


 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 .
ً
 والحمد هلل، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما

الشيعي   للعالم  أصله  في  يعود  الحسن  أحمد  للسيد  اإلسالم"  "شرائع  كتاب 

حمد الحسن بإصالح ما اشتبه على  أاملعروف باملحقق الحلي رحمه هللا، وقد قام السيد  

 وإضافة  
ً
 وحذفا

ً
 وتعديال

ً
وإحكام مواضع االحتمال  صاحبه من أحكام شرعية تصحيحا

اقعي  مع  وغير ذلك بما يتطابق  ائل  والتردد وتعدد األقوال في الكثير من املس حكم هللا الو

 املراد واملرض ي عنده سبحانه وتعالى.

  ةونشر كما يقال، كانت عبارة الكتاب في كثير من األحيان مطوي    وملا كان للكالم طي  

إلى البي  يشوبها ش يء من اإلجمال و  وهي بطبيعة الحال خاصية    ؛والتفصيل  ان والحاجة 

ويكون    "الشرائع " ولكي تعم الفائدة من كتاب    جميع كتب الفقه.تكاد تكون منتشرة في  

 
ً
املؤمنة    مرجعا و لألسر  االستقامة  تنشد  األ التي  الشرعية معرفة  مستوى    حكام  على 

واملعامالت    ،العبادات 
ً
الدينية  ألساتذةفائدته  شمول  عن    فضال العلوم  كان    ،وطالب 

 . اإلسالم""شرح شرائع  : املوسوم بـ  كتاب هذا ال

ن الجزء األول شرح كتب الكتاب مؤلف من ثالثة أجزاء؛   الطهارة والصالة "  :تضم 

واالعتكاف كتب" والصيام  الثاني شرح  الجزء  تكفل  في حين  والحج "  : ،  والخمس    الزكاة 

النكاح  "  : ، بينما كانت حصة الجزء الثالث شرح كتب"مر باملعروف والنهي عن املنكرواأل 

 . "يالءالظهار واإل باراة و والخلع واملوالطالق 

  
 
إن الشروح  ثم  كتب  تأليف  في  تعتمد  أاملعروف  ؛  أساسيتين  طريقتين  ىحدإ نها 

 أ األولى: الشرح املقطعي، بمعنى 
ً
ثم يقوم  املشروح ن متن الكتاب م ن يأخذ الشارح مقطعا

 أالثانية: الشرح املزجي، بمعنى و   .وبيان املقصود منه بشرحه 
 
مزج عبارة الشارح بعبارة  ن ت

في هكذا    -  يضاح املراد منها، وعادة ما يتم حصر عبارة املاتنإاملاتن وتسهم بتفكيكها و 

 أ زين ليفهم القارئ بقوسين ممي   -حالة 
 
  ن

ً
 عنهما هو من كالم الشارح.  كل ما كان خارجا



 أال شك 
 
،  لست بصدد التفصيل فيها اآلن   إيجابيات وسلبياتلكل من الطريقتين    ن

غفل  أ ن كنت لم إو للشرح  لكني اخترت بالنهاية طريقة الشرح املزجي كصفة عامة وغالبة 

   .للضرورة امللحة طريقة الشرح املقطعي في بعض األحيان 

علهذا    
ً
حريصا التاليين كنت  القوسين  استخدام  السيد     )     :لى  عبارة  لحصر   )

في   ،  مبأجزائه الثالثة، ولم أستعملهالكتاب  كل  أحمد الحسن 
ً
في أي مورد آخر إطالقا ا 

 من الطبيعي أن يكون  و 
ً
  الشارح  كالمالقوسين من    الحصر بهذينعن    كل ما كان خارجا

،    .حسب عليهوي    بالتأكيد
ً
 النسخة اإللكترونية للكتاب تمتاز باأللوان أيضا

 
إضافة إلى أن

 فلون عبارة املتن "الشرائع" أخضر في كل األجزاء الثالثة. 

أنب   أن  أني  أود   :
ً
أيضا على  ألم  ه  األ قتصر  كتاب بيان  في  الواردة  الشرعية    حكام 

حمد الحسن  أ وضحها السيد  أحكام التي  األ   جميع فحسب، ولكن أضفت لها    "الشرائع "

لى  إاملعروفة بـ "األجوبة الفقهية" بأجزائها املتعددة؛ والسبب في ذلك يعود    موسوعتهفي  

 
ً
 أ، لذا قد يجد القارئ للشرح  البتالءل  أهمية تلك املسائل وكونها محال

 
   ن

ً
يحصل    توسعا

 
ً
إضافة    أحيانا والشرو وبيان  في  املسائل  عبارة  تلم  التي  ح  بعض  في  ،  "الشرائع "رد 

 اقتض ى التنويه. ف

وحل    ، في إنجاز هذا الشرحلي  ال يفوتني أن أشكر السيد أحمد الحسن على رعايته  

 . خالل مسيرة العملاعترضتني  التي   املبهماتالكثير من 

 ،
ً
وفقت في التقدم خطوة باتجاه تسهيل وتبسيط املسائل   ن أكون أل هللا  أسأختاما

املؤمنين؛  الفقهية    لعموم 
ً
عز    خصوصا الشروح  وقد  من    باألمثلةزت  كثير  في  العملية 

على   لأ مل  أاألحيان،  هللا  يكتب  األحبة  ن  من  لغيري  أو  فقهي  ي  كتاب  لكتابة  التوفيق 

الفقهية مبسط   واملصطلحات  التعقيد  من  فهمه  و   وخاٍل  املؤمنين  يسهل  عموم  على 

 واملؤمنات كما هي رغبته صلوات هللا عليه. 

 والحمد هلل رب العاملين. 
 عالء السالمد. 

 النجف االشرف 

 م   2021/  11/  1
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 األقذار. النجاسة و والخلو من والنزاهة هي: النظافة   -لغة  -الطهارة 

 (  
ً
شرعا في  لكن  تأثير  له  وجه  على  التيمم  أو  الغسل  أو  للوضوء  اسم  الطهارة: 

    ( استباحة الصالة
 
أن ي  بمعنى:  الذي  والتيمم  والغسل    الوضوء 

ً
عليه طهارة شرعا طلق 

الذي   نهو 
 
الصالةملكلف  ا   يتمك أداء  يبيح  دون    بعده  من  ال  كوضوء   ذلك  لهالذي 

الحائض أو تيممها للجلوس في مصالها وذكر هللا، فإنه ال يبيح لها الصالة بعده، وبالتالي 

.
ً
 بال نية القربة هلل وال قصد غسل مطلوب  وكذا من اغتسل    فهو ليس طهارة شرعا

ً
  شرعا

اغتسل   وإنما  ونحوها  والجمعة   فهو    ، فحسب  للنظافةكالجنابة 
ً
طهارة    أيضا ليس 

 ال  ؛ ألن املكلف شرعية
 
 الصالة بعده.  ن منيتمك

منها)  واحد  ) وكل  والتيمم  والغسل  الوضوء  أي:  وندب(  واجب  إلى:  أي:  ينقسم   )

 . مستحب

 : ( هوفالواجب من الوضوء) 

أي من األساس    -على املكلف باألصل   وجبتسواء  (  ما كان لصالة واجبة)  -1

  ، أو وجبت عليه بعارض كالنذر كالصلوات اليومية -
ً
 . مثال

  ( أو طواف واجب)  -2
ً
افا  و العمرة.للحج أ  سواء كان طو

 . سامل ( إن وجب( أي: حروف الكلمات ) أو ملس كتابة القرآن)  -3

  باعتبار  قوله: "إن وجب"    -
 
 في  م أن

ً
حد  نفسه،  س كتابة القرآن ليس بواجب شرعا

راد  ولكنه قد يجب بعارض كالنذر أو اليمين، أو إزالة نجاسة عن كلمة شريفة، أو غلط ي  

 س. عند إرادة امل  -والحال هذه  -تصحيحه، فإنه يجب الوضوء 



العالمات  وال تشمل الحركات و فقط،  املقصود بـ "كتابة القرآن" حروف الكلمات    -

   تحتها.والتشكيل املوجود فوق الحروف أو 

) و)  الوضوء  ) املندوب(  املستحب  أي:  عداه(  الثالثة  ما  األمور  عدا  ما  كل  أي:   )

الوضوء   يكون  لدخول  فيها  املتقدمة  أو  القرآن  لقراءة  كالوضوء   
ً
واجبا ال   

ً
مستحبا

 
ً
 . املساجد مثال

    : ( هووالواجب من الغسل) 

الثالثة)  -1 األمور  ألحد  كان  املتقدمة،  ما  لأي (  كان  ما  واجبة،  :  أو  صالة 

   س.إن وجب عليه امل   القرآنس كتابة م أو   طواف واجب،

 فال يتمكن من دخول املسجد    ،( أو لدخول املساجد)  -2
ً
نبا : لو كان ج 

ً
فمثال

   .إال بعد الغسل

لقراءة)  -3 ) أو  سور  فص  "  :سور   وهي (  العزائم(  وحم  السجدة،  لت،  ألم 

والعلق وجبا)   " والنجم،  املساجد  إن  دخول  أي:  العزائم(  إن    ، وقراءة 

    -أنه  وشبهه من عهد أو يمين، فلو  عليه بنذر  وجبا  
ً
نذر الدخول إلى    -مثال

أ معين  العزائم  مسجد  سور  قراءة  نذر   إحداها  و  أن  عليه  فيجب  أو 

 . عليه غسل واجبكان  يغتسل إن 

يجب)  -4 ) وقد  الغسل  يجب صومه(  يوم  من  الفجر  لطلوع  بقي  ك إذا  أيام ( 

ن  و  أ شهر رمضان   :    ( بقدر ما يغتسل الجنب)   هنذر صياميوم معي 
ً
لو فمثال

و   
ً
فجرا الخامسة  الساعة  في  الفجر  أذان  الذيكان  الوقت  يكفيه    مقدار 

للغسل خمس دقائق، فيجب عليه الغسل في الساعة الخامسة إال خمس  

   .  ، وال يصح صيامه إن لم يغتسلدقائق

  التقليل من الفرض املذكور، إذ اإلشارة إلى  ألجل  ربما   "قد"  مالحظة: التعبير بـ 
ً
قليال

 ما يترك املؤمن الغسل حتى بلوغ ذلك الوقت. 

 (  ولصوم املستحاضة إذا غمس دمها القطنة)  -5
 
املستحاضة إذا    بمعنى: أن

ث   لو  بحيث   
ً
قليال الدم  كان  فإن  بقطنة  حالها  تفحص  تصوم  أن  أرادت 



غسل   فال  فقط  القطنة  كان  ظاهر  وإن  غسل،  بال  صيامها  ويصح  عليها 

 بحيث غمس القطنة فيجب عليها الغسل ليصح صيامها. 
ً
 الدم كثيرا

) و)  الغسل  ) املندوب(  املستحب  أي:  عداه(  الخمسة  ما  املوارد  عدا  ما  كل  أي:   )

 مستحبالغسل فيها  يكون املتقدمة 
ً
  ا

ً
 .كغسل الجمعة والتوبة ونحوهاال واجبا

 :  ( هوالتيمموالواجب من ) 

فاقد للماء   إما ضاق وقتها وهو   ،( ما كان لصالة واجبة عند تضيق وقتها)  -1

 بحيث  
 
، ففي مثل هذه  و الغسل"الوضوء أرت عليه الطهارة املائية "تعذ

التيمم عليه  يجب  إ.  الحالة  لكن  املاء  وجود  مع  وقتها  ضاق  تطهر أو    ذا 

أ  يجب  و الغسل يكون  بالوضوء 
ً
التيمم هنا إذا كان  الوقت خرج، فأيضا

 يتمكن معه من إدراك الصالة قبل خروج وقتها. 

) وللجنب)  -2 الرجل  املسجدين(  أحد  أي:  في  واملسجد  املسجد  (  الحرام 

به)   النبوي  بمعنى:    ( ليخرج    لو  منهما، 
ً
أحدا  

 
في أن املسجدين   نام    أحد 

لكن  ،  منه وال يجوز له الجلوس والبقاء فيه  وأجنب فيجب عليه الخروج 

بتيمممنه  خروجه   إال  يكون  ارتكب    ،ال  قد  يكون  تيمم  بدون  خرج  ولو 

 يؤثم عليه. 
ً
 حراما

أ من  الخروج  جواز  عدم  إ مالحظة:  املسجدين  املرأة  حد  يشمل  ال  بتيمم  وإنما  ال 

 امرأة أتتها عادتها الشهرية وهي في أحد املسجدين، فهي  
 
يختص بالرجل الجنب، فلو أن

منه   الخروج  عليها  ويجب  فيه  والبقاء  الجلوس  لها  يجز  لم    وإن 
ً
عليها  فورا يجب  لكن ال 

 التيمم للخروج. 

( أي: كل ما عدا املوردين املتقدمين  ما عداه( أي: املستحب ) املندوب( التيمم ) و) 

 مستحب يكون التيمم فيه
ً
 ال واجبا

ً
 .  ا

، كما لو نذر أو عاهد هللا أو أقسم  ( من عهد ويمينوقد تجب الطهارة بنذر وشبهه ) 

 . باهلل على اإلتيان بالطهارة، ففي مثل هذه الحالة تكون الطهارة واجبة عليه



 يعتمد على أربعة أركان: ( أي: كتاب الطهارة ) وهذا الكتاب) 

 يه أطراف: ف

  املاء الطبيعي والعادي هو املاء املطلق: 
ً
 .الذي يعرفه الناس جميعا

  " ماء"أي: تقول عنه    ( من غير إضافة  وهو: كل ما يستحق إطالق اسم املاء عليه) 

 ن تضيف له شيال تحتاج أ و 
ً
بخالف    " ماء مطلق"آخر للتوضيح، وكل ماء هذا حاله فهو    ئا

 فأما إذا كان يحتاج إ
ً
ردت تعريفه ال  نت إن أ لى إضافة ش يء للتوضيح كماء الرمان مثال

، وبالتالي فهو  أي تقول: "ماء رمان"كلمة "رمان"  له  نما تضيف  " فقط وإماء"  :تقول عنه 

 . "ماء مضاف"

  مزيل للحدث والخبثي نفسه ) ( فطاهر( أي: املاء املطلق ) وكله) 
،  ر لغيره( أي: مطه 

ب  رفعه ال يكون إال  واملقصود 
 
إلى نية كالنوم وخروج الريح، فإن الحدث: ما يحتاج رفعه 

نية إلى  بحاجة  وكالهما  غسل  أو  في    .بوضوء  كالدم  نية  بال  يرتفع  ما  فهو  الخبث:  وأما 

 تطهيره و الث
 
 حتاج إلى نية. يمنه ال ب فإن

  
 
جهة التقسيم،  "االعتبار" و ينقسم عدة انقسامات باختالف    "املاء املطلق" ثم إن

  :
ً
"جار،  فمثال إلى:  ينقسم  وكذلك  الطعم،  جهة  من  مر"  مالح،  حلو،  "ماء  إلى:  ينقسم 

 محقون، ماء بئر" من جهة وقوع النجاسة فيه. ولهذا قال: 

 :  ثالثة أقسام ( إلى املطلق ) املاء أي:  (  وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم) 



ه  ي  مصدر الذي يجري على وجه األرض وله  أي: املاء    ( جار)  -1 كماء ،  باملياهمد 

أو الشط.   املتصالن بالنهر  القناة  الجاري  الساقية وماء  باملاء  في    -ويلحق 

 ماء األنابيب املمدود باملياه من خزانات املدينة.  -أيامنا هذه 

الراكد  أي:    ( ومحقون )  -2 اقف" املاء  يوال    "الو مصدر  باملياه،  مد  يوجد  ه 

   الخزان أو األواني.  كماء

 . ، وهو معروف( وماء بئر)  -3

ينجس)  • فال  الجاري:  بمالقاة  أما  األشياء  النجاسة  عين  (  مالقاة  عن   
ً
فضال

( أي:  "اللون، أو الطعم، أو الرائحة"استيالء النجاسة على أحد أوصافه  إال ب) املتنجسة  

مالقاة   إلى حكم  بالنسبة  هذا  فال.  وإال  ينجس  الثالثة  أوصافه  أحد  النجاسة  رت  غي  إن 

و  ينجس  فال   
ً
متنجسا  

ً
شيئا الجاري  املاء  القى  إذا  أما  النجاسة،  أحد    إننفس  رت  تغي 

 أوصافه الثالثة. 

كالدم   ذكرها  يأتي  التي  العشر  النجاسات  وهي  واضحة  النجاسة  عين  مالحظة: 

وأما    ،
ً
وقعت  فاملتنجس  مثال لو  وكمثال:  عينها،  وتزول  نجاسة  تصيبه  الذي  الش يء  هو 

قطرة دم على مقبض الباب وقمت بإزالة الدم بقطعة قماش، فهنا عين النجاسة زالت  

 .
ً
 لكن بقي املقبض متنجسا

    -بكثرة املاء الطاهر عليه  )   تنجس  املاء الجاري إذا (  ويطهر ) 
ً
( أي: بشكل  -متدافعا

 ،  (، فإذا زال تغيره طهرحتى يزول تغيرهمتقطع ) مستمر ال  
ً
  كلب في ساقية   ماتلو  :  فمثال

إلى  أحد    وأدى  رائحته"وصاف  األ تغير  طعمه،  املاء،  "لون  فإننا   الثالثة  تطهيره،  وأردنا 

زوال    وبمجرد نفتح عليه املاء الكثير من املصدر كالنهر أو األنبوب بشكل متدافع ومستمر  

أنه    التغير  مالحظة  مع  ماؤها،  متقطع  ال  يطهر  بشكل  عليها  املاء  فتح  يكون  أن  يصح 

ا  وهكذا، فهكذ  بحيث يصل إليها ماء قليل ثم نقطعه ثم نعود فنفتحه مرة ثانية  تدريجي و 

  تطهير. ير صحيحة في الطريقة غ 

املوجود في حياض  املاء  ( أي:  امماء الحم  ( أي: بحكم املاء الجاري ) ويلحق بحكمه) 

، ه باملياهد( أي: مصدر يم  إذا كان له مادةأحواض السباحة بنحو عام ) كذلك  ام و الحم  

كان   لو   الحوض  ماء  كما 
ً
أ  متصال يمد  بنهر  أنبوب  باملاء،  و  عين  ال فإنه  ه  بمالقاة  ينجس   



غي   إذا  إال  أالنجاسة  أحد  الثالثةرت  تطهير  وصافه  كطريقة  تنجس  لو  تطهيره  وطريقة   ،

 . التي تقدمت املاء الجاري 

:في الحكم املاء الجاري بويلحق 
ً
 أيضا

-  
ً
نزولهأوال املطر حال  الَبَرد"،  : ماء   = "الوفر  حالة صلبة فال يصدق  ؛ ألنه  دون 

 عليه عنوان املاء حال  
ً
 . كونه منجمدا

-  
ً
   في أيامنا هذه. : ماء األنابيب املتعارف عليه في البيوت ثانيا

من   جريانه  حال  في  وال  وقوعه  حال  في  ال  النجاسة  بمالقاة  ينجس  ال  املطر  فماء 

رت النجاسة أحد أوصافه الثالثة.   ميزاب وشبهه إال إذا غي 

    ،ماء األنابيبكذا  و 
ً
  -  ش يء طاهر   اختلط به  حتى وإنحكمه حكم املاء الجاري أيضا

  كالزنجار  
ً
ف  -مثال رائحته،  أو  لونه  ر 

تغي  إلى  ى  عليه  وأد  يصدق  دام  يكون  اسم  ما  "ماء" 

 لغيره وال ينجس بمالقاة النجاسة  
ً
 في نفسه ومطهرا

ً
حكمه حكم الجاري أي: يكون طاهرا

أ  رت  أإال إذا غي  الثالثة. نعم،حد  ى ذا  إ  وصافه    -عنه    "املاء"لى سلب اسم  إاالختالط    أد 

يسم   يعد  لم  ماء  أي:  يكون    -ى  ال  الجاري   حكمه فحينئٍذ  املاء  املاء    حكم  حكم  وال  بل 

 لغيره
ً
 أي ال يكون مطهرا

ً
 . املطلق عموما

 ويتم االستفادة  
ً
انات املياه التي توضع في أسطح البيوت غالبا فائدة: بالنسبة لخز 

وإنما    ،
ً
دائما الجاري  املاء  يكون حكمها حكم  ال   ،

ً
أيضا األنابيب  عبر  يعتمد  الحكم  منها 

 فأكثر فحكمه حكم الجاري، وإال فحكمه  ، فإن كان كر  الخز انعلى حجم املاء املتصل ب
ً
ا

رت أحد أوصافه الثالثة "اللون،  ينجس بمالقاة النجاسة    :أي  حكم املاء القليل  سواء غي 

   .الطعم، الرائحة" أو لم تغير

مازجه طاهر)  الجاري  ولو  املاء  مازج  أي:  في حكمه    -(      -وما 
ً
مثال كامللح  ش يء طاهر 

 أو رائحة رهفغي  ) 
ً
 أو طعما

ً
من غير ممازجة  (  من قبل نفسه( املاء الجاري ) أو تغير)   ،( لونا

لونه   اخضر   لو    كما 
ً
كونه) مثال عن  يخرج  ) لم  نفسه  في   

ً
طاهرا  ) 

ً
) مطهرا لغيره  دام  (  ما 

 عليه
ً
باقيا املاء  اسم  إ(،  إطالق  أد  أما  إ ى  ذا  اسم  املزج  له    "املاء"لى سلب  يبقى  عنه فال 

 لغيره
ً
 . حكم املاء املطلق أي ال يكون مطهرا



املحقون )  • أي:  وأما  ورااملاء  (  ليس  الذي  مصدر ؤ الراكد    ه 
ً
باملياهيمد  ا ففيه  ه   ،

 :  حالتان

الكر  ) األولى:   دون  منه  كان  من  فما  أقل  أي:   لتر   457( 
ً
بمالقاة  )   ا ينجس  فإنه 

غي  النجاسة سواء  أ(  أوصافه  رت  أحد  تغير الثالثة  لم  الكر  أ  .هاو  دون  املاء  القى  إذا  ما 

املتنجس  
 
فإن  ،

ً
متغير ينج    ال   متنجسا املتنجس  كون  حال  في  إال  املالقاة  عند  غيره   س 

ً
  ا

 .  بالنجاسة

، ( و) 
ً
يزول   حتى ( عليه فما زاد  يطهر بإلقاء كر  ) املاء دون الكر فإنه إذا تنجس عموما

عليه،    التغير  كر   إلقاء  تطهيره  في  فيكفي  وإال  أوصافه،  أحد  رت  غي  النجاسة  كانت  إن 

يصح أن  ال  و كله مرة واحدة  "الكر فما زاد"  يلقي املاء    : ( أيدفعةبشرط أن يكون اإللقاء ) 

اإللقاء   قليلة  يكون  املياه  كمية  فيه  تكون  متفرقة  دفعات  خالل  من  أو  تدريجي  بشكل 

   ."أقل من الكر"

ن  أ لى  إو ضخ ماء من النهر له باستمرار  أسالة  يصال ماء اإل إيمكن تطهيره بمالحظة:  

 ر. يزول التغي

 بإتمامه كر  ( املاء املحقون دون الكر ) وال يطهر) 
ً
: لو كان كمية املاء املحقون  ا

ً
( فمثال

 لتر   57فال يطهر بإضافة    ،لتر وتنجس  400
ً
نما البد من تطهيره بالنحو  وإمن املاء عليه،    ا

 .  الذي ذكرناه

منه) الثانية:  الحالة   كان  ) وما  املحقون  املاء  من  أي:  ينجسكر  (  ال   
ً
فصاعدا  

ً
(  ا

 ( املتنجس  أو  النجاسة  أوصافهبمالقاة  أحد  النجاسة  تغير  أن  يكون  الثالثة،  (  إال  أي: 

 حكمه حكم املاء الجاري.  

األول    التغير بإلقاء الكر  ل  إذا لم يز ( أي:  عليه فكر  يطهر بإلقاء كر  ( إذا تنجس ) و) 

ر ) بزواله  وال يطهر حتى يزول التغير.  وهكذا ) يقوم بإلقاء الكر  الثاني   من  ( أي: زوال التغي 

الرياح تزيل عنه  ) ،  ( أي: ضربها عليهنفسه، وال بتصفيق  وال بوقوع أجسام طاهرة فيه 

، التغير
ً
 .املذكور نما البد من تطهيره بالنحو وإ( كورق الشجر مثال



لتطهير  مالحظة:   الكر  توجد طريقة أخرى  القليل دون  من    فبدلتنجس،  إذا  املاء 

تح املاء من األنبوب عليه إن  يكفي فكما تقدم،  إلقاء كر عليه فما زاد حتى يزول التغير  

 فأكثر عند التطهير،  كر  باملياه  األنبوب    املصدر الذي يمد    كان
ً
القليل    وبالتالي يطهر املاءا

 .  يزول عنه التغيرو  ال يحمل أي صفة من صفات النجاسة  عندمااملتنجس 

إما    املساحة. ولذا فالكر  حجم  و بحسب  أ،  : إما بحسب اللترتحديدان  فيه(  والكر  ) 

كان"لتر  457")  ما  أو   ، ( وعاء  يمأل  أشبار  (  ثالثة  وعمقه  وعرضه  طوله  من  واحد  كل 

 
ً
 . لشخص مستوي الخلقة( بحسب شبر اليد العادية ونصفا

يصح  مالحظة:   تحديد  ال   
ً
الوزن"    "الكر"شرعا "أي  غرام  االختيار،  بالكيلو  مع 

االضطرار مع  تحسب  حينئٍذ  و   ،ويجوز  الكثافة  تعلم  لم  وإن  بالحجم،  الكتلة  تعادل 

 لتر  457 =كغم  457لتر، أي أن  1كيلو غرام يعادل   1يكون كل  :واحد، أي
ً
 . ا

جمع غدير: وهو  (  مياه الغدران)   حكم املاء املحقون ( أي:  الحكمويستوي في هذا  ) 

العمق،   قليل  الراكد  منها دون  ما  بمعنى:    ( واألواني )   جمع حوض(  والحياض) املاء  كان 

كر    الكر   كان  وما  باملالقاة،  أوصاففينجس  أحد  تغيرت  إذا  إال  ينجس  فال   
ً
فصاعدا  

ً
ه  ا

. الثالثة
ً
 ، وطريقة التطهير نفسها أيضا

 بشرطين: مالقاة النجاسة  :( أينه ينجس باملالقاةإوأما ماء البئر: ف)  •

  457أي: ماؤه أقل من  ( إذا كان ما فيه أقل من كر  )  -1
ً
   .لترا

من نداوة األرض، وعادة ما تكون قليلة املاء، ولذا    :أي  ( ه يأتيه بالرشحؤ وما)  -2

    .قليلة املاء  :أي  "بئر رشوح"يقال لها:  

( الذي يكون تحت سطح  ه يأتيه بالعين املتصلة بمادة املاء الجوفي ؤ أما إذا كان ما) 

 (  فما فوق فال ينجسؤ أو كان مااألرض، 
ً
أو  )   حينئٍذ (  ه كرا اللون  بتغير أحد أوصافه:  إال 

 الطعم أو الرائحة.  

 ينزح منه ماء  بحسب ما وقع فيه. ) ماء البئر إذا تنجس  :( أيوطريقة تطهيره



بين  في البئر، ينزح )   :( أيفيه  "أو ما في حجمها". من موت العصفور إلى الدجاجة  1

بحسب حجم الحيوان وحاله، والعقرب والحية والوزغ ينزح لها بين    "لتر  100  -  لتر   10"

 بحسب حجم الحيوان وحاله.  "لتر 70 -لتر  30"

أو الكلب  2 بحسب    " لتر  460  -  100"فيه: بين    " أو ما في حجمها" . من موت الشاة 

 حجم الحيوان وحاله. 

بحسب    " لتر  460  -  70". من الدم أو البول أو العذرة أو املني أو املسكر فيه: بين  3

ينزح   تفسخت  أو  سائلة  العذرة  كانت  فإذا  وحاله،  وقع  ما  كانت  "لتر  400"كثرة  وإذا   ،

 بعد إخراجها.  "لتر 100"جامدة ولم تتفسخ ينزح 

بحسب    "لتر  700  -  460"بين    :. من موت الحمار أو البقرة أو الجمل وشبهها فيه4

 حجم الحيوان وحاله. 

 . "لتر 700"ينزح ( فيه ) اإلنسان. من موت 5

 لكن ) فإن
ً
بقي في املاء لون أو طعم أو ريح من  ( نزح من ماء البئر القدر املحدد شرعا

يستمر بالنزح من  ( أي:  تفسخ الحيوان أو من دم أو بول أو خمر أو غيره نزح من البئر ماء

البئر  طرأتحتى  )   ماء  التي  والطعم  واللون  الريح  وتذهب  املاء  النجاسة  ينقى  أي:  من   )

 .موجودةحصلت بعد أن لم تكن 

 فروع ثالثة: ) 

أي: ال فرق بينهما    ( حكم كبيره( من ماء البئر ) األول: حكم صغير اإلنسان في النزح •

 " كما عرفنا. لتر 700"ينزح ملوت كل منهما ف  من هذه الجهة،

النزحالثاني: اختالف  )  • النجاسة موجب لتضاعف  لو  أجناس  إنسان  مات  ( كما 

فيه   وسقطت  البئر  وتفسخت،  عذرة  في   
ً
اإلنسان  "لتر  1100"  منه   ينزحفأيضا ملوت  ؛ 

تضاعف  ( جنس النجاسة ) إن تماثل( كذا ) و)   ."لتر  400" وللعذرة املتفسخة    "لتر  700"



 
ً
  700لتر" لكل واحد منهما "  1400"( كما لو مات في البئر شخصان فينزح منه  النزح أيضا

 لتر". 

•  ( 
 
أو تفسخ في البئر نزح جميع مائها،   "الكلب وما فوقه"ع الحيوان  الثالث: إذا تقط

في نزحها  : أي(  فإن تعذر نزحها لم تطهر إال بالتراوح   : أي  ( أو الضخ)   التناوب بين الرجال 

 من أول  ( أي: يكون  يوم إلى الليل)   ضخ املاء الطاهر على البئر 
ً
 كامال

ً
التناوب أو الضخ يوما

 وهذا هو األفضل حتى فيما دون الكلب. ) ، النهار الى الليل

والبالوعة البئر  بين  يكون  أن  ) ويستحب  الخالء  بيت  مخزن  أي:  (  أذرع  ةخمس( 

( أي: مستوى  إذا كانت األرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعةكمسافة تفصل بينهما ) 

  صلبة ( أي: لم تكن األرض  وإن لم يكن كذلك) ،  البالوعةقعر  البئر أعلى من مستوى  قعر  

أو مساٍو لها    أعمق وإنما كان  على من البالوعة  ، أو لم يكن مستوى البئر أ بل كانت رخوة

ي  ) .  ( أذرعفسبع )  إال أن يعلم وصول  )   ا( بمجرد قرب البالوعة منهحكم بنجاسة البئروال 

 . ( أي: البئرإليهاماء البالوعة 

 مالحظات:  

البالوعة،   ذكر  في  بمناسبة  تكون  التي  وباملجاري  بها  املرتبطة  األحكام  بعض  هذه 

 : البيوت أو في طرقات املدن

للبيت بالوعة واحدة تجتمع فيها كل املجاري القادمة من بيت    يجوز أن يكون  -1

  -الخالء واملطبخ والحمام، لكنه مكروه إن لم تمنع بقايا الطعام 
ً
  -بشبكة مثال

ارتفعت   البالوعة  إلى  الطعام  بقايا  عبور  منع  فلو  البالوعة،  إلى  املرور  من 

 الكراهة. 

مياه املجاري التي تفيض في طرقات بعض املدن عند نزول املطر تعتبر نجسة   -2

إذا   لكن  نجاسة،  عين  فيها  كانت  عليها  إن  النجاسة    -غلب  املطر    -أي  ماء 

تضرها   ال  طاهرة  كثيرة  مياه  تعتبر  عندها  أوصافها  وذهبت  فيه  واستهلكت 

 . غيرت أحد أوصافها الثالثة  ذاالنجاسة إال إ

برك املياه التي تتكون بين بعض البيوت عند نزول املطر،    لو أصابت نجاسة -3

تغيرت  ف ما  إال  البرك  هذه  من  ينجس  وال  مطهر  فهو  املطر  نزول  حال  في 



أوصافه بالنجاسة، أما بعد انقطاع نزول املطر فهذه البرك إما أن يكون فيها  

 فم
ً
 لحالها، فان كانت كرا

ً
ا زاد  ماء كثير أو قليل وعندها يحكم بنجاستها تبعا

الكر فيحكم   الثالثة، وإن كانت دون  تغيرت أحد األوصاف  إذا  فال تنجس إال 

 .بنجاستها

املاء)  بنجاسة  حكم  البئر    سواء(  وإذا  غيره  ماء  الطهارة  ) أو  في  استعماله  يجز  لم 

 
ً
في حال االختيار "أي حال وجود ماء غيره" أو االضطرار "أي ليس عنده ماء ( سواء  مطلقا

 وال في األكل وال في الشرب إال عند الضرورة.  ) ، غيره"

اإلناء النجس بالطاهر  ( عليه ) اشتبهلكن )   -أو الغسل  الوضوء    -( أراد الطهارة  ولو

( وإن لم يجد غير مائهما تيمم) ، أي: ال يستعمل أي منهما في الطهارة( وجب االمتناع منهما

 . و الغسلأبدل الوضوء 

 ( كماء الرمان أو البرتقال ) ما اعتصر من جسموهو كل  
ً
( كماء الورد أو مزج به مزجا

 ( أو املشروبات الصناعية وما شابه بحيث  الشاي  أي: ال يطلق  يسلبه إطالق االسمأو   )

   عليه اسم ماء.

 ( في نفسه ) طاهر( أي: املاء املضاف ) وهو) 
ً
 وال خبثا

ً
( أي: ال يصح  لكن ال يزيل حدثا

الو  في  واألواني  استعماله  الثياب  تطهير  في  استعماله  يصح  ال  وكذلك  الغسل،  أو  ضوء 

 بيان الفرق بين الحدث والخبث.  ، ونحو ذلك
ً
 وتقدم سابقا

إ بالنسبة  ي  مالحظة:  ما   لى 
 
معق من  للماء  أ ضاف  منزلية  مات  تنظيف  مواد    -و 

ماء  نه  أ  ال يتم التعامل معه على أساس  -ما شابه  و الشامبو  كالديتول والكلور والتايت و 

بحيث   املضافة  املادة  عليه  تغلب  حتى  "أي  مضاف  االسم  إطالق  عنه  يطلق  تسلب  ال 

 .  "، فإن كان كذلك اعتبر ماء مضاف وإال فيبقى له حكم املاء املطلقماءاسم عليه 

استعماله)  ) ويجوز  املضاف  املاء  أي:  الحدث  (  فيما عدا ذلك(  رفع  فيما عدا  أي: 

 والخبث  
ً
مثال والشرب  يجز  ) .  كاألكل  ولم  وكثيره،  قليله  نجس  النجاسة  القته  ومتى 



 مع مالحظة أ  (،استعماله في أكل وال شرب
 
 ال يطهر أ  املاء املضاف  ن

ً
 إال  بدا

ً
 ما دام مضافا

 لو أ وكمثال:  بتغيير حقيقته من ماء مضاف إلى ماء مطلق، 
 
املا  عصير برتقال تنجس فط  ن

لكن    هو  تطهيره،  يمكن  ال  برتقال  يبقى  إعصير  ال  بحيث  عليه  كثير  ماء  بسكب  قمنا  ذا 

 . حكم عليه بالطهارةفحينئٍذ ي   "ماء"لى يتحول إ نما  " وإماء برتقالاسمه "

  ( أي: طاهر املاء املضاف  ولو مزج طاهره) 
ً
باملطلق اعتبر في رفع  ) كماء الرمان مثال

إطالق االسم   به  فإن  عليهالحدث  به،  ماء  "أطلق عليه  (،  الحدث  رمان" فال يصح رفع 

 صح أن يتوضأ ويغتسل به. أي:  بال إضافة ش يء رفع به الحدث وإن أطلق عليه "ماء" 

الطهارة)  اآلنية  وتكره  في  بالشمس  أسخن  بأبماء  ماء  (  فيه  إناء  يضع  تحت  ن 

بماء أسخن بالنار في  ( كذا ) و) ،  سل بهتغ تسخينه بحرارتها ثم يتوضأ أو ي  الشمس ألجل 

  بماء أسخن بالنار  تغسيل امليتأي:   ( غسل األموات
ً
 . مكروه أيضا

األخباث)  غسل  في  املستعمل  ) واملاء  النجسة  األعيان  أي:  تغير  (  سواء  نجس 

ماء االستنجاء يتغير، عدا  لم  أو  و بالنجاسة  في    :هو(  النجاسة  به من  يتطهر  الذي  املاء 

 فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تالقيه نجاسة من خارج.  )  موضع البول والغائط

) و املاء  طاهر(  الوضوء  في  ) املستعمل  نفسه  في  الحدث    ( ومطهر(  رفع  في  لغيره 

يتوضأ  والخبث أن  إناء يمكنه  في  لو قام بجمع ماء وضوئه   :
ً
به، فمثال وكذا  ،  أو يغتسل 

( في طاهر)   أي: ماء الغسل   ( وما استعمل في رفع الحدث األكبر) ن يطهر به ثيابه.  يمكنه أ

الحدثو ) ،  نفسه يرفع  أي:  ال  أ(  الوضوء  في  استعماله  يصح  الغسل،  ال  يمكن    نعم و 

 . استعماله لرفع الخبث

 يباشره الحيوان بجسده. ، وليس مطلق ما املشروب بالفم هو بقايا السؤر: 

والناصبي  وهي )  والكافر  والخنزير  الكلب  سؤر  عدا  طاهرة  نجسة.كلها  فإنها   )  

 .( القرد والفيل ونحوهاسؤر واألفضل تجنب ) 



ف  لإلنسان  ظاهر   هسؤر وبالنسبة  لطهارة  فسؤره  هتابع  ظاهره  بطهارة  حكم  ي  فمن   ،

 . طاهر، ومن يحكم بنجاسته فسؤره نجس 

 تفريع:) 

 كان أو غيره" حكم بطهارة ظاهر أي إنسان ي  
ً
 إال إن كان:  "مسلما

  . أ
ً
 باهلل يدعي عدم وجوده، وليس ال أدريا

ً
( الالأدري: هو الذي يشك في  كافرا

 وجود هللا فال هو يثبت وجوده وال هو ينفيه، وظاهره طاهر.

 )  . ب
ً
ألنهم   ناصبيا لشيعتهم  أو  املهديين  أحد  أو  األئمة  ألحد   

ً
مبغضا

هللا  يشايعونهم خلفاء  أحد  شيعة  يبغض  من  أما  شخصية  (،  ملسائل 

 . وليس ألنهم يشايعون خليفة هللا فظاهره طاهر

 ) و) 
ً
 . ( حكم بطهارة ظاهره فسؤره طاهرمن ي  ( عموما

 مالحظات:  

إشكال   - ويرفضها، فال  في زمانه  الحق  عليه دعوة  طرح 
 
ت في سؤره وذبيحته  من 

وشيعتهم   واملهديين  لألئمة  العداء  ينصب  ال   
ً
مسلما كان  إن  بيده  يباشره  وما 

 . ألنهم يشايعونهم

حكم بطهارتهم المن يشك في أنه ناصبي أ -  .، ي 

ينصبون   - وال  هللا  وجود  ينكرون  ال  ن  مم  وغيرهم  والنصارى  لليهود  بالنسبة 

 كاملسلمين وبالتالي طهارة سؤرهمي  لخلفاء هللا العداء 
ً
 .حكم بطهارتهم ظاهرا

 :  ( من األسئاركرهوي  ) 

1-  ( 
 

الجال اإلنسانلسؤر  عذرة  أكل  اعتاد  الذي  الحيوان  أي:  توجد  (  وال   .

ل، وإنما املهم أنه 
 

يديم على أكل العذرة  فترة زمنية لتحديد الحيوان الجال

   . حتى ينبت عليها لحمه



إذا  أما    ،( وسؤر ما أكل الجيف إذا خال موضع املالقاة من عين النجاسة)  -2

   لم يخل  من النجاسة فينجس املاء وبالتالي يحرم سؤره.

  ها.تراعي أحكامتتجنب النجاسة وال ( أي: ال  والحائض التي ال تؤمن)  -3

 والفأرة والحية والعقرب والوزغ.  ( أي: الحمير ) وسؤر البغال والحمر)  -4

السائلة النفس  ذي  الحيوان  بموت  املاء  نفس  (  وينجس  ذي  "حيوان  ومعنى  فيه، 

كالشياه    أي  :سائلة" ذبحه  في عروق ويشخب عند  دمه  والطيور  يجري  واألبقار  والحمير 

نفس) ،  ونحوها ال  ما  ) دون  سائلة  ذبحه  (  له(  عند  ويسيح  عروق  في  يجري  ال  دمه  أي: 

 .  كالسمك والجراد ونحوها

ي  )  رى بالعين ) درك بالطرفوما ال  ورأى    لو وقع فيه (  من الدم ينجس املاء( أي: ال ي 

املاء   كحركة  جه  أثره   وتمو 
ً
ماء    كما،  مثال فيه  إناء  لديه  كان  دجاجة  و لو  بذبح  أحد  قام 

التي   قطرة الدمبعينه    لم يرَ   وإن  -هنا    -  فهو ،  ناءاملاء في اإل حركة فرأى   الدم بقربه وتطافر  

املاء،  أثرها أي رأى  لكنه رأى  لصغرها  في املاء  وقعت   حكم  مثل هذه الحالة    وفي حركة  ي 

 .ة املاءبنجاس

 .وستأتي -أي التيمم  -( في قبال الطهارة الترابية هي: وضوء، وغسلو 

 فصول: الوضوء وفي ) 

املوجبة   للوضوء  األحداث 
ً
واجبا الوضوء  تجعل  التي  أي  املكلف    :  من  حدثت  لو 

بالطهارةوأ ش يء مشروط  فعل  أ  راد   كالصالة 
ً
مثال الطواف  اقض  و  "نو بـ   

ً
أيضا ى  ، وتسم 

 الوضوء" أو "مبطالت الوضوء".

 :  أمور ( وهي ستة) 



  .من املوضع املعتاد( خروج البول )  -1

   . من املوضع املعتاد( الغائط( خروج ) و)  -2

 الريح من املوضع املعتاد.( خروج ) و)  -3

الدقيقةولو   األمعاء  من  الغائط  حتى  (  خرج  السفلى  املعدة  فتحة  من  تمتد  التي 

الغليظة األمعاء  وبين  بينها  يفصل  الذي  األعور  ي  )   الصمام  الوضوءنقضال  ومن )   ،( 

هي ( نقضي    الغليظة الغليظة:  واألمعاء  خالل    ،  من  بها  وتتصل  الدقيقة  األمعاء  يلي  ما 

   . أي املخرج ةالصمام األعوري وتنتهي بالفتحة الشرجي

املكلف معرفة األمعاء الدقيقة ليتحقق من خروج الغائط منها من  مالحظة: ال يهم  

من   خروجه  فقط  الناقض  وكان  للوضوء   
ً
ناقضا منها  خروجه  يكن  لم  أن  بعد  عدمه 

 . (1)  املوضع املعروفمن األمعاء الغليظة 

املعتاد)  املوضع  غير  في  املخرج  اتفق  من  (  ولو  الغائط  أو  البول  خروج  صار  أي: 

نتيجة   آخر   موضع 
ً
مثال لو  مرض  حالة  هكذا  مثل  ففي  غائط  ،  أو  بول  منه  من  خرج 

املعتاد   غير  الوضوءنقض) املوضع  ثم صار)   .(  جرح  من  الحدث  خرج  لو  خروج  وكذا   )

 الحدث من ذلك الجرح ) 
ً
  ،( معتادا

 
  فإن

ً
 .خروجه منه ينقض الوضوء أيضا

في املوضع   "صوندة"أنبوب أو  للمريض  في بعض الحاالت املرضية يوضع  مالحظة:  

اإلدرار،   لخروج  خرجاملعروف  ينمنه    فلو  وضو ت اإلدرار  أم  ؤ قض  بإرادته  كان  سواء  ه 

ش يء    .بدونها بخروج  لو شك  ينتقض وضو منه  أما  لديه    ه.ؤ فال  كان  لو  بوكذا  يعرف  ـ  ما 

يحكم   لكنه ال يجزم بذلك، فهنا في بطنه ويشك في انتقاض وضوئه بخروج ريح "الغازات"

  هؤ بالطهارة وال ينتقض وضو 
ً
 .أيضا

السمع والبصروالنوم الغالب على الحاستين )  -4 أي:  النوم    ، (  بمعنى غلبه 

يرى   ال  بقربهبحيث صار  هو  من  يسمع  يغلب  وال  لم  إذا  أما  على  ،  النوم 

  .فال ينقض الوضوءسمعه وبصره 

 

 الخارج مما دون املعدة ينقض الوضوء بقول مطلق كالشيخ الطوس ي رحمه هللا.  .1
 
 بخالف من قال بأن



 .  ( كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر( أي: النوم ) وفي معناه)  -5

التي تتلوث فيها ظاهر القطنة بالدم دون أن  وهي:  (  القليلة  االستحاضةو )  -6

 .تمتلئ 

   (.وال ينقض الطهارة مذي، وال وذي، وال ودي) 

وأما    . ذلك  ونحو   هاتقبيلو الزوجة  ماء رقيق لزج يخرج عقيب مالعبة  أما املذي: فهو  

املني واإلنزال الوذي: فهو   أبيض غليظ يخرج عقيب  هو  والودي:    .ماء يخرج عقيب  ماء 

عند املداعبة مع زوجها فال يبطل    املرأة  أما ما يخرج منهذا ما يتعلق بالرجل،    .البول 

إ إال  الغسل  عليها  يوجب  وال  رافقالوضوء  الشهوةن  شبق  أو  رعشة  عليها    ه  فيجب 

 . الغسل، وكذا يجب عليها الغسل إذا أمنت

  : ( أي ولو خرج من أحد السبيلين) خروج الدم  لطهارة  ال ينقض اكذلك  ( أي:  ال دمو ) 

 ( والغائط  البول  الثالثة  مخرج  الدماء  و "عدا  والنفاس    "االستحاضةالحيض 
 
فإن  )

   نقض الطهارة.خروجها ي  

 ) ( ي  وال) 
ً
فضالت التي تخرج من الصدر  ال( وهي:  قيء، وال نخامةنقض الطهارة أيضا

وما   حلق) ،  شابهبالتنحنح  وال  تقليم ظفر،  ر) ،  ( شعروال 
َ
ك
َ
ذ الرجل وال مس  آلة  وال  ) ،  ( 

ل وال دبر، وال ملس   ب 
 
السبيلينق النار، وال ما يخرج من  لو  (  امرأة، وال أكل ما مسته  كما 

غير  الغائط غير ملوثة بالغائط أو خرجت حصاة من مخرج البول    من مخرج نواة  خرجت  

الطهارة  الببلوثة  م تنقض  ال  فإنها  اقض) ول  النو من  ش يء  يخالطه  أن  أو  إال  كالبول   )

 . أو الريح  الغائط

 بأمالحظة: قال بعض فقهاء العامة 
 
 األمور املذكورة تنقض الطهارة. ن

 : تخلية البدن من البول والغائط. املقصودة هنا الخلوة

 ثالثة: وهي ) 



 األول: في كيفية التخلي 

ي ) ويجب فيه
 
 : وتحديد العورة(، ستر العورة( أي: التخل

ل  - والكفان  بالنسبة  الوجه  هو  األجانب  أمام  تظهره  أن  يجوز  فما  لمرأة: 

والقدمان. وما يجوز أن تظهره أمام الرجال املحارم هي القالدة وما فوقها، وما 

يجوز  تحتاج كشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه. وللزوج 

ه.  أن تظهر 
 
 جسدها كل

ف - للرجل:  ع بالنسبة  ستره  الرجل  على  املماثل  الواجب  هو    "الرجل" ن  واملرأة 

بين السرة والركبة. والواجب ستره على   القبل والدبر، ولكن األفضل ستر ما 

املرأة عن املرأة هو القبل والدبر، ولكن األفضل ستر الثديين وما تحتهما حتى  

 الركبتين. 

 وتستر املرأة عن الصبي املميز ما تستره عن املحارم. 

املمي   عمره  هو   ز: والصبي  من  السابعة  أتم     أو   الثامنة  في   كان   وربما  عادة،  الذي 

 إدراكه. وسعة الصبي حال بحسب بعدها أو   العاشرة  أو   التاسعة

بالنسبة   فإ أما  إلى عورة طفلهما،  األبوين  نظر  أن ال لى  إلى    املفروض  األبوان  ينظر 

أبنائهم   أصبح    -األطفال    -عورات  فإذا  شابه،  وما  التنظيف  من  الضرورة  بمقدار  إال 

بإمكان الطفل أن ينظف نفسه من الخبث ويغتسل ويرتدي ثيابه بنفسه دون الحاجة  

النتفاء  الطفل  عورة  إلى  النظر  األبوان  يتجنب  أن  يجب  عندها  األبوين  معونة  إلى 

 الضرورة. 

 ثناء التخلي." الواجب سترها أالعورةما تقدم يتضح أمر " وبمعرفة

 .  ( كلهستر البدن( عند التخلي ) ويستحب) 

( أي: حرمة استقبال القبلة  ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك) 

التخلي في  (، فالحكم فيهما واحد سواء أراد  الصحاري واألبنيةواستدبارها أثناء التخلي ) 



أ  مكشوفة  وأرض  ال بفي  و  صحراء  داخل  الخالء  االنحراف )   بنية.واأل   دور يوت  في    ويجب 

ذلك على  بني  قد   موضع 
ً
استدبارا أو   

ً
استقباال كان  سواء  القبلة  على  بني  أي:  يجب  ف ،  ( 

  ينحرف في جلسته للتخلي    أن   -والحال هذه    -عليه  
ً
 أو مستدبرا

ً
بحيث ال يكون مستقبال

 فال يجب على الكبير حرفه، لكن يستحب له ذلك. القبلة
ً
 . وفي حال كون املتخلي طفال

القبلة،   البناء مستقبل أو مستدبر  في  هذا في حال العلم بكون  أما في حالة الشك 

الخالء بيت  عن    ،بناء  البحث  املؤمن  على  ليتجنب  فيجب  التخلي  قبل  القبلة  اتجاه 

 الحرام. 

 (الثاني: في االستنجاء) 

  االستنجاء: هو غسل موضع البول أو الغائط باملاء من النجاسة.

في   الشك  نجاسة، وفي صورة  عين  لم يصاحبه  ما  أنه طاهر  ماء االستنجاء  وحكم 

 .
ً
 املصاحبة يحكم بطهارته أيضا

وال  ويجب  )  باملاء،  البول  موضع  غيرهغسل  ) يجزي  الغسل  غير  أي:  القدرة(  (  مع 

  كما لو كان  "أي االضطرار"  أما في صورة عدم القدرة  ،  على غسله باملاء
ً
يضر به  و مريضا

يوجد   ال  أو  بهمعه  املاء،  يتطهر  هذه    -  فيمكنه  ،ماء  كأن    -والحال  املاء  غير  استعمال 

   ينشف موضع البول بحجر أو قماش
ً
يجب عليه تطهير املوضع ، مع االلتفات إلى أنه  مثال

 باملاء بعد ارتفاع العذر. 

أقل ما يجزي )   (؛ األولى إلزالة عين  غسله مرتين ( لغسل موضع البول باملاء هو ) و

هذا إن كان التطهير بماء قليل، وإذا كان بماء جاري فيكفي    النجاسة، والثانية للتطهير. 

 النجاسة. أن يجري املاء على املوضع بعد زوال عين  

مرتين   بالغسل  يقصد  ال  مرة  أمالحظة:  السكب  إعادة  ثم  املاء  سكب  يقطع  ن 

سكب  ب يستمر  أراد شخص تطهير مجرى البول فيكفي أن  إذا  وكمثال للتوضيح:  أخرى،  

  خرى ثم السكب مرة أ  املاء بعد زوال عين النجاسة وال داعي للقطع 
ً
، سواء كان املاء جاريا

 يسكب من إناء
ً
 .أم قليال



(  غسل مخرج الغائط باملاء حتى يزول العين( أما تطهير موضع الغائط فيجب ) و) 

( بمعنى: أن الطهارة تحصل  وال اعتبار بالرائحة) ،  ( أي: اللون واألثرأي: عين النجاسة ) 

 . فيما لو زالت عين النجاسة ولونها وإن كانت الرائحة باقية

 تطهيره ) ( في  املخرج لم يجز( الغائط ) وإذا تعدى) 
ً
(  إال املاء، وإذا لم يتعد كان مخيرا

 ( تطهيره  والجمع في  أفضل،  واملاء  واألحجار،  املاء  ) بين  واملاء  األحجار  بين  في  أكمل(   )

 .  الطهارةتحصيل  

) إ(  و)  فـ  باألحجار  التطهر  اختار  إمرار كل  ذا  ال يجزي أقل من ثالثة أحجار. ويجب 

.  ( أي: اللون ويكفي معه إزالة العين دون األثر) ،  ( أي: املخرجحجر على موضع النجاسة

،  فالبد من الزيادة حتى ينقى( أحجار ) بالثالثةمن عين النجاسة ) املوضع  (  وإذا لم ينَق ) 

 و حجرين ) حجر واحد أ  بإمرار املوضع  ( أي: نقى  ولو نقي بدونها
ً
يجب  ( أي:  أكملها وجوبا

ثالثة  عليه   يكملها  حتى  الثالث  الحجر  وإنامرار  باألقل    أحجار  يكفي  ) .  منهانقى  وال 

 استعمال الحجر الواحد من ثالث جهات، وال يستعمل الحجر املستعمل
ً
،  ( للتطهر سابقا

النجسة)  األعيان  يابسةوال  كانت  الروث) ،  ( ولو  العظم، وال  أي:  وال  الحيوان  (  مخلفات 

(  يزلق عن النجاسة  ليوال صق) ،  املأكول الش يء  ( أي:  وال املطعوم) ،  مأكول اللحم كالبقر

كاملرمر   وأملس  رقيق   والزجاج  أي: 
ً
للتطهر    ،مثال استعمالها  يصح  ال  املذكورات  فجميع 

 . ( من النجاسةولو استعمل ذلك لم يطهر) ، بدل األحجار

 الثالث: في سنن الخلوة ) 

 وهي: مندوبات ومكروهات. 

 :  عدة أمور أي: املستحبات، (  فاملندوبات

الرأس)  -1 أفضل،  تغطية  و (  والتقنع  الرأس.  تغطية  تغطية  هو  التقنع:  من 

 الفم واألنفالوجه  معظم 
ً
   . وخصوصا

   .يقول: "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم" أي( واالستعاذة)  -2

   . ( أي يقول: "بسم هللا الرحمن الرحيم"والتسمية)  -3

   (.وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول )  -4



أصل  و   ( واالستبراء -5 إلى  املقعد  من  الرجل  يمسح  أن  ،    القضيبهو: 
ً
ثالثا

.  القضيب"وهي رأس "ومنه إلى رأس الحشفة 
ً
، وينتره ثالثا

ً
 ثالثا

االستنجاءوال)  -6 عند  كأن  ب  ( دعاء  السالم،  عليهم  هللا  خلفاء  عن  املأثور 

   ."اللهم حصن فرجي وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على الناريقول: "

الحمد هلل الذي عافاني من البالء،  " ( كأن يقول:  الفراغعند  ( الدعاء ) و)  -7

   ."وأماط عني األذى

   (.اليمنى عند الخروج( الرجل ) وتقديم)  -8

أي: بعد الخروج كأن يقول: "والدعاء بعده)  -9 الذي  (  بسم هللا، الحمد هلل 

 . "رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه

  :( عدة أمور واملكروهات) 

   . ( أي: الطرق في الشوارع( للتخلي ) الجلوس)  -1

   .( جمع مشرعة، وهي: األماكن التي يردها الناس للتزود باملياهواملشارع)  -2

   (.وتحت األشجار املثمرة)  -3

   .املعدة لراحة املسافرين األماكن :أي  ( ومواطن النزال)  -4

التي يتعرض فيها الفاعل إلى اللعن كأبواب البيوت    أي:(  ومواضع اللعن)  -5

 
ً
   .مثال

  (.واستقبال الشمس والقمر بفرجه)  -6

   (.الريح بالبول ( استقبال ) أو)  -7

   (.والبول في األرض الصلبة)  -8

) و)  -9 البول  الحيوانف(  ثقوب  تعملها بعض    ( ي  التي  الثقوب والجحور  وهي 

   .الحيوانات ألنفسها

) و)  -10 البول   ) 
ً
اقفا و املاء     في 

ً
اقف    ( وجاريا الو املاء  تشمل  الكراهة  أي: 

   .والجاري 

   (.واألكل والشرب والسواك)  -11

اليمنىباليمين  واالستنجاء)  -12 اليد  أي:  اسم  ) ،  (  عليه  خاتم  وفيها  وباليسار 

   (. "عليها السالم"هللا سبحانه أو اسم نبي أو وص ي أو الزهراء  

 .( والكالم إال بذكر هللا تعالى، أو آية الكرس ي، أو حاجة يضر فوتها)  -13



االستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم هللا أو  "ضمن املكروهات:  تنبيه: ورد من  

  فيما لو اطمئن بعدم وصول النجاسة لالسم   -أي الحكم بالكراهة    -وهذا  ،  "أحد األولياء

إصابة النجاسة لالسم فالحكم  بذا علم  أو ظن وصولها "أي لم يطمئن بوصولها"، أما إ

الحرمة،   اسم هللايحرم    ألنههو  أ  تنجيس  أ سمأو   االسم  وبالتالي  ،  وليائهاء 
 
أن علم  فإن 

حتى  باالستنجاء    يحرمسيتنجس   الصورة  االسم    ينزع هذه  يجنب  ما  يفعل  أو  الخاتم 

 املقدس النجاسة. 

  :
ً
غفلة في بالوعة بيت الخالء  وليائه  أ حد  خاتم عليه اسم هللا أو أ لو سقط  وأيضا

أما مع عدم تمكنه    ،مكنه ذلكإن أإيجاد بديل عن بيت الخالء املذكور    أو   جب إخراجهو 

 الخالء نفسه.من إخراجه أو إيجاد بديل فيمكنه استعمال بيت  

وأما بالنسبة إلى ما ال يجوز تنجيسه كاملصحف أو الكتب التي تحوي اسم هللا أو  

وتهرأت   أوراقها  تقادمت  لو  أجمعين  عليهم  وآله صلوات هللا  النبي  ماء  فأسماء  في  تلقى 

 . ، وال يجوز حرقها بأي حال من األحوال طاهر كاألنهار والبحيرات

 : ( أمور خمسة( أي: ما يجب فيه ) وفروضه

 الفرض األول: النية ) 

بالقلب تفعل  إرادة  القصدوهي:  أي:  إلى هللا  )   ،(  قربة  الوضوء  ينوي  أن  وكيفيتها: 

الباطن لطهارة   
ً
وطلبا و تعالى  يمكنه   :هي (  وبها  الطهارة  بعد  ل  تتحص  التي  الحالة  تلك 

أو   الصالة  أداء  يمكنه  ال  الوضوء  قبل  املكلف   :
ً
فمثال بها،  مشروط  هو  بما  اإلتيان 

أو   القرآن  الطواف  كتابة   ونحوهامس 
 
تمك بحالة  سيكون  الوضوء  بعد  ولكنه  من  ،  نه 

ارة سواء في الوضوء ، وهو أمر البد من توفره في كل طهفعل ذلك، تلك هي طهارة الباطن

 . أو الغسل أو التيمم 

أ الغسل  أو  الوضوء  إذا نوى  املكلف  بالتأكيد يطلب طهارة  مالحظة:  التيمم فهو  و 

 
 
   نه من فعل الواجبات املشروطة بالطهارة.باطنه التي تمك



الحدث)  رفع  نية  يجب  بوضوئهوال  الحدث  يرفع  أنه  ينوي  أن  يجب  ال  أي:  أو  ) ،  ( 

،  يشترط فيه الطهارةاستباحة ش يء مما  
ً
فمثل  ( كأن ينوي أنه يتوضأ ألداء الصالة مثال

،هذا األ 
ً
( أي: ال يجب أن ينوي أنه  أو الوجوب أو الندب)   مر ال يجب في نية الوضوء أيضا

 
ً
 أو استحبابا

ً
 .  يتوضأ وجوبا

وال غير ذلك  ) ،  (؛ إذ رفع الخبث ال تجب فيه النيةوال تعتبر النية في طهارة الثياب) 

 يقصد به رفع الخبث.  مما 

( كالنظافة  إرادة التبرد أو غير ذلك( هلل سبحانه في وضوئه ) ولو ضم إلى نية التقرب

 ( 
ً
 .  شكال فيه وضوؤه صحيح وال إ( أي:  كانت طهارته مجزيةمثال

الكفين)  غسل  عند  النية  الوضوءووقت  قبل  املستحب  غسل  ) ،  (  عند  وتتضيق 

يعني أنه  حكم النية  ( من الوضوء، واستدامة  الفراغالوجه، ويجب استدامة حكمها إلى  

ف آخره،  حتى  الفعل  أول  من  مستمرة  الوضوء  نية  تكون  أن  يجب  يتوضأ  يقطع  ملا  ال 

    الوضوء
ً
 فإو ينوي قطعه،  أفعال

 
أما إذا حصل له تردد في    .ذلك يضر بصحة الوضوء  ن

 أو ينوي  االستمرار بالوضوء قبل إكماله فال إشكال في صحة وضوئه ما لم يقط 
ً
عه فعال

 قطعه.

ليتهيأ ألداء صالة واجبة بعينها قبل حلول وقتها كمالحظة:     صالة الظهر إذا توضأ 

 فوضوؤه يكفي وال يجب إعادته عند الزوال. 
ً
 مثال

( كالنوم والبول وخروج الريح  تفريع: إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء) 

إلى تعيين الحدث الذي يتطهر  ( أي: ال يحتاج ) وال يفتقر  ،كفى وضوء واحد بنية التقرب ) 

 يكفيه غسل واحد بنية التقرب، سواء  متعددة  ( منه، وكذا لو كان عليه أغسال 
ً
، فأيضا

والتوبة،   الجمعة  كغسل  أو مستحبة  امليت،  الجنابة ومس  واجبة كغسل  كلها  و  أكانت 

 .بعضها واجب وبعضها مستحب

 

 



 الفرض الثاني: غسل الوجه) 

(  ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس( أي: الوجه الواجب غسله في الوضوء ) وهو

، وما اشتملت عليه اإلبهام والوسطىموضع في الوجه )   ى أعل
ً
( أي:  إلى طرف الذقن طوال

 ( ، وما خرج عن ذلك فليس من الوجهاإلصبع الوسطى 
ً
(، هذا هو تحديد الوجه  عرضا

 .  بالنسبة ملستوي الخلقة

تعدى    من  :أي (  وال باألغم) ،  نحسر شعره عن مقدم رأسه( أي: من اوال عبرة باألنزع) 

بكسر  (  ذاروال بمن تجاوزت أصابعه الع  ) ،  مقدم الرأس ونبت على ش يء من جبهتهشعره  

وهو: أعاله  العين،  في  الصدغ  يكون  والذي  لألذن  املحاذي  الوجه  كانت    ، طرف  أي 

كانت أصابعه    أي  ، ( أي: لم تصل إلى العذارأو قصرت عنه) أصابعه أطول من الطبيعي،  

( مستوي  بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله) ،  أقصر من الطبيعي 

 . الخلقة

اقع ضمن القدر الواجب غسله في الوضوء و   ظاهر مالحظة: كل جزء من الوجه   و

أ ي  يجب  العين  كطرفي  األ غسل  فتحتي  وبداية  بل  ل  ، نفنين  التدقيق  عليه  يجب  ال  كن 

 املاء على وجهه. مرر ن ي  يكفي أ

 ( 
ً
منكوسا غسل  ولو  الذقن،  إلى  الوجه  أعلى  من  يغسل  أن  أي:  ويجب  ابتدأ  ( 

الذقن  بالغسل     من 
ً
) صعودا الشعر  أي: ال يصح وضوؤهلم يجزإلى قصاص  ن  إ لكن  .  ( 

أنه   األعلى فيصح وضوؤه طاملا  إلى  األسفل  يده من  ارجع  ثم  األسفل  الى  األعلى  بدأ من 

 األعلى إلى األسفل. ابتدأ بالغسل من 

اللحية)  من  استرسل  ما  غسل  يجب  الذقنوال  عن  النازل  املقدار  أي:  وال  ) ،  ( 

أي: فركها إليصال تخليلها إ  (  ) املاء  تحتها،  البشرة  الظاهرلى  منهابل يغسل  نبت  ) .  (  ولو 

 للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة املاء على ظاهرها.

 الفرض الثالث: غسل اليدين 

   :عدة أمور  ( في غسل اليدين في الوضوءوالواجب



الذراعين)  -1 أطراف  غسل  إلى  املرفق  بين  اقع  الو اليد  جزء  الذراع:   )

  .األصابع 

املفصل الذي يلتقي عنده عظمي العضد والساعد،  ( املرفق:  واملرفقين)  -2

 
ً
  .والذي يكون في وسط اليد تقريبا

 إ واالبتداء من املرفق)  -3
ً
 ) .  االصابع طراف  لى أ( نزوال

ً
( أي:  ولو غسل منكوسا

 من أ ابتدأ 
ً
   (.لم يجز  لى املرفق ) إ طراف األصابع صعودا

، ولو  إن الترتيب بين اليدين واجب :ثم اليسرى، أي ( ويجب البدء باليمنى)  -4

 . بدأ باليد اليسرى ال يصح وضوؤه

ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من املرفق، فإن قطعت من املرفق سقط فرض  ) 

ن  أو ما زاد عليهما فإ  ما مقطوع اليدين من الكفينوأ.  ( أي: ال يجب عليه غسلهاغسلها

 
 
في حوض ماء فعل، و   من غسل هو  ن  تمك أو  الجاري من األنبوب  املاء  لم  يديه تحت  إن 

 غيره. له  يغسلها إلى االستعانة بالغير  اضطر يتمكن و 

أو أصابع زائدة، أو لحم  ) ،  املرفقسفل من  أ ( أي:  ولو كان له ذراعان دون املرفق) 

فوق  )   ( "الذراع أو اإلصبع الزائدة أو اللحم النابت"نابت وجب غسل الجميع، ولو كان

ولو كان له يد زائدة  ) ،  (؛ ألنه خارج القدر املحدد الواجب غسلهاملرفق لم يجب غسله

 (.وجب غسلها

ها للخلف عند   الغسل في الوضوء  مالحظة: ال يجب تثبيت اليد وعدم سحبها وجر 

 وكذا الرجل عند مسحها. 

 الفرض الرابع: مسح الرأس ) 

 
ً
به ماسحا ولو  ن يتحقق منه ما يسمى مسح  أأي: يكفي  (  والواجب منه: ما يسمى 

. ويختص املسح  ( أي: املستحب ) واملندوب) ،  بإصبع واحدكان  
ً
مقدار ثالث أصابع عرضا

 الرأ  وال يصح املسح في وسط  ،( بمقدم الرأس
ً
   عن مؤخره.  س أو هامته فضال

من نفس ماء    ( أي: البلل املتبقي في يديهبنداوة الوضوء( املسح ) ويجب أن يكون ) 

له) ،  الوضوء جديد  ماء  استئناف  يجوز  على  (  وال  يجعل  أن  يجوز  ال  بمعنى:  املسح،  أي 



 جديد  يديه ماءً 
ً
 ) .  ليمسح به رأسه  -غير ماء الوضوء املتبقي في يديه    -  ا

 
ما على    ولو جف

عاده من  أ ( أي:شفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوءأيديه أخذ من لحيته أو  

 .  جديد

 ( 
ً
 باتجاه ( أي:  واألفضل مسح الرأس مقبال

ً
تكون حركة اليد من قمة الرأس فنازال

 ، ) جبهته منابت الشعر القريبة من 
ً
 باتجاه هامته( أي: ويكره مدبرا

ً
  .تكون حركتها صعودا

 .  ( أي: ال يصح وضوؤهولو غسل موضع املسح لم يجز) 

باملقدم)  املختص  الشعر  على  املسح  ) ويجوز  الرأس  أي: مقدم  ولو  (  البشرة.  وعلى 

 من غيره( أي: مقدم الرأس ) جمع عليه
ً
 وأتى بشعر  (  شعرا

ً
من  كما لو كان شعره طويال

، أو  مؤخرة رأسه أو من الشعر النابت في جانب الرأس أو الهامة وجمعه في مقدمة رأسه

 
ً
مثال "الباروكة"  بـ  يسمى  ما  رأسه  على  يجز)   وضع  لم  عليه  يكون  ومسح  ال  أي:    املسح ( 

 
ً
املسح  وكذلك ) ،  صحيحا يستر موضع   مما  غيرها  أو  العمامة  على  ال    ،( لو مسح   

ً
فأيضا

 . يصح املسح

 مالحظات:وها هنا 

 اليد  يجوز املسح على الرأس بباطن   -1
 
ر بباطنهما  اليمنى وبباطن اليسرى، ولو تعذ

 جاز بظاهرهما. 

الوجه،    لو  -2 بماء  يده  إلى جبهته فاختلط ماء  يده    فال يضر  مسح رأسه ووصلت 

 بصحة الوضوء.ذلك 

إلى   -3 امتد  وإن  حتى  الرأس  مقدم  حدود  في  املوجود  الشعر  على  املسح  يصح 

 الجبهة. 

 . يشترط يبوسة مقدم الرأس والرجلين قبل املسحال  -4

 

 



 الفرض الخامس: مسح الرجلين ) 

ويجب: مسح القدمين من رؤوس األصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين ويجوز  

 
ً
أي: منكوسا إ  (  الكعبين  من  االصابع املسح  رؤوس  ترتيب) ،  لى  الرجلين  بين    ، ( وليس 

 
ً
 .  وبالتالي فيجوز مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى كما يجوز مسحهما معا

سقط  )  الكعب  من  قطع  ولو  بقي،  ما  على  مسح  املسح  موضع  بعض  قطع  وإذا 

 .  ( أي: ال يجب عليه مسح تلك القدماملسح على القدم

( أي: مانع يحول عن وصول  ويجب: املسح على بشرة القدم، وال يجوز على حائل) 

أشبه بالحذاء الخفيف املصنوع من الجلد الرقيق  ( وهو  من خف )   وء للبشرةبلل الوض

 أو غيره) عادة 
ً
 .  ( كالجورب مثال

 ( 
 
الكف ال  كل  ( أي: يكون املسح به كلها على قدمه مع القدرةويجب أن يمسح بكف

اليد فقط ) و) ،  بأصابع  القدمال يجب أن يكو ( لكن  (  ن كل جزء من الكف ماسح على 

كفه من جهة املعصم على رؤوس أصابع رجله ثم يسحب كفه باتجاه قبة  داية  بأن يضع ب

 (. بل أن تمر الكف على القدم) ، القدم فيكون قد مسح قدمه بكل كفه

لإلشارة   القدرة"  "مع  قوله  أتنبيه:  بكل  إلى  املسح  عن  يمنعه  لديه عذر  كان  لو  نه 

  -الكف 
ً
   بما يتمكن منه من الكف. أن يمسح قدمه يجزيه حينئٍذ ف - كاملرض مثال

  مسائل ثمان:) 

الوضوء • في  واجب  الترتيب  ) األولى:  بأن  يحصل  وهو  قبل(،  الوجه  غسل  (  يبدأ 

. فلو خالفاليد ) 
ً
، والرجلين أخيرا

ً
( الترتيب  اليمنى، واليسرى بعدها ومسح الرأس ثالثا

    -أعاد الوضوء  املذكور ) 
ً
 كان أو نسيانا

ً
الوضوء، وإن كان  ( ماء ) إن كان قد جف  -عمدا

 أعاد على ما يحصل معه الترتيب
ً
:  البلل باقيا

ً
لو كان غسل وجهه ثم يده اليسرى  (، فمثال

وكان بلل الوجه لم يجف بعد  فيمكنه أن يغسل اليمنى ثم اليسرى ويكمل، وإن كان قد  

 جف أعاد الوضوء.



ال )  • أن  وهي:  واجبة،  املواالة  الغسلتين  الثانية:  بين  الوجه  يفصل  غسل  أي:   )

 عن كونها  ( أي: مسح الرأس والقدمين ) واملسحتينواليدين ) 
ً
 بفاصل يخرجها عرفا

ً
عمال

  
ً
وهو الوضوء، فإذا غسل وجهه بادر إلى غسل يديه ثم بادر إلى مسح رأسه ثم بادر  واحدا

أراد الوضوء فغسل وجهه وذهب    لو فرض أنهأما    .( إلى مسح رجليه دون تواني أو إهمال

يديه وانصرف إلنجاز أألداء عمل   ثم غسل  ثم مسح رأمر مامعين،  ، ففي  وقدميه  سه، 

الحالة ال يصح وضوؤه الوضوء، و مثل هذه  أفعال  بين  املواالة  رف ال  الع؛ لعدم تحقق 

  يرى الوضوء بهذه الطريقة
ً
  عمال

ً
 . واحدا

( بمعنى: يجب عليه أن  مرة واحدة  الغسالتفي  ( أي: الواجب ) الثالثة: الفرض)  •

(  الثانية سنة( الغسلة ) و) ،  مرة واحدة فقط  -وكذا يده اليمنى واليسرى    -يغسل الوجه  

مستحبة بدعة ) ،  أي:  علم  والثالثة  عن  كان  إذا  الوضوء  معها  يبطل  م؛  محر  وتشريع   )

 وليس في املسح تكرار) ، وعمد
ً
 . ( فال يستحب له املسح ثانيا

 :  مالحظتان

األولى: لو كان املكلف يغسل وجهه أو يديه في الوضوء أكثر من مرتين لجهله بالحكم  

فصالته   بدعة،  الثالثة  الغسلة   
 
بأن علم  ثم  الزمن  من  فترة  بوضوئه  صلى  قد  وكان 

 السابقة صحيحة وال يجب عليه إعادتها.

هي   الوضوء  في  املعتبرة  الغسلة  املراد  املاء    استيعاب الثانية:  العضو  ،  غسله لكل 

فال    استيعاب لهما مجرد صب املاء على العضو بدون  أذا تحقق ذلك اعتبرت غسلة،  فإ

  :
ً
أو يده ثالث مرات فاستوعب  نه غرف بيده وصب املاء على وجهه  لو أتعتبر غسلة، فمثال

 الوجه أو اليد كانت الغرفات الثالث غسلة واحدة. 

 وإن كان) 
ً
يشترط أن    (، وال مثل الدهن  الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسال

ومن كان في يده خاتم أو سير فعليه إيصال املاء إلى ما  ) .  يجري املاء على العضو املغسول 

 استحب له تحريكه. 
ً
 تحته، وإن كان واسعا

وضع يما  ( جمع جبيرة، وهي:  الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر •

( في  فإن أمكنه نزعها)   ،الكسر أو ما شابهعلى بعض أعضاء الوضوء ويلف بها الجرح أو  



 ( وجبالوضوء  البشرة  إلى  يصل  حتى  عليها  املاء  تكرار  ذلكأو  فعل  نزع  ،  (  وجب  أي: 

الجبيرة إن أمكنه نزعها، وإن لم يمكنه نزعها وأمكنه تكرار صب املاء عليها حتى يصل إلى  

 وجب ذلك، ) 
ً
اقعة تحتها فأيضا نزع الجبيرة وال تكرار    إن لم يمكنه( أي:  وإالالبشرة الو

 ( ، وإذا زال العذر  صب املاء عليها 
ً
أو نجسا  

ً
أجزاه املسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا

الطهارة أعادهااستأنف  أي:  زال  (  ثم  الظهرين  لصالة  الجبيرة  توضأ وضوء  لو   :
ً
فمثال  ،

 على وضوئه إلى الغروب فال يجوز أن يصلي املغرب بنفس ال
ً
وضوء  العذر، وبقي محافظا

 . وإنما يجب عليه أن يتوضأ من جديد

 : مسألتان

 في الوضوء    األولى: يجب 
ً
لو  ، وبالتالي فأن يكون املوضع املغسول أو املمسوح طاهرا

تحدث بعد الجرح أو نزف الدم على بعض   -كان هناك دم يابس أو بقع سوداء على الجلد  

الوضوء تعذر   -  أعضاء  عليه  عليه    فإن  قد جمد   
ً
أو جرحا يبرأ  لم   

ً
لكونه جرحا التطهير 

 الدم فيغطى أو يلف بقماش ويعامل كجبيرة. 

لو أراد الوضوء مع استمرار    ،يده أو عضو من أعضاء وضوئه  ت رحج ن  م الثانية:  

الجرح قطن أو قماش أو الصق طبي، وال إشكال لو كان  يمكنه أن يضع على  الدم، ف  نزيف

الجرح أكبر من  الطبي يشمل مساحة  باملاء على  ،  الضماد  املبللة  بيده  يمسح  أن  ويكفي 

يمرر   بل  الضماد،  من  جزء  كل  املسح  يستوعب  أن  يجب  وال   
ً
خفيفا  

ً
مسحا الضماد 

يكلف هللا  وال  له،  املمكن  وبحسب  فقط  جهاته  كل  من  الضماد  على  إال  املاسح   
ً
نفسا  

 وسعها.  

 بالحائل:  املسائل املتعلقةبعض  هذهوبمناسبة الجبيرة 

كل ما يمنع املاء من الوصول إلى البشرة فهو حائل يجب إزالته    ،بصورة عامة -1

 أو إيصال املاء من خالله إلى البشرة التي تحته إن أمكن دون إزالته. 

والجاف   -2 كالحبر  اليد  يصيب  التجميل  و ما  ومساحيق  األظافر  تعتبر    التيصبغ 

؛ ألنها ال تكون   ،تمتصها البشرة وتصطبغ بهاأحبار وألوان  
ً
فهذه ال تكون حائال

 فوق البشرة بل جزيئات لونية متخللة في مسامات البشرة.
ً
 جرما



في   -3 العامل  يد  السيارات  ما يكون على  أو تصليح  الحديد  مهن الحدادة  نتيجة 

 قد امتصه الجلد    ودهن املحركات
ً
ال إشكال فيه، أما إذا كان له  فإذا كان لونا

إ  املاء  يمنع وصول  ليصل  جرم  إزالته ممكنة  كانت  إن  إزالته  الجلد فيجب  لى 

مع   الوضوء  في  إشكال  فال  ممكنة  غير  إزالته  كانت  إذا  أما  الجلد،  إلى  املاء 

 وجوده. 

بغسل وجهه  آخر  يباشر شخص    بأن(  السادسة: ال يجوز أن يتولى وضوءه غيره)  •

 من  مع االختيارويديه ويمسح له قدميه ) 
ً
ويجوز  ) ،  الوضوء بنفسه( أي: إذا كان متمكنا

بنفسه  (  عند االضطرار الوضوء  مباشرة  املرض من  يمنعه  الكفين  كأن  كان مقطوع  أو 

 
ً
 .، فحينئٍذ يجوز أن يتولى غيره وضوءهمثال

(  مس كتابة القرآن( أي: غير املتطهر طهارة شرعية ) السابعة: ال يجوز للمحدث)  •

و  التشكيل  دون  الكلمات  حروف  و أي:  الكلمات  الحركات  فوق  تكون  التي  العالمات 

الورق  ما بين السطور والحواش ي و ( كالغالف و ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة) ،  وتحتها

 . الخالي من الكتابة

 مالحظات:  

 ال يجب منع الطفل عن مس ما ال يجوز مسه اال بطهارة، لكنه مستحب.  -1

إلى  -2 النجمة    بالنسبة  أو  املعصومين  ال  السداسية  روايات  واألدعية  األحراز  أو 

 يجب التطهر ملسها.

واألئمة   -3 األنبياء  السالمأسماء  أشخاصهم    التي   عليهم  منها  يراد  هي    وإنماال 

يجوز ألأسماء   أي  الطاهرة،  األسماء  معاملة  معها  يتعامل  آخرين ال  شخاص 

 مسها بال طهارة. 

ولو كان قد فعل  ،  اسم الجاللة أو اسم أحد املعصومينب  ال يجوز وشم البدن  -4

هذا األمر فيجب عليه أن يزيله إن أمكن، وإال فال يجوز أن ينجسه. ولو وقعت  

الوشم   ليمس  الحدث  من  يتطهر  أن  عليه  يجب  وال  يطهره،  النجاسة  عليه 

 الذي في بدنه. 



الحدث  )  • دائم  البطن"الثامنة:  به  به سلس، من  بوله  "من  يقطر  السلس: من   )

ش يء فش يء بشكل مستمر بال  الغائط منه    من يخرج ، والبطن:  بشكل دائم بال اختيار منه

: وقت صالة الظهرين يكون  (  إذا كان له وقت يكفي للصالة صلى فيه)   اختيار منه 
ً
فمثال

يتوفر   أن  إن أمكن  الشمس، فخالل هذا الوقت  إلى غروب  الزوال  وقت يكفي  لديه  من 

الفرضين     ك  -ألداء 
ً
مثال بو   -ربع ساعة  منه  يقطر  أن  أدون  فيختار  ل  غائط  منه  يخرج  و 

( جدد وضوءه في ن لم يتوفر له مثل ذلك الوقت ) إ ( أي:  وإال) ،  ذلك الوقت ليصلي فيه

وأتمها، وإن تعسر عليه تطهير  ( بعد أن يتطهر من الخبث "عين النجاسة" ) الصالةأثناء ) 

 . ( أي: يكفيه أن يتوضأ فقطالخبث في الصالة يكفيه التطهر من الحدث

 :  عدة أمور  ( هي ) املستحبات و  ،فيهيكره ما و ( أي: ما يستحب الوضوءوسنن ) 

   ( أي: يمين املتوض ئ.على اليمين( الذي يتوضأ منه ) وضع اإلناء)  -1

   ( أي: باليمين.واالغتراف بها)  -2

   ( أي: قول "بسم هللا الرحمن الرحيم".والتسمية)  -3

ابين واجعلني من املتطهرين" ( والدعاء)  -4   .كقوله: "اللهم اجعلني من التو 

ومن  )  -5 مرة  البول  أو  النوم  حدث  من  اإلناء  إدخالهم  قبل  اليدين  وغسل 

   (.الغائط مرتين

 . أي: إدخال املاء في الفم وتحريكه ثم إلقاؤه في الخارج  ( واملضمضة)  -6

   .أي: إدخال املاء في األنف  ( واالستنشاق)  -7

وعند غسل الوجه  ( أي: عند املضمضة واالستنشاق ) والدعاء عندهما)  -8

 (. واليدين وعند مسح الرأس والرجلين

 : (1)  ودعاؤه في وضوئه عليه السالم  ذكر أمير املؤمنين وهذا 

 . "جتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكركاللهم لقني ح "املضمضة: عند   -

االستنشاق:   - يشم  " وعند  ممن  واجعلني  الجنة،  ريح  علي   م  تحر  ال  اللهم 

 . "ريحها وروحها وطيبها
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اللهم بي ض وجهي يوم تسودُّ فيه الوجوه، وال تسود  "وعند غسل الوجه:   -

 . "وجهي يوم تبيضُّ فيه الوجوه

اليمنى:   - اليد  اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان  " وعند غسل 

 بيساري وحاس
ً
 ."بني حسابا يسيرا

اللهم ال تعطني كتابي بشمالي وال تجعلها مغلولة  "وعند غسل اليسرى:   -

 . " إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران

الرأس:   - يوم ال  "وعند مسح  برحمتك وظللني تحت عرشك  اللهم غشني 

 . " ظل إال ظلك

القدم:   - مسح  األقدام  "وعند  فيه  تزل  يوم  الصراط  على  ثبتني  اللهم 

 .  "ل سعيي فيما يرضيك عنيوأجع

  

الرجل)  -9 يبدأ  ) وأن  األولى  الغسلة  في  الثانية (  وفي  ذراعيه  ظاهر  بغسل 

( أي: تبدأ بغسل باطن ذراعيها في الغسلة األولى  بباطنهما، واملرأة بالعكس

 وفي الثانية تغسل ظاهر ذراعيها.

 .  ( أي: ثالثة أرباع اللتروأن يكون الوضوء بمد)  -10

 :  أمران ( له ويكره) 

يستعين)  -1 ) أن  آخر  بشخص  طهارته(   في 
ً
مثال املاء  يديه  على  يصب  بأن   )

  أثناء الوضوء.

 بلل الوضوء عن أعضائه. ( أي: ينشف ) وأن يمسح)  -2

الطهارة في  وشك  الحدث  تيقن  أو  من  الحدث  من  تطهر  أنه  في  شك  أي:  أو  ) ،  ال( 

فهل أنه    ،( منهماك في املتأخرش( لكن ) و)   تطهر   هنأي: تيقن أنه أحدث وتيقن أ   ( تيقنهما

ثم تطهر بعد ذلك    
ً
أنه أحدث أوال أو   ،

ً
ثم أحدث بعد ذلك فيكون اآلن محدثا  

ً
أوال تطهر 

  ،
ً
الحالتين  و فيكون اآلن متطهرا الصالة  (  تطهر) في كال  أراد  لو  الوضوء  عليه  أي: يجب 

 
ً
 .  مثال



أتى به  )   و مسحها ( من أعضاء الوضوء الواجب غسلها أتيقن ترك عضووكذا لو  ) 

اليسرى وذهب مباشرة  (  وبما بعده اليد  لم يمسح رأسه بعد غسل  أنه  تيقن  لو   :
ً
فمثال

 هذا  
ً
ملسح قدميه، ففي مثل هكذا حالة يرجع ويمسح رأسه ثم يعيد مسح قدميه، طبعا

 
ً
 .  من جديد ( أي: أعاد الوضوءاستأنفوإن جف البلل ) ، إن كان بلل الوضوء باقيا

ال زال في حال الوضوء ( أي:  وإن شك في ش يء من أفعال الطهارة وهو على حاله) 

 أتى بما شك فيه ثم بما بعده.  )  منه لم يفرغ و 

الحدث في  وشك  الطهارة  تيقن  الولو  أم  الطهارة  بعد  أحدث  أنه  هل  أي: شك   ) ،  

افهفي ش يء من أفعال الوضوء بعد  ( شك ) أو)  لم  ) وإتمامه ألفعاله  ( من الوضوء  انصر

 .( وضوءهيعد

وصلى أعاد الصالة )  ( وتوضأأو البول ( أي: الغائط ) ومن ترك غسل موضع النجو) 

 
ً
أو جاهال  

ً
ناسيا أو   كان 

ً
أن يغسل موضع   -ألجل صحة صالته    -أي: يجب عليه    ( عامدا

فيه  ال يشترط    ألنهالوضوء؛  يجب عليه إعادة  ال  و   ،النجو والبول قبل الصالة ثم يصلي 

   .أعضاء الوضوء فحسبيشترط فيه طهارة   ، وإنماو الغائطلبول أ طهارة موضع ا

الوضوء الثاني : هو  املستحب   ( الوضوء التجديديد وضوءه بنية الندب ومن جد  ) 

كما لو توضأ لصالة   ،الوضوء السابق حدث ناقض للطهارةبينه وبين    الذي لم يفصل

ين  ءن يصلي به صالة العشايمكنه أالظهرين وحافظ على طهارته حتى غروب الشمس، ف

، لو جد    تجديد لكن يستحب له  
ً
 ) الوضوء. وعموما

ً
ثم صلى وذكر أنه  د وضوءه استحبابا

( أي: الوضوء السابق والوضوء  من إحدى الطهارتينأعضاء الوضوء ) ( من  أخل بعضو

 ( صحيحتانالتجديدي  والصالة  تامة  أل ؛  ( فالطهارة  طهارة  بعد  وقعت  الصالة  ن 

 
ً
   . سواء كانت األولى أو التجديدية وصحيحة شرعا

منهما)  واحدة  بكل  صلى  ) ولو  الطهارتين  من  أي:  الظهر  صالة(  صلى  يكون  كأن   )

ثم صلى العصر بوضوء تجديدي، ثم ذكر أنه أخل  بإحدى الطهارتين، ففي  ،  ول أ  بوضوء

الحالة   هذه  فقط) مثل  األولى  الوضوء (  أعاد  ألن  املثال؛  بحسب  الظهر  صالة  أي: 

يعيدها على كل حال؛ ألنها بشكل   فال  الثانية  الصالة  أما  لها،  يكون  أن  يمكن  الناقص 

 
ً
اقعة بعد طهور تام وصحيح شرعا  .  أكيد و



يعلمها  ولو )  ولم  منهما  أي:  بعينها  أحدث عقيب طهارة  أنه  (  بالضبط هل  يعلم  لم 

وكان قد صلى بكل واحدة من    ، م بعد الوضوء التجديديأحدث بعد الوضوء السابق أ

 ) الطهارتين صالة، ففي مثل هذه الحالة  
ً
( كما في صالة  أعاد الصالتين إن اختلفتا عددا

لم يخت  ( وإال) ،  املغرب والعشاء إن  ) أي:  الظهر والعصر   كصالة 
ً
فصالة واحدة  لفا عددا

ا في ذمته وال يشخصها لصالة  ينوي بها ما في ذمته ( وبحسب املثال: يصلي أربع ركعات عم 

بعينها العصر  لصالة  وال  بعينها  صلى ) .  الظهر  لو  ) وكذا  وجدد  ( صالة  أحدث  ثم  بطهارة 

صلى  ثم  ) طهارة  صالة  إحدى  (  من  بواجب  أخل  أنه  وذكر  فنفس  الطهارتينأخرى،   )

افقتا صلى وإعادهما،  ت الصالتان مختلفتين بالعدد أن كانإ الحكم السابق، أي:   ن تو

 . ا في ذمتهصالة واحدة عم  

الخمس)  صلى  ) ولو  اليومية  الخمس  الصلوات  أي:  أنه  (  وتيقن  طهارات  بخمس 

 
ً
ثالثا فرائض:  ثالث  أعاد  الطهارات  إحدى  عقيب  ) أحدث  للمغرب  للصبح  واثنتين(   )

 و ) 
ً
ته ، لكنه ينوي بها ملظهر أو العصر أو العشاءل(  أربعا وال يخصصها ألي واحدة    ا في ذم 

 .بعينها

 . ( أي: املستحبففيه: الواجب واملندوب :الغسل وأما ) 

 :  (، هي فالواجب ستة أغسال) 

   (.غسل الجنابة)  -1

   (.الحيض( غسل ) و)  -2

   .أي: ينفذ الدم في القطنة ( التي تثقب الكرسف االستحاضة( غسل ) و)  -3

   (.النفاس( غسل ) و)  -4

   (.مس األموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم( غسل ) و)  -5

 وغسل األموات. )  -6

 وبيان ذلك في خمسة فصول: 



 والنظر في: السبب، والحكم، والغسل. 

 : ( فأمران، سبب الجنابةأما 

 ( أي اإلنزالاألول:  املني  :(  مني) فـ    ،خروج  الخارج  أن  علم  دون    ( إذا  الغسل  وجب 

إ  التمييز  النظر  والشهوة" لى عالمات  الجسد"  الدفق  حال  وفتور  في  لها  يرجع  إنما  ؛ ألنه 

فقط وكان) ،  االشتباه  به  يشتبه  ما  حصل  ) فإن  الخارج  السائل   ) 
ً
يخرج  دافقا أي:   )

)   اندفاعب الغس وسرعة  وجب  الجسد  وفتور  الشهوة  أبهذا    ،( ليقارنه  عند  نعلم  نه 

حال   في  هذا  الثالثة.  األمور  هذه  هي   
ً
منيا كونه  فعالمة   

ً
منيا السائل  بكون  االشتباه 

 كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه )   الصحة، 
ً
( أي: وجوب الغسل حتى  ولو كان مريضا

يكن   لم  تجر  ) .  دفقب   خروجهولو  ) دولو  الخارج  السائل  والدفق  (  الشهوة  مع    -عن 

 .  ( الغسل بخروجهلم يجب  -اشتباهه 

 وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيرهإو ) 
ً
   (.ن وجد على ثوبه أو جسده منيا

 
ً
أحيانا الرجل  مالحظة:  نهوضه  يشعر  بعد  لكن  نومه  في  املني    باالحتالم  أثر  يجد  ال 

 و بدنه، وفي مثل هذه الحالة ال يجب عليه الغسل. على لباسه أ

 إذا أمنت تغتسل واملرأة كذلك  ) 
ً
لمرأة يتحقق  بالنسبة ل  اإلمناءو  .( من الجنابة أيضا

 إلى الفرج. شبق الشهوة أو الرعشة، ونزول السائل  :بأمرين

الغسل عليها يجب عليها قضاء  املرأة ولم تكن تعلم بوجوب  احتلمت  لو  مالحظة: 

 الصلوات السابقة لو كانت تصليها بال غسل. 

) األمر  (  و)  الختانانالثاني:  قبلها والتقى  في  امرأة  فإن جامع  أي: حصل    ( الجماع: 

الذكري   التناسلي  العضو  مقدمة  املعروف    -التقاء  الختان  موضع  هي  فتحة    -التي  مع 

وجب الغسل وإن كانت املوطوءة ميتة، وإن جامع في  )   املهبل في العضو التناسلي األنثوي 

ينزل  ولم  ) الدبر  املني  منه  يخرج  لم  أي:  الغسل(   وجب 
ً
أيضا أنزل   (  لو  ا  عم   

ً
ولو  ) .  فضال



ا لو  ولم ينزل   "ة هللا عليهم وعلى من يعمل عملهملعن" عمل بعمل قوم لوط    عم 
ً
( فضال

 يجب الغسلأنزل ) 
ً
ا  بوطء بهيمة إذا لم ينزل ( كذلك ) ويجب الغسل) ،  ( أيضا  عم 

ً
( فضال

 .(1) لو أنزل 

الكافر عند حصول    تفريع:)  على  تقدم    -( وهو  سببهالغسل يجب  اإلنزال    -كما 

(؛ ألن الغسل عبادة وبحاجة إلى نية القربة هلل  لكن ال يصح منه في حال كفره) ،  والجماع

ويصح  ( الغسل ) فإذا أسلم وجب عليه) وهي ال تصح من الكافر كما هو معلوم، ، سبحانه

اغتسل ولو  ) منه.  مسلم  وهو  ارتد(  ) ثم  اإلسالم  عن  عاد(  ) ثم  اإلسالم  إلى  يبطل  (  لم 

 .سالمهإ( الذي فعله وقت غسله

 عدة أمور:   ( أي: املجنبفيحرم عليه وأما الحكم:) 

السور التي فيها سجدة واجبة،    أي:(  العزائم( سور ) قراءة كل واحدة من)  -1

"وهي  لت،السجدة،    ألم :  فص  ) العلق  ،النجم  حم  عليه  و"،  يحرم  كذا   )

بها  )  نوى  إذا  البسملة  حتى  بعضها  أي:  إحداهاقراءة  أ(  تكون  نوى  ن 

  ،ة لواحدة من سور العزائملمالبس
ً
   محرم عليه. فهو أيضا

القرآن)  -2 كتابة  أيومس  الكلمات    : (  الوضوء،   فقط حروف  في  تقدم  كما 

وص ي)  أو  نبي  اسم  أو  تعالى سبحانه  اسم هللا  عليه  ش يء  بها  وي  ،  ( أو  لحق 

 السالم. اسم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها 

املساجد)  -3 في   والجلوس 
ً
نائما أو   

ً
اقفا و كان  ولو  والبقاء  املكث  أي:   )  ،

   . ومكث ( ولو كان بدون جلوسووضع ش يء فيها) 

هللا عليه  صلى  "في املسجد الحرام أو مسجد النبي  ( أي: املرور ) والجواز)  -4

املساجدخاصة  " وآله بقية  دون  إال  ) .  (  يقطعهما  لم  فيهما  أجنب  ولو 

أ  ( بالتيمم لو  فإنه  املساجد  بقية  الخروج  بخالف  عليه  فيجب  فيها  جنب 

 منها لكن يمكنه الخروج بدون تيمم.
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اقد األئمة عليهم السالم فهي من أعظم املساجد حرمة،   مالحظة: بالنسبة إلى مر

.  ،وتلحق بها من حيث الحكم
ً
اقد أبناء املعصومين فهي ال تلحق باملساجد حكما  دون مر

دخلت  واملرقد:   البناء  وسع  ولو  مباشرة،  به  املحيط  األول  البناء  مع  القبر  هو 

 ق خرجت املساحة املتروكة من الحكم. التوسعة في الحكم، ولو ضي  

 : عدة أمور أي: املجنب،  ( ويكره له) 

باملضمضة واالستنشاق)  -1 الكراهة  تقدم  ( األكل والشرب، وتخفف  ، وقد 

، فإذا تمضمض املجنب واستنشق  الوضوءبيان معناهما في مستحبات  

   .ثم أكل أو شرب تخفف عليه الكراهة

آيات من غير العزائم)  -2 العزائم  سور  أما نفس    (،وقراءة ما زاد على سبع 

آفيحرم   البسملة  قراءتها ولو  ( كراهة  وأشد من ذلك) ،  كما تقدممنها  ية 

 (.كراهيةأغلظ آية )   ن( على السبعيوما زاد( آية، ) قراءة سبعين) 

ذا كان لبيان  إ  -ولو زاد على السبع آيات    -: ال يكره قراءة القرآن للمجنب  1  مالحظة

 لى دين هللا. وكذا ال يكره له االستماع. الحق والدعوة إ

  2مالحظة  
 
أن العبادة هو  في  الكراهة  القرآن عبادة ومعنى  قراءة   

 
أن الواضح  : من 

 األفضل ترك الفعل. 

غير حروف الكلمات كالغالف والحركات والعالمات  ( أي:  ومس املصحف)  -3

   وما بين األسطر.

 مع مالحظة أ  ( والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم)  -4
 
  و املجنب أ وضوء    ن

ل هو  إنما  النوم  تيممه  كراهة  أو    وليسرفع  الصالة  ش يء  فعل  الستباحة 

  .مشروط بالطهارة

اءوالخضاب)  -5
 
 .( أي: صبغ الشعر بالحن

 :  ( ه خمسفواجبات)  ،( أي: كيفيته وواجباتهالغسلوأما ) 



 الغسل(  النية)  -1
 
، ووقت النية  يشترط فيها نية القربة هلل  عبادة  باعتبار أن

   عند الشروع بالغسل. 

الغسل)  -2 آخر  إلى  حكمها  أول  واستدامة  من  مستمرة  النية  تكون  أي:   )

 أو ينوي قطعه
ً
مع االلتفات إلى    .الغسل حتى آخره، فال يقوم بقطعه فعال

 ضم نية التبرد ال يضر بصحة الغسل، وكذلك التردد في إكمال الغسل  
 
أن

 أو ينوي قطعه، كما تقدم في الوضوء.
ً
 ما لم يقم بقطعه فعال

3-  ( 
ً
   ( ولو بمثل التدهين.وغسل البشرة بما يسمى غسال

به)  -4 إال  املاء  إليه  ما ال يصل  ب(  وتخليل  إمرار  و  هوالتخليل:    ،التخليلأي: 

و  اليدين  الرأس  أصابع  شعر  كتخليل  البشرة  إلى  املاء  إليصال  الفرك 

 .  واللحية

ثم  )  -5 األيمن  بالجانب  البدء  واألفضل  الجسد،  ثم  بالرأس  يبدأ  والترتيب: 

الترتيب  ،األيسر فيهما  يجب  األ( وال  الجانب  غسل  فيمكنه  قبل  ،  يسر 

باأليمن البدء  له  يستحب  لكن  بارتماسة  )   . األيمن،  الترتيب  ويسقط 

يس هناك ترتيب بين  ، فلو فعل ذلك فلهماو نهر ونحو في حوض أ (  واحدة

 . س والجسد الرأ

 ما يستحب فيه:   :( أي وسنن الغسل) 

اليدين)  -1 غسل  عند  النية  غسلهما    ،( تقديم  له  يستحب  البدء  قبل  إذ 

   (.وتتضيق عند غسل الرأس)  كما سيتضح،  الغسل ب

   (.الجسدوإمرار اليد على  )  -2

3-  ( 
ً
استظهارا املاء  إليه  يصل  ما  أيوتخليل  بوصول    : (  االطمئنان  في  زيادة 

   لى البشرة.إاملاء 

  ( أي: قبله. والبول أمام الغسل)  -4

، ومنه )  -5
ً
واالستبراء، وكيفيته: أن يمسح من املقعد إلى أصل القضيب ثالثا

 
ً
، وينتره ثالثا

ً
 .  أي: يحر كه بقوة ( إلى رأس الحشفة ثالثا

 قبل إدخالهما اإلناءوغسل ا)  -6
ً
   ( الذي يغتسل منه.ليدين ثالثا

  .، وقد تقدم معناهما( واملضمضة واالستنشاق)  -7



( أي: يكون مقدار املاء الذي يغتسل به ثالثة  "لتر ماء  3"والغسل بصاع  )  -8

 . ال أكثر من ذلك  ألتار 

 مسائل ثالث:) 

 بعد الغسل •
ً
 مشتبها

ً
منه بلل اشتبه بكونه  ( أي: خرج  األولى: إذا رأى املغتسل بلال

 أو شي
ً
 منيا

ً
أو استبرأ) ،  آخر  ئا ) فإن كان قد بال  وإال كان  ) ،  ( غسلهلم يعد( قبل الغسل 

 اإلعادة.( أي: وجب عليه ) عليه

رأس • من  الغسل  يعيد  أحدث  ثم  أعضائه  بعض  غسل  إذا  من  الثانية:  أي:   )

( أي: إلى الغسل  إليهيضم  ( أي: من به سلس أو بطن كما تقدم ) ودائم الحدث)   البداية. 

حدث)  يتخلله  أن  دون  للغسل  يكفي  وقت  لديه  يكن  لم  إذا  فيه    ( الوضوء  يكون  أي: 

كاحدث إذا  وأما  لديه  ،  حدثن  يتخلله  أن  دون  للغسل  يكفي  أ   وقت  عليه  ن  فيجب 

 . ليه الوضوء حينئٍذ إيغتسل فيه وال يضم  

يغتسل بنفسه، ويجوز عند  ( من أن  له غيره مع اإلمكانالثالثة: ال يجوز أن يغس  )  •

يناوله آخر املاء الذي يغتسل به    كأن( أي: في الغسل،  ويكره أن يستعين فيه)   االضطرار.

 . وهو يصب على نفسه

 : ائل أخرى في الغسل مس

 األولى:   •
 
أن مني    لو  لباسه  في  رأى   

ً
بذلك  شخصا وصلى  الجنابة،  بغسل  فأتى   

ً
ا

تبي   ثم بعدها   الغسل املجزي عن الوضوء، 
 
أن له  ن  الثوب ليس   ، فهذا 

 
أن   إذا كان نوى 

أو   التوبة  نوى غسل  كان  وإن   ،
ً
أيضا وصالته  باطلة  فطهارته  الجنابة  عن  فقط  غسله 

أو غيرها من األغسال مع غسل الجنابة املشتبه فطهارته صحيحة وكذا صالته   الشكر 

 . صحيحة

فإذاالثانية:   • الجنابة،  ومن ضمنه غسل  من غسل  أكثر  املكلف  كان على  لم    لو 

 آخر
ً
   ، يذكر غسل الجنابة في النية ونوى غسال

 
يجزيه عن غسل    -الغسل اآلخر  أي    -  هفإن

. الغسل الذي نواه الجنابة ولو كان 
ً
 مستحبا



 يضر بصحة الغسل وإن كانت كثيرة.  •
ً
 الثالثة: القشرة في شعر الرأس ال تعد حائال

 ما يتعلق به. ( الثاني: ) بيانه، و) : ول األ  ( أمرين؛وهو يشتمل على 

األول: حد  أما  ولقليله  العدة،  بانقضاء  تعلق  له  الذي  الدم  بهذا  (،  فالحيض: 

 يتضح أ
 
 للحيض قيدين:  ن

العدة":   -1 بانقضاء  تعلق  تعتد "له  فإنها  كانت تحيض  إذا  الحرة  فاملطلقة 

الثالثة بعد   الطالق،  بثالث حيضات، وتنتهي عدتها برؤيتها لدم الحيضة 

وبهذا يفترق الحيض عن االستحاضة والنفاس اللذين ال تعلق لهما بعدة  

 املطلقة. 

حد":   -2 ليس  "لقليله  النفاس  أو  االستحاضة   
 
أن حين  في  أيام،  ثالثة  وهو 

في  كما  لحظة  حتى  بل   
ً
جدا قليلة  فترة  يكون  أن  ويمكن  حد،  لقليلهما 

 النفاس. 

 سودأ( دم الحيض ) وفي األغلب يكون ) 
ً
 غليظ   ا

ً
 حار   ا

ً
يخرج بحرقة. وقد يشتبه بدم    ا

تتمزق  البكارة  دم  ( أي:  العذرة ليلة  بعد  عادة  التي  بها  الزوج  اشتبه  ، فلو  الزفافدخول 

للبكارة   أو  للحيض  يكون  أن  بين  الدم  بالقطنة ) عليها  بها  حينئٍذ،  (  فتعتبر  تفحص  أي: 

  -( وإال  مطوقة فهو العذرةالقطنة ) (  فإن خرجت) ،  ألجل التمييز بين دم الحيض والبكارة

 .  فهو دم حيض -كما لو خرجت منغمسة  

 ( 
ً
تسعا بلوغها  قبل  الصبية  تراه  ما  سنين  وكل  تسع  تتم  أي:  في  قم(  وتدخل  رية 

 فليس بحيضالعاشرة ) 
ً
 .( قطعا

وأكثره عشرة)  أيام  ثالثة  الحيض  أقل  أيامو الطهر) ،  (  أقل  أي:  وكذا  النقاء من  ( 

 الحيض، فأقله 
ً
 .  ( مهما زادت أيام الطهروال حد ألكثره) ، عشرة أيام أيضا



التوالي )  الثالثة  ويشترط  ،  في 
ً
حيضا يكون  حتى  أيام  أيام  (  ثالثة  تكون  أي: 

متواصلين ثم  ته يومين  متفرقات كأن رأت الدم ثالثة أيام  نها رأفلو أمتواصلة، وبالتالي  

 ته لفترة ثم رأانقطع عنها 
ً
؛  يوما

ً
   .ذ لم يتحقق شرط التوالي إبعد ذلك فال يكون حيضا

  :
ً
  في شهر رمضان  رأت الدم في أول يوم فأفطرت  أنها  لو  وأيضا

ً
وتركت الصالة ظنا

فيجب عليها القضاء فقط وليس  منها أنه حيض، ثم لم يكن هناك توالي ثالثة أيام للدم،  

ارة اإلفطار املتعمد
 
 . عليها كف

 ال تحيض فيه ) املرأة بعد يأسهاوما تراه  ) 
ً
ا
 
. وتيأس  ( أي: بلوغها سن

ً
ال يكون حيضا

 . ( املرأة القرشية ببلوغ ستين، وغير القرشية ببلوغ خمسين سنة

 مالحظتان: 

إلى إحدى قبائل قريش،  املرأة القرشية:   -1 التي تنتسب عن طريق األب  هي 

 العلويين والعباسيين.  :وبعضهم مشهور اآلن مثل 

 وإن  الخمسين  التي تجاوزت  قرشية  ال رأة غير  كل دم تراه امل -2
ً
ال يعد حيضا

 كان بصفة دم الحيض. 

الثالثة)  دون  املرأة  رأته  دم  ثالثة  (  وكل  من  أقل  ) أي:  مبتدئة أيام  بحيض    فليس 

 أالدم أول مرة ولم تكن ر  ترى ( أي:  كانت
ً
  ( أي: أو ذات عادة)   ، ته سابقا

 
استقر وضعها بأن

 . لها عادة في الحيض

 ( 
ً
ال يوجد ما يمنع  ( أي:  وما تراه من الثالثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا

بحيث    
ً
حيضا كونه  الحيضعن  دم  فيه شروط  أياممثل:    ، توفرت  ثالثة  ومرور  توالي   ،

( الدم  فهو حيض، ]سواء[ تجانس) عشرة أيام "أقل الطهر" على رؤيتها الحيض السابق  

 فيهافي اللون والصفات أي كان  
ً
افقا  ومتو

ً
، فطاملا أنه يمكن  ( في ذلكأو اختلف )   متحدا

اللون   في  اختالفه  أو  افقه  تو إلى  نظر  ي  وال  حيض  دم  بأنه  حكم  ي   
ً
حيضا يكون  أن 

 .  والصفات



، بشرط أن ال تقل عن ثالثة  ( أي: مرةرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعةوتصير امل ) 

 ) ،  أيام متواصلة وال تزيد على عشرة كما تقدم
ً
( أي:  ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا

 
ً
أيام فصاعدا  بمثل تلك العدة) ،  ينقطع عنها عشرة 

ً
ثانيا في املرة  (  ثم تراه  أي: كما رأته 

: وال عبرة باختالف لون الدم) ، عادةحينئٍذ تكون ذات السابقة، و 
ً
ت الدم  لو أنها رأ( فمثال

 لكن  أ
ً
أيام  رأسبوعا بلون مختلف فعادتها تكون سبعة  بلون وفي ثالثة  أيام  في أربعة  ته 

 . بحسب املثال

 مالحظات: 

 يجب على املرأة أن تنتبه لوقت عادتها وعدد األيام فيها.  -1

  أربع وعشرون ساعة، فإذا رأت   هو ألجل حساب اليوم في عادة املرأة، فاليوم   -2

   - الدم 
ً
  -مثال

ً
 . ، وهكذافي منتصف اليوم فحتى منتصف اليوم القادم تتم يوما

حاالت  إحدى  ال تخلو من  فهي  بالنسبة إلى أقسام املرأة من ناحية رؤيتها للدم،   -3

 ثالث: 

أي   • لديها عادة؛ ال  مبتدئة:  ترى  مستقرة وال مضطربةليس  كانت  لو  كما   ،

 
ً
 . الدم ألول مرة مثال

 . نست العدد "عدد أيامها" أو الوقت أو كليهما  هالها عادة لكنمضطربة: أي  •

 ذات عادة: أي لها عدد أو وقت ترجع إليه، وهي على ثالث صور:  •

م - ووقتية  عددية  عادة  كأن األولى:  عادتها  وقت  يتحد   أن  بمعنى   ،
ً
عا

  كأن تكون سبعة أياموعدد أيامها  ،تأتيها في أول الشهر
ً
 . دائما

ويختلف   - عادتها  أيام  تتحد  أن  بمعنى  فقط،  عددية  عادة  الثانية: 

 وقت مجيئها. 

وتختلف   - مجيئها  وقت  يتحد  أن  بمعنى  فقط،  وقتية  عادة  الثالثة: 

 عدد أيامها.

. ولهذه األقسام دخل في اختالف األحكام كما سيتضح 
ً
 الحقا

 مسائل خمس: ) 



العادة • ذات  ) األولى:  مضطربة  أو  مستقرة  كانت  سواء  والصوم  (  الصالة  تترك 

( أي: وإال) ،  ( من صالة وصيامنه حيض تترك العبادةأبرؤية الدم. واملبتدئة إن اطمأنت  

 (  
ً
حيضا رأته  ما  بأن  تطمئن  لم  تترك  إن  أيامفال  ثالثة  لها  تمض ي  حتى  فإن    (،العبادة 

قضاءالثالثة  مضت   عليها  يجب  الدم  خالل    واستمر   
ً
واجبا صامت  كانت  إن  الصيام 

 ؛ ألنه كان في أيام حيضها.الثالثة

انقطع )  • ثم  أيام  ثالثة  الدم  رأت  لو  ) الثانية:  الثالثة  بعد  قبل(  اليوم  ورأت   )

 ( 
ً
ته قبل  وهي طاملا رأ،  كما تقدم  الحيض عشرة أيام كثر  ألن أ (؛  العاشر كان الكل حيضا

  العاشر فيكون  
ً
) ولو تجاوز )   من الحيض.جزءا ) العشرة( الدم الذي رأته  أيام  رجعت  ( 

نذكره الذي  التفصيل  هي  إلى  اذ  االستحاضة،  فصل  في  و (  مبتدئة،  عادة  إإما  ذات  ما 

 .  ولكل واحدة حكمها املوضح في بداية أحكام االستحاضة مستقرة أو مضطربة،

) ولو)  وإنما  العاشر  قبل  تره  ولم  انقطع  ثم  متواليات  أيام  ثالثة  الدم  رأت  تأخر  ( 

والثاني  ،
ً
منفردا  

ً
حيضا األول  كان  رأته  ثم  أيام  عشرة  بعد بمقدار   

ً
ثانيا رأته  ما  أي:   )

 (  العشرة 
ً
يكون حيضا أن     يمكن 

ً
أيمستأنفا مض ي    :(  بعد  رأته  دم  ألنه  ؛ 

ً
 جديدا

ً
حيضا

 . آخر أقل الطهر "عشرة أيام"، وبالتالي فإن استمر ثالثة أيام متواليات فهو حيض 

فعليها االستبراء  قل من عشرة أيام ) أ ( أي:  الثالثة: إذا انقطع الدم لدون عشرة)  •

( متلطخةن كانت  إاغتسلت، و )   ( من الدم فإن خرجت نقية) ،  ( أي: الفحص بهابالقطنة

 و ذات عادة، فلدينا حالتان إذن:  إما مبتدئة أ فهي ،بالدم

أو تمض ي لها  ) ، بعد النقاء ثم تغتسل( من الدم صبرت املبتدئة حتى تنقى) األولى:  -

 .  كثر الحيض عشرة أيام كما تقدم ألن أ؛ ثم تغتسل بعد تمام العشرة ( عشرة أيام

 أيام ( لو انقضت  وذات العادة) الثانية:   -
ً
تغتسل بعد  )   عادتها وال زال الدم مستمرا

عادتها من  أيام  :  ف  ،( ثالثة 
ً
وانتهت  مثال أيام  خمسة  عادتها  كانت  ينقطع لم  و لو 

فلو  ،  ثم تغتسل  -بحسب املثال  اليوم الثامن  أي إلى    -ثالثة أيام  تصبر  عنها الدم  

إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من  ( الدم ) فإن استمر) اغتسلت وصامت  

حيضها( صوم أيام  في  كان  أنه  سيتضح  ألنه  عشرة  ،  ؛  الحيض  أكثر   
 
أن باعتبار 

تجاوز ) أيام،   ) وإن  العاشر  اليوم  الدم  به(  أتت  ما  ) كان  صيام  من   ) 
ً
 ( مجزيا



 
ً
  سيتضح أنه صوم  -بعد أن تجاوز الدم العشرة بحسب الفرض    -ألنه    ؛وصحيحا

 يصح فيها الصيام.وهي أيام طهر   "ال حيض"،  في أيام استحاضة

، وإنما تستبرئ "تفحص"  
ً
مالحظة: ال يجب على الحائض االستبراء بالقطنة دائما

الحيض،   من  النقاء  في  ة 
 
شاك كانت  ما  أمتى  الغسل  ويجوز  قبل  زوجها  يطأها  ن  إ ن 

ن اغتسلت دون استبراء صح غسلها  إوطئها قبل الغسل إن لم تستبرأ. و استبرأت، ويحرم  

. ويجوز لزوجها أن يطأها، وال كفارة إن تبي  
ً
 ن لهما بعد ذلك أنها ال تزال حائضا

 ذكر "القطنة" كمادة يتم بها االستبراء للمثال فقط، وإال فيمكن أن تستعمل  
 
ثم إن

للفحص أي مادة تؤدي الغرض، وال يشترط أن تكون من جنس معين أو بسمك أو لون  

 ين.  مع

(  جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية( من الحيض ) الرابعة: إذا طهرت)  •

 . في ذلك

الخامسة: إذا دخل وقت الصالة فحاضت وقد مض ى مقدار الطهارة والصالة  )  •

: لو كان يكفيها ربع ساعة للوضوء وأداء صالة الظهرين، فلو  وجب عليها القضاء
ً
( فمثال

  وجاءها الحيض بعد ربع ساعة من وقت الزوال يجب عليها قضاء  
حل الزوال ولم تصل 

حالة هكذا  في  الظهرين  ذاكإو ) ،  صالة  قبل  كان  يمض  ن  لم  أي:  يكفي    (  وقت  عليها 

ن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة إو )   ( عليها القضاء.لم يجبللطهارة والصالة ) 

القضاء اإلخالل  ومع  األداء  عليها  وجب  ركعة  :  وأداء 
ً
فمثال غروب  (،  قبل  طهرت  لو 

من صالة العصر،  واحدة  وأداء ركعة  "الغسل" الشمس بوقت قليل لكن يكفيها للطهارة  

وجب عليها    تفعلولو لم    ،أداء صالة العصرالغسل و لحالة يجب عليها  ففي مثل هذه ا

 .هاؤ قضا

 : (، هي فثمانية أشياء) ، ( أي: الحيضوأما ما يتعلق به) 

والطواف ومس كتابة  )  • كالصالة  الطهارة،  فيه  يشترط  ما  يحرم عليها كل  األول: 

تقدمالقرآن كما  الكلمات  حروف  أي:  ولو  ) .  (  هامشه.  وملس  املصحف  حمل  ويكره 



هللا  أي:(  تطهرت وذكر  للدعاء  مصالها  في  للجلوس  سيأتي    -  توضأت  يرتفع )   -كما  لم 

 حدثها
ً
 .(، وبالتالي ال يبيح لها فعل ما هو مشروط بالطهارة شرعا

 الثاني: ال يصح منها الصوم)  •
ً
 أو مستحبا

ً
 . ( سواء كان واجبا

شهر رمضان في  كانت تفطر في  و   ز بين الحيض واالستحاضةلو لم تكن تمي  مالحظة:  

 منها أنه حيض فترة االستحاضة
ً
ا
 
ارة. ، ظن

 
 فيجب عليها القضاء وال تجب الكف

املسجد)  • في  الجلوس  لها  يجوز  ال  فيهالثالث:  والبقاء  املكث  أي:  ويكره ) ،  ( 

 فيه. ( أي: املرور ) الجواز

العزائم • فيها  الرابع: ال يجوز لها قراءة ش يء من  التي  السور  أي:  سجدة واجبة  ( 

العلق" النجم،  لت،  "ألم سجدة، حم فص  لها) ،  وهي:  ) ويكره  ( حتى  ما عدا ذلك( قراءة 

(  و)   ولو كانت آية واحدة، وكلما زادت من قراءة اآليات كلما اشتدت الكراهة بالنسبة لها.

لو أنها خالفت وقرأت إحدى سور العزائم، ففي مثل هذه الحالة تؤثم الرتكابها الحرام  

،  (؛ لعدم اشتراط الطهارة في هكذا سجودالسجدة( آية ) تسجد لو تلت يها أن ) ويجب عل

 .( إلى من يتلوهاإن استمعت( يجب عليها السجود ) وكذا) 

 :  اتمالحظ 

األفضل بالنسبة للحائض االلتجاء إلى التسبيح وذكر هللا سبحانه وترك قراءة   -1

. القرآن حتى وإن كانت معتادة عليه كقراءة سورة يس 
ً
 مثال

 .قراءة القرآن إذا كان لبيان الحق والدعوة إلى دين هللالها ال يكره  -2

 ال يكره لها االستماع إلى من يتلو القرآن الكريم.  -3

ويجوز له  ) ، ( أي: تنقى من الحيضالخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر)  •

القبل عدا  بما  الفرجاالستمتاع  أي:  الكفارة،  ) .  (  عليه  وجب   
ً
عاملا  

ً
عامدا وطأها  فإن 

دينار   أوله  في  عيار  " والكفارة:  ذهب  مثقال  وفي  "حبة  18أي  دينار،  نصف  وسطه  وفي   ،

 .( آخره ربع دينار



،  وطريقة معرفة أوله من وسطه من آخره تتم من خالل  
ً
تقسيم أيام العادة أثالثا

كانت   أيام  عادتها  فلو      -ستة 
ً
ووسطه    -مثال األولين،  اليومين  الحيض  أول  هو  فيكون 

 الثالث والرابع، وآخره اليومان األخيران، وهكذا. اليومان 

ول الحيض  ها في أ( كما لو وطأولو تكرر منه الوطء في وقت ال تختلف فيه الكفارة) 

ك أثم  الحيض  أول  في  الوطء  ) رر   
ً
تتكرر يضا املثال:لم  وبحسب  الكفارة،  عليه    (  يجب 

ول الحيض وكرر الوطء  ها في أما لو وطأ( كوإن اختلفت) ،  18التكفير بمثقال ذهب عيار  

 ( حالة  هكذا  ففي  وسطه،   تكررتفي 
 
الكف ع(  يجب  املثال:  وبحسب  التكفير  ارة،  ليه 

 .18بمثقال ونصف ذهب عيار 

املرأة  مالحظة:   عملت      -لو 
ً
حيث    -خطأ من  الحيض  أيام  في  االستحاضة  بأحكام 

    ،اقتراب زوجها لهامن حيث  العبادة، أو  
ً
ليس عليها ش يء  فال إثم عليها وال كفارة، وعموما

أنه خطأ متعمد  طاملا  محر وغير  أمور  من  تقدم  ما  عامة  وبصورة  إن  ،  الحائض  على  مة 

 و نسيان فال تعتبر آثمة. فعلتها عن سهو أ 

 بهاالسادس: ال يصح  )  •
ً
وزوجها حاضر  ) ، ( من قبل زوجهاطالقها إذا كانت مدخوال

عنها  ( معها غائب  أغير  إ،  لم  ما  بهاكن  يذا  دخل  قد  لكنو  أ،  زوجها  بها  يكن    دخل  لم 

 
ً
الجزء الثالث من    في توضيحه سيأتي  معها فيصح طالقها ولو كانت في الحيض، و   حاضرا

 .كتاب الطالق  -شرح الشرائع 

طهرت)  • إذا  ) (  السابع:  الحيض  دم  من  نقت  وكيفيته  أي:  الغسل،  عليها  وجب 

 مثل غسل الجنابة
ً
( أي: قبل  قبله( سواء كان الوضوء ) ويستحب معه الوضوء) ،  ( تماما

 ( بعدهالغسل  ) ويجب  . أو  الحائض  على  الصوم(  أيام  قضاء  يفوتها  الذي  الواجب   )

 .( فال يجب قضاؤهادون الصالةحيضها ) 

يستحب)  • ) الثامن:  للحائض  صالةأن  (  كل  وقت  في    تتوضأ 
 
أن مالحظة  مع   )

وتجلس في مصالها بمقدار زمان صالتها ذاكرة  ) ،  الوضوء ال يرفع عنها الحدث كما تقدم

تعالى  الخضاب  .هللا  لها  وكذا  ويكره  اء، 
 
بالحن أي: صبغ شعرها  لها  (  صبغ شعرها يكره 

 . خرى باألصباغ األ 



حيضها.  أيام  غير  في  املرأة  من  الدم  خروج  هي  ال    االستحاضة:  االستحاضة  ودم 

 . من أداء العباداتخاللها تتمكن بمعنى أنها عن كونها طاهرة خرج املرأة ي  

) وهو)  الثالث  الفصل  أي:  أقسامها(  على:  االستحاضةيشتمل  أقسام  أي:   )  ،

   وأحكامها.) 

(، هذه هي  أصفر بارد رقيق يخرج بفتور   -في األغلب    -  االستحاضةفدم    أما األول:

 (  ،
ً
دائما وليس  الغالب  في  االستحاضة  دم  ) وصفة  لهذا  الوصف  (  هذا  مثل  يتفق  قد 

، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر
ً
ت دم  لو رأ   :( أيحيضا

 .صفر في أيام طهرها ونقائها من الحيض يعتبر دم استحاضةأ

قرح)  دم  يكن  ولم  أيام  ثالثة  من  أقل  املرأة  تراه  دم  الجروح  وهو:  (  وكل  من  نوع 

 ( لإلنسان  الداخلية  األنسجة  أو  الجلد  فهو  يصيب  جرح  أن  استحاضةوال  يمكن  وال   ،)

تقدم كما  أيام  ثالثة  الحيض  أقل  ألن  ؛ 
ً
حيضا العادة  ) .  يكون  عن  يزيد  ما  كل  وكذا 

العشرة دم  ويتجاوز  يعتبر   ) 
ً
أيضا أكثر  استحاضة  ؛ ألن 

ً
الكل حيضا يكون  أن  يمكن  وال   ،

 . الحيض عشرة أيام كما عرفنا

 
 
 لدينا هنا صورتان: فاتضح أن

األولى: لو تجاوز الدم عشرة أيام، كما لو كانت عادتها املتعارفة سبعة أيام وهي رأت  

، ففي مثل هكذا حالة تعتبر السبعة أيام عادتها  
ً
أي    -وما زاد عليها  الدم أحد عشر يوما

 يكون استحاضة. -األربعة أيام بحسب املثال  

عادتها   كانت  لو  كما  أيام،  العشرة  يتجاوز  لم  لكنه  عادتها  الدم  تجاوز  لو  الثانية: 

؛ ألن أكثر الحيض  وهي رأاملتعارفة سبعة أيام  
ً
ت الدم تسعة أيام، فهنا تعتبره كله حيضا

   .عشرة أيام



الن)  أيام  أكثر  عن  يزيد  ) فاسأو  أيام  عشرة  على  يزيد  أي:  دم  (  صفة  يحمل  وال 

   (،الحيض
 
أن دم    بمعنى:  فيه صفات  وليس  العشرة  على  يزيد  دم  من  النفساء  تراه  ما 

يعتبر  رأاستحاضة،    الحيض  لو  مت  كما  أسبوعينالدم  الوالدة  دة  أيام  بعد  فالعشرة   ،

أ للنفاس  إتكون  استحاضة  فتكون  املتبقية  األربعة  يما  لم  دم  الدم  تصف  ذا  بصفات 

   يكون ، أما إذا اتصف بها فالحيض كالسواد والغلظة والخروج بحرقة
ً
أو يكون  ) ،  حيضا

 أو قبل البلوغ  ،مع الحمل، أو مع اليأس
 
و  ة أثناء الحمل أ الدم الذي تراه املرأ  ( بمعنى: أن

  فهو دم استحاضة -و قرح يكن دم جرح أولم   - البلوغو قبل س أبعد اليأ
ً
 . أيضا

الدم)  تجاوز  ر وإذا  الذي  ) أ(  املرأة  مم  ته  وهي  أيام  تحيضعشرة  تكن  ن  لم  أي:   )

 ( بطهرهايائسة  حيضها  امتزج  إ( فقد  بحاجة  فهي  وبالتالي  للتمييز  ،  لى ضوابط شرعية 

مستقرة    ؛ ال ( أي: ليس لديها عادة شهريةفهي: إما مبتدئة) ،  بين الحيض واالستحاضة

 أي: منتظمة  (  مستقرةما ذات عادة  إو ) ،  وال مضطربة
ً
 أو وقتا

ً
،  سواء كانت مستقرة عددا

 .أو كليهما  نست العدد أو الوقت هالكن ةعادلديها  ( أي: أو مضطربة) 

  (أي:  فاملبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم )من حيث الصفات  فحص الدم وتمييزه  ،

الحيض)  دم  شابه  ) فما  بحرقة  والخروج  والغلظة  كالسواد  دم  (  شابه  وما  فهو حيض، 

بشرط أن يكون ما شابه    استحاضة فهو  الخروج بفتور ) البرود و ( كالصفرة و االستحاضة

كثره  وأأيام  ألن أقل الحيض ثالثة  (؛  دم الحيض ال ينقص عن ثالثة وال يزيد عن عشرة

) فإن نقص) .  عشرة كما تقدم   ) ،  ( على عشرةأو زاد( عن ثالثة 
ً
 أو كان لونه لونا

ً
(  واحدا

الصفات حيث  من  تمييزه  تستطيع  ال  أصفر    بحيث  كله  أو   
ً
حارا أسود  كله  كان  لو  كما 

 
ً
التميز) ،  باردا فيه شريطتا  يحصل  لم  أي:  أو  الدم عن  تمييزه من حيث  (  نقصان  عدم 

عشرة، على  زيادته  وعدم  الصفات    ثالثة  حيث  من  تمييزه  عادة ) وكذلك  إلى  رجعت 

 ) خواتها وعم  مها وأكأأي: قريباتها    ( نسائها
ً
( في عادتهن كما لو  إن اتفقناتها وخاالتها مثال

 
ً
حيضها أسبوع وما زاد عليه يكون استحاضة،  حينئذ  يكون  و ،  كانت عادتهن أسبوع مثال

مختلفات)  كن  ) فإن  عادتهن  في  أيام(  سبعة  شهر  كل  في  حيضها  زاد  جعلت  وما  على  ( 

 .استحاضة السبعة تعتبره 

  (العادة  وذات 
ً
مثال أسبوع  عادتها  كانت  لو  كما  وما   -أ) :  (   

ً
حيضا عادتها  تجعل 

( للدم من حيث الصفات كما لو رأته  ، فإن اجتمع لها مع العادة تميزاستحاضةسواه  



وكان  أحد  
ً
يوما في عشر  صفته  األولى    ت   التسعة 

ً
حارا ،  في  و،  أسود 

ً
باردا أصفر  تبقى  ما 

عادتها   أيام وكانت  )   سبعة  الحالة  هذه  مثل  ففي   ،
ً
العادةمثال على  وتترك  تعمل   )

 .الصفات، وبحسب املثال: تعتبر حيضها سبعة أيام، وما زاد على ذلك استحاضة

 : ثالث (وها هنا مسائل) 

•  ( 
ً
إذا كانت عادتها مستقرة عددا ) األولى:   

ً
أيام مثال  ( كسبعة 

ً
لو كانت ووقتا ( كما 

) تحيض عند مطلع كل شهر    
ً
الوقت  فرأت ذلك العدد مثال  على ذلك 

ً
أي:  متقدما رأت  ( 

قبل   أيام  سبعة  املثال الدم  بحسب  الشهر  بالعدد  )   ،مطلع  تحيضت  عنه   
ً
متأخرا أو 

ألن العادة  ) ،  ( أي: تعتبر حيضها سبعة أيام وال عبرة بتقدم الوقت أو تأخرهوألقت الوقت

 . كذلك ( الحيض أو لم يكنرأته بصفة دم  ( كان ما ) تتقدم وتتأخر، سواء

( كما لو كانت عادتها أسبوع وتبدأ في  وفي العادة الثانية: لو رأت الدم قبل العادة)  •

واستمرت    قبل ذلك، وهي رأته  وتنتهي في اليوم الثاني عشر  اليوم الخامس من كل شهر 

 
ً
أيضا الخامس  اليوم  في  العشرة) ،  رؤيته  يتجاوز  لم  تجاوز   فإن  وإن  حيض،  (  فالكل 

 ( أيام  العادةالعشرة  الفرض  جعلت  بحسب   
ً
ووقتا  

ً
عددا املنتظمة  عادتها  أيام  أي:   )

، وكان ما تقدمها  ) 
ً
املثالاستحاضةحيضا أ:  أعاله  (، وبحسب  ر لو  اليوم  الدم  ت  أنها  في 

الشهر    ول األ  الثاني عشرإ من  اليوم  الثاني عشر يكون  فما    ، لى  الخامس حتى  اليوم  بين 

، وما كان قبل اليوم
ً
 .  الخامس يعتبر استحاضة  حيضا

ن لم يكن  إ، أي:  يجري   ( فنفس الحكمفي وقت العادة وبعدها( الدم ) وكذا لو رأت) 

  ،
ً
الكل حيضا كان  أيام  العشرة  العشرة جعلت  وإتجاوز  تجاوز  وما  أيام  ن   

ً
عادتها حيضا

استحاضة عنها  الشهر  تأخر  من  الخامس  اليوم  في  الدم  رأت  أنها  لو  مثالنا:  وبحسب   ،

يكون   عشر  الثاني  حتى  الخامس  اليوم  بين  فما  عشر،  السادس  اليوم  حتى  واستمر 

، وما تأخر عنه يكون استحاضة
ً
 . حيضا

) ولو رأت)  قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع  ( الدم 

( أي: ما  والطرفان( املعروف لديها ) حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة

أنها (، وبحسب املثال املتقدم: لو استحاضةوما تأخر عنها يكون )   ،تقدم على أيام عادتها



اليوم  رأ بين  فما  عشر،  الرابع  اليوم  حتى  واستمر  الشهر  من  الثالث  اليوم  في  الدم  ت 

تأخر   الخامس وكذلك ما  اليوم  ، وما تقدم على 
ً
الثاني عشر يكون حيضا الخامس حتى 

 .يكون استحاضةعن اليوم الثاني عشر 

•  ( 
ً
معينا  

ً
عددا واحدة  مرة  شهر  كل  في  عادتها  كانت  لو     ( الثالثة: 

ً
مثال ،  كأسبوع 

( أي: عشرة أيام  قل الطهرأ في شهر مرتين بعدد أيام العادة ويفصل بينهما  ( الدم ) فرأت) 

تين ) كان ذلك( من ذلك ) أو أكثر)  ، ولو جاء في كل مرة  ( أي: ما رأته من الدم في املر 
ً
حيضا

  ( كما لو رأته ثمانية أيام أو تسعة وكانت عادتها سبعة أيام ) أزيد من العادة
ً
لكان حيضا

( وهو أسبوع بحسب  تحيضت بقدر عادتها( العشرة ) إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز 

 . ( استحاضةوكان الباقي  املثال ) 

الدم بعد انتهاء عادتها بصفات  مالحظة: لو كانت ذات عادة عددية منتظمة ورأت  

.  ه تعتبر فال تعتد بالصفات و  ضمن العشرةلكن االستحاضة دم 
ً
 حيضا

  (واملضطربة العادة ) ،إذا تجاوز  أي: التي نست عدد أيام عادتها أو وقتها أو كليهما

(، فما فتعمل عليه( من خالل صفات الدم ) زي  ترجع إلى التمالدم الذي رأته عشرة أيام ) 

، وما كان بصفة دم االستحاضة تعتبره استحاضةكان  
ً
،  بصفة دم الحيض تعتبره حيضا

نه حيض تركت العبادة، وإال فال تترك الصالة إال بعد مض ي  أن إطمأنت من الصفات  إف) 

( من  زي  فإن فقد التم ) ،  (؛ ألن أقل الحيض ثالثة كما تقدمنه حيضأثالثة أيام وتطمئن  

 ثالث: فهنا مسائل خالل الصفات ) 

 أ  علمنها تكما لو أ(  األولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت •
 
    -عادتها    ن

ً
سبعة   -مثال

لكن موعدها    هاأيام  ر و "وقتها"،  نست  أنها  حتى  افترضنا  الشهر  من  يوم  أول  في  الدم  أت 

(، استحاضةوالباقي    تجعل أول أيام الدم حيض بعدد أيامها) فهذه  الحادي عشر منه،  

السابع،  وبحسب   باليوم  اليوم األول وينتهي  يبدأ من  أيام؛  املثال: يكون حيضها سبعة 

 .وما زاد على ذلك تعتبره استحاضة

الوقت)  • لو ذكرت  العدد  الثانية:  لو  ونسيت   موعد حيضها  كانت  ( كما 
 
أن تعلم 

الشهر  عادتها،    مطلع  أيام  عدد  نست  حيضها) لكنها  أول  ذكرت  وقت  فإن  أول  أي:   )

بالشهر بحسب  أوهو    -حيضها   يوم  املتقدم ول  بعدد)   -  املثال  ) أكملته  أيام  إن  (  نسائها 



،  اتفقن
ً
من  ستة أيام يبدأ    -حينئٍذ  -يكون حيضها  ف( كما لو كانت عادتهن ستة أيام مثال

الساس  اليوم  الشهر حتى  من  األول  )   اليوم  استحاضة،  على ذلك  زاد  وما  وسبعة  منه، 

ة نسائها فتعتبر عادتها سبعة أيام تبدأ باليوم األول  ( أي: إن اختلفت عادأيام إن اختلفن

   حتى السابع من الشهر بحسب املثال أعاله، وما زاد على ذلك تعتبره استحاضة.

آخره)  ذكرت  حيضهاوإن  وقت  آخر  ذكرت  أي:  حيضها  (   
 
بأن تعلم  كانت  لو  كما   ،

:  ف(  اتفقنجعلته نهاية عدد نسائها إن  )   ينتهي في اليوم العاشر من كل شهر 
ً
  ت لو كانمثال

أيام ستة  نسائها  افترضنا    ،عادة  املتقدم    -و مثالنا  اليوم  رأنها  أ   -بحسب  من  الدم  ت 

الشهر،   من  عشر  الحادي  حتى   األول 
 
أن يعني  في    فهذا  الرابع  اليوم  من  بدأت  عادتها 

اختلفن) ،  الشهر إن  أيام  سبعة  إونهاية  أي:  فتعتبر  (  نسائها  عادة  اختلفت  عادتها ن 

أيام  العاشرنهايتها  تكون    سبعة  اليوم  أفي  يعني  وهذا   ، 
 
اليوم    ن في  تكون  عادتها  بداية 

و املتأخر  املتقدم على عادتها أ (  وعملت في بقية الزمان) ،  الثالث من الشهر بحسب مثالنا

فقط) عنه    
ً
حيضا جعلتها  التي  األيام  صوم  وتقض ي  املستحاضة،  تعمله  بحسب  ما   )

نالتحديد الذي   . تبي 

•  ( 
ً
جميعا نسيتهما  لو  والوقتالثالثة:  العدد  نست  أي:  كل  ) ،  (  في  تتحيض  فهذه 

وبسبعة أيام إن اختلفن ما دام االشتباه  ) ،  ( في عادتهنشهر بعدد أيام نسائها إن اتفقن

 
ً
 .املستحاضةزاد على "عادة نسائها" أو "السبعة أيام" تعمل بعمل (، وفيما باقيا

 فنقول:  وأما أحكامها،) 

 ( له ثالث صور: االستحاضةدم 

الكرسف)  -1 يثقب  ال  أن  ) إما  أي:   )" 
ً
دما القطنة  تمتلئ  وهي ( "ال   ،

   . االستحاضة الصغرى 

 ) أو يثقبه)  -2
ً
   .، وهي االستحاضة الوسطى( وال يسيل( أي: تمتلئ القطنة دما

 و )  : أي،  ( يثقبهأو)  -3
ً
 . (، وهي االستحاضة الكبرى يسيلتمتلئ القطنة دما

صالة)  كل  عند  الوضوء  وتجديد  القطنة،  تغيير  يلزمها  األول:  تتوضأ  وفي  أي:   )

والعشا الظهرين  بين  الجمع  عدم  عند  اليومية  للصلوات  مرات  أي:  ولها) ،  ينءخمس   )



 ( لها  الصالتينيجوز  بين  تجمع  والعصر،  أن  الظهر  أي: صالة  والعشاء(  املغرب    وصالة 

 .( بوضوء واحد) 

يجب    فال   لصالة الظهر وعلمت بعدم خروج الدم املستحاضة  توضأت  مالحظة: لو  

ويجزي العصر  لصالة  الوضوء  إعادة  األول.  هاعليها  جمعها    الوضوء  حال  صالتي وفي 

    -الظهر والعصر  
ً
يكفيها لتجمع بين صالتين وال يضرها إن خرج  فإنه  بوضوء واحد    -مثال

 دم بعد الوضوء سواء في صالة الظهر أو العصر أو بينهما. ال

الخرقة)  تغيير  القطنة  تغيير  مع  يلزمها  الثاني:  عادة  (  وفي  القطنة  فوق  تكون  التي 

  
ً
عدمحفاظا الدم   على  واملالبس  عبور  الجسد  الغداة  ) ،  وتلويث  لصالة  والغسل 

 يمكنها أن  ،  حيث تكتفي فيها بالوضوء فقط  ( فقط دون بقية الصلوات"الفجر"
ً
وأيضا

 . تجمع صالتين بوضوء واحد

 
 
صل لو  استحاضة  مالحظة:  وحالتها  الفجر  إلى  ت  تحولت  الظهر  عند  ثم  صغرى 

 بل الواجب أن تغتسل لصالة الفجر، وإن تعذر  فال    ،وسطى
ً
يجب عليها أن تغتسل حاال

في أي وقت يمكنها أن تغتسل فيه خالل    صعبأو   عليها الغسل لصالة الفجر اغتسلت 

كا واجبةاليوم وإن  قبل صالة  يكون  أن  األفضل  قبل  ن  اغتسلت  إذا  أنها  ، مع مالحظة 

 غسل ألداء الصالة.الصالة فال يجب عليها أن تتوضأ بل يكفيها ال

يجب عليها أن تضيف إلى تغيير القطنة والخرقة  ( أي:  وفي الثالث: يلزمها مع ذلك) 

 ( الفجر  لصالة  آخرانغسالنوالغسل  وغسل  ) ،  (  بينهما،  تجمع  والعصر  للظهر  غسل 

  (.للمغرب والعشاء تجمع بينهما

عليهامالحظة:   يجب  واحد  ال  بغسل  صالتين  بين  تفرق   الجمع  أن  بين    ويمكنها 

أما لو لم    في حال خروج الدم بعد الغسل،  قت اغتسلت لكل صالةلو فر  ، لكن  الصالتين

: لو أنها اغتسلت وصلت  يخرج دم بعد الغسل فال يجب عليها الغسل مرة أخرى 
ً
، فمثال

كان الدم خرج منها بعد    الظهر بمفردها، ثم بعد ساعة أرادت أن تؤدي صالة العصر فإن

 الغسل وجب أن تغتسل لصالة العصر، وإن لم يكن خرج منها اكتفت به ألداء العصر. 



 بحسب  وإذا فعلت ذلك) 
ً
( أي: قامت املستحاضة بفعل ما هو مطلوب منها شرعا

ن تؤدي الصالة والصيام ونحوها من العبادات  ويمكنها أ(  صارت بحكم الطاهرةحالتها ) 

بالطهارة  ) ،  املشترطة 
 
أخل باألغسالوإن  أخلت  وإن  صالتها.  تصح  لم  بذلك  (  ت 

 ( يصح صومهابالخصوص  الصياملم  األمور بصحة  لبقية  وال عالقة  أنها  (،  لو   :
ً
فمثال  ،

ر القطنة فصومها صحيح  . اغتسلت لكنها لم تغي 

مالحظة: ورد في جميع صور االستحاضة وجوب تغيير القطنة عند كل صالة، لكن  

 أما في حال عدم تلويثها بالدم فال يجب تغييرها.  ،ذا تلوثت القطنة بالدمإهذا فيما 

أن يكون لحظة واحدة.  ( أي: يمكن ) النفاس: دم الوالدة، وليس لقليله حد، فجاز

 لم يكن لها نفاس  ولدت ولم ترَ ولو  
ً
 ( الدم ) ولو رأت) .  ( حينئٍذ دما

ً
(  قبل الوالدة كان طهرا

   استحاضة إذا لم يكن دم جرح أو قرح، وال يكون أي:  
ً
 وال نفاسا

ً
النفاس  ) .  حيضا وأكثر 

 عشرة أيام.  

 
ً
حامال كانت  أحدهما  ولو  والدة  وتراخت  األول  بإثنين  بعد  الثاني  تلد  لم  أي:   )

بعد  نما  إو   ،مباشرة  ولدته 
ً
مثال أيامها)   يوم  األول، وعدد  نفاسها من وضع  ابتداء  ( كان 

: لو أنها ولدت املولود األول في األول من رجب  (  من وضع األخيرأي: أيام النفاس ) 
ً
فمثال

في   ينتهي  نفاسها   
 
أن يعني  فهذا  أسبوعان،  الدم  رأت  وهي  رجب،  من  الثاني  في  والثاني 

ر من رجب أي بعد مض ي عشرة أيام من تاريخ وضع الثاني، وما زاد على  اليوم الثاني عش 

 .ذلك استحاضة

   ولو ولدت ولم ترَ ) 
ً
 ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا

ً
(؛ ألن أكثره عشرة أيام كما  دما

العاشر أو  ( الدم في ) ثم رأت)   ( أي: نقت من الدم ولو رأت عقيب الوالدة ثم طهرت) .  تقدم 

بأوصاف   تميز  فإن  العاشر  بعد  الدم  استمر  وإذا   .
ً
نفاسا بينهما  وما  الدمان  كان  قبله 

تحيضت  استحاضةفهو    االستحاضة عددية  عادة  ذات  كانت  فإن  حيض.  فهو  وإال   ،

نسائها فبعدد  وإال  أيامها،  ) بعدد  عادتهن  في  اتفقن  إن  قريباتها  أي:  أيام(  إن  أو سبعة   )

 .( استحاضةفإن استمر الدم استظهرت بثالثة أيام ثم ما بعدها ) ، نسائهااختلفت عادة 



الدم  املعنى:   خروج  استمر  العاشر إذا  اليوم  بعد  النفساء  إلى    من  تنظر  فإنها 

يكون   ال  أو  استحاضة،  فتعتبره  االستحاضة  بأوصاف  يكون  أن  فإما  الخارج،  أوصاف 

: فهي إن كانت ذات عادة  
ً
. واآلن نأتي ألحكام هذا الذي اعتبرته حيضا

ً
وبهذا تعتبره حيضا

التي تعرفها هي وما بعدها يكون استحاضة،   أيامها  الحمل تحيضت بعدد  عددية قبل 

فإن    "قريباتها"ات عادة عددية قبل الحمل تحيضت بعدد حيض نسائها  وإن لم تكن ذ

اختلفن تحيضت بسبعة أيام، فإن استمر الدم بعد مدة الحيض التي قررتها لم تعتبر ما  

 بل استظهرت بثالثة أيام فقط والباقي تعتبره استحاضة.  
ً
 حصل بعد النفاس كله حيضا

خمس العددية  عادتها  امرأة  للتوضيح:  خروج  وكمثال  معها  واستمر  ولدت  أيام  ة 

 
ً
يوما ثمانية عشر  األولى  ، فهنا:  الدم  الحادي عشر  تكون  العشرة  اليوم  أيام نفاس، وفي 

يكون   ربما  بل  استحاضة  دم  صفة  فيه  تميز  أن  تستطع  فلم  الخارج  الدم  إلى  نظرت 

، عندها تعتبره  
ً
يض  أنه حيض ولو توقف بعد إتمام أيام العادة فهو ح  -ابتداًء    -حيضا

استمر   إن  ولكن  عليها،  ش يء  وال  بمعرفته  أصابت  مثالنا    -وقد  في  الحال  هو  فال    -كما 

  كله    تعتبره
ً
النفاس  وإنما  حيضا مدة  انتهاء  بعد  األولى  الثالثة  األيام  تعتبر  أيام  "فقط 

الحيض  "ستظهاراال  فيهاو   ،أيام  تركتها  التي  الصالة  قضاء  يجب  يكون  ال  بعدها  وما   ،

 .  استحاضة

طالقها.  )  يصح  وال  يكره،  ما  وكذا  الحائض،  على  يحرم  ما  النفساء  على  ويحرم 

 وغسلها كغسل الحائض سواء
ً
 . ( أي: مثله تماما

 الدفن. ، الصالة،  التكفين، التغسيل،  االحتضار  :( أمور وهي خمسة

 (األول: في االحتضار) األمر 

   وخروج الروح.االحتضار: لحظات املوت  



امليت)  توجيه  فيه:  ) ويجب  املحتضر  أي:  ويجعل  (  ظهره  على  يلقى  بأن  القبلة  إلى 

بمعنى إذا قام  ( أي: واجب كفائي  على الكفاية  وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، وهو فرض 

 . اآلخرينبه شخص سقط عن 

   عدة أمور:بالنسبة للمحتضر  ( ويستحب) 

الشهادتين)  -1 إله إال هللا"،    ( أي:تلقينه  "أ و شهادة "أن ال   شهادة 
 
   ن

ً
  محمدا

والتلقين ليس مجرد ذكرها عند املحتضر   ، لى هللا عليه وآله" صرسول هللا

 وإنما تكرارها  عنده حتى يتلفظ بها.

   (."عليهم السالم" واألئمة واملهديين اإلقرار بالنبي ( تلقينه ) و)  -2

) و)  -3 تلقينه  الفرج(  إله إال  "وهي:    ( كلمات  الحليم الكريم، ال  إله إال هللا  ال 

 العلي العظيم، سبحان هللا رب السماوات السبع ورب األرضين السبع  هللا

   ".ش العظيم والحمد هلل رب العاملين وما فيهن وما بينهن ورب العر 

   .في بيته صالته املعتاد  وضع ( أي: مونقله إلى مصاله)  -4

5-  ( 
ً
  (.ويكون عنده مصباح إن مات ليال

 . ( من يقرأ القرآن( يكون عنده ) و)  -6

ومدت يداه إلى جنبيه،  ) ،  ( أي: فمهوإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه)  -7

 .  ( وغطي بثوب

تجهيزهويعج  )  -8 ودفنه  :أي(  ل  عليه  والصالة  وتكفينه  بتغسيله    اإلسراع 

له،  
ً
مشبهة)   إكراما حالة  يكون  أن  موته  أي:(  إال  في  شك  (  ستبرأفي  ) ،  ي 

) أي:  حينئٍذ   ختبر  املوتي  ) بعالمات   
ً
طبيا املعروفة  ي  (  ثالثة  أو  عليه  صبر 

 أيام. 

 :  أمرانبالنسبة للمحتضر ( ويكره

 أن يطرح على بطنه حديد)  -1
ً
العامة ،  ( كالسيف مثال بخالف بعض فقهاء 

 
ً
 مستحبا

ً
   .الذين اعتبروه أمرا

   .( جنب أو حائض( أي: املحتضر ) وأن يحضره)  -2



 التغسيلالثاني: في )  مراأل

) أي:  (  وهو فرض على الكفاية ،  ( وكذا تكفينه ودفنه والصالة عليهواجب كفائي، 

 فجميعها واجبات كفائية إذا قام بها البعض سقطت عن اآلخرين. 

به)  الناس  أي:  وأولى  بميراثه) امليت    تغسيل(  وهي  ( بحسب طبقات اإلرث،  أوالهم 

األعمام   والثالثة:  واألخوة،  األجداد  والثانية:  واألبناء،  اآلباء  األولى:  طبقات؛  ثالث 

وعليه   االبن  فواألخوال،  أو  مناألب  العم  أولى  أو    األخ 
ً
وأخا  

ً
بنتا امليت  ترك  لو  ، وكذلك 

من فالبنت   ونساء) .  األخ  أولى   
ً
رجاال األولياء  كان  لو  وإذا  كما  ا (  أوالد  ترك  "ذكور  مليت 

أولى )   وإناث" النساءفالرجال  من  بامليت  باملرأة) ،  (  أولى  ) والزوج  زوجته  أي:  كل  (  من 

 في أحكامها كلها. ( بما في ذلك أبوها وأمها وأبنائها ) أحد

( أي: ال يوجد رجل مسلم يقوم  إذا لم يحضره مسلم  املسلَم  ل الكافر  ويجوز أن يغس  

  ، وهذا يعني ختهأابنته أو  و  ( على امليت كأمه أ"محرمة"وال مسلمة ذات رحم  )   ، بتغسيله

 الكافر
 
 :أن

ل -1  املسلم مع وجود مسلم يقوم بتغسيله.  ال يجوز أن يغس 

ل املسلم مع وجود مسلمة  -2  .تقوم بتغسيله "محرم"ال يجوز أن يغس 

م على املر  -3 قد   . املسلم في تغسيل امليت "  أة املسلمة "غير املحرمي 

) وكذا)  أن  يجوز  مسلمة(  تكن  لم  إذا  املسلمة  الكافرة  امرأة  تغسل  توجد  ال  أي:   )

 ( بتغسيلها،  تقوم  رحم  مسلمة  ذو  أخيها"محرم"وال  أو  ابنها  أو  كأبيها  للميتة  بالنسبة   )  ،

  وهذا يعني 
 
 : الكافرة أن

 ال يجوز أن تغسل املسلمة مع وجود مسلمة تقوم بتغسيلها. -1

 يقوم بتغسيلها. " محرم"ل املسلمة مع وجود مسلم ن تغس  يجوز أال  -2

   "غير املحرم" في تغسيل امليتة املسلمة.م على املسلم تقد   -3

)   يجب(  و)  محارمهيغس  أن  الرجل  والكفين    ل  الوجه  ويكشف  الثياب  وراء  من 

مسلمة تكن  لم  إذا  القدمين  وباطن  تقوم  وظاهر  مسلمة  امرأة  وجود  عدم  عند  أي:   )



ل الرجل من  أن  يجب  ( أي:  وكذا املرأة) .  ذلك، أما مع وجودها فال يجوز له  بتغسيلها تغس 

 ( بتغسيله،  الذي يقوم  املسلم  ) (  ومحارمها عند عدم وجود  أرادت تغسيله  كشف  إذا  ي 

من وراء  التغسيل  يكون    بين السرة والركبة(، وما  صدره فوق السرة ورجليه دون الركبة

 .  الثياب

إال ولها دون ثالث  ( من النساء ) الرجل من ليست له بمحرم  ليغس  ( يجوز أن ) وال) 

 إ( أي:  سنين
ً
ل  تغس    وكذا املرأة) ،  تغسيلهاله  فال يجوز   ذا كان عمرها ثالث سنين فصاعدا

 فإ أي:  (  من له دون خمس سنين
ً
  . ال يجوز لها تغسيلهذا كان عمره خمس سنين فصاعدا

مجرد)  وتغسله  مجردة  أي:ويغسلها  إ   (  الرجلبالنسبة  غس  إ  لى  ثالث  ذا  دون  البنت  ل 

يجوز   أ   سنين  يغس  له  مجر  ن  املرألها  وكذا  ثيابها،  من  إدة  غس  ة   ذا 
ً
طفال خمس    لت  دون 

 له مجر  ن تغس  سنين يجوز لها أ 
ً
 .من ثيابه دا

 للحق) 
ً
 إلمام الحق  وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا

ً
( أي: لم يكن مواليا

قبل   من  ب  ) املنص  الخوارجهللا  عدا  تغسيله،  زمانهم  يجوز  إمام  على  يخرجون  الذين   )

قبل هللا من  ب  مطلقةوالغالة)   ، املنص  ألوهية  املخلوق  هون 
 
يؤل الذين  ( والنواصب)   ،( 

 .  الذين ينصبون العداء لخلفاء هللا أو لشيعتهم ألنهم يشايعونهم

اإلمام)  يدي  بين  قتل  الذي  ) والشهيد  املعصوم  في  (  ) املعركةومات  خارجها  ال  ال  ( 

 ل وال يكفن، وي  يغس  
 
 .  ثيابهب دفن ( وي  ى عليهصل

 مالحظتان: 

 بعد برده وقبل تغسيله يجب عليه غسل مس   -1
ً
 من مسَّ ميتا

 
سيتضح أن

ه الغسل ولو كان بعد برده.   األموات، لكن الشهيد ال يجب على من مس 

الشهيد  -2 "حكم  يجري  املعركة  ال  ساحة  في  في  جرح  من  على  ثم  "  املعركة 

 بعد نقله للعالج فيها.
ً
   مات بعد ذلك في املستشفى مثال

و من  شرعي يقيمه اإلمام املعصوم أ  قصاص أو حد( بوكذا من وجب عليه القتل) 

) نص   ي  به إلقامة الحدود  ثم ال  باالغتسال قبل قتله،   ل بعد ذلكغسَّ يؤمر 
َّ
يكف بل  ( وال  ن 

 ي  
 
   . ى عليه ويدفنصل



بعض  )  ) امليتوإذا وجد   
ً
كامال يكن جسده  لم  أي:  الصدر(  فيه  كان  لو  فإن  ( كما 

ما   منه  ) بين  وجد   
ً
مثال والسرة   الرقبة 

 
غ الصدر وحده    أو 

 س 
 
وكف وص  ل   ن 

 
ودفن،  ل عليه  ي 

 ( فيه الصدر ) وإن لم يكن
 
 س  وكان فيه عظم غ

َّ
ى  (  في خرقة ودفن  ل ولف

 
وال يجب أن يصل

أو  ) ،  عليه الروح  ولجته  إذا  السقط   وكذا 
ً
فصاعدا أشهر  أربعة  له   (  كان 

ً
ل  يغس    فأيضا

 
 
وال يجب  (  وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه) .  في خرقة ويدفن  ويلف

ل ويصلى عليه  يلف في خرقة ويدفن  وكذا السقط إذا لم تلجه الروح) ،  أن يغس 
ً
( فأيضا

 .  بال غسل وال صالة عليه

ال  ( أي:  وال محرم من النساء فال تقربه الكافرةوإذا لم يحضر امليت مسلم وال كافر  ) 

   له الكافرةن تغس  يجوز أ
ً
  ) "غير املحرم"  ( األجنبية  وتصب املسلمة) ،  مطلقا

ً
عليه املاء صبا

بالكافور ويدفن ثيابه فوق سرته وتحت ركبتيه، ويحنط  امليتة) .  ( بال كفنمن وراء  ( أما 

من   محرم  وال  كافرة  وال  مسلمة  يحضرها  لم  ) إذا  غير  الرجال  من  املسلم  عليها  فيصب 

  ( بال كفناملحارم املاء على وجهها ويديها وقدميها فقط، وتحنط بالكافور وتدفن
ً
، وأيضا

 
ً
 . ال يقربها الكافر مطلقا

 ( 
ً
أوال بدنه  النجاسة من  إزالة  الدمويجب:  أو  الغائط  أو  بماء ) ،  ( كالبول  ثم يغسل 

أقل ما ي  السدر يبدأ برأسه، ثم بجانبه األيمن ثم   لقى في املاء من السدر ما يقع  األيسر، و

االسم سدرعليه  ماء  أنه   
ً
عرفا عليه  يصدق  أي:  الصفة  ) .  (  على  الكافور  بماء  وبعده 

  املذكورة
ً
عرفا عليه  يصدق  بما  أي:  كافور أ(  ماء  القراح) ،  نه     وبماء 

ً
املاء  أخيرا أي:   )

والكافور  السدر  الخالي من  الجنابة)   العادي  تكون    ( كما يغسل من  تغسيله  أي: طريقة 

 وبالتالي: كغسل الجنابة، 

   . البدنس ثم بالرأ يبدأيجب الترتيب بين الرأس والبدن ف -1

الجانبين  -2 بين  الترتيب  يجب  غسل    ،ال  األفضل  األيمن  لكن  ثم  جانبه 

   .يسراأل

ا  -3 تخليل ما ال يصل    يجب ومن ثمَّ    ،كل الجسد والبشرةملاء ليجب إيصال 

 .  بالتخليل، ونحوها من األمور التي مرت في غسل الجنابة ال تحته إ املاء 



امليت)  أن  ووضوء  أي:  أحديوض  (  الصالة    ئه  الغسلوضوء  أمر بعد  فهو   ،  

 مستحب وليس بواجب.  ) 

  املتقدمة ( أي: الغسالت الثالث  وال يجوز االقتصار على أقل من الغسالت املذكورة

 و الخوف من  أ( كعدم كفاية املاء لثالث أغسال،  الضرورةإال عند  ) 
 
الثالث تؤدي إلى    أن

 .  فيقتصر على األقل منهاتناثر جسده 

 ( أي: لم يوجدا ) دم الكافور والسدرولو ع  ) 
 
ل باملاء القراح مرة واحدة، والثالث  س  غ

واملجدور  كاملحترق  جلده  تناثر  تغسيله  من  خيف  ولو  الذي  أفضل.  أي:  مرض  (  أصابه 

  ، ( كما يتيمم الحي العاجز( أي: يقوم أحد بفعل التيمم للميت ) يتيمم بالترابالجدري ) 

 . ن يضرب الحي يديه على التراب ويمسح بهما جبهة امليت وظاهر كفيهوذلك بأ

 عدة أمور:  فاملستحبات، فيه وما يكرهما يستحب : ( أي وسنن الغسل) 

الذي  لوحة خشب تتخذ من خشب الساج  ( وهي:  أن يوضع على ساجة)  -1

 في جنوب شرق آسيا وخاصة الهند
ً
 ( مستقبل القبلة)   ،تنمو شجرته غالبا

   .كهيئة االحتضار التي تقدمت 

ي  )  -2 الظاللغس  وأن  تحت  وبين  ل  بينه   
ً
سترا تكون  التي  السقوف  أي:   )

   السماء.

حفيرة)  -3 للماء  يجعل  التغسيلوأن  ماء  إليها  يذهب  في  ويكره  ) ،  (  إرساله 

والغائطالكنيف البول  فيه  يجتمع  الذي  املوضع  أي:  بأس  )   ، (  وال 

  .التي يجتمع فيها ماء املطر والحمام ونحوها ( بالبالوعة

  (.وأن يفتق قميصه وينزع من تحته)  -4

لها    ( وتستر عورته)  -5 فيما إذا لم يكن هناك موجب للستر كالزوجة إذا غس 

 من عدم النظر لعورة امليت، أما في  أو كان  زوجها،  
ً
الغاسل أعمى أو واثقا

   .إليها ويجب سترهاغير ذلك فال يجوز النظر  

   (.وتلين أصابعه برفق)  -6

السدر)  -7 برغوة  رأسه  يويغسل  الذي  الوغف  أي:  ) عل (  السدر  ماء  أمام  و 

   أي: قبله.( الغسل



أو الصابون    "اإلشنان "والحرض  ( أي: ماء السدر ) ويغسل فرجه بالسدر)  -8

  ( الخالي من العطر 
ً
 . قبل الغسل أيضا

   .أي: يدا امليت ( ويغسل يداه)  -9

   (.ويبدأ بشق رأسه األيمن)  -10

   (.ويغسل كل عضو منه ثالث مرات في كل غسلة)  -11

بطنه)  -12 ) ويمسح  برفق  األ (  الغسلتين  أن  ولتينفي  إال  امليت  ،    امرأة يكون 

 
ً
   .فال يستحب مسح بطنها ( حامال

   ( للميت.على الجانب األيمن( أي: من امليت ) وأن يكون الغاسل منه)  -13

   . أي: بعد كل غسلة ( ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة)  -14

 . وقبل التكفين ( من الغسلثم ينشفه بثوب بعد الفراغ)  -15

رجليه)  بين  امليت  يجعل  أن  التغسيل(  ويكره:  ي  ) ،  أثناء  يقص  وأن  وأن  قعده، 

يرج   وأن  شعرهأظفاره،  أي:  ل  بتمشيطه(  يغس  ) ،  يقوم   وأن 
ً
مخالفا للحقل  فإن  ) ،  ( 

 اضطر
ً
مثال غيره  يوجد  لم  لو  كما  تغسيله  إلى  الخالفغس  )   (  أهل  غسل  أيله  على    : ( 

 . طريقتهم في التغسيل 

 الثالث: في تكفينه ) األمر 

 
 
( زار، ويجزي عند الضرورة قطعةإأقطاع مئزر وقميص و ن في ثالثة  ويجب أن يكف

 . كل جسده واحدة تستر 

 :  تانمالحظ 

ن، -1 شترط في القطع الثالثة "مئزر ، قميص، إزار" طول أو سمك معي  وإنما    ال ي 

منها   واحد  كل  يكون  أن  واألفضل  امليت،  لبدن  ساترة  بمجموعها  تكون  أن 

.
ً
 وسميكا

ً
 طويال

واجب   -2 التغسيل   
 
أن بذل  تقدم   

 
أن بمعنى:  كذلك  الكفن  حال  وليس  كفائي، 

 الكفن للميت الذي ليس لديه كفن أمر غير واجب. 

 أو امرأة ( سواءوال يجوز التكفين بالحرير) 
ً
 كان امليت رجال

ً
 أو كبيرا

ً
 .  ، صغيرا



مساجده)  يمسح  أن  أي:  ويجب  السبعة،  وإبهامي الجبهة  (  والركبتين  والكفين 

إال أن  ) وهو املعروف بـ "التحنيط"  ،  منه  ( ولو بش يء قليل الكافور بما تيسر من  )   الرجلين

املي م  يكون   حر  ت 
ً
العمرةما أو  للحج  الكافور )   (  يقربه  م حال  فال  املحر  الطيب  (؛ ألنه من 

 .  ، وبالتالي فيدفن من غير كافور اإلحرام

أقل الفضل)  غرام فضة    2,5  ما يبلغ   ( أي:في مقدار درهم) الحنوط  كافور  في قدر  (  و

أفضل منه أربعة دراهم) ،  خالصة وأكمله ثالثة  ) ،  غرام فضة خالصة  10ما يبلغ  ( أي:  و

 
ً
   عشر درهما

ً
 وربع الغرام فضة خالصة  33ما يبلغ    أي:   ( وثلثا

ً
( كما  وعند الضرورة) .  غراما

م   كان  ) حر  لو  الكافور  انعدم  أو   
ً
تطيبهما يجوز  وال  كافور.  بغير  أي:  يدفن  امليت  تحنيط  ( 

 . نبات طيب الرائحةوهي: ( بغير الكافور والذريرة) 

 :  ، وما يكره فيهالتكفين ما يستحب في  : ( أيوسنن هذا القسم) 

الغاسل قبل تكفينه) فيستحب   أي: يستحب ملن قام بتغسيل امليت  أن يغتسل   )

 . أو يتوضأ وضوء الصالة) ، يغتسل قبل قيامه بتكفين امليتأن 

: ) و
ً
(  ريةبَ حبرة ع  ) "ثالثة قطع"  ( فوق الكفن الواجب  زاد للرجلأن ي  ( يستحب أيضا

الباء    - وفتح  العين  اليمن    -بكسر  من  ثوب  أي  اليمن،  في  موضع  َبر"  "ع  إلى  غير  ) نسبة 

بالذهب، و ي  مطرزة  ) ( كذلك  له  في  زاد   
ً
أذرع ونصفا ثالثة  ويكون طولها  خرقة لفخذيه، 

حقويه على  طرفاها  فيشد   ،
ً
تقريبا شبر  خصريه (  عرض  بأن  أي:  وذلك  أحد  ،  يجعل 

إلى    القطعة  يشق أحد طرفي ، أو بأن  مرة أو مرتين  الطرفين في منطقة الحقو ويلف فوقه 

امليت  شقين هما على خصري   )   ويشد 
ً
 شديدا

ً
لفا منها فخذاه  استرسل  بما  إذا  و   ،( ويلف 

إلى   ووصل  القطعة  الثاني  انتهت  الطرف  الطرف  رأس  اللفغمز  لف    .تحت   
 
إن ثم 

إليتيه ش يء من القطن، وإن خش ي خروج ش يء فال  ) ذين يكون  الفخ  بين  بعد أن يجعل 

. و 
ً
ي  بأس أن يحش ى في دبره قطنا ي  زاد للرجل ) ( كذلك   عم  عمامة 

ً
( وذلك بأن  م بها محنكا

 ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره.  ) 
ً
 يلف رأسه بها لفا

 
 
لف بها ثديا( أي:  زاد املرأة على كفن الرجل لفافة لثدييهاوت  املرأة )   قطعة ي 

ً
( ونمطا

به  مخطط  كبير    ثوبوهو:     تكفن 
ً
العمامة  )   ،لقطع اكل  بعد  أخيرا من   

ً
بدال لها  ويوضع 

 .  ( يغطي رأسها ووجههاقناع



) (  و)   :
ً
أيضا  يستحب 

ً
القطنأن يكون الكفن قطنا  من 

ً
أي: مصنوعا وتنثر على  ) ،  ( 

وتكون الحبرة فوق  ) ،  ( وهي: نبت طيب الريح كما تقدمالحبرة واللفافة والقميص ذريرة

باطنها والقميص  اللفافةاللفافة  تحت  أي:  التالي:  (  بالنحو  القطع  ترتيب  فيكون   ،

   .وق اللفافةقميص، ثم لفافة فوق القميص، ثم حبرة ف

واإل )  والقميص  الحبرة  على  والجريدتينويكتب  على  زار  وضعهما  يستحب  اللتين   )

 ( سيتضح  كما  ذكر جانبيه  وإن  الشهادتين،  يشهد  وأنه  واملهديين    اسمه  عليهم  "األئمة 

. ويذكر صاحبه  "السالم
ً
إلى آخرهم كان حسنا ) وعددهم  أي: إمام زمانه  يعد  (  به  الذي 

ب من قبل هللا  صفة  ذهوه ،( اإلسالم ال من أهل الجاهليةمن أهل  اإلمام املعصوم املنص 

أي: تكون املادة  (  "عليه السالم" بتربة الحسين  ( أي: الكتابة ) ويكون ذلك) ،  فقط ال غير

 
ً
مثال باملاء  يخلطها  بأن  السالم"  "عليه  الحسين  تربة  هي  بها  يكتب  توجد  )   ،التي  لم  فإن 

 .يكتب ما ذكر باإلصبع ( أي: فباألصبع 

واألفضل   الكفن،  على  الجوشن  دعاء  كتابة   
ً
أيضا املستحبات  من  ورد  مالحظة: 

   كتابته بالزعفران وليس بالقلم العادي.

) و)  ) نت  لم( أي:  إن فقدت الحبرة( كذلك يستحب    ( يجعل بدلها لفافة أخرى وجد 

امليت بخيوط  ) .  تغطي جسد  الكفن  يخاط  الكفن  (  منهوأن  ،  ال من غيرهأي: من نفس 

   . بالريق( خيط الكفن ) وال يبل) 

جريدتان معه  ) ويجعل   
ً
مثال الذراع  بقدر  فمن  (  يوجد  لم  فإن  النخل،  من سعف 

لم يوجد فمن الخالف وإال فمن شجر  ) ،  ( وهو: نوع من شجر الصفصافالسدر، فإن 

إحداهما  ،رطب ) ويجعل  امليت  صدر  على  األيمن(  الجانب  رأس  (  من  يكون  بحيث 

وهذه  ،  الترقوة: هي العظم البارز الذي يكون بين الرقبة والصدر،  ( مع ترقوتهالجريدة ) 

بجلده) الجريدة   ) يلصقها  الكفن،  تحت  تكون  أي:  ) يجعلها  (  واألخرى (  من  على صدره 

  جلده مباشرة.وال يلصقها ب ،( الجانب اليسار بين القميص واإلزار

ويجعل ما  ) ،  ( أي: يطحنه بيده ال بآلةالكافور بيدهأن يسحق  ( يستحب كذلك ) و) 

عن مساجده على صدره. وأن يطوي جانب اللفافة األيسر  ( أي: يزيد من الكافور ) يفضل

 على األيمن، واأليمن على األيسر.



الكتانوي   في  تكفينه  الكتانكره:  من  املصنوع  الكفن  أي:  لألكفان  أو ) ،  (  يعمل  ن 

أكمام أي:  املبتدئة  "ردان"  مداخل(  "املبتدئة"  ،  يد  بـ  د  يكفن  وقي  قد  امليت   
 
أن باعتبار 

يحتوي بقميصه      أكمام   الذي 
ً
يكره  و ،  مثال هذه    -ال  به،    -والحال  تختص  و التكفين 

 فيه.موجودة الكراهة بالكفن الذي يجعل له أكمام بعد أن لم تكن 

)   كذا  ( و)  عليها يكره  يكتب  أي:أن  ) األ  (  والأك (  بالسوادكفان  الحبر  رصاص قالم 

 ش يء من الكافور. ( أي: أذن امليت أو عينه ) أو بصره وأن يجعل في سمعه) ، ونحو ذلك

   مسائل ثالث:

نجاسة • امليت  من  خرج  إذا   األولى: 
ً
مثال كالدم  تكفينه )   (  في  بعد  طرحه  وقبل   )

باملا) ،  القبر غسلت  جسده  القت  املالقاةءفإن  موضع  ويطهر  زال 
 
ت حتى  القت  ) ،  (  وإن 

ي  كفنه فكذلك إال أن يكون بعد  ) ،  باملاءالنجاسة  غسل موضع الكفن الذي القته  ( أي: 

تقرض فإنها  القبر  في  يتم قص  طرحه  أي:  ي    موضع (  وال  الكفن  من  باملاءاملالقاة  ،  غسل 

 
ً
غسل وأيضا  .بعد طرحه في القبر النجاسة  إذا القتهالجسد  ال ي 

املرأة)  • كفن  ) زوجهاعلى    الثانية:  مؤقتة  أو  دائمة  زوجة  كانت  سواء  كانت  (  وإن 

ومقدار قليل من الكافور    ة قطع الثالثال( أي:  ذات مال، لكن ال يلزمه زيادة على الواجب

أو   واللفافة  كالحبرة  كفن مستحبة  من قطع  ذلك  على  زاد  ما  عليه  يجب  وال  لحنوطها، 

 تجهيز  ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته) .  الكافور   توفير كمية أكبر من 
 
(، وهذا يعني أن

الواجب   ا كفنه  كما  لو  الورثة،  إذن  توقف على  بال  فيه  ستغرق كل تركته وجب صرفها 

 على الديون والوصايامقد  ن تجهيز كفنه الواجب ) يكو 
ً
 عن   ( الواجبة واملستحبةما

ً
فضال

الورثة ميراث  على  بالشكل  ،  تقديمه  تكون  األولوية  بحسب  امليت  تركة  فترتيب  وبالتالي 

  ) ". ، ثم امليراثايا، ثم الوصلكفن، ثم الدينالتالي: "ا
ً
فإن لم يكن له كفن لم يدفن عريانا

 بمعنى إذا قام به البعض سقط عن  املسلمين بذل الكفنبل يجب على  
ً
 كفائيا

ً
( وجوبا

( من مؤنة  ما يحتاج إليه امليت من سدر وكافور وغيره( لهم بذل ) بل ويستحب) ،  الباقين

 . تجهيز امليت



من شعره أو جسده، وجب أن يطرح معه في    يءمن امليت ش الثالثة: إذا سقط  )  •

 . ( كفنه

  (الرابع: في مواراته في األرض )  مراأل

 األرض: أي دفنه. في مواراته 

 :  فاملستحب منها( أي: مستحبة ومكروهة، كلها وله مقدمات مسنونة) 

و -1 الجنازة،  املشي  ) تشييع  يمش ي  جانبيهاأن  أحد  أو  الجنازة،  وراء  وال  ،  ( ع 

 يمش ي أمامها. 

يرب  )  -2 الجنازةوأن  أربعع  له  سرير  لها  يكون  أي:  أربعة    ة(  ويحمله  جوانب 

يتناوبون   أو غيرهم    -رجال  من  على    -هم  األربعحملها  ويبدأ  ) ،  ةجوانبها 

األيمن أي:  بمقدمها  أن  (  الجانب  يستحب  من  السرير  مقدم  بحمل  يبدأ 

م  يحمل مقد  ( أي: بعد أن  ثم يدور من ورائها إلى الجانب األيسر) ،  األيمن

 
 
 السرير األيمن، يرجع لحمل مؤخ

 
ر السرير  ر السرير األيمن، ثم يحمل مؤخ

م السرير األيسر.  يحمل مقد 
ً
   األيسر، وأخيرا

   ( أي: يتم إعالمهم بموته. علم املؤمنون بموت املؤمنوأن ي  )  -3

السواد  )  -4 من  يجعلني  لم  الذي  هلل  الحمد  للجنازة:  املشاهد  يقول  وأن 

   .الهالك أو امليت ( أي:  املخترم

القبر)  -5 إذا وصل  األرض  على  الجنازة  ) وأن يضع  ويكون وضعها  يلي (  مما 

 رجليه
ً
رجال كان  إذا  الرجلين  جهة  من  أي:  إذا  واملرأة)   ،(  جنازتها  توضع   )

   (.مما يلي القبلةوصلت القبر ) 

ينقله)  -6 ) وأن  امليت  أي:  دفعات(  ثالث  قرب  في  األرض  على  يوضع  بأن   )

إلى  يرسل  ثم  األرض،  على  ويوضع  أكثر  القبر  إلى  ويقر ب  يحمل  ثم  القبر، 

   القبر في الثالثة. 

 برأسه)  -7
ً
 وأن يرسله إلى القبر سابقا

ً
( ترسل إلى القبر  واملرأة) ،  ( إذا كان رجال

 ( 
ً
  (.عرضا



من  )  -8 ينزل  أي:  يتناولهوأن  في    يستلم من  (   )   قبر ال امليت 
ً
و حافيا يكشف  ، 

أزراره ويحل  في   ؛( رأسه،  و   ألنه  عن  خشوعموضع خضوع  يخلع  وبالتالي   ،

و عقال ونحو ذلك، وكذلك يحل أزرار ثيابه ثم  أرأسه ما يرتديه من عمامة 

 . ينزل القبر

 ( 
 
األقارب، إال في املرأة فيتولى أمرها ( أي: إنزال امليت في القبر ) ى ذلكويكره أن يتول

 زوجها أو محارمها.  

اللهم عبدك  ( باملأثور عن خلفاء هللا كقوله: " ويستحب أن يدعو عند إنزاله القبر

به منزول  وأنت خير  نزل بك  أمتك،  وابن  "وقوله،  "وابن عبدك  وباهلل وعلى  :  بسم هللا 

وآلهملة رسول هللا   عليه  إلى    صلى هللا  في  اللهم  له  افسح  اللهم  إلى عذابك،  رحمتك ال 

 . الثابت، وقنا وإياه عذاب القبر " قبره، ولقنه في حجته، وثبته بالقول 

 ( أي: مستحبات ومكروهات.وسنن( أي: واجبات ) وفي الدفن فروض) 

 :  ( أمرانفالفروض) 

.  في األرض  دفنه( على  مع القدرة)   ( أي: يستر ويدفن فيهاأن يوارى في األرضاألول: ) 

 لو مات وهو مبحر ) سفينة،    على ظهر أي: املسافر  (  وراكب البحر) 
ً
(  يلقى فيه، إما مثقال

بحيث   ثقل  إأي: يشد معه  امليت  القاع وال  يهبط بجسد  ) ي لى  املاء،  (  أوطفو على سطح 

 في وعاء كالخابيةيلقى في البحر ) 
ً
ة الكبيرة ) مستورا التي  ن األشياء  م  ( أو شبهها( وهي: الجر 

على    هبطت تطفو  وال  البحر  قاع  ذلك  ،  هسطحإلى  البحر  في  بامليت  تعذر  ) ويفعل  مع 

البر إلى  أما  الوصول  رجاء(،  بذلك    الوصول   مع  يسمح  امليت  وضع  وكان  البر  ال  إلى  أي 

  ،
ً
مثال تتفسخ  أو  عليه    فحينئٍذ تفسد جثته  صبر  البر  الوصول  لحين  ي  في  و إلى  امليت  دفن 

 .  رضاأل 

) (  و)  ) أن يضجعهالثاني:  القبر  في  القبلة(  األيمن مستقبل  كان  على جانبه  ( سواء 

امرأة أو   
ً
رجال يكون ) ،  امليت  أن  ) إال  امليت  مسلم(  من   

ً
حامال مسلمة  غير  وهذا  امرأة   )

بأيحصل   يلحق  الجنين   
 
أن باعتبار  مسلم  والده  كان  لو  الناحيةفيما  هذه  من  ،  بيه 



القبلة)  بها  أي:  فيستدبر  عل(  األتضجع  جانبها  القبلة  ى  إلى  ظهرها  يكون  بحيث  يسر 

 . مستقبل القبلة -في هذه الحالة   -يكون الجنين و 

 :  (، فما يستحب فيه عدة أمور والسنن) 

أي: العظم البارز الذي    ( قدر القامة أو إلى الترقوة( بعمق ) أن يحفر القبر)  -1

   . يقع بين الرقبة والصدر

مم  )  -2 لحد  له  القبلةويجعل  يلي  هي:  ا  اللحد  عمل  وطريقة  حفر  يتم  أن  (، 

  األرض  
ً
  قبلة  ال   جهةمن  حائط القبر  أسفل  في  حفر  ثم ي  أوال

ً
يسع  مستطيال

   .رةتطم الحفلئال يصل التراب إليه، ثم بنى خلفه ، ثم ي  يهفيوضع لامليت 

األكفان)  -3 عقد  التي  ويحل  األربطة  أي:  ) ي  (  امليت  كفن  بها  قبل  ربط  من 

   .وسطهالعقدة املوجودة في حل  ال تو  ،( رأسه ورجليه

   .( "عليه السالم"ويجعل معه ش يء من تربة الحسين )  -4

له)  -5 ويدعو  التلقين فروى  (،  ويلقنه  أبي جعفر  أما  السالم زرارة عن    عليه 

إذا وضعت امليت في لحده فقل: بسم هللا وفي سبيل هللا وعلى ملة  " قال:  

وآله رسول هللا   عليه  على  صلى هللا  بيدك  واضرب  الكرس ي،  آية  اقرأ  و  ،

  ،
ً
دينا وباإلسالم   ،

ً
ربا باهلل  رضيت  قل:  فالن  يا  قل:  ثم  األيمن  منكبه 

وآله وبمحمد   عليه  هللا  ،  صلى 
ً
إمام    رسوال وتسمي   ،

ً
إماما   ". زمانهوبعلي 

فما  أو  هللا  الدعاء  خلفاء  عن  مأثورة  أدعية  أتوجد  أوال  له    نهقل  يدعو 

 . بالرحمة واملغفرة

اللبن)  -6 يشرج  يضم    " لبنة"جمع    ( ثم  أي:  و"يشرج"  الطين،  من  تعمل 

لئال بعد وضع امليت فيه؛  بعضها إلى بعض، بمعنى أن يغلق فتحة اللحد  

   .إليه يصل التراب 

   (.ل رجل القبربَ من ق  ( من القبر ) ويخرج)  -7

األكف  )  -8 بظهور  التراب  عليه  الحاضرون  إليه  ويهيل  وإنا  هلل  إنا  قائلين: 

 .  ( راجعون 

 ( مضمومة.ويرفع القبر مقدار أربع أصابع )  -9

م كسنام    بنحو يسطح    :أي  القبر،  (ع ويرب  )  -10
 
، وال يسن

ً
القبر مربعا يكون فيه 

 يعمل بشكل دائري البعير أو 
ً
   .أي شكل آخرأو  مثال



عليه)  -11 ) ويصب  القبر  على  أي:  عليه،  (  يدور  ثم  رأسه  قبل  من  فإن  املاء 

 .  ( فضل من املاء ش يء ألقاه على وسط القبر

   (.ويوضع اليد على القبر ويترحم على امليت)  -12

13-  ( 
 
عنهويلق الناس  انصراف  بعد  الولي  األئمة  نه  وبأسماء  بالشهادتين   )

 .  ( أي: أعلى صوتهبأرفع صوتهواملهديين إلى إمام زمانه ) 

( أي: مستحبة وهي جائزة( أي: تقديم العزاء لصاحب املصيبة ) والتعزية)  -14

 قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها. مشروعة ) 

 :  ( عدة أمور ويكره

املوجبة    ( إال عند الضرورة( نوع خاص من الخشب ) فرش القبر بالساج)  -1

   . لفرشه به

  (.على رحمه( التراب ) وأن يهيل ذو الرحم)  -2

بنائها ( أي:  وتجديدها( أي: تبييضها بالجص ) وتجصيص القبور )  -3  إعادة 

   . بعد انهدامها

   (.ودفن امليتين في قبر واحد)  -4

( إذا كان  إلى بلد آخر إال( مات فيه ) من بلد( قبل دفنه ) وأن ينقل امليت)  -5

كوادي السالم في النجف، أو البقيع في    ( املقدسةإلى أحد املشاهدنقله ) 

فال يكره النقل  ،  املدينة، أو الدفن قرب أضرحة املعصومين عليهم السالم

 حينئٍذ. 

القبر)  -6 إلى  يستند  ) وأن  عليه  يتكأ  أي:  عليه(  يمش ي  الجلوس أو  وكذلك   )  

 . ، فجميع ذلك مكوره على القبر

 :  اتمالحظ 

املقابر في  القبور  تبنى  األولى:   في على    بعض  ويدفن  طبقات  طبقة  شكل  منها    كل 

ارتفاع  الحكم بالنسبة إلى  وكذلك    .، ومثل هذه القبور يجوز الدفن فيها لكنه مكروهميت

 أو أكثر وهو ما نشاهده في بعض املقابر، فهو مكروه    بناء بعض القبور 
ً
إلى مسافة متر مثال

 
ً
 . أيضا



الوحشالثانية:   امليت هي صالة  بها  ينتفع  التي  األمور  ليلة  من  أول  في  دفنه، وهي  ة 

الثانية   آية الكرس ي وفي  في األولى بعد الحمد  بعد الحمد سورة القدر عشر  ركعتان يقرأ 

ليلة أو أكثر من   الى قبر "فالن". ويجوز أن يصليها بعد  مرات، وبعد التسليم يهدي ثوابها 

ض دفن امليت إن لم يكن يعلم بموته ودفنه، وينتفع امليت بها إن شاء هللا لك نها ال تعو 

 الصدقة أو الصالة في الليلة األولى.

 الثالثة: ال إشكال في لبس السواد على امليت. 

يجوز النوح واللطم، وال إشكال في احمرار الصدر أو الوجه ما لم يكن فيه  الرابعة:  

ضرر معتد به، وهناك أفعال محرمة بالخصوص هي خدش املرأة وجهها ونتفها شعرها 

 شق الرجل ثوبه في موت ابنه أو زوجته، وفي هذه األفعال كفارات    ،وجزها شعرها
ً
وأيضا

 مفصلة في كتاب "شرائع اإلسالم". 

أو  الخامسة:   جريمة  في  شك  هناك  كان  إن  إال  املؤمن  امليت  جثة  تشريح  يجوز  ال 

املؤمنين عامة  يهدد  يجوز  مرض  ال  وكذا  دون  .  فقط  الدراسة  لغرض  كان  إذا  تشريحها 

 ذن بذلك قبل موته. ويجوز إذا هو أ  ذن مسبق منه، إ

 من أعضاء امليت إلى حي، ويجوز له التبر ع  السادسة:  
ً
ال يجوز للولي أن يبيع عضوا

. وأما اذا أراد الحي أن يتبرع بعضو من  
ً
 أو بنتا

ً
 أو أبنا

ً
ا  أو أم 

ً
أبا  وكان 

ً
إذا كان الولي مؤمنا

 أعضائه إلى حي آخر فالتبر ع يجوز لكن البيع ال يجوز. 

 الخامس: في اللواحق )  مراأل

   وهي مسائل أربع:

إلى أحد   النقل( حتى وإن كان األولى: ال يجوز نبش القبر، وال نقل املوتى بعد دفنهم •

املقدسة ) وال) ،  املشاهد   
ً
الثوب على غير األب واألخ( يجوز أيضا أما إذا كان شق  شق   ،)

 . الثوب على األب واألخ فيجوز 



يدفن  إمام معصوم، يجب أن )  تحت راية( الذي قتل في معركة  الثانية: الشهيد)  •

فإذا كان يلبس فرو    ،( ينزع عنه الفرو والخفان( يجب أن ) و) ،  ( التي استشهد فيهابثيابه

ع نزع  ثيابه  الرقيقة" فوق  الجلود  من  تعمالن  "اللتان  الخفان  عنه  نزع  ي  وكذلك    نه، 

 بهماالدم أو لم يص أصابهما) سواء ،  وتلبس في القدمين
 
الفرو والخفين ينزعان   ( بمعنى: أن

(  بين أن يقتل بحديد ( في الحكم املذكور ) وال فرق )   .قبل دفنه على كل حالن الشهيد  ع

 أو  ( كما لو قتل  أو بغيره)   الطعن أو الرميما لو قتل بسالح من حديد من خالل  ك
ً
خنقا

 
ً
 ضربا

ً
 . باأليدي أو بعمود من خشب مثال

( في وجوب  واملجنون إذا قتال شهيدين حكم البالغ العاقلالثالثة: حكم الصبي  )  •

كذلك في وجوب نزع الفرو والخفان عنهما سواء قتال  و بال غسل وال كفن،  دفنهما بثيابهما  

 . بحديد أو بغيره

 وهو في بطنها )   ( أي: جنينهاولد الحاملالرابعة: إذا مات )  •
 
 ق

 
أو  الج  بواسطة ع(  ع ط

 عمل جراحي  
ً
مثال تقطيع (  خرجأو )   معين  بدون  إخراجه  تعذر  إذا  هذا  بطنها،  وإن  ) ،  من 

الحامل وجنيماتت هي دونه أي: ماتت  ) ن(  الجانب األيسر وانتزع،  ها حي  شق جوفها من 

 . ( الذي شق بعد إخراج الجنينوخيط املوضع 

املسنونةوأما  )  املستحبةاألغسال  أي:  عشر) ،  (  سبعة   ،
ً
غسال ثالثون  ( فمنها 

 :  ( للوقت وهي استحبابها ) 

غسل يوم الجمعة، ووقته: ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما  )  -1

الخميس ملن خاف عوز   يوم  تعجيله  كان أفضل. ويجوز  الزوال  قرب من 

لى صباح يوم الجمعة فإنه ال يحصل  ترك الغسل إ( أي: خاف أنه لو  املاء

وحينئٍذ يأتي   ،( أو تأخيره بعد الزوال يوم الجمعة)   ،على ماء يكفيه للغسل 

 . ( يوم السبت( فيكون ) قضاؤه( أما ) و) ، في كال الحالتين به أداءً 

 :  تانمالحظ 



األولى: غسل الجمعة يجزي عن الوضوء في كل الحاالت، فسواء كان قبل الزوال أو  

مه يوم الخميس أو   بعده أو وقع بعضه قبل الزوال ويعضه بعد الزوال، بل وحتى إذا قد 

 فهو يجزيه عن الوضوء.قضاه يوم السبت 

على ذكر   تؤَجر  كما  وتؤجر عليه  الجمعة  تغتسل غسل  أن  للحائض  يجوز  الثانية: 

 ال يرفع حدثها. -أي الغسل  -هللا وعلى جلوسها في مصالها، لكنه 

   (، وهي:في شهر رمضان( منها ) وستة) 

   (.أول ليلة منه)  -2

   (.وليلة النصف)  -3

 (.سبع عشرة( ليلة ) و)  -4

   (.عشرةتسع ( ليلة ) و)  -5

   (.إحدى وعشرين( ليلة ) و)  -6

 ( من شهر رمضان. نثالث وعشري( ليلة ) و)  -7

: و) 
ً
 ( من األغسال املستحبة للوقت أيضا

 ( أي: ليلة األول من شهر شوال. رليلة الفط )  -8

 ( أي:  ويومي العيدين) 

 . عيد الفطر  يوم  -9

   عيد األضحى.يوم و  -10

   ( وهو: التاسع من شهر ذي الحجة. ويوم عرفة)  -11

   (.رجب شهر وليلة النصف من  )  -12

   ( أي: من رجب.ويوم السابع والعشرين منه)  -13

  (.شعبان شهر    وليلة النصف من)  -14

   ( وهو: الثامن عشر من شهر ذي الحجة.ويوم الغدير)  -15

  وهو: الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة. ( ملباهلةا( يوم ) و)  -16



 . ( وهو: الثامن من شهر ذي الحجةويوم التروية)  -17

 :  ( للفعل، وهي )  استحبابها ( أغسالوثمانية

   و العمرة.اإلحرام للحج أ  أي: من يريد(  غسل اإلحرام)  -1

   (."صلى هللا عليه وآله"وغسل زيارة النبي  )  -2

 . ( "عليهم السالم"األئمة ( غسل زيارة ) و)  -3

املفر  )  -4 الكسوف  وغسل  في صالة  ) "واآليات"ط   
ً
عمدا تركها  من  أي:  إذا  ( 

  (.أراد قضاءها

كفر)  -5 أو  فسق  عن  كان  سواء  التوبة  يغتسل    ( وغسل  أن  يستحب  أي: 

عن ارتكاب املعاص ي"، أو عن  تاب  للتوبة سواء كانت توبته عن فسق "أي  

   . ن الكفر واهتدى إلى اإليمان"تاب عكفر "أي 

   (.صالة الحاجة( غسل ) و)  -6

   (.صالة االستخارة( غسل ) و)  -7

 . ( صالة االستسقاء( غسل ) و)  -8

 سيأتي بيان كيفية صالة الحاجة واالستخارة واالستسقاء. مالحظة: 

 :( للمكان، وهي ( أغسال استحبابها ) وخمسة) 

    .( أي: مكة غسل دخول الحرم)  -1

   (.املسجد الحرام( غسل دخول ) و)  -2

   (.الكعبة( غسل دخول ) و)  -3

   ( املنورة.املدينة( غسل دخول ) و)  -4

 . " صلى هللا عليه وآله"مسجد النبي  ( غسل دخول ) و)  -5

 

 



 مسائل أربع:  

: يغتسل ثم  للفعل واملكان يقدم عليهما( من األغسال ) األولى: ما يستحب •
ً
( فمثال

: يغتسل الجمعة  وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله) ،  يدخل املسجد الحرام
ً
( فمثال

 . بعد دخول يوم الجمعة

مندوبة)  • أغسال  اجتمعت  إذا  مستحبة  (  الثانية:  ودخول  أي:  الجمعة  كغسل 

  (  تكفي نية القربةاملدينة وزيارة النبي "صلى هللا عليه وآله" ) 
ً
أي: يكفيه أن يغتسل غسال

 ينوي به القربة إلى هللا، وال يشترط أ
ً
 .ن ينوي كل هذه األسبابواحدا

ثالثة  )  • بعد   
ً
عامدا ليراه  إلى مصلوب  والرابعة: يستحب غسل من سعى  الثالثة 

ي: يتعمد السعي بعد الثالثة ليراه، أما لو سعى ليرى مصلوب ولم تتحقق الرؤية  ( أأيام

 مستحب( أي: الطفل بعد الوالدة ) وغسل املولود)  .فال يستحب له الغسل
ً
 . ( أيضا

األغسال)  هذه  املستحبة  وكل  تقدمت    -(  التي  الواجبة  عن   
ً
عن  )   -فضال مجزية 

الغسل وبعده ويقول: اللهم صل على محمد وآل  الوضوء. واألفضل ذكر اسم هللا أثناء  

األئمة   والظلمة  محمد  والشرك  الشك  من  قلبي  وطهر  الطاهرين،  الطيبين  واملهديين 

التوبة:  .( والخبائث غسل  بخصوص  على   مالحظة  الحق  يجب  بدعوة  يؤمن  غسل    من 

يسقط  ، ومن لم يغتسل بعد إيمانه فعبادته صحيحة ولكن ال  التوبة بنية غسل التوبة

ولو آمنت امرأة بدعوة الحق وكانت في حيض يمكنها أن تغتسل غسل    عنه غسل التوبة.

الحيض.   مع غسل  تنويه  أي  تطهر  أن  بعد  إعادته  لها  األفضل  لكن  بقية    أماالتوبة  في 

مستحب غسل  فهو  الجنابة ،  املوارد  كغسل  وكيفيته  وقت،  كل  في  به  اإلتيان    ويمكن 

، ويجزي عن الوضوء كبقي
ً
  غسال الواجبة واملستحبة.ة األ تماما



   تطهر بالتراب بدل املاء، وهو التيمم.ي اللطهارة الترابية: أ ا

 :  أطراف أربعة  والنظر في ) 

ذن البد من توفر  إ  تعذر الطهارة املائية،إال في حال  تيان به  كان التيمم ال يصح اإلملا  

 تيان به. تصحح اإلاألسباب املوجبة له والتي 

   :، هي ( أي: أنواعوهو ضروب) 

  ( املاء. ويجب عنده ) األول: عدم  املاء  أي: عند عدم  البحث عنهالطلب(  أي:   )  ،

عنه  فيضرب)  ويبحث  يسير  أي:  مسافة  (  الجهات    "متر   1000") ضمن  من  جهة  كل  في 

( أي:  إن كانت حزنة  "متر  500"و  ) ،  ( أي: مستوية ومنبسطةاألربع إن كانت األرض سهلة

بالضرب) .  فيها مرتفعات ومنخفضات املاء  ( والبحث  ولو أخل  الوقت) عن  ( حتى ضاق 

( صح تيممه وصالته( لكن ) و)   ( بسبب مخالفته الواجب،أخطأأي: وقت الصالة فقد ) 

إث من  بالطلببالرغم  إخالله  جهة  من  فرق ) .  مه  بعد  وال  التيمم  بوجوب  الحكم  في   )

 ( لطهارتهالبحث  يكفيه  ال  ماء  ووجود   ،
ً
أصال املاء  عدم  يجب  بين  الحالتين  كال  ففي   ،)

 .عليه التيمم بدل الطهارة املائية

مالحظة: يجب عليه الطلب عند عدم املاء حتى وإن ظن بعدم وجود املاء، فطاملا  

. نعم، لو كان متيقن من عدم  والبحث  متيقن من عدم وجوده يجب عليه الطلبأنه غير  

 .  وجود املاء فال يجب عليه الطلب حينئذ 

  (أي: املاء موجود ولكن ال يمكنه تحصيله كما لو كان  الثاني: عدم الوصلة إليه )

وبالتالي ي   دفعه،  على  قادر  غير  بثمن  ع  )   باع  عدم  د  فمن  كمن  فهو  الثمن  أي:  املاءم   )

 
ً
(  به في الحال   بثمن يضر  ( أي: وجد املاء ) إن وجده( الحكم ) وكذا)   .وظيفته التيمم أيضا



ب يضر  املكلف أي:  املطلوب    وضع  املبلغ  دفع  إن  وهو  بمبلغ  ماء  وجد  لو   :
ً
فمثال الفعلي، 

  
ً
مسافرا كان  لو  كما  الحالي  وضعه  يبقيتضرر  عنده  وال  بسيط  ى  مبلغ  يسد  سوى  ال 

فحاجته الحالة  ،  مثل هذه  عليه  في  يجب  املاءال  كان    شراء  وإن  التيمم حتى  ووظيفته 

 في بلده وبيته، فالعبرة إذن بوضع املكلف الح
ً
( ثمن املاء  وإن لم يكن)   الي والفعلي.غنيا

 في الحال لزم شراؤه) 
ً
طاملا أنه غير  ف  ،( ولو كان بأضعاف ثمنه املعتاد( أي: وجب ) مضرا

   . يجب عليه شراء املاء بأي ثمن كان - بحسب فرض املسألة - مضر بحاله ووضعه الفعلي 

املاء)  بها  التي يخرج  اآللة  في  القول  املتقدم يأتي هنا، بمعنى:  وكذا  الحكم  ( فنفس 

ن كان  وإ،  إن كان ثمنها غير مضر به في الحال   واستحصال املاء بهايجب عليه شراء اآللة  

 مضر 
ً
 "في الحال" به   ا

ً
 . فال يجب عليه شراؤها وبالتالي تكون وظيفته التيممفعال

  (الثالث: الخوف  )  وال فرق  )   املال،النفس أو  سواء كان على  من الوصول إلى املاء

 
ً
 أو سبعا

ً
 في جواز التيمم بين أن يخاف لصا

ً
 مفترسا

ً
(،  أو يخاف ضياع مال)   ،( أي: حيوانا

التيمم  املوارد تكون وظيفته  الشديد أو تشقق  )   .ففي جميع هذه  لو خش ي املرض  وكذا 

ماء  معه  كان  لو  وكذا  التيمم،  له  جاز  البرودة  شديد  املاء  باستعماله  والتهابه  الجلد 

 يجوز له التيمم واالحتفاظ باملاء في الحال  رب وخاف العطش إن استعملهللش
ً
( فأيضا

   .املذكور 

عليه   يقع  ما  كل  األرضا وهو:  والحجر  سم  كالتراب  أرض  عليه  يطلق  ما  كل  أي:   )

 ( بالرمادوالحص ى.  وال  باملعادن،  التيمم  يجوز  املنسحق    ،وال  بالنبات    كاألشنان وال 

 .  ( أي: الطحين بالرغم من أنهما يشبهان الترابوالدقيق

( أي: يكون التيمم بأرض النورة وأرض الجص  ويجوز التيمم بأرض النورة والجص) 

واملعالجة،   والجص  قبل اإلحراق  النورة  بنفس  التيمم  يكون  أن  ستحصالن  ياللذال  ي  ن 

) و)   . واملعالجةالحرق  بعد   بـ  التيمم  يجوز   :
ً
أيضا في  (  املستعمل  وبالتراب  القبر،  تراب 

 التيمم
ً
   . ( سابقا



مع وجود  ( أي: الطين ) وال يصح التيمم بالتراب املغصوب وال بالنجس، وال بالوحل) 

التراب استهلكه  فإن  املعادن  من  بش يء  التراب  مزج  وإذا  هو  التراب.  التراب  كان  أي:   )

املعدنبحيث    ملزيجا  في الطاغي   تراب  كاملعدوم   كان  املزيج  على  بين    ويطلق  مزيج  أنه  ال 

ن لم يكن حال املزيج  إ( أي:  وإال) ،  ( التيمم بهجاز)   التراب وغيره، ففي مثل هذه الحالة

 لم يكن املعدن مستهلك  بحيثكذلك 
ً
 .( التيمم بهلم يجزفي التراب )  ا

( التراب  والرمل. ويستحب أن يكون ( أي: األرض املالحة ) بالسبخةالتيمم ) (  ويكره) 

 ( به  يتمم  وعواليهاالذي  األرض  ربا  املرتفعة  من  األرض  أي:     كالتالل( 
ً
فقد  ) .  مثال ومع 

( أي:  أو عرف دابته) ،  ( أي: مقدم السرج املرتفع التراب يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه

 . ( أي: الطينومع فقد ذلك يتيمم بالوحل) ، رقبتهاالنابت فوق الكثيف الشعر 

 : تانمالحظ 

لبد   -1 الثوب،  "غبار  الثالثة  باألمور  التيمم  جواز  ينحصر  فال  التراب  فقد  إذا 

الجتماع   مظنة  يكون  أن  يمكن  ما  كل  يشمل  وإنما  الدابة"،  عرف  السرج، 

 الدار ونحوها. الغبار كالتيمم بالغبار املجتمع على البساط وأرضية  

أرضية الدور التي تعمل من "الكاش ي" عادة يجوز التيمم بها  نفس  لى  بالنسبة إ -2

 إن اضطر إلى ذلك. 

ويصح مع  ) ،  ( أي: دخول وقت الصالة الواجبةوال يصح التيمم قبل دخول الوقت

أراد البحث  أنه  لو    بحيثعلى شروق الشمس سوى وقت قليل    ( كما لو لم يبَق تضييقه

املاء فاته   عن  قد  الوقت  التيمم وأداء  يكون  الحالة يصح منه    . الصالة، ففي مثل هذه 

) وال يصح مع سعته)  الوقت  أي: سعة  املائية كحال  (  الطهارة  اليأس من  إذا حصل  إال 

؛ ألنه على كل  الوقت وأداء الصالة بهول فيصح منه التيمم في أ( املريض الذي يضره املاء

 . حال ال يتمكن من استعمال املاء بسبب مرضه

 :  ( عدة أمور والواجب في التيمم) 



عبادي  ( النية)  -1 أمر  أنه  عن  باعتبار   
ً
بدال تيممه   

 
أن ينوي  أن  ويشترط   ،

   .الوضوء أو الغسل

حكمها)  -2 ال    ( واستدامة  أي:  والغسل،  الوضوء  في  املتقدم  املعنى  بنفس 

يقطع التيمم أو ينوي قطعه، وإنما تكون النية متوفرة من بداية الفعل  

   حتى إتمامه. 

يضع يديه على األرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص  ( بأن ) والترتيب)  -3

الكفين ظاهر  ويمسح  األرض  على  يديه  يضع  ثم  أنفه،  طرف  إلى  (  الشعر 

يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ويمسح ظاهر اليسرى بباطن  أي: 

   .بأي كيفية كانت اليمنى

) والبد)  التيمم  في  ضربتين(  ) من  مرتين  كفيه  بباطن  األرض  يضرب  أي:  ضربة  ( 

(  للوضوء والغسل( أي: ملسح الكفين ) وضربة للكفين)   ،( أي: ضربة ملسح الوجه للوجه

م  :أي كان  يضرب  سواء  أرتين  الوضوء  بدل  الغسل تيممه  بدل  كفاه ) .  و  قطعت  وإن 

اقتصر على   سقط  تبقى من يديه على    وذلك بأن يضرب ما(  الجبهة)   ( مسح مسحهما، و

بأن يضرب شخص يديه على األرض ويمسح  وإال    ،ن استطاعإ األرض ويمسح بهما جبهته  

 .( منهماولو قطع بعضهما مسح على ما بقي)  . بهما جبهة قطيع الكفين

 من الجبهة وظاهر  ويجب: استيعاب مواضع املسح في التيمم) 
ً
( بحيث ال يترك شيئا

 لم يصح) ، الكفين
ً
 . ( تيممهفلو أبقى منها شيئا

م وفي يده خاتم أو ما شابه فال يجب عليه نزعه، كما ال يجب التأكد   مالحظة: لو تيم 

 من عدم الحائل الصغير عند التيمم.

ضربهما بعد  )   تحريكهما إلزالة ما علق بهما من تراب( أي:  ويستحب: نفض اليدين) 

 على األرض.  

تيممه تيمم وعلى جسده نجاسة صح  البدنإ(؛  ولو  التيمم طهارة  في  ،  ذ ال يشترط 

 ( 
ً
 . ( كما لو تطهر باملاء وعليه نجاسة، لكن يراعي في التيمم ضيق الوقتتماما



طهارة نفس أعضاء الوضوء، وأما  املعنى: تقدم أنه ال يشترط في الوضوء أكثر من  

فال يشترط فيه أكثر من طهارة أعضاء    طهارة البدن فال تشترط، وكذلك الحال في التيمم

من هذه الجهة، والفرق فقط    فال فرق بين الوضوء والتيمم  ،"الجبهة والكفان"  التيمم

راعى فيه ضيق الوقت  التيمم ي 
 
راعى ذلك في أن  .وفي الطهارة املائية ال ي 

 : ( أحكاموهي عشرة

تفع  ر ( صالته فيما لو ا ال يعيد( ألحد األسباب املتقدمة ) األول: من صلى بتيممه)  •

 سفر. سواء كان في حضر أو  ) ، السبب املوجب للتيمم

فإن أخل بالطلب وصلى  ) ،  ( قبل التيمم كما تقدم الثاني: يجب عليه طلب املاء •

) ثم وجد املاء في رحله أو مع أصحابه تطهر وال يكتفي    ،( وأعاد الصالة( بالطهارة املائية 

 . بصالته التي أداها بال طلب وبحث عن املاء

م ) م املاء ود  الثالث: من ع  )  • د 
  لديه ماء وال ما يتمم به   ليس( أي:  ما يتيمم به( ع 

مم   ونحوه  تراب  به  من  التيمم  يجوز  عنه  ) ا  يسقط  نجس  موضع  في  حبس  أو  لقيد 

( أي: وقت  أداء وقضاء، ويجب عليه الدعاء وقت الفرض( أي: الصالة الواجبة ) الفرض

 . كل صالة واجبة

يجب   وقضاء  أداء  الصالة  وجوب  عنه  ويسقط  الدعاء  فرضه  يكون  حتى  تنبيه: 

 روط املذكورة جميعها، أي: توفر الش

 عدم وجود املاء.  -1

م به.  -2  عدم وجود ما يتم 

 في موضع نجس. -3
ً
 أو محبوسا

ً
دا  أن يكون مقي 



اختالل   حال  وما   أحدوفي  املاء  فقد  بسبب  أداء  الصالة  من  يتمكن  ولم  الشروط 

التيمم باألرض النجسة،  و يتمم به، أو بسبب نجاسة املوضع   يجب عليه قضاء  ال يصح 

 فيما بعد. الصالة 

م الرابع: إذا)  •  فها هنا ثالث صور:  ،( وجد املاء) ثم ( تيم 

، وفي هذه الحالة  ( أي: شروعه بهاقبل دخوله في الصالةاملاء )   يجد ن  األولى: أ -

   .ثم يصلي  " وضوء أو غسل"بالطهارة املائية أي: يجب عليه أن يتطهر ( تطهر ) 

الصالة) الثانية:   - من  فراغه  بعد  وجده  بالتيمم  وإن  أداها  التي  تجب ) (  لم 

 صالته صحيحة وكافية ( أي: إعادة الصالةاإلعادة
 
   .بمعنى أن

فإن تمكن من املاء دون  أثنائها، ) ي: في  ( أوإن وجده وهو في الصالة) الثالثة:   -

صالته يقطع   أن 
ً
قريبا املاء  كان  لو  كما  بحيث    (  دون منه  الوضوء  يمكنه 

: لو كان  تطهر وأتم الصالةلى قطع الصالة، وفي هذه الحالة ) إ  الحاجة 
ً
( فمثال

املاء   وجد  ثم  الفجر  صالة  من  ركعة  وصلى  وهو يمكنه  و تيمم  الوضوء 

إ يحتاج  وال  القبلة  الصالة  مستقبل  ينافي  ما  فعل  الركعة    فيتوضألى  ويتم 

أي:  وإال)   الثانية. إ(  املاء  من  يتمكن  لم  ) إن  صالته  بقطع  في  ال  فيمض ي 

) صالته حتى  بها  يستمر  أي:  الحالة،  هذه  في  ) (  ولو(  قد  بتكبيرة  تلب  كان  س 

، فحتى في  ال غيرتكبيرة االحرام  بأي: كان قد شرع في الصالة  فقط،  (  اإلحرام

 .وتكون صحيحةالتي أداها بالتيمم هذه الحالة يمض ي في صالته 

ن يأتي بكل ما  يمكنه أ ( أي:  الخامس: املتيمم يستبيح ما يستبيحه املتطهر باملاء)  •

والجلوس في املسجد  يأتي به املتطهر طهارة مائية كالصالة والطواف ومس كتابة القرآن  

 . ونحو ذلك

ومحدث)  • ميت  اجتمع  إذا  األصغر (  السادس:  )   بالحدث   
ً
مثال وجنب  كالبول 

املاء ما يكفي أحدهم أي: يكفي لواحد منهم فقطومعهم من   )  ، ( 
ً
ألحدهم    فإن كان ملكا

 ) ،  نه ملكه فهو أحق بهما دام أأي: يكون ملالكه، ف (  اختص به
ً
 لهم جميعا

ً
  ، وإن كان ملكا

له مالك  ال  للجميع أو   
ً
مباحا أي:  كان  أو)   ،(  لهم  (   

ً
ببذله) مملوكا يسمح  مالك  ألي  مع   )



به) ،  منهم امليت  تخصيص  عن  فاألفضل  فيتيمم  املحدث  وأما  امليت،  به  يغسل  أي:   )

 . واملجنب يتيمم عن الغسل الوضوء، 

تيمم)  • الجنب إذا  الغسل  السابع:   من 
ً
للتيممبدال ثم  )   ،( ألحد األسباب املوجبة 

الوضوء من   
ً
بدال التيمم  أعاد  ) أحدث  الغسل  ال  من  (  يتمكن  ولم  كان حدثه أصغر  إذا 

 وهذا يعني: (، الوضوء

تيم  إ -1 و ذا  عن  تنام   
ً
بدال التيمم  يعيد  "جنابة"  أكبر  بحدث  تيممه  قض 

 . الغسل

تيم   -2 وكان  إذا  أصغر  بحدث  تيممه  انتقض  ثم   ،
ً
مثال ملرض  الغسل  عن  م 

التيمم.  ال  الوضوء  فوظيفته  الوضوء  عليه    يمكنه  كان  إذا  آخر:  بمعنى 

  ،
ً
 عنه فيكفيه تيممه ما دام العذر باقيا

ً
وأما إن  غسل واجب وتيمم بدال

 أصغر بعد التيمم فيتوضأ إن أمكنه الوضوء أو يتيمم
ً
    أحدث حدثا

ً
بدال

 عن الوضوء إن تعذر عليه الوضوء. 

وهذ  ،  ( أي: بطلمن استعمال املاء انتقض تيممه  تمكن م ثم ) ( تيم  الثامن: إذا)  •

اقض "مبطالت" التيمم هو التمكن من استعمال املاء،    أحد نو
 
( أي:  ولو فقده) يعني أن

وال يكتفي  (  التيممإلى تجديد  ( أي: احتاج ) افتقر( أي: فقده من جديد ) بعد ذلكاملاء ) 

( أي: ال  وال ينتقض التيمم)   .كبرحتى وإن لم يصدر منه حدث أصغر أو أ  بالتيمم السابق

: لو صلى صالة الظهرين  (  بخروج الوقت ما لم يحدث، أو لم يجد املاءيبطل أثره ) 
ً
فمثال

العشا به صالة  يصلي  أن  أمكنه  الشمس  ثم غربت  من  ءبتيمم،  يتمكن  لم  أنه  طاملا  ين 

 . استعمال املاء ولم يحدث

 ال يقدر على غسله باملاء وال مسحه جاز  )  •
ً
التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا

التيمم حالةله  هكذا  في  يتبع  ) ،  (  الطهارةوال  أي:  ض  وضوء(  طهارته  بعض    يجعل 
ً
ا

تيم   اآلخر   موبعضها 
ً
النقص  ا ويتمم  الوضوء  أعضاء  بعض  يمسح  أو  باملاء  يغسل  كأن   ،

أداء  بمسح   من  يتمكن  ال  أنه  دام  فما   ،
ً
شرعا يصح  ال  هذا  فمثل  كفيه،  وظاهر  جبهته 

 عن الوضوء 
ً
التيمم بدال التامة بسبب مرض معين تكون وظيفته هي  الوضوء بصورته 

 وليس تبعيض الطهارة.



الجنازة)  • لصالة  التيمم  يجوز  ) العاشر:  امليت  صالة  أي:  بنية  (  املاء  وجود  مع 

   :( أيالندب
ً
  باعتبار أيتيمم استحبابا

 
وال يجوز له  ) ،  صالة امليت ال يشترط فيها الطهارة  ن

به ) الدخول  التيمم  بذلك  أي:  الصالة(  أنواع  من  ذلك  غير  أو  في  الواجبة  األخرى   )

 . املستحبة

 مالحظتان:  

من   -1 الضرر  وعدم  املاء  وجود  مع  املستحبة  األغسال  عن  التيمم  يجزي  ال 

 . استعماله

الغسل   -2 بدل  للصالة  م  تيم   إذا 
 
 ظن

 
أن منه   

ً
والصالة،    ا للغسل  يكفي  ال  الوقت 

 
 
   وبعد الفراغ ظهر أن

ً
، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل  هناك وقتا

   ويعيد صالته.

أنواع املسكر،    : ( وهي عشرة  الخنزير،  الكلب،  الدم،  امليتة،  املني،  الغائط،  البول، 

 الفقاع، الكافر. 

  (لحمه يؤكل  ال  مما  والغائط  البول  والثاني:  األكلاألول  م  محر  الحيوان  أي:   )  ،

سواء كان  ) ،  ويشخب عند الذبح  يجري دمه في عروق  :أي( إذا كان للحيوان نفس سائلة) 

 كاألسد، أو عرض  
ً
( وهو: الحيوان الذي اعتاد التغذي  له التحريم كالجاللجنسه حراما

    -على عذرة اإلنسان، كالدجاجة  
ً
ن كانت محللة األكل باألصل لكن الحرمة  إفإنها و   -مثال

( أي: ال يجري دمه في عروق  ما ال نفس سائلة له  ورجيع ) .  عرضت لها بسبب أكل العذرة

ف
 
، والرجيع: هو مخل

ً
وبوله  )   ،ات الحيوان كالروث ونحوهويسيح عند ذبحه كالسمك مثال

. طاهر
ً
 أكله أو حراما

ً
 ( سواء كان الحيوان حالال



تحضيره   االصطناعي البول  مالحظة:   يتم  من    الذي  ويحتوي  العلمية  املختبرات  في 

. ناحية تركيبه الكيميائي العناصر التي يحتويها البول الطبيعي 
ً
 ال يعتبر نجسا

  (وهو: سائل غليظ تسبح فيه الحيوانات املنويةالثالث: املني )  ، (  وهو نجس من

كاإلنسان  "دمها يجري في عروق"    ( إذا كانت له نفس سائلةكل حيوان حل أكله أو حرم

ونحوها والغنم  والبقر  له ) ،  واإلبل  سائلة  نفس  ال  ما  واألفاعي طاهر  ومني  كالسمك   )

 .ونحوها

  (أي: دمها يجري في  الرابع: امليتة، وال ينجس من امليتات إال ما له نفس سائلة )

الحيوان الذي يجري دمه  ( وهو  وكل ما ينجس باملوتسواء حلها أكلها أو حرم، ) ،  عروق

 (  كانفي عروق 
ً
) فما قطع من جسده نجس حيا الحيوان املقطوع منه   ) 

ً
:  أو ميتا

ً
( فمثال

  -ميتة الشاة نجسة وما قطع منها 
ً
 سواء كانت الشاة   -كالساق مثال

ً
حكمه النجاسة أيضا

ميتة أو  والشعر) .  حية  كالعظم  الحياة  تحله  ال  منه  كان  والوبر    ( وما  والصوف  والريش 

 ( ونحوها  واملنقار  والقرن  والظفر  عينهوالسن  تكون  أن  إال  طاهر،  الحيوان  فهو  أي:   )

( فيكون كل ش يء فيه أو ينفصل عنه نجس وإن  نجسة كالكلب والخنزير والكافرنفسه ) 

 . كان ال تحله الحياة

والجراد   كالسمك  طاهرة  عروق  في  دمه  يجري  ال  الذي  الحيوان  ميتة  مالحظة: 

 وها.والذباب ونح

تطهيره)  قبل  الناس  من   
ً
ميتا من مس  على  الغسل  ) ويجب  قبل غسله  أي:  وبعد  ( 

( يجب  و) . و ميتأ من حي  قطعت( سواء وكذا من مس قطعة منه فيها عظمت، برده باملو 

 له نفس سائلة من  ) 
ً
غسل اليد على من مس برطوبة ما ال عظم فيه، أو مس برطوبة ميتا

 .( غير الناس

 : نوضحه في عدة مسائل املسألة وما يلحق بها  ملخص

و  -1 الغسل  قبل  الناس  من   
ً
ميتا مس  من  على  الغسل  أيجب  يبرد  بعد  ن 

لو  جسده،   أنه  يعني  امليت  وهذا  من جسد   
ً
شيئا ببدنه  بعد  برطوبة  القى 



تغسيله   يبرد  برده وقبل  أن  قبل  أو  بعد غسله  لو مسه  أما  ينجسه،  فإنه 

 الغسل بمسه. عليه جسده باملوت فال يجب  

طاهرة   -2 ميتته  كانت  من  منه  يستثنى  املتقدم  والشهيد الحكم    كاملعصوم 

 فال يجب الغسل على من مسهما. ،"إن فاضت روحه في أرض املعركة"

مس   -3 غسل  يغتسل  أن  قبل   
ً
ميتا ل  غس   

ً
شخصا المس  فال  من  امليت 

 يتنجس. 

قطعة، فإن كان فيها عظم فيجب    -الحي أو امليت    -إذا فصل من اإلنسان   -4

برطوبة   مسها  قد  وكان  عظم  فيها  يكن  لم  وإن  مسها،  من  على  الغسل 

ذا كانت يده جافة عند املس فليس عليه  إفيجب عليه غسل اليد فقط، و 

 ش يء. 

فإ -5 امليتة،  نجس   
ً
حيوانا مس  اليد،  املس  كان    نمن  غسل  يجب  برطوبة 

 وإال فال ش يء عليه. 

ما ينفصل من الحي من القشور وقطع الجلد الصغيرة التي تنفصل نتيجة   -6

الجروح والقروح والحروق والكدمات وااللتهابات أو من أطراف األصابع أو 

 الشفة طاهرة. 

تدخل بعض شحوم الحيوانات غير مأكولة اللحم أو املتنجسة في صناعة  مالحظة: 

والبدن  الص الوجه  بشرة  لدهن  تستعمل  التي  والكريمات  التجميل  مواد  وبعض  ابون 

 . لتإال إن كانت تركيبتها قد تبد   حكم بطهارتها وجواز استعمالهاي   ال وهذه املواد والشعر، 

  ( أي: يجري دمه  الخامس: الدماء، وال ينجس منها إال ما كان من حيوان له عرق )

ال ما يكون له رشح كدم السمك  ) ،  اللحم أو غير مأكول اللحمفي عروق سواء كان مأكول  

 وشبهه
 
 . سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو ال  طاهر  ه( فإن

 مالحظات: 

جمد   -1 إذا    الدم 
ً
مثال الجرح  إن  على  ولكن   ،

ً
نجسا يبقى   

ً
أسودا لونه  وصار 

 .استحال وتغير لونه إلى لون مقارب للجلد فيحكم بطهارته



من   -2 يخرج  الذي  في  الدم  كان  وإن  نجس  نزف  أو  نتيجة جرح  الدموية  األوعية 

الفم أو اإلذن أو األنف، وال يجوز ابتالع الدم الذي ينزف في الفم، ويمكن تطهير  

الفم بغسله باملاء أو بدون ماء ببصق الدم الذي فيه فإن استهلك ما تبقى من  

 أثر الدم في السوائل التي في الفم حكم بطهارة الفم، وكذا األنف. 

3-   
ً
فعند    يتم أحيانا وفصلها،  كالدم  النجسة  األعيان  مكونات  بعض  تفكيك 

 ال تعتبر نجسة.   الفصل

 . نجس يجري دمه في عروق الحيوان الذيالدم في بيضة   -4

 . شرب الدم من الذبيحة املذكاة لغرض العالجال يجوز   -5

 ال إشكال في أن يستفيد املسلم من دم يتبرع به كافر أو ناصبي.  -6

  (  السادس 
ً
 ولعابا

ً
( واللعاب: سائل  والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا

اللعابية   الغدد  تفرزه  الفم  مفي  عملية  على ) .  هوبلعالطعام  ضغ  لتسهيل  كلب  نزا  ولو 

روعي في إلحاقه بأحكامه إطالق   فأولده( أي: زاوجه، كما لو زاوج كلب أنثى الذئب ) حيوان

االسم  ( االسم إطالق  الحكم  حيث  من  بالكلب  وإلحاقه  املولود  الحيوان  في  روعي  ،  أي: 

 ن أ إوبحسب املثال:  
ً
 ولعابا

ً
 عينا

ً
وإن أطلق عليه اسم    ،طلق عليه اسم "كلب" كان نجسا

 
ً
ولعابا  

ً
عينا  

ً
طاهرا كان  عداهما) .  "ذئب"  ) وما  والخنزير  الكلب  أي:  فليس  (  الحيوان  من 

 بنجس
ً
 ولعابا

ً
 .  ( عينا

 والثعلب واألرنب والفأرة والوزغة طاهرة) 
ً
 ولعابا

ً
ولكن ال يستعمل ماء قليل  ) ، ( عينا

 أو وضوءللشرب أو الطهارة) فيه  ( وإن لم تمت  وقعت فيه فأرة أو جرذ أو وزغة 
ً
 ( غسال

ً
،  ا

 . للشرب أو الطهارة ( ماء قليل مات فيه وزغ أو عقرب أو أفعى ( يستعمل ) ال( كذا ) و) 

 تنبيهان: 

استعمال   -1 أما  نجس،  العين  نجس  مصنوع  شعر  األسنان  ك  -منه  ش يء  فرشة 

 
ً
 ولكن البد من تطهير الفم بعد استعمالها.  ،فال إشكال فيه - مثال

لألسنان االصطناعية   -2 األسنانبالنسبة  املستعملة إلصالح  الحشوات    -  وكذا 

معلوم   هو  كما  الصنع  أجنبي  ليست   -وأغلبها  أنها  واالطمئنان  التأكد    يجب 



نجسة ويجوز استعمالها، ولكن بالنسبة للمستعمل اآلن في معظم دول العالم  

 ال إشكال فيه. 

  (املسكرات ) الثامن:  كالخمر  باألصل  املائعة  جامدة  نجسة(  كانت  إذا  أما   ،)

  -باألصل 
ً
.  -كالحشيشة والترياق مثال

ً
 فال تعتبر نجسة وإن كانت محرمة أيضا

عامة:   تناوله  وكقاعدة  يجوز  وال  حرام  فهو   
ً
جامدا أو   

ً
سائال كان  سواء  مسكر  كل 

 للسكر، ولكن يجوز استخدام املسكرات لغرض طبي أو صناعي وعندها ال تعتبر  
ً
اختيارا

 لنية تصنيعها لهذه الفائدة.  
ً
 نجسة وإن كانت سائلة تبعا

العنبي)  ) والعصير   
ً
نجسا يعتبر  غال(  بالنار  إذا  أسفله  (  أعاله  (  واشتد) بحيث صار 

 
ً
 . ( بالغليانوإن لم يسكر، ويطهر إذا ذهب ثلثاه)  أي: صار قوامه ثخينا

 مالحظات: 

1-   .
ً
 بخار العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالغليان يعتبر طاهرا

الكحول   -2 من  نسبة  تحوي  التي  للفائدة  العطور  صنعت   
ً
كحوال كانت  إذا 

طاهرة وال إشكال في استخدامها في العطور أو  الصناعية وليس للسكر فتعتبر  

 الدهان أو التعقيم
ً
   .، وعند الشك فيها يحكم بطهارتها ويجوز استعمالها أيضا

 استخدامه من أهل املعصية  بشكل عام:   -3
ً
كل كحول طاهر إال إذا كان معتادا

 . للسكر

ف -4 الكحول،  من  نسبة  فيه   
ً
عالجا الطبيب  له  وصف  إن  يكن  املريض  لم  إذا 

الفسق  الدوا أهل  ليتناوله  صنع  قد  فيه  الذي  الكحول  يكن  ولم   
ً
مسكرا ء 

 .للسكر، يجوز تناول هذا الدواء

تخدير   -5 نسبة  فيها  التي  وتناولها    عالية األدوية  استعمالها  وصفها  يجوز  إذا 

 الطبيب املختص ضمن الجرعة واملدة التي وصفها. 

  (وهو: شراب يتخذ من الشعير، ويسمى  التاسع: الفقاع )  بـ "البيرة"، وهو 
ً
أحيانا

   . محرم ونجس



إ ما  أ الشعير"لى  بالنسبة  اإلسالمية،    "ماء  ومنها  البلدان  بعض  أسواق  في  املنتشر 

تابع لكيفية صنعه، فف الشعير ومن ثم استخالص مائه قبل أن  الحكم فيه  نقع  تم  إذا 

ي   ألنه صنع في  حكم بحليته فقط  يتخمر يجوز شربه، وإن تم تخميره فال يجوز شربه، وال 

 البالد اإلسالمية. 

  (أي: التعريف املذكور هنا للكافر  . وضابطه من حيث النجاسةالعاشر: الكافر )

  .
ً
مثال اعتقادية  أو  لغوية  جهة  من  له   

ً
تعريفا وليس  النجاسة  حيثية  من  له  تعريف  هو 

أعيان النجاسة هو يعدُّ أحد  الذي  الكافر   ،
ً
وليس ال  "كل من ينكر وجود هللا  ) :  وعموما

 
ً
ينفيه( و "أدريا يثبت وجوده وال هو  في وجود هللا فال هو  الذي يشك  فال يكون مثل  ،  هو 

 ( العين،  ) ويلحق بههذا نجس  النجاسة  بالكافر من حيث  أي: يلحق  املبغض  (  الناصبي 

 لسبب  مشايعونهألحد االئمة أو أحد املهديين أو لشيعتهم ألنهم ي 
ً
(، أما من يبغض شيعيا

  .
ً
 وليس ألجل مشايعته لولي هللا فال يعتبر ناصبيا

ً
   شخص ي مثال

من سائر الناس فليس بنجس في نفسه وإنما  ( أي: الكافر والناصبي ) وما عداهما) 

 لذلك يحكم بطهارة ما ملسوه برطوبة حكم بطهارة ظاهره، و تعرض له النجاسة، وي  
ً
تبعا

يلمسها  مسرية من  ينجس  وال  طاهرة  تبقى  الباب  قبضة  املبللة  بيده  ملس  لو   :
ً
فمثال  )

إلى تذكية شرعية أو ما يحرم  وي  ) ،  بعده حكم بحلية أكل طعامهم كذلك عدا ما يحتاج 

  ( أكله باألصل
ً
 . كالخنزير مثال

 العشرة. هذا بالنسبة إلى أعيان النجاسة 

( أي: ما يصيبه  ويكره: بول البغال، والحمير، والدواب، وعرق الجنب من الحرام) 

أ العرق  كالزنامن  املحرمة  الجنسية  املمارسة  الجالل) ،  ثناء  اإلبل  يتغذى  وعرق  الذي   )

املذكورات ال تعتبر نجسة  فهذه    ،( وذرق الدجاج) ،  ( كالقرد والفيلواملسوخ) ،  على العذرة

اإلنسان،   أصابت  مكروهةوإلو  أمور  هي  و األفضل  أي    نما  منهااجتنابها  لو    التطهر 

   .أصابته



والطواف للصالة  والبدن  الثياب  عن  النجاسة  إزالة   تجب 
 
صل فلو  وبالتالي  أو  (  ى 

ع وكانت  أ طاف  بدنه  يصحان  لى  فال  نجاسة  ثيابه  املساجد)   منه،و  فال  أ(  ودخول   
ً
يضا

وإ حتى  ثيابه  أو  بدنه  على  كانت  سواء  املسجد  إلى  النجاسة  إدخال  إيجوز  يؤد   لم  لى  ن 

 .  ( أي: ألجل استعمالهاعن األواني الستعمالهاتجب إزالتها ) كذلك ( و)  تنجيس املسجد.

والبدن)  الثوب  في  الدم وعفي  نجاسة  عن  حالتين  (  "معفو  في  ومعنى  أنه  ،  عنه" 

 :يمكنه أن يصلي أو يطوف أو يدخل املسجد رغم وجوده، والحالتان هما

من دم القروح والجروح التي ال  ( أي: يصعب ) ا يشق التحرز عنهعم  في ) ع   -1

ال  (  "ترقي " وتشفى  أي:  دمها  كثر) ينقطع  من  ( وإن  نوع  هو  والقروح:   ،

  الجروح التي تكون بطيئة الشفاء عادة.

ع  و)  -2  ) ( قطرها  عم  في  دائرة  دون  املسفوح  "1"ا  الدم  من  سعة  ( سنتمتر 

البدن الثالثة)   أي: الخارج من  ( أي: الحيض  الذي ليس من أحد الدماء 

والنفاس عنه  واالستحاضة   
ً
معفوا يكون  فال  أحدها  من  كان  إذا  وأما   ،

 . حتى وإن كانت سعته أقل من سنتمتر واحد

ذلك)  عن  زاد  أي:  وما  الدم  (  سعة   بلغت 
ً
فصاعدا كان  )   سنتمتر  إن  إزالته  تجب 

 
ً
) مجتمعا في موضع واحد  الدم  كان  أي:   ) 

ً
متفرقا في عدة مواضع، ففيأو  كان  أي:  كال    ( 

 الصورتين يجب إزالته طاملا أ 
 
   ن

ً
 .  سعته تجاوزت الحد املعفو عنه شرعا

 ( 
ً
منفردا فيه  الصالة  يتم  ال  فيما  الصالة  عورة  ويجوز  لستر  وحدها  تكفي  ال  أي:   )

 سان ) اإلن
َ
والخاتم  ( كالجورب والحزام والقبعة  عنها في غيره  وإن كان فيه نجاسة لم يعف

، وهذا  يجوز الصالة بها وإن كان عليها نجاسةفهذه األمور  والساعة والقالدة ونحو ذلك،  

 حكمها ليس كالثياب؛ إذ الثياب تتم الصالة فيها منفردة بخالف املذكورات فهي  
 
يعني أن

 . بانفرادها ال تصح الصالة فيها؛ ألنها غير كافية لستر العورة



ذا تنجست الثياب بأي نجاسة وغسلت  إ( أي:  وتعصر الثياب من النجاسات كلها) 

( من دون  فإنه يكفي صب املاء عليه) ،  ( الذكرإال من بول الرضيع باملاء فيجب عصرها ) 

 . حاجة إلى عصر

: يجب العصر عندما يكون  
َ
وال عدد    ،هو الوسيلة لرفع وإزالة عين النجاسةأيضا

أثناء وتعتبر اليد متنجسة  ويكفي عصر الثوب وهو في املاء،    ، له بل ربما تكفي مرة أو أكثر

مع  العصر،   يده  فتطهر  التطهير  غسلة  إتمام  في  اليد  نفس  يستعمل  بقي  إن  ولكن 

 املغسول. 

 :  مالحظتان

1-   
ً
عوضا املاكنة  حركة  فيكفي  الغسل،  ماكنة  في  املتنجسة  املالبس  غسلت  لو 

 عن العصر، وال حاجة الستعمال اليد معها. 

عن الثياب وذهبت عينها لكن بقي لونها  -كالدم والغائط    -لو غسلت النجاسة  -2

 فحكمه أنه طاهر.

النجاسة غسل)   علم موضع  املوضع وإذا  ) ( موضع  وإن جهل) ،  (  غسل  النجاسة 

 كل موضع يحصل فيه االشتباه.  

مرتين البول  من  والبدن  الثوب  القليل،  ويغسل  باملاء  الغسل  كان  إن  كان  و (  إن 

 يكفي مرة إن زالت بها النجاسة. فبالجاري 

املالقاة  )  موضع  غسل   
ً
رطبا اإلنسان  ثوب  الخنزير  أو  الكلب  أو  الكافر  القى  وإذا 

 
ً
) وإن كان) ،  املالقاة( أي: يجب غسل موضع  واجبا الثوب   ) 

ً
باملاء استحبابا  رشه 

ً
( يابسا

  وفي البدن ) ، أي: يستحب له رش موضع املالقاة
ً
إذا القى الكافر أو الكلب  ( أي: يغسل رطبا

االنسان  أ بدن  الخنزير  إفو  املالقاة  ،  يجب غسل موضع 
ً
كان رطبا فال  إو ذا   

ً
يابسا كان  ذا 

 .  ش يء عليه

ى، فهنا ثالث صور: ( بإزالة النجاسات عن ثوبه أو بدنهوإذا أخل املصلي ) 
 
 وصل



ى، ففي هذه الصورة ) األولى:   -
 
 وصل

ً
في ( الصالة ) أعادإن لم يزل النجاسة عمدا

خارجه وفي  أنه  ( الوقت  فقط  والفرق  خارجه   يصليها،  وفي  الوقت  داخل  أداًء 

   يصليهما قضاًء.

يعلم) الثانية:   - لم  بدنه  فإن  أو  ثوبه  بنجاسة   ) ( لم  وصلى  الصالة  بعد  علم  ثم 

 
ً
 .  و خارجهأ ( أي: سواء في الوقت تجب عليه اإلعادة مطلقا

) الثالثة - الثوب:  إلقاء  أمكنه  فإن  الصالة  في  وهو  النجاسة  رأى  النجس  ولو   )

 ( إال بما يبطلها( عليه ذلك ) وإن تعذر) ،  ( صالتهوستر العورة بغيره وجب وأتم) 

  : ( أي أستأنفللغرفة ونحو ذلك مما يبطل الصالة ) لى الذهاب  إكما لو احتاج  

 . الصالة بثياب طاهرة من جديد أعاد

للصبي)  ) واملربية  الذكر  مرة(  يوم  كل  في  غسلته  واحد  ثوب  إال  لها  يكن  لم  (  إذا 

تشاء  واحدة وقت  أي  الظهر) ،  في  أمام صالة  الغسلة  تلك  ) وإن جعلت  قبلها  أي:  كان  ( 

 ل
ً
 (.رن بثوب طاهءيوالعشاتصلي الظهرين  حسنا

للصبي ال يسري إمالحظة:    املربية  يأمن  لى املرضعة  حكم  كثيرة األطفال وثوبها ال 

الرضيع    النجاسة غائط  أو  فهذه  الطفل"  و أ"بول  النجس  عليها  يجب  ؛  الثوب  تطهير 

 
 
ثوبها تنجس أم ال فتبني على أنه طاهر. وبول الرضيع    للصالة فيه، وإذا كانت ال تعلم أن

منه  "الذكر" ليطهر  الثوب  على  املاء  تقدم  يكفي صب  ثوب  كما  غير  لها  يكن  لم  وإذا   ،

 واحد فتصلي به في النهار وتطهره من بول الرضيع في الليل. 

وإذا كان مع املصلي ثوبان وأحدهما نجس ال يعلمه بعينه صلى الصالة الواحدة في  ) 

. وفي الثياب الكثيرة  
ً
( أي: يصلي  كذلك  "النجسة وأحدها طاهر" كل واحد منهما منفردا

 ( 
ً
كانت الثياب كثيرة   كما لو ( إال أن يتضيق الوقتالصالة الواحدة بكل واحد منها منفردا

أ لو  بكل  بحيث    منها  واحد  نه صلى 
ً
) منفردا  يكون وقت الصالة قد خرج 

ً
( فيصلي عريانا

 . ي ثوب منهايصلي بأي ال حينئٍذ، أ

 إذا لم يكن هناك) 
ً
غيره، وإن  ( ثوب ) ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا

  لم يمكنه
ً
  كان بقربه ناظر ينظر إليه    بسبب شدة البرد أو ( الصالة عريانا

ً
(  صلى فيه) مثال

 . ( صالته بعد ذلكوال يعيدأي: الثوب النجس ) 



 ( 
 
( جمع بارية  النجاسات عن األرض والبواري من    فت البول وغيرهوالشمس إذا جف

ي   أي: موضع النجاسة "البول أو  (  ر طهر موضعهص  والح  صنع من القصب ) وهي بساط 

النجاسة.غيره"   عين  زوال  إلى  التجفيف  يؤدي  أن  نقله  )   بشرط  يمكن  ال  ما  كل  وكذا 

إذا    -كذلك    -فإنها  (  كالنباتات واألبنية التي تصيبها  النجاسة   تطهر من 
 
  الشمس   ا فتهجف

النجاسة)  عين  زوال   بشرط 
ً
أيضا جففته  ) ،  (  إذا  ثم  البول  على  ماء  إلقاء  واألفضل 

 .( الشمس طهر

 مالحظتان: 

1-  
ً
 أيضا

ً
إذا أدى    ضوء الشمس لو انعكس بمرآة أو من خالل نافذة يعتبر مطهرا

 إلى تجفيف املوضع وزوال عين النجاسة. 

املالبس   -2 غسيل  عليها  ينشر  التي  تطهر  الحبال  التي  الثابتة  األمور  من  تعد  ال 

   .بالشمس

: لو تنجست  ،  ( إلى رمادر النار ما أحالتهوتطه  ) 
ً
قطعة من الخشب ثم  ورقة أو  فمثال

 .  لى رماد فهو طاهربالنار وتحولت إ أحرقت 

) والتراب)  ر  يطه  الخف(  ما  (  باطن  بالقدم  وهو:  الرقيق،  و يلبس  الجلد  من  يصنع 

 حال املش ي.  (  وأسفل القدم والنعل) 
ً
(  واألرض) املراد بالباطن واألسفل: ما يكون مستورا

 ترابكانت  سواء  
ً
حجر   ا  أو 

ً
   ا

ً
رمال األرض  أو  أصناف  من  ذلك   )   وغير 

ً
بعضا بعضها  (  يطهر 

 .  النجاسةبشرط زوال عين 

الغيث)  ) وماء  املطر  أي:  وقوعه(  في حال  ينجس  املاء  ال  يكون حكمه كحكم  أي:   )

( أي: تغير النجاسة  وال في حال جريانه من ميزاب وشبهه، إال أن تغيره النجاسة) ،  الجاري 

 . " فينجس حينئٍذ اللون، الطعم، الرائحة" الثالثة:  حد أوصافهأ

) (  واملاء الذي تغسل به النجاسة)  بـ "ماء الغسالة"  نجس سواء كان  وهو املعروف 

 
ً
متلوثا كان  الثانية، وسواء  أو  األولى  الغسلة  بقي على    في  إذا  يكن، هذا  لم  أو  بالنجاسة 

فالغسالة طاهرة، وكذلك   النجاسة  املغسول من  نقي  إذا  أما  النجاسة،  عين  املغسول 

 . الجهة( أي: حكم اإلناء والثياب واحد من هذه القول في اإلناء



 : يترتب على هذا

  :
ً
 ماء الغسالة ال يمكن التطه  أوال

 
ز فيه عين النجاسة أو أحد  وإن لم تتمي  ر به حتى  إن

 . صفاتها الثالثة

  :
ً
سها  بدن اإلنسان أو ثوبه أو  لو أصاب ماء الغسالة  ثانيا األشياء التي حوله فال ينج 

أو أصاب ماء   إذا كان ما أصابه هو عين النجاسة  بعين  إال  الثالثة  تغيرت أحد أوصافه 

 النجاسة. 

 " عامة:  ينج  وكقاعدة  ال  لكنه  نجس،  كانت  املتنجس  إن  إال  بمالقاته  غيره  س 

أو أحد   أو تميزت فيه أو عليه عين النجاسة  النجاسة  أوصافه قد تغيرت بأوصاف عين 

 ."أوصافها

 تطهير الفراش: 

 تطهير الفرش أو الثوب:  -1

غسلتين؛ األولى: تزال فيها عين النجاسة، والثانية:  من  البد    :ملاء القليل با -

   .غسلة التطهير 

الجاري ب - تذهب    :املاء  النجاسة حتى  املاء على عين  االكتفاء بصب  يمكن 

 .
ً
 أوصافها ويغلب عليها املاء عندها يكون املوضع طاهرا

" تطهير الفرش الثابت  -2
ً
 وأرضية البيت:  "كاربت مثال

 البد من غسلتين؛ غسلة إزالة عين النجاسة    :باملاء القليل  -
ً
كما بينا سابقا

 
 
 يراد تطهيره بماء على    وغسلة التطهير، فلو فرضنا أن

ً
الفرش الثابت بوال

يستوعب   حتى  البول  موضع  على  ماء  يصب   :
ً
أوال تكون  فالطريقة  قليل 

  :
ً
ثانيا إسفنج.  أو  قماش  بقطعة  النجاسة  مع  املاء  يرفع  ثم  املوضَع  املاء  

  إسفنجة يصب ماء على املوضع مرة أخرى ويرفع كذلك بقطعة قماش أو  

. وهذه هي غسلة التطهير ويكون املو 
ً
   ضع بعدها طاهرا



يمكن االكتفاء بسكب املاء الجاري على املوضع حتى يغلب    : باملاء الجاري  -

   املاء على أوصاف النجاسة.

 وبهذا يظهر كيفية تطهير أرضية البيت عند تنجسها بالجاري أو القليل. 

 : عامة مالحظات

وما شابه -1 وطعامه  كثيابه  آخر  بإنسان  يتعلق  ما  بعض  إنسان  س  نج    إذا 

 . يجب عليه إخباره

النجسة   -2 األماكن  من  تخرج  التي  س  الحشرات  تنج  من  ال  عليه  تمش ي  ما 

 إال إذا نقلت له النجاسة بصورة ظاهرة مرئية. الفرش

3-  
 
فات حيوانات لها نفس سائلة كذرق الفأرة أو ما شابه لو وجد بعض مخل

 من رفع عين  ، فمع الرز أو غيره مما هو مطبوخ
ً
النجاسة إن أمكن  البد أوال

غسلة   تغسله  ثم  النجاسة،  عين  من  املتبقي  لرفع  غسلة  الرز  تغسل  ثم 

لتطهيره. من    ثانية  املأكول  تطهير  من  فالبد  الطبخ  قبل  رآها  كان  وإن 

 النجاسة التي وقعت فيه. 

 آنية: جمع إناء.

( أي:  استعمالها في غير ذلكوال يجوز األكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، وال  ) 

والشرب األكل  غير  أو    في  الطبخ  في  أو  كاستعمالها  ذلكالغسل  ونحو  ويكره  ) .  السقي 

 ويجوز اتخاذها لغير االستعمال) ،  ( أي: اإلناء املنقوش بالفضةاملفضض
ً
.  ( كالتزيين مثال

والجواهر)  املعادن  أنواع  من  والفضة  الذهب  غير  استعمال  يحرم  كالفيروز  (  وال 

 . ( ولو تضاعفت أثمانهاوالياقوت ونحوها ) 

 مالحظات: 



به   -1 يتعلق  الذي  "حرمة الذهب  الشرعي  سبيكة    هو   "االستعمال  الحكم 

األخرى  الشوائب  عن  الذهب  فيها  ثمَّ    ، يزيد  استعمال    ال ومن  يحرم 

" نوع  من  ما أ   "375الذهب  عيار    و  ذهب  الشوائب  10و  أ   9يسمى  ألن  ؛ 

 21  و أ  18    و أ   14لكن يحرم استعمال ذهب عيار    الذهب،األخرى أكثر من  

 . 22و أ

يحرم   -2 بمعنى:   ،
ً
أيضا كذلك  للرجال  بالنسبة  الذهب  لبس  حرمة  حكم 

، وال يحرم عليهم لبس ذهب  22أو    21أو    18أو    14عليهم لبس ذهب عيار  

؛ ألن الشوائب فيه أزيد من الذهب وبالتالي ال يشمله الحكم  10أو   9عيار  

   الشرعي بالحرمة. 

كول أو املشروب  و فضة ال يحرم املأاألكل والشرب في إناء من ذهب أند  ع -3

 ن كان يؤثم من جهة نفس االستعمال.  وإ

مصنوع من الذهب أو  ناء  في حال الوضوء أو الغسل من إال تبطل طهارته   -4

 الفضة وإن كان يؤثم من جهة نفس االستعمال. 

  واني"غير األ   "من الذهب أو الفضة األشياء املصنوعة من يجوز استعمال  -5

بهما محالة  كانت  و   أو  و كالسالح  والقناديل  والصناديق  ،  سنان األ التحف 

 ونحوها.املبخرة واملكحلة وكذلك 

  األضرحة املساجد و في تزيين املشاهد و أو الفضة  يجوز استعمال الذهب   -6

 .األبواب والقناديل وما شابه و أ سواء القبب أو الجدران والسقوف 

لبس   -7 له  يجوز  وال  وغيرها،  الصالة  حال  في  الفضة  لبس  للرجل  يجوز 

 الذهب 
ً
  ، ويجوز لبسهما للنساءمطلقا

ً
 . مطلقا

 وأواني الكفار طاهرة حتى تعلم نجاستها. ) 

الجلود من  ش يء  استعمال  يجوز  ) وال  الحيوانات  جلود  أي:  في  (   
ً
طاهرا كان  ما  إال 

الحياة يكون  حال  ال  أي:  العين  الحيوان  (  والخنزير،  نجس   ) كالكلب 
ً
قابل  ذكيا أي:   )

صحيحة شرعية  بطريقة  الذبح  وهي  نجس  للتذكية  كان  إذا  الحيوان   
 
أن يعني  وهذا   ،

 .  العين أو غير قابل للتذكية فال يجوز استعمال جلده



اجتناب)  ) ويستحب  جلد  ذكاته(  بعد  يدبغ  حتى  لحمه  يؤكل  ال   ما 
ً
مثال كاألسد   ،)  ،

 معالجة الجلد بمادة "أو مواد" تهيأ الجلد لالستعمال.والدباغة: هي 

  ا ويعمل منه  "غير مسلمة" من بالد أجنبية    ةد املستوردو الجل  بالنسبة إلى مالحظة:  

وال يعلم بتذكية الحيوان  والجنط والساعات ونحوها    أو غيرها كاألحذية واألحزمةألبسة  

،  صل العلم بتذكيتها تذكية شرعيةال يحكم بتذكيتها وال طهارتها إال إذا ح ، فودبغ جلده

 ذلك ال يجوز لبسها والصالة فيها. وبالتالي فما لم يحصل 

  :
ً
إلى أيضا  امل"  أو مقاعد السيارات  قنفاتال "األرائك    بالنسبة 

 
فة بجلود ال يعلم  غل

الجلوس عليها  لبسها أو يجوز االستفادة منها و وإن كانت نجسة لكن جلود امليتة  ، فأصلها

 إشكال في ذلك، أما عند مالمستها برطوبة فيتنجس مالمسها.وال  

الخمر)  أواني  أ  ( لألكلويستعمل من  ) أو الشرب  ما و غيرها من موارد االستعمال 

 كان مقي  
ً
 بالقير ) ( أي: مطلي  را

ً
 ا

ً
لى مسامات  ن نفوذ الخمر إ( بدهن بحيث يمنع م أو مدهونا

ويكره: ما كان  ) .  ( أي: يستعمله بعد أن يغسله باملاءبعد غسله) اإلناء  املادة املصنوع منها  

 
ً
 أو قرعا

ً
غ  يفر  للشراب بعد أن ييبس و كوعاء القرع: هو اليقطين، فالبعض يتخذه ( خشبا

قشرته صالبة  بسبب  مدهون )   جوفه  غير   
ً
خزفا أي:  أو  اإل إ(  كان  أو  ذا  الخشب  من  ناء 

 . و الخزف وكان غير مدهون فيكره استعمالهالقرع أ 

الكلب)  ولوغ  من  اإلناء  لسانه ويغسل  بطرف  منه  شرب  إذا  أي:  أوالهن  )   (   
ً
ثالثا

غسلتين أخريين باملاء ويطهر  بعدها ، ثم في الغسلة األولى مع املاء تراب كون ي( أي: بالتراب

   بعد ذلك. 

 باملاء، والسبع أفضل. ومن  ( يغسل اإلناء ) و) 
ً
من الخمر والجرذ إذا مات فيه  ثالثا

ذلك يغسل  غير  الجرذ  وموت  والخمر  الكلب  ولوغ  غير  من  أي:  تنجس  (  إذا  مرة ) اإلناء 

والثالث  ) فبعد اإلزالة يغسل غسلة واحدة  ،  ( أي: إزالة النجاسةغير غسلة اإلزالة  واحدة

 . ( أفضل

ناء فيه ماء برجله الكلب إس  ملمالحظة: الحكم أعاله مختص بالولوغ، وبالتالي فلو  

 
ً
 . باملاء كبقية األواني املتنجسة وال يعتبر التراب في الغسلة األولى حينئٍذ يطهر ف ،مثال



جعفر   أبا  قال: سمعت  بصير،  أبي  السالم عن  الصالة  " يقول:    عليه  في  سهو  كل 

افل، إن أول ما يحاسب به العبد الصالة فإن قبلت   يطرح منها غير أن هللا تعالى يتم بالنو

بيضاء   وهي  صاحبها  إلى  رجعت  وقتها  أول  في  ارتفعت  إذا  الصالة  إن  سواها،  ما  قبل 

إلى  مشرقة تقول: حفظتني حفظك هللا، و  بغير حدودها رجعت  في غير وقتها  ارتفعت  إذا 

 . (1) " صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك هللا

قال:  "عن:  بسنده    الكليني  روى عيس ى  بن  حماد  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  علي 

: يا حماد تحسن أن تصلي؟ قال: فقلت يا سيدي    عليه السالمقال لي أبو عبد هللا  
ً
يوما

بين   قال: فقمت  يا حماد، قم فصل.  عليك  فقال: ال  الصالة،  في  أنا أحفظ كتاب حريز 

 إلى القبلة فاستفتحت الصالة فركعت وسجدت، فقال: يا حماد ال تحسن  
ً
يديه متوجها

أو سبعون سن عليه ستون سنة  يأتي  منكم  بالرجل  أقبح  ما  يقيم صالة  أن تصلي  ة فال 

واحدة بحدودها تامة، قال: حماد فأصابني في نفس ي الذل. فقلت: جعلت فداك فعلمني  

 على   عليه السالمالصالة. فقام أبو عبد هللا  
ً
 فأرسل يديه جميعا

ً
مستقبل القبلة منتصبا

أصابع منفرجات   ثالث  بينهما قدر  كان  بين قدميه حتى  وقر ب  أصابعه  فخذيه، قد ضم 

 القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال بخشوع: "هللا أكبر"  واستقبل ب
ً
أصابع رجليه جميعا

ثم قرأ الحمد بترتيل و"قل هو هللا أحد" ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع  

يديه حيال وجهه وقال: "هللا أكبر". وهو قائم ثم ركع ومأل كفيه من ركبتيه منفرجات ورد   

اس حتى  خلفه  إلى  تزل  ركبتيه  لم  دهن  أو  ماء  من  قطرة  عليه  لو صب  حتى  ظهره  توى 

 بترتيل فقال: "سبحان ربي العظيم  
ً
ح ثالثا الستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سب 

 فلما استمكن من القيام قال: "سمع هللا ملن حمده". ثم كبر  
ً
وبحمده". ثم استوى قائما

م كفيه  وبسط  سجد  ثم  وجهه  حيال  يديه  ورفع  قائم  يدي  وهو  بين  األصابع  ضمومتي 

 من  
ً
ركبتيه حيال وجهه فقال: "سبحان ربي األعلى وبحمده" ثالث مرات ولم يضع شيئا
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جسده على ش يء منه وسجد على ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين  

 والجبهة واألنف وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها هللا في كتابه فقال:

واالبهامان   والركبتان  والكفان  الجبهة  وهي   "
ً
أحدا مع هللا  تدعوا  فال  هلل  املساجد  "وأن 

 قال: "هللا  
ً
ووضع األنف على األرض سنة، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا

األيمن على بطن قدمه األيسر   أكبر". ثم قعد على فخذه األيسر وقد وضع ظاهر قدمه 

رب "أستغفر هللا  وقال  وقال:  الثانية  السجدة  كبر وهو جالس وسجد  ثم  إليه".  وأتوب  ي 

  
ً
 من بدنه على ش يء منه في ركوع وال سجود وكان مجنحا

ً
كما قال في األولى ولم يضع شيئا

وهو  األصابع  مضمومتا  ويداه  هذا  على  ركعتين  فصلى  األرض  على  ذراعيه  يضع  ولم 

  جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم. فقال: يا 
 .(1)" حماد هكذا صل 

 يستدعي بيان أربعة أركان: ( أي: الصالة ) والعلم بها

سبع و  مقدماتهي  مكان   :(  املصلي،  لباس  القبلة،  اقيت،  املو الصالة،  أعداد 

 املصلي، ما يسجد عليه، األذان واإلقامة. 

 : ( صلوات تسع ( أي: الواجب ) واملفروض منها

والليلة)  -1 اليوم  الظهر،   ( صالة  الصبح،  اليومية:  الخمس  الصلوات  أي: 

  العصر، املغرب، العشاء.

  .( الجمعة( صالة ) و)  -2

   أي: عيد الفطر واألضحى. ( العيدين( صالة ) و)  -3

   أي: كسوف الشمس وخسوف القمر. ( الكسوف( صالة ) و)  -4
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   . تجب عند حصول الزلزلةأي:  ( الزلزلة( صالة ) و)  -5

) و)  -6 صالة  السماوية  تجب    ،( اآليات(  اآليات  بقية  حصول  غير    -عند 

 . وكل مخوف سماوي كالريح املظلمة  -الكسوف والزلزلة 

 مالحظة: صالة الكسوف والزلزلة بنفس كيفية صالة اآليات. 

   سواء كان الطواف للحج أو العمرة.  ( الطواف( صالة ) و)  -7

 .( األموات( صالة ) و)  -8

و عاهد هللا أو  أ نذر    ويمين، فلو ( من عهد  وما يلتزمه اإلنسان بنذر وشبهه )  -9

 تيان بصالة معينة تكون واجبة عليه. على اإلباهلل  حلف 

 .  ( أي: مستحبمسنون ( من الصلوات ) وما عدا ذلك) 

والليلة)  اليوم  والعشاوصالة  والظهرين  الصبح  أي:  فهيينء(  صلوات  خمس)   ،   )

واملغرب  )  ركعتان،  الصبح  الحضر،  في  ركعة  عشرة  سبع  من  وهي:  واحدة  وكل  ثالث، 

) البواقي  والعشاء  والعصر  الظهر  أي:  ركعاتأربع (  السفر  ) .  (  في  رباعية  كل  من  ويسقط 

 . إحدى عشرة ركعةالصلوات اليومية في السفر ركعات ، فيكون عدد )ركعتان

افلها)  ) ونو اليومية  الصلوات  افل  نو أي:  أمام  (  ركعة:  وثالثون  أربع  الحضر  في 

صالة  الظهر قبل  أي:   ) ( ركعاتثمانالظهر  مثلها) ،  (  العصر  ركعات  وقبل  ثمان  أي:   )

 
ً
أربع ) ،  أيضا العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة) ،  ( ركعاتوبعد املغرب  (  وعقيب 

وهي  (  وإحدى عشر صالة الليل مع ركعتي الشفع والوتر) ،  وهي املعروفة بـ "صالة الوتيرة"

 . أي: قبل صالة الصبح  ( وركعتان للفجر قبل الفرض) ركعة واحدة، 

 مالحظتان: 

األولى: صالة الليل إحدى عشرة ركعة؛ ثمان ركعات كصالة الصبح أربع مرات، ثم  

ركعتا الشفع؛ يقرأ في األولى بعد الحمد سورة الناس وفي الثانية بعد الحمد سورة الفلق  

يقرأ فيها بعد الحمد سورة اإلخالص    واحدةثم يتشهد ويسلم، ثم ركعة الوتر وهي ركعة  

   والناس ثم يتشهد ويسلم. ثالث مرات ثم سورة الفلق 



إحدى  الثانية يكون  الحضر  في  افل  والنو اليومية  الصلوات  ركعات  مجموع   :

" ركعة  وه34+    17وخمسين  الحسن    ي "،  اإلمام  عن  روي  إذ  املؤمن  عالمات  إحدى 

السالم عليه  "قوله  العسكري  وزيارة  :  وخمسين،  إحدى  صالة  خمس:  املؤمن  عالمات 

 . (1)  "األربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم هللا الرحمان الرحيم

تسقط)  فال  الوتيرة  أما  والعصر،  الظهر  افل  نو السفر  في  نافلة  وكذا    ،( ويسقط 

 .  ال يسقطان ليلاملغرب وصالة ال

كلها)  افل  ) والنو ى 
 
تصل ) ركعتان(  ركعتان  بعدهمابتشهد  (  كل  وتسليم  بعد  أي:   )

الظهر   نافلة  يصلي  أن  أراد  لو   :
ً
فمثال يصلي  ركعتين،  أي  ركعتين  ركعتين  يصليها  فإنه 

مرات  أربع  الصبح  النكصالة  بقية  في  وهكذا  افل،  على  ) ،  و املنصوص  من  أإال  أكثر  نها 

بسالم ) اثنين  واحد  أقل(  ) أو  بسالم  ركعتين  من  كما  كالوتر(  واحدة  ركعة  فإنها    تقدم ( 

أفإنها    ( وصالة األعرابي)  ابتداء ركعتان بتشهد وسالم، ثم     ربع عشر ركعات؛ يصلي منها 

 بتشهد وسالم   ربع ثم أ ،سالمتشهد و ركعات ب
ً
 . أيضا

إلى رسول هللا  "  روي فقال: بأبي أنت    صلى هللا عليه وآلهأنه أتى رجل من األعراب 

 من املدينة، وال نقدر أن نأتيك في كل  
ً
وأمي يا رسول هللا، إنا نكون في هذه البادية بعيدا

جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صالة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به، فقال  

أول ركعة  صلى هللا عليه وآلهرسول هللا   في  تقرأ  النهار، فصل ركعتين،  ارتفاع  إذا كان   :

الحمد مرة، و"قل أعوذ برب الفلق" سبع مرات، وتقرأ في الثانية الحمد مرة، و"قل أعوذ  

الناس" سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرس ي سبع مرات، ثم قم فصل ثمان   برب 

اقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة، و"إذا جاء نصر هللا والفتح" مرة،    ركعات بتسليمتين، و

رب   "سبحان  فقل:  من صالتك  فرغت  فإذا  مرة.  وعشرين   
ً
خمسا أحد"  هو هللا  و"قل 

العرش الكريم، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم" سبعين مرة، فو الذي اصطفاني 
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ا ضامن  بالنبوة، ما من مؤمن وال مؤمنة يصلي هذه الصالة يوم الجمعة كما أقول إال أن

 . (1)" ى يغفر له ذنوبه وألبويه ذنوبهماله الجنة وال يقوم من مقامه حت

 مالحظات: 

افل قراءة سور الحمد فقط. يجوز  -1  في النو

في   -2 بعد  ليس  الست  التكبيرات  فيها  ويستحب  إقامة،  وال  أذان  النافلة  صالة 

منه، بخالف  تكبيرة اإلحرام، كما يستحب فيها التكبير للركوع والسجود وللرفع 

 ما ذكر واجب فيها، كما سيتضح في واجبات الصالة.
 
 الفريضة فإن

افل على ركعتين   -3 يجوز أن يقتصر املصلي في نافلة الظهر أو العصر أو بقية النو

 . فقط، كما يصح االكتفاء بالشفع والوتر في صالة الليل

: توجد صلوات مستحبة موضحة في  
ً
هنا  ، ويحسن  والزياراتاألدعية  كتب  وأيضا

عليهما    التنبيه أكد  السالم،  املعصومون إلى صالتين  وناشئة   عليهم  الغنية  وهما صالة 

 : الليل 

، كل يوم مرة، واألفضل أن تكون    "40"فتؤدى أما صالة الغنية: 
ً
مرة في أربعين يوما

مرات:   وعشر  الفاتحة  ركعة:  كل  في  يقرأ  ركعتان،  وهي  الفرض،  مَّ ﴿بعد  ه 
َّ
الل ل  
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ورة الفاتحة ثم  األولى سوأما صالة ناشئة الليل: فهي ركعتان بعد املغرب، يقرأ في  

اب  ال  ﴿اآليات العشر األولى من سورة البقرة:  
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 مرة. "15"

الثانية   الركعة  الكرس ي:  وفي  آية  ثم  الفاتحة،  َحيُّ  ﴿ يقرأ سورة 
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 مرة.  "15"سورة التوحيد 

أن يصلي   الليل فيحصل ثواب  مالحظة: يمكن للمكلف  بهيئة ناشئة  نافلة املغرب 

 . ناشئة الليل إن شاء هللا

 لى.مواضعها إن شاء هللا تعالوات في وسنذكر تفصيل باقي الص) 

 .( والنظر في: مقاديرها، وأحكامها

  (أما األول: فما بين زوال الشمس  )-    عرف وهو: ميلها عن منتصف السماء، وي 

نقصانه   بعد  الظل  سيتضح  بزيادة  وتختص  )   -كما  والعصر،  للظهر  وقت  غروبها  إلى 

،  من آخره)   ( تختص وكذلك العصر،  أدائهاالظهر من أوله بمقدار  
ً
( بمقدار أدائها أيضا

: لو كان الزوال يحصل في الساعة    . ( بين الصالتينوما بينهما من الوقت مشترك) 
ً
فمثال

"، واملكلف يحتاج إلى خمس دقائق ألداء أربع ركعات، فهذا  6" والغروب في الساعة "12"

 " بين  اقع  الو الوقت   
 
أن الظهر12:    05  –  12يعني  بصالة  مختص  الوقت  ،  "   

 
أن كما 

اقع بين " " وقت  5:    55  –  12:    05وما بين "،  " مختص بصالة العصر6:    00  –  5:    55الو

 مشترك بين الصالتين. 

( دخل وقت املغرب، وتختص من أوله)   ( أي: غاب قرصهاوكذا إذا غربت الشمس) 

 ( الوقت  أول  تشاركهاأي:  ثم  ركعات،  ثالث  ) بمقدار  صالة  ) لعشاءا(  الوقت  في  حتى  ( 

للمختار الليل  العشاينتصف  صالة  وقت  نهاية  أي:  حال  ء(  في  الليل  منتصف  هو  ين 

 ( ) واالختيار،  يمتد  للمضطرإ (  الفجر  طلوع  أو  لى  كاملرض  االضطرار  أسباب  بأحد   )

ذلك ونحو  ركعات) .  الخوف  أربع  بمقدار  الوقت  آخر  من  العشاء  في    ،( وتختص  وكمثال 

  ، "12" ومنتصف الليل في الساعة "6: لو كان الغروب يحصل في الساعة "حال االختيار

أ تحتاج  املغرب  صالة  دقائقربع  وكانت  خمس  والعشاء  أدقائق  يعني  فهذا   ، 
 
الوقت    ن



اقع بين " اقع بين "6:    04  –  6:    00الو  الوقت الو
 
  –  11:    55" مختص باملغرب، كما أن

 . " وقت مشترك بين الصالتين11:  55 – 6:  04" مختص بالعشاء، وما بين "12:  00

الليل   منتصف  ال مالحظة:  وطلوع  الشمس  غروب  بين  الوقت  منتصف  فجر  هو 

كان غروب  "الثاني"  الصادق فلو  املغرب والفجر.  بين وقتي صالة  الوقت  أي منتصف   ،

الساعة   في  الساعة    "مساء  6:00"الشمس  في  الصادق  الفجر     5:00"وطلوع 
ً
،  "صباحا

 . "مساء 11:  30"الساعة في فمنتصف الليل يكون 

الثاني)  الفجر  بين طلوع  الصادقوما  الفجر  أي:  بذلك  (  ناظره  ، سمي  ألنه يصدق 

في األفق    -)   ، وهو عن الصبح بعده ) -املستطير  إلى طلوع الشمس  ( أي: املنتشر في األفق 

للصبح "الثاني"    .( وقت  بـ  الصادق  الفجر  أ ووصف   باعتبار 
 
يسبقه    ن  

ً
بربع  هناك ضوءا

  
ً
    ، واملائز ، سمي بذلك لعودة الظلمة بعدهى بـ "الفجر الكاذب"يسم  ساعة تقريبا

 
بينهما أن

على شكل عمود إلى    "الكاذب"ينتشر في األفق بينما يصعد ضوء    "الصادق"ضوء الفجر  

 . وسط السماء وال ينتشر في األفق

:  علم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانهوي  ) 
ً
ت عصا على األرض وبدأ لو أ( فمثال   نه ثب 

إ الشمس  صعدت  كلما  بالتناقص  السماء  ظلها  وسط  ألى  إلى  يصل  ش يءحتى    ، قصر 

   يتضح حلول الزوال. بالزيادة طول الظل  أن يبدأفبمجرد 

) و)  علم  ي  القرص(  باستتار  الشمسالغروب  قرص  أي:  الحمرة  ) ،  (  ذهاب  وانتظار 

املشرقية: هي حمرة  (، والحمرة  من املشرق أفضل لحصول االطمئنان بسقوط القرص

 .  تظهر في السماء من جهة املشرق عند غروب الشمس

ذهاب  )  حتى  تأخيرها  األفضل  العشاء  وصالة  وقتها،  أول  في  الصالة  األعمال  وخير 

( كذلك األفضل تأخير  و)   ،( وهي حمرة تظهر في السماء من جهة املغربالحمرة املغربية

زوال  )  عن  ساعتين  أو  ساعة  العصر  وقصرهصالة  النهار  طول  بحسب  فإن  الشمس   ،)

رها ساعة عن الزوال و 
 
رها ساعتينإ قصر النهار أخ

 
 . ن طال أخ

ساعة)  نصف  إلى  الزوال  حين  من  للظهر  اليومية:  افل  النو الزوالووقت  بعد   )  ،

ونصف)  ساعتين  أو  ونصف  ساعة  إلى  الزوالوللعصر   بعد  النهار)   (  طول  (  بحسب 



طال  فإوقصره،   إالنهار  ن  الزوالفوقتها  بعد  ونصف  ساعتين  ساعة    لى  فإلى  قصر  وإن 

  د  ( املحد  فإن خرج الوقت) ،  ونصف
ً
( أي:  س من النافلة ولو بركعةوقد تلب  للنافلة ) شرعا

يكمل صالة النافلة    :أي(  زاحم بها الفريضة مخففةصلى ولو ركعة واحدة من النافلة ) 

 
 
مخف أو  بشكل  الفاتحة  بقراءة  يكتفي  بأن  في  الفاتحة وسو ف  يطيل  وال  معها  رة قصيرة 

 )   ثم يصلي الفريضة بعدها.  ،قنوته
ً
النافلة ولم    ( وإن لم يكن صلى شيئا أي: خرج وقت 

 
ً
 ) بدأ بالفريضة) ، ففي مثل هذه الحالة  منها  يكن صلى شيئا

ً
ثم  ( أي: يصلي الفريضة أوال

 . ( بعدهايأتي بالنافلة

( فيجوز  على الزوال إال يوم الجمعة) الظهر والعصر  ( أي: نافلة  وال يجوز تقديمها) 

( أي:  ويزاد في نافلتها) .  ست عشرة ركعة -كما تقدم    -، ومجموعهما  تقديمهما على الزوال

) الظهرين  نافلة   الجمعة  للزواليوم  اثنتان منها  الزوال،  (  أربع ركعات  أي: يصليهما عند 

 .  فيصبح املجموع عشرين ركعة 

املغرب)  ) ونافلة  ركعات  أربع  أداء  (  بمقدار  املغربية  الحمرة  ذهاب  إلى  بعدها 

إلى ما قبل ذهاب الحمرة  املغرب  صالة  ( أي: وقت نافلة املغرب يمتد من بعد  الفريضة

على ذهاب   لم يبَق ( أي: ذلكفإن بلغ ) ، "أي صالة العشاء" املغربية بمقدار أداء الفريضة

إال   املغربية  الفريضة    بمقدار الحمرة  النافلة أجمع ) "العشاء"  أداء  أي:  ولم يكن صلى   )

منها  ركعة  بالفريضة)   وال  العشاء  (  بدأ  نافلة  أي: صلى  إن شاء صلى  ،  بعدهااملغرب  ثم 

فة ثم صلى العشاء بعدها.
 
 وإن كان صلى ولو ركعة منها أتمها مخف

ركعتان من جلوس بعد العشاء، ويمتد وقتهما بامتداد  ) "الوتيرة"  ( نافلة العشاء  و) 

الفريضة للمختاروقت  الليل  منتصف  إلى  أي:  افله) ،  (  نو خاتمة  يجعلهما  أن  (  وينبغي 

أراد  اليومية لو   :
ً
    -  صالة واجبةن يصلي  أ، فمثال

ً
بعد صالة    أو مستحبة  -كالقضاء مثال

العشاء ثم يختم بصالة صالة  نما يصلي ذلك بعد  وإ  العشاء، فال يجعل ذلك بعد الوتيرة

 . الوتيرة

وإنما   بعده،  النافلة  يعني عدم صحة  اليومية ال  افل  النو انقضاء وقت  مالحظة: 

، بخالف ما  
ً
يعني أنه لو أراد الصالة بدأ بالنافلة ثم بالفريضة إن كان وقت النافلة باقيا

 ثم يصلي النافلة بعدها أداًء إن شاء.لو 
ً
 خرج وقتها وأراد الصالة فإنه يبدأ بالفريضة أوال



وصالة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. وال يجوز تقديمها  ) 

  " بعد املنتصففي وقتها "عن أداء الصالة  أي: يمنعه  (  هعلى االنتصاف إال ملسافر يصد  

   :أي(  هجد  ) 
ً
ليال الطريق  في  رأسه) ،  املش ي  يمنعه رطوبة  نومهأو شاب  ثقل  أي:  ، فمثل  ( 

( من التقديم على  وقضاؤها أفضل)   هؤالء يجوز لهما تقديم صالة الليل على املنتصف،

الثاني)   .االنتصاف  الفجر  طلوع  وقتها  الصادقوآخر  الفجر  أي:  طلع ) .  (  يكن    فإن  ولم 

أربع  (  تلبس منها بأربع  ) بدأ بركعتي الفجر) منها  ركعات  أي: صلى  قبل  ( أي: نافلة الفجر 

بالفريضة فيشتغل  املشرقية،  الحمرة  تطلع  حتى  بمعنى:  الفريضة  طاملا  (  يكن  أنه  لم 

م ركعات  أربع  الليلصلى  الفجر  بدأ  ي  فإنه  ن صالة  ثم    "ركعتين"بنافلة  الفريضة،  قبل 

أي يبدأ    -ة الليل بعدها. ويبقى حاله هكذا  شاء قض ى صال   ثم إن ،  بعدها  يأتي بالفريضة

حتى تطلع الحمرة املشرقية، فإذا طلعت وأراد الصالة فإنه   - الفجر قبل الفريضةبنافلة  

الليل بعدها. بالنافلة وصالة  أتى  أراد  إن  ثم  النافلة،  بالفريضة قبل  قد  وإن كان  )   يبدأ 

 
 
  إن صلى أربع ركعات من صالة الليل بمعنى:    ( فة ولو طلع الفجرتلبس بأربع تممها مخف

الفجر  قبلها    وطلع  بالنافلة  اإلتيان  أراد  وإن  بعدها،  بالفريضة  أتى  ثم  مخففة  تممها 

 فيمكنه ذلك  
 
 لم تطلع.  الحمرة املشرقية طاملا أن

الفجر األول، ويجوز أن يصليهما بعد طلوع  ( أي: نافلة الفجر ) ووقت ركعتي الفجر) 

بعده إعادتهما  ذلك، واألفضل  األول قبل  الفجر  طلوع  بعد  أي:  قبل    (  كان صالهما  إن 

الحمرة) ،  طلوعه تطلع  حتى  وقتهما  الشمسويمتد  شروق  تسبق  التي  تصير  ) ،  (  ثم 

إذا طلعت الحمرة املشرقية يصلي الفريضة    :بمعنى  ( بالوقت من النافلةالفريضة أولى 

الفجر    ثمأداء   نافلة  إذا أشرقت  بعدها  يصلي  أما  لم تشرق الشمس،  إذا  فيصليها  أداء 

   .قضاء إذا أراد

الفريضة  )  وقت  يتضيق  لم  ما  وقت  كل  في  الخمس  الفرائض  يقض ي  أن  ويجوز 

( يمكنه أن  وكذا) ،  ( وحينئٍذ تكون الفريضة الحاضرة أولى بالوقت من القضاءالحاضرة

  الطواف و و ( كصالة األموات  يصلي بقية الصلوات املفروضات) 
ً
ي  في أالواجبة بنذر مثال

ق وقت الفريضة الحاضرة فتكون  وقت ما لم ي    أولى بالوقت.هي تضي 

افل)  :  ما لم يدخل وقت فريضة( في أي وقت يشاء ) ويصلي النو
ً
أراد أن  لو  ( فمثال

افل الظهرين   غربت الشمس فحينئٍذ تكون صالة املغرب أولى  قبل الغروب ثم  يصلي نو



افل في أي وقت يشاء إال    ( وكذا  قضاؤها) ،  من النافلة  بالوقت أي: يمكنه أن يقض ي النو

 . بعد ذلك نافلةفتكون هي أولى بالوقت ثم يقض ي الذا دخل وقت فريضة إ

بالوقت في حال تضيق الوقت يكون بنحو الوجوب،  مالحظة: اختصاص الفريضة  

تضيق   حالة  غير  في  أما  افل،  والنو القضاء  صالة  ويترك  الفريضة  يصلي  أن  يجب  أي 

الفريضة   تقديم  فيكون  وقتها    -الوقت  دخول  حال  بنحو    -في  والنافلة  القضاء  على 

حالة كونه   أما في  ،، هذا في غير حالة كون القضاء من نفس اليوماألفضلية واالستحباب

الفجر   فاتته صالة  لو   :
ً
فمثال الوقت،  مع سعة  القضاء  فيقدم  الفريضة  يوم  نفس  من 

 . ودخل وقت الظهر فيقض ي الفجر ثم يصلي فريضة الظهر  الحاضرة مع سعة الوقت

 مسائل أخرى في الوقت: 

إذا كان املكلف يعيش في مناطق ال يستطيع فيها من تمييز أوقات الصالة بحسب    -1

ف ذكر،  قرص  ما  غياب  عن  عبارة  ألنه  بسهولة؛  تمييزه  يمكن  املغرب  لوقت  بالنسبة 

  -  أي زيادة الظل بعد نقصانه  -الشمس، أما الزوال فإن عجز عن تمييزه كما مبين أعاله  

 
 
دق عنده جدول حساب  يكن  ويعولم  بين  قه  الوقت  منتصف  الزوال  فيعتبر  عليه،  تمد 

ترقبه ومعرفته من عالمته   باإلمكان  الفجر فإن كان  أي    -الشروق والغروب. وأما وقت 

األفق   هوانتشار الضوء  استطارة   الشمس    -  في  تكون  عندما  يحسب  فهو  وإال    19فبها، 

األفق تحت  مت  درجة  وهي  والقمر  الشمس  لحركة  رياضية  بحسابات  يتم  ، وفرة""وهذا 

 هذه    دقيقة.  90وإن لم يمكن هذا فهو قبل الشروق بساعة ونصف أي  
 
مع مالحظة أن

الترتيب   هو  فيها  الواجب  الثالثة  من  التحديدات  الفجر  وقت  معرفة   
ً
أوال يجب  بمعنى 

خالل عالمة االنتشار في األفق، فإن لم يكن باإلمكان معرفته من خاللها يعتمد العالمة  

 الثانية.إن عجز عن معرفته ب الثانية، ثم الثالثة

وقت    مسألة  -2 بها  والصيام  الصالة  تحديد  تشرق  ال  التي  واألماكن  القطب  في 

أو   أن تغيب،  الزمن دون  لفترة من  الشمس  بها  التي تشرق  أو  الزمن،  لفترة من  الشمس 

 فيها ثالث حاالت:  تشرق بها لفترة وجيزة ... الخ،  التي



أي مع ظالم وضوء وفجر    األولى: كليان،  يتميز عنده شروق وغروب صحيحان  أن 

 ن فيما تقدم. صادق، فيعمل بحسبهما كما هو مبي  

يتميز الثانية:   يتميز عنده ظالم وضوء  عنده شروق    أن   "فجر صادق"وغروب ولم 

 قبل الشروق، وهذه الحالة على صورتين: 

من   -أ  أكثر  الشمس  غياب  أو  الليل  وقت  يكون  وحينئٍذ  أن  ونصف،  ساعة 

ساعة   من  وقتها  الفجر  وصالة  الشمس،  غروب  وقتها  املغرب  فصالة 

 ونصف قبل شروق الشمس إلى شروقها. 

فصالة   -ب أقل،  أو  ونصف  ساعة  الشمس  غياب  أو  الليل  وقت  يكون  أن 

الفجر وقتها يمتد من بعد الغروب وما يكفي ألداء صالتي املغرب والعشاء  

  -و كان الغروب هو الساعة السادسة إلى ما قبل شروق الشمس، فل 
ً
  -مثال

العشاءين هو ربع ساعة فسيكون وقت   وما يكفي من وقت ألداء صالتي 

الشمس،   شروق  قبل  ما  إلى  يمتد  ثم  والربع  السادسة  هو  الفجر  صالة 

 وقت صالة الفجر يكون من ساعة ونصف  
 
وليس بوسعنا هنا أن نقول إن

 وقت الليل أو غياب الشمس    قبل الشروق إلى شروقها؛ ألن املفروض
 
أن

 ساعة ونصف أو أقل. 

إلى ما قبل شروق الشمس ولو بلحظة    -  وفق الحالة الثانية  -وأما اإلمساك فوقته  

 سواء كان غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات. 

    أن ال يتميز الثالثة: 
ً
 مستمرا

ً
 أو نهارا

ً
 مستمرا

ً
عنده شروق وغروب: فهو إما يكون ليال

 ساعة ليل.  12ساعة نهار و 12كال الحالين يقسم الوقت إلى ساعة، وفي  24

 ساعة ؟  12أما كيف يحددهما، أي حدود كل 

لقرص   نقطة  أعلى  من  لليوم  النهار  منتصف  يحدد  أن  يمكنه  املستمر  النهار  ففي 

ألـ   أي منتصف  النهار  هي منتصف  النقطة  فتكون هذه  اليوم،  ذلك    12الشمس خالل 

 ساعة.  



 
ً
ليال كان  إن  األكثر    أما  الوقت  فيكون  للشمس  شروق  يوجد  ال  أنه  أي   

ً
مستمرا

 ساعة.   12إضاءة هو منتصف النهار أي منتصف ألـ 

  
ً
وفي كال الحالتين يقدم على تلك النقطة التي حدد فيها الزوال ست ساعات تقريبا

الغروب   لتكون   
ً
أيضا  

ً
تقريبا ساعات  ست  عنها  ويؤخر  املفروض،  الشروق  لتكون 

 اليوم يقسم إلى  
 
ساعة ليل، كما    12ساعة نهار و  12املفروض؛ وسبب هذا التقسيم أن

 تقدم.  

منتصف   هو  تحديده  تم  الذي  فيه  وهذا  يصلي  أي  الزوال،  وقت  وهو  النهار 

 الظهرين. 

فوقت صالة الفجر يمتد من قبل الشروق املفروض بساعة ونصف إلى الشروق،  

الساعة   هي  الزوال  ساعة  كانت  الساعة    12فلو  هو  املفروض  الشروق    6فسيكون 

، ومن ثم تكون صالة الفجر في الساعة  
ً
. "4:  30"صباحا

ً
 صباحا

 الغروب املفروض.   ويصلي املغرب عند وقت

وصالة   الفجر  صالة  وقتي  أو  والغروب  الفجر  طلوع  وقتي  على  يعتمد  والصيام 

 املغرب. 

 من فحص  يجوز العمل ب  -3
ً
 لألوقات الشرعية، فالبد أوال

ً
افقا التقويم إذا كان مو

   طابقته للوقت الشرعي قبل العمل به. التقويم وتدقيق مدى م

 من نهار إلى املحبوس الذي ال يعلم بأوقات الصالة    بالنسبة    -4
ً
ومن    وال يعرف ليال

على شاكلته   الوقتهو  بدخول  االحتمال  أو  تحصيل ظن  يستطيع  كان  يعمل    إذا  فإنه 

وإذا لم يكن يستطيع تحصيل    ،ويؤدي فرائضه بحسب الظن أو االحتمال الذي حصله

ا  الخمس على مدة  الفرائض  يوزع  فإنه  االحتمال  فيكون عمله هكذا:      ستيقاضهحتى 

النوم يصلي الفجر وبينهما    ،وقبل أن ينام يصلي املغرب والعشاء  ،عند استيقاضه من 

 يصلي الظهر والعصر.  "أي بين الفجر واملغرب"



  (اقيت الصالةوأما أحكامها    :ثمان ( ففيه مسائل) ، ( أي: أحكام مو

من  )  • املانعة  األعذار  أحد  حصل  إذا  وقد  األولى:  والحيض،  كالجنون  الصالة 

( كما لو كان  الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها( فعل ) مض ى من الوقت مقدار

، وكان الزوال في الساعة    بع يكفيه لفعل الطهارة وأداء فرض الظهر س
ً
  " 12"دقائق مثال

أ أو  الجنون  له  عرض  الساعة  فإذا  في  الحيض      "12:    07"تاها 
ً
عليهما  فصاعدا وجب 

ويسقط القضاء إذا كان  )   فاقة من الجنون والطهارة من الحيض.اء الظهر بعد اإل قض

 .  وقت يكفيه للطهارة وأداء الفريضة ( أي: لم يمض  دون ذلك

فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها  ( في آخر الوقت ) ولو زال املانع ) 

 
ً
مؤديا الحيض  ويكون  انقض ى  أو  الجنون  زال  لو  كما  لفعل  (  يكفي  بوقت  الغروب  قبل 

ت  وتعتبر  العصر  صالة  جب  الطهارة وأداء ركعة من صالة العصر، ففي مثل هذه الحالة 

وقوع  أداءً  من  منها    بالرغم  ركعات  الوقتثالث  أهمل) ،  خارج  ذلكولو  فعل  (  قض ى)   ( 

 باعتبار أ  -(  ولو أدرك قبل الغروب أو قبل الفجر) .  الصالة خارج الوقت
 
وقت االضطرار    ن

تقدم   كما  الفجر  طلوع  هو  والعشاء  املغرب  الفريضتين)   -لصالة  أدرك  إحدى  أي:   )

الظهر  العصر   الغروبدون  املغرب  العشاء  وأدرك    ،قبل  ) دون  الفجر  تلكقبل  (  لزمته 

؛ ألن آخر  املغربصالة الظهر و عليه  (؛ أي: ال تجب  ال غيرالفريضة وهي العصر والعشاء ) 

أداء   بمقدار  تقدمصالة  الوقت  بهما كما  الطهارة  )   .العصر والعشاء مختص  أدرك  وإن 

الفريضتان لزمته  الغروب  قبل  ركعات  والعصر وخمس  الظهر  عليه  وجبت  أي:   )   
ً
،  معا

  وكذا إن أدرك الطهارة وأربع ركعات قبل الفجر وجبت عليه املغرب والعشاء
ً
 . معا

   ( أي: يصلي فريضة الوقتالثانية: الصبي املتطوع بوظيفة الوقت)  •
ً
،  استحبابا

 أثناء صالته  (  إذا بلغ بما ال يبطل الطهارة) 
ً
إتمام أربعة عشر عاما كبلوغه بالسن، وهو 

كان    كما لو ( أي: أعاد الفريضة،  استأنف  والوقت باٍق للذكر وإتمام تسع سنين لألنثى ) 

الصبح   الصالة  بلغ  و يصلي  الشمس أثناء  به    قبل شروق  أتى  ما  الصالة؛ ألن  يعيد  فإنه 

 بالنسبة إليه واملندوب ال يسد عن الواجب
ً
بقي من الوقت دون  ( بلغ وقد ) وإن) ،  مندوبا

ال  ( أي:  وال يجدد نية الفرض) ،  ( أي: أكمل صالته التي كان يصليهاالركعة بنى على نافلته

بمعنى الواجبة،  للصالة  أخرى  نية  يعدل    : يجدد  أن  عليه  يجب  الصالة  بال  من  نيته 



 املندوبة التي كان يؤ 
ً
   ديها إلى نية الوجوب بعد أن صار مكلفا

 
الوقت املتبقي قليل   طاملا أن

 هذا فيما لو بلغ بما ال يبطل الطهارة. .وال يكفي ألداء ركعة واحدة

فيبطل ما كان يأتي به من صالة بالتأكيد،  ذا بلغ بما يبطل الطهارة كاالحتالم  إأما  

الوقت   كان  إن  بالفريضة  ويأتي  يغتسل  أن   وعليه 
ً
ركعة    باقيا وأداء  للطهارة  يكفي  أو 

 . واحدة في الوقت

ن يثق به  و السؤال  ملشاهدة أ ( باالثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت)  • مم 

( أي:  اجتهد( بالوقت لسبب ما ) لم يجز له التعويل على الظن، فإن فقد العلموما شابه ) 

الوقت ملعرفة  وسعه  دخول  ) ،  بذل  ظنه  على  غلب  له  فإن  انكشف  فإن  صلى  الوقت 

الظن الوقت  فساد  كانت  قبل دخول  كلها   صالته 
 
أن انكشف  أي:  الوقت  (  قبل دخول 

الصالةاستأنف)  أعاد  أي:  متلبس) ،  (  وهو  دخل  الوقت  كان  ) وإن  بالصالة  قبل  (  ولو 

التسليم،  (  التسليم منها غير  يبَق  ولم  التشهد"  "في  في آخر صالته  الوقت وهو  أي: دخل 

 ( الحالة  هذه  مثل  يعدففي  صالتهلم  ومجزية  (  صحيحة  دخل  وتعتبر  لو  ما  بخالف   ،

بعد   تقدمصالته    تمامالوقت  كما  إعادتها  يجب  أو  )   .إذ   
ً
عامدا الوقت  قبل  صلى  ولو 

 كانت صالته باطلة
ً
 أو ناسيا

ً
 .( جاهال

 
 
 وصل

ً
 ثم انكشف عدم دخول وقت الفريضة يعيد صالته. ى مالحظة: لو سمع أذانا

الواحد)  • لليوم  بالنسبة  القضاء  في  مرتبة  اليومية  الفرائض  بهذا  (  الرابعة: 

عشاء":  النحو مغرب،  عصر،  ظهر،  ) ،  "صبح،   وبالتالي 
 
أن فذكر  فريضة  في  دخل    فلو 

بنيته عدل  اليوم  نفس  من  سابقة  إ (  عليه  الالحقة  الفريضة  ) من  السابقة  دام  لى  ما 

وإال  ،
ً
ممكنا ) العدول   

ً
ممكنا العدول  يكن  لم  إن  أي:  املرتبة(     السابقة، أي:    ( أستأنف 

بسبب    ويسقط الترتيب في مثل هكذا صورة  التي هو فيها  الفريضةكمال  بعد إ  فيأتي بها

 وهذا مثال للتوضيح: ، النسيان

 صالة الصبح من نفس اليوم قد فاتته، فهنا إن كان  
 
ر أن

 
شخص يصلي الظهر وتذك

 
 
عدل بنيته من صالة   -  وهو في الركعة األولى أو الثانيةكما لو تذكر    -والعدول ممكن  ر  تذك

م في 
 
ر    الثانية، ثم يقوم ألداء صالة الظهر.  الظهر إلى الصبح، فيتشهد ويسل

 
وأما إن تذك



و   -العدول غير ممكن  و  تذكر  لو  الرابعةكما  أو  الثالثة  الركعة  في  الظهر   هو    -  من صالة 

 يكمل صالة الظهر التي هو فيها ثم يقض ي صالة الصبح بعدها. فهنا

يقض ي صالة  أما بالنسبة ليومين مختلفين فال يشترط الترتيب في القضاء، فله أن  ) 

 .( الصبح ليوم قبل أن يقض ي الظهر ليوم سبقه

افل املبتدأة)  • افل التي ال سبب خاص لهاالخامسة: ال تكره النو ، أي  ( وهي النو

التطوعية   الصالة  افل  مطلق  النو من  ليست  وهي  هللا  إلى  قربة  ركعتين  يصلي  كأن 

وكيفيتها أسبابها  على  واملنصوص  تكره  املعروفة  ال  افل  النو هذه  فمثل  طلوع  ) ،  عند 

قيامها وعند  غروبها،  وعند  ارتفاعالشمس،  أي:  ) و) ،  ها(  تكره  ال  كذلك  صالة  (  بعد 

 . ، بخالف ما قال به بعض الفقهاء( الصبح، وبعد صالة العصر

تعجيله)  • يستحب   
ً
ليال افل  النو من  يفوت  ما  بقضائه  السادسة:  أي: اإلسراع   )

وما  )  النهار،  في  النهارولو  بها  ينتظر  وال   ،
ً
ليال ولو  تعجيله  يستحب   

ً
نهارا ال    ( يفوت  أي: 

 بالليل، وإنما املستحب  
ً
 بالنهار وال قضاء ما فات ليال

ً
يشترط أن يكون قضاء ما فات نهارا

افل  هو اإلسراع والتعجيل بقضاء    بالليل أو قضاء ما فات  النو
ً
ولو بقضاء ما فات نهارا

 بالنهار
ً
 .ليال

دة،  السابعة: األفضل في كل صالة أن يؤتى بها في أول وقتها، إال)  • ( في موارد محد 

 هي:

عرفات)  -1 من  أفاض  ملن  والعشاء  الحجاملغرب  في   )  ، ( 
 
إلى    فإن تأخيرها 

) أي:  (  املزدلفة الحرام  الليلاملشعر  ربع  إلى  ولو صار  في  أولى  ( كما سيأتي 

 .  صالتي املغرب والفجر، وربع الليل: هو ربع الوقت الفاصل بين الحج

األحمر)  -2 الشفق  يسقط  حتى  تأخيرها  األفضل  الحمرة  والعشاء  أي:   )

 .  املغربية

افل  واملتنفل)  -3 النو يصلي  الذي  أي:   )-   
ً
والعصر؛   خصوصا الظهر  نافلتا 

 إذ كل منهما ثمان ركعات كما تقدم  ألنهما قبل الصالة  
ً
  -ويحتاجان وقتا

، وكذلك يؤخر الصبح حتى يأتي ( يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما) 

 . بنافلتها



وجوب (  واملستحاضة)  -4 حال  واملغرب) عليها  الغسل    في  الظهر  إلى    ( تؤخر 

فضيلتهما وقت  فضيلتهما  آخر  وقت  أول  إلى  والعشاء  العصر  ،  وتقدم 

بين  واحد،  و   الظهر   لتجمع  بغسل  بغسل  و املغرب    وبين العصر  العشاء 

.  واحد
ً
 أيضا

عدل  )  • فيها  وهو  ذكر  فإن  بالعصر،  فاشتغل  الظهر  صلى  أنه  ظن  لو  الثامنة: 

الصالة  ( من  وإن لم يذكر حتى فرغ) ،  ثم صلى العصر بعدها  الظهر من العصر إلى  (  بنيته

صلى )  قد  كان  ) فإن  العصر  عاد(  الظهر  وقت  أول  ) في  العصر  صالة  يصلي  (  أن  بعد 

( صلى العصر  وإن كان) ،  (؛ ألنه وقت مختص بالظهر وال تصح فيه صالة العصرالظهر

املشترك)  الوقت  ) في  الصالتين  بين  دخل(  فيها  أو  املشترك  وهو  الوقت  دخل  أي:  بين  ( 

وهو  ا العصرب  مشغول لصالتين  فحينئٍذ صالة  صحيحة  أجزأته)   ،  صالته  تعتبر  أي:   )

   .( بعدهاوأتى بالظهر) 

لو   الحكم  بمعنى  أوكذا  املغرب،  قبل  العشاء  بصالة  العدول  تى  وأمكن  ذكر  إن 

  -العدول   ولم يمكنإلى املغرب ثم يأتي بالعشاء بعدها. وإن ذكر  من العشاء فيعدل بنيته 

أن   بعد  أو  الرابعة  الركعة  في  لو ذكر  الحالة    -  أنهى الصالةكما  كان صلى ففي هذه  إن 

باملغرب   وأتى  أجزأته  وإال  املغرب،  بعد  أعادها  باملغرب  املختص  الوقت  في  العشاء 

  بعدها.

في  أمور والنظر  أربعة  واملستقب  ) :  (  لهالقبلة،  وما يجب  أي: األمور  ،  ( االستقبالل، 

 وأحكام الخلل.) التي يجب استقبال القبلة فيها كالصالة والذبح 

 األول: القبلة 

في املسجد الكعبة ملن كان  الحراموهي:  الحرم) ،  (  في  ،  ( أي: مكةواملسجد ملن كان 

و  أ ( أي: من خرج عن مكة والحرم ملن خرج عنه ) فمن كان فيها قبلته هي املسجد الحرام،  

  
ً
 .  عنها قبلته هي مكة كان بعيدا



ال)  القبلة  هي  الكعبة  ) وجهة  نفس  الكعبة  ةالبني  (  فوق  فما   ،)  
ً
أعلى صعودا حتى 

  نقطة في السماء وكذلك ما تحتها  
ً
 نزوال

ً
(  و) ،  حتى أسفل نقطة في األرض يعتبر قبلة أيضا

 ( البني  لهذا  إلى جهتهالو زالت  ) ة صلى   
ً
 منها( تماما

ً
فمن  (،  كما يصلي من هو أعلى موقفا

 من الكعبة يصلي إلى جهتها
ً
 منها  ،كان أعلى موقفا

ً
  يصلي إلى جهتها   ومن كان أسفل موقفا

 
ً
 القبلة هي جهة الكعبةأيضا

 
 .  ، وهذا يعني أن

استقبل على أي جدرانها شاء على كراهية  ( أي: داخل الكعبة ) وإن صلى في جوفها) 

ولو صلى على سطحها أبرز  ) .  الكعبة( أي: يكره أن يصلي الفريضة في جوف  في الفريضة

وإنما يترك بين يديه  ال يصلي على طرف السطح ومنتهاه  ( أي:  بين يديه منها ما يصلي إليه

 منها يتوجه إليه في صالته 
ً
 منها فـ ) و) ،  شيئا

ً
ال يحتاج إلى أن ينصب  ( طاملا أنه أبرز شيئا

 
ً
شيئا يديه  الصالة  (  بين  حال      -في 

ً
مثال العامة  -كالعصا  فقهاء  بعض  بذلك  قال    . كما 

) في جوف(  وكذا لو صلى )   
ً
بابها وهو مفتوحها متجها  إلى 

ً
 يترك بين يديه شيئا

ً
منها    ( فأيضا

 .كحال الصالة على سطحهايصلي إليه 

املأمومين )  صف  استطال  ) ولو  إمام  خلف  جماعة  يصلون  الذين  املسجد(  (  في 

 ( الكعبةحتى خرج بعضهم عن  الحرام    سمت 
ً
لم يعد مواجها بطلت صالة  )   لها( بحيث 

البعض  ذلك 
ً
مواجها الجميع  ليكون  بالدائرية  أشبه  الطويلة  الصفوف  تكون  ولذا   ،)

بها وملا خرج    
ً
الكعبة لكان موصوال بين املصلي وبين  لو مد خط مستقيم  للكعبة بحيث 

 .  عن مواجهتها

الذي  )  الركن  سمت  إلى  يتوجهون  إقليم  كل  إلى  وأهل  العراق  فأهل  جهتهم،  على 

إلى املغربي،    ،وأهل الشام إلى الشامي) ،  ( األسودالعراقي وهو الذي فيه الحجر واملغرب 

( وهو  واليمن إلى اليماني. وقبلة أهل العراق تقع بين الجنوب والغرب، فلو عرف الجدي

ي   املوقع  ثابت  ) نجم معروف  الشمال  به جهة  الجنوبعرف  الشمال وعرف  تبعرف   ) 
ً
عا

 فإذا توجه إلى الجنوب فالقبلة تقع بين يمينه ووجهه. ) ، لذلك

 ل الثاني: في المستقِب



مع العلم بجهة القبلة، فإن  ( الواجبة ) االستقبال في الصالة( على املكلف ) ويجب

عو   ) ل جهلها  اعتمد  أي:  اال (  ) ماراتعلى  "العالمات"  للظن(  فاملفيدة   )  
 
أن لو   :

ً
مثال

  
ً
تركيا  يعيش  شخصا هذه  و في  من  االستفادة  يمكنه  مكة  شمال  يقع  بلد  في  أنه  يعلم 

في      اعتبار األمارة 
 
  القبلة تقع في جهة الجنوب    أن

ً
 لو أنه عرف  تقريبا

ً
بالنسبة له. وأيضا

التي يعيش فيها   املدينة  تقع عليه  الذي  الطول  تقع عليه مكة وخط  الذي  الطول  خط 

 مكة تقع بالنسبة له في الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي وهكذا،  فيمكنه أن  
 
يحدد أن

القبلة جهة  تقدير  خاللها  من  يمكنه  التي  األمارات  يجمع  الجهات    .فهو  يجهل  كان  ولو 

 األربع يمكنه االعتماد على نجم الجدي وشروق الشمس وغروبها.

فأخبره غيره بخالف اجتهاده يعمل  في معرفة القبلة ) أي: بذل وسعه  (  وإذا اجتهد) 

يظن   ظن  أنه  أبما  إن  بخبره  يعمل  كافر  فأخبره  االجتهاد  إلى  طريق  له  يكن  لم  ولو  صح. 

الكافربصحته خبر  صحة  أي:  على  ) .  (  بنيت  أنها  يعلم  لم  إذا  البلد  قبلة  على  ويعول 

 . ( الغلط

االكتفاء  مالحظة:    القبلة  يمكن  تحديد  املساجد،  باملحاريب  في  في  تتواجد  التي 

بو  تحديدها  يمكن  بواسطة  كذلك  بنفسك  القبلة  تحدد  أن   
ً
دائما واألفضل  البوصلة، 

 البوصلة.

يعو  )   من االجتهاد كاألعمى 
ً
في  ل على غيرهومن ليس متمكنا  

ً
( حتى وإن كان مجتهدا

 صلى  معرفة القبلة ) ب(  ومن فقد العلم والظن) .  معرفتها
ً
الصالة  فإن كان الوقت واسعا

وإن ضاق مرة،  جهة  لكل  جهات  أربع  إلى  الوقتالواحدة  ذلك)   (  أي:عن  إ  (  لى  الصالة 

:  صلى من الجهات ما يحتمله الوقتالجهات األربع ) 
ً
لو كان الوقت يكفي للصالة  ( فمثال

جهتين  إ إ لى  الواحدة  الصالة  جهتينفقط صلى  ) فإن ضاق) ،  لى  الوقت  عن(  صالة    إال 

 .( ءشاواحدة صالها إلى أي جهة  

أو   بالقبلة  العلم  لو تعذر عليه  إنما تصح فيما  الجهات األربع  إلى  الصالة  مالحظة: 

 الظن بها من خالل األمارات املفيدة لذلك. 

  ، سفينةبعير، سيارة، طائرة  -على الراحلة  ثناء سفره  الصالة أ( إذا أراد  واملسافر) 

الحديثة   النقل  وسائل  من  يصلي  )   -وغيرها  أن  له  ويجوز  القبلة،  استقبال  عليه  يجب 



الفرائض من   
ً
الصلوات(  شيئا )   أي:  الضرورةاليومية  عند  الراحلة  في  يجوز  ال  و   ،( على 

االختيار    . حال 
ً
من  ،  طبعا يتمكن  لم  لو  فيما  والسجود  فعل  هذا  من  رها  وغي   -الركوع 

 من فعلها  ،بصورة صحيحة  -واجبات الصالة  
ً
فيجوز له الصالة على    أما لو كان متمكنا

 كما سيتضح
ً
 . الراحلة اختيارا

 و) 
ً
يستقبل القبلة، فإن  أن ) عليه  لى الصالة على الراحلة يجب  لو اضطر إ   ( عموما

يتمكن الصالةلم  كل  في  القبلة  استقبال  من  من  )   (  أمكنه  بما  القبلة  صالته،  استقبل 

الدابة انحرفت  كلما  القبلة  إلى  القبلةوينحرف  عن  الطائرة  أو  السيارة  أو  لم  ) ،  (  فإن 

،  ( فقطبتكبيرة اإلحرام( القبلة ) استقبل( من استقبال القبلة في بعض الصالة ) يتمكن

 ( 
ً
وكذا املضطر إلى  ) .  ( للقبلةولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصالة وإن لم يكن مستقبال

 مع ضيق الوقتالصالة ماشي
ً
 ا

ً
وإال    ،القبلة في كل صالته  يجب عليه استقبال  ( فأيضا

في مشيه، وإن لم يتمكن من ذلك يستقبل  بما يتمكن   انحرف  القبلة كلما  إلى  وينحرف 

 .  ن لم يتمكن من ذلك صلى بال استقبالوإتكبيرة االحرام فقط،  ب

بحيث يتمكن من  ) الذي يريد الصالة عليها وكان  ( في وسيلة النقل  ولو كان الراكب) 

الصالة وفرائض  والسجود  ) الركوع  األخرى  واجباتها  أي:  على  (  الفريضة  أداء  له  يجوز 

 
ً
 عن حال االضطرارالراحلة اختيارا

ً
 . ( فضال

 الثالث: ما يستقبل له) 

 ( ثالثة أمور:ويجب االستقبال في 

   (.اإلمكانمع ( أي: الصلوات الواجبة ) فرائض الصالة)  -1

   .بتوجيه مقاديم الذبيحة باتجاه القبلة عند الذبح ( وعند الذبح)  -2

له  نها  االستقبال في كل م(، و وبامليت عند احتضاره ودفنه والصالة عليه)  -3

م بيانها في أحكام امليتكيفية خاصة   . تقد 

افل فاألفضل)  عدم  فيها  ( نعم، يجب  استقبال القبلة بها( أي: يستحب ) وأما النو

القبلة يصلي ) .  استدبار  أن  ) ويجوز  النافلة   ) 
ً
سفرا الراحلة  ) على  سيرها  أثناء  أي:  أو  ( 

 
ً
أثناء وقوفها واستقرارهاحضرا أي:  ) و) ،  (  القبلة على كراهية  ( يجوز أن يصليها  إلى غير 



بطلت وإال  القبلة  يستدبر  لم  ما  الحضر  في  إ  ( متأكدة  مستدبر  صالها  ذا  النافلة  وهو 

 .  القبلة

املطاردة)  كصالة  منه  يتمكن  ال  موضع  كل  في  االستقبال  فرض  وهي   ( ويسقط 

يصليها   التي  العدو الصالة  مع  االشتباك  في    حال  كان  فمن   ،
ً
ماشيا أو   

ً
راكبا كان  سواء 

 القبلةكذا حال وأه
ً
(  وعند ذبح الدابة الصائلة) ،  راد الصالة يصلي ولو لم يكن مستقبال

( كالتي وقعت في  واملتردية)   يصعب معه توجيهها إلى القبلةكالتي أصيبت بجنون أو مرض  

 ( 
ً
لى القبلة، ففي مثل هذه املوارد  توجيهها إ( أي:  بحيث ال يمكن صرفها إلى القبلةبئر مثال

   .يسقط وجوب االستقبال

   ( في القبلةالرابع: في أحكام الخلل) 

   :( ثالثوهي مسائل) 

غيره  )  • إلى  يرجع  األعمى  االجتهاداألولى:  عن  القبلةلقصوره  معرفة  في  فإن  ) ،  ( 

( فعله وصالته  مارة وجدها صحعلى رأيه مع وجود املبصر أل ( أي: اعتمد األعمى ) ل عو  

 فعليه اإلعادة.)  ( أي: إن اعتمد على رأيه وأخطأ القبلةوإال) ، إن كان أصاب القبلة

نة ) الثانية: إذا صلى إلى جهة •  القبلة على تلك الجهة إذ  إما لغلبة الظن( معي 
 
( بأن

( حيث سبق  أو لضيق الوقت) عند فقد العلم بها،  تقدم كفاية الظن بتحصيل القبلة  

إ ف أنه  إ ذا  صلى  القبلة  بجهة  والظن  العلم  األربع  قد  الجهات  وإ لى  الوقت  سعة  ال  عند 

ما   إفبحسب  الوقت صلى  ولو ضاق  الوقت  يشاءيحتمله  جهة  أي     .لى 
ً
أنه  وعموما لو   ،

أل صل محددة  جهة  إلى  املذكورينى  السببين  بين  )   حد   
ً
منحرفا كان  فإن  خطأه،  ن  َبي 

َ
ت ثم 

في الوقت أو خارجه،   اليمين والشمال ولم يستدبر القبلة فصالته صحيحة وال يعيدها 

في خارجه يعيدها  الوقت وال  في  أعاد  القبلة  :  وإذا استدبر 
ً
فمثال ثم  (  الظهرين  إذا صلى 

أ ن  اتبي  كان مستدبر  انه  إعادة  عليه  إلقبلة فيجب  الشمس،  لصالة  تغرب  لم  إذا  ذا  أما 

ن الخلل وهو في الصالة فإنه يستقيم على كل  ) ،  غربت فال تجب عليه اإلعادة َبي 
َ
فأما إذا ت

 إليها في  في وقوفه ويتجه  ( أي: يعتدل  حال
ً
ا كانت الجهة التي كان متوجها باتجاه القبلة أي 

 . تجب إعادة الصالة( أي: ال وال إعادةصالته ) 



اجتهد )  • إذا  خالل  لصالة  الثالثة:  من  القبلة  جهة  تحصيل  في  وسعه  بذل  أي:   )

أخرى، فإن تجدد عنده  ( صالة ) ثم دخل وقتالبحث في العالمات التي توصل ملعرفتها، ) 

( أي: أعاد البحث والتحر ي عن جهة القبلة من  استأنف االجتهاد( في اتجاه القبلة ) شك

( أي: اكتفى باجتهاده السابق  بنى على األول ( أي: إن لم يحصل لديه شك ) وإال) ،  جديد

ى على نفس تلك الجهة
 
   .وصل

 : ن ( ثماوفيه مسائل

و  أ  ( كجلد الخروف األولى: ال يجوز الصالة في جلد امليتة ولو كان مما يؤكل لحمه)  •

( أي: لم يكن  وهو طاهر في حياته  -يدبغ. وما ال يؤكل لحمه  سواء دبغ أو لم  ) ،  البقرة امليتة

   -مما يقع عليه الذكاة  نجس العين ) 
 
، كاألسيإذا ذك

ً
د  و ( أي: ذبح بالطريقة املطلوبة شرعا

) و والنم  
ً
مثال يستعملر  وال   ،

ً
طاهرا ) كان  جلده  يفتقر(  وال  الصالة.  يحتاج  في  ال  أي:   )

(  إلى الدباغ، ولكن يكره استعماله قبل الدباغ)   ( أي: في غير الصالةاستعماله في غيرها) 

   .لالستعمال تهيئته ما به من رطوبة ونتن و  ةزالإبمادة معينة و   والدباغ: هو تليين الجلد

 بالنحو التالي:  -وما يتصل بها  -بهذا تكون أحكام املسألة  

ي سواء قبل الدب -1
 
 غ أو بعده. اتجوز الصالة في جلد ما يؤكل لحمه إذا ذك

غير  ال   -2 أو  اللحم  مأكول  الحيوان  كان  سواء  امليتة  جلد  في  الصالة  تجوز 

 مأكول اللحم. 

 وإن كان مذكى.ال تجوز الصالة في جلد الحيوان غير مأكول اللحم   -3

 ال تجوز الصالة في جلد حيوان نجس العين.  -4

إ  كول غير مأ  الحيوان -5 في    كان جلده   ذا ذكياللحم   ويجوز استعماله 
ً
طاهرا

 . ، لكن يكره قبله غير الصالة سواء قبل الدباغ أو بعده

ا يحل أكله أو   -  "غير املذكى"امليتة    الحيوان -6 يقبل  لكنه  يحرم    سواء كان مم 

   في غير الصالة  جلده  االستفادة من يجوز    -  التذكية
ً
، لكن  وإن كان نجسا

 ه برطوبة وجب غسل موضع املالقاة.مس  إذا 



يكون  حظة:  مال  كأن  فيه،  الصالة  تتم  ال  بنحٍو  الصالة  في  امللبوس  الجلد  كان  إذا 

    ساعة أو حزام أو ما شابه، وكان من جلد امليتة أو من الحيوان غير املأكول اللحم
ً
فأيضا

 . الصالة فيه ال يجوز 

مما يؤكل لحمه  ( التي ال تحلها الحياة ) الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش)  •

أي: قطع  طاهر، سواء جز ولو  ) أو قص  (  فيه.  الصالة  أو ميت، ويجوز  أو مذكى  من حي 

وكذا كل ما ال تحله  ) ،  ( بجسد امليتةمن امليت غسل منه موضع االتصال( أي: نتف ) قلع 

في حال الحياة  
ً
إذا كان طاهرا امليت  الصالة  الحياة من  ( كالسن والقرن ونحوها فتجوز 

 في حال حياته) . االتصال فيه بعد غسل موضع 
ً
فجميع  ( كالكلب والخنزير ) وما كان نجسا

وال تصح الصالة في ش يء من ذلك إذا كان مما ال  )   ( وال تصح الصالة فيه.ذلك منه نجس

في   تجوز  وال  فيه،  الصالة  فتجوز  الخالص  الخز  إال  مذكى،  من  أخذ  ولو  لحمه  يؤكل 

 .( املغشوش منه بوبر األرانب والثعالب

املاء    هو   :الخزو  وثعلب  النهري  املاء  ثعلب  حيوان  وفراء  القندس  حيوان  فراء 

البحر"البحري   فرائها  "قندس  لبس  ويمكن  مذكاة،    " الخز" ،  تكن  لم  وإن  الصالة  في 

من   غيرها  كذكاة  وذكاتها  مذكاة،  كانت  إن  الصالة  في  الجلد  مع  فرائها  لبس  ويجوز 

 الحيوانات ذات النفس السائلة.

وغير ذلك مما ال تحله الحياة  -شك في اللباس هل هو من شعر وصوف  إن  مالحظة: 

 .الصالة فيه  جوز ي  ال فالحيوان املأكول اللحم أو من غير املأكول،  -

(، أما  الثالثة: تجوز الصالة في فرو السنجاب، وال تجوز في فرو الثعالب واألرانب)  •

 . فال يجوز الصالة فيه إذا لم يعلم أصل الفرو هل هو من السنجاب أو من غيره

للرجال وال الصالة فيه إال  ( أي: الخالص ) الرابعة: ال يجوز لبس الحرير املحض)  •

 : لبس الحرير والصالة فيهللرجل نه يجوز فإ ( حالتينفي 

   (.الحرب، فإنه يستحب وضع قطعة حرير على الصدرحالة )  -1

 عه. عند الضرورة كالبرد املانع من نز و )  -2



 الحرير ) ( لبس  ويجوز 
ً
الصالة أو غيرها، وسواء في حال  في  كان  سواء  (  للنساء مطلقا

( لو كانت من الحرير فـ  وفيما ال يتم الصالة فيه كالتكة والقلنسوة)   الضرورة أو االختيار.

كذلك)  يجوز  الرجالال  إلى  بالنسبة  عليه) ،  (  الركوب  سرج  ويجوز  على  جعل  لو  كما   )

، ) الحصان أو مقعد السيارة 
ً
 .  ( والجلوس أو النوم عليهافتراشه( كذا يجوز ) ومثال

، كأن يجعله على طرف األكمام أو  ( أي: بالحريرويكره الصالة في ثوب مكفوف به) 

 بالعنق
ً
   في ذيل الثوب أو محيطا

ً
 .  مثال

 ) بش يء مما يجوز فيه الصالة حتى خرج عن كونه( الحرير ) وإذا مزج) 
ً
  ( حريرا

ً
محضا

) (  جاز ) والصالة فيه، سواء كان  لبسهللرجال  الش يء  أو أقل منه  ( ذلك  أكثر من الحرير 

 .في حالة كونه أقل من الحرير( على كراهية

 مالحظتان: 

 يجوز حمل الحرير في الصالة.  -1

ى بثوب من حرير.  -2
 
 تصح صالة الصبي إذا صل

لغير  )  • صاحبه  أذن  ولو  فيه،  الصالة  يجوز  ال  املغصوب  الثوب  الخامسة: 

  جازت الصالة فيه ( أي: للغاصب ) له) صاحبه  ذن  أ(  أو، ) فيهالصالة    جاز له(  الغاصب

ت صالة الغاصب من جهة إذن املالك له، لكنه يؤثم من  مع تحقق الغصبية ( أي: صح 

أنه غاصب. أذن)   جهة  ) ولو  الثوب   ( صاحب 
ً
أي:  مطلقا  إ( 

ً
   ذنا

ً
ح بشمول  ولم يصر    عاما

 . ذنما الغاصب فال يشمله اإل ( الصالة فيه، أالغاصبجاز لغير الغاصب باإلذن ) 

في حذاء له قاعدة)  • الصالة  إبهام القدم  السادسة: ال يجوز  ( تحول دون وصول 

 ( بحيث  األرض   إلى 
 
معل اإلبهام  األرضتجعل  على  مرتكز  وغير  الهواء  في   

ً
في    ،( قا والسبب 

 
 
يرتكزا  ن  أ بهامين من أعضاء السجود الواجب  اإل  عدم صحة الصالة في هذه الحالة أن

أي كان الحذاء  ( ويجوز الصالة في الحذاء والنعل إن لم يكن كذلك) . على األرض  ويستقرا

املصلي معها من وضع   يتمكن  بهيئة  النعل  و   على   قدميه  يإبهامأو  حصول حالة  األرض 

 . ليهاع اإلبهامين رتكاز ا استقرار و 



ذكرناه)  • ما  ما عدا  كل  من  السابعة:  ) ذال   اللباس(  فيه  الصالة  يجوز  يصح  ي ال 

 
ً
مملوكا يكون  أن  بشرط  فيه،  ) الصالة  للمصلي  فيه(   

ً
مأذونا مالكهأو  قبل  من  وأن  ) ،  ( 

 
ً
طاهرا  يكون 

ً
أيضا بي  ) ،  (  النجسوقد  الثوب  تطهيره  (  نا حكم  الطهارةوكيفية  أحكام   في 

 . املتقدمة

 وها هنا مالحظات:  

1-   
ً
وإن  كالجورب والحزام ونحو ذلك  يجوز الصالة فيما ال يتم الصالة فيه منفردا

 
َ
 عنها في غيره.  كان فيه نجاسة لم يعف

  - ن في أحكام النجاسات في كتاب الطهارةكما هو مبي    -النجاسة التي عفي عنها   -2

 هي:

 والقروح التي ال تشفى وإن كثرت. ما يشق التحرز عنه من دم الجروح  -أ 

 ."من غير دماء النساء الثالثة"سم من الدم  1ما دون دائرة قطرها  -ب

 وكل ما عدا ذلك يجب إزالته عن بدن املصلي وثوبه. 

املعفو   -3 ثيابه وكان مقداره من  في صالته فسقط على   
ً
الدم متعمدا من أخرج 

خروج الدم من بدن  ب  ةال تبطل الصال وبصورة عامة:  ال إشكال في صالته.    عنه

 . عمد  بدون  و أ سواء كان بعمد املصلي أثناء الصالة 

مني   -4 لباسه  في  رأى   
ً
 شخصا

 
أن الغسل  لو  بذلك  الجنابة، وصلى  بغسل  فأتى   

ً
ا

 
 
    فإنهذا الثوب ليس له،    املجزي عن الوضوء، ثم بعدها تبين أن

 
كان نوى أن

 
ً
أيضا باطلة وصالته  الجنابة فطهارته  نوى غسل    . غسله فقط عن  كان  وإن 

فطهارته   املشتبه  الجنابة  غسل  مع  األغسال  من  غيرها  أو  الشكر  أو  التوبة 

 صحيحة وكذا صالته صحيحة. 

في ثوب واحد، وال يجوز للمرأة إال في ثوبين درع)  أي: ثوب  (  ويجوز للرجل أن يصلي 

به ما   ) تستر  به رأسها ورقبتها، وبذلك تكون  وخماربين أعلى صدرها حتى قدميها  ( تستر 

 . ( ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين) 

شعر إذا  تنبيه:   من  ش يء  جسدها    املرأة   ظهر  تنبيههاأو  وتم  الصالة  فقامت    أثناء 

   شكال فيها.إ ت صالتها وال صح  ، بستره وأكملت الصالة



 إذا ستر قبله ودبره على كراهيةويجوز أن  ) 
ً
وإذا لم  ) ،  ( في ذلكيصلي الرجل عريانا

 سترهما
ً
ثوبا ) يجد  والدبر  القبل  أي:  الشجر(  بورق  ولو   ثم    ( بما وجده 

 
ذلك  ى صل ،  بعد 

 إن كان يأمن أن يراه أحد( القبل والدبر ) ومع عدم ما يستر به) 
ً
 قائما

ً
( أي:  يصلي عريانا

أحد يراه  ال  أن  من   
ً
مطمئنا يأمن) ،  كان  لم  ) وإن  أحد  يراه  أن  يتوقع  كان  أي:  صلى ( 

الحالين وفي   ،
ً
أي:  جالسا    حال( 

ً
قائما أ الصالة    (  

ً
جالسا والسجودو  الركوع  عن  (  يومئ 

   بطرف عينيه 
ً
اإلشارة باألعضاء كالرأس  أي:    ، واملقصود باإليماء هنا معناه اللغوي   . مثال

 . والعينواليد 

والصبية)  ) واألمة  تبلغ  لم  التي  بغير خمار(  أي:  تصليان  فإن  ) ،  الرأس  مكشوفتا( 

افتقرت فإن  رأسها،  ستر  عليها  الصالة وجب  أثناء  في  األمة  ) أعتقت  احتاجت  أي:  إلى  ( 

وكذا  )   . ( الصالة، أي: أعادتها من جديداستأنفتبحيث تبطل معه الصالة )   ( فعل كثير

كبلوغها بالسن، أي: إتمامها تسع سنين  (  أثناء الصالة بما ال يبطلهاالصبية إذا بلغت في  

بالعاشرة،   رأ  ايجب عليه  فإنهاودخولها  في الصالة  سهاستر  لى فعل  إ ن احتاجت  وإ،  وهي 

 . من البداية الصالة أعادت صالتهامعه بطل كثير بحيث ت

 :
ً
 ومن أحكام لباس املصلي أيضا

ونحو    ومملوكيته  ة اللباسحكام كوجوب طهار األ في    واملرأة الرجل  يستوي   -1

ا تقدم ذكره.   ذلك عدا ما استثنيت فيه املرأة أو الرجل مم 

، وبالتالي فلو علم بعدم   -2
ً
سا ليس من شروط لباس املصلي أن يكون مخم 

 تخميسه أو شك في ذلك فال إشكال في صحة صالته. 

ا -3 التي تحكي ما تحتها من حيث  الضيقة  باملالبس    ، لتجسيمتصح الصالة 

 شفافية اللباس ورقته. حيث  وال تصح إذا كانت تحكي ما تحتها من

(  الثامنة: تستحب الصالة في الثياب البيض، وال تكره في الثياب السود، وتكره)  •

 ( )   لكنه ال   خفيف  :( أيفي ثوب واحد رقيقالصالة  للرجال، فإن حكى ما يحكي ما تحته 

 . ( الصالة فيهتحته لم يجز

 أ: باعتبار "للرجال "قوله 
 
 تصلي بثوبين كما تقدم. النساء  ن



 عدة أمور: للمصلي ( ويكره) 

القميص)  -1 فوق  يأتزر  بأن  أن  في سراويله(  ثوبه  ذيل     يدخل 
ً
يشد  مثال أو   ،

   . الوزرة والحزام على الثوب

الصماء)  -2 يشتمل  يده    ( وأن  تحت  طرفيه  فيدخل  باإلزار  يلتحف  أي: 

    في أيامنا.ويجمعهما على منكب واحد، كما يفعل بعض األفغان 

إنزال طرف العمامة وإدارته من  ( والحنك:  أو يصلي في عمامة ال حنك لها)  -3

اآلخر الطرف  على  ورميه  الحنك  حنك  )   .تحت  بال  العمامة  لبس  ويكره 

 
ً
 .  وغيرها( في حال الصالة مطلقا

للرجل)  -4 اللثام  وهو:  ويكره  بلفافة(  فوقه  هو  مما  وش يء  الفم  ،  لف 

للمرأة)  وهو:  والنقاب  هو  (  مما  وش يء  العينين  وإبقاء  واألنف  الفم  لف 

( حرم( في الصالة ) عن القراءة( اللثام والنقاب املصلي ) وإن منع . ) تحتهما

 
ً
   أي: صار حراما

ً
 .  ال مكروها

قباء)  -5 في  الصالة  فوق (  مشدود  وتكره  يلبس  خاص  رداء  أو  ثوب    القباء: 

   .فيمكنه حينئٍذ الصالة فيه بال كراهة ( إال في الحربالثياب ) 

) وأن يؤم)  -6  
ً
وهو ثوب ونحوه    ( بغير رداء( أي: يصلي باآلخرين جماعة إماما

   .يجعل على املنكبين 

 من الحديد( معه أثناء الصالة ) وأن يصحب)  -7
ً
 أو  شيئا

ً
( سواء كان سالحا

 غير ذلك ) 
ً
 فال كراهة فيه.بارزا

ً
   (، وأما إذا كان مستورا

 .  ( أي: ال يتحرز من النجاسات هم صاحبهت  وفي ثوب ي  )  -8

لي  وأن تصلي املرأة في خلخال له صوت)  -9 وار  (، والخلخال: نوع من الح   
كالس 

 .  تلبسه النساء في أرجلهن

 الحيوان. أي: صور اإلنسان أو ( فيه تماثيلويكره الصالة في ثوب )  -10

 . اإلنسان أو الحيوان من صور منقوشة ( أو خاتم فيه صورة)  -11

 ثناء الصالة. أمكان املصلي: هو املوضع الذي يشغله املصلي  



يكون )  أن  بشرط  جائزة  كلها  األماكن  في  ) الصالة  املكان   ) 
ً
) مملوكا للمصلي  أو  ( 

 
ً
 فيه.( بالتصرف ) مأذونا

 يكون بطريقين: من املالك ( واإلذن

بعوض) األول:   - يكون  أيقد  مقابل    : (  يملكه  مكان  في  بالصالة  املالك  له  يأذن 

ن )   ( كاألجرة وشبههاعوض معي 
ً
  .من األمور التي تصلح أن تكون عوضا

( على  وهي )   يبيح املالك للمصلي الصالة في مكان يملكه،  :( أيوباإلباحة) الثاني:   -

 :  ثالث صور 

   (.صل فيه :إما صريحة كقوله )  -

فيه)  - الكون  في  كأذنه  بالفحوى  غير    ( أو  أمر  في  اإلذن  ثبوت  هي  والفحوى: 

لو أذن مالك الدار لشخص بالكون فيها مدة   كما مذكور باألولوية القطعية،  

   .من باب أولى  معينة فهو قد أذن له بالصالة فيها تلك املدة

الصالة    ( مارة تشهد أن املالك ال يكرهأأو بشاهد الحال كما إذا كان هناك  )  -

محطات االستراحة  كالحمامات العمومية والخانات و في األماكن التي يملكها  

عادة   للصالة  مخصصة  أماكن  فيها  توجد   إ ف  ،نحوهاو التي 
 
حال    ن شاهد 

 .الصالة فيهايأذنون بنهم أمالكها 

واملكان املغصوب ال تصح فيه الصالة للغاصب، وال لغيره ممن علم الغصب. وإن  ) 

صحت   بالغصبية   
ً
جاهال أو   

ً
ناسيا كان  وإن  باطلة،  صالته  كانت   

ً
عاملا  

ً
عامدا صلى 

أو  صالته الجاهل  دون  العالم  إلى  يتوجه  إنما  املغصوب  في  الصالة  عن  النهي  ألن  (؛ 

املغص) ،  الناس ي بتحريم   
ً
جاهال كان  يعذرولو  لم  صالته  وب  وكانت  بالحكم  جهله  في   )

  .لتقصيره في تعلم األحكام ؛باطلة
 
 : له صورتان  -في هذه املسألة  -الجهل   وهذا يعني أن

ا - فيهاألولى:  وصلى  مغصوب  املكان   
 
أن يجهل  أي  بالغصبية،  وفي  لجهل   ،

 هذه الحالة تكون صالته صحيحة.

بحرمة  الثانية:   - يجهل  أي  بالحكم  املكان املغصوبالجهل  في  وفي  الصالة   ،

 هذه الحالة تكون صالته باطلة.



الوقت)  فإن صلى وإذا ضاق  وأراد الصالة،  في مكان مغصوب  في  )   ( وهو  آخذ  وهو 

صحت صالته، ) أي صلى أثناء انشغاله وسيره للخروج منه   ( من املكان املغصوبالخروج

 . ( صالتهولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح

والسجود   والركوع  االستقبال  ناحية  من  بالخروج  آخذ  وهو  صالته  كيفية  أما 

فإن تمكن من االستقبال استقبل، وإن تمكن من السجود سجد، وإال  فتكون باملمكن،  

 فال يستقبل وال يسجد بل يومئ للسجود أي يشير بأعضائه له كرأسه أو يده أو عينه. 

(  ذنهإفي ملك غيره بأراد إنسان الصالة مع ضيق الوقت )   :( هذا األمر أيولو حصل) 

وإن صلى والحال  )   .( الخروجثم أمره بالخروج وجب عليه)   " املالكبإذن ذلك الغير "   : أي

الك بالصالة في  امللعدم رضا    ؛( كانت صالته باطلةمر املالك له بالخروج ) أبعد    :( أيهذه

 ) للخروج  أثناء سيره  :  ( أييصلي وهو خارج( حينئٍذ ) و) ،  ملكه
ً
ما  أ(،  إن كان الوقت ضيقا

ذا كان لديه متسع من الوقت فينتظر حتى خروجه من ملك الغير ثم الصالة في موضع إ

 . يباح له الصالة فيهآخر  

ن شرع في الصالة، ففي مثل هذه الحالة ال  أ ن أمره املالك بالخروج بعد  إ مالحظة:  

 بالخروج. ها وهو آخذ نما يتم  إيقطع صالته و 

بصالته)  صلت  سواء  أمامه،  أو  تصلي  امرأة  جانبه  وإلى  يصلي  أن  يجوز  أيوال   ) :  

 ) ،  ( في صالتهاأو كانت منفردةكانت مقتدية به جماعة ) 
ً
( بالنسبة له  وسواء كانت محرما

(  ويزول التحريم إذا كان بينهما حائل) .  ( عليه أو أجنبيةكأمه أو أخته أو زوجته أو بنته ) 

 ( الستار ونحو ذلك  أو  أذرعكالجدار  بين    ( أو مقدار عشرة  اقع  الو اليد  والذراع: هو جزء 

و  األ أاملرفق  و) ولو) .  صابع طراف  الصالة  أراد  ) كانت(  تصلي  املرأة  يكون  (  ما  بقدر  وراءه 

 لقدمه سقط املنع 
ً
 موضع سجودها محاذيا

ً
 . ( وصحت صالتهما معا

 مسألة عدم  
 
إلى جنبه ال يختلف فيها الحال  جواز صالة املرأة أمام الرجل أو  ثم إن

املسجد   في  الزحام  فيها  يكثر  التي  والعمرة  الحج  أيام  في  الكعبة  عند  كون صالتهما  بين 

الحرام عادة أو غيرها من األماكن، فالحرمة ثابتة في الجميع وال خصوصية للصالة قرب  

 الكعبة من هذه الناحية. 



لو    :
ً
 أوأيضا

 
ور   امرأة   ن  أأكملت صالتها 

ً
رجال خلفها  ت  لها  يصلي   

ً
محاذيا أو   

ً
،  تماما

بعد أن بدأت هي بصالتها فال إشكال في صالتها، واإلشكال  ن كان الرجل وقف للصالة  إف

 في صالته هو
ً
 . ، والعكس صحيح أيضا

 ) ( لضيق  في موضع ال يتمكنان من التباعد( وتواجدا ) ولو حصال) 
ً
صلى  املكان مثال

، ثم املرأة.  
ً
 الرجل أوال

إلى   إلى ثوبه، وال  في املوضع النجس إذا كانت نجاسته ال تتعدى  وال بأس أن يصلي 

 
ً
 .( بدنه، وكان موضع الجبهة طاهرا

: املومن 
ً
 سائل املتعلقة بمكان املصلي أيضا

 . في الصالة ال يجوز استدبار قبر املعصوم -1

إال إن كان هناك أمر آخر فيه فائدة لها مثل  فضل للمرأة أن تصلي في بيتها  األ  -2

 
 
 في حضورها نصرة للحق.   سماعها لخطبة صالة الجمعة، أو أن

 ( وتكره الصالة) 
ً
 :  في عدة أماكن  -سواء كانت واجبة أو مستحبة  -مطلقا

   مكان الغسل.أي: ( في الحمام)  -1

   .( وبيوت الغائط)  -2

  أي: أمكنة نومها.( ومبارك اإلبل)  -3

 ( أي: األرض التي تكون فيها عيون وثقوب للنمل. ومساكن النمل)  -4

   ( كمجاري األنهر اليابسة.ومجرى املياه)  -5

   ( أي: املالحة. واألرض السبخة)  -6

   ( أي: األرض التي عليها ثلج.والثلج)  -7

ة  )  -8
َ
ز
َ
، أو بينه وبينها  "خشبة طويلة" وبين املقابر، إال أن يكون حائل ولو َعن

 .  ( عشرة أذرع

   ( أي: معابد عبدة النار.وبيوت النيران)  -9

أما إذا تعدت نجاستها لثوبه  ،  ( وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها)  -10

 أو بدنه أو موضع سجوده فال يجوز الصالة فيها. 



   أي: الطرق الرئيسية.جواد: جمع جادة، ( وجواد الطرق )  -11

( وهي معابد  وال بأس بالبيع والكنائس) ،  ( أي: مساكنهم وبيوت املجوس)  -12

 . اليهود والنصارى 

مضرمة)  -13 نار  يديه  بين  تكون  أن  مشتعلةويكره:  أي:  تصاوير) ،  (  (  أو 

   .لإلنسان والحيوان

 .  ( وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها)  -14

) وتكره)  -15 الصالة  بأس  (  وال  والبغال،  والحمير،  الخيل،  مرابط  في 

   ( أي: مساكنها.بمرابض الغنم

 على صديقه املسلم وفي الدار  (  وفي بيت فيه مجوس ي)  -16
ً
كما لو حل  ضيفا

 الصالة فيها مكروهة
 
(  وال بأس باليهودي والنصراني)   ،رجل مجوس ي فإن

 .  نصرانيأي: ال تكره الصالة في دار فيها يهودي أو 

   (.بين يديه مصحف مفتوح( أن يصلي و) ويكره)  -17

) أو)  -18 يديه  بين  يكون  فيها(  يبال  بالوعة  من  ينز  أمامه    :أي (  حائط  يكون 

اقعة خلفه    .حائط تترشح عليه النجاسة من البالوعة الو

) ويكره)  -19 يصلي  أن  الناس (  على  الحجة  يكون  أن  إال  مواجه  إنسان  إلى 

   .( كاإلمام عليه السالم

 باب مفتوحأن يصلي إلى ) ( أو)  -20
ً
 . ( مواجه له، فهو مكروه أيضا

 ( على األمور التالية: ال يجوز السجود

  (.بأرض كالجلود والصوف والشعر والوبر على ما ليس)  -1

 كامللح والعقيق والذهب والفضة  )  -2
ً
وال على ما هو من األرض إذا كان معدنا

   ( فيمكنه حينئٍذ السجود عليها. الضرورةوالقير إال عند 

3-  ( 
ً
مأكوال كان  إذا  األرض  من  ينبت  ما  على  ) وال  اإلنسان  قبل  من  كالخبز  ( 

  أو   ،والفواكه
ً
 .  ( والكتانكالقطن  ملبوسا

 يأكله الحيوان من النبات يجوز السجود عليه. تنبيه: ما 



( للسجود عليه  فإن اضطر) ،  ( أي: الطينوال يجوز السجود على الوحل )  -4

 .  يده أو طرف عينهللسجود برأسه أو ( أومأ) فال يسجد عليه وإنما 

ويكره  ) ،  كتب عليها( أي: الصحيفة "الورقة" التي ي  ويجوز السجود على القرطاس ) 

 .  ( إذا كان فيه كتابة

 النشاف "كلينكس". وكذلك يجوز السجود على 

كان   فإذا  أيامنا هذه،  في  البيوت  أرضية  به  ف 
 
تغل الذي  "الكاش ي"  البالط  فيه  أما 

 . أي يجوز السجود عليه قطع من األحجار ظاهرة فحكمها حكم األرض 

فإن منعه الحر عن السجود على األرض سجد على    ، وال يسجد على ش يء من بدنه) 

 ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه. 

(  إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة ال في بقية املساجدأحكام ) ( من  والذي ذكرناه

القدمين  : أي وإبهاما  والركبتان  أو  الكفان  يديه  يضع  أن  السجود  في  يمكن  وبالتالي   ،

أو يضعهما على معدن ونحو ذلك مما ال   أو شعر  ركبتيه على فراش مصنوع من صوف 

 . يصح السجود عليه

 أمران:  - عليهأي: ما يسجد    -( ويراعي فيه) 

 فيه)  -1
ً
، أو مأذونا

ً
   .من قبل املالك ( أن يكون مملوكا

 من النجاسة)  -2
ً
حتى وإن كانت النجاسة جافة وال تتعدى    ( وأن يكون خاليا

ا لو كانت رطبة  عم 
ً
 .  إلى بدن املصلي فضال

التي ال  ( من األماكن الصغيرة  وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه) 

ال    : ( أيوجهل موضع النجاسة لم يسجد على ش يء منه)   مشقة في اجتناب الصالة فيها

في   البيتمثل  تصح الصالة  للمشقة) .  ذلك   
ً
دفعا املتسعة  املواضع  في  السجود    ( ويجوز 

حكم على الصالة بالصحةوالحرج  . ، وبالتالي ي 

 وها هنا تنبيهات: 



  :
ً
،  أوال

ً
فمثل اإلسفنج ال يجوز  وبالتالي  يشترط في موضع السجود أن يكون مستقرا

كان   إذا  عليه  كان  السجود  إذا  أما  مستقر،  غير  السجود  موضع  يكون  بحيث   
ً
سميكا

 بحيث إنه عند وضع الجبهة يحصل االستقرار فال إشكال فيه.
ً
 رقيقا

ا  :
ً
السالم  ثانيا عليه  الحسين  اإلمام  تربة  على  عظيملسجود  فضل  التربة  و ،  لها 

األنهر   شواطئ  من  الجهات  كل  من  وفرسخين  املقدس  الضريح  بين  ما  هي  الحسينية 

البقاع الطاهرة، وما بعد الفرسخين   ال يعتبر تربة حسينية، وكلما    "كم  11"وغيرها من 

 . كانت التربة أقرب إلى الضريح املقدس عظم فضلها

   والوجه الخالي منها.يجوز السجود على وجه التربة املكتوب أو املنقوش عليه   و 

ل ليس   :
ً
القرطاس  ثالثا أو  عليه    -لتربة  السجود  يجوز  مما  معين  -وغيرهما    ، حجم 

البد أن يكفي لتستقر عليه الجبهة حتى وإن  والضابط في موضع السجود الكافي هو أنه  

   كان عبارة عن حبات مسبحة. 

 والنظر في أربعة أشياء: 

 ( أي: املوارد التي يجب فيها األذان واإلقامة. األول: فيما يؤذن له ويقام

) وهما)  واإلقامة  األذان  أي:  املفروضة(  الخمس  الصلوات  في  أي:  واجبان   )

والعشاءالواجبة واملغرب  والعصر  والظهر  الصبح  وهي:  للمنفرد  )   ،  وقضاء،  أداء 

 والجامع 
 
صل سواء  أي:  جماعة(  أو   

ً
منفردا به  ) ،  ى  تسر  أن  يشترط  لكن  واملرأة  للرجل 

 أ ( بمعنى:  املرأة
 
لكن يجب عليها    ،ذان واإلقامة حالها حال الرجلاملرأة يجب عليها األ   ن

بهما  اإل  يحتمل دخول  سرار  عام  مكان  في  كانت  أو  يسمعها،  رجل  هناك  كان  الرجال  إن 

 إليه في أي وقت. 

 مالحظات:  



 صالة الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف تصح وإن لم يأت  باألذان واإلقامة.   -1

بالصبي، فلو   -2 باالقتداء  أراد إعادتها جماعة   ثم 
ً
الفريضة منفردا أحد  ى 

 
  ال صل

 يصح  
 
إقامة.  أن يقتدي املتنف  ل بالصبي إال بأذان و

3-  
 
ال تصح جماعة كما   والنافلة -ل" هنا من يصلي النافلة ليس املقصود بـ "املتنف

معلوم به:    -  هو  املقصود  إعادتها "وإنما  أراد  ثم   
ً
منفردا الفريضة  صلى  من 

 . "جماعة

) ويتأكدان)  واإلقامة  األذان  أي:  فيه(  يجهر  وهي:  فيما  مفروضة  صلوات  من   )

والعشاء واملغرب  القراءة  الصبح  في  الجهر  فيها  يجب  الغداة) ،  إذ  في  أي:  وأشدهما   )

 واملغرب.  الصبح ) 

افل افل الصبح والظهرين والعشاوال يؤذن لش يء من النو وال لش يء من  ين ) ء( كنو

كالفرائض والعيدين(  واآليات  الطواف  الخمس) ،  صالة  الصلعدا  أي:  اليومية  وات  ( 

املؤذن)  يقول  الصلوات  بل  في  اليومية" (  "غير   ) :  الواجبة 
ً
ثالثا يقول:  (  الصالة  أي 

 عن األذان واإلقامة"الصالة، الصالة، الصالة" 
ً
   .عوضا

 : اليومية، لديه حالتان  ( وقاض ي الصلوات الخمس) 

   يقوم لإلتيان بصالة واحدة كصالة الصبحأن  األولى:  
ً
، ثم بعد مض ي فترة يقوم  مثال

   يؤذن لكل واحدة ويقيم.، وفي هذه الحالة وهكذا لإلتيان بصالة الظهر 

صلوات  بعدة  لإلتيان  يقوم  أن  واحد  الثانية:  مجلس  يؤذن  في  الحالة  هذه  وفي   ،

 للصالة األولى ويقيم ثم يقيم فقط للبواقي. 

ولو أذن لألولى من  ) ،  ( وهذه هي الحالة األولى يؤذن لكل واحدة ويقيمولهذا قال: ) 

كما لو أراد  (  ثم أقام للبواقي كفى) متتابعات  ( الورد: هو قيامة لإلتيان بعدة صلوات  ورده

باقي  وهكذا  للظهر  يقيم  أن  يكفيه  الصبح  لصالة  أقام  و ن 
 
فأذ  

ً
كامال  

ً
يوما يقض ي  أن 

في الفضل) ،  وهذه هي الحالة الثانيةالصلوات،    إ ( أي:  وكان دونه 
 
الثانية أقل    ن الحالة 

 من الحالة األ 
ً
 ورده كله يتضمن أذان واحد فقطولى فضال

 
 .  ؛ باعتبار أن



الجمعة)  يوم  ) ويصلي  صالة  بإقامة(  والعصر  إقامة  و بأذان  أنه  الظهر  باعتبار   )

وكذا في الظهر  )  .يستحب له الجمع بين الصالتين يوم الجمعة، ولذا يسقط أذان العصر

بعرفة   والعصر 
ً
فأيضا ف(  بينهما،  الجمع  له  الظهر  يستحب  إقامة ويصلي يصلي  و بأذان 

   . العصر بإقامة فقط

وأرادوا  من غيرهم  (  وجاء آخرون ( بمجموعة من املصلين ) ولو صلى اإلمام جماعة) 

( أي: ال يجب عليهم أن يؤذنوا  لم يؤذنوا ولم يقيموا)   -سواء جماعة أو منفردين    -الصالة  

 ( بدونهما  وتصح صالتهم  كراهيةويقيموا  ذلكعلى  في  بدون  و) ،  (  لكن صحة صالتهم   )

) أ وهو:  بشرط  مشروط  إقامة  و دامذان  ) ما  الجماعة  تفرقت  (  فإن  تتفرق،  لم  األولى 

 
 
أقاموا.  صفوفهم أذ  ن اآلخرون و

 
 
أقام  (  ن املنفردوإذا أذ  ) و

ً
أو  ( كما لو جاءه شخص  ثم أراد الجماعةلصالته منفردا

 أبعد أن    -أكثر  
 
   واوطلب  -قام لنفسه  أن و ذ

 
جماعة، ففي مثل هذه الحالة    وا منه أن يصل

   .عادة(، وال يجب عليه اإل ذان واإلقامةيستحب له أعادة األ ) 

 :  تانمالحظ 

،عرفنا   -1
ً
كتفى بأذان الغير في صالة الجماعة وإن كان املؤذن منفردا وكذا    أنه ي 

 يجوز أن يقيم لصالة الجماعة اإلمام أو غيره. 

 أن يكتفي بأذان غيره املنفرد.  -2
ً
 يجوز ملن يصلي منفردا

 الثاني: في المؤذن ) 

 :  ( عدة أمور ويعتبر فيه

 فال يصح من املجنون.،  ( العقل)  -1

 فال يصح من الكافر.، ( واإلسالم)  -2

 . املعصوم "إمام زمانه"  ( بالحق وصاحبهواإليمان)  -3

 أو لصالة الجماعة للرجال ذان ذا كان األ إ( والذكورة)  -4
ً
   .إعالميا



) وال يشترط)  املؤذن  في   ) 
ً
أتم     هو   ز:والصبي املمي    ( البلوغ بل يكفي كونه مميزا الذي 

  بحسب   بعدها  أو   العاشرة  أو   التاسعة   أو   الثامنة  في   كان   وربما   عادة،   السابعة من عمره 

 إدراكه.  وسعة الصبي حال

 :  عدة أمور املنصوب لألذان ( في املؤذن ويستحب) 

1-  ( 
ً
 . غير معروف بفسق ( أن يكون عدال

2-  ( 
ً
تا  
 . ( صوته حسن وقوي َصي 

3-  ( 
ً
 . ( ليس أعمىمبصرا

 باألوقات)  -4
ً
 بأوقات الصلوات بصيرا

ً
 . ( أي: عارفا

5-  ( 
ً
 . "وضوء أو غسل" من الحدثين بـ( متطهرا

 على مرتفع )  -6
ً
 .  أي: مكان مرتفع  ( قائما

 .  ( وصح أذانهاولو أذنت املرأة للنساء جاز) 

يؤذن  )  ولم   
ً
منفردا     -ولو صلى 

ً
في صالته  -ساهيا ش يء    ( وكانت صحيحة مض ى  وال 

 .  عليه

(، وهذا يعني جواز  ويعطى املؤذن األجرة من بيت املال إذا لم يوجد من يتطوع به) 

وجود   بعدم  مشروط  الجواز  لكن  املسلمين،  مال  بيت  من  األذان  على  األجرة  من  أخذ 

 . بال أجرة "أي متطوع" يؤذن

 مالحظتان: 

 . يصح أذان من في لسانه ثقل أو غير قادر على النطق ببعض الحروف -1

 يصح أذان من خالف في أذانه بعض قواعد النحو.  -2

 األذان الثالث: في كيفية ) 

الوقت دخول  بعد  إال  يؤذن  الصالةوال  وقت  دخول  أي:  على  ) ،  (  تقديمه  ويجوز 

 لكن يجب إعادته بعد طلوعه. ) بالخصوص، ( أي: الفجر الصادق الصبح



أربع  التكبير  هي:  األذان  مراتوفصول  أربع  أكبر"  "هللا  قول  أي:  والشهادة  ) ،  ( 

هللاأ "بالتوحيد   إال  اله  ال  أن  بالرسالة  "شهد  ثم  هللاأ "،  رسول   
ً
محمدا أن  ثم  "شهد   ،

هللاأ" بالوالية   حجج  ولده  من  واألئمة   
ً
عليا أن  بالهداية  "شهد  ثم  املهدي  أ" ،  أن  شهد 

حي  "، ثم  "حي على الفالح"، ثم "حي على الصالة" ، ثم يقول:  "واملهديين من ولده حجج هللا 

التهليل) ،  ( أي: قول "هللا أكبر"، والتكبير بعده"على خير العمل ال  إ له  إ( أي: قول "ال  ثم 

 . ( كل فصل مرتان) ، هللا"

 ل. مالحظة: معنى "حي" لغة هو: هلم أو أقب  

قد  "ويزاد فيها: ) ، ( أي: كل فصل مرتانفصولها مثنى مثنى)  ( كاألذان لكن واإلقامة) 

في آخرها   ويسقط من التهليل) ،  ( بعد فصل "حي على خير العمل"مرتين  " قامت الصالة

 في آخر اإلقامة مرة واحدة.ال إله إال هللا" " قول ي( أي: واحدةمرة 

 ثم اإلقامة بعده، وكذا الترتيب  ( بين  والترتيب) 
ً
األذان واإلقامة بأن يأتي باألذان أوال

منهما  فصول  بين   ) بكل  املذكور  واإلقامةالنحو  اآلذان  صحة  في  فلو  شرط  وبالتالي   ،)

خالف  خالف   أو  األذان،  قبل  باإلقامة  ترتيب وأتى  منهمافصول    في  ويجب    أي  يصح  ال 

   بنحو يحصل معه الترتيب املشترط اإلعادة
ً
 . شرعا

 : ( ويستحب فيهما سبعة أشياء) 

يكون )  -1  أن 
 
املؤذ  ) ( املقيم  أو  القبلةن  األذان    ( مستقبل  فصول  جميع  في 

 واإلقامة 
ً
  و أوال يلتفت يمينا

ً
  .شماال

يقف  )  -2 الفصول وأن  أواخر  من  (  على  فصل  كل  أواخر  على  يقف  أي: 

   وال يوصل بين فصلين.   -اإلقامة كذا  و  -فصول األذان 

3-  ( 
 
   . أي: يتمهل وال يسرع ( ى في اآلذانويتأن

املطلوب   بنحو يراعي فيه تقصير الوقوف ( أي: يسرع بهاويحدر في اإلقامة)  -4

   .بين الفصول 

   . بغير ذكر هللا ( يتكلم في خاللهما وأن ال )  -5

بينهما)  -6 يفصل  واإلقامة  وأن  األذان  بين  أي:  جلسة) (  أو  أو    بركعتين 

 بمعنى: أنه  (  سجدة
 
يجلس  فعند انتهائه من األذان  ن وهو قائم  ملا كان يؤذ



يسجد   ) أو  باإلقامة  فيأتي  يقوم   ثم 
 
فإن املغرب  في  يفصل    إال  أن  األولى 

سكتة أو  بخطوة  يأتي    ( بينهما  ثم  األذان  بعد  قصيرة  لفترة  يسكت  أي: 

  .باإلقامة

به)  -7 ) وأن يرفع الصوت   إذا كان( أي: األذان 
 
املؤذ  ) (  ن 

ً
وال يستحب  ،  ( ذكرا

 ذلك للمرأة. 

  في اإلقامة( استحبابه ) يتأكد( أي: ما تقدم ذكره من مستحبات ) وكل ذلك) 
ً
( أيضا

 . باستثناء رفع الصوت باإلقامة

األ )  في  الترجيع  بهما وهو:  (  ذانويكره  اإلتيان  ثم  منخفض  الشهادتين بصوت  ذكر 

( أي:  شعارإال أن يريد اإل )   -  العامة  بعضوقد قال باستحبابه    -  مرة أخرى بصوت مرتفع 

 . "الصالة خير من النوم"وكذا يحرم قول: )  إعالم أكبر عدد ممكن من الناس.

 ذان الرابع: في أحكام األ

 : عدة  ( وفيه مسائل

األ )  • في خالل  نام  من  استئنافهاألولى:  له  استحب  استيقظ  ثم  اإلقامة  أو  (  ذان 

جديد من  إعادته  البناء) ،  أي:  له  حيث  ويجوز  من  اإلكمال  أي:  أنه    انتهى، (  لو   :
ً
فمثال

و  أذانه  أن يتم  أفاق يمكنه  أثم  ونام  لى فصل "حي على الصالة"  إ و إقامته  أذانه  أوصل في  

( بمعنى:  إن أغمي عليه( يجري الحكم نفسه ) وكذا)   من فصل "حي على الفالح".إقامته  

له   بعد  إيستحب  جديد  من  من  إعادته  ويجوز فاقته  حيث    اإلغماء،  من  يكمل  أن  له 

 . انتهى

 :  تنبيهان

يشترط   -1 ال  أنه  باعتبار  الطهارة؛  يبطل  النوم   
 
أن مع  البناء  في  الطهارة  جواز 

 األذان واإلقامة كما تقدم. 

ال  -2 أن  اإلغماء  أو  النوم  في  فصول    يشترط  بين  "التتابع"  للمواالة   
ً
تا مفو  يكون 

األذان أو اإلقامة، وإال أعاد األذان أو اإلقامة من جديد بعد اإلفاقة من النوم  



 
ً
طويال الفاصل  كان  إن  االغماء  وال    أو  به  املأتي  العمل  بوحدة  يضر  بحيث 

 . يصدق عليه أذان أو إقامة

•  ( 
 
كتفى بذلك األذان  أن يعتد بهجاز  ( عن اإلسالم ) ن ثم ارتدالثانية: إذا أذ ( أي: ي 

رجع لإلسالم، أو من قبل غيره من املصلين الذين سمعوا أذانه؛    إنسواء من قبل املرتد  

 ( أذان وقع منه حال إسالمه،  غيرهألنه  املرتد  ويقيم  اإلقامة من  أي: ال تصح  ( للصالة، 

( إلى اإلسالم  ذان ثم رجع أل ولو ارتد في أثناء ا)   وإنما يأتي بها غيره من املصلين املسلمين. 

وهو لم    -كما تقدم    -ذ يشترط في املؤذن اإلسالم  إذان من جديد؛  ( أي: أعاد األ أستأنف) 

 أيتم 
ً
 .بحسب الفرض ذانه مسلما

( أي: يقول مثل ما يقول  ذان أن يحكيه مع نفسهالثالثة: يستحب ملن سمع األ )  •

ن 
 
 املؤذ

ً
 . مع نفسه ال بصوت مرتفع تماما

( أي:  ، كره الكالم كراهية مغلظة"قد قامت الصالة"الرابعة: إذا قال املؤذن:  )  •

( كتقديم إمام للجماعة بأن يقول: "تقدم يا فالن"،  إال ما يتعلق بتدبير املصلينشديدة ) 

 
ً
 . أو ترتيب صفوف املصلين مثال

في  )  • القبلة  سمت  يلزم  لكن   ،
ً
وشماال  

ً
يمينا يلتفت  أن  للمؤذن  يكره  الخامسة: 

 لبعض العامة الذين استحبوا أن يلتفت املؤذن إلى اليمين عند قوله:  أذانه
ً
( كله؛ خالفا

 .(1)"حي على الصالة" وإلى الشمال عند قوله: "حي على الفالح" 

الناس)  • تشاح  إذا  األ   السادسة:  فيذانفي  اختلفوا  أي:  بينهم  (  مسألةما  من    في 

لألذان   م   ) يتقد 
 
األعلمد  ق كان  منهم  (  م  بينهمإن  أعلم  وأوقات    هناك  األذان  بأحكام 

 
ً
عموما والفقه  ) الصلوات  وإال  غيرهفاألتقى،  على  م  قد  ي  التساوي ) ،  (  العلم  ومع  في   )

مستخار هللا بالقرآن ىي  والتقوى )  قد   . ( فمن تخرج االستخارة عليه جيدة ي 
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 ( وأرادوا األذان ) السابعة: إذا كانوا جماعة)  •
ً
دفعة واحدة  (  جاز أن يؤذنوا جميعا

 بعد واحد) ،  في نفس الوقت
ً
 أن يؤذنوا واحدا

ً
( أي: يؤذن  واألفضل إن كان الوقت متسعا

 . الثاني بعد انتهاء األول، وهكذا

اإلمام)  • سمع  إذا  ) الثامنة:  الجماعة  إمام  في  (  به  يجتزئ  أن  جاز  مؤذن  أذان 

) الجماعة آخر حتى   
ً
أذانا ن 

 
يؤذ أن  عليه  يجب  به وال  يكتفي  أي:  املؤذن  (  ذلك  كان  وإن 

 
ً
صالته.  ( منفردا الجماعة    في  لصالة  يقيم  أن  فيجوز  اإلقامة  إلى  بالنسبة  الحال  وكذا 

  الصالة يبتدئ  جاز لإلمام أن يجتزئ به و للصالة    " الغير"إذا أقام  بالتالي فاإلمام أو غيره، و 

 بتكبيرة اإلحرام.  -حينئٍذ  -

في  كخروج الريح والنوم ونحو ذلك ) ( أي: صدر منه حدث  التاسعة: من أحدث)  •

األ  اإلقامةأثناء  أو    تطهر  ذان 
ً
استحبابا  )  

ً
) وبنى) ال وجوبا أكمل من حيث وصل  أي:  في ( 

أن يعيد اإلقامة بعد أن  ( إذا أحدث في أثناء اإلقامة ) األذان، وكذا في اإلقامة، واألفضل

 . ( يتطهر

  مالحظة:  
 
الطهارة في األذان واإلقامة مستحبة ال واجبة، وبالتالي فال فرق  تقدم أن

 من هذه الجهة.  و لغيرهأ لنفسه أو يقيم ن يؤذن أبين  

وأعادها)  • تطهر  الصالة  في  أحدث  يعيد اإلقامة) ،  ( من جديد العاشرة: من   ( وال 

ذا كان قد تكلم يعيد  إ( فإال أن يتكلم)   في هذه الحالة،   يبتدئ صالته بتكبيرة اإلحرام   أي: 

 اإلقامة 
ً
 وأما األذان فال يعيده على كل حال.   .أيضا

  ( أي: ال تتوفر فيه شروط إمام قتدى بهالحادية عشرة: من صلى خلف إمام ال ي  )  •

 ) كاإليمان    الجماعة 
 
أقامأذ و لنفسه  بالحقن  املؤمن  غير  إقامة  و أذان  كفاية  لعدم  ،  (؛ 

باألذان واإلقامة  فإن خش ي فوات الصالة)  أتى  إن هو  تام  (  الحالة  بنحو  ففي مثل هذه 

. وإن  "قد قامت الصالة"وعلى قوله:  ) ،  ( أي: قول "هللا أكبر" مرتيناقتصر على تكبيرتين) 

) أخل الجماعة  إمام  األ (  به  ذانبش يء من فصول  يتلفظ  أن  للمأموم  :  استحب 
ً
فمثال  )

الهداية، أو لم يذكر فصل "حي  من يصلي خلف من لم يذكر فصل الشهادة   بالوالية أو 

ظ به
 
 . على خير العمل" يستحب للمأموم حينئٍذ أن يتلف



 مالحظات: 

إال بمقدار ما يؤدي به الركعات فقط عندها يسقط    إذا ضاق الوقت ولم يبَق  -1

 األذان واإلقامة، وإذا كان الوقت يسع اإلقامة دون األذان وجبت دونه.

إن كان ال يزال في األذان يعود  أو اإلقامة ف  األذان  فصول من    فصلمن شك في   -2

الذي شك فيه ويقرأه ويكمل األذان بعده، وكذا في اإلقامة. أما إن    الفصلإلى  

 ن قد أنهى األذان أو اإلقامة فال يلتفت إلى شكه. كا

3-  
 
صل  لو 

 
عق الصالة  وبعد  إقامة،  و بأذان  الظهر  وذكر هللا  ى  وأدعية  افل  بنو ب 

إذا لم يفارق موضع سجوده فله  ف صالة العصر،دخل وقت فطالت املدة حتى  

 .لصالة العصر  أن يكتفي باألذان األول 

4-  
 
أذ أثنالو  وفي  الصالة  في  أقام ودخل  الصالة،  ائهن و ينقض  ما  منه  فهل    خرج 

إلى   يجب عليه األذان واإلقامة بعد الوضوء ألنه سيغير املجلس حيث يذهب 

الذي يعيد األذان واإلقامة  الجواب:    الوضوء؟ إنما  ال يعيد األذان واإلقامة، 

 عن الصالة إلى عمل آخر، وهذا  
ً
  املصلي هو الذي ترك موضع سجوده معرضا

ترك موضع سجوده فقط للوضوء للصالة فهو لم يعرض    -  في فرض السؤال   -

   عن الصالة لعمل آخر.

على  هي و  ومندوبة) :  نحوين(  مستحبةواجبة  أي:  ثمانية) ،  (  أمور،  فالواجبات   )

ركن فبعضها   :
ً
أيضا نحوين  على  الواجبات  الصالة  وهذه  بركن،  في  ليس  وبعضها   ،

األ  بالركن:   ويقصد 
ً
مطلقا به  باإلخالل  الصالة  تبطل  الذي  كان    ؛مر   

ً
 أعمدا

ً
جهال و  أ   و 

.
ً
 نسيانا

الصالة   في  األركان  اإلحرام،  ،  خمسةوالواجبات  وتكبيرة  النية،  عند  هي:  والقيام 

 والركوع، والسجدتان. القدرة،  

، و 
ً
   الثمانية هي:الصالة واجبات عموما



تنعقد صالته لم   
ً
ناسيا أو   

ً
عامدا بها  أخل  ولو  الصالة،  في  ركن  تصح  وهي  ال  أي:   )

 .  صالته ويجب إعادتها

 :  ( تتحصل بأمرينوحقيقتها) 

( بمعنى: أن يستحضر املصلي في ذهنه الصالة في الذهناستحضار صفة  )  -1

 ما سيأتي به من أفعال كالقيام والركوع  
 
وباله أنه يريد تأدية الصالة وأن

حركات   مجرد  وليست  للصالة  صات 
 
مشخ هي  إنما  شابه  وما  والجلوس 

.
ً
 رياضية مثال

( أي: عليه أن يقصد أنه  والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أو الندب)  -2

أو   عليه  واجبة  صالة  يؤدي  أن  هللا  والقربة) ،  مستحبةصالة  يريد  إلى   )

 الصالة أمر عباديتعالى 
 
صالة التي  يقصد ال ( أي:  والتعيين) ،  ؛ باعتبار أن

 دون بقية الصلوات الواجبةبعينها  يريد أن يؤديها  
ً
أو    كصالة الصبح مثال

أداء وقضاء) ،  املستحبة به  وكونها  يأتي  ما  أن  يقصد  أي:  هي (  من صالة 

ا في ذمته     .صالة أداء أو قضاء عم 

 (  وال عبرة باللفظ) 
 
لو نوى شخص فريضة في  وعليه، ف.  ظ بالنيةأي: ال يشترط التلف

    -قلبه ولكنه ذكر بلسانه  
ً
صالته التي نواها وال  ، فهنا تصح  فريضة أخرى   -غفلة وسهوا

.
ً
   قيمة ملا تلفظ به غفلة أو سهوا

أول جزء  )  عند  التكبيرووقتها:  تكبير من  أي:  استمرار حكمها) .  اإلحرام  ة(  (  ويجب 

 ( النية  األولى أي: حكم  النية  ينقض  ال  أن  وهو  الصالة،  آخر  أخرى  إلى  بنية  يستتبعها  ( 

لم  ( ألداء فعل آخر ) ولو نوى الخروج من الصالة) .  بطلهافعل بالخارج ينقض الصالة وي 

   ( الصالةتبطل
ً
لم يخرج من الصالة فعال أنه  ينافيها) ،  طاملا  أن يفعل ما  لو نوى  (  وكذا 

 حد  كما لو نوى الحدث فهنا ال تبطل صالته طاملا أنه لم ي  
ً
( أي: فعل  فإن فعله) ،  ث فعال

من أفعال الصالة    يءلو نوى بش ( تبطل الصالة ) وكذا) .  ( صالته بطلت ما ينافي الصالة ) 

ر وكان غرضه تنبيه  كب  ( كما لو  أو غير الصالة( أي: أداء الفعل لغير وجه هللا تعالى ) الرياء



ن وليس افتتاح الصالة، أو  وكان غرضه تعظيم أحد من الناس وليس  ركع غيره لش يء معي 

 .  لصالة، ففي مثل هذه الحالة تكون الصالة باطلةلركوع ال

  : ( أيالظهر يوم الجمعة إلى النافلة( نية صالة ) موارد: كنقلويجوز نقل النية في  ) 

 
 
ت التي  الظهر   نافلة 

 
) صل تقدم  الفريضة كما  قبل  نس ي قراءةى  ) ملن  الجمعة وقرأ  ( سورة 

لو  كما  (  وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت) ،  ( من السور غيرها

 
 
العصر وتذك في صالة     دخل 

لم يصل  أنه  ني  إالظهر، فر  ينقل  إلى الظهر  نه  ته من العصر 

املختص   الوقت  آخر  في  يكون  ال  أن  بشرط  هذا   ،
ً
طبعا بعدها.  بالعصر  يأتي  ثم  ويكمل 

 . حينئٍذ  بالعصر، وإال فال يجوز نقل النية

 ولو أخل بها  ( حتى ) وهي ركن، وال تصح الصالة من دونها
ً
 عم  نسيانا

ً
د  تعم  ا لو  ( فضال

اللفظ املستعمل في  املصلي بمع معرفة  وعليه، ف  ( "أكبر  هللا  "وصورتها أن يقول:  ) .  تركها

بهوالقدرة علاإلحرام  تكبيرة   النطق  يجوز    ى  ال    تحريفه عن عمد، له  ال   :
ً
  أن يصح  فمثال

أكبر" ـَه 
 
"الل أو  وكبر"  أما  يقول: "هللا  العربي  .  عليهفيعذر  غير  ر 

 
تعذ بها  إن  وكذا  ،  النطق 

من  يعذر   أو  املستعمل،  اللفظ  يجهل  بتكبيرة  يأتون  وهؤالء  لسانه،  في  ثقل  لديه  من 

 بما يستطيعون. اإلحرام 

هللا أكبر  "بما بعدها من البسملة، أي يفعل هكذا:    " هللا أكبر"يجوز وصل  مالحظة:  

 . الخ من سورة الفاتحة "الحمد هلل رب العاملين ...  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

اللغات األخرى (  بمعناها( تكبيرة اإلحرام ) وال تنعقد)  ر املسلم  كب  ي  فال يصح أن  ،في 

است":  ويقول الفارس ي   بزرك  االنكليزي:    "،خدا  يجب    بل "،  God is the Greatest"أو 

روا للصالة بقول: "هللا أكبر".   على الجميع أن يكب 

بحرف  أخلَّ  بالهمزة من لفظ الجاللة "هللا"، أو    كما لو أخلَّ (  ولو أخل بحرف منها) 

"أكبر" من  صالته)   الراء  تنعقد  تصح لم  ال  أي:  بهما ) .  (  التلفظ  من  يتمكن  لم  فإن 

ال    الذي  (  كاألعجم أو   
ً
عربيا كان  سواء  والفصح  النطق  يستطيع  وال  ) ال  التعلم.  لزمه 



تيان بالصالة  ( وإنما ينشغل بتعلم لفظ التكبيرة ثم اإليتشاغل بالصالة مع سعة الوقت

لذلك يتسع  الوقت   
 
أن التعلم طاملا  ) فإن ضاق) ،  بعد  الوقت  بترجمتها(  كب  أحرم  أي:  ر  ( 

 .  بعد ذلكاللفظ العربي املخصوص نه ثم يتعلم  يتمكن مباللفظ الذي حرام تكبيرة اإل 

 عقد قلبه بمعناها ) 
ً
واألخرس ينطق بها بقدر اإلمكان، فإن عجز عن النطق أصال

اإلشارة يمع  أي:  أكبر "معنى    ستحضر (  السماء    "هللا  إلى  بإصبعه  قلبه ويشير      -في 
ً
  -مثال

 كناية عن تكبيرة اإلحرام.  

واجب)  فيها  يقول والترتيب  أي:  بعدها  :(  "أكبر"  ثم  عكس) ،  "هللا"    : قال  بأن (  ولو 

 . ( أي: ال تصحنعقد الصالةتلم "األكبر هللا" ) 

ن يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة اإلحرام فتكون التكبيرات سبع، األولى هي  أويجب  ) 

(؛ ألن تكبيرة تكبيرة االفتتاح. ولو كبر ونوى االفتتاح ثم كبر ونوى االفتتاح بطلت صالته

ركن   عرفنا    -اإلحرام  الصالة  -كما  لبطالن  موجبة  الركن  ونوى  ) .  وزيادة  ثالثة  كبر  وإن 

 
ً
أخيرا الصالة  انعقدت  األولييناالفتتاح  التكبيرتين  وبطلت  ست  ) ،  (  بعدها  ويكبر 

 . ( تكبيرات

 :  اتمالحظ 

والنافلة   -1 الواجبة  الصالة  في  اإلحرام  تكبيرات  بعد  الست  التكبيرات  ترك  من 

 
ً
 صالته صحيحة وال ش يء عليه.  سهوا

 أو نطق بها ولم   -2
ً
من أخطأ في إحدى التكبيرات الست بعد تكبيرة اإلحرام لفظا

أكبر" "هللا  كلمة  حروف  أحد  فيخرج  خاطئ  ،  بشكل  قرأها  أنه  يعلم  كان  إذا 

 يعيدها.

القراءة -3 في  الدخول  تكبيرة اإلحرام بعد  في  التكبيرات    من شك  أو شك في عدد 

 . وال ش يء عليه صالته يمض ي في 

 ( 
ً
قائما يكبر  أن  القدرة  ،ويجب  مع   

ً
قاعدا كبر  ) فلو  القيام  على  في    وهو أو  (  آخذ 

) القيام  
ً
قائما يستقر  أن  قبل  أي:  تنعقد صالته(  تصح  (  لم  لم  إعادة أي:  عليه    ويجب 

 . التكبير



القيام فقط.  تنبيه: ال يشترط االستقرار والثبات أثناء تكبيرة اإلحرام واملشترط هو  

أو ضرورة   ملرض   
ً
أو مضطجعا  

ً
جالسا يصلي  قائم كمن  وهو  ر  يكب  أن  يستطع  لم  من  أما 

 فيأتي بها بحسب الوضع الذي يتمكن منه. 

 :
ً
.وأيضا

ً
ر للصالة وهو متكئ على ش يء كالعصا أو الحائط مثال    يجوز أن يكب 

 :  ( أمور أربعة( أي: املستحب ) واملسنون فيها) 

حرف  الهمزة أو مد  مد  ك(  الجاللة من غير مد بين حروفهاأن يأتي بلفظ  )  -1

اقع   ال األلف الو من لفظ الجاللة "هللا"، فيستحب    والهاء  الم بين حرفي 

   .له أن يترك هذا املد

) و)  -2 يأتي  أن  أفعل(  وزن  على  أكبر  بلفظ  ،  ( بلفظ  اإلتيان   
 
أن يعني  وهذا 

 
م
"أف على وزن  و عَ "أكبر"  غير واجب  بنحو دقيق  أمر مستحب،  إل"  نما هو 

في  لى زيادة حرف إال يؤدي وبالتالي فيجوز الخروج عنه بنحو طفيف بحيث 

يقول:  الكلمة   أي  ألف  إلى  فتحولت  الباء  فتحة  أشبع  لو  كما  "أكَبر" 

 . "أكبار" بدل "أكَبر"، ففي مثل هذه الحالة ال تصح

 (. تلفظه بها( من املأمومين ) من خلفه( في الجماعة ) ع اإلمامسم  وأن ي  )  -3

الوسطى إلى  ( اإلصبع ) وأن يرفع املصلي يديه إلى أذنيه حيث يرفع طرف)  -4

   .( األذن، أما اإلبهام فيكون منتصب موجه إلى املنحر

وإنما  تنبيه:   تكبيرته  اآلخرين  يسمع  أن  املصلي  على  يجب  التكبير  ال    إ يصح 
ً
خفاتا

 يدين. يسمع نفسه، وكذا يصح التكبير بال رفع يشترط أن لكن 

 بطلت صالته. وإذا  ) ،  ( على القياموهو ركن مع القدرة
ً
 أو سهوا

ً
فمن أخل به عمدا

 
ً
( أي:  وإال) ،  ( عليه ذلكوجبمعتمد على ش يء ) مستند و ( أي: غير  أمكنه القيام مستقال

  
ً
  إن لم يتمكن من القيام مستقال

ً
ه مثال

 
يتمكن  وجب أن يعتمد على ما  ) ملرض أو كبر سن



ويجوز االعتماد على  )   ( كأن يستند أو يتكئ على عصا أو على سند معين.معه من القيام

 الحائط مع القدرة
ً
 .  ( على القيام مستقال

  ولو قدر على القيام في بعض الصالة وجب أن يقوم بقدر مكنته) 
ً
( كما لو كان قادرا

ونصف سورة   اإلحرام  تكبيرة  أداء  بمقدار  القيام  القيام  على  عليه  يجب  فإنه  الفاتحة 

  
ً
(  وإال) ،  ويتم صالته  -أو بحسب ما يتمكن منه    -بذلك القدر ثم يجلس على كرس ي مثال

 ( الصالة  بعض  في  القيام  من  يتمكن  لم  إن   أي: 
ً
قاعدا يراعي    وحينئٍذ   ،( صلى  أن  عليه 

اقف على أن ال تصل جبهته إلى موضع  الركوع وهو قاعد بحيث يحني بدنه كما يحنيه الو

 .  سجوده

أي والقاعد)   ):   (  
ً
قاعدا يصلي  وجبمن  الركوع  إلى  القيام  من  تمكن  عليه  إذا   )

أي القدر  بذلك  فقط  : القيام  للركوع  ) وإال) ،  القيام  ذلك  من  يتمكن  لم  إن  أي:  ركع  ( 

  .
ً
 جالسا

 القعود  وإذا عجز عن
ً
قاعدا الصالة  أي:   )   ( 

ً
 على جنبه   :أي(  صلى مضطجعا

ً
  نائما

بدنه  بحيث   مقادم  ه  وصدره"يوج  القبلة  "وجهه  عجز) ،  باتجاه  الصالة  فإن  عن   )

 (  
ً
 مضطجعا

ً
مستلقيا ظهره  :أي(  صلى  على   

ً
املحتضر    نائما باطن    بحيث كهيئة  يكون 

القبلة باتجاه  ) واألخيران) ،  قدميه  املضطجع واملستلقي  أي: املصلي  يوميان لركوعهما ( 

اليد أو العين  للركوع والسجوديشيران  ( أي:  وسجودهما أو  :  بأعضائهما كالرأس 
ً
، فمثال

 
ً
تماما للركوع ويغمضهما  للنصف  أن يغمض عينيه  بعينه فيمكنه  أراد اإلشارة لهما  لو 

   .للسجود

 ( 
ً
دونها مستمرا ما  إلى  انتقل  الصالة  أثناء  في  في صالتهومن عجز عن حالة  أن    (  ال 

أو القاعد  ) ،  ( ويكمل صالتهفيقعد( عن القيام ) كالقائم يعجز)   يعيد صالته من جديد،

) يعجز القعود  عن  يعجز(  املضطجع  أو  ) يضطجع،  االضطجاع  عن  وكذا  (  فيستلقي، 

صلى  بالعكس من  أي:   ) 
 
وتمك  

ً
ولو  مستلقيا ويكمل صالته،  يضطجع  االضطجاع  من  ن 

 
 
من  تمك وهكذا  ن  بقية صالته،  في  قعد   إالقعود 

 
تمك من  ن  للركوع  ن  قام  فقط  القيام 

   أو للركوع،  
 
بعض صالته  تمك في  القيام  من  منها  ن  ى 

 
تبق ما  بقية صالته  قام  أو  وأكمل 

 
ً
 .قائما



الصالة  تنبيه:   عن  عجز  ودار  قائمن   
ً
الكرس ي ما أو  األرض  على  الجلوس  بين    األمر 

  
ً
 على الكرس ي أفضل. فالصالة جالسا

عليه)  يسجد  ما  يرفع  السجود  يقدر على  ال  :  ف(  ومن 
ً
تربة مثال يسجد على  كان  لو 

،  إليهايتمكن من إيصال جبهته  إلى مستوى  نه يقوم برفع موضعها عن األرض  إحسينية ف

 . ( للسجودأومأ ما يسجد عليه ) ( على السجود حتى مع رفع فإن لم يقدر) 

 : ( هماشيئان ( أي: القيام ) في هذا الفصل( أي: املستحب ) واملسنون ) 

1-  ( 
ً
قاعدا املصلي  يتربع  ) أن  يتربع   

ً
قاعدا يصلي  من  أي:  قراءته(  حال  (  في 

قدميه  ويجعل    مؤخرتهيقعد على  والتربع في الجلوس أمر معروف وهو أن  

 لهما، ) 
ً
   (.رجليه في حال ركوعهويثني تحت فخذيه مخالفا

) ويتورك)  -2 املصلي  تشهده(  حال  و   :أي(  في  األيسر  وركه  على  يثني  يجلس 

اليسرى رجليه     يمنى الرجله    وتكون األيمن    همن جانب  بحيث تخرج قدمه 

 . اليسرى  فوق 

واجبة بركنوهي  وليست  ) ويتعين) ،  (  القراءة  يجب  أي:  كل(  في  صالة  بالحمد   )

وفي )  ) ثنائية،  الركعتين  كل(  من  ) األوليين  صالة  وثالثية(  الثالثة  ،  ( رباعية  الركعة  وأما 

 فسيأتي ماذا يجب على املصلي أن يقرأ فيها. والرابعة من الصلوات الثالثية والرباعية 

قراءتها)  ) ويجب  الحمد  سورة  أي:  منهاأجمع (  جزء  ال  مع  )   ،(  الصالة  يصح  وال 

ولو بحرف واحد   التشديداإلخالل   حتى 
ً
بدل  منها عمدا بالتخفيف  "إياك"  يقول:  كأن   )

بالتشديد اك"  إعرابها) ،  "إي  مراعاة  وكذا  أي:  النحوية  حركات  ال(  اإلعرابية  والحاالت 

 . كلماتهافي   " وجزم  ،وجر  ،ونصب ،رفع "

 مالحظات: 



1-  
 
فال يجب أن يعيد القراءة من جديد، كما ال يجب    ي في القراءةإذا أخطأ املصل

أن   يجب  ال   :
ً
وأيضا كلها،  منها  كلمة  قراءة  في  أخطأ  التي  اآلية  قراءة  يعيد  أن 

أن   هو  فقط  الواجب  وإنما  املعنى،  في  اختالل  يحصل  ال  بنحو  القراءة  يعيد 

 يعيد تصحيح الخطأ وما بعده. 

التجويد -2 وأحكام  املد  من  ش يء  القراءة  في  يجب  واإلظهار    ال  واإلخفاء  ة 
 
كالغن

بالقراءة   االلتزام  هو  فقط  والواجب  ذلك،  ونحو  الحروف  مخارج  ومراعاة 

 بصورة توصل املعنى الصحيح للمستمع. 

القرآن   -3 في   
ً
نونا امليم  قراءة  يصح  قرأ  الكريم  ال 

 
ت أن  يصح  فال  "أنباء"،  في  كما 

 من امليم في القراء النون  إن خرج لفظ"أمباء". نعم، 
ً
 ة ال إشكال في ذلك. قريبا

تجب  ) ،  ( أي: من سورة الحمدآية منها)   ( أي: "بسم هللا الرحمن الرحيم"والبسملة) 

  وبالتالي فال يصح أن يبتدئ املصلي قراءته بآية: "الحمد هلل رب العاملين".   ،( قراءتها معها

املصلي ترجمة سورة الحمد بلغته بدل    يصح أن يقرأ ( أي: ال  وال يجزي املصلي ترجمتها) 

 .  نفسها الحمدسورة  ة قراء

املنقول )  الوجه  على  وآيها  كلماتها  ترتب  الكريمويجب  القرآن  في  يقرأه    (  الذي 

أعاد) ،  املسلمون   
ً
"الرحمن  فلو خالف عمدا آية  قرأ  أو  الرحمن"  "الرحيم  قال  لو  ( كما 

، فهنا يجب عليه أن يعيد القراءة على وجه  
ً
الرحيم" قبل "الحمد هلل رب العاملين" عمدا

القرآن في  املنقول  الوجه  على  السورة  وآيات  كلمات  ترتيب  معه  كان) .  يحصل  ( وإن 

 استأنف  خالف الترتيب في الكلمات أو اآليات ) 
ً
ما  ( أي: أعادها من جديد ) القراءةناسيا

املخالفة    ألن   ؛( بعد ذلكولو ذكر( وال ش يء عليه حتى ) لم يركع، وإن ركع مض ى في صالته

 
ً
   صدرت نسيانا

ً
التدارك   وسهوا  رجوعه لتصحيح القراءة يؤدي    وفات موضع 

 
باعتبار أن

 . كما عرفنازيادة الركن موجب لبطالن الصالة هو الركوع، و في الصالة و ركن لى زيادة إ

، فإن ضاق  التعليميجب عليه  ( أي: ال يحسن قراءة سورة الحمد ) ومن ال يحسنها) 

  ( كما لو كان يحسن منها آيتين قرأ ما تيسر منهاأداء الصالة بعده ) و ( عن التعلم  الوقت

) فقط   قراءتهما،  عليه  ) أوفيجب  قرأ  مرات (  عشرة  أنه  بسملتها  بمعنى:  الحال    -(  في 

ر بين أن يقرأ ما يحسن من -املذكور  (  وإن تعذر) ، أو يقرأ بسملتها عشرة مرات  الحمد  مخي 

  
ً
( أي: من غير  قرأ ما تيسر من غيرها)   -والوقت ضيق بحسب الفرض    -عليه ذلك أيضا



له وكبره بقدر القراءةأو سب  ) ،  بقدر الحمد  سورة الحمد
 
( أي: يقول  ح هللا وحمد هللا وهل

ثالث مرات حتى تكون بقدر  "سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر" يكررها  

 
ً
تقريبا الحمد  له من غير  ،  سورة  ر  تيس  يقرأ ما  بين أن  ر  في ذلك أي مخي  ر  : هو مخي 

ً
وأيضا

الحمد سورة  بقدر  األربع  التسبيحات  تكرار  أو  الحمد  الحالين  سورة  كال  يج)   ،في  ب  ثم 

 . ن يستمر على هذه الطريقة في القراءةأ( بعد ذلك ال  عليه التعلم

بالقراءة)  لسانه  يحرك  القراءة  واألخرس  بقصد  لسانه  يحرك  أي:  يكون  (  بحيث 

 عن القراءة 
ً
 .  ( أي: يستحضرها في قلبهويعقد بها قلبه) التحريك بدال

كل)  في  ) واملصلي  ركعة  ورابعة(  الصلوات  ثالثة  من   ) ( والرباعية    أيقر الثالثية 

( عليه قراءة الحمد  اإلمام واملأموم واملنفرد، فإن تعذر) ، يستوي في ذلك  ( وحدهاالحمد

تعذر)  فإن  مرات،  عشرة  البسملة  ) يقرأ  ذلك  عليه  ثالث  (  حسب  (  األربع  بالتسبيحات 

 . مرات

افل ) ( دون  وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في األوليين واجب في الفرائض )  مع النو

للمختار التعليم  وإمكان  الوقت  بعد  سعة  السورة  لوجوب  ثالثة  شروط  هنا  فها   ،)

 ، والشروط هي: الحمد

  :
ً
قراءة أوال  

 
إن بحيث  قليل  وقت  الشمس  لشروق  بقي  لو   :

ً
فمثال الوقت،  سعة 

إلى وقوع جزء من صالة الصبح خارج الوقت، ففي مثل هذه   السورة بعد الحمد يؤدي 

 يكتفي بقراءة الحمد وال يجب قراءة سورة بعدها. الحالة 

  :
ً
فإذا  ثانيا  ،

ً
مثال ورقة  في  مكتوبة  بقراءتها  أو  السورة  بحفظ  سواء  التعلم،  إمكان 

 أمكن له ذلك وجب عليه قراءة السورة بعد الحمد، وإال فال. 

  :
ً
يصلي  ثالثا ملن  الحمد  بعد  السورة  قراءة  يجب  فال  وعدم االضطرار،  في  االختيار 

.  حال
ً
 االضطرار كالخوف مثال

 مالحظات: 



ن  البسملة مرتبطة بالسورة ولكل سورة بسملتها، فيجب أن يحدد   -1 السورة  ويعي 

الحمد   بعد  قراءتها  يريد  يقرأ بسملتهاالتي  بالبسملة    ثم  ينطق  أن  يختار ال    ثم 

 .السورة التي يريد قراءتها

 على قراءة -2
ً
  التوحيد  ك   -معينة  سورة  لو كان معتادا

ً
بعد الحمد، واتفق أن    -مثال

 أو غفلة وانتبه في أثنائها،  
ً
 ال يصح  قرأها بدون تعيين البسملة لها سهوا

ً
فأيضا

للسورةو  البسملة  تعيين  من  قراءتها  البد  بقراءة  وبالتالي  ،  قبل  بدأ  إن  فهو 

 البسملة البد أن يكون على علم ومعرفة بالسورة التي يريد قراءتها.

  -إلى أخرى   يجوز العدول من سورة -3
ً
 وإن قرأ بعضها.  -اختيارا

 يجوز أن يقرأ آيات ال  -4
ً
 عن السورة. من سور طويلة مثال

ً
 عوضا

افل  -5  مستحب. أمر قراءة السورة بعد الحمد في النو

 من سورة من حيث   -6
ً
لو أنه في الركعة الثالثة والرابعة أضاف بعد الحمد شيئا

التفت ثم  إكمال    ، ال يعلم  السورة بل يمكنه أن يقطعها ويركع،  ال يجب عليه 

 . ولكن إن كانت سورة التوحيد فاألفضل أن يتمها ويركع 

قد  )  ) مولو  قراءة  الحمد(  الحمدالسورة على  قرأ  ثم  قرأ سورة اإلخالص  لو    ،( كما 

( أو غيرهاأعاد قراءة سورة اإلخالص بحسب املثال )   :( أيأعادهاففي مثل هذه الحالة ) 

 (  
ً
مثال القدر  سورة  يقرأ  الحمدكأن   بعد 

ً
شرعا املطلوب  الترتيب  ليحصل  سورة  (  وأما   ،

  الحمد فال يعيد قراءتها.

الفرائض )  في  يقرأ  أن  يجوز  ) وال  الواجبة  الصلوات  أي:  العزائم(   من سور 
ً
(  شيئا

سور:   أربع  وهي  واجب  سجود  تتضمن  والنجم،  التي  لت،  فص  وحم  السجدة،  "ألم 

   .والعلق"

 مالحظات: 

1-  
 
 ي وقرأ سورة من سور العزائم ال تبطل صالته لكنه يؤثم.لو خالف املصل

و في مكان ال يستطيع  أ من سمع آية السجدة الواجبة وهو في الصالة الواجبة   -2

 السجود فيه، يسجد بعد الفراغ من  
 
 نه من السجود. الصالة وبعد تمك

.
ً
   أما قراءتها أو االستماع لها في صالة النافلة فسيأتي الحكم الحقا



) وال)  يقرأ  أن   
ً
أيضا يجوز  بقراءته(  الوقت  يفوت  بقي  ما  لو   :

ً
فمثال انقضاء    على ( 

غيرها  و  أل عمران  آو  أن يقرأ بعد الحمد سورة البقرة  أربع ساعة فال يجوز    الصالة  وقت

أالتي تستغرق  الطوال  السور  من   إلى وقوع  كثر من ربع ساعة؛ أل قراءتها  ن قراءتها يؤدي 

 .  الوقتجزء من الصالة خارج  

ال يجوز أن يقرن بين أكثر  ( بعد الحمد، و بين سورتين( أي: يجمع ) ويجوز أن يقرن ) 

 من سورتين. 

في ويجب  )  بالحمد والسورة  ) الجهر  أي:  املغرب والعشاء  أولى الصبح، وفي  ( صالة   )

والعشاء املغرب  من  والثانية  األولى  املغرب،  ) .  الركعة  وثالثة  الظهرين،  في  واالخفات 

 من العشاء.  ( أي: الركعة الثالثة والرابعة ) خريينواأل 

أن يسمعه الجهر  أقل  ) و السمع إذا  ( الشخص  إذا    ( استمع القريب الصحيح  أي: 

سماعه من  يتمكن  فإنه  للمصلي  االستماع  كان  ) ،  أراد  إن  نفسه  يسمع  أن  واالخفات 

السليم   ( يسمع  السمع  ذو  يفعله  ما  مثل  يفعل  أن  فيكفي  يسمع  يكن  لم  هذا  وإن   ،

الرجال إلى  جهر) .  بالنسبة  النساء  على  الجهر  (  وليس  عليهن  يجب  ال  الصلوات  أي:  في 

  .كلها

 :  عدة أمور  - أي: القراءة  -( في هذا القسم( أي: املستحب ) واملسنون ) 

  (.الجهر بالبسملة في موضع االخفات في أول الحمد، وأول السورة)  -1

   وصوت حسن مسترسل. ل( أي: يقرأ بتمه  وترتيل القراءة)  -2

مواضعه)  -3 على  فيقرأ  والوقف  املعروفة،   )-    
ً
رب    -مثال هلل  "الحمد  آية 

كلمة   يقرأ  ثم  ويقف  منها  كلمة  يقرأ  وال  ويقف،  واحد  بنفس  العاملين" 

 ال يوصل آية بآية أخرى.
ً
   أخرى، وهكذا. وأيضا

افل)  -4  .  (، فهو أمر مستحب وليس بواجبوقراءة سورة بعد الحمد في النو

"القدر" و    بالسور القصار ك ( بعد الحمد ) وأن يقرأ في الظهرين واملغرب)  -5

الصبح   وفي  وما شاكلهما،  "الطارق"  و  األعلى"  بـ"  العشاء  وفي  "الجحد"، 

  (.بـ"املدثر" و "املزمل" وما ماثلهما 

  (.االثنين والخميس بـ "هل أتى"( أي: صالة صبح ) في غداة( يقرأ ) و)  -6



) و)  -7 يقرأ  بـ(  الجمعة  ليلة  والعشاء  املغرب  "األعلى"  في  و  وفي  "الجمعة"   ،

) صبحها الجمعة  صبح  أي:  ) بها(  الجمعة  بسورة  أي:  هللا    وبـ (  هو  "قل 

   (."املنافقين" ـوب ( أي: بسورة الجمعة ) وفي الظهرين بها أحد"، 

) و)  -8 يقرأ  ويسر  (  القصار  بالسور  النهار  افل  نو يخفتبها  في  أي:  وفي  ) ،  ( 

يخفف الوقت  ضيق  ومع  بها،  ويجهر  بالطوال  السور،  الليل  قراءة  في   )

الركوع  قراءة  فبدل   أذكار  في  يخفف  وكذلك  القصار،  يقرأ  الطوال 

 والسجود والدعاء. 

،  ( املواضع السبعة)   في ( الركعة األولى  وأن يقرأ "قل يا أيها الكافرون" في )  -9

الثانية   الركعة  "التوحيد"يقرأ  وفي  هي:  ،  سورة  السبعة  أول  واملواضع 

نافلة   وأول  الظهر،  نافلنافلة  وأول  الفجر،    ةاملغرب،  نافلة  وأول  الليل، 

يصليها   التي  الست  الركعات  "أي  اإلحرام  الصبح، وأول ستة  وأول صالة 

 قبل اإلحرام"، وأول ركعتي الطواف. 
ً
( في هذه املواضع  ولو بدأ)   استحبابا

"التوحيد")  في بسورة  والكافرون  األولى  الركعة  في  التوحيد  قرأ  أي:   )

 .  ( ازجالركعة الثانية ) 

ثالثين  ( أي: في كل من الركعة األولى والثانية ) ويقرأ في أوليي صالة الليل)  -10

 .  ( مرة "قل هو هللا أحد"، وفي البواقي بطوال السور 

( املفرط فيكون أشبه  ع اإلمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلوسم  وي  )  -11

) كذا) ،  بالصياح يسمعه  األوسط  الشهادتين(  التشهد  في  واألخير  ( 

 ( 
ً
 . ( استحبابا

) و)  -12 يستحب   
ً
أيضا سألها(  رحمة  بآية  املصلي  مر  "اللهم  إذا  يقول:  كأن   )

وفقني    ارحمني أو  اهدني  الجنة  أو  ارزقني  ذلكأو  آية  ونحو  قرأ  إذا  فيها  " 

ذلك من  منها) ،  ش يء  استعاذ  نقمة  آية  يقول أو  كأن  من   :(  باهلل  "أعوذ 

" إذا قرأ  ونحو ذلك  الخسران أو الضالل العذاب أو  النار أو  غضب هللا أو  

   .ش يء من هذا في آية

  :(وها هنا مسائل سبع) 

 لإلمام واملأموم واملنفرداألولى: ال يجوز قول آمين آخر الحمد)  •
ً
 أو جهرا

ً
ا  .( سر 



سواء في قراءة الحمد  (  شرط في صحتها  في القراءة ( أي: التتابع ) الثانية: املواالة)  •

التي   السورة  غيرها) ،  بعدهاأو  من  خاللها  في  قرأ  باملواالة فلو  أخلَّ  بحيث  قرأ    (  لو  كما 

للحمد   عاد  ثم  غيرها  آيات من  قرأ عدة  ثم  نستعين"  وإياك  نعبد  "إياك  آية  إلى  الحمد 

د  ( من جديد، وبحسب املثال: يعيأستأنف القراءة) ألجل إتمامها، ففي مثل هذه الحالة  

البداية من  الحمد  وسكت) ،  قراءة  القراءة  قطع  نوى  لو    (  وكذا 
ً
يستأنف  فعال  

ً
فأيضا

جديد من  ولم  ) .  القراءة  القطع  نوى  أو  القطع،  بنية  ال  القراءة  خالل  في  سكت  لو  أما 

 بل استمر في القراءة ) يقطع 
ً
 .عليه( وال ش يء  مض ى في صالته( فعال

أثناء  مالحظة:   املصلي  يدعو  أن  يجوز  يجوز  وكذا  باملواالة،  ذلك  يضر  وال  القراءة 

 الدعاء في مواضع أخرى في الصالة غير موضع القنوت. 

فال  )  • "إليالف"  و  "الفيل"  وكذا  واحدة،  سورة  نشرح"  "ألم  و  "الضحى"  الثالثة: 

يفتقر وال  ركعة،  كل  في  من صاحبتها  إحديهما  إفراد  ) يجوز  يحتاج  ال  أي:  البسملة  (  إلى 

 . ألنهما سورة واحدة كما عرفنا(؛ بينهما

  الرابعة: إن خافت في موضع الجهر)  •
ً
( كما لو أخفت في قراءة صالة الصبح مثال

( أي: جهر في موضع االخفات كما لو جهر في الركعتين األوليين من صالة الظهر  أو عكس) 

 (
ً
 لم يعدمثال

ً
 أو ناسيا

ً
 . ( القراءة وصالته صحيحةجاهال

 عن الحمد إذا تعذر عليه قراالخامسة: يجزيه  )  •
ً
بسملتها عشر  قراءة  تها  ءعوضا

اثنتا عشرة تسبيحة صورتها:    ، مرات إله إال هللا، وهللا  "أو  سبحان هللا، والحمد هللا، وال 

  " أكبر
ً
 . أي: يكرر التسبيحات األربع ثالث مرات  ( ثالثا

من)  • سورة  قرأ  من  ) السادسة:  سور  يسجد  (  أن  يجب  افل  النو في  في  العزائم 

وكذا  )   السجود في وسط السورة يسجد بمجرد قراءتها،  ت آية فلو كان  ،( موضع السجود

 يجب عليه السجودأثناء صالته  (  إن قرأ غيره وهو يستمع 
ً
ثم  ) ،  بمجرد االستماع  فأيضا

وإن  ) .  ( ويتم صالتهويركع ( أي: يكمل القراءة لصالة النافلة ) ينهض ويقرأ ما تخلف منها

في   السجود  السورة  (  آخرهاكان  آخر  في  العلقأي:  في سورة     ،كما 
ً
السجود    فأيضا يجب 

يستحب  لكن ) للنافلة ويتم صالته،  ثم يقوم ويركع  ة آية السجدة أو استمع لها  عند قراء



أي: ليكون ركوعه    ( ليركع عن قراءة) بعد قيامه من السجود  ( مرة ثانية  له قراءة الحمد

 .عن قراءة قبله ال أن يركع بال قراءة

 ملا يراه  من القرآن( أي: سورة الناس وسورة الفلق ) السابعة: املعوذتان)  •
ً
( خالفا

عليهما   الحسنين  لتعويذ  نزلتا  أنهما  مسعود  ابن  عن  رووا  الذين  العامة  أبناء  بعض 

  الوواضح أنه ال منافاة بين  ،  السالم
ً
ويجوز أن يقرأ بهما في ) تعويذ بهما وبين كونهما قرآنا

   . ( أي: الصالة الواجبة واملستحبةونفلهاالصالة فرضها 

( أي: كسوف الشمس وخسوف القمر  وهو واجب في كل ركعة مرة إال في الكسوف

ذلكواآليات)  ونحو  الحمراء  والرياح  كالزالزل  السماوية  املخوفات  بقية  وهي  وسيأتي  ،  ( 

 بيان صالة اآليات وعدد الركوعات فيها. 

 على تفصيل  الركوع ) ( أي:  وهو) 
ً
 وسهوا

ً
ركن في الصالة، وتبطل باإلخالل به عمدا

.سيأتي
ً
 ( الحقا

 : (، هي خمسة أشياء( أي: الركوع ) والواجب فيه) 

في  )  يداه  كانت  وإن  ركبتيه،  على  يديه  وضع  يمكن  ما  بقدر  فيه  ينحني  أن  األول: 

تبلغ  بحد  ) الطول  إلى  تصل  أي:  كما  (  انحنى  انحناء  غير  من  مستوي  ركبتيه  ينحني 

 الخلقة
ً
طبيعيا يديه  طول  كان  من  أي:  بما  ) .  (  أتى  لعارض  االنحناء  من  يتمكن  لم  وإذا 

 إال وسعهايتمكن منه
ً
 هللا سبحانه ال يكلف نفسا

 
( عن االنحناء عجزفإن  ) ،  (؛ باعتبار أن

 اقتصر على اإليماء) 
ً
كالراكع  ولو كان  برأسه أو يده أو عينيه. ) للركوع  ( أي: اإلشارة  أصال

أي:  خلقة والدته  (  منذ  الظهر  ومحني  محدودب  لعارض) كان  السن  أو  كبر  أو  كاملرض   )

 ( أي: انحناء قليل ) لركوعه يسير انحناء  وجب أن يزيد ) 
ً
الركوع  انحناء  بين  (  ليكون فارقا

  وبين االنحناء
ً
 .الذي هو عليه أساسا

   الركوع بل أمر هو مستحب.مالحظة: ال يجب أن يضع املصلي يديه على ركبتيه عند 



فيه)  الطمأنينة  ) الثاني:  الركوع  في  أي:  القدرة(  مع  الذكر  واجب  يؤدي  ما  (  بقدر 

الذكر   يكمل  ما  بمقدار  الهيئة  تلك  على   
ً
مستقرا  

ً
منحنيا ظهره  بقي  ي  أن  يجب  بمعنى: 

الركوع في  ذلك  الواجب  على  القدرة  يتمكن) ،  عند  ال   
ً
مريضا كان  من  ولو  الطمأنينة  ( 

(  منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع( الطمأنينة ) سقطتواالستقرار بالنحو املذكور ) 

 أفكما  
 
تعذ لو  الركوع  نه  عنه  يسقط  الركوع  عليه  اإليماءر  إلى  تقدم   ليهإ   وينتقل  ،  كما 

 
 
 . عنه تر عليه الطمأنينة في الركوع سقط فكذلك لو تعذ

املكلف على    يركع 
ً
أحيانا عجل ويفقد االستقرار بحيث يقف قبل أن يكمل  تنبيه: 

إن فعله عن غفلة فركوعه   الفعل غير جائز لكن  الركوع، ومثل هذا  في  الواجب  الذكر 

 صحيح وال يعيده وال يعيد صالته.

منه)  الرأس  رفع  الركوعالثالث:  من  أي:  قبل  ) ،  (  السجود  إلى  يهوي  أن  يجوز  فال 

 الركوع و رفع رأسه من  ( أي:  انتصابه منه
ً
اقفا ( كاملرض الذي  إال مع العذر) ،  استوائه و

 
ً
ولو  ) ،  فيمكنه أن يهوي للسجود بال أن يرفع رأسه من الركوع  يمنعه من االنتصاب مثال

) افتقر ) في انتصابه ( أي: احتاج  أي: يستند عليه لينتصب  (  إلى ما يعتمده( من الركوع 

 .عليه   واالعتمادتحصيله ( وجبكالعصا أو الحائط ونحو ذلك ) 

 ( 
ً
 ويسكن ولو يسيرا

ً
( ثم يهوي  الرابع: الطمأنينة في االنتصاب، وهو أن يعتدل قائما

 . إلى السجود

التسبيح  )  الركوعفيهالخامس:  في  أي:   )  ، ( 
ً
تكبيرا كان  ولو  الذكر  أيويكفي  :  قول   ( 

أكبر"  )   ، "هللا 
ً
تهليال أي أو  إال هللا":  قول   (  إله  ) "ال   ، 

ً
أيأو حمدا ) "الحمد هلل":  قول   (  أو  ، 

 هلل
ً
أقل ما يجزي ) .  "الشكر هلل : "قول ( أي  شكرا ) و الذكر  للمختار تسبيحة واحدة  ( من 

العظيم وبحمده"تامة، وهي:   أو يقول:  "سبحان ربي  العلي،  أو  و  "سبحان هللا"،   ،
ً
(  ثالثا

  أي: االضطرار    -(  في الضرورةأقل ما يجزيه ) 
ً
أي  (  واحدة صغرى تسبيحة )   -كالخوف مثال

 ." مرة واحدةسبحان هللا" قول: ي

للركوع)  التكبير  أكبر"  :يقول   :أي  ( ويجب  للركوع  "هللا  يهوي  أن  يشترط  قبل  وال   .

. كما ال يشترط أن يكون التكبير حال القيام وإنما يصح  
ً
الجهر به، بل يصح ولو إخفاتا



الهوي  في    أثناء  ر 
 
وتذك الركوع  قبل  التكبير  نس ي  ولو  الذكر.  قبل  الركوع  أثناء  أو  للركوع 

 أثناء الركوع كبر  وهو راكع وال ش يء عليه. وكذا الحكم بالنسبة للسجود. 

 : عدة أمور  - الركوع  :أي  -( في هذا القسم( أي: املستحب ) واملسنون ) 

 أن يكب  )  -1
ً
ر  ر للركوع قائما ( أي يقول: "هللا أكبر" وهو قائم منتصب ال أن يكب 

 بأذنيه، ويرسلهماوهو آخذ بالهوي للركوع ) 
ً
 يديه بالتكبير محاذيا

ً
( رافعا

   ( بعد ذلك.ثم يركع بحذاء أذنيه ) أن كانتا مرفوعتين أي: ينزلهما بعد  

مفرجات )  -2 ركبتيه  على  يديه  يضع  عذر    وأن  بأحديهما  كان  ولو  األصابع. 

  . على الركبة بالخصوص دون اليد التي فيها عذر ( وضع األخرى 

تان وغير  ممدودفي حال الركوع    هبحيث تكون رجال   ( ويرد ركبتيه إلى خلفه)  -3

   محنيتين.

 وغير مقوس ( ي ظهرهويسو  )  -4
ً
   .بحيث يكون مستقيما

 لظهره)  -5
ً
 (.ويمد عنقه موازيا

أمام  )  -6 يدعو  هللا  باملأثور    ( التسبيحوأن  خلفاء  "أك عن  يقول:  لك  ن  رب 

توكلت وأنت ربي، خشع لك سمعي    ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك

ودمي ولحمي  وبشري  وشعري  أقلته    وبصري  وما  وعظامي  وعصبي  ومخي 

سبحان ربي  ثم يقول: " ،  "مستحسر  ير مستنكف وال مستكبر وال غقدماي،  

   . "العظيم وبحمده

 أو  : "سبحان ربي العظيم وبحمده" ) ل قو ي ( أي  حوأن يسب  )  -7
ً
 أو خمسا

ً
ثالثا

 فما زاد
ً
   (.سبعا

اإلمام)  -8 يرفع  ) وأن  الجماعة  إمام  فيه(  بالذكر  ع    ( صوته  سم 
ي  بحيث 

   . املأمومين ال أن يبلغ الصياح

   (."سمع هللا ملن حمده" ) : ( من الركوعوأن يقول بعد انتصابه)  -9

بعده)  -10 الركوع    ( ويدعو  بعد  باملأثور  أي:  منتصب  هللا  وهو  خلفاء  عن 

"  كاملروي السالم:  عليه  الباقر  اإلمام  ملن حمده  ...  عن  قل: سمع هللا  ثم 

قائم   منتصب  والكبرياء "وأنت  الجبروت  أهل  العاملين  رب  هلل  الحمد 



وتخر   بالتكبير  يديك  ترفع  ثم  بها صوتك  تجهر  العاملين"  رب  والعظمة هلل 

 
ً
 .(1)" ساجدا

   .بارزتين  تكون يداهبل  ،( ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه) 

الصالة في   ]
ً
]معا ركن  وهما  سجدتان،  ركعة  كل  في  واجب  مجموع  وهو  أي:   )

الركن هو  ) تبطل) ،  السجدتين  الصالة  وال  (   ،
ً
وسهوا  

ً
عمدا ركعة  كل  من  بهما  باإلخالل 

 
ً
  السجدة الواحدة(؛ ألن تبطل باإلخالل بواحدة سهوا

ً
 .ليست ركنا

 وواجبات السجود ستة: ) 

الجبهة السجود على سبعة أعضاء:  بين قصاص  األول:  الذي يكون  ( وهي املوضع 

 ) ، الشعر والحاجبين
 
 . ( وليس بقية أصابع القدمينان، والركبتان وإبهاما الرجلينوالكف

املصلي  تنبيه:    
 
لف واللحاف ك   -غطاء  ب  قدميه لو  شابه    البطانية  وأثناء    -وما 

سجوده  بصحة  بهاما قدميه على األرض من وراء الغطاء، فال يضر ذلك  إالسجود وضع  

 وصالته صحيحة. 

( أي:  الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة) 

 .( وال يصح سجوده وبالتالي صالتهلم يجزدورها ) 

  الثالث: أن ينحني للسجود حتى  ) 
ً
يساوي موضع الجبهة موقفه، إال أن يكون علوا

 بمقدار لبنة
ً
 )   15  يساوي ارتفاعها(  يسيرا

ً
فإن عرض ما يمنع  ) .  ( من ذلكال أزيدسنتمترا

(  اقتصر على ما يتمكن منهالتساوي بين موضع جبهته وموقفه ) يمنع عن  ( أي:  عن ذلك

: لو اضطر إلى الصالة في مكان موضع السجود فيه أعلى من موقف املصلي بمقدار  
ً
فمثال

إلى رفع ما ( أي: احتاج ) وإن افتقر)   .اقتصر على ذلك وصح سجوده وصالته  سم"  25"
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عليه ) يسجد   
ً
مثال السن  كبر  أو  املرض  بسبب  رفعه وجب(  من    (  يتمكن  الذي  الحد  إلى 

عليه جبهته  ووضع  له  أومأ)   ،االنحناء  كله  ذلك  عن  عجز  ) وإن  للسجود  أي:  إيماء(   )

 . باإلشارة إليه برأسه أو يده أو طرف عينيه

األفقيتنبيه:   التوازي  يشترط  السجود  ال  مواضع  يكون  بين  أن   
ً
اختيارا ويجوز   ،

ومع   السجود،  مواضع  بقية  من  لبنة  بمقدار   
ً
يسيرا أعلى  أو  أخفض  الجبهة  موضع 

 االنخفاض واالرتفاع الكثير. االضطرار يجوز 

فيه)  الذكر  ) الرابع:  السجود  أي:  بدل(  ولكن  الركوع،  في  قلناه  في  كما  يقول  أن   )

) الذكر والعلي :  ) العظيم  يقول:  واألعلى (  يقول:  األعظم  أي  األعلى "(  ربي  أو    -  سبحان 

 . "وبحمده -األعظم 

واجبة)  الطمأنينة  سجوده  (  الخامس:  في  ويسكن  يستقر  يؤدي  بحيث  ما  بمقدار 

، وحينئٍذ    ( عن الطمأنينة في السجودإال مع الضرورة املانعةواجب الذكر ) 
ً
كاملرض مثال

 . يجب عليه الذكر فقط بحسب املمكن بالنسبة له

رفع  )  يعتدلالسادس:  حتى  األولى  السجدة  من  ) الرأس  جلوسه  في   ) 
ً
أي:  مطمئنا  )

ولو   ويستقر   يسكن 
ً
التكبير) ،  يسيرا ) ويجب  أكبر"  "هللا  قول  أي:  فيه(  في  لألخذ  أي:   )

 (  ( والرفع منهالسجود 
 
أن يتضح  بهذا  أربع   .  بالسجود  املرتبطة  الواجبة  التكبيرات    عدد 

   تكبيرات: 

 . لألخذ في السجدة األولى األولى: التكبير  -

 رفع رأسه من السجدة األولى. بعد الثانية: التكبير  -

 السجدة الثانية.  لألخذ في الثالثة: التكبير   -

 رفع رأسه منها.بعد الرابعة: التكبير  -

القيام   يكون حال  أن  األولى  للسجدة  التكبير  في  يشترط  بعد االنتصاب    -تنبيه: ال 

للسجود   يهوي  أن  الركوع  وقبل  أو    -من  السجود  إلى  الهوي  أثناء  ر  يكب  أن  يمكنه  وإنما 

 كما تقدم في التكبير للركوع.   أثناء السجود قبل الذكر،



 :  عدة أمور  - في السجود : أي  -( ويستحب فيه) 

يكب  )  -1  أن 
ً
قائما للسجود  ) ر  الركوع  بعد  وأطراف  (  وجهه،  أمام  يديه   

ً
رافعا

 . ( أصابعه قرب أذنيه، واإلبهام منتصب إلى منحره وهي صالة املالئكة

األرض)  -2 إلى  بيديه   
ً
سابقا للسجود  يهوي  األرض    : أي(  ثم  على  يديه  يضع 

   قبل ركبتيه. 

أخفض)  -3 أو  ملوقفه   
ً
مساويا سجوده  موضع  يكون  ال    ( وأن  بحيث  بقليل 

   . يتجاوز مقدار اللبنة، وإال لم يجز في حال االختيار كما تقدم

 ( أي: يلصقه باألرض ويجعله كبقية املساجد السبعة. وأن يرغم بأنفه)  -4

الواجب  املصلي  (  ويدعو)  -5 الذكر  خلفاء هللاقبل  عن  مأثور  هو  كأن بما   ،

" وأنت  يقول:  توكلت  آمنت ولك أسلمت وعليك  وبك  اللهم لك سجدت 

ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد هلل رب العاملين  

عن اإلمام الصادق عليه السالم    " وهو املروي تبارك هللا أحسن الخالقين

 ، ثم يقول بعد ذلك: "سبحان ربي األعلى وبحمد". (1) في تعليمه للحلبي 

على  )  -6 الواحدةويزيد  ) التسبيحة  الواجب  الذكر  أي:  تيسر(  كأن  ما  له   )

سر له. ، يكرر التسبيحة ثالث أو خمس أو سبع مرات  أو ما تي 

"اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع  ( كأن يقول:  ويدعو بين السجدتين)  -7

العاملين"  تبارك هللا رب  فقير،  إلي من خير  أنزلت  ملا  إني  الدعاء    عني  وهو 

مه ا
 
   إلمام الصادق عليه السالم للحلبيالذي عل

ً
 . أيضا

8-  ( 
ً
  ( أي: يجلس على وركه األيسر، وقد تقدم بيانه.وأن يقعد متوركا

9-  ( 
ً
مطمئنا الثانية  السجدة  عقيب  يجلس  اعتداله  وأن  بعد  يقوم  ال  أي:   )

   من السجدة الثانية مباشرة.

كأن   هللابما هو مأثور عن خلفاء بعد السجدة الثانية ( ويدعو عند القيام)  -10

عليه   الصادق  عن  روي  كما  أقعد"  و أقوم  وقوته  هللا  "بحول  يقول: 
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يديه ) ،  (1) السالم   على  ) ويعتمد  قيامه  عند  ركبتيه(  برفع   
ً
عن  سابقا  )

 .  األرض قبل يديه

السجدتين)  بين  االقعاء  هو  ويكره:  واإلقعاء:  على  (  يجلس  ا  هويلصق  مؤخرتهأن 

أمامه   ركبتاه مقابل وجهه وساقاه وفخذاه  بحيث    مثنيتينباألرض ويجمع رجليه  تكون 

 . الكلب بعض األحيان  وهي جلسة شبيهة بجلسةمنتصبين، 

 مسائل ثالث:) 

البثور التي تظهر  ( أي:  لمَ األولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على األرض كالدُّ  •

 فيه ويكون في داخلها القيح
ً
ث انتفاخا حد 

 
( أي: لم  يستغرق الجبهةإذا لم  )   على الجلد وت

 ( كلها  تعذريستوعبها  فإن  األرض،  على  جبهته  من  السليم  ليقع  حفيرة  عليه  يحتفر   )

الدُّ  ( أي: طرف  سجد على أحد الجبينين) كلها  مل استوعب جبهته  السجود كما لو كان 

 
ً
   و أجبهته يمينا

ً
سجد على  ( من السجود على أحد الجبينين ) فإن كان هناك مانع ) ،  شماال

 . ين املعبر عنه بـ "الحنك" يوهو مجمع اللح  ( ذقنه

أربع منها واجبة وهي: في سورة  ) ،  ( سجدةالثانية: سجدات القرآن خمس عشرة)  •

وإحدى عشرة  ) ،  ( وهي سور العزائم"ألم" و "حم السجدة" و "النجم" و "أقرأ باسم ربك"

) مسنونة مستحبة  أي:  و  (  إسرائيل"  "بني  و  "النحل"  و  "الرعد"  و  "األعراف"  في  وهي: 

 "مريم" و "الحج" في موضعين، و "الفرقان" و "النمل" و "ص" و "إذا السماء انشقت".  

في  واجب  ) والسجود  واملستمع ( سور  للقارئ  األربع  للقراءة  العزائم  يصغي  الذي   )

وفي البواقي يستحب على كل  ) ،  ( الذي يصله الكالم بدون إصغاء منهويستحب للسامع ) 

 حال
ً
 أ  ( سواء كان قارئا

ً
 أو سامعا

ً
 .  و مستمعا

تكبير وال تشهد وال  ( سواء كانت واجبة أو مستحبة ) وليس في ش يء من السجدات) 

بعد فيما  بها  أتى  نسيها  ولو  القبلة،  استقبال  وال  الطهارة،  فيها  يشترط  وال  ملا  (  تسليم، 

 ي
 
 . ر ولو بعد زمن طويل تذك
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وعقيب  )  • النقم،  ودفع  النعم،  تجدد  عند  مستحبتان  الشكر  سجدتا  الثالثة: 

 . ( وهو وضع الجبينين والخدين على األرضالصلوات، ويستحب بينهما التعفير

كل في  واجب  ) وهو  وفي ( صالة  مرة،  ) ثنائية  الصلوات  مرتين(  والرباعية  (  الثالثية 

ولو أخل بهما أو بأحدهما ) .  يعقبه التسليمالذي  خير  األ تشهد  الو   ، وسطاأل تشهد  وهما: ال

صالته بطلت   
ً
 أ(،  عامدا

ً
نسيانا به  االخالل  في صورة     ما 

ً
حكمه أفسي  وسهوا بيان  في    تي 

اقع في الصالة"  .  أحكام "الخلل الو

  ( هي؛خمسة أشياءأي: التشهدان األوسط واألخير ) (  والواجب في كل واحد منهما) 

التشهد،  ) األول:  الواجب   بقدر  ) والجلوس  والثالث:  الثاني  الواجب  و(  (  الشهادتان، 

( وصورتهما.  صلى هللا عليه وآلهالصالة على النبي وعلى آله  الواجب الرابع والخامس: ) 

الشهادتين   " ) :  أي: صورة 
ً
أن محمدا له، وأشهد  إال هللا وحده ال شريك  إله  أن ال  أشهد 

ورسوله ويقول:  "عبده  وآله  النبي  على  بالصالة  يأتي  ثم  وآل  " ،  محمد  على  صل  اللهم 

 .  "محمد

التشهد يحسن  لم  العربية  ومن  غير  األم  لغته  كانت  لو  كما   )  
ً
عليه  ) مثال وجب 

يجب عليه ثم  الوقت،  مع ضيق  منه  يحسن  بما  ) اإلتيان  ذلك  بعد  ما ال يحسن  (  تعلم 

 منه.

   : أمران - مستحبات التشهدأي:  -( ومسنون هذا القسم

رجليه  ) األول:   ويخرج  األيسر،  وركه  على  يجلس  أن  وصفته:   ،
ً
متوركا يجلس  أن 

، فيجعل ظاهر قدمه األيسر إلى األرض، وظاهر قدمه األيمن إلى باطن األيسر
ً
   (.جميعا

ودعاء) الثاني:   تحميد  من  الواجب  على  زاد  ما  يقول  تشهده    ( وأن  في  يقول  كأن 

إله إال هللا وحده ال    بسماألوسط: " هللا وباهلل والحمد هلل وخير األسماء هلل أشهد أن ال 

   شريك له 
ً
   وأشهد أن محمدا

ً
   عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا

ً
بين يدي الساعة    ونذيرا



   نك أأشهد  
ً
نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل    نعم الرب وأن محمدا

 ".  وارفع درجته شفاعته في أمته 

بسم هللا وباهلل والحمد هلل وخير األسماء هلل أشهد أن ال  ويقول في تشهده األخير: "

   إله إال هللا وحده ال شريك 
ً
   له وأشهد أن محمدا

ً
   عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا

ً
  ونذيرا

نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات هلل والصلوات    د انك بين يدي الساعة اشه

الغاديات الرايحات السابغات الناعمات هلل ما طاب وزكا    الطاهرات الطيبات الزاكيات 

   وطهر وخلص وصفا فلله،
ً
  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا

   عبده ورسوله أرسله
ً
   بالحق بشيرا

ً
يدي الساعة أشهد أن ربي نعم الرب وأن    بين  ونذيرا

 
ً
الرسول   محمدا و أو   نعم  فيها  ريب  ال  آتية  الساعة  أن  القبور  أ شهد  في  من  يبعث  ن هللا 

هدانا  الذي  العاملين،    الحمد هلل  رب  الحمد هلل  هدانا هللا  إن  لوال  لنهتدي  كنا  وما  لهذا 

على محمد وآل  وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم    اللهم صل على محمد

محمد  على  وترحم  إبراهيم    محمد،  على  وترحمت  وباركت  صليت  كما  محمد  آل  وعلى 

حميد إنك  إبراهيم  آل  لنا    وعلى  واغفر  محمد  آل  وعلى  محمد  على  اللهم صل  مجيد، 

رؤوف    باإليمانالذين سبقونا    وإلخواننا انك  ربنا  آمنوا  للذين  غال  قلوبنا  في  تجعل  وال 

محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل    رحيم، اللهم صل على محمد وآل

للمؤمنين  واغفر  محمد  وآل  محمد     على 
ً
مؤمنا بيتي  دخل  وملن  وللمؤمنين    واملؤمنات 

 
ً
 .(1)  مام الصادق عليه السالموهو املروي عن اإل  ،"واملؤمنات وال تزد الظاملين إال تبارا

السالم عليكم  " وال يخرج من الصالة إال به، وهو أن يقول:  ) ،  ( غير ركنوهو واجب

 . (، هذه هي صيغة التسليم الواجب"ورحمة هللا وبركاته

" التسليم:  في  املصلي  قول  يضر  ال  علينا  تنبيه:  السالم  النبي،  أيها  عليك  السالم 

 أو غير ملتفت، ويمكن له أن يدعو بأي دعاء   عباد هللاوعلى  
ً
الصالحين" سواء كان ملتفتا

 شاء، واألفضل أن يدعو قبل التسليم. 
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 :  ( أي: مستحبات التسليمومسنون هذا القسم

 
 
يسل ) مأن  املصلي  القبلة(  إلى  القبلة  املنفرد  إلى  بوجهه  متجه  وهو  م 

 
يسل أي:   )

بمؤخر  )  ويومئ  واحدة،  ) عينيهتسليمة  طرفهما  أي:  يمينه(  صالة  واإلمام  . إلى  في   )

 
 
 يسل

ً
( وليس بطرف  بصفحة وجههلى يمينه ) إم تسليمة واحدة لكن يومئ  الجماعة أيضا

(  ثم إن كان على يساره) .  ( أي: حكمه كحكم اإلمام من هذه الجهةوكذا املأموم) ،  عينيه

بتسليمة أخرى إلى    ىأوميصلون أو ال )   وا( من البشر سواء كانغيره)   أي: اإلمام أو املأموم

 
ً
 .( يساره بصفحة وجهه أيضا

 انتهت.وما يرتبط بها من أحكام  بهذا تكون أفعال الصالة الواجبة 

 : ( أمور ، فخمسةفي الصالة( أي: املستحب ) املسنون وأما ) 

األول: الدعاء بعد كل تكبيرتين من التكبيرات الست املضافة إلى تكبيرة اإلحرام  )  •

 ثم يدعو، ثم يكبر اثنين ثم يدعو، ثم يكبر اثنين ويتوجهيكب  بأن  
ً
واألولى  ( للصالة، ) ر ثالثا

 . ( من السبع هي تكبيرة اإلحرام فيوقع معها نية الصالة، ويكون ابتداء الصالة عندها

إذا افتتحت الصالة فارفع كفيك  " عن الحلبي، عن أبي عبد هللا عليه السالم قال:  

ابسطهما   كب  ثم  ثم   
ً
أنت  بسطا إال  إله  الحق ال  امللك  أنت  "اللهم  قل:  ثم  تكبيرات  ثالث  ر 

ر تكبيرتين  ثم تكب    ، سبحانك إني ظلمت نفس ي فاغفر لي ذنبي، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت"

إليك واملهدي من هديت، ال ملجأ   في يديك والشر ليس  "لبيك وسعديك والخير  ثم قل: 

سبحانك   إليك،  إال  البيت"منك  رب  سبحانك  وتعاليت،  تباركت  تكب    ،وحنانيك  ر  ثم 

الغيب والشهادة   عالم  السماوات واألرض  للذي فطر  تقول: "وجهت وجهي  ثم  تكبيرتين 

 وما أنا من املشركين إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العاملين، ال  
ً
 مسلما

ً
حنيفا

املسلمين" من  وأنا  أمرت  وبذلك  له  م  ،شريك  ذ  تعو  اقرأ  ثم  ثم  الرجيم،  الشيطان  ن 

 .(1)  "فاتحة الكتاب
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ثانية قبل الركوع وبعد القراءة.  ( ركعة ) هو في كل) ،  ( أي: الدعاءالثاني: القنوت)  •

أقله    ،وإال فبما شاء) ،  ( عن آل محمد عليهم السالمويستحب أن يدعو باألذكار املروية و

   (.األخير من كل صالةكما يستحب أن يقنت بعد الركوع   .ثالثة تسبيحات

 أدعية القنوت املأثورة عن خلفاء هللا: وهذه بعض  

اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا واآلخرة إنك على كل ش يء  " -

 . "قدير

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك  " -

تقض ي وال يقض ى عليك، إنه ال يذل  لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك  

   ."من واليت، تباركت ربنا وتعاليت

  رحم أ  يا  الناس،  على   وهواني   حيلتي،   وقلة   قوتي،  ضعف   أشكو   إليك   اللهم" -

  أم   يتجهمني  بعيد  إلى   تكلني؟  من  إلى   ربي  وأنت  املستضعفين  رب  أنت  الراحمين،

  أوسع   عافيتك  ولكن  أبالي،  فال   غضب   عليَّ   بك   يكن  لم   إن   أمري؟   ملكته   عدو   إلى 

  الدنيا  أمر   عليه  وصلح   الظلمات،  له  أشرقت  الذي   وجهك   بنور   أعوذ.  لي 

  ترض ى،   حتى   العتبى  لك   سخطك،   علي   يحل  أو   غضبك  بي  تنزل   أن  من   واآلخرة،

 .   "بك إال   قوة وال  حول   وال 

 . في األولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع :الجمعة قنوتان( صالة ) وفي ) 

 قضاه بعد الركوع.القنوت قبل الركوع ) املصلي ( أي: نس ي ولو نسيه

إلى   • القنوت  حال  وفي  سجوده،  موضع  إلى  قيامه  حال  في  النظر  شغل  الثالث: 

وفي   أنفه،  إلى طرف  السجود  وفي حال  رجليه،  بين  ما  إلى  الركوع  حال  وفي  كفيه،  باطن 

 شهده إلى حجره، واألفضل أن يكون غاض البصر في الصالة.حال ت

ركبتيه • بحذاء  فخذيه  على  قيامه  حال  في  يكونا  بأن  اليدين  أي:  الرابع: شغل   )

وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي  ) ،  مقابل ركبتيه وبإزائهما

 فخذيه. وفي حال التشهد على  ه،حال السجود بحذاء أذني



   ( أي: ما يفعله املصلي بعد انتهاء صالته بالتسليم. الخامس: التعقيب •

أقله التكبيرات الثالث)  وال تتركها على حال،  ( أي يقول: "هللا أكبر" ثالث مرات، ) و

املعرفة الحج وكمال  تمام عشرة  بمعنى:  ( فهي  كانت،  واإليمان عشر    ملا  الكمال  مراتب 

"  درجات السالم:  الصادق عليه  االيمان عشر درجاتكما قال     إن 
 
السل م يصعد  بمنزلة 

التكبيرات السبع في افتتاح الصالة + التكبيرات الثالث  كانت  ،  (1)"  منه مرقاة بعد مرقاة

 .تحصيلهابعد انتهائها تشير إلى هذه املراتب العشر التي ينبغي للمؤمن 

أسماؤه سبحانه وتعالى أربعة، ثالثة  ":  في بيان معنى ذلك  أحمد الحسن  لسيد قال ا

الكنه   فهو  الغائب  وأما  الرحيم"،  الرحمن  الظاهرة فهي "هللا  أما  غائب،  ظاهرة وواحد 

بـ  له  ويرمز  األعظم  والحقيقة  األعظم  األعظم  االسم  أو  في "هو"  األسماء  هذه  وبتجلي   .

والعوالم عشرة    .
ً
 مذكورا

ً
تكن شيئا لم  أن  بعد  وتظهر  املوجودات  تتجلى  العوالم  جميع 

وهي: السماوات السبع والكرس ي والعرش األعظم وسرادق العرش األعظم، وهي ثالثة في  

ص  
حم
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َ
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َ
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َ
ل َواعم

  ﴾ اب 
َ
ق ع 

م
ال يد   د 

َ
الحج    . 196البقرة:  ش في  بيت هللا  -والثالثة  في  والعرش    -  أي  الكرس ي  هي: 

األعظم وسرادق العرش األعظم، أما السبعة إذا رجعتم فهي السماوات السبع ذلك ملن  

 .(2)" ..لم يكن أهله حاضري املسجد الحرام أي ملن ليس من آل محمد عليهم السالم

أفضله)  ) و التعقيب  أفضل  أي:  من  (  روي  بما  ثم  السالم،  عليها  الزهراء  تسبيح 

 .( األدعية، وإال فبما تيسر

   تان:مالحظ 
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الصادق   -1 اإلمام  نه  بي  كما  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  تسبيح  صورة 

" أن  السالم:    عليه 
ً
ثالثا التحميد  ثم  وثالثين،   

ً
أربعا بالتكبير  ثم  يبدأ  وثالثين، 

 وثالثين 
ً
 .(1)" التسبيح ثالثا

يجزيك من الدعاء بعد الفريضة    أقل ماروي عن اإلمام الباقر عليه السالم: " -2

به علمك، وأعوذ بك من كل شر    أن تقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط

عافيتك أسألك  إني  اللهم  علمك،  به  من    أحاط  بك  وأعوذ  كلها،  أموري  في 

وع الدنيا  اآلخرة"خزي  كثيرة  (2)   ذاب  الصلوات  تعقيب  في  املأثورة  واألدعية   .

 ويمكن مراجعتها في كتب األدعية. 
ً
 جدا

 ما يقطع الصالة ويبطلها إن حصل في أثنائها.املقصود بـ "قواطع الصالة": 

 : قسمانوهي ) 

يبطلها ) أحدهما:  حصل  سواء   
ً
مطلقا ما  (  كل  وهو   ،

ً
وسهوا  

ً
الطهارة  عمدا يبطل 

دخل ) سواء  املبطل  ذلك  االختيار(  ) تحت  وإرادته  باختياره  املصلي  من  أي: حصل  أو  ( 

( كخروج  شابههما من موجبات الوضـوء  وماكالبول والغائط  ) ،  ( عن اختيار املصلي خرج

والنوم   القليلةالريح  شابههما) ،  واالستحاضة  وما  والحيض  موجبات    والجنابة  من 

 ( كاالستحاضة الكثيرة والنفاس ومس امليت،  الغسل
 
ل الصالة  بط  فكل هذه املذكورات ت

، وسواء 
ً
 أو عمدا

ً
   بدون اختياره.  و أ  املصلي باختيار  حصلتسواء حصلت سهوا

 ( 
ً
   ،( الثاني: ال يبطلها إال عمدا

ً
 :  ( عدة أمور وهو) ، وال يبطلها لو حصل سهوا

 ( وهو  وضع اليمين على الشمال)  -1
 
ر عنه بـ "التكت ، فهو  التكفير"" أو "فاملعب 

   . لدينفي ابدعة أدخلت  
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الشمال فإنه مكروه    و أ ليمين  االلتفات إلى ا( دون  وااللتفات إلى ما وراءه)  -2

   كما سيتضح.

3-  ( 
ً
بحرفين فصاعدا كان،  والكالم  إذا  فال    إال  الركعات  لعدد  اإلمام  لتنبيه 

الظهر   اإلمام  صلى  لو  كما  صالته،  له  تبطل  فقال  م، 
 
وسل وتشهد   

ً
ثالثا

" لتنبيه اإلمام، فال إشكال على املأموم إن قام  
ً
املأموم: "إنما صلينا ثالثا

ه اإلمام  . ( وأتم مع اإلمام الرابعة بعد أن نب 

 ال يبطل الصالة. 
ً
 تنبيه: الكالم بحرف واحد عمدا

وهي: الضحك بصوت عاٍل، وأما التبسم بال صوت فال يبطل    ( والقهقهة)  -4

 الصالة.

الصالة)  -5 أفعال   ليس من 
ً
 كثيرا

ً
ركض والطبخ  وال لقفز  ( كاوأن يفعل فعال

ونحوها كوالغسل  القليل  الفعل  أما  أو  ،  ثوب  زر  نزع  أو  الساعة  لبس 

  .أكمامه ونحو ذلك فال يبطل الصالة

كذكر ميت من أقربائه أو ذهاب مال ونحو    ( والبكاء لش يء من أمور الدنيا)  -6

 من هللا  ، ذلك
ً
كذكر الجنة أو النار  و لش يء من أمور اآلخرة أأما البكاء خوفا

 فال يبطل الصالة.

أما القليل فال يضر بالصالة كاملتبقي في الفم من   ،واألكل والشرب الكثير)  -7

الطعام، أو شرب املاء في صالة الوتر ملن أصابه عطش وهو يريد الصوم  

 .  ( أثناء شرب املاءفي صبيحة تلك الليلة، لكن ال يستدبر القبلة

للرجل مكروه)  الشعر   وعقص 
َّ
العقص: أن يلف يبطل الصالة، ومعنى  شعره    ( وال 

 . ويجمعه في وسط رأسهويلويه 

 :  ( للمصلي عدة أمور ويكره) 

1-  ( 
ً
 وشماال

ً
  (.االلتفات يمينا

 نتيجة النعاس أو التعب ( والتثاؤب)  -2
ً
   .وهو: فتح الفم واسعا

   ( وهو: رفع اليدين ومدهما نتيجة التعب أو الكسل وما شابه.والتمطي)  -3

   .ونحو ذلك ولحيته بثيابه أو جسده كأنفه وشعره  ( والعبث)  -4

   (.ونفخ موضع السجود)  -5



   : إخراج البلغم من الصدر أو الرأس.وهو( والتنخم)  -6

   قذفه خارج الفم.ي و  هريق يخرج( أي: وأن يبصق)  -7

   ( أي: يضغط عليها حتى يخرج منها صوت.أو يفرقع أصابعه)  -8

يئن بحرف واحد)  -9 أو   فقد تقدم  أما إذا كان  ،  ( أو يتأوه، 
ً
بحرفين فصاعدا

 أنه يبطل الصالة. 

 . ( أي: يصلي وهو متضايق ومحصور بهاأو يدافع البول والغائط والريح)  -10

خفه)  كان  الخف:  وإن  رقيق  (  جلد  من  ويصنع  كالحذاء  الرجل  في  لبس    ) ي 
ً
ضيقا

 استحب له نزعه لصالته. 

 مسائل أربع: 

أن   • له  يستحب  الصالة  في  الرجل  إذا عطس  إن عطس  األولى:  وكذا  يحمد هللا، 

 . ( أي يقول له: "يرحمك هللا"غيره يستحب له تسميته

•  ( 
 
(  أن يرد مثل قوله( للمصلي )يجوز ( أحد وهو في صالته ) م عليهالثانية: إذا سل

 . ( "وعليكم السالم"، وال يقول: "سالم عليكم"أي يقول: ) 

  مالحظة:  
 
أن يعني  وهذا  السالم،  رد  املصلي  على  هنا  يجب  بالجواز  املقصود 

أثناء الصالة في قبال من قال بعدم جواز رد السالم  ، وبالتالي فال منافاة بين  املشروعية 

 
ً
 واجبا

ً
   .جواز "رد السالم" وبين كونه أمرا

يدعو)  • أن  يجوز  ) املصلي  (  الثالثة:  الصالة  يتضمن  أثناء  دعاء  أو  بكل   
ً
تسبيحا

مباح ش يء  طلب  أو   ،
ً
) تحميدا محرم  وغير  جائز  أي:  واآلخرة(  الدنيا  أمور  كالرزق  من   )

ذلك ونحو  والحفظ  العمر  ذلك  أ ،  وطول  ونحو  النار  من  واالستجارة  العاقبة  كحسن  و 

 ( 
ً
وساجدا  

ً
وراكعا  

ً
وقاعدا  

ً
محر    .قائما  

ً
شيئا يطلب  أن  يجوز  يعلم  وال  وهو  فعل  ولو   ،

ً
ما

 الته. بحرمته بطلت ص

( أي:  الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صالته إذا خاف تلف مال، أو فرار غريم •

( أي: سقوطه في بئر أو حفرة ونحو ذلك من  أو تردي طفل) ،  شخص مدين بمال للمصلي 



  ( من موارد خوف التلف على النفس أو املال. وما شابه ذلكخطر محتم يداهم الطفل ) 

 وال يجوز قطع صالته  ) 
ً
 . غ للقطع ( أي: بدون سبب مسو  اختيارا

املصلي  مالحظة: ال يجوز للمصلي أن يقطع صالته بالشك فيها، كما لو حصل مع  

فأراد   حكمه  يعرف  ال   
ً
يأمرا ال  يعيو صالته  قطع  أن  األمر  هذا  فمثل  البداية،  من  دها 

 يجوز.

 فيه فصول: و 

 .به ألدائهاأو من نص   عليه السالم املعصوم  صالة الجمعة واجبة عند حضور اإلمام 

 الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها.) : مور أ( ثالثة  والنظر في ) 

 (األول: الجمعة

-   ( الظهركيفيتها:  معهما  يسقط  كالصبح  تسقط  ركعتان  الجمعة  ى 
 
إذا صل أي:   )

 .  ( فيهما الجهرويستحب  ) ، عنه صالة الظهر

-   ( الظهروقتها:  وقت  بامتداد  وقتها  ويمتد  الشمس  بزوال  وهذا  وتجب   )  
 
أن يعني 

 . وقتها يمتد إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء صالة العصر 

يشترط  مالحظة:   الصالة  ال  وقت  ركعتي    مدةفي  نهاية  حتى  األذان  بدء  من  معينة 

لإلمام  الجمعة يستحب  كما  والركعتين،  للخطبتين  كافية  املدة  تكون  أن  يعتبر  ولكن   ،

   التخفيف في تمام، فيتجنب اإلطناب اململ واالختصار املخل.



 ولو)  
 
الجمعة و) ( صل الوقت  ى  فيها    -خرج  ) أتم  -وهو  أو  ( صالته   كان 

ً
إماما جمعة 

 .
ً
  مأموما

 
 
ت وإنما جمعة،  ( فريضة يوم الجمعة ) قض ىوتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم ال 

 
ً
 أ(، وهذا يعني  تقض ى ظهرا

 
 .  صالة الجمعة ال قضاء فيها ن

( أي: ألداء صالة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك( عليه ) ولو وجبت الجمعة) 

أدركها) ،  الجمعة أي:  (  فإن  الجمعة  فبها،  عليه،  صلى  بعدها وال ش يء  العصر  (  وإال) ثم 

ولم  ( من جديد ) أعاد الظهر) كما لو وصل عند انتهاء الصالة  أي: إن لم يدرك الجمعة  

؛ ألن وظيفته املكلف بها هي صالة الجمعة، وبالتالي   ( يجتزئ باألول 
ً
ه أوال

 
ال    أي: بما صال

 .  يجب عليه إعادتها، و بما صاله من الظهر قبل سعيهيكتفي 

 ( 
 
) الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين  ولو تيقن أن وجبت  ( بال أي مستحبات 

لذلك يتسع  الوقت ال  أن  ظنه  على  أو غلب  تيقن  وإن  وركعتين  (  الجمعة،  للخطبة  أي: 

.  خفيفتين ) 
ً
 فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا

( سواء كانت األولى  فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصالة وأدرك مع اإلمام ركعة

 باإلمام، فصلى جمعةأو الثانية ) 
ً
مام األولى أتم صالته  ن كان التحق في ركعة اإل إ( مؤتما

 
ً
مقتديا و   معه  التحق  إبه،  وملا  ن  له،  بالنسبة  أولى  ركعة  اعتبرت  لإلمام  الثانية  بالركعة 

 
 
  )   مام يقوم هو ويأتي بالركعة الثانية ويتشهد ويسلم.م اإل يسل

ً
وكذا لو أدرك اإلمام راكعا

 بهفي الثانية
ً
 يصلي جمعة مؤتما

ً
(  رلو كب  ( لكن ) و)   ، وتعتبر ركعة أولى بالنسبة له  ( فأيضا

  
ً
 باإلمام ) لإلحرام مؤتما

ً
 أو رافعا

ً
لم  ( رأسه من الركوع ) وركع ثم شك هل كان اإلمام راكعا

ركوع  الإدراك  تيقن  عدم  (؛ لفوات الجمعة بالنسبة له بعد  يكن له جمعة، وصلى الظهر

 اإلمام في الركعة الثانية. مع 

   : خمسة  ( ثم الجمعة ال تجب إال بشروط) شروطها:  -

العادل  )  السلطان  السالم"األول:  عليه  املعصوم  نص    "اإلمام  من  مات    .بهأو  فلو 

من يتم  بعضهم )   أي:(  اإلمام في أثناء الصالة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة



م الجماعة من  ( تقد  وكذا) .  أي: يكمل الصالة بهم ال أن يصلي بهم من جديد(  بهم الصالة

 . ( للمنصوب ما يبطل الصالة من إغماء أو جنون أو حدثلو عرض هم الصالة ) بيتم 

 :  ناتمالحظ 

يستحب إقامة صالة الجمعة مع عدم وجود إمام معين للصالة، ويجب إقامة   -1

نه  نه اإلمام املعصوم، أو من عي  صالة الجمعة مع وجود إمام معين للصالة عي  

فيجب على هذا اإلمام إقامة صالة الجمعة عند    ،اإلمام لتعيين أئمة الجمعة

الشروط وبقية  العدد  يجب    .توفر  للصالة  معين  إمام  بوجود  العلم  ومع 

العلم   ومع  الجمعة،  صالة  إلقامة  يعينه  الذي  املكان  في  أو  عنده  الحضور 

 بإقامتها يجب الحضور. 

أحد   -2 وتقدم  اإلمام  موت  ب املصلين  عند  الجميع  مه  يقد  أن  يجب  ال  ل  مكانه 

   يكفي أن يقدمه بعضهم بأن يشير له بالتقدم بصورة ما.

انفضوا)  ولو  أحدهم.  اإلمام  خمسة  وهو  العدد،  تفر  الثاني:  أي:   ) ( أثناء  قوا  في 

التلب   قبل  بعدها  أو  بالصالةالخطبة  ) س  اإلحرام  بتكبيرة  ولو  بها  البدء  أي:  سقط  ( 

وجوب  الوجوب أي:  الجمعة(  في  ) ،  صالة  دخلوا  بالتكبيروإن  ولو  تكبيرة  الصالة  أي:   )

واحد)   اإلحرام إال  يبق  لم  ولو  اإلتمام  صالة  وجب  إتمام  عليه  يجب  الواحد  فهذا   ،)

 . الجمعة

 مالحظات:  

ما   -1 تفر ق  يكفي  بل  الجمعة،  وجوب  سقوط  في  املصلين  كل  تفر ق  يشترط  ال 

: لو كان
ً
وا  ينقص به عدد املصلين عن العدد املطلوب في وجوب الجمعة، فمثال

 ق واحد منهم. تفر  في سقوط الوجوب خمسة مصلين يكفي 

ز ال يكمل العدد الذي تنعقد به صالة الجمعة.  -2  الصبي املمي 

في   -3 املطلوب  العدد  يتوفر  ال   ،
ً
ويمكن  أأحيانا الوقت  مرور  أ ول  بعد  يتوفر  ن 

الزوال من     ساعتين 
ً
لم  ،  مثال الظهر  وصلى  الزوال  عند  العدد  يتوفر  لم  فإن 

 يجب عليه  
 
أخ إن  أما  الجمعة.  إقامة  اكتمل  بعدها  ر صالته بعد الزوال حتى 

 
ً
 . العدد فيجب عليه عندها إقامة الجمعة ما دام الوقت باقيا



لو انتظر  اكتمال العدد    يتوقع في أول الوقت، وكان  املطلوب  لو لم يتوفر العدد   -4

العدد وال  فترة من الزمن بعد الزوال، فاألفضل االنتظار إن كان يرجو اكتمال  

 يباشر بأداء صالة الظهر في أول الوقت. 

ويجب في كل واحد منهما: الحمد هلل، والصالة  ) ،  ( قبل الصالةالثالث: الخطبتان) 

 على النبي وآله صلى هللا عليه وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة أو آية واحدة. 

بتقوى   يوص ي  ثم  عليه،  ويثني  هللا  يحمد  السالم:  عليهم  سورة  وعنهم  ويقرأ  هللا، 

من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد هللا ويثني عليه ويصلي على ( أي: قصيرة ) خفيفة

 ستغفر للمؤمنين واملؤمنات.  النبي وآله وعلى أئمة املسلمين وي

إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ الشمس،  (  زالت( من الخطبتين ) ويجوز 

الخطبتين   نهاية  تكون  بعده  الزوال   عند أي:  أو  بقليل  قبله  قبل  أال    أو  نهايتهما  تكون  ن 

 .  طويلبوقت   الزوال

( قبل  فلو بدأ بالصالة) ،  ( أي: قبلهاويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصالة) 

 لم تصح الجمعة.  الخطبة ) 

 وقت إيراده
ً
( على  مع القدرةالخطبة ) أي: إلقاؤه  (  ويجب أن يكون الخطيب قائما

 وإال أتى بها بحسب استطاعته.، القيام

  ( أي: جلسة  ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة) 
ً
 قصيرا

ً
يمكث فيها وقتا

   . فيهاال يطيل و 

(  وتجب فيهما الطهارة على اإلمام دون املأمومين، ولو أحدث في الخطبة تطهر وبنى) 

 .  وال يعيدها من جديد  أي: أكمل خطبته

أن يرفع صوته)  ) ويجب  بالخطبة  ي  (  العدد املعتبر سم  بحيث  أي: أربعة مصلين  ع   )

 ( 
ً
 . ( فصاعدا

 



 :  اتمالحظ 

العربية، ف -1 باللغة  الخطبتان  بلغة  ال يشترط أن تكون  الخطبة  أن تكون  يجوز 

أكثر الحاضرين للصالة، ولكن يجب أن يحمد هللا ويصلي على النبي وآله ويقرأ  

لغير   وتترجم  بالعربية  الخطبة  تكون  أن  واألفضل  بالعربية،  القرآن  من   
ً
شيئا

 العرب حتى وإن كانوا أغلب من يحضر الصالة.  

: ال يشترط في إمام الجمعة أن يجيد اللغة ال -2
ً
يجوز أن يأتم من  عربية، فوأيضا

يجيد العربية بمن ال يجيدها، ولكن األفضل أن يكون الخطيب يجيد العربية  

اإلمام من   يكون  أن  فيمكن  األمر،  بهذا  للقومية  بالعربية وال عالقة  ويخطب 

 أي قومية وهو يجيد العربية. 

قع  االتكاء على السالح إال مع الخوف وتو   -عند الخطبة    -يكره إلمام الجمعة   -3

 الحاجة إليه، ويستحب االتكاء على عصا أو عمود أو منصة من الخشب. 

الجماعة)  تصحالرابع:  فال   ، ( الجمعة  صالة  حضر  (  وإذا  األصل  اإل فرادى،  مام 

والتقدم  " املعصوم" الحضور  عليه  الصالةوجب  إلمامة  أن  ) ،  (  جاز  مانع  منعه  وإن 

 يؤم املصلين( أي: يستنيب
ً
 . بدله يجعل له نائبا

أن  )  دون  الخامس:  وبينهما  أخرى  جمعة  هناك  يكون  اتفقتا  "كم  5.5"ال  فإن   ،

بطلتا  (  بطلتا واحد  بوقت  الجمعتان  انعقدت  إن   أي: 
ً
ولو  ) ،  معا إحداهما  سبقت  وإن 

ت السابقةبتكبيرة اإلحرام بطلت املتأخرة  أي:  منهما،  (  ولو لم يتحقق السابقة) ،  ( وصح 

ي   املتقدمة أي   بالقطع  عرف  لم   )   الجمعتين هي 
ً
كال  أعادا ظهرا في  الحاضرون  أعاد  أي:   )

 ال جمعة؛ لعدم تيقن الجمعة املتقدمة منهما
ً
 .الجمعتين صالتهم ظهرا

 الثاني: فيمن يجب عليه ) 

 :  ( شروط سبعة( أي: من تجب عليه الجمعة ) ويراعى فيه

واالختيار  ( التكليف)  -1 والعقل  البلوغ  املكلف  ،  أي:  غير  على  تجب  فال 

 كالصبي واملجنون. 

 فال تجب الجمعة على املرأة. ، ( والذكورة)  -2



 فال تجب على العبد.، ( والحرية)  -3

 فال تجب على املسافر.، ( والحضر)  -4

نوا من الحضور  ( والسالمة من العمى واملرض والعرج)  -5
 
   .حتى وإن تمك

 وأن ال يكون هم  )  -6
ً
 ( ا

ً
 كبيرا

ً
 . يصعب عليه الحضور  أي: شيخا

بمعنى: من كان بين منزله ومكان    ( "كم11"وال بينه وبين الجمعة أزيد من  )  -7

 . كم فال يجب عليه الحضور   11انعقاد الجمعة أزيد من 

 ( 
 
 أ( باعتبار  فوا الحضور وكل هؤالء إذا تكل

 
حضور للجمعة غير واجب عليهم من  ل ا  ن

ولهذا  األساس ) "تكلفوا"قال  ،  لو حضروا  لكن  بهم،  وانعقدت  الجمعة  عليهم  (  وجبت 

ي   أربعة وحضر معهم  أي:  املصلين  كان عدد  لو   :
ً
فمثال  ،

ً
املعتبر شرعا العدد  حسبون من 

بعد حساب "املسافر أو املرأة  مسافر أو امرأة أو عبد وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم  

   من ضمن العدد املطلوب  أو العبد"
ً
( فإنه حتى لو  سوى من خرج عن التكليف) ،  شرعا

 .  حسب من العدد املعتبري  عقد به أي ال تنوال  الجمعة حضر ال تجب عليه 

الكافر لم تصح منه)  عبادة يشترط فيها نية القربة    صالة الجمعة   (؛ ألنولو حضر 

 عليه.   واجبةت وإن كان ولم تنعقد به )  ،هلل سبحانه

كما تجب  ) ،  ( أي: أهل البساتين والقرى واألريافوتجب الجمعة على أهل السواد

استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا  على أهل املدن مع  

ل ومسافرين  :أي( قاطنين  . ساكنين غير رح 

 : عشر( وها هنا مسائل) 

مواله)  • هاياه  ولو  الجمعة،  عليه  تجب  ال  بعضه  انعتق  من  افق  األولى:  تو أي:   )

يفعل  خاص به يوم وللعبد يوم   لمولى ل ومنفعته بينهما، كأن يكون خدمته  توزيع على معه 

 ( يشاء  ما  الجمعةبه  عليه  ) لم تجب  اتفقت( حتى  ) ولو  الجمعة  نفسه(  يوم  في  في  أي:   )

هو الذي  :  املكاتب(  راملكاتب واملدب  ( ال تجب الجمعة على العبد ) كذا) .  يومه الخاص به

  
ً
ماال له  يدفع  أن    اتفق معه مواله 

ً
طا على    : هو رواملدب    . وينعتقمقس  ق عتقه 

 
املعل العبد 



كأن   سيده،  له:  موت  وفاتي" قال  بعد  حر  فهؤالء  أنت  الجمعة  "،  صالة  عليهم  تجب  ال 

.
ً
   أيضا

الجمعة)  • عنه  سقطت  من  األسباب  الثانية:  ألحد  للسقوط(  غة  كالسفر    املسو 

) واملرض    
ً
تفوت  مثال حتى  تأخيرها  عليه  يجب  وال  وقتها،  أول  في  الظهر  يصلي  أن  يجوز 

تنتهيالجمعة أي:  ) بل ال يستحب) ،  (  الظهر  تأخير  له  إذا ظن  (  أي:  نه سيحضرهاأإال   )

 . ( الجمعةوجبت عليه( أي: بعد أداء صالة الظهر ) ولو حضر الجمعة بعد ذلك) . الجمعة

( في  لم يجز السفر لتعيين الجمعة)   ( من يوم الجمعة الثالثة: إذا زالت الشمس)  •

 . ( من يوم الجمعةبعد طلوع الفجر( السفر ) ويكره)  حقه، أي: وجوبها عليه.

إلى الخطبة واجب، وكذا يحرم الكالم  ) بقصد  ( أي: االستماع  الرابعة: اإلصغاء)  •

صالته  ( أي: لو تكلم املصلي أثناء الخطبة فال تبطل  في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة

 . لكنه يؤثم الرتكابه الحرام

 :  ( عدة أمور الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة)  •

    -أي: تمامه وليس مجرد البلوغ، فال يصح    ( كمال العقل)  -1
ً
أن يكون    -مثال

 سن التكليف
ً
 وإن كان بالغا

ً
   .مراهقا

   أي: التصديق بخليفة هللا في زمانه.  ( واإليمان)  -2

  عرف بفسق. أي: ال ي   ( والعدالة)  -3

 . حرام أي: ال يكون ابن  ( وطهارة املولد)  -4

في املأمومين رجال)  -5 إذا كان  أما  ( والذكورة  ذا كان جميع املصلين نساء  إ، 

 
ً
 .  فال يشترط في إمام الجمعة أن يكون رجال

يكون )  أن  ) ويجوز  الجمعة  إمام  وأجذم(  أبرص  يكون  أن  يجوز  و   ،
ً
البرص:  عبدا  )

جسد ويؤدي إلى  ال والجذام: مرض يصيب  ،  مرض يظهر على شكل بقع بيضاء في الجسد 

أعضائه ) وكذا)   . تآكل  إمامة  يجوز  ) األعمى(  الجمعة،  في صالة  وأصم (  أي:  (  وأبكم  بل 

يصلي بصم بكم،  إذا كان )  "ال ينطقالجمعة أصم "ال يسمع" وأبكم "ن يكون إمام أيجوز 

 . ( أي: غير الصم البكمباإلشارة، وال يجب عندها حضور غيرهم( حينئٍذ ) ويخطب



يتمكنون   ال  إنهم  الجمعة، وحيث  والبكم حضور صالة  الصم  على  يجب  مالحظة: 

الخطبة باإلشارات أفضل، ولكنه   لهم  يترجم   وجود من 
 
من سماع الخطبة وفهمها فإن

 ليس بواجب. 

عليه  السادسة:  )  • وجبت   
ً
فصاعدا أيام  عشرة  بلد  في  اإلقامة  نوى  إذا  املسافر 

 في  )   (؛ النقطاع سفره باإلقامة،الجمعة
ً
وكذا إذا لم ينو  اإلقامة ومض ى عليه ثالثون يوما

واحد واحدة،  مصر  ومدينة  بلد  أي:  اليوم  (  مض ي  بعد  الجمعة  عليه  تجب   
ً
فأيضا

 . الثالثين

األ )  • الثانيالسابعة:  بدعةيوم    ذان  بمعنى:  الجمعة  ن  إذا ( 
 
لصالة    أذ مؤذن 

الجمعة   يوم  زوال  بعد  ثانية  يؤذن  فال الجمعة  مرة  للصالة  آخر  مؤذن  أو  املؤذن    ؛ نفس 

 . بدعة وغير صحيح -األذان الثاني أي    -ألنه 

 ) الثامنة: يحرم البيع )  •
ً
(  ذانيوم الجمعة بعد األ ( أو غيره من العقود كاإلجارة مثال

الزوال   بعد  األذان"  أي:  بعد"وقت  األذان  يحصل  لم  البيع  )   ،وإن  وكان  أثم  باع  فإن 

املتعاقدين أحد  كان  ولو   .
ً
) صحيحا املشتري  أو  البائع  كان  سواء  عليه  (  يجب  ال  ممن 

ونحو  السعي  املرض  أو  كالسفر  غ  لسبب مسو  الجمعة  عليه حضور صالة  يجب  ال  أي:   )

 (  ذلك 
ً
سائغا البيع  أي:  كان   ) (  

ً
اآلخرجائزا إلى  بالنظر   

ً
وحراما إليه،  يجب  بالنظر  الذي   )

 . عليه السعي وحضور الجمعة

نص  )  • من  وال   
ً
موجودا اإلمام  يكن  لم  إذا  االجتماع  التاسعة:  وأمكن  للصالة  به 

املقصود بـ "عدم وجود اإلمام ومن  و   وتجزي عن صالة الظهر.  ( يستحب أن يصلي جمعة

به" إلقامة  الصالة  عدم حضورهما  :نص   
ً
إماما تعيينه  عدم  مع  اإلمام  عدم حضور  أو   ،

 صالة الجمعة. 

إذا)   العاشرة: 
 
صل  ) ( لكن  جمعة   ى 

 
يتمك اإلماملم  مع  السجود  من  املأموم  في ن   )

، فإن أمكنه السجود وااللتحاق بهالركعة ) 
ً
قبل  ( أي: باإلمام ) األولى لشدة الزحام مثال

( أي:  وإال) ،  وفعله وأتم صالته مع اإلمام  سجوده(  صح"  اإلمام في الثانيةركوع  "الركوع  

ت عليه االلتحاق باإلمام قبل  عرف  لم يتمكن من ذلك و إن    اإلتيان بالسجدتين يفو 
 
أن

  مباشرة بل صبر وانتظر اإلمام السجدتين ، ففي مثل هذه الحالة ال يسجد الركوع للثانية



متابعته) و على  أي:  اقتصر   ) ( اإلمام  السجدتينمتابعة  ) في   
 
أن بمعنى  يسجد  "(  اإلمام 

األولى  سجدتي  يسجد  وهو  الثانية  ال  "سجدتي   
ً
سهوا أو   

ً
جهال الثانية  بهما  نوى  فإن   ،

 . وحده ( الثانية( الركعة ) ويتمثم يقوم ) ، أي: ال تبطل صالته ( هيضر  

 هي عدة أمور:   ( ـ ف)  ( أي: املستحبات واملكروهاتوإما آداب الجمعة) 

الجمعة،    ( الغسل)  -1 غسل  بنية  لكن  الجنابة  طلوع  كغسل  من  ووقته 

   .الفجر إلى زوال الشمس كما تقدم

  -أي: ثالث مرات كصالة الصبح    -( ركعات  والتنفل بعشرين ركعة: ست)  -2

 ( انبساط الشمسيؤديها  انتشارها وكمال ظهورها  عند  أي:  على األرض  ( 

وست قبل الزوال،  ) ،  ( أي: ارتفاع الشمسارتفاعهاعند  ( ركعات ) وست) 

الزوال املجموع  وركعتان عند  فيكون   ) .  ركعة  20( 
 
أخ النافلةولو  كلها ر   )

أفضل من ذلك تقديمها)  وإن صلى  ) .  ( على الزوالإلى بعد الزوال جاز، و

ست ركعات من  ( أي: الجمعة والعصر أو الظهر والعصر ) بين الفريضتين

 (  النافلة جاز
ً
أخرى  ركعات  ست    ثم، بمعنى: أنه يصلي ست ركعات  أيضا

ركعة، ويترك ست    14قبل الزوال ثم ركعتين عند الزوال فيكون املجموع:  

 ركعات بعد الزوال يؤديها بين الفريضتين. 

تقسيم   يمكن  الشمس  شروق  بعد  وارتفاعها  الشمس  انبساط  لتحديد  مالحظة: 

بين   الشروق  الوقت  بعد  األول  الثلث  فيكون  أقسام،  ثالثة  إلى  وزوالها  الشمس  شروق 

ى فيه ست ركعات  هو انبساط الشمس  تؤدي فيه ست    ، والثلث الثاني هو ارتفاعهاتؤد 

ست ركعات ثالثة، وتبقى ركعتان يأتي  تؤدي فيه    ، والثالث هو قبل الزوال ركعات أخرى 

 . بهما عند الزوال

األعظم)  -3 املسجد  إلى  املصلي  يباكر  و أي:  (  وأن  النهار  أول  من  يخرج  يكون 

 . األعظم الذي تقام الجمعة فيه  أوائل الواصلين إلى املسجد

ل هللا الجمعة على غيرها من  فض  روي عن اإلمام الصادق عليه السالم: "

الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة ملن أتاها وإنكم تتسابقون    األيام وإن



سبقكم إلى الجمعة وإن أبواب السماء لتفتح لصعود    إلى الجنة على قدر 

 . (1)  "أعمال العباد

ر منه ( ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه ،بعد أن يحلق رأسه)  -4    . أي: يقص 

 . أي: رزانة وهدوء وطمأنينة ( وأن يكون على سكينة ووقار)  -5

 متطي  )  -6
ً
.  أي: وضع  ( با

ً
 طيبا

 أفضل ثيابه)  -7
ً
   (.البسا

( أي: قبل توجهه من مكانه إلى املسجد الذي تقام  وأن يدعو أمام توجهه)  -8

   فيه الصالة.

 
 
 هذا ما يتعل

 
 أما ما يخص إمام الجمعة:  ( وين، ) ق بمطلق املصل

   أن يكون الخطيبفـ ) 
ً
  بليغا

ً
ين  الخطبة    من في إيصال مراده  ( أي: واضحا

 
إلى املصل

 على الصلوات في أول أوقاتها.) 
ً
  مواظبا

بغيرها الخطبة  أثناء  في  الكالم  له:  أي:  ويكره  أن  (  له  من  يكره  ليس  بكالم  يتكلم 

 الخطبة. 

 لخطيب الجمعة عدة أمور: : ( أي ويستحب له) 

 أن يتعم  )  -
ً
 كان أو قائضا

ً
   بالشتاء أو الصيف.( أي: سواء م شاتيا

   .ثوب أو كساء يمني خاصأي:   ( ويرتدي ببرد يمنية)  -

 على ش يء)  -
ً
   منصة من الخشب. أو العمود أو ( كالعصا وأن يكون معتمدا

-  ( 
 
 وأن يسل

ً
 م أوال

 
م على املصل

 
   ين قبل أن يبدأ بخطبته. ( أي: يسل

الخطبة)  - أمام  يجلس  أي:  وأن  يبتدئ  و الخطبة    قبل يجلس  (  بمجرد    بهاال 

 من دون جلوس.مكان الصالة وصوله 

) كما تقدم  يستحب قراءة سورة الجمعة واملنافقين في صالة الجمعة - (  و، 

 ( ) إذا سبق اإلماملهذا  األولى  في الركعة  الحمد  (  إلى قراءة سورة(  غير  بعد 
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( لو سبق إلى قراءة  وكذا في الثانية  ،فليعدل إلى "الجمعة"سورة الجمعة ) 

الحمد  سورة   ) بعد  املنافقين  لم  غير سورة  ما  "املنافقين"  إلى سورة  يعدل 

التي قرأها فال يعدل  يتجاوز نصف السورة (، أما إذا تجاوز نصف السورة 

املنافقين" "الجمعة،  السورتين  إحدى  إلى  و  ) ،  عنها  "الجحد"  في سورة  إال 

ال يعدل عنها إلى سورة  عد الحمد  ب  قرأ واحدة منهما(، فإنه إذا  "التوحيد"

 .  وإن لم يتجاوز النصف   الجمعة واملنافقين

الجمعة)  يوم  في  بالظهر  الجهر  فيها  ويستحب  يجب  التي  األيام  سائر  بخالف   )

   االخفات كما هو معلوم.

 فاألفضل إيقاعها في املسجد األعظم) 
ً
في بلده، فإنها أفضل من    ( ومن يصلي ظهرا

    . الصالة في منزله، إال إذا كانت صالة الجمعة تقام فيه

 بالفسق أو  ( كما لو  وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به) 
ً
لم يكن  كان معروفا

 بالحق ) 
ً
ولو صلى ) ،  ( طاملا أنه ال يقتدى بهم املأموم صالته على اإلمامجاز أن يقد  مؤمنا

 فقط  ( ال بنية االئتمام  ركعتين  معه
ً
( أي:  وأتمهما بعد تسليم اإلمام) وإنما يتابعه صوريا

م معه بل ينهض إلكمال ركعتين أخريين  
 
حتى تكون صالته  يتشهد مع اإلمام لكنه ال يسل

 ( 
ً
 . ( من تقديم صالته على اإلمامكان أفضل  ظهرا

 صالة  : عيد الفطر وعيد األضحى. يضاف لهما عيد الغديراملقصود بالعيدين
 
، فإن

 .
ً
 العيد فيه واجبة أيضا

 . ( أي: املستحبات واملكروهات فيهاوالنظر: فيها، وفي سننها) 

به إلقامتها ) وجود اإلمام عليه السالموهي واجبة مع  )  بالشروط املعتبرة  ( أو من نص 

الجمعة العددفي  أي:  اإلمام"  (  أحدهم  تقل  "خمسة  ال  وأن  والخطبتان،  والجماعة،   ،

 .  "كم 5,5املسافة بين الصالتين عن "



العيد  وتجب)  الشرائط    -( صالة  اجتماع  فرادىجماعة)   -عند  تصح  وال  وال  ) ،  ( 

التخلف ) يجوز  عنها  العذر(  مع  ) إال  واملرض  كالسفر  الشرعي  حينئٍذ (  يصلي    فيجوز  أن 

 
ً
 ندبا

ً
 ( أي:  منفردا

ً
 .  استحبابا

الشرائط)  اختلت  ) ولو   
ً
مثال املطلوب  العدد  توفر  كعدم  الوجوب،  (  سقط 

 واستحب اإلتيان بها جماعة وفرادى.  

الشمس طلوع  بين  ما  ) ووقتها:  العيد  يوم  من  تقَض (  لم  فاتت  ولو  الزوال،  (،  إلى 

 
 
 .  خارج وقتها صالة العيد ال قضاء فيها وهذا يعني أن

يكب  )  أن  بالسبع ر  وكيفيتها:  السبع لإلحرام  بالتكبيرات  أي:  "الحمد"  ) ،  (  يقرأ  ثم 

يكب   ثم  "األعلى"،  يقرأ  أن  واألفضل  باملرسوموسورة،  ويقنت  القراءة  بعد  عن  ر  الوارد   )

 عليهم السالم )   خلفاء هللا
ً
ر ويركع،  ثم يكب  ) ،  قنوتاتتكبيرات و ( أي: خمس  حتى يتم خمسا

ر  "الحمد" وسورة، واألفضل أن يقرأ "الغاشية"، ثم يكب  فإذا سجد السجدتين: قام فيقرأ 

يكب   ثم   ،
ً
أربعا بينها  ويقنت   

ً
الزائدأربعا فيكون  ويركع،  للركوع  خامسة  التكبيرات  ر  من   )

املعتاد)  ) عن  الواجبة  الصلوات  في  تكبيرة  (  غير  الثانية  في  األولى، وأربع  في  : خمس 
ً
تسعا

الست والتكبيرات  بعدهااإلحرام  الواجبة  الركوعين)   ،(  تكبيرتوتكبيرتي  أي:  األخذ    ي( 

الركعتين  في كال  السجود) ،  بالركوع  ا(  وتكبيرات  تكبيرات  السجود  األربعة، وهي:  في  ألخذ 

منه الركعتين  والرفع  كال  العيد    .في  صالة  فيها  تشترك  عشرة  الثالث  التكبيرات  فهذه 

 بغيرها من الصلوات الواجبة. 

 : ( عدة أمور وسنن هذه الصالة) 

فاملستحب اإلتيان  (  إال بمكة( أي: اإلتيان بها في الصحراء ) اإلصحار بها)  -1

   بها في املسجد الحرام.

األرض)  -2 على  األرض  (  والسجود  على  جبهته  املصلي  يضع  غيرها  أي:  دون 

   .مما يجوز السجود عليه

   " الصالة" وأن يقول املؤذنون:  )  -3
ً
فإنه ال أذان لغير  ) ،  ( أي: ثالث مراتثالثا

الواجبةالخمس اليومية  الصلوات  أي:  والظهرين    (  الصبح  وهي: 

 .  والعشاءين



اإلمام)  -4 يخرج  ) وأن  للصالة  هلل  (   
ً
ذاكرا ووقار  سكينة  على   

ً
ماشيا  

ً
حافيا

 سبحانه.  

يطعم)  -5 ) وأن  الطعام  من   
ً
شيئا يأكل  أي:  خروجه(  ) قبل  للصالة  في ( 

( أي: يستحب  في األضحى مما يضحي به ( من الصالة ) الفطر، وبعد عوده

ى بها وذبحها  . أن يكون طعامه في عيد األضحى من األضحية التي ضح 

يكب  )  -6 في  وأن  الفطرر  ليلة  املغرب  أولها  صلوات  أربع  عقيب  ثم  الفطر   )

والصبح العشاء  ) وآخرها) ،  عقيب  عقيب  العيد(  يقطع صالة  ثم   )

ر ) وفي األضحى ) .  التكبير عقيب خمس عشرة صالة، أولها الظهر يوم  ( يكب 

) النحر العاشر من ذي الحجة  اليوم  أي:  ( وآخرها عقيب  ملن كان بمنى( 

( أي:  وفي األمصار) ،  الث عشر من ذي الحجةصالة الصبح من اليوم الث

 ( البلدان  عشربقية  صلواتعقيب  وآخرها    (  الظهر  صالة  عقيب  أولها 

 عقيب صالة الصبح من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. 

أن   التكبير  أكبر،  "يقول:  ) وصورة  إال هللا، وهللا  إله  ال  أكبر،  أكبر هللا  هللا 

وله   هدانا  ما  على  هلل  أوالناوالحمد  ما  على  في "الشكر  ويزيد  تكبير  ،   )

   ".ورزقنا من بهيمة األنعام"األضحى: ) 

 : ( للمصلي صالة العيدويكره

 أي: يخرج للصالة وهو حامل سالح ( الخروج بالسالح)  -1
ً
 .  معه  ا

ينفل)  -2 ) وأن  نافلة  أن يصلي  إال بمسجد  ( أي: يكره  أو بعدها  قبل الصالة 

فمن كان في املدينة وأراد صالة العيد    ،( النبي صلى هللا عليه وآله باملدينة

) فإنه)  في املسجد  يصلي ركعتين( يستحب له أن    ( قبل خروجه) النبوي  ( 

ى  
 
، وإن كانت الصالة في املسجد النبوي فيستحب له  صالة العيدإلى مصل

 . خروجه من املسجدأن يصلي فيه ركعتين قبل  

   مسائل خمس: ) 

العيد • صالة  في  الزائد  التكبير  ) األولى:  تقدم  كما  تكبيرات  تسع  وهو  واجب  ( 

( أي: ال يجب في القنوت دعاء بلفظ مخصوص  والقنوت واجب، ولكن ال يتعين فيه لفظ



إله إال هللا وحده ال  ") :  ( أن يدعو بهذا الدعاءبل يدعو بما يشاء واألفضل)  أشهد أن ال 

 واألئمة من ولده حجج هللا،  
ً
 عبده ورسوله، وأشهد أن عليا

ً
شريك له، وأشهد أن محمدا

وأهل   والعظمة،  الكبرياء  أهل  اللهم  هللا،  حجج  ولده  من  واملهديين  املهدي  أن  وأشهد 

في ه أسألك  التقوى واملغفرة،  والرحمة، وأهل  العفو  وأهل  والجبروت،  اليوم  الجود  ذا 

، وملحمد 
ً
 أن   صلى هللا عليه وآلهالذي جعلته للمسلمين عيدا

ً
 وكرامة ومزيدا

ً
 وشرفا

ً
ذخرا

على   وصل  عبادك،  من  عبد  على  صليت  ما  كأفضل  محمد  وآل  محمد  على  تصلي 

حياء منهم واألموات، اللهم إني أسألك  مالئكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين واملؤمنات، األ 

 . " املرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك املرسلون  من خير ما سألك عبادك 

وجمعة  • عيد  اتفق  إذا  واحدالثانية:  يوم  في  ) فمن حضر) ،  (  كان  ( صالة  العيد 

أي: في خطبة صالة   ( بالخيار في حضور الجمعة، وعلى اإلمام أن يعلمهم ذلك في خطبته

 . العيد

الصالة  )  • بعد  العيدين  في  الخطبتان  ) وتقديمهماالثالثة:  الصالة  على  (  بدعة( 

 . ( أي: اإلصغاء للخطبتينويجب استماعهما) ، تبطل معها الصالة

الجامع )  • ينقل املنبر عن  إذ تقدم  الرابعة: ال  تتم الصالة فيه،  الذي  املكان  إلى   )

العيد بصالة  اإلصحار  يعمل) ،  استحباب  ) بل  الصالة  مكان  في  املنبر (  طين    شبه  من 

 
ً
كأن  استحبابا أثناء  (  عليها  يقف  باملنبر  شبيهة  مرتفعة  ة 

 
دك "اإلمام"  للخطيب  عمل  ي 

 . الخطبة

الشمس)  • طلعت  إذا  ) الخامسة:  العيد  يوم  من  يصلي صالة  (  حتى  السفر  حرم 

مم   كان  إن  عليه العيد  تجب  مرض  الصالة،  (  ن  به  وال  مسافر  غير   
ً
ا حر   

ً
مكلفا كان  أي: 

الوجوب السفر    أما،  يمنعه عن الحضور ونحوها من شروط  له   فيجوز 
ً
إذا كان معذورا

 . ( وليس بحرامهو مكروه، و ويجوز خروجه بعد الفجر وقبل طلوعهابعد طلوع الشمس. ) 



باعتبارها آية عذاب أو تحذير ألهل  مرتبط بالسماء،  كل مخوف    : املقصود باآليات

بل لكونها مخيفة مرتبطة بالسماء أي سكان    ، فقطاألرض، فاألمر ليس لكونها مخيفة  

ال هللا سبحانه وتعالى.  السماء من عم 

 سببها، وكيفيتها، وحكمها. ) : ( ثالثة أمور والكالم في ) 

   :( أي سببهاأما األول

ملا عدا ذلك من    فتجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، و تجب) 

السماء أخاويف  من  ذلك  وغير  مظلمة  كالفيضانات  ريح  األرضية  (  واالنهيارات 

 . الشديدةوالبراكين واألعاصير  والصواعق  

  تحصل  مالحظة:  
ً
قد تكون مخيفة لبعض الناس  و ،  املذكورةبعض الظواهر  أحيانا

أن تكون اآلية  هي    -في مثل هكذا حالة    -العبرة في وجوب صالة اآليات  ف،  دون بعض آخر

   مخيفة عند أكثر املؤمنين.

باختالف  ووقتها)  يختلف  ) وقت  (  لوقتها  وبالنسبة  الحاصلة،  الكسوفاآلية  (  في 

هذا إذا كان وقت الكسوف يتسع  ، ( أي: انقضائهمن حين ابتدائه إلى حين انجالئه) : فهو

 )   الكسوف  ( بحيث كان وقتفإن لم يتسع لها)   اآليات،ألداء صالة  
ً
 جدا

ً
(  لم تجبقصيرا

الرياح واألخاويف) .  اآليات والحال هذهصالة    وقت صالة  وكذا 
ً
بالنسبة    اآليات( فأيضا

ابتداء   حين  من  يكون  انقضائهاإ  اآلية لها  حين  كان  أ،  لى  اذا  ال  الوقت  ما  بحيث   
ً
قصيرا

   .  حينئٍذ يتسع للصالة فال تجب  

تجب)  الزلزلة  ) وفي  اآليات  املكث( صالة  يطل  لم  أي:  وإن  حدوث(  ،  الزلزلة  وقت 

،فعادة  
ً
جدا  

ً
قصيرا األرضية  والهزات  الزالزل  وقت  ) ويصلي )   يكون  اآليات  صالة  بنية ( 

 .  ( الزلزلةوإن سكنت( ال القضاء ) األداء

 حالتان: النسبة إلى قضاء صالة اآليات خارج وقتها، لدينا  ( بو) 



حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، ( أو الخسوف ) من لم يعلم بالكسوف األولى: ) 

ففي مثل هذه الحالة    ،( قد احترق كلهقرص الشمس أو القمر ) أي:  ( إال أن يكون القرص

القضاء. الكسوف ال يجب القضاء)   يجب    ( طاملا  وفي غير 
 
وهو ال يعلم  انقضت  اآلية  أن

  .بها

والتفريطومع  ) الثانية:   أي:  العلم  فر    باآليةعلم  (  اإل  -ر  قص  أي    -ط  لكنه  تيان  في 

  اآليات ن يأتي بصالة  ألكنه نس ى    باآلية( أي: علم  أو النسيان)   بالصالة حتى خرج الوقت،

هاتين   مثل  ففي  الوقت،  خرج  الجميع ) الصورتين  حتى  في  القضاء  جميع  يجب  أي:   )

 أو 
ً
 . غيره، وسواء احترق القرص كله أو لم يحترق كلهاآليات الحاصلة سواء كانت كسوفا

 :  تانمالحظ 

الكسوف   -1  
 
أن علم  الخسوف    -إذا      -أو 

ً
غدا   سيحصل 

ً
نشرات  عن طريق  مثال

أو   حتى    هعن، وعندما جاء الغد نس ي وغفل  املختصة  الجهات العلميةاألخبار 

ر،  
 
تذك ذلك  بعد  ثم   

ً
جزئيا وكان  الكسوف  يجب  انجلى  الحالة  هذه  مثل  ففي 

 عليه القضاء. 

 يجوز اإلتيان بصالة اآليات ملن شك في حدوث اآلية.  -2

   وأما كيفيتها:) 

ي   أن  بالسبع فهو  ) حرم  السبع  التكبيرات  أي:  ست  "(  وتليها  اإلحرام  تكبيرة  األولى 

واجبة يقرأ  "تكبيرات  ثم  يتم  ،  لم  كان  فإن  رأسه،  يرفع  ثم  يركع،  ثم  وسورة،  "الحمد" 

، ثم قرأ سورة حتى  ( السورة ) السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم
ً
قرأ "الحمد" ثانيا

وسورة   "الحمد"  ويقرأ  يقوم  ثم  اثنتين.  ويسجد  يركع  ثم  الترتيب،  هذا  على   
ً
خمسا يتم 

 بترتيبه األول، ]ويسجد اثنتين[، ويتشهد، 
ً
  معتمدا

 
 . ( مويسل

 ، ولها طريقتان: املعنى: صالة اآليات ركعتان

،  -  األولى تكبيرة اإلحرام وتليها ست تكبيرات واجبة  -ر التكبيرات السبع  األولى: أن يكب  

 وسورة ثم يكب  و   ر ويركع، ثم يرفع رأسهثم يقرأ "الحمد" وسورة، ثم يكب  
ً
ر  يقرأ الحمد ثانيا



 على هذا الترتيب، وبعد رفع رأسه من  ويركع، ثم يرفع رأسه وهكذا يفعل  
ً
حتى يتم خمسا

يكب   الخامس،  الثانية  الركوع  للركعة  يقوم  ثم  السجدتين.  ويسجد  للسجود  ويهوي  ر 

م.
 
 ويفعل كما فعل في الركعة األولى، وبعد السجدتين يتشهد ويسل

كع، ثم  ر وير ر التكبيرات السبع، ثم يقرأ الحمد وآية من سورة، ثم يكب  الثانية: أن يكب  

يكب   ثم  السورة،  ثانية من  آية  ويقرأ  رأسه  يتم  يرفع  رأسه، وهكذا حتم  يرفع  ثم  ويركع،  ر 

 على هذا الترتيب، ثم بعد الركوع الخامس يكب  
ً
ر ويهوي للسجود ويسجد سجدتين.  خمسا

يتشهد   السجدتين  وبعد  األولى،  الركعة  في  فعل  كما  ويفعل  الثانية  للركعة  يقوم  ثم 

م. 
 
 ويسل

الثانيةلوكمثال   السبع  :  لطريقة  التكبيرات  ثم  بعد  التوحيد  وبسملة  الحمد  يقرأ 

ر ويركع، وبعد رفع رأسه يقرأ:  ، ثم يكب  "قل هو هللا أحد "ر ويركع، وبعد رفع رأسه يقرأ:  يكب  

يكب  "هللا الصمد" ثم  يقرأ:  ،  يلد ولم يولد"ر ويركع، وبعد رفع رأسه  يكب  "لم  ثم  ر ويركع،  ، 

يقرأ:   رأسه  رفع  أحد"وبعد   
ً
كفوا له  يكن  يكب  "ولم  ثم  ركوعات.  ،  خمس  فهذه  ويركع،  ر 

ر للسجود ويسجد السجدتين. ويفعل في الثانية  وبعد رفع رأسه من الركوع الخامس يكب  

م. 
 
 مثل ذلك ويتشهد ويسل

 :  هانتنبي

يختار    -1 أن  املكلف  على  يجب  ال  الثانية،  الطريقة  ذات    بحسب  السور  قراءة 

م السورةي  وال يجب عليه أن  ،الخمس آيات فقط ، وإنما له  ةعلى الركوعات الخمس  قس 

ن، وله    -بعد الحمد    -أن يختار الطريقة األولى أي يقرأ سورة   ن يختار  أ في كل ركوع كما تبي 

و ثالثة  أم السورة التي يختار قراءتها على ركوعين  يقس  يمكنه حينئٍذ أن  الطريقة الثانية و 

   أو خمسة. 

في    ه أنلو فرض  و  في الركوع الثالث أن  ف  ركوعين "األول والثاني"أتم السورة  يمكنه 

  أو الحمد وجزء من سورة ويتم السورة في ما بقي من ركوعات.   ،يقرأ الحمد وسورة كاملة

الحمد وسور  قرأ  إن  في  وكذلك  الحمد وسورة  يقرأ  أن  له  يجوز  األول  الركوع  في  كاملة  ة 

 الركوع الثاني أو الحمد وجزء من سورة على أن يتمها في بقية الركوعات. 



 والخالصة: يجوز الجمع بين الطريقتين في أداء صالة اآليات. 

صالة اآليات يبني على األقل ويتم الركوعات ويسجد    من شك في عدد ركوعات  -2

 سجدتي السهو بعد الصالة. 

 :  عدة أمور   -أي: في صالة اآليات   -( ويستحب فيها) 

ى جماعة. الجماعة)  -1
 
   ( أي: تصل

الكسوف)  -2 زمان  بمقدار  الصالة  السور  وإطالة  قراءة  يختار   :
ً
فمثال  )

.إالطوال 
ً
   ذا كان وقت الكسوف طويال

   ( أي: انقضاء اآلية. يعيد الصالة إن فرغ قبل االنجالءوأن )  -3

قراءته)  -4 زمان  بمقدار  ركوعه  مقدار  يكون  زمن  وأن  استغرق  لو   :
ً
فمثال  )

 .
ً
 قراءة الحمد والسورة بعدها دقيقتان يجعل وقت ركوعه دقيقتان أيضا

   (.وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت)  -5

ع إال في الخامس والعاشر، فإنه ر عند كل رفع ]رأس[ من كل ركو وأن يكب  )  -6

   (.يقول: سمع هللا ملن حمده

ن يقنت قبل الركوع  أعها على الركعتين، ب( يوز  وأن يقنت خمس قنوتات)  -7

الثاني والرابع في الركعة األولى، وقبل الركوع السادس والثامن والعاشر  

 . في الركعة الثانية

 فمسائله ثالث: وأما حكمها،

حصل   • إذا  حاضرةاألولى:  فريضة  وقت  في  في  الكسوف  القمر  خسف  لو  كما   )

 في اإلتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرةكان مخي  وقت صالة الصبح ) 
ً
( أي: يكون  را

 ( 
ً
قا  صالة اآليات، فلدينا صورتان: ( من  فتكون أولى وقتها مضي 

موس   -1 الوقت  يكون   عأن 
ً
صالة   ا  + "الفريضة  بالصالتين  لإلتيان  ويكفي 

  
ً
را مخي  يكون  الصورة  مثل هذه  وفي  يأتي  أب  باإلتياناآليات"،  ثم  شاء  يهما 

 بعدها.  باألخرى 



 وال يكفي   -2
ً
قا بحيث إذا صلى    بكال الصالتين   لإلتيان أن يكون الوقت مضي 

ر صالة الصبح  إ
 
لى ما قبل شروق  إحداهما خرج وقت األخرى، كما لو أخ

   في ذلك الوقت  اآلية شمس بقليل وحصلت  ال
ً
 أيضا

ً
، وفي  وكان وقتها قليال

الصبح يأتي بصالة  أي  الفريضة  املثال  مثل هذه الصورة تقدم  ،  بحسب 

 : الفريضةبعد  اآلياتتيان بصالة  ما اإلأ

 . ولم تنقض  ن كانت اآلية باقية إ يجب أن يصليها  -أ 

إذا كان تأخير وال قضاء عليه، إال  إن انقضت اآلية  سقط عنه  ت -ب

صالة الصبح إلى آخر وقتها عن عمد واختيار منه، ففي مثل هذه 

عليه قضاء يجب  اآليات  الحالة  منه صالة  التأخير حصل  ؛ ألن 

 عن تقصير. 

الكسوف  )  • اتفق  إذا  القمر" الثانية:  فالكسوف    "خسوف  الليل،  نافلة  وقت  في 

، وبالتالي يجب عليه أن يأتي ألن املستحب ال يزاحم الواجب في الوقت  ؛( من النافلةأولى 

اآليات )   بصالة  النافلة حتى  يقض ي  ثم  النافلة،  باعتبار خروج  ولو خرج وقت  ذلك  بعد   )

 . وقتها بحسب الفرض 

اضطر  )  • إذا   
ً
وماشيا الدابة  ظهر  على  الكسوف  صالة  يصلي  أن  يجوز  الثالثة: 

، أما في صورة االختيار فال يجوز  حالها حال بقية الفرائضلذلك
ً
 . ( كاملرض مثال

 وفيه أقسام: 

 ( أي: الشخص الذي تجب الصالة عليه إذا مات. األول: من يصلي عليه

 ( موردان:وهو) 

 للشهادتينكل من  )  -1
ً
    ،هللاأن ال إله إال  " ( أي: شهادة  كان مظهرا

ً
 محمدا

 
وأن

 بشرط أن ال يكون من النواصب أو الغالة.  "رسول هللا



له ست سنين)  -2  
ً
أكمل ست سنين  أو طفال أي:  السابعة  قم(  في  رية ودخل 

 من مسلمممن له حكم اإلسالم) 
ً
في بالد   ( كأن يكون متولدا أو عثر عليه 

   .املسلمين 

 امليت  وجوب الصالة عليه إذا كان  ( أي: في  ويتساوى في ذلك) 
ً
  و أ لشهادتين  ل  مظهرا

 كان 
ً
ن  طفال  الذكر واألنثى، والحر والعبد.  له حكم اإلسالم )  بلغ ست سنين مم 

، فإن  ( أي: لم يبلغ ست سنين ) ويستحب الصالة على من لم يبلغ ذلك
ً
إذا ولد حيا

 لم يصلَّ ( من رحم أمه ) وقع 
ً
ولو ولجته  الصالة عليه حتى )   تستحب ( أي: ال  عليه  سقطا

 . ( كما لو كان عمر السقط خمسة أشهر أو أكثرالروح

 الثاني: في المصلي  ) 

بميراثه أوالهم  بالصالة عليه  الناس  أي:  وأحق    -؛ ألنه  ميراثه  أوالهم باستحقاق( 

 للميتأقرب   -بال شك 
ً
( أي:  من االبن( بالصالة على ابنه امليت ) واألب أولى ) ، الناس رحما

امليت أولى )   .ابن  الولد  ) وكذا  امليت  أبيه  على  بالصالة  والعم(  الجد واألخ  أي: جد  من   )

(  واألخ من األب واألم أولى )   .امليت أو أخوه أو عمه فهؤالء ال يرثون امليت عند وجود االبن

فقط    باألبينتسب له  ( أي:  بأحدهما( إلى امليت ) ممن ينتسببالصالة على أخيه امليت ) 

أي:    ( والزوج أولى باملرأة)   . مهأل ه  خاأيكون  ففقط  م  األ ينتسب له بو  أفيكون أخاه ألبيه،  

  ( وإن قربوا) من أبيها قربائها أأي:  ( من عصباتها) بالصالة على زوجته 
ً
 .  كاألب واألخ مثال

جماعة)  األولياء  كان  وإناث"    ( وإذا  "ذكور  أوالد  للميت  كان  لو  أولى ) كما    ( فالذكر 

للصالة على امليت    ( م الولي وال يتقد    .من األنثى، والحر أولى من العبدبالصالة على امليت ) 

وطهارة  وهي: البلوغ والعقل واإليمان والعدالة    ( إال إذا استكملت فيه شرائط اإلمامة) 

 ) املولد  
 
   وإذا تساوى األولياء) .  تتوفر فيه شروط اإلمامةن  مم    ( م غيرهد  وإال ق

 
م األفقه  د  ق

ففي مثل هذه الحالة يتقدم  ،  في األولياءأي: إذا كانت شروط اإلمامة متوفرة    ( فاألتقى

 تقاهم. أم  ن تساووا في ذلك يتقد  إ أفقههم، و على امليت  للصالة 

أحد)  يتقدم  أن  يجوز  امليت    ( وال  على  بإذن  ) للصالة  كانإال  سواء  الولي    ( الولي 

    ( أو لم يكن  بشرائط اإلمامة) 
ً
 مثال

ً
لو كان فاسقا  ) كما 

 
أن يكون مكل  بعد 

ً
يكون  أي:    ( فا



  
ً
عاقال  

ً
إذنه  و بالغا يكون   شرطحينئٍذ 

ً
  ا

ً
مكلفا يكن  لم  إذا  أما  أو    -،   

ً
مجنونا كان  لو  كما 

 
ً
 ذنه شرطإفال يعتبر    -صغيرا

ً
 .  في صحة الصالة  ا

من ) على امليت    ( أولى بالصالة) املعصوم عليه السالم  اإلمام  أي:    ( واإلمام األصل) 

أي: تتوفر فيه    ( مه الولي وكان بشرائط اإلمامةوالهاشمي أولى من غيره إذا قد    . كل أحد

 .  الشرائط املتقدمة

    ( ويجوز أن تؤم املرأة بالنساء) 
ً
ويكره ) في الصالة على امليت  عليهن  أي: تكون إماما

صفهن في  تقف  بل  عنهن  تبرز  يمينها    ( أن  عن  النساء  وتقف  الوسط  في  هي  تقف  أي: 

العراة)   .وشمالها الرجال  اتفق  بمعنى:    ( وكذا  لو  امليت  على  املصلين   
 
عراة  أن أنهم 

أي يقف    مام فحينئٍذ يصلي بهم وال يبرز عليهم وإنما يقف في صفهمجميعهم بما فيهم اإل 

وشماله يمينه  عن  املصلين  ويقف  الوسط  األئمة) .  في  من  أن    ( وغيرهما    ( يبرز) يجب 

الصف) اإلمام   املصلين    ( أمام  يتقدم على  يكونأي:  بجانبه حتى  خلفه    وابحيث  ولو  ) ال 

.  )  به ( كان املؤتم
ً
 واحدا

بالرجل النساء  اقتدت  امليت    ( وإذا  صالة  رجال  ) في  وراءه  كان  وإن  خلفه،  وقفن 

 
ً
استحبابا انفردت عن صفهن  فيهن حائض  كان  وإن  باعتبار   ( وقفن خلفهم،  ؛ 

ً
وجوبا ال 

 . عدم اشتراط الطهارة في صالة امليت كما سيتضح

 الثالث: في كيفية الصالة ) 

أفضل ما يقال: ما رواه   وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير الزم بل مستحب، و

كان رسول هللا  "عن أبي عبد هللا عليه السالم قال:   -أم سلمة   -محمد بن مهاجر عن أمه 

 
 
 ر وتشهد، ثم كب  ى على ميت كب  صلى هللا عليه وآله إذا صل

 
ر  ى على األنبياء ودعا، ثم كب  ر وصل

 .  "ر ]الخامسة[ وانصرفر الرابعة ودعا للميت، ثم كب  ، ثم كب  ودعا للمؤمنين

 ) امليت  ( وإن كان
ً
 كانت الصالة عليه بأحد طريقتين:  ( منافقا

-  ( أربع األولى:  على  املصلي  ) اقتصر  تكبيرات  بالرابعة(  بعد  وانصرف  أي:   )

 الرابعة. 



-  ( الرابعةالثانية:  في  بدل الدعاء  ( أي: بعد التكبيرة الرابعة  أو يدعي عليه 

 ( أي: بعدها. وينصرف في الخامسة) له؛ باعتبار إنه منافق 

 :  ( أي: في صالة امليت فيهاوتجب ) 

   باعتبار أنها عبادة. ؛( النية)  -1

   (.واستقبال القبلة)  -2

 وجعل رأس الجنازة إلى يمين املصلي.)  -3

وإن    -من اإلمام واملأموم    -تصح الصالة  وبالتالي    ،( وليست الطهارة من شرائطها

 .  لم يكن على طهارة

 ( 
ً
 (. وال يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا

  فإن لم يكن له كفن ) ،  ( وقبل دفنهعلى امليت إال بعد تغسيله وتكفينهوال يصلي  ) 

ذلك بعد  عليه  عورته وصلي  القبر وسترت  في  لم  ( جعل  إن  بالقبر  يستر  أنه  في  والسبب   ،

 بذل الكفن  
 
 ليس بأمر واجب على املسلمين.  -كما تقدم  -يكن له كفن هو أن

 :  واملكروهات( أي: املستحبات وسنن الصالة) 

الرجل)  -1 اإلمام عند وسط  يقف  أي:  أن  بالضبط،  يقف  (  الجنازة  عند وسط 

) و)  عند  يقف  املرأة(  إلى  صدر  منه  الرأس  جهة  إلى  أقرب  موقفه  يكون  أي:   )

جعل الرجل  ( أي: اتفق وجود جنازتين لرجل وامرأة ) وإن اتفقا)  جهة القدمين.

يلي اإلمام ) مما  إلى اإلمام  أقرب  أي:  القبلةواملرأة وراءه(  ويجعل  ) ،  ( من جهة 

 لوسطه
ً
بحيث لو رسم خط بين موقف اإلمام وبين الجنازتين    ( صدرها محاذيا

على   الخط  يعني    وسطملر  وهذا  املرأة،  جنازة  صدر  وعلى  الرجل    أ جنازة 
 
ن

الرجل جنازة  قدمي  باتجاه   
ً
قليال تزحزح  موقف  )   ؛جنازتها  اإلمام  ليقف 

يكون  الفضيلة أي:  املرأة. (  صدر  وعند  الرجل  وسط  عند  هذه    موقفه  وفي 

إن   الرابعة  التكبيرة  بعد   
ً
معا واملرأة  للرجل  يدعو  أن  لإلمام  يستحب  الحالة 

 كانا مؤمنين.



 ( 
ً
طفال كان  ) ولو  طفل  جنازة  املرأة  جنازة  مع  اجتمع  لو  أي:  وراء  (  من  جعل 

 . أي: تكون جنازتها أقرب إلى اإلمام ( املرأة

 وأن يكون  )  -2
ً
 .  بوضوء أو غسل أو تيمم  ( املصلي متطهرا

   .عند الصالة ( وينزع نعليه)  -3

 ويرفع يديه في أول تكبيرة وفي البواقي )  -4
ً
 .  ( أيضا

،  ( أي: للميت ) الرابعة أن يدعو له( التكبيرة ) ويستحب عقيب)  -5
ً
إن كان مؤمنا

، و( يدعو ) و
ً
(  بدعاء املستضعفين إن كان كذلك( يدعو ) عليه إن كان منافقا

 
ً
مستضعفا امليت  كان  الذي    ،أي:  هو  غير  واملستضعف:  لكنه  الحق  يتبع  لم 

أهله  معاند يبغض  وال  "،  له  يقول:  أن  املستضعفين  دعاء  أمثلة  اللهم  ومن 

وهو املروي عن اإلمام   سبيلك وقهم عذاب الجحيم" اغفر للذين تابوا واتبعوا

 .(1)الباقر عليه السالم 

سأل هللا أن يحشره مع من كان يتواله، وإن  ( أي: جهل حال امليت ) وإن جهله) 

 فيه
ً
 لحال أبيه شافعا

ً
 سأل هللا أن يجعله مصلحا

ً
 .  ( كان طفال

   (.حتى ترفع الجنازة( وال ينصرف عنه ) وإذا فرغ من الصالة وقف موقفه)  -6

يصلي  )  -7 املعتادةوأن  املواضع  في  الجنازة  على على  فيها  ى 
 
صل ي  أن  املعتاد  أي:   )

 . ( ولو صلى في املساجد جاز) ، األموات

( سواء كان التكرار من قبل نفس  ويكره الصالة على الجنازة الواحدة مرتين)  -8

ٍ آخر
 . املصلي أو من قبل مصل 

 مسائل خمس:  ) 

( أي: اقتدى به وتابعه  تابعهامليت ) ( على  األولى: من أدرك اإلمام في أثناء صالته •

الخامسة  ( اإلمام  فإذا فرغ) ،  في صالته التكبيرة  أتم ما بقي عليه  ) من الصالة بعد أداء 

متتابع والء بشكل  أي:  التحق    ،(  لو   :
ً
ثالث    باإلمام فمثال في  تابعه  الثالثة  التكبيرة  في 

الخامسة   التكبيرة   
 
أن بمعنى  لهتكبيرات  بالنسبة  ثالثة  تعتبر  تكبيرتين  لإلمام  يؤدي  ثم   ،

تكبيرات ليكمل خمس  مباشرة  األخرى  بعد  واحدة  أي  الجنازة)   . متتابعتين  رفعت  (  ولو 
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ى عليه من التكبيرات ) أو دفنت أتم)   من موضع الصالة
 
هذا إذا    .( القبر  ولو على ( ما تبق

 من موضع الصالة كما لو أدى ثالث تكبيرات ثم رفعت الجنازة ووضعت  
ً
كان القبر قريبا

كان   إذا  أما  التكبيرات.  باقي  ويكمل  عليه  يشرف  حتى  للقبر  يقترب  أن  فيمكنه  القبر  في 

التكبيرتين   يتم  الثالثة  التكبيرة  في  وهو  الجنازة  ورفعت  القبر  عن   
ً
بعيدا الصالة  موضع 

 ملتبقيتين في نفس موضع الصالة.ا

ر  الثانية: إذا سبق املأموم بتكبيرة أو ما زاد)  •   -  مرة أو أكثر   -قبل اإلمام  ( كما لو كب 

 منه  
ً
ا
 
 أظن

 
ر بعد  ر  االمام قد كب    ن ال  (، والتكبير الزائد  أعادها مع اإلمام) ثم علم أنه لم يكب 

 . ش يء عليه

يجوز أن يصلى على  ) حتى تم دفنه  ما    ( لسبٍب على جنازته  الثالثة: من لم يصلَّ )  •

 وال تترك الصالة على مؤمن( من دفنه ) قبره في أي وقت ولو بعد مدة طويلة
ً
 . ( مطلقا

فريضة  )  • وقت  تضيق  عند  إال  الجنازة،  لصالة  صالحة  كلها  األوقات  الرابعة: 

، فتكون الحاضرة أولى بالوقت؛ ألن  حاضرة
ً
تقديم صالة امليت على  ( كصالة الصبح مثال

هذه    -الفريضة   الفريضة  -والحال  وقت  خروج  الى  امليت  ) .  يؤدي  على  خيف  مع    -ولو 

الوقت   عليه  -سعة  الصالة    قدمت 
ً
عا موس  الفريضة  وقت   

 
أن طاملا  الفريضة  على   )

 . بحسب الفرض

 ) على جنازة بعض الصالة  ى الخامسة: إذا صل)  •
ً
ر عليه تكبيرتين مثال ثم  ( كما لو كب 

 إن شاء استأنف الصالة عليهمامخي  ( املصلي ) أخرى كان( جنازة ) حضرت
ً
( أي: يقطع را

 
ً
األولى على ( صالته ) وإن شاء أتم) ،  صالته األولى ويبدأ صالة جديدة على الجنازتين معا

 للثاني.( صالة ثانية ) األول واستأنف

املستحبةالصلوات   الصلوات  هي  بات: 
 
ثوابها    املرغ لكثرة  فون 

 
املكل بها  يرغب  التي 

   .وفوائدها



اليومية)  افل  افل الصبح والظهرين والعشاءين ونافلة  وهي قسمان: النو ( أي: نو

 : ( وقد ذكرناها، وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمينالليل ) 

  فمنها: ما ال يخص  القسم األول: ) 
ً
ى في أي وقت. : ( أيبعينه وقتا  يؤد 

 :(، هي صلوات( خمس ) ه وهووهذا القسم كثير، غير إنا نذكر مهم  ) 

  (وفتور ( أي: ذهاب مائها ) وهي مستحبة عند غور األنهار .األولى: صالة االستسقاء

 ( أي: قلتها. األمطار

يجعل  أنه  غير  العيد،  صالة  كيفية  مثل  العيد  وكيفيتها  في  القنوت  أي:  مواضع   )

يجعل  -  "اللهم أهل الكبرياء والعظمة ... الخ"  -  صالة العيد اتالدعاء الذي يقال في قنوت

 ( االستسقاء  صالة  في  الغيث،  بدله  بإرسال  الرحمة  وسؤاله  سبحانه  هللا  استعطاف 

 . ( عليهم السالمر له، وإال فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت  ر من األدعية ما تيس  ويتخي  

 :  عدة أمور   - ت فيهاستحباامل   : أي -( ومسنونات هذه الصالة) 

أن يصوم الناس ثالثة أيام، ويكون خروجهم يوم الثالث، ويستحب أن يكون  )  -1

( فإن لم يتيسر) ،  يبتدؤوا صيامهم يوم السبت وذلك بأن  ( ذلك الثالث االثنين

 ( ذلك  ثالث  فالجمعةلهم  ليكون  األربعاء  يوم  صيامهم  يبتدؤوا  أي:  أيامهم  ( 

 .  الذي يخرجون فيه للصالة هو يوم الجمعة

وال  ) ،  ( وتكون صالتهم فيهاوأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار)  -2

 
 
   (. وا في املساجديصل

ي  )  -3 معهموأن  ) خرجوا  للصالة  ) الشيوخ(  السن  كبار  الرجال  أي:  واألطفال  ( 

يخرجوا  ،والعجائز ) وال  معهم   ) 
ً
مسلم  ذميا غير  أي:  والنصراني (  كاليهودي 

 بشروط معينة  الذي
ً
املسلمين عهدا وبين  بينه  بين األطفال  ويفر  ) ،  يكون  قوا 

أفة وال فإنه أوجب لل ،( وأمهاتهم  .  ؛ ملا فيه من البكاء والضجيجرحمةر

اإلمام من صالته حو  )  -4 رداءهفإذا فرغ  الذي  ل  الرداء  قلبه وجعل طرف  أي:   )

على الكتف األيسر جعله    طرفه الذي كان األيمن على األيسر و كان على كتفه  

األيمن  وكب  ) ،  على  القبلة،  استقبل  مئةثم  مرةر  مئة  أكبر"  "هللا  يقول:  أي   )  ،



بها صوته، وسب  )   
ً
يمينه كذلكرافعا إلى  مئة  ح هللا  يقول: "سبحان هللا"  أي   )

 بها صوته
ً
يقول: "ال إله إال هللا"  ( أي:  وهلل عن يساره مثل ذلك) ،  مرة رافعا

صوته بها   
ً
رافعا مرة  مئة) ،  مئة  هللا  وحمد  الناس،  يقول:  واستقبل  أي   )

 بها صوته  "الحمد هلل" مئة مرة
ً
( أي: يكررون  وهم يتابعونه في كل ذلك) ،  رافعا

   خلفه. 

 الخطبة في صالة االستسقاء  ( في الناس بعد الصالةثم يخطب)  -5
 
، وهذا يعني أن

( أي: يجتهد في إظهار التذلل والخضوع والعجز  ويبالغ في تضرعاته)   مستحبة، 

  واملسكنة بين يدي هللا سبحانه. 

الخروج)  -6 كرروا  اإلجابة  تأخرت  لالستسقاء  فإن  أكثر  (  أو  تدركهم  ) مرة  حتى 

 .  ( بهطول األمطارالرحمة

مياه  )  جفاف  عند  تجوز  فإنها  األمطار،  قلة  عند  الصالة  هذه  تجوز  العيون  وكما 

 . ( واآلبار

  (االستخارة صالة  االستخارة،  كيفيتها:  و ،  ( الثانية:  بنية  الصبح  كصالة  ركعتان 

الصادق  اإل قال   السالم:  مام  هللا  "عليه  استخار  ما  هللا  فو  واستخر هللا،  ركعتين  صل 

 .(1) " مسلم إال خار له البتة

قال لبعض أصحابه وقد سأله عن األمر يمض ي فيه وال يجد  " وعنه عليه السالم:  

في   الحاجة  أنو   قال:  كيف؟  له  فقال  قال:  ربك،  شاور  قال:  يصنع،  كيف  يشاوره   
ً
أحدا

نفسك ثم أكتب رقعتين في واحدة "ال" وفي واحدة "نعم" واجعلهما في بندقتين من طين  

في أمري هذا وأنت خير  ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: "يا هللا إني أشا ورك 

مستشار ومشير، فأشر علي بما فيه صالح وحسن عاقبة"، ثم أدخل يدك فإن كان فيها  

 . (2)  ""نعم" فأفعل وإن كان فيها "ال" فال تفعل، هكذا شاور ربك
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  ( الحاجةالثالثة:  ركعتان  ،  ( وصالة  وهي  وكيفيتها:  الحاجة،  بنية  الصبح  كصالة 

إذا أردت حاجة فصل ركعتين،  ":  عليه السالمأنواع كثيرة، منها ما عن اإلمام الصادق  

 . (1) "وصل على محمد وآله وسل تعطه

  (  بنية الشكر،  وكيفيتها: ركعتان  ،  ( وصالة الشكرالرابعة: 
ً
كصالة الصبح أيضا

إذا أنعم هللا عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ  ":  بيانهافي    عليه السالماإلمام الصادق    قال

الثانية بفاتحة الكتاب و   في األولى بفاتحة الكتاب و  يا    "قل هو هللا أحد"، وتقرأ في  "قل 

  
ً
 شكرا

ً
"الحمد هلل شكرا في ركوعك وسجودك:  األولى  الركعة  في  وتقول  الكافرون"،  أيها 

وس ركوعك  في  الثانية  الركعة  في  وتقول   "
ً
استجاب  وحمدا الذي  هلل  "الحمد  جودك: 

 .(2) دعائي وأعطاني مسألتي" 

  ( الزيارةالخامسة:  هللا  وصالة  صلوات  الطاهرين  بيته  وأهل  النبي  زيارة  أي:   )

،  وكيفيتها: ركعتان كصالة الصبح بنية الزيارة  .، وسائر خلفاء هللا واألولياءعليهم أجمعين 

   . والزياراتوهي مع أدعيتها مذكورة في كتب األدعية 

   ومنها: ما يخص  ) القسم الثاني: 
ً
، وهي صلوات ]خمس[ وقتا

ً
 : (، هي معينا

  (  األولى: نافلة شهر رمضان، وفي الروايات: استحباب ألف ركعة في شهر رمضان

افل املرتبة افل اليومية املتقدمةزيادة على النو ( من ليالي  يصلي في كل ليلة) ،  ( أي: النو

( فيكون  ركعة: ثمان بعد املغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاءعشرين  شهر رمضان ) 

املذكور )   . ركعة  600املجموع   الترتيب  على  ثالثين  األواخر  العشر  من  ليلة  كل  أي:  وفي   )

يضيف عشرة ركعات على العشرين السابقة، أربع ركعات بعد املغرب وست ركعات بعد  

األ  العشر  في  أي:  بعد  العشاء،  يصلي  العشاء    12املغرب  واخر  وبعد  ركعة،    18ركعة 

وفي  )   .ركعة  700فيتحصل املجموع الكلي:  ،  ركعة  100فتكون الزيادة في العشر األواخر  

اإل  الثالثليالي  ليلة  فراد  أي:  )   23و  21و  19(  رمضان  شهر  ركعةمن  مئة  ليلة  كل  ( في 

 . ركعة، وبهذا تتم األلف ركعة 300فيكون املجموع 
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  20، وهي:  ( ركعةفراد على املئة حسب، فيبقى عليه ثمانون في ليالي اإل   ر قتص اوإن  ) 

يصلي ) ، وكيفية استيفائها أن  23، ومثلها لليلة  21رمضان، وثالثون لليلة    19ركعة لليلة  

  40( فيكون املجموع  عليهم السالمفي كل جمعة عشر ركعات بصالة علي وفاطمة وجعفر  

أل  الشهر  ركعة؛  جمع يتضمن  ن  علي  ) ،  أربع  بصالة  ركعة  عشرين  جمعة  آخر  عليه  وفي 

فاطمة  السالم بصالة  ركعة  عشرين  الجمعة  تلك  عشية  وفي  السالم،  فتتم  عليها   )

   .الثمانين ركعة

املؤمنين  )  أمير  السالم وصالة  كل  عليه  في  يقرأ  وتسليمين،  بتشهدين  ركعات  أربع   :

 ركعة: "الحمد" مرة، وخمسين مرة "قل هو هللا أحد".  

فاطمة   السالموصالة  مئة  عليها  "القدر"  و  مرة  "الحمد"  األولى:  في  يقرأ  ركعتان،   :

 "الحمد" مرة وسورة "التوحيد" مئة مرة.   مرة، وفي الثانية بـ 

: أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في األولى: "الحمد" مرة و  عليه السالم وصالة جعفر  

ثم يقول خمس عشرة مرة: "سبحان هللا والحمد هلل وال إله هللا وهللا   "إذا زلزلت" مرة، 

  
ً
، وهكذا يقولها عشرا

ً
، وفي سجوده ورفعه،  بعد رفع رأسهأكبر"، ثم يركع ويقولها عشرا

في   ويقرأ  مرة.  وسبعون  ركعة خمس  كل  في  فيكون  منه،  الرفع  وبعد   ،
ً
ثانيا وفي سجوده 

الثانية: "والعاديات"، وفي الثالثة: "إذا جاء نصر هللا والفتح"، وفي الرابعة: "قل هو هللا  

بها بالدعاء املخصوص  في آخر سجدة  يدعو  أن  في كتب    ،( أحد". ويستحب  وهو مذكور 

 . األدعية واألعمال العبادية

  (  الحمد" مرة و "قل هو" األولى:  في  يقرأ  الفطر وهي ركعتان،  ليلة  الثانية: صالة 

 هللا أحد" ألف مرة، وفي الثانية "الحمد" مرة و "قل هو هللا أحد" مرة.

 

  (  الزوال بنصف  الثالثة: صالة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل

"قل هو هللا أحد" عشر مرات،  و  ركعتان، تقرأ في كل واحدة منهما "الحمد"  ( وهي  ساعة

و"إنا أنزلناه في ليلة القدر" عشر مرات، و"آية الكرس ي" عشر مرات، وأما ما يقرأ بعدها  

 من دعاء فموجود في كتب األدعية.



  (شعبان من  النصف  ليلة  و الرابعة: صالة  ركعات(  أربع  ركعة  ي  ، هي  كل  في  قرأ 

 "الحمد" مرة وسورة "التوحيد" مائة مرة، ووقتها بعد العشاء اآلخرة إلى الفجر األول. 

  (ويومه املبعث  ليلة  وهي  الخامسة: صالة  ركعة(  ركعة    ، اثنتا عشرة  كل  في  يقرأ 

كتب   في  باملنقول  بعدها  يدعو  ثم  مرات،  أربع  و"التوحيد"  و"املعوذتين"  "الحمد" 

 األدعية.  

العبادات)  كتب  في  مذكور  وبعدها  فيها  يقال  وما  الصلوات  هذه  كما  وتفصيل   )

 .عرفنا

 أفضل، وإن جعل كل ركعتين  
ً
 وقائما

ً
افل يجوز أن يصليها اإلنسان قاعدا كل النو

الصبح من جلوس،  من جلوس مقام ركعة كان أفضل نافلة  أراد أن يصلي  إذا   :
ً
( فمثال

أن    يصلي  فاألفضل 
 
ويسل أخريين ركعتين  ركعتين  يصلي  ثم  من  م  ركعتين  كل  لتكون  ؛ 

 . جلوس مقابل ركعة من قيام 

 ما عن عمد، أو سهو، أو شك. إوهو: 

 أما العمد: 

 
ً
عامدا الصالة  واجبات  من  بش يء  أخل    فمن 

ً
عاملا أبطل  ) بالحكم  (  صالته  فقد 

به أخل  ما  كان   
ً
واالستقبالشرطا كالطهارة  منها) ،  (   

ً
جزءا والسجدةأو  كالقراءة  أو  ) ،  ( 

 ) ، ( كالسجود على املواضع السبعةكيفية
ً
 أو تركا

ً
 .  ( كالقهقهة والكالم بحرفين فصاعدا



) وكذا)  تبطل الصالة  ) لو(  د  تعم  ،  ( كقول "آمين" بعد الحمدفعل ما يجب تركه( 

يجب  )  ما  ترك  الصالة  (  فعلهأو  واجبات  من  واجب  الجهر  ) كترك  إال  بوجوبه،   
ً
جهال

من جهر في موضع االخفات أو أخفت في مواضع  ف،  التي تقدمت  ( واالخفات في مواضعهما

 بالحكم فال تبطل صالته. 
ً
 وكان جاهال

ً
   الجهر عمدا

أو  ولو جهل غصبية)  املكان،  أو  فيه  يصلي  الذي  ) الثوب  أو  ( جهل  الثوب  نجاسة 

 البدن أو موضع السجود
 
ال يجب  صالته صحيحة و ( أي:  فال إعادةى والحال هذه ) ( وصل

 .إعادتهاعليه 

 : ثالثة (فروع) 

بالغصبية)  • العلم  مع  مغصوب  بماء  توضأ  إذا  الطهارة    األول:  أعاد  وصلى 

ولو جهل غصبيته بماء  والصالة،  توضأ  أي:   )" يعلم يجهل     "لم 
 
) أنه مغصوب وصل لم  ى 

 منهما( أي: يعد أحديهما
ً
ا  .وضوؤه صحيح وصالته صحيحة وال يعيد أي 

•  ( 
 
أن ) الجلد  الثاني: إذا لم يعلم   ( جلد 

 
بعد ذلك  بحاله  (  ى فيه ثم علم ميتة فصل

  في يد مسلم أو شراه من سوق املسلمينالجلد ) (  إذا كان( صالته ) لم يعد) 
 
(؛ باعتبار أن

 ) ،  تصرفات املسلم تحمل على الصحة
ً
سواء  (  فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا

؛ ألن قاعدة الصحة ال تجري هنا،  ( صالتهأعاد) أو في غيره من األماكن في سوق املسلمين 

 .إضافة إلى عدم العلم بالتذكية 

إذا  )  • أنهالثالث:  يعلم  ) لم  الجلد  أي:  فيه(  يصلي  ما  جنس   من 
 
صل لو  كما  ى ( 

يعلم   ولم  الجلد  من   أ اللحم    مأكول حيوان  من  نه  أبلباس 
 
مذك ) و   ى 

 
والحال  ى وصل فيه   )

 . ( صالتهأعادهذه ) 

 وأما السهو: ) 

أخلَّ  أعاد  فإن  )بركن  أخلَّ ( صالته  أي: نوى الصالة وهو  بالقيام حتى نوى   كمن   )

) (  أو) ،  جالس كب  أخلَّ  حتى  أو  بالنية  سجد،  حتى  بالركوع  أو  قرأ،  حتى  بالتكبير  أو  ر، 

 بالسجدتين
ً
وعموما واحدة،  وليس سجدة  السجدتين  كال  هو  الركن   

 
أن تقدم  إذ  ذا  إ  (؛ 



، ففي مثل هذه الحالة  ( أي: ركع للركعة التاليةحتى ركع فيما بعدترك كال السجدتين ) 

عليه   ويجب  أخلَّ إعادتهابطلت صالته  لو  أما   ،   
 
وتذك يجب  بالسجدتين  يركع  أن  قبل  ر 

 .  وتصح عليه أن يعود لإلتيان بهما ثم يقوم للركعة التالية ويكمل صالته

أو  وكذا)  ركعة  الصالة  في  زاد  ) لو  زاد  أعاد(  أو سجدتين   
ً
   ركوعا

ً
 وعمدا

ً
أي:  سهوا  )

 يجب عليه أن يعيد الصالة  
ً
 أسواء كانت الزيادة سهوا

ً
 .  و عمدا

الركوع  ولو )  في  ) شك  ال  أم  ركع  أنه  هل  أي: شك  ركع  (  قد  كان  أنه  ذكر  ثم  فركع، 

 و   الركوع ركن  (؛ ألنبطلت صالته
ً
 .  زيادة الركن توجب بطالن الصالة ولو كانت سهوا

) فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصالة  وإن نقص ركعة )   
ً
صالته  (  أتم( كالحدث مثال

ا لو كانت ثالثية أو رباعية، والثنائية  (  ولو كانت ثنائية)   عم 
ً
أنه  فلو    كصالة الصبحفضال

م على ركعة واحدة  
 
د وسل   تشه 

ً
بما ينافي الصالة يقوم    طاملا أنه لم يأت  ، فذكرتثم  سهوا

 أو  )  .صالته تصحويأتي بالركعة الثانية و 
ً
 وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا

ً
( كما  سهوا

وإن  )   من جديد.   ( صالتهأعادعمل ما )   نجاز وانصرف إل الصالة    ترك موضع و  أ  أحدثلو  

الفعل  كان به  (  أتى  كالكالم) الذي   
ً
سهوا ال   

ً
عمدا أي:  يبطلها  م إنه  ( 

 
وتكل م 

 
بحرفين    سل

  
ً
سجدتي    وعليه   يتم صالته) يقوم وثم ذكر أنه نس ى ركعة، ففي مثل هذه الحالة  فصاعدا

 .  بعد الصالةأي: يجب أن يأتي بسجدتي السهو ( السهو

  ولو ترك التسليم) 
ً
م،  ( سهوا

 
 منه أنه سل

ً
ا
 
 ( بعد ذلك ) ثم ذكر) ظن

 
   بعد(  مسل

 
ره  تذك

.  ( حتى ) ت صالتهوصح  ) 
ً
 أو سهوا

ً
 وإن فعل ما يبطل الصالة عمدا

ترك سجدة من كل  إنه  ( أي: أهما من ركعتين  ولم يدر  ( في صالته ) ولو ترك سجدتين

الركعتين  ركعة   الصالة،  من  في   
ً
ركنا ترك  قد  يكون  ال  من  أو) وبالتالي  سجدتين  ترك   )

 في الصالة  ( واحدة  ركعة) 
ً
في مثل هذه الحالة؛   ( أعاد صالته) وبالتالي يكون قد ترك ركنا

الركن.  ) أي:  (  ولو كانتا)   ألنه ال يقطع بسالمة  املتروكتين    ولم يدر    من ركعتين السجدتين 

 وإنما ترك أمر أيتهما هي ال إعادة عليه
ً
 قطعا

ً
  (؛ ألنه لم يترك ركنا

ً
 واجبا

ً
( لذا  و) غير ركن    ا

و)  السجدتين  (  يقضيهماتصح صالته  يقض ي  الصالة أي:  السهو) ،  بعد   ( وعليه سجدتا 

 . يأتي بهما بعد التسليم



   :أنحاء من الواجبفها هنا ثالثة  ،( بواجب غير ركن وإن أخلَّ ) 

،  يتم صالته وال ش يء عليه( أي:  فمنه ما يتم معه الصالة من غير تدارك) األول:   •

   .بمعنى: ال يفعل ما سها عنه أثناء الصالة وال يسجد سجدتي السهو بعدها

وال  ( أي: يفعل ما سها عنه أثناء الصالة  من غير سجود  ومنه ما يتدارك) الثاني:   •

  . لسهو بعد الصالةيسجد سجدتي ا

 .( بعدهامع سجدتي السهو( أثناء الصالة ) ومنه ما يتدارك) الثالث:  •

 :  ( فيه موارد كثيرةفاألول ) 

   ( حتى ركع.من نس ي القراءة)  -1

   ( حتى ركع.خفات في مواضعهماالجهر أو اال ( نس ي ) أو)  -2

   ( حتى ركع.قراءة "الحمد"( نس ي ) أو)  -3

   (.حتى ركع ) ( التي تكون بعد الحمد قراءة السورة( نس ي ) أو)  -4

 ( حتى رفع رأسه من الركوع. الذكر في الركوع( نس ي ) أو)  -5

  ه. ( منحتى رفع رأسه) الركوع ( أي: في الطمأنينة فيه( نس ي ) أو)  -6

) أو)  -7 نس ي  الرأس(  الركوع  رفع  من  أي (  سجد،  السجود    :حتى  إلى  هوى 

 مباشرة.

) أو)  -8 نس ي  فيه(  في  الطمأنينة  أي:  "  الرأس رفع  (  يكون القياموهو  الذي   "  

   (.حتى سجد)  بعد الركوع

 . منه ( حتى رفع رأسهالذكر في السجود( نس ي ) أو)  -9

 . منه ( حتى رفع رأسه لسجود على األعضاء السبعةا( نس ي ) أو)  -10

 ( منه.حتى رفع رأسه( أي: في السجود ) الطمأنينة فيه( نس ي ) أو)  -11

السجود)  -12 من  رأسه  رفع  وضع   أي:(  أو  إلى  وعاد  األرض  عن  جبهته  رفع 

   .بين السجدتين ن يجلسأ جبهته على األرض مرة ثانية بدون 

  "الجلوس" وهو ( أي: في رفع الرأس من السجود  الطمأنينة فيه( نس ي ) أو)  -13

 الفاصل بين السجدتين ) 
ً
   (.حتى سجد ثانيا

 ( حتى رفع رأسه منه. الذكر في السجود الثاني( نس ي ) أو)  -14



 ( في السجود الثاني. السجود على األعضاء السبعة( نس ي ) أو)  -15

 . ( حتى رفع رأسه منه( أي: في السجود الثاني ) الطمأنينة فيه( نس ي ) أو)  -16

املوارد   منها    خلَّ أذا  إففي جميع هذه  بش يء  الصالة  املصلي  أثناء  يتداركه  وتركه ال 

 وال ش يء عليه. وتعتبر صحيحة يتم صالته وإنما 

وهوالثاني)  به  :  (  ويأتي  املنس ي  الفعل  يتدارك  الصالة  أأن  يجبثناء  سجود    وال 

 السهو بعد الصالة، وهو أربعة موارد: 

"الحمد" وسورة)  -1 استأنف  قرأ سورة  "الحمد" حتى  قراءة  نس ي  أي:  من   )

   وقرأ سورة الحمد ثم يقرأ سورة بعدها. رجع 

   (.وكذا لو نس ي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد)  -2

هوى للسجود    ( وذكر قبل أن يركع وكذا من ترك السجدتين أو إحديهما)  -3

 وسجد السجدتين أو إحديهما ثم قام وأتم صالته. 

ثم  ) ،  ( أي: أتى بالتشهدد وذكر قبل أن يركع رجع فتالفاهالتشه  ( نس ي ) أو)  -4

   . قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع 

 . ( بعد الصالةسجدتا السهواألخيرين ) ( جب في هذين املوضعينت وال 

 ( في التشهد ) عليهم السالمولو ترك الصالة على النبي وعلى آله  ) 
 
م قضاهما حتى سل

 ( أي: بعد أن يس بعد التسليم
 
  على محمد وآل محمد"ل

 . م يقول: "اللهم صل 

) الثالث: من ترك سجدة)  ) أو( واحدة  للركعة  التشهد ولم يذكر حتى يركع ( ترك   )

   . ( بعد ذلكوسجد سجدتي السهو) ، ( بعد الصالةقضاهما أو أحدهما)  تاليةال

 : ( ثالث، ففيه مسائلوأما الشك) 

عدد)  • في  شك  من  ) األولى:  الصالة  ركعات  أعاد(  الثنائية  صالته الواجبة   )

في السفر تصبح ركعتينكالصبح، وصالة السفر)  الرباعية فإنها  ،  ( أي: الصالة الواجبة 



،  ( أي: واجبة وذلك يتحقق بتوفر شروط الوجوب فيهاالعيدين إذا كانت فريضةوصالة  ) 

 يعيدها إذا شك في عدد ركعاتهاوالكسوف، وكذا املغرب) 
ً
 . ( فأيضا

أي: في  (  الثانية: إذا شك في ش يء من أفعال الصالة ثم ذكر، فإن كان في موضعه)  •

الشك   ) موضع  الصالة  في  ركن  إلى  يصل  أن  به  وقبل  صالته،  وأتمأتى  شك  (  في  كمن 

بما شك فيه وما  فإنه يأتي  قبل أن يركع  في القراءة  تكبيرة اإلحرام قبل أن يقرأ، أو شك  

انتقل)   .بعده ويكمل صالته عنه  وإن  الصالة  (  في  ركن  إلى  القراءة  ووصل  في  كمن شك 

كان  سواء  ) ،  ( وال ش يء عليهمض ى في صالته)   السجودأو شك في الركوع بعد    الركوع بعد  

 أو غيره، وسواء كان( املشكوك فيه ) ذلك الفعل
ً
األوليين أو  ( الركعتين ) في ( الشك ) ركنا

 األخريين. 

الصالة  تفريع: نية  تحققت   إذا 
ً
قطعا للصالة  نوى  أنه  يعلم  املصلي   

 
إن أي:   )

 ( 
ً
 أو نفال

ً
، أو فرضا

ً
 مثال

ً
 أو عصرا

ً
و  أ نه نوى الوجوب  أ( أي: شك هل  وشك هل نوى ظهرا

 . ( أي: أعاد النيةاستأنفاالستحباب، ففي مثل هذه الحالة ) 

الرباعية)  • أعداد  في  شك  إذا  ) الثالثة:  الرباعية  الصالة  ركعات  عدد  أي:  فإن  ( 

) كان األوليين( شكه  والثانية في  األولى  الركعة  أي:  في    (  أنه  الظهر وشك هل  يصلي  كمن 

 يجب عليه  كم صلى   وكذا إذا لم يدر  ) ،  ( صالتهأعاد)   الركعة األولى أو الثانية
ً
ن  أ( فأيضا

الصالة تيقن) .  يعيد  ) وإن  الركعتين  الزائد(  في  وشك  ) (  األوليين  ذلك  عليه  على  وجب 

 االحتياط. 

 : االبتالءمسائل يعم بها  ( أربع)  أي: االحتياط( ومسائله

االثنين)  • بين  شك  من  ) والثالث  األولى:  الرباعية،  الصالة  من  الثالث  (  على  بنى 

 ) ،  ( صالتهوأتم
 
وسل من جلوسوتشهد  ركعتين  أو  قيام،  من  ركعة  استأنف  ثم  أي:  م،   )

م يقوم مباشرة ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس
 
 . بعد أن يسل

تصور  يمكن  الفرض  هذا  الشكفيما    همالحظة:  كان  السجدتين    لو  إكمال  بعد 

    -ليحصل يقين بالركعتين األوليين، كمن يصلي الظهر  
ً
وأكمل سجدتي الركعة التي    -مثال



الثالثة   الركعة  أكمل  أنه  أو  للثالثة  ليقوم  الثانية  الركعة  أكمل  أنه  فيها، وشك هل  هو 

 ليقوم للرابعة. 

األربع )  • بنى على  الثالث واألربع  بين  الركعة  الثانية: من شك  في  أنه  بنى على  أي:   )

 وتشه  ) ،  الرابعة
 
م يأتي مباشرة بركعة واحدة  م، واحتاط كاألولى د وسل

 
( أي: بعد أن يسل

 . من قيام أو بركعتين من جلوس

االثنين)  • بين  شك  من  ) الثالثة:  للثالثة  ليقوم  السجدتين  إكمال  بعد  (  واألربع ( 

م ) 
 
 بنى على األربع، وتشه  ليتشهد ويسل

 
 . ثم أتى بركعتين من قيامم، د وسل

األربع، وتشه   • بنى على  واألربع  االثنين والثالث  بين   الرابعة: من شك 
 
ثم  د وسل م، 

 .  ( ركعتين من جلوس( بعدهما ) أتى بركعتين من قيام، و

املس في  التي ذكرناها  املالحظة  نفس  بمعنى  أتنبيه:  تأتي هنا  األولى  بعد  ألة  نه شك 

أكمل الركعة الثانية ليقوم للثالثة أو أنه أكمل الركعة الثالثة  إكمال السجدتين هل أنه  

م. 
 
 ليقوم للرابعة أو أنه أكمل الرابعة ليتشهد ويسل

 (، وهنا ثالث صور: واألفضل في كل هذه الصور وغيرها أن يبني على األقل) 

( كمن شك بين االثنين والثالث بنى على األقل وقام  فإن كان أقل من أربع )  -

 ( الثالثة و   للركعة 
 
السهوأتم صالته وسل التسليم    ( م وسجد سجدتي  بعد 

 .مباشرة

كان)  - ) وإن  األقل  التشه  (  أربع (  في  كان  لو  وشك  كما  أو  هل  د  رابعة  أنها 

 )  خامسة
 
   .بعد التسليم مباشرة ( م وسجد سجدتي السهوسل

الرابعة)  - في  كان  خامسة  وإن  أو  رابعة  أنها  هل  وشك  بعد  تكتمل  ولم   )

 ( 
 
 . مباشرة تسليم( بعد ال م وسجد سجدتي السهوأتمها وسل

 :خمس (وها هنا مسائل) 



•  ( 
 
أو الظهرين  العشاء    صلى ( كمن  ه أحد طرفي ما شك فيهاألولى: لو غلب على ظن

 
 
( أي:  بنى على الظنه أنه في الركعة الثالثة ) وشك بين الثالث واألربع ولكن غلب على ظن

(  كالعلم( غلبة الظن ) وكان، ) ويتم صالته  الثالثة بحسب املثال يعمل على أنه في الركعة  

 بعدد الركعات، فكما لو كان يعلم  
ً
الثالثة يتصرف  أأي: يتصرف كما لو كان عاملا في  نه 

 نها ثالثة ويتم الرابعة ويتشه  أعلى أساس  
 
   الحال فيما لو م فكذلك د ويسل

 
ه  غلب على ظن

 . نه في الثالثةأ

يتعي  )  • ) (  نالثانية:  يجب  االحتياطأي:  صالة  أو  في  قيام  من  الركعة  سواء   )

 .( فقط بدون سورة بعدها"قراءة "الفاتحةن من جلوس ) االركعت

ن أ( ك االحتياط( صالة ) قبل( بعد التسليم و ) الثالثة: لو فعل ما يبطل الصالة)  •

 ( 
ً
 .( وعليه إعادتهاتبطل صالتهصدر منه الحدث مثال

( إلى  لم يلتفتفي صالة االحتياط ) وشك  ( كمن سها  في سهو  االرابعة: من سه)  •

ه  سهوه  
 
  ( أي:  وبنى على صالتهأي: ال يعتني به ) وشك

 
قد أتى به    املشكوك فيهيبني على أن

 و 
ً
(  ل املأموم عو  ( وشك  ) اوكذا إذا سه)   .وشك   كما لو لم يكن فيها سهو صالته  أتم  فعال

 ( اعتمد  إلى سهوه( وال  على صالة اإلمامأي:  أي: ال يعتني  وال شك على اإلمام) .  يلتفت   )

 ( بوظيفته  يعمل  بالشك وال  عليه من خلفهاإلمام  املأمومين.إذا حفظ  وال حكم  )   ( من 

كصالة   -  أثر وال يرتب عليه  الشك  السهو و ( أي: ال يعمل املصلي بأحكام  للسهو مع كثرته

في موضعهالسهو بالفعل إذا كان      ، أو اإلتيان 
ً
   الشك   إذا كان  -مثال

ً
يبني  كثيرا ، وبالتالي 

الكثرة إلى ما  ( تحديد ) ويرجع في )   على أنه أتى بالفعل املشكوك فيه ولو كان في موضعه.

يومهيسم   في  مرة  شك  ومن   ،
ً
كثيرا العادة  في  الخمس  ى  الصلوات  من  واحدة  في  أي:   )

 . وال يرتب عليه أي أثر شرعي  وبالتالي ال يعتني بشكه  ،( فهو كثير الشكاليومية ) 

النافلة بنى على األكثر، وإن بنى على األقل  ( ركعات ) الخامسة: من شك في عدد)  •

 كان أفضل. 

 خاتمة: في سجدتي السهو   

 ( وهي املوارد التالية: وهما واجبتان حيث ذكرناه



يدر   -1 ولم  ركعتين  من  سجدتين  ترك  أنه  علم  يقض ي    من  فإنه  أيتهما، 

 و.السجدتين بعد الصالة ويسجد سجدتي السه

تشه   -2 أو  سجدة  ترك  بعد  من  يقضيهما  فإنه  ركع،  حتى  يذكرهما  ولم  د 

 الصالة ويسجد سجدتي السهو.

ويسجد   -3 األقل  على  يبني  فإنه  اآليات،  صالة  ركوعات  عدد  في  شك  من 

 . بعد الصالة للسهو 

ند تيقن الركعتين األوليين لو  من شك في عدد ركعات الصالة الرباعية ع -4

 . في املسألة الرابعة من مسائل االحتياطأراد البناء على األقل كما تقدم  

5-  ( 
ً
   (.وفي من تكلم ساهيا

6-  ( 
 
   (.م في غير موضعهأو سل

 . ( سأو شك بين األربع والخم)  -7

 ففي جميع هذه املوارد يجب سجود السهو.

له)  عرض  إذا   
ً
واجبا اإلمام  مع  املأموم  أي:  ويسجد  املوجب  السبب)   للمأموم(   )

 السهو  دتيلسج 
ً
سهوا الصالة  أثناء  منهما  الكالم  صدر  لو  كما  أحدهما) .  ،  انفرد  (  ولو 

ل ب املوجب  )   سجدتي السبب  نفسهالسهو  حكم  له  اآلخر كان  دون  اإلمام    (  م 
 
تكل لو  كما 

 أثناء الصالة ولم يتكلم املأموم، فيجب سجود السهو على اإلمام دون املأموم. 
ً
 سهوا

(  للزيادة( سواء كانتا ) بعد التسليمموضع سجدتي السهو يكون ) : ( أيوموضعهما ) 

   ( فيها. والنقصانفي الصالة ) 

 ثم يسجدوصورتهما: أن ]ينوي، ثم[ يكب  ) 
ً
الواجب  ( على األعضاء السبعة  ر مستحبا

 )   السجود عليها في الصالة
ً
 خفيفا

ً
(  ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا

     : قول يقتصر على    : أي
 عبده ورسوله اللهم صل 

ً
 محمدا

 
"أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن

 ) ، على محمد وآل محمد"
 
 م.  ثم يسل

( كأن يذكر ما  بل يستحب) أو غيره  سجود الصالة    سواء ذكر (  وال يجب فيهما الذكر

الصادق عليه السالم: "يقول في سجدتي السهو: بسم هللا وباهلل  رواه الحلبي عن اإلمام  



قال:    اللهم محمد"  وآل  محمد  على  وباهلل "صل  هللا  بسم  يقول:  أخرى  مرة    وسمعته 

 . (1)  السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته"

) أهملهماولو  )  الصالة  بعد  بهما  اإلتيان  أهمل  أي:  و(  الصالة،  يبطل  لم   
ً
(  عمدا

 عليه اإلتيان بهما ولو طالت املدة. يجب ) 

 والكالم في: سبب الفوات، والقضاء ولواحقه. 

 :  ( أي: سبب فوات الصالة، فهو على قسمينأما السبب

 ( :
ً
 :  ( أمور القضاء وهو سبعةما يسقط معه  فمنه أوال

   .أي: عدم البلوغ ( الصغر)  -1

   .( والجنون )  -2

  (.واإلغماء)  -3

   (.والحيض)  -4

   (.والنفاس)  -5

األصلي )  -6 األساس  وهو:    ( والكفر  من   
ً
كافرا يكون صاحبه  أنه الذي  دخل    ال 

   .ما فاته لو أسلم رتد عنه، فمثل هذا الكافر غير مكلف بقضاءااإلسالم و 

  ( يستبيح به الصالة من وضوء أو غسل أو تيمموعدم التمكن من فعل ما  )  -7

 مائية كانت أو ترابية أي: عدم التمكن من الطهارة
ً
 .  مطلقا

 ( :
ً
الصالة الواجبة  ترك  ( أي:  وما عداه يجب معه القضاء كاإلخالل بالفريضةثانيا

 عدا) 
ً
 أو سهوا

ً
وقتهما ولم    فات  ال قضاء فيهما لو ( فإنه  الجمعة والعيدين( صالة ) عمدا

 .يصليهما
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النوم)  ) وكذا  القضاء  معه  يجب  الوقت(  استوعب  الزوال  ولو  قبل  نام  كمن   )

 .  واستمر نومه إلى غروب الشمس فإنه يجب عليه قضاء الظهرين

قبله)  من  بش يء  املكلف  عقل  زال  بسببه  ولو  أي:  ) واختياره  (  وشرب  هو  كالسكر 

 
 
) داملرق م  املنو  أي:  ألنه  (  القضاء،   وجب 

ً
غالبا العقل  زوال  في  أي:  سبب  ما  إ (  ناوله  تن 

 ب زوال العقل واإل نه يسب  إحيث  
ً
إذا لم يعلم بأنه فيجب عليه القضاء، أما    دراك غالبا

 فال يجب عليه القضاء.ر إأو اضط   زوال العقل واالدراكب يسب  
ً
   لى تناوله مثال

 فآل) 
ً
ى به ) ولو أكل غذاء مؤذيا  ) ( من  إلى اإلغماء( أي: أد 

ً
  ( لم يقض  شدة األلم مثال

  ذا كان يعلم  إال  طاملا لم يكن اإلغماء بسببه، إ  ما فاته
ً
 مسبقا

 
لى ذلك  إ الغذاء يؤول    أن

   . حينئٍذ فيجب عليه القضاء 

( ثم رجع إلى اإلسالم  أو أسلم الكافر ثم كفر ( ثم رجع إلى اإلسالم ) وإذا ارتد املسلم) 

 .( تهزمان رد  ( ما فاته ) وجب عليه قضاء) 

 : تخص املريض مالحظات

 ال يسقط القضاء عن املريض.  -1

في عافية إذا كان يرجو  فيها  كان  التي  يام  األ ته قضاء صالة  املريض الذي في ذم   -2

من   يتمكن  بما  فيقضيها  وإال  ويقض ي،  يشفى  حتى  ينتظر  مرضه  من  الشفاء 

 جلوس أو غيره بحسب ما يسمح حاله أو مرضه. 

في معرفة أوقات  إذا كان املرض بنحٍو يسلب فكر   -3  
ً
ب له اختالطا املريض ويسب 

واألحكام، يصلي    فإذا  الصالة  أن  عليه  فيجب  عليه  الصالة  وجوب  يعي  كان 

ضمن الحدود التي يتمكن الصالة بها وقد تقدمت، أما إذا كان املرض قد غلب  

يميز   يعد  ولم  الوعي  فقد  بحيث      -عليه 
ً
مستيقضا كان  إن  الصالة    -حتى   

 
أن

األداء  واجبة عليه فه  ذا يكون حاله كاملجنون واملغمى عليه من جهة سقوط 

 والقضاء عنهما. 

يجب قضاء)  فإنه  القضاء:  ) وأما  الصالة  واجبة(  كانت  إذا  الجمعة  الفائتة  ( عدا 

 . والعيدين كما تقدم



 مالحظة: بالنسبة لقضاء صالة اآليات، فقد  
 
صالة اآليات ال قضاء فيها إن    تقدم أن

لم يكن يعلم بحصول اآلية باستثناء الكسوف والخسوف إن كان القرص قد احترق كله.  

وفر   باآلية  يعلم  كان  لو  يجب  نعم،  التي  اآليات  كل  في  القضاء  يجب  نس ى  أو  بالصالة  ط 

 . "الكسوف وغيره"الصالة لها 

) ويستحب)  الفائتة  ى فيه  (  مؤقتةنافلة    كانتإذا  ( قضاء  تؤد  لها وقت خاص  أي: 

 ( اليومية  افل  النو الليل وسائر   كصالة 
ً
 مؤكدا

ً
وإن فاتت ملرض ال يزيل  ( حتى ) استحبابا

 .  نها إن فاتت ملرض ال يزيل العقل لم يتأكد استحباب القضاءإ( في قبال من قال:  العقل

افل املؤقتة ملرضه أو لكثرة ما  ( إن لم يقدر على قضاو)   ء النو
ً
يستحب  )   فاته مثال

يتصد   بمدأن  الطعامق عن كل ركعتين  الكيلو من  أرباع  ثالثة  يتمكن  ) ،  ( وهو:  لم  فإن 

   . ( من الطعامفعن كل يوم بمد

) ويجب قضاء)  الصالة  يتضيق وقت(  لم  ما  الذكر  ) الفائتة وقت  (  حاضرة( صالة 

يبَق  الظهرين ولم  فاتته صالة  يكفي ألداء    كمن  قليل  الليل سوى وقت  صالة النتصاف 

فقط والعشاء  يقد  ،  املغرب  الحالة  هذه  مثل  على  ففي  والعشاء  املغرب  صالتي  أداء  م 

 
ً
  إ  ،قضاء الظهرين. وعموما

ً
يجب قضاء الصالة الفائتة وقت الذكر  ذا كان الوقت واسعا

كالظهر)  الالحقة  على  السابقة  تقد  بترتيب   ) ( والعصم  العصر،  تقد  رعلى   ) ( على  م 

واملغرب تقد  املغرب،   ) ( ذلكم  كان  سواء  العشاء،  ) على  الفائت  حاضر(  لو  (  ليوم  كما 

اليوم وأراد   لهذا  الصبح   إالظهر ف  أن يصلي فاتته صالة 
ً
الصبح أوال ثم يصلي    نه يقض ي 

 ( بعدها،  فائتالظهر  يوم  يوم  (  أو صلوات  فاته صالة  لو  يقضيه  إفكامل  كما   نه 
ً
،  مرتبا

كما لو حضر وقت صالة الظهر وقد فاتته  (  فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرةفإن  ) 

  -يمكنه أن يصلي الظهرين  (، وإنما  لم يجب تقديمها)   صالة املغرب والعشاء ليوم مض ى

 .ثم يقض ي ما فاته -بحسب املثال 

فرائض   عليه  كانت  لو  صالة فائتة  وكذلك  فاتته  لو  كما  أيام،  عدة  من  متفرقة 

الصبح والعصر والعشاء من عدة أيام، فيمكنه أن يقض ي العشاء قبل الصبح والعصر  

 العصر قبلهما.  يقض يأو 



كان عليه صالة)     ولو 
 
الحاضرةفنسيها وصل الصبح فاتته ص   كمن (  ى  وملا حان    الة 

الزوال  نسيها    وقت 
 
الفراغ منها  وصل ثم بعد  الظهر  الصبح، ففي مثل هذه  ى  تذكر صالة 

ولو ذكر في  )  .الصبح بعدهاصالة الظهر ويقض ي صالة  تصحأي: ، ته( صاللم يعدالحالة ) 

عدل ) أثنائها  بنيته  السابقة(  ،    ( إلى 
ً
ممكنا العدول  كان  لو إن  الركعة  وهو  تذكر    كما  في 

أما  يصلي الظهر بعدها. و يعدل بنيته إلى الصبح ثم  فإنه  من صالة الظهر  األولى أو الثانية  

العدول   يمكنه  لم  يتم  إذا  فحينئٍذ  الظهر  من  الرابعة  أو  الثالثة  الركعة  في  كان  لو  كما 

و  الظهر  الفائتة  صالة  الذكر )   بعدها. "الصبح"  يقض ي  مع  الحاضرة  صلى  ( أعاد  ولو 

 عليه قضاء صالة الصبح  و 
 
ال تصح  بحسب املثال املتقدم: من يصلي الظهر وهو يذكر أن

 .  قبلهايصلي الصبح  بعد أن من جديد يعيد الظهر صالته وعليه أن 

 ( 
 
أي:  (  استأنف الفريضة( فائتة ) عليه فريضة  ولو دخل في نافلة وذكر في أثنائها أن

الفائتة   الفريضة  يصلي  ثم  نافلته  و بعدهايتم  بالنية  ال  ،  العدول  إلى  يصح  النافلة  من 

   . الفريضة الفائتة

 ولو في الحضر) 
ً
( كمن فاتته صالة الظهر في السفر فلو  ويقض ي صالة السفر قصرا

 ولو  ( يقض ي ) و) ،  أراد قضاءها فإنه يقضيها ركعتين ولو كان في بيته
ً
صالة الحضر تماما

ربع أ نه يقضيها  إوأراد قضاءها وهو مسافر ف( كمن فاتته صالة الظهر في وطنه  في السفر

 . ركعات

 : ( نذكر منها اثنتينوأما اللواحق، فمسائل) 

( أي: الصلوات الخمس اليومية  من الخمس( واحدة ) األولى: من فاتته فريضة)  •

 عم  ( أي: ال يعرف الفريضة التي فاتته بعينها ) غير معينة) 
ً
 وأربعا

ً
 ومغربا

ً
ا في  قض ى صبحا

أي:  ذمته ينويها عم  (  وإنما   ،
ً
أو عشاءا  

ً
أو عصرا  

ً
ينويها ظهرا رباعية وال  في  يصلي صالة  ا 

وثنائية  .  ذمته  
ً
السفر قض ى مغربا في  فاتته  إن  الحضر، وأما  في  الفريضة  فاتته  إن  هذا 

ا في ذمته. )  مرات ال  ( أي: من الفرائض الخمس اليومية ) من ذلك)  ( فريضةولو فاتتهعم 

    ( بالنحو الذييعلمها قض ى
ً
: لو كان الفوات في الحضر فإنه يقض ي صبحا

ً
م، فمثال تقد 

ا في ذمته، ويكرر هذا الفعل )   ورباعية عم 
ً
( أي: فرغت  حتى يغلب على ظنه أنه وفى ومغربا

ته   .ذم 



) الثانية: إذا فاتته صالة معينة )  •  
ً
ولم يعلم كم مرة كرر من  ( كصالة الصبح مثال

( أي:  ولو فاتته صلوات ال يعلم كميتها) ، بما في ذمته( تلك الصالة حتى يغلب عنده الوفاء

( أي: ال يعرف هوية الصلوات التي فاتته هل هي صبح أو  وال عينهاعدد املرات التي فاتته ) 

 ( أو عشاءين  متواليةظهرين   
ً
أياما يوم صلى  بعد  يوم  أي:  كثيرة(  أيام  أي:  يعلم)   ،  (  حتى 

 ويغلب على ظنه ) 
 
بحيث    ( أي: في جملة ما صالهي الجملةدخل ف( الذي فاته ) الواجب  أن

نت الصلوات التي فاتته  األيام التي صالها تضم 
 
 . يطمئن أن

 في صالة اإلجارة  :تنبيه

؛ لكثرة ابتالء الناس بها، وهذه  مهمةأخذ األجرة على الصالة نيابة عن امليت  مسألة 

 مجموعة من املالحظات التي تتعلق بها: 

إلى   نيابة عن امليت باطل، حيث ال توجدأخذ األجرة مقابل الصالة   -1 نية قربة 

 
 
صل ملا  األجرة  لوال  فهو  صالة،  هكذا  في  سبحانه  امليت،  هللا  هذا  عن  نيابة  ى 

 فصالته قربة للمال ال هلل سبحانه.

إذ   -2 األكبر،  االبن  عاتق  على  يقع  امليت من صالة  ذمة  في  ما    عليه يجب  قضاء 

 ولم يستطيع 
ً
قضاء ما في ذمة الوالدين من صالة، فإن لم يكن أو كان موجودا

قضاء ما في ذمتهما يمكن ملتبرع أداء ما في ذمة امليت من صالة، فإن لم يوجد  

 من الطعام.  متبرع يتصدق عن امليت عن صالة اليوم والليلة بمد 

أي:   -3 تقدم،  ما  بحسب  به  عمل  ي  الصالة  استئجار  بدل  املقبوض  املال  حكم 

   يتصدق به عن امليت بمد من طعام عن صالة كل يوم.

فيما سبق   -4 يفعل ذلك  كان  قبله فحكمه وحكم  من  املقبوض من  ال  أنه    املال 

ش يء عليه فيما أداه من صالة مقابل أجر فيما مض ى إن كان يجهل أنها بدعة  

عليهم   بيته  وأهل  وآله  عليه  هللا  صلى  النبي  عن  سنة  أو  قرآن  في  تشرع  ولم 

الذين ماتوا على والية    -السالم. أما ما قبضه عنه من أجر صالة عن األموات  

ولم يؤديه فيمكنه التصدق عن امليت   -حجة هللا في زمانهم أو من تجهل حالهم 

  
ً
 قضاء الصالة عن األموات الذين قبض أجرا

ً
باملبلغ كما تقدم. ويمكنه أيضا

بدعة،   األجر  مقابل  الصالة   
 
أن يجهل  كان  إن  مض ى  فيما  عنهم  القضاء  عن 



فيما  قبضه  الذي  األجر  ألجل  ال  إلى هللا  قربة  عنهم  القضاء  ينوي  اآلن  ولكن 

 مض ى.  

لقضا -5 يعدل  بالنسبة  رمضان  من  وعشرين  ثالث  ليلة  في  فالقضاء  الصالة  ء 

 سنة قضاء أو عشر سنين أو حتى ألف  
ً
ألف شهر، فلو كان في ذمة شخص مثال

 شهر يكفيه قضاء يوم واحد في ليلة القدر. 

امليت، ف -6 الصالة عن  استلمه مقابل  الذي  باملال  قد تصرف  األجير  كان  إذا  لو 

وقد ص للمال   
ً
ومحتاجا  

ً
فقيرا فهو صدقة  كان  عياله  وطعام  على طعامه  رفه 

 فعليه أن يتصدق باملال  
ً
عن امليت بقضاء ما في ذمته من صالة، وإن كان غنيا

 سابقة. الجوبة األ عن امليت كما هو مبين في  

أخذ   -7 وأما  الصالة،  حال  حاله  الصيام  مقابل  األجرة  قراءة    ةاألجر أخذ  على 

 "القرآن بصوت  
ً
فإنه    " جهرا فهو جائز حتى وإن لم يحضرها أحد من اإلنس، 

 يحضرها من ال ترونه من مؤمني الجن. 

 والنظر في أطراف: 

   :(األول)  الطرف 

 ( كلهاصالة  الفرائض  في  مستحبة  الواجبة    أي:(  الجماعة  كالخمس  الصلوات 

واألموات،   والطواف  اآليات  وصالة  املرتبة) اليومية  الصلوات  في  الخمس  وتتأكد  أي:   )

 .  اليومية

تجب)  ) وال  الجماعة  صالة  الشرائط(  مع  والعيدين  الجمعة  في  تقدم  إال  التي   )

 .  ، وأما مع فقد الشرائط فالجماعة فيهما ليست واجبةذكرها

افل  يءفي ش ( صالة الجماعة ) وال تجوز )  (  عدا( أي: الصلوات املستحبة ) من النو

 االستسقاء والعيدين مع اختالل شرائط الوجوب.  صالة ) 

 ( في حالتين: وتدرك الصالة جماعة



الركوع)  - أي:  بإدراك  أي    (  املأموم ركوع اإلمام،   إبإدراك 
 
املأموم ركع مع   ن

 .ركوع اإلمام، وهذا يعني أنه التحق بصالة الجماعة قبل الركوع

-  ( 
ً
راكعا اإلمام  أي:  وبإدراك  إ(  بمعنى:  الذكر،  أتم  وإن  الركوع  هيئة   على 

 
  ن

املأموم وكب   به  التحق  ثم  منه،  أو فرغ  الذكر  في  وربما هو  ركع  ر وركع  اإلمام 

     رأسه منه.  واإلمام ال زال على هيئة الركوع ولم يرفع 

أقل ما تنعقد)     باثنين اإلمام أحدهما. ( صالة الجماعة ) و

حائل مع  تصح  مانع  (  وال  "اك أي: 
ً
مثال "البردة  )   لستارة  يحول  الذي  الحائط  بين  أو 

(  إال أن يكون املأموم امرأة) ،  ( أي: مشاهدة املأموم لإلماماإلمام واملأموم يمنع املشاهدة

  ،
ً
رجال إمام  واإلمام  خلف  جماعة  تصلي  أن  لها  ستارة  "رجل"  فيجوز  وبينه  بينها  يحول 

 
ً
 .مثال

املرأة،  مالحظة:   ائتمام  الحائل الذي يصح معه  الحكم باختالف  فالحائل  يختلف 

يمنع   حائل  أنه  عليه  ينطبق  فال  اإلمام  بمشاهدة  يسمح  شباك  فيه   
ً
حائطا كان  إذا 

 ال  
ً
 يمنع االتصال مع اإلمام بأي صورة حتى السماع فأيضا

ً
املشاهدة، أما إذا كان حائطا

يتصور أن تكون هناك صالة جماعة، فالحائل الذي تصح معه صالة املرأة خلف اإلمام  

بسم األقل  يسمح على  حائل  للمأمومين حركة  هو  ينقل  من  أو صوت  اإلمام،  اع صوت 

 . ونحو ذلكاإلمام مثل: ستارة، أو جدار واطئ، أو جدار من خشب رقيق، أو جدار مثقب 

تنعقد)  ) وال  الجماعة  أعلى ( صالة  ) واإلمام   
ً
موقفا به(  يعتد  بما  املأموم  أي:  من   )

 ( به  املعتد  كان  كاألبنيةالعلو  ولو  العلو  مطلق  وليس   ) 
ً
بسيطا  

ً
يقف) ،  علوا أن  (  ويجوز 

 ( أعلى من  على علو من أرض منحدرةاإلمام  ، فلو كان موقف اإلمام 
ً
( كسفح جبل مثال

هكذا   مثل  في  املأموم  الجماعة.أ موقف  تصح  منحدرة  بناء  )   رض  على  املأموم  كان  ولو 

   عاٍل 
ً
علوي مفتوح  في طابق أرض ي واملأموم في طابق  يصلي  ( كما لو كان اإلمام  كان جائزا

 على الطابق األرض ي بحيث يتحقق االتصال واملشاهدة تصح الجماعة وال إشكال فيها.

العادة  )  في   
ً
كثيرا يكون  بما  اإلمام  عن  املأموم  تباعد  يجوز  بين  "وال  متر  من  أكثر 

 ،( ، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة، أما إذا توالت الصفوف فال بأس"املأموم واإلمام



صلي في الصف األخير تصح صالته رغم الفاصل بينه وبين اإلمام؛ لوجود  فمن يوبالتالي  

 الصفوف بينهما. 

( من  ويكره: أن يقرأ املأموم خلف اإلمام، إال إذا كانت الصالة جهرية ثم ال يسمع ) 

فإن كان  ،  ( وهي: الصوت الذي ال يستطيع تمييز ألفاظههمهمة)   ( حتى والاإلمام ) قراءة  

املأموم كذلك   ) حال  يقرأ وال كراهة عليه.  أن  بهيمكنه  يقتدى  اإلمام ممن ال  كان  (  ولو 

؛ ألن  خلفه  يصلي   ماعندعلى املأموم  (  وجبت القراءةو عدم اإليمان ) أ كاملعروف بالفسق  

به   هذه    -االقتداء  يصلي    -والحال  فهو  الحقيقة  بحسب  وأما   ،
ً
وظاهريا  

ً
صوريا يكون 

 
ً
 . منفردا

اإلمام)  متابعة  ال  وتجب  أي:  الصالة  على   املأموم  يتقدم (  أفعال  في  وإنما  ،  اإلمام 

قبل اإلمام  من الركوع أو السجود  (  فلو رفع املأموم رأسه) يتأخر عنه أو يقارنه في الفعل، 

للمتابعة)  عاد  اإلمام  حال   
ً
للركوع  جاهال يعود  أي:  اإلمامل  ؛لسجوداو  أ(  ويرفع   يتابع 

بعده أو  معه  ) رأسه  كان.  رأسه  وإن  السجود  ( رفع  أو  الركوع  للمتابعة ) من  عاد   
ً
( ناسيا

 
ً
 ( املأموم ) وكذا لو هوى ) .  أيضا

 
 أن

ً
اإلمام قد هوى    إلى الركوع أو السجود قبل اإلمام ظانا

) عاد السجود  أو  الركوع  قبل  وضعه  إلى  اإلمام(  ليكون  وتابع  ال(؛  إلى  أو  هويه  ركوع 

د فعل ذلك ) أما إذا قصد الركوع قبل اإلمام)   و بعده.أمام  سجود مع اإل ال مع ( أي: تعم 

ته من الصالة جماعة  ( بصالته، أي: أبدل ني  ن كان نوى االنفرادإعلمه بحال اإلمام فهو  

، وإالإلى االنفراد ) 
ً
ألن  (؛  بطلت صالتهنوى االنفراد ) ( أي: إن لم يكن  أتم صالته منفردا

باطلة بالنسبة    -  ونواهاالتي قصدها    -الصالة االنفرادية لم يقصدها، والصالة جماعة  

   .وهو متابعة اإلمامفيها مخالفة الواجب   ه دتعم  له بعد 

 ام اإلمام.  وال يجوز أن يقف املأموم قد  ) 

 ) والبد من نية االئتمام
ً
 ال منفردا

ً
والقصد  ( أي: يستحضر في قلبه أنه يصلي مأموما

ني  أي: ينوي االئتمام خلف شخص محدد بالنسبة له  (  إلى إمام معين ته بين  ال أن يردد 

أو أكثر يعين) ،  شخصين  بأحدهما ولم  أو  بهما  االئتمام  اثنان، فنوى  يديه  بين  (  فلو كان 

 .  ( الصالة جماعةلم تنعقدمن هو على وجه التحديد ) 



 ( 
 
   ولو صلى اثنان فقال كل واحد منهما: كنت

 
 صحت صالتهما، ولو قال: كنت

ً
  إماما

 لم تصح صالتهما، وكذا
ً
ا فيما أضمراه( ال تصح صالتهما ) مأموما

 
( أي: شك كل  لو شك

 إمنهما فيما نواه في قلبه ولم يدر هل نوى الصالة 
ً
 أو مأ  ماما

ً
 . موما

املفترض)  يأتم  أن  ) ويجوز  واجبة"  "صالة  فريضة  يصلي  من  أي:  وإن  (  باملفترض 

الفرضان أو  اختلف  العصر  يصلي  الذي  االمام  خلف   
ً
مأموما الظهر  يصلي  كمن   )

   .بالعكس

:  و) 
ً
 أو  ( أيضا

ً
 أن يعيد صالته جماعة سواء أعادها إماما

ً
يستحب ملن صلى منفردا

  ،
ً
وعموما "املتنفل".  بـ  املسمى  وهو   ،

ً
) مأموما يأتم  أن  واملتنفل،  يجوز  باملفترض  املتنفل 

وراء من أعاد صالته    من يصلي فريضة "املفترض"كائتمام  (  أماكن  واملفترض باملتنفل في 

 "املتنفل"،  
ً
 . أو وراء املتبرع بالصالة عن امليت قضاءالتي صالها منفردا

، و ) 
ً
 واحدا

ً
( أي: يقف  لفهخويستحب: أن يقف املأموم عن يمين اإلمام إن كان رجال

   أو امرأة. رجل واحد ) ( أي: أكثر من إن كانوا جماعةاملأموم خلف اإلمام ) 

( وقف النساء إلى جانبيها)   -مامتها بالنساء  إوقد تقدم جواز    -(  ولو كان اإلمام امرأة

 
ً
   يمينا

ً
خلفهاوشماال يقفن  وال  عليهن  تبرز  فال  العاري  ) .  ،  صلى  إذا  جلس    بالعراة وكذا 

( بركبتيهإال  ( عن املأمومين الجالسين بجنبه ) ال يبرز) ،  هي ( أي: جانبوجلسوا عن سمته

 .  بمقدار ركبتيه فقطيتقدم عليهم أي: 

  :أمور في صالة الجماعة  ( ويستحب) 

املنفرد)  -1  أن يعيد 
 
أي: من صل  ) (  

ً
تلك  ى منفردا إذا وجد من يصلي  صالته 

 
ً
مأموما أو  كان   

ً
إماما   أي:    ( الصالة جماعة 

 
اإلعادة جماعة  إن استحباب 

.
ً
 أو مأموما

ً
  ثابت سواء أعادها إماما

    ( حتى يركع اإلمام إذا أكمل القراءة قبله( املأموم ) حوأن يسب  )  -2
 
بمعنى: أن

ح هللا حتى   له أن يسب  إذا قرأ وأكمل قراءته قبل اإلمام يستحب  املأموم 

 . معه يركع اإلمام فيركع 



 و)  -3
ً
أن يكون في الصف األول أهل الفضل، ويكره تمكين  )   :( يستحب أيضا

 .  فيهكأن يدعوهم للصالة أي: من الصف األول ( الصبيان منه

   :أمران في الجماعة ( ويكره) 

أو في جانب من صف غير  في صف مستقل  أي:  (  أن يقف املأموم وحده)  -1

الصفوف )   ممتلئ  تمتلئ  أن  يقف  (  إال  أن  له  يكره  ال  وحينئٍذ  قبله،  التي 

   . وحده

 إذا أقيمت الصالة. ( أي: صالة مستحبة ) وأن يصلي املأموم نافلة)  -2

تمام   بعد  واألفضل  الصالة،  قامت  قد  املؤذن:  قال  إذا  الصالة  إلى  القيام  ووقت 

 . ( أي: الشهادات األربع الشهادة

 الطرف الثاني:) 

 :  ( أي: إمام الجماعة عدة أمور يعتبر في اإلمام

   .أي: التصديق بخليفة هللا في زمانه ( اإليمان)  -1

عرف بفسق ( والعدالة)  -2   . أي: ال ي 

  ( والعقل)  -3
ً
  .فال يصح أن يكون مجنونا

 ،  ( أي: ال يكون ابن حراموطهارة املولد)  -4

االحتالم  والبلوغ)  -5 املعروفة وهي:  البلوغ  بأحد عالمات  ظهور    و أ السن    و أ( 

 إذا كان املأموم بالغشعر العانة ) 
ً
 مفترض  ا

ً
أما  ،  ( أي: يصلي صالة واجبةا

  فريضة واجبة فيجوز  إذا لم يكن  
 لكنه لم يصل 

ً
 أو كان بالغا

ً
املأموم بالغا

 أن يأتم بغير البالغ.

 بقائم)  -6
ً
  إمامة من يصلي جوز ت( أي: ال وأن ال يكون قاعدا

ً
بمن يصلي  قاعدا

.
ً
 قائما

كذلك)  -7 ليس  بمن   
ً
أميا األ وال  إمامة  تجوز  ال  أي:  وال    -مي  (  يقرأ  ال  الذي 

   بغير األمي.  -القرآن قراءة يكتب وال يحسن  



 . وبالتالي تجوز إمامة العبد بالحر ،( الحرية( في إمام الجماعة ) وال يشترط) 

فيه  ويشترط)  -8  )  :
ً
  ) أيضا

ً
ذكرانا أو   ،

ً
ذكرانا املأمومون  كان  إذا  الذكورة 

 .
ً
 وإناثا

النساء فقط، وكذا   املرأة  تؤم  أن  ) الخنثىويجوز  تؤم  أن  لها  يجوز  (  لخنثى فقطا( 

 وال خنثى. ) ، والخنثى: هي التي لها أعضاء ذكرية وأنثوية
ً
 وال تؤم املرأة رجال

القراءة في  يلحن  ) ولو كان اإلمام  فيها  أي: يخطأ  ي  (  أو ال  املعنى  يتغير  لم  بحيث  فهم 

أما لو كان االثنان يلحنان في  ، ( أي: من يتقن القراءة بدون لحن وخطأجز إمامته بمتقنت

: تجوز إمامة من يخطأ في القراءة بنحو ال  القراءة فيجوز أن يؤم أحدهما اآلخر
ً
، وأيضا

 بغيره
ً
 .  يتغير معه املعنى ويكون مفهوما

يبد  )  من  وشبههوكذا  كالتمتام  الحرف  واأللثغ  (  ل  وهم  كالفأفاء   ،
ً
ال  مثال الذين 

الحروف   ببعض  التلفظ  ونحوها  يحسنون  والفاء  النطق  كالتاء  في  وتلكؤ  ثقل  لديهم  أو 

 ال تجوز إمامتهبها، فمثل هؤالء 
ً
 .  بمن نطقهم صحيح وسليم مأيضا

يشترط)  ) وال  الجماعة  صالة  صحة  في  اإلمامة(  اإلمام  ينوي    أن 
 
أن يعني  وهذا   ،)

   اإلمام اإلمامة.الصالة تنعقد جماعة حتى وإن لم ينو  

( أي:  اإلمارة( صاحب ) و)   ،ن للصالة في املسجد( أي: اإلمام املعي  وصاحب املسجد) 

ب من قبل حجة هللا املنص  ما  األمير  )و) ،  في مكان  أي: ساكنه، فهؤالء  املنزل ( صاحب   )

بالتقدم)  الصالةأولى  إلمامة  غيرهم  (  غيره)   . من  من  أولى  بالتقدم  والهاشمي  إلمامة  ( 

 .  والعدالة  نيما( كالبلوغ واإل إذا كان بشرائط اإلمامة) الصالة 

األئمة)  تشاح  ) وإذا  للصالة  التقدم  في  اختلفوا  أي:  قد  (  فهو  فمن  املأمومون  مه 

) فإن اختلفوا) ،  ( من غيرهأولى  املأمومون  أي: اختلف  بينم األفقهقد  (    األئمة   ( إن كان 

 .  ( من بينهمفاألتقىمن هو أفقه من غيره، وإال ) 



الشهادتين)  خلفه  من  ع  سم 
ي  أن  لإلمام  إال هللاويستحب  إله  "أن ال  أي: شهادة   )"  

 عبده ورسولهشهادة "و 
ً
 محمدا

 
 .  في التشهد األوسط واألخير "أن

( بدل  الصالةاستنيب من يتم بهم  ( وهو في الصالة ) وإذا مات اإلمام أو أغمي عليه ) 

إذا عرض لإلمام ضرورة) ،  اإلمام ) وكذا  الصالة  إلى ترك  أي: طارئ اضطره  له أن  (  جاز 

يجعل  يستنيب أي:   حد أ( 
ً
الصالة  ا بهم  يتم  ذلك) ،  بدله  فعل    ولو 

ً
أحدا استناب  أي:   )

 عنه ) 
ً
 يكمل الصالة بهم بدال

ً
  ( أي: بدون ضرورة  اختيارا

ً
د نقض الطهارة مثال كما لو تعم 

 ( 
ً
 .( جاز أيضا

 مالحظات:  

مه بيده.  -1 ، أو بأن يقد 
ً
 كيفية االستنابة تتم باإلشارة مثال

النائب يكمل الصالة من حيث وصل اإلمام ال أن يبتدئ بهم الصالة من   -2

 جديد. 

لإل  -3 عرض  اضطره  لو  طارئ   إمام 
ً
أحدا يستنب  ولم  الصالة  ترك  ،  لى 

بأن   جماعة  الصالة  بهم  يتم   
ً
إماما منهم  املأمومون  م  يقد  أن  فاألفضل 

 .
ً
 يشيروا له بالتقدم، وإال فيتم كل واحد منهم الصالة منفردا

   ( في إمامة الجماعة عدة أمور:ويكره) 

   .يقصر في صالته ( أن يأتم حاضر بمسافر)  -1

موا بدل اإلمام من هو متأخر في  يكره أن يقد    :أي (  وأن يستناب املسبوق )  -2

إذا انتهت    : وفي حال استنابته  .اللحوق بالجماعة بحيث إنهم ينتهون قبله

موا  
 
 املفروض أنه مسبوق وهم ينتهون    -صالة املأموم أومأ إليهم ليسل

 
ألن

 ثم يقوم هو فيأتي بما بقي عليه.  - قبله

  ، مرض البرص( من به  واألبرص)   ،( من به مرض الجذاموأن يؤم األجذم)  -3

) واملحدود)  الحد  عليه  أقيم  الذي  أي:  توبته(  فال  بعد  توبته  قبل  أما   ،)

وأما من عليه حد لم يقم عليه    تجوز إمامته؛ ألنها فاقدة لشرط العدالة،

إمامته.  فوتاب من ذنبه   أن يؤم( كذا  و) تصح  الذي  األغلف )   يكره  أي:   )

   لم يختن.



   (.مامة من يكرهه املأمومإو )  -4

باملهاجرينوأن  )  -5 األعرابي  كل    .( يؤم  على  تنطبق  الزمن  هذا  في  األعرابي 

منكب   هم    شخص  واملهاجرون  الدين،  بأمر  االهتمام  قليل  الدنيا  على 

السابقون لإليمان الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وجهدهم لنصرة الدين  

   وإعالء كلمة هللا.

  ( باملاءاملتيمم باملتطهرين( إمامة ) و)  -6
ً
 كان أو غسال

ً
 . وضوءا

  : ( عدةوفيه مسائل الطرف الثالث: في أحكام الجماعة.) 

•  ( 
 
اإلمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصالة لم تبطل    األولى: إذا ثبت أن

به املؤتم  إعادتهاصالة  عليه  يجب  وال  أي: صالته صحيحة  كان)   .(  ) ولو  املؤتم   ) 
ً
(  عاملا

في  ( بذلك ) ولو علم) ،  ( صالتهأعاد)   -أي: بفسق اإلمام أو كفره أو عدم طهارته    -بذلك  

 ويتم( في الحال ) ينوي االنفرادأثناء الصالة 
ً
 . ( صالته منفردا

إذا دخل)  • في مسجد  الثانية:  املؤتم   )-    
ً
)   -مثال الجماعة  فيه صالة  واإلمام  تقام 

) راكع  صالته  من  كانت  ركعة  أي  في  ) وخاف(  املؤتم  الركوع(  حتى  فوت  صبر  أنه  لو   )

ألنه ال يصح منه اللحوق في حال رفع اإلمام    -الوصول إلى الصف وااللتحاق بالجماعة  

ر لإلحرام قبل الوصول للصف و )   -رأسه من الركوع   ركع، ويجوز  ففي مثل هذه الحالة كب 

 حتى يلحق بالصف. ( أي: يمش ي وهو راكع ) أن يمش ي في ركوعه

واملرأة  ) ،  ( ال إلى جانبهة وقف الخنثى خلف اإلمامالثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأ •

 ( أي: تقف وراء الخنثى ) وراءه
ً
 . ( أي: يجب أن يكون ترتيب الوقوف بالنحو املذكور وجوبا

 بحيث ال يراه من هم  الرابعة: إذا وقف اإلمام في محراب داخل)  •
ً
( في حائط مثال

يقفون خلفه ويتمكنون من  ( أي: من  فصالة من يقابلهفي أطراف وجانبي الصف األول ) 

،  ( إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه( يقف ) دون صالة من( أي: صحيحة ) ماضيةمشاهدته ) 

اإلمام.  مشاهدة  من  يتمكن  من  صالة  صحة  هو  الصف    فالضابط  إلى  بالنسبة  هذا 

) و) ،  ول األ  ألنهم    ؛تجوز صالة الصفوف الذين وراء الصف األول ( أما بقية الصفوف فـ 

 . ( أي: من يشاهد اإلمام دهيشاهدون من يشاه



اإلمام)  • مفارقة  للمأموم  يجوز  ال  متابعته  الخامسة:  عدم  أي:  عنه  (  واالنفراد 

 ( عذر  باألفعال  شرعي  بغير  عنه    كالذي(  ينفرد  فإنه  األولى  الركعة  بعد  باإلمام  يلتحق 

الحمد واإلمام وظيفته   أو كالذي يقرأ سورة بعد  به،  يلتحق  ثم  قراءة  بالتشهد األوسط 

،  و   . الحمد فقط
ً
إذا لم ينو     ة املأموم تبطل صال   مفارقة اإلمام بدون عذر في حال  عموما

) االنفراد االنفراد،  نوى  ) فإن  صالته  في  حينئٍذ  جاز(  يصلي  ألنه  اإلمام؛  مفارقة  له   )

 ال جماعة 
ً
 . منفردا

الفاتحة ودخل في الركوع، مالحظة:     إذا نس ي اإلمام أو سها عن قراءة السورة بعد 

 يركع معه وال ش يء عليه.   فوظيفة املأموم أنه 

( بحيث كان اإلمام واملأموم فيها  السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة)  •

) و)   
ً
أيضا جائزة  عدة(  أو  في سفن  في سفينة  واملأمومون  في سفينة  اإلمام  كان  لو  كما   )

سفن أخرى، أو كان اإلمام وبعض املأمومين في سفينة وبقية املأمومين في سفينة أو  عدة  

أخرى عدة   السفن) ،  سفن  اتصلت  ) سواء  ببعض  بعضها  انفصلت(  عن  أو  بعضها   )

 . األخرى 

مالحظة: ينبغي في هذه الحالة مراعاة شرائط صحة الجماعة كعدم البعد املفرط  

مه عليه ونحو ذلك. ومشاهدة املأموم لإلمام وعدم    تقد 

ر  فأحرم اإلمام( أي: صالة مستحبة ) السابعة: إذا شرع املأموم في نافلة)  • ( أي: كب 

اإلحرام   واستأنف) للصالة  تكبيرة  أي:  قطعها  و (   
ً
رأسا نافلته  الجماعة  قطع  بصالة  بدأ 

اإلمام هذاخلف  الفوات)   ،  خش ي  الجماعة  إن  فوت  خش ي  أي:  هو  إ(  ثم  أن  نافلته  تم 

 ( بالجماعة،  أي:  وإالالتحق  ) إن  (  الجماعة  فوات  يخَش  ركعتينلم  النافلة  أتم  من   )

 ( 
ً
وإن كانت  نه يجب عليه ذلك. ) أال  من النافلة  ( أي: يستحب له إتمام ركعتين  استحبابا

هذه  فريضة مثل  ففي  الجماعة،  إمام  ر  وكب  واجبة  صالة  هو  به  شرع  ما  كان  إن  أي:   )

 ( النفل  الحالة  إلى  نيته  األفضلنقل  الصالة  على  من  نيته  ينقل  أن  له  يستحب  أي:   )

إمام  ( إمام الجماعة ) ولو كان)   . ( ثم التحق باإلماموأتم ركعتينالواجبة إلى املستحبة ) 

 ) قطعها( أي: اإلمام املعصوم ) األصل
ً
واستأنف  ( أي: قطع الفريضة التي شرع بها رأسا

   .( أي: بدأ صالة الجماعة معهمعه



بمناسبة ذكر اإلمام األصل "املعصوم"، ال تجب الصالة جماعة خلفه إن  مالحظة:  

 .
ً
 حضر، ويبقى حكم صالة الجماعة هو االستحباب مطلقا

فاته)  • إذا  ) الثامنة:  املؤتم  أي:  يدركه(  ما  صلى  ش يء  اإلمام  به  مع   
ً
مؤتما معه   )

بقي عليه)  انتهاء اإلمام وجعله أول صالته، وأتم ما  بعد  الرابعة دخل  ولو  ) .  (  في  أدركه 

 ) ،  ( في الصالةمعه
 
ويقرأ في الثانية له    .فصلى ما بقي عليه( املؤتم ) قام( اإلمام ) مفإذا سل

بـ  األخيرتين  االثنتين  وفي  وسورة،  "الحمد"  لو  "الحمد"  بـ   :
ً
فمثال في  بالجماعة  التحق  ( 

اإلمام  ثالثة  لإلمام، فستكون  الثانية  له  الركعة  بالنسبة  واإل ثانية  يقرأ  ،  الثالثة  في  مام 

"الثالثة  األخيرتين    الركعتينفي  أما  "الحمد" وسورة،    يقرأ   -أي املؤتم    -  لكنه  الحمد فقط 

 "الحمد" فقط.يقرأ  والرابعة" ف

الثالثة،  بالجماعة  لو التحق  مالحظة:   في  يجب عليه االنتظار   فال قبل ركوع اإلمام 

حتى لو علم أنه ال  ويلتحق باإلمام  ر  يكب    بل يمكنه أن،  به  إلى حين ركوع اإلمام ثم يلتحق

 .يكفيه الوقت لقراءة الحمد وسورة

األخيرة  الركعة ) ركوع  (  من( أي: رفع رأسه ) التاسعة: إذا أدرك اإلمام بعد رفعه)  •

 وسجد معه( لإلحرام ) ركب  
ً
بعد السجدة األخيرة  ( أي: تابعه في السجدتين، ثم يبقى جالسا

الصالة  فقط جلوس    - يكمل اإلمام تشهده    -بال تشهد وتسليم  كجلوس  أن  إلى  وينتظر 

 ) ،  وتسليمه
 
سل ) مفإذا  اإلمام  ) قام(  هو  صالته(  ويكمل  فاستقبل  بالقراءة  يبدأ  أي:   )

.  يحتاج إلى إعادة تكبير اإلحرام من جديد ( أي: ال  وال يحتاج إلى استئناف تكبير)   صالته

كب  )  األخيرة  السجدة  من  رأسه  رفع  بعد  أدركه  معهولو  فقط جلوس  ر وجلس  كجلوس  ( 

 )   بال تشهد وتسليم،الصالة  
 
) مفإذا سل اإلمام  فاستقبل صالته(  بالقراءةقام  وابتدأ   )  ،

 . ( جديد لإلحراموال يحتاج إلى استئناف تكبير) 

أن  )  • يجوز   العاشرة: 
 
وجماعته  يسل لضرورة  وينصرف  اإلمام  قبل  املأموم  م 

 . (، أما في حال االختيار فال يجوز له التسليم قبلهصحيحة

األخير)  • الصف  في  النساء  وقف  إذا  عشرة:  ) الحادية  للجماعة  رجال(  (  فجاء 

 ( بالجماعة  االلتحاق  يتأخرن يريدون  أن  الرجال  وجب  ليقف  الخلف  إلى  يرجعن  أي:   )



  ،
ً
) أمامهن. وطبعا فيما  التأخر  أمامهنيجب عليهن  للرجال موقف  لم يكن  ال  إذا  وإال   ،)

 . يجب عليهن التأخر، وإنما يجب على الرجال أن يقفوا أمامهن

املسبوق )  • استنيب  إذا  عشرة:  بالجماعة،  (  الثانية  اللحوق  في  املتأخر  وقد  أي: 

( أي: أشار لهم بيده  إليهمفإذا انتهت صالة املأموم أومأ  ) ،  تقدم القول بكراهة استنابته

 ( 
ً
 مثال

 
 صالتهم تنتهي قبلهموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليهليسل

 
 . (؛ ألن املفروض أن

 عن املأموم ثالثة أمور:  ل اإلمام  يتحم  تنبيه: في صالة الجماعة 

   .األذان واإلقامة إذا لم يتصَد لها أحد املأمومين -1

  .والثانيةاألولى الركعة  القراءة في  -2

 للمأموم. -3
ً
 التكبير الواجب للركوع وللسجود وللرفع منه، فيصبح مستحبا

 خاتمة: في ما يتعلق بالمساجد ) 

 :ما يلي املساجد   بالنسبة إلى ( يستحب

اتخاذ املساجد مكشوفة غير مسقفة إال بالحصر عريش كعريش موس ى  )  -1

السالم والحصر  هو  والعريش:    ( عليه  النخيل  سعف  من  به  يستظل  ما 

 .(1) ونحو ذلك 

  (.على أبوابهامكان الوضوء ) املراحيض و ( أي: وأن تكون امليضاة)  -2

  (.وأن تكون املنارة مع حائطها ال في وسطها)  -3

يقد  )  -4 والخارجوأن  اليمنى،  رجله  إليها  الداخل  يقد  م  منها   ) ( رجله  م 

   (.اليسرى 

 

 بجذوع  أعن اإلمام الصادق عليه السالم في بيان صفة مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وآله في حياته و   .1
ً
نه كان مسقفا

به النخيل وسعفه   قال  ملثم    ،لالستظالل  املطر  أصابهم  لهم له  ا  فقال  فطين  باملسجد  أمرت  لو  "يا رسول هللا  املسلمون: 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله: ال، عريش كعريش موس ى عليه السالم فلم يزل كذلك حتى قبض رسول هللا صلى هللا عليه  

 .1/  296 - 295/  3وآله" الكافي، الكليني: 

 قال أبو جعفو 
ً
" كعريش موس ى  ر عليه السالم: "أول ما يبدأ به قائمنا سقوف املساجد فيكسرها، ويأمر بها فيجعل عريشا

 . 706/    236/  1من ال يحضره الفقيه، الصدوق: 



نعليه)  -5 يتعاهد  من   ( وأن  وهما 
 
خل من  ليتأكد  لهما  وينظر  يفحصهما  أي: 

   . الوساخة أو النجاسة

خروجه)  -6 وعند  دخوله  عند  يدعو  السيدة  باملأثور،    ( وأن  روته  ما  مثل 

أبيها رسول هللا    عليها السالمفاطمة الزهراء   أنه    صلى هللا عليه وآلهعن 

وآل   محمد  على    
صل  اللهم  هللا،  "بسم  يقول:  املسجد  دخل  إذا  كان 

افتح لي أبواب رحمتك"، وإذا خرج يقول: "بسم   محمد، واغفر لي ذنوبي و

أبواب   لي  افتح    على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي و
اللهم صل  هللا، 

  .(1) فضلك" 

) ويجوز نقض)  -7 أي: هدم  استهدم(  أشرف على  ما  ما  أي:   ) ( دون  االنهدام 

( أي:  ويستحب إعادته) ،  ( من املساجد التي لم تشرف على االنهدامغيره

الذي إعادة   املسجد  آلته) .  هدم  بناء  استعمال  أجهزته  ويجوز  أي:   )

   .من املساجد ( في غيرهوأدواته التي تستعمل فيه ) 

 ( وجمع القمامة وإخراجها منها. ويستحب كنس املساجد)  -8

 اإلسراج فيها( كذا يستحب ) و)  -9
ً
 . ( أي: اإلنارة ليال

 :  ( فعل األمور التالية بالنسبة للمساجد ويحرم) 

) زخرفتها) يحرم   -1  
ً
مثال بالذهب  والتزيين  كالنقش  بالصور (  سواء    ( ونقشها 

   .ذوات األرواح أو غيرها

 ) و)  -2
ً
   (.بيع آلتها( يحرم أيضا

) و)  -3 يحرم  كذلك  واألمالك(  الطرق  في  منها  يؤخذ  يحرم  أن  أي:   ) 
 
ك  تمل

 
ً
أو  ) ،  بعض منها أو جعله طريقا إليها  يعيده   وجب أن 

ً
ومن أخذ منها شيئا

 .  ( إلى مسجد آخر

املسجد)  -4 آثار  زالت  )   يبقبحيث  (  وإذا  فقط  تملكهعرصته  يحل  من  لم   )

   قبل أحد بالشراء ونحوه. 

  (.وال يجوز إدخال النجاسة إليها )  -5
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) وال)  -6 يجوز  النجاسة(  األشياء  (  إزالة  ) عن  داخل    ( فيهااملتنجسة  أي: 

   .املسجد، وإنما يزيل النجاسة خارج املسجد 

 .  ( أعاده إليها( ذلك ) إخراج الحص ى منها، وإن فعل( يجوز ) وال)  -7

   .ويحرم فتح باب دار إلى املسجد إال باب دار املعصوم)  -8

 كروهات بالنسبة إلى املساجد، فهي أمور: امل( أما و

 .( مجالس للطعام كراهية شديدةألكل فيها وجعلها يكره ا)  -1

 . ( ويكره تعليتها)  -2

   .فتحات تكون في حائط املسجد  :أي(  وأن يعمل لها شرف)  -3

  (.أو محاريب داخلة في الحائط)  -4

5-  ( 
ً
 مل  : يأ(  وأن تجعل طريقا

ً
فيدخل من باب ويخرج من    رورهيجعلها طريقا

 .  آخر

 : في املساجد األمور التاليةفعل  ( أن يتجنب ويستحب) 

   (.البيع والشراء)  -1

   ( من الدخول في املساجد. وتمكين املجانين)  -2

 أي: إجراؤها.  ( وإنفاذ األحكام)  -3

الضوال)  -4 الضائعة  ( وتعريف  األشياء  من   أي:  على  يجب  إذ  عليها،    عثر 

لوصول إلى صاحبها، وإن لم يجده تصدق بثمنها  اذا احتمل االتعريف بها  

   .جدامثل هذا األمر "التعريف" في املسيستحب أن يتجنب ، ف عنه

إقامة الحدود)  -5    .الشرعية كالرجم والجلد ونحو ذلك ( و

   (.وإنشاد الشعر)  -6

   (.ورفع الصوت)  -7

   . مثل: الحدادة والنجارة والخياطة وغير ذلك ( وعمل الصنائع )  -8

 والنوم.  )  -9

 ) و
ً
 :  ( فعل األمور التالية في املساجديكره( أيضا



   (.رائحة بصل أو ثوم( أي: فمه ) دخول من في فيه)  -1

   (.والتنخم والبصاق)  -2

   (.فإن فعل ستره بالتراب ، وقتل القمل)  -3

   فيحرم. ( إذا لم يكن هناك ناظر، وإال  وكشف العورة)  -4

 . ( أي: يرفع حصا بيده ثم يرميهاوالرمي بالحص ى)  -5

 مسائل ثالث:) 

والبيع  • الكنائس  انهدمت  إذا  واليهوداألولى:  النصارى  عند  العبادة  دور  وهي   )  ،

كان ألهلها ذمة)  ) أي:  (  فإن  املسلمين  وبين  بينهم  نافذ  التعر  عهد  يجز  لهالم  أي: ال  ض   )

في  ( الكنائس والبيع املهدومة ) وإن كانت)   عليها.بناء مساجد و   االستفادة من أرضهايجوز  

الحرب ) أرض  وذمة،  عهد  املسلمين  وبين  أهلها  بين  ليس  التي  الكفر  أرض  أي:  باد  (  أو 

 جاز استعمالها في املساجد. ( أي: هلكوا وبقت بال مالك ) أهلها

املكتوبة • الصالة  ) الثانية:  الواجبة  أي:  من  (  أفضل  املسجد  والنافلة  في  املنزل، 

 . ( أي: أداؤها في املنزل أفضل من املسجد بالعكس

( بمائة( أي: املسجد األعظم في البلد الذي يقيم فيه ) الثالثة: الصالة في الجامع )  •

السوق باثنتي عشرة  ( مسجد ) وفي ) ،  ( صالةوفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين) ،  صالة

 . ( صالة

 :  انتنبيه

( من ناحية ما يجوز املعصومين والحسينيات كحرمة املساجدحرمة أضرحة  )  -1

هو  ( كما ولكن ال يكره األكل في الحسينيات) ، وما ال يجوز وما يستحب وما يكره

   .واألضرحة املقدسة  في املساجد  مكروه

أن يدير أمور  ( إلدارة أمور املسلمين ) بهأو من نص  ( املعصوم ) ويستحب لإلمام)  -2

   املسجد.املسلمين من  



 هناك حالتان قد يمر بهما املؤمن وهما:  

   .القتال أو الخوف من عدو معينحالة الخوف كالتي تحصل أثناء  -

تحصل   - كالتي  الخوف  شدة  إذاحالة  االشتباك    القتالوصل    فيما  إلى 

 باأليدي.  

األولى هي  الصالة ال تسقط  وملا كانت   الحالة  في  الخوف، وبحال فصالته  في  صالة 

 صالة املطاردة.الحالة الثانية هي 

 ) صالة الخوف مقصورة) 
ً
ى قصرا

 
 وفي الحضر إذا صليت جماعة أو  ( أي: تصل

ً
سفرا

( صلى ثم( من املؤمنين ) فرادى. وإذا صليت جماعة فاإلمام بالخيار إن شاء صلى بطائفة

 بأخرى وكانت  ) 
ً
الثانية ال أنها واجبة عليه  الثانية له ندبا ( أي: يستحب لإلمام أن يصلي 

واألفضل أن يصلي كما صلى  ) ،  باعتبار أنه أدى صالته الواجبة عليه مع الطائفة األولى 

 .(1)( بذات الرقاع صلى هللا عليه وآلهرسول هللا 

الرسول  وآله    وكيفية صالة  عليه  الخوف  صلى هللا  الرقاع  صالة  ذات   هي يوم 
 
أن  :  

 من املسلمين  طائفة  
 
تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم  بقت  ت معه وطائفة  صف

وأتموا   الطائفة  صالتهم  انفردوا  وجاءت  العدو،  تجاه  فصفوا  انصرفوا  ثم  ألنفسهم 

  
    األخرى التي لم تصل 

ً
ظرهم  ينتفصلى بهم الركعة التي بقيت من صالته، ثم ثبت جالسا

م بهم.قاموا هم فو 
 
   أتموا ألنفسهم ثم سل

 ثم تحتاج هذه الصالة إلى النظر في شروطها وكيفيتها، وأحكامها.) 

   :(أما الشروط

   .( ن يكون الخصم في غير جهة القبلةأف)  -1

 

 غزوة معروفة وقعت في سنة أربع من الهجرة بأرض غطفان من نجد.وهي  .1



   .( وأن يكون فيه قوة ال يؤمن أن يهجم على املسلمين)  -2

طائفتين، يكفل كل طائفة  وأن يكون في املسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا  )  -3

   .( بمقاومة الخصم

 .( وأن ال يحتاج اإلمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين)  -4

 تنبيهان: 

  لو كان العدو في جهة القبلة، أو كان بحيث يؤمن من الهجوم على املسلمين  -

 نهم يصلون بصالة واحدة وال يصلوا بصالة الخوف. إف

يتفر    املسلمون كان  ولو   - أن  إلى  كان  بحاجة  لو  فرقتين كما  أكثر من  إلى  قوا 

جهة من  أكثر  من  بهم   
ً
محيطا جماعة  العدو  الخوف  صالة  يصلوا  فال   ،

 ويمكنهم أداؤها فرادى. 

كيفيتها)  صلى :  وأما  ثنائية  الصالة  كانت  ) فإن  اإلمام  الطائفة  باألولى (  أي:   )

 ( وجلساألولى  الطائفة  ركعة  إتمام  ينتظر  ويتم  ) ،  األولى صالتهم(  خلفه  من  (  ون فيقوم 

 ( العدو، فيقومصالتهم  الفرقة األخرى فيحرمون )   ( اإلمامثم يستقبلون  (  للثانية وتأتي 

 ( لإلحرام  رون  يكب  أوالهمأي:  وهي  ثانيته  في  معه  بالنسبة  ويدخلون  األولى  الركعة  أي:   )

فأتموا) ،  لهم خلفه  من  ونهض  أطال،  للتشهد  جلس  افإذا  ركعتهم   ) ( وجلسوا،  لثانية 

 فتشه  
 
وسل بهم  املخالفةد  فتحصل  جماعة  م.  الخوف  صالة  مخالفة  أي:  صالة  ل( 

 : ( في ثالثة أشياءالجماعة العادية ) 

   (. "باألفعال ال بالنية فصالته جماعة"نفراد املؤتم  ا)  -1

)   ( وتوقع اإلمام للمأموم)  -2 انتظاره له  وهو يحصل في حالة  ،  ( حتى يتمأي: 

اإلمام   تكمل  انتظار  حتى  لها   
ً
منتظرا بقاؤه  وكذا  الثانية،  الطائفة  ملجيء 

 بهم د ركعتها الثانية ثم يتشه  
 
 م.  ويسل

بالقائم)  -3 القاعد  حال  ،  ( وإمامة  في  يحصل  بالطائفة  وهو  اإلمام  صالة 

 للتشه    الثانية ركعة وبقائه
ً
ثم يتشهد    ركعتهم الثانية  يكملواد حتى  جالسا

 
 
 وهم قيام، فهو إمام لهم مبهم ويسل

ً
 .  بالرغم من كونه جالسا



كانت)  ) وإن  الصالة  فهو(  ) ثالثية  اإلمام  أي:  ركعة (  باألولى  صلى  شاء  إن  بالخيار 

،  ( أي: صلى بالطائفة األولى ركعتين وبالثانية ركعة وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس

 ) ويجوز أن يكون كل فرقة) 
ً
 ( شخصا

ً
 . اإلمام( أي: كانوا ثالثة أحدهم واحدا

 : ( ثالثففيها مسائل وأما أحكامها،) 

) األولى: كل سهو)  • متابعتهم( وشك  في حال  املصلين  ) يلحق  لإلمام  له(  (  ال حكم 

شرعي  أثر  عليه  يترتب  ال  قد  ) ،  أي:  ما  على  الحكم  يكون  االنفراد  حال  باب  وفي  في  مناه 

 السهو. 

على السالح نجاسة،  واجب في الصالة ولو كان  حمله ) أي:  (  الثانية: أخذ السالح •

 من واجبات الصالة لم يجز
ً
 يمنع شيئا

ً
  ، إال عند الضرورة  ( حمله في الصالةولو كان ثقيال

 . ما يتمكن منهوحينئٍذ يأتي بالواجب بحسب 

سه)  • إذا  السجدتين  االثالثة:  يوجب   
ً
سهوا بالطائفة    لسهو ل (  اإلمام  صالته  في 

 ) ،  الصالة( في  الثانية معه( الطائفة ) ثم دخلت) األولى  
 
(  م وسجد لم يجب عليهافإذا سل

؛ ألنها لم تكن مؤتمة به في وقت صدور ما ( في سجدتي السهواتباعهأي: الطائفة الثانية ) 

 .  أوجب سجدتي السهو منه

(  وأما صالة املطاردة وتسمى صالة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى املعانقة) 

من   كل  ووضع  باأليدي  االشتباك  ) أي:  اآلخر  عنق  على  يده  أي:  واملسايقةاملتحاربين   )

 ) فيصلي ) ،  يطارد عدو أو يطارده عدو 
ً
 ( قصرا

ً
 أو راكبا

ً
 أو ماشيا

ً
اقفا (  على حسب إمكانه و

القتال في  آلة تستخدم  أي  أو  ثم يستمر) ،  على فرس  بتكبيرة اإلحرام  القبلة  (  ويستقبل 

( أي:  وصلى مع التعذر  ،بما أمكنهالقبلة ) (  وإال استقبل) ،  ( ذلكإن أمكنهباالستقبال ) 

  (  إلى أي الجهات أمكن. وإذا لم يتمكن من النزول) القبلة  تعذر استقبال  
ً
ا كان راكبا عم 

القتال أثناء  سرجه)   عليه  قربوس  على  ويسجد   ،
ً
راكبا مقد  صلى  أي:  السرج(  وهو    -  م 

، أو    -س املرتفع من قدام املقعد  املقو    الجزء
ً
 فرسا

ً
م اآللة  مقد  يسجد على  إن كان راكبا

القتال أثناء  عليها  كان  يتمكن) ،  التي  لم  ) وإن  ذلك  من  ) أومأ(  للسجود   ) 
ً
أي:  ايماءا  )

بع له  رأسهباإلشارة  أو  يده  أو  الصالةفإن خش ي) ،  ينه  فوات  أداء  (  من  يتمكن  لم  أي:   ،



املطاردة املتقدمة؛    صالة  ) بالكيفية  املوقف  بالتسبيحلشدة  الركوع    صلى  ويسقط 

(،  "وهللا أكبر  ،والحمد هلل، وال إله إال هللا  ،سبحان هللا"والسجود، ويقول بدل كل ركعة:  

 . على أن يسبق التسبيح النية وتكبير اإلحرام ويعقبه التشهد والتسليم 

الحديثة، وال تختص بصورة  مالحظة: صالة املطاردة تشمل حالة القتال باألسلحة  

 القتال باألسلحة القديمة والتقليدية كالقتال بالسيف وركوب الخيول. 

 : ثالثة( فروع) 

 ( صالة املطاردة ) األول: إذ صلى )  •
ً
ن  و   العدو (  فأمن( للركوع والسجود ) موميا تحس 

: لو  أتم صالته بالركوع والسجود فيما بقي منهاالحال ) 
ً
األولى من  نه أدى الركعة  أ( فمثال

ف العدو  أمن  ثم  املطاردة  صالة  بكيفية  الصالة  إصالته  بكيفية  صالته  بقية  يكمل  نه 

يستأنف) ،  الطبيعية يعيد صالته  وال  أي: ال  أثناء  ) من جديد  (  في  القبلة  يستدبر  لم  ما 

أما  صالته الصالة طاملا  إ(،  إعادة  عليه  فيجب  القبلة  استدبر  العدو أذا  لو  ) .  من  وكذا 

بعض صالته ) صلى  الطبيعية  الصالة  بصورة  وال  (  خائف  أتم صالة  الخوف  عرض  ثم 

: لو  يستأنف
ً
نهى الركعة األولى ثم عرض  أنه صلى الظهر و أ( صالة جديدة للخوف، فمثال

 
 
 . م بعد الركعة الثانيةله الخوف، ففي مثل هذه الحالة يتم صالته بصالة الخوف ويسل

 فقصر)  •
ً
 فظنه عدوا

ً
) (  الثاني: من رأى سوادا  ثم انكشف  صالته 

ً
أو صلى موميا

 لشدة خوفه، ثم بان  ) ،  ( صالتهبطالن خياله لم يعد
ً
وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا

 ال يعيد صالتههناك حائل يمنع العدو
ً
 . ( فأيضا

 الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صالة شدة الخوف. )  •

اقع ( أي: اللتتمة: املتوح   والغريق يصليان بحسب اإلمكان،  )   "الطين الوحل "في    و

  ( أي: يشيران للركوع والسجود بالعين أو اليد أو الرأس، ويوميان لركوعهما وسجودهما

 وال يقصر واحد منهما عدد صالته إال في سفر أو خوف. ) 



 والنظر في: الشروط، والقصر، ولواحقه. 

 :  (أما الشروط، فستة

 ( املسافةالشرط  اعتبار  التي يقطعها في سفرهاألول:   ذهاب  "كم  44"وهي  ) ،  ( 
ً
( من  ا

 ( إلى مكان ما   إيابكم )   44(  أووطنه 
ً
  22"أو  ) ،  إلى وطنهيقيم فيه  ( من املكان الذي كان  ا

 ذهاب "كم
ً
 وإياب) ( من وطنه ا

ً
 .  ( إليها

وأراد العود إلى    "كم  22") من وطنه بلغت  ( التي قطعها في سفره  ولو كانت املسافة) 

وجب  لى تسعة أيام ) إيوم  خالل فترة تمتد من  ( أي: عاد  بيته في يوم أو أيام دون العشر 

  ( التقصير
ً
 وإيابا

ً
 .ذهابا

أيام    السفر ينقطع باإلقامة عشرة 
 
أو أيام دون العشر"؛ باعتبار أن قوله: "في يوم 

كم قصر في ذهابه، أما في    22كما سيتضح، بالتالي فلو أنه ذهب إلى مكان يبعد عن وطنه  

إيابه فهو إن كان نوى اإلقامة عشرة أيام في ذلك املكان فقد انقطع سفره ولو أراد العود  

 كم.  44ن املسافة ال تبلغ أل  ؛تهلى وطنه يتم صالإ

في  )   
ً
   " كم  22"قل من  أولو تردد يوما

ً
 وعائدا

ً
 وجائيا

ً
( كما لو ذهب إلى موضع  ذاهبا

بيته   ثم عاد    15يبعد عن  )   ،كم  15ثم  رجع وقطع مسافة    وطنهلى  إ كم  لم يجز  وهكذا 

ذلك كان  وإن  ) التقصير  والتقصير  املسافة  قطع  أي:  نيته(  عودة  من  كل  في  ألنه  لى إ(؛ 

لحظ مجموع ما قطعه في سيرهوطنه يكون قد قطع سفره  .  ، وبالتالي ال ي 

مسافة)  منهما  واألبعد  لبلد طريقان  كان  اآلخر  ولو  الطريق  دون  التقصير  توجب   )

قصر)  األبعد  ) فسلك   
ً
وإيابا  

ً
ذهابا كان(  ) وإن  له  سلوكه  الرخصة(  إلى   

ً
إنه  ميال أي:   )

 ورغبة  
ً
 إفي الصالة واإلفطار    لتقصير في الرخصة وهي امنه  سلكه ميال

ً
وأما    .ن كان صائما

 إذا عاد بنفس الطريق. 
ً
 إيابا

ً
 وأيضا

ً
    إذا سلك الطريق األقرب فيتم ذهابا



املسافة)  املسافة، فلو قصد ما دون  الثاني: قصد  أي: ما دون "الشرط  كم"    22( 

يقصر)  لم  مثلها  أخرى  فقصد  رأي  له  تجدد  ) ثم  حتى  مسافة  (  على  املجموع  زاد  ولو 

فيكون مجموع ما  مسافة مثلها،  قصد  ي كم ثم    12  مسافةقصد  وكمثال: أن ي (  التقصير

  
ً
 مجموع ما  وإيابه  في ذهابه  كم، ففي هذه الحالة ال يقصر    24قطعه ذهابا

 
بالرغم من أن

  
ً
 وإيابا

ً
فإن عاد وقد  ) كم؛ ألنه لم يقصد قطع كل املسافة من البداية،    48قطعه ذهابا

   20( كما لو قصد مسافة  كملت املسافة فما زاد
ً
  أبعد   كم ثم قصد مثلها ثم قصد مكانا

قطعه  10بنحو ما  فيكون مجموع     كم 
ً
ال    50  ذهابا كان  وإن  الحالة  هذه  مثل  ففي  كم، 

في    ( قصرلكنه في عوده )   -ألنه لم يقصد قطع كل املسافة من البداية    -صر في ذهابه  يق

    .عوده إلى وطنهكم" متحققة في  44ن املسافة الشرعية " ؛ أل عودته

 ( طلب ) أو( أي: هربت منه ) وكذا لو طلب دابة شذت له) 
ً
أو  ( أي: مديون له ) غريما

 
ً
منهآبقا هارب  عبد  أي:  هذا  .  (  سبقه، فمثل  من  حال  حاله  يكون  كان  ف  الشخص  إن 

املسافة   دون  ما  املسافة  الشرعية  قصد  يقصد  ولم  مثلها  أخرى  قصد  ثم  ذهابه  في 

ر في صالته، وفي عوده إن كان مجموع ما قطعه   الشرعية مرة واحدة من البداية ال يقص 

ر في صالته    ، كما تقدم في األمثلة أعاله.وإال فال مسافة وما زاد فيقص 

إقامته    بيته( من  لو خرجو )  أي: رفقاء حتى يسافر  ينتظر رفقة) إلى مكان  أو محل   )

 ( تيس  معهم  عادإن  وإال  معهم  سافر  إقامتهروا  محل  أو  بيته  إلى  كان) ،  (  مكان  فإن   )

وفي  ( أي: في طريقه إلى مكان االنتظار ) قصر في سفره  "كم  22"على حد مسافة  االنتظار ) 

كان   وإن  توقفه،  "دونهاموضع  مسافة  دون  أي:  الحالة  كم"  22(  هذه  ففي  في  أتم) ،   )

) و سفره   توقفه  ويسافرمكان  الرفقة  له  تيسر  فحتى  وسافر  إ(  الرفقة  توفرت  معهم  ن 

 . قصر في صالته

 ( وقصد  الشرط الثالث: أن ال يقطع السفر بإقامة في أثنائه، فلو عزم ) 
ً
قع  ي  موضعا

  كم    22أي:    -  توجب التقصير (  على مسافة) 
ً
ن  أل ( يصلح  وفي طريقه ملك له)   -فصاعدا

 (  كما سيتضح 
ً
استوطنه ستة  يكون وطنا ) أشهرقد   

ً
) أتم( فصاعدا   في طريقه ( صالته 

ملكه سفر ( وفي  فالنقطاع  ملكه؛  في  أما  املسافة    ،بالوطن   ه،  فألن  الطريق؛  في  وأما 

مسافة   تبلغ  ال  قصدها  التي  واملدينة  ملكه  بين  أو  وملكه  بيته  بين    التقصير الفاصلة 



الفرض.  ) وكذا)   بحسب  الحكم  املسافة(  بعض  في  اإلقامة  نوى  أل ( لو   ؛ 
 
كما    ن السفر 

  ينقطع باإلقامة"الوطن" امللك املرور بينقطع ب
ً
 .  أيضا

تزيد  مسافة  ( أي:  ولو كان بينه و بين ملكه أو ما نوى اإلقامة فيه مسافة التقصير) 

طريقه)   " كم  22"على   في  ) قصر   
ً
وإيابا  

ً
ذهابا ملكه  خاصة(  دون  يقيم  أ (  الذي  املكان  و 

 .  فإنه يتم فيهما ،فيه

: وطنه الذي يقيم فيه ويريد  كأن تكون ثالثة أوطان(  عدة مواطن( لديه ) ولو كان) 

يقع بعده    ثاٍن ووطن  وهو األقرب بالنسبة له،    سفره  يقع في طريق  أول ووطن    ،السفر منه

  نفس  على  
ً
،  بطبيعة الحال  في سفره  املوضع الذي يقصده  هو األقرب إلى و الطريق أيضا

الحالة   بينه) ففي مثل هذه  ) وبين  اعتبر ما  الوطن   وطنه  أي:  (  األول ( 
ً
أوال به  يمر  ،  الذي 

كان)  ما  فإن   ) ( التقصير  (  مسافةبينهما      22تبلغ  أي:    -توجب 
ً
فصاعدا في  )   -كم  قصر 

فيهطريقه،   فيتم  بموطنه  سفره  موطنيه.  وينقطع  بين  التي  املسافة  يعتبر  أي:  ثم   )

تفصل   التي  األول  املسافة  وصل  وطنه  الثانيإالذي  موطنه  وبين  تكن  ) ،  ليه  لم  فإن 

وعدم بلوغ املسافة بينهما    بموطنه الثاني(  النقطاع سفره)   ؛( إليهمسافة أتم في طريقه

التقصير يوجب  كانت مسافة) ،  ما  ) وإن  التقصير  توجب  الثانية(  في طريقه  أي:  قصر   )

ألنها مسافة توجب التقصير بحسب    ؛األول والثاني  موطنيهطريقه الفاصلة بين  قصر في  

وطنه) الفرض   إلى  يصل  فيه  الثاني(  حتى     ،فيتم 
 
ت الثاني  ثم  موطنه  بين  املسافة  لحظ 

 . قصر وإال فالتوجب التقصير إن كانت مسافة فومقصد سفره  

  إنه في رجوعه من مقصد سفره  أمالحظة: لو  
ً
التي انطلق منها اختار طريقا لى داره 

 ن بلغ املسافة التي توجب التقصير. إنه يقصر بكل تأكيد  إللعودة ال يمر بموطنيه ف

و موضـــع ســكنه واســـتقراره وكــل موضــع لـــه فيــه ملـــك أو والــوطن الــذي يـــتم فيــه: هــ ) 

، قـــد اســـتوطنه ســـتة أشـــهر "ـكــأرض املقابلـــة أو األنفـــال التـــي انتفـــع بهـــا بـــإذن اإلمـــام"شـــبهه 

، بشرط أن تكون في امللك دار للسكن
ً
 .( متوالية فصاعدا

 مالحظات:



بالزراعــة أو  -منفعتهــا عينهــا وإنمــا يملــك يملــك التــي ال هــي األرض أرض املقابلــة:  -1

ن -غيرها من وجوه االستثمار  األخرى   .مقابل عوض معي 

اإلمام  األنفال:   -2 يستحقه  على  املعصوم  ما  األموال  وهي  الخصوص  وجهمن   ،

أمور   في    -خمسة  سيتضح  الخمسخاتمة  كما  وسواحل    -  كتاب  كالصحاري 

لوكة  هذه تكون شبه ممفالبحار وقمم الجبال وبطون األودية واألهوار وغيرها.  

 ملن ينتفع بها لكن بشرط أن يكون انتفاعه بإذن اإلمام. 

3-   
ً
عقارا امللك  يكون  أن  كفاية  عدم  يعني  امللك  في  للسكن  دار  وجود  اشتراط 

  فقط
ً
 . للحكم بكونه وطنا

فيه،   -4 وللشخص حصة   
ً
إرثا الدار  كانت  إذا  فإذا  له  وطن  بأنه  يحكم  أن  يجوز 

 أكثر وكانت حصته تصلح ليسكن فيها. كان قد سكن فيه ستة أشهر متوالية أو  

توالي الستة أشهر  في سكنى الدار ال يضر به سفره خاللها ألداء زيارة أو عمل ما   -5

 ثم عودته إلى داره. 

6-   
ً
وأعرض    وإن هجرهحتى  الوطن الذي تتحقق به الشروط املذكورة يبقى وطنا

 إال مع انتفاء الشروط املذعن السكن فيه
ً
كورة. أما  ، وال يخرج عن كونه وطنا

طاملا    املكان الذي هو ساكن ومستقر فيه مع عدم وجود ملك له فيه فيتم فيه 

ومر  به في سفره يقصر فيه  وأعرض عنه  ، ولكن إن هجره  هو غير معرض عنه

 وال يقطع سفره.

كما لو كان    -ليس له فيه ملك قابل للسكن    مكانسكنه واستقراره في    موضع  -7

 أمست
ً
    جرا

ً
ر االستقرار فيه، ولكن    -مثال يتم فيه منذ أول يوم يسكنه ما دام قر 

إن هجره وأعرض عنه فال يتم فيه إن مر به أثناء سفره طاملا ليس له ملك فيه  

 مهما كانت مدة سكنه السابق في املكان. 

 ( 
ً
أن يكون السفر سائغا الرابع:  ) الشرط  أي: جائز وغير محرم   كان كحجة  ( 

ً
واجبا

 كاألسفار للمتاجر  اإلسالم،
ً
 كزيارة النبي صلى هللا عليه وآله، أو مباحا

ً
( وكسب  أو مندوبا

 .  الرزق الحالل 

في جوره  (  كاتباع الجائر( مهما كانت املسافة ) معصية لم يقصر( السفر ) ولو كان) 

. ومن أمثلة سفر املعصية: السفر  لتنفيذ مراده  بأمر منه  و أ   وظلمه سواء كان سفره معه

، لقطع  
ً
مثال مات  واملحر  الفساد  نشر  أو  املخدرات  تجارة  أو  والسرقة  كذلك  و)   الطرق   )



اللهو)  فقطصيد  والتسلية  العبث  صيد  أي:  لقوته) ،  (  الصيد  كان  أل ولو  أي:  جل  ( 

 ( قوته  قص  تحصيل  للتجارة  أو  عياله  سفرهروقوت  في  السفر  (  من صنف  يكون  ألنه  ؛ 

 
ً
 . الجائز شرعا

( الشرط الخامس: أن ال يكون سفره أكثر من حضره، كالبدوي الذي يطلب القطر) 

البضائع  واملكاري ) ،  أي: املطر لنقل  الذي يؤجر نفسه  البلدان واألمتعة  (  بين    وما شابه 

النقل ) باستعمال وسائل  السفينةرب  أي:  (  واملالح،  يطلب األسواق)   ،ان  الذي  (  والتاجر 

في  بالبالد  في  شتري من سوق  ويدور  الذي يعمل على  والبريد)   ، بلد آخرسوق  بلد ويبيع   )

 .  حمل الرسائل بين البلدان 

السفروضابطه )  كثير  أي: ضابط  أو  ) :  (  األسبوع  في  أيام  أربعة  سفره  كان  من  كل 

 في الشهر أو ستة أشهر ويوم في السنة على الدوام أتم
ً
وصام في  ( صالته ) ستة عشر يوما

 السفر، ويبدأ بالتمام 
 
 .( هذا حاله ولو كان في أول يوم من سفره والصيام متى علم أن

 مالحظات: 

" ويسافر لعمله أكثر من    من -1
ً
لديه عقد عمل ملدة معينة "ستة أشهر فصاعدا

   -نصف األسبوع  
ً
فإنه يتم في صالته؛ ألن أقل مدة    -  أربعة أو خمسة أيام مثال

ينقص عن الستة أشهر  يتم فيها هي ستة أشهر، بخالف ما لو كان عقد عمله  

 فإنه يقصر في صالته. 

أكثر من  ي  من -2  سفره 
 
أن وكان حاله  بعد أسبوع   

ً
أو أسبوعا يوم  بعد   

ً
يوما عمل 

أو من   الترديد منه  باملدة سواء كان  حضره، ولكن عمله غير مستقر وال يدري 

إال بعد مض ي ستة أشهر على عمله، أي  في صالته  مثل هذا ال يتم  فرب العمل،  

أنه اس  تمر ستة أشهر بهذا الحال بعدها يتم حتى لو كان عقده أسبوعلو 
ً
أو    ا

 عمله يومي
ً
   .ا

ي -3 السفر  ستة أشهر    ويمض ي عليهستقر حاله  من    -  ه لو ترك عملويصبح كثير 

إعراض   ترك  ...  لل  وإنما  -ليس  ما  لطارئ  أو  آخر  عمل  عن  فإنه  لخ،  إبحث 

طاملا لم يعرض عن الحال السابق    بيتهيستمر حاله كما هو حتى مع بقائه في  

  ، وبالتالي  حتى تنقض ي ستة أشهر
ً
 للزيارة أو العالج مثال

ً
. فإنه  لو سافر يوما   يتم 



والسفر   للعمل  تارك  وهو  أشهر  ستة  عليه  مضت  إذا  يكون فإنه  أما  كثير    ال 

 . ويقصر في سفره السفر 

أنه أعرض عن عمنعم،   أنه سيترك  لو  اليوم األول  يعلم منذ  السابق وكان  له 

منذ اليوم  كثير السفر حينئٍذ ويقصر    هذا ال يكون السفر ألكثر من ستة أشهر ف

 إن سافر إلى مكان ما. األول 

التقصير)  للمسافر  يجوز  ال  السادس:  وإنما  الشرط  منزله  من  خروجه  بمجرد   )

 ( يصبر  أن  عليه  األ يجب  عليه  يخفى  ال  (  ذانحتى  الذي  املوضع  في  بالتقصير  يبدأ  أي: 

رفع   يستطيع فيه سماع صوت األذان ي     الذي 
 
فيهافي منطقته ومحل التي يسكن  وال  ) ،  ته 

أي: قبل خفاء  (  قبل ذلك( أي: القصر في الصالة واإلفطار في الصيام ) يجوز له الترخص

) األذان    حتى 
ً
السفر ليال في    ،( ولو نوى  يؤثر  الليل ال  السفر من  نية  تبييت   

 
أن يعني  وهذا 

 .  الحد الذي يخفى فيه األذان  بلوغهجواز الترخص قبل 

ذان  يقصر حتى يبلغ سماع األ إلى وطنه فإنه ) من سفره  (  في عوده( الحكم ) وكذا) 

  فاتضح .  ( صالتهفإذا سمع أتم) ،  ( أي: منطقتهمن مصره "راتبصوت اإلنسان ال باملكب  "

 أ
 
   ن

 
لى داره،  ووصوله إص بمجرد خروجه من داره وال ينتهي برجوعه  املسافر ال يبدأ بالترخ

 إو 
 
محل أذان  بسماع  وينتهي  يبدأ  رات  نما  بمكب  ال  العادي  بالصوت  فيها  يسكن  التي  ته 

 الصوت. 

أتم)  أيام  بلده عشرة  في غير  يعني  ودونها يقصر)   ( صالتهولو نوى اإلقامة  (، وهذا 

تصح   ال   
ً
فصاعدا أيام  فيه عشرة  بقائه  بعدم  يعلم  مكان  إلى  سافر  لو  فيه إأنه  .  قامته 

قصر  ) ألي سبب كان  يام أو ال يقيم أن يقيم عشرة  أ ته بين  ( أي: ترددت ني  وإن تردد عزمه) 

بينه وبين شهر  ما 
ً
يبقى يصلي قصرا أي:  فترة شهر إمره  أطاملا هو متردد ولم يحسم    (    لى 

 انقضاء  ( صالته بعد  ثم يتم) ،  البلد  تاريخ وصوله إلى ذلكمن  
ً
وبدون نية    الشهر تلقائيا

  (  صالة واحدة) بنية االتمام    ما يصليه  ( كانولو) حتى  إقامة  
ً
رباعية كصالة العشاء مثال

 .  سافر بعدهايثم 

ته ) ثم بدا له) في بلد ما  ( عشرة أيام  ولو نوى اإلقامة)  رت ني  قطع  وعزم على  ( أي: تغي 

واحدة التقصير سواء صلى صالة  إلى  رجع  ) اإلقامة  رباعية  لم  (  أم  أكثر  أو  اإلتمام  بنية 



  
 يصل 

ً
ر نيته ) ولو عدل بنيته) .  ( بنية االتمام أصال ( في مرة أخرى إلى البقاء( أي: رجع وغي 

 . ( في صالتهأن ينوي إقامة عشرة أيام جديدة ليتم( أي: يجب عليه ) لزمهذلك البلد ) 

 قصر: وأما ال) 

الخيار  بحيث يكون  وليس مجرد رخصة وتخفيف  ( أي: فرض وواجب  فإنه عزيمة

به،  للمكلف   يعمل  لم  يشأ  لم  وإن  به  عمل  شاء  مكة  ) إن  األربعة:  املواطن  أحد  في  إال 

اإلمام الحسين   حرمأي: الصالة في   ( الحسيني واملدينة واملسجد الجامع بالكوفة والحاير

 .( واإلتمام أفضل) ، في هذه املواطن  ( بين القصر واالتمامرفإنه مخي  )  عليه السالم،

و مالحظة:   املطمئن،  املكان  لغة:  الحائر  عليه  معنى  الحسين  اإلمام  ضريح  سمي 

بـ "الحا ن املتوكل العباس ي أخزاه هللا ملا خر ب القبر الشريف وأرسل عليه  ر"؛ أل ئالسالم 

 .(1) املاء ليعفي أثره حار املاء أي توقف ولم يغمر القبر 

 بين القصر والتمام: هو    وحد "الحائر"
ً
را  25"الذي يكون فيه املصلي مخي 

ً
من    " مترا

   الشريف.  القبر جميع جهات 

تعي  )  القصروإذا  وجب  ن  أي:   ) ( في صالته  القصر  كل  عليه  على  أعاد   
ً
عامدا فأتم 

 بالتقصير فال إعادة ولو كان  ) ،  ( سواء كان في داخل الوقت أم خارجهحال
ً
وإن كان جاهال

 
ً
 منه بالحكم فال يجب عليه الوقت باقيا

ً
ن  أ ( كما لو صلى املسافر الظهر أربع ركعات جهال

   وإن كان) ،  يعيد صالته وإن كانت الشمس لم تغرب بعد
ً
ال يعيد في  ( فكذلك أي: ) ناسيا

 الوقت وال يقض ي إن خرج الوقت. 

 
ً
اتفاقا املسافر  قصر  التقصير  ولو  إلى  منه  قصد  بدون  أي:  اإلتمام  (  قصده  وكان 

صالته)  الوقت  .صحت  دخل  ) وإذا  الشمس  زالت  لو  كما  حاضر(  ولم  وهو  وطنه  في   )

 (   
باٍق يصل  ) ثم سافر والوقت  فإنه  الصالة  وأراد  األداء(  بحال   

ً
اعتبارا أي: حال  يقصر   )

ولو دخل  وملا كان حاله هو "السفر" وقت أداء الصالة فإنه يقصر صالته، ) ،  أداء الصالة
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) الوقت وهو مسافر   
) فحضر( ولم يصل  إلى وطنه  أي: وصل  باٍق (      والوقت 

ً
اعتبارا يتم 

 بحال األداء
ً
 . ( أيضا

ثالثين  فيها وهي الصلوات الرباعية ) ( يقصر  ويستحب: أن يقول عقيب كل فريضة) 

 للفريضة  "وال إله إال هللا، وهللا أكبر  ،والحمد هللا   ، سبحان هللا"مرة:  
ً
    :أي(  جبرا

ً
تعويضا

الركعتين   إذا  ) ،  فيهالها عن نقص  الحاضر  متابعة  يلزم املسافر  يقتصر  ائتم  وال  بل  به، 

 
 
 على فرضه ويسل

ً
: إذا ائتم مسافر  م منفردا

ً
د  ( فمثال م بعد تشه 

 
بحاضر في صالة الظهر سل

 . األخيرتين، وال يتابعه في القيام للركعتين  اإلمام األوسط

 :سبع ( وأما اللواحق، فمسائل) 

  22توجب التقصير "أي: قصد مسافة  (  إلى مسافة( من منزله ) األولى: إذا خرج)  •

  كم"  
ً
ن وفحص( أي:  اعتبر إتمام سفره ) قطعها و ن  ع (  فمنعه مانع ) فصاعدا فإن  ) ،  تبي 

 كان
ً
( إذا لم يرجع عن نية السفر  ذان قصر بحيث يخفى عليه األ )   ( بلغ في طريقه موضعا

في صالته   يقصر  السفر أي:  نية  دام  املسافة    ما  عنه  ةقائموقصد  يرجع  كان  ) ،  الم  وإن 

ته وعدل ) أو بدا له( أي: يسمع األذان ) بحيث يسمعه ر ني    . صالته(  أتمر عن السف ( أي: غي 

فألنه لم يبلغ حد الترخص، وأما إتمامها في حال  ؛  أما إتمام الصالة في حال سماع األذان

املوجب للتقصير أي  شرط  ال النتفاء  ؛ فحتى وإن خفى عليه األذان  رجوعه عن نية السفر 

 " املسافة"  استمرار  الفرض  التيقصد  بحسب  يبلغها  في  ) ،  لم  املسافر  ذلك  في  ويستوي 

 والبحر.البر  

) الثانية: لو خرج •   22توجب التقصير "أي: قصد مسافة  (  إلى مسافة( من منزله 

 في  قبل بلوغها،  (  فردته الريح)   كم"
ً
فإن  ) ،  بلوغ مقصده  عدمأي: كانت شدة الريح سببا

) بلغ  في طريق عودته  األ (  أتمسماع  ) ذان  بلده  في  في  وإال قصر(؛ ألنه حينئٍذ  ( أي: يقصر 

 ألنه بحكم املسافر  ؛هطريق
 
 . عنه لم يرجع و   عزمه على السفر باٍق طاملا أن

بعد إقامته  (  عشرة أيام، ثم  على اإلقامة في غير بلده( املسافر ) الثالثة: إذا عزم)  •

البلد املسافة)   في ذلك  إلى ما دون  التقصير  دون  ( أي:  خرج  كم" كأن يكون    22"مسافة 

الذي   البلد  يبعد عن  إلى موضع  ،  10أو    5أقام فيه  خرج 
ً
العود)   كم مثال إلى  فإن عزم   )



 ( البلد  أيام بإقامة جديدة  ( فيه  واإلقامةذلك  ) أتم) عشرة   ( صالته 
ً
) ذاهبا  

ً
وفي ( وعائدا

 . ( الذي أقام فيهالبلد

 : يتضح من هذه املسألة مجموعة من األحكام

في   -1 يقيم  أيام    مكانمن  يبلغ مسافة "عشرة  إلى ما  كم" فإنه   22ثم يخرج منه 

، وكذلك يقصر في  
ً
 وراجعا

ً
  إليه بعد عودته  إقامته    مكانيقصر في طريقه ذاهبا

 . له بعد رجوعهفيه إال إذا نوى إقامة عشرة أيام جديدة 

كم"، فهنا    22عشرة أيام ثم يخرج منه إلى ما دون مسافة "  مكانيقيم في    من -2

 صورتان:

يك - أن  العود  األولى:  نيته  في  أيام،    إليهون  عشرة  فيه  اإلقامة  وتجديد 

 
ً
ذهابا طريقه  في  يتم صالته     فهذا 

ً
في  وإيابا وكذلك  إقامته،  بعد    مكان 

 . وتجديد اإلقامة فيه له عودته

ه نية  الثانية: أن ال يكون في نيته العود أو كان ينوي العود لكن ليس لدي -

في  إلقامة  ا أيام، فهذا يقصر   فيه عشرة 
ً
   طريقه ذهابا

ً
في    وإيابا وكذلك 

 إليه.  عادإن   مكان إقامته

 الخروج  -3
 
إلى ما دون املسافة الشرعية يؤثر  من مكان إقامته واضح مما تقدم أن

إقامة جديدة   نية  إلى  ويحتاج  ويكسرها  اإلقامة  أيام  على  الرجوع  عشرة  بعد 

 . للمكان الذي أقام فيه

( أي:  بنية القصر، ثم َعنَّ لهكالظهرين أو العشاء ) (  الرابعة: من دخل في صالة)  •

 ودخل  ) .  ( صالتهاإلقامة وعزم على اإلقامة أتم)   له فكرةعرضت  
ً
ولو نوى اإلقامة عشرا

) في صالته التمام  بنية  التقصير  فعنَّ (  إلى  يرجع  السفر  السفر وعزم على  لو  له   :
ً
فمثال  )

الظهر   قد صلى  التمام  كان  ركعة  و بنية  ويتشهد  ف  منهاأنهى  ثانية  ركعة  لها  يضيف  إنه 

م
 
القصر) .  ويسل إلى  عاد  التمام  صالته  من  الفراغ  بعد  السفر  على  العزم  جدد  (  ولو 

لو      نوى اإلقامةنه  أوبحسب املثال: 
ً
   عشرا

ً
تماما الظهر  السفر ف  ،وصلى  نه إثم عزم على 

 
ً
 . ، وال يعيد صالة الظهريؤدي صالة العصر قصرا



القضاء بحال فوات الصالة ال بحال وجوبها، فإذا فاتت  الخامسة: االعتبار في  )  •

كذلك قضيت   
ً
 قصرا

ً
قصرا أي:  بعد  املسألة  عنى  مو   .(  سافر  لو  التالي:  باملثال  يتضح 

 وهو مسافر، ففي مثل  
ً
ى الظهرين، ثم لم يتمكن من األداء قصرا

 
الزوال ولم يكن قد صل

؛ ألن  
ً
 ال تماما

ً
العبرة في القضاء بحال وقت فوات  هذه الحالة يجب عليه قضاؤها قصرا

الصالة وقد فاتته وغربت عليه الشمس وهو مسافر، وليست العبرة بحال وقت وجوبها  

 أي الزوال. 

   22( أي: قصد مسافة "السادسة: إذا نوى املسافة)  •
ً
وخفي عليه  )   كم" فصاعدا

له) ،  ( في صالتهذان وقصراأل  إلى  فبدا  العودة  ته وأراد 
ني  رت  تغي  أي:  السفر  (  داره وترك 

 لم يعد صالته) 
ً
 . ( التي صالها قصرا

الزوال)  • نافلة  وقت  دخل  إذا  بزوال  السابعة:  وقتها  يبدأ  التي  الظهر  نافلة  أي:   )

  الشمس كما تقدم ) 
(؛ بسبب دخول  وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر  فلم يصل 

سفره  وقتها الزوال  قبل  قبل  سافر  لو  ما  بخالف  وقتها  أي:    -،  دخول  ال    -عدم  فإنه 

 .والحال هذه يستحب له قضاؤها



 : في كتابه روى الشيخ الصدوق 

قال أبو جعفر عليه السالم: بني اإلسالم على خمسة أشياء: على الصالة،    -1770"

 والزكاة، والحج، والصوم، والوالية.  

نة من النار.    -1771  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: الصوم ج 

 على    -1772
ً
نائما في عبادة وإن كان  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: الصائم 

.  فراشه ما 
ً
 لم يغتب مسلما

وقال صلى هللا عليه وآله: قال هللا تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به،    -1773

وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه عز وجل، والذي نفس محمد بيده لخلوف  

 ......  فم الصائم عند هللا أطيب من ريح املسك.

عز  الصادق  وقال    -1781 هلل  صام  من  السالم:  الحر  عليه  شدة  في   
ً
يوما وجل 

فأصابه ظمأ وكل هللا به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر، قال هللا عز  

 ..... وجل: ما أطيب ريحك وروحك يا مالئكتي اشهدوا أني قد غفرت له. 

وعمله    -1783 تسبيح،  وصمته  عبادة،  الصائم  نوم  السالم:  عليه  الصادق  وقال 

 .(1)  متقبل ودعاؤه مستجاب"

تنبيه: بالنسبة إلى الحديث الذي ورد فيه: "الصوم لي وأنا أجزي به" يقول السيد  

 أحمد الحسن: 
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قراءة "أجزي به" خاطئة، فهو سبحانه وتعالى يجازي العباد على كل العبادات، وال  ) 

جزى به"،  
 
خصوصية للصوم بحسب هذه القراءة الخاطئة. والقراءة الصحيحة هي: "أ

أي بضم الهمزة وباأللف املقصورة، واملراد بالصوم هو صوم مريم عليها السالم وزيادة،  

َمن  " لرَّحم ل   
 
ت رم

َ
ذ
َ
ن ي   

 
ن    إ 

ً
ا ي  س 

م
ن إ  َم 

َيوم
م
ال لَم 

َ
ك
 
أ نم 

َ
ل
َ
ف  

ً
ما اإلنسان  .  26مريم:    "َصوم يكون  أن  أي 

التي تكون   البداية والنهاية   باهلل سبحانه، بل هذه هي 
ً
 من الخلق، مستأنسا

ً
مستوحشا

، وذلك عندما يسير  "األنا" حصيلتها هي: أن هللا هو الجزاء على الصوم، هي الصوم عن  

املستقي الصراط  على  وبقاءه العبد  املفترض  وجوده  أن  ويرى  ويعتقد  يعلم  وهو  م، 

بالنور. وهذا هو الذنب الذي ال يفارق  املظنون بسبب شائبة العدم والظلمة املختلطة 

العبد، وهو ماض ي العبد وحاضره ومستقبله، فلو أعرض العبد عن األنا، وطلب إماطة  

لدعائه، وتعالى  سبحانه  واستجاب  بإخالص  والعدم  الظلمة  هللا    صفحة  إال  بقي  ملا 

رب   هلل  الحمد  وقيل  بالكتاب،  وجيء  ربها،  بنور  األرض  وأشرقت  القهار،  الواحد 

 . (1) ( العاملين

 :  ( ثالثة بحوث رئيسيةفي ( يكون ) والنظر) أعود إلى بحث الصيام 

   ( األربعة وهي: الصيام، املفطرات، زمان الصيام، الصائم.أركانه)  -

أقسامه)  -  الواجب واملندوب واملحرم واملكروه. : وهي  األربعة( و

 ( التي تتضمن بعض مسائله وأحكامه. ولواحقه)  -

 يعني: اإلمساك والصمت.  -لغة  -الصوم 
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: ) و) 
ً
 الصوم  عن املفطرات مع النية ( أي: االمتناع ) هو الكف( شرعا

 
(؛ باعتبار أن

   القربة إلى هللا تعالى.عبادة ويشترط في العبادة نية 

هللا)  إلى   
ً
متقربا صيامه  ينوي  أن  وغيره  رمضان  في  نية  ويكفي  وقت   

 
أن  

ً
علما (؛ 

 .  يمتد من الليل إلى الزوال من اليوم التالي الصيام 

 جد  ( أي: نس ي نية الصيام ) ولو نسيها) 
ً
 ما بينه وبين الزوالليال

ً
  دها نهارا

 
( بمعنى أن

ال بالتالي و  ،( فات محلها( ولم ينو  ) فلو زالت الشمس)  لزوال،نهاية وقت النية يكون عند ا

 صيام ذلك اليوم ) يصح 
ً
 كان الصيام أو ندبا

ً
 ( واجبا

ً
 .أي: مستحبا

 :  تعقيبان

 أطاملا   -1
 
يمتد    ن النية  الزوال، فإوقت   إلى 

ً
النية ليال نس ى  يتناول    ذا  وأصبح ولم 

ينوي  أيمكنه  فاملفطر   صيامه  الزوال    قبل صيام  الن  كان   سواء 
ً
و  أ  واجبا

 .
ً
 مستحبا

 وزالت  إذا   -2
ً
كان عليه صيام واجب كشهر رمضان أو يوم يجب صومه بنذر مثال

ينو    الواجب  الشمس ولم  الصيام  منه  عليه قضاءلم يصح  الواجب،    ويجب 

: و 
ً
ر.تأخير النية حتى فوات وقتها إذا كان أيضا

َّ
 قضاه وكف

ً
 متعمدا

 
 
الشروع بالعمل كما هو الحال  مقرونة مع  يجب أن تكون    العبادات النية في    ثم إن

ال يصح تقديم  بالتالي  (  و) ،  والزكاةالصالة والغسل  الطهارة و سائر اإلعمال العبادية ك   في 

  ( فيمكن رمضان بجواز تقديم النية عليه( صيام شهر ) يختصالنية على الصيام، لكن ) 

شعبان    للمكلف شهر  من  يوم  آخر  في  ينوي  الغد  أن  صيام  صيام  أو  رمضان  شهر  من 

( فعل  لوو ) .  الشهر كله قربة إلى هللا تعالى، وهذه النية املتقدمة تكفيه لصيام الشهر كله 

في  أو غيره من األيام  ( أي: لم ينو  صيام الغد  عند دخوله) الصيام  ( عن نية  اسهذلك و ) 

 ( الفجر  قبيل  أو  األولى الليل  النية  كانت  املتقدمة  (  فصام  النية  في صحة  كافية) أي:   )

كله) .  صيامال الشهر  لصيام  واحدة  نية  يجزي  بمعنى:  وكذا  إذا  (  شهر  إنه  صيام  نوى 

 إفأو بعد ذلك  رمضان عند رؤية الهالل  
 
النية تكفيه وتجزيه لصيام    ن   ، شهر كلهال هذه 

 . فلو فرض أنه غفل عن النية في بعض األيام كفته هذه النية املتقدمة



ولو  ) ، ( من أنواع الصيام األخرى الواجبة واملستحبةوال يقع في رمضان صيام غيره) 

 أجزأ عن رمضان دون ما نواه.  
ً
 كان أو ندبا

ً
 نوى غيره واجبا

والندب الواجب  بين  نيته  يردد  أن  يجوز  الواجب  وال  الصيام  ينوي  ال  أي:   )

فمثل هذه النية ال  ،  بخصوصه وال املستحب بخصوصه وإنما يجعل نيته مرددة بينهما

 تجوز في الصيام، ) 
ً
القربة  ( قصد ) أولخصوص ) ( أي: بابل البد من قصد أحدهما تعيينا

 . يقصد الصيام قربة إلى هللا تعالى من دون نظر إلى أنه واجب أو مستحب :أي(  املطلقة

( في كونه من  آخر يوم من شعبان مع الشك  "أي من رمضان" ولو قصد الوجوب  ) 

 ( يجز رمضان  أحدهما  ئ لم  شعبانعن  عن  يجزي  ال  أي:  عن    (  وإن  رمضان  وال  حتى 

 ) ،  أنه من رمضانانكشف بعد ذلك  
ً
 ولو نواه مندوبا

ً
نه من  أو   ( أي: نوى صيامه استحبابا

نه لو نوى صيام غير رمضان  أذ تقدم  إ(؛  أجزأ عن رمضان إذا انكشف إنه منهشعبان ) 

 في شهر رمضان أجزأ عن رمضان دون ما نواه. 

 وإال كان  ( آخر يوم من شعبان ) ولو صام) 
ً
  على أنه إن كان رمضان كان واجبا

ً
مندوبا

يجزي  منه  ( ال  أنه  انكشف  إذا  رمضان  كما  عن  الصيام  في  املرددة  النية  جواز  لعدم  ؛ 

 .  ( أي: يجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضانوعليه اإلعادةعرفنا ) 

(  د النيةبنية اإلفطار ثم بان أنه من رمضان جد  ( آخر يوم من شعبان ) ولو أصبح) 

إلى   يمتد  النية  وقت  ألن  الزوال؛  ) قبل  بهالزوال   وأجزأ 
ً
مجزيا وكان  أي: صح صومه   ) ،

( أي: بعد فوات وقت  بعد الزوالانكشف كونه من رمضان ) بان و ( أي:  فإن كان ذلك) 

 . ( أي: يجب عليه القضاء بعد شهر رمضانوعليه القضاء( نهاره كله ) أمسكالنية ) 

 فروع ثالثة: ) 

في ذلك اليوم   لديه نية للصيام( أي: لم تكن األول: لو نوى اإلفطار في يوم رمضان •

 
ً
 . ( إذا لم يكن قد أفطر قبل ذلك صح صيامه قبل الزوال ( النية ) دثم جد  ) ، أصال



قبل الزوال  نوى اإلفطار  ( سواء كان  الثاني: لو عقد نية الصيام ثم نوى اإلفطار)  •

 ( بعده  جد  أم  ثم  يفطر  النيةولم  أي:  د  الصيام  جدد  (  ذلك  نية  صيامه كان) بعد   )

 ( 
ً
 . ( وال ش يء عليهصحيحا

شرعي )  • وصيامه  صحيحة  املميز  الصبي  نية  على  الثالث:  تمرين  مجرد  وليس   )

ز  .العبادة املمي  السابعة من عمره  هو   : والصبي  أتم     أو   الثامنة  في   كان  وربما   عادة،  الذي 

 إدراكه. وسعة الصبي حال بحسب بعدها أو   العاشرة  أو   التاسعة

 االمتناع والكف.يعني  اإلمساك: 

 :( مقاصد( أي: الركن الثاني ) وفيه) 

   في بيان( األول)  املقصد
 
 : رات، وهي تسعة أمور املفط

:
ً
معتاد )   أوال غير  أو  والفواكه،  كالخبز  كان   

ً
معتادا مأكول  كل  عن  اإلمساك  يجب 

 ( وهي حبيبات الثلج درَ كالحص ى والبَ 
ً
 . التي تنزل من السحاب أحيانا

  :
ً
 كمياه األنوار) ثانيا

ً
وهو املسمى بـ  ( أي: األزهار  وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا

الورد"   األشجار) "ماء  وهو  (  وعصارة  "النسغ"،  بـ   
ً
علميا ماء املعروف  من  يتألف  سائل 

 .  مالح معدنية وغير ذلكأوهرمونات و 

:
ً
في  )   ثالثا الجماع  املرأةوعن  صيام  ويفسد  املرأة،  دبر  وفي  وطئت  القبل  لو  أي:   )

ويفسد  )   .كما يفسد صيام الرجل "الواطئ"  مهايافي دبرها فإنه يفسد ص"الزوجة"  املرأة  

الخبيث الصيام   اللواط  سواء  بعمل  املوطوء،(  أو  الصيام  و)   الواطئ  يفسد  كذلك   )

 بوطئ الدابة) 
ً
 .  ( أيضا



:
ً
(  ، وعليهم السالموعن الكذب على هللا وعلى رسوله وعلى األئمة واملهديين  )   رابعا

   -فاعله  
 
أن إلى   يرتكب    هإضافة 

ً
الصيام بذلك)   -ويؤثم عليه    حراما بالكذب    ( يفسد  أي: 

 على أحد املذكورين، والكذب: هو قول غير الحقيقة مع العلم بها.

للصيامهل يشمل  تنبيه:   املفسد  الصادقة  الكذب  الرؤى  رد  و ،  والكشف  تكذيب 

 وتكذيب روايات آل محمد عليهم السالم أو نفي مقام أو حق ثابت لهم ؟ 

   الجواب: 
 
واملفط التصديق،  عدم  أو  التكذيب  غير  وليس  الكذب  الكذب  هو  ر 

. التكذيب وإن كان مرتكبه آثم
ً
   ا

 
ر ولكن مرتكبه آثم.  والكذب في الرؤيا والكشف غير مفط

ة واضحة له وهو يخالفها عن عمد  ولكي يوصف إنسان بالكذب فالبد أن تكون الحقيق

  ... للغير   
ً
تقليدا أو  نفسه  في  لغرض  أو  لهواه   

ً
أو  إتبعا الناس ي  أو  املشتبه  لخ، فال يوصف 

 الساهي بأنه كاذب. 

:
ً
) و)   خامسا  

ً
أيضا اإلمساك  يجب  اال (  بحيث   :وهو(  رتماسعن  املاء  في  االنغماس 

فيه ورأسه  جسده  كان) ،  يغيب  إذا  بفعله  الصيام  ويفسد  ) ويحرم  االرتماس  ( للهو( 

 )   كمن يعمل في الغوص(  رتماسأما إذا كان عمله في اال ) ،  واللعب
ً
رتمس إلخراج  ا أو  مثال

 . ( وصومه صحيح( االرتماس حينئٍذ ) ش يء من املاء فال يحرم

االرتماس باملاء أثناء الصيام توجب اإلثم واستحقاق العقاب على  مالحظة: حرمة  

 . والكفارة ووجوب القضاء الصوم فهو يوجب بطالن االرتماس للصيام فساد إفعله، أما  

:
ً
ويفسد  لو فعل ذلك ) الصائم  ( أي: يؤثم  الغبار إلى الحلق حراموإيصال  )   سادسا

 . بفعله ( أي: يبطله ويجب القضاء والكفارة الصيام

 مالحظتان: 

حال   -1 في  الحيطة  أخذ  الصائم  على  يجب  فال  غبرة شديدة   
ً
مغبرا الجو   كان  لو 

وإن كان األفضل أن يأخذ الحيطة لكي ال يصل  علمه بوصول الغبار إلى حلقه  

 الغبار إلى حلقه. 



وما شابه   ال  -2 واملاكنات  السيارات  في  الوقود  احتراق  املنبعث من  الدخان  يؤثر 

  يجب اجتنابه.  ال على الصيام، و 

  :
ً
( ويجب بفعله  عن التدخين فهو يفسد الصيام( يجب اإلمساك كذلك ) و) سابعا

 ( 
ً
 ال باعتباره غبار القضاء والكفارة معا

ً
 غليظ   ا

ً
 .( ا

 فهو:  
ً
إلى حكم التدخين عموما يحتمل الضرر املعتد به  املدخن  إذا كان  وبالنسبة 

التدخين مجرد عادة سيئة يمكن ألي شخص تعود  و من التدخين فال يجوز له التدخين،  

 .
ً
 عليها اإلقالع عنها، فقط يحارب نفسه وشهوته قليال

:
ً
من  )   ثامنا الفجر  يطلع  حتى   

ً
عامدا الجنابة  على  البقاء  ضرورةوعن  أي:  غير   )

 إلى الفجر بسبب مانع أو ضرورة دعته لذلك كاملرض  باختيار منه
ً
، أما لو كان بقاؤه مجنبا

 .أو الخوف ونحو ذلك فال يفسد صومه

ناٍو للغسل فطلع الفجر فسد الصيام)  قضاء ال ( ووجب عليه  ولو أجنب فنام غير 

 
ً
 ولو كان نوى الغسل صح صيامه.  ) ، والكفارة معا

) ولو ثم  للغسل   
ً
ناويا ونام  أجنب  نام(  ثم  ) انتبه  ثانية  مرة  فأصبح  (  للغسل   

ً
ناويا

 
ً
 فسد صيامه وعليه قضاؤه.  ( أي: طلع عليه الفجر وهو مجنب لم يغتسل ) نائما

استمنى ) ولو  منه  بفعل  املني  أخرج  أي:  فأمنى (  امرأة  ملس  املني  أو  منه  خرج  أي:   )

 فسد صيامه) 
ً
 .  ( ووجب عليه القضاء والكفارة معا

احتلم)  نوم   :أي (  ولو  أو  يقظة  في  كان  اختياره سواء  بغير  املني  منه  نية  )   خرج  بعد 

 لم يفسد صيامه، وكذا
ً
لو نظر إلى امرأة فأمنى أو استمع  ( ال يفسد صيامه ) الصيام نهارا

 .لى اإلمناءإ( بغير قصد منه  فأمنى

 املبادرة إلى الغسل لو حصل االحتالم واإلمناء أثناء النهار. مالحظة: ال يجب 

:
ً
بعض  والحقنة)   تاسعا ملعالجة  املعتاد  اإلنسان  مخرج  خالل  من  تكون  التي   )

 راض على نوعين: ماأل 



االت"، وهذا النوع من  بالجامد)  - ر عنها بـ "الشياف" أو "الحم  ( وهي التي يعب 

 الصيام. ( وال يفسد بها جائزةالحقن ) 

تستخدم لتنظيف الجهاز الهضمي  التي  مثل  تكون في الدبر    التي(  وباملائع )  -

 ( الحقن  من  النوع  وهذا  العالج،  أو  الفحص  بها  إلجراء  ويفسد  محرمة 

إضافة إلى اإلثم واستحقاق    وبالتالي يجب عليه القضاء بفعلها  ،( الصيام

   . العقاب

) و)  أما  والوريد(  بالعضلة  ) الحقنة  فـ  يفسد  ال  (  فإنه  املغذي  إال  الصيام  تفسد 

 . ( الصيام

 : اتمالحظ 

 تستعمل الحقنة باملائع لتنظيف رحم املرأة املسمى بـ   -1
ً
،  "الغسل املهبلي " أحيانا

ما،   مرٍض  لعالج  الرجل  إحليل  خالل  من  الحقنة  من  أو  النوع  هذا  ومثل 

 . ال تفسد الصيام " فرج الرجل أو املرأة"بالقبل التي تكون الحقنة 

دواء -2 قطرات  من  أذنه  أو  املريض  أنف  في  يوضع  إن    ما  إال  الصيام  تفسد  ال 

 وصلت إلى حلق اإلنسان. 

3- .
ً
را
 
 يجوز نقل الدم من الصائم أو إليه أثناء الصوم وال يعتبر مفط

 :  تنبيه
 
اإلمساك طول    ال يجب عليهر من املفطرات  كل من فسد صومه بفعل مفط

. وإنما اليوم 
ً
 يمسك استحبابا

 مسألتان:) 

أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع  • ) األولى: كل ما ذكرنا    ( من الصائم 
ً
عمدا

 
ً
 ( بالحكم ) سواء كان عاملا

ً
 أثناء الصيام فقد  ،  ( بهأو جاهال

ً
: لو أكل أو شرب عمدا

ً
فمثال

 األكل والشرب مف
 
 بأن

ً
ولو  سد للصيام أو لم يعلم بذلك، ) أفسد صيامه سواء كان عاملا

) كان منه  وقع  ر" 
 
"املفط املفسد  يفسد(  لم   

ً
) سهوا صيامه   ) 

ً
واجبا الصيام  كان  (  سواء 

 ( رمضان  شهر   كصيام 
ً
ندبا . أو 

ً
مستحبا أي:  ) وكذا)   (  صيامه  يفسد  ال  على  (  أكره  لو 



عليهاإلفطار أجبر  أي:  حلقه) ،  (  في  وجر  أي:  أو  ب  (  حلقه   ص  في  والشراب  بغير    الطعام 

. ، ففي كال الحالتين اختياره
ً
 أو ندبا

ً
 يصح صيامه وال يفسد سواء كان الصيام واجبا

للصبي)  • الطعام  الخاتم، ومضغ  بمص  بأس  بأسنانه  (  الثانية: ال  له  بأن يطحنه 

مضغه عليه  الطائر) ،  ليسهل  بمنقاره  (  وزق  الطائر  ليأخذه  الفم  في  الطعام  جعل  أي 

املرق ) ،  منه عادة،وذوق  اللسان  بطرف  يكون  الذي  تفسد    (  ال  املذكورات  فجميع 

 الصيام؛ ألن فعلها ال يتعدى حلق اإلنسان ليصدق عليها أكل أو شرب. 

الدخول في املاء بحيث يستوعب    : أي(  االستنقاع في املاء للرجال( كذا ال بأس بـ ) و) 

 . املاء كل الجسم سوى الرأس

) ويستحب)  للصائم  بالرطب(  للصالة  ) السواك  الرطب  املسواك  أي:    ، ( واليابس( 

   .يتخذ عادة من شجر األراك خشبي ود هو عملية تنظيف األسنان بعوالسواك: 

الثاني:)  ذلك  المقصد  على  يترتب  عن  فيما  اإلمساك  وجوب  أي:   ) 
 
رات  املفط

 : ( عدةوفيه مسائل) ، املتقدمة

 :  ( تجب مع القضاء الكفارة بأشياء هي  األولى:)  •

   (.األكل والشرب املعتاد وغيره)  -1

أو دبرها)  -2 املرأة  في قبل  الحشفة  ، فإذا حصل ذلك  ( والجماع حتى تغيب 

   .وجب القضاء والكفارة على الرجل واملرأة

البقاء على الجنابة حتى يطلع   -3 نام غير  ( أجنب و ) وكذا لو،  الفجروتعمد 

الفجر للغسل حتى طلع  أما  ناٍو  للغسل (.   
ً
ناويا حتى طلع    من أجنب ونام 

 . يجب عليه القضاء دون الكفارة الفجر 

   (.واالستمناء)  -4

   (.وإيصال الغبار إلى الحلق)  -5

 (. والتدخين)  -6

 ، هما: آخرانموردان   ذه املوارديضاف له



 األئمة واملهديين عليهم السالم. الكذب على هللا ورسوله وعلى   -

 االرتماس املفسد للصيام.  -

 منها في نهار شهر رمضان فإنه  :  تنبيه
ً
جميع األمور املذكورة إذا فعل الصائم واحدا

ارة. ال يجب عليه 
 
 قضاء والكف

ارة: من التكفير وهو الستر، وهي  
 
ف ما يستغفر به والكف

 
 في   املكل

ً
ما  محر 

ً
إذا فعل أمرا

املوارد   مناسك    -بعض  بعض  وترك  رمضان  شهر  في  العمدي  واإلفطار  اليمين  كحنث 

أو    -الحج   صوم  أو  صدقة  و من  مساكين  ر  إطعام 
 
تكف ألنها  بذلك؛  يت  وسم  نحوها، 

 .الذنوب أي: تسترها

 عن علم بالحكم، وال تشمل الج
ً
ارة تكون في صورة اإلفطار عمدا

 
اهل  مالحظة: الكف

 بالحكم. 

 : ، هي من الصيام موارد أربعة(  ال تجب الكفارة إال في  الثانية:)  •

وكفارة اإلفطار فيه هي التخيير بين أحد أمور ثالثة: عتق    ،( صيام رمضان)  -1

.، أو صيام شهرين متتابعين أو رقبة، 
ً
   إطعام ستين مسكينا

الزوالؤ وقضا)  -2 بعد  تعم  ه  فلو  الزوال،  بعد  رمضان  شهر  قضاء  أي:  د  ( 

إطعام عشرة مساكين فإن عجز  الكفارة وهي:    تاإلفطار بعد الزوال وجب

أيام متوالية أفطر قبل الزوال فال ش يء عليه ويقض ي  أما لو    . صام ثالثة 

 الصيام في يوم آخر.

فإنه لو لم يصمه وجب عليه    محدد كما لو نذر صيام يوم  (  والنذر املعين)  -3

ك وهي  النذر،  خلف  وكفارة  شهر  كالقضاء  في  العمدي  اإلفطار  فارة 

 رمضان.  

االعتكاف)  -4 صيام  ) وفي   
ً
صائما أيام  ثالثة  املسجد  في  البقاء  وهو:  إذا ( 

أو صيام اليوم الثالث في االعتكاف املستحب؛  ،  كما في صورة النذر ( وجب

 
 
 يومين وجب صيام  االعتكاف    إذ سيتضح أن

ً
ثالثة أيام فإذا بقي معتكفا

و اليوم   الكفارة،  وجبت  فيه  أفطر  فلو  صيام  هي:  الثالث،  أو  رقبة  عتق 

 
ً
 . شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا



عداه)  ) وما  الصيام  موارد  من  الكفارة(  فيه  تجب    ال 
ً
عمدا أفطر  إن  كان  (  سواء 

بعده   أو  الزوال  قبل  صيام  ) إفطاره  املعينمثل:  غير  والنذر  أي:  واملندوب  ، الكفارات،   )

 اإلفطار العمدي في هذه املوارد وإن كان يوجب  وإن فسد الصياماملستحب ) 
 
( بمعنى: أن

 فساد الصيام لكنه ال تجب فيه الكفارة. 

 تفريع:) 

 فسد صيامه وعليه القضاء، وال  
ً
 فظن فساد صيامه فأفطر عامدا

ً
من أكل ناسيا

 ثبوتها مشروط باإلفطار العمدي مع العلم  بالحكم  لجهله(؛  تجب الكفارة
 
، وقد تقدم أن

بَّ املأكول أو املشروب في حلقهولو وجر في حلقه) .  بالحكم أو  ) ،  بغير تناول منه  ( أي: ص 

 ( على األكل أو الشرب ) أكره
َ
ف و 

 
 يرتفع معه االختيار لم يفسد صيامه. ولو خ

ً
أي:  (  إكراها

د   يقع عليه  هد  لو قيل له:  و على عياأبضرر  أو ماله كما  تقتل"له  تأكل  لم    فأفطر )   "إذا 

 . ( عليهوجب القضاء، وال كفارة

أو    الثالثة:)  • متتابعين،  شهرين  صيام  أو  رقبة،  عتق  رمضان  شهر  في  الكفارة 

 مخي  
ً
 في ذلك. ويجب باإلفطار باملحرمإطعام ستين مسكينا

ً
كل لحم خنزير  أو أ( كما لو زنا  را

  
ً
املذكورةكفاراتثالث  ) مثال الثالثة  األمور  بين  يجمع  أي:  قارب  وباملحلل) ،  (  لو  كما   )

 ( 
ً
و إطعام  أ( واحدة وهي إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين كفارةزوجته أو أكل خبزا

 .
ً
 .( وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها لإلمام)  ستين مسكينا

 مالحظات: 

ثمن -1 زماننا  تقدير  في  زمان    -  الرقبة  أي  عليه    -أو  املعصوم  اإلمام  إلى  موكول 

 أن يسقط الثمن أو بعضه عن
ً
 . املكلف السالم، وله أيضا

 كالحنطة والشعير ودقيقهما واألرز   -2
ً
 غالبا

ً
بالنسبة لإلطعام، يكفي ما كان قوتا

 يجوز مثل الفواكه 
ً
با
 
 أو معل

ً
واألغذية  والتمر والفواكه... إلخ، ولو كان مطبوخا

نات واألرز املطبوخ... إلخ.  بة واملعج 
 
 املعل

 يجوز التكرار على مسكين واحد أكثر من مرة إذا كانت كفارات متعددة.  -3



 نذر صيامه على التعيين  الرابعة:)  •
ً
ن من  إذا أفطر زمانا ( كأن نذر صيام يوم معي 

أفطر فيه )  ن و ن من عام معي  عتق  ( أي:  كبرى مخيرةكان عليه القضاء، وكفارة  شهر معي 

 
ً
 . رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا

حرام    عليهم السالم وعلى األئمة واملهديين  ( ورسوله ) الكذب على هللا  الخامسة:)  •

وكفارة قضاء  به  ويجب  الصائم،  في  تأكد  وإن  وغيره  الصائم  وكفارته  على  تقدم،  كما   )

في   العمدي  اإلفطار  كفارة  عتق  نفس  الثالثة:  األمور  أحد  بين  التخيير  أي  رمضان  شهر 

 
ً
 . رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا

وقضاءاال   السادسة:)  • كفارة  به  تجب  للصيام  املفسد  تقدم،  رتماس  كما   )

 
ً
 . وكفارته نفس كفارة اإلفطار العمدي في شهر رمضان أيضا

ارتماس غير مفسد للصيام كارتماس من  قوله: "االرتماس املفسد"؛ باعتبار وجود  

 كان عمله االرتماس، أو ارتمس ألجل إخراج ش يء وقع منه وليس ملجرد اللهو. 

باملائع   السابعة:)  • ويحرم  بالجامد،  بالحقنة  بأس  ) ال  ذلك  ن  تبي  كما  به  (  ويجب 

ارة عليهالقضاء
 
 . ( فقط، وال كف

 للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك  الثامنة:)  •
ً
 للغسلمن أجنب ونام ناويا

ً
،  ( أي: ناويا

 ( 
ً
ثالثة ناويا انتبه ونام  ) ثم  يجب عليه  إنما  ( و حتى طلع الفجر ال تلزمه الكفارة( للغسل 

   .القضاء فقط

القضاء  التاسعة:)  • ) يجب  ارة 
 
الكف دون  املتعين(  الواجب  الصيام  صيام  ك(  في 

رمضان     شهر 
ً
أشياء) مثال الصيام  (،  بتسعة  أنواع  جميع  فساد  توجب  كانت  وإن  وهي 

تخصيصها    الواجب  ك لكن  املتعين  جهة  بالواجب  من  رمضان   أشهر 
 
  يكون القضاء    ن

 عنه ال  النذر    م كصيا  املتعينما غير  أفيه،  
ً
بيوم آخر بدال إفساده واإلتيان   

 
الواجب فإن

.
ً
   يصدق عليه قضاء شرعا

، و 
ً
 :  هي وجبة للقضاء  امل األشياء التسعة عموما



القدرة)   -1 مع  الفجر  مراعاة  قبل  املفطر  وقت  فعل  تفحص  على   
ً
قادرا كان  أي:   )

وم عدمه،الفجر  من  طلوعه  املفطر    عرفة  وفعل  ذلك  أهمل    الفجر   طلوع   ن تبي  ثم  لكنه 

   .، وال كفارة عليهذلك اليوم ففي مثل هذه الحالة يجب عليه قضاء ، بالفعل

 واإلفطار  )   -2
ً
 أإلى من أخبره    إخالدا

 
أخبره الغير بعدم طلوع  ( أي:  الفجر لم يطلع   ن

قوله إلى  وركن  فمال  عرفانه)   الفجر  على  القدرة  على  أي:  (  مع   
ً
قادرا طلوع  كان  عرفان 

) الفجر من عدمه    بنفسه 
ً
طالعا األ ويكون  في حقيقة  يجب  (  الحالة  هذه  مثل  ففي  مر، 

.دون الكفارة عليه القضاء 
ً
 أيضا

بطلوعه)   -3 املخبر  بقول  العمل  الفجروترك  طلوع  أي:  كذبه) ،  (  لظنه  (  واإلفطار 

املفطر أي:   تبي  لظنه    فعل  ثم  املخبر   قولله صدق  ن  كذب قول 
ً
أيضا فهنا  يجب عليه    ه، 

   . دون الكفارةالقضاء 

دون  وكذا)   -4 القضاء  يجب   ) ( في صورة   الكفارة 
ً
تقليدا  )   للغير (  اإلفطار 

 
الليل    أن

) دخل وتدقيق  تفحص  غير  أفطر من  و  الغير  بقول  أخذ  أي:  الخبر(  تبين فساد  أي:  ثم   )

 الليل لم يدخل حقيقة
 
ن له أن    .تبي 

الليل)   -5 دخول  املوهمة  للظلمة  بالغيوم  واإلفطار  دة  ملب  السماء  كانت  لو  كما   )

الليل ف  أفحصل لديه وهم واحتمال بدخول 
ً
ن  على وهمه،    فطر اعتمادا تبي   ثم 

 
   الليل أن

 دون الكفارة  فهنا يجب عليه القضاء  ،  لم يدخل بعد
ً
ظنه  على    ما في صورة غلبأ.  أيضا

و  الليل  ذلك  طر  أفدخول  إلى   
ً
ولهذا  استنادا يختلف،  ظنه) فالحكم  على  غلب  (  فلو 

ن عدم دخوله )  أفطر ثم تبي  فسد صيامه وال يجب عليه  ( أي: ال ي لم يفطردخول الليل و

   .القضاء

 هو موجب للقضاء دون الكفارةوتعمد القيء)   -6
ً
( أي: سبقه  ولو ذرعه) ،  ( فأيضا

د بغير اختيار القيء     صيامه وال يجب عليه القضاء.( أي: ال يفسد لم يفطرمنه ) وتعم 

باملائع )   -7 لفساد  ،  ( والحقنة  موجب  فعلها   
 
أن "السابعة"  املسألة  في  تقدم  وقد 

 الصيام ووجوب القضاء دون الكفارة. 



( بمعنى: أنه لو أدخل  ودخول املاء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة)   -8

ن كان إدخاله ألجل التبرد وجب عليه  إإلى حلقه ف  -منه  بغير قصد    -املاء إلى فمه وسبقه  

و  فصومه  إ القضاء،  "الوضوء"  الطهارة  في  فعله  املستحب  التمضمض  ألجل  كان  ن 

   صحيح وال يجب عليه القضاء.

للغسل)   -9  
ً
ناويا الفجر  يطلع  حتى   

ً
ثانيا النوم  الجنب  ي  ،( ومعاودة   

ً
جب  و فأيضا

الكفارة الغسل    إذا ما  أ  .القضاء دون  نية  بال   
ً
ثانيا النوم  الفجر،  عاود  جب  ي  هنا فوطلع 

 الكفارة القضاء و  عليه
ً
 .  كما تقدم  معا

نظرها)  عليه  يحرم  من  إلى  نظر  ) ومن  لها  النظر  أي:  فأمنى(  ) بشهوة  وجب  عليه  ( 

م وموجب الستحقاق العقاب.  ،  ( دون الكفارةالقضاء ولو  ) مع االلتفات إلى أنه أمر محر 

   .( عليه القضاءلم يجب( وأمنى ) "الزوجة"محللة ( املرأة املنظور لها بشهوة ) كانت

 : تترتب على املسائل أعاله( فروع) 

 ( 
ً
الدواء في الفم  غرغرة  ك( أي: لغرض العالج والتداوي  األول: لو تمضمض متداويا

 والتهاب اللثة  سنان لعالج األ 
ً
 أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى ) ،  مثال

ً
أو طرح في فمه خرزا

 ( بغير قصد منه ) حلقه
ً
( دون  عليه القضاء( وجب ) لم يفسد صيامه، ولو فعل ذلك عبثا

 . الكفارة

أسنانه)  بين  الغذاء من  بقايا  يخرج من  ما  بتوسط  الثاني:  أو  بنفسه  ( سواء خرج 

 وجب عليه القضاء والكفارة، وفي يء معين ) ش 
ً
  يحرم ابتالعه للصائم، فإن ابتلعه عمدا

أي:  السهو صورة  (  ) ابتال في   
ً
سهوا عليهعه  ش يء  صيامهال  يصح  أي:  عليه    (  يجب  وال 

 عن الكفارة
ً
 . القضاء فضال

ة  روف( من منافذ البدن املعالثالث: يفسد الصيام ما يصل إلى الجوف بغير الحلق) 

باملائع )  الحقنة  الصيام  (  عدا  تفسد  ال  بالعضلة  فإنها  كانت  الوريدأسواء  "عدا    و 

 
 
تقدم  ي"املغذ االحليل) ،  كما  في  الدواء  ) وصب  الرجل  آلة  أي:  الصيام(  يفسد  (  ال 

 . بالنسبة للرجل



 مالحظات: 

 محر   -1
ً
 م ومفطر، وإذا كان عن غير قصد لم يفطر.ابتالع الدم عمدا

وقت   -2 في  جائز  غير  شابه  ما  أو  الفم  في  عملية  عمل  أو  عالجها  أو  األسنان  قلع 

 بأنها تؤدي إلى ابتالع بعض الدم أو اإلفرازات.  " تيقن"الصيام إذا علم 

 استعمال البخاخ "بخاخ الربو" في شهر رمضان غير مفطر.  -3

التي تتطلب تناول العالج  األ   ألصحاببالنسبة   -4   مراض املزمنة 
ً
،  ارباستمر نهارا

ريض مرخص له اإلفطار إذا لم يمكنه اإلمساك عن  فال شك أنهم مرض ى وامل

أو بالوريد بدل   العالج وقت الصيام ولم يمكنه جعل العالج بالزرق بالعضلة 

االبتالع وقت الصيام، وإذا استمر مرضه إلى رمضان التالي سقط عنه القضاء  

ر عن كل يوم بمد 
 
أي:     -وكف

3 

4
 . من الطعام - غمك  

يرجو   -5 كان  إذا  عافية  في  كان  أيام  وصيام  قضاء صالة  ذمته  في  الذي  املريض 

ر    "ينتظر"الشفاء من مرضه يتربص  
 
كف ر، وإذا كان ي 

 
كف حتى يشفى ويقض ي وي 

بإطعام مساكين فيجب عليه املبادرة حتى قبل الشفاء بإطعام املساكين، وإذا  

 وال يستطيع الصيام فيدفع الفدية امل
ً
أي:   علومة عن كل يوم  كان مرضه مزمنا

3 

4
 من الطعام.  غمك  

 ابتالع الحبوب للعالج مفطر.  -6

النخامة)  بابتالع  الصيام  يفسد  ال  الصدر  الرابع:  من  تخرج  التي  الفضالت  وهي   )

 ما لم ينفصل عن الفم( وهو لعاب الفم ) والبصاقبالتنحنح وما شابه ) 
ً
(  ولو كان عمدا

فاه  شعلى ال   علق كما لو    -خارجه    النخامة أو البصاقت  فإذا صار ،  أي: يصير خارج الفم

  
ً
وابتلعه فسد صيامه.  أثم    -مثال النخامة  بهذادخله  ابتالع  من  لو    يتضح جواز  خرجت 

 .  ألنها لم تنفصل عن الفم ؛الصدر وصارت داخل الفم

ما ينزل من الفضالت من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد  ( أما ) و) 

 بالزكام الذي يصاحبه نزول رشح من الرأس ويصل    كما( ملم يفسد الصيا
ً
لو كان مصابا

الفم  داخل  فعادة  إلى  يفسد  إ،  فال  وتعمد  قصد  بغير  ابتلعه  لو  تعمد  )   . الصيامنه  ولو 

 . ( صيامهأفسد) ، فهنا يكون قد سحبه بقوة من رأسه وابتلعهد تعم  كما لو ( ابتالعه



الريق ولم تنفصل منه أجزاء  الخامس: ما له طعم كالعلك)  في  الذي يؤثر طعمه   )

 ملن يفسد الصياموتختلط مع الريق ) واضحة 
ً
 .(1) قال بعدم اإلفساد( خالفا

فيه)  وفي  الفجر  طلع  إذا  ) السادس:  فمه  أي:  لفظه(  أخرجه  طعام  أي:  فمه  (  من 

   اهورم
ً
ابتلعه) ،  خارجا ) ولو  هذه  والحال  و(  صيامه،  ) فسد  وجب  مع  (  القضاء  عليه 

 الكفارة. 

دون غيره من الناس  ( أي: الذي رآه وحده  السابع: املنفرد برؤية هالل شهر رمضان

 إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة) 
ً
 . ( معا

العاشرة: )  • ) يجوز   املسألة  للصائم  ) الجماع(  الليل  في  الفجر  (  لطلوع  يبقى  حتى 

والغسل إيقاعه  يتطلب  مقدار  والغسل  الجماع  كان  لو   :
ً
فمثال الفجر    15(  وكان  دقيقة 

" الساعة:  في  حتى  5:00يطلع  الشمس  غروب  من  يمتد  الجواز   
 
أن يعني  فهذا   ،

ً
" صباحا

 وال يجوز  4:45الساعة: "
ً
اقع )   بلوغ هذا الوقت.  بعد" صباحا ( ولو تيقن ضيق الوقت فو

( أي:  ولو فعل ذلك) .  إضافة إلى القضاء(  عليه الكفارة( وجب ) فسد صيامه وزوجته ) 

اقع  )   و سعتهزوجته   
ً
الوقتظانا سعة  أي:  املراعاة)   (  مع  كان  من  (  فإن  تحقق  لو  كما 

الفجر   إلى  املتبقي  ) الوقت  والغسل  الجماع  كفايته إلنجاز  ش يءواعتقد  عليه  يكن  (  لم 

وقت الباقي كما لو لم يتحقق عن مقدار ال( وإن أهمله) ، أي: يصح صيامه وال قضاء عليه

ونحو   املاء من عدمه  أو وجود  الدار  كان خارج  لو  داره  الحمام عن  عد  ب  الفجر وعن  إلى 

 . دون الكفارةفقط ( القضاء( أي: وجب عليه ) فعليه)  ذلك

بتكرر املوجب  الحادية عشرة: )  • ) تتكرر الكفارة  لها  في يومين من صيام  (  إذا كان 

الكفارة به      ،( يتعلق 
 
أن تقدم  شهر وقد  نهار  في  العمدي  اإلفطار  هو  للكفارة  املوجب 

في  الصائم  لو أكل  رمضان، ف  
ً
في يوم من شهر رمضان وشرب عمدا  

ً
،  منه  آخر يوم  عمدا

في يوم واحد  ( املوجب للكفارة تكرر ) وإن كان)   . جب عليه كفارتانتتعدد الكفارة وي  فهنا

أو  )   كاألكل مرتين في نفس اليوم(  من جنس واحد( املوجب ) سواء كان( الكفارة ) ال تتكرر 

 
ً
   .كاألكل والشرب والجماع في نفس اليوم  ( مختلفا
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 ) فعل ما يجب به الكفارة( صام وأثناء النهار ) من  فرع:) 
ً
ثم  ( كاألكل والشرب عمدا

) سقط عنه  وشبهه(  حيض  أو  بسفر  الصيام  كالجنون  فرض  التي  (  األعذار  من  ونحوه 

التكليف   الكفارة) توجب سقوط  عنه  تسقط  اليوم   ( ال  ذلك  إلى وجوب قضاء    إضافة 

 قبل عروض  سد صيامه  أف والسبب في وجوب الكفارة عليه هو أنه   بطبيعة الحال،
ً
عمدا

 . ، ومن ثمَّ يبقى وجوب الكفارة على حالهالصيام بحسب الفرض املسقط لوجوبالعذر  

لها، كان    زوجته وطأ  من    الثانية عشرة:)  •  
ً
في شهر رمضان وهما صائمان، مكرها

كفارة القضاءعليه  وجوب  إلى  إضافة  نفسه،  عن  واحدة  وال  ) ،  عليه  (  عليها  كفارة  وال 

يكن  قضاء ولم  الفعل  على  مجبرة  الفرض  بحسب  ألنها  صيامها؛  يفسد  ال  أي:   )

على كل واحد  ( يجب ) صيامهما، و  فسد ( أي: رضيت بالفعل ) فإن طاوعته) .  باختيارها

نفسه كفارة عن  عليهمامنهما  القضاء  إلى وجوب  إضافة  ويعزران بخمسة وعشرين  ) ،  ( 

 
ً
 .  ( والتعزير: هو  العقوبة والتأديب الذي يهدف إلى املنع من معاودة الذنبسوطا

أجنبية أي اغتصبها فصيامها صحيح وال كفارة عليها  ( الرجل الصائم ) كرهأو لو  ) 

قضاء لهوال  مطاوعة  وغير  مكرهة  ألنها  ) و) ،  (؛  يجب  كفارة(  نفسه  عليه  عن  واحدة   )

 . ذلك اليوم ( وقضاء) 

( سواء كان في صيام الكفارة  كل من وجب عليه شهران متتابعان  الثالثة عشرة:)  •

ن عليه صيام شهرين متتابعين  العتق واإلطعام   عجز عنن  أب كان وجوب صيام  أو  ،  فتعي 

وشبههالشهرين    ) ،  بنذر 
ً
يوما ثمانية عشر  أيام  (  فعجز عن صيامهما صام  ثالثة  بمعدل 

  ،
ً
 مقابل ستين مسكينا

ً
ولو  ) مقابل كل عشرة مساكين فيكون املجموع ثمانية عشر يوما

 
ً
( وال  فهو كفارته( بنية التكفير ) استغفر هللا( وال حتى يوم واحد ) عجز عن الصيام أصال

 . عليه  ش يء آخر 

 ت: امالحظ 

 التتابع. ثمانية عشر ال يشترط في صيام ال -1
ً
 يوما



وجب   -2 ذلك  من  األقل  وأمكنه صيام   
ً
يوما الثمانية عشر  من عجز عن صيام 

   عليه صيام ذلك األقل 
ً
 واحدا

ً
يوما إال بعد  ولو كان  إلى االستغفار  ينتقل  ، وال 

 .
ً
 العجز عن الصيام أصال

ى كفارته فال ش يء عليه بعد   -3 :  إ األداء و إذا أد 
ً
ن كانت كفارته االستغفار، فمثال

 
 
 لو كف

 
 ر باالستغفار ثم تمك

ً
  ن من فعل إحدى الكفارات كاإلطعام ستين مسكينا

ف أ متتابعين،  شهرين  صيام  الحالة  و  هذه  مثل  اإل في  عليه  يجب  و  أطعام  ال 

 أ الصيام بعد 
 
 ر باالستغفار.ن كف

( أي: يؤدي  لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة  الرابعة عشرة:)  •

 الكفارة عنه، فهذا الفعل ) 
 
(؛ ر هو عن نفسهال يجوز إال أن يعطيه املال أو الطعام ويكف

يجب   عبادة  التكفير  املكلف  أألن  يؤديها  حتى  ) ،  نفسهبن  امليت  عن  ر 
 
ف
َ
ك ي  أن  ويجوز 

 عن العتق  بالصيام
ً
 . واإلطعام( فضال

 فيما يكره للصائم. المقصد الثالث:) 

 :  ، هي ( وهو تسعة أشياء

 ومالعبة)  -1
ً
 وملسا

ً
   (.مباشرة النساء تقبيال

صَ )  -2 فيه  بما  وهورب  واالكتحال  شجر    :(  به  مر  عصارة  لبعض  يتداوى 

   .وهو: نوع من الطيب ( أو مسك) أمراض العين 

املضعف)  -3 الدم  إذا  ،  للصائم  ( وإخراج  الضرس  وقلع  وجبا  أ كالحجامة 

 . عليهالضعف  

كذلك)  -4 الحمام  للصائمودخول   
ً
مضعفا كان  إذا  أي:  له   ،(  مكروه  فهو 

.
ً
   أيضا

الحلقع  والَس )  -5 يتعدى  ال  بما  من  وط  الدماغ  إلى  يصل  ما  والسعوط:   )

يجوز    نف األ  الحلق فال  يتعدى  بما  السعوط  أما  أنفه،  في  دواًء  كأن يضع 

   .للصائم

(  ويتأكد في النرجس) الطيبة  الرائحة   ذاتالنباتات   :( وهي وشم الرياحين)  -6

   من األزهار.معروف نوع  :وهو



   (.واالحتقان بالجامد)  -7

 أي: ترطيبه باملاء   ( على الجسد الثوب  وبل  )  -8
ً
   .ألجل التبرد مثال

 وجلوس املرأة في املاء)  -9
ً
 . ( فهو مكروه أيضا

وهذا يعني    .(، وحد النهار: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو النهار دون الليل

  
 
بما  إلى غروب الشمس  الصائم يجب عليه أن يتم صيامه في كل يوم من شهر رمضان  أن

، ويجوز له اإلفطار مع دخول وقت  في ذلك اليوم األخير حتى وإن رأى الهالل قبل الغروب

 صالة املغرب. 

 لم ينعقد )  
ً
 ولو نذر الصيام ليال

ً
( ال ينعقد  وكذا)   .( نذره؛ ألنه نذر غير مشروع أصال

 ( أي: ضم  هضم  لو  النذر  ) صيام  (  النهارالليل  والنهارإلى  الليل  يصوم  أن  نذر  أي:  إذ  (  ؛ 

أو    
ً
منفردا كان  سواء  الليل  دون  النهار  هو  الصيام  فيه  يصح  الذي  الزمان   

 
أن اتضح 

 
ً
 . منضما

ولو  ) فالصوم فيهما محرم،  ،  : عيد الفطر واألضحى وهما(  وال يصح صيام العيدين) 

ينعقد لم  مشروع.    ؛نذره(  نذر صيامهما  وغير  محرم  أمر  النذر  متعلق  نذر) ألن  أن  ولو   )

 يصوم ) 
ً
 معينا

ً
( أي:  فاتفقكأن نذر صيام اليوم الذي ينجح فيه ولده ونحو ذلك )   ( يوما

قضاء اليوم الذي  ال يجب ( أي: أحد العيدين لم يصح صيامه، وال يجب قضاؤهصادف ) 

ن  إو ) نه يوم معين ولم يتمكن من صيامه بسبب حرمة صيام العيد  أباعتبار    ؛نذر صيامه

 .  في يوم آخر( قضاءه( أي: يستحب له ) كان األفضل

التشريق )  أيام  في  البحث  يوم  وكذا  وهي:  )   13و  12و  11(  الحجة  ذي  كان  من  ملن 

لو    ،( بمنى الثالثة، وبالتالي  في منى يحرم عليه صيام هذه األيام  نذر صيام  أفمن كان  نه 

في   وقوعه  وصادف  معين  عليه  أيوم  يجب  وال  صيامه  منه  يصح  ال  التشريق  أيام  حد 

 . في يوم آخر ن كان يستحب له القضاءإه و ؤ قضا

 تنبيه: 



البالد   في بعض  ما هو موجود  على  االعتماد  يجوز  الصيام: هل  تحديد وقت  ألجل 

اإلسالمية من املنبهين أو التلفاز وما شابه بخصوص طلوع الفجر، أم البد من الفحص  

 والتأكد بنفسه، وماذا إن لم يكن لديه معرفة بتحديد األوقات ؟

اإل   الجواب:  الوسائل  من  غيرها  أو  املنبهون  أو  التقويم  التلفاز  مثل  مثلها  عالمية 

دقتها   مدى  ملعرفة  أوقاتها  بعض  فحص  من  فالبد  الصالة،  في  حكمه  تقدم  الذي 

 ومطابقتها للوقت الشرعي، فإن طابقته عمل بها وإال فال.  

     .وال يشترط البلوغ ،( هو العاقل املؤمن

وإن    " الكافر بالرسول أو األئمة أو املهديينفال يصح صيام  "فال يصح صيام الكافر  ) 

   . (؛ لعدم توفر شرط العقلوال املجنون ) . شرط اإليمان وفر ( الصيام؛ لعدم توجب عليه

( أي: نوى الصيام ثم أغمي  من املغمى عليه إذا سبقت منه النية( الصيام ) ويصح) 

 .  عليه

ز)  َمي 
 
امل الصبي  ،  (  ويصح صيام 

ً
 شرعيا

ً
يعتبر صيامه صياما املميزو أي:    هو :  الصبي 

 بعدها   أو   العاشرة  أو   التاسعة  أو   الثامنة  في   كان  وربما  عادة،  الذي أتم  السابعة من عمره

   إدراكه. وسعة الصبي حال  بحسب

) و)  كذا يصح صيام  النية(  منه  إذا سبقت  ) النائم  نام  ثم  الصيام  نوى  أي:  ولو  ( 

 تحقق منهالليلإلى  ( نومه ) استمر
ً
( النائم  ولو لم يعقد) .  (؛ ألن الصيام املطلوب شرعا

 ( أي:  صيامه بالنية مع وجوبه) 
ً
ثم طلع الفجر عليه  عليه )   لم ينو  الصيام مع كونه واجبا

 واستمر
ً
،  ألنه  (؛  حتى زالت الشمس فعليه القضاءلك الحال ) ذ( على  نائما

ً
لم ينو أصال

 النية يمتد  وقد  
 
رمضان فتكفيه نية    إال في )   وقتها إلى الزوال وبعده يفوت وقتهاتقدم أن

 نية الصيام في أول شهر رمضان تكفي لصيام الشهر كلهمن    تقدمكما    ( أول الشهر
 
،  أن

وإن كان لم ينو  صيام ذلك اليوم بسبب نومه لكن نية أول الشهر    -في مسألتنا    -فالنائم  

 
ً
   .تكفيه، وبالتالي يكون صيامه صحيحا



( أي: الحيض أو النفاس  وال يصح صيام الحائض وال النفساء، سواء حصل العذر) 

و النفاس  أ نها لو صامت وجاءها الحيض  أ( بمعنى:  قبل الغروب، أو انقطع بعد الفجر) 

دم   انقطع  لو  وكذا  قضاؤه،  عليها  ويجب  اليوم  ذلك  منها صيام  يصح  فال  الغروب  قبل 

و أالحيض   الفجر  بعد  النفاس  الصيأو  اليوم رادت  ذلك  منها صيام  يصح  ال   
ً
فأيضا .  ام 

) ويصح)  الصيام  األ (  من  عليها  يجب  ما  فعلت  إذا  املستحاضة  الغسلمن  أو  ( غسال 

حالتها،   تقدم  إبحسب  الطهارة  ذ  أحكام   أفي 
 
فيلزم إستحاضة  اال   ن وسطى  كانت    ذا 

و واحد  غسل    املستحاضة الفجر،  فيلزمها  إلصالة  كبرى  كانت  غسل  ذا  أغسال:  ثالثة 

لصالة الفجر وغسل للظهرين وغسل للعشاءين، وكما تتوقف صحة الصالة على هذه  

 .  األغسال فصحة الصيام كذلك

 بالنذر  وال يصح الصيام الواجب) 
ً
( سواء كان شهر رمضان أو قضائه أو كان واجبا

إال  ) ،  أي: يجب عليه التقصير في صالته(  من مسافر يلزمه التقصير) غير املقيد بالسفر  

 ( ثالثة موارد: في 

الهدي)  -1 بدل  في  أيام  حج  ،  ( ثالثة  في  الهدي  عنده  ليس  ثمنه  التمتع  فمن  وال 

عنه    
ً
بدال أيام؛  يصوم  في سفر يصومها    منهاثالثة  عشرة  والسبعة    الحج   وهو 

 . املتبقية يصومها بعد رجوعه إلى أهله

2-  ( 
ً
 في بدل البدنة ملن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا

ً
،  ( وثمانية عشر يوما

 كفارة عن  ف
ً
 قبل الغروب وجب عليه أن يذبح بعيرا

ً
من خرج من عرفات عمدا

 في  
ً
الحج  سفر  عمله هذا، فإن لم يكن عنده ثمن البعير صام ثمانية عشر يوما

 عنه
ً
 . بدال

3-  ( 
ً
وحضرا  

ً
سفرا املشروط  السفر  (  والنذر  في  بالصيام   

ً
مقيدا نذره  كان  أي: 

شعوالحضر   من  األول  األسبوع  يصوم  أن  نذر      -بان  كمن 
ً
كان    -مثال سواء 

كان   لو  حتى  والصيام  بالنذر  الوفاء  عليه  يجب  فإنه   ،
ً
مسافرا أم   

ً
حاضرا

 .
ً
   مسافرا

 ( 
ً
مندوبا املسافر  ) ويصح صيام   

ً
استحبابا يصوم  أن  املسافر  من  يصح  أي:  في  (  إال 

 أ :( بمعنىرمضان
 
 أ املسافر في شهر رمضان ال يصح منه    ن

ً
ويصح كل  ) ،  ن يصوم استحبابا

( مثل: كثير السفر، ومن نوى اإلقامة عشرة أيام أو مض ى عليه  ذلك ممن له حكم املقيم



شهر في مكان تردد في اإلقامة فيه، وكذلك من سافر سفر معصية، فكل هؤالء يصح منهم  

   الصيام وإن كانوا مسافرين خارج بلدهم
ً
 أو مستحبا

ً
 واجبا

ً
 . سواء كان صياما

يصح)  ) وال  الصيام  القدرةمن  (  مع   
ً
عامدا الغسل  ترك  إذا  الغسل  الجنب  على   )

الفجر)  املفطرات  ( حتى يطلع  ، وإذا كان صيام شهر رمضان فيجب عليه اإلمساك عن 

القضاء   عليه  يجب  ثم  اليوم  في  والكفارة  طول  هذا  صيامه،  صحة  لعدم  ذلك؛  بعد 

الغس  القدرة على  في حال عدم  أما  القدرة عليه.  مع  الغسل  ترك  تعمد  كان  صورة  أو  ل 

 فصيامه 
ً
 ال عمدا

ً
 وال ش يء عليه. صحيح  ترك الغسل سهوا

صيامه)  ينعقد  لم  الفجر  بعد   
ً
جنبا استيقظ  كان  ولو  إذا  صيامه  يصح  ال  أي:   )

 ( 
ً
    صيامهذا كان  إ:  بمعنى(  قضاء عن رمضان ال ندبا

ً
 واستيقظ بعد الفجر جنبا

ً
استحبابا

 ) ( املستيقظ بعد الفجر وإن كان) ، صيامهيصح 
ً
(  في رمضان فصيامه صحيح، وكذاجنبا

 ( املعينيصح صيامه  النذر  نذر صيام كل خميس  (  في  األسبوع  كمن  بعد  ي واستمن  قظ 

 ف
ً
 .  مثل هذا يصح صيامه وال إشكال فيهفجر الخميس جنبا

 ( أي: ال يسب  من املريض ما لم يستضر به( الصيام ) ويصح) 
ً
ما  أله،    ب الصيام ضررا

 ذا سب  إ
ً
 .فال يصح منه  ب له ضررا

رأي  يحد  من  مالحظة:   لديه  توفر  ولو  املكلف،  تجربة  أو  املتخصص  هو  الضرر  د 

 الطبيب املتخصص والتجربة فيمكنه اعتماد أيهما شاء.

 :(مسألتان) 

كالصالة والصيام وغيرها من  (  األولى: البلوغ الذي يجب معه العباداتاملسألة )  •

 :  ، هي يعرف بثالث عالماتالعبادات 

   .( وهو: خروج املني من املوضع املعتاد للذكور االحتالم)  -

   .( أي: نبات الشعر الخشن على عانة الذكرأو اإلنبات)  -

(،  عشرة  والدخول في الخامسة( هجرية قمرية ) سنةأربع عشرة  أو إتمام  )  -

   .في الرجال الثالث يعرف بها البلوغ )  فهذه العالمات



) و بلوغ  وهي  واحدة  بعالمة  يعرف  ) تسع (  قمرية  هجرية  سنين  في  (  والدخول 

 . ( العاشرة في النساء

بان  ن الصبي والصبيةالثانية: يمر  املسألة )  • دان  ( أي: يدر  على الصيام قبل  ) ويعو 

( مع الطاقة( سنين ) ويشدد عليهما لسبع ) ،  بلوغال(؛ ليسهل عليهما الصيام عند  البلوغ

 . الصيام مشقة أي: القدرة على تحمل 

 مالحظات: 

إلى   -1 بالنسبة  الحكم  يختلف      -الصبية  ال 
ً
أحيانا الصبي  بلغت    -وكذا  ولم  إذا 

،    تراع  
ً
عمدا الصيام  يفسد  ما  منها  يحصل  وقد  بل  لصغرها  الصيام  أحكام 

  ف
ً
متعمدا صيامه  أفسد  إن  في  ف البالغ  تهاون  وإن  والكفارة،  القضاء  عليه 

 بمد  
ً
ر أيضا

 
أرباع الكيلو"  القضاء حتى جاء رمضان آخر فعليه أن يكف "ثالثة 

إفساده   أو  إفطاره  كان  لو  أما  العمد،  اإلفطار  كفارة  إلى  عن  إضافة  لصيامه 

 جهل فعليه القضاء فقط. 

بحيث ال تكمل    -صيام الصبية إن بلغت وأرادت الصيام في أيام شديدة الحر   -2

  كان الصيام يسب    ذاإجائز وصحيح، إال    -يومها إال بصعوبة بالغة  
ً
ب لها ضررا

 تفطر حينئٍذ.  فإنها

ف -3 عليهم  بالواجب  البلوغ  قبل  والبنات  األبناء  تعريف  الوالدين  عله  يجب على 

، ثم يجب على الوالدين حث األبناء والبنات على أداء  ومنه الصيام  بعد البلوغ

. 18الواجبات وترك املحرمات بل ومتابعتهم حتى يبلغوا سن 
ً
 عاما

 ي: أقسام الصيام. أ

 . ( أي: حرامومكروه، ومحظور ) ، ( أي: مستحبوهي أربع: واجب، وندب) 

 :  ، هي أقسام(  والواجب ستة) 



   (. صيام شهر رمضان)  -1

  .، وسيأتي بيانها( والكفارات)  -2

املتعة  )  -3 التمتع "ودم  التمتع    ( "حج  حج  في  الهدي  بدل  صيام  وهو أي: 

   .كما تقدمعشرة أيام 

، فمن نذر أو عاهد هللا أو حلف  أي: العهد واليمين  ( والنذر وما في معناه)  -4

 باهلل على أن يصوم يوم أو أكثر كان صيامه 
ً
   . واجبا

 االعتكاف    ،( واالعتكاف على وجه)  -5
 
أن في كتاب االعتكاف  صيام  سيتضح 

  الثالث اليوم صيام عليه ن وجب  ايوم مض ى على اعتكافهثالثة أيام، فإذا 

 
ً
مستحبا االعتكاف  كون  من  االنصراف  بالرغم  فيمكنه  ذلك  قبل  وأما   ،

:  . وبالتالي ال يجب عليه الصوم
ً
 الصيام    االعتكاف   ذر لو ن   وأيضا

 
  يكون فإن

 واجب
ً
   . ا

 . كقضاء صيام شهر رمضان إذا فات ( وقضاء الواجب)  -6

 وشروطه، وأحكامه.) ، يعرف الشهر ( أي: بَم والكالم في: عالمته

 : (أما األول

 االستهالل وتحر ي رؤية الهالل واجب على املؤمنين  
 
لكن  ينبغي أن نعرف ابتداًء، أن

 إن قام به من تصح شهادتهم سقط عن اآلخرين.  

التاسع   اليوم  زوال  بعد  من  يكون  الجديد  الشهر  هالل  ورؤية  االستهالل  ومبدأ 

السابق   الشهر  من  رمضان    -والعشرين  لشهر  بالنسبة  شعبان  شهر  د  ويمت  -وهو 

الليل وإن كانت رؤية الهالل تتم عادة بعد غياب الشمس وقبل   إلى منتصف  االستهالل 

 ذهاب الشفق. 

عرف بفسق.   ومن شروط املستهل: البلوغ، والعقل، والعدالة أي: ال ي 



 ( رمضان  لشهر  بالنسبة   ،
ً
) فيعلموعموما حلول  رآه  (  فمن  الهالل،  برؤية  الشهر 

( عند الحاكم  لو شهد( يجب عليه الصيام ) برؤيته، وكذاوجب عليه الصيام ولو انفرد  

 والفسق  ي سبب ترد به الشهادة كاالنفراد  ( أل ت شهادتهفرد  الشرعي برؤية الهالل ) 
ً
،  مثال

الفرض.   للهالل بحسب  رؤيته  الصيام بسبب  عليه  لكنه يجب  فبالرغم من رد شهادته 

 .  ( وإن صام غيرهشوال) شهر ( أي: رؤية هالل  وكذا يفطر لو انفرد بهالل) 

يره)  لم  يرَ ومن  لم  أي:   )   ( رمضان  شهر  إالهالل  الصيام  عليه  يجب  أحد  ال  في   )

 الحاالت التالية: 

 أن يمض ي من شعبان  )  -
ً
 اليوم الذي يليه يجب  ثالثون يوما

 
(، وهذا يعني أن

 حتى وإن لم يَر الهالل. 
ً
 صيامه كأول أيام شهر رمضان قطعا

رؤي)  - ) أو  الهالل  شائعة(  ففي  (  رؤية  الناس،  من  الكثير  قبل  من  رؤي  أي: 

   على الجميع   مثل هذه الحالة يجب الصيام
ً
   .أيضا

ذلك)  - يتفق  لم  أي:  فإن  يمض  (  من شعبان،    لم   
ً
يوما يحصل  ثالثون  ولم 

) في  شيوع   الهالل  شاهدانرؤية  الحاكم  وشهد  عند  عادالن  مؤمنان   )

تقبل شهادتهما سواء كانا من  ) ففي مثل هذه الحالة  ،الشرعي برؤية الهالل 

خارجه أو  شهر  البلد  هالل  بثبوت  الحكم  هو  شهادتها  قبول  ومعنى   ،)

 .  ع رمضان وبالتالي وجوب الصيام على الجمي

   :تامالحظ 

إذا   -1 بمعنى:  الناس،  عموم  يشمل  وإنما  باملؤمنين  يختص  ال  للشياع  بالنسبة 

 رؤي الهالل من قبل ناس كثر تثبت الرؤية وإن لم يكونوا مؤمنين. 

لو حصل الشياع عن طريق وسائل اإلعالم املنتشرة في أيامنا هذه، فالعبرة هو   -2

ر  يكونوا  بأن  الناس  بين  الشياع  بأنفسهم  أ حصول  الهالل  سألت  وا  لو  أي 

اطمئنان   لك  يحصل  بحيث  الهالل  رأى  إنه  يقول  منهم   
ً
كثيرا فستجد  الناس 

 . ون على الكذبؤ أنهم ال يتواط



"اثنان" يشترط   -3 اإلخبار للشهادة  سواء    التعدد  أو  الرؤية  لو  وبالتالي  ،  بها  على 

 كان أو امرأة    -نقل شخص مؤمن  
ً
اثنين    -رجال  

 
شاهدا الهالل  من املؤمنين  أن

 على قوله ال ف
ً
 التعدد. البد من إنما  و  يثبت للسامع دخول الشهر اعتمادا

لو سمع بدخول شهر رمضان من ال يستطيع التأكد من الخبر املنقول له كأن   -4

و  املخبر  قول  على  االعتماد  يمكنه   ،
ً
مثال  

ً
محبوسا إن  يكون  الصيام  مباشرة 

 غلب على ظنه دخول الشهر، إال إذا ظهر له في املستقبل خالفه.

في البالد املتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصيام على ساكنيهما  ( الهالل ) وإذا رؤي) 

على  أجمع  وجب  الكوفة  في  رؤي  لو   :
ً
فمثال يروهأ(  لم  وإن  الصيام  بغداد  وكذا  ) ،  هل 

  في العراق  الهالل  لو رؤي    أي:  ( وخراساناملتباعدة كالعراق  
ً
هل خراسان  أوجب على  مثال

 .  ن لم يروهإالصيام و 

وإذا ثبت رؤية الهالل في بلد ثبتت في كل البالد التي ال تختلف عنه في الوقت أكثر  ) 

ساعات أي ست  والنهار  الليل  ربع  والصين  من  العراق  بين  الوقت  فرق   :
ً
فمثال بين  (  أو 

بخمس   الصين  عن  متأخر  العراق  وقت  إذ  ساعات،  ست  من  أقل  واملغرب  العراق 

بساعتين،   املغرب  على  ومتقدم  العراق  ساعات  في  الهالل  رؤية  فثبوت      -وبالتالي 
ً
  -مثال

الصين في  ثبوتها     يستلزم 
ً
أيضا العراق  واملغرب  بين  الوقت  فرق  بينما  بين  وأمريكا  ،  أو 

ساعات  العراق وأستراليا أكثر من ست ساعات، إذ وقت العراق متقدم على أمريكا بسبع 

ساعات   بثمان  أستراليا  عن  رؤيومتأخر  فثبوت  الهاللوبالتالي  يستلزم    العراقفي    ة  ال 

 .أستراليا أو أمريكافي  هاثبوت

كون التفاوت في  البلدان في هكذا حالة "حالة  في  أول الشهر  تحديد    يكون ،  من ثمَّ 

ساعات من ست  أزيد  في    " الوقت  الرؤية  ثبوت  أن  نفس  بحسب  يصح  بالد  في  أو  البلد 

نا  يعتمدوا على رؤية الهالل فيها "أي ال يزيد فرق الوقت بأكثر من ست ساعات" .  كما بي 

ف في حال حضوره  أما  في حال عدم حضور اإلمام املعصوم،  ، هذا 
ً
بأول  طبعا  حكمه 

 
إن

   الشهر يشمل كل البلدان. 



وال  ) ،  امرأتان على رؤية الهالل تثبت رؤيتهشهد رجل و فلو  (  ويثبت بشهادة النساء) 

وإنما البد من توفر    ،حتى وإن أورثت شهادته العلم أو االطمئنان  ( يثبت بشهادة الواحد

 .  شاهدين

 تحديد أول الشهر وال اعتبار) 
ً
 األمور التالية:ب( أي: ال يصح شرعا

التقويم  ( بالجدول )  -1 القمر  وهو حساب مخصوص  ،  أي:  سير  ه  يعتمدمن 

   املنجمون.

 وشهر رمضان تام    ( وال بالعد)  -2
ً
بأن يتم احتساب شهر شعبان ناقص دائما

.
ً
  دائما

ن الهالل  أ بمعنى:  ،  وهو الحمرة املغربية  ( وال بغيبوبة الهالل بعد الشفق)  -3

سابق  ذا  إ ليوم  يعتبر  املغربية  الحمرة  ذهاب  بعد  وغاب    ويحسب تأخر 

 لليلتين. 

: لو رئي الهالل في يوم الثالثين  ،  ( رؤيته يوم الثالثين قبل الزوالبوال  )  -4
ً
فمثال

 ذلك اليوم أول أيام شهر رمضان.   يحسب من شعبان بعد الزوال 

واملعنى:  نور ضعيف مستدير في تمام جرم القمر،  أي: ظهور    ( وال بتطوقه)  -5

 تطوق 
 
 القمر  أن

ً
 للحكم بأنه هالل لليلتين.   يكون سببا

في  )  -6 الهالل  أول  أيام من  بعد خمسة  العام    ( املاضيةوال   هالل 
 
أن بمعنى: 

ثبت   لو   :
ً
فمثال املاضية،  السنة  هالل  من  أيام  خمسة  بعد  يكون  الحالي 

 . هالل العام املاض ي يوم الخميس فسيكون هالل هذا العام يوم الثالثاء

األمور   هذه  و كل  الشهر،  أول  تحديد  في   
ً
شرعا بها  اعتبار  الوحيد  إال  السبيل  نما 

 . رؤية الهالل بالعين كما توضحوت ثبتحديد أول الشهر هو ل

   :اتمالحظ 

الحديثة  يمكن االستفادة من األجهزة  دة. نعم،  تثبت رؤية الهالل بالعين املجر   -1

رؤي الهالل بالعين   ذا، ولكن ال يثبت إال إمكان الهالل وارتفاعه وجهتهلتحديد 

 دة. املجر  



الفلكيين -2 لقول  ال    ، بالنسبة  بالعين  الرؤية  لتسهيل  منها  االستفادة  ن  أ يمكن 

 الرؤية.   للحكم بثبوتتكون هي السبب  

ل  -3 الهالل،  بالنسبة  رؤية  تحديد  في  ودورها  األفق    وحدة 
 
ال  فإن الهالل  والدة 

عالقة لها باألفق املنسوب إلى مكان الناظر، أما رؤيته بالعين فهي تتأثر باألفق  

ا  مكان  إلى  ؛ ألنه منسوب 
ً
العادل  قطعا اإلمام  وإذا حكم  السالم لناظر،    عليه 

بأول الشهر القمري أو ختامه يثبت على كل أهل األرض بغض النظر عن الرؤية  

 البصرية وإمكانها أو عدمه. 

تحديد   -4 في  البلدان  اختالف  فالبلدان  أو مسألة   ،
ً
مثال العيد  أو  ل شهر رمضان 

التي تقدم توضيحها، بالطريقة  الرؤية  ثبوت  أما عند حضور    تختلف بحسب 

 اإلمام العادل وحكمه بأول الشهر القمري فيثبت في كل البلدان. 

الشهر   -5 أول  كان  فملا  بالرؤية  بتسعة  يثبت  تعاقب شهرين قمريين  في  إشكال  ال 

 لكل منهما. يوعشر 
ً
 ن يوما

صيام)  ) ويستحب  يوم  شعبان(  من  ) الثالثين  عادة  الشك  بيوم  املعروف  بنية  ( 

 أنه ) فإن انكشف) ،  االستحباب( أي: نية  الندب
ً
شهر رمضان  من ( أي:  من الشهر( الحقا

من  أجزأ)  له  واحتسب  كفاه  أي:  ألمارة) .  رمضانشهر  (  رمضان  بنية  صامه  أي:  ولو   )

 من شهر رمضان، ففي مثل  
ً
 ثم تبين أنه فعال

ً
عالمة دعته لذلك كشهادة مؤمن واحد مثال

 ( الحالة  ) أفطروإن  )   ( صيامه عن رمضان.يجزيههذه  الثالثين من شعبان    فأهلَّ ( يوم 

قضاه رمضان  هالل  من  والعشرين  التاسع  ليلة  من  شوال  الثالثين  يوم  قض ى  أي:   )

ه أألنه    ؛شعبان
 
أن يكون الشهر القمري  ن  أذ ال يمكن  إول أيام شهر رمضان؛  سينكشف 

 
ً
 .  ثمانية وعشرين يوما

لو)  قد  (  وكذا  لعدم  كان  شعبان  من  الثالثين  يوم  ثبوت  أفطر  على  البينة  قيام 

 يجب عليه  ليلة الثالثين من شعبان( الهالل ) نة برؤيةقامت بي  الرؤية حينها ثم ) 
ً
( فأيضا

 .  القضاء

، ( وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثالثين) 
ً
: لو اشتبهت رؤية هالل شهر  يوما

ً
فمثال

 وما  
ً
الثالثين يكون  رمضان، ففي مثل هذه الحالة يحسب شهر شعبان ثالثين يوما بعد 

 .  هو أول أيام شهر رمضان



غم  )  السنةولو  شهور  كثرت  ت  أي:  السنة  الغيوم  فيها  (  أشهر  التي  طيلة  كالبلدان 

البحار   بها    تحيط 
ً
الهاللمثال  شهر رمضان ثالثين  عدَّ ) ، فهنا  بحيث تحجب رؤية 

ً
يوما  ) ،

القعدة وذي الحجة ورجب)  ) وكذا ذي   
ً
يوما ثالثين  تعد  ) الشهور وباقي  (  يتم عدها  بين  ( 

. نثالثين وتسع وعشري
ً
 ( يوما

بالطرق  معرفة حلول أول الشهر    من( أي: ال يتمكن  ومن كان بحيث ال يعلم الشهر) 

  
ً
 ) املعهودة شرعا

ً
 تغليبا

ً
الوقت  يجب عليه أن يتحر ى  ( أي:  كاألسير واملحبوس صام شهرا

ه أنه شهر رمضان
 
   الذي يغلب على ظن

ً
 كامال

ً
( بحيث  فإن استمر االشتباه) ،  ويصوم شهرا

اقع أو ال  له صحة ما قام به    ينكشف ال    لشهر رمضان في الو
ً
  ( بريءفهو  ) وهل كان مطابقا

  الحالله ( إن اتضح و) ، مه صحيح وال ش يء عليهياأي: ص
ً
 فهنا حالتان:  ،الحقا

 ما أتى به كان  إن اتفق)  -
 
  ( أن

ً
  بعدهفي شهر رمضان أو  ) فعال

 
 أن

 
( كما لو تبين

 
ً
مثال  

ً
معا فيهما  أو  القعدة  ذي  أو  في شوال   

ً
اقعا و كان  الذي صامه  الشهر 

 ( عن شهر رمضان. أجزأه) 

  ( ما أتى به  وإن كان)  -
ً
اقعا ) قبله) و (؛ ألن ما  قضاه( أي: قبل شهر رمضان 

أتى به من صيام اتضح أنه كان قبل حلول شهر رمضان، وال يصح اإلتيان  

 . بالتالي يجب عليه القضاءو وقته، بالواجب قبل 

( املعروف  طلوع الفجر الثانيهو ) وابتداء الصيام  ( عن املفطرات  ووقت اإلمساك) 

الصادق الفجر  بالفجر  صالة  وقت  يدخل  به  الشمس،  ) ،  الذي  غروب  اإلفطار  ووقت 

) هوحد   هو  الغروب  حد  أي:  القرص(  الشمسسقوط  قرص  غياب  أي:  (  واألفضل) ،  ( 

 االنتظار إلى ذهاب الحمرة من املشرق لالطمئنان والتأكد من سقوط القرص.  للصائم ) 

صالة   في  الصائم  دعاء  الدعاء  وخير  املغرب،  يصلي  حتى  اإلفطار  تأخير  ويستحب 

أو يكون  ) ،  ( أي: يكون شديد الجوع والعطشن تنازعه نفسهأ املغرب قبل أن يفطر، إال  

ففي هاتين الحالتين يسقط استحباب تأخير اإلفطار  ،( لإلفطار( أي: ينتظره ) من يتوقعه

 . إلى ما بعد صالة املغرب



 ال شك أ شهر رمضان، فصيام  مالحظة: بمناسبة الحديث عن 
 
املباركة  ليلة القدر   ن

ها من غياب الشمس إلى طلوع الفجر  أحد لياليه وهي  هي   ليلة ثالث وعشرين منه، وحد 

   الثاني "الصادق".

    (الثاني: في الشروط) 

 أي: شروط وجوب الصيام في شهر رمضان. 

 : ( وهي قسمان) 

صيام  ال( أي: إنها شروط ألصل وجوب  األول: ما باعتباره يجب الصيامالقسم )  •

 :  ( شروطوهو سبعة ) ، فمتى ما اجتمعت في شخص وجب عليه الصيام 

-   ( العقلاألول والثاني:  الذكر  ( البلوغ، وكمال  في  البلوغ  أما حدود تحقق  واألنثى  ، 

العقل تمام  به  فاملقصود  العقل  كمال  وأما  تقدم،  عالمات    فقد  تحقق  مجرد  وليس 

(؛ لعدم تمام  وال على املجنون ) ،  (؛ لعدم البلوغ على الصبي( الصيام ) فال يجب)   .البلوغ

  تحقق إذا  ف(،  قبل طلوع الفجر( بأن يبلغ الصبي ويتم عقل املجنون ) إال أن يكمالعقله ) 

وجب  ذ الصياملك  كمال) .  عليها  ) ولو  واملجنون  الصبي  أي:  طلوعه(  طلوع  بعد  أي:   )

 الصيام عليهما  ( لم يجبالفجر ) 
َّ
.    فين  ؛ ألنهما في وقت طلوع الفجر غير مكل

ً
بالصيام أصال

ن أفاق بعد طلوع  إو   ،أفاق قبل الفجر وجب عليه الصيام ن( بمعنى: إوكذا املغمى عليه) 

 . ؛ لنفس السبب املتقدم الصيامالفجر لم يجب عليه 

) و)   - الثالث:  الشرط  برئ (  فإن  املرض:  من  ) الصحة  مرضه  من  شفا  أي:  قبل  ( 

 الزوال ولم يتناول 
 
 أن املفروض  (؛ أل وجب الصيامر ) ( املفط

 
ر ولم يفت  نه لم يتناول املفط

النية  إ   وقت   بعد  حيث 
 
الزوال كما تقدم إ وقتها يمتد    ن أن  لى  ينوي  ، وبالتالي يجب عليه 

تناول )   ويصوم. كان   وإن 
 
املفط "الشفاء"  ر  (  البرء  الزوال) قبل  بعد  برؤه  كان  بحيث  أو   )

 أمسكفات وقت النية، ففي مثل هذه الحالة ) 
 
 رات في بقية اليوم ) ( عن املفط

ً
( استحبابا

 
ً
. ولزمه القضاء) ، ال وجوبا

ً
 ( أي: وجب عليه القضاء الحقا



) و)   - والخامس:  الرابع  الشرط  حكمها(  أو  وهو أما    ،( اإلقامة  فواضح  ن  أ   املقيم 

  أ وأما من له حكم اإلقامة فمثل كثير السفر  يقيم عشرة أيام في بلد ما،  
ً
و من يبقى شهرا

وعدمها اإلقامة  بين   
ً
مرددا موضع  اإلإف  ،في  عليه  يجب  تقدمنه  كما  الشهر  بعد  ،  تمام 

الصيام عليه  وجب  في صالته  تم  ) ومتى   ،
ً
وعموما يجب.  رمضان  يام  ( صفال  على  ) شهر 

 ( في أيام حضره. القضاء( أي: يجب عليه ) بل يلزمه) ، ( أي: ال يجزيهاملسافر وال يصح منه

) ولو صام)  رمضان  املسافر شهر  يجزه(  ) لم  العلم( صيامه عن شهر رمضان  (  مع 

(  مع الجهل( صيامه ) ويجزيه) ،  في السفرشهر رمضان  طالن صيام  بب  علمه، أي:  بالحكم

 بالحكم و نه لو أبمعنى ، بالحكم
ً
 .  صام شهر رمضان وهو مسافر صح صيامهكان جاهال

 يعزم فيه اإلقامة عشرة أيام كان حكمه حكم برئ املريض  ) 
ً
ولو حضر بلده أو بلدا

ر  الزوال ولم  أو قبل  قبل الفجر    كان وصولهإن  ( بمعنى:  في الوجوب وعدمه
 
يتناول املفط

أو وصل بعد الزوال  املفطر  تناول    ل وقداقبل الزو   هلو وصكان  ، وإن  يامالص عليه  وجب  

 .  يجب عليه القضاء بعد ذلك و  اليومبقية استحب له اإلمساك 

السفر )  كثرة  اإلقامة  حكم  هذه  وفي  من  املقيم  كحكم  السفر  كثير  حكم   
 
إن أي:   )

 ( البضائع  ا(  كاملكاري الجهة  لنقل  نفسه  يؤجر  البلدان واألمتعة  لذي  بين  شابه    وما 

ان السفينة ) واملالح) ،  باستعمال وسائل النقل ار  ( في العمل كالتاجر الدو  وشبههما( أي: رب 

 . في تجارته والسائق ونحو ذلك

) و)   - والسابع:  السادس  الشرط  عليهما(  يجب  فال  والنفاس:  الحيض  من  ( الخلو 

 . ( في أيام الطهر فيما بعد عليهما القضاء( يجب ) وال يصح منهما والصيام ) 

•  ( القضاءالقسم  يجب  باعتباره  ما  قضاء  الثاني:  لوجوب  شروط  إنها  أي:   )

وهو ) ومتى ما اجتمعت في شخص وجب عليه القضاء،  ،  الصيام ال ألصل وجوب الصيام

واإليمان العقل،  البلوغ، وكمال  اإليمان  (  ثالثة شروط:  في  أي:  باهلل ورسله وخليفة هللا 

زمانه"  زمانه على  ) .  "إمام  يجب  القضاءفال  ) الصبي  بلوغه  لعدم  بلغ  (؛  الذي  اليوم  إال 

يكن قد صام ذلك اليوم، ففي مثل هكذا حالة يجب عليه    إن لم(  فيه قبل طلوع فجره

فقط اليوم  ذلك  ) وكذا)   . قضاء  على  القضاء  يجب  ال  عقله  املجنون (  تمام  لعدم  (؛ 

لكن ال يجب  ) ،  ( أي: وجب الصيام على الكافروإن وجب عليه(؛ لعدم إيمانه ) والكافر) 



فيما  القضاء ) إ(  أسلم   ذا 
ً
أدرك فجره مسلما ما  الجمعة  إال  قبل فجر  أسلم  لو   :

ً
فمثال  )

اليوم فقطو  عليه قضاء ذلك  لم يصمه وجب  ولو  الجمعة  يوم  عليه صيام  ولو  ) .  جب 

اليوم أثناء  في  أمسك  أسلم  لو  كما  )   عند (   أمسكالزوال 
 
املفط عن  اليوم  (  بقية  رات 

 ( 
ً
 ( ال  استحبابا

ً
 ( من أيام ) وعليه صيام ما يستقبله) ،  وجوبا

ً
( أي: يجب عليه صيام  وجوبا

 . األيام التي تلي اليوم الذي أسلم في أثنائه

 الثالث: ما يلحقه من األحكام ) 

الكفر األصلي في    -(  من فاته شهر رمضان أو ش يء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي 

االرتداد إن  )   -  قبال  وكذا  عليه،  قضاء  ) فاتهفال  منه  ش يء  أو  رمضان  شهر  ( إلغماء( 

 ال يجب عليه القضاء
ً
 .  فأيضا

   ( من يلي:ويجب القضاء على ) 

 من حيث األصل ثم ارتداملرتد سواء كان عن فطرة)  -1
ً
أو  )   ،( أي: كان مسلما

 من حيث األصل ثم أسلم ثم ارتد عن كفر
ً
   .( أي: كان كافرا

 (.والحائض والنفساء)  -2

أي:  ( إذا لم يقم مقامه غيره بعد وجوبه عليهللصيام ) ( أي:  وكل تارك له)  -3

 انيقومفي الكفارة فإنهما  العتق واإلطعام  ك   غيرهم  يا إذا لم يقم مقام الص

 . الصيام، وبالتالي فمن يتركه ال يجب عليه القضاء مقام

 يوم بعد يومويستحب املواالة في القضاء) 
ً
ويجوز أن  )   ،( أي: يقض ي ما فاته متتابعا

  (  يفرق 
ً
يوما األسبوع  في  يصوم  بأن  فيقضيها  أيام  ثالثة  فاته صيام  لو  كما  القضاء،  في 

 
ً
 مثال

ً
 . واحدا

 :  تانمالحظ 

 القضاء يتحقق بأن يقض ي صيام يوم مقابل كل يوم أفطره.  -1

الحق   -2 بدعوة  التحق  تاريخ  "املهدوية"  من  صيام    13بعد  فاته  كان  إذا  رجب 

 القضاء. شهر رمضان أو ش يء منه وجب عليه 



 : ( ستمسائل( أي: قضاء شهر رمضان ) وفي هذا الباب) 

 فهنا ثالث صور:، ( األولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه ملرض)  •

، ويستحب  فإن مات في مرضه لم يقَض )  -
ً
( أي: ال يجب القضاء  عنه وجوبا

 .  عنه وإنما يستحب

إلى رمضان آخر)  - به املرض  كما لو  القادم  العام  ( أي: رمضان  وإن استمر 

حتى جاء رمضان    مرضهواستمر  بسبب املرض  ه    1440فاته رمضان عام  

فهنا    1441عام   قضاؤه) ه،  عنه  الذي  سقط  رمضان  شهر  قضاء  أي:   )

عام   السلف) ،  ه  1440فاته  من  يوم  كل  عن  ر 
 
أي:  وكف فاته(  عام   مما 

  "( أي: ) بمد)   ه  1440
3 

4
كالحنطة والشعير ونحو ذلك،    ( من الطعام  "غمك  

 . يقوم بإخراجه إلى مستحقه

بينهما)  - اقعة  ( أي: شفا من مرضه  وإن برئ  الفترة الو شهر رمضان  بين  في 

" عام  ه"  1440عام   هوأخر  ) ه"    1441"  ورمضان 
 
أخ أي:  حتى    القضاءر  ( 

عليه   ) و ه    1441عام  رمضان  شهر  حل  القضاءكان  على   
ً
لم   ( عازما لكنه 

 
ً
( عليه،  قضاه وال كفارةففي مثل هذه الحالة )   ،يتمكن لضيق الوقت مثال

يقض ي أنه  فاته  وأكيد  عام  بعد    ما  رمضان  تركه  ) ،  ه  1441صيام  وإن 

قضاه  
ً
"تهاونا الجديد  رمضان  بعد   )1441   ( من  ه"  يوم  كل  عن  ر 

 
وكف

أي:  (  الطعامبمد من  ه بحسب املثال )   1440عام  مما فاته  ( أي:  السالف

 . يقوم بإخراجه إلى مستحقهثالثة أرباع الكيلو من الطعام 

 :  تانمالحظ 

املرض   -1 فقط  ليس  وقضاؤه  الصيام  معه  يسقط  الذي  باملرض  املقصود 

الشديد الذي يؤدي إلى املوت، وإنما هو أي حالة مرضية يصبح معها الصيام  

ف عليه،   
ً
شهر  متعسرا صيام  من  يتمكن  ولم  مرض  بعضه  إذا  أو  رمضان 

واستمر به املرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاء ما فاته من شهر رمضان  

 
 
 ر عن كل يوم بمد. السابق وكف



إدراكه   -2 من   
ً
بعضا املريض  معها  ويفقد  الش يء  بعض  تطول  أمراض  توجد 

رات، وفي مثل هذه الحالة قد  
 
كعدم املعرفة بأوقات الصالة واإلمساك واملفط

وأن الصيام  حال  ن  يصم  إه  تبي  ولم  فيها  يبرأ  ولم  لسنوات  مرضه  استمر  ذا 

ر عن كل يوم بمد من الطعام.  
 
أما الصالة فالبد  فليس عليه قضاء، ولكن يكف

 
 
ت أو  فاتته  إن  يقضيها  أو  حاله  ويناسب  يمكنه  بما  يؤديها  أو  أن  عنه  قض ى 

ليلة القدر التي تفض   في  ل هللا  يتصدق عنه بعد موته، وال نغفل عن القضاء 

 لينا.    بها ع

أن يقض ي ما فات    "الولد األكبر"( أي: ولي امليت وهو ) الثانية: يجب على الولي )  •

 أ في الحج  كصيام بدل الهدي  (  امليت من صيام واجب رمضان كان أو غيره
ً
ما وجب  و  مثال

أي    -و الجهل بالحكم  أ كالسفر أو الخوف    ( سواء فات ملرض أو غيره) ،  وشبهه  عليه بالنذر 

  -الجهل بوجوب الصيام 
ً
 .  مثال

) و)  عامة:  وكقاعدة  الولي (  يقض ي  ) ال  عرفنا  كما  األكبر  الولد  وهو   ) 
 
تمك ما  ن  إال 

وأهمله قضائه  من  الوقت    ( امليت  من  متسع  لديه  وكان  رمضان  فاته صيام شهر  كمن 

ر وأهمل ومات قبل   ، ففي مثل هذه الحالة يقض ي عنه ولده  القضاءليقضيه لكنه قص 

كمن  ،  ، أما ما فات امليت من صيام ولم يتمكن من قضائه فال يقضيه الولي عنهاألكبر

أفطر  مرض في آخر أسبوع من شهر رمضان   بداية شوال فإنه ال يجب القضاء وتوفى في  و

( الصيام  يقض ي( أي: الولي ) بالسفر فإنه( امليت ) إال ما يفوت) على الولي والحال هذه،  

 عن أبيه ) 
ً
 بمعنى:    ( ولو مات مسافرا

 
مات    وإن حتى  في سفره    ي ما فات أبوهالولي يقض   أن

 والقضاء.ولم تمر  فرصة يتمكن فيها من الرجوع إلى داره في نفس سفره  

 :  تانمالحظ 

آخر   -1 في  مرض  كمن  فاته  ما  بعض  يقض ي  أن  يمكنه  كان  امليت   
 
أن فرض  لو 

اليوم   في  ومات  شوال  أول  في  مرضه  من  وشفي  رمضان  شهر  من  أسبوع 

من   امليت  تمكن  ما  عنه  الولي  يقض ي  الحالة  هذه  مثل  ففي  منه،  الخامس 

 من قضاء يومين مما  
ً
فاته ولم يقضيهما ومات  قضائه وأهمله، فلو كان متمكنا

 يقض ي عنه وليه "ولده األكبر" هذين اليومين فقط، وهكذا. 



جبات أخرى غير الصيام كالحج والزكاة والخمس  الو كان على امليت كفارات وو  -2

بالخصوص األكبر  ولده  في عهدة  تكون  فال  الناس،  أوالده    وحقوق  على  وإنما 

.
ً
 جميعا

كان األكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. ولو كان  والولي هو أكبر أوالده الذكور، ولو  ) 

كما (  "حتى اللحظة"متساوون في السن  ( أي: أوالد ذكور ) وليان أو أولياء( أي: للميت ) له

 
ً
معا ولدا  توأمين  كانا  اللحظة  لو  في  بنفس  ولدوا  متعددة  زوجات  من  أوالد  له  كان  أو   ،

اللحظة وبنفس  واحدة  القضاء)   ساعة  في  عن    :أي   ( تساووا  القضاء  وجوب  في  تساووا 

القضاء على أحدهم دون اآلخر أكثر    ،امليت، فال يجب  وال يجب على أحدهم أن يقض ي 

ذا كان  إما  أ  .يقض ي كل واحد منهم حصتهف  من اآلخر، بل يتوزع القضاء بينهم بالتساوي 

األولياء  أ اآل أحد  والدة  من  بلحظة    -خر  سبق  الولي    -ولو  هو  عليه  كان  يجب  "الذي 

بالقضاء)   دون غيره.القضاء"   تبرع  ) ولو  امليت  األ بعض( عن  أحد  في    -ولياء  ( سواء كان 

ولي   من  أكثر  للميت  كان  كان  أ  -حال  بالقضاء  و   املتبرع 
ً
 أ  شخصا

ً
وجوب  سقط)   جنبيا  )

   القضاء عن الولي أو األولياء اآلخرين.

املرأة  )  عن  فاتها  " األم" ويقض ي  من صيام  ما   ) ( الصالة  األكبروكذا  ،  الولد 
ً
أيضا  )

امليت   ولي   
 
أن يعني  الواجبة  وهذا  والصالة  الصيام  عنه  يقض ي  األكبر  الذي  الولد  هو 

 
ً
ا  أو أم 

ً
 . سواء كان امليت أبا

ويستحب لألبناء والبنات قضاء ما في ذمة الوالدين، وهو من البر بالوالدين بل هو  ) 

 . ( مخير البر وإهماله من العقوق املحر  

 مالحظات:  

وجوب   -1 يسقط  امليت  عن  بالقضاء  أكثر  أو  شخص  تبرع  حال  في  أنه  ذكرنا 

التبرع دون تقصير من الولد األكبر ال   القضاء عن الولد األكبر، وفي حال كان 

ذمة  في  ما  قضاء  في  وإهماله  األكبر  الولد  تقصير  حال  في  أما   .
ً
مأثوما يكون 

بالرغم  
ً
مأثوما فيكون  أو صالة  القضاء    والديه من صيام  من سقوط وجوب 

 عنه بعد قيام املتبرع بالقضاء عن امليت. 



كالبنت أو    -في حال تقصير الولد األكبر بالقضاء عما في ذمة والديه يجوز لغيره   -2

 
ً
 أن يتصدق عن والديه بمقدار ما في ذمتهما من صيام.   -الولد األصغر مثال

م يتعلق بخصوص الوالدين فقط وال يشمل   -3 األجداد. وفي حال  العقوق املحر 

 الجد أو الجدة عليهما صالة وصيام ولم يكن لهما ولي يقض ي  
 
علم األحفاد بأن

 عنهما يستحب لألحفاد القضاء أو التصدق عنهم. 

له)  • يكن  لم  إذا  ) الثالثة:  للميت  أي:  ) ولي (  أكبر ذكر  ولد  أي:  أنثى  (  األكبر  كان  أو 

( أي: ثالثة  ويتصدق عنه عن كل يوم بمد) ، عن امليتأي: قضاء الصيام ( سقط القضاء

ن  اولو كان عليه شهران متتابع) .  ( أي: من مال امليتمن تركتهأرباع الكيلو من الطعام ) 

، وتصدق من مال امليت عن شهر
ً
( عن كل يوم مد من الطعام كالحنطة  صام الولي شهرا

 . كغم من الطعام 22,5والشعير ونحو ذلك، فيكون مجموع ما يتصدق به عن الشهر هو 

رمضان)  • لشهر  القاض ي  ) الرابعة:  امليت  عن  أو  نفسه  عن  كان  سواء  يحرم  (  ال 

بعده ويحرم  وغيره،  لعذر  الزوال  قبل  اإلفطار  الزوالعليه  بعد  اإلفطار  يحرم  أي:   )  ،

معه)  الزوالويجب  بعد  باإلفطار  يجب  أي:  للقضاء    -  (  إطعام  )   -إضافة  وهي  الكفارة 

لكل   مساكين،  طعامعشرة  من  مد  الكيلومسكين  أرباع  ثالثة  أي:  يمكنه) ،  (  لم  ( فإن 

إلى  فيها املكلف  ( بمعنى أنها كفارة مرتبة ال ينتقل  صام ثالثة أيامإطعام عشرة مساكين ) 

 . الثاني إال بعد عجزه عن األول  املورد

الجنابة)  • غسل  نس ي  إذا  أيام  الخامسة:  عليه  كان  ومر  رمضان  شهر  من  قد  ( 

)   صامها غسل  فصيامه صحيحبدون  كله،  الشهر  ) أو  عليه  ش يء  وال  الصالة  (  ويقض ي 

 . ( حسب

بمعنى    ،
ً
أيضا الحكم  نفس  لها  والنفاس  الحيض  غسل  نست  إذا  املرأة  مالحظة: 

 يصح صيامها وتقض ي الصالة فقط. 

الر )  • وثبت   ،
ً
صائما رمضان  شهر  من  الثالثين  يوم  أصبح  إذا  في  السادسة:  ؤية 

( إن كان قد علم  أفطر وصلى العيد( أي: علم بثبوت الرؤية في الليلة السابقة ) املاضية

الزوال) ،  بذلك قبل الزوال أفطر وإن كان بعد  العيد كما    (  ؛ ألنه يحرم صيام يوم 
ً
أيضا



  ،
ً
سابقا ) أو عرفنا  الصالة  الصالةما  فاتت  وقتها،  (؛  فقد  بالزوال  لفوات  ينتهي  وقتها  إذ 

   .تقدمكما 

 :(، هي وينقسم على أربعة أقسام

 ( موردان: األول: ما يجب فيه الصيام مع غيره، وهو)  •

1-  ( 
 
فإن العمد،  قتل     كفارة 

ً
جميعا تجب  الثالث  عليه  خصالها  يجب  أي:   )

 وصيام شهرين متتابعين
ً
 ،  عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا

محرم)  -2 على  أفطر  من  بذلك  ) (  ويلحق   
ً
مثال الخمر  وشرب  شهر  كالزنا  في 

 
ً
 تجب عليه الكفارة بخصالها الثالث مجتمعةرمضان عامدا

ً
 .(، فأيضا

 :  ( مواردالثاني: ما يجب الصيام فيه بعد العجز عن غيره، وهو ستة)  •

الخطأ)  -1 قتل  كفارة  فإن  ( صيام  رقبة  عتق  يجب  أي:  بة، 
 
مرت كفارة  وهي   ،

 عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز 
ً
   .أطعم ستين مسكينا

وملخصه  أسي،  ( والظهار)  -2 الشرائع،  من  الثالث  الجزء  في  بيانه  ن  أتي 

فإنه حرام ويجب عليه الكفارة قبل    ،مي"أيقول لزوجته: "أنت  علي  كظهر 

اقع زوجته  وكفارته مرتبة كقتل الخطأ.  ، أن يو

الزوال)  -3 بعد  رمضان  شهر  قضاء  في  عشرة    ( واإلفطار  إطعام  وكفارته: 

   .مساكين فإن عجز صام ثالثة أيام متتابعات

اليمين)  -4 اليمينوكفارة  حنث  أي:  عشرة  (  إطعام  أو  رقبة  عتق  وكفارته:   ،

   .مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثالثة أيام 

 قبل الغروب)  -5
ً
في  واإلفاضة من عرفات عامدا الثاني " (، إذ سيأتي  الجزء 

الشرائع   يوم  كتاب الحج  -من  الوقوف بعرفات  املكلف يجب عليه   
 
أن  "

الحج ذي  من  الشمس  ة التاسع  غروب  إلى  الشمس  زوال  لو  أ،  من  ما 



الكفارة عليه  فيجب  الشمس  غروب  قبل   
ً
عامدا عرفات  من  ،  انصرف 

 .
ً
 وكفارته: بدنة "ناقة" فإن عجز صام ثمانية عشر يوما

الصيد)  -6 جزاء  ومن  إ(،  وكفارة  الحاج،  على  الصيد  يحرم  يجب  ذ  يفعله 

كما هو موضح في والصيام فيها مترتب على العجز عن غيره  ،  عليه الكفارة

 .  كتاب الحج / أحكام الصيد" -"الجزء الثاني من الشرائع 

 ( الستة أمران آخران: ويلحق بهذه) 

 (. كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده)  -

 .( وكفارة خدش املرأة وجهها ونتفها شعر رأسها)  -

في   أو كسوتهم، فإن  :  هذين املوردين فالكفارة  أو إطعام عشرة مساكين  عتق رقبة 

 .  عجز عن ذلك صام ثالثة أيام 

 فيه بينه)  •
ً
(  وبين غيره، وهو خمسة( أي: الصيام ) الثالث: ما يكون الصائم مخيرا

 : موارد

1-  ( 
ً
عامدا رمضان  شهر  من  يوم  في  أفطر  من  كفارة  األسباب  صيام  بأحد   )

تقدمتاملوجبة   وقد  شهرين  للتكفير  صيام  أو  رقبة  عتق  وكفارته:   ،

.أ متتابعين 
ً
  و إطعام ستين مسكينا

   التخيير بين أحد الخصال الثالثة وهي ، ( وكفارة خلف النذر)  -2
ً
  .أيضا

  ( العهد( كفارة خلف ) و)  -3
ً
   .وهي كالسابق أيضا

  وكفارته ( واالعتكاف الواجب)  -4
ً
   .كالسابق أيضا

في  )  -5 الرأس  أثناء  حال اإلحراموكفارة حلق  الحاج  (؛ ألنه فعل محرم على 

اإلحرام ويجب فيه الكفارة كما سيتضح في كتاب الحج، وكفارته: شاة أو  

 .  إطعام عشرة مساكين أو صيام ثالثة أيام

املصاب)  في  رأسها  شعر  املرأة  جز  كفارة  بذلك  وكفارته:ويلحق  اإلفطار   (  ككفارة 

 العمدي في شهر رمضان أي: التخيير بين أحد الخصال الثالثة. 



ما يجب)  • ) الرابع:  الصيام  بينه( فيه   
ً
على غيره مخيرا  

ً
) مرتبا الصيام  أي:  وبين  ( 

بإذنه أمته املحرمة  الواطئ  كفارة  أو شاة  غيره، وهو  بقرة  أو  "ناقة"  بدنة  كان  إ ( وهي:  ن 

 ن كان  إميسور الحال، و 
ً
فالصيام فيها كما نالحظ يأتي ،  فشاة أو صيام ثالثة أيام  معسرا

 بينه وبين الشاة. 
ً
 على العجز عن البدنة أو البقرة أو الشاة، مخيرا

ً
 مرتبا

وقوله: "املحرمة بإذنه" إشارة إلى أنها لو كانت محرمة بدون إذنه بطل إحرامها من  

 األساس، وبالتالي ال يترتب على فعله كفارة. 

( أنواع  إال أربعة( أي: عدم الفصل بين أيام الصيام ) يام يلزم فيه التتابع وكل ص) 

 :  من الصيام

التتابع )  -1 عن  املجرد  النذر  بالتتابع  (  صيام  املشروط  غير  نذر  أي:  لو  كما 

يمكنه صيامها متفرقات،  ف  -  ولم يشرط التتابع في نذره  -صيام ثالثة أيام  

) و)  حال  كذا  معناه(  في  في  ما  ما  أي:   ) ( النذر  عهدمعنى  أو  يمين    ، ( من 

أيام   ثالثة  صيام  على  هللا  عاهد  أو  باهلل  أقسم  لو   :
ً
يشترط    -فمثال ولم 

   ن يصومها متفرقات. أيمكنه   -التتابع فيها 

القضاء)  -2 رمضانوصيام  شهر  قضاء  أي:  التتابع إف،  (  فيه  يشترط  ال  نه 

 .
ً
 أيضا

 ال يشترط فيه    هو ف،  ( أي: صيام كفارة الصيدوصيام جزاء الصيد)  -3
ً
أيضا

 التتابع.

في بدل الهدي)  -4  أذ تقدم  إ(،  والسبعة 
 
 يصوم    ن

ً
الحاج الذي ال يجد هديا

 عنه؛ ثالثة منها في الحج وسبعة عند رجوعه ألهله، فهذه  
ً
عشرة أيام بدال

 
ً
 . السبعة ال يشترط فيها التتابع أيضا

( أي: أكمل من  عند زوالهوكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى  ) 

: لو كان عليه صيام ثالثة أيام وصام منها يومين ثم    ،حيث انتهى عند زوال العذر
ً
فمثال

) أ وينتهي.  الثالث  اليوم  يصوم  العذر  ارتفاع  فعند  لعذر  عذر  فطر  لغير  أفطر  وإن 

  ن إفيها الصيام و   يستأنف( ال  إال ثالثة مواضع ) ،  ( أي: أعاد الصيام من البدايةاستأنف

 :  فطر لغير عذر، وهي أ



 ومن )   -1
ً
( أي: صام من  الثاني  من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا

 ( الثاني   الشهر 
ً
يوما ولو   

ً
"(  شيئا لو صام    31كما 

ً
يوما للصيام"  العود  أراد  ثم  أفطر    ، ثم 

وبحسب املثال: يبدأ بصيام يوم  ،  كمل من حيث انتهىأ   : ( أيبنىففي مثل هذه الحالة ) 

ن يكمل صيام الشهر األول وش يء من الشهر  أ( أي: قبل  ولو كان قبل ذلك)   ." وهكذا32"

أفطر 30( أي: أعاد صيامه من جديد كما لو صام "استأنفالثاني )   فما دون و
ً
ثم    " يوما

 .  ن يعيد صيامه من جديدأ، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه  أراد العود للصيام

شهر  )   -2 صيام  عليه  وجب  بنذرومن  ) متتابع   
ً
مثال ثم  (   

ً
يوما عشر  خمسة  فصام 

عود للصيام يبدأ بصيام اليوم السادس ال( أي: لو أراد  أفطر لم يبطل صيامه وبنى عليه

   عشر 
ً
 ) ولو كان قبل ذلك) ،  فصاعدا

ً
(  استأنف ( أي: قبل إتمام صيام خمسة عشر يوما

و  أيام  عشرة  صام  لو  كما  جديد،  من  لأالصيام  العود  أراد  فلو  يبدأ  فطر،  لصيام 

 . بالصيام من جديد

أيام)   -3 ثالثة  ) وفي صيام   
ً
بدال الهدي(   عن 

ً
كما عرفنا سابقا الهدي  يجد  لم    ( ملن 

وعرفة)  التروية  يوم  الحجةإن صام  ذي  من  والتاسع  الثامن  يوم  أي:  يوم  ) ،  (  أفطر  ثم 

 13و  12و  11:  وهي يوم(  جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريقيوم العيد ) أي:  (  النحر

الحجة ذي  بمنى  من  كان  ملن  يحرم صيامها  التروية  ،  التي  يوم  إن صام  ثم    وعرفة فإنه 

في اليوم    يكمل يومه الثالث  له أنجاز    -لحرمة صيامها    -أيام التشريق  و   حر أفطر يوم الن

( أي: أقل من يومين كما لو  أقل من ذلك( صيامه ) ولو كان)   . من ذي الحجة  الرابع عشر 

البناء  ففي مثل هذه الحالة ال يصح منه    ، بصيام الثالثة "بدل الهدي" يوم عرفةابتدأ  

 .  ( صيام الثالثة من جديداستأنف)  واإلتمام في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة وإنما

الثالث بإفطار غير العيد استأنف  ( اليوم ) و( األولين ) وكذا لو فصل بين اليومين) 

 
ً
اليوم الثامن  أيضا اليوم السابع من ذي الحجة وصام  في  ابتدأ بصيام الثالثة  ( كما لو 

فطر في يوم عرفة، فهنا لو أراد العود للصيام في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة  ألكنه  

 .  يبدأ بصيام الثالثة من جديد

 ويلحق به من وجب عليه صيام شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوك ) 
ً
(  ا

 كفارة العبد اململوك هي نصف كفارة الحر، وبالتالي فالتتابع املشترط يتحقق  
 
باعتبار أن



، ولو أفطر بعد ذلك ثم أراد العود للصيام بنى وأكمل صيامه  
ً
بصيام خمسة عشر يوما

 
ً
 .  من اليوم السادس عشر فصاعدا

يبتد)  أن  يجوز  ال  متتابع  عليه صيام  من وجب  فيه  ئوكل  يسلم  ال   
ً
التتابع  زمانا  )

املتقدم أو  ،  بالنحو  في حال كان املطلوب صيام شهرين متتابعين،  أي: صيام شهر ويوم 

 (  ،
ً
متتابعا واحد  شهر  صيام  املطلوب  كان  حال  في   

ً
يوما عشر  عليه  خمسة  وجب  فمن 

يصوم ال  متتابعان  ) شهران     شعبان( شهر 
ً
يوما ولو  قبله  يصوم  أن  شهر  إال  له  ليسلم   )

 ( التتابع،  ويتحقق  ويقتصرويوم  القعدة  ذي  من  يوم  مع   
ً
شواال قد    ألنه  ؛( وال  سيكون 

 
ً
شهرا    صام 

ً
ويوم    -فقط    واحدا الفطر   -ال شهر  عيد  يوم  استثناء   ،لحرمة صيامه  بعد 

   ألنه(؛  آخر( شهر ) وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من) 
ً
   أيضا

ً
  سيكون قد صام شهرا

 
ً
، وبالتالي فحتى يتحقق التتابع  لحرمة صيامه  فقط بعد استثناء يوم عيد األضحى   واحدا

آخر سواء قبله "أي: شهر ذي القعدة" أو  يجب صيام شهر ذي الحجة ويومين من شهر  

 . "محرم الحرامبعده "أي: شهر 

   قسمين:، وهو على أي: الصيام املستحب

 ) األول:  
 
جن فإنه  السنة،  أيام  كصيام   

ً
وقتا يختص  ال  النارقد  من  في  ة  ورد  كما   )

 . (1)الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

 الثاني: ) 
ً
 ) وقد يختص وقتا

ً
 : ( ومنه( معينا

شهر)  -1 كل  من  أيام  ثالثة  وأول  :  صيام  منه،  خميس  وآخر  منه،  خميس  أول 

العشر   من  الشهرالثانيأربعاء  من  الثانية  العشرة  أي:   )  . ( 
 
أخ عن  رهاومن   )

 ( القضاءوقتها  له  وقتها.استحب  غير  في   
ً
 )   ( الحقا

ً
اختيارا تأخيرها  أي:  ويجوز   )

 ( الشتاءبدون عذر  إلى  الصيف  وفي  من  ثالثة  الصيف  أشهر  كانت  لو   :
ً
فمثال  )
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تأخيرها وق له  يجوز  أيام،  املجموع تسعة  فيكون  أيام  ثالثة  في  كل شهر  ضائها 

الشتاء ) وإن عجز) .  أشهر  عن قضائها  يوم  (  كل  عن  يتصدق  أن  له  استحب 

 .  ( أي: ثالثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الشعير ونحو ذلكبمد من طعام

( من كل  وصيام أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)  -2

   شهر قمري.

   شهر ذي الحجة الحرام.(، وهو الثامن عشر من وصيام يوم الغدير)  -3

النبي  )  -4 ( وهو السابع عشر من شهر ربيع  صلى هللا عليه وآلهوصيام يوم مولد 

 ن من شهر رجب. و ( وهو السابع والعشر ويوم مبعثه) األول، 

 ن من شهر ذي القعدة. و وهو الخامس والعشر  ( ويوم دحو األرض)  -5

عرفة)  -6 يوم  ) وصيام  الحجة  ذي  شهر  من  التاسع  وهو  يضعفه  (  لم  من  ملن 

(، أي: يوجد شرطان الستحباب صيام يوم عرفة هما:  وتحقق الهالل  الدعاء

ليطمئن    ؛وثبوته بالقطع   عدم الضعف عن الدعاء + تحقق هالل ذي الحجة

 في العيد وهو صيام محرم كما هو معلوم
ً
اقعا أما في حال  .  عدم كون صيامه و

الصيام. وكذلك  كان الصيام يضعفه عن الدعاء فيكون الدعاء أولى وأهم من 

 
ً
  بالقطع يكون    إن لم يكن الهالل ثابتا

ً
كما    -والحال هذه    -صيام عرفة مكروها

 .سيتضح في أقسام الصيام املكروه

   (.وصيام عاشوراء على وجه الحزن )  -7

   ( وهو الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام.ويوم املباهلة)  -8

  (.وصيام يوم كل خميس وكل جمعة)  -9

   (.الحجةوأول ذي )  -10

   ( كله.وصيام رجب)  -11

 . ( كلهوصيام شعبان)  -12

من   بمد  يوم  كل  عن  التصدق  له  يستحب  املوارد  هذه  في  يصم  لم  من  مالحظة: 

 الطعام. 

 ( 
ً
تأديبا اإلمساك  أي:  ويستحب  لحرمة شهر رمضان  (   ورعاية 

ً
با تأد  املفطرات  يترك 

 بنية الصيام )  وليس 
ً
 ) وإن لم يكن صياما

ً
 :  هي (، في سبعة مواطن( شرعا



1-  ( 
ً
اإلقامة عشرا فيه  يعزم   

ً
بلدا أو  أهله  قدم  إذا  أيام  املسافر  أي: عشرة   )

طاملا وصل بعد الزوال ال  ف( سواء كان قد أفطر أو ال، فما زاد بعد الزوال) 

 إ صيام ذلك الصيام حتى و منه  يصح  
ً
( أي: وصل  أو قبله )   ،ن كان ممسكا

 ( الزوال  أفطرقبل  يصح  ،  ( وقد  ال   
ً
وإنما  منه  فأيضا اليوم  ذلك  صيام 

 .
ً
 يمسك تأدبا

بمعنى: إن برئ  ،  ( فنفس الحكم السابق يجري فيهوكذا املريض إذا برئ )  -2

.
ً
 أيضا

ً
 بعد الزوال أو برئ قبل الزوال وقد أفطر فإنه يمسك تأدبا

   (.وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار)  -3

   (.والكافر إذا أسلم)  -4

  (.والصبي إذا بلغ )  -5

   (.واملجنون إذا أفاق)  -6

 .  ( وكذا املغمى عليه)  -7

ويجب    
ً
شرعيا  

ً
صياما يكن  لم  وان   

ً
تأدبا  

ً
نهارا اإلمساك  لهم  يستحب  هؤالء  فكل 

وبخصوص القضاء.  "  عليهم  أي:  األخيرة  بلغ،    الكافر األربعة  إذا  والصبي  أسلم،  إذا 

    فإنهم،  "واملجنون إذا أفاق، واملغمى عليه إذا أفاق
ً
بعد  ارتفع عذرهم    إنيمسكون تأدبا

يكن  قبل الزوال ولم  العذر  إن ارتفع  أو قبله وقد أفطروا، ويجب عليهم الصيام  ،  الزوال

 . قد أفطروا

،  أي: الشروع فيه(  بالدخول فيه( أي: الصيام املستحب ) وال يجب صيام النافلة) 

) وله)  له  يجوز  أي:  أي وقت شاء(  بعدهاإلفطار  أو  الزوال  قبل  ) و) .  ( سواء  لكن  ( يكره( 

 بعد  الزوال. اإلفطار ) 

   ( كما تقدم. صيام عرفة ملن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهالل)  -1

في  )  -2 أيام  ثالثة  عدا  السفر،  في  النافلة  النبي  املدينةوصيام  مدينة  أي:   )

   ( أي: لقضاء الحاجة. للحاجةصلى هللا عليه وآله ) 



 ) وصيام الضيف نافلة)  -3
ً
وكذا يكره  ،  من غير أذن مضيفه ( أي: استحبابا

   (.صيام الولد من غير إذن والده

4-  ( 
ً
 ) والصيام ندبا

ً
 إجابة  ملن دعي إلى طعام( أي: استحبابا

 
(، وهذا يعني أن

 من الصيام املستحب. دعوة املؤمن أفضل 

 أي: الصيام الحرام. 

   ( أي: عيد الفطر واألضحى.صيام العيدين)  -1

بمنى)  -2 كان  ملن  التشريق  أيام:  وأيام  وهي  الحجة،    13و  12و  11(  ذي  من 

  فمن كان في منى يحرم عليه صيامها.

الفرض)  -3 بنية  شعبان  من  الثالثين  يوم  الوجوبوصيام  بنية  أي:  بأن    ( 

   . ينوي صيامه من شهر رمضان

املعصية)  -4 نذر  نذر  وصيام  كمن  عند  (  صيام  الصيام  فهو  الخمر،  شرب 

   حرام.

 في صيامه.وصيام الصمت)  -5
ً
   ( بمعنى أن ال يكلم أحدا

   (.وصيام الوصال، وهو أن ينوي صيام يومين مع ليلة بينهما)  -6

7-  ( 
ً
ندبا املرأة  ) وصيام   

ً
استحبابا أي:  أو  (  زوجها  إذن  لهابغير  نهيه  عن  مع   )

   الصيام.

 يحرم عليه الصيام  ،  ( وكذا اململوك)  -8
ً
  فأيضا

ً
بدون إذن مواله أو  استحبابا

 مع نهيه له عن الصيام. 

استثني)  -9 ما  عدا   
ً
سفرا الواجب  تقدم    ،( وصيام  ثالث  وقد  املستثنى   

 
أن

 موارد: 

 صيام ثالثة أيام بدل الهدي في الحج ملن لم يجد الهدي.  . أ

عشر   . ب ثمانية  من  صيام  أفاض  من  كفارة  وهي  الحج  في   
ً
يوما

 عرفات قبل الغروب. 



عند   .ج يصوم  أن  نذر  كمن   ،
ً
وحضرا  

ً
سفرا املشروط  النذر  صيام 

 .
ً
 وصول خبر نجاح ولده وإن كان مسافرا

   :( تسع فيه مسائلو

أو  ( أي: زيادة املرض  األولى: املرض الذي يجب معه اإلفطار ما يخاف به الزيادة)  •

في ذلك) زيادة بقائه وطول فترة شفائه   ( أي: يتحقق من ذلك باعتماده بالصيام، ويبني 

 ( أحد أمرين: على ) 

-   :
ً
، فاإلنسان أعلم  أي: بحسب تجربته الشخصية  ( ما يعلمه من نفسه) أوال

 . بنفسه وإذا ما كان الصيام يضر بصحته ويزيد من مرضه أو ال

-   :
ً
ألمارةأو  ) ثانيا ) يظنه  بالصيام  مرضه  زيادة  على  تدل  عالمة  أي:  كقول  ( 

   ( أي: املختص بهذا الجانب.الطبيب العارف

 ) و) 
ً
و  أ ( سواء بما يعلمه هو من نفسه  مع تحقق الضرر ( املريض ) لو صام( عموما

 ( مرضه  بزيادة  الظن  له  يورث  الذي  الطبيب   بقول 
ً
مشقة  متكلفا على  بتحمله  أي:   )

؛ ألنه صيام منهي عنه فال يجزي عن الواجب( قضاه) 
ً
 . الحقا

القصر)  • فيه شرائط  اجتمعت  إذا  املسافر  ) الثانية:  الصالة  أي: قصر  ( وجب( 

 بوجوبه) ،  القصر واإلفطارعليه  أي: وجب  
ً
( أي: بوجوب القصر واإلفطار  ولو صام عاملا

 وإن كان  ) ،  نه صيام منهي عنه فال يجزي عن الواجب(؛ أل قضاه) 
ً
( بوجوب القصر  جاهال

 . ( أي: يصح صيامه وال ش يء عليهلم يقض  واإلفطار ) 

السفر"   في  الواجب  صيام  "حرمة  الشرعي  بالحكم  املسافر  علم  مع  مالحظة: 

يخالف عن عمد حكم  ؛ ألنه  مأثوم بفعله هذا  -  إضافة الى بطالن صيامه  -وصيامه فهو  

 بشرع هللا أو 
ً
 لناقل الشرع وهو خليفة هللا. هللا إما استخفافا

ً
 وتكذيبا

ً
 استخفافا



( وقد تقدمت في كتاب الصالة ومنها  الثالثة: الشرائط املعتبرة في قصر الصالة)  •

" الشرعية  املسافة  قطع  إلى  )   22,5القصد   
ً
شرعا مباح  سفر  في  قصر  كم"  في  معتبرة 

اإلفطارالصيام أي:  ) ويكفي ) ،  (  واإلفطار  القصر  لوجوب  وطخروجه(  من  محل  (  أو  نه 

 ( الزوالإقامته  البعض    ( قبل  عاه  اد  كما  الليل  من  السفر  نية  تبييت  إلى  الحاجة  بدون 
الزوال فصيامه صحيح.(1) بعد  لو خرج  أما  يجب  )   ،  فيه  الصالة  يجب قصر  وكل سفر 

 الصالة والصيام متالزمان من هذه الجهةقصر الصيام
 
 . ( أي: اإلفطار، بمعنى أن

الذين  )  •  الرابعة: 
ً
سفرا الصالة  إتمام  واملكاري  يلزمهم  السفينة"  "ربان  كاملالح   )

وأمثالهم   والبلدان"  املدن  بين  وأمتعتهم  بضائعهم  لنقل  لآلخرين  نفسه  يؤجر  "الذي 

 يلزمهم الصيام) 
ً
 . ( وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم) ، ( أثناء السفر أيضا

أي: بلده، بمعنى: أنه  (  الخامسة: ال يفطر املسافر حتى يخفى عليه آذان مصره)  •

 فال يفطر قبل بلوغه حد الترخص وهو خفاء صوت أذان بلده  
ً
لو خرج من منزله مسافرا

الصوت بمكبرات  ال  العادي  تقدم  بالصوت  مع  ) ،  كما  عليه  كان  ذلك  قبل  أفطر  فلو 

(، وقد تقدم أنها مخيرة بين أحد الخصال الثالثة: عتق رقبة، أو صيام  القضاء الكفارة

 شهرين متت
ً
 . ابعين، أو إطعام ستين مسكينا

( أي: املريض  والكبيرة وذو العطاش( أي: الشيخ الكبير بالسن ) السادسة: الهم)  •

ر الذي يضره العطش  
 
    ي كاملصاب بداء السك

ً
( أي: مرخص لهم  يفطرون في رمضان) مثال

 ( طعاماإلفطار  من  بمد  يوم  كل  عن  الطعام  ويتصدقون  من  الكيلو  أرباع  ثالثة  أي:   )

 ) ثم إن أمكن القضاء) ،  ة والشعير ونحو ذلككالحنط 
ً
وإال  ( عليهم القضاء ) وجب( الحقا

سقط  عن الصيام )   -وهما الكبيران بالعمر    -(  وإن عجز الشيخ والشيخة) .  ( عنهمسقط

) التكفير الطعام  من  بمد  يوم  كل  عن  التصدق  أي:  الصيام(  يسقط  كما كما  أي:   )

 . يسقط عنهما التكفيريسقط الصيام عنهما بسبب العجز كذلك 

التكفير والتصدق بمد من الطعام عن كل يوم لو عجز عن   وجب عليه مالحظة: من 

 إخراجه كان حكمه االستغفار فقط. 
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واملرضع القليلة اللبن يجوز  ) ،  قربت والدتها( أي: التي  السابعة: الحامل املقرب)  •

 ) لهما اإلفطار في رمضان، وتقضيان
ً
( أي:  يوم بمد من طعاممع الصدقة عن كل  ( الحقا

 . ثالثة أرباع الكيلو من الطعام كما عرفنا قبل قليل

( كما لو نام من الليل واستمر نومه إلى  الثامنة: من نام في رمضان واستمر نومه)  •

( قبل أن ينام، أو كان نوى صيام  فإن كان نوى الصيام) ،  ما بعد الزوال من اليوم التالي 

 نية صيام شهر رمضان في أول ليلة منه    -  الشهر كله في أول ليلة من رمضان
 
إذ تقدم أن

 ) وإن لم ينو    ،فال قضاء عليه)  -تكفي لصيام الشهر كله 
ً
 فعليه القضاء.  ( الصيام أصال

ذلك عرض  سواء  القضاء،  أحدهما  على  يجب  ال  عليه  واملغمى  أي:  واملجنون   )

 أو بعض أيام، وسواء سبقت منهما  الجنون واإلغماء ) 
ً
( أي: سبقت منهما نية  النيةأياما

واإل  الجنون  عروض  قبل  ) الصيام  عليهما  يفطرغماء  بما  عولج  وسواء  تسبق،  لم  ( أو 

نما عولج بغير املفطر كالكي والتبخير  إبه و   ( أو لم يعالجكاألكل والشرب والحقنة باملائع ) 

شابه عليهما  وما  القضاء  وجوب  عدم  في  والسبب  جميع  ،  هو سقوط  الحاالت  هذه  في 

 . لتكليف عنهما بسبب الجنون واإلغماءا

) التاسعة: من يسوغ)  • ( كاملسافر واملريض  له اإلفطار في شهر رمضان( أي: يجوز 

(، فإنه مكروه  من الطعام والشراب، وكذا الجماع( أي: اإلكثار ) يكره له التملي ونحوهم ) 

 
ً
 . له أيضا



 فيه، وفي أقسامه، وأحكامه. والكالم:  

( بخالف اللبث ساعة أو نصف  املتطاول للعبادة( أي: البقاء ) االعتكاف: هو اللبث

    -يوم  
ً
؛ ألنه لبث قصير  -مثال

ً
 ( االعتكاف ) وال يصح) ،  فال يكون اعتكافا

 
( أي:  فإال من مكل

 . ( باهلل ورسله ومنهم خليفة هللا في زمانهمؤمنبالغ وعاقل ) 

( االعتكاف  ثم إن كان) ،  ( هلل سبحانه وتعالى ألول: النية، ويجب فيه نية القربةا •

 ( 
ً
   منذورا

ً
في أصله مستحب ال واجب، ولكن قد يجب  نواه واجبا  االعتكاف 

 
أن باعتبار  (؛ 

 حينئٍذ، ولهذا ينبغي استحضار نية الوجوب في قلبه في هذه  
ً
بالنذر فيكون اعتكافه واجبا

كان)   الحالة.  ) وإن  االعتكاف  الندب(  نوى   
ً
االستحبابمندوبا أي:  له  ) ،  (  مض ى  وإذا 

 االعتكاف  الثالث( عليه اللبث في اليوم ) وجب( على اعتكافه ) يومان
 
كما    -(؛ باعتبار أن

 ومض ى على مكوثه في املسجد يومان   -سيتضح 
ً
ثالثة أيام، وبالتالي فإذا اعتكف مستحبا

 وجوب مكوث اليوم الثا
ً
 . لث وإن كان اعتكافه مستحبا

يصح)  • فال  الصيام،  ) الثاني:  االعتكاف  الصيام(  فيه  يصح  زمان  في  ال  إال  بأن   )

 (  
ً
مثال كالعيدين   

ً
فيه حراما الصيام  به  ن يصح منهمم  يكون   يضر 

ً
يكون مريضا بأن ال   )

 
ً
  الصيام فمثل هؤالء ال يصح منهم  ،  الصيام أو كان املعتكف امرأة حائض أو نفساء مثال

االعتكاف منهم  يصح  ال  يصح) ،  وبالتالي  لم  العيدين  في  اعتكف  ألنه  فإن  اعتكافه؛   )

  
ً
زمانا الصيام  يحرم صادف  والنفساء) ،  فيه  الحائض  اعتكفت  لو  يصح  وكذا  ال   )

 واملسافر يصح اعتكافه.) . ألن الصيام ال يصح منهااعتكافها؛ 



نذر   • فمن  أيام،  ثالثة  إال  االعتكاف  يصح  ال   الثالث: 
ً
مطلقا  

ً
نذر  اعتكافا أي:   )

وكذا إذا وجب عليه قضاء  )   . ( أياموجب أن يأتي بثالثةاالعتكاف ولم يحدد عدد األيام ) 

اعتكاف من  لو  يوم  كما  أيام(  اعتكاف سبعة  التتابع   نذر  يشترط  باعتكافين    وأتى،  ولم 

  
ً
ثالثا  

ً
و ثالثا يوم،  وقطع  عليه  الحالة  ف بقى  هذه  مثل  ثالثة) في  أيام  اعتكف  أخرى  ( 

 .  تيان بهالذي يجب عليه اإل( ليصح ذلك اليوم) 

 ( 
ً
 مندوبا

ً
اعتكافا ابتدأ  ) ومن   

ً
أي: مستحبا في املض ي فيه(  بالخيار  أي: إتمامه  كان   )

 ( أيام  الرجوعثالثة  اعتكافه  وفي  على  يمض   لم  طاملا  االعتكاف  عن  االنصراف  أي:   )

وجب) ،  يومان يومين  اعتكف  ) اعتكاف  (  فإن  تقدمالثالثاليوم  كما  لو  ) .  (  وكذا 

 ) اعتكف
ً
 ( مستحبا

ً
 ) ثم اعتكف) األول،    ( أي: ثالثة أيام وأتم اعتكافهثالثا

ً
( يومين( ثانيا

 ( ثالثة  بعدهاآخرين  بعد  أي:  األول  (  )   اعتكاف(  وجب) االعتكاف  ليتم    ( السادساليوم 

  االعتكاف الثاني
ً
 .  ، وهكذاثالثا

العيد  )  في االعتكاف قبل  أو يومين لم يصحولو دخل  ( منه االعتكاف في هذه  بيوم 

حرمة  ألن االعتكاف ال يصح إال ثالثة أيام، وفي مسألتنا ال تسلم الثالثة بسبب  الصورة؛  

 .  صيام العيد كما هو معلوم

 .  ( اعتكافهمن دون لياليها ال يصح( أيام؛ نهارها فقط ) ولو نذر اعتكاف ثالثة) 

التوالي فيما نذره من  )  الثالثةوال يجب   ولم  (  الزيادة على 
ً
فيما لو كان نذره مطلقا

:
ً
ن يأتي  أفال يجب عليه  ،  بنحو مطلق  أيام  ستةلو نذر اعتكاف    يشترط فيه التتابع، فمثال

( بل البد أن يعتكف ثالثة ثالثة فما زاد، ) "واحد بعد اآلخر مباشرة"  باعتكافين متواليين

 في كل مرة،  
ً
 املهم هو أن يعتكف ثالثا

 
 لو اعتكف  وبحسب املثال:  بمعنى: أن

ً
ثم بعد    ثالثا

 
ً
ة أيام" وأجزأه طاملا لم يشترط في نذره التوالي  ت"ستحقق نذره    أخرى   مدة اعتكف ثالثا

 ) ،  والتتابع 
ً
عشرة أيام  قال: "هلل علي  نذر أن اعتكف  كما لو  (  إال أن يشترط التتابع لفظا

كما لو نذر  اعتكاف شهر رجب، إذ معنى اعتكاف الشهر هو اعتكافه  (  ومعنى)   ،بالتتابع"

    كله بشكل متتابع.
ً
 ثالثا

ً
بشكل متتابع  فما زاد  وفي مثل هذه الحالة: يجب االعتكاف ثالثا

 ، أو يتم شهر رجب كله بحسب املثال. أيام حتى تتم العشرة

 أمثلة للتوضيح:  



أيام   : 1مثال   خمسة  اعتكاف  نذر  أيام  بالتتابع   لو  خمسة  إذا    ، يعتكف  لم  أما 

اليومين   يعتكف  أن  يصح  ال  عندها  وقطع  منها  ثالثة  واعتكف  التتابع  فيها  يشترط 

 فقط، بل البد أن يعتكف ثالثة أيام أخرى.  ين املتبقي

اعتكف  :  2مثال       -لو 
ً
يمكنه    -استحبابا فهل  متتابعة،  أيام  ثمانية  أو  سبعة 

 نصراف أم البد أن يجعلها تسعة أيام ثم ينصرف؟ اال 

.   الجواب: 
ً
 ال يجب أن يتمها تسعا

إال في مسجد من املساجد األربعة: مسجد  ( االعتكاف ) الرابع: املكان فال يصح)  •

، ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، أو  صلى هللا عليه وآلهمكة، ومسجد النبي  

فيه نبي أو  ( أي: صلى ) ضابطه: كل مسجد جمع مسجد صلى فيه نبي أو وص ي جماعة، و 

 .  ( وال يشترط أن تكون صالة جمعةوص ي جماعة

ذلك)  في  اشتراط  ويستوي  في  أي:  ) في  كان  امل(  واملرأةاالعتكاف  حد  الرجل  على   )

   .سواء

لزوجته)  • والزوج  لعبده  كاملولى  والية  له  من  إذن  املولى  الخامس:  أذن  فإذا   ،)

وإذا أذن من له والية كان له املنع  ) .  منهما االعتكاف وإال فاللعبده والزوج لزوجته صح  

الشروع ) قبل  االعتكاف  في  اعتكافهما  وبعده(  كان  طاملا  باالعتكاف  الشروع  بعد  أي:   )

 (  
ً
يمض  مستحبا لم  اليوم  يومان  ما  إتمام  عن  املنع  للولي  يكن  لم  يومان  مض ى  فإذا   ،)

 كما عرفنايص -أي اليوم الثالث  -الثالث؛ ألن اعتكافه 
ً
( أي: اعتكاف  أو يكونا) ، بح واجبا

 ( والزوجة  بنذر وشبههالعبد   
ً
يكن  واجبا لم   

ً
واجبا اعتكافهما  كان  فإن  ويمين،  ( من عهد 

   للولي املنع عنه
ً
 . أيضا

 مالحظة: ال يصح االعتكاف من الصبي. 

 فرعان: ) 



مواله هاياه  إذا  اململوك  وجعل  األول:  العبد  أيام  املولى  م  قس  أي:  له  (  بعضها 

(؛ ألن  االعتكاف في أيامه وإن لم يأذن له مواله( أي: للعبد ) جاز لهوبعضها للعبد نفسه ) 

 .ويحق له صرف أيامه أين يشاءخاصة به نها أيام  أاملفروض 

أعتق)  إذا  ) الثاني:  العبد  أثناء االعتكاف(  ) في  املولى  بإذن  لم يكن  يلزمه  ( الذي  لم 

فيه عليه  املض ي  يجب  ال  أي:  املولى ) ،  إتمامه(  بإذن  فيه  شرع  يكون  أن  وكان    ( إال 

 
ً
مثال بنذر  عليه   

ً
واجبا أو  االعتكاف  و ،   

ً
هذه  مستحبا ففي  يومان،  اعتكافه  على  مض ى 

اعتكافه إتمام      .الحالة يجب عليه 
ً
اعتكافه مستحبا إذا كان  اليومين    -أما    -قبل مض ي 

 فيمكنه قطعه متى ما شاء كما تقدم. 

اللبثالسادس:  )  • ) استدامة  البقاء  أي:  األسباب  (  لغير  خرج  فلو  املسجد:  في 

املسجداملبيحة الخروج من  يجوز معها  التي  األسباب  أي:   خرج)   ( 
ً
اعتكافه طوعا (  بطل 

 أي: خرج باختياره ) 
ً
بأحد الوجهين  من املسجد  وبعد خروجه  .  ( أي: خرج باإلجبارأو كرها

بطل  )  أيام  ثالثة  يمض  لم  املسجداالعتكاففإن  من  بعد خروجه  األساس  من  وإن  )   ،( 

) مضت الثالثة  إلى حين خروجه(  أيام  فهي صحيحة  أربعة  اعتكاف  نذر  كان  لو   :
ً
فمثال  )

"غير مشروطة بالتوالي" وهو أتم ثالثة منها ثم خرج من املسجد، فاعتكافه صحيح؛ ألنه  

ولو نذر  )   .ف ثالثة أيام أخرى أتم الثالثة، أما اليوم الرابع فلكي يصح منه البد أن يعتك

( أي:  اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع، ويستأنف

 . يعتكف من جديد إن أراد الوفاء بالنذر

مالحظة: لو خرج من املسجد في اليوم الثالث من اعتكافه املستحب ال يجب عليه  

 القضاء، فقط يؤثم على تركه فعل الواجب. 

(  لألمور الضرورية كقضاء الحاجة( من املسجد "مكان االعتكاف" ) ويجوز الخروج) 

واالغتسال، وشهادة الجنازة،  ) ،  مثل مراجعة الطبيب أو أي أمر آخر ضروري بالنسبة له

كما لو زاره في مكان اعتكافه مؤمن فعند ذهابه ،  ( الحي وعيادة املريض، وتشييع املؤمن

إقامة الشهادة، ) إلى خارج املسجد الذي يعتكف فيهيستحب له تشييعه والسير معه   ( و

وإذا خرج لش يء من ذلك لم  ) .  في حال دعي لها من قبل الحاكم الشرعي لشخص أو عليه  

 : ، هي ( عدة أمور يجز له



. ( الجلوس)  -1
ً
   في الطريق للراحة أو التنزه مثال

   .التي تحجب عنه الشمس ( وال املش ي تحت الظالل)  -2

 وال الصالة خارج املسجد إال بمكة، فإنه يصلي بها أين شاء.  )  -3

 لم يبطل اعتكافه( املعتكف ) ولو خرج
ً
 .( من املسجد ساهيا

 مالحظات:  

ال يضر حتى وإن طالت  الحي  تشييع املؤمن    ألجل من املسجد  املعتكف  خروج   -1

 املسافة. 

خرج  -2 املريض    لو  لعيادة  يضر  فاملعتكف     مروره ال 
ً
مثال سوق  على  طريقه    في 

 ف فيه وما شابه. الوقو و 

  أ   ،بيان الحق لطالبه  :مثل  املتقدمةالخروج لغير األمور   -3
ً
ونحو  و زواج مؤمن مثال

نفسه ذلك   للمعتكف  األمر،  راجع  ضرورة  ر  يقد  الذي  تكون  أ  :املهمو   فهو  ن 

ضرورة   املسجد  لخروجه  ملحة  هناك   أ على  من 
ً
يوما خروجه  يستغرق  ال   ن 

 ساعة متصلة.  24 : و ما يعادلها أيأوليلة  

للراحةاملعتكف  يتجنب   -4 في  في حال خروجه من املسجد  الجلوس  ، وال إشكال 

وخرج   معتكف  أنه  فاملفروض  املريض،  عيادة  عند  املظلل  املكان  في  جلوسه 

في   يجلس  الوقت  بعض  يقض ي  أو  الظالل  تحت  يتنزه  أن  يصح  فال  لضرورة 

حاجته   يقض ي  بل  إلى  الطريق،  ويرجع  لقضائها  الضروري  على  ويقتصر 

 اعتكافه. 

لو  بالنسبة لحرمة املش ي تحت الظالل في حال الخروج من املسجد لضرورة،   -5

فال يبطل اعتكافه، إذ ما هو و دخول بيت مسقف  أ ركوب سيارة    األمر تطلب  

 ضروري لقضاء حاجته ال إشكال فيه. 

   :أربعة ( فروع) 

 ( في نذره ) معين ولم يشترط التتابع األول: إذا نذر اعتكاف شهر  )  •
ً
(  فاعتكف بعضا

 ( ،
ً
 مثال

ً
صح ما فعل  ( أي: لم يأت  به ) وأخل بالباقي كأن يكون اعتكف خمسة عشر يوما



أهمل ما  أخرى  (  وقض ى   
ً
يوما عشر  خمسة  اعتكاف  يقض ي  املثال:  يتم  وبحسب  حتى 

( بالتتابع أستأنف( أي: في نذره ) ولو تلفظ فيه)  كما هو مقتض ى نذره. اعتكاف شهر كامل

الشهر   أل املنذور  اعتكاف  جديد؛  ما  من  ثم  أن  ومن  التتابع  شرط  فيه  يتحقق  لم  به  تى 

 . يبطل ويعتكف من جديد

 ) الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين)  •
ً
( أي: لم يعلم  ولم يعلم به( كشهر رجب مثال

، أي:  (  كاملحبوس والناس ي قضاه( الشهر ) حتى خرجبدخول الشهر املنذور وحلوله ) 
ً
الحقا

 في بقية أشهر السنة
ً
 .يعتكف شهرا

أيام)  • أربعة  اعتكاف  نذر  إذا  التتابع الثالث:  فيها  لم يشترط  بيوم) ،  (  أي:  فأخل   )

 ( الرابع  اليوم  وأهمل  أيام  ثالثة   قضاهاعتكف 
ً
الحقا يفتقر) ،  (  ) لكن  يحتاج  أي:  أن  ( 

 . كما تقدم بيانه(  ليصح اإلتيان به( ويكون ثالثة أيام؛ ) يضم إليه يومين آخرين

  الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم ال أزيد)  •
ً
( بحيث يكون "عدم الزيادة على اليوم" قيدا

كما    ال ثالثة أيام فما زادإ ن االعتكاف ال يكون  أل   ؛( نذره، أي: ال يصحلم ينعقدفي نذره ) 

لم    ( أي: اليوم التالي لقدوم زيد من سفره، بحيث ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد)   عرفنا.

 في نذره، ) 
ً
ويحتسب ثاني قدوم زيد أول أيام  ،  ( نذرهصحيجعل "عدم الزيادة عليه" قيدا

 .( ويكون املجموع ثالثة أيامآخرين( يومين ) ويضيف إليهاعتكافه ) 

 .  ( أي: مستحبواجب، وندب) : ( قسمين ينقسم إلى ( أي: االعتكاف ) إنهف

 واملندوب ما تبرع به.  )  عهد ويمين،( من فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ) 

أيفاألول   ) :   ( الواجب  بالشروعاالعتكاف  بيجب  أي:  و جرد  م(  به  الشروع  االبتداء 

 .
ً
ال يجب املض ي فيه حتى يمض ي  االعتكاف املستحب ) :  ( أيوالثاني)   يصبح إتمامه واجبا

فيجب ) حينئٍذ  (  يومان،  اليوم  قالثالثاعتكاف  فيمكنه  الثالث  اليوم  قبل  أما  طع  (، 

 .  طاملا هو اعتكاف مستحب  تمامهإاعتكافه واالنصراف عن  



الرجوع)  نذره  حال  في  ) ولو شرط  عنه  واالنصراف  االعتكاف  قطع  أي:  ( إذا شاء( 

لي   أيام ويحق  ثالثة  اعتكف  أن  نذر  نذره: "هلل علي   في  قال  لو  ما شئت"    قطعهكما  متى 

ذلك)  له  االعتكاف  كان  عن  الرجوع  أي:   ) ( عنه  قضاءواالنصراف  وال  شاء،  وقت  ( أي 

الصورة هذه  في  يشترط) .  عليه  لم  )   ( ولو  ما شاء"  متى  الرجوع  "أي:  ذلك  نذره  وجب  في 

قطعه إذا  نذره  ما  يعتكف  استئناف  أن  عليه  أي: وجب   ) 
ً
 جديدا

ً
قطع    اعتكافا في حال 

 .وانصرف عنه السابق اعتكافه 

 :( فقسمان ،

 :  ( أمور، هي األول: إنما يحرم على املعتكف ستةالقسم ) 

1-  ( 
ً
 وجماعا

ً
 وتقبيال

ً
   (.النساء ملسا

 (.وشم الطيب)  -2

املني)  -3 أي: طلبواستدعاء  خروجه سواء كان بطريق محرم كاستدعائه    ( 

   . بيده، أو بطريق محلل كاستدعائه بيد زوجته

 (.والبيع )  -4

   (.والشراء)  -5

وهي:  واملماراة)  -6 واالنتصار  اآلخرين  جادلة  م (  الغلبة  ألجل  ومناقشتهم 

 .  للنفس 

مالحظة: لو احتاج املعتكف لش يء ضروري كشراء األكل والشرب والدواء يجوز له  

 ذلك. 

لبس املخيط، وال إزالة الشعر، وال أكل الصيد، وال  ( أي: املعتكف ) وال يحرم عليه) 

 عقد النكاح.  

البيع والشراء كتصفية سجالته والتخطيط  ويجوز له النظر في أمور معاشه  ( بغير 

األموال  لتجارته وعمله   التجار وأصحاب رؤوس  مع  التباحث  (  و)   ،ونحو ذلكمن قبيل 



 (  
ً
أيضا املباحيجوز  في  الجائزةالخوض  األمور  أي:  الشعرإ  : مثل  ،(  الكتب  ،  نشاد  وقراءة 

 .  ونحو ذلك ،وتأليفها

اإلفطار)   عدا 
ً
ليال عليه  يحرم   

ً
نهارا املحرمات عليه  ما ذكرناه من  األ وكل  فإنه  مر  ( 

 
ً
  الوحيد الذي يحرم نهارا

ً
 .  وال يحرم ليال

الولي )  على  يجب  الواجب  االعتكاف  انقضاء  قبل  مات  األكبر  ومن  ولده  أي:   )

   .وقضاؤه عنه( القيام به) 

 : ( ستالقسم الثاني: فيما يفسده، وفيه مسائل) 

( أي: املفطرات التي تقدم ذكرها في كتاب الصيام  األولى: كل ما يفسد الصيام)  •

األول  )  اليوم  في  أفطر  فمتى  واالستمناء،  والشرب  واألكل  كالجماع  االعتكاف  يفسد 

 
ً
واجبا يكون  أن  إال  كفارة  به  يجب  لم  فتجب  والثاني   ) ( حينئٍذ،  في الكفارة  أفطر  ( وإن 

 الثالث وجب الكفارةاليوم ) 
ً
 أو مستحبا

ً
 سواء كان االعتكاف واجبا

ً
 .  ( مطلقا

 ( املعتكف ) ويجب كفارة واحدة إن جامع ) 
ً
،  ( سواء كان في شهر رمضان أم غيرهليال

 في غير رمضان، ولو كان فيه( يجب عليه كفارة واحدة ) وكذا) 
ً
جامع في  ( أي:  لو جامع نهارا

 ( رمضان  كفارتاننهار  إلفساد  لزمه  أخرى  وكفارة  رمضان  صيام  إلفساد  كفارة  (؛ 

 . االعتكاف

مالحظة: كفارة إفساد االعتكاف هي نفسها كفارة اإلفطار العمدي في شهر رمضان  

بين   التخيير  أو صيام شهرين متتابعينأأي  الثالثة: عتق رقبة،  الخصال  أو إطعام  حد   ،

. ستين 
ً
 مسكينا

( أي: يجب أن يخرج  موجب للخروج من املسجد( عن اإلسالم ) الثانية: االرتداد)  •

 . ( حينئٍذ ويبطل االعتكاف) ، املرتد من املسجد وال يصح بقاؤه فيه



 في شهر رمضان لزمه  )  •
ً
الثالثة: إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا

ش يء  كفارتان فال  املرأة  أما  نفسه،  عن  الفرض(  بحسب  ألنها مكرهة  كانت    .عليها؛  ولو 

 مطاوعة له لزمها كفارتان مثله. 

رجعية)  • املعتكفة  طلقت  إذا  من  الرابعة:  فيه  الزوج  يتمكن  رجعي  طالق  أي:   )

 يجب عليها  خرجت إلى منزلهاالرجوع لها ما دامت في العدة ) 
ً
 املطلقة رجعيا

 
(؛ باعتبار أن

 ( اعتكافها ) قضتبعد انقضاء عدتها )   ( ثم) ،  مالزمة بيتها وعدم الخروج منه 
ً
( أي:  واجبا

 ( القضاء  عليها  كانيجب  ) إن  اعتكافها  يومان(  مض ى  أو   
ً
كان  واجبا إن  اعتكافها  من   )

 
ً
 ولم يمض  عليه  وإال) ،  اعتكافها مستحبا

ً
 أو كان مستحبا

ً
( أي: إن لم يكن اعتكافها واجبا

 يومان، ففي مثل هذه الحالة  تقض ي ) 
ً
 .لها قضاء اعتكافها( أي: يستحب ندبا

 . ( عقد البيع أو الشراءأو اشترى يأثم وال يبطل( املعتكف ) الخامسة: إذا باع)  •

ثالثة)  • اعتكف  إذا  ) السادسة:  أيام  يصح(  ال  أل متفرقة  اعتكافه؛  االعتكاف  (  ن 

 ال يكون 
ً
 .ال ثالثة أيام متوالية كما تقدم بيانهإالصحيح شرعا
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