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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  واحلمد هللا رب العاملني

  وصلى اهللا على حممد وال حممد األئمة واملهديني
  :  هذا الكتاب

ل والويل الناصـح آلل  هو شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ، للعامل الفاض
وقد بذل ما بوسعه ) رمحه اهللا(القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن  ، أيب) ع(حممد 

، ولكنه اخطـأ يف  ) ع(ملعرفة أحكام شريعة اإلسالم من روايات الرسول واألئمة 
  .مقام وتردد يف آخر ال عن تقصري بل عن قصور ال سبيل له على دفعه 

م شريعة اإلسالم  مبا عرفته من اإلمـام املهـدي   وقد قمت بتصحيحه وبيان أحكا
أن أُبني ما يقال وحضر أهله وحـان  ) ع(، وحبسب ما امرين اإلمام املهدي ) ع(

وقته وان أحيل ما مل حين وقته إىل وقته ، ومن خيالف هذه األحكام فهـو خيـالف   

من الْمستَعان علَى مـا  قَالَ رب احكُم بِالْحق وربنا الرَّح) ( ع(اإلمام املهدي 
 فُون١١٢:األنبياء) (تَص. (  

من التقصري ، واسأل اهللا أن يغفـر يل  ) ع(عتذر إىل اهللا ورسوله واإلمام املهدي أو
  . ما تقدم من ذنيب وما تأخر 

إِنا فََتْحَنـا  (  نه ال يغفر الذنب العظيم إال العظيمإغفر يل الذنب العظيم إيا عظيم 
ِلَيْغِفَر لََك اللَّه َما َتقَدَم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخَر َويِتم نِْعَمَتـه َعلَْيـَك   *  ْتحاً مبِيناًلََك فَ

  )٢-١:الفتح() َوَيْهِدَيَك ِصَراطاً مْسَتِقيماً
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وكـل  . اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثري يف استباحة الصالة

ما كان لصـالة  : فالواجب من الوضوء . واجب وندب : واحد منها ينقسم إىل 
. واجبة ، أو طواف واجب أو ملس كتابة القرآن إن وجب واملندوب مـا عـداه   

الحد األمور الثالثة ، أو لدخول املساجد أو لقراءة ما كان : والواجب من الغسل 
بقدر ما . إذا بقي لطلوع الفجر من يوم جيب صومه: وقد جيب . العزائم إن وجبا
. واملندوب ما عـداه  . ولصوم املستحاضة إذا غمس دمها القطنة. يغتسل اجلنب 

أحد  ما كان لصالة واجبة عند تضيق وقتها ، وللجنب يف: والواجب من التيمم 
  بنذر وشبهة : وقد جتب الطهارة . واملندوب ما عداه. املسجدين ، ليخرج به 

  : وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أرآان 
  

  في المياه: الرآن األول 
   :فيه أطراف 

  :األول 
  :في الماء المطلق  

طـاهر ،  : كل ما يستحق إطالق اسم املاء عليه ، من غري إضافة وكلـه  : وهو  
جار ، وحمقون : وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إىل . ، واخلبث مزيل للحدث

  . ، وماء بئر 
اللـون أو  (فال ينجس إال باستيالء النجاسة على أحد أوصـافه  ) : أما اجلاري ( 

حـىت يـزول    -متدافعا  -ويطهر بكثرة املاء الطاهر عليه ) . الطعم أو الرائحة 
ولو مازجه طاهر فغريه ، . ا كان له مادة ويلحق حبكمه ماء احلمام ، إذ. تغـريه 

أو تغري من قبل نفسه ، مل خيرج عن كونه مطهرا ، ما دام إطالق اسم املاء باقيـا  
  . عليه 
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ويطهـر  . فما كان منه دون الكر فإنه ينجس مبالقاة النجاسة ) : وأما احملقون ( 

ان منه كرا فصاعدا بإلقاء كر عليه فما زاد ، دفعة ، وال يطهر بإمتامه كرا ، وما ك
ويطهر بإلقاء كر عليه فكر ، حىت . ال ينجس ، إال أن تغري النجاسة أحد أوصافه 

وال يطهر ، بزواله من نفسه ، وال بتصفيق الريـاح ، وال بوقـوع   . يزول التغري 
أو ما كان كل واحـد  ) . لتر٤٥٧: (والكر . أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغري 

ويستوي يف هذا احلكم مياه الغدران . الثة أشبار ونصفامن طوله وعرضه وعمقه ث
  .واحلياض واألواين 

ه يأتيـه  ؤنه ينجس باملالقاة إذا كان ما فيه أقل من كر وماإف) : وأما ماء البئر (  
ه كـرا  ؤه يأتيه بالعني املتصلة مبادة املاء اجلويف أو كان ماؤبالرشح أما إذا كان ما

  .أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة فما فوق فال ينجس إال بتغري 
  .يرتح منه ماء  حبسب ما وقع فيه :وطريقة تطهريه 

–لتـر  ١٠(بـني  : فيه )أو ما يف حجمها (من موت العصفور إىل الدجاجة  -١
حبسب حجم احليوان وحاله ، والعقرب واحلية والوزغ ينـزح هلا بني ) لتر١٠٠

  .ه حبسب حجم احليوان وحال) لتر٧٠–لتر ٣٠(
) لتر٤٦٠ -١٠٠( بني : فيه ) أو ما يف حجمها(من موت الشاة أو الكلب  -٢

  .حبسب حجم احليوان وحاله 
) لتر ٤٦٠ -٧٠(بني  : من الدم أو البول أو العذرة أو املين أو املسكر فيه  -٣

حبسب كثرة ما وقع وحاله ، فإذا كانت العذرة سـائلة أو تفسـخت ينــزح    
  بعد إخراجها  ) لتر ١٠٠(دة ومل تتفسخ يرتح وإذا كانت جام) لتر ٤٠٠(
) لتر  ٧٠٠ -٤٦٠(بني : من موت احلمار أو البقرة أو اجلمل وشبهها فيه  -٤

  .حبسب حجم احليوان وحاله 
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  )  .لتر ٧٠٠(من موت اإلنسان يرتح  -٥

فأن بقي يف املاء لون أو طعم أو ريح من تفسخ احليوان أو من دم أو بول أو مخر 
ح من البئر ماء حىت ينقى املاء وتذهب الريح واللون والطعـم الـيت   أو غريه نز

  .طرأت من النجاسة 
  : فروع ثالثة 

  . حكم صغري اإلنسان يف الرتح حكم كبريه: األول 
اختالف أجناس النجاسة موجب لتضاعف الرتح ،وإن متاثـل تضـاعف   : الثاين 

  .الرتح أيضاً
أو تفسخ يف البئر ، نزح مجيــع  ) وقهالكلب وما ف(إذا تقطع احليوان : الثالث  

فإن تعذر نزحها مل تطهر إال بالتراوح أو الضخ يوم إىل الليل وهـذا هـو   . مائها 
  . األفضل حىت فيما دون الكلب 

أذرع ، إذا كانت األرض صلبة ،  ةأن يكون بني البئر والبالوعة مخس: ويستحب 
وال حيكم بنجاسة البئر إال . أو كانت البئر فوق البالوعة وإن مل يكن كذلك فسبع 

وإذا حكم بنجاسة املاء مل جيـز اسـتعماله يف   . أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها 
ولو اشتبه اإلناء . الطهارة مطلقا ، وال يف األكل وال يف الشرب إال عند الضرورة 

  . وإن مل جيد غري مائهما تيمم . النجس  بالطاهر   وجب االمتناع منهما 
  :الثاني 

  :في المضاف  
وهو كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا ، يسلبه إطالق االسـم  وهـو    

ومىت القته . وجيوز استعماله فيما عدا ذلك. طاهر لكن ال يزيل حدثا ، وال خبثا 
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لـو مـزج   . النجاسة ، جنس قليله وكثريه ، ومل جيز استعماله يف أكل وال شرب 

  . دث به إطالق االسم عليه طاهره باملطلق ، اعترب يف رفع احل
ارة   ره الطه مباء أسخن بالشمس يف األنية ، ومباء أسخن بالنار يف غسـل  :  وتك

واملاء املستعمل يف غسل األخباث جنس ، سواء تغـري بالنجاسـة أو مل   . األموات 
يتغري ، عدا ماء االستنجاء فإنه طاهر ما مل يتغري بالنجاسة أو تالقيه جناسـة مـن   

وما استعمل يف رفع احلدث األكرب . ستعمل يف الوضوء طاهر ومطهروامل. خارج 
  .طاهر ، وال يرفع احلدث 

  :الثالث 
  :في االسئار  وهي   

واألفضل جتنـب سـؤر   . كلها طاهرة ، عدا سؤر الكلب واخلنـزير والكافر  
الذين (والغالة ) خوارج النهروان أو من شاكلهم ( ومن عدا اخلوارج . املسوخ 
سواء نصبوا العـداء لألئمـة أو   ( والنواصب ) باأللوهية املطلقة ملخلوقيقولون 

  . من أصناف املسلمني طاهر اجلسد والسؤر ) املهديني أو شيعتهم 
ره  سؤر اجلالل ، وسؤر ما أكل اجليف ، إذا خال موضع املالقاة من عـني  :  ويك

احلية والعقرب وسؤر البغال واحلمر والفأرة و. واحلائض اليت ال تؤمن . النجاسة 
. وينجس املاء مبوت احليوان ذي النفس السائلة ، دون ما ال نفس لـه  . والوزغ 

  . وما ال يدرك بالطرف من الدم  ينجس املاء 
  

  في الطهارة المائية: الرآن الثاني 
   -:وضوء وغسل : وهي 

  :א
  

  : األول 
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  :في األحداث الموجبة للوضوء وهي ستة 

ل والغائط والريح ، من املوضع املعتاد ، ولو خرج الغائط من األمعاء خروج البو
ولو اتفق املخرج يف غري املوضـع املعتـاد   . الدقيقة ال ينقض ومن الغليظة ينقض 

والنوم الغالـب علـى   . نقض ، وكذا لو خرج احلدث من جرح مث صار معتادا 
ـ   : ويف معناه . احلاستني . ون أو سـكر  كل ما أزال العقل مـن إغمـاء أو جن
: وال دم . مـذي وال وذي وال ودي : وال ينقض الطهارة . ستحاضة القليلةواإل

) . ستحاضةاحليض والنفاس واإل( ولو خرج من أحد السبيلني عدا الدماء الثالثة 
وال مس ذَكَر وال قُبِل وال دبر وال . وال تقليم ظفر وال حلق. وال قيء وال خنامة 

وال ما خيرج من السبيلني إال أن خيالطه شئ من . ه النار ملس امرأة وال أكل ما مست
  . النواقض 

  
  :الثاني 

  وهي ثالثة: في أحكام الخلوة  
وحيرم . ويستحب ستر البدن . وجيب فيه ستر العورة . يف كيفية التخلي  : األول

وجيـب  . استقبال القبلة واستدبارها ، ويستوي يف ذلك الصـحاري واألبنيـة   
  . وضع قد بين على ذلك االحنراف يف م

غسل موضع البول باملاء ، وال جيزي غريه مـع  : وجيب : يف االستنجاء  : الثاني
وغسل خمرج الغائط باملاء حىت يزول العني . القدرة ، وأقل ما جيزي غسله مرتني 

وإذا مل يتعد كان . وإذا تعدى املخرج مل جيز إال املاء . واألثر ، وال اعتبار بالرائحة 
ا بني املاء واألحجار ، واملاء أفضل ، واجلمع أكمل ، وال جيزي أقل من ثالثة خمري

ويكفي معه إزالة العني دون . وجيب إمرار كل حجر على موضع النجاسة . أحجار
ولو نقي بدوا أكملـها  . وإذا مل ينق بالثالثة ، فالبد من الزيادة حىت ينقى . األثر
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: وال يسـتعمل  . واحد من ثالث جهـات  وال يكفي استعمال احلجر ال. وجوبا 

احلجر املستعمل ، وال األعيان النجسة ، وال العظم ، وال الروث ، وال املطعوم ، 
  .ل يزلق عن النجاسة ، ولو استعمل ذلك مل يطهر يوال صق

تغطيـة  : فاملنـدوبات  . مندوبات ومكروهات : يف سنن اخللوة وهي  : الثالث  
عاذة ، والتسمية ، وتقدمي الرجل اليسـرى عنـد   الرأس والتقنع افضل ، واالست

الدخول ، واالسترباء ، والدعاء عند االستنجاء ، وعند الفراغ وتقدمي اليمىن عند 
اجللوس يف الشوارع ، واملشارع ، وحتت : واملكروهات . اخلروج والدعاء بعده 

قمـر  واستقبال الشمس وال. األشجار املثمرة ، ومواطن الرتال ، ومواضع اللعن 
والبول يف األرض الصلبة ، ويف ثقوب احليـوان ، ويف  . بفرجه ، أو الريح بالبول 

واالستنجاء باليمني ، وباليسـار  . واألكل والشرب والسواك . املاء واقفا وجاريا 
) ) . ع(أو اسم نـيب أو وصـي أو الزهـراء    ( وفيها خامت عليه اسم اهللا سبحانه
  .آية الكرسي ، أو حاجة يضر فواوالكالم إال بذكر اهللا تعاىل ، أو 

  
  
   

  الثالث 
  : وفروضه خمسة : في آيفية الوضوء 

أن ينوي الوضوء : وكيفيتها . وهي إرادة تفعل بالقلب  : النية: الفرض األول 
وال جيب نية رفع احلدث ، أو اسـتباحة  . قربة إىل اهللا تعاىل وطلباً لطهارة الباطن

لوجوب أو الندب وال تعترب النيـة يف طهـارة   شئ مما يشـترط فيه الطهارة أو ا
الثياب ، وال غري ذلك مما يقصد به رفع اخلبث ، ولو ضم إىل نية التقـرب إرادة  
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عند غسل الكفـني ،  : ووقت النية . التربد ، أو غري ذلك ، كانت طهارته جمزية 

  . وتتضيق عند غسل الوجه ، وجيب استدامة حكمها إىل الفراغ 
ع  معت أسباب خمتلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحـد بنيـة   إذا اجت:  تفري

وكذا لـو كـان عليـه    . وال يفتقر إىل تعيني احلدث الذي يتطهر منه . التقرب 
  . أغسال

اني    وهو ما بني منابت الشعر يف مقدم الرأس إىل  :غسل الوجه   : الفرض الث
عـن   وما خرج. طرف الذقن طوال ، وما اشتملت عليه اإلام والوسطى عرضا 

وال عربة باألنزع ، وال باألغم ، وال مبن جتاوزت أصابعه . ذلك فليس من الوجه 
العذار أو قصرت عنه ، بل يرجع كل منهم إىل مستوى اخللقة ، فيغســل مـا   

. وجيب أن يغسل من أعلى الوجه إىل الذقن ، ولو غسل منكوساً مل جيـز . يغسله 
ولو نبـت  . يلها بل يغسل الظاهر وال جيب غسل ما استرسل من اللحية ، وال ختل

  . للمرأة حلية مل جيب ختليلها ، وكفى إفاضة املاء على ظاهرها 
دين  : الفرض الثالث  غسل الـذراعني ، واملـرفقني ،   : والواجب  :غسل الي

ولو غسل منكوساً مل جيز وجيب البدء باليمىن ، ومن قطـع  . واالبتداء من املرفق 
. فإن قطعت من املرفق سقط فرض غسلها . رفق بعض يده ، غسل ما بقي من امل

ولو كان له ذراعان دون املرفق أو أصابع زائدة أو حلم نابت ، وجـب غسـل   
ولو كان له يد زائـدة وجـب   . ولو كان فوق املرفق ، مل جيب غسله . اجلميع 
  . غسلها 

رأس  : الفرض الرابع  مـا يسـمى بـه ماسـحا      : والواجب منه  :مسح ال
وجيـب أن  . دار ثالث أصابع عرضا وخيتص املسح مبقدم الـرأس  مق: واملندوب 

ولو جف ما على يديه ، . وال جيوز استئناف ماء جديد له . يكون بنداوة الوضوء 
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واألفضـل  . فإن مل يبق نداوة ، استأنف الوضـوء . شفار عينيه أأخذ من حليته أو 

وجيوز املسح . ولو غسل موضع املسح مل جيز . مسح الرأس مقبال ، ويكره مدبرا
ولو مجع عليه شعرا من غريه ومسـح  . على الشعر املختص باملقدم وعلى البشرة 

  . وكذلك لو مسح على العمامة أو غريها ، مما يستر موضع املسح . عليه مل جيز 
مسـح القـدمني مـن رؤوس    : وجيب  :مسح الرجلين : الفرض الخامس 

وز منكوساً ، وليس بـني الـرجلني   األصابع إىل الكعبني ، ومها قبتا القدمني وجي
ترتيب ، وإذا قطع بعض موضع املسح ، مسـح على ما بقي ، ولو قطـع مـن   

املسح على بشرة القدم ، وال جيـوز  : وجيب . الكعب ، سقط املسح على القدم 
على حائل ، من خف أو غريه ، وجيب أن ميسح بكفه كلها على قدمه مع القدرة 

الكف ماسح على القدم  ، بل أن متر الكف على  وال جيب أن يكون كل جزء من
  .القدم 

  : مسائل ثمان  
الترتيب واجب يف الوضوء ، يبدأ غسل الوجه قبل اليمىن ، واليسرى  :א

عمدا  -فلو خالف ، أعاد الوضوء . بعدها ، ومسح الرأس ثالثا ، والرجلني أخريا 
البلل باقيا ، أعاد على مـا  إن كان قد جف الوضوء ، وإن كان  -كان أو نسيانا 

  . حيصل معه الترتيب 

املواالة واجبة ، وهي أن ال يفصل بني الغسلتني واملسـحتني بفاصـل    :א

خيرجها عرفاً عن كوا عمل واحد وهو الوضوء ، فإذا غسل وجهه بادر إىل غسل 
  يديه مث بادر إىل مسح رأسه مث بادر إىل مسح رجليه دون تواين أو إمهال 

الفرض يف الغسالت مرة واحدة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، وليس  :א

  . يف املسح تكرار 
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א ومن كان . جيزي يف الغسل ما يسمى به غاسال ، وإن كان مثل الدهن  :א

وإن كان واسعا ، استحب له . يف يده خامت أو سري ، فعليه إيصال املاء إىل ما حتته 
  . حتريكه 

من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها أو تكرار  :א

املاء عليها حىت يصل إىل البشرة وجب ، وإال أجزاه املسح عليها ، سواء كان ما 
  . وإذا زال العذر ، استأنف الطهارة . حتتها طاهرا أو جنسا 

  . عند االضطرار ال جيوز أن يتوىل وضوءه غريه مع االختيار ، وجيوز  :א

  ال جيوز للمحدث مس كتابة القرآن ، وجيوز له أن ميس ما عدا الكتابة  :א

إذا كان له وقت يكفـي  )  من به سلس ، من به البطن ( دائم احلدث  :א

للصالة صلى فيه وإال جدد وضوءه يف الصالة وأمتها وإن تعسر عليه تطهري اخلبث 
  . من احلدث   يف الصالة يكفيه التطهر

وضع اإلناء على اليمني ، واالغتراف ا ، والتسمية ، :  א

والدعاء وغسل اليدين قبل إدخاهلم اإلناء ، من حدث النوم أو البول مرة ، ومن 
الغائط مرتني ، واملضمضة واالستنشاق ، والدعاء عندمها ، وعند غسل الوجـه  

 ، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيـه ،  واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلني
ره  . ويف الثانية بباطنهما ، واملرأة بالعكس ، وأن يكون الوضوء مبـد   أن  :ويك

  .يستعني يف طهارته ، وأن ميسح بلل الوضوء عن أعضائه 

  :الرابع 
في أحكام الوضوء
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ا لو وكذ. من تيقن احلدث وشك يف الطهارة ، أو تيقنهما وشك يف املتأخر تطهر  

وأن شك يف شـئ  . وأن جف البلل استأنف . تيقن ترك عضو ، أتى به ومبا بعده 
ولو تـيقن  . وهو على حاله ، أتى مبا شك فيه ، مث مبا بعده  -من أفعال الطهارة 

. مل يعد . بعد انصرافه -الطهارة ، وشك يف احلدث أو يف شئ من أفعال الوضوء 
عامدا كـان أو  . لى ، أعاد الصالةومن ترك غسل موضع النجو أو البول ، وص

ومن جدد وضوءه بنية الندب ، مث صلى ، وذكر أنه أخل بعضو . ناسيا أو جاهال 
ولو صلى بكل واحدة ... من إحدى الطهارتني ، فالطهارة ، والصالة صحيحتان 

ولو أحدث عقيب طهارة منـهما ، ومل يعلمهـا   . منهما صالة ، أعاد األوىل فقط
صالتني إن اختلفتا عددا ، وإال فصالة واحدة ، ينوي ـا مـا يف   بعينها ، أعاد ال

وكذا لو صلى بطهارة مث أحدث ، وجدد طهارة مث صلى أخرى ، وذكـر  . ذمته 
ولو صلى اخلمس خبمس طهارات ، وتيقن . أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتني

  .ربعا ثالثا واثنتني وأ: أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثالث فرائض 
  

  :  :א

  . الواجب والمندوب
ستحاضة الـيت تثقـب   غسل اجلنابة ، واحليض ، واإل:  فالواجب ستة أغسال 

الكرسف ، والنفاس ، ومس األموات من الناس ، قبل تغسيلهم ، وبعد بردهم ، 
  .وغسل األموات 

  : وبيان ذلك يف مخسة فصول  
  الفصل األول 
  في الجنابة

   .السبب ، والحكم ، والغسل :  والنظر في
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   :א:א

א إذا علم أن اخلارج مين ، فإن حصل ما يشتبه به ، وكان دافقا يقارنه  :א

ولو كان مريضا كفت الشـهوة وفتـور   . الشهوة وفتور اجلسد ، وجب الغسل 
ن إو. جيـب   مل -مع إشتباهه  -ولو جترد عن الشهوة والدفق . اجلسد يف وجوبه 

. وجد على ثوبه أو جسده منيا ، وجب الغسل ، إذا مل يشركه يف الثوب غـريه  
  .  واملرأة كذلك إذا أمنت تغتسل 

فإن جامع امرأة يف قبلها والتقى اخلتانان ، وجب الغسل وأن كانت  :א

ولو عمل بعمل قوم . وإن جامع يف الدبر ومل يرتل ، وجب الغسل. املوطوءة ميتة 
ومل يرتل  جيب الغسل ، وجيـب  ) لعنة اهللا عليهم وعلى من يعمل عملهم ( لوط 

  .الغسل بوطئ يمة إذا مل يرتل 
  
  
  :  تفريع 

. جيب على الكافر عند حصول سببه ، لكن ال يصح منه يف حال كفره  : الغسل 
  . ولو اغتسل مث ارتد مث عاد ، مل يبطل غسله. فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه 

   :א

وقراءة بعضها حـىت البسـملة ، إذا   . قراءة كل واحدة من العزائم:  فيحرم عليه
ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه اسم اهللا تعاىل سبحانه أو اسم . نوى ا إحداها 

واجللوس  يف املساجد ، ووضع شئ فيها ، واجلـواز يف املسـجد   . نيب أو وصي 
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 عليه وآله خاصة ، ولو أجنب فيهما مل يقطعهما احلرام ، أو مسجد النيب صلى اهللا

  .إال بالتيمم 
ه   الكراهة باملضمضة واالستنشـاق ،  ) ختفف ( األكل والشرب ، و  : ويكره ل

وقراءة ما زاد على سبع آيات من غري العزائم ، وأشد من ذلك قراءة سبعني ، وما 
. توضأ أو يتـيمم  زاد أغلظ كراهية ،  ومس املصحف  ، والنوم حىت يغتسل أو ي

  . واخلضاب 

   :א

وغسل البشـرة مبـا   . النية ، واستدامة حكمها إىل آخر الغسل : فواجباته مخس 
يبدأ بـالرأس ، مث  : يسمى غسال ، وختليل ما ال يصل إليه املاء إال به ، والترتيب 

،   اجلسد واألفضل البدء باجلانب األمين ، مث األيسر وال جيب فيهمـا الترتيـب  
تقدمي النية عنـد غســل    :وسنن الغسل   . ويسقط الترتيب بإرمتاسة واحدة 

اليدين ، وتتضيق عند غسل الرأس ، وإمرار اليد على اجلسد ، وختليل ما يصـل  
أن ميسح مـن  : إليه املاء استظهارا ، والبول أمام الغسل ، واالسترباء ، وكيفيته 

س احلشفة ثالثا ، وينتره ثالثا ، وغسل املقعد إىل أصل القضيب ثالثا ، ومنه إىل رأ
لتر ٣(اليدين ثالثا قبل إدخاهلما اإلناء ، واملضمضة واالستنشاق ، والغسل بصاع 

  ) .ماء
   

  :مسائل ثالث 
   

ى   إذا رأى املغتسل بلال مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استربأ مل  :األول
  . يعد ، وإال كان عليه اإلعادة 



  ١٩ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
ة   ا غسل بعض أعضائه مث أحدث ، يعيد الغسل مـن رأس ، ودائـم   إذ :الثاني

احلدث يضم إليه الوضوء إذا مل يكن لديه وقت يكفي للغسـل دون أن يتخللـه   
  . حدث  
  ال جيوز أن يغسله غريه مع اإلمكان ، ويكره أن يستعني فيه  :الثالثة 

  الفـصــل الــثانـي
  في الحيض

  .به  بيانه ، وما يتعلق: وهو يشتمل على 
ويف . ولقليلـه حـد   . الدم الذي له تعلق بانقضاء العـدة  : أما األول فاحليض  

وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتـرب  . خيرج حبرقة  حاراً غليظاً اًسودأاألغلب ، يكون 
وكل ما تراه الصـبية قبـل بلوغهـا    . بالقطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة 

ثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكـذا أقـل   وأقل احليض ثال. ، فليس حبيض  تسـعاً
وما تراه املرأة بعد يأسها ال . و يشترط  التوايل يف الثالثة . الطهر وال حد ألكثره 

وتيأس املرأة القرشية ببلوغ ستني ، وغري القرشية  ببلوغ مخسـني  . يكون حيضا 
 وكل دم رأته املرأة دون الثالثة  فليـس حبيض ، مبتدئة كانـت أو ذات . سنة 
وما تراه من الثالثـة إىل العشرة ، مما ميكن أن يكون حيضا فهو حيض ، . عادة 

بأن ترى الدم دفعـة ، مث  : وتصري املرأة ذات عادة . جتانس أو اختلف] سواء [ 
ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، مث تراه ثانيا مبثل تلك العدة ، وال عربة باختالف 

  .لون الدم 
  

  :مسائل خمس 
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نه أو املبتدئة إن اطمأنت . ذات العادة تترك الصالة والصوم برؤية الدم :األولى  

  . حيض تترك العبادة ، وإال فال تترك العبادة حىت متضي هلا ثالثة أيام 
ة   لو رأت الدم ثالثة أيام مث انقطع ، ورأت قبل العاشـر ، كان الكـل   :الثاني

نذكره ولو تأخر مبقـدار   ولو جتاوز العشرة ، رجعت إىل التفضيل الذي. حيضا 
عشرة أيام مث رأته ، كان األول حيضا منفردا ، والثاين ميكن أن يكـون حيضـا   

  . مستأنفا 
ة   إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها االسترباء بالقطنة ، فإن خرجت نقية  :الثالث

. ن كانت متلطخة صربت املبتدئة حىت تنقى أو متضي هلا عشرة أيام إاغتسلت ، و
فإن استمر إىل العاشر وانقطـع ،  . العادة تغتسل بعد ثالثة أيام من عادا  وذات

  . وإن جتاوز كان ما أتت به جمزيا . قضت ما فعلته من صوم 
  .إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية  :الرابعة 

إذا دخل وقت الصالة فحاضت ، وقد مضـى مقـدار الطهـارة     :الخامسة   
ن طهرت قبـل  إن كان قبل ذاك مل جيب ، وإ، وجب عليها القضاء ، و والصالة

  .آخر الوقت مبقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها األداء ومع اإلخالل القضاء
   

:فثمانية أشياء :
  

حيرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصالة والطواف ومس كتابة  :األول  
  . ولو تطهرت مل يرتفع حدثها . كره محل املصحف وملس هامشه وي. القرآن 
  . ال يصح منها الصوم : الثاني 
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  . ويكره اجلواز فيه . ال جيوز هلا اجللوس يف املسجد  :الثالث 
ع   وتسجد لو . ويكره هلا ما عدا ذلك . ال جيوز هلا قراءة شئ من العزائم :الراب

  . وكذا إن استمعت . تلت السجدة 
حيرم على زوجها وطؤها حىت تطهر ، وجيوز له االستمتاع مبـا عـدا    :س الخام
والكفارة يف أوله دينـار  . فإن وطأها عامدا عاملا ، وجب عليه الكفارة ،. القبل 

. ، ويف وسطه نصف دينار ويف آخره ربع دينار ) حبة ١٨أي مثقال ذهب عيار (
تتكـرر ، وأن اختلفـت    ولو تكرر منه الوطء يف وقت ال ختتلف فيه الكفارة مل

  . تكررت 
  . ال يصح طالقها إذا كانت مدخوال ا ، وزوجها حاضر معها  :السادس 
مثل غسـل اجلنابـة ،   : وكيفيته . إذا طهرت ، وجب عليها الغسل : السابع  

  .ويستحب معه الوضوء قبله أو بعده ، وجيب قضاء الصوم دون الصالة 
صالة ، وجتلس يف مصـالها مبقـدار    يستحب أن تتوضأ يف وقت كل :الثامن  

  . زمان صالا ، ذاكرة اهللا تعاىل ، ويكره هلا اخلضاب 
  
  
  

  
  الفـــصل الـــثالـــث 

  ستحاضة في اال
  .أقسامها ، وأحكامها : وهو يشتمل على 

وقد . أصفر بارد رقيق خيرج بفتور  -يف األغلب  -فدم االستحاضة : أما األول 
ا ، إذ الصفرة والكدرة يف أيام احليض حـيض ، ويف  يتفق مثل هذا الوصف حيض
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وكل دم تراه املرأة ، أقل من ثالثة أيام ، ومل يكن دم قـرح وال  . أيام الطهر طهر

وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد . جرح ، فهو استحاضة 
أو مـع   عن أكثر أيام النفاس وال حيمل صفة دم احليض  ، أو يكون مع احلمل ،

  . اليأس أو قبل البلوغ 
  . وإذا جتاوز الدم عشرة أيام وهي ممن حتيض فقد امتزج حيضها بطهرها 

  . -مستقرة أو مضطربة  -إما مبتدئة ، وأما ذات عادة : فهي 
ة    فما شابه دم احليض فهو حيض ، وما شابه . ترجع إىل اعتبار الدم  :فالمبتدئ

يكون ما شابه دم احليض ، ال ينقص عن  دم االستحاضة فهو استحاضة بشرط أن
فإن نقص أو زاد  أو كان لونه لونـا واحـدا ، أو مل   . ثالثة وال يزيد عن عشرة 

فـإن كـن    -إن اتفقـن   -حيصل فيه شريطتا التميز ، رجعت إىل عادة نسائها 
  . خمتلفات ، جعلت حيضها يف كل شهر سبعة أيام 

سواه استحاضة ، فإن اجتمع هلا مـع   جتعل عادا حيضا وما -أ  :وذات العادة 
  .العادة  متيز تعمل على العادة 

  
  
   

 :  
ى    فرأت ذلك العدد متقدما على . إذا كانت عادا مستقرة عددا ووقتا  :األول

ذلك الوقت أو متأخرا عنه ، حتيضت بالعدد وألقت الوقت ، ألن العادة تتقـدم  
  . يض أو مل يكن وتتأخر ، سواء رأته بصفة دم احل



  ٢٣ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
ة   لو رأت الدم قبل العادة ويف العادة ، فإن مل يتجاوز العشـرة فالكـل    :الثاني

وكذا لـو  : حيض ، وإن جتاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدمها إستحاضة 
ولو رأت قبل العادة ويف العادة وبعدها ، فـإن مل  . رأت يف وقت العادة وبعدها 

، وإن زاد على العشرة فـاحليض وقـت العـادة    يتجاوز العشرة فاجلميع حيض 
  . والطرفان إستحاضة 

ة   لو كانت عادا يف كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت يف شـهر   :الثالث
، كان ذلك حيضا ، ولو  أكثر أوقل الطهر أمرتني بعدد أيام العادة ويفصل بينهما 

وز العشرة ، فإن جتـاوز  جاء يف كل مرة أزيد من العادة ، لكان حيضا إذا مل يتجا
  . حتيضت بقدر عادا وكان الباقي إستحاضة 

نـه  أن إطمأنت من الصفات إز فتعمل عليه فترجع إىل التمي والمضطربة العادة
نـه  أحيض تركت العبادة وإال فال تترك  الصالة إال بعد مضي ثالثة أيام وتطمئن 

  : فهنا مسائل ثالث . ز فإن فقد التمي. حيض 
ى   جتعل أول أيام الدم حـيض بعـدد   : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت : األول

  أيامها والباقي إستحاضة 
فإن ذكرت أول حيضها ، أكملتـه  . لو ذكرت الوقت ، ونسيت العدد: الثانية 

بعدد نسائها إن اتفقن وسبعة أيام إن اختلفن  ، وإن ذكرت آخره ، جعلته ايـة  
وعملت يف بقية الزمـان مـا   . ام إن اختلفن عدد نسائها إن اتفقن واية سبعة أي

  تعمله املستحاضة ، وتقضي صوم األيام اليت جعلتها حيضاً فقط 
ة   ا    : الثالث و نسيتهما جميع فهذه تتحيض يف كل شهر بعدد أيام نسائها إن . ل

  .اتفقن وبسبعة أيام إن اختلفن ما دام االشتباه باقيا 



  ٢٤ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
ا    ا أحكامه ال متتلـئ  ( إما أن ال يثقب الكرسف : دم اإلستحاضة : فنقول  وأم

  . ، أو يثقبه وال يسيل ، أو يسيل ) القطنة دماً 
يلزمها تغيري القطنة ، وجتديد الوضوء عند كل صـالة ، وهلـا أن    :وفي األول  

  .جتمع بني الصالتني بوضوء واحد 
يلزمها مع تغيري القطنة تغيري اخلرقة ، والغسـل لصـالة الغـداة     :وفي الثاني 

  ) .جرالف(
يلزمها مع ذلك غسالن ، غسل للظهر والعصر جتمـع بينـهما ،    :وفي الثالث 

  .وغسل للمغرب والعشاء جتمع بينهما
وإن . وأن أخلت بذلك مل تصح صالا . وإذ فعلت ذلك صارت حبكم الطاهرة  

  . أخلت باالغسال مل يصح صومها
  

  الفصل الرابع 
  في النفاس

ولـو  . قليله حد ، فجاز أن يكون حلظة واحـدة  وليس ل. دم الوالدة : النفاس  
وأكثر . ولو رأت قبل الوالدة كان طهرا. ولدت ، ومل تر دما ، مل يكن هلا نفاس 

ولو كانت حامال بإثنني ، وتراخت والدة أحـدمها ، كـان   . النفاس عشرة أيام 
 ولو ولدت ومل تر. ابتداء نفاسها من وضع األول ، وعدد أيامها من وضع األخري 

ولو رأت عقيب الوالدة ، مث طهرت ، . دما ، مث رأت يف العاشر ، كان ذلك نفاسا
وإذا استمر الـدم بعـد   . مث رأت العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاسا 

العاشر فإن متيز بأوصاف اإلستحاضة فهو إستحاضة  وإال فهو حيض ، فإن كانت 



  ٢٥ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
فبعدد نسائها أو سبعة أيام فإن استمر ذات عادة عددية حتيضت بعدد أيامها وإال 

  الدم استظهرت بثالثة أيام مث ما بعدها إستحاضة  
. وال يصح طالقهـا  . وحيرم على النفساء ما حيرم على احلائض ، وكذا ما يكره  

  .وغسلها كغسل احلائض سواء
  

  الفـصــل الخــامـــس
  في أحــكـام األمـوات

  : وهي مخسة 
توجيه امليت إىل القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، : جيب فيه يف االحتضار و :ألول ا

  . وهو فرض على الكفاية . وجيعل وجهه وباطن رجليه إىل القبلة 
. واإلقرار بالنيب ، واألئمة واملهديني عليهم السالم . . ويستحب تلقينه الشهادتني 

، ومـن  ويكون عنده مصباح إن مات ليال . ونقله إىل مصاله . وكلمات الفرج  
وإذا مات غمضت عيناه ، وأطبق فوه ، ومدت يداه إىل جنبيـه ،  . يقرأ القرآن 

ويعجل جتهيزه إال أن يكون حالة مشبهة ، فيستربأ بعالمات املوت . وغطي بثوب 
وأن حيضـره  . أن يطرح على بطنه حديد : ويكره . . ، أو يصرب عليه ثالثة أيام 

  . جنب أو حائض 
اني   وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصـالة   :يف التغسيل  :الث

وإذا كان األوليـاء رجـاال ونسـاء ،    . وأوىل الناس به ، أوالهم مبرياثه . عليه 
وجيـوز أن  . فالرجال أوىل ، والزوج أوىل باملرأة من كل أحد يف أحكامها كلـها  
) . رمـة  حم( يغسل الكافر املسلم ، إذا مل حيضره مسلم ، وال مسلمة ذات رحم 

ويغسل ) . حمرم ( وكذا تغسل الكافرة املسلمة إذا مل تكن مسلمة ، وال ذو رحم 
ويكشف الوجه والكفني وظاهر وباطن القـدمني  ( حمارمه من وراء الثياب الرجل 



  ٢٦ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
ويكشف صدره فوق السرة ورجليـه دون  ( وكذا املرأة . ، إذا مل تكن مسلمة )

 -مبحرم ، إال وهلا دون ثـالث سـنني    وال يغسل الرجل من ليست له) . الركبة
. ، ويغسلها جمردة وتغسـله جمـرد    -وكذا املرأة تغسل من له دون مخس سنني 

وكل مظهر للشهادتني ، وأن مل يكن معتقدا للحق ، جيوز تغسيله ، عدا اخلوارج 
والغالة والنواصب والشهيد الذي قتل بني يدي اإلمام ، ومات يف املعركـة ، ال  

وكذا من وجب عليه القتل ، يؤمر باالغتسـال  . كفن ، ويصلى عليه يغسل وال ي
فإن كان فيه الصـدر ،  : وإذا وجد بعض امليت . قبل قتله ، مث ال يغسل بعد ذلك

وإن مل يكن وكان فيه عظم ، . أو الصدر وحده ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن 
له أربعة أشهر غسل ولف يف خرقة ودفن ، وكذا السقط إذا وجلته الروح أو كان 

وإن مل يكن فيه عظم ، اقتصر على لفه يف خرقة ودفنه ، وكذا السقط . فصاعدا 
وإذا مل حيضر امليت مسلم وال كافر وال حمرم من النساء ، فال . إذا مل تلجه الروح 

وتصب املسلمة عليه املاء صبا من وراء ثيابه فوق سرته وحتـت  . تقربه الكافرة 
ويدفن  أما امليتة فيصب عليها املسلم من غري احملارم املـاء   ركبتيه وحينط بالكافور

  .على وجهها ويديها وقدميها  فقط وحتنط بالكافور وتدفن 
مث يغسل مباء السدر ، يبدأ برأسه ، مث جبانبه . إزالة النجاسة من بدنه أوال : وجيب 

وبعده مباء . سم األمين مث األيسر ، وأقل ما يلقى يف املاء من السدر ما يقع عليه اال
ووضوء . الكافور على الصفة املذكورة ومباء القراح أخريا ، كما يغسل من اجلنابة

وال جيوز االقتصار على أقـل مـن الغسـالت    . امليت مستحب وليس بواجب 
ولو عدم الكافور والسدر ، غسل باملاء القراح مرة . املذكورة ، إال عند الضرورة

يف من تغسيله تناثر جلده ، كاحملترق وادور ، ولو خ. واحدة ، والثالث افضل 
  . يتيمم بالتراب كما يتيمم احلي العاجز 



  ٢٧ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
وأن يغسل حتت الظالل . أن يوضع على ساجة ، مستقبل القبلة :  وسنن الغسل

وأن . وأن جيعل للماء حفرية ، ويكره إرساله يف الكنيف ، وال بأس بالبالوعـة  . 
ويغسل رأسه . وتستر عورته ، وتلني أصابعه برفق يفتق قميصه ، ويرتع من حتته ، 

او ) اإلشـنان  ( برغوة السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسـدر واحلـرض   
الصابون اخلايل من العطر ويغسل يداه، ويبدأ بشق رأسه األمين ، ويغسـل كـل   
عضو منه ثالث مرات يف كل غسلة وميسح بطنه يف الغسلتني االولـتني ، إال أن  

وأن يكون الغاسل منه على اجلانب األمين ، ويغسـل  . يت املرأة حامال يكون امل
أن جيعل امليت : ويكره . الغاسل يديه مع كل غسلة ، مث ينشفه بثوب بعد الفراغ

وأن يغســل  . وأن يرجل شعره . وأن يقص أظفاره . وأن يقعده . بني رجليه 
  .خمالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل اخلالف 

زار إأن يكفن يف ثالثة أقطاع ، مئزر وقمـيص و : وجيب :  تكفينه يف :الثالث   
أن ميسح مساجده : وجيب . وال جيوز التكفني باحلرير. وجيزي عند الضرورة قطعة 

وأقـل  . مبا تيسر من الكافور ، إال أن يكون امليت حمرما ، فال يقربـه الكـافور   
ه ثالثة عشـر درمهـا   وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمل. الفضل يف مقدار درهم

. وال جيوز تطيبه بغري الكافور والذريرة. وعند الضرورة يدفن بغري كافور . وثلثا 
إن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصالة وأن : وسنن هذا القسم 

وخرقة لفخذيه ، ويكون طوهلـا  . يزاد للرجل حربة عربية ، غري مطرزة بالذهب 
فيشد طرفاها على حقويه ، ويلف مبا !  عرض شرب تقريبا ، ثالثة أذرع ونصفا ، يف

استرسل منها فخذاه ، لفا شديدا ، بعد أن جيعل بني إليتيه شئ من القطـن ، وإن  
وعمامة يعمم ا حمنكـا ،  . خشي خروج شئ ، فال بأس أن حيشى يف دبره قطنا 

وتـزاد  . ه يلف رأسه ا لفا وخيرج طرفاها من حتت احلنك ، ويلقيان على صدر



  ٢٨ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
. املرأة على كفن الرجل ، لفافة لثدييها ومنطا ، ويوضع هلا بدال من العمامة قناع 

وتكـون  . وتنثر على احلربة واللفافة والقميص ذريـرة  . وأن يكون الكفن قطنا 
ويكتب على احلـربة والقمـيص واألزار   . احلربة فوق اللفافة ، والقميص باطنها 

الشهادتني ، وإن ذكر االئمة واملهديني عليهم السالم  واجلريدتني امسه ، وأنه يشهد
وعددهم إىل آخرهم كان حسنا ويذكر صاحبه الذي به يعد من اهل االسـالم ال  
من أهل اجلاهلية ، ويكون ذلك بتربة احلسني عليه السالم ، فإن مل توجد فباألصبع 

يوط منه ، وال وأن خياط الكفن خب. وإن فقدت احلربة ، جيعل بدهلا لفافة أخرى . 
وجيعل معه جريدتان من سعف النخل ، فإن مل يوجد فمن السـدر ،  . يبل بالريق 

وجيعل إحدامها من اجلانـب  . فإن مل يوجد فمن اخلالف ، وإال فمن شجر رطب 
األمين مع ترقوته ، يلصقها جبلده ، واألخرى من اجلانب اليسار بـني القمـيص   

. وجيعل ما يفضل عن مساجده على صدره ، وأن يسحق الكافور بيده ،  واإلزار
  . وأن يطوي جانب اللفافة األيسر على األمين ، واألمين على األيسر 

وأن يكتب عليها . ن يعمل لألكفان املبتدئة أكمامأتكفينه يف الكتان ، و: ويكره 
  .وأن جيعل يف مسعه أو بصره شئ من الكافور . بالسواد 

  

  :مسائل ثالث  
  

ى    رج من امليت جناسة بعد تكفينه ، فإن القت جسده غســلت  إذا خ :األول
  . وإن القت كفنه فكذلك ، إال أن يكون بعد طرحه يف القرب فإا تقرض . باملاء 

ة   كفن املرأة على زوجها ، وإن كانت ذات مال ، لكن ال يلزمه زيـادة   :الثاني
ن ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته ، مقـدما علـى الـديو   . على الواجب 

والوصايا ، فإن مل يكن له كفن مل يدفن عريانا بل جيب على املسلمني بذل الكفن ، 
  . بل و يستحب ما حيتاج إليه امليت من سدر وكافور وغريه 



  ٢٩ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
إذا سقط من امليت شئ من شعره أو جسده ، وجب أن يطرح معـه يف   :الثالثة 

  . كفنه 
ع   أن ميشي املشيع : ، كلها وله مقدمات مسنونة : يف مواراته يف األرض  :الراب

وأن يربع اجلنازة ، ويبدأ مبقدمها األمين ، مث يدور . وراء اجلنازة ، أو أحد جانبيها
وأن يقـول  . . وأن يعلم املؤمنون مبوت املـؤمن  . من ورائها إىل اجلانب األيسر 

وأن يضع اجلنـازة  . املشاهد للجنازة احلمد هللا الذي مل جيعلين من السواد املخترم
وأن ينقلـه يف  . ى األرض إذا وصل القرب ، مما يلي رجليه واملرأة مما يلي القبلة عل

وأن يرتل من . وأن يرسله إىل القرب ، سابقا برأسه ، واملرأة  عرضا . ثالث دفعات
أن يتوىل ذلك األقارب ، : يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ، وحيل أزراره ، ويكره 

أن يدعو عند إنزالـه  : ها أو حمارمها  ، ويستحب إال يف املرأة فيتوىل أمرها زوج
  . القرب 

  

:א
  

وراكب البحر يلقى فيـه ، إمـا   . أن يوارى يف األرض مع القدرة  :فالفروض 
وأن . مثقال أو مستورا يف وعاء كاخلابية أو شبهها ، مع تعذر الوصول إىل الـرب  

ة ، إال أن يكون امرأة غـري مسـلمة ،   يضجعه على جانبه األمين ، مستقبل القبل
  .حامال من مسلم ، فيستدبر ا القبلة 

وجيعل له حلد ، مما يلـي  . أن حيفر القرب قدر القامة ، أو إىل الترقوة  :والسنن   
وجيعل معه شئ مـن تربـة   . وحيل عقد األكفان ، من قبل رأسه ورجليه. القبلة 

 يشرج اللنب ، وخيرج من قبل رجـل  ويلقنه ويدعو له ، مث. احلسني عليه السالم
إنا هللا وإنـا إليـه   : ويهيل احلاضرون عليه التراب بظهور االكف ، قائلني . القرب 



  ٣٠ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
ويرفع القرب مقدار أربع أصابع ، ويربع ، ويصب عليه املاء مـن قبـل   . راجعون 

ويوضع اليد . رأسه ، مث يدور عليه ، فإن فضل من املاء شئ ألقاه على وسط القرب 
ويلقنه الويل بعد انصراف الناس عنه ، بـأرفع  . ى القرب ، ويترحم على امليت عل

والتعزية مستحبة ، وهي جائزة قبل الدفن وبعـده ، ويكفـي أن يـراه    . صوته 
  .صاحبها

. وأن يهيل ذو الرحم على رمحه . فرش القرب بالساج إال عند الضرورة  :ويكره  
وأن ينقل امليت من بلد إىل . يف قرب واحد ودفن امليتني . وجتصيص القبور وجتديدها

  . وأن يستند إىل القرب ، أو ميشي عليه . بلد آخر إال إىل أحد املشاهد 
  

   :في اللواحق وهي مسائل أربع : الخامس 
  

ى   ال جيوز نبش القرب ، وال نقل املوتى بعد دفنهم وال شق الثوب على غري  :األول
  .األب واألخ 

ن بثيابه ، ويرتع عنه الفرو واخلفان ، أصـاما الـدم أو مل   الشهيد يدف :الثانية 
  . يصبهما ،  وال فرق بني أن يقتل حبديد أو بغريه 

  . حكم الصيب وانون ، إذا قتال شهيدين ، حكم البالغ العاقل  :الثالثة 
إذا مات ولد احلامل قطع واخرج ، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من  :الرابعة 

  . ر وانتزع ، وخيط املوضع اجلانب األيس
  

א   א

غسل يوم اجلمعة ، ووقته ما بني طلـوع الفجـر إىل   : وهي : سبعة عشر للوقت 
زوال الشمس ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وجيوز تعجيله يوم اخلميس 
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. وقضاؤه يـوم السـبت   ملن خاف عوز املاء أو تأخريه بعد الزوال يوم اجلمعة ، 

أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع عشـرة ، وتسـع    -وستة يف شهر رمضان 
. ويومي العيـدين  . وليلة الفطر   -عشرة ، وإحدى وعشرين وثالث وعشرين 
وليلـة  . ويوم السابع والعشرين منه . ويوم عرفة ، وليلة النصف من يوم رجب 

  . ملباهلة ويوم التروية وا. ويوم الغدير . النصف من الشعبان 
)  صلى اهللا عليه وآلـه (وغسل زيارة النيب . غسل اإلحرام : وهي : ومثانية للفعل 

، إذا ) واآليـات  ( وغسل املفرط يف صالة الكسوف . . واألئمة عليهم السالم 
. وصـالة احلاجـة   . وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر . أراد قضاءها

  الة االستسقاء وص. وصالة االستخارة 
. والكعبـة  . واملسـجد احلـرام   . غسل دخول احلرم : وهي : ومخسة للمكان 

  .ومسجد النيب صلى اهللا عليه وآله . واملدينة 
  : مسائل أربع  

ى   ما يستحب للفعل واملكان يقدم عليهما ، وما يستحب للزمان يكـون   :األول
  .بعد دخوله 

  . تكفي نية القربة إذا اجتمعت أغسال مندوبة ،   :الثانية 
ة    ة والرابع يستحب غسل من سعى إىل مصلوب لرياه ، عامدا بعد ثالثة  :الثالث

وغسل املولود مستحب ، وكل هذه االغسال جمزية عن الوضوء واألفضل . أيام 
ذكر اسم اهللا أثناء الغسل وبعده ويقول اللهم صل على حممد وآل حممد األئمـة  

  .طهر قليب من الشك والشرك والظلمة واخلبائث واملهديني الطيبني الطاهرين و
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  الرآن الثالث في الطهارة الترابية 

   أطراف أربعة: والنظر في  
  :األول 

   :في ما يصح معه التيمم وهو ضروب 
يف كل جهـة  ) متر ١٠٠٠( عنده الطلب ، فيضرب : وجيب . عدم املاء األول 

ولو . إن كانت حزنة)متر ٥٠٠(من اجلهات األربع ، إن كانت األرض سهلة ، و
وال فرق بـني  . أخل بالضرب ، حىت ضاق الوقت ، أخطأ  وصح تيممه وصالته 

  .عدم املاء أصال ، ووجود ماء ال يكفيه لطهارته 
اني    فمن عدم الثمن ، فهو كمن عدم املاء ، وكـذا إن  : عدم الوصلة إليه  :الث

احلال ، لزم شراؤه ، ولـو   وإن مل يكن مضرا يف. وجده بثمن ، يضر به يف احلال 
  . كان بأضعاف مثنه املعتاد وكذا القول يف اآللة اليت خيرج ا املاء  

بني أن خياف لصـا أو سـبعا ، أو   : وال فرق يف جواز التيمم : اخلوف  :الثالث 
وكذا لو خشي املرض الشديد ، أو تشقق اجللـد والتهابـه    . خياف ضياع مال 

ودة ، جاز له التيمم وكذا لو كان معه مـاء للشـرب ،   باستعماله املاء شديد الرب
  . وخاف العطش إن استعمله 

  :الطرف الثاني 
  :فيما يجوز التيمم به 

باملعادن وال بالرمـاد ،  : وال جيوز التيمم . كل ما يقع عليه أسم األرض : وهو  
ص ، بأرض النورة ، واجل: وجيوز التيمم . وال بالنبات املنسحق كاالشنان والدقيق 

بـالتراب  : وال يصـح التـيمم   . وتراب القرب ، وبالتراب املستعمل يف التيمم 
وإذا مزج التـراب  . املغصوب ، وال بالنجس ، وال بالوحل ، مع وجود التراب 
بالسبخة ، : ويكره . بشيء من املعادن ، فإن استهلكه التراب جاز ، وإال مل جيز 
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ومع فقد التراب ، يتيمم . وعواليها أن يكون من ربا األرض: ويستحب . والرمل 

  .ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل . بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته
  :الطرف الثالث 

  :في آيفية التيمم 
وال يصح مع سعته إال . وال يصح التيمم قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضييقه  

  .ضره املاء إذا حصل اليأس من الطهارة املائية كحال املريض الذي ي
يضـع يديـه علـى    : واستدامة حكمها والترتيب . النية : والواجب يف التيمم  

األرض ، مث ميسح اجلبهة ما من قصاص الشعر إىل طرف أنفه ، مث يضـع يديـه   
على األرض وميسح ظاهر الكفني ، والبد من ضربتني ضربة للوجه وضربة للكفني 

سحهما ، واقتصر على اجلبهة ولو وإن قطعت كفاه ، سقط م. للوضوء والغسل 
استيعاب مواضع املسح يف التـيمم ،  : وجيب . قطع بعضهما ، مسح على ما بقي 

نفض اليدين ، بعد ضرما على األرض : ويستحب . فلو أبقى منها شيئا مل يصح 
ولو تيمم وعلى جسده جناسة ، صح تيممه ، كما لو تطهر باملاء ، وعليه جناسة ، . 

  . التيمم ضيق الوقتلكن يراعي يف
  :الطرف الرابع 

   :وهي عشرة : في أحكامه  
  . من صلى بتيممه ال يعيد ، سواء كان يف حضر أو سفر  ألولا
اني    جيب عليه طلب املاء ، فإن أخل بالطلب وصلى ، مث وجـد املـاء يف    :الث

  . رحـله ، أو مع أصحابه ، تطهر وأعاد الصالة 
تيمم به ، لقيد ، أو حبس يف موضع جنس ، يسـقط   من عدم املاء وما ي :الثالث  

  . عنه الفرض ، أداء وقضاء ، وجيب عليه الدعاء وقت الفرض 
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ع   وإن وجده بعد فراغه من . إذا وجد املاء قبل دخوله يف الصالة ، تطهر  :الراب

وإن وجده وهو يف الصالة ، فإن متكن من املاء دون أن . الصالة ، مل جتب اإلعادة 
  . ته تطهر وأمت الصالة وإال فيمضي يف صالته ولو تلبس بتكبرية اإلحرام يقطع صال
  . املتيمم يستبيح ما يستبيحه املتطهر باملاء  :الخامس 
. إذا اجتمع ميت وحمدث وجنب ، ومعهم من املاء ما يكفي أحدهم  :السادس  

ه ، أو وإن كان ملكا هلم مجيعا أو ال مالك ل. فإن كان ملكا ألحدهم ، اختص به 
  . مع مالك يسمح ببذله ، فاألفضل ختصيص  امليت به 

اجلنب إذا تيمم بدال من الغسل مث أحدث ، أعاد التـيمم بـدال مـن     :السابع 
  .الوضوء ، إذا كان حدثه أصغر ومل  يتمكن من الوضوء 

إذا متكن من استعمال املاء انتقض تيممه ، ولو فقده بعد ذلك ، افتقـر   :الثامن 
  . وال ينتقض التيمم خبروج الوقت ، ما مل حيدث أو مل جيد املاء . التيمم  إىل جتديد
من كان بعض أعضائه مريضا ، ال يقدر على غسله باملاء وال مسـحه   :التاسع  

  . جاز له التيمم ، وال يتبعض الطهارة 
جيوز التيمم لصالة اجلنازة مع وجود املاء بنية الندب ، وال جيـوز لـه    :العاشر  
  .به يف غري ذلك من أنواع الصالة  الدخول

  
  
  
  
  

  الرآن الرابع في النجاسات وأحكامها
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  :القول في النجاسات 

  :وهي عشرة أنواع  
مما ال يؤكل حلمه ، إذا كان للحيـوان نفـس   . البول والغائط  :األول والثاني 

و رجيع . سائلة ، سواء كان جنسه حراما كاألسد ، أو عرض له التحرمي كاجلالل
  . نفس سائلة له وبوله طاهر ماال

و مين ماال نفس . وهو جنس من كل حيوان ، حل أكله أو حرم . املين  :الثالث  
  .سائلة له  طاهر 

ع   امليتة وال ينجس من امليتات ، إال ما له نفس سائلة ، وكل ما يـنجس   :الراب
احلياة  وما كان منه ال حتله. باملوت ، فما قطع من جسده جنس ، حيا كان أو ميتا 

، كالعظم والشعر ، فهو طاهر ، إال أن تكون عينه جنسة ، كالكلـب واخلرتيـر   
وجيب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهريه وبعـد بـرده   . والكافر ،

وغسل اليد على من مس برطوبـة  . وكذا من مس قطعة منه فيها عظم . باملوت 
  ، من غري الناس  ماال عظم فيه ، أو مس برطوبة ميتا له نفس سائلة

الدماء وال ينجس منها ، إال ما كان من حيوان له عرق ، ال ما يكون  :الخامس  
  . له رشح كدم السمك وشبهه 

ولو نزا كلـب  . الكلب واخلرتير ومها جنسان عينا ولعابا  :السادس والسابع   
على حيوان فأولده ، روعي يف إحلاقه بأحكامه إطالق االسم ومـا عـدامها مـن    

و الثعلب واألرنب والفأرة والوزغة ، طاهرة ولكـن ال  . وان ، فليس بنجس احلي
يستعمل ماء قليل وقعت فيه فأرة أو جرذ أو وزغة للشرب أو الطهارة وال مـاء  

  . قليل مات فيه وزغ أو عقرب أو أفعى 
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املسكرات جنسة والعصري العنيب إذا غال واشتد وإن مل يسكر ، ويطهـر   :الثامن 

  . اه إذا ذهب ثلث
  .الفقاع  :التاسع 
وجحد مـا  . الكافر وضابطه كل من خرج عن اإلسالم أو من انتحله :العاشر  

  . يعلم من الدين ضرورة ، كاخلوارج والغالة والنواصب 
  . وما عدا ذلك فليس بنجس يف نفسه ، وإمنا تعرض له النجاسة 

ام وعرق االبل و عرق اجلنب من احلر. بول البغال واحلمري ، والدواب : ويكره 
  .اجلالل واملسوخ وذرق الدجاج 

   
  :القول في أحكام النجاسات 

. . عن الثياب والبدن ، للصالة والطواف ودخول املساجد: جتب إزالة النجاسة  
عما يشق التحرز عنه ، من دم : وعفي يف الثوب والبدن . وعن األواين الستعماهلا

سنتمتر  ١وعما دون دائرة قطرها . ثر ، وإن ك) ترقي ( القروح واجلروح اليت ال 
سعة ، من الدم املسفوح ، الذي ليس من أحد الدماء الثالثة ، وما زاد عن ذلك ، 

وجيوز الصالة فيما ال يتم الصـالة فيـه   . أو متفرقا . جتب إزالته إن كان جمتمعا 
ت وتعصر الثياب من النجاسا. منفردا ، وإن كان فيه جناسة مل يعف عنها يف غريه 

وإذا علـم موضـع   . كلها ، إال من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب املاء عليـه  
ويغسل الثوب . النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل موضع حيصل فيه االشتباه 

والبدن من البول ، مرتني ، وإذا القى الكافر أو الكلب أو اخلنــزير ، ثـوب   
بسا ، رشه باملاء استحبابا وإن كان يا. اإلنسان رطبا ، غسل موضع املالقاة واجبا 

وإذا أخل املصلي بإزالة النجاسات ، عن ثوبه أو بدنه . ويف البدن ، يغسل رطبا  . 
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فإن مل يعلم مث علم بعد الصالة ، مل جتـب عليـه   . ، أعاد يف الوقت ويف خارجه 

ولو رأى النجاسة وهو يف الصالة فإن أمكنه إلقاء الثوب ، وستر . اإلعادة مطلقا
واملربية للصيب . وإن تعـذر إال مبا يبطلها ، أستأنف . بغريه ، وجب وأمت العورة 

وإن جعلت تلك الغسلة . ، إذا مل يكن هلا إال ثوب واحد ، غسلته يف كل يوم مرة 
وإذا كان . أمام صالة الظهر كان حسنا ، لتصلي الظهرين والعشائني بثوب طاهر 

عينه ، صلى الصالة الواحــدة ، يف  مع املصلي ثوبان ، وأحدمها جنس ال يعلمه ب
، كذلك ، ) النجسة واحدها طاهر(ويف الثياب الكثرية . كل واحد منهما منفردا 

وجيب أن يلقي الثوب النجس ، ويصـلي  . إال أن يتضيق الوقت ، فيصلي عريانا
والشمس إذا . وإن مل يـمكنه صلى فيه وال يعيد . عريانا ، إذا مل يكن هناك غريه 

ر ، طهر موضعه صول وغريه من النجاسات ، عن األرض والبواري واحلُجففت الب
وكذا كل ما ال ميكن نقله ، كالنباتات واألبنية بشـرط زوال عـني النجاسـة    . 

النـار مـا   : وتطهر . واألفضل إلقاء ماء على البول مث إذا جففته الشمس طهر 
يطهـر بعضـها    والتراب باطن اخلف ، وأسفل القدم ، والنعل واألرض. أحالته
وماء الغيث ال ينجس يف حال وقوعه ، وال يف حال جريانه ، من ميـزاب  . بعضاً

واملاء الذي تغسل به النجاسة جنس ، سواء كان . وشبهه ، إال أن تغريه النجاسة 
يف الغسلة األوىل أو الثانية ، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو مل يكن ، هذا إذا بقي 

. اسة أما إذا نقي املغسول من النجاسة فالغسالة طـاهرة  على املغسول عني النج
  . وكذلك القول يف اإلناء 
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  :القول في اآلنية 

وال جيوز األكل والشرب يف آنية ، من ذهب أو فضة ، وال اسـتعماهلا يف غـري    
وجيوز اختاذها لغري االستعمال وال حيرم استعمال غـري  . املفضض: ويكره . ذلك

وأواين . أنواع املعادن واجلواهر ، ولو تضـاعفت أمثاـا    الذهب والفضة ، من
وال جيوز استعمال شئ من اجللود ، إال ما . املشركني طاهرة ، حىت تعلم جناستها 

ويستحب اجتناب ما ال يؤكل حلمه ، حىت يدبغ . كان طاهرا يف حال احلياة ذكيا
ونا بعـد غسـله ،   ويستعمل من أواين اخلمر ، ما كان مقريا أو مده. بعد ذكاته 

من ولوغ : ويغسل اإلناء . ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا ، غري مدهون : ويكره 
ومن اخلمر واجلرذ إذا مات فيه  ثالثـا باملـاء ،   . الكلب ثالثا ، أوالهن بالتراب 

  .والثالث أفضل . ومن غري ذلك مرة واحدة غري غسلة اإلزالة . والسبع أفضل 
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  ب الصالةآتا
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  آتاب الصالة
  : والعلم بها يستدعي بيان أربعة أرآان 

  
  : الرآن األول 

:א
  :األولى 

  :في إعداد الصالة والمفروض منها تسع 



  ٤١ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
صالة اليوم والليلة واجلمعة والعيدين والكسوف والزلزلة واآليـات والطـواف   

  . إلنسان بنذر وشبهه وما عدا ذلك مسنون واألموات وما يلتزمه ا
الصبح ركعتان ، : وهي سبع عشرة ركعة يف احلضر : وصالة اليوم والليلة مخس 

ويسقط من كل رباعية يف السفر . واملغرب ثالث ، وكل واحدة من البواقي أربع 
  . ركعتان  
. عصر مثلـها وقبل ال. أمام الظهر مثان : يف احلضر أربع وثالثون ركعة : ونوافلها 

وإحـدى  . وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة . وبعد املغرب أربع 
. وركعتان للفجر قبـل الفـرض   . عشر صالة الليل ، مع ركعيت الشفع والوتر 

والنوافـل كلـها   . ويسقط يف السفر نوافل الظهر والعصر أما الوترية فال تسقط 
نصوص على إا اكثر من اثنني بسـالم  بتشهد ، وتسليم بعدمها ، إال امل: ركعتان 

وسنذكر تفصيل باقي الصلوات يف مواضعها إن . أو اقل كالوتر وصالة األعرايب 
  . شاء اهللا تعاىل 

  
  

  :المقدمة الثانية 
  .مقاديرها ، وأحكامها : في المواقيت والنظر في 

وختـتص  . فما بني زوال الشمس إىل غروا وقت للظهر والعصـر   : أما األول
الظهر من أوله مبقدار أدائها ، وكذلك العصر من آخره ، وما بينهما من الوقـت  

وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت املغرب ، و ختتص من أوله مبقدار . مشترك 
ثالث ركعات ، مث تشاركها العشاء حىت ينتصف الليل للمختار واىل طلوع الفجر 

وما بني طلـوع  . ركعات  وختتص العشاء من آخر الوقت مبقدار أربع. للمضطر 
ويعلـم  . إىل طلوع الشمس ، وقت للصبح  -املستطري يف األفق  -الفجر الثاين 



  ٤٢ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
باستتار القرص وانتظار ذهاب : والغروب . بزيادة الظل بعد نقصانه ،  : الزوال 

احلمرة  من املشرق افضل حلصول االطمئنان بسقوط القرص ، وخري األعمـال  
ة العشاء األفضل تأخريها حىت ذهاب احلمرة املغربية ، الصالة يف اول وقتها وصال

  . وصالة العصر ساعة او ساعتني عن زوال الشمس حبسب طول النهار و قصره 
إىل  : وللعصر . من حني الزوال إىل نصف ساعة  : للظهر : ووقت النوافل اليومية 

 ساعة ونصف او ساعتني ونصف حبسب طول النهار فإن خرج الوقت وقد تلبس
وإن مل يكن صلى شيئا ، بـدأ  . من النافلة ولو بركعة ، زاحم ا الفريضة خمففة 

ويزاد يف . وال جيوز تقدميها على الزوال إال يوم اجلمعة . بالفريضة مث يأيت بالنافلة 
بعدها إىل ذهاب احلمرة : نافلة املغرب . نافلتها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال 

فإن بلغ بذلك ، ومل يكن صلى النافلة أمجع ، بـدأ  . الفريضة  املغربية مبقدار أداء
وميتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة . وركعتان من جلوس بعد العشاء . بالفريضة 

وكلما قرب مـن  . بعد انتصافه : وصالة الليل . وينبغي أن جيعلهما خامتة نوافله
ملسافر يصده جده ، أو وال جيوز تقدميها على االنتصاف ، إال . الفجر كان أفضل 

فإن . شاب مينعه رطوبة رأسه ، وقضاؤها أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاين 
طلع ومل يكن تلبس منها بأربع ، بدأ بركعيت الفجر قبل الفريضة حىت تطلع احلمرة 

وإن كان قد تلبس بأربع ، متمها خمففة ولـو طلـع   . املشرقية ، فيشتغل بالفريضة
وجيوز أن يصليهما قبل .  الفجر ، بعد طلوع الفجر األولووقت ركعيت. الفجر 
واألفضل إعادما بعده وميتد وقتهما حىت تطلع احلمرة ، مث تصري الفريضة . ذلك 
وجيوز أن يقضي الفرائض اخلمس يف كل وقت ، ما مل يتضيق وقت الفريضة . أوىل 

مـا مل يـدخل   احلاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات املفروضات ويصلي النوافل 
  . وقت فريضة ، وكذا قضاؤها



  ٤٣ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
  : ففيه مسائل : وأما أحكامها 

ى   إذا حصل أحد األعذار املانعة من الصالة ، كاجلنون واحليض ، وقـد   :األول
ويسـقط  . مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب عليه قضاؤها 

لطهارة وركعـة مـن   ولو زال املانع ، فإن أدرك ا. القضاء إذا كان دون ذلك  
ولو أدرك قبل الغروب ، . ويكون مؤديا ولو أمهل قضى . الفريضة ، لزمه أداؤها 

وإن أدرك الطهارة ومخس . أو قبل الفجر ، إحدى الفريضتني ، لزمته تلك ال غري 
  ركعات قبل الغروب ، لزمته الفريضتان 

ة   ل الطهارة والوقـت  الصيب املتطوع بوظيفة الوقت ، إذا بلغ  مبا ال يبط :الثاني
وإن بقي من الوقت دون الركعة ، بىن على نافلته ، وال جيدد نية . باق ، استأنف

  . الفرض 
ة   فإن . إذا كان له طريق إىل العلم بالوقت ، مل جيز له التعويل على الظن  :الثالث

  . فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى . فقد العلم اجتهد 
وإن كان الوقت دخـل  . دخول الوقت استأنف فإن انكشف له فساد الظن قبل

ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهال أو . ولو قبل التسليم مل يعد -وهو متلبس 
  . ناسيا كانت صالته باطلة 

ة   فلو دخل يف . الفرائض اليومية مرتبة يف القضاء بالنسبة لليوم الواحد  :الرابع
بنيته ما دام العدول ممكنـا ،  فريضة فذكر أن عليه سابقة من نفس اليوم ، عدل 

أما بالنسبة ليومني خمتلفني فال يشترط الترتيب يف القضاء فله . وإال أستأنف املرتبة 
  . ان يقضي صالة الصبح ليوم قبل أن يقضي الظهر ليوم سبقه 

عند طلوع الشمس ، وعند غروا ، وعند : ال تكره النوافل املبتدأة :الخامسة  
  .لصبح ، وبعد صالة العصر قيامها ، وبعد صالة ا



  ٤٤ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
ومـا  . ما يفوت من النوافل ليال ، يستحب تعجيله ولو يف النـهار   :السادسة  

  . يفوت ارا ، يستحب تعجيله ولو ليال ، وال ينتظر ا النهار 
األفضل يف كل صالة أن يؤتى ا يف أول وقتها ، إال املغرب والعشاء  :السابعة  

 -ولو صار إىل ربع الليل  -ريها إىل املزدلفة أوىل ملن افاض من عرفات ، فإن تأخ
واملتنفـل يـؤخر الظهـر    . والعشاء األفضل تأخريها حىت يسقط الشفق األمحر. 

  . واملستحاضة تؤخر الظهر واملغرب. والعصر حىت يأيت بنافلتهما 
ة  ا لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها ، عـدل   :لثامن

ن مل يذكر حىت فرغ ، فإن كان قد صلى يف أول وقت الظهر ، عاد بعد وإ. بنيته 
وإن كان يف الوقت املشترك ، أو دخل وهو فيها ، أجزأته وأتى . أن يصلي الظهر

  . بالظهر
  
  

  :المقدمة الثالثة 
في القبلة والنظر في القبلة ، والمستقبل ، وما يجب له ، وأحكام 

  .الخلل
واملسـجد ملـن كـان يف   . كعبة ملن كان يف املسجد ال: وهي  :القبلة : األول 
وجهة الكعبة هي القبلة ال البنية ، ولو زالت البنية . واحلرم ملن خرج عنه . احلرم 

وإن صلى يف جوفها ، . موقفا منها . صلى إىل جهتها ، كما يصلي من هو أعلى 
ـ   . استقبل على أي جدرانـها شاء ، على كراهية يف الفريضة ى ولـو صـلى عل

سطحها ، أبرز بني يديه منها ما يصلي إليه ، وال حيتاج إىل أن ينصب بـني يديـه   
ولو اسـتطال صـف املـأمومني يف   . وكذا لو صلى إىل باا وهو مفتوح . شيئا

وأهل . املسجد ، حىت خرج بعضهم عن مست الكعبة ، بطلت صالة ذلك البعض 



  ٤٥ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
فأهـل الــعراق إىل    :كل إقليم يتوجهون إىل مست الركن الذي على جهتهم 

. واملغرب إىل املغريب . العراقي ، وهو الذي فيه احلجر ، وأهل الشام إىل الشامي 
وقبلة أهل العراق تقع بني اجلنوب والغرب فلو عرف اجلدي . واليمن إىل اليماين 

عرف الشمال وعرف اجلنوب فإذا توجـه إىل اجلنوب فالقبلة تقـع بـني ميينـه    
  . ووجهه 
اني   وجيب االستقبال يف الصالة مع العلم جبهة القبلـة ، فـإن    املستقبل يف :الث

وإذا اجتهد فأخربه غريه خبالف اجتهاده . مارات املفيدة للظن جهلها عول على اال
ولو مل يكن له طريق إىل االجتهاد فأخربه كافر يعمـل  . صح أنه أ، يعمل مبا يظن 

. مل يعلم أا بنيت على الغلـط  ويعول على قبلة البلد إذا . خبربه إن ظن بصحته 
ومن فقـد العلـم   . ومن ليس متمكنا من االجتهاد كاألعمى ، يعول على غريه 

والظن ، فإن كان الوقت واسعا ، صلى الصالة الواحدة إىل أربع جهات ، لكـل  
فإن ضاق . وإن ضاق عن ذلك ، صلى من اجلهات ما حيتمله الوقت . جهة مرة 

واملسافر جيب عليـه اسـتقبال   . ها إىل أي جهة شاء إال عن صالة واحدة ، صال
وجيوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلـة ، عنـد الضـرورة    . القبلة 

فإن مل يتمكن استقبل القبلة مبا أمكنه من صالته ، وينحرف إىل . ويستقبل القبلة 
و مل يـتمكن  فإن مل يتمكن استقبل بتكبرية اإلحرام ول. القبلة كلما احنرفت الدابة 

 -وكذا املضـطر إىل الصـالة   . من ذلك ، أجزأته الصالة وإن مل يكن مستقبال 
ولو كان الراكب حبيث يتمكن من الركوع والسجود . مع ضيق الوقت  -ماشيا 

  . وفرائض الصالة،  جيوز له أداء الفريضة على الراحلة اختيارا 
. الصالة مـع اإلمكـان    يف فرائض: وجيب االستقبال :  ما يستقبل له :الثالث  

وأما النوافل فاألفضل . وبامليت عند احتضاره ودفنه والصالة عليه . وعند الذبح 



  ٤٦ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
أن يصلي على الراحلة ، سفرا أو حضرا ، وإىل غري : وجيوز . استقبال القبلة ا 

ويسـقط  . القبلة على كراهية ، متأكدة يف احلضر ما مل يستدبر القبلة وإال بطلت 
وعند ذبح الدابة . كصالة املطاردة : ال يف كل موضع ال يتمكن منه فرض االستقب

  .  -حبيث ال ميكن صرفها إىل القبلة  -الصائلة واملتردية 
  :  يف أحكام اخللل وهي مسائل :الرابع 

ى   األعمى يرجع إىل غريه لقصوره عن االجتهاد ، فإن عول على رأيه مع  :األول
  . ال فعليه اإلعادة وإ. وجود املبصر إلمارة وجدها صح

ة   إذا صلى إىل جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت مث َتَبين خطأه ، فـإن   :الثاني
كان منحرفا بني اليمني والشمال ومل يستدبر القبلة فصالته صحيحة وال يعيدها يف 

فأمـا  . الوقت أو خارجه وإذا استدبر القبلة أعاد يف الوقت وال يعيدها يف خارجه 
ن اخللل وهو يف الصالة ،  فإنه يستقيم على كل حال وال إعادة إذا َتَبي.  

إذا اجتهد لصالة ، مث دخل وقت أخرى ، فإن جتـدد عنـده شـك ،     :الثالثة 
  . استأنف االجتهاد وإال بىن على األول 

  
  :المقدمة الرابعة 

  :وفيه مسائل : في لباس المصلي 
كان مما يؤكل حلمه ، سواء دبغ أو مل  ال جيوز الصالة يف جلد امليتة ، ولو :األولى 

إذا ذكي ،  -وهو طاهر يف حياته مما يقع عليه الذكاة  -وما ال يؤكل حلمه . يدبغ 
وال يفتقر استعماله يف غريها إىل الـدباغ  . كان طاهرا ، وال يستعمل يف الصالة 

  .ولكن يكره استعماله قبل الدباغ 
ة   ا يؤكل حلمه طاهر ، سواء جز مـن  الصوف والشعر والوبر والريش مم: الثاني

ولو قلع من امليت غسل منه موضع . حي أو مذكى أو ميت ، وجيوز الصالة فيه 



  ٤٧ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
. وكذا كل ما ال حتله احلياة من امليت إذا كان طاهرا يف حال احليـاة  . االتصال 

وال تصح الصالة يف شئ من . وما كان جنسا يف حال حياته فجميع ذلك منه جنس
ن مما ال يؤكل حلمه ، ولو أخذ من مذكى ، إال اخلز اخلالص فتجوز ذلك ، إذا كا

  . الصالة فيه وال جتوز يف املغشوش منه بوبر األرانب والثعالب
  . وال جتوز يف فرو الثعالب واألرانب. جتوز الصالة يف فرو السنجاب :الثالثة 

ة   يف احلرب فإنه ال جيوز لبس احلرير احملض للرجال ، وال الصالة فيه إال  :الرابع
يستحب وضع قطعة حرير على الصدر ، وعند الضرورة كالربد املانع من نزعه ، 

وفيما ال يتم الصالة فيه  ، كالتكة والقلنسوة ال جيوز كذلك . وجيوز للنساء مطلقا
وإذا مـزج  . ويكره الصالة يف ثوب مكفوف به. وجيوز الركوب عليه وافتراشه. 

ىت خرج عن كونه حمضا ، جاز لبسه والصالة فيه ، بشئ مما جيوز فيه الصالة ، ح
  . سواء كان أكثر من احلرير أو أقل منه على كراهية 

ولـو أذن صـاحبه لغـري    . الثوب املغصوب ، ال جيوز الصالة فيه  :الخامسة  
ولو أذن مطلقا جاز لغـري  . الغاصب أو له ، جازت الصالة فيه مع حتقق الغصبية 

  .الغاصب 
وجيوز فيما لـه  . وز الصالة فيما يستر ظهر القدم كالشمشكال جي :السادسة   

  . ويستحب يف النعل العربية. ساق كاجلورب واخلف 
كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصالة فيه ، بشرط أن يكون مملوكـا أو   :السابعة 

وجيوز للرجـل أن  . مأذونا فيه ، وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس
وال جيوز للمرأة إال يف ثوبني درع ومخار ، سـاترة مجيـع   . يصلي يف ثوب واحد 

وجيوز أن يصلي الرجل عريانا ، إذا . جسدها عدا الوجه والكفني وظاهر القدمني 
وإذا مل جيد ثوبا ، سترمها مبا وجده ولـو بـورق   . ستر قبله ودبره على كراهية 



  ٤٨ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
. أمن أن يراه أحد ومع عدم ما يستر به ، يصلي عريانا قائما ، إن كان ي. الشجر 

واألمـة  . وإن مل يأمن صلى جالسا ، ويف احلالني يومئ عن الركـوع والسـجود  
فإن أعتقت األمة يف أثناء الصالة ، وجب عليها سـتر  . والصبية تصليان بغري مخار

وكذا الصبية إذا بلغـت يف أثنـاء   . فإن افتقرت إىل فعل كثري استأنفت . رأسها 
  .الصالة مبا ال يبطلها 

ة  ال تستحب الصالة يف الثياب البيض ، وال تكره يف الثيـاب السـود ،    :ثامن
ويكره أن يـأتزر  . وتكره يف ثوب واحد رقيق للرجال ، فإن حكى ما حتته مل جيز 

ويكره لبس ( فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء أو يصلي يف عمامة ال حنك هلا 
والنقاب للمرأة ، وإن منع عن ويكره اللثام للرجل ، ) . العمامة بال حنك مطلقاً 

وتكره الصالة يف قباء مشدود إال يف احلرب ، وأن يؤم بغري رداء . . القراءة حرم 
وأن تصلي املرأة يف . ، وأن يصحب شيئا من احلديد بارزا ، ويف ثوب يتهم صاحبه

  . ويكره الصالة يف ثوب فيه متاثيل ، أو خامت فيه صورة . خلخال له صوت 
  

  :خامسة المقدمة ال
  :في مكان المصلي 

واالذن . الصالة يف األماكن كلها جائزة ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه  
إما صرحية كقوله ، صل : وهي . بعوض كاألجرة وشبهها ، وباإلباحة : قد يكون 

أو بشاهد احلال ، كما إذا كان هنـاك  . أو بالفحوى ، كأذنه يف الكون فيه . فيه 
واملكان املغصوب ال تصح فيه الصالة للغاصب ، . أن املالك ال يكرهإمارة تشهد 

وإن . وإن صلى عامدا عاملا ، كانت صالته باطلـة  . وال لغريه ممن علم الغصب 
كان ناسيا أو جاهال بالغصبية صحت صالته ولو كان جاهال بتحرمي املغصـوب مل  

لـو صـلى ومل   و. وإذا ضاق الوقت وهو آخذ يف اخلروج صحت صالته . يعذر 
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ولو حصل يف ملك غريه بأذنه ، مث أمـره بـاخلروج   . يتشاغل باخلروج مل تصح 

ويصلي وهو خارج إن . وإن صلى واحلال هذه كانت صالته باطلة . وجب عليه 
وال جيوز أن يصلي وإىل جانبه امرأة تصلي أو أمامه ، سـواء  . كان الوقت ضيقا 

ويزول التحرمي  . حمرما أو أجنبية   صلت بصالته أو كانت منفردة ، وسواء كانت
ولو كانت وراءه ، بقدر ما يكـون  . إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع 
ولو حصال يف موضع ، ال يتمكنان من . موضع سجودها حماذيا لقدمه ، سقط املنع

التباعد  صلى الرجل أوال مث املرأة ، وال بأس أن يصلي يف املوضع الـنجس ، إذا  
. جناسته ال تتعدى إىل ثوبه ، وال إىل بدنه ، وكان موضع اجلبهـة طـاهرا   كانت 

. ومساكن النمـل  . ومبارك االبل . وبيوت الغائط . يف احلمام : وتكره الصالة 
وبني املقابر ، إال أن يكون حائل ولـو  . والثلج . واألرض السبخة . وجمرى املياه 

وبيـوت  . وبيوت الـنريان  . ة أذرع ، أو بينه وبينها عشر) خشبة طويلة(َعَنَزة 
وبيوت اوس ، وال بأس بالبيع . وجواد الطرق . اخلمور إذا مل تتعد إليه جناستها 

: وكما تكـره  . أن تكون بني يديه نار مضرمة ، أو تصاوير : ويكره . والكنائس
يف مرابط اخليل ، واحلمري : وتكره . الفريضة يف جوف الكعبة تكره على سطحها 

لبغال ، وال بأس مبرابض الغنم ، ويف بيت فيه جموسي ، وال بأس بـاليهودي  ، وا
بني يديه مصحف مفتوح ، أو حائط ينـز من بالوعة يبـال  : ويكره . والنصراين 

، أو ) ع(فيها ، ويكره إىل إنسان مواجه إال أن يكون احلجة على الناس كاإلمام 
  . باب مفتوح 

  :المقدمة السادسة 
  :ليه في ما يسجد ع
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وال . ال جيوز السجود على ما ليس بأرض ، كاجللود والصوف والشعر والـوبر   

على ما هو من األرض إذا كان معدنا ، كامللح والعقيق والذهب والفضة والقـري  
وال على ما ينبت من األرض ، إذا كـان مـأكوال كـاخلبز    . إال عند الضرورة 

وز السجود على الوحـل ، فـإن   وال جي. والفواكه ، أو ملبوساً القطن والكتان 
وال : اضطر أومأ، وجيوز السجود على القرطاس ، ويكره إذا كان فيـه كتابـة   

يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه احلر عن السجود على األرض ، سجد على 
والذي ذكرناه ، إمنا يعترب يف موضع اجلبهة خاصة . ثوبه ، وإن مل يتمكن فعلى كفه

أن يكون مملوكا ، أو مأذونـا فيـه ، وأن   : فيه : ويراعي . د ، ال يف بقية املساج
وإذا كانت النجاسة يف موضع حمصور ، كالبيت وشبهه . يكون خاليا من النجاسة

وجيوز السجود يف املواضـع  . مل يسجد على شئ منه . ، وجهل موضع النجاسة 
  . املتسعة دفعا للمشقة 

  :المقدمة السابعة 
  :في األذان واإلقامة 

  : أربعة أشياء : النظر يف و
فيما يؤذن له ويقام ومها واجبان يف الصلوات اخلمس املفروضـة ، أداء   :ألول ا

. لكن يشترط أن تسـر بـه املـرأة   . وقضاء ، للمنفرد واجلامع ، للرجل واملرأة 
وال يؤذن لشـيء مـن   . ويتأكدان فيما جيهر فيه ، وأشدمها يف الغداة واملغرب 

. الصالة ثالثـا  : ن الفرائض عدا اخلمس ، بل يقول املؤذن النوافل وال لشيء م
ولو أذن لألوىل من ورده ، . وقاضي الصلوات اخلمس ، يؤذن لكل واحدة ويقيم 

ويصلي يوم اجلمعة ، الظهر بأذان . مث أقام للبواقي كفى ، وكان دونه يف الفضل 
ى اإلمام مجاعـة  ولو صل. وكذا يف الظهر والعصر بعرفة . وإقامة والعصر بإقامة 
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فإن . وجاء آخرون ، مل يؤذنوا ومل يقيموا على كراهية ، وما دام األوىل مل تتفرق 

وإذا أذن املنفـرد ، مث أراد اجلماعـة   . تفرقت صفوفهم ، أذن اآلخرون وأقاموا 
  . يستحب له أعادة اآلذان واإلقامة 

اني  ا ، والـذكورة ، وال  العقل ، واإلسالم ، واإلميـان  : يف املؤذن ويعترب فيه لث
. َصـيتاً  . أن يكـون عـدال   : ويستحب . يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا 

ولو أذنت املرأة للنسـاء  . قائما على مرتفع . متطهرا . بصريا باألوقات . مبصرا
مضى يف صالته  ، ويعطى املؤذن  –ساهيا  -ولو صلى منفردا ، ومل يؤذن . جاز 

  . مل يوجد من يتطوع به األجرة من بيت املال ، إذا
وال يؤذن إال بعد دخول الوقت ، وجيوز تقدميه علـى  : يف كيفية األذان  الثالث 

التكـبري أربـع ،   : وفصول األذان هـي  . الصبح لكن جيب إعادته بعد طلوعه 
ــد  ــالة ) شــهد أن ال الــه إال اهللاأ(والشــهادة بالتوحي ، مث بالرس

شـهد أن  أ(يـة  ، مث بالوال) شهد أن محمدًا رسـول اهللا أ(
شـهد أن  أ(، مث باهلداية )عليا واألئمة من ولده حجج اهللا

حي : ، مث يقول ) المهدي والمهديين من ولده حجـج اهللا 
على الصالة ، مث حي على الفالح مث حي على خري العمل ، والتكبري بعـده ، مث  

مـت  واإلقامة فصوهلا مثىن مثىن ، ويزاد فيها قـد قا . كل فصل مرتان . التهليل 
  .الصالة مرتني ، ويسقط من التهليل يف آخرها مرة واحدة 

  . والترتيب شرط يف صحة اآلذان واإلقامة 
أن يكون مستقبل القبلة ، وأن يقـف علـى   :  ويستحب فيهما سبعة أشياء  

أواخر الفصول ، ويتأىن يف اآلذان ، وحيدر يف اإلقامة ، وأن ال يتكلم يف خالهلما ، 
تني أو جلسة أو سجدة إال يف املغـرب ، فـإن األوىل أن   وأن يفصل بينهما بركع
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يفصل بينهما خبطوة أو سكتة ، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا ، وكل ذلك 

وكذا حيــرم  . شعار ويكره الترجيع يف اآلذان إال أن يريد اإل. يتأكد يف اإلقامة 
  . الصالة خري من النوم : قول 
  : ل يف أحكام اآلذان وفيه مسائ الرابع

ى   من نام يف خالل اآلذان أو اإلقامة مث استيقظ ، استحب له اسـتئنافه ،   :األول
  . وجيوز له البناء ، وكذا إن أغمي عليه 

إذا أذن مث ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غريه ، ولو ارتد يف أثناء اآلذان مث  :الثانية 
  . رجع ، أستأنف

  . ع نفسهيستحب ملن مسع اآلذان أن حيكيه م: الثالثة 
ة   إذا قال املؤذن قد قامت الصالة ، كره الكالم كراهية مغلظة إال مـا   :الرابع

  . يتعلق بتدبري املصلني 
  . يكره للمؤذن أن يلتفت ميينا ومشاال ، لكن يلزم مست القبلة يف أذانه :الخامسة 
ومـع التسـاوي   . إذا تشاح الناس يف اآلذان قدم األعلم فاألتقى  :السادسة  

  . ر اهللا بالقرآن يستخا
إذا كانوا مجاعة جاز أن يؤذنوا مجيعا ، واألفضل إن كان الوقت متسعا  :السابعة 

  . أن يؤذنوا واحدا بعد واحد 
ة   إذا مسع اإلمام أذان مؤذن ، جاز أن جيتزئ به يف اجلماعة ، وإن كـان   :الثامن

  . ذلك املؤذن منفردا 
قامة ، تطهر وبىن يف األذان وكذا يف ذان أو اإلمن أحدث يف أثناء األ :التاسعة  

  . اإلقامة واألفضل أن يعيد اإلقامة بعد أن يتطهر 
  من أحدث يف الصالة تطهر وأعادها ، وال يعيد اإلقامة ، إال أن يتكلم :العاشرة 
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ة عشرة    فـإن  . من صلى خلف إمام ال يقتدى به ، أذن لنفسه وأقام  :الحادي

وإن . قد قامت الصالة : تني ، وعلى قوله خشي فوات الصالة اقتصر على تكبري
  . أخل بشيء من فصول اآلذان ، استحب للمأموم أن يتلفظ به 

  
  :الرآن الثاني 

  :واجبة ومندوبة : في أفعال الصالة وهي 
  ثمانية: فالواجبات  

. ولو أخل ا عامدا أو ناسيا مل تنعقد صالته. وهي ركن يف الصالة : النية:  األول
: والقصد ـا إىل أمـور أربعـة    . استحضار صفة الصالة يف الذهن  :وحقيقتها 

. وال عربة باللفظ.  ، والتعيني ، وكوا أداء وقضاء الوجوب أو الندب ، والقربة
وجيب استمرار حكمها إىل آخر الصـالة ،  . عند أول جزء من التكبري : ووقتها 

وكذا لـو  . ة مل تبطل ولو نوى اخلروج من الصال. وهو أن ال ينقض النية األوىل
وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصالة . نوى أن يفعل ما ينافيها ، فإن فعله بطلت 

كنقل الظهر يوم اجلمعـة إىل  : وجيوز نقل النية يف موارد . الرياء ، أو غري الصالة
وكنقل الفريضة احلاضرة إىل سـابقة  . النافلة ، ملن نسي قراءة اجلمعة وقرأ غريها 

  . ع سعة الوقتعليها ، م
  وال تصح الصالة من دوا ، ولو أخل ا : تكبرية اإلحرام وهي ركن  : الثاني
: اهللا أكرب ، وال تنعقد مبعناها ، ولو أخل حبرف منها : وصورا أن يقول . نسيانا

وال . فإن مل يتمكن من التلفظ ما كـاألعجم ، لزمـه الـتعلم    . مل تنعقد صالته
واألخرس ينطق ـا   . عة الوقت ، فإن ضاق أحرم بترمجتهايتشاغل بالصالة مع س

بقدر اإلمكان ، فإن عجز عن النطق أصال ، عقد قلبـه مبعناهـا مـع اإلشـارة     
وجيـب إن يكـرب سـت    . نعقد الصالة تمل . ولو عكس. والترتيب فيها واجب 
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تكبريات بعد تكبرية اإلحرام فتكون  التكبريات سبع ، األوىل هـي تكبيــرة   

وإن . ولو كرب ونوى االفتتاح ، مث كرب ونوى االفتتاح ، بطلت صالته . تاح االفت
. كرب ثالثة ونوى االفتتاح ، انعقدت الصالة أخريا ويكرب بعدها ست تكـبريات  

وجيب أن يكرب قائما فلو كرب قاعدا مع القدرة ، أو هو آخذ يف القيام ، مل تنعقـد  
. لفظ اجلاللة من غري مد بـني حروفهـا  أن يأيت ب: واملسنون فيها أربعة . صالته 

وأن يرفـع  . وأن يسمع اإلمام من خلفه تلفظه ـا  . وبلفظ أكرب على وزن أفعل
املصلي يديه إىل أذنيه حيث يرفع طرف الوسطى إىل األذن أما اإلـام فيكـون   

  . منتصب موجه إىل املنحر 
. وا بطلت صالتهالقيام وهو ركن مع القدرة ، فمن أخل به عمدا أو سه : الثالث

وإذا أمكنه القيام مستقال  وجب ، وإال وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه مـن  
القيام ، وجيوز االعتماد على احلائط مع القدرة ، ولو قدر على القيـام يف بعـض   

والقاعد إذا متكـن مـن   . الصالة وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وإال صلى قاعدا 
وإذا عجز عـن القعـود صـلى    . ركع جالسا القيام إىل الركوع وجب ، وإال 

. مضطجعا ، فإن عجز صلى مستلقيا واألخريان يوميان لركوعهما وسـجودمها  
ومن عجز عن حالة يف أثناء الصالة انتقل إىل ما دوا مستمرا ، كالقائم يعجـز  

وكـذا  . فيقعد ، أو القاعد يعجز يضطجع ، أو املضـطجع يعجـز فيسـتلقي    
ر على السجود ، يرفع ما يسـجد عليه ، فإن مل يقـدر  بالعكـس ، ومن ال يقد

  . أومأ 
ويـثين  . أن يتربع املصلي قاعدا يف حال قراءته : واملسنون يف هذا الفصل شيئان 

  . ويتورك يف حال تشهده. رجليه يف حال ركوعه 
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ع   القراءة وهي واجبة ، ويتعني باحلمد يف كل ثنائية ، ويف األوليني من كل  :الراب
وال يصح الصالة مع اإلخالل ولو حبـرف  . وجيب قراءا أمجع . وثالثية  رباعية

والبسملة آية منـها ، جتـب   . واحد منها عمدا ، حىت التشديد ، وكذا إعراا 
وجيب ترتب كلماا وآيها على الوجـه  . قراءا معها ، وال جيزي املصلي ترمجتها 

. ، استأنف القراءة ما مل يركـع  وإن كان ناسيا . فلو خالف عمدا أعاد . املنقول 
فإن . ومن ال حيسنها جيب عليه التعليم . -ولو ذكر  -وإن ركع مضى يف صالته 

وإن تعذر قرأ ما تيسـر  . ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها أو بسملتها عشرة مرات 
من غريها ، أو سبح اهللا ومحد اهللا  وهلله وكربه بقدر القراءة ، مث جيـب عليـه   

واملصلي يف كل ثالثـة  . األخرس حيرك لسانه بالقراءة ويعقد ا قلبه و. التعلـم 
احلمد اإلمام واملأموم واملنفرد فان تعذر يقرء البسملة عشرة مرات فان  أورابعة يقر
وقراءة سورة كاملة بعد احلمد يف األوليني ، واجب يف الفرائض ، مع . تعذر سبح 

قدم السورة على احلمد ، أعادهـا أو  ولو . سعة الوقت وإمكان التعليم للمختار 
وال مـا  . شيئا من سور العزائم: وال جيوز أن يقرأ يف الفرائض . غريها بعد احلمد 

وجيـب اجلهـر باحلمـد    . وجيوز أن يقرن بني سورتني .. يفوت الوقت بقراءته 
يف الظهـرين ،  : واالخفات . يف الصبح ، ويف أوىل املغرب ، والعشاء : والسورة 

وأقل اجلهر أن يسمعه القريب الصـحيح  . خريني من العشاء املغرب ، واألوثالثة 
ولـيس علـى   . واالخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع . السمع إذا استمع 

اجلهر بالبسملة يف موضع االخفـات ، يف  : واملسنون يف هذا القسم . النساء جهر
ضـعه ، وقـراءة   والوقف على موا. وترتيل القراءة. أول احلمد ، وأول السورة 
"   بالسور القصار ك: وأن يقرأ يف الظهرين واملغرب . سورة بعد احلمد يف النوافل 

. وما شاكلهما " الطارق " و " األعلى "   ب: ويف العشاء " . اجلحد " ، و " القدر 
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  ب: ويف غداة االثنني واخلميس . وما ماثلهما " املزمل " و " املدثر "   ب: ويف الصبح 

ويف " األعلـى  " و " اجلمعة "   ب: ويف املغرب والعشاء ليلة اجلمعة " . أتى هل " 
"  . املنـافقني  " ـ  ا ، وب: ويف الظهرين " . قل هو اهللا أحد " ـ  وب(صبحها ا 

بالطوال ، وجيهر ـا  : ويف الليل . بالسور القصار ، ويسر ا : ويف نوافل النهار 
يف املواضع السبعة ، " قل يا أيها الكافرون " رأ ومع ضيق الوقت خيفف ، وأن يق

" ثالثني مـرة  : صالة الليل ) أوليي ( ويقرأ يف . جاز" التوحيد " ولو بدأ بسورة 
ويسمع اإلمام من خلفه القراءة ما . ويف البواقي بطوال السور " قل هو اهللا أحد 

رمحة سأهلا ، أو آيـة  وإذا مر املصلي بآية . مل يبلغ العلو كذا الشهادتني استحبابا
  .نقمة استعاذ منها 

   :وها هنا مسائل سبع 
  . ال جيوز قول آمني آخر احلمد  :األولى 
ة   املواالة يف القراءة شرط يف صحتها ، فلو قرأ يف خالهلا مـن غريهـا ،    :الثاني

أما لـو سـكت يف خـالل    . أستأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت
  . طع ، أو نوى القطع ومل يقطع ، مضى يف صالته القراءة ال بنية الق

اليالف " و " الفيل " وكذا . سورة واحدة " أمل نشرح " و " الضحى "  :الثالثة 
وال يفتقر إىل البسـملة  . فال جيوز إفراد إحديهما من صاحبتها يف كل ركعة " . 

  .بينهما 
  . مل يعد  إن خافت يف موضع اجلهر أو عكس ، جاهال أو ناسيا :الرابعة 

بسملتها عشـر  قراءة ا ءجيزيه عوضا عن احلمد إذا تعذر عليه قرا :الخامسة  
سبحان اهللا ، واحلمد اهللا ، وال إله إال اهللا : مرات أو اثنتا عشرة تسبيحة ، صورا 

  ثالثا  -، واهللا أكرب 
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من قرأ سورة من العزائم يف النوافل ، جيب أن يسـجد يف موضـع    :السادسة  
وكذا إن قرأ غريه وهو يستمع ، مث ينهض ويقرأ ما ختلف منها ويركع .  السجود

  .وإن كان السجود يف آخرها ،  يستحب له قراءة احلمد لريكع عن قراءة . 
. املعوذتان من القرآن ، وجيوز أن يقرأ ما يف الصالة فرضها ونفلها  :السابعة  
. يف الكسوف واآلياتواجب يف كل ركعة مرة ، إال : الركوع وهو  :الخامس  

وتبطل باإلخالل به ، عمدا وسهوا ، على تفصيل سيأيت ، . وهو ركن يف الصالة 
  : والواجب فيه مخسة أشياء 

وإن كانت يـداه يف  . أن ينحين فيه بقدر ما ميكن وضع يديه على ركبتيه :األول 
وإذا مل .  الطول ، حبد تبلغ ركبتيه من غري احنناء ، احنىن كما ينحين مستوي اخللقة

فإن عجر أصال أقتصـر علـى   . يتمكن من االحنناء لعارض ، أتى مبا يتمكن منه 
ولو كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، وجب أن يزيد لركوعـه يسـري   . اإلمياء 

  . احنناء ، ليكون فارقا
اني   ولو كان مريضا . الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة  :الث

   .ت منه ، كما لو كان العذر يف أصل الركوع ال يتمكن سقط
رفع الرأس منه ، فال جيوز أن يهوي إىل السجود قبل انتصابه منـه ، إال  : الثالث 

  . مع العذر ، ولو افتقر يف انتصابه إىل ما يعتمده وجب
  . الطمأنينة يف االنتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ، ويسكن ولو يسريا  :الرابع 

يح فيه ، ويكفي الذكر ولو كان تكبريا أو ليال ، أو محـدا أو  التسب: الخامس  
وأقل ما جيزي للمختار تسبيحة واحدة تامة ، وهي سبحان ريب العظيم . شكرا هللا 

و . وحبمده ، أو العلي  أو يقول  سبحان اهللا ثالثا ، ويف الضرورة واحدة صغرى 
  . جيب التكبري للركوع 
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كرب للركوع قائما ، رافعا يديـه بـالتكبري ،   أن ي :والمسنون في هذا القسم  

وأن يضع يديه على ركبتيـه ، مفرجـات   . . حماذيا بأذنيه ، ويرسلهما مث يركع 
األصابع ، ولو كان بأحديهما عذر وضع األخرى ، ويرد ركبتيـه إىل خلفـه ،   

وأن يسـبح  . وأن يدعو أمام التسبيح . ويسوي ظهره ، وميد عنقه موازيا لظهره 
وأن يقول . وأن يرفع اإلمام صوته بالذكر فيه . أو مخسا أو سبعا فما زاد  ثالثا ،

أن يركع ويـداه حتـت   : ويكره . مسع اهللا ملن محده ، ويدعو بعده : بعد انتصابه 
  . ثيابه

] معا [ ركن : ومها . السجود وهو واجب ، يف كل ركعة سجدتان  :السادس  
، عمدا وسهوا ، وال تبطل باإلخالل  يف الصالة تبطل باإلخالل ما من كل ركعة

  . بواحدة سهوا 
  : وواجبات السجود ستة 

اجلبهة ، والكفـان ، والركبتـان وإامـا    : السجود على سبعة أعضاء  :األول 
  . الرجلني 
اني   وضع اجلبهة على ما يصح السجود عليه ، فلو سجد على كور العمامة  :الث

  .مل جيز 
 يساوي موضع اجلبهة موقفـه ، إال أن يكـون   أن ينحين للسجود حىت :الثالث 

فإن عرض ما مينع عن ذلك ، اقتصر علـى مـا   . علوا يسريا مبقدار لبنة ال أزيد 
وإن عجز عن ذلك كلـه  . وإن أفتقر إىل رفع ما يسجد عليه وجب . يتمكن منه 

  .  إمياء ىأوم
ع   ي األعظـم  الذكر فيه ،  كما قلناه يف الركوع ولكن بدل العظيم والعل :الراب
  واألعلى 
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  . الطمأنينة واجبة إال مع الضرورة املانعة  :الخامس 
رفع الرأس من السجدة األوىل حىت يعتدل مطمئنا ، وجيب التكـبري   :السادس  

  . لألخذ فيه والرفع منه
أن يكرب للسجود قائما رافعا يديه أمام وجهه وأطراف أصـابعه   :ويستحب فيه 

 منحره وهي صالة املالئكة ، مث يهوي للسـجود  قرب أذنيه واإلام منتصب إىل
. وأن يكون موضع سجوده مساويا ملوقفه أو أخفض . سابقا بيديه إىل األرض ، 

وأن يرغم بأنفه ، ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بـني  
 وأن جيلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا ، ويدعو. وأن يقعد متوركا. السجدتني 

االقعـاء بـني   : ويكـره  . عند القيام ، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيـه  
  . السـجدتني 

  : مسائل ثالث 
ى   من به ما مينع من وضع اجلبهة على األرض ، كالدمل إذا مل يسـتغرق   :األول

فإن تعذر سجد علـى  . اجلبهة ، حيتفر حفرية ليقع السليم من جبهته على األرض 
  . كان هناك مانع سجد على ذقنه فإن . أحد اجلبينني

ة   " أمل " يف سورة : أربع منها واجبة وهي . سجدات القرآن مخس عشرة  :الثاني
وإحـدى عشـرة   " . أقرأ باسم ربـك  " ، و " النجم " و " حم السجدة " ، و 

، و " بين إسرائيل " و " النحل " و " الرعد " ، و " األعراف : " مسنونة وهي يف 
" ، و " ص " و " النمـل  " و " الفرقان " يف موضعني ، و " احلج " ، و " مرمي " 

. والسجود واجب يف العزائم األربع ، للقارئ واملسـتمع  " . إذا السماء انشقت 
وليس يف شئ من السجدات . ويستحب للسامع ، البواقي يستحب على كل حال
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وال اسـتقبال   الطهـارة ، : وال يشترط فيها . تكبري ، وال تشهد ، وال تسليم : 

  . القبلة ،  ولو نسيها أتى ا فيما بعد
ة   سجدتا الشكر مستحبتان عند جتدد النعم ، ودفع الـنقم ، وعقيـب    :الثالث

  . الصلوات ، ويستحب بينهما التعفري
. التشهد وهو واجب يف كل ثنائية مرة ، ويف الثالثية والرباعية مرتني  :السابع  

والواجب يف كل واحـد  . بطلت صالته  -عامدا  -ولو أخل ما ، أو بأحدمها 
والصالة على الـنيب ،  . والشهادتان . اجللوس بقدر التشهد : منهما مخسة أشياء 

أشهد أن ال إله إال اهللا ، وحده ال شـريك : وصورما . وعلى آله عليهم السالم
النيب وآله ويقول اللهم له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، مث يأيت بالصالة على 

وجب عليه اإلتيان مبا حيسن . ومن مل حيسن التشهد . صل على حممد وآل حممد 
  . منه ، مع ضيق الوقت ، مث جيب عليه تعلم ما ال حيسن منه 

أن جيلس على وركه األيسر ، : وصفته . أن جيلس متوركا : ومسنون هذا القسم 
أليسر إىل األرض ، وظاهر قدمه األمين وخيرج رجليه مجيعا ، فيجعل ظاهر قدمه ا

  . ما زاد على الواجب من حتميد ودعاء : وأن يقول . إىل باطن األيسر 
امن   : وهو أن يقـول  . وال خيرج من الصالة إال به . التسليم وهو واجب  :الث

  . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
ويومئ مبـؤخر  . مة واحدة أن يسلم املنفرد إىل القبلة تسلي: ومسنون هذا القسم 

مث إن كان على يسـاره  . واإلمام بصفحة وجهه ، وكذا املأموم . عينيه إىل ميينه 
  . بتسليمة أخرى إىل يساره ، بصفحة وجهه أيضا  ىغريه ، أوم

  
   :فخمسة : وأما المسنون في الصالة 
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الدعاء بعد كل تكبريتني من التكبريات السـت املضـافة إىل تكـبرية     :األول 

بأن يكرب ثالثا مث يدعو ، مث يكرب اثنني ، مث يدعو مث يكرب اثنني ويتوجه . اإلحـرام 
واألوىل من السبع هي تكبرية اإلحرام فيوقع معها نية الصالة ، ويكـون ابتـداء   

  . الصالة عندها 
اني   : ويستحب . هو يف كل ثانية ، قبل الركوع ، وبعد القراءة . القنوت  :الث

وأقله ثالثة تسبيحات كما يستحب أن . وإال فبما شاء . ر املرويةأن يدعو باألذكا
يقنت بعد الركوع األخري من كل صالة ، ويف اجلمعة قنوتـان ، يف األوىل قبـل   

  . الركوع ، ويف الثانية بعد الركوع ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع 
ت إىل يف حال قيامه إىل موضع سجوده ، ويف حال القنـو . شغل النظر  :الثالث  

باطن كفيه ، ويف حال الركوع إىل ما بني رجليه ، ويف حال السجود إىل طـرف  
  .أنفه ، ويف حال تشهده إىل حجره واألفضل أن يكون غاض البصر يف الصالة  

يف حال قيامه على فخذيه حبذاء ركبتيـه ، ويف  : بأن يكونا . شغل اليدين  الرابع
على ركبتيه ، ويف حال السـجود   حال القنوت تلقاء وجهه ، ويف حال الركوع

  . حبذاء أذنيه ، ويف حال التشهد على فخذيه 
واقله التكبريات الثالث وال تتركها على حال فهي متـام  : التعقيب  :الخامس  

عشرة احلج وكمال املعرفة  وأفضله تسبيح الزهراء عليها السالم ، مث مبا روي من 
  . األدعية ، وإال فبما تيسر 

  
  قسمان: طع الصالة قوا: خاتمة 
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يبطلها عمدا وسهوا وهو كل ما يبطل الطهارة ، سواء دخل حتـت   :أحدهما   

االختيار أو خرج ، كالبول والغائط ما شاهما من موجبات الوضوء ، واجلنابـة  
  .واحليض وما شاهما ، ومن موجبات الغسل 

اني   وااللتفات إىل . وضع اليمني على الشمال : وهو : ال يبطلها إال عمدا : الث
وأن يفعل فعال كثريا ليس مـن  . والقهقهة . والكالم حبرفني فصاعدا . ما وراءه 

واألكل والشرب الكـثري أمـا   . والبكاء لشيء من أمور الدنيا . أفعال الصالة  
القليل فال يضر بالصالة  كاملتبقي يف الفم من الطعام أو شرب املاء يف صالة الوتر 

يريد الصوم يف صبيحة تلك الليلة ، لكن ال يســتدبر  ملن أصابه عطش ، وهو 
ره . وعقص الشعر للرجل مكروه . القبلة  . االلتفـات ، ميينـا ومشـاال    :  ويك

وأن يبصق ، . والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم 
 أو يفرقع أصابعه ، أو يتأوه ، أو يئن حبرف واحد ، أو يـدافع البـول والغـائط   

  . والريح 
  . وإن كان خفه ضيقا ، استحب له نزعه لصالته 

  : مسائل أربع 
ى   وكـذا إن  . إذا عطس الرجل يف الصالة ، يستحب له أن حيمـد اهللا   :األول

  . عطس غريه ، يستحب له تسميته 
ة   : سالم علـيكم ، وال يقـول   : إذا سلم عليه ، جيوز أن يرد مثل قوله  :الثاني

  . وعليكم السالم  
ة  ا يتضمن تسبيحا ، أو حتميدا ، أو طلب شئ : جيوز أن يدعو بكل دعاء  :لثالث

مباح ، من أمور الدنيا واآلخرة ، قائما وقاعدا ، وراكعا وساجدا ، وال جيـوز أن  
  . يطلب شيئا حمرما ، ولو فعل وهو يعلم حبرمته بطلت صالته 
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ة   و فرار غرمي ، أو جيوز للمصلي أن يقطع صالته إذا خاف تلف مال ، أ :الرابع

  . وال جيوز قطع صالته اختيارا . تردي طفل وما شابه ذلك 
  

  :الرآن الثالث 
  : في بقية الصلوات وفيه فصول

:األول
א:א ، ، א   .א

. ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر ، ويستحب فيهما اجلهر : اجلمعة  :األول 
 -ولو خـرج الوقـت   . وميتد وقتها بامتداد وقت الظهر: جتب بزوال الشمس و

أمت مجعة ، إماما كان أو مأموما ، وتفوت اجلمعة بفوات الوقت ، مث ال  -وهو فيها 
ولو وجبت اجلمعة ، فصلى الظهر ، وجب عليه . تقضى مجعة ، وإمنا تقضى ظهرا 

ولـو تـيقن أن   . جيتزء باألول السعي لذلك فإن أدركها ، وإال أعاد الظهر ومل 
وإن تيقن أو غلـب  . الوقت ، يتسع للخطبة وركعتني خفيفتني ، وجبت اجلمعة 

فأما لو مل . على ظنه ، إن الوقت ال يتسع لذلك ، فقد فاتت اجلمعة ويصلي ظهرا 
وكذا لـو  . حيضر اخلطبة يف أول الصالة ، وأدرك مع اإلمام ركعة ، صلى مجعة 

ولو كرب وركع ، مث شك هل كان اإلمام راكعا أو . يف الثانية  أدرك اإلمام راكعا
  . رافعا ؟ مل يكن له مجعة وصلى الظهر 

  
   :ثم الجمعة ال تجب إال بشروط 

فلو مات اإلمـام  : أو من نصبه ) ) ع(اإلمام املعصوم ( السلطان العادل  :األول 
. يتم ـم الصـالة    يف أثناء الصالة مل تبطل اجلمعة ، وجاز أن تقدم اجلماعة من

  . وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصالة من إغماء أو جنون أو حدث 
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اني   ولو انفضوا يف أثنـاء اخلطبـة أو   . وهو مخسة ، اإلمام أحدهم : العدد  :الث

وإن دخلـوا يف الصـالة ولـو    : بعدها ، قبل التلبس بالصالة ، سقط الوجوب 
  . واحد  بالتكبري وجب اإلمتام ، ولو مل يبق إال

احلمد هللا ، والصالة على النيب : وجيب يف كل واحد منهما . اخلطبتان : الثالث  
  . وآله عليهم السالم ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة أو آية واحدة 

حيمد اهللا ويثين عليه ، مث يوصي بتقوى اهللا ، ويقرأ سورة خفيفة من ) : ع(وعنهم 
هللا ويثين عليه ويصلي على النيب وآله وعلى القرآن ، مث جيلس ، مث يقوم فيحمد ا

وجيوز إيقاعهما قبل زوال الشـمس  . أئمة املسلمني ويستغفر للمؤمنني واملؤمنات 
وجيب أن تكون اخلطبة مقدمة على الصـالة ، فلـو بـدأ    . حىت إذا فرغ زالت 

. جيب أن يكون اخلطيب قائما وقت إيراده مع القـدرة  . بالصالة مل تصح اجلمعة 
وجتب فيهما الطهارة على اإلمـام دون  . الفصل بني اخلطبتني جبلسة خفيفة  وجيب

وجيب أن يرفع صوته حبيث يسـمع  . املأمومني ولو احدث يف اخلطبة تطهر وبىن 
  .العدد املعترب فصاعدا 

ع   ) املعصـوم  ( مام األصـل  اإلفال تصح فرادى ، وإذا حضر . اجلماعة  :الراب
  . جاز أن يستنيب . إن منعه مانع و. وجب عليه احلضور والتقدم 

فـإن  ) : كـم  ٥.٥(وبينهما دون . أن ال يكون هناك مجعة أخرى  :الخامس  
وإن سبقت إحدامها ، ولو بتكبيـرة اإلحرام ، بطلت املتأخرة ، ولو . اتفقتا بطلتا 

  .السابقة أعادا ظهرا ) يتحقق(مل 
اني   . والـذكورة  . يـف  التكل: فيمن جيب عليه ويراعى فيه شروط سبعة  :الث
وأن ال يكون مها وال . والسالمة من العمى واملرض والعرج . واحلضر . واحلرية 

وكل هؤالء إذا تكلفوا احلضـور وجبـت   ) . كم١١(بينه وبني اجلمعة أزيد من 
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. عليهم اجلمعة وانعقدت م ، سوى من خرج عن التكليف واملرأة ، و العبـد   

و جتـب  .  تنعقد به ، وإن كانت واجبه عليـه ولو حضر الكافر ، مل تصح منه ومل
اجلمعة على أهل السواد ، كما جتب على أهل املدن مع اسـتكمال الشـروط ،   

  . وكذا على الساكن باخليم كأهل البادية إذا كانوا قاطنني 
  : وها هنا مسائل 

ى   ولو هاياه مواله مل جتـب عليـه   . من انعتق بعضه ال جتب عليه اجلمعة  :األول
  . كذا املكاتب واملدبر . ة ، ولو اتفقت يف يوم نفسه اجلمع

ة   وال جيب . من سقطت عنه اجلمعة جيوز أن يصلي الظهر يف أول وقتها  :الثاني
ولـو  . نه سيحضرها أعليه تأخريها حىت تفوت اجلمعة بل ال يستحب إال إذا ظن 

  . حضر اجلمعة بعد ذلك وجبت عليه 
  ويكره بعد طلوع الفجر  . السفر لتعيني اجلمعة إذا زالت الشمس مل جيز  :الثالثة 

ة   وكذا حيرم الكالم يف أثنائها ، لكن لـيس  . اإلصغاء إىل اخلطبة واجب :الرابع
  .مببطل للجمعة 

كمال العقل ، واإلميان ، والعدالة ، وطهـارة  : يعترب يف إمام اجلمعة  :الخامسة  
و جيوز أن . وز أن يكون عبدا وجي. املولد ، والذكورة إذا كان يف املأمومني رجال 

يكون أبرص وأجذم ، وكذا األعمى بل وأصم وأبكم إذا كان يصلي بصم بكـم  
  . وخيطب باإلشارة وال جيب عندها حضور غريهم 

املسافر إذا نوى اإلقامة يف بلد ، عشرة أيام فصاعدا ، وجبت عليـه   :السادسة  
. ثون يومـا يف مصـر واحـد    اجلمعة ، وكذا إذا مل ينوِ اإلقامة ومضى عليه ثال

  . ذان الثاين يوم اجلمعة بدعة األ :السابعة 
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ة   . ذان ، فإن باع أمث ، وكان البيع صحيحاحيرم البيع يوم اجلمعة بعد األ :الثامن

ولو كان أحد املتعاقدين ممن ال جيب عليه السعي ، كان البيع سائغا بالنظر إليـه ،  
  .وحراما بالنظر إىل اآلخر 

إذا مل يكن اإلمام موجودا وال من نصبه للصالة ، وأمكن االجتمـاع   :التاسعة  
  . يستحب أن يصلي مجعة 

إذا مل يتمكن املأموم من السجود مع اإلمام األوىل لشدة الزحام مثالً ،  :العاشرة  
. صح ) ركوع اإلمام يف الثانية ( فإن أمكنه السجود وااللتحاق به قبل الركوع 

اإلمام يسجد سجديت الثانية وهو يسجد ( يف السجدتني   وإال اقتصر على متابعته
  . فإن نوى ما الثانية ، جهال أو سهوا ال يضره  ويتم الثانية) . سجديت األوىل 

ست عند انبساط الشمس : والتنفل بعشرين ركعة . فالغسل : وإما آداب اجلمعة 
ولـو أخـر    .، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال 

النافلة ، إىل بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقدميها ، وإن صلى بني الفريضتني 
وأن يباكر املصلي إىل املسجد األعظم ، بعـد أن  . ست ركعات من النافلة جاز 

وأن يكون على سكينة ووقار ، . حيلق رأسه ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه 
وأن يكون اخلطيب ، بليغـا ،  . دعو أمام توجههوأن ي. متطيبا البسا أفضل ثيابه 

. الكالم يف أثناء اخلطبة بغريها : ويكره له. مواظبا على الصلوات يف أول أوقاا 
وأن يكـون  . ويرتدي بربد مينيـة  . أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا: ويستحب له 

م إىل وإذا سبق اإلمـا . وأن جيلس أمام اخلطبة. وأن يسلم أوال. معتمدا على شئ
" . املنافقني " وكذا يف الثانية يعدل إىل سورة " اجلمعة " قراءة سورة فليعدل إىل 

ويسـتحب  ". التوحيد " و " اجلحد " ما مل يتجاوز نصف السورة ، إال يف سورة 
اجلهر بالظهر يف يوم اجلمعة ، ومن يصلي ظهرا فاألفضـل إيقاعهـا يف املسـجد    
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ممن يقتدى به جاز أن يقدم املأموم صالته علـى   وإذا مل يكن إمام اجلمعة. األعظم 
  . ولو صلى معه ركعتني وأمتهما بعد تسليم اإلمام ظهرا كان أفضل. اإلمام 

  
  :الفصل الثاني 

في صالة العيدين والنظر فيها ، وفي سننها
وجتب مجاعـة ،  . بالشروط املعتربة يف اجلمعة) ع ( وهي واجبة مع وجود اإلمام 

ولو اختلت . إال مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا  وال جيوز التخلف
ما بني : ووقتها . الشرائط ، سقط الوجوب ، واستحب اإلتيان ا مجاعة وفرادى 

أن يكـرب لإلحـرام   : وكيفيتها . ولو فاتت مل تقض . طلوع الشمس إىل الزوال 
مث يكرب بعـد  ". ألعلى ا" وسورة ، واألفضل أن يقرأ " احلمد " مث يقرأ . بالسبع 
: فإذا سجد السجدتني . مث يكرب ويركع . ويقنت باملرسوم حىت يتم مخسا. القراءة

. مث يكرب أربعـا  ". الغاشية " و سورة ، واألفضل أن يقرأ " احلمد " فيقرأ . قام 
فيكون الزائد عن املعتاد تسعا . ويقنت بينها أربعا مث يكرب خامسة للركوع ويركع 

وأربع يف الثانية غري تكبرية اإلحرام والتكـبريات السـت ،   . األوىل مخس يف : 
  . وتكبرييت الركوعني ، وتكبريات السجود 

ذه الصالة   اإلصحار ا إال مبكة ، والسـجود علـى األرض ، وأن   :  وسنن ه
وأن خيرج اإلمام حافيا ، . الصالة ثالثا ، فإنه ال أذان لغري اخلمس: يقول املؤذنون 

وأن يطعم قبل خروجه يف الفطر ، . سكينة ووقار ، ذاكرا هللا سبحانه  ماشيا على
وأن يكرب يف الفطر عقيب أربع صـلوات  . وبعد عوده يف األضحى مما يضحي به 

ويف األضحى عقيب مخس عشرة . أوهلا املغرب ليلة الفطر ، وآخرها صالة العيد 
اهللا : ار عقيب عشر يقول ويف األمص. صالة ، أوهلا الظهر يوم النحر ملن كان مبىن 
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أكرب اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا ، واهللا أكرب ، واحلمد هللا على ما هدانا وله الشـكر  

  . ويزيد يف األضحى ، ورزقنا من يمة األنعام . على ما أوالنا 
( وأن ينفل قبل الصالة أو بعدها إال مبسجد الـنيب  . اخلروج بالسالح : ويكره 

  . باملدينة ، فإنه يصلي ركعتني قبل خروجه) ه صلى اهللا عليه وآل
  : مسائل خمس 

ى   التكبري الزائد يف صالة العيد واجب و القنوت واجب ولكن ال يـتعني   :األول
أشـهد أن ال إلـه إال اهللا   ((فيه لفظ بل يدعو مبا يشـاء واألفضـل   

ــده      ــدا عب ــه ، وأشــهد أن محم ــده ال شــريك ل وح
ولـده حجـج    ورسوله واشهد أن عليا واألئمـة مـن  

اهللا واشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجـج  
اهللا ، اللهم أهل الكبرياء والعظمـة ، وأهـل الجـود    
والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهـل التقـوى   
والمغفــرة أســألك فــي هــذا اليــوم الــذي جعلتــه  
للمسلمين عيدا ، ولمحمـد صـلى اهللا عليـه وآلـه     

ى على محمد ذخرا وشرفا وآرامة ومزيدا أن تصل
وآل محمد آأفضل ما صليت على عبد من عبـادك  
، وصل على مالئكتك ، ورسلك ، واغفر للمـؤمنين  

حياء مـنهم واألمـوات ، اللهـم إنـي     والمؤمنات ، األ
أســألك مــن خيــر مــا ســألك عبــادك المرســلون ،  

 "وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون 
 ((  

ة   فمن حضر العيد كان باخليار يف حضور اجلمعة ، إذا اتفق عيد ومجعة ،  :الثاني
  . وعلى اإلمام أن يعلمهم ذلك يف خطبته 

  .اخلطبتان يف العيدين بعد الصالة وتقدميهما بدعة ، و جيب استماعهما: الثالثة 
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  . ال ينقل املنرب عن اجلامع ، بل يعمل شبه املنرب من طني استحبابا  :الرابعة  

، حرم السفر حىت يصلي صالة العيد ، إن كـان   إذا طلعت الشمس :الخامسة 
  . وجيوز خروجه بعد الفجر ، و قبل طلوعها وهو مكروه  . ممن جتب عليه 

  :الفصل الثالث 
سببها ، وآيفيتها ، : والكالم في ) واآليات (في صالة الكسوف 

  .وحكمها 
ب و جت. عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة : فتجب : أما األول 

  . ملا عدا ذلك من ريح مظلمة ، وغري ذلك من أخاويف السماء
. يف الكسوف من حني ابتدائه إىل حني اجنالئه ، فإن مل يتسع هلا مل جتب : ووقتها 

ويف الزلزلة جتب وإن مل يطل املكث ، ويصـلي بنيـة   . وكذا الرياح واألخاويف 
مل جيب القضـاء ،  ومن مل يعلم بالكسوف حىت خرج الوقت . األداء وإن سكنت 

ومع . ويف غري الكسوف ال جيب القضاء . إال أن يكون القرص قد احترق كله ، 
  .العلم والتفريط أو النسيان جيب القضاء يف اجلميع 

األوىل تكبرية اإلحرام وتليها ست تكـبريات  (فهو أن حيرم بالسبع : وأما كيفيتها 
مث يرفع رأسه ، فإن كان مل يـتم  . وسورة ، مث يركع " احلمد " ، مث يقرأ ) واجبة 

ثانيا ، مث قرأ سورة حـىت  " احلمد " السورة قرأ من حيث قطع ، وإن كان أمت قرأ 
" احلمد " مث يقوم ويقرأ . . يتم مخسا على هذا الترتيب ، مث يركع ويسجد اثنتني 

ويستحب . ويتشهد ، ويسلم ] . ويسجد اثنتني [ وسورة معتمدا بترتيبه األول ، 
وأن يعيد الصالة إن فرغ . وإطالة الصالة مبقدار زمان الكسوف. اجلماعة :  فيها

وأن يقـرأ السـور   . وأن يكون مقدار ركوعه مبقدار زمان قراءته. قبل االجنالء 
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من كل ركوع ، إال يف ] رأس [ وأن يكرب عند كل رفع . الطوال مع سعة الوقت 

  . وأن يقنت مخس قنوتات. ه مسع اهللا ملن محد: اخلامس والعاشر ، فإنه يقول 
  : فمسائله ثالث : وأما حكمها 

إذا حصل الكسوف يف وقت فريضة حاضرة ، كان خمـريا يف اإلتيـان    :األولى 
  . بأيهما شاء ، ما مل تتضيق احلاضرة فتكون أوىل

ة   يف وقت نافلة الليل ، فالكسوف ) خسوف القمر ( إذا اتفق الكسوف  :الثاني
  . مث يقضي النافلة  -النافلة ولو خرج وقت  -أوىل 

ة   جيوز أن يصلي صالة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، إذا اضـطر   :الثالث
  . لذلك  

  
  
  

  :الفصل الرابع 
  وفيه أقسام: في الصالة على األموات 

وهو كل من كان مظهرا للشهادتني ، أو طفال له ست : من يصلي عليه  :األول 
. يف ذلك الذكر واألنثى ، واحلر والعبـد  : ساوى سنني ممن  له حكم اإلسالم ويت

ويستحب الصالة على من مل يبلغ ذلك إذا ولد حيا ، فإن وقع سقطا مل يصل عليه 
  . ولو وجلته الروح

واألب أوىل مـن  . وأحق الناس بالصالة عليه أوالهم مبرياثه: يف املصلي  :الثاني 
أوىل  -من األب واألم  -واألخ . وكذا الولد أوىل من اجلد واألخ والعم . االبن 

وإذا كـان  . والزوج أوىل باملرأة من عصباا وإن قربـوا  . ممن ينتسب بأحدمها 
األولياء مجاعة فالذكر أوىل من األنثى ، واحلر أوىل من العبد ، وال يتقدم الـويل ،  



  ٧١ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
وإذا تساوى األولياء قـدم  . إال إذا استكملت فيه شرائط اإلمامة وإال قدم غريه 

فقه ، فاألتقى وال جيوز أن يتقدم أحد إال بإذن الويل ، سواء كـان بشـرائط   األ
واإلمام األصل أوىل بالصالة من كل أحد . اإلمامة أو مل يكن بعد أن يكون مكلفا

وجيوز أن تـؤم  . واهلامشي أوىل من غريه إذا قدمه الويل ، وكان بشرائط اإلمامة . 
. وكذا الرجال العراة. ، بل تقف يف صفهن . املرأة بالنساء ويكره أن تربز عنهن 

وإذا اقتدت النساء . وغريمها من األئمة ، يربز أمام الصف ، ولو كان املؤمت واحدا
بالرجل ، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن حائض ، 

  . انفردت عن صفهن استحبابا
بـل  . والدعاء بينهم غري الزموهي مخس تكبريات ، : يف كيفية الصالة  :الثالث  

عن أيب  -أم سلمة  -ما رواه حممد بن مهاجر عن أمه : مستحب وأفضل ما يقال 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، إذا صلى علـى  : عبد اهللا عليه السالم قال 

ميت كرب وتشهد ، مث كرب وصلى على األنبياء ودعا ، مث كرب ودعا للمؤمنني ، مث 
وانصرف  وإن كـان منافقـا ،   ] اخلامسة [ ودعا للميت ، مث كرب  كرب الرابعة

اقتصر املصلي على أربع ، وانصرف بالرابعة أو يدعي عليه يف الرابعة وينصرف يف 
وجعـل رأس اجلنـازة إىل ميـني    . واستقبال القبلة . النية : وجتب فيها . اخلامسة
وال . عن اجلنازة كثريا  وال جيوز التباعد. وليست الطهارة من شرائطها. املصلي 

فإن مل يكن له كفن ، جعل يف القرب ، . يصلي على امليت إال بعد تغسيله وتكفينه 
أن يقف اإلمام عنـد  : وسنن الصالة . ، وصلي عليه بعد ذلك. وسترت عورته 

وسط الرجل وصدر املرأة ، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي اإلمام ، واملرأة وراءه ، 
اذيا لوسطه ليقف اإلمام موقف الفضيلة ، ولو كان طفال جعـل  وجيعل صدرها حم
وأن يكون املصلي متطهرا ، ويرتع نعليه ، ويرفع يديـه يف أول  . من وراء املرأة 
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أن يدعو له إن كـان مؤمنـا ،   : ويستحب عقيب الرابعة . تكبرية  ، ويف البواقي

وإن جهله سأل اهللا  !وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء املستضعفني إن كان كذلك ، 
أن حيشره مع من كان يتواله ، وإن كان طفال سأل اهللا أن جيعله مصلحا حلال أبيه 

وأن يصلي على . وإذا فرغ من الصالة وقف موقفه حىت ترفع اجلنازة . شافعا فيه
الصالة علـى  : ويكره . اجلنازة يف املواضع املعتادة ، ولو صلى يف املساجد جاز 

  . مرتني اجلنازة الواحدة 
  : مسائل خمس 

ى   من أدرك اإلمام يف أثناء صالته تابعه ، فإذا فرغ أمت ما بقي عليه والء ،  :األول
  . ولو رفعت اجلنازة أو دفنت أمت ولو على القرب

  إذا سبق املأموم بتكبرية أو ما زاد أعادها مع اإلمام  :الثانية 
قربه يف أي وقت ولو بعـد  من مل يصل على جنازته جيوز أن يصلى على  :الثالثة 

  . مدة طويلة وال تترك الصالة على مؤمن 
ة   األوقات كلها صاحلة لصالة اجلنازة ، إال عند تضيق وقـت فريضـة    :الرابع
  . قدمت الصالة عليه  -مع سعة الوقت  -ولو خيف على امليت . حاضرة

ن على جنازة بعض الصالة مث حضرت أخرى كان خمريا ، إ ىإذا صل: لخامسة  ا
  . شاء استأنف الصالة عليهما ، وإن شاء أمت األوىل على األول واستأنف للثاين 

  
  :الفصل الخامس 

  في الصلوات المرغبات
وما عدا ذلك فهو ينقسم علـى  . النوافل اليومية وقد ذكرناها  :وهي قسمان   

  : قسمني 
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ه  فمنها ما ال يخّص وهو  وهذا القسم كثري ، غري إنا نذكر مهمه ،:  وقتا بعين

  . صلوات 
ى   . صالة االستسقاء وهي مستحبة عند غور األار ، وفتـور األمطـار    :األول
مثل كيفية صالة العيد ، غري أنه جيعل مواضـع القنـوت يف العيـد    : وكيفيتها 

استعطاف اهللا سبحانه ، وسؤاله الرمحة بإرسال الغيث ويتخري من األدعية ما تيسر 
  . ار أهل البيت عليهم السالم له ، وإال فليقل ما نقل يف أخب

ويكون خـروجهم يـوم   . أن يصوم الناس ثالثة أيام : ومسنونات هذه الصالة 
وأن . ويستحب أن يكون ذلك الثالث االثنني ، فإن مل يتيسر فاجلمعـة  . الثالث 

وأن . خيرجوا إىل الصحراء حفاة على سكينة ووقار ، وال يصـلوا يف املسـاجد   
األطفال والعجائز وال خيرجوا ذميا ، ويفرقوا بني األطفال خيرجوا معهم الشيوخ و

فإذا فرغ اإلمام من صالته حول رداءه ، مث استقبل القبلة ، وكرب مئة ، . وأمهام
رافعا ا صوته ، وسبح اهللا إىل ميينه كذلك ، وهلل عن يسـاره مثـل ذلـك ،    

مث خيطب ويبـالغ يف   واستقبل الناس ، ومحد اهللا مئة ، وهم يتابعونه يف كل ذلك ،
وكما جتوز . تضرعاته ، فإن تأخرت اإلجابة كرروا اخلروج حىت تدركهم الرمحة 

  . هذه الصالة عند قلة األمطار ، فإا جتوز عند جفاف مياه العيون واآلبار 
. وصـالة الزيـارة  . وصالة الشـكر . صالة االستخارة وصالة احلاجة :الثانية 

  .  ]خمس[وهي صلوات :  وقتا معينا ومنها ما يخّص
ى   اسـتحباب ألف ركعـة يف شـهر   : نافلة شهر رمضان ويف الروايات  :األول

مثان بعـد  : يصلي يف كل ليلة عشرين ركعة . رمضان ، زيادة على النوافل املرتبة
: ويف كل ليلة من العشـر األواخـر   . املغرب ، واثنيت عشرة ركعة بعد العشاء 

. يف كل ليلة مئة ركعـة  : فراد الثالثيف ليايل اإلو. ثالثني على الترتيب املذكور
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فراد على املئة حسب ، فيبقى عليه مثانون ، يصلي يف كـل  قتصر يف ليايل اإلاوإن 

مجعة عشر ركعات ، بصالة علي وفاطمة وجعفر عليهم السالم ، ويف آخر مجعـة  
 ، ويف عشية تلك اجلمعة عشرين ركعة بصالة) ع ( عشرين ركعة ، بصالة علي 

أربـع ركعـات بتشـهدين    ) : ع ( وصالة أمري املؤمنني . فاطمة عليها السالم 
" . قل هو اهللا أحد " مرة ، ومخسني مرة " احلمد " وتسليمني ، يقرأ يف كل ركعة 
القدر " مرة و " احلمد " ركعتان ، يقرأ يف األوىل : وصالة فاطمة عليهما السالم 

وصـالة  . مئة مـرة " التوحيد " مرة وسورة  "احلمد "   مئة مرة ، ويف الثانية ب" 
إذا " مرة و " احلمد " يقرأ يف األوىل : جعفر عليه السالم أربع ركعات بتسليمتني 

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله اهللا واهللا " مرة ، مث يقول مخس عشرة مرة " زلزلت 
ويف سجوده مث يركع ويقوهلا عشرا ، وهكذا يقوهلا عشرا بعد رفع رأسه ، " أكرب 

رفعه ، ويف سجوده ثانيا ، وبعد الرفع منه ، فيكون يف كل ركعة مخس وسـبعون  
" . إذا جاء نصر اهللا والفـتح  " ويف الثالثة " . والعاديات " ويقرأ يف الثانية . مرة 

ويستحب أن يدعو يف آخر سـجدة بالـدعاء   " . قل هو اهللا أحد " ويف الرابعة 
  .املخصوص ا 

ة   قـل  " مرة و " احلمد " يقرأ يف األوىل : ة ليلة الفطر وهي ركعتان صال :الثاني
  . مرة " قل هو اهللا أحد " مرة و " احلمد " ويف الثانية . ألف مرة " هو اهللا أحد 

ة   صالة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي احلجة قبل الزوال بنصـف   :الثالث
  . ساعة 

  . صالة ليلة النصف من شعبان  :الرابعة 
وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيهـا  . صالة ليلة املبعث ويومه  :لخامسة  ا

كل النوافل جيوز أن يصليها االنسان : خامتة . وبعدها ، مذكور يف كتب العبادات 
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وإن جعل كل ركعتني من جلوس ، مقام ركعـة ، كـان   . وقائما أفضل . قاعدا 
  . أفضل 

  
  :الرآن الرابع 

  : وفيه فصول 
  :ول الفصل األ

:في الخلل الواقع في الصالة 
فمن أخل بشيء من واجبات : أما العمد . ما عن عمد ، أو سهو أو شك إوهو  

الصالة عامدا ، فقد أبطل صالته ، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها ، أو كيفية 
أو تركا وكذا لو فعل ما جيب تركه ، أو ترك ما جيب فعله ، جهال بوجوبـه ، إال  

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيـه ، أو  . االخفات يف مواضعهما اجلهر و
  . املكان ، أو جناسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ؟ ، فال إعادة 

  : فروع 
إذا توضأ مباء مغصوب مع العلم بالغصبية وصـلى ، أعـاد الطهـارة     :األول 

  . ولو جهل غصبيته مل يعد أحديهما . والصـالة 
اني   إذا مل يعلم أن اجللد ميتة ، فصلى فيه مث علم ، مل يعد إذا كـان يف يـد    :الث

فإن أخذه من غـري مسـلم ، أو وجـده    . مسلم ، أو شراه من سوق املسلمني  
  . مطروحا ، أعاد 

: وأما السـهو  . إذا مل يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه ، وصلى ، أعاد : الثالث  
ام حىت نوى ، أو بالنية حىت كرب أو بالتكبري كمن أخل بالقي: فإن أخل بركن أعاد 

حىت قرأ ، أو بالركوع حىت سجد ، أو بالسجدتني ، حىت ركع فيما بعد وكذا لو 
لو شك يف . زاد يف الصالة ركعة ، أو ركوعا ، أو سجدتني ، أعاد سهوا وعمدا 
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فإن : وإن نقص ركعة . الركوع فركع ، مث ذكر أنه كان قد ركع ، بطلت صالته 

وإن ذكر بعد أن فعـل مـا   . كر قبل فعل ما يبطل الصالة أمت ولو كانت ثنائية ذ
يبطلها ، عمدا أو سهوا ، أعاد ، وإن كان يبطلها ، عمدا ال سهوا كالكالم يـتم  
صالته وعليه سجديت السهو ، ولو ترك التسليم مث ذكر سلم وصحت صالته وان 

تني ، ومل يدر أمها من ركعتني ولو ترك سجد. فعل ما يبطل الصالة عمدا أو سهوا 
أو ركعة أعاد صالته ، ولو كانتا من ركعتني ومل يدر أيتهما هي ال إعـادة عليـه   

  . ويقضيهما ، وعليه سجدتا السهو
فمنه ما يتم معه الصالة من غري تدارك ، ومنه مـا  : وإن أخل بواجب غري ركن 

  . يتدارك من غري سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجديت السهو 
األول   " من نسي القراءة ، أو اجلهر ، أو اإلخفات ، يف مواضعهما ، أو قراءة  :ف

، أو قراءة السـورة ، حىت ركع ، أو الذكر يف الركوع ، أو الطمأنينـة  " احلمد 
فيه ، حىت رفع رأسه ، أو رفع الرأس ، أو الطمأنينة فيه حىت سجد ، أو الذكر يف 

لسبعة أو الطمأنينة فيه حىت رفع رأسه ، أو السجود ، أو السجود على األعضاء ا
رفع رأسه من السجود ، أو الطمأنينة فيه حىت سجد ثانيا ، أو الذكر يف السجود 

  . الثاين ، أو السجود على األعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حىت رفع رأسه منه 
اني   سورة ، و" احلمد " حىت قرأ سورة ، استأنف " احلمد " من نسي قراءة  :الث

وكذا مـن  . وكذا لو نسي الركوع ، وذكر قبل أن يسجد ، قام فركع مث سجد 
ترك السجدتني ، أو إحديهما ، أو التشـهد ، ، وذكر قبل أن يركـع ، رجـع   

ب يف هـذين  جتوال . فتالفاه ، مث قام فأتى مبا يلزم من قراءة أو تسبيح ، مث ركع 
النيب وعلى آله عليهم السـالم   ولو ترك الصالة على. املوضعني سجدتا السهو 

  . حىت سلم ، قضامها بعد التسليم
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من ترك سجدة أو التشهد ، ومل يذكر حىت يركع ، قضامها أو أحدمها ،  :الثالث  

  . وسجد سجديت السهو 
  :  ففيه مسائل: وأما الشك 

ى   كالصبح ، وصـالة السـفر ،   : من شك يف عدد الواجبة الثنائية أعاد  :األول
  . يدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا املغربوصالة الع

إذا شك يف شئ من أفعال الصالة ، مث ذكر ، فإن كان يف موضعه أتى به  :الثانية 
وأمت ، وإن انتقل  مضى يف صالته ، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غريه ، وسواء 

  كان يف األوليني أو األخريني ، 
هل نوى ظهرا أو عصرا مثال ، أو فرضا : شك إذا حتققت نية الصالة ، و: تفريع 

  . أو نفال ، استأنف 
  . إذا شك يف أعداد الرباعية ، فإن كان يف األوليني أعاد  :الثالثة 

وإن تيقن األوليني ، وشك يف الزائد ، وجب عليـه  . وكذا إذا مل يدر كم صلى 
  .االحتياط 

  . ومسائله أربع  
ى   . بىن على الـثالث ، وأمت ، وتشـهد   . ث من شك بني االثنني والثال :األول

  . وسلم ، مث استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتني من جلوس 
ة   بىن على األربع ، وتشـهد ، وسـلم ،   . من شك بني الثالث واألربع  :الثاني

  . واحتاط كاألوىل 
ة   بىن على األربع ، وتشهد ، وسـلم ، مث  . من شك بني االثنني واألربع  :الثالث
  . عتني من قيام أتى برك
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ة   بىن على األربع ، وتشـهد ،  . من شك بني االثنني والثالث واألربع : الرابع

واألفضل يف كل هـذه  . وسلم ، مث أتى بركعتني من قيام ، وركعتني من جلوس 
الصور وغريها أن يبين على األقل فإن كان أقل من أربع أمت صالته وسلم وسجد 

سجد سجديت السهو وإن كان يف الرابعة أمتها سجديت السهو وإن كان أربع سلم و
  .  وسلم وسجد سجديت السهو 

  : وها هنا مسائل 
ى  لو غلب على ظنه أحد طريف ما شك فيه ، بىن على الظـن ، وكـان   :  األول
  .كالعلم 
  ". الفاحتة " يتعني يف صالة االحتياط قراءة  :الثانية 
  تبطل صالتهلو فعل ما يبطل الصالة قبل االحتياط  :الثالثة 

ة   املأموم  اوكذا إذا سـه. ت وبىن على صالته يف سهو ، مل يلتف امن سه :الرابع
. وال شـك على اإلمام ، إذا حفظ عليه من خلفـه  . ، عول على صالة اإلمام 

ويرجع يف الكثرة إىل ما يسمى يف العادة كثريا ومن . وال حكم للسهو مع كثرته 
  .  شك مرة يف يومه فهو كثري الشك  

من شك يف عدد النافلة بىن على األكثر ، وإن بىن على األقل كـان   :الخامسة  
  . أفضل 

ويف مـن تكلـم   . حيث ذكرنـاه  : ومها واجبتان : يف سجديت السهو  :خاتمة 
  . سـاهيا ، أو سلم يف غري موضعه ، أو شك بني األربع واخلمس 

ولو انفرد أحدمها كان له . ويسجد املأموم مع اإلمام واجبا ، إذا عرض له السبب 
[ أن : وصـورما  . بعد التسليم للزيادة والنقصـان   : حكم نفسه وموضعهما 

يكرب ، مستحبا مث يسجد ، مث يرفع رأسه مث يسجد ، مث يرفع رأسـه  ] ينوي ، مث 
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ولو أمهلهما . وال جيب فيهما الذكر بل يستحب . ويتشهد تشهدا خفيفا مث يسلم 

  . ة ، وعليه اإلتيان ما ، ولو طالت املدة عمدا ، مل يبطل الصال
  

  
  :الفصل الثاني 

  .سبب الفوات ، والقضاء ولواحقه : في قضاء الصلوات والكالم في 
الصغر ، واجلنون ، واإلغماء : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : أما السبب 

بيح بـه  وعدم التمكن من فعل ما يست. ، واحليض ، والنفاس ، والكفر االصلي 
كـاإلخالل  : وما عداه جيب معه القضـاء  . الصالة من وضوء أو غسل أو تيمم

بالفريضة ، عمدا أو سهوا ، عدا اجلمعة والعيدين ، وكذا النوم ولـو اسـتوعب   
الوقت ، ولو زال عقل املكلف بشيء من قبله كالسكر وشرب املرقد ، وجـب  

غذاء مؤذيا ، فآل إىل اإلغماء القضاء ، ألنه سبب يف زوال العقل غالبا ، ولو أكل 
، مل يقض ، وإذا ارتد املسلم ، أو أسلم الكافر مث كفر ، وجب عليه قضاء زمـان  

  . ردته 
ويسـتحب إذا كـان   . فإنه جيب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة  :وأما القضاء 

ويسـتحب أن  . نافلة مؤقتة استحبابا مؤكدا ، وإن فاتت ملرض ال يزيل العقـل 
قضـاء  : وجيـب  . ل ركعتني مبد ، فإن مل يتمكن فعن كل يوم مبديتصدق عن ك

الفائتة وقت الذكر ، ما مل يتضيق وقت حاضرة ، بترتيب السابقة على الالحقة ، 
كالظهر على العصر ، والعصر على املغرب ، واملغرب على العشاء ، سواء كـان  

تـب علـى   فإن فاتته صلوات ، مل تتر. ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت 
. ولو كان عليه صالة فنسيها وصلى احلاضرة مل يعـد  . احلاضرة مل جيب تقدميها 

ولو دخل . ولو ذكر يف أثنائها عدل إىل السابقة ولو صلى احلاضرة مع الذكر أعاد
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ويقضـي صـالة   . يف نافلة ، وذكر يف أثنائها أن عليه فريضة ، استأنف الفريضة

  . حلضر متاما ولو يف السفر السفر قصرا ولو يف احلضر ، وصالة ا
  

  : فمسائل : وأما اللواحق 
ى   من فاتته فريضة من اخلمس غري معينة ، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما  :األول
  . ولو فاتته من ذلك مرات ال يعلمها ، قضى حىت يغلب على ظنه أنه وىف. يف ذمته

ة   تلك الصالة حـىت   إذا فاتته صالة معينة ، ومل يعلم كم مرة ، كرر من :الثاني
ولو فاتته صلوات ، ال يعلم كميتها وال عينها ، صلى أيامـا  . يغلب عنده الوفاء 

  . متوالية حىت يعلم أن الواجب دخل يف اجلملة
ة   من ترك الصالة مستحال قُِتل ، إن كان وِلَد مسلما وأُستتيب إن كـان   :الثالث

وإن مل . ة احملتملة درأ عنه احلد فإن أدعى الشبه. فإن امتنع قُِتل . أسلم عن كفر 
  . يكن مستحال عزِر ، فإن عاد ثانية عزِر ، فإن عاد ثالثة عزِر،  فإن عاد رابعة قتل 

  
  

  :الفصل الثالث 
  :في الجماعة والنظر في أطراف 

وال . اجلماعة مستحبة يف الفرائض كلها ، وتتأكد يف الصلوات املرتبـة   :األول 
عـدا   -وال جتوز يف شئ من النوافل . العيدين مع الشرائط جتب إال يف اجلمعة و
 -مجاعـة   -وتدرك الصالة . مع اختالل شرائط الوجوب -االستسقاء والعيدين 

. وأقل ما تنعقد باثنني ، اإلمام أحـدمها  . بإدراك الركوع ، وبإدراك اإلمام راكعا
 أن يكـون املـأموم   وال تصح مع حائل ، بني اإلمام واملأموم ، مينع املشاهدة ، إال

وجيوز أن يقف . امرأة ، وال تنعقد واإلمام أعلى من املأموم ، مبا يعتد به كاألبنية 
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وال . ولو كان املأموم على بناء عال كـان جـائزا   . على علو من أرض منحدرة 

اكثر من متر بني املـأموم  ( جيوز تباعد املأموم عن اإلمام مبا يكون كثريا يف العادة 
  . أما إذا توالت الصفوف فال بأس . ، إذا مل تكن بينهما صفوف متصلة  )واإلمام 
أن يقرأ املأموم خلف اإلمام ، إال إذا كانت الصالة جهرية مث ال يسـمع  :  ويكره

  . وال مههمة ، ولو كان اإلمام ممن ال يقتدى به ، وجبت القراءة 
مام عاد للمتابعة ، وإن وجتب متابعة اإلمام ، فلو رفع املأموم رأسه جاهال حال اإل

كان ناسيا عاد للمتابعة ، وكذا لو هوى إىل الركوع أو السجود قبل اإلمام ظانـا  
أن اإلمام قد هوى عاد وتابع اإلمام ، أما إذا قصد الركوع قبل اإلمام مع علمـه  

وال . ن كان نوى االنفراد أمت صالته منفردا وإال بطلت صـالته  إحبال اإلمام فهو 
وال بد من نية االئتمام والقصد إىل إمام معني ، . ف املأموم قدام اإلمام جيوز أن يق

ولو . فلو كان بني يديه اثنان ، فنوى االئتمام ما أو بأحدمها ومل يعني ، مل تنعقد 
: ولو قـال  . صلى اثنان ، فقال كل واحد منهما كنت إماما ، صحت صالما 

وجيـوز أن يـأمت   . شكّا فيما أضمراه وكذا لو . كنت مأموما ، مل تصح صالما 
املفترض باملفترض وإن اختلف الفرضان واملتنفل باملفترض واملتنفـل واملفتـرض   

أن يقف املأموم عن ميني اإلمام إن كـان رجـال   : ويستحب . باملتنفل يف أماكن 
ولو كان اإلمام امرأة ، وقف النساء إىل . واحدا ، وخلفه إن كانوا مجاعة أو امرأة 

وكذا إذا صلى العاري بالعرات ، جلس وجلسوا عن مسته ، ال يربز إال . بيها جان
أن يعيد املنفرد صالته ، إذا وجد من يصلي تلك الصـالة  : ويستحب . بركبتيه 

مجاعة ، إماما كان أو مأموما ، وأن يسبح حىت يركع اإلمام ، إذا أكمل القـراءة  
ويكره . ويكره متكني الصبيان منهقبله ، وأن يكون يف الصف األول أهل الفضل ، 
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أن يقف املأموم وحده إال أن متتلئ الصفوف ، وأن يصـلي املـأموم نافلـة إذا    : 

  : أقيمت الصالة 
إذا قال املؤذن قد قامت الصالة واألفضل بعـد متـام   : ووقت القيام إىل الصالة 

  . الشهادة  
اني    لعقل ، وطهارة املولـد ،  يعترب يف اإلمام اإلميان ، والعدالة ، وا :الطرف الث

وأن ال يكون قاعدا بقائم ، وال أميا مبـن  .  اًمفترض اًوالبلوغ إذا كان املأموم بالغ
  . ليس كذلك

ويشترط الذكورة ، إذا كان املأمومون ذكرانا ، أو ذكرانـا  . وال يشترط احلرية 
  . وإناثا 

ال تؤم املرأة رجال و. وكذا اخلنثى اخلنثى فقط . وجيوز أن تؤم املرأة النساء فقط 
  . وال خنثى 

. ز إمامته مبتقنجتولو كان اإلمام يلحن يف القراءة حبيث يتغري املعىن أو ال يفهم مل 
. وال يشترط أن ينوي اإلمام اإلمامـة  . وكذا من يبدل احلرف كالتمتام وشبهه 

ا واهلامشي أوىل من غـريه ، إذ . وصاحب املسجد واإلمارة واملرتل ، أوىل بالتقدم 
فـإن  . وإذا تشاح األئمة ، فمن قدمه املأمومون فهو أوىل . كان بشرائط اإلمامة 

  . ويستحب لإلمام أن يسِمع من خلفه الشهادتني . األفقه فاألتقى : اختلفوا ، قدم 
وكذا إذا عـرض  . وإذا مات اإلمام أو أغمي عليه ، استنيب من يتم م الصالة 

. ب ، ولو فعل ذلك اختيارا ، جـاز أيضـا   لإلمام ضرورة ، جاز له أن يسـتني
وأن يـؤم األجـذم ،   . وأن يستناب املسـبوق  . أن يأمت حاضر مبسافر : ويكره 

وأن يؤم . مامة من يكرهه املأموم  إواألبرص ، واحملدود بعد توبته ، واألغلف ، و
  . األعرايب باملهاجرين ، واملتيمم باملتطهرين
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  : وفيه مسائل  يف أحكام اجلماعة : الطرف الثالث

ى  إذا ثبت أن اإلمام فاسق أو كافر أو على غري طهارة بعد الصالة ، مل تبطل  األول
ولو علم يف أثناء الصالة  ينـوي االنفـراد   . صالة املؤمت به ، ولو كان عاملا أعاد 

  . ويتم 
ة   إذا دخل واإلمام راكع ، وخاف فوت الركوع ركع ، وجيوز أن ميشي  :الثاني

  .  يلحق بالصف يف ركوعه حىت
ة   إذا اجتمع خنثى وامرأة ، وقف اخلنثى خلف اإلمـام ، واملـرأة وراءه    :الثالث
  . وجوبا 

ة   إذا وقف اإلمام يف حمراب داخل ، فصالة من يقابله ماضية دون صالة  :الرابع
من إىل جانبيه إذا مل يشاهدوه ، وجتوز صالة الصفوف الذين وراء الصف األول ، 

  . من يشاهده الم يشاهدون 
  .ال جيوز للمأموم مفارقة اإلمام بغري عذر ، فإن نوى االنفراد جاز  :الخامسة 
اجلماعة جائزة يف السفينة الواحدة ويف سفن عدة ، سواء اتصـلت   :السادسة  

  . السفن أو انفصلت 
  إذا شرع املأموم يف نافلة ، فأحرم اإلمام ، قطعها واستأنف إن خشي  :السابعة 
وإن كانت فريضة ، نقل نيته إىل النفل على . وإال أمت ركعتني استحبابا  الفوات ،

  . ولو كان إمام األصل قطعها واستأنف معه . األفضل ، وأمت ركعتني 
ة   إذا فاته مع اإلمام شئ صلى ما يدركه ، وجعله أول صالته ، وأمت مـا   :الثامن
ام فصلى ما بقي عليـه ،  ولو أدركه يف الرابعة دخل معه ، فإذا سلم ق. بقي عليه 

  ". احلمد "   وسورة ، ويف االثنتني األخريتني ب" احلمد "   ويقرأ يف الثانية له ب
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إذا أدرك اإلمام بعد رفعه من األخرية كرب وسجد معه ، فإذا سلم قام  :التاسعة  

ولو أدركه بعد رفع رأسـه مـن   . فاستقبل صالته وال حيتاج اىل استئناف تكبري 
رية ، كرب وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل صالته ، وال حيتاج إىل السجدة األخ

  .استئناف تكبري 
جيوز أن يسلم املأموم قبل اإلمام ، وينصـرف لضـرورة  ومجاعتـه    : العاشرة  
  . صحيحة 

إذا وقف النساء يف الصف األخري ، فجاء رجال ، وجـب أن   :الحادية عشرة 
  . مهن يتأخرن  إذا مل يكن للرجال موقف أما

ة عشرة    إذا استنيب املسبوق ، فإذا انتهت صالة املأموم ، أومأ إلـيهم   :الثاني
  . ليسلموا ، مث يقوم فيأيت مبا بقي عليه 

  .  في ما يتعلق بالمساجد: خاتمة 
اختاذ املساجد مكشوفة غري مسقفة إال باحلصر عريش كعريش موسى  :يستحب  

أن تكون املنارة مع حائطها ال يف وسطها و. ، وأن تكون امليضاة على أبواا ) ع(
وأن يتعاهـد  . ، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمىن ، واخلارج رجله اليسـرى  

. وجيوز نقض ما استهدم دون غـريه . وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه. نعليه
ويسـتحب كـنس املسـاجد    . وجيوز استعمال آلته يف غريه . ويستحب إعادته 

   .واإلسراج فيها 
وبيع آلتها ، وأن يؤخذ منها يف الطـرق ،  . ونقشها بالصور. زخرفتها  :ويحرم  

واألمالك ، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها ، أو إىل مسجد آخر ، وإذا 
زالت آثار املسجد مل حيل متلكه ، ال جيوز إدخال النجاسة إليها ، وال إزالة النجاسة 
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عل أعاده إليها ، وحيرم فتح باب دار إىل املسجد ، وال إخراج احلصى منها ، وإن ف

  . إال باب دار املعصوم ، ويكره األكل فيها وجعلها جمالس للطعام كراهية شديدة 
ره   تعليتها ، وأن يعمل هلا شرف ، أو حماريب داخلة يف احلائط ، وأن جتعل  :ويك

  .طريقا 
. إنفـاذ األحكـام  و. البيع والشراء ، ومتكني اـانني  :  ويستحب أن يتجنب 

ورفع الصـوت ، وعمـل   . وإقامة احلدود ، وإنشاد الشعر . وتعريف الضوال 
  . والنوم . الصنائع 
  . والبصاق . والتنخم . دخول من يف فيه رائحة بصل أو ثوم :  ويكره

  . والرمي باحلصى . وكشف العورة . وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب 
دمت الكنائس والبيع ، فإن كان إلهلها ذمـة مل  إذا ا :األولى : مسائل ثالث 

جيز التعرض هلا ، وإن كانت يف أرض احلرب ، أو باد أهلها ، جاز اسـتعماهلا يف  
  . املساجد 
  . الصالة املكتوبة  ، يف املسجد أفضل من املنـزل ، والنافلة بالعكس  :الثانية 
ة خبمـس وعشـرين ، ويف   الصالة يف اجلامع ، مبائة ، ويف مسجد القبيل :الثالثة 

حرمة أضرحة املعصـومني واحلسـينيات كحرمـة    . السوق باثنيت عشرة صالة 
املساجد ولكن ال يكره األكل يف احلسينيات ويستحب لإلمام أو مـن نصـبه أن   

  .يدير أمور املسلمني من املسجد 

  :الفصل الرابع 
  :في صالة الخوف والمطاردة 

  . او فرادى . ضر إذا صليت مجاعة صالة اخلوف مقصورة  سفرا ، ويف احل
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إن شاء صلى بطائفة مث بأخرى  وكانت الثانية : وإذا صليت مجاعة فاإلمام باخليار 

واألفضل أن يصلي كما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه بـذات   . له ندبا 
  . يف شروطها وكيفيتها ، وأحكامها : مث حتتاج هذه الصالة إىل النظر . الرقاع 
فأن يكون اخلصم يف غري جهة القبلة ، وأن يكون فيه قوة ال يؤمن :  لشروطأما ا

وأن يكون يف املسلمني كثرة ميكن أن يفترقوا طائفتني ، . أن يهجم على املسلمني 
وأن ال حيتاج اإلمام إىل تفريقـهم أكثـر مـن   . يكفل كل طائفة مبقاومة اخلصم 

  . فرقتني 
ا    ا آيفيته صلى باألوىل ركعة وجلس فيقوم من : نائية فإن كانت الصالة ث :وأم

خلفه ، ويتمون مث يستقبلون العدو فيقوم للثانية ، وتأيت الفرقة األخرى فيحرمون 
ويدخلون معه يف ثانيته وهي أوالهم ، فإذا جلس للتشهد أطال ، وض من خلفه 

د املؤمت انفرا: فتحصل املخالفة يف ثالثة أشياء . فأمتوا وجلسوا ، فتشهد م وسلم 
، وتوقع اإلمام للمأموم حىت يـتم ، وإمامـة   ) باألفعال ال بالنية فصالته مجاعة ( 

إن شاء صـلى بـاألوىل ركعـة ،    : القاعد بالقائم  وإن كانت ثالثية فهو باخليار 
  .وجيوز أن يكون كل فرقة واحدا . وإن شاء بالعكس . وبالثانية ركعتني 

  
  :ففيها مسائل : وأما أحكامها  

  يلحق املصلني يف حال متابعتهم ال حكم له ، ويف حال . كل سهو   :ولى األ
   .االنفراد يكون احلكم على ما قدمناه يف باب السهو 

ة   ولـو  . أخذ السالح واجب يف الصالة ، ولو كان على السالح جناسة: الثاني
  . كان ثقيال مينع شيئا من واجبات الصالة مل جيز 
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ة   سهوا يوجب السجدتني ، مث دخلت الثانية معه ، فـإذا   اإلمام اإذا سه :الثالث

وأما صالة املطاردة ، وتسمى صـالة شـدة   . سلم وسجد ، مل جيب عليها اتباعه 
اخلوف ، مثل أن ينتهي احلال إىل املعانقة واملسايقة ، فيصلي على حسب إمكانه ، 

ستمر إن أمكنه ، ويستقبل القبلة بتكبرية اإلحرام ، مث ي. واقفا أو ماشيا أو راكبا 
وإذا مل يـتمكن  . وإال استقبل مبا أمكنه ، وصلى مع التعذر إىل أي اجلهات أمكن 

من الرتول صلى راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإن مل يتمكن أومأ امياءا  ، 
: ويسقط الركوع والسجود ، ويقول بدل كل ركعة . فإن خشي صلى بالتسبيح 
  .  إله إال اهللا واهللا أكرب سبحان اهللا واحلمد اهللا ، وال

  : فروع 
إذ صلى موميا فأمن ، أمت صالته بالركوع والسجود فيما بقي منـها وال   :األول 

وكذا لو صلى بعض صـالته ، مث  . يستأنف ،  ما مل يستدبر القبلة يف أثناء صالته
  . عرض اخلوف ، أمت صالة خائف وال يستأنف 

اني   صر ، أو صلى موميا مث انكشف بطـالن  من رأى سوادا فظنه عدوا فق :الث
وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ، مث بان هناك حائل . خياله ، مل يعد 

  . مينع العدو 
  . إذا خاف من سيل أو سبع ، جاز أن يصلي صالة شدة اخلوف  :الثالث 

ا املتوحل  والغريق يصليان حبسب اإلمكان ، ويوميان لركوعهما وسجودمه: تتمة 
  . ، وال يقصر واحد منهما عدد صالته ، إال يف سفر أو خوف 

  
  

  :الفصل الخامس 
  .الشروط ، والقصر ، ولواحقه : في صالة المسافر والنظر في 



  ٨٨ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
  : فستة : أما الشروط 

  اًوإياب اًذهاب) كم ٢٢(أو   اًأو إياب اًذهاب) كم ٤٤( وهي . اعتبار املسافة  :األول 
، وأراد العود إىل بيته يف يوم أو أيام دون العشـر  ) كم٢٢(ولو كانت املسافة . 

، ذاهبا وجائيا وعائـدا ، مل  ) كم٢٢(ولو تردد يوما يف اقل من . وجب التقصري 
ولو كان لبلد طريقان ، واألبعد منـهما  . جيز التقصري ، وإن كان ذلك من نيته 

  . مسافة ، فسلك األبعد قصر ، وإن كان ميال إىل الرخصة
اني  الشرط ال  فلو قصد ما دون املسافة ، مث جتـدد لـه رأي   . قصد املسافة  :ث

فإن عاد وقد . فقصد أخرى مثلها ، مل يقصر ولو زاد اموع على مسافة التقصري 
. وكذا لو طلب دابة شذت له ، أو غرميا ، أو آبقا. كملت املسافة فما زاد قصر

، فإن كان علـى حـد    ولو خرج ينتظر رفقة ، إن تيسروا سافر معهم وإال عاد
وإن كان دوا ، أمت حـىت  . ، قصر يف سفره ويف موضع توقفه )  كم٢٢(مسافة 

  . تيسر له الرفقة ويسافر 
فلو عزم على مسافة ، ويف . أن ال يقطع السفر بإقامة يف أثنائه  :الشرط الثالث   

وكذا لـو نـوى   . طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أمت يف طريقه ويف ملكه 
ولو كان بينه و بني ملكه ، أو ما نوى اإلقامـة فيـه ،   . اإلقامة يف بعض املسافة 

ولو كان عدة مواطن ، اعترب مـا بينـه   . مسافة التقصري ، قصر يف طريقه خاصة 
وينقطع سفره مبوطنه فيتم فيه ، مث وبني األول ، فإن كان مسافة قصر يف طريقه ، 

مل تكن مسافة أمت يف طريقه النقطاع سـفره ،  يعترب املسافة اليت بني موطنيه ، فإن 
  . وإن كانت مسافة قصر يف طريقه الثانية حىت يصل إىل وطنه 



  ٨٩ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
كأرض املقابلة ، أو ( هو كل موضع له فيه ملك أو شبهه : والوطن الذي يتم فيه 

، قد استوطنه ستة أشهر متوالية فصـاعدا ،  )  األنفال اليت انتفع ا بإذن اإلمام 
  . كون يف امللك دار للسكن بشرط أن ت

واجبا كان كحجة اإلسالم ، أو مندوبا . أن يكون السفر سائغا  :الشرط الرابع 
ولو كان معصية . كزيارة النيب صلى اهللا عليه وآله ، أو مباحا كاألسفار للمتاجر 

ولو كان الصيد لقوته وقوت عيالـه او  . وصيد اللهو . مل يقصر ، كاتباع اجلائر 
  . صر للتجارة ق

كالبدوي الذي يطلب . أن ال يكون سفره أكثر من حضره  :الشرط الخامس   
وضابطه كل . القطر ، واملكاري واملالح والتاجر الذي يطلب األسواق  والربيد  

من كان سفره أربعة أيام يف األسبوع أو ستة عشر يوما يف الشهر أو ستة اشـهر  
ويبدا بالتمام والصيام مىت علم أن  ويوم يف السنة على الدوام أمت وصام يف السفر

  . هذا حاله ولو كان يف أول يوم من سفره  
وال جيـوز  . ال جيوز للمسافر التقصري حىت خيفى عليه اآلذان  :الشرط السادس 

وكذا يف عوده يقصر ، حىت يبلغ . له الترخص  قبل ذلك ، ولو نوى السفر ليال 
ولو نوى . من مصره ، فإذا مسع أمت ) بصوت اإلنسان ال باملكربات ( مساع اآلذان 

وإن تردد عزمه ، قصر ما بينه . اإلقامة يف غري بلده عشرة أيام أمت ، ودوا يقصر 
وبني شهر ، مث يتم ولو صالة واحدة ، ولو نوى اإلقامة مث بدا له وعزم على قطع 

مل يصل  اإلقامة ، رجع إىل التقصري سواء صلى صالة واحدة بنية اإلمتام أو اكثر أم
، ولو عدل بنيته مرة أخرى اىل البقاء لزمه أن ينوي إقامة عشرة أيام جديدة ليتم  

 .  



  ٩٠ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
مكة واملدينـة واملسـجد   : فإنه عزمية إال يف أحد املواطن األربعة  :وأما القصر 

وإذا تعني القصـر ، فـأمت   . اجلامع بالكوفة واحلاير  ، فإنه خمري ، واإلمتام أفضل 
وإن كان جاهال بالتقصري فال إعادة ، ولـو كـان   . كل حال عامدا ، أعاد على 

الوقت باقيا ، وإن كان ناسيا ، ال يعيد يف الوقت ، وال يقضي إن خرج الوقت ، 
وإذا دخل الوقت وهو حاضر ، مث سافر . ولو قصر املسافر اتفاقا صحت صالته 

، فحضـر   والوقت باق يقصر اعتبارا حبال األداء ، و لو دخل الوقت وهو مسافر
  . والوقت باق يتم اعتبارا حبال األداء  

ثالثني مرة سبحان اهللا واحلمد اهللا وال : أن يقول عقيب كل فريضة :  ويستحب 
وال يلزم املسافر متابعة احلاضر إذا أمت به . إله إال اهللا ، واهللا أكرب ، جربا للفريضة 

  .، بل يقتصر على فرضه ، ويسلم منفردا 
  : مسائل ف: وأما اللواحق 

فإن كان حبيث خيفى عليه اآلذان : إذا خرج إىل مسافة فمنعه مانع اعترب  :األولى 
وإن كان حبيث يسمعه ، أو بدا له عن السفر . ، قصر إذا مل يرجع عن نية السفر 

  . ويستوي يف ذلك املسافر يف الرب والبحر . ، أمت 
  . اع اآلذان أمت وإال قصر لو خرج إىل مسافة فردته الريح ، فإن بلغ مس :الثانية 
ة   إذا عزم على اإلقامة يف غري بلده عشرة أيام ، مث خـرج إىل مـا دون    :الثالث

   .املسافة ، فإن عزم العود واإلقامة ، أمت ذاهبا ويف البلد 
ة   من دخل يف صالة بنية القصر ، مث َعن له  اإلقامة وعزم على اإلقامـة   : الرابع

عشرا ، ودخل يف صالته ، فعن له السفر  وعـزم علـى   ولو نوى اإلقامة . أمت 
و لو جدد العزم على السفر  بعد الفـراغ مـن   . السـفر ، يرجع إىل التقصري 
  . صالته التمام  عاد إىل القصر 
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فإذا فاتت . االعتبار يف القضاء حبال فوات الصالة ، ال حبال وجوا  :الخامسة  

  . قصرا قضيت كذلك 
  .ذان وقصر ، فبدا له ، مل يعد صالته املسافة وخفي عليه األإذا نوى  :السادسة 
إذا دخل وقت نافلة الزوال فلـم يصل ، وسـافر ، اسـتحب لـه     :السابعة  

  .قضاؤها ، ولو يف السفر 
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  آتاب الصيام

   ولواحقه رآانه أ: والنظر يف 

   :أربعة :  وأرآانه
  األول
  :الصيام 



  ٩٥ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
ويكفي يف رمضان وغريه أن ينـوي صـيامه   . وهو الكف عن املفطرات مع النية 

  .متقربا إىل اهللا 
فلو زالت الشـمس فـات  . ولو نسيها ليال جددها ارا ، ما بينه وبني الزوال 

ولـو  . از تقدمي النية عليه ضان جبووخيتص رم. حملها ، واجبا كان الصيام أو ندبا 
وكذا  جيزي نية واحدة لصيام . عند دخوله فصام ، كانت النية األوىل كافية  اسه

ولو نوى غريه ، واجبا كـان أو  . وال يقع يف رمضان صيام غريه . الشـهر كله 
وال جيوز أن يردد نيتـه بـني الواجـب   . ندبا ، أجزأ عن رمضان دون ما نواه 

ولـو قصـد   . ل ال بد من قصد أحدمها تعيينا أو القربـة املطلقـة    والندب ، ب
. عن أحدمها  ئآخر يوم من شعبان مع الشك ، مل جيز) أي من رمضان(الوجوب

ولو صام على أنـه وإن  . ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان ، إذا انكشف إنه منه 
ولو أصبح . دة كان رمضان كان واجبا ، وإال كان مندوبا ، ال جيزي وعليه اإلعا

بنية اإلفطار مث بان أنه من رمضان ، جدد النية وأجزأ به ، فإن كان ذلـك بعـد   
  . الزوال أمسك وعليه القضاء 

  
  فروع ثالثة 

  . لو نوى اإلفطار يف يوم رمضان ، مث جدد قبل الزوال صح صيامه  :األول 
اني   النيـة ، كـان    لو عقد نية الصيام ، مث نوى اإلفطار ومل يفطر ، مث جدد :الث
  .صحيحا 
  . نية الصيب املميز صحيحة ، وصيامه شرعي  :الثالث 

  
  الثاني

   :ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد 



  ٩٦ ……شرائع اإلسالم …   السيد احمد الحسن
عن كل مأكول ، معتادا كان كاخلبز والفواكه ، أو غري : جيب اإلمساك  : األول 

معتاد كاحلصى والربد وعن كل مشروب ، ولو مل يكن معتادا ، كميـاه األنـوار   
ارة األشجار وعن اجلماع يف القبل  ، ويف دبر املرأة ، ويفسد صيام املـرأة  وعص

وعن الكذب على اهللا وعلى . ويفسد الصيام بعمل اللواط اخلبيث وبوطئ الدابة 
رسوله وعلى األئمة واملهديني  عليهم السالم ، و يفسد الصيام بـذلك ، وعـن   

أما إذا كان عمله يف اإلرمتاس  اإلرمتاس وحيرم ويفسد الصيام بفعله إذا كان للهو
أو أرمتس إلخراج شيء من املاء فال حيرم وصومه صحيح ، و إيصال الغبـار إىل  
 اًاحللق حرام ويفسد الصيام ، وعن التدخني فهو يفسد الصيام ال باعتباره غبـار 

  . وعن البقاء على اجلنابة عامدا حىت يطلع الفجر من غري ضرورة .  اًغليظ
ولو كان نوى الغسل . غري ناوٍ للغسل فطلع الفجر ، فسد الصيام ولو أجنب فنام 
ولو انتبه مث نام ناوياً للغسل ، فأصبح نائما  ، فسد صيامه وعليه . ، صح صيامه 

ولو احتلم بعـد نيـة   . ولو إستمىن أو ملس امرأة فأمىن ، فسد صيامه . قضاؤه 
. ة فأمىن ، أو استمع فأمىن وكذا لو نظر إىل امرأ. الصيام ارا ، مل يفسد صيامه 

واحلقنة باجلامد جائزة ، وباملائع حمرمة ، ويفسد ا الصـيام واحلقنـة بالعضـلة    
  .والوريد ال تفسد الصيام إال املغذي فإنه يفسد الصيام 

  : مسألتان 
ى   كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إمنا يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كـان   :األول

وكذا . و كان سهوا مل يفسد ، سواء كان الصيام واجبا أو ندبا ول. عاملا أو جاهال 
  . لو أكره على اإلفطار ، أو وجر يف حلقه  
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ة   ال بأس مبص اخلامت ، ومضغ الطعام للصـيب ، وزق الطـائر ، وذوق   :الثاني

ويستحب الســواك للصـالة بالرطـب    . املرق ، واالستنقاع يف املاء للرجال 
  . واليابس 

  
  :فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل :  انيالمقصد الث

ى   . األكل والشرب ، املعتاد وغريه : جتب مع القضاء الكفارة بأشياء هي  :األول
واجلماع حىت تغيب احلشفة يف قبل املرأة  أو دبرها وتعمد البقاء على اجلنابة حىت 

ـ   ال يطلع الفجر وكذا لو نام غري ناوٍ للغسل حىت طلع الفجر واالسـتمناء وإيص
  . الغبار إىل احللق والتدخني 

ة   ه بعد الزوال والنذر املعني ؤوقضا. ال جتب الكفارة إال يف صيام رمضان  :الثاني
وما عداه ال جتب فيه الكفارة ، مثل صـيام  . إذا وجب . ويف صيام االعتكاف  

  . الكفارات ، والنذر غري املعني واملندوب وإن فسد الصيام 
ع   فظن فساد صيامه ، فأفطر عامدا ، فسد صيامه وعليـه  من أكل ناسيا  :تفري
ولو وجر يف حلقه ، أو أكره إكراها يرتفـع معـه   . وال جتب الكفارة . القضاء 

  . ولو خوَف فأفطر ، وجب القضاء وال كفارة . االختيار ، مل يفسد صيامه 
ة   أو عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتـابعني ،  : الكفارة يف شهر رمضان  :الثالث

وجيب باإلفطار باحملرم ثـالث كفـارات ،   . إطعام ستني مسكينا ، خمريا يف ذلك 
  وباحمللل كفارة ، وإذا مل جيد الرقبة يدفع مثنها لإلمام 

ة   إذا أفطر زمانا نذر صيامه على التعيني ، كان عليه القضـاء وكفـارة   : الرابع
  . كربى خمرية 
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هديني عليهم السالم ، حرام علـى  الكذب على اهللا وعلى األئمة وامل :الخامسة 

  . الصائم وغريه ، وإن تأكد يف الصائم ، و جيب به قضاء و كفارة
  . اإلرمتاس املفسد للصيام ، جتب به كفارة و قضاء  :السادسة 
  . ال بأس باحلقنة باجلامد ، وحيرم باملائع وجيب به القضاء  :السابعة 
ة   انتبه مث نام كذلك ، مث انتبه ونام ثالثة من أجنب ونام ناوياً للغسل ، مث  :الثامن

  . ناوياً حىت طلع الفجر ، ال تلزمه الكفارة 
فعل املفطر قبل : جيب القضاء يف الصيام الواجب املتعني بتسعة أشياء  :التاسعة  

ن الفجر مل يطلع ، مع أواإلفطار إخالدا إىل من أخربه . مراعاة الفجر مع القدرة  
ون طالعا وترك العمل بقول املخرب بطلوعه ، واإلفطار لظنه القدرة على عرفانه ويك

كذبه وكذا اإلفطار تقليدا أن الليل دخل مث تبني فساد اخلرب واإلفطـار للظلمـة   
وتعمد القيء ، ولو ذرعـه مل   ، املومهة دخول الليل ، فلو غلب على ظنه مل يفطر

ون التمضمض به للطهارة ودخول املاء إىل احللق للتربد د. . يفطر واحلقنة باملائع 
  . ومعاودة اجلنب النوم ثانيا حىت يطلع الفجر ناويا للغسل . 

ومن نظر إىل من حيرم عليه نظرها بشهوة فأمىن ،  عليه القضاء ، ولو كانت حمللة 
  . مل جيب) الزوجة(

  
  : فروع 
لو متضمض متداويا ، أو طرح يف فمه خرزا ، أو غريه لغرض صحيح ،  :األول 
  . ولو فعل ذلك عبثا ، عليه القضاء . ىل حلقه ، مل يفسد صيامه فسبق إ

اني   ما خيرج من بقايا الغذاء من بني أسنانه ، حيرم ابتالعه للصـائم ، فـإن    :الث
  . ويف السهو ال شئ عليه . ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والكفارة 
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ة باملائع وصـب  يفسد الصيام ما يصل إىل اجلوف بغري احللق عدا احلقن :الثالث  

  . الدواء يف االحليل ال يفسد الصيام
ع   ال يفسد الصيام بابتالع النخامة والبصاق ، ولو كان عمـدا ، مـا مل    :الراب

وما يرتل من الفضالت من رأسه ، إذا استرسل وتعدى احللق ، . ينفصل عن الفم 
  . ولو تعمد ابتالعه  أفسد . من غري قصد ، مل يفسد الصيام 

  ما له طعم كالعلك يفسد الصيام ،  :الخامس 
إذا طلع الفجر ويف فيه طعام ، لفظه ، ولو ابتلعه فسد صيامه ، وعليه : السادس 

  . مع القضاء الكفارة 
املنفرد برؤية هالل شهر رمضان ، إذا أفطر وجـب عليـه القضـاء     :السابع  
  .والكفارة 

مقـدار إيقاعـه   جيوز اجلماع حىت يبقى لطلوع الفجـر ،   :المسألة العاشرة   
ولو فعـل  . ولو تيقن ضيق الوقت فواقع ، فسد صيامه وعليه الكفارة . والغسل 

ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع املراعاة مل يكن عليه شـئ ، وإن أمهلـه ، فعليـه    
  . القضاء 

ة عشرة    تتكرر الكفارة بتكرر املوجب ، إذا كان يف يومني من صـيام   :الحادي
كان يف يوم واحد ال تتكرر ،  سواء كان من جنس واحد وإن . يتعلق به الكفارة 

  . أو خمتلفا 
من فعل ما جيب به الكفارة ، مث سقط فرض الصيام ، بسـفر أو حـيض   : فرع 

  .وشبهه ال تسقط عنه الكفارة 
فـإن عـاد   : من أفطر يف شهر رمضان عاملا عامدا ، عزر مرة  :الثانية عشرة  
  . فإن عاد قتل . كذلك عزر ثانيا 
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ة عشرة   ا من وطئ زوجته يف شهر رمضان ، ومها صائمان ، مكرها هلا ،  :لثالث

فإن طاوعته فسـد صـيامهما ،   . كان عليه كفارة ، وال كفارة عليها وال قضاء 
و لو . وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ، ويعزران خبمسة وعشرين سوطا 

وال قضاء وعليه كفارة  اكره أجنبية أي اغتصبها فصيامها صحيح وال كفارة عليها
  . وقضاء ويقتل ويعذب يف قتله ويضرب بالسيف على وجهه 

ة عشرة    كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز عن صـيامهما ،   :الرابع
  . صام مثانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصيام أصال ، استغفر اهللا فهو كفارته 

من وجبت عليه الكفارة ، ال لو تربع متربع ، بالتكفري ، عن  :الخامسة عشرة 
جيوز إال أن يعطيه املال أو الطعام ويكفر هو عن نفسه وجيوز أن يكَفّر عن امليـت  

  . حىت بالصيام  
  

  :فيما يكره للصائم :  المقصد الثالث 
مبـا  : وهو تسعة أشياء ، مباشرة النساء ، تقبيال ، وملسا ، ومالعبة ، واالكتحال 

والسعوط مبا . لدم املضعف ودخول احلمام كذلك  أو مسك وإخراج ا. فيه صرب
وبل . . واالحتقان باجلامد . . ال يتعدى احللق وشم الرياحني ويتأكد يف النرجس 

  . وجلوس املرأة يف املاء . الثوب على اجلسد 
  
  الثالث

  
ولو نذر الصيام لـيال مل  . يف الزمان الذي يصح فيه الصيام وهو النهار دون الليل 

وال يصح صيام العيدين  ، ولو نذر صيامهما مل . كذا لو ضمه إىل النهار و. ينعقد 
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وال جيـب  . ولو نذر يوما معينا ، فاتفق أحد العيدين ، مل يصح صـيامه  . ينعقد 

  . وكذا البحث يف أيام التشريق ، ملن كان مبىن . قضاؤه وان كان األفضل قضاءه  
  

  الرابع
  

فال يصـح  ( صيام الكافر : فال يصح . ؤمن  من يصح الصيام منه ، هو العاقل امل
. . وال انون . ، وإن وجب عليه ) صيام الكافر بالرسول أو األئمة أو املهديني 

ويصح صيام الصـيب املَُميـز ،   . ويصح من املغمى عليه ،  إذا سبقت منه النية 
بالنية مـع   ولو مل يعقد صيامه. والنائم إذا سبقت منه النية ، ولو استمر إىل الليل 

وجوبه ، مث طلع الفجر عليه نائما ، واستمر حىت زالت الشمس ، فعليه القضـاء  
  . إال يف رمضان فتكفيه نية أول الشهر 

وال يصح صيام احلائض ، وال النفساء ، سواء حصل العذر قبـل الغـروب ، أو   
و ويصح من املستحاضة إذا فعلت ما جيب عليها من االغسال أ. انقطع بعد الفجر 

وال يصح الصيام الواجب من مسافر يلزمه التقصري ، إال ثالثة أيام يف بدل . الغسل
ومثانية عشر يوما يف بدل البدنة ، ملن أفاض من عرفات قبل الغـروب  (اهلدي ،  

ويصح صيام املســافر منـدوبا إال يف   . عامدا والنذر املشروط سفرا وحضرا 
  . رمضان 

  . ويصح كل ذلك ممن له حكم املقيم 
ولـو  . وال يصح من اجلنب ، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حىت يطلع الفجر  

استيقظ جنبا بعد الفجر ، مل ينعقد صيامه قضاء عن رمضان  ال ندبا ، وإن كان يف 
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رمضان فصيامه صحيح ، وكذا يف النذر املعني ، ويصح من املريض ما مل يستضـر  

  . به 
ى  : مسألتان   أو اإلنبات . . االحتالم : جيب معه العبادات البلوغ الذي  :األول

أو إمتام أربعة عشر سنة والدخول يف اخلامسة عشر  يف الرجال وتسع والدخول . 
  . يف العاشرة يف النساء 

ة   ميرن الصيب والصبية على الصيام قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع  :الثاني
  . الطاقة 

  النظر الثاني
:

  . واجب ، وندب ، ومكروه ، وحمظور  
  

  : ستة والواجب
. والنذر وما يف معناه ) حج التمتع ( والكفارات ودم املتعة . صيام شهر رمضان  

  . وقضاء الواجب . واالعتكاف على وجه 
  
  
  

  . عالمته ، وشروطه ، وأحكامه : القول في شهر رمضان والكالم في 
ا األول   فمن رآه وجب عليه الصيام ، ولو انفرد . اهلالل فيعلم الشهر برؤية  :أم

. وكذا يفطر لو انفرد ـالل شـوال   . فردت شهادته . وكذا لو شهد . برؤيته 
أن ميضي من شعبان ثالثون يومـا ، أو  : ومن مل يره ، ال جيب عليه الصيام ، إال 

انا فإن مل يتفق ذلك وشهد شاهدان ، تقبل شهادما، سواء ك. رؤي رؤية شائعة 
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وإذا رؤي يف البالد املتقاربة كالكوفـة وبغـداد ، وجـب    . من البلد أو خارجه 

الصيام على ساكنيهما أمجع ، وكذا املتباعدة كالعراق وخراسان وإذا ثبت رؤيـة  
اهلالل يف بلد ثبتت يف كل البالد اليت ال ختتلف عنه يف الوقت اكثر من ربع الليل 

. ة النساء ، وال يثبت بشهادة الواحـد  ويثبت بشهاد. والنهار أي ست ساعات 
وال برؤيته يـوم  . وال بغيبوبة اهلالل بعد الشفق . وال بالعد . وال اعتبار باجلدول 
  .وال بعد مخسة أيام من أول اهلالل يف املاضية ) بتطوقه(وال . الثالثني قبل الزوال 

لشـهر  صيام الثالثني من شـعبان بنية الندب ، فإن انكشف من ا:  ويستحب  
، جيزيه ، وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع  ألمارةولو صامه بنية رمضان . أجزأ 

وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثالثني مـن  . والعشرين من هالل رمضان قضاه 
ولو غمت شهور السنة ، عد  . وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثالثني . شعبان 

دة وذي احلجة ورجب وباقي الشهور بـني  شهر رمضان ثالثني ، وكذا ذي القع
  . ثالثني وتسع وعشرين 

ومن كان حبيث ال يعلم الشهر كاألسري واحملبوس ، صام شهرا تغليبا فإن اسـتمر  
وإن اتفق يف شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كـان قبلـه   . االشتباه  فهو برئ 

الشـمس ،  ووقت اإلفطار غـروب  . قضاه ووقت اإلمساك طلوع الفجر الثاين 
وحده سقوط القرص واألفضل االنتظار إىل ذهاب احلمرة من املشرق لالطمئنـان  

ويستحب تأخري اإلفطار حىت يصلي املغرب وخـري  . والتأكد من سقوط القرص 
الدعاء دعاء الصائم يف صالة املغرب قبل أن يفطر ، إال إن تنازعـه نفسـه ، أو   

  .يكون من يتوقعه لإلفطار 
   

  : وهي قسمان : روط يف الش :الثاني
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  . ما باعتباره جيب الصيام ، وهو سبعة  : األول
فال جيب على الصيب ، وال على انون ، إال أن يكمال ، : البلوغ ، وكمال العقل 

  . وكذا املغمى عليه . ولو كمال بعد طلوعه مل جيب. قبل طلوع الفجر 
وإن : وجب الصـيام  فإن برئ قبل الزوال ، ومل يتناول ، : والصحة من املرض 

  . كان تناول ، أو كان برؤه بعد الزوال ، أمسك استحبابا ، ولزمه القضاء 
فال جيب على املسافر ، وال يصح منه ، بل يلزمه القضـاء ،  : واإلقامة أو حكمها 

ولو صام مل جيزه مع العلم ، وجيزيه مع اجلهل ، ولو حضر بلده ، أو بلدا يعزم فيه 
ويف . كان حكمه حكم برئ املريض يف الوجـوب وعدمـه    اإلقامة عشرة أيام ،

واخللـو مـن احلـيض    . حكم اإلقامة كثرة السفر كاملكاري واملالح وشبههما 
  . فال جيب عليهما ، وال يصح منهما ، وعليهما القضاء : والنفاس 

البلوغ ، وكمال العقل . ما باعتباره جيب القضاء ، وهو ثالثة شروط :الثـاني 
  . ، واإلميان 

وكـذا  . فال جيب على الصيب القضاء ، إال اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره 
والكافر وإن وجب عليه ، لكن ال جيب القضاء إال مـا أدرك فجــره   . انون 
وعليه صيام مـا يســتقبله   . ولو أسلم يف أثناء اليوم أمسك استحبابا . مسلما 
  . وجوبا 
فاته شهر رمضان ، أو شئ منه ، لصـغر أو   من: ما يلحقه من األحكام  :الثالث 

  . وكذا إن فاته إلغماء : جنون أو كفر أصلي ، فال قضاء عليه 
. واحلـائض  . على املرتد ، سواء كان عن فطرة أو عـن كفـر  : وجيب القضاء 

  . وكل تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا مل يقم مقامه غريه. والنفساء 
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  . وز أن يفرق املواالة يف القضاء وجي: ويستحب 

  

  : وفي هذا الباب مسائل 
ى   من فاته شهر رمضان أو بعضه ملرض ، فإن مات يف مرضه مل يقض عنه  :األول

وإن استمر به املرض إىل رمضان آخر ، سقط عنه قضـاؤه ،  . وجوبا ، ويستحب
من الطعام ، وإن برئ بينهما ، )  كغم ٤/٣( وكفر عن كل يوم من السلف مبد 

وإن تركه اونا ، قضاه وكفر عن . لى القضاء ، قضاه وال كفارة وأخره عازما ع
  . كل يوم من السالف مبد من الطعام 

ة   أن يقضي ما فات امليت مـن صـيام   ) الولد األكرب ( جيب على الويل  :الثاني
سواء فات ملرض أو غريه ، وال يقضي الويل إال ما . واجب ، رمضان كان أو غريه

وأمهله ، إال ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضـي ولـو مـات    متكن امليت من قضائه 
ولو كان األكرب أنثى مل جيب عليهـا  . والويل هو أكرب أوالده الذكور . مسـافرا 

، ) حـىت اللحظـة  (ولو كان له وليان أو أولياء متسـاوون يف السـن   . القضاء 
ما ) ماال(و يقضي عن املرأة . ولو تربع بالقضاء بعض سقط. تسـاووا يف القضاء 

ويستحب لألبناء والبنات قضاء ما يف ذمة الوالدين وهو مـن  . فاا الولد األكرب 
  . الرب بالوالدين بل هو خري الرب وإمهاله من العقوق احملرم 

ة   إذا مل يكن له ويل ، أو كان األكرب أنثى ، سقط القضاء ، ويتصدق عنه  :الثالث
ن ، صام الويل شـهرا ،  ان متتابعولو كان عليه شهرا. عن كل يوم مبد من تركته 

  . وتصدق من مال امليت عن شهر 
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ة   القاضي لشهر رمضان ، ال حيـرم عليه اإلفطار قبل الزوال ، لعـذر   :الرابع

وحيرم بعده ، وجيب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مسـاكني ، لكـل   . وغريه 
  . فإن مل ميكنه ، صام ثالثة أيام . مسكني مد من طعام 

إذا نسي غسل اجلنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كلـه ، فصـيامه    : الخامسة 
  .  صحيح ويقضي الصالة حسب 

إذا أصبح يوم الثالثني من شهر رمضان صائما ، وثبـت الرؤيـة يف    :السادسة 
  . وإن كان ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصالة . املاضية ، أفطر وصلى العيد 

  :  عشر وينقسم على أربعة أقسام القول في صيام الكفارات وهو إثنا
وهو كفارة قتل العمد ، فـإن خصـاهلا   . ما جيب فيه الصيام مع غريه : األول 

  . ويلحق بذلك ، من أفطر على حمرم ، يف شهر رمضان عامدا. الثالث جتب مجيعا 
اني   صيام كفارة قتـل  : وهو ستة . ما جيب الصيام فيه بعد العجز عن غريه  :الث

. وكفارة اليمني . . واإلفطار يف قضاء شهر رمضان بعد الزوال . هار والظ. اخلطأ 
ويلحق ـذه  . واإلفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ، و كفارة جزاء الصيد 

كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش املرأة وجهها و نتفها 
  . شعر رأسها 

صيام كفارة من : وهو مخسة . وبني غريه  ما يكون الصائم خمريا فيه بينه :الثالث  
واالعتكـاف  . وكفارة خلف النذر والعهد . أفطر يف يوم من شهر رمضان عامدا 

ويلحق بذلك كفارة جز املـرأة  . وكفارة حلق الرأس يف حال اإلحرام . الواجب 
  . شعر رأسها يف املصاب 

و كفارة الواطئ أمتـه  وه. ما جيب مرتبا على غريه خمريا بينه وبني غريه : الرابع 
صيام النذر ارد عن التتابع ، : وكل صيام يلزم فيه التتابع إال أربعة . احملرمة بإذنه
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والسبعة يف . وصيام جزاء الصيد . وصيام القضاء . وما يف معناه من ميني أو عهد 

وكل ما يشـترط فيه التتابع ، إذا أفطر يف أثنائه لعذر ، بىن عنـد  . بدل اهلدي 
من وجب عليه صـيام  : له ، وإن أفطر لغري عذر استأنف ، إال ثالثة مواضع زوا

شهرين متتابعني ، فصام شهرا ومن الثاين شيئا ولو يوما بىن ، ولو كان قبل ذلك ، 
  . استأنف 

ومن وجب عليه صيام شهر متتابع بنذر ، فصام مخسة عشر يوما مث أفطر ، مل يبطل 
ويف صيام ثالثة أيام عن اهلدي ، . ذلك استأنف صيامه وبىن عليه ، ولو كان قبل 

إن صام يوم التروية وعرفة ، مث أفطر يوم النحر ، جاز أن يبين بعد انقضاء أيـام  
وكذا لو فصل بني اليومني والثالـث  . ولو كان أقل من ذلك استأنف . التشريق 

 ويلحق به من وجب عليه صـيام شـهر ، يف  . بإفطار غري العيد ، استأنف أيضا 
وكل من وجب عليه صيام متتابع ، . كفارة قتل اخلطأ أو الظهار ، لكونه مملوكا 

ال يصوم : فمن وجب عليه شهران متتابعان . زمانا ال يسلم فيه  ئال جيوز أن يبتد
شعبان ، إال أن يصوم قبله ولو يوما وال شواالً مع يوم من ذي القعدة ويقتصـر  

  .ر وكذا احلكم يف ذي احلجة مع يوم من آخ
  
  : والندب من الصيام 
وقد خيتص وقتـا و  . كصيام أيام السنة ، فإنه جنة من النار : قد ال خيتص وقتا  
صيام ثالثة أيام من كل شهر ، أول مخيس منه ، وآخر مخيس منـه ، وأول  : منه

استحب له القضاء ، وجيوز تأخريها اختيارا  أخرهاومن . أربعاء من العشر الثاين 
وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم مبـد مـن   . الشتاء من الصيف إىل 

. وصيام أيام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلـامس عشـر   . طعام 
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ويوم دحو . ويوم مبعثه . وصيام يوم مولد النيب عليه السالم . وصيام يوم الغدير 

وصـيام  . وصيام يوم عرفة ملن مل يضعفه من الدعاء وحتقـق اهلـالل   . األرض 
وكل مجعة . وصيام يوم كل مخيـس . ويوم املباهلة. عاشـوراء على وجه احلزن 

ويستحب اإلمساك تأديبـا  . وصيام شعبان . وصيام رجب . وأول ذي احلجة . 
املسافر إذا قدم أهله ، أو بلدا يعـزم فيـه   : وإن مل يكن صياما يف سبعة مواطن 

. وكذا املريض إذا برئ . ، وقد أفطر  اإلقامة عشرا فما زاد ، بعد الزوال أو قبله
. والكـافر إذا أســلم   . ومتسك احلائض والنفساء إذا طهرتا يف أثناء النـهار  

وال جيب صيام النافلـة  . وكذا املغمى عليه . وانون إذا أفاق . والصيب إذا بلغ 
  .بعد  الزوال : ويكره . بالدخول فيه ، وله اإلفطار أي وقت شاء 

  
  : أربعة والمكروهات 
صيام عرفة ملن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك يف اهلالل وصيام النافلة يف السفر  

. وصيام الضيف نافلة من غري أذن مضـيفه  . ، عدا ثالثة أيام يف املدينة للحاجة 
  .وكذا يكره صيام الولد من غري إذن والده ، والصيام ندبا ملن دعي إىل طعام   

  
  :  ، تسعة والمحظورات 
وصيام يوم الثالثني من شعبان بنيـة  . وأيام التشريق ملن كان مبىن . يام العيدين ص

وصيام الوصال ، وهو أن ينوي . وصيام الصمت . وصيام نذر املعصية . الفرض 
. وصيام املرأة ندبا بغري إذن زوجها أو مع يه هلـا  . صيام يومني مع ليلة بينهما 

  . ، عدا ما استثين وصيام الواجب سفرا . وكذا اململوك 
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  : النظر الثالث 

  في اللواحق
  : وفيه مسائل 

ويبين يف . املرض الذي جيب معه اإلفطار ، ما خياف به الزيادة ، بالصيام  :األولى 
ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه ، المارة كقول الطبيب العارف ، ولو صام 

  . مع حتقق الضرر متكلفا ، قضاه 
ة  ا فر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر ، وجب ، ولو صام عاملا بوجوبه املسا :لثاني

  . وإن كان جاهال مل يقض . قضاه 
و يكفـي  . الشرائط املعتربة يف قصر الصالة ، معتربة يف قصر الصـيام   :الثالثة 

  . وكل سفر جيب قصر الصالة فيه ، جيب قصر الصيام . خروجه قبل الزوال 
ة   وهم الذين سفرهم . م الصالة سفرا ، يلزمهم الصيام الذين يلزمهم إمتا :الرابع

  . أكثر من حضرهم 
فلو أفطر قبل ذلـك ،  . ال يفطر املسافر حىت خيفى عليه آذان مصره  :الخامسة 

  . كان عليه مع القضاء الكفارة 
ويتصدقون عـن  . اهلم والكبرية وذو العطاش ، يفطرون يف رمضان  :السادسة  

و إن عجـز  . إن أمكن القضاء ، وجب وإال سـقط   مث. كل يوم مبد من طعام 
  . الشيخ والشيخة ، سقط التكفري ، كما يسقط الصيام 

احلامل املقرب ، واملرضع القليلة اللنب ، جيوز هلما اإلفطار يف رمضان ، .  السابعة
  . وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم مبد من طعام 

ة   ن كان نوى الصيام فال قضـاء  من نام يف رمضان واسـتمر نومه ، فإ :الثامن
وانون واملغمى عليه ، ال جيب علـى أحـدمها   . عليه ، وإن مل ينو فعليه القضاء 
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القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض أيام ، وسواء سبقت منهما النيـة أو مل  

  . تسبق ، وسواء عوجل مبا يفطر أو مل يعاجل
يكره له التملي من الطعـام ،   من يسوغ له اإلفطار يف شهر رمضان ، :التاسعة 
  . وكذا اجلماع . والشراب 
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  آتاب االعتكاف
  

  . فيه ويف أقسامه وأحكامه : والكالم 
  . وال يصح إال من مكلف مؤمن . هو اللبث املتطاول للعبادة : االعتكاف 

  :رائطه ستة وش
مث إن كان منذورا نواه واجبا ، وإن كـان  . وجيب فيه نية القربة : النية  :األول 

  . وإذا مضى له يومان وجب الثالث . مندوبا نوى الندب 
فال يصح إال يف زمان يصح فيه الصيام ممن يصح منـه ، فـإن   : الصيام  :الثاني 

  .ائض والنفساء اعتكف يف العيدين ، مل يصح ، وكذا لو اعتكفت احل
  . واملسافر يصح اعتكافه  

ال يصح االعتكاف إال ثالثة أيام ، فمن نذر اعتكافا مطلقا ، وجب أن  :الثالث  
وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف ، اعتكف ثالثة ليصـح  . يأيت بثالثة 
، ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان باخليار يف املضي فيه ويف الرجـوع  . ذلك اليوم 

وكذا لو اعتكف ثالثا مث اعتكف يومني بعدها . فإن اعتكف يومني وجب الثالث 
ولو . ولو دخل يف االعتكاف قبل العيد بيوم أو يومني مل يصح . ، وجب السادس 

وال جيب التوايل فيما نـذره مـن   . نذر اعتكاف ثالثة من دون لياليها ، ال يصح 
الثة ثالثة فمـا زاد ، إال أن يشـترط   الزيادة على الثالثة ، بل البد أن يعتكف ث

  . التتابع لفظا أو معىن 
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ع   مسـجد مكـة ،   : املكان فال يصح إال يف مسجد من املساجد األربعة : الراب

ومسجد النيب صلى اهللا عليه وآله ومسجد اجلامع بالكوفة ، ومسجد البصرة ، أو 
  . مسجد صلى فيه نيب أو وصي مجاعة  

ويستوي يف ذلـك الرجـل   . نيب أو وصي مجاعة  كل مسجد مجع فيه: وضابطه 
  .واملرأة 

وإذا أذن من لـه  . كاملوىل لعبده والزوج لزوجته : أذن من له والية  : الخامس 
والية ، كان له املنع قبل الشروع وبعده ، ما مل ميض يومان ، أو يكونا واجبا بنذر 

  . وشبهه 
  : فرعان 
له االعتكاف يف أيامه ، وإن مل يأذن لـه   اململوك إذا هاياه  مواله ، جاز :األول 
  . مواله 

اني   إذا أعتق يف أثناء االعتكاف ، مل يلزمه املضي فيه ، إال أن يكون شـرع  : الث
  . فيه بإذن املوىل  

فلو خرج لغري األسباب املبيحة ، بطـل  : استدامة اللبث يف املسجد  :السادس  
وإن . ثة أيام ، بطل االعتكـاف  فإن مل ميض ثال. اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها 

ولو نذر اعتكاف أيام معينة ، مث خرج قبل . مضت فهي صحيحة إىل حني خروجه 
وجيوز اخلروج لألمور الضرورية . إكماهلا يبطل اجلميع إن شرط التتابع ، ويستأنف

كقضاء احلاجة ، واالغتسال ، وشهادة اجلنازة ، وعيادة املريض ، وتشييع املؤمن  . 
اجللوس ، وال املشـي  : وإذا خرج لشيء من ذلك مل جيز له . مة الشهادة ، وإقا

ولو . حتت الظالل ، وال الصالة خارج املسجد إال مبكة ، فإنه يصلي ا أين شاء 
  .خرج من املسجد ساهيا مل يبطل اعتكافه 
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  : فروع  

إذا نذر اعتكاف شهر معني ومل يشترط التتابع ، فاعتكف بعضا وأخـل   :األول 
  . بالباقي ، صح ما فعل وقضى ما أمهل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف 

اني   إذا نذر اعتكاف شهر معني ، ومل يعلم به حـىت خـرج  ، كـاحملبوس     :الث
  . والناسي ، قضاه 

إذا نذر اعتكاف أربعة أيام ، فأخل بيوم ، قضاه ، لكن يفتقر أن يضـم  : الثالث  
  . ه إليه يومني آخرين ، ليصح اإلتيان ب

ع   إذا نذر اعتكاف يوم ال أزيد مل ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاين قدوم زيد  :الراب
  . صح ، ويضيف إليه آخرين 

  
  :وأما أقسامه 

  .واجب وندب : فإنه ينقسم إلى 
  .واملندوب ما تربع به : فالواجب ما وجب بنذر وشبهه  
  .جيب بالشروع :  فاألول 
ولو شـرط يف  . ميضي يومان ، فيجب الثالث  ال جيب املضي فيه حىت:  والثاني 

ولـو مل  . حال نذره الرجوع إذا شاء ، كان له ذلك أي وقت شاء ، وال قضـاء  
  . يشترط ، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه 

  :فقسمان : وأما أحكامه 
  :إمنا حيرم على املعتكف ستة  :األول 

ء املين ، والبيع والشـراء ،  النساء ملسا وتقبيال ومجاعا ، وشم الطيب ، واستدعا 
وال حيرم عليه لبس املخيط ، وال إزالة الشعر ، وال أكل الصـيد ، وال  . واملماراة 
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وكـل مـا   . وجيوز له النظر يف أمور معاشه ، واخلوض يف املباح . عقد النكاح 

ومن مـات قبـل   . ذكرناه من احملرمات عليه ارا ، حيرم عليه ليال عدا اإلفطار 
  . جيب على الويل  القيام به : عتكاف الواجبانقضاء اال

  : فيما يفسده وفيه مسائل  القسم الثاني
كل ما يفسد الصيام يفسد االعتكاف ، كاجلماع واألكـل والشـرب    :ألولى ا

فمىت أفطر يف اليوم األول والثاين ، مل جيب به كفارة إال أن يكـون  . واالستمناء 
وجيب كفارة واحدة إن جامع ليال . لكفارة وإن أفطر يف الثالث ، وجب ا. واجبا 

  . ولو كان فيه  لزمه كفارتان . وكذا لو جامع ارا يف غري رمضان . 
  . االرتداد موجب للخروج من املسجد ، ويبطل االعتكاف  :الثانية 
ة   إذا أكره امرأته على اجلماع ، ومها معتكفان ارا يف شهر رمضـان ،   :الثالث

  . لزمه كفارتان 
ة  ال إذا طلقت املعتكفة رجعية ، خرجت إىل مرتهلا ، مث قضت واجبـا إن   :رابع

  . كان واجبا ، أو مضى يومان ، وإال ندبا 
  . إذا باع أو اشترى ، يأمث وال يبطل  :الخامسة 
 . إذا اعتكف ثالثة متفرقة ال يصح   :السادسة 
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  الفهرست
  

    ٣------------------------------هذا الكتاب  
   ٥ ----------------------------كتاب الطهارة 
  ٧ ----------------------في المياه : الركن األول 

    ٧  ----------------------------الماء المطلق 
  ١٠ ---------------------------الماء المضاف 

  ١٠-----------------------------في االسئار  
  ١١ ---------------رة المائية في الطها: الركن الثاني 

   ١١ ------------------------------الوضوء  
  ١١  -------------------------في أحكام الخلوة 

  ١٣-------------------------في كيفية الوضوء 
  ١٦---------------------------وسنن الوضوء 

  ١٦ ------------------------في أحكام الوضوء  
  ١٧  ------------------والمندوب في الغسل  الواجب

   ١٧ -----------------------------في الجنابة 
  ١٩ --------------------الفصل الثاني في الحيض  

  ٢٢ ------------------الفصل الثالث في اإلستحاضة 
  ٢٤ --------------------الفصل الرابع في النفاس  

  ٢٥ ---------------وات الفصل الخامس في أحكام األم
  ٢٩--------------------وفي الدفن فروض وسنن  

  ٣١ ------------------------االغسال المسنونة  
  ٣٢----------------الركن الثالث في الطهارة الترابية 

  ٣٥ --------------الركن الرابع في النجاسات وأحكامها
  ٣٦ --------------------القول في احكام النجاسات 

  ٣٨ --------------------------القول في اآلنية 
  ٣٩  ---------------------------كتاب الصالة 
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   ٤١ -----------------في سبع مقدمات : الركن األول 

  ٤١ --------في إعداد الصالة والمفروض : المقدمة األولى 
  ٤٢  -----------------في المواقيت : المقدمة الثانية 

  ٤٥ -------------------في القبلة  : مقدمة الثالثة ال
  ٤٧ ---------------في لباس المصلي : المقدمة الرابعة 

  ٤٩ ---------------في مكان المصلي :المقدمة الخامسة 
  ٥٠ --------------في ما يسجد عليه  :المقدمة السادسة 
  ٥١ ---------------في األذان واإلقامة :المقدمة السابعة 

  ٥٣-----------------في أفعال الصالة   :الركن الثاني 
  ٥٧  ----------------------------مسائل سبع  

  ٥٩ -----------------------وواجبات السجود ستة 
  ٦١ ---------------فخمسة  : وأما المسنون في الصالة 

  ٦٢ -----------------------قواطع الصالة : خاتمة 
  ٦٣ -----------------في بقية الصلوات  :ث الركن الثال

  ٦٣------------------- الفصل األول في صالة الجمعة
  ٦٧  -----------------في صالة العيدين :الفصل الثاني 
   ٦٩ -----------------في صالة الكسوف :الفصل الثالث 
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