئجار من ماهلم؛ نعم ،ىل الولد األكرب قضلا ملا فاتله باملبلارش أو
ِ
باالستئجار من مالهْ ،
احلج والواجبلات املاليلة
وإق مل
يوص به امل ِّيت ،وهذا بخالف ّ
كالزكا واخلمس والن ّفارات واملظامل وغريها ،إك جي إخراجلا من أصل املال إكا مل
ِ
وىص هبا أم ال.
يف هبا ال لث ،أو ّ
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املقصد التاسع :صالةُ اجلُمُعة
الصبح ،ومتتلاز ىلنللا بخطبتلني
صال اجلمعة ركعتاق ،يأيت هبت املن َّلف كفريضة ّ
قبللت ىل ما سيأيت تفصيله ْ
إق شا اهلل تعاىل ،وفيلا قنوتاق مستحباق :أحلدمها قبلل
حممد امملام بق َّيلة اهلل
(مسألة :)1حيرم إقامة صال اجلمعة يف ىلرص غيبة قامم آل َّ
خلاص هبلم
ىلجل اهلل تعاىل فرجه الشلريف) ىل األقو  ،باىلتبارها حل
ا
األىلظم ( َّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

ركوع الركعة األوىل ،وثانيلت بعد ركوع ال انية.

صلوات اهلل ىلليلم أمجعني وهلو القلدر املتليقن ملن ظلواهر األةللةّ ،
وةل اممجلاع
القطعإ ىل اشرتاطلا باملعصوم

أو َملن نصلبه امملام

يف وقلت حضلوره

يعرب ىلنه بالنام اخلاص ،ومل ي بت بدليل معترب َّأّنا واجبة يف ىلرصل
املبارك ،وهو ما َّ
فصلنا كلك يف تعليقتنلا ىلل العلرو اللوثقى ملن
الغيبة ،بل األةلة تنلى ىلنلا ،وقد َّ
بحوم اخلارج ،فدىلو وجوهبا العينإ أو التخيريي يف زملن الغيبلة ىلل صلاحبلا
(آالف الصلوات الزاكيات) اىلتتة ًا ىل جممالت ومتشاهبات ،فيه جمازفة ىلظيمة.
وباجلملة :األصل يف صال اجلمعلة َّاّنلا مشللروطة بلإكق امملام العلاةل وهلو
املعصوم

 ،فإكا انتفى الشلرط وهو  -إكنه الشلريف – فسوف ينتفلإ املشللروط

ا
خمدوش من أصله ،البتنامله ىلل
وهو  -صال اجلمعة  ،-وةىلو وجوة إكق ىلام،
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احتتالت هإ أقر إىل القياس واالستحساق منلا إىل الدليل والربهاق.
ويشرتط يف وجوهبا أمور:
األول :حضور اممام العاةل وهو املعصوم
ّ

أو من يأمره امملام

بلذلك

مؤقت بيوم ظلور موالنلا
يسمى بالنام اخلاص ،وهو
ا
من قا ٍ أو حاكم ،وهو ما َّ
اممام املع َّظم صاح األمر والزماق صلوات اهلل ىلليله وآبامله الطيبلني الطلاهرين،
وال ىلالقة للنيابة العامة يف تويل صال اجلمعة ،وةىلو وجوة نام خاص يف زماننا
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

حمض ىلل إمامنلا املع َّظلم
هذا  -وهو ما يطلقوق ىلليه إسم الو ّيل الفقيه  -هإ افرتا ا ا
احلجة بن احلسن
َّ

 ،وخترج بصاحبلا من اميتق.

ّ
األقلل أحلدهم امملام،
الثاين :العدة وهو مخسة أشلخاص ،وقيلل سلبعة ىلل
الصلال  ،فلال تنعقلد بامملام وحلده ابتلدا ًا ال
والعدة اللواقعإ شللرط يف إنعقلاة ّ
انفضلوا يف أثنلا اخلطبلة أو بعلدها قبلل التلل ُّبس بالصلال  ،سللقط
اسلتمرار ًا ،فللو ّ
الوجو  ،وإق ةخلوا يف الصال ولو بالتنبري ،وج اممتام ولو مل يب َ إال واحدا .
ّ
الثالثْ :
أقلل ملن فرسلخ
أق ال تنوق املسافة بينلا وبني صال اجلمعة األخلر
(مخس كيلومرتات) فلو اجتمعت مجعة أخر ةوق احلدّ امللذكور بطلتلا معل ًا ،إالّ ْ
أق
فتصح السابقة فقط.
تنوق إحدامها سابقة ىل األخر ،
ّ
ظل ّ
أق يصري ّ
الرابع :ةخول الوقت وهو زوال الشمس إىل ْ
كل َش م له.
تصح صال اجلمعة فراة أي أق يصلليلا امملام أو نامبله
اخلامس :اجلتىلة ،فال ّ
لوحده.
السادس :اخلطبتاق ،ووقتلت زوال الشمس ال قبله ،وقيلل قبلل اللزوال ،وجيل
تقديملت ىل الصال  ،فلو ىلنس بطللت ،وجيل يف ِّ
كلل واحلد ملنلت احلملد هلل،
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ويتعني هذه اللفظة ،والصال ىل رسول اهلل وآله الطاهرين

 ،والوىلظ ،وقلرا

سور خفيفة ،وقيل :جيزي ولو آية واحد اا يتم هبا فاملداا ،ثلم جيللس قللي ً
ال ،ثلم
ّ
النبإ وآله وىلل أمملة املسللمني
ويصيل ىل
يقوم لل انية ،فيحمد اهلل
ّ

ويسلتغفر

للمؤمنني واملؤمناتْ ،
وأق ينوق اخلطي هو اممام ،ويشرتط يف القدر الواج من
وأق ي ِ
اخلطبتني العربية ةوق الزامد ىلليهْ ،
بعضللم،
سم َ امملام امللأمومني ك َّلللم أو َ
وبعد امنتلا من اخلطبتني يشلرع يف الصال .
(مسألة :)1ال جي احلضور ىل املرأ  ،وال ىلل العبلد ،وال ىلل امللريض ،وال
ىل املسافر ،وال ىل النبلري ،وال ىلل األىلملى ،وال ىلل َملن يف حضلوره مشل ّقة
وح َرج.
َ
(مسألة :)2ال جي احلضور ىل َمن فصل بينه وبنإ املناق الذي تقام فيه اجلمعة
(مسألة :)3ال جيوز التن ّلم أثنا اشتغال اممام
وجبت للتقيلة ،وامللراة ملن
حضور صال ِ اجلمعة؛
(مسألة :)4إكا اقتضت التق ّية
ْ
َ
أو نامبه اخلاص باخلطبة.

لصالة ]...
 [ ...كتاب ا ّ

أزيد من فرسخني.

التقية هنا :اخلوف من القتل أو الضللرر الشلديد يف حلال ىللدم احلضلور معللم يف
الصال  ،وإال فت نراه اليوم من الزحف نحو مجعة ومجاىلة املخالفني من ةوق مراىللا
ألحنام التق َّية بل ملجرة الوحد واملداهنة ،هو تالىل بالدين وشعامره.
******
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خامتة :في بعض الصلوات املستحبة
الصلال  ،وصلال الغفيللة،
مر يف ّأول ّ
وهإ ك ري جدّ ًا؛ منلا :النوافل اليومية كت ّ
وصال جعفر ،وصال العيدين ،وصال ّأول الشلر ،وصال الليلل وهلإ أفضلللا،
وصال احلاجات.
األولى :صالة الغفيلة

هإ ركعتاق بعد صال املغر  ،وقبل صال العشا  ،يقرأ فيلا بعلد احلملد يف
َاضـبا َف َظـن َأن َّلـن َّن ْق ِ
ون إِذ َّذهـب مغ ِ
الركعة األوىل اآلية الشلريفةَ  :و َذا الن ِ
ـد َر
َّ
َ َ
ِ
ِ
ع َلي ِه َفنَادى ِيف الظلام ِ
نـت سـ ْب َحان َ
ي،
ت َأن َّال إِ َلـ َه إِ َّال َأ َ
ـن ال َّظـامل َ
َك إِ ِّين كنـت م َ
َ
َ ْ
َ
ِِ
كن ِ
است ََج ْبنَا َله َون ََّج ْينَاه ِم َن ا ْلغ َِّم َوك ََذلِ َ
ي ،ويف الركعلة ال انيلة يقلرأ
نجي املْ ْؤمن َ
َف ْ
ِ
ِ
بعد احلمد اآلية املباركةَ  :و ِعندَ ه َم َفاتِح ا ْل َغ ْي ِ
رب
ب الَ َي ْع َلم َها إالَّ ه َو َو َي ْع َلم َما يف ا ْل َ ِّ
وا ْلبح ِر وما تَسقط ِمن ور َق ٍة إِالَّ يع َلمها والَ حب ٍة ِيف ظلام ِ
ض َوالَ َر ْط ٍ
ت األَ ْر ِ
ب َوالَ
َ ْ َ َ َ َّ
ََ
َ َ ْ ََ ْ
َ
اب مبِ ٍ
س إِالَّ ِيف كِ َت ٍ
َيابِ ٍ
الللم إي أسلألك بمفلاتح الغيل
ي ،ثم يقنت ويقولّ " :
التإ ال يعلملا إالّ أنت ْ
أق ّ
حمم ٍد" ،ويذكر حاجته ،ثم يقول:
تصيل ىل
حممد وآل ّ
ّ

()1

( )1قرئ ":نقدر" بقراءة أخرى نقدِّ ر بضم النون وفتح القاف وتشديد الدال وفتحها هكذا"ن َقدِّ ر" وعناه التضييق عليه باملعيشة.

فأسألك بح ّ حمم ٍ
َ
لد
أنت و ُّيل نعمتإ ،والقاةر ىل طلِبتإ ،تعلم حاجتإ،
الللم َ
ّ
" ّ
ملّا قضيتلا يل".

حممد
وآل ّ

(مسألة :)1ال مان من احتسا صال الغفيلة ملن نافللة املغلر وامتيلاق هبلا
بقصد النافلة.
الثانية :صالة جعفر بن أبي طالب

:

وهإ ملن املنلدوبات األكيلد  ،واملشللورات بلني السلنّة والشليعة ،واّلا حبلاه
النّبإ

ىلمه حني قدومه من سفره ح َّب ًا وكرامل ًة لله ،ويف روايلة معتلرب ّ
أق
البن ّ

النبإ

َ
أمنحلك ،أال
قال جلعفر حني قدومه من احلبشلة يلوم فلتح خيلرب" :أال

أنت صنعته يف ّ
وفضة ،فأرشف الناس لذلك ،فقال له" :إي أىلطيك شيئ ًا ْ
كل يوم
إق َ
ّ
فإق صنعته بني يومني غفر اهلل لك ما بينلت ،أو ّ
لك من الدنيا وما فيلاْ ،
كاق خري ًا َ
كلل
كل شلر ،أو ّ
مجعة ،أو ّ
كل سنة ،غفر َ
لك ما بينلت".

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

أىلطيك ،أال أحبوك؟ " ،فقال" :ب يا رسلول اهلل" ،فظل ّن النلاس أنّله يعطيله كهبل ًا

وأفضل أوقااا يوم اجلمعة حني ارتفاع الشلمس ،وجيلوز احتسلاهبا ملن نوافلل
الليل أو النلار ،فتحس له من نوافله ،وقس لله ملن صلال جعفلر ،كلأق ينلوي
بصال جعفر نافلة املغر م ً
ال.
وهإ أرب ركعات بتسلليمني ،يقلرأ يف ّ
ثلم يقلول:
كلل ركعلة احلملد وسلور ّ ،
ملر  ،ويقوهللا يف
"سبحاق اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إالّ اهلل ،واهلل أكرب" مخس ىلشللر ّ
الركوع ىلّش مرات .وبعد رف الرأس منله ىلّشل ملرات ،وكلذا يف السلجد األوىل
وبعد رف الرأس منلا ،ويف السجد ال انية ،وبعد رفل اللرأس منللا يقوهللا ىلشللر
مرات ،فينوق جمموىللا يف ّ
ملر  ،وجمموىلللا يف الركعلات
كل ركعة مخس ًة وسلبعني ّ
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األرب ثالثتمة تسبيحة؛ والظاهر ىلدم امكتفا هبا ىلن ككر الركوع والسجوة ،وهلو
الذي يقتضيه االحتياط ،وال يتعني فيلا سور خمصوصة ،لنن األفضلل ْ
أق يقلرأ يف
عاد ِ
ت ،ويف ال انية وا ْل ِ
الركعة األوىل إِذا ز ْل ِز َل ِ
جـاء ن َْرـ
يات ،ويف ال ال لة إِذا
َ
َ
اهللِ ،ويف الرابعة ق ْ ه َو اهلل َأ َحدٌ .

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مســألة :)2يسللتح ْ
أق يقللول يف السللجد ال انيللة مللن الركعللة الرابعللة بعللد
ٍ
وتنلرم بله ،يلا ملن ال
باملجلد
ف
العز
والوقار ،يا َمن تع ّط َ
التسبيحات" :يا من َلبس َّ
ّ
َ
ينبغإ التسبيح إالّ له ،يا من أحىص َّ
كل َش ىللمه ،يا كا النعملة والطلول ،يلا كا املل ّن
العز من ىلرشك ،ومنتلى الرْحة ملن
والفضل ،يا كا القدر والنرم ،أسألك بمعاقد ّ
كتابك ،وباسمك األىلظلم األىلل  ،وكلتتلك التاملاتْ ،
ّ
حمملد وآل
تصليل ىلل
أق
ّ
حممدْ ،
وأق تفعل يب كذا وكذا" ،ويذكر حاجته.
ّ
كت ينبغإ ْ
أق يدىلو بعد الفرا من الصال بت رواه الشليخ الطلويس والسليد ابلن
طاووس ىلن املفضل بن ىلمر ،قلال :رأيلت امملام أبلا ىلبلد اهلل

ّ
يصليل صلال َ

جعفر ،ورف يديه وةىلا هبذا الدّ ىلا ( " :يلا ر ّ يلا ر ّ ) حتلى ينقطل اللنفس( ،يلا
رباه ..يا ر ّباه )..حتى ينقط النفس( ،ر ِّ  ..ر ِّ  )..حتى ينقط النفس( ،يا اهلل ..يلا
اهلل )..حتى ينقط النفس( ،يا رحيم ..يا رحيم )..حتى ينقط النفس( ،يا رْحلاق..
مرات( ،يا أرحم الراْحني) حتى ينقط النفس" ،ثم قلال" :اللللم
يا رْحاق )..سب ّ
ّإي أفتتح بحمدك ،وأنط بال نا ىلليك ،وأجمّدك ،وال غاية ملجلدك ،وأثنلإ ىلليلك،
و َمن يبلغ غاية ثنامك وأمد جمدك ،وأنَّى خلليقتك كنْ َه معرفة جمدك ،وأي زمن مل تنن
ىللواة ًا ىلل امللذنبني بحلملك ،خت ّللف سلناق
ادوح ًا بفضلك ،موصوف ًا بمجدكّ ،
ىللواة ًا
أرضك ىللن طاىلتلك،
َ
فننلت ىللليلم ىلطوفل ًا بجلوةك ،جلواة ًا بفضللكّ ،
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َ
مفضلل إكا
بنرمك ،يا ال إله إالّ َ
أنت املنّاق كو اجلالل وامكلرام" ،ثلم قلال يل" :يلا ّ

ملمة ّ
الصلال  ،واةع هبلذا اللدىلا  ،واسلأل حاجتَلك
فصل هلذه ّ
كانت لك حاجة ّ
يقضيلا ْ
إق شا اهلل وبه ال قة".
ّ
(مسألة :)3لو سلا ىلن بعض التسبيحات يف حم ّللاْ ،
املحلال
فإق تذكّرها يف بعض
املحل ،مضاف ًا إىل وظيفة كلك ّ
األخر قضاها يف كلك ّ
املحل ،فلإكا نسللإ تسلبيحات
الركوع ،وتذكرها بعد رف الرأس منله سل ّبح ىلشللرين تسلبيحة ،وهنلذا يف بلاقإ
املحالْ ،
الصال .
الصال قضاها بعد ّ
وإق مل يتذكّر إالّ بعد ّ
الثالثة :صالة العيدين :الفطر واألضحى.

وهإ واجبة ىلند حضور اممام

 ،ومستحبة زملاق الغيبلة ،مجاىللة وفلراة ،

ويستح تأخريها إىل ْ
أق ترتف الشمس ،ويف ىليد الفطلر يسلتح تأخريهلا أزيلد
بمقدار امفطار وإخراج الفطر  ،ويستح الغسل قبللا ،كت يستح ّ امصحار هبلا
َّإال يف منّة ،فإنّه يستح ّ امتياق هبلا يف املسلجد احللرام ،ويسلتح فيللا امجللار

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

لف فلال قضلا هللا،
ووقتلا من طلوع الشمس يوم العيد إىل الزوال ،وإكا فاتت املن ّل َ

بالقرا للمأموم واملنفرة ،ورف اليدين حال التنبري ،وغلري كللك ملن املسلتحبات
املطوالت.
املذكور يف َّ
وهإ ركعتاق ،تقرأ يف ٍّ
كل منلت احلمد وسور من القرآق ،واألفضلل ْ
أق تقلرأ يف
الركعة األوىل سور الشمس ،ويف ال انية سور الغاشية ،أو ْ
أق تقرأ يف األوىل سلور
وينلرب بعلد السلور يف الركعلة
س ّبح اسم ر ّبك األىل  ،ويف ال انية سور الشلمس،
ّ
األوىل مخس تنبريات ،ويقنت بعد ّ
كل تنبري  ،ويف الركعلة ال انيلة أربل تنبلريات،
ويقنت بعد ّ
كل تنبري  ،ويقول يف القنوت ما جلر ىلل اللسلاق ملن ِككلر وةىللا
كسامر الصلوات ،واألفضل ما ورة يف اخلرب ،وهو ْ
اللللم أهلل النربيلا
أق يقول" :
ّ
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والعظمة ،وأهل اجلوة واجلربوت ،وأهل العفو والرْحلة ،وأهلل التقلو واملغفلر ،
أسألك بح ّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمني ىليلد ًا وملحم ٍ
ورشفل ًا
لد
َّ
كخلر ًا َ َ
كل ٍ
وأق تدخلنإ يف ّ
حممدْ ،
وكرام ًة ومزيد ًاْ ،
أق ّ
أةخلت فيله
خري
تصيل ىل
َ
حممد وآل ّ
ّ
كل سو ٍ
حممد ًا َ
وأق خترجنإ من ّ
حممد ًا َ
حممدْ ،
حممد صلواتك
َ
وآل ّ
أخرجت منه ّ
وآل ّ
ّ
خري ما سألك به ىلباة َك الصاحلوق ،وأىللوك بلك اّلا
ىلليه وىلليلمّ ،
الللم إي أسألك َ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الصال بخطبتني يفصلل بيلنلت
ثم خيط اممام بعد ّ
استعاك به ىلباة َك املخلصوق"ّ ،
بجلسة خفيفة ،وجيوز له تركلت يف زماق الغيبةْ ،
وإق كانلت الصلال مجاىللة ،وينلره
إقامتلا قت السقف.
يتحملل ىللن امللأموم إالّ القلرا كسلامر
(مسألة :)4اممام يف هلذه ّ
الصلال ال ّ
الصلوات.
ّ
(مسألة :)5إكا ّ
األقل.
شك يف التنبريات أو القنوتات؛ بنى ىل
السلو فيلا ،فاألحوط استحباب ًا ْ
أق يلأيت بله،
(مسألة :)6إكا أتى بموج سجوة ّ
شك يف جز ٍ منلا وهو يف ّ
وإكا ّ
املحل أتى به ،ولو جتاوز ىلنه مىض يف صالته.
الصال أكاق وال إقامة .نعم ،يستح ّ ْ
أق يقلول امللؤكق:
(مسألة :)7ليس يف هذه ّ
الصال " ثالث ًا.
" ّ
الرابعة :صالة أول الشهر.

من املستح يف ّأول ّ
كل شلر الصال ركعتني ،تقرأ يف الركعة األوىل بعد احلملد
سور ق ْ ه َو اهلل َأ َحدٌ  ثالثني مر ؛ ويف الركعة ال انية بعد احلمد إِنَّا َأ ْن َز ْلناه يف َل ْي َل ِة
تيسللر ،فيشلرتي بلذلك سلالمة متلام
ا ْل َقدْ ِر ثالثني مر ؛ ويتصدّ ق بعد ّ
الصال بت ّ
الشلر.
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ْ
الصال هذه اآليات:
ويستح
أق تقرأ بعد ّ
الرحيم
الرْحاق ّ
بسم اهلل ّ
َ و َما ِمن َدآ َّب ٍة ِيف األَ ْر ِ
ض إِالَّ َع َىل اهللِ ِرزْق َها َو َي ْع َلم م ْسـ َت َق َّر َها َوم ْسـت َْو َد َع َها كـ ي ِيف
َاب مبِ ٍ
كِت ٍ
ي[ هوة.]6 :
ال ك ِ
ـر ْد َك بِخَ ْ ٍ
ف َله إِالَّ ه َو َوإِن ي ِ
َ وإِن َي ْم َس ْس َ
ـري َفـ َ
َاش َ
ٍّر َف َ
ال َرآ َّد لِ َف ْضـلِ ِه
ك اهلل بِ ف
ِ ِ ِِ
ِ
الر ِحيم[ يونس.]107 :
ي َصيب بِه َمن َي َشاء م ْن ع َباده َوه َو ا ْلغَفور َّ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

َ س َي ْج َع اهلل َب ْعدَ ع ْ ٍ
ٍر ي ٍْرا[ الطالق.]7 :
َ ما َشاء اهلل َال ق َّو َة إِ َّال بِاهللِ[ النلف.]39 :
َ ح ْسبنَا اهلل َونِ ْع َم ا ْل َوكِي [ آل ىلمراق.]173 :
وأ َفوض َأم ِري إِ َىل اهللِ إِ َّن اهللَ ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
اد[ غافر.]44 :
َ ٌ َ
َ ِّ
ْ
ِ
ِ
نت س ْب َحان َ
ي[ األنبيا .]87 :
ال إِ َل َه إِ َّال َأ َ
َك إِ ِّين كنت م َن ال َّظامل َ
ت إِ َيل ِم ْن َخ ْ ٍ
ِ َ
ري َف ِق ٌري[ القصص.]24 :
َ ر ِّب إِ ِّين َملا أن َز ْل َ َّ
ِ
ي[ األنبيا .]89 :
َ ر ِّب َال ت ََذ ْر ِين َف ْردا َو َأ َ
نت َخ ْري ا ْل َو ِارث َ

الصال ؛ بل جيوز امتياق هبا يف متام اليوم.
(مسألة :)8ال َ
وقت ّ ا
معني هلذه ّ
اخلامسة :صالة الليل.

ـك َرب َ
ـك َع َسـى َأن َي ْب َع َث َ
ىلز من قاملَ  :و ِم َن ال َّل ْي ِ َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َلـة َّل َ
ـك
وقد قال ّ
ـن املَْ َض ِ
حممودا ،وقال تبارك وتعاىلَ  :تت ََج َاَف جنـوهب ْم َع ِ
ـم
َم َقاما َّ ْ
ـاج ِع َيـدْ ع َ
ون َر َّهب ْ
ىلز ّ
وجلَ  :ف َال َت ْع َلم َن ْف ٌس َّما أ ْخ ِف َي َهلـم
ون ،وقال ّ
َخ ْوفا َو َط َمعا َو ِِمَّا َر َز ْقنَاه ْم ي ِنفق َ
ِّمن ق َّر ِة َأ ْع ٍ
ون.
ي َجزَاء بِ َام كَانوا َي ْع َمل َ
" :الركعتاق يف جوف الليلل أحل ُّ إ َّيل ملن اللدّ نيا وملا
النبإ األكرم
وىلن ّ
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فيلا".
وىلنه

وىلزه ك ّفه ىلن أىلرا
رشف املؤمن صالته بالليلُّ ،
َ ":

وىلن موالنا اممام الصاةق

قال :قال رسلول اهلل

الناس".

" :ملا زال جرباميلل

يوصينإ بقيام الليل حتى ظننت ّ
أق خيار أ ّمتإ لن يناموا".
وىلن موالنا اممام الصاةق

أيض ًا" :ما من ِ
ىلمل يعمله العبد إالّ ولله ثلوا

يف القرآق ،إالّ صال الليلّ ،
يبني ثواهبا لعظيم خطرها ىلنده".
فإق اهلل مل ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ىلليل
النبإ
وىلنه أنّه قال :قال ُّ
ىلليل " :يلا ّ
يف وص ّية ألمري امللؤمنني ّ
أوصيك يف نفسك بعدّ خصال فاحفظلا" ثم ككرها إىل ْ
َ
َ
وىلليلك بصلال
أق قلال" :
َ
وىلليك بصال الليل ،وىلليك بصال الليل" ،ويف بعض األخبار" :كذ َمن
الليل،
إق صال الليلل تضلمن رزق النللار" ،كلت ورة ّ
يصيل الليل وهو جيوعّ ،
زىلم أنّه ّ
أق
صحة البدق ،وهإ ك ّفار لذنو النلار ،ومزيلة لوحشلة القلرب،
صال الليل تورم ّ
وتب ّيض الوجه ،وتطي الننلة ،وجتل الرزق.
وىلن القط الراوندي ّ
النبإ ىليسى
أق َّ

ناة أ َّمه بعد موالا فقلال :ك ّلمينلإ

يا أمإ ،هل تريدين ال َع ْو َة إىل الدنيا؟ فأجابت" :ب  ،لنإ ّ
أصيل هلل يف جلوف الليلل
بنإ ّ
إق هذا طري رهي " ..إىل غري كللك
احلر ،يا ّ
القارس ،وأصوم يف اليوم الشديد ّ
ّ
واحلث ىلليلا.
من األخبار الن ري الوارة يف الرتغي فيلا
يصليل ىلّشل ركعلات منللا كصلال الفجلر أي ّ
ّ
كلل
وهإ إحد ىلشلر ركعة
تسمى نافلة الليل ،وركعتاق صال الشلف  ،فتللك
ركعتني بسالم ،ثتق ركعات منلا ّ
املسلت صلال اللوتر ،فيصلري املجملوع
ىلشلر كاملة ،ثم يصيل ركعة واحد وهإ
ّ
إحد ىلشلر ركعة.
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(مسألة :)9ورة ىلن موالنا اممام موسى بن جعفلر

قلرا اللدىلا اآليت يف

قنوت صال الوتر" :هذا مقام َمن حسلناته نعمل اة َ
ضلعيف ،و َكنْبله
منلك ،وشلنره
ا
َ
كتابلك امللللللللل َنزل ىلل
قللت يف
ىلظيم ،وليس لذلك إالّ رفقك ورْحتك ،فإنّك َ
ونَ ،وبِ ْاألَ ْس َح ِ
ون،
املرسل
ار ه ْم َي ْس َتغ ِْفر َ
كَانوا َقلِيال ِّم َن ال َّل ْي ِ َما َ َْي َجع َ
نب ّيك َ
طال واهللِ هجوىلإّ ،
استغفار َمن ال
السحر ،وأنا استغفرك لذنويب
َ
وقل قيامإ ،وهذا ّ
رض ًا وال نفع ًا وال موت ًا وال نشور ًا".
يملك لنفسه ّ

ويستح ّ أيض ًا ْ
الفرج ،وهو" :ال إلله إالّ اهلل احللليم
أق يقرأ يف قنوت الوتر ةىلا َ
السللتوات السللب ور ِّ
ليل العظلليم ،سللبحاق اهلل ر ِّ ّ
النللريم ،ال إللله إالّ اهلل العل ُّ
األرضللني السللب ومللا فلليلن ّومللا بيللنل ّن ور ِّ العللرش العظلليم ،واحلمللد هللِ ر ِّ
العاملني".

لفالق." ..
أق يقلول سلبعني ملر ً " :أسلتغفر اهلل" ،واألفضلل ْ
ويستح أيضل ًا ْ
أق يقلول:

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

بلأق يقلول" :اللللم ِ
اغف ٍ
وكذلك االستغفار ألربعلني مؤمنل ًا أحيلا ً أو أمواتل ًا ْ
لر

احللإ الق ّيلوم كو اجللالل وامكلرام جلميل ظلملإ
"أستغفر اهلل الذي ال إله إالّ هو
ُّ
ثم يقول" :هذا مقام العامذ بك من النار"
وجرمإ وإ ايف ىل نفيس وأتو إليه"ّ ،
وبئس ما صنعت ،وهذه يلداي
ثم يقول" :ر ّ أسأت وظلمت نفيسَ ،
سب مراتّ ،
يا ر ّ جزا ً بت كسبتا ،وهذه رقبتإ خاضعة مللا أتيلت وهلا أنلا كا بلني يلديك فخلذ
لنفسك من نفيس الرضا حتى ترىض للك العتبلى ال أىللوة" ،ثلم يقلول" :العفلو"
ىلليل ،إن َ
لوا
ّلك َ
أنلت التل ّ
ثالثتملة ملر  ،ويقلول" :ريب اغفلر يل ،وارْحنلإ ،وتل ْ
َّ
الرحيم".
ويستح البنا أو التباكإ يف القنوت من خشية اهلل ،واخلوف من ىلقابه.
ويستح أيض ًا يف القنوت ْ
الللم اهدي فيمن هديت ،وىللافنإ فليمن
أق يقرأّ " :
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قضليت ،فإنّلك
رش ملا
ىلافيت ،وتولنإ فيمن توليت ،وبارك يل فيت
َ
َ
أىلطيت ،وقنلإ َّ

َ
أسلتغفرك وأتلو إليلك ،وأؤملن
تقيض وال يقىض ىلليك ،سبحانك ر ّ البيلت،
َ
قو إالّ بك يا رحيم".
بك ،وأتوكّل
ىلليك ،وال حول وال ّ
تنبيه:

ّ
إق ما

ةناه َ
لك يف هذا املقام من إضافات ومستحبات يف صلال الليلل ليسلت

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

تتقوم كت ىلرفت
قيمة ومرغو فيلا للمؤمنني ّ
ّ
مقومة ،وإنّت صال الليل التإ هلا آثار ّ
جمرة من ّ
كل املستح ّبات وامضافات ،وهلإ ملن
بالنية وإحد ىلشلر ركعة ،ولو َّ
حرم من فضللا.
ةوق املستحبات سللة يسري  ،فال تص ّع ىل نفسك لترتكلا فت َ
السادسة :صالة احلاجة.

وهإ ك ري  ،وقد جعللا اهلل  -ج ّلت ىلظمته  -لعبلاةه مفتاحل ًا للفلرج ،وسلبي ً
ال
لنيل املقاصد واألغرا

الدنيوية واألخروية ،وقد جرت ىللاة مجللة ملن الفقللا

(قدّ س اهلل أ ارهم) يف هذا املقام بذكر ما رواه النلينإ  +بسنده ىلن ىلبلد اللرحيم
فقللت" :ج ِعللت فلداك ،إي
القصري قلال :ةخللت ىلل امملام أيب ىلبلد اهلل
اخرتىلت ةىلا ً " ،فقال
رسلول اهلل

َ " :ة ْىلنلإ ملن اخرتاىللك ،إكا نلزل َ
أملر فلافزع إىل
بلك ا

ّ
للد
وصلل ركعتلني تسلتفتح هبلت افتتلاح الفريضلة،
،
وتشللد تشل ُّ
ّ

السلالم ،ومنلك
قللت:
فرغت من
الفريضة ،فإكا
[اللللم َ
مت َ
التشللد وسل ّل َ
َ
ّ
أنلت ّ
ّ
ٍ
حمملد ،وب ِّلل ْ
روح
السلالم ،وإليللك يرجل ال ّسللالم ،اللللم صل ِّلل ىلل
لغ َ
حممللد وآل ّ
ّ
ّ
ِ
حمم ٍ
ليل مللنلم
السلالم،
لد
َ
منّللإ ّ
ّ
وأرواح األممللة الصللاحلني سلالمإ ،وارة ْة ىلل َّ
الللم ّ
إق هاتني الركعتني هد ّيلة ِمنّلإ إىل
والسالم ىلليلم ورْحة اهلل وبركاتهّ ،
السالمّ ،
ّ
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فللأثبنإ ىلللليلت مللا أ ّملللت ورجللوت في ل َك ويف رسل َ
لولك يللا و َّيل
رسللول اهلل
حإ ال إلله إالّ
حإ يا ق ّيوم ،يا حإ ال يموت ،يا ُّ
ختر ساجد ًا وتقول[ :يا ُّ
ثم ّ
املؤمنني]ّ ،

أنت يا كا اجلالل وامكرام ،يا أرحم الراْحني] أربعني مر  ،ثلم ضل خلدّ ك األيملن
َ
ثم ض خدّ ك األيسلر فتقوهلا أربعني مر  ،ثم ترف رأسك ومتلدّ
فتقوهلا أربعني مر ّ ،
ثم تر ّة يدك إىل رقبتلك ،وتللوك بسلبابتك ،وتقلول كللك
يديك فتقول أربعني مر ّ ،
ِ
وابك أو َ
َ
رسلول
حمملد ،يلا
أربعني مر  ،ثم خ ْذ حليت ََك بيدك اليسلر
تباك وقل[ :يا ّ
َ
أتوجله إىل اهلل يف
اهلل ،أشنو إىل اهلل
وإليك وإىل أهل بيتك الراشدين حاجتإ ،وبنلم ّ
[صلل ىلل حمم ٍ
ِّ
لد
حاجتإ] ،ث ّم تسجد وتقول[ :يا اهلل ..يا اهلل] حتى ينقط نفسك،
ّ
ِ
حممد وافعل يب كذا وكذا] ،قال اممام أبو ىلبد اهلل " :فأنا الضلامن ىلل اهلل
وآل ّ
ْ 
أق ال يربح حتى تقىض حاجته" ،وقد قيل ّإّنا ج ِّر َب ْت مرار ًا.

وهإ ركعتاق ،وال بدّ أق يؤتى هبت بعد منتصلف الليلل ملن ليللة اجلمعلة ،بعلد
اك َن ْعبد َوإِ َّي َ
االغتسال ،يقرأ يف الركعة األوىل منلت احلمد ،فإكا بلغ :إِ َّي َ
َعي
اك ن َْسـت َ

الصالة ]...
 [ ...كتاب ّ

السابعة :صالة اإلمام احلجة القائم املعظَّم (صلوات الله عليه).

ثلم يركل ويسلجد
ملر ً واحلد ً ّ ،
يلتم احلملدَ ويقلرأ التوحيلد ّ
ثم ّ
مر ّ ،
كررها مامة ّ
ّ
كل منلت سب مرات يف ّ
منرر ًا ككر ّ
والسلجوة،
كل واحلد ملن الركلوع ّ
السجدتني ّ
الصال ةىلا هبذا الدّ ىلا ّ ،
فإق اهلل يقيض
ويأيت بالركعة ال انية م ل األوىل ،فإكا فر من ّ
حاجته البتّة ملت كانت ،إالّ ْ
أق تنوق يف قطيعة َر ِحم.
إق أطعت َك فاملحمد للكْ ،
الللم ْ
فاحلجلة للكَ ،
منلك
وإق ىلصليت َك
ّ
والدّ عاءّ " :
اللللم ْ
إق
الر ْوح ومنك ال َف َرج ،سبحاق َمن أنعم وشنر ،سلبحاق َملن قلدّ ر وغفلر،
ّ
َّ
فإي قد أطعت َك يف أح ّ األشيا إليك وهو اميتق بك ،مل أختلذ للك
كنت ىلصيت َك ّ
ولد ًا ،ومل أةع َ
ىليل ،ال منّ ًا منّإ به ىلليك ،وقد ىلصيت َك يا إهللإ
لك رشين ًا َمنّ ًا منك به َّ
ىل غري وجه املنابر وال اخلروج ىلن ىلبوةيتلك ،وال اجلحلوة لربوبيتلك ،ولننلإ
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فإق ّ
ىليل والبياقْ ،
هواي وأز ّلنإ الشيطاقَ ،
تعلذ ْبنإ فبلذنوي غلري
أطعت
فلك ّ
َ
احلجة َّ
ظامل يلْ ،
ينرر "يا كريم ..يلا كلريم" ..
وإق تغفر يل وترْحنإ فإنّك جوا اة كريم" ،ثم ّ
بقدر يفإ به النَّ َفس ،ثم يقول بعد كلك" :يلا آمنل ًا ملن كلل َش ّ ،
وكلل َش منلك
خامف حذر ،أسألك بأمنك من ّ
كل َش  ،وخوف كلل َش منلكْ ،
ّ
تصليل ىلل
أق
ٍ
ىلليل
حممد وآل ّ
ّ
حممد ،وأق تعطينإ أمان ًا لنفيس وأهيل وولدي وسامر ملا أنعملت بله َّ
حتى ال أخاف وال أحذر من َش أبد ًا ،إنّك ىل ّ
كل َش قدير ،وحسلبنا اهلل ونعلم
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الوكيل ،يا كايف إبراهيم نمروة ،ويا كايف موسى فرىلوق ،أسألك ْ
أق ّ
حمملد
تصيل ىل
ّ
يضلره واسم أبيه ،ويسلأل
اسم َمن
ّ
رش فالق وفالق" ،ويذكر َ
وآل ّ
حممد وأق تنفينإ ّ
رشهّ ،
اهلل ْ
ويترضلع إىل اهلل
ثم يسلجد ويسلأل حاجتله
فإق اهلل ينفيه كلكّ ،
ّ
أق ينفيه ّ

ّ
الصال وةىلا هبذا اللدىلا خملصل ًا
جل جالله ،فإنّه ما من مؤمن وال مؤمنة ص ّ هذه ّ
الست لقضا حوامجه ،واستجي ةىلاؤه لوقته من ليلتله مللت
إالّ انفتحت له أبوا
ّ
كانت حاجته كت يف الرواية ،وهذا من فضل اهلل ىللينا.
املطلوالت لقضلا احلاجلات ولنقتصللر
وغري كلك من الصلوات امللذكور يف
ّ
بذلك لئ ّ
ال نخرج ىلن طور الرسالة.

واحلمد هلل رب العاملي

كتاب الصوم

وفيه فصول
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الفصل األول :حقيقة الصوم وفضله وأقسامه
حقيقة الصوم:

ىلت يأيت من املفطرات بقصد القربة إىل اهلل تعاىل.
هإ اممساك ّ
ورد في فضله:

أنّه جنّة من النار ،وهو من األركاق التإ بنإ ىلليلا امسالم ،واهلتم هبلا الشلارع
إق ّ
األقدس ،ويف احلديث القديس ما مضمونهّ " :
لنلل ىلملل حم َّبل جلزا بعشللر
الصوم فإنّه يل وأنا أجزي به" ،والصوم زكا األبداق ،وبه يلدخل العبلد
أضعافه إالّ ّ
اجلنةّ ،
وإق نوم الصامم ىلباة  ،وةىلا ه مستجا  ،وخلوق فمه أطي ىلنلد اهلل تعلاىل
من رامحة املسكّ ،
وإق املالمنة تدىلو له حتى يفطر ،إىل غري كلك اّا ورة يف مدحه.
أقسام الصوم أربعة:

صوم واج  ،وصوم مندو  ،وصوم منروه ،وصوم حرام.
ّأما الواجب :فلو صوم شلر رمضاق ،ووجوبه من رضوريات اللدين ،ومننلره
مرتدّ جي قتله ،وقاتله هو اممام بقية اهلل األىلظم أرواحنا فداه حيث تتوقلف ىلليله
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ٍ
تفصليل يف بلا احللدوة والتعزيلرات ،وصلوم
إقامة احللدوة والتعزيلرات ،ىلل
احلج ،وصوم النذر والعلد واليمني،
النفار  ،وصوم القضا  ،وصوم بدل اهلدي يف ّ
وصوم اليوم ال الث من أيام االىلتناف.
فاألهم منه صوم يوم الغدير ،ويلوم املبعلث ،ويلوم ىلرفلة ،ويلوم
وأما املندوب:
ّ
ّ
املباهلة وهو الراب والعّشوق من كي احلجة احلرام ،ومتام شلري رج وشلعباق،
النبإ
ويوم مولد ّ

ّ ،
وكل مخيس ومجعة إكا مل يصاةفا ىليد ًا ،ويلوم ةحلو األر

وهو اخلامس والعّشوق من كي القعد .
وأما املكروه :فمنه صوم يوم ىلرفة مللن خلاف ْ
أق يضلعفه الصلوم ىللن اللدّ ىلا ،
ّ
وصوم الولد من ةوق إكق والده ،والوالد ىل األقو  ،وم ّنليلت حيلرم؛ وصلوم
املحرم :فنصوم العيدين الفطر واألضحى ،وصوم أيلام التّشلي  -وهلإ
وأما َّ
ّ
احلاةي ىلّش وال اي ىلّش وال الث ىلّش من كي احلجة  -ملن كاق بمنى فيت للو كلاق

 [ ...كتاب الصوم ]...

الضيف من ةوق إكق املضيف.

ّ
الشك
ناسن ًا ،واألحوط لغري الناسك ترك الصوم؛ وصوم نذر املعصية ،وصوم يوم
من شعباق ىل أنّه من شلر رمضاق ،وصلوم الوصلال وهلو صلوم يلوم وليللة إىل
السحر أو صوم يومني بال إفطار يف ال َبني؛ وأملا للو َّ
أخلر امفطلار إىل السلحر أو إىل
أخر امفطار إىل السحر ،فلال بلأس بله ّ
الليلة ال انية م ىلدم قصد الصوم فيت لو ّ
ألق
سري املتدينني قاممة ىل تأخري امفطار إىل ملا بعلد صلال املغلر  ،وال فلرق بلني
التأخري إىل ساىلة من الليل أو إىل السحر؛ وصوم الزوجة  -تطوىلل ًا  -ملن ةوق إكق
زوجلا ىلند مزاْحته حل ّ الزوج ،وكذلك العبد إكا زاحم ح ّ سليده ،وصلوم الوللد
م ّنإ والديه لتأمللت وأكيتلت ،واألحلوط جريلاق احلنلم يف وللد الوللد ةوق وللد
البنت ،وإق كاق أحوط؛ وصوم الصمت بأق ينوي يف صومه السنوت ىللن النلالم
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يف متام النلار إىل الليل ،ويراة من السنوت هو أق جيعله يف نيته ملن قيلوة صلومه أو
جز ًا منه ،وأما إكا مل جيعله قيد ًا وال جلز ًا ْ -
لم َت  -فلال بلأس بله؛ وصلوم
وإق َص َ
املريض إكا كاق يرضه الصوم ،وصوم املسلافر إال يف الصلور املسلت نا كلت سليأيت؛
وصوم الدهر  -أي ّ
كل يوم بال انقطاع متام العمر  -وال بأس بالصوم يوم ًا وامفطار
يوم ًا آخر.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

موارد استحباب اإلمساك تأدباً:

يستح اممسلاك تأةبل ًا يف شللر رمضلاق  -وإق مل ينلن صلوم ًا  -يف مواضل
متعدة :
أحدها :املسافر إكا ورة أهله أو ّ
حمل امقامة بعد الزوال مطلق ًا أو قبله وقد أفطلر،
وأما إكا ورة قبله ومل يفطر فإنَّه جي ىلليه الصوم.
الثاين :املريض إكا بر

يف أثنا النلار وقد أفطر.

الثالث :احلامض والنفسا إكا طلرتا أثنا النلار.
الرابع :النافر إكا أسلم يف أثنا النلار أتى باملفطر أم ال؟.
الصبإ إكا بلغ يف أثنا النلار.
اخلامس:
ّ
السادس :املجنوق واملغمى ىلليه إكا أفاقا يف أثنامه.
*****
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الفصل الثاني :النيّة
يعترب يف الصوم النية ىل وجه القربة وامخالص؛ ْ
املقلرر
بأق يقصد العبلاة
َّ
ىلت يفطلره ،بقصلد ال اقربلة؛ وال جيلزي
يف الّشيعة املقدَّ سة ،ىلازم ًا ىل اممساك ّ
قصد الصوم م القربة من ةوق تعيني النوع ،من غري فرق بني ما يف كمته متحلد ًا
أو متعدة ًا ،ففإ صور امقاة أيض ًا يعترب تعيني النوع ،وينفإ التعيلني اممجلايل
كأق ينوق ما يف كمته واحد ًا فيقصد ما يف كمته وإق مل يعلم أنه من أي نلوع هلو،
بل فيت إكا كاق ما يف كمته متعدة ًا أيض ًا ينفإ اممجايل كأق ينوي ما اشتملت كمته
به أوالً أو ثاني ًا أو نحوكلك؛ وأما يف شلر رمضاق فينفإ قصد الصوم ملن غلري
الصلوم الواجل
ىلنه ،نعم إكا كاق ىلامل ًا به وقصد غريه مل جيزه؛ ووقلت الن ّيلة يف ّ
املعني ولو بالنذر طلوع الفجر ،وجيوز ْ
أق ينوي كلك يف الليل م البنلا ىلليله إىل
َّ
املعني يمتدّ وقتلا إىل الزوال ،فإكا أصلبح
طلوع الفجر ،ويف الصوم الواج غري َّ

 [ ...كتاب الصوم ]...

حاجة إىل تعيينه باىلتباره مع َّين ًا بنفسه ،بل لو نو فيه غريه جاه ً
ال أو ناسي ًا أجلزأ

ومل ينن ناوي ًا للصيام ،ثم بدا له قبل الزوال ،فله ْ
أق ينوي الصيام ،ويصوم كللك
إق مل يتناول مفطر ًا؛ ْ
معني ْ
وإق كاق كللك بعلد اللزوال ال
اليوم صوم ًا واجب ًا غري ّ
يمنن االجتزا به ،ويف املندو يمتدّ وقت النية إىل ما قبل الغرو ولو بمقلدار
وقت النية للصيام.
(مسألة :)1تنفإ النية الواحد لصيام الشلر ك ّله ملن حلني رؤيلة اهللالل يف
صيام شلر رمضاق ،بل الظاهر كفايتلا يف مطل الواجل إكا كلاق لله اسلتمرار
واتصال كصوم النفار ونحوها.
صحة الصيام قصد األةا أو القضا ىل األقو  ،وكلذا
(مسألة :)2يعترب يف ّ
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قصد الوجو أو الند  ،وغريها ملن اخلصوصليات واألوصلاف الشخصلية
ٍ
إمجاالً أو تفصي ً
أفراة خمتلفة ،فنية
ال ،وكلك ألق الصوم ماهية قابلة االنطباق ىل
جمرة ىلن نية اخلصوصيات غري كافية يف إطاىلة امرها.
الصوم َّ
(مسألة :)3ال يشلرع العدول ملن صلوم إىل صلوم ،ال يف اللواجبني ،وال يف
املندوبني ،وال يف املختلفني؛ وكلك ألق العدول ىل خالف األصل ،فلال ي بلت
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ٍ
بدليل وهو مفقوة يف ال َبني؛ وجتديد ن َّية شلر رمضلاق إكا صلام املن َّللف يلو َم
َّإال
الشك بنية شعباق ،ليس من با العدول ،بل ملن جللة َّ
ّ
موسل لغلري
أق وقتللا َّ
العامل به إىل الزوال.
(مسألة :)4ال جي العللم بلاملفطرات ىلل نحلو التفصليل؛ بلل تنفلإ نيلة
اممساك ىلن املفطرات إمجاالً.
ْ
أق ينوي النيابة ،وال ينفلإ قصلد الصلوم
(مسألة :)5النام ىلن الغري جي
من ةوق نية النيابة.
صحة الصيام استدامة النية إىل آخر النلار ،فيبطل صومه
(مسألة :)6يعترب يف ّ
ال أو مسلتقب ً
إكا نو القطل فعل ً
ال ،أو تلر ّةة فيله كلذلك ،أو نلو املفطلر ىلاملل ًا
املعني بنية القطل أو القلاط أو
بمفطريته ،فال فرق يف بطالق الصوم يف الواج
َّ
الرتةيد ،بني أق ينوق قبل الزوال أو بعده ،الىلتبار النية فيه من طلوع الفجلر إىل
الغرو  ،وال جيتز

املعلني
يف م له بالتجديد قبل الزوال؛ هذا ك ّله يف الواجل
َّ

املعني فال تضل ّر فيه ن ّيلة
املعني؛ وأ ّما الواج غري َّ
كشلر رمضاق والصوم املنذور َّ
القط إكا رج إىل صيامه قبل الزوال ومل يرتن املفطر.
املعني ،زاىل ًت اختالل صلومه ،ثلم
(مسألة :)7إكا قصد القط يف الواج غري َّ
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أق صومه ال خلل فيه؛ مل يبطل صيامه ْ
ظلر ّ
إق مل يتناول مفطر ًا.

(مسألة :)8األحوط يف اجلاهل والنايس  -يف شلر رمضلاق  -إكا مل يسلتعمال
مفطر ًا جتديد النية والقضا بعد شلر رمضاق ،بال فرق يف كلك بني نايس احلنلم
واملوضوع ،وبني اجلاهل هبت.
(مسألة :)9ال يصلح شلر رمضاق لصوم غريه واجب ًا كاق الغلري أم مسلتحب ًا،
منلف ًا بصوم شلر رمضاق أو غري من َّلف كاملسافر ونحوه ،فلو نو غريه بطلل،
ٍ
ال به أو ناسي ًا له؛ ّ
إالّ ْ
أق ينوق جاه ً
حينئذ جيزئ ىلن شلر رمضاق وال
فإق الصوم
ىلت نواه.
يق ّ
(مسألة :)10ال جي صوم اليوم املشنوك يف أنّه ملن شللر شلعباق أو شللر
ْ
أق ينوي أنّه ملن شلعباق منلدوب ًا أو بن ّيلة القضلا أو
رمضاق ،ولو صامه وج
وإق صاةف الواق  ،وكذلك يبطل لو صامه ملر ّةة ًا ْ
شلر رمضاق بطل حتى ْ
بلأق
نو ْ :
إق كاق من شلر رمضاق كاق واجب ًا وإالّ كاق مندوب ًا .نعم ،لو صلامه بنيلة

 [ ...كتاب الصوم ]...

النذرْ ،
وصح؛ وإكا صامه بنية أنّه من
وإق ظلر الحق ًا أنّه من شلر رمضاق أجزأه
ّ

األمر الواقعإ املتوجه إليه من الوجويب أو النديب فاألقو صلحته ،وكلذلك للو
صامه بنية الصوم املّشوع  -أي بنية القربة املطلقة من ةوق التفلات إىل أنَّله ملن
ويصح.
رمضاق أو شعباق  -فإنّه جيزئ
ّ
(مسألة :)11إكا أصبح يوم ّ
فتبني أنّه من شلر رمضلاق؛
الشك ناوي ًا لإلفطار ّ
ْ
فإق كاق قبل الزوال ومل يتناول املفطر جدّ ة النية وصام كلك اليوم ثم قضاه ىلل
األحوطْ ،
وإق كاق بعد الزوال أو تناول املفطر أمسك وجوب ًا وجي ىلليه قضاؤه
بعد شلر رمضاق.
(مسألة :)12صوم يوم الشك من شوال  -وهو ال الثني من شلر رمضلاق -
ْ
أق ينوق صيامه بنيلة رمضلاق باىلتبلاره إكلتل ىللد  ،وال جيلوز
واج ا  ،وجي
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امفطار فيه اىلتتة ًا ىل أقوال الفلنيني ،بل ال بدّ من ب ّينلة شللرىلية ت بلت رؤيلة
اهلالل بالعني املجرة  ،و َم ْن أفطر يف يلوم الشلك ملن شلوال اىللتتة ًا ىلل قلول
الفلنإ ،وجبت ىلليه النفار النبري  ،ووج ىلليه القضا .

*****

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل الثالث :مُفطِراتُ الصوم ومكروهاتُهُ

جي ىل الصامم االجتنلا ىللن املفطلرات؛ ألّنلا مبطِللة للصلوم ،وتوجل

القضا  ،بل الن ّفار أحيان ًا كت سيأيت بيانه ْ
إق شا اهلل تعاىل ،واملفطرات هإ:
األول والثاين :األكل والّش  ،بال فرق يف كلك بني الن ري والقليل كع ّْشل ح َّبلة
أو ىل ّْش قطر من املا أو غريها من املايعات ،واملعتاة كاخلبز واملا ونحومهلا ،وغلري
املعتاة منلت ،كت لو أكل اخليط أو الرتا أو احلصا أو ىلصلار األشلجار ونحوهلا،
كت ال فرق بني تناوهلا من الطري املعتاة  -أي الفم  -وغري املعتاة ،كت لو رش امللا
من أنفه ،أو أوصل الطعام إىل جوفه من منفذ آخر موجلوة يف بدنله ،مشللروط ًا ْ
بلأق
َ
ثلم ر ّةه إىل الفلم ،وابتلل ملا ىلليله ملن
(مسألة :)1لو ّبل
اخليط بريقه أو غلريهّ ،
الرطوبة؛ بطل صومه ،وكذلك املسواك إكا أخرجه من فمه وكاق ىلليله رطوبلة ،ثلم
ر ّةه إىل الفم وابتل ما ىلليه من الرطوبلة؛ بطلل صلومهَّ ،إال إكا اسلتللنت رطوبتله

 [ ...كتاب الصوم ]...

يصدق ىلليه الّش أو األكل ْ
وإق كاق بنحو غري متعارف.

بريقه ىلل وجله ال يصلدق ىلليله الرطوبلة اخلارجيلة ،واألحلوط بصل الرطوبلة
املستللنة.
(مسألة :)2يبطل الصيام بابتالع ما خيرج من بقايا الطعام من بني األسناق.
وإق كاق جمتمع ًا ك ري ًا ،حتى ْ
(مسألة :)3ال بأس بابتالع الصامم بصاقهْ ،
وإق كلاق
اجتتىله بفعل ما يوجبه كتذكر احلامض وما شاهبه.
(مسألة :)4ال بأس بابتالع الصامم ما خيرج من صدره من األخالط ،أو ما ينلزل
من الرأس ،ما مل يصل إىل فضا الفمْ ،
وإق وصل إىل فضا الفم؛ فاألقو تركه.
ٍ
وإق صدق أنّه ا
(مسألة :)5املدار صدق األكل والّش ىلرف ًاْ ،
بنحو
أكل ورش ا
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غري متعارف .نعم ،ال بأس بتقطري اللدوا يف العلني أو األكق إكا مل يصلال إىل فضلا
الفم ،كت ال بأس بت يص ُّ يف امحليل ،فيصلل إىل جوفله ،وال بلأس أيضل ًا بتزريل
الدوا بامبر يف العضلة ،واألحوط وجوب ًا ترك تزري الدوا يف األوىليلة الدمويلة،
ّ
املغذي أو غريه من األةوية يف الوريد.
كتزري
(مسألة :)6ال يبطل الصوم باألكل والّش نسليان ًا ،كت ال يبطل بتذوق الطعلام
ونحوه اا ال يتعد إىل احلل  ،أو تعدّ من ةوق قصلد ،وأ ّملا إكا تعلدّ ىلملد ًا إىل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

احلل ولو قلي ً
ال؛ بطل صومه.
تعمد اجلتع ،ويتحق بغيبوبة احلشفة أو مقدارها من مقطوىلللا ،سلوا
الثالثّ :
يف كلك الذكر أو األن ى ،قب ً
ال كاق أو ةبر ًا ،صغري ًا كاق الواطى أو املوطو أم كبلري ًا،
ح َّي ًا أو ميت ًا ،واطئ ًا أو موطو ًا ،كت لو أةخلت املرأ ىلضلو امل ِّيلت يف فرجللا أو ننلح
الرجل املرأ َ امل ِّيتة ،وكذا يبطل الصوم لو كاق املوطو هبيمل ًة أو كانلت البليملة هلإ
الواطئة ىل األقو ؛ نظري ما هو شام ىلند بعض النسا النافرات يف بعض البللداق
األجنب َّيللة حيللث يتعللاطني معللارش النللال والقللروة (والعيللاك بللاهلل تعللاىل مللن
رشوره َّن).
(مسألة :)7ال يبطل الصوم باجلتع نسليان ًا أو بلاجلرب امللان ىللن االختيلار ،فللو
جام نسليان ًا فتذكر يف األثنا ؛ وج امخلراج فلور ًا ،وكلذلك للو جلام جلرب ًا،
وارتف اجلرب يف األثنا  ،كت ال يبطل الصلوم بلاجلتع نلام ًت سلوا ً كلاق الصلامم هلو
الرجل أو املرأ .
(مسألة :)8ال فرق يف بطالق الصيام باجلتع بني صوريت امنزال وىلدمه ،وال بني
شك يف الدخول أو َّ
قصد امنزال وىلدم قصده ،وإكا َّ
شك يف بلو مقلدار احلشلفة مل
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يبطل صومه.

(مسألة :)9ال يبطل الصوم باميالج يف غري الفرجني إكا مل ينزلَّ ،إال إكا قصد بله
امنزال؛ فإنّه مفطر ْ
وإق مل ي ِنزل؛ ألنّه نو ارتنا املفطر.
وهل يبطل الصوم فيت لو جام الرجل امرأ ً مطاطيل ًة أو جامعلت امللرأ رجل ً
ال
مطاطي ًا أم ال؟ الظاهر ىلدم البطالق فيت لو مل يؤ ّة اجلتع إىل امنزال أو مل ينن النلاكح
وإال يفسد الصوم وجتل النفلار يف حلال امنلزال َّ
قاصد ًا امنزالَّ ،
وإال فالقضلا
فقط؛ هذا ولن ّن اجلتع املطلاطإ ال خيللو ملن احللرام يف أغلل األحيلاق ،وكللك
حمرم شلرىل ًا سوا أكاق يف شلر رمضلاق أم
الستلزامه اممنا ىلند متعاطيه ،واممنا َّ
يف غريه من الشلور ،ويستوج النفار فيت لو حصل اممنا يف ّنار شلر رمضاق.
يضلر إةخال امصب ونحوه يف الفرج ال بقصلد امنلزال ،وأملا
(مسألة :)10ال
ّ
(مسألة :)11إكا قصد اجللتع؛ بطلل صلومه ْ
وإق مل يتحقل اجللتع ،ألنله نلو
املفطر ،ولو قصد التفخيذ م ً
ال ،فدخل يف أحد الفرجني صدف ًة؛ مل يبطل صيامه.

 [ ...كتاب الصوم ]...

إكا كاق بقصد امنزال فيبطل صوملا لنونه من قواط الصوم.

(مسألة :)12إكا ةخل الرجل باخلن ى املشنل قب ً
ال يبطل صلومه وصلوملت ىلل
األقو  ،وكذا لو أةخل الرجل يف ةبرها ،بطل صوملت أيض ًا ،وللو وطلأ اخلن لى يف
ةبر أو قبل األن ى ،فاألقو بطالق صوملت أيض ًا.
تصور صور املواقعة أو
الرابع :إنزال املنإ متعمد ًا بمالمسة أو تفخيذ أو تقبيل أو ّ
نظر أو استمنا أو غري كلك اا يؤةي إىل امنزال ،فإنه ا
مبطل للصوم ،نعلم ،للو نلزل
املنإ من ةوق قصد امنزال ،ومل يرتن شيئ ًا من موجباته؛ مل ينن ىلليه َش .
ّ
(مسألة :)13إكا احتلم يف النلار وخرجلت بق ّيلة املنلإ باالسلتربا أو بلالبول؛ مل
يرض بصحة صيامه ،وال جي ىلليه التحفظ من خروج املنإ بعد امنزال ْ
إق اسلتيقظ
قبل امنزال خصوص ًا م امرضار أو احلرج ،إك ال ةليل ىل وجلو اللتحفظ وال
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يصدق ىل م ل هذا امنزال ةليل حرمة االستمنا أو وجو القضا .
وقركت بلذلك شللوتهَّ ،إال
(مسألة :)14إكا رأ يف املنام ما يوج االحتالمّ ،
ّ
املنإ مل خيرج إىل اخلارج بعد ،وىللم أنّه إكا بال أو استربأ خرج منله املنلإ؛ وجل
أق ّ
أق يؤخرمها إىل ما بعد الغرو ْ
ْ
إق أمننه كلك.
(مسألة :)15لو قصد امنزال بإتياق َش ٍ اا ككر آنف ًا ولننَّله مل ينلزل ،بطلل صلومه
أيض ًا من با إجياة نية املفطر.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

بعض هذه األفعال  -من النظر واللمس والتفخيذ  -ال بنيلة
(مسألة :)16إكا أوجد َ
امنزال لن ْن كاق من ىلاةته امنزال بذلك الفعل ،بطل صومه إكا أنلزل ،وكلذلك إكا
أوجد بعض هذه األفعال ومل ينن قاصد ًا لإلنزال وال كاق من ىلاةتله كللك ،ولنل ْن
اتف أنَّه أنزل ،فاألقو البطالق وفاق ًا للمشلور.
اخلامس :رمس الرأس بتتمه يف املا املطل ولو م كوق البدق خلارج امللا  ،بلال
فرق يف كلك بني الدفعة والتدريج.
يعم املا َ املضاف أم ال؟ اجلوا  :األقو أنه كاملا املطلل  ،لصلدق
وهل احلنم ُّ
امسم.
ولو رمس رأسه يف الدبس أو الوحل ،فلل يلحقه حنم املضاف؟ الظلاهر ىللدم
امحلاق ،فيصح رمس رأسه بواحد منلت ،لعدم صدق املا ىلليلت.
يضلر الصامم إفاضة املا ىل رأسهْ ،
وإق اشتمل ىل مجيعله ،ملا
(مسألة :)17ال
ّ
مل يصدق ىلليه الرمس يف املا  ،نعم لو أةخل رأسه أو متام بدنه يف النلر املنصل ملن
األىل إىل األسفل ولو ىل وجه التسنيم  -أي االستيال الن ري  -فالظاهر اللبطالق
لصدق الرمس ،وكذا يف امليزا إكا كاق كبري ًا وكاق املا ك ري ًا كالنلر م ً
ال.
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(مسألة :)18لو ل ّطخ رأسه بت يمن من وصلول امللا إليله ،كلت للو لطلخ رأسله

بالوحل ثم رمسه يف املا ؛ بطل صومه .نعم ،لو أةخل رأسه يف إنلا ملن الزجلاج أو
النايلوق  -املنفصل ىلن اللرأس والوجله ال كاملطلاط الالصل بلالرأس والوجله -
وارمتس يف املا كت يصنعه الغواصوق؛ فالظاهر ىلدم البطالق.
(مسألة :)19لو ارمتس يف املا بتتم بدنه إىل منافذ رأسه وكاق ما فوق املنافلذ ملن
رأسه خارج ًا ىلن املا ك ً
ال أو بعض ًا مل يبطل صومه ىل األقلو  ،ولننّله يبطلل ىلل
األحوط برمس خصوص املنافذ.
(مسألة :)20إكا ارمتس الصلامم يف امللا قاصلد ًا االغتسلالْ ،
فلإق كلاق الصلوم
واجب ًا مع َّين ًا ،بطل غسله وصومه؛ ْ
موسلع ًا ،بطلل صلومه
وإق كاق مستحب ًا أو واجب ًا َّ
صح غسله وصومه يف كلتا الصورتني.
وصح غسله؛ ولو كاق ناسي ًا ّ
ّ
يباةر إىل اخلروج منه فور تذكّره أو حلظة ارتفاع القلر ىلنه؛ َّ
وإال بطل صومه.
(مسألة :)22يف كي الرأسني إكا مت َّيز األصيل منلت ،فاملدار ىلليه ،وم ىلدم التم ّيز
جي ىلليه االجتنا ىلن رمس ٍّ
كلل ملنلت وللو متفرقل ًا ،للعللم اممجلايل بلأطراف
ٍ
كلاف يف
الشبلة ،وال جمال مجرا الربا  ،ألق العلم اممجايل بالتنليف املتوجه إليله

 [ ...كتاب الصوم ]...

(مسألة :)21إكا ارمتس يف املا نسليان ًا أو قلر ًا ،مل يبطل صلومهَّ ،إال أنّله جيل ْ
أق

تنجز التنليف ىلليه.
(مسألة :)23إكا كاق منره ًا ىل االرمتاس ،كت لو هدةه ظامل ا ،فلارمتس باختيلاره

يصح صومه؛ بخلالف ملا إكا كلاق مقللور ًا نظلري ملا إكا ألقلاه
خوف ًا من وىليده ،مل ّ
شخص يف املا من ةوق اختياره ،فبت أنَّه مل ينن ىلمد ًا مل يبطل صومه.
ا
(مسألة :)24إكا ارمتس منقاك غري  ،بطل صومهْ ،
وإق كاق امنقاك واجب ًا ىلليه.
(مسألة :)25إكا كاق مام ا ال يعلم أنَّه ما أو غريه ،وج ىلليه الفحلص فليت إكا
أراة االرمتاس ملبنانا األصويل بوجو الفحلص يف الشلبلات املوضلوىلية َّإال يف ملا
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أخرجه الدليل ،فلو ارمتس من ةوق كلك ،وكاق ما ً بطل صومه ،وهنلذا احلنلم يف
ما لو ةار املا املشت َبه بني كونه مطلق ًا أو مضلاف ًا ،إك جيل االجتنلا ىللنلت ،وكللك
محلاق املضاف باملطل من حيث صدق امسم كت ىلرفت سابق ًا ،وكذا أيضل ًا جيل
االجتنا ىلن مايعني يعلم بنلوق أحلدمها ملا ً  ،للعللم اممجلايل بلأطراف الشلبلة
املحصور .
السادس :إيصال الغبار الغليظ إىل اجلوف ىلمد ًا ،وكلذلك الغبلار غلري الغلليظ،
ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املحلرم كغبلار اللرتا ونحلوه،
سوا كاق من املح َّلل أكله كغبلار اللدقي  ،أو ملن
َّ
وسوا كاق بإثار الصامم نفسه بالننس ونحوه ،أو بإثار شلخص غلريه ،أو بإثلار
اهلوا ؛ فإنّه  -أي الغبار غري الغليظ  -مفطر ىل األحوط وجوب ًا ،نعلم ،ال بلأس بلت
يتعّس التحرز ىلنه.
ّ
(مسألة :)26األقو إحلاق البخار الغليظ وةخاق التنبلاك ونحلوه بالغبلار ،وال
بأس بوصول الغبار إىل احلل نسليان ًا أو قلر ًا أو غفل ًة أو باىلتقلاة ىللدم الوصلول إىل
اجلوف.
التحرز ىلن ةخاق التنباك أو الرتياك أو غريمها ملن
(مسألة :)27األقو وجو
ّ
األةخنة حال الصوم.
السابع :االحتقاق باملام اختيلار ًا أو اضلطرار ًا للمعاجللة ،وال بلأس باالحتقلاق
باجلامد  -كالفتايل واألشياف  -وبتزري امللام يف العضللة ،وبوضل اللدوا ىلل
اجلرح ْ
وإق وصل ىلن طريقه إىل اجلوف.
ُّ
يشلك كونله جاملد ًا أو مامعل ًا  -أي أق
(مسألة :)28الظاهر جواز االحتقاق بلت
َّ
الشك يف أصل حقيقة املشنوك فيه  -بعد الفحص وىللدم العللم بحقيقلة أحلدمها،
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ْ
وإق كاق األحوط تركه.

تعمد القإ ْ
وإق كاق لرضور من ىلالج لرف مر ٍ ونحوه نظري ملا للو
الثامنّ :
تأمل من بطنه ،فقا لرف وج البطن.
صلح صلومه وال َش
يتعمد القإ  ،بل صلدر بلال اختيلار؛
ّ
(مسألة :)29إكا مل ّ
ىلليه ،وال جيوز ابتالع ما خيرج بالقإ من املعد  ،ولو ابتلعه لناق كللك ملن املفطلر
العمدي.
(مسألة :)30إكا ابتل يف الليل ما يستدىلإ تقيؤه يف النللار؛ فسلد صلومه ْ
إق أراة
القإ ّنار ًاَّ ،
وإال فال موج لبطالق صومه ،سوا كاق كلك يف الواجل املعلني أو
غري املعني ،كت ال فرق يف فساة الصوم بني صوريت انحصار إخراج ما ابتلعه بلالقإ
وىلدم االنحصار به كت لو أمننه امخراج بغري القإ ولننَّه اختار القإ ىل غلريه،
كالطعام والّشا  ،وأما غريمها فال ،كت لو ابتلل ةرمهل ًا أو بندقلة ،فإنله ال يصلدق
ىلليه أنه قإ لو أخرجه باختياره أو قلا ه كلذلك ،وفيله تلرةة وإشلنال ،وال يبعلد

 [ ...كتاب الصوم ]...

واشرتط بعض األىللالم يف صلدق التقيلؤ العملدي املوجل لللبطالق كونله قيئل ًا

امجتنا لصدق أنه َش يبدره باختياره حسبت جا يف موثقة ستىلة.
(مسألة :)31إكا ّ
جتشأ فخرج َش  ،ووصل إىل فضلا الفلم ،ثلم نلزل ملن ةوق
اختيار؛ مل يبطل صومه ،ولو ابتلعه اختيار ًا؛ فسد صومه ووجبت ىلليه النفار .
ّ
التجشؤ للصامم اختيار ًا؛ إكا ىللم بخروج َش معه يصدق
(مسألة :)32ال جيوز
ىلليه القإ  ،أو ينحدر بال اختيار إىل اجلوف بعد اخلروج إىل فضا الفلم ،وأ ّملا إكا مل
يعلم بذلك فال بأس به.
تعمد البقا ىل اجلنابة إىل الفجر يف شلر رمضلاق وقضلامه ،واألحلوط
التاسعّ :
معلني ،ةوق الواجل املوسل
إحلاق الواج
املعلني بله ،كلت للو نلذر صلوم يلوم َّ
َّ
املوسل
بتعمد البقا ىلل اجلنابلة فليلت ،واألحلوط يف ّ
واملندو  ،فال يبطل الصوم ّ
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البطالق.
(مسألة :)33يبطل الصوم إكا أجن ىلمد ًا قبل الفجر بفاصل زمنإ يعللم أنّله ال
يس الغسل أو التيمم ،وم التمنن من التيمم بدالً من الغسلل جيل التليمم وبلذا
يصح صومهْ ،
وإق ترك التيمم وجل القضلا والنفلار  ،وللو ظل ّن سلعة الوقلت
ّ
للغسل ،فأجن ثم ظلر ىلدم سعتهْ ،
صلح
فإق كاق بعد الفحص ىلن سلعة الوقلت
ّ
صومهْ ،
وإق مل يفحص فعليه القضا ىل األحوط.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املعلني
(مسألة :)34ال يبطل صوم شلر رمضاق وال غريه من الصلوم الواجل
َّ
يصلح مل
تعمدَّ ،إال قضا شلر رمضاق فإ ّنه ال
ّ
املعني بامصباح جنب ًا ىلن غري ّ
وغري َّ
امصباح جنب ًا حتى لو مل ينن متعمد ًا وتضي وقت القضا .
(مسألة :)35البقا ىل حدم احليض والنفاس إىل طلوع الفجلر مبطلل لصلوم
املعلني بله والقضلا  ،ةوق املوسل
شلر رمضاق ،واألحوط وجوب ًا إحلاق الواجل
َّ
واملندو ْ ،
وإق كاق األحوط يف املوس واملندو اللرتك ،فلإكا طللرت امللرأ ملن
احليض والنفاس قبل الفجر وج ىلليلا االغتسلال أو التليمم ومل تلركلت ىلملد ًا
يبطل صوملا ،وإكا طلرت منلت قبل الفجر ومل يس الوقت للغسل وال للتليمم أو مل
صلحة صلوملا إشلنال،
تعلم بانقطلاع ةمللا يف الليلل حتلى طلل الفجلر؛ ففلإ
ّ
واألحوط الصوم ثم القضا بعد كلك.
يصلح بله التليمم -
(مسألة :)36فاقد الطلورين  -أي الذي ال جيد ما ً وال ملا
ّ
يصح صومه م بقامه ىل حدم اجلنابة أو احليض أو النفاس.
ّ
(مسألة :)37إكا مل يتمنّن من الغسل مللان  ،أو لعلدم وجلوة امللا  ،ومتنّلن ملن
التيمم؛ وج ىلليه التيمم قبلل طللوع الفجلر ،فللو تركله متعملد ًا؛ بطلل صلومه،
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أق يبقى ىل التيمم مستيقظ ًا إىل ْ
واألقو ْ
أق يطل الفجر.

يصح صوم املجن الفاقد للطلورين يف قضلا شللر رمضلاق،
(مسألة :)38ال ّ
فإ ّق البقا ىل اجلنابة يفسد القضا حتى ْ
وإق أجن ىلن غري ىلمد.
ال قبل ْ
(مسألة :)39إكا نسلإ غسل اجلنابة لي ً
أق يطل الفجلر حتلى مىضل ىلليله
يوم أو أيام؛ بطل صومه ،وجي ىلليه القضا ْ
وصلح
إق كاق كلك يف شلر رمضلاق،
ّ
املعلنيْ ،
صومه وال َش ىلليه ْ
وإق
إق كاق يف صوم غريه من الواج
املعلني أو غلري َّ
َّ
كاق األحوط هو امحلاق ،كت أق األحوط وجوب ًا إحللاق غسلل احلليض والنفلاس
باجلنابة لو نسليتلت يف شلر رمضاق.
لحة صللوم املستحاضللةالن ري
(مســألة :)40يشللرتط  -ىلل األحللوط  -يف صل ّ
األغسال النلارية التإ للصال ةوق ما ال ينوق هلا ،فللو استحاضلت قبلل امتيلاق
(مسألة :)41امحتالم يف ّنار شلر رمضاق غري مبطل للصيام ،وال جت املباةر
إىل االغتسال.

 [ ...كتاب الصوم ]...

بصال الصبح أو الظلرين بت يوج الغسل فرتكت الغسل؛ بطل صوملا.

مس امليلت ىلملد ًا إىل طللوع الفجلر غلري مبطلل
(مسألة :)42البقا ىل حدم ّ
للصوم.
(مسألة :)43إكا أجن يف شلر رمضاق  -لي ً
ال  -ونلام ومل يسلتيقظ حتلى طلل
الفجرْ ،
فإق كاق من قصده ىلدم االغتسال ملن جنابتله أو كلاق ملرت ِّةة ًا فيله؛ حنلم
تعمد البقا ىلل اجلنابلة حتلى
ببطالق صومه ،ووجو القضا والنفار ىلليه ألنّه ّ
طلوع الفجر ،وإكا نام بعد اجلنابة قاصد ًا للغسل منلا ،ومل يستيقظ حتى طل الفجر؛
صح صومه وال َش ىلليه.
ّ
وأ ّما إكا استيقظ قبل طلوع الفجر من النوملة األوىل بعلد اجلنابلة ،ثلم نلام ثانيل ًا
واستيقظ بعد الفجر؛ بطل صومه وىلليه القضا م النفار ىل األحوط ،وكلذلك
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احلال لو نام ثال ًا.
ال يف شلر رمضاق ليس له ْ
(مسألة :)44املجن لي ً
أق ينام قبل االغتسال إكا ىلللم
من نفسه أنّه ال يستيقظ قبل الفجر لالغتسلال ،وجيلوز لله النلوم األول وال لاي مل
احتتل االستيقا أو كونه معتاة ًا االنتباه ،واألحوط له ترك النوم مطلق ًا.
(مسألة :)45احلامض والنفسا ال تلحقاق باجلن يف النومة األوىل وال انيلة ،بلل
املدار فيلت ىل التواي وىلدمه ،فيبطل صوملت مل التلواي يف االغتسلال حتلى ْ
وإق
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

كاق يف النومة األوىل ،وال يبطل م ىلدمه حتى ْ
وإق كاق يف النوم ال اي أو ال الث.
(مسألة :)46ليست النومة التإ احتلم فيلا النامم ل أي :النومة األوىل ل هلإ ّ
حملل
النالم يف املسامل املتقدّ مة؛ وإنّت النومة األوىل هإ النومة التإ تتحقل بعلد اجلنابلة،
فلو استيقظ املحتلم من نومه ثم نام ،كاق من النوم األول ال ال اي.
مر ّ
أق االحتالم يف ّنار شلر رمضاق ال يوج بطالق الصيام ،وال
(مسألةّ :)47
جت املباةر إىل االغتسال ،وكذلك يف ّ
كل صوم ،ويسو له االسلتربا بلالبول ْ
وإق
املنإ ،واألوىل تقديم االستربا ىل االغتسال.
ىللم ببقا َش من ّ
 ،أو ىلل األمملة

تعمد النلذ ىلل اهلل تعلاىل ،أو ىلل الرسلول
العارشّ :
الطاهرين  ،من ةوق ٍ
أق ينوق يف ٍ
فرق يف كلك بني ْ
ةنيلوي ،وال بلني
ةينإ أو
ٍّ
أمر ٍّ
كونه بالقول أو بالنتابة أو بامشار ؛ بل األقو إحللاق موالتنلا الشلليد الصلدِّ يقة
النرب س ِّيد نسا العاملني فاطمة الزهرا احللورا (صللوات اهلل ىلليللا ولعلن اهلل
بالنبإ األىلظم وأممة اهلد ومصابيح الدجى
ظامليلا)
ِّ

باىلتبار ما هلا من الواليلة

ىليل وأوالةهلا الطلاهرين ،بلل هلإ أفضلل ملن ىلاملة
املطلقة كوالية أمري املؤمنني ّ
أوالةها املطلرين
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 ،كت أق األقلو إحللاق بلاقإ األنبيلا واألوصليا

فينوق النذ ىلليلم موجب ًا لبطالق الصوم.

هبلم

(مسألة :)48إكا قصد النذ وكاق صدق ًا بحس الواق ؛ بطلل صلومه .نعلم،
بصحة صومه.
يضلر
لو قصد الصدق وكاق كذب ًا واقع ًا؛ مل
ّ
ّ
ٍ
وجلله إىل َملن ال
موجله خطابله إىل أحلد ،أو ّ
(مسألة :)49إكا تن ّلم باخلرب غري ِّ
يفلم معناه؛ فاألحوط البطالق ووجو القضا .
(مسألة :)50النذ ىل أوالة الصدّ يقة النلرب وأملري امللؤمنني صللوات اهلل
ىلليلت كالصدّ يقة الصغر احلورا زينل وأختللا رقيلة املننلا بلأ ِّم كل لوم ىللليلت
وىلليل األكلرب والقاسلم الن لله
السالم ،وكذلك املوىل الصدّ ي أيب الفضل العباس
ّ
شأق ىلظيم يف أخبارنا املقدّ سة وكلاق تاليل ًا للمعصلوم

 ،ملحل ا يف هلذا احلنلم

باألممة املطلرين باىلتبلارهم ملن أهلل البيلت اللذين طللرهم اهلل وأكهل ىللنلم
وأهل بيته

 ،وأملا النلذ ىلل اللروا األجلال والفقللا اللورىلني العلارفني

بمقامات مصابيح الدجى وسفن النجا وإق كاق حرام ًا ال يوجل بطلالق الصلوم
إال إكا رجلل إىل النللذ ىللل اهلل تبللارك شللأنه ورسللوله
الطاهرين
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الرجس ،فالنذ ىلليلم يسلتلزم النلذ ىلل اهلل تعلاىل ورسلوله النلريم

وأهللل بيتلله

.

أحكام املفطرات:

املفطرات املتقدمة  -ما ىلدا البقا ىل اجلنابة  -إنَّلت توجل بطلالق الصلوم إكا
وقعت ىل وجه العمد واالختيار ،وأما م السلو وىلدم القصد فال توجبه ،من غري
املعني واملوس واملندو  ،وال فلرق يف اللبطالق
فرق بني أقسام الصوم من الواج
َّ
م العمد بني العامل واجلاهل بقسميه القارص واملقصلر ،وال بني املنلره وغلريه ،فللو
أكره ىل امفطار مبارش فرار ًا من الضللرر املرتتل ىلل تركله بطلل صلومه ىلل
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األقو  ،نعم ،لو وجر الظامل يف حلقله ملن غلري مبلارش منله مل يبطلل ،واألحلوط
امىلاة  ،كت ال فرق يف البطالق بني املعتقد باحللية وىلدم املفطرية وغري املعتقلد هبلت.
اخلارجإ ليس بت فارمتس فيه َ
تعمد كمن اىلتقد ّ
فبلاق
أق املام
ّ
نعم إكا وقعت ال ىلن ّ
صلح صلومه ،أو
أنّه ما فإنّه ال يبطل صومه ،وكذا لو كاق ناسلي ًا فاسلتعمل املفطلر ّ
فتبني كذبه مل يبطل صومه.
أخرب ىلن اهلل تعاىل ما يعتقد صدقه َّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

منره ًا؛ فسد صومه كت أرشنا آنف ًا ،وكذلك إكا أفطر تقيل ًة،
(مسألة :)51لو أفطر َ
بال ٍ
فرق يف كلك بني ْ
أق تنوق التقية يف ترك الصيام ،كت لو أفطلر معللم يف ىليلدهم،
وما إكا كانت التقية يف تناول املفطر وهو صامم ،كت لو أفطر قبل الغلرو أو ارمتلس
يف املا يف ّنار شلر رمضاق؛ ألنّه يوج البطالق والقضا ْ ،
وإق كاق واجب ًا تقي ًة.
مس امليت متعمد ًا غري مبطل للصليام ،سلوا كلاق يف النللار أم يف
(مسألةُّ :)52
الليل ،ومل يغتسل متعمد ًا إىل ْ
أق طل الفجر.
(مسألة :)53جيوز للصامم استعتل ّ
البخاك الذي يستعمله املصابوق بلاألمرا
الصدرية يف ّنار شلر رمضاق ،بشللرط أق تنلوق غلاز ًا مضلغوط ًا خاليل ًامن امللواة
الطب َّية ،كت جيوز اسلتعتل حبلو الضلغط وغريمهلا ملن األةويلة ىلنلد الرضلور
واحلاجة إىل االستعتل ،بل حتلى رش مقلدار ملن امللا يرتفل بله االضلطرار إكا
ىلط

وخاف الضلرر من الصرب ىلليه ،وجي القضا بعد شللر رمضلاق إكا أمننله

البخاك؛ بنا ً ىل ما هلو املعلروف ملن ّ
كلك من ةوق تناول احلبو وال استعتل ّ
أق
ّ
البخاك مشتمل ىل ماة تنزل إىل اجلوف ىلند استعتله ،وأ ّما إكا مل ينن مشلتم ً
ال َّإال
جمرة اهلوا فلو حسبت أرشنا آنفل ًا ال يبطلل الصلوم وال يوجل القضلا  ،ومل
ىل ّ
الشك يف كلك ،جي الفحصْ ،
ّ
بصحة الصيام أيض ًا.
فإق يئس من العلم ،حينم
ّ
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ما يكره للصائم:

وهو أمور:
شم الرياحني  -خصوص ًا النرجس  -ويراة هبا ّ
كلل نبلت طيل الرامحلة،
منهاّ :
وتتأكد النراهة يف الرحياق والنرجس لوروةمها يف األخبار ،وال ينره التطي لنونله
سنَّة ،ويراة بالتط ّي تدهني اللحيلة وجتملري ال لو  ،فقلد جلا يف اخللرب أنَّله قفلة
شم الرحياق فلو بدىلة للصامم وهو ملن بلدع األىللاجم حيلث كلانوا
الصامم ،وأما ُّ
يشمونه إكا صاموا ،ألنه يمسك اجلوع ،والنرجس يرف العط

كت جا يف اخلرب.

ومنها :السعوط م ىلدم وصوله إىل احلل واألحوط تركه ،والسلعوط هلو ةوا
يدخل يف األنف لنإ يعطس صاحبه ،وغالب ًا ما يتخذ من ةقي العوة اهلندي وغلريه
ومنها :قل الرضس ،بل مطل إةما الفم.
ومنها :إخراج الدّ م املض ِّعف ،كاحلجامة والفصد واجلراحة املوضعية ،وإكا ىلللم
ٍ
حينئلذ ،وإكا ىلللم
املحتجم بأق احتجامه يلؤةي إىل امغلت املبطلل للصلوم حلر َم
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من العطورات.

احلجام بأق احلجامة للمحتجم تورثه امغت فال جيوز له إحجامه لنونه من التعاوق
َّ
يغم ،بطل صومه لقصده املفطر.
ىل امثم ،وإكا احتجم قاطع ًا بامغت فلم َ
ومنها :االكتحال بت فيه صرب أو مسك ونحومها الا يصلل طعمله أو رامحتله إىل
احلل ما مل يبلعه وإال ففيه إشنال تعبد ًا باألخبار الصحيحة الناهية ىلنه فيت لو ِ
وجلدَ
طعم يف احلل وكلك بسب وجوة منفذ بني العني واحلل .
له ا
ومنها :ةخول احلتم إكا خء منه الضعف.
ومنها :مبارش النسا ملس ًا وتقبي ً
تتحرك شلوته بلذلك،
ال ومالىلب ًة؛ خصوص ًا ملن ّ
أق ال يقصد بذلك امنزال ،وال كاق كلك من ىلاةتلهَّ ،
بشلرط ْ
وإال حلرم يف الصلوم
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املعني وبطل صومه.
َّ
ومنها :إنشاة ِّ
النبلإ
الشعر ،والظاهر ىلدم شموله ملراثإ وملدامح
ّ
األطلار  ،واملشتمل ىل املطال احل ّقة ،وغلري كللك الا يوجل تقويلة اللدّ ين
واألمملة

احلنيف ،ويراة باملديح :امطلرا باململدوح وال نلا ىلليله بلذكر فضلامله ومعلاجزه
بالشعر واخلط  ،وال يراة باملديح ما تعارف ىلليه ىلنلد بعلض اجللللة ملن الشليعة
حيث جيتمعوق يف التنايا واحلسينيات للتغنإ والللو بقصامد والمية تشتمل ىل كل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

مقومات الطر  ،وتعر

ىل القنوات الشيعية باسم التش ُّي وأهل البيت صلوات

اهلل ىلليلم وهم برآ من كلك ،ونحن نربأ إىل اهلل تعاىل وإىل حججله الطلاهرين
من تلك األفعال املننر .
ومنها :اجلدال واملرا  ،واملسارىلة إىل احللف وامسا إىل اخلاةم حتى للو كانلت
بح ٍّ  ،بل يستح الصرب ىلليه وامحساق إليه.
ومنهاُّ :بل ال و ىل اجلسد.
ومنها :جلوس املرأ يف املا  ،بل األحوط هلا تركه.
ومنها :احلقنة باجلامد.
ومنها :السواك بالعوة الرطل مل ىللدم إبلتالع الرطوبلة وإال فيبطلل الصلوم
ويوج النفار .

ومنها :املضمضة ىلب ل ًا أو للتللذك ،وكلذا إةخلال َش ٍ آخلر يف الفلم ال لغلر ٍ

صحيحٍ .
وغري كلك اّا مل يسعنا ضبطه هلنا بل له مقام آخر.
*****
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الفصل الرابع :الكفّارة
موارد وجوب الكفارة:

جت النفلار بارتنلا َش ملن املفطلرات املتقدِّ ملة يف صليام شللر رمضلاق
والصوم املنذور يف يو ٍم َّ ٍ
معني ،متعمد ًا م االختيار من غري إكراه
وقضامه بعد الزوال ّ

وال إجبار ،بال ٍ
فرق يف كلك بني املفطراتَّ ،إال النوم ال اي من اجلن بعد االنتباه.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وال فرق يف وجو النفار بني العامل واجلاهل املقصلر ىل األقو  ،سوا كلاق
ال بنوق ما يرتنبه مفطر ًا أم كاق ىلامل ًا بحرمته وجاه ً
جاه ً
ال بمفطريته كلت إكا مل يعللم
بأق النذ ىل اهلل تعاىل ورسوله

وأهل بيتله الطلاهرين

ملن املفطلرات

فارتنبه حال الصوم ،فالظاهر حلوقه بالعامل يف وجلو النفلار  ،فملورة اجلللل يف
ِ
العلامل ،ويسلت نى ملن
هذا املقام ملح ا باجلاهل املقصلر امللتفت ،واملقصلر يف حنم
كلك اجلاهل القارص فقط.
مقدار الكفارة:

خمري بني أمور ثالثلة أحـدها :إطعلام
ك ّفار إفطار يوم من شلر رمضاق متعمد ًا َّ
ستني مسنين ًا ّ
لنل مسنني مدّ من الطعام وهو ثالثة أربلاع النيللو تقريبل ًا ،وثانيهـا:
صيام شلرين متتابعني ،وثالثهام :ىلت رقبة.
كفار امفطار يف قضا شلر رمضاق  -بعد اللزوال  -إطعلام ىلشللر مسلاكني،
ّ
لنل مسنني مدّ من الطعامْ ،
فإق مل يتمنّن فصيام ثالثة أيام.
خملري بلني
املعني كفار شلر رمضلاق ىلل األقلو
َّ
كفار إفطار الصوم املنذور َّ
اخلصال ال الم.
اجلمل بلني صلوم شللرين متتلابعني وإطعلام سلتّني
كفار امفطار ىل احلرام ْ
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مسنين ًا ّ
لنل مسنني مدّ  ،وىلت رقبة ْ
إق أمننه كلك.
تتنرر كفارتهَّ ،إال يف اجللتع
تنرر موج النفار يف يوم واحد مل ّ
(مسألة :)1إكا ّ
واممنا  -بمالىلبة الزوجلة أو التفخيلذ ونحومهلا  -ىلل ملا يف األخبلار ،فتتعلدة
النفار بتعدةمها ولو يف يوم واحد ،كت لو ةخل ثم اغتسل ثلم ةخلل ،وهنلذا بعلد
ّ
كل مجاع يغتسل أو يقصد امغتسال أو يتوقف لإلسرتاحة ثم يعوة للجتع ،وأما للو
ٍ
واحد ،فال تتنلرر
تنرر الولوج يف الفرج مرات كت لو أةخل وأخرج مرات يف مجا ٍع
النفار ْ
وإق كاق األحوط تنرارها.
(مسألة :)2تتنرر النفار بامتياق بموجبلا يف يو ٍم أو يومني أو أك ر وهو واضح
فيت تقدَّ م.
يتخري بني الصليام ثتنيلة ىلّشل يومل ًا وبلني ْ
أق
املتقدمة؛ فاملشلور بني األصحا أنّه ّ
يتصدّ ق بت يطي  ،واألحوط اجلم بينلت وبني االستغفار.
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(مسألة :)3لو ىلجز ىلن كفلار امفطلار ىلملد ًا ،وهلإ أحلد اخلصلال الل الم

َ
سقوط النفار ىلن املفطر متعمد ًا؛ بل جت ىلليله
وعىل ك ّ حال :ال يوج العجز
النفار ىلند التمنّن منلا ،وىلند تعذر بعض اخلصال يف كفار اجلم  ،وجل ىلليله
الباقإ.
(مسألة :)4إكا جام زوجتَه الداممة أو املنقطعة يف شلر رمضلاق ومهلا صلامتق،
ْ
قم َل كفارتني :كفارته وكفلار زوجتله،
فإق كاق كلك بإكراهه الزوجة ىل املواقعة؛ ّ
يعزر بتعزيرين جمموىللت مخسوق سوط ًاْ ،
وإق كانت املواقعلة برضلامها؛ فعل
كت أنّه َّ
ٍّ
كل منلت كفار وتعزير مخسة وىلشللرين سلوط ًا ،وللو أكرهللا يف بدايلة األملر ثلم
طاوىلته يف األثنا ؛ فاألحوط ّ
أق ىلليه كفارتني وتعزيرين وىلليلا كفار وتعزير.
والتحمل خاص بإكراه الزوج زوجته ومها صامتق ،فلو أكره املوىل أ َمتَه ،أو أكلره
ّ
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الرجل امرأ ً أجنبية؛ مل يتحملل كفارالا وال تعزيرهلا ،وكلذا للو أكرهلت الزوجلة
زوجلا ىل اجلتع؛ مل تتحمل كفارتَه وال تعزيره.
َ
(مسألة :)5ال فرق يف امكراه بني أق ينوق ألجل حرملة الننلاح يف ّنلار شللر
رمضاق أو ألجل ىلدم رغبتلا يف اجلتع بذاته أو ألنه يف النلار.
(مسألة :)6إكا كاق الزوج غري صام ٍم ملان ٍ من موانل الصليام كالسلفر وامللر
ونحومها ،وكانت زوجته صامم ًة؛ حرم ْ
أق ينرهلا ىل اجلتع ،ولو أكرهللا ىلليله ال
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

قمله النفار ىلنلا وال تعزير ىلليه ،كت ال كفار وال تعزير ىلليللا ،وال
يبعد وجو
ّ
جي ىلليلا َّإال القضا فقط.
قملله
(مسألة :)7لو جام زوجتَه وهإ ناممة ،وكانا صاممني؛ فال يبعد وجو
ّ
النفار ىلنلا ،وال تعزير ىلليلا.
(مسألة :)8إكا أكره زوجتَه ىل غري اجلتع من املفطرات مل يتحمل ىلنلا النفلار
وال التعزير ،حتى يف مقدمات اجلتع ْ
وإق أوجبت إنزاهلا.
(مسألة :)9هل جيوز للزوج غري الصامم مقاربة زوجته وهإ ناممة صلاممة؟ فيله
إشنال ،والظاهر املن  ،ولو وطأها وهو نامم ،ال جيل ىلليله َش ا  ،كلت ال جيلوز هللا
وطؤه وهو نامم.

(مسألة :)10إكا أفطر متعمد ًا ثم سافر؛ مل تسقط النفار من كمتله ،بلال ٍ
فلرق يف

كلك بني ما بعد الزوال وما قبله ،وكذلك للو سلافر وأفطلر قبلل الوصلول إىل حلدّ
ّ
الرتخص.
متعمد ًا ،وبعد كللك ىللر
(مسألة :)11إكا أفطر ّ
امفطار كاملر
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لله ىللار ا قللري أوجل

أو احليض أو النفلاس أو غلري كللك ،ففلإ سلقوط النفلار ىلنله

وىلدملا قوالق أقوامها ىلدم السقوط ،فتج ىلليه النفار .

موسل  ،فيجلوز تأخريهلاَّ ،إال ْ
(مسألة :)12النفار واجل
أق يصلل إىل حلدّ
َّ
التواي والتسامح.
احلإ يف الصوم ،وأما يف غلري الصلوم
ربع بالنفار ىلن ّ
(مسألة :)13ال يسو الت ّ
فجامز ،كت جيوز التربع بالنفار ىلن امل ِّيت صوم ًا كانلت أو غلريه بلل يسلتح ىللن
ا
امليت ألنّه إحساق إليه.
مصـرف الكفارة:

كفار امفطار يف شلر رمضاق مصلرفلا إطعلام الفقلرا  ،إ ّملا بإشلباىللم ،وإ ّملا
ٍ
بامىلطا إليلمّ ،
واحد مدّ ؛ أي :ثالثلة أربلاع النيللو ،وجيلزئ مطلل الطعلام
لنل
(مسألة :)14جي يف امشباع ْ
مر واحد لشخص واحلد ،فلال جيلزئ
أق ينوق ّ
إشباع شخص واحد مرتني أو أك ر ،فال بدّ من ستني مسنين ًا ،وإكا ّ
تعذر العدة أجزأ

 [ ...كتاب الصوم ]...

كالتمر واحلنطة والدقي واألرز واخلبز ونحوها اّا يعدّ طعام ًا.

التنرار بإشباع شخص واحد منلم مرتني أو أك ر ،ولو كاق للفقري ىلامللة أو ىلواملل
فقرا م له؛ جاز إىلطا ّ
كل واحد منلم مدّ ًا يقبضلا واليلة ىللنلم ْ
إق كلانوا صلغار ًا،
ووكالة ىلنلم ْ
إق كانوا كبار ًا ،وتصري ملن ًا هلم بقبضه ،وال جيوز له التصلرف فيلا َّإال
وإق كانوا صغار ًا جاز للفقري ْ
إق كانوا كبار ًاْ ،
بإكّنم ْ
أق يصلرفلا يف مصاحللم.
(مسألة :)15إكا ك ّفر بامىلطا والتمليك ال بامشباع؛ وج ْ
أق يعطلإ الصلغري
مقدار ما يعطإ النبري ىل حدٍّ سوا  ،وهو مدّ من الطعام.
مقلدار نفقتللا
(مسألة :)16زوجلة الفقلري ليسلت بفقلري إكا أىلطاهلا زوجللا
َ
املتعارف ىلليلا ،فال جيوز إىلطاؤها من النفار  ،نعم إكا احتاجت إىل أزيد من النفقلة
الواجبة ىل الزوج كوفا ةيلن وأم الله ،جلاز إىلطاؤهلا ملن النفلار كغريهلا ملن
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الفقرا .
موارد وجوب القضاء من دون الكفارة:

واسلتمر نومله
األول :إكا نام املجن ِ يف الليل ثاني ًا بعد انتباهه من النوملة األوىل،
ّ
ّ

إىل ْ
أق طل الفجر ،ىل ما تقدّ م يف املفطرات.
ملجرة ىلدم النية من ةوق ْ
أق يأيت بء من املفطرات.
الثاين :إكا بطل صومه ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

مر يف ما سب .
الثالث :إكا نسلإ غسل اجلنابة ،ومىض ىلليه يوم أو أيام ،كت ّ
الرابع :امفطار اىلتتة ًا ىل من أخربه بلدخول الليلل ،ومل يلدخل الليلل واقعل ًا،
رشيطة ْ
أق ينوق املخرب اّن جيوز االىلتتة ىل قوله ،ولو كلاق املخلرب اّلن ال يعتملد
ىل إخباره وجبت النفار أيض ًا.
خمرب بطلوع الفجر ،وكاق زىلمله سلخري ًة ،ومل يفحلص ىلنله،
اخلامس :إكا أخربه ِ ا
واستعمل املفطر.
السادس :إكا استعمل املفطر ،ومل يفحلص ىللن طللوع الفجلر ،ثلم ظللر سلب
ّ
طلوىله.
َ
السلت ،
السابع :ما لو أفطر ظان ًا
غليم يف ّ
ةخول الليل بسلب الظلملة ،ومل ينلن ا
ّ
ٍ
ثم َ
باق له اخلالف؛ مل جي القضا .
غري
غيم فأفطرّ ،
ةاخل بعد ،ولو كاق ا
وكاق الليل َ
(مسألة :)17إكا قط بدخول الليل فأفطر ،ثلم ظللر اخللالف؛ وجل القضلا
فقط ،ومل يأثم ،وال كفار ىلليه .وإكا ّ
شك يف ةخلول الليلل مل جيلز لله امفطلار ،وإكا
تبني ةخول الليل حني إفطاره.
أفطر أثم وىلليه القضا َّ ،إال إكا ّ
الثامن :إةخال املا يف الفم للتربة بمضمضة ونحوها ،أو للعبث ملن ةوق غايلة،
اجلوفْ ،
فإق نسللإ الصلو َم وابتلعله ،أو كلاق يف مضمضلة وضلو
إكا سب وةخل
َ
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صح صومه ،وال قضا ىلليهْ ،
وإق كاق القضا أحوط .ومقتضلى الصلحة
الفريضة؛ ّ
الوارة يف املسألة اختصاص هلذا بمضمضلة وضلو الفريضلة ،وىللدم جريانله يف
يعم إطالقلا االستنشاق أيض ًا ،كت ال فرق يف كللك بلني صلوم
وضو النافلة .نعمّ ،
شلر رمضاق وغريه.
التاسع :سب املنإ باملالىلبة ونحوها ،إكا مل ينن قاصد ًا لإلنزال من االبتلدا  ،وال
كاق من ىلاةته امنزال باملالىلبةْ ،
وإق كاق حيتمل كلك يف نفسله ،وإالّ وجبلت ىلليله
املنلإ إالّ أنّله سلبقه اتفاقل ًا؛ مل
النفار أيض ًا ،ولو كاق مطمئن ًا من نفسه بعدم خلروج ّ
جي ىلليه القضا ْ ،
وإق كاق القضا أحوط.
ٍ
لعلذر ملن
الصلوم الواجل يف شللر رمضلاق
(مسألةَ :)18من مل يلتمنّن ملن ّ
الفطر واألضحى حلرمة الصيام فيلت.
*****

 [ ...كتاب الصوم ]...

السلنةَّ ،إال يف ىليلدَ ي
األىلذار ّ
خمري ًا بلني أيلام ّ
املسوغة لإلفطار؛ وج ىلليه القضا َّ

437

الفصل اخلامس :شـرائط الصّوم
شـرائط صحة الصيام:

يصح الصوم من غري املؤمن ،ولو يف جلز ملن النللار ،فلإكا
األول :اميتق؛ فال ّ
ّ
يصح صومه يف شلر رمضاق.
أسلم النافر يف أثنا النلار ،مل ّ
يصح من املجنوق ،ولو أةواري ًا مستوىلب ًا متام النللار أو بعضله،
الثاين :العقل؛ فال ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يصح من السنراق سوا ا أكاق اختياري ًا أم بال اختيار ،وال من املغمى ىلليله وللو
وال ّ
يف بعض النلار ،والظاهر صحة الصوم من املصلا بلاخلرف أو اللذهول أو البلله،
ٍ
واحد منلمَّ ،إال إكا وصلت اخلرافة أو اللذهول
لعدم صدق املجنوق والسنراق ىل
أو البله إىل حدّ سقوط التنليف معلا ْ
بأق كانلت ملن أقسلام اجلنلوق وامغلت وملا
يصح يف حقلم التنليف لشدّ هلذه احللاالت الا ينصللرف
شابه ،أو كانت ان ال ّ
النف بالنية ،فينلوق كللك موجبل ًا للبطالق
ةليل التنليف ىلنلم أو ال يتمننوق من
ّ
الصوم ،وإال فال وجه للبطالق لعدم وجوة ةليل خاص بالبطالق.
يصح من احلامض أو النفسا .
الثالث :اخللو من احليض والنفاس ،فال ّ
وهذه الّشوط ال بدّ من تواجدها من أول طلوع الفجر إىل الغلرو  ،فللو فقلد
َش منلا يف جز من النلا ؛ بطل الصليام ،كلت للو ارتلدّ  ،أو خلرج ملن اميلتق يف
األثنا ثم ىلاة ،أو ىلر

اجلنوق أو احليض أو النفاس ،ولو قبلل الغلرو بلحظلة،

يصح الصوم.
أو انقط احليض أو النفاس بعد الفجر بلحظة؛ مل ّ
(مسألة :)1ال يمن النوم من الصيام ،فلو سبقت النية من الصلامم يف الليلل ،ثلم
السنر وامغلت  ،بلل مهلا
نام حتى استوىل
جمموع النلار؛ ّ
َ
صح صومه ،وليس منه ِّ
ملحقاق بفقداق العقلل كلاملجنوق ،ويلحل هبلت التخلدير العلام املتعلارف يف هلذه
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األزمنة مجرا العمليات اجلراحية لبدق املريض ىل األحوط.
الرابع :ىلدم امصباح ِ
حمدث ًا باجلنابة أو احليض أو النفلاس بعلد النقلا ملن اللدم
بحس التفصيل املتقدِّ م.
اخلامسْ :
أق ال ينوق مسافر ًا قبل الزوال بت يوج قصللر الصلال  ،مل العللم
ِ
يصح صومه إالّ يف موارة
فمن سافر قبله ىلامل ًا باحلنم مل ّ
باحلنم يف الصوم الواج َ ،
يصح فيلا الصيام من املسافر:
ثالثة يف الّشيعة املقدَّ سة؛ ّ
احلج.
أحدها :صوم ثالثة أيام بدل اهلدي يف ّ
ثانيها :صوم ثتنية ىلّش يوم ًا بدل البدنة ملن أفا

من ىلرفات قبل الغرو .

ثالثها :صوم النذر املشلروط إتيانه يف السفر باخلصوص  -أي نلذر ْ
أق يصلوم يف
التعر

ميقاع هذا النذر.

الصوم الواج  .وأ ّما املندو فال يشلرع يف السفر َّإال ثالثة أيلام لقضلا
هذا يف ّ

 [ ...كتاب الصوم ]...

معني سفر ًا كاق أم حرض ًاْ ،
وإق كاق االحتياط يقتيضل ىللدم
السفر  -أو إتيانه يف يوم ّ

املنور .
احلاجة يف املدينة َّ
يصح صوم املسافر الذي جي ىلليه اللتتم يف بعلض احللاالت كملن
(مسألةّ :)2
يتم الصلال وجيل ىلليله
نو امقامة ىلّش ًا ،واملرتةة ثالثني يوم ًا ،فإنه بعد ال الثني ُّ
الصوم إكا مل ينشى سفر ًا جديد ًا ،وكلذا جيل الصلوم ىلل ملن كلاق ك لري السلفر
سفر معصية.
كالسام واملالح ،أو من كاق سفره َ
ويصح ملن اجلاهلل
الصوم من املسافر النايس حنم السفر،
ّ
يصح ّ
(مسألة :)3ال ّ
يصح من اجلاهل باملوضوع.
به ،فإكا ىللم به يف األثنا بطل صومه ،كت ال ّ
(مسألة :)4إكا خرج إىل املسافة الشلرىلية قبل الزوال؛ جاز له امفطار بعد جتلاوز
حدّ الرتخص ،وإكا مل يفطر حتى رج إىل وطنله أو ّ
أتلم
حملل إقامتله قبلل اللزوال؛ ّ
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صيامه وال جي ىلليه القضا  ،وإكا تناول املفطر يف سلفره ورجل إىل وطنله أو ّ
حملل
إقامته قبل الزوال أو بعده؛ بقإ ىل إفطاره ووج ىلليه القضا .
(مسألة :)5إكا خرج إىل املسافة الشلرىلية بعلد اللزوال؛ بقلإ ىلل صليامهْ ،
وإق
وج ىلليه التقصري يف صالته.
(مسألة :)6املسافر إكا رج إىل حم ّلله ،ووصلل حلدَّ اللرتخص ملن وطنله قبلل
الزوال ،ومل يتناول مفطر ًا جدَّ َة الني َة وبقإ ىل صليامه ،وأفطلر ْ
إق وصلل إليله بعلد
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الزوال.
(مسألة :)7ال جيوز للمسافر امفطار قبل الوصول إىل حدّ الرتخص؛ فللو أفطلر
قبله ىلامل ِ ًا باحلنم ،وجبت ىلليه النفار .
األصلح ،وللو ألجلل
(مسألة :)8جيوز السفر اختيار ًا يف ّنار شلر رمضاق ىلل
ّ
حج ،أو ىلملر ٍ ،أو ٍ
ملال معتنلى بله
الصوم ،غري أنّه منروه َّإال إكا كاق يف ٍّ
الفرار من ّ

ٍ
خياف تلفه ،أو ٍ
حمرتمة خياف هالكلا ،أو ينوق بعد ميض ثالم وىلشلرين ليلة،
نفس
معني ىل املن َّلف فيجوز لله
هذا يف صيام شلر رمضاق ،وأ ّما غريه من صوم واج
َّ
السفر ْ
وإق فات الواج  ،وال جت ىلليه امقاملة يف السلفر ألجلل إتيانله الواجل
املعني.
َّ
(مسألة :)9املستفاة من بعض الصحاح كراهة ّ
التميل من الطعلام والشللرا يف
السفر يف شلر رمضاق ،لقوله

" :وإي إكا سافرت يف شلر رمضلاق ملا آكلل َّإال

القوت ،وما أرش ّ
كل الري" ،وكذلك اجلتع يف النلار ،بل األوىل تركه.
السادسْ :
يضلره الصوم ،ولو بطول برمه أو شدّ ته أو شليوىله
أق ال ينوق مريض ًا
ّ
ّ
يف اجلسم أو شدّ أملله ،وينفلإ يف كللك االحلتتل املوجل لصلدق اخللوف ىلنلد
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العقال فض ً
ال ىلن الظ ّن أو االطمئناق بذلك ،فيج ىلليه امفطار وحيرم الصيام.

مسو لإلفطارَّ ،إال ْ
(مسألة :)10الضعفْ ،
قملله
وإق كاق مفرط ًا غري ِّ
أق ينوق ّ
حرجي ًا ىلاة ً  ،أو أ ّة الضعف إىل العجز ىلن االكتسا لتحصيل قوته وإىلاشته مل
الصوم إىل غلبلة العطل
تيسلر غريه من طرق االكتسا  ،وم له ما لو أ ّة
ّ
ىلدم ّ

أو

غريه من احلاالت املرض له.
الصلومَ ،
فبلاق اخللالف بعلد
(مسألة :)11إكا صام معتقد ًا ىللدم التضللرر ملن ّ
الفرا ؛ وج قضاؤه ىل األحوط وجوب ًا.
(مسألة :)12إكا صام باىلتقاة الضللرر أو خوفله ،ومل ينلن األملر كلت اىلتقلده؛
وج ىلليه القضا  ،سوا حصلت منه القربة أم مل قصل.

حيصل له خوف الضلرر من إخبارهْ ،
فلإق كلاق الطبيل ثقل ًة حاكقل ًا؛ مل يشللرع لله
الصيام أيض ًاْ ،
بمجلرة قلول
وإق مل ينن الطبي ثقل ًة حاكقل ًا ،مل يشللرع لله امفطلار
ّ

 [ ...كتاب الصوم ]...

يضللرهْ ،
ّ
فلإق كلاق إخبلار الطبيل
بأق الصلوم
(مسألة :)13إكا أخربه الطبي
ّ
ِ
موجب ًا خلوفه من الضلرر مل يشلرع له الصيام ،سوا كلاق الطبيل ثقلة أو ال ،وإكا مل

الطبي .
مضللر ًا للهَّ ،إال أنّله خلاف
(مسألة :)14إكا أخربه الطبي بعلدم كلوق الصلوق
ّ
الضلرر يف نفسه؛ وج ىلليه امفطار ،ومل يصح صيامه.
(مسألة :)15إكا برئ املريض قبل الزوال ،وتوفرت فيه بقية شللرامط الصلوم يف
نفسه؛ جدَّ َة الني َة ،وصام يو َمه ،ثم قضاه ىل األحوط وجوب ًا.
(مسألة :)16ال فرق يف املر

املسو لإلفطلار بلني كونله ىلارضل ًا ىلل ىلضلو
ّ

خاص يف اجلسد كالرمد أو النسور يف بعض األىلضا  ،وكونله ىلارضل ًا ىلل مجيل
البدق ،كت ال فرق بني كونه خطري ًا أو غري خطري.
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شـرائط وجوب الصوم:

وهي أمور:
يصلح صلومه
الصبإ الصيام ،ولو بلغ أثنا النللار مل
منها :البلو  ،فال جي ىل
ّ
ّ
تطوىلل ًاْ ،
ْ
وإق كلاق األحلوط
وإق مل يتناول مفطر ًا وجدّ ة الن ّية ،بلل وللو كلاق صلام ًت ّ
استحباب ًا اممتام ،فال جي ىلليه الصيام إالّ ْ
أق يبلغ قبل طلوع الفجر.
الصلبإ ،وال فلرق يف املجنلوق
ومنها :العقل؛ فال جي ىل املجنوق كت تقدّ م يف
ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

بني امطباقإ واألةواري إكا حصل يف النللار .نعلم ،للو كلاق ةور جنونله يف الليلل
فحس بحيث يفي قبل الفجر؛ وج ىلليه الصيام.
ومنها :احلرض ،وىلدم امغت  ،وىلدم املر

لو من احلليض والنفلاس كلت
 ،واخل ّ

الصوم.
صحة ّ
ككرنا يف شلرامط ّ
الرخصة في اإلفطار:

امفطار يف ّنار شلر رمضاق لعدّ أشخاص:
جوز الشارع األقدس
قد ّ
َ
األول :الشيخ والشيخة إكا ّ
حرج ومش ّقة ىلليلت،
تعذر ىلليلت الصيام ،أو كاق فيه ا
ّ
وجي ىلليلت يف صوريت املشقة والتعلذر ،التنفلري بلدل ّ
كلل يلوم بملدٍّ ملن طعلام،
واألقو وجو القضا ىلليلت يف حال متننا من الصوم بعد كلك.
الثاين :كو العطاش؛ وهو َمن به ةا العط  ،سلوا مل يقلدر ىلل الصلرب أو كلاق
حرجي ًا ىلليه ،واألقو وجو القضا ىلليه.
يضلر بحمللا.
يضلر هبا الصيام ،أو
الثالث :احلامل املقر التإ
ّ
ّ
الصوم هبا أو بالولد ،سوا كاق الولد هللا أو
أرض ّ
الرابع :املرضعة القليلة اللبن إكا ّ
ربىل ًا أو بأجر  ،واألقو االقتصار ىل صور ىلدم وجلوة َملن
لغريها ،وهإ تر ّبيه ت ّ
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ربىل ًا أو بأجر .
تقوم مقاملا يف الرضاع ت ّ

ٍ
ّ
واحلد ملنلم
كلل
(مسألة :)17األشخاص املذكوروق آنف ًا يفطروق ،وجي ىل

الفدية؛ وهإ التصدق ىللن ّ
كلل يلوم بملدّ  ،واألحلوط ملدّ اق ،إالّ احلاملل املقلر
واملرضعة إكا كاق الضلرر ىلليلا ال ىل احلمل والولد فاألحوط فيلت كللك ،وجيل
ىلليلم القضا م التمنّن منه.
ثبوت الهالل:

ي بت اهلالل  -سوآ ا أكاق هالل شلر رمضاق أو غلريه ملن الشللور القمريلة -
بالطرق اآلتية:
الثاين :التواتر ،وهو إخبار مجاىلة ك ري من املؤمنني يمنَ تواطؤهم ىل النلذ ،
خيربوق أّنم رأوا اهلالل ،وليس منه ملا للو ا َّةىللى مجاىلل اة ال ي ْع َت َملد ىللليلم شللرىل ًا

 [ ...كتاب الصوم ]...

األول :رؤية املن َّلف نفسه.

املبنإ ىل مصالح ةنيويلةَّ ،
ألق التلواتر
وبسببلم انتّش اخلرب ،وليس منه أيض ًا التواتر ّ
ٍ
الشلرىلإ املفيد للعلم هو أق يقول ُّ
واحد منلم أنَّه رآه بعينه ولليس بالسلتع ملن
كل
حجل ًة بذاتله،ألق
اآلخرين .وتقييدنا للتواتر بت يفيلد العللم سلببه أق التلواتر لليس َّ
احلج َّية الذاتية إنَّت هإ للعلم ،والتواتر من مباة

حصول اليقني ،فإق حصل العللم

حج اة ،وإال فالتواتر بنفسه ليس ح َّج ًة.
واليقني منه فلو َّ
الثالث :الشياع املفيد للعلم ،فلو كالتواتر يف احلج َّية؛ بل أوسل منله ملن ناحيلة
النم العدةي ،ويشرتط فيه ما اشرتطناه يف التواتر ملن إفاةتله العللم القطعلإَّ ،
وإال
جمر َة انتشار ٍ
أمر ما يف البالة وشيوىله ال يصحح حجيتله وال ينفلإ يف التعويلل
فإق َّ
ىلليلله ،فنللم راجللت قضللايا تبل َّلني كللذهبا ،وك للري ًا مللا تتللأثر اجلتىلللات بالعنللاوين
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والشعارات الرباقة ،ما ي ْف ِقدها القدر ىل فلم احللواةم ،فيخلتلط احلل ُّ بالباطلل،
نعوك باهلل تعاىل من مضالت الفتن يف آخر الزماق ىل صاحبه موالنا اممام بقيلة اهلل
احلجة بن اممام احلسن العسنري (ىلليلت السالم وأرواحنا هلت الفدا ).
األىلظم ّ
فمن حصل له العلم بأحد الطرق املتقدِّ مة ،وج ىلليله العملل بله ،حتلى للو مل
يوافقه أحدا  ،بل ْ
وإق شلد ور َّة احلاكم شلاةته.
ميض ثالثني يوم ًا من ّ
الشلر املتقدّ م  -أي ثالثني يومل ًا ملن هلالل شلعباق أو
الرابعّ :
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ثالثني يوم ًا من هالل شلر رمضاق  -فإنَّه جي الصوم معله يف األول ،وامفطلار يف
ال اي.
اخلامس :الب ِّينة الشلرىل َّية؛ وهإ شلاة ىلدلني ،سوا ا شلدا ىلند احلاكم الشللرىل ّإ -
التقإ العارف بأهل البيت
وهو الفقيه ّ

املتويل هلم واملتربي من أىللداملم -وقبلل

شلاةات أو مل يشلدا ىلنده أو شلدا ور َّة شلاةاتُّ ،
فنلل َمل ْن شللد ىلنلده ىللدالق،
وج ىلليه ترتي األثر من الصوم أو امفطار ،وال فرق بلني أق تنلوق الب ّينلة ملن
ِ
الشاهدَ ين
البلد أو من خارجه ،وبني وجوة الع َّلة يف الست وىلدملا ،ويشرتط تواف
يف األوصاف ،فلو اختلفا فيلا ال اىلتبار هبا ،ولو أطلقلا أو وصلف أحلدمها وأطلل
اآلخر كفى ،وال يعترب اقاةمهلا يف زملاق الرؤيلة  -كلت للو قلال األول :رأيتله قبلل
الغرو برب ساىلة ،وقال ال اي :رأيته قبل الغرو ب لث ساىلة  -م توافقلت ىلل
الرؤية يف الليل.
(مسألة :)1ال ي بت اهللالل بشللاة النسلا  ،وال بشللاة رجلل واملرأتني ،وال
املنجمللني والفلنيللني واجلللداول
بشلللاة العللدل الواحللد م ل اليمللني ،وال بقللول ِّ
احلسابية ،وال بتطوي اهلالل ،وال بغيبوبته بعد الشف .
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وهل ي بت اهللالل بحنلم احللاكم اللذي ال ي ْع َللم خطلؤه يف احلنلم وال خطلأ

مستنده؟ فيه خالف وإشنال ،والظاهر لنا من األةلة هو ىلدم اجلواز.
(مسألة :)2ال اىلتبار بشلاة العدلني إكا مل يشلدا بالرؤيلةْ ،
كلأق يشللدا بشللاة
غيبإ كاجلفر ونحومهلا أو ملن
ظنإ ٍّ
ىللم ّية تعتمد ىل احلسا الفلنإ أو من طري ٍ ٍّ
القرامن كعدم رؤية اهلالل ثالثة أيام يف آخر الشلر ،ألق املحلاق ال ينلوق أك لر ملن
ثالثة ،وما شابه كلك؛ ُّ
كل كللك غلري معتلرب يف بلا الشللاة  ،إك ال بلدَّ ْ
أق تنلوق
الشلاة قاممة ىل الرؤية البرص َّية ،طبق ًا ملا جا يف النصوص الشلريفة الصاةر ىللن
النبإ األىلظم وأهل بيته العظت الطيبني الطاهرين صلوات اهلل ىلليلم أمجعني.
ِّ
(مسألة :)3ال اىلتبار برؤية اهلالل يوم ال الثني قبل الزوال لنإ َّ
تدل ىل ّ
أق يلوم
الرؤية من الشلر الالح  ،فلو رؤي اهلالل قبل الزوال أو بعده فال يدل ىل أنله أول
األخبار الصحيحة.
(مسألة :)4إكا ثبتت رؤية اهلالل يف بلد آخر ومل ت بت يف بلدهْ ،
فإق كانا متقلار َبني

 [ ...كتاب الصوم ]...

شوال حتى حيرم صومه؛ بل هو من شلر رمضاق ،فيجل إمتلام صلومه بمقتضللى

كفى  -بحيث تالزم الرؤية يف أحدمها الرؤية يف اآلخر ،أو كاق أحدمها حيلدُّ اآلخلر
من جلة الّشق بحيث تنلوق الرؤيلة يف الّشقلل ِّإ مالزملة للرؤيلة يف الغلريب ةوق
العنس َّ -
وإال فالَّ ،إال إكا ىلللم توافل أفقللت وإق كانلا متباىللدين ،بشللرط أق ال
ٍ
حينئذ لتحق التباين النيل.
ينوق التباىلد بمقدار ليلة ،فال يرتت احلنم
غمت الشلور ومل ي َلر اهللالل يف مجللة منللا أو يف متامللا ،وجل
(مسألة :)5لو َّ
يتبني له َش ا به ،جي ىلليه أق حيس ّ
كل شللر
الفحص ،فإق مل يمنن الفحص أو مل ّ
ثالثني يوم ًا ما مل يعلم النقصاق ىلاة ً .
(مسألة :)6األسري واملحبلوس إكا مل يتمننلا ملن قصليل العللم بالشللر ىلملال
ختريا يف ّ
كل سلنة بلني الشللور فيع ِّينلاق شللر ًا
بالظن .وم ىلدم التمنن من الظنَّ ،
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لرمضاق ،وجت مراىلا املطابقة بني الشلرين يف سنتني بأق ينوق بيلنلت أحلد ىلّشل
شلر ًا ،ولو ظلر له بعد كلك َّ
تبلني سلب
أق ما ظنه أو اختاره مل ينلن رمضلاق ،فلإكا َّ
ٍ
تبلني
شلر رمضاق ىل ما اختاره ،فقد كفاه ،ألنه حينئذ ينوق ما أتى به قضلا ً  ،وإكا َّ
ِ
يمض أتى به؛ وجيلوز لله يف صلور ىللدم حصلول
حلوقه وقد مضلى قضاه ،وإق مل
الظن ْ
أق ال يصوم حتى يتيقن أنه كاق سابق ًا فيأيت به قضا ً .
(مسألة :)7إكا فر

كوق املن َّلف يف املناق الذي ّناره سلتة أشللر وليلله سلتة

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

أشلر أو ّناره ثالثة وليله ستة ونحو كلك ،فاألقو وجو اهلجر إىل منلاق آخلر
يتمنن فيه من امتياق بالصلوم والصلال ىلل الوجله الصلحيح مللا ورة يف حسلنة
احلسني بن أيب العال ىلن اممام أيب ىلبد اهلل

قالّ " :
إق رج ً
ال أتى أبا جعفلر

فقال :أصلحك اهلل إنت نتجر إىل هذه اجلبال فنأيت أمننلة ال نقلدر ْ
أق نصليل َّإال ىلل
ال لج ،فقال

 :أفرتىض ْ
أق تنوق م ل فالق يرىض باللدَّ وق ،ثلم قلال :ال تطلل

التجار يف أر ٍ ال تستطي ْ
أق تصيل َّإال ىل ال لج" .فإنّه إكا كاق ىلدم التمنن ملن
الصال ىل ال لج التإ يفقد فيلا بعض ما يعترب يف الصال موجب ًا لللجلر إىل منلاق
آخر لتأةية الصال بّشوطلا الواقعية ،فعدم التمنن من إتياق الصلال أو الصلوم يف
أوقاات اخلاصة أوىل بذلك ،وإكا استلزمت اهلجر العّس فلال يبعلد كلوق امللدار يف
النبلإ
خمري ًا بني أفراة املتوسلط لقلول
ّ
صومه وصالته ىل البلداق املتعارفة املتوسطة َّ
األىلظم

(خري األمور أوسطلا) ،وأما احلتتل سلقوط التنليلف ىلنله فبعيلدا

جد ًا ،وأبعد منه احتتل سقوط الصلوم وكلوق الواجل صلال يلوم واحلد وليللة
واحد  ،وحيتمل كوق املدار بلده الذي كاق متوطن ًا فيه سابق ًا ْ
إق كاق له بلد ساب .
*****
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الفصل السادس :قضاء الصّوم

ٍ
ٍ
ٍ
سلفر ،أو
نفلاس ،أو
حليض ،أو
جي ىل املن َّلف قضا ملا فاتله مللر ٍ  ،أو
ٍ
ارتداة ،أو ِس ٍ
نر ،وال جي ىل املخالف  -إكا استبرص  -قضلا ملا صلامه ىلل
وف مذهبه ،واألحوط قضا ما مل يصمه ،أو صامه باط ً
ال حتى ىل مذهبله ،كلت
ف أيام صباه ،وال جي ىل املجنلوق واملغملى ىلليله
ال جي قضا ما فات املن ّل َ
قضا ما فاات حال ىلذرمها ،وال جي ىل النلافر األصليل قضلا ملا فاتله ملن
الصيام حال كفره َّإال إكا أسلم قبل الفجر ومل يصم كلك اليلوم فإنَّله جيل ىلليله
قضاؤه.
بنى ىل األةا  .ولو ىللم أنه فاته أيام من شلر رمضلاق وةار األملر بلني القليلل
والن ري ،فاألقو البنا ىل األك ر؛ وكلك لعدم فرا الذمة يف امتيلاق باألقلل،
َّ
ألق اممت ال اليقينإ يستدىلإ الفرا اليقينإ.

 [ ...كتاب الصوم ]...

(مسألة :)1إكا ّ
شك يف أةا الصوم يف شلر رمضاق املاا ،أو اليوم امللاا؛

موس ال جيل فيله الفلور ،واألوىل ىللدم تلأخري
(مسألة :)2القضا واج
َّ
قضا شلر رمضاق ىلن شلر رمضاق ال اي ،كت ال جي فيه التتاب  ،بل يستح ؛
يتعني ،كت ال جي فيله
ىلني مل ّ
فلو كاق ىلليه قضا أيام مل جي ىلليه تعيينلا ،بل لو ّ
الرتتي  ،فلو كاق ىلليه قضا من شلر رمضاق ساب ومن شلر رمضاق الحل ؛
جاز قضا الالح قبل الساب  .نعم ،إكا تضلي وقلت الالحل بمجلإ شللر
رمضاق ال الث؛ فاألحوط تقديم قضا الالح  ،وللو نلو قضلا السلاب ةوق
صح؛ ووجبت ىلليه الفدية ىل تأخريه قضا الالح .
الالح
ّ
ف أيا ام ملن شللر رمضلاق بملر
(مسألة :)3إكا فاتت املن ّل َ

أو بحليض أو
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نفاس ،ومات قبل ْ
أق يربأ أو يميض زماق يمنن القضلا فيله؛ مل جيل قضلاؤها
ىلنه.
ٍ
لعلذر ملن األىللذار ،واسلتمر بله
(مسألة :)4إكا فاته شلر رمضاق أو بعضه
العذر إىل شلر رمضاق ال ايْ ،
فإق كاق العلذر هلو امللر

؛ جيل قضلاؤه ىلل

أق ين ّفر ىلن ّ
ْ
كل يوم بمدّ  ،وال يغنإ القضا ىلن التنفري ،وإكا
األحوط ،ووج
كاق العذر غري املر

؛ وج القضا والتنفري مع ًا ىل األحوط أيض ًا.

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)5إكا كاق سب الفلوت هلو امللر

 ،وكلاق السلفر هلو العلذر يف

ضم التنفري إليه يف حال ىللدم
التأخري أو بالعنس ،فإنه جي القضا  ،واألحوط ّ
ارتفاع العذر .وأما يف حال ارتف العذر ومل ِ
يأت بالقضا إىل رمضاق آخلر؛ فإنله
َّ
جي القضا والنفار مع ًا.
(مسألة :)6إكا فاته صوم شلر رمضلاقّ ،
وأخلر القضلا ىللن شللر رمضلاق
الالح بعده مل تتنرر كفار التأخري بتنرار السلنني ىلليله ،فللو ّ
أخلره إىل ثالثلة
مر واحد فقط.
رمضانات ،مل جت ىلليه كفار التأخري َّإال ّ
يتحمل
يتحمل الزوج فدية زوجته ،وال الس ِّيد فدية ىلبده ،وال
(مسألة :)7ال
َّ
ّ
أي منف فدية من جت ىلليه نفقته.
ّ
(مسألة :)8جيوز إىلطا فدية أيام ىلديد من شلر واحد أو من شلور إىل فقري
واحد ،كت جيوز إىلطا فدية أشخاص متعدِّ ةين لفقري واحد.
(مسألة :)9يتعني يف الفدية ةفل الطعلام ،وكلذلك يف بقيلة النفلارات ،وال
جيزئ ةف القيمة ىلن ةف الطعام ،وال بأس بدف القيمة إىل الفقلري ليشلرتي بله
الطعام بالتوكيل ىلن الداف  ،غري أنّه إكا مل ِ
يشرت به نسليان ًا أو ىلصيان ًا مل تفر كملة
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بمجرة توكيل الفقري.
الداف
ّ

(مسألة :)10ال جيوز للصامم امفطار يف قضا شلر رمضاق بعلد اللزوال إكا
مر إطعام ىلشلر
كاق القضا ىلن نفسه ،بل جت ىلليه النفار بذلك  -وهإ كت َّ
مساكنيِّ ،
لنل مسنني مد ،وم العجز يصوم ثالثة أيلام -؛ وأ َّملا امفطلار قبلل
الزوال فال مان منه يف قضا شلر رمضاق ىلن نفسه َّإال يف حال التعيني بالنذر أو
معني أو نحومها كالعلد واليمني والنذر أو التضليي
امجار املحدة بصيام يو ٍم َّ
بمجإ رمضاق آخر.
املوسل غلري قضلا شللر
(مسألة :)11جيلوز امفطلار يف الصلوم الواجل
َّ
رمضاق قبل الزوال وبعدهْ ،
وإق كاق األحوط تركه بعد الزوال.
(مسألة :)12القاا ىلن الغري جيوز ْ
أق يفطر وللو بعلد اللزوال ،وال كفلار
الصوم املندو جيوز امفطار فيه إىل الغرو .
(مسألةّ :)13
(مســألة :)14إكا نللذر ْ
أق يصللوم شلللر ًا أو أيام ل ًا معللدوةات ،ال جي ل فيلله

 [ ...كتاب الصوم ]...

ىلليه.

التتاب َّ
،إال إكا ق ّيده بالتتاب  ،أو كاق هو املنصلرف إليه ىلند إطالق النلذر بحيلث
يفلم منه العرف كلك يف استعتالام.
(مسألة :)15إكا فاته الصوم املنذور املشرتط فيله التتلاب ؛ وجل التتلاب يف
قضامه ىل األحوط.
(مسألة :)16جي التتاب يف صوم الشلرين من كفار اجلمل إكا أفطلر ىلل
احلرام متعمد ًا يف شلر رمضاق ،وجي أيض ًا يف كفار التخيلري ويف ال تنيلة ىلّشل
بدل الشلرين ،ويتحق التتاب بصيام شلر كامل ويوم من الشلر ال لاي متصل ً
ال
به.
(مسألة :)17إكا أفطر يف الصيام الذي يعتلرب فيله التتلاب شللرىل ًاْ ،
فلإق كلاق
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ٍ
لعذر اضطره لإلفطار كاملر
إفطاره

وحليض والنفلاس والسلفر االضلطراري

ةوق االختياري؛ مل جي استئنافه ،بل بنى ىل ما مضلى ىلند ارتفاع االضلطرار،
وأ ّما إكا مل ينن ىلن اضطرار؛ وج فيه االستئناف.
(مسألة :)18جي ىل الولد األكرب الذكر قضا ما فات من الصوم ىلن أبيله،
بل ىلن والدته أيض ًا ىل األقو  ،سوا يف كلك ملا فلاات لعلذر ملن ملر
سفر ،وما فاات ىلمد ًا ال لعذر شلرىل ّإ.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
450
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أو

كتاب االعتكاف

االىلتناف لغ ًة :من ىلنف ىل الء ؛ أي :أقبل ىلليه مواظبل ًا ال ينصللرف ىلنله
وجللله ،والعنللوف يف املنللاق لزوملله ،ومنلله امقامللة يف املسللجد ،واملللراة بلله يف
االصطالح اللبث يف املسجد بقصد العباة هلل تعاىل والتقر إليه ،بمعنى ّ
أق اللبلث
يف املسجد ىلباة  ،ال أنّه مقدّ مة لعباة أخر خارجة ىلنلهْ ،
وإق كلاق هلو األحلوط،
ويصح يف ّ
كل وقت ،وأفضل أوقاته شلر رمضاق ،وأفضله العّش األواخر منه ،كلت
ّ
سنبني كلك يف فصلني الحقني.
ِّ

 [ ...كتاب االعتكاف ]...

ناكر ،أو تع ّل به ىللدا أو يمني أو إجلار ،
وهو مستح يف نفسه ،وقد جي إكا نذره ا

*****
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الفصل األول :شـرائط االعتكاف
والسلنراق وغريمهلا ملن
األول :العقل؛ فال ّ
يصح ملن فاقلد العقلل كلاملجنوق ّ
فاقدي العقل.
الثاين :النية؛ وهإ قصد امتياق به قرب ًة إىل اهلل تعاىل ،كت يف سامر العباةات.
يصح وقوىله من املسلافر وغلريه
يصح من ةونه ،وىلليه فال ّ
الثالث :الصوم؛ فال ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

يصح منه الصيام.
ان ال ّ
أق ال ينوق ّ
الرابعْ :
أقل من ثالثة أيلام ،وال بلأس بالزيلاة ىلليللا ،ويلدخل فيله
الليلتاق املتوسطتاق.
اخلامسْ :
أق ينوق يف أحد املساجد األربعة؛ وهإ املسجد احلرام ومسجد املدينة
املنور ومسجد النوفة ومسجد البرص  ،أو يف مسجد البلد اجلام  ،فال ينفإ غلريه
كمسجد القبيلة أو السوق.
معني فاتف مان من البقا فيه؛ بطل وال ينفإ
(مسألة :)1إكا اىلتنف يف مسجد َّ
اللبث يف مسجد آخر أو يف كلك املسجد بعد ارتفاع املان .
السادس :إكق من يعترب إكنله كلالزوج بالنسلبة إىل زوجتله ،والسليد بالنسلبة إىل
ّ
ىلبده ،وإكق الوالدين بالنسبة إىل ولدمها إكا استلزم إيذا مها ،وأ ّما مل ىللدم اميلذا
فال يعترب إكّنم.
السابع :االستمرار واسلتدامة اللبلث يف املسلجد ،فللو خلرج منله ىلاملد ًا لغلري
ّ
ِ
املسوغة للخروج؛ بطل اىلتنافه ،من ةوق ٍ
العلامل بلاحلنم
فرق يف كلك بني
األسبا
ّ
واجلاهل به .نعم ،ال بأس بلاخلروج من َْرهل ًا أو مضلطر ًا حلاجلة ةىلتله إليله كلالبول
صحة
واجلنابة وغريمهاَّ ،إال إكا استلزم انعدام صور االىلتناف لطول اخلروج ،ويف ّ
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االىلتناف إكا خرج ناسي ًا إشنال.
الصلبإ
فيصح االىلتناف من
صحة االىلتناف البلو ،
ّ
(مسألة :)2ال يشرتط يف ّ
ّ
املم ِّيز كغريه من العباةات.
املعلني يف اليلومني
(مسالة :)3جيلوز قطل االىلتنلاف املنلدو واملنلذور غلري َّ
االو َلني ،فإكامل يقطعه فيلت وج ىلليله إمتلام ال اللث ،وال جيلوز قطل االىلتنلاف
ّ
املعني ،فلو نذر ْ
أق يعتنف من ّأول شعباق إىل ثال ه م ً
ال مل جيز قطعه.
املنذور َّ
الرجوع ىلن اىلتنافه متى شلا وللو يف
(مسألة :)4املعتنف إكا اشرتط حال النية
َ
اليوم ال الث ،جاز له كلك؛ كت جيوز للناكر إكا اشرتط كلك يف نذر االىلتناف.
*****
 [ ...كتاب االعتكاف ]...
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الفصل الثاني :أحكام االعتكاف
حيرم ىل املعتنف أمور:

األول :مبارش النسا باجلتع يف القبل أو الدبر ،بال ٍ
فرق يف كلك بني الرجلل
واملرأ  ،وكذلك اللمس والتقبيل بشلو ىل األقو  ،وأما النظر بشلو إىل ملن
فجامز ىل األقو ْ ،
وإق كاق األحوط اجتنابه أيض ًا.
جيوز النظر إليه
ا
ْ
وإق كاق ىل الوجه احلالل كلالنظر إىل حليلتله
الثاين :االستمنا ىل األقو
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املوج له ،أو كاق بفعل االحتناك بزوجته أو إحتناكلا به؛ ولو كاق امستمنا
بيده ،فقد فعل حرام ًا وبطل اىلتنافه.
شم الطي والرحياق م التلذك ،وال مان إكا مل ينن فيه تلذك ،كلت إكا
الثالثّ :
كاق فاقد ًا حلاسة ّ
الشم.
الرابع :البي والّشا  ،واألحوط ترك غريمهلا ملن أنلواع التجلار كالصللح
وامجار  .نعم ،لو ارتنل شليئ ًا منللا مل حينلم ببطالنله؛ واملعامللة صلحيحة،
وكذلك صيامهْ ،
وإق بطل هبا االىلتناف ،وال بأس باالشتغال بلاألمور الدنيويلة
والّشا وغريمها
املباحة كالنتابة واخلياطة والنساجة ونحوها ،كت ال بأس بالبي
ّ
من املعامالت حال االضطرار ومساس احلاجة إليلا ألجل األكل أو الشلر أو
املداوا .
اخلامس :املترا واملجاةلة يف ٍ
التفوق وإثبات الفضيلة؛
أمر
ةنيوي هبدف إبراز ّ
ٍّ
وأ ّما إكا كانت بقصد إظلار احل ّ ور ّة اخلصم ىلن اخلطأ فلإ ليسلت الارا  ،بلل
من أفضل الطاىلات والقربات.

ٍ
وىلملد ،فلال إشلنال يف
(مسألة :)1إكا صدرت األمور امللذكور ىللن ىللل ٍم
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إبطاهلا االىلتناف ،وهلل األملر كلذلك إكا صلدرت ىللن سللو؟ فيله إشلنال
وخللالف ،والظللاهر ىلللدم الللبطالق يف غللري اجلللتع ،وأمللا يف اجلللتع فللاألحوط
امستئناف.
(مسألة :)2ال فرق يف اشرتاط االىلتناف برتك تلك األمور بلني امتيلاق هبلا
لي ً
ال أو ّنار ًا.
(مسألة :)3يفسد االىلتناف بفساة صومه ،كفساةه بإتياق ملا اشلرتط ىلدمله
فيه.
(مســألة :)4إكا أفسللد اىلتنافلله بللامخالل بللت اىلتللرب ىلدملله فيلله ،فل ْ
لإق كللاق
يف االىلتناف ،وإكا مل ينن مع ّين ًا؛ وج استئنافه ،وكذلك األمر يف املندو بعد
اليومني ،وأ ّما إكا كاق قبللت فال جي ىلليه َش .
(مسألة :)5ال جي الفور يف قضا االىلتناف.

 [ ...كتاب االعتكاف ]...

االىلتناف واجب ًا مع َّين ًا؛ وج قضاؤه ىل األحوط إكا مل يشرتط لنفسه الرجلوع

(مسألة :)6جت الن ّفار بإفساة االىلتناف باجلتع ولو للي ً
ال ،وأ ّملا امفسلاة
َ
بغريه فالظاهر ىلدم وجو النفار فيهْ ،
أحوط وأوىل.
وإق كاق
خمري كنفار شلر رمضلاقْ ،
وإق
(مسألة :)7كفار إفساة االىلتناف باجلتع َّ
كاق األحوط كوّنا مرتبة كنفار الظلار.
(مسألة :)8إكا كاق االىلتناف يف شلر رمضاق وأفسده باجلتع ّنار ًا؛ وجبلت
ىلليه كفارتاق إحدامها لإلفطار يف ّنار شلر رمضاق ،وال انية مفساة االىلتناف،
وكذلك إكا كاق يف قضا شللر رمضلاق ووقل اجللتع بعلد اللزوال ،وإكا كلاق
االىلتناف منذور ًا؛ وجبت ىلليه كفار ثال ة ملخالفته النذر ،ولو كاق اجللتع مل
زوجته وهإ صاممة يف شلر رمضاق وقد أكرهلا ىلليه وجبت ىلليه كفار رابعلة
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وهإ كفار زوجته للجتع.

واحلمد هلل رب العاملي
*****

سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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كتاب الزكاة

وهإ من األركاق املالية امللمة التإ بنإ ىلليلا امسالم ،ووجوهبا من رضوريات
الدين ،ومننرها بعد العلم هبا كافر ،كت ّ
أق مان الزكا حمنلوم بلالنفر يف األخبلار،
وأق مان قرياط منلا ليس من املؤمنني وال من املسلمني وليملت ْ
ّ
إق شلا هيوةيل ًا أو
اهتم هبا الشارع األقدس اهتتم ًا بالغ ًا ،وق ِرق ككرهلا بالصلال يف ك لري
نرصاني ًا ،وقد ّ

بالصال  ،وهإ موجبة لتحصني األملوال ،ويف بعلض األخبلار:
الزكا فنأنه مل هيتم ّ

 [ ...كتاب الزكاة ]...

من اآليات القرآنية املباركة ،بل جا يف مجلة ملن األخبلارَ :ملن َمنَل َ الزكلا وقفلت
ِ
صالته حتى يزكّإ ،ومن ص ّ ومل ِّ
يلؤت
يزك مل تقبل صالته ،ومن أقلام الصلالم ومل
إكا حبست الزكا ماتت املواَش ..إىل غري كلك من األخبار.
ثم ّ
إق الزكا زكاتاق :زكا األموال ،وزكا األبداق.
ّ
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

القسم األول :زكاة األموال
وهإ واجبة يف األنعام ال الثة :امبل ،والبقر ،والغنم ،ويف الغالت األرب وهإ:
احلنطة ،والشعري ،والتمر ،والزبي  ،ويف النقدين :اللذه  ،والفضلة ،وال جتل يف
غريها من األموال.
وتستح الزكا يف ما أنبتته األر

من احلبو كاألرز ،واللدخن ،والعلدس،

واملاش ،والسمسم ،والذر  ،واحلمص ..وغريها.
وال تسللتح يف اخلضللروات م للل البقللول ،والقللت ،والباكنجللاق ،والبطلليخ،
واخليار ..ونحوها.
وتسللتح يف مللال التجللار  ،ويف اخليللل امنللام ةوق الللذكور ،وةوق احلمللري
والبغال والرقي .
وسوف نتعر
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هلذا القسم ضمن ثالثة مقاصد.

املقصد األول :شـرائط وجوب زكاة األموال
وتنقسم إىل قسمني :شلرامط ىلامة ،وشلرامط خاصة.

األول :البلو ؛ فال زكا ىل مال َمن كاق صبي ًا يف زماق التعل أو يف أثنا احللول
فيت يعترب فيه احلول ،كت يأيت بيانه ْ
إق شا اهلل تعاىل.

 [ ...كتاب الزكاة ]...

املبحث األول :الشـرائط العامة

الثاين :العقل؛ فال زكا ىل مال املجنوق سوا كاق مطبق ًا أم أةواري ًا ،كت ال فلرق
ال أو قصري ًا بحيث يصدق أنّه يف متام احللول مل ينلن ىللاق ً
بني كوق زمانه طوي ً
ال ،وال
والسلنر ال يقطعلاق احللول ،وال ينافيلاق
السنراق واملغمى ىلليه ،فامغت
ِّ
يلح به ّ
الوجو .
الثالث :احلرية؛ فال زكا ىل العبد ْ
وإق قلنا بملنه.
الرابع :بلو النصا كت يأيت بيانه.
اخلامس :امللك يف زماق التعل أو يف متام احلول فيت يعترب فيه احلول ،فال زكلا يف
ما وه من األموال أو أخرجلا من ملنله بنحلو ملن األنحلا  ،أو األملوال التلإ
أوقفلا يف سبيل اهلل تعاىل.
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السادس :التمنن من التصلرف يف متلام احللول ،فلال زكلا ىلل األملوال التلإ
ّ
َق ْت منه أو ح ِج َر ىلن التصلرف فيلا أو تعل هبا النذر أو حل الرهانلة أو كانلت
ةين ًا ْ
وإق متنّن من استيفامه.
(مسألة :)1فيت يعترب احلول فيه وجو الزكا م ىلدم اللتمنّن ملن التصللرف
ا
أثنا احلول ثم ارتف مل جت فيله الزكلا َّ ،إال ْ
حلول جديلدا ملن حلني
يملر ىلليله
أق ّ
التمنّن من التصلرف به ،وأ ّملا ملا ال يعتلرب فيله احللول ،فيعتلرب فيله اللتمنّن ملن
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

التصلرف حني تعل الزكا به ،ولو تعلقت الزكا باملال أو مىض ىلليه احللول وبعلد
كلك طرأ العجز ىلن التصلرف فيه مل يمن كلك من وجو الزكا .
(مسألة :)2األسري الذي ال يتمنن من التصلرف بتله ،وللو بالتوكيلل ،ال جتل
ىلليه الزكا  ،وكذا لو ح ِجر ىل أمواله ،حتى لو مل ينن أسري ًا.
(مسألة :)3املال الذي ةفنه يف مناق ونسلإ كلك املناق ال جت فيه الزكا .
(مســألة :)4إكا جعللل نللت الوقللف  -يف األوقللاف اخلاصللة أو العامللة  -ملن ل ًا
للموقوف ىلليلم ،كت إكا أوقف بستان ًا ىل ْ
أق ينوق نتؤهلا ملنل ًا لذريتله أو ىلللت
البلد؛ فلو كبقية األمالك جي ىلليلم فيه الزكا م توفر باقإ الّشوط ،وإكا أوقفللا
أق يصلرف نتؤها ىل املوقوف ىلليلم فال جت الزكا ىل نت الوقف ْ
ىل ْ
وإق بللغ
نصي كل واحد منلم حدَّ النصا ؛ لعدم كونه ملن ًا للموقوف ىلليلم.
(مسألة :)5إكا كاق املال الزكوي مشرتك ًا بني رشينني أو أك رْ ،
فلإق بللغ نصلي
ٍّ
ّ
كلل ملنلمْ ،
وإق بللغ نصلي بعضللم
كل واحد منلم النصا ؛ وجبت الزكا ىل
النصا ةوق البعض اآلخر وجبت الزكا ىل َمن بلغ نصليبه النصلا ةوق َملن مل
يبلغْ ،
أي واحد منلم منفرة ًا النصا مل جت ىلليلم الزكلا حتلى
وإق مل يبلغ نصي
ّ
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ْ
وإق بلغ جمموع املال املشرتك بينلم النصا .

(مسألة :)6إكا أقر

ماالً زكوي ًا ،وقد بلغ حلدَّ النصلا ؛ وجبلت الزكلا ىلل

املقرت

بعد قبضه ال ىل املقر

املقرت

سنة وجبت الزكا ىلليه  -م توفر باقإ الّشوط  -ةوق املقر

أ ّةاها املقر

 ،فلو أقر

نصاب ًا ملن امبلل مل ً
ال وبقلإ ىلنلد

صح وسقطت الزكا ىلن املقرت
ّ

 ،نعلم إكا

.

(مسألة :)7النفار من َّلفوق باألصول والفروع كاملسلمني ،فتج الزكا ىللليلم
كت جت ىل املسلمني ،ومعنى كلك ّ
أق امسالم ليس شلرط ًا يف وجو الزكلا وال
تصح من النافر إكا أ ّةاها ،بل لإلمام ىلليه السالم أو
يف غريها من األحنام ،نعم ،ال ّ
نامبه أخذها منه قلر ًا.
(مسألة :)8إكا اشرت املسلم ملن النلافر نصلاب ًا ملن النصل الزكويلة بعلد ْ
أق
احلج بتتم النصا ؛ وج ىلليه إخراج الزكا قبل
(مسألة :)9إكا استطاع املالك َّ
احلج ،ولو تع ّل وجوهبا بعد وجلو
احلج إكا كاق تع ّل وجوهبا قبل تع ّل وجو
ّ
ّ

 [ ...كتاب الزكاة ]...

تع ّلقت به الزكا وج ىلليه إخراجلا.

احلج وجبت ىلليه الزكلا  ،وللو
احلج وج احلج وسقطت الزكا  ،ولو ىلىص وترك ّ
ّ
بدّ ل املال الزكوي البالغ حدَّ النصا املعترب فيه حلول احلول ٍ
بتل آخلر قبلل حللول
احلج وسقطت الزكا .
احلول وج ىلليه ّ
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املبحث الثاني :الشـرائط اخلاصة
وفيه ثالثة فصول

الفصل األول :شـرائط وجوب زكاة األنعام الثالثة
مر من الشلرامط العامة  -أمور:
يشرتط فيلا  -زامد ًا ىل ما ّ

ٍ
ّ
واحلد ملن
ولنلل
األول :النصا ؛ فال جت الزكلا فليت مل يبللغ النصلا ،
ّ
األنعام نص ا .
ففي الغنم خمسة نصب وهي:

األول :أربعوق ،وفيلا شا .
الثاين :مئة وإحد وىلّشوق ،وفيلا شاتاق.
الثالث :مئتاق وواحد  ،وفيلا ثالم شياه.
الرابع :ثالثتمة وواحد  ،وفيلا أرب شياه.
اخلامس :أربعتمة فت زاة ،ففإ ّ
كل مامة شا .
وما بني النصلابني  -يف اجلميل  -ىلفلو ،كلت ال جيل َش فليت نقلص ىللن
النصا األول.
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وفي البقر نصابان:

األول :ثالثوق ،وفيلا تبي أو تبيعة وهو ما ةخل يف السنة ال انية.
الثاين :أربعوق ،وفيلا مسنّة؛ وهإ الداخلة يف السنة ال ال ة.
ففإ الستني تبيعاق ،ويف ال تنني مسنتاق وهنذا ،وما بلني األربعلني والسلتني
ىلفو ،وكذلك ما ةوق ال الثني وما زاة ىل النصا من الواحد إىل التسعة ،فيعدّ
بت ينطب ىل املوجوة من ةوق ْ
أق يزيد ىلليه أو ينقص ،فلو كاق العلدة سلتني -
م ً
ال  -جي العدّ بال الثني ،وال جيوز ىلدّ ه باألربعني الستلزامه بقلا العشللرين
من البقر بال زكا  ،ولو كاق العدة ثتنني وج ىللدّ ه بلاألربعني وال جيلوز ىللدّ ه
بال الثني الستلزامه بقا العشلرين بعد الستني بال زكا  ،ولو طاب املوجوة كل ًّ
ال
بأي منلت ،وإكا كاق املوجلوة ينطبل ىللليلت
لعدم لزوم املحذور املذكور يف العدّ ٍّ
مع ًا كالسبعني وج العدّ بنليلت.

 [ ...كتاب الزكاة ]...

ختري بني العدّ بال الثني وبلاألربعني؛
منلت بال زياة وال نقيصة كاملامة والعشلرين ّ

وفي اإلبل اثنا عشر نصاباً:

مخس ،وفيلا شا .
األول :ا
ىلّش ،وفيلا شاتاق.
الثاين :ا
الثالث :مخسة ىلّش ،وفيلا ثالم شياه.
الرابع :ىلّشوق ،فيلا أرب شياه.
مخس وىلّشوق ،وفيلا مخس شياه.
اخلامس :ا
ست وىلّشوق ،وفيلا بنت خما
السادس :ا

وهإ الداخلة يف السنة ال انية.

ست وثالثوق ،وفيلا بنت لبوق وهإ الداخلة يف السنة ال ال ة.
السابع :ا
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ست وأربعوق ،وفيلا حقة؛ وهإ الداخلة يف السنة الرابعة.
الثامن :ا
التاسع :إحد وستوق ،وفيلا جذىلة ،وهإ الداخلة يف السنة اخلامسة.
العارش :ست وسبعوق ،وفيلا بنتا لبوق.
احلادي عرش :إحد وتسعوق ،وفيلا حقتاق.
كل مخسني حقة ،ويف ّ
الثاين عرش :مامة وإحد وىلّشوق فصاىلد ًا ،وفيلا يف ّ
كلل
أربعني بنت لبوق ،فيعدّ بت ينطب ىل املوجوة بال زيلاة وال نقيصلة ،فلإكا كلاق
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

العدة املوجوة مطابق ًا للربعني كاملامة والستني ىلدّ األربعلني ،وإكا كلاق مطابقل ًا
للخمسني كاملامة واخلمسني ىلدّ باخلمسني ،ولو كاق مطابق ًا ٍّ
لنل ملنلت كامللامتني
ختري بني العدّ باألربعني والعدّ باخلمسني ،ولو كاق مطابقل ًا ٍّ
لنلل ملنلت كامللامتني
ّ
ختري بني العدّ باألربعني والعدّ باخلمسني ،وأ ّما لو كاق مطابق ًا هللت معل ًا كامللامتني
َّ
والستني ىلدّ هبت مع ًا فيحس مخسينني وأرب أربعينات ،وهبلذا ينحصللر ملورة
العفو بت ةوق العشلر  ،كت يف نصا البقر املتقدّ م.
(مسألة :)1ال فرق فليت ككرنلاه ملن النصلا بلني أقسلام امبلل كالبخلايت
إبل خراسانية ،والعرا هلإ ا
والعرا  ،والبخايت هإ ا
إبلل ىلربيلة ،وال فلرق يف
الغنم بني املعز والضأق ،والبقر واجلاموس جنس واحد ،وحيس ملن النصلا
والسليم ،واهللرم
يف مجي األقسام الذكر واألن ى ،والصحيح واملريض ،واملعي
ّ
والشا  ،نعم إكا كانت ك ّللا صحيحة ،أو سليمة ،أو شابة ،مل جيزئ ةف املريضة
أو املعيبة أو اهلرمة ،وجيزئ كلك لو كانت ك ّللا مريضة أو معيبلة أو هرملة ،وللو
كاق النصا مل َّفقل ًا ملن الصلنفني فلاألحوط إخلراج الصلحيح ةوق امللريض،
والشا ةوق اهلرم ،والسليم ةوق املعي .
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(مســألة :)2إكا كللاق مجيل النصللا إناثل ًا؛ جللاز ةف ل الللذكر ىلللن امنللام

وإق كاق ك ّله من الضأق أجزأ ةف املعز ىلنه وبالعنس ،وإكا كاق ّ
وبالعنسْ ،
كلل
النصا من األبقار جاز استخراج اجلاموس ىلنه وبالعنس ،ويف امبل إكا كلاق
ّ
كل النصا من البخايت جيزئ إخراج العرا ىلنه وبالعنس.
(مسألة :)3إكا مل ينن ىلنده بنت خما

 -يف نص امبلل  -أجلزأ ىلنله ابلن

لبوق ،وإكا مل ينونا ىلنده ختري يف رشا أهيت شا .
(مسألة :)4يشرتط يف الشا التإ جي إخراجللا يف نصل امبلل ْ
أق تنملل
سنتلا وتدخل يف ال انية ىلل األحلوط ْ
إق كانلت ملن الضلأق ،وتنملل سلنتني
وتدخل يف ال ال ة ْ
إق كانت من املعز.
يتخري املالك بني ةف الشا من النصا وةفعلا من غريه من بلده
(مسألةّ :)5
(مسألة :)6جيوز ةفل القيملة ىللن العلني وللو ملن النقلدين وملا بحنمللت
كاألوراق النقديةْ ،
وإق كاق ةف العني أفضل وأحوط.

 [ ...كتاب الزكاة ]...

أو بلد آخر.

(مسألة :)7املدار يف القيمة ىل قيمة وقت األةا ال وقت الوجلو  ،كلت ّ
أق
األحوط ةف أىل القيمتني من قيمتإ بلد الدف وبلد النصا .
أحدَ نص األنعام ال الثة ملن ةوق زيلاة ىلليله فحلال
(مسألة :)8إكا ملك َ
ىلليه أحوالْ ،
فإق أخرج زكاته من نفس كلك النصا مل جت ىلليه الزكا َّإال مر
واحد للسنة األوىل فقط؛ لنقصانه ىلن النصا بإخراج الزكا منه ،وكلذا للو مل
خيرج زكاته أص ً
ال وأراة إخراجلا من نفس كلك النصا مل جت ىلليله َّإال زكلا
سنة واحد ْ ،
تنلررت ىلليله الزكلا ؛ لعلدم
وإق أخرج زكاته من غري كلك امللال ّ
طرو النقص ىل النصا  ،وإكا كاق املال أزيد من النصا كلت إكا كلاق ىلنلده
مخسوق شا ومل يؤ ّة زكااا وجبت ىلليه الزكا بمقدار ما مضلى ملن السلنني إىل
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ْ
أق ينقص ىلن النصا .
الثاينْ :
أق ال تنوق ىلوامل يف متام احلول؛ واملراة بالعوامل :األنعام التإ تعمل
يف السقإ واحلرم ونحو كلك؛ فلو كانت ىلوامل يف بعض احللول مل جتل فيللا
الزكا  ،والعمل يوم ًا أو يومني أو ثالث ًا غري موج لصدق ىلنواق العواملل ىلنلد
العرف.
الثالثْ :
أق تنوق ساممة متام احلول  -والساممة هإ التإ ترىلى وال تع َللف -
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

فلو كانت معلوفة ولو يف بعض احلول بحيث ال يصدق ىلليللا ىلنلواق السلاممة
لد العرف؛ مل جت فيلا الزكا  .نعم ،التعليف يوم ًا أو يومني أو ثالثل ًا ال يقطل
السوم.
السوم بني كوق النبت مباح ًا أو الوك ًا إكا صدق ىلليللا
(مسألة :)9ال فرق يف َّ
ىلنواق (السلاممة) ىلرفل ًا ،كلت للو رىلاهلا يف اللدغل  -وهلو الشلجر امللتلف -
واحلشي

الذي ينبت يف األر

اململوكة أيام الربي أو ىلنلد نضلو امللا مل

صدق السوم لد العرف.

(مسألة :)10إكا اشرت املرىلى مزروىل ًا أو استأجره مل ِ
ينف يف صدق السوم

السلوم
ىل األحوط ،وإكا َج َّز العلف املبلاح وأطعلم بله األنعلام خرجلت ىللن ّ
وكانت معلوفة وال جت فيلا الزكا .
(مسألة :)11ال فرق يف املعلوفة التإ جت فيلا الزكا بني أق تنلوق معلوفلة
باالختيار أو باالضطرار ،وال بني ْ
أق ينوق العلف من مال املالك أو ملن غلريه،
سوا كاق بإكنه أو من ةوق إكنه.
أق يمضلإ ىلليلا حول ،رشيطة ْ
الرابعْ :
أق تنلوق جامعلة للشللرامط العاملة
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واخلاصة.

(مسألة :)12ينفإ يف قق احلول الدخول يف الشلر ال اي ىلشلرْ ،
وإق كلاق
ابتدا احلول ال اي بعد إمتامه ،فالشلر ال اي ىلشلر حمسو ا ملن احللول األول ال
ال اي ،ولن ّن الظاهر ّ
أق استقرار وجو الدّ ف إنّت هو بالدّ خول فيه ،وىلليه فلال
يقدح يف وجو إخراج الزكا فقداق بعض الّشوط قبل متام كلك الشلر.
(مسألة :)13يعترب يف وجو ةف الزكا قق الشللرامط وبقاؤهلا إىل ّنايلة
الشلر احلاةي ىلّش ،فلو ّ
اختل بعض تلك الّشوط قبل متام كللك ّ
الشللر بطلل
احلول وسلقطت الزكلا  ،كلت للو نقلص امللال ىللن النصلا أو مل يلتمنن ملن
التصلرف فيه أو بدّ له بجنسه أو بغري جنسه ْ
وإق كاق زكوي ًا سلوا كلاق التبلديل
بقصد الفرار من الزكا أو ال ،وهذا بخالف ما لو اخت ّللت بعلض الشللروط يف
الزكا .
(مسألة )14إكا مت ّلك مالك النصا  -يف أثنا احلول للتل الزكلوي  -ملاالً

 [ ...كتاب الزكاة ]...

الشلر ال اي ىلّش؛ ألنّه بحسل الظلاهر ال يوجل بطلالق احللول وال تسلقط

جديد ًا بإرم أو رشا أو نتاج ،فإق مل ينن ما مت ّلنله جديلد ًا نصلاب ًا مسلتق ً
ال وال
منم ً
ال لنصا آخر فال جي ىلليه فيه َش كت لو كاق ىلنده أربعلوق ملن الغلنم
ّ
فولدت له أربعني بعد ستة أشلر مضت ىل ملك األ ّملات ،فال جي ىلليه َش
إالّ شا واحد للملات كت لو ملك ال تنني من أول السنة ،أو كاق ىلنلده مخلس
من امبل فولدت أربع ًا وهنذا ،وأ ّما إكا كاق نصاب ًا مستق ً
ال كت لو كاق لله مخلس
من امبل فولدت مخس ًا أخر يف أثنا احلول كلاق ّ
لنلل ملنلت حلول بلانفراةه،
ووج ىلليه زكا ّ
كل منلت ىلنلد انتللا حولله ،وكلذا للو كلاق نصلاب ًا مسلتق ً
ال
ومنم ً
ال للنصا الالح أيض ًا كت إكا كاق له ىلّشوق من امبل واشرت يف أثنا
ّ
ٍّ
فلنل من النصابني حلول بلانفراةه ،وأ ّملا إكا مل ينلن نصلاب ًا
حوهلا مخس ًا أخر
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منم ً
مستق ً
ال للنصا الالح  ،كت إكا كلاق لله ثالثلوق ملن البقلر
ال ولنن كاق ّ
ٍ
ٍ
جديد هلت مع ًا ىلند انتللا
حول
وولدت أحد ىلّش يف أثنا حوهلا وج استئناف
حول النصا األول.
(مسألة :)15مبدأ حول السلخال ملن حلني النتلاج ال ملن حلني االسلتغنا
بالرىلإ ىلن اللبن ،ساممة كانت أملااا أو معلوفة.
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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الفصل الثاني :شـرائط وجوب الزكاة في الغالّت األربع
يعترب يف الغالت األرب وهإ :احلنطة والشلعري والتملر والزبيل ؛ ويضلاف إىل
الشلرامط العامة املتقدّ مة أمراق:
أحدمها :بلو النصا  ،وهو بحس النيلو ثتنمئة وثتنية وأربعوق كيلو غرامل ًا
تقريب ًا ،وبحس وزق النجف ثتق وزنات ومخس حق ونصف َّإال ثتنيلة ومخسلني
م قاالً وثلث م قال.
ثانيهام :امللك وقت تع ّل الوجو  ،بال فرق يف كلك بني امللك بالّشا أو بالزرع
أو بامرم أو بغريها من األسبا .
(مسألة :)1ثمة خالف يف وقت تعل الزكا بلالغالت ،فاملشللور ىلل أنّله ملن
ثمر النرم ىلند انعقاةها حصلرم ًا ،وكه مجاىلة إىل ّ
أق املدار هلو يف صلدق أسلت
املذكورات من احلنطة والشعري والتمر ،وصدق اسم العن يف الزبي  ،وهذا القلول

 [ ...كتاب الزكاة ]...

احلنطة والشعري ىلند انعقاة َح ِّبلت ،ويف ثمر النخلل حلني اصلفراره أو اْحلراره ،ويف

هو األقو ىلندنا ،وهو مطاب لالحتياط أيض ًا كت ال خيفى ىل الفقلا املتمرسني.
(مسألة :)2املدار يف حدّ النصا هو اليابس من الغلالّت ،فلال اىلتبلار ببلوغللا
النصا رطب ًة إكا نقصت ىلنه ىلند اجلفاف.
(مسألة :)3وقت وجو األةا وامخلراج هلو تصلفية الغ ّللة واجتلذاك التملر
واقتطاف الزبي ىل النحو املتعارف ،فوقت وجو األةا غري وقت التعل  ،وللو
أخر املالك ةف َ الزكا ىلن وقت وجو األةا م وجوة املستح ّ ضلمنلا ،كلت ّ
ّ
أق
الساىلإ جيوز له مطالبة املالك يف وقت األةا  ،وجي ىلليه القبول ،ولو طالبه قبلله مل
جي ىل املالك القبول .نعم ،جيوز امخراج بعد تعل الوجو قبلل وقلت األةا ،
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وجي ىل الساىلإ القبول.
(مسألة :)4مقدار الزكا الواج إخراجه من الغالت األرب هلو الع ْشللر ،أي:
(ىلشلر باملئة) إكا سقيت سيح ًا  -وهو املا اجلاري  -ولو بحفر ّنر ونحوه ،أو بلت
بمص ىلروقه من ما األر
الست  ،أو ّ

 ،ونصف العشلر أي 5( :باملئلة) إكا سلقيت

بالدّ ال أو املضخات أو النواىلري أو النواضح ونحوها من العالجلات ،وإكا سلقيت
باألمرين اىلترب األك ر منلت بحيث ينس السقإ إليه وال يعتدّ بلاآلخر ،وإكا تسلاويا
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

من حيث العدة والصدق العريف بحيث يصدق ىلرف ًا أّنا سقيت هبلت و ّزع الواجل
ىلليلت فيعطإ من نصلف غ ّلتله العشللر وملن نصلفلا اآلخللر نصلف العشللر أي
( ،)%7،5وم الشلك يف صلدق االشلرتاك والغلبلة ،فالواجل هلو األك لر ىلل
األقو .
(مسألة :)5الظاهر ّ
أق امللدار يف التفصليل املتقلدّ م بلني السلقإ سليح ًا والسلقإ
بالعالج ىل األثتر ال األشجار ،فإكا كلاق السلقإ باللدّ ال حلني غلرس األشلجار
وبالسيح حينت أثمرت لزم فيلا العّش ،ولو كاق األمر بلالعنس بلأق سلق َيت بعلدما
الست حال غلرس
أثمرت وج فيلا نصف العشلر حتى وإق سق َيت سيح ًا أو بت ّ
األشجار.
(مســألة :)6ال يتغللري حنللم مللا يسللقى بالللدوايل أو املضللخات ونحومهللا مللن
العالجات ىلن نصف العشللر بنلزول األمطلار املعتلاة يف السلنة ،نعلم إكا ك لرت
االمطار بحيث استغنإ هبا ىلن املضخات والدوايل وسامر العالجلات تغلري حنمله
ووج فيه العّش ،وأ ّما لو صدق ىلرف ًا االشرتاك بينلا وبني األمطار يف السقإ ىلل
حدّ التساوي وج فيه التوزي باستخراج العشلر يف النصلف ونصلف العشللر يف
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مر.
النصف اآلخر أي ( )%7،5كت ّ

شخص املا َ ىلل أرضله ىلب ل ًا أو لغلر
(مسألة :)7إكا أخرج
ا

ملن األغلرا

بالدوايل واملضخات ،وسقى به شخص آخر زرىله؛ وج ىلليه العّش ىل األقو ،
وكذا لو كاق خم ْ ِرج املا هو صاح َ اللزرع نفسله وقلد أخرجله لغلر آخلر غلري
السقإ ،ثم بدا له سقإ زرىله به ،ولو استخرج املا َ لسقإ زرع له ،ثم بدا له فسقى به
زرىل ًا آخر له أو زاة فسلقى بله اللزرع اآلخلر؛ ّ
فلإق الواجل يف الصلورتني نصلف
العشلر.
بتنرر السنني إكا بقيلت سلنني متعلدة  ،فلإكا
(مسألة :)8ال تتنرر زكا الغالت ّ
زكّى احلنطة ثم احتنرها سنني مل جي ىلليه َش ا  ،وكذا يف التمر وغريه.
(مسألة :)9تس َت نى من الزكا املؤق التإ حيتاج إليلا الزرع والشلجر والتملر ملن
ْ
إق كانت األر

مغصوب ًة ،وأجر احلفظ واجلذاك وغري كلك اّا حيتلاج إليله اللزرع

ّ
والشجر وال مر .نعم ،األحوط اىلتبار النصا قبل است ناملا.

 [ ...كتاب الزكاة ]...

أجر الفالّح واحلارم والساقإ ،وأجر األر

ْ
إق كانت مسلتأجر  ،وأجلر امل لل

(مسألة :)10من املؤق املست نا من الزكا  :املقاسمة واخلراج.
واملقاسمة :ما يأخذه السلطاق من نفس حاصل األر

.

واخلراج :ما يأخذه السلطاق من النقد املرضو ىل حاصل األر

.

(مسألة :)11األقو ىلدم الفرق يف املؤق بني السابقة ىل زماق التعل والالحقة
له.
(مسألة :)12حنلم اللزروع يف األملاكن املتباىللد حنمللا يف املنلاق الواحلد،
وكذلك النخيل وغريها من األشجار ،فتضلم الل تر بعضللا إىل بعلض ،حتلى ْ
وإق
كانت متفاوتة يف امةراك بعد ْ
أق كانت ال مرتاق لعام واحد ،فإكا بللغ جمملوع الل تر
وإق مل يبلغ ّ
النصا وجبت الزكا  ،حتى ْ
كل واحد منلا حدّ النصا .
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(مسألة :)13إكا أثمر ا
ضم إحد ال ملرتني إىل
نخل يف ىلام واحد مرتني؛ وج
ّ
األخر ؛ ألّنت ثمر سنة واحد .
واللرةي أو ىلل اجليلد
(مسألة :)14إكا اشلتملت العلني الزكويلة ىلل اجل ّيلد ّ
واألجوة أو ىل الرةي واألرةأ؛ جاز االكتفا بلدف اجليلد ىللن األجلوة ،أو ةفل
األرةأ ىلن الرةي  ،وأ ّما ةف الرةي ىلن اجليد أو األجوة فال.
(مسألة :)15احلاكم الشلرىلإ والساىلإ من قبله جيوز ْ
أق خيرص  -يقدّ ر  -ثملر
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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النخل والنرم بل الزرع ىل املالك بشلرط قبوله من ةوق حاجة إىل النيل واللوزق،
ويرتت ىلليه جواز تصلرف املالك يف املال الزكوي كيفت يشا  ،ووقت اخلرص بعلد
يصح اخلرص من املالك أيض ًا إكا كلاق ملن أهلل
الصالح وتع ّل الوجو  ،بل ّ
بد ّو ّ
اخلرب وامطالع.
*****

الفصل الثالث :شـرائط وجوب الزكاة في النَّقدَين
يعترب يف زكا النقدين مضاف ًا إىل الشلرامط العامة املتقدّ مة أمور:
أق ينونا مسنوكني بسنّة املعاملة الرامجة ،بال ٍ
األولْ :
فلرق يف كللك بلني سلنّة
ّ
امسالم وسنّة النفر ،بنتابة كانت أو بغريهلا ،سلوا بقيلت سلنتلت أو مسلحت
لعار

 ،وأ ّما املمسوح باألصالة فال جت فيه الزكا َّإال ْ
أق يتَعامل بله بلني النلاس،

كت ال فرق فيلت بني اجل ّيد والرةي .
(مسألة :)1إكا اختذ الدرهم أو الدّ ينار للزينة؛ وجبت فيلت الزكا إكا كاق التعامل
هبت قام ًت فقطَّ ،
وإال فال.

مر يف األنعام.
ميض احلول ىل ىلينلت ،كت ّ
الثاينّ :
الثالث :النصا .

 [ ...كتاب الزكاة ]...

ليل النسللا والسللبامك وقطل الللذه والفضللة ،وال
(مســألة :)2ال زكللا يف حل ّ
املسنوك رشيطة ْ
أق ينوق قد ه ِج َر التعامل هبا.

ففي الذهب نصابان:

األول :ىلّشوق ةينار ًا ،وفيه نصف ةينار؛ أي :ربل العشللر ( ،)%2،5واللدينار
م قال شلرىلإ يعنإ ثتي ىلشلر ْحصة ،وهو ثالثة أرباع امل قال الصرييف؛ ألنّه أربل
وىلّشوق ْحصة ،و ُّ
كل ىلشلرين ةينار ًا شلرىلي ًا يساوي مخسة ىلّش م قاالً صريفي ًا.
الثاين :أربعة ةنانري ،وهإ ثالثة م اقيل صريفية ،وفيه ربل العشللر ( )%2،5أي:
ألق ّ
قرياطاق؛ ّ
كل ةينار يساوي ىلشلرين قرياط ًا ،فتنوق األربعة ةنانري بمقدار ثتنني
قرياط ًا ،وىلّش ال تنني ثتنية ،ورب ىلّشها قرياطاق ،وك ّلت زاة أربعلة ةنلانري وجل
رب العشلر ،وليس فيت نقص ىلن أربعة ةنانري زكا .
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وفي الفضة نصابان:

األول :مئتا ةرهم ،وفيلا مخس ةراهم؛ أي :رب العشلر (.)%2،5
الثاين :أربعوق ةرمه ًا ،وفيلا ةرهم واحد.
والدرهم نصف امل قال الصرييف وربل ىل ْشلل ِره ،فالنصلا األول ماملة ومخسلة
م اقيل صريفية ،والنصا ال اي واحد وىلّشوق م قاالً صلريفي ًا ،ولليس فليت قبلل
النصا األول ،وال فيت بني النصابني َش  ،ال يف الذه وال يف الفضة.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

والقاىلد العامة يف زكا النقدين  -بعد بلوغلت النصا وتوفر باقإ الّشلوط -
أق يعطإ نسبة رب العشلر ( - )%2،5أي واحد من ّ
ْ
كل أربعلني  -ملن امللال اللذي
وجبت فيه الزكا ْ ،
وإق زاةت هذه النسبة ىلن املقدار الواج قلي ً
ال يف بعض الصور
مرض يف أةا الواج .
وهو غري ّ
(مسألة :)3ال جي ةف العني يف زكا النقدين؛ بل جيوز ةف القيمة ملن النقلدين
ومن غريمها من األثتق.
(مسألة :)4جت الزكا يف الدنانري واللدراهم املغشوشلة إكا بللغ خالصللا حلدّ
النصا .
(مسألة :)5إكا ملك أمواالً زكوية من أجناس خمتلفة اىلترب بلو النصا يف ّ
كلل
ضم بعضلا إىل بعض ،فلإكا مل يبللغ ل مل ً
واحد منلا مستق ً
ال ل اللذه
ال ،وال ينفإ ّ
وحده أو الفضة وحدها حدَّ النصا مل جت فيلت الزكا  .نعلم ،إكا كانلت األملوال
ضلم
من جنس واحد ،كت لوكاق ىلنده للري كهبيلة ىل تنيلة وللري كهبيلة إننليزيلة ّ
بعضلا إىل بعض يف بلو النصا .
َ
*****
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املقصد الثاني :مستَحِقُّو الزّكاة
وفيه فصالق

وهم ثامنية:
األول والثاين :الفقري ،واملسنني وهو َمن كلاق أسلوأ حلاالً ملن الفقلري ،وامللراة
ّ
بالفقري َمن ال يملك مؤونة سنته لنفسه وىلياله ،الالمقة بحاهلم ال فع ً
ال وال قو  ،وأ َّملا

 [ ...كتاب الزكاة ]...

الفصل األول :أصنافُ املستحِقِّني

َم ْن كاق له كس ا كاخلياطة أو له كس ا ووظيفة يف مصن أو مؤسسة وما شابه كللك
اا يقوم بنفايته وكفاية ىلياله ىل وجه الم فليس بفقري وال ّ
قل له الزكا  ،وكلذلك
َمن له مال نقد ًا أو جنس ًا تقوم أرباحه بمؤونته ومؤونة ىلياله ،وأ ّما َمن كاق قاةر ًا ىلل
االكتسا وتركه تناس ً
ال؛ فال جيوز له أخذ الزكا  ،إال إكا كاق خيلرج وقلت تنسلبه
ٍ
حينئلذ ْ
أق يأخلذ
واشتغاله  -لن َّن شغله يف كلك الوقت ال ينفيه للمؤنة  -فيجوز له
من الزكا .
(مسألة :)1جيوز أخذ الزكا ملَن كاق متمنن ًا من كس ما ال يناس شأنه ،وكلذا
جيوز كلك ملن كاق قاةر ًا ىل امللنة ومل تنن ىلنده أةوااا ،وال جيلوز كللك مللن كلاق
479

متمنن ًا من تع ُّلم صنعة أو ِحرفة تنفإ ملؤونته ومؤونة ىلياله وترك تع ّلمللا ملن ةوق
ىلذر ،إال أ ْق خيرج وقت تع ّلملا ،فيجوز له األخذ من الزكا .
(مسألة :)2إكا كاق ىلنده رأس ٍ
مال ال تنفإ أرباحه ملؤونلة سلنته جلاز لله أخلذ
يتم به مؤونته ،وكذا لو كاق صاح صنعة تقلوم أةواالا بمؤونتله أو
الزكا بمقدار ّ
صاح ةار أو بستاق أو خاق تقوم قيمتلا بمؤونته ولنلن ال ينفيله احلاصلل منللا
مىلاشته جاز له ْ
يتم به مؤونته ويبقلإ األةوات والبسلتاق
أق يأخذ من الزكا مقدار ًا ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ونحومها.
(مسألة :)3ال يمن من صدق ىلنواق الفقري مت ّلك ةار السننى واخلاةم واملركل
ملن حيتاج إليلا بحس حاله ولو لّشفه وىلزه وال يمن كلك من أخذ الزكلا  ،وكلذا
أثام البيت من الظروف والفرش واألواي واأللبسلة الصليفية والشلتوية والنتل
العلمية وغريها اا حيتاج إليه يف إىلاشته ويناس شأنه ومقامه ،وإكا كاق ىلنلده أك لر
من حاجته من املذكورات وكاق الزامد ينفإ ملؤونته مل جيز له أخذ الزكا .
ال مؤونلة سلنته جيلوز ْ
(مسألة :)4طال العلم الذي ال يملك فعل ً
أق يأخلذ ملن
تعني ىلليه قصيل العلم شلرىل ًا ،وإكا مل يتعني ىلليه كلك شلرىل ًاْ ،
فلإق كلاق
الزكا إكا ّ
متمنن ًا من االكتسا ومل ينن منافي ًا لشأنه؛ مل جيز له أخذ الزكا  ،نعم إكا مل يقدر ىل
االكتسا  -كت هو الغال يف رجال العلم  -ولو لفقلد رأس امللال أو األةوات ،أو
مل ينن مناسب ًا لشأنه لد العرف؛ جاز له أخذ الزكا ملن سللم الفقلرا  ،بلل وملن
سلم سبيل اهلل؛ ّ
ألق ىلمله وهو االشتغال بالدراسلة وتع ّللم األحنلام وتعليمللا كو
مصلحة راجحة شلرىل ًا ،وهو أمر حمبو لد اهلل سبحانه ،حتى لو مل يقصد بلذلك
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ال هلا  -م ً
حمرم ًا كالتصدي للفتو وليس أه ً
ال -
القربة .نعم ،لو قصد بدراسته أمر ًا َّ
كاق أمر ًا حمرم ًا ،ال جيوز له أخذ الزكا ح ٍ
ينئذ.
َّ

ِ
لم أق ّحالتله
(مسألة :)5جيوز إىلطا الزكا ملدّ ىلإ الفقر ما مل يع َلم كذبله ،وإكا ىلل َ
السابقة هإ الغنى مل ي ْع َط من الزكا  ،كت ال جيوز كلك م العلم بسب الغنى ،وجيلوز
إكا ج ِل َل ْت حالته السابقة.
غنلإ،
(مسألة :)6إكا ةفل الزكلا إىل شلخص معتقلد ًا أنّله فقلري ثلم ظللر أنّله ّ
اسرتجعلا م بقا ىلينلا ،وإكا تلفت اسرتج بدهلا منه مشلروط ًا ْ
بأق ينوق القلابض
وإق مل يعلم بحرمتلا ىل الغنإ ،وم جلل القابض ّ
بأّنا زكا ْ
بأق ما أخذه زكا
ىلامل ًا ّ
ال حينم بضتنه ،ولو ةفعلا إليه مستند ًا إىل حجة شلرىلية مل يضلمن أيضل ًا ،وكلذا ال
ال بحرمتلا ىلليه ،وإكا ّ
ضتق إكا ةف الزكا إىل غنإ جاه ً
تعذر إرجاع الزكا أو بلدهلا
يف الصور املتقدمة وجبت الزكا ىلل ةافعللا وال تفلر كمتله بلت ةفعله أوالً سلوا
من قبل الداف .
(مسألة :)7جيوز ْ
أق يعطى الفقري ةفع ًة واحد ً ال تدرجي ًا أزيد من مؤونة سنته ،بل
ما ينفيه سنني لقول موالنا اممام املع َّظم أيب ىلبلد اهلل

 [ ...كتاب الزكاة ]...

وج الضتق ىل القابض ّ
وتعذر أخذه منه أو مل جي كت يف صلور كونله مغلرور ًا

 " :اىلطله حتلى تغنيله".

نعم ،يف غري الفقري كالناس وصاح الصنعة ونحومها ان ال يفإ ملا حيصلل لله
منمل النفقة.
بنفقته يقتصلر ىل إىلطامه ِّ
الثالــث :العللاملوق ىل ل الزكللا وهللم املنصللوبوق مللن قبللل و ّيل الزكللا وهللو
النبإ
ّ

أو اممام

أو نامبه اخلاص يف ىلرص حضور موالنا اممام املع َّظم بق َّية

امللدي املن َت َظر أرواحنا له الفلدا  ،ألخلذ الزكلوات وجبايتللا وحسلاهبا
اهلل األىلظم
ّ
وإيصاهلا إليه أو إىل مستحقلا بإكق و ّيل الزكا ؛ ّ
فلإق العاملل يسلتح ّ منللا سلل ًت يف
خملري بلني ْ
مقابل ىلمله ،حتى ْ
أق جيعلل هللم منلذ البدايلة
وإق كاق غني ًا ،وو ّيل الزكا َّ
يعلني مقلدار ًا بلل يعطليلم بعلد كللك ملا يلراه
مقدار ًا مع َّين ًا بحس ىلمللم ،أو ال ّ
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مناسب ًا ،واألفضل واألحوط نقلل الزكلا إىل الفقيله اللورع العلارف بأمملة اهللد
ومصابيح الدجى واملوايل ألولياملم واملعاةي ألىلداملم يف زمن غيبة قلامم آل حمملد
ىلجل اهلل تعاىل َفر َجه الشلريف) س َّيت إكا طلبللا ألنله أىللرف بمواضلعلا ،ولنل ّن
( َّ
األقو ىلدم وجوبه؛ فيجوز للتلك مبارش ً أو باالسلتنابة والتوكيلل تفريقللا ىلل
التقإ ىل وجه امجيلا
الفقرا وصلرفلا يف موارةها املقرر  ،نعم لو طلبلا املجتلد ُّ
بأق ينوق هناك ما يقتيضل وجلو صللرفلا يف مصللرف بحسل اخلصوصليات
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املوجبة لذلك شلرىل ًا وكاق املن َّلف مق ِّلد ًا له جي ىلليله اللدف إليله ملن حيلث إنَّله
ملجرة طلبه بعنواق الوالية.
تنليفه الشلرىل ّإ ،ال َّ
الرابع :املؤ َّلفة قلوهبم ،وهمّ :إما من النفلار اللذين يلراة ملن إىلطلاملم ألفلتلم
وإمـا ملن املسللمني ضلعفا
وترغيبلم بامسالم أو بمساىلد املسللمني يف اجلللاةّ ،
العقول والعقيد باملعلارف الدينيلة؛ فللؤال يعطلوق ملن الزكلا لتقويلة ىلقيلدام
وت بيتلم ىل امسالم ،أو ممالتلم إىل املعاونة يف اجللاة ،أو يف الدفاع ىللن حيلا
التشي احلنيف.
اخلامس :الرقا وهم ثالثة أصناف:
األول :املناتبوق العاجزوق ىلن أةا مال النتابة ،فيعطوق من الزكلا ليلؤةوا ملا
ىلليلم من ح ّ النتابة ،ومعنى املناتبة هو أق يلؤةي العبلد لسل ِّيده مبلغل ًا ملن امللال
ويصبح حر ًا بعد كلك ،واملناتبة ىل قسمني :مشـروطة؛ فال يتحلرر العبلد فيللا َّإال
بدف النل ،ومطلقة؛ ويتحرر من العبد بقدر ملا يدفعله ّ
ملر  ،وسلميت األوىل
كلل ّ
مطلقة لعدم اشرتاط احلرية بدف ّ
كل املال ،وسميت مشلروطة ألنه اشرتط يف قرره
أق يؤةي ّ
كل املال ويف وقته املحدة.
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الثاين :العبيد قت الشد فيشرتوق من الزكا ويعتقوق.

الثالث :مطل العبيد ،يف ّ
ظل ىلدم وجوة مستح للزكا غريهم ،فيشلرتوق ملن
الزكا ويعتقوق.
السادس :الغارموق وهم من ركبتلم الديوق ،وىلجلزوا ىللن أةامللا ،حتلى ْ
وإق
كانوا مالنني لقوت سنتلم ،ويشرتط يف كلك ْ
أق ال ينونلوا قلد صللرفوا اللدَّ ين يف
معصية.
(مسألة :)8ال فرق بني أقسام الدَّ ين من قلر

أو ثملن مبيل أو ضلتق ملال أو

غريها اّا تشتغل به الذ ّمة كأق ينوق ملر ًا لزوجته أو غرامل ًة مللا أتلفله ،وال يعتلرب يف
الدَّ ين حلول الوفا به ،كت ال فرق يف املديوق بني َمن ال جتل نفقتله ىلل َملن ىلليله
الزكا  ،وبني َمن جتل نفقتله ىلليله؛ فيجلوز إىلطلا الزكلا لوفلا َةينله ْ
وإق مل جيلز
(مسألة :)9ال جيوز إىلطا الزكا للمديوق إكا كاق كسلوب ًا يلتمنن ملن أةا َةينله
بالتدرج إكا را الدامن بذلك .نعم ،لو طل منه التعجيلل وىلجلز ىللن القضلا ؛

 [ ...كتاب الزكاة ]...

إىلطاؤها لنفقته.

السلم.
جاز إىلطاؤه من هذا َّ
(مسألة :)10لو كاق ىل الغارم َة ْي ان ملَن ىلليه الزكا ؛ جاز لله ْ
أق حيتسل اللدَّ ين
من الزكا ؛ ْ
ىللت
بأق حيتس ما ىلنده من الزكا للمدين فينوق ملن ًا له ثم يأخذه وفا ً ّ
ىلليه من الدَّ ين ،وإكا كاق الدَّ ين لغري من ىلليه الزكا جاز له وفاؤه ىللن امللديوق ملن
الزكا ولو من ةوق إطالع املدين.
حجلة
(مسألة :)11ال جيوز إىلطا الزكا بمجرة ةىلو الدَّ ين ،بل ال بدّ من قيام ّ
أو اطمئناق ب بوته.
السابع :سبيل اهلل تعاىل وهو ّ
كل سبيل خري كبنا اجلسلور وامللدارس واملسلاجد
واملستشفيات ،وامىلانة ىل الطاىلات ،ورف الّشور والفتن الواقعلة بلني امللؤمنني
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املوالني ونحوها؛ بل جيوز ةف هذا السلم يف ّ
كل طاىلة سوا مل يتمنّن امللدفوع إليله
منلا من ةونه أو متنّن َّإال أنّه ال يقدم ىلليلا َّإال بالزكا .
الثامن :إبن السبيل؛ وهو الذي تنفد نفقته أو تتلف راحلته بحيلث ال يقلدر ىلل
وإق كلاق غنيل ًا يف بللده ،نعلم يشلرتط فيله ْ
الذها إىل بلده ْ
أق ال ينلوق سلفره يف
وأق ينوق غري ٍ
معصيةْ ،
قاةر من االستدانة للرجوع إىل وطنه ،وال ملن بيل مالله يف
بلده ،فيدف إليه من الزكا ما ينفيه للرجوع إىل بلده بمقدار الم بحالله ملن لبلاس
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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وأكل ومرك أو ثمنلا وأجراا إىل ْ
أق يصل إىل بلده بعد قضا وطره ملن سلفره أو
يصل إىل ٍّ
حمل يمننه قصيل ما حيتاج إليه باالستدانة أو البي ونحومهلا ،وللو فضلل
َش ا اا أىلطى ولو بالتضيي ىل نفسه أىلاةه ىل األقو من غلري فلرق بلني النقلد
والدابة وال يا ونحوها فيدفعه إىل احلاكم الشلرىلإ الورع ويعلمه بأنه من الزكا .
*****

الفصل الثاني :أوصاف مستحقِّي الزّكاة
الزكا أمور:
يشرتط يف مستح ّ
األول :اميتق ،فال تعطى للنافر ىل أقسامه ،وال ملن يعتقد بخلالف احلل ّ ملن
فرق املسلمني وحتى املستضعفني منلم ،وهم من ال يعرف شيئ ًا من وجوه اخللالف
بني املسلمني كت أوضحنا معناه سابق ًا ،كت ال تعطى للمنافقني من مشلنِّنإ الشليعة
واملاملني إىل ح ّ أىلدا أهل بيت العصمة والطلار

 ،كت ال يعطى ابن الزنا ملن

املؤمنني فض ً
ال ىلن غريهم من سلم الفقلرا  ،وال بلأس بإىلطامله ملن سللم املؤلفلة
أق يقبلللا ولل ّيلم ْ
قلوهبم ،وتعطى ألطفال املؤمنني وجمانينلم ىل ْ
إق كلاق امىلطلا
حيتاج إىل القبول ْ
وإق كاق أحوط.
الثاينْ :
أق ال يصلرفلا آخذها يف احلرام لئ ّ
ال ينوق الدف إليه إىلانة ىل امثم ،بلل
األقو ىلدم جواز ةفعلا إىل املتجاهر بالفس واملنلملك باملعلايص مطلقل ًا ،وتتأكلد

 [ ...كتاب الزكاة ]...

بتوسط أمني؛ ألنّه ال
ىل نحو التمليك ةوق ما لو كاق ىل نحو الصلرف مبارش ً أو ّ

احلرمة ىل مرتن بعض املعايص كّش اخلملر وتلرك الصلال والزنلا والللواط
وأىلواق الظلمة ونحو كلك.
أق ال ينوق املعطى له اّن جت نفقته ىل معطلإ الزكلا كلاألبوين ْ
الثالثْ :
وإق
ىللوا ،واألوالة ْ
وإق سفلوا من الذكور وامنام ،والزوجلة الدامملة التلإ مل يسلقط
وجو نفقتلا بنشوز أو اشرتاط أو غري كلك من األسبا .
(مسألة :)1جيوز إىلطا الزكا للزوجة املنقطعة إكا كانت فقري  ،بال فرق يف كللك
بني إىلطاملا لإلنفاق أو للتوسعة .نعلم ،للو وجبلت نفقتللا ىلل اللزوج بالشللرط
الزوج من امنفاق.
ونحوه مل جيز الدف إليلا م متنّن ّ
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(مسألة :)2جيوز إىلطا الزكا لواج النفقة ىلل املعطلإ حلاجلة ال جتل ىلل
املنف كت إكا كاق للوالد أو الوللد زوجلة  -أي زوجلة الواللد وزوجلة امبلن  -أو
الوك أو َةين واج الوفا أو ىلمل جي أةاؤه وكاق موقوف ًا ىل املال ،هذا ك ُّلله إكا
كاق ةف الزكا إىل واج النفقة لإلنفاق ،وأ ّملا امىلطلا هللم للتوسلعة زاملد ًا ىلل
النفقة الواجبة فالظاهر جوازه إكا مل ينن باكالً النفقة هلا ،كت ّ
أق األحلوط هلو اللرتك
لو كاق باكالً هلا.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)3جيوز للزوجة ْ
أق تدف زكااا إىل زوجلا إكا كاق فقري ًا ولو كاق ألجل
امنفاق ىلليلا.
(مسألة :)4لو ىلال أحد ًا تربىل ًا ،جاز له ْ
أق يدف زكاته إليه ،وكذا جيوز لغريه ةفل
الزكا إليه من ةوق فرق بني القري واألجنبإ.
(مسألة :)5جيوز ملن وجبت نفقته ىل الغري ْ
أق يأخذ الزكا ملن غلري َملن جتل
نفقته ىلليه إكا مل ينن قاةر ًا ىل امنفاق ىلليه أو مل ينن باكالً ،أو كاق باكالً م ِمن ٍ
ّلة ال
تتحمل ىلاة ً  ،وم بذل الزكا له ال جي امنفاق ىلليه.
الرابعْ :
أق ال ينوق هاشمي ًا؛ إكا كانت الزكا من غري هاشمإ ،بال فلرق يف كللك
بني سلم الفقرا وغريه من السلام حتى سللم العلاملني ىلليللا وسللم سلبيل اهلل.
نعم ،جيوز لللاشمإ ْ
أق يتصلرف يف األوقاف العامة إكا كانت من الزكلا كاملسلاجد
الزوار واملدارس والنت ونحوها.
ومنازل ّ

أق يأخذ الزكلا ملن اهلاشلمإ ،ملن غلري ٍ
(مسألة :)6جيوز لللاشمإ ْ
فلرق بلني

السلام ،كت جيوز لللاشمإ ْ
أق يأخذ الزكا من غري اهلاشمإ إكا اضطر إليلا كت إكا مل
ّ
يصل إليه اخلمس وسامر الوجوه اململنة له أو وصل ومل ِ
ينفه مقترص ًا يف كللك ىلل
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قدر الرضور يوم ًا فيوم ًا م اممناق.

اهلاشمإ هلو املنتسل شللرىل ًا إىل هاشلم بلاأل  ،والظلاهر إحللاق
(مسألة:)7
ّ
املنتس إىل هاشم باألم أيض ًا ،وي بت كونه هاشمي ًا  -بال ٍ
فرق بني كونه هاشم ّي ًا ملن
ناحية األ أو من ناحية األم  -بت ي بت به غريه من املوضوىلات اخلارجيلة كلالعلم
ُّ
والشلاك يف
والب ِّينة والشياع املفيد لالطمئنلاق ،وال ي بلت بمجلرة ةىللو السلياة ،
هاشميته ال جيوز إىلطاؤه من الزكا ألصالة ىلدم اهلاشمية ىلند الشلك يف كونله ملن
اهلاشميني.
(مسألة :)8جيوز ةف الصدقات املندوبة إىل اهلاشمإ ،وكذا الصلدقات الواجبلة
 غري الزكاتني :زكا املال الواجبة يف موارةها التسعة وزكا الفطلر  -كالنفلاراتور ّة املظامل وجملول املالك واللقطة والصدقة املنذور واملوىص هبلا للفقلرا  ،ولنلن
خصوص ًا م ل زكا مال التجار .
(مسألة :)9يشرتط يف الصدقات املندوبة أق ال ينوق إىلطاؤها إىلان ًة ىل احللرام؛

 [ ...كتاب الزكاة ]...

األحوط يف الواجبة ىلدم الدف له ،وأحوط منه ىلدم ةف مطل الصدقة ولو مندوبلة

وإال فيحرم امىلطا  ،وكذا يشرتط يف آخذها الفقر ،واألحوط اىلتبار اميلتق إال إكا
ملجرة كونه إحسان ًا مطالق قوله تعلاىلَ ﴿ :و َأ ْح ِسلنوا
كاق امىلطا بعنواق امحساق ّ
نني﴾.
إِ َّق اهللَ حيِ ُّ ا ْمل ْح ِس َ
(مسألة :)10يشنل إىلطا زكا غري اهلاشلمإ مللن توللد ملن اهلاشلمإ بالزنلا،
واألقو حرمة إىلطامه من الزكا  ،وكذا يشنل إىلطا اخلمس ملن تولد من هاشلمإ
بالزنا ،ألق املنصلرف من األةللة هلو الوللد الشللرىلإ ولليس املتوللد ملن حلرام؛
فيقتصلر فيه ىل زكا اهلاشمإ.
*****
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

املقصد الثالث :بقيّةُ أحكام زكاة األموال
ضلم
الزكا من العباةات ،فيعترب فيلا قصد القربلة والتعيلني وامخلالص ،فللو ّ
إليلا الريا َ ؛ بطلت وبقيت ىل ملك املالك ،وجتوز النية ما ةاملت العلني موجلوة ،
فلو تلفت العني ،ومل يضمن القابض؛ وج الدف ثانيل ًا .نعلم ،للو تلفلت وضلمن
القابض؛ أمنن احتسا ما يف كمة القابض زكا ً .
(مسألة :)1جيوز إىلطا الزكا لفقري واحد من صلنف واحلد ،وال جيل البسلط
ىل األصناف ال تنية ،وال ىل أفراة صنف واحد ،كت أنّله ال يعتلرب ةفل الزكلا إىل
الفقيه اجلام للشلرامطْ ،
وإق كاق هو األحلوط واألفضلل ،نعلم إكا أفتلى أو حنلم
ألحد املتنازىلني بذلك أو ألجل خصوصيات موجبة لذلك كت أرشنا إليه يف الفصل
األول من أوصاف املستحقني؛ وج ىل مق ِّلديه الدّ ف إليه.
(مسألة :)2تربأ كمة املالك بدفعه الزكا إىل احللاكم الشللرىلإ (املجتللد اجللام
للشلرامط) ْ
وإق تلفت ىلند احللاكم الشللرىل ّإ بتفلريط أو بدونله أو بلدفعلا إىل غلري
املستح  ،كاق ضتّنا ىل الفقيه ،وكذا إكا تسامح يف إىلطاملا لغلري املسلتح َّ
وإال مل

488

ينن ىلليه ضتق لنونه أمين ًا وليس ىل األمني ضتق إكا مل يتلاوق يف األمانة.
(مسألة :)3جيوز نقل الزكا من ٍ
بلد إىل غريه ،لنلن إكا وجلد املسلتح يف البللد

فمؤونة النقل ىل املالك ،ولو تلفت بالنقل ضمن م التفريط ،وال ضتق ىلليله ملن
ةونه ،كت ال ضتق إكا كاق النقل بأمر احللاكم الشللرىلإ ،وإكا مل يوجلد املسلتح يف
البلد فمؤونة النقل من الزكا  ،وإكا كاق للتلك ا
مال يف غلري بللد الزكلا جلاز لله ْ
أق
ىلت ىلليه يف بلده.
يدفعه ّ
تعني املعزول زكلا ،
(مسألة :)4إكا ىلزل املالك الزكا َ من العني أو من مال آخر؛ َ
وتصري أمانة يف يده ال يضلمنلا إالّ مل التفلريط أو التلأخري مل وجلوة املسلتح ،
ونتؤها يتبعلا يف كونه للفقري ،وال جيوز تبديللا بعد العزل.
(مسألة :)5الزكا ح مايل خاص متع ِّل ا باألىلياق الزكوية ىل نحلو الّشلكة يف

املشرتي وهو يرج إىل البام  ،ولو امتنل املشلرتي فللو ّيل الزكلا ْ
أق يأخلذ بمقلدار
الزكا من العني قلر ًا ىلليه وهو يرج ىل املالك ،وله اخليار يف الفسخ وىلدمله ىلنلد

 [ ...كتاب الزكاة ]...

صح البي ملن ةوق حاجلة إىل امجلاز  ،وللو ّيل
املالية ،فلو باع املالك متا َم النصا ّ ،
الزكا ْ
أق يرج إىل املالك ويأخذها منه ،فلو امتنل ىللن األةا رجل و ّيل الزكلا إىل

امتناىله من األةا .
(مسألة :)6جيوز ةف القيمة ىلن الزكا من النقدين مطلق ًا ،را به الفقلري أم ال،
وكذا جيوز من غري النقدين إكا را به الفقري؛ ْ
بأق يق َب َله بدالً ىلن قيمة العني املتع ِّلل
ٍ
جنس كاق ،بل جيوز من املناف أيض ًا كسننى الدار ونحوه.
أي
هبا الزكا من ِّ
شك يف ّ
(مسألة :)7إكا ّ
أق البي الذي أوقعه ىل ال مر هل وق بعد تع ّلل الزكلا
به حتى تنوق ىلليه ،أو وق قبل تع ّل الزكا حتى تنوق ىل املشرتي؟ مل جي ىلليله
ّ
وشك يف زماق البيل  ،وإكا
ةف الزكا سوا جلل بالتارخيني مع ًا أم ىللم زماق التعل
أق يع َل َم ّ
شك املشرتي يف كلك؛ وج إخراج الزكا َّ ،إال ْ
ّ
بأق البلام قلد أ ّة الزكلا
ىل تقدير كوق البي بعد التع ّل  ،سوا جلل بالتارخيني معل ًا ،أم ىلللم بزملاق البيل ،
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وجلل َ
زماق تعل الزكا أو بالعنس.
مورثله قبلل تع ّلل
(مسألة :)8ال جي ىل الوارم إخراج زكلا امللال إكا ملات ِّ
الزكا به ،فال َش ىلليه بعد االنتقال إليه ،إال ْ
أق تبلغ حصته النصا  ،وكذا لو كلاق
االنتقال باهلبة أو بالّشا .
(مسألة :)9ال جيوز تأخري ةف الزكا  -ملن ةوق ىللذر َّ -إال إكا ىلزهللا ،أو كلاق
ينتظر مستحق ًا مع َّين ًا هلا ،ففإ هاتني الصورتني إكا تلف املال قبل إيصاله إىل مسلتح ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

الزكا مل يضمن ،نعم إكا كاق التأخري م العلم بوجوة املستح ضمن.
(مسألة :)10ال جيوز تقديم الزكا قبل وقت الوجلو  ،فللو قلدّ ملا كلاق امللال
باقي ًا ىل ملنه م بقا ىلينه .نعم ،جيوز ْ
أق يعطإ الزكا قرض ًا قبل الوقلت وحيسلبلا
زكا ً ىلند حلول وقت الوجو إكا كاق القابض باقي ًا ىل استحقاقه الزكا كلت كلاق
ىلليه حال القبض.

لفْ ،
فلإق كلاق مل ىللدم
(مسألة :)11لو أتلف النصا أو الزكا املعزوللة متلِ ا
التفريط؛ فالضتق ىل املتلِف نفسه ةوق املالكْ ،
وإق كاق م التفريط ومنله التلأخري
من ةوق غر

أي
صحيح فنل منلت ضامن للزكا  ،وللمجتلد الورع الرجلوع إىل ٍّ

منلت شا .
(مسألة :)12إكا كانت ىل امليت زكا أو غريها من احلقوق الشلرىليةْ ،
فإق كلاق
للويص احتساهبا ْ
وإق كاق واج النفقلة ىلل امليلت حلال
الوارم مستحق ًا هلا جاز
ّ
حياته.
يصلح إىلطاؤهلا وللو
(مسألة :)13ال يعترب يف أةا الزكا املبارش من املالك ،بلل
ّ
بالتسبي والتوكيل ،فينوي الوكيل األةا َ ىلن املوكّل حني اللدّ ف إىل املسلتح  ،وال
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تعترب املبارش من الفقري أيض ًا يف قبض الزكلا بلل للو قبضللا بالتوكيلل ْ
بلأق وكّلل

شخص ًا لقبضلا من مالنلا برمت كمة املالك بالدف إىل الوكيل.
(مسألة :)14يستح ختصيص أهل الفضل بزياة النصي بمقدار فضلله ،كلت
يستح ترجيح األقار وتفضليللم ىلل األجانل  ،وأهلل الفقله واللورع ىلل
غريهم ،ومن ال يسأل من الفقرا ىل أهل السؤال.

ٍ
ٍ
واحد ْ
كأق ينوق فقلري ًا
شخص
(مسألة :)15إكا تعدةت أسبا االستحقاق يف

ال وغارم ًا ،جاز أق يعطى ِّ
وىلام ً
بنل سب نصيب ًا.

كيل أو ٍ
(مسألة :)16إكا احتاجت الزكا إىل ٍ
وزق ،كانت أجلر النيلال واللوزاق

ىل املالك ال من الزكا .
*****
 [ ...كتاب الزكاة ]...
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سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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القسم الثاني :زكاةُ الفطرة
لت ىلنله يف
ىلمن أة َي ْ
سمى زكا األبداق ،وقد ورة يف فضللا ّأّنا ةافعة للموت ّ
وت ّ
الصوم ،كلت ّ
النبلإ
الصلال ىلل
أق ّ
تلك السنة ،وقد ىلدَّ ت من متام ّ
ّ
الصال  ،فمن صام ومل يؤ ِّةها فال صوم له إكا تركلا ىلملد ًا ،كلت ال صلال مللن تلرك
ّ
ملن متلام

الصال ىل النبإ

متعمد ًا يف صلالته ،وغلري كللك ملن املضلامني اللوارة يف
ّ

األخبار.
وسوف نتعر

هلا ضمن ثالثة فصول:

الفصل األول :شـرائط زكاة الفطرة
يشرتط يف وجو زكا الفطر أمور:
الصبإ واملجنوق وال ىل وليلت.
األول :التنليف ،فال جت ىل
ّ
الثاين :احلرية ،فال جت ىل اململوك بأقسامه ىلل أشلنال يف املناتل وإق كلاق
الظاهر وجوهبا ىل املوىل.
الثالث :الغنإ باملعنى املتقدّ م يف زكا األملوال ،فلال جتل ىلل الفقلري اللذي ال
يملك قوت سنته فع ً
قو ً  .واألحوط وجوب ًا إخراجللا إكا قققلت الشللرامط -
ال أو ّ
كت لو أفاق املجنوق أو صار الفقري غن ّي ًا  -ولو بعد الغرو إىل آخر وقت أةاملا.

النية ،فال اىلتبار بدفعلا من ةوق نية ،أو ريا ً  ،بل تبقى الفطر ىل مللك مالنللا،
وجتوز النية ما ةامت العني موجوة والوقت ٍ
باق.

 [ ...كتاب الزكاة ]...

ويعتبر في صحة زكاة الفطرة:

(مسألة :)1ال يشرتط يف وجو زكلا الفطلر امسلالم ،فتجل ىلل النلافر
أيض ًاْ ،
مر يف زكا األموال.
وإق كانت ال ّ
تصح منه لعدم قق نية القربة منه ،كت ّ
(مسألةَ :)2من اجتمعت ىلنده الشلرامط بأمجعلا؛ وج ىلليله ْ
أق خيلرج الفطلر َ
ىلن نفسه وىلن ّ
كل َمن يعول ،قريب ًا أو بعيد ًا ،مسافر ًا أو حلارض ًا ،صلغري ًا أو كبلري ًا،
حتى املولوة الذي يولد قبل هالل شلر شوال ،سوا كاق واج النفقة ىل اللداف
ينضم إىل ىلياله ىلرف ًا ولو يف وقت قصلري كالضليف إكا نلزل
أم مل ينن ،بل وكذا َمن
ّ
ىلليه قبل اهلالل وبقإ ىلنده ليلة العيد سوا ً أكل ىلنده أم ال.
(مسألةَ :)3من ةىلا أحد ًا إىل امفطار ليلة العيلد ليفطلر ويرجل  ،مل جتل فطرتله
انضم إىل ىلياله وىلدَّ منلم.
ىلليه ،وكذلك األجري َّإال إكا
ّ
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(مسألةَ :)4من وجبت فطرته ىل غريه سقطت ىلن نفسله ،حتلى للو كلاق غنيل ًا
جامع ًا للشلرامط ىل تقدير انفراةه واستقالله.
(مسألةَ :)5من وجبت فطرته ىل غريه إكا ىلىص أو نسلإ كلك الغلري ومل خيلرج
وإق كلاق أحلوط ،كلت ّ
فطرته؛ مل جي ىلليه إخراجلا ىلن نفسلهْ ،
أق املعيلل إكا كلاق
فقري ًا؛ فاألقو إخراج العيال فطرام ىلن أنفسلم إكا كانت الشلرامط متو ّفر فيلم.
ىلمن وجبت ىلليه بأةا الغري فطرته ىللن نفسله،
(مسألة :)6ال تسقط فطر العيد ّ
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

سوا كاق غني ًا أم فقري ًا ،وتن ّلف امخراج.
تزوج امرأ ً قبل الغرو ؛ مل جتل ىلليله فطرالا ،ةخلل هبلا أم مل
(مسألة :)7إكا ّ
يدخل ،إالّ ْ
ثم نشزت قبلل أق
أق تدخل يف ىليالته ىلرف ًا ،كت ّأّنا إكا ىلدَّ ْت من ىلاملتهَّ ،
تستوج نفقتلا ىلليه؛ وج إخراج فطراا ىلليه ما ةامت ت َعدُّ من ىلياله ىلرف ًا ،وإكا
ىلاهلَلاْ ،
ىلدَّ ْت ىلياالً لشخص آخر كوالدها أو أقرباملا؛ وجبت فطراا ىل َمن َ
وإق مل
تنن ةاخلة يف ىليلولة أحد وجبت فطراا ىل نفسلا.
(مسألةَ :)8من ةخل يف ىليلولة شخصني  -كت لو كلاق األ واألم ينفقلاق معل ًا
موزىلة بيلنلت إكا كانلا غنيلني ،وإكا كلاق أحلدمها
ىل الولد  -وجبت فطرته ىلليلت َّ
حصته كالنصف م ً
ال ،واألحوط أق يتنفلل امللو
فقري ًا وجبت ىل غن ّيلت ّ

حصل َة

املعّس ،واألقو وجو الدف ىل الوالد إكا كاق مو ًا ،وم فقرمها معل ًا تسلقط
ىلنلت.
(مسألة :)9إكا ولد املولوة بعد الغرو ؛ فال جي إخراج فطرته.
(مسألة :)10يستح للفقري إخراج زكا الفطر  ،وإكا مل ينلن ىلنلده َّإال مقلدار
ثالم كيلوات تصدق هبا ىل بعض ىلياله ثم هو ىل ثاي العيال ثم هو ىلل ثلال لم
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وهنذا حتى آخرهم ،واألقو  -بعد انتللا اللدَّ ور ْ -
أق يتصلدّ ق هبلا ىلل الفقلري

األجنبإ ،وكلك ملا ورة من التأكيد ىل رضور ةفل الفقلري الفطلر  ،فقلد جلا يف
صحيحة زرار قال :قلت أليب ىلبد اهلل
صدقة الفطر ؟ فقال

الفقري اللذي يتصلدَّ ق ىلليله هلل ىلليله

 :نعم يعطإ اا يت ََصدَّ ق به ىلليه.

 [ ...كتاب الزكاة ]...
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الفصل الثاني :جنس زكاة الفطرة ومقدارها
جنس الفطرة:

الضابط يف جنس الفطر قوت غال الناس ،كاحلنطة والشعري والتمر والزبيل
واألرز والذر ونحوها ،واألفضل التمر ثم الزبي .
(مسألة :)1يعترب يف ما يدف فطر ً ْ
أق ينوق صحيح ًا ،فال جيلزئ املعيل  ،كلت ال
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

جيزئ املمزوج بت ال يتسامح به لد العرف.
(مسألة :)2جيزئ ةف القيمة من النقدين أو األوراق النقدية التإ تقلوم مقامللا،
واملدار ىل تعيني القيمة وقت األةا ال وقت الوجو  ،وقيمة بلد امخلراج ال بللد
املنلف وال غريه من البلداق.
(مسألة :)3ال يعترب االقاة  -يف جنس زكا الفطر  -بني ملا خيرجله ىللن نفسله
وما خيرجه ىلن ىلياله.
مقدار الفطرة:
املقدار الواج يف إخراج زكا الفطر هلو صلاع واحلد وهلو ثلالم كيللوات
تقريب ًا ،والصاع ستتمة وأربعة ىلّش م قاالً صريفي ًا ورب م قال ،وال جيلزئ ّ
أقلل ملن
صاع.
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الفصل الثالث :وقت إخراج زكاة الفطرة ومصـرفها
وقت إخراج زكاة الفطرة:

ِّ
يصلل صلال
وهو ةخول ليلة ىليد الفطر ،ويستمر إىل الزوال من يوم العيد ملن مل
العيد ،واألحوط ىلدم تأخري إخراجلا أو ىلزهلا ىلن صلال العيلد إكا صلالّها ،فلإكا
فإق كاق قد ىلزهلا ةفعلا إىل مسلتحقلاْ ،
خرج وقتلا ومل خيرجلا ْ
وإق مل يعزهللا ،أ ّةاهلا
بقصد القربة املطلقة من ةوق تعر

للةا أو القضا ىل األحوط.

(مسألة :)1جيوز تقديم زكا الفطر يف شللر رمضلاق ىلل األقلو  ،وال جيلوز
تقديملا ىل شلر رمضاق ،نعم إكا أراة تقديملا ىل شلر رمضاق أو ىلل وقتللا يف
(مسألة :)2جيوز ىلزل الفطر يف مال خمصلوص ملن األجنلاس أو النقلوة ،وإكا
ىلزهلا تعينت ،وال جيوز تبديللا ىل األقو  ،ولو ّ
أخر ةف َعلا ضلمنلا إكا تلفلت مل

 [ ...كتاب الزكاة ]...

الفقري قرض ًا ثم احتسبلا ىلليه فطر ً ىلند جمإ وقتلا.
شلر رمضاق ،أىلطى
َ

إمناق ةفعلا إىل مستحقلا.
(مسألة :)3ال مان من نقل الفطر إىل غري بلد التنليف م ىلدم وجوة املستح
فيه ،وأ ّما م وجوةه؛ فاألحوط ىلدم النقل إىل بللد آخلر .نعلم ،إكا سلافر ملن بللد
التنليف إىل غريه جاز ةفعلا يف البلد اآلخر.
مصـرف زكاة الفطرة:

وهو مصلرف زكا األموال؛ أي :األصناف ال تنية بالّشوط املذكور هناك.
(مسألة :)4قرم فطر غري اهلاشمإ ىل اهلاشمإ كت يف زكا املال ،وقلل فطلر
اهلاشمإ لللاشمإ وغريه ،واملدار ىل الداف واملعيل ةوق العيلال ،فللو كلاق ىليلال
الشخص من بنإ هاشم واملعيل غري هاشمإ مل جيلز ةفل فطرتله إىل اهلاشلمإ ،وإكا
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كاق املعيل هاشمي ًا جاز الدف إىل اهلاشمإ ْ
وإق كانت ىلياله من غري بنإ هاشم.
(مسألة :)5ال فرق يف العيال بني أق ينوق حارض ًا ىلنده ويف منزله أو منلزل آخلر
أو غامب ًا ىلنه فلو كاق له الوك يف ٍ
بلد آخر لننَّه ينف ىل نفسه من مال املوىل ،وجبت
ىلليه زكاته ،وكذا لو كانت له زوجة أو وللد؛ وكلذلك للو سلافر ىللن ىليالله وتلرك
ىلندهم ما ينفقوق به ىل أنفسلم ،جي ىلليه زكاام.
ْ
أق خيرج ىلنلم الزكلا  ،إال إكا
(مسألة :)6الغام ىلن ىلياله الذين يف نفقته ،جي
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

وكَّللم ْ
أق خيرجوها من ماله الذي تركه ىلندهم أو أكق هلم يف التربع ىلنه.
(مسألة :)7جيوز للمن َّلف ةفل الفطلر إىل الفقلرا بنفسلهْ ،
وإق كلاق األفضلل
واألحوط ةفعلا إىل الفقيه الورع.
(مسألة :)8املشلور ىلدم جواز إىلطا الفقري الواحد ّ
أقل من صلاع وهلو ثلالم
كيلوات تقريب ًا؛ وهو األقو واألحوط.
(مسألة :)9جيوز إىلطا الفطر إىل املستضعفني من أهل اخلالف ىلند ىلدم وجوة
املستح يف ىلامة بالة الشيعة ،وال جيوز إىلطاؤهم وثمة فقري مؤمن يف بالة الشليعة،
ٍ
حينئلذ إىلطاؤهلا
ولو فرضنا خلو بالة املؤمنني من فقرا الشليعة امللؤمنني ،فيجلوز
للمستضعفني من غري الشيعة امثنإ ىلّش ّية ،واملستضلعف  -كلت جلا يف األخبلار
الن ري  -هو من ال يعرف ما نحن ىلليه وال ينص العلداو ألهلل بيلت العصلمة
ٍ
ألحد من شيعتلم ومواليلم لنوّنم شيعة هللم ؛ وال يعلرف
وال
والطلار
شيئ ًا من قضايا مذهبه وال يق ّلد واحد ًا من أممة املذاه املبتدىلة؛ وللتفصليل أك لر،
يراج كتابنا املوسوم بل"معنى الناصبإ ".
(مسألة :)10تعترب العدالة يف الفقري الذي تعطلى لله الفطلر ىلل األقلو  ،وال
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فساق املؤمنني ،وتتأكد احلرمة بإىلطاملا إىل شار اخلملر واملتجلاهر
جيوز ةفعلا إىل ّ

بالفس وتارك الصال و َمن يصلرفلا يف املعصية.
(مسألة :)11يستح تقديم األرحام ىل غريهم ،ثم اجللرياق ،ثلم أهلل العللم
والفضل ،وم التزاحم تالحظ األمهية واملرجحات.
*****

 [ ...كتاب الزكاة ]...
499

 [ ...كتاب اخلمس ]...

كتاب اخلمس
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أهم الفرامض املالية يف الّشيعة املقدَّ سة ،وقد جعله اهلل تعاىل لنبيه
وهو من ّ
ىلوض ًا ىلن الزكا التإ هإ من أوساك أيدي الناس؛ إجلالالً هللم

،

ومن من منه ةرمه ًا كاق من الظاملني هلم والغاصبني حلقلم ،ويف الرواية ىللنلم

:

وكريته

 [ ...كتاب اخلمس ]...

" ّ
إق َمن من منه ةرمه ًا ةخل النار ألنّه من أكل مال اليتيم ،ونحن اليتيم".
ِ
َ
ْ ٍء َف َـأ َّن هللِ ُم َسـه
وقال اهلل تعاىل يف كتابه النريمَ  :وا ْع َلمـو ْا أن ََّـام َغن ْمـتم ِّمـن َ ْ
َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي ا ْلق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َواملَْ َساكِ ِ
السـبِي ِ إِن كنـت ْم َآمنـت ْم بِـاهللِ َو َمـا
ي َوا ْب ِن َّ
َّ
َأن َز ْلنَا َع َىل َع ْب ِدنَا واملراة بالغنيمة حسبت هو ظاهر كلمة (الغلنْم) املؤ ّيلد بالنصلوص
الن ري  :مطل الفامد  ،ويف احلديثّ " :
حرم ىللينا الصلدقة
إق اهلل ال إله إالّ هو حيث ّ
وأبدلنا هبا اخلملس ،فالصلدقة ىللينلا حلرام ،واخلملس لنلا فريضلة ،والنراملة لنلا
حالل".
وسوف نتعر

له يف ثالثة فصول:

503

الفصل األول :ما يجب فيه اخلمس
جي اخلمس يف سبعة موارة:
األول :الغنللامم املللأخوك مللن أهللل احلللر مللن النفللار الللذين قل ّلل ةمللاؤهم
وأمواهلم؛ إكا كاق الغزو بإكق اممام

 ،بال فرق يف كلك بني املنقول وغري املنقلول

ىل األقو  ،وإكا مل ينن الغزو بإكق اممام

كانت الغنيمة ك ّلللا لإلملام

يف

ىلرص احلضور ،ويف ىلرص الغيبة جي فيلا مخس الغنيمة.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)1الناص العداو ألهل البيت األطلار يف حنم أهل احلر .
(مسألة :)2ما يؤخذ من أهل احلرو من ةوق قتال كالّسقة ِ
والغيلة والنل أو
الربا؛ فاألقو إخراج مخس الفامد منه ،فرتاىلى مؤونة السلنة وغريهلا ملن رشوط
مخس أرباح املناس  ،وسيأيت بيانه.
(مسألة :)3ال يعترب يف وجو اخلمس يف غنامم احلر بلوغلا ىلشلرين ةينلار ًا.
أق ال تنوق غصب ًا من مسلم أو ك ّمإ أو معاهلد اّلن قلرم أملواهلمَّ ،
نعم ،يعترب ْ
وإال
ميض احلول.
وج ر ُّةها إىل مالنلا ،وال يعترب ّ
الثاين :املعاةق من الذه والفضة واحلديد والرصاص والصفر والنفط والفحلم
احلجري والنربيت والعقيل والزبرجلد واليلاقوت والفلريوزج والزمبل والنُّلور
وغريها اّا يصدق ىلليه املعدق ىلرف ًا ،وهو املدار يف ترت أحنام املعدق ،وجيل فيله
ميض احلول ىلليه.
التخميس وال يعترب فيه ّ
(مسألة :)4إكا ّ
شك يف صدق املعدق ىل َش مل يلحقه حنم املعاةق ،فلال جيل
مخسه من هذه اجللة؛ بل من جلة أرباح املناسل والفواملد إكا زاةت ىلل مؤونلة
سنته من ةوق اىلتبار بلو النصا فيه.
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(مسألة :)5يعترب يف وجو اخلمس يف املعدق النصلا وهلو ْ
أق تبللغ قيملة ملا
أخرجه ىلشلرين ةينلار ًا شللرىل ّي ًا ،وهلذا بعلد اسلت نا مؤونلة امخلراج والتصلفية
ونحوها من املؤق.
(مسألة :)6ال فرق يف املعدق بني ْ
أق ينوق يف أر
ِ
املستخرج مسل ًت أو غري مسلم ،بالغ ًا أو ال.
يف كلك بني كوق

مباحة أو الوكة ،كت ال فلرق

(مسألة :)7املعدق يف األر

اململوكة ملالك األر

.

(مسألة :)8يعترب يف بلو النصا يف املعدق وحد امخراجَّ ،إال أنّه ال فرق فيللا
بني الدفعة والدفعات ،فال يعترب يف بلو النصلا ْ
أق تبللغ قيملة ملا أخرجله ةفعلة
واحد ىلشلرين ةينار ًا ،بل ينفإ  -ىل األحوط  -بلو جمموع الدفعات النصا ،
نحو ىلدَّ من تعدّ ة امخراج لد العرف  -كلت للو كانلت الدفعلة ال انيلة بعلد سلنة
وأك ر من الدفعة األوىل  -مل ينضم الالح إىل الساب .

 [ ...كتاب اخلمس ]...

حتى ْ
وإق أىلر

ىلن امخراج يف األثنا ثم ىلاة إليه .نعم ،إكا أمهله مد طويلة ىلل

شك يف بلو النصا ؛ مل جي ىلليه َش ْ ،
(مسألة :)9إكا ّ
وإق كاق االختبلار مل
اممناق هو األقو ىلندنا؛ وكلك للزوم الفحص يف الشلبلات املوضلوىلية ،إال ملا
أخرجه الدليل.
الثالث :الننز ،وهو املال املذخور يف منلاق أرضل ًا كلاق أو جلدار ًا أو شلجر ًا أو
جب ً
املسلمى بلالننز ملا إكا كلاق
ال ،واملدار ىل الصدق العريف ،والقدر املتليقن ملن
ّ
املذخور كهب ًا أو فض ًة مسنوكني أو غري مسنوكني ،بل وغريمها من اجلواهر ،سلوا
كاق يف بالة النفار احلربيني أو غريهم من النفار ،أو يف بالة امسالم ،وسلوا كلاق
يف األر

املللوات أو اخلربللة غللري اململوكللة أو يف األر

اململوكللة بامحيللا أو

باالبتياع إكا ىللم أنه ليس ملن ًا للبام سوا كاق ىلليه أثلر امسلالم أم ال ،ويف مجيل
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كلك ينوق الننز ملن ًا لواجده وىلليه اخلمس من جللة الننلز يف اللذه والفضلة
املسنوكني ىل األقو ويف غريمها ىل األحوط.
(مسألة :)10يشرتط يف وجو اخلمس يف الننز بلو النصا وهلو ىلشللروق
ةينار ًا يف الذه ومامتا ةرهم يف الفضة ،وإكا مل ينن الننز كهب ًا أو فضة ،ينفى بلو
قيمته ىلشلرين ةينار ًا أو مئتإ ةره ٍم.
(مسألة :)11ال فرق يف وجلو اخلملس بلني امخلراج ةفعل ًة واحلد ً أو ىلل
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

ةفعات.
(مسألة :)12تست نى مؤونة امخراج هنا كت تقدّ م يف الزكا .
أق الننز ملسلم ْ
(مسألة :)13إكا ىللم الواجد ّ
فإق كاق موجوة ًا وىلرفه ةفعه إليله،
وإق جلله وج ىلليه ْ
ْ
يعرفه ،فلإكا مل يعلرف مالنله أو كلاق امللال الا ال يمنلن
أق ّ
تعريفه تصدّ ق به ىلن مالنه ،وإكا كاق ملسلم قلدي ًت جلر ىلليله حنلم الننلز وهلو
لواجده وجي فيه اخلمس.
(مسألة :)14إكا وجد الننز يف أر

الوكةْ ،
فإق ملنلا بامحيا كاق الننلز لله

وجي ىلليه اخلمسَّ ،إال ْ
يعلم أنّه ملسلم موجوة أو قديم ،فتجري ىلليله األحنلام
أق َ
املتقدِّ مة يف املسألة السابقةْ ،
وإق ملنلا بالّشا ونحوه ،أو كانت قت يده بإجلار أو
فإق ىلرفه ةفعه إليه َّ
ىلرفه املالك الساب ْ ،
ىلرفه املاللك األسلب
وإال ّ
ىلارية أو نحومها ّ
وهنذا ،فإكا مل يعرفه اجلمي كاق لواجده ،وكذا لو اشرت ةابة فوجد يف جوفلا ماالً
فحاله حال الننز الذي جيده يف األر

املشلرتا يف تعريلف البلام  ،فلإكا مل يعلرف

البام فاألقو وجو ختميسه قبلل حللول رأس سلنته ،وال فلرق يف كلوق الدابلة
سمنة أو غزاالً أو بقر أو طري ًا.
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الرابع :ما أخرج من البحار بالغوص من اجللواهر كلاللؤلؤ واملرجلاق وغريمهلا

معدني ًا كاق أو نباتي ًا ،ال م ل السمك ونحوه من احليوانات ،وجيل فيله اخلملس إكا
بلغ النصا وهو م قال من الذه فصاىلد ًا ،وال مخس فيت ينقص ىللن كللك ،بلال
فيضم بعضلا
فرق يف كلك بني اقاة النوع وىلدمه ،كت ال فرق بني الدفعة والدفعات
ّ
إىل بعض.
(مسألة :)15املؤق املست نا هنا أيض ًا كت يف الننز وغريه.
(مسألة :)16إكا است ْخ ِر َج َش ا من البحر ملن ةوق غلوص؛ فلاألحوط جريلاق
حنم الغوص ىلليه.
(مســألة :)17إكا أخللذ َش مللن املللذكورات مللن وجلله املللا ؛ مل يصللدق ىلليلله
الغوص ،ويدخل يف أرباح املناس وال يعترب فيه النصا .
النصا ْ ،
وإق أخذ من وجه املا من ةوق غوص ،فاألحوط وجو اخلمس فيه.
(مسألة :)19األّنار العظيمة تلح بالبحار ،فت أخرج منلا بالغوص حنم ىلليله

 [ ...كتاب اخلمس ]...

(مسألة :)18العنرب ْ
إق أخذ من املا بلالغوص جلر ىلليله حنمله ويعتلرب فيله

بأحنام الغوص.
اخلامس :األر

التإ يشرتهيا الذمإ من املسلم سوا ً كانلت زراىليلة أو سلننية

أو جتارية ،حانوت ًا كانت أو خان ًا معمور أو خالية أو غري كلك؛ جي ىلل اللذمإ ْ
أق
يدف مخسلا ،بال فرق يف كلك بني وقوع البي ىل نفس األر

أو ىلليلا وما ىلليللا

من زرع أو بنا أو أثام أو بضاىلة.
السادس :األموال املختلطة باحلرام إكا مل ي ْع َرف صاحبلا وللو يف ىللدة حمصلور،
ّ
ومل يم َّيز مقدارها ،فإّنا تطلر باخلمس وينوق مصلرفه يف مصارف اخلملس بقصلد
امت ال األمر املتوجه إليه.
(مسألة :)20قد يعرف مقدار احلرام وجيلل مالنله؛ فيجل التصلدق بله ىلنله،
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واألحوط استحباب ًا أق ينوق بإكق املجتلد اجللام للشللرامط ،وقلد يعلرف املاللك
ّ
األقل ْ
إق
وجيلل املقدار فيج الرتاا بالصلح ،وإكا مل ير َ املالك باملصاحلة ةف
تعني الرجوع إىل احلاكم الشلرىلإ حلسلم النلزاع بيلنلت ،وثال لة
را به املالك وإالّ ّ
يعلم مقدار احلرام وال يميز صاحبه بعينه بل يعللم بله يف ىللدة حمصلور كخمسلة أو
ىلشلر أشخاص؛ فيج اسرتضا اجلمي ْ ،
فإق مل يمنن ،ىلملل بالقرىللة يف تعيلني
املالك.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)21إكا كاق املال احللرام يف كمتله  -ال يف العلني اخلارجيلة  -فلال ّ
حملل
للتخميسْ ،
فإق ىلرف صاحبه وىللم مقداره ،وج ر ّةه إىل مالنه؛ ولو كلاق مالنله
يف ىلدة حمصور وج اسرتضا اجلمي ْ ،
فإق مل يتمنن من كللك أقلرع بيلنلم ،وللو
كاق مالنله يف ىللدة غلري حمصلور تصلدّ ق بله ىلنله ملن ةوق إكق املجتللد اجللام
للشلرامطْ ،
وإق مل يقدر ىلل التصلدق ،وجل تسلليمه إىل املجتللد اللورع ليعملل
بتنليفه ألنه و ُّيل القارص  -ومن أقسام القارص َم ْن ال يمنن الوصول إليه للجلل بله
 أو يدفعه إىل املجتلد الورع من با امىلطا إىل ال قلة ليدفعله إىل مسلتحقه ،وللوىللم جنس املال وجلل مقداره جاز له ْ
أق يقتصلر ىل األقل يف إبرا كمته ،فإكا كلاق
املالك معلوم ًا خارج ًا ر ّةه إليله ،وإكا انحصللر يف ىللدة حمصلور وجل اسرتضلا
وإق مل يتمنن من كلك أقرع بينلمَّ ،
اجلمي ْ ،
وإال تصدّ ق به ىلن املالك م االستئذاق
مر ،وإكا مل يعرف اجلنس أيض ًا ْ
فإق كاق
من املجتلد الورع ىل األحوط استحباب ًا كت ّ
قيمي ًا  -وهو يف كمته  -فاحلنم كت ككرناه يف صور العللم بجنسله ،وإكا كلاق م ليل ًا
تعني العمل بالقرىلة بني األجناس.
وجبت املصاحلة م التمنن منلا ،وإال ّ
(مسألة :)22لو كاق احلالل الذي يف املختلط اا تعل به اخلملس ،وجل ىلليله
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مخس آخر للتل احلالل الذي فيه ،فينوق ختميسله ملرتني:
بعد التخميس للتحليل ،ا

مر بعنواق االختالط ،ومر بعنواق األرباح التإ تع ّل هبا اخلمس.
ّ
(مسألة :)23لو ظلر املالك بعد ةف اخلمس ضمنه ىل األقو  ،فيدف امللال إىل
املالك ثاني ًا لو مل يقبل ما فعله؛ وإال كاق من با امبرا والصلح.
(مسألة :)24إكا ةف اخلمس من املال املختلط باحلرام ،ثم ظلر ّ
أق مقدار احللرام
أق احلرام ّ
أق يتصدّ ق بالزامد ،وأ ّما إكا ظلر ّ
أك ر؛ فاألحوط ْ
أقل من اخلمس مل جيز لله
اسرتةاة الزامد ىل مقدار احلرام.
(مسألة :)25إكا تصلرف بامللال املخلتلط بلاحلرام قبلل إخلراج مخسله مل يسلقط
اخلمس بل يبقى يف كمته ،فإكا ىلرف قدر احلرام بعلد كللك ةفعله إىل مسلتحقهْ ،
وإق
تر ّةة بني ّ
األقل واألك ر ،فاألقو البنا ىل األك ر الشتغال الذمة بلاملرةة املجملل،
(مسألة :)26إكا كاق احلرام الذي اختلط باملال ملن قبيلل اخلملس أو الزكلا أو
الوقف فلو كمعلوم املالك وال ّ
يراجل فيله
حيلل بلإخراج اخلملس كلت قلالوا ،بلل َ

 [ ...كتاب اخلمس ]...

فال تفر إال بالبنا ىل األك ر.

املجتلد اجلام للشلرامط مصالحه ،ولن ّن املسألة فيلا تلرةة وإشلنال ،فلاألحوط
وجوب ًا ختميس املال.
السابع :األموال الزامد ىل مؤونة سنته ومؤونة سنة ىلياله من أرباح التجلارات
والزراىلات والصناىلات ،وغريها ملن سلامر املناسل والفواملد وللو ملن حيلاز
املباحات ،بل اهلبة واهلدية واجلامز ونحوها ىل األقو  ،وكذلك امللال امللوىص بله
ونت الوقف واملريام الذي ال حيتس من غري أ ٍ وال أ ٍّم وال ا ٍ
بلن كلت للو كلاق لله
رحم بعيد يف ٍ
بلد آخر ومل ينن يعلم به ،فتت ،كاق هو الوارم له شلرىل ًا.
ا
(مسألة :)27املريام املحتس وىلو امللر واخلل ؛ ال جي فيه اخلملسْ ،
وإق
كاق التخميس هو األحوط.
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(مسألة :)28إكا كانت معيشته بالوجوهلات الشللرىلية كلالزكوات واألمخلاس
والنفارات ور ّة املظامل والصدقات املندوبة ونحوها وزاةت ىلن مؤونة سنته وجل
ىلليه ختميسلا ىل األقو .
(مسألة :)29لو ىللم الوارم ّ
خيمس أمواله؛ وج ىلليه أةا مخسلا،
مورثه مل ّ
أق ّ
كت أنّه إكا ىللم أنّه أتلف ماالً تع ّل به اخلمس؛ وج إخراج مخسه من تركتله كبق ّيلة
ةيونه.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)30إكا كانت ىلنده أموال ليست للتجلار  ،ومل يتعلل هبلا اخلملس ،أو
تع ّل وأ ّة مخسلا ،ثم زاةت زياة متصلة ،كت لو نمت الشجر أو سلمنت الشلياه؛
وج ىلليه اخلمس يف تلك الزياةات املتصلة ،وكذا احلنم لو كانت الزياة منفصلة
كالولد وال مر والصوف واللبن ونحو كلك.
(مسألة :)31إكا اشرت ماالً للتجار فلزاةت قيمتله السلوقية؛ وجل ختمليس
الزياة سوا باع املال أم ال.
(مسألة :)32إكا اشرت ماالً ال للتجار بل لالقتنا وارتفعت قيمتله السلوقية؛ مل
جي اخلمس يف الزياة ما مل يبعه ،فإكا باىله وج اخلمس يف الزياة .
(مسألة :)33إكا ملك ماالً بامرم ،ثلم زاةت قيمتله السلوقية ملن غلري زيلاة
ىلينية؛ مل جي اخلمس يف الزياة حتى إكا أىلدّ ه للتجار  ،نعم الزياة العينية املنفصللة
ىلن امرم الذي ال مخس فيله تنلوق مصلداق ًا بلارز ًا للفاملد التلإ ال منلاص ملن
ختميسلا.
(مسألة :)34إكا زاةت قيمة األموال التإ يتّجر هبا يف طول السنة ،وكانلت مجللة
ّ
اطمأق باستيفامه ولو بعلد شللر مل ً
ال،
منلا ةين ًا ىل الناس؛ وج ختميسلا ك ّللا إكا

510

ّ
مخس ما كاق ىلنلده وملا يطملئن باسلتيفامه،
وإكا
اطمأق باستيفا بعضه ةوق اجلمي ّ

وأ ّما ما ال يطمئن باستيفامه ّ
فيؤخر ختميسه إىل زماق استيفامه.
(مسألة :)35إكا استوىف ةيونه من الناس يف السنة الالحقة أو بعلدها؛ فللإ ملن
أرباح سنة امقرا

 ،ال من أرباح سنة االستيفا .

(مسألة :)36إكا زاةت قيمة العني التإ اشرتاها للتجار يف أثنا السنة ،ومل يبعللا
طلب ًا للزياة أو للغفلة ونحوها ،ثم رجعت قيمتلا إىل أوهللا؛ مل جيل ىلليله ختمليس
الزياة َّ ،إال ْ
أق ينوق تأخري بيعلا للزياة خارج ًا ىلن املتعارف ،كت لو طلل الزيلاة
أك ر اّا ىلليه سعر الوقت ثم نزلت القيمة فيج معه ختميس تلك الزياة أيض ًا.
(مسألة :)37إكا ورم أىليان ًا من ةار أو بستاق أو حيواق أو أمتعة أو غري كلك الا
مخسلا وأبقاها ىلنلده
ال يتعل به اخلمس ،أو كاق ىلنده أموال يتعل هبا اخلمس وقد ّ
كنملو
أغصاّنا  -فنمت وزاةت زياة منفصللة كالوللد وال ملر ،أو زيلاة متصللة
ّ
ْ
خيمس نت ها املتصلل واملنفصلل ،وقلد
األشجار وسمن الشا ونحومها؛ وج
أق ّ

 [ ...كتاب اخلمس ]...

للتنس بأىلياّنا  -كاألشجار التلإ يقصلد االكتسلا بخشلبلا أو ملا يقطل ملن

يبقيلا ىلنده للتنس بنتملا املنفصل كاألشجار امل مر التإ يقصد االنتفلاع ب مرهلا
واألغنام التإ ينتف بنتاجلا ولبنلا وصوفلا فيج ْ
أق خيملس نت هلا املنفصلل ةوق
املتصل ،وقد يبقيلا ىلنده لالىلتياش بنتمللا  -كأكلله أو أكلل ىليالله أو ضليوفه ملن
ىلت صلرفه يف كلك.
ثمراا  -فال جي ىلليه اخلمس يف كلك إالّ فيت زاة ّ
(مسألة :)38يتع ّل اخلمس باألرباح من حني حصوهلا مشلروط ًا ْ
بأق تزيلد ىللن
مؤونة سنتهْ ،
وإق جاز تأخري ةف اخلمس إىل آخر السنة لالحتياط من جللة املؤونلة،
فإكا صلرفلا أثنا السنة يف املؤونة مل ينن ىلليه َش  ،نعم لو أتللف اللربح أو أ ف
يف صلرفه أو وهبه أو اشرت أو باع ىل نحو املحابا  -أي ّ
بأقل من ثمن امل لل  -ومل
ينن المق ًا بشأنه ضمن مخسه.
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(مسألة :)39لو ىللم بعدم مؤونة ىلليه إىل ّناية السنة؛ استح له املباةر إىل ةف
اخلمس املتوج ىلليه يف فاضل املؤونة الفعلية ىلل فلر

بقامللا إىل ّنايلة السلنة،

وىلدم تأخريه إىل آخر السنة.
املحرمة املعلوم أصحاهبا كاملأخوك باملعامالت الفاسد أو
(مسألة :)40األموال َّ
الربا ال يتع ّل هبا اخلمس ،لنوّنا حق ًا ألصحاهبا فيج رةها إليلم وال تلربأ الذملة
ِّ
بتخميسلا من ةوق إرجاىللا إىل مالكلا احلقيقيني ،ويعترب يف تع ّلقله احلليلة شللرىل ًا،
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

حمرمة مل يتع ّلل هبلا اخلملس ،ومعلامالت حم َّلللة
فلو ىللم أنّه صدرت منه معامالت َّ
تع ّل هبا اخلمس ،ومل ِ
مخس مالله وصللرفه
يدر مقدارها وخصوصيااا وال مالّكلا؛ ّ
يف مصارف اخلمس كت تقدّ م يف حنم احلالل املختلط باحلرام.
(مسألة :)41ال يشرتط البلو واحلرية والعقل يف ثبوت اخلمس يف موارةه الستة
املتقدمة ،وكذلك مخس أرباح املناس ىل األحوط ،فعنلد بللو الطفلل جيل ْ
أق
خيرج مخس األرباح التإ مت ّلنلا قبل البلو .
(مسألة :)42ال فرق بني الرجل واملرأ يف وجو اخلملس ،فلإكا كسلبت امللرأ
وربحت؛ وج ىلليلا اخلمس إكا زاةت األرباح والفوامد ىل مؤونتلا ،سوا أنفل
ىلليلا زوجلا أم ال ،وكذا لو مل ينن هلا كس وكانت هلا فوامد ملن زوجللا أو غلريه
وزاةت ىلن مؤونة سنتلا؛ وهنذا احلال ىلند الفتا البنلر التلإ تقطلن مل واللدهيا،
جي ىلليلا ختميس ما يفضل ىلن مؤونة سنتلا.
(مسألة :)43جي ىل ّ
كل من َّلف يف آخر السنة ْ
خيمس ما زاة ىلن مؤنة سلنته
أق ّ
اّا ا ّةخره يف بيته من األرز والدقي والسلنر والشلاي وغريهلا ملن أمتعلة البيلت،
وينفإ فيه التخمني باملتعارف بني الناس.
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(مسألة :)44إكا كاق املن َّلف ال حياس نفسه مدّ من السنني ،وىللم أنّه قد ربلح

وىلمر ةيار ًا ،ثم رج ىلن كللك وبنلى
فيلا واستفاة أمواالً ،واشرت هبا أىليان ًا وأثاث ًا ّ
فيخمس األموال التإ يملنلا وليست من مؤونته كاللدار التلإ
ىل ختميس أمواله،
ّ
خيمس ملا يملنله ملن
ىلت حيتاج إليه بحس شأنه ،بل ّ
ال حيتاج إليلا واألثام الزامد ّ
ربع به يف طول تلك املد التلإ مل
األموال التإ هإ من املؤونة أيض ًا حتى ما أىلطاه وت ّ
خيمس فيلاَّ ،إال ْ
أق ينوق الء الذي من املؤونة قد اشرتاه بتل مل يتع ّل به اخلملس
ّ
ميض احلول ىلليلا أو اشرتاها
حصللا خالل املد التإ ّ
كاألرباح التإ ّ
مخس فيلا قبل ّ
املخمسة.
ىل نحو الن يف الذمة ولو و ّفاه من األرباح غري
َّ
(مسألة :)45ال جيوز امجتار بالعني التإ تع ّل هبا اخلمس بعد انتللا السلنة قبلل

أتلفلا املالك أو غريه ضمن املتلف اخلمس ،وكذلك لو ةفعلا املالك إىل غلريه وفلا ً
لدَ ي ٍن أو ٍ
هبة أو ىلوض ًا ملعاملة بينلت ،نعم تسو للتلك تلك التصلرفات قبلل انتللا
ْ

 [ ...كتاب اخلمس ]...

التقإ اجللام للشللرامط ،فللو ّاجتلر هبلا قبلل
ةف اخلمسَّ ،إال بعد مراجعة املجتلد ّ
املراجعة وج ةف اخلمس من البلدلَّ ،
وإال بقيلت كمتله مشلغولة بلاخلمس ،فللو

السنة ،كت يسو له التصلرف يف الربح م ىلزل مقدار اخلمس.
(مسألة :)46جيرب اخلّساق بالربح إكا كاق له نوع واحلد ملن التجلار وربلح يف
بعض معامالته يف طول السنة وخسلر يف بعضللا اآلخلرْ ،
فلإق تسلاو اخلسللراق
وإق زاة الربح وج ختميس الزامدْ ،
والربح فال مخس ىلليهْ ،
وإق زاة اخلّسلاق فلال
ىللت كلاق ىلليله يف السلنة
مخس ىلليه أيض ًا ،وصار رأس ماله يف السنة الالحقلة أقلل ّ
وزع رأس ماله ىل أنواع من التجارات فاشرت بمقدار منه حنطلة
املتقدمة ،وأ ّمأ لو ّ
وبمقدار آخر سنر ًا وهنذا فخّس يف أحدها وربح يف اآلخر فلاألحوط ىللدم جلرب
اخلّساق بالربح ،وأ ّما لو تلفت بعض أمواله أو صللرفلا يف نفقاتله وربلح بلالبعض
ٍ
اآلخر يف التجار الواحد ّ
حينئذ.
فإق التلف جيرب بالربح
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حول
(مسألة :)47إكا ربح يف جتارته يف أثنا السنة ،وتع ّل به اخلمس شلرىل ًا ،ثم ّ
الربح إىل مال آخر؛ فاألقو وجو اخلمس يف املال ال اي ةوق األول ،سلوا كلاق
التحويل من قبيل النمو كت لو ربح أغصان ًا فغرسلا فصارت أشلجار ًا ،أو كلاق ملن
قبيل التوليد كت إكا ربح بيض ًا أو غن ًت فتو ّلدت منه فراك أو سخال.
*****
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
514

الفصل الثاني :املؤونة وأحكامُها
جي اخلمس فيت زاة ىل املؤونة من األرباح؛ واملؤونة قسلتق :مؤونلة املعلاش،
ومؤونة قصيل الربح ،وكلتامها مست نتاق من اخلمس.
فاألوىل :هإ ّ
كل ما يصلرفه يف معاشه الالم بحاله ،يف سنته ىل نفسله وىليالله،
وكذا ما يصلرفه يف الزيارات والصدقات والتربىلات واجلوامز املناسبة لشلأنه ،وأةا
احلقوق كالنذر والنفار وأةا الدَّ ين واخلسارات.
والثانية :هإ ّ
كل ما يصلرفه يف سلبيل قصليل اللربح كلأجر اللدكاق واللدالّل
والعتل ،والرضام والغرامات ،وملا حيتلاج إليله ملن
واحلتل واحلارس والنات
ّ
ّ
ّ
فنل مصلرف الم بشأنه سوا صلرفه يف قصليل اللربح ،أو للمعيشلة ووفلا
احلقوق الالزمة ىلليه وسامر ما حيتاج إليه يف سنته هو مؤونة لله سلوا كلاق صللرفه
واجب ًا أو مستحب ًا أو منروه ًا أو مباح ًا.

 [ ...كتاب اخلمس ]...

آالت العمل ،والسيار والنت والدفاتر ..وغريها.

(مسألة :)1قد اىلتربوا يف املؤونة املست نا ىلن اخلمس صللرفلا فعل ً
ال أو ا ّةخرهلا
لنإ تصلرف م العلم بحاجته إليلا وىلدم وجداق غري ما ا ّةخره حينت حيتلاج إليله،
وما ككروه مطاب لالحتياط الوجويب.
(مســألة :)2ال فللرق يف املؤونللة بللني مللا تصلللرف ىلينلله وتنعللدم كاملللأكوالت
واملّشوبات وبني ما تبقى ىلينه لالنتفاع هبا كاللدار واألثلام ،فجميل كللك جيلوز
است ناؤه إكا اشرتاه من الربح ولو بقإ سنني متتةية.
(مسألة :)3إكا كاق ىلنده َش من املؤق  -التإ أرشنا إليللا  -قبلل االكتسلا مل
ِ
جيز است نا قيمتلا من أرباح السنة ،بل حاهلا حال َمن مل حيتج إليلا يف إىلاشته.
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رب َع لشخص بتتم النفقة أو بعضلا ،أو بت حيتاج إليه ملن املؤونلة؛
(مسألة :)4لو ت ِّ
َربع له ،وتع ّل به اخلمس.
اندرج مقدار التربع يف أرباح سنة املَت َ َّ
(مسألة :)5لو قرت ىل نفسه ،ومل يصلرف ما حيتاج إليه من املؤق؛ وج ختميسله
يف ّناية السنة ىل األحوط ،وكذا لو صلرف أك ر من املتعارف ىلليله كقليلل اللربح
إكا أنف ىل غريه أك ر اّا يقتضيه شأنه .نعم ،إكا كلاق كللك ملن شلأنه مل جيل فيله
اخلمس.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)6إكا توقف إمرار معاشه أو التوسعة ىل نفسه وىلياله ىلل رأس ملال
يتّجر به؛ ةخل رأس املال يف مؤونة سنته ،وجاز احتسابه منلا ،سوا كلاق متلام رأس
املال من الربح أو إمتامه من الربح.
(مسألة :)7إكا احتلاج إىل رأس امللال الزةيلاة ال لرو وامللال ،ال مىلاشلته ،وال
للتوسعة ىلليه وىل ىلياله؛ مل يست َن من اخلمس ،بل ال بدّ من ختميسه ،كلت للو كلاق
ٍ
ومعاش مناس ٍ له ولعياله ،وجعلل مقلدار ًا ملن أرباحله
تاجر ًا تفإ أرباحه بمعاشه
رأس مال يتّجر به؛ فال بدّ يف م له من ختميس رأس املال كبقية األرباح.
(مسألة :)8يست نى من اخلمس مقدار رأس املال الالزم مىلاشته وإىلاشلة ىليالله
أو للتوسعة ىلليه وىل ىلياله ،بحيث لواله ملا أمننه كلك ،وخيمس الزامد.
م ً
ال لو احتاج لإلىلاشة والتوسعة إىل ألف ةينار سلنوي ًا ،وأمنلن قصليل أللف
ةينار من الربح سنوي ًا باالجتار بألف ةينار ،فإكا كاق رأس ماله ألف ةينلار كلاق هلذا
من املؤق وال يتع ّل به اخلمس ،وأ ّما إكا كاق رأس ماله ألفني أو أزيد ّ
فإق الزاملد ىللن
األلف زامد ىل املؤونة وال بدّ من ختميسه.
(مسألة :)9من املؤونة ما حيتلاج إليله يف كسلبه وأىلتلله ملن املاكينلات واآلالت
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الصناىلية والزراىلة ونحومها.

ٍ
(مسألةُّ :)10
نقص وارة ىل آالت الزراىلة والصناىلة والسليارات وغريهلا
كل
اّا يستعمله يف قصيل معاشه جيرب بالربح احلاصل له يف سنة حصول اللنقص؛ ألنّله
من مجلة املؤونات لتلك السنة بخالف الربح احلاصل له من سامر السنني.
(مسألة :)11رأس سنة املؤونة وقت ظلور الربح ،حيث جيوز للتلاجر اللذي لله
جتارات متعدة أق جيعل ّ
لنل ربح من أصناف جتارته مبدأ رأس سلنة مسلتقلة ،كلت
موحد ًا جلمي جتاراته وأرباحه حتى ْ
جيوز ْ
وإق كانلت ملن أنلواع
أق جيعل مبدأ سنته َّ
خمتلفة كالتجار والزراىلة ونحوها ،كت ّ
أق الزارع جيعل مبدأ سنته من حني حصلول
الفامد والربح.
(مسألة :)12إكا حصلت لديه أربلاح تدرجييلة فاشلرت يف السلنة األوىل قطعلة
والنلربا  ،وهنذا يف السنوات الالحقة إىل ْ
أق تنمل الدار ،فال ينوق ما اشرتاه ملن
املؤق املست نا لتلك السنة ،ألنه مؤونة للسنني اآلتية التإ حيصل فيلا السننى ،فعليله

 [ ...كتاب اخلمس ]...

أر

لبنا ةار حيتاجلا ،ويف السنة ال انية حديلد ًا أو خشلب ًا ،ويف ال ال لة أةوات امللا

مخس تلك األىلياق.
(مسألة :)13الدَّ ين قستق:
األول :الدَّ ين للصلرف يف مؤونة السلنة أو للتوسلعة ىلل اللنفس والعيلال ،وال
إشنال يف ّ
أق أةا ه من املؤونة سوا استدانه يف سنة الربح أو قبللا ،متنلن ملن أةامله
قبل كلك أم ىلجز.
التجلار ،وهلذا ال يسلت نى
الثاين :الدَّ ين الزةياة املال وال رو كت هو املتداول بني ّ
املخملس أو ملن ملال
من األرباح ،بل جي التخميس أوالً ثم تأةية الدين من املال
َّ
آخر مل يتع ّل به اخلمس كامرم.
(مسألة :)14ال فرق فيت ككرناه يف املسألة املتقدمة بني الدَّ ين العلريف والشللرىلإ
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كاخلمس والزكا والنفارات والنذورات وأروش اجلنايات والضتنات.
(مسألة :)15إكا استداق ملؤونة سنته ،ويف ّناية السنة زاةت أرباحله ىلل مؤونلة
سنته ،وكاق الدين بمقدار الزامد ىل املؤونة؛ مل جي ىلليه اخلمس يف الزامد ،وكذا ال
جي اخلمس إكا كاق الدين أك ر ،وأ ّما إكا كاق الدين ّ
أقل من الربح؛ وج اخلملس
يف املقدار الزامد ىل الدين فقط ،ولو مل ِ
يوف ةينله بقلإ اللربح الزاملد ىلل املؤونلة
متعلق ًا بذمته إىل السنة القاةمة؛ وج ىلليه إخراج مخس الزياة .
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

اللرب؛ مل
(مسألة :)16إكا نذر صلرف النصف من أرباح سنته أو ربعلا يف وجلوه ِ ّ
جي ىلليه ختميس املنذور من أرباحله ،بلل جيل إخلراج مخلس البلاقإ منللا بعلد
ثلم نلذر ْ
أق يصللرف سلل ًت منله يف
مؤونته .نعم ،لو ظلر الربح ومىض ىلليه احلولّ ،
رب؛ وج أوالً ختميس اجلمي ثم الوفا بالنذر.
وجوه ال ّ
(مسألة :)17املؤق التإ ينتف هبا م بقا أىلياّنا إكا استغنى ىلننللا بعلد السلنة أو
يف أثنا السنة؛ مل جي ختميسلا ،بال فرق يف كلك بني ما كاق متعارف ًا إىلداةها للسنني
اآلتية كال يا الصيفية والشتامية ىلند انتلا فصليلت ،وملا مل ينلن متعارفل ًا كلذلك،
كحيل النسا التإ يستغنني ىلنلا أيام الشيخوخة غالب ًا ،وآالت التربيد إكا هلاجر ملن
ّ
ٍ
بلد حيتاج إليلا فيه إىل بلد ال حيتاجلا فيه أبد ًا.
(مسألة :)18جي اخلمس يف ّ
كل مال زاة ىلن مؤونلة السلنة ملر واحلد  ،فلإكا
مخس ماالً وبقإ ىلنده سنة أو سنني مل جي اخلمس مر ثانية حتلى إكا زاةت قيمتله،
ّ
كت أنّه لو نقصت قيمته مل جيرب النقص من الربح.
فتبلني الحقل ًا االسلتغنا ىلنله يف
(مسألة :)19إكا اشرت بأرباح التجلار شليئ ًاّ ،
ىلت اشرتاه به راىلى القيمة التإ اشرتاه
معاشه؛ وج إخراج مخسه ،ولو نزلت قيمته ّ
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هبا ىل األحوط ،وكذا لو اشرتاه ىلاملل ًا بعلدم احلاجلة إليله كلبعض املجلوهرات أو

الفرش والبسط الزامد ىلن حاجته ،وهنذا لو اشرت األىلياق اخلارجيلة مل ىللدم
احلاجة إليلا ىل نحو الن يف الذمة ثم وىف ةينه من الربح ونزللت القيملة ،فإنّله يف
مجي هذه املوارة يلزم مراىلا القيمة يف آخر السنة للخمس من ةوق مالحظة ال من.
(مسألة :)20إكا باع ثمر بستانه لسنته ولسنني الحقة كاق ال من بتتمه من أرباح
سنة البي ووج ختميسه بعد إخلراج املؤونلة ،بلل وإخلراج اللنقص اللوارة ىلل
البستاق من جلة كونه مسلو املنفعة يف املد الباقية بعد انتلا السنة.
(مسألة :)21إكا أ َّجر نفسه سلنني كانلت األجلر الواقعلة بلازا ىلملله يف سلنة
امجار من أرباح تلك السنة وما يق بإزا العمل يف السنني اآلتية يعترب ملن أربلاح
السنني اآلتية.
فض ً
احلج املفرو
ال ىلن ّ

 ،فال يتعل هبا اخلملس .نعلم ،إكا ّ
أخلر احللج نسلليان ًا أو

ىلصيان ًا؛ وج اخلمس يف مصارفه ،وخرج املال ىلن كونه مؤونة لتلك السلنة ،هلذا

 [ ...كتاب اخلمس ]...

(مسألة :)22من املؤق املست نا من وجو التخميس مصارف احللج املنلدو ،

إكا حصلت االستطاىلة يف تلك السنة ،وأ ّما لو حصللت ملن أربلاح سلنني متعلدة
تع ّل اخلمس بأرباح السنوات املتقدمة ْ
فإق بقيت االستطاىلة بعد كلك وجل ىلليله
احلجَّ ،
وإال فال ،وأ ّما الربح املتمم لالستطاىلة يف سنة احلج فلو من املؤونة وال مخس
ّ
واحلج املستح مصلارفه
حيج لعذر أو ىلصيان ًا؛ فيج إخراج مخسه،
ّ
فيه ،إالّ إكا مل ّ
احلج.
من مؤونة سنة ّ
خيمس أمواله؛ جي ىل املوهو له إخلراج
(مسألة :)23املال الذي هيبه َمن ال ّ
مخسه فور ًا ،ولو زاة ىل مؤونة سنة املوهو لله؛ وجل ىلليله إخلراج مخسله ملر
أخر .
(مسألة :)24قد تقدّ م ّ
أق امللال امللوروم ال جيل ختميسلهَّ ،إال امرم اللذي مل
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حيتس ؛ نعم إكا ىللم الوارم ّ
خيمس أمواله؛ وج ىلليه ختميسلا.
املورم مل ّ
بأق ِّ
فإق كاق التلف من رأس ماله؛ فله ْ
(مسألة :)25إكا تلفت بعض أموالهْ ،
أق جيلربه
باألرباح التإ حيصللا حتى آخر السنةْ ،
وإق كاق من غريه من املؤونة كت لو اّنلدمت
ةار سنناه أو تلف الطحني أو األرز أو غريمها اا يرج إىل معاشه أو أثام بيته؛ فلال
أق يصلرف من أرباح سنته لتدارك التالف ك ْ
أق له ْ
إشنال يف ّ
أق يبنلإ ةاره ويشلرتي
األثام التالف ،ويعترب كونه من صلرف الربح يف املؤونة ،وأ ّملا جلرب التللف بلربح
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ
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السنة من ةوق صلرف ،ففيه إشنال ال يرتك االحتياط برتك اجلرب؛ وأ ّملا إكا مل ينلن
املال التالف من رأس امللال وال ملن املؤونلة؛ فلال جيلوز جلربه بأربلاح السلنة ،وال
صلرف الربح يف تداركه َّإال بعد ختميس األرباح.
*****

الفصل الثالث :مصـرف اخلمس
ينقسم اخلمس إىل ستة أسلم كت يف القرآق النريم.
األول :سلم اهلل ج ّلت ىل َظ َمته.
النبإ
الثاين :سلم ّ
الثالث :سلم اممام

.
.

وهذه األسلم ال الثة ترج إىل موالنلا امملام املع َّظلم احل َّجلة القلامم صلاح
األمر

سمى بل " سلم اممام".
 ،وت ّ

واألسلم ال الثة الباقية :لليتام ،واملساكني ،وابن السبيل من الساة املنتسبني إىل
هاشم باأل ىل األقو .
(مسألة :)1يعترب يف مستحقإ األسللم ال الثلة األخلري اميلتق ،ويعتلرب فليلم
العدالة ىلل األحلوط وجوبل ًا ،ويعتلرب الفقلر يف األيتلام ،ويف ابلن السلبيل يف بللد

 [ ...كتاب اخلمس ]...

هاشم باأل  ،وكذلك املنتس إليه باألم أيض ًا؛ فإق احلنم فيه كحنلم املنتسل إىل

التسليمْ ،
وإق كاق غني ًا يف وطنه ،وال يعطى إالّ مقدار ما يوصله إىل بلده.
(مسألة :)2ال يعطى للفقري أك ر من مؤونة سنته ىلل األحلوط ،وجيلوز البسلط
ىل األصناف ،وكذلك االقتصار ىل اىلطا صنف واحد.
(مسألة :)3املشلور أق بنإ هاشم هم املنتسبوق إىل هاشم بلاأل ةوق املنتسلبني
إليه باألم ،وهو خالف التحقي  ،لن َّن األقو أق املنتس إىل هاشم باألم له ما لبقية
اهلاشميني ّ
فيحل له اخلمس وحيرم ىلليه أخذ الزكا من غري اهلاشمإ.
(مسألة :)4تقدّ م يف كتا الزكا ّ
أق االنتسا إىل هاشم ي بلت بالبينلة الشللرىلية
وبالشياع املوج للوثوق واالطمئناق ،وال ي َصدَّ ق مدّ ىلإ النس بال ب ّينة أو غريهلا
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من األمارات.
(مسألة :)5ال جيلوز إىلطلا اخلملس مللن يصللرفه يف املعلايص ،وال للمتجلاهر
بالفس  .نعم ،جيوز إىلطاؤه من اخلمس إكا أ ّة إىل االرتداع ىلن املعايص.
(مسألة :)6ال جيوز إىلطا اخلمس لواجبإ النفقة ىل املعطإ كت تقدّ م يف الزكلا ،
وجيوز ْ
أق يعطيلم من اخلمس ما يصلرفونه يف قضا حلوامجلم التلإ ال جيل ىلل
املنف أةاؤها.
سيد املرسلني وأهل بيته الطاهرين...] 
[ ...وسيلة املتقني في أحكام ّ

(مسألة :)7ال مان من نقل اخلمس من بلد اخلمس إىل غريه ىلند فقداق املستح
له يف بلده أو وجوةه يف ظل وجوة األفضل منه يف غريه رشيطلة َّأال يلؤةي كللك إىل
التساهل والتسامح يف أةا الواج  ،إال إكا اسلتأكق املجتللد اجللام للشللرامط يف
كلك ،وجيوز ةفعه إىل وكيل الفقري ْ
وإق كاق الفقري نفسله يف بللد آخلر ،أو يدفعله إىل
وكيل املجتلد الورع إكا أحرز الوكالة من قبله فيقبضه بالوكالة ثم ينقله إليه.
(مسألة :)8النصف الراج إىل اممام

يف ىلرص الغيبة ال بدّ  -ىل األحلوط

وجوب ًا  -من إيصاله إىل نامبه وهو الفقيه اجلام لشلرامط التقليد ،التإ منلا األىللمية
كت تقدّ م ،فيصلرفه يف موارةه ،وأمهلا يف ّ
كل ىلرص َخدَ َمة الدِّ ين املبلني والسلاىلني يف
بقامه وازةهاره وهم طلبلة العللم املتلدينوق اللذين يصللرفوق أىلترهلم يف قصليل
العلوم وتدريسلا وتأليف النت املفيد للمؤمنني وإرشلاةهم ونصلحلم وتنميلل
نفوسلم ،وأ ّما النصف الراج إىل الساة فاألحوط فيه أيض ًا االستئذاق من املجتللد
اجلام للشلرامط حفظ ًا له من الضياع ،وإيصلاالً لله إىل أهلله ،ومراىللا ً للشللرامط
املعترب يف أخذه ،وم الشك يف توفر الشللرامط ال جيلوز اللدف  ،فلال بلدّ معله ملن
مراجعة املجتلد الورع اجلام للشلرامط.
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(مسألة :)9تربأ كمة املالك بقبض املستح أو قبض وكيله أو احللاكم الشللرىلإ

وهو الفقيه العارف بأهل البيت ىلليلم السالم ،املرابط ىل ال غر ملحاربة النواصل ،
فإكا أقبضلم مل جيز اسرتجاىله منلم.
(مسألة :)10الظاهر ىلدم ّ
تشخص اخلمس بالعزل ،فلو ىلزلله وتللف ملن ةوق
تفريط ،مل تفر كمة املالك ،إالّ ْ
أق ينوق وكي ً
ال ىللن احللاكم الشللرىلإ أو املسلتح
ٍ
حينئذ من ةوق تفريط ال يوج ضتق املالك.
فيقبضه بالوكالة ىلنلت ،فإق تلفه
(مسألة :)11إكا كاق له ةين يف كمة املستح فاحتسابه من اخلمس يتوقلف ىلل
االستئذاق من احلاكم الشلرىلإ.
(مسألة :)12إكا اشرت املؤمن شيئ ًا فيه اخلمس اّن ال يعتقلد بوجوبله كالنلافر
ونحوه؛ جاز له التصللرف فيله ملن ةوق إخلراج اخلملسّ ،
فلإق أممتنلا الطلاهرين
قليل الشيعة من اخلمس الذي توهم بعلض العللت بأنله مشلمول لرفل وجلو
احلجة القامم أرواحنا لرتا مقدمله الفلدا ؛
اخلمس ىلن الشيعة يف زمن غيبة إمامنا ّ

 [ ...كتاب اخلمس ]...

صلوات اهلل ىلليلم أمجعني ورةت منلم الرخصة يف كللك لشليعتلم ،وهلإ أخبلار

وقد فنَّدنا الدىلو املذكور املخالفة للسلس التّشليعية للخملس يف بحوثنلا ىلل
العرو الوثقى وغريها.
رب العاملي
واحلمد هلل ِّ
َّ
حممد وأه بيته األطهار امليامي ولعن اهلل
وصىل اهلل تعاىل عىل س ِّيدنا رسول اهلل َّ
أعداءهم أمجعي إىل قيام يوم الدين
َ
حممد أغثنا
يا قائم آل َّ
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