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 المؤلف في سطور
 ؿبمد علي الطباطبائي اغبسٍت داـ ظلو.ىو اؼبرجع الديٍت الكبَت كاجملاىد االسبلمي السيد  

من ىجرة 5339رمضاف اؼببارؾ 59ـ اؼبناسب لػ33/8/5491كلد يف كرببلء اؼبقدسة يف 
 النيب األعظم صلى اهلل عليو كآلو كسلم. 

كعاش برىة يف الكاظمية على مشرفيها الصبلة كالسبلـ كمدة يف بغداد كقد كانت يف 
كالستينات دراستو اغبوزكية اذ أكمل السطوح كشرع يف الدرس اػبمسينات دراستو األكاديبية 

اػبارج يف كرببلء اؼبقدسة مث يف السبعُت انتقل اىل النجف األشرؼ كاكمل اإلجتهاد على يد كبار 
اؼبراجع كمنهم السيد األماـ اػبميٍت قدس سره كالسيد اػبوئي قدس سره كالسيد عبد األعلى 

هلل الشَتازم قدس سره كالسيد ؿبمد حسن البجنوردم قدس السبزكارم قدس سره كالسيد عبدا
سره كالسيد نصر اهلل اؼبستنبط قدس سره كغَتىم مث انتقل اىل الكويت فحضر اؼبرجع األعلى 

ـ يف الكويت 5493السيد ؿبمد الشَتازم أداـ اهلل ظلو كطبع أكؿ رسالة كىي مناسك اغبج يف
ف ستُت كتابان يف الفقو كاألصوؿ كاألخبلؽ كتفسَت كالوالد اؼبعظَّم داـ ظلو  قد ألف حىت اآل

أجزاء العبادات كاؼبعامبلت كاؼبستجدة كاؼبرأة كاغبج  51القرآف كغَتىا كمن صبلتها رسالتو كىي 
كالزكاج االسبلمي كالطبلؽ كتوابعو كاألمور السياسية كرسالة الطبلئع كقبلها رسالة أصوؿ الدين 

ضغوط من اغبزب اعبائر يف العراؽ، فبا اضطرَّه إىل أف ىبرج  أداـ اهلل ظلو  قد حصل عليو  عدة
ـ مث 5481ـ مث اىل سورية سنة 5499من بيتو مهاجران إىل اهلل كرسولو فخرج إىل الكويت سنة 

ـ كاالف يدير اؼبرجعية كيراجعو اؼبقلدكف يف لندف كالوالد 1115ـ مث اىل لندف 5448اىل باكستاف 
ة االسبلـ كاؼبسلمُت كإشاعة التقول بُت اؼبؤمنُت كلو رابطة اسبلمية لرفع آمالو كآالمو كسبنياتو لنصر 

مستول الشعوب اؼبستضعفة كخصوصان اؼبسلمُت إقتصاديان كثقافيان كدينيان نرجو من اهلل تسديده 
كتأييده كنرجوا من اؼبؤمنُت التعاكف معو ػبدمة االسبلـ كاؼبسلمُت كالشد على عضده للتقدـ 

 اهلل العاملُت خَت اعبزاء كاغبمد هلل رب العاؼبُت. كاالنتصار كجزل
 الناشر: ولده السيد مهدي الطباطبائي 

 



 -3- 

 

 

 مقدمة مباركة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ٚاٌذّذ هلل سب اٌؼا١ٌّٓ ٚاٌصالج ٚاٌغالَ ػٍٝ خ١ش اٌخٍك 

أجّؼ١ٓ أػٕٟ ع١ذ اٌّشع١ٍٓ ِذّذ إِاَ اٌّرم١ٓ ػٍٟ ٚع١ذج إٌغاء 

شثاب أً٘ اٌجٕح اٌذغٓ ٚاٌذغ١ٓ ٚاٌغادج إٌجثاء فاغّح ٚع١ذٞ 

األئّح اٌّؼص١ِٛٓ ِٓ رس٠ح اٌذغ١ٓ ٚآخشُ٘ ِٙذ٠ُٙ اٌذجح اتٓ 

اٌذغٓ ػجً هللا فشجٗ اٌشش٠ف ٚجؼٍٕا ِٓ أٔصاسٖ ٚأػٛأٗ ٚاٌّزات١ِّٓ 

 ػٕٗ ٚجؼٍٕا هللا فذاُ٘ أجّؼ١ٓ. 

بيناً }إنا فتحنا لل فتحاً هلاي هللا ذؼاٌٝ: تغُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ 

ليغفر لل هللا ها تقدم هن ذنبل وها تأخر ويتن نعوته عليل ويهديل 

عٛسج اٌفرخ        صراطاً هستقيواً وينصرك هللا نصراً عزيزاً{.

44/1-3 

 

 اٌٍُٙ آ١ِٓ آ١ِٓ آ١ِٓ  
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 المصنف المبتكر
 

 -ػٍٝ ِا أػٍُ  -٘زٖ أٚي ِشج فٟ ذاس٠خ اٌرؼ١ٍك ػٍٝ ا٢ساء اٌفم١ٙح 

 ذىرة ذؼ١ٍمح جاِؼح ٌذٚسج فم١ٙح ذاِح ِغ ذٛظ١خ اٌّؼمذ ِٓ اٌؼثاساخ. 

ٚلذ اخرشخ ٌٙزا اٌٙذف سعاٌر١ٓ جاِؼر١ٓ ِٚشٙٛسذ١ٓ فٟ اٌؼاٌُ 

اإلعالِٟ ّٚ٘ا اٌؼشٚج اٌٛشمٝ ألعرار اٌفمٙاء اٌغ١ذ واظُ ا١ٌضدٞ 

ٟ ٚذذش٠ش اٌٛع١ٍح ٌإلِاَ اٌمائذ اٌغ١ذ اٌخ١ّٕٟ ٔٛس هللا اٌطثاغثائ

ظش٠ذ١ّٙا ٌٍرؼ١ٍك ػ١ٍّٙا ٚذٛظ١خ ِاذؼمذ ِٓ اٌٍفع ِغ شٟء ِٓ 

اٌرٛج١ٙاخ ٚاالعرذالي اٌّمرعة ٚإّٔا اخرشذّٙا ألّٔٙا ٠ىًّ تؼعّٙا 

تؼعاً ٌٚذلح ٚعؼح ِٕٚٙجّٙا ٚالشرٙاسّ٘ا ٚذٛفشّ٘ا ػٕذ وً ٚوالئٕا 

ْ غشدّٙا ااٌة فٟ اٌذٛصاخ اٌؼ١ٍّح ٌّذاسعرّٙا اٌفعالء فٟ اٌؼاٌُ ٚإل

ٚاٌرؼ١ٍك ٚاٌرٛظ١خ ٌّٙا فششػد ِغ االعرخاسج ِٓ هللا ذؼاٌٝ ٚاٌرٛوً 

ػ١ٍٗ ٚتاٌذّذ ٚاٌصٕاء ػ١ٍٗ ٚ اإللشاس تّٕرٗ ٚدغٓ ذٛف١مٗ ٚسجاء سظاٖ إْ 

 شاء هللا ذؼاٌٝ. 
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 تمهيد 
 

َ 1874إٕٟٔ عثك ٚأْ ورثد ذؼ١ٍمٗ ػٍٝ اٌؼشٚج اٌٛشمٝ فٟ عٕح 

َ 1847ذمش٠ثاً فٟ اٌى٠ٛد فعاػد فٟ االٔرماالخ فىرثد ا١ش٘ا فٟ عٕح 

َ 1884د١ٓ وٕد ِم١ّاً فٟ ٌثٕاْ ٚورثد ػذج ِٓ اٌرؼ١ٍماخ ٚا٢ْ فٟ عٕح 

د١س أرششخ سعاٌرٟ اٌفم١ٙح فٟ ِجّٛػح ِٓ ألطاس اٌؼاٌُ اإلعالِٟ 

غٍة إٌٝ تؼط اٌفعالء ِٓ اٌٛوالء ٚا١شُ٘ أْ ألذَ ٌُٙ ذؼ١ٍمٗ ػٍٝ 

اٌؼشٚج اٌٛشمٝ د١س أٔٙا أوثش سعاٌح ػ١ٍّح ٚألذِٙا ٚأوصش سعاٌح لذ ػٍك 

وً اٌفمٙاء ػ١ٍٙا ٚششدٙا وص١ش ُِٕٙ فأػشظد ػٓ ذؼ١ٍمٟ اٌمذ٠ّح 

الخرصاس٘ا ٌٚرثذي آسائٟ تثؼط اٌّغائً فىرثد ذؼ١ٍمرٟ ٘زٖ اٌرٟ ادرٛخ 

ػٍٝ ذؼ١ٍك ال٠خٍٛ ِٓ اعرذالي ٚذٛج١ٗ ٌثؼط اٌّغائً ٚاٌرؼ١ٍك ِٕٗ 

ك ٌٍؼشٚج ٌالعرذالي ٚاٌرّص١ً أٚ ٌٍششح ٚاٌرٛظ١خ ِٕٚٗ ِخاٌف ِٛاف

الخرالف سأ٠ٟ ػٓ سأٞ اٌؼالِح اٌفم١ٗ ا٠٢ح اٌؼظّٝ اٌغ١ذ ِذّذ واظُ 

اٌطثاغثائٟ ٔٛس هللا ظش٠ذٗ. ٚاٌخالف ٘ٛ اٌغاٌة شُ ذؼ١ٍمح ػٍٝ ذذش٠ش 

اٌٛع١ٍح ألعرارٔا األػظُ اإلِاَ اٌخ١ّٕٟ لذط عشٖ فٟ اٌّٛاسد اٌرٟ ٌُ 

 فٟ اٌؼشٚج اٌٛشمٝ.  ذزوش

 وهللا ولي التىفيق وهى الوسدد للصىاب.

٠َٛ اٌصاٌس ػشش ِٓ ِذشَ اٌذشاَ ٚ٘ٛ ِٕاعثح دفٓ اإلِاَ اٌذغ١ٓ 

ع١ذ اٌشٙذاء صٍٛاخ هللا ػ١ٍٗ ٚأً٘ ت١رٗ اٌىشاَ ٚاٌشٙذاء ِؼٗ ػٍٝ ٠ذ ٌٚذٖ 

ػٍٟ تٓ اٌذغ١ٓ ص٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ػ١ٍٗ ٚأتٕائٗ اٌّؼص١ِٛٓ اٌصالج ٚاٌغالَ 

 ِٓ ٘جشج إٌثٟ األػظُ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ.  1415ح ِٓ عٕ

 ٚ اٌذّذ هلل سب اٌؼا١ٌّٓ.

 محمد علي الطباطبائي
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 ضمان 
إٕٟٔ أظّٓ ٌّٓ غاٌغ ذؼ١ٍمرٟ ٘زٖ ٚأػرشف ٌٗ تأٔٗ لذ فُٙ اٌؼشٚج 

اٌٛشمٝ ٚوزٌه أٔٗ ذفُٙ سعاٌح ذذش٠ش اٌٛع١ٍح ٚفُٙ أ٠عاً ا١شّ٘ا ِٓ 

اٌشعائً اٌؼ١ٍّح اٌّطشٚدح ٌؼًّ ِمٍذٞ ػٍّائٕا فٟ اٌؼاٌُ ألْ وً اٌشعائً 

أعًٙ اٌؼ١ٍّح ػٍٝ ِا تٙا ِٓ اٌرؼث١ش اٌذل١ك ٚاٌصؼة فإٔٙا ألً فشٚػاً أٚ 

 أعٍٛتاً ِٓ اٌؼشٚج اٌٛشمٝ ِٚٓ ذذش٠ش اٌٛع١ٍح. 

 وّا أٟٔ اػرثش وً شخص لذ ذفُٙ ذؼ١ٍمرٟ ٘زٖ ػٍٝ اٌشعاٌر١ٓ

أٗ ٚو١ً سف١غ اٌّغرٜٛ ِٓ ٚوالء ِشاجغ اٌّغ١ٍّٓ ِٚٓ اٌّثٍِّغ١ٓ  

اإلعال١١ِٓ فٟ اٌؼاٌُ تً ال تأط تٛظؼٙا فٟ اٌثشاِج اٌذساع١ح فٟ 

اَ تؼذ غثؼٙا ِغ أص١ٍٙا ِٓ اٌؼشٚج اٌذٛصاخ اٌؼ١ٍّح ٌطالتٕا اٌىش

 ٚاٌرذش٠ش

 عقيدتي بالعروة الىثقى 
إف العركة الوثقى لفقيو عصره السيد كاظم اليزدم قدس سره كتاب رفيع اؼبستول 
صعب اؼبناؿ يصلح أف  وبل ؿبل اللمعة الدمشقية للدراسة يف اغبوزات العلمية إذ إف كل 

كثرة التفريعات بل يف األسلوب كلذا ترل كل   الرسائل العملية من بعده ىي عياؿ عليو يف
العلماء يعلقوف عليها كمل تظهر تعليقة على غَتىا إال شذكذان، كلو أساليب يف التصعيب 
الذم يدخلو يف حيز التدريس كىبرجو عن كونو ؾبرد رسالة عملية كمنها انو يشَت إىل 

ة من مسائلو كمنها أف بعض القواعد الفقهية كاألصوؿ العملية كالقياسات اؼبنطقية يف عد
سطر 55ِٓ اٌّعاستح أٔٙا فٟ  46ِصً َ اؼبسائل تطوؿ بأكثر من أربعُت سطر

كبعبارات منطقية كأصولية كبعض مسائل اؼبضاربة كىكذا خاسبة الشكوؾ يف الصبلة كىكذا 
يف أحكاـ اإلهبار كبعض البحوث اليتم ؽبا تقطيع بأكثر من سبعُت سطر فبا وبتاج إىل 

اد كذىنية رابطة كمقدمات اغبج كالسفر كاف كانت ىي أىوف أسلوبان من بقية فكر كقَّ 
الرسالة ككيف ماكاف فاف الفضبلء اعبدد يف اغبوزات البد ؽبم أف يدرسوىا بعد دراسة أم 
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رسالة عملية كربل ؿبل اللمعة الدمشقية أك على األقل دبحل شرايع اإلسبلـ كأظن أف 
ف كثَت من األبواب فيها كلكن ىذا أيضان ليس بعائق بأف اغبوزات رغبوا بذلك لوال نقصا

 تكمل من رسائل أخرل قديبة كلو من اللمعة مثبلن. 
 التعليقات والتوضيحات المباركة: 

قاؿ ظباحة آية اهلل السيد كاظم اليزدم )قده( يف أكؿ كتاب لو من العركة الوثقى كىو  
 كتاب اإلجتهاد كالتقليد: 

 )هبب على كل مكلف( اؼبكلف ىو العاقل البالغ اؼبلتفت دكف غَته. 5ـ
 )هبب( الوجوب عقلي قبل أف يكوف شرعي كالتقسيم باالستقراء التاـ. 5ـ
)باالحتياط( االحتياط اجتهادم كىو أف يعمل بأحوط األدلة كتقليدم كىو أف  1ـ

 يعمل بٍأحوط قوؿ للعلماء كأصبعو لؤلمر الواقعي. 
ف االحتياط( األمور اليت يبتلى هبا اإلنساف اؼبؤمن إما أف يعلم هبا فيعمل )قد يكو 3ـ

كإما أف يظن ظنان معتمدان فيعمل أيضان كإما أف يشك فإف كاف لو حالة قبلية من سلب أك 
إهباب استصحب تلك اغبالة كإما أف اليكوف لو حالة سابقة فإف كاف شك بالتكليف 

 كأف كاف الشك باالستحباب كالكراىة حكم باالحتياط. بالواجب أك اغبراـ حكم بالرباءة 
كإف شك باؼبكلف بو مع علمو بالتكليف من كجوب أك حرمة أك غَتنبا حكم 
باالحتياط كإف مل يبكن االحتياط اضطراران أك لكوف الشك بُت الوجوب كاغبرمة يتخَت 

 اؼبكلف. 
باف الواجب الظهر  أك غَتنبا كما إذا علم كجوب الصبلة يـو اعبمعة كلكن شك 3ـ

 أك اعبمعة فيصليهما صبعيان أك علم حبرمة أحد ىذين اإلناءين فيمتنع عنهما صبيعان. 
مث إف ىذا الشك اؼبوجب لبلحتياط إما أف يكوف يف األعياف كاإلنائُت فاالحتياط 

 كظيفة اؼبقلدين كإما أف يكوف باألدلة فهو كظيفة اجملتهدين. 
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ليل على لزـك اإلمتثاؿ التفصيلي فيجوز االمتثاؿ )جواز االحتياط( لعدـ الد 9ـ
 اإلصبايل. 

 )ؾبتهدان( يكفي مراجعة العقبلء يف ىذا االمتثاؿ ألف اؼبسألة عقبلنية ال شرعية. 1ـ
 )ال حاجة للتقليد( ؼبعلوميتها ف أكليات األدلة. 3ـ
 األمور بُت اؼبسلمُت ثبلثة  3ـ

 اب كالكراىة كاإلباحة. أحكاـ تكليفة: كىي الوجوب كاغبرمة كاالستحب
كاألحكاـ الوضعية: كالصحة كالبطبلف كاعبزئية كالشرطية كأحكاـ الوطن كالسفر 

 كمقاديرنبا كالطهارة كالنجاسة كما شابو. 
كاؼبواضيع: أم أعياف األشياء ككوف ىذا طبر كىذا ماء كىذا أصابو قباسة كىذا قد 

يها ىي مورد اإلجتهاد كالتقليد فاف  طهر كىذه جهة الكعبة كما إىل ذلك، فاألحكاـ بقسم
كانت من الضركريات يف اإلسبلـ كاليقينات كما مثل اؼبصنف فبل يلـز التقليد كإال كجبو 

 .39اإلجتهاد كصح التقليد كسيشَت اؼبصنف إىل بعض ىذا يف ـ 
)باطل( عملو باطل إذا مل يوافق الواقع كال كافق ؾبتهدان شيعيان معتمدان من األحياء 9ـ

 األموات كإال فأكثر ما عليو أنو آمث كمل يعتمد يف عملو على حجة شرعية. أك 
مث إف البطبلف إذا مل يكن جاىبلن قاصران كإال فبل تكليف كيف اؼبقصر يبكن التفصيل 

 بُت أركاف العبادات كغَتىا. 
)ىو االلتزاـ( بل ىو العمل فعبلن كااللتزاـ مقدمة لو شبيو بالوعد )معُت( تعيُت  8ـ

 تهد غَت مأخوذ يف األدلة كإمبا ىو العمل على طبق اجتهاد بعض علماء الشيعة. اجمل
)كال هبوز( بل هبوز تقليد اؼبيت ابتداء لبقاء حجية قولو استصحابان كقاعدةن كإال  4ـ

غبـر تقليد اؼبغمى عليو كالنائم أيضان ىذا فيما كاف لو فتول كؿبفوظة للمكلف كإال 
 فاؼبوضوع ساقط. 
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هبوز لو العود( باعتبار سقوط حجيتو باالنتقاؿ عنو كؼبعارضتها حبجة أخرل  )ال 51ـ
كلكن ال دليل على السقوط فيجوز العود نعم يشكل إذا أكجب كثرة الًتدد التبلعب 

 فيشًتط احتياطان كجوبيان عدمو. 
 )ال هبوز( هبوز العدكؿ مطلقان ما مل يوجب التبلعب ككلهم حجج اهلل تعاىل.  55ـ
قليد األعلم( ال يوجد شخص أعلم بكل الدكرة الفقهية تفصيبلن كال دليل )ت 51ـ

 على لزـك تقليد األعلم اإلصبايل كيف تعيُت األعلم إشكاؿ صغرل ككربل. 
 )فيختار األكرع( األكرع كاألكثر جهادان كنفعان للمسلمُت مقدـ مطلقان.  53ـ
 و كالمعٌت لو. )إذا مل يكن( ال موضوعية للتقليد فيما ال فتول في 59ـ
)يف ىذه اؼبسألة( جواز البقاء كعدمو عقبلئي فبل يلـز فيو مراجعة ؾبتهد كهبوز  51ـ

البقاء على رأم اجمليز لو مات كذلك لشموؿ قوؽبم جبواز البقاء كلبقاء حجية قولو كما 
 قلنا. 

)اعباىل اؼبقصر( اعباىل اؼبقصر ىو الذم جهل اؼبوضوع أك اغبكم كيعلم بأنو  53ـ
 صر كالتفت حُت العمل كقدر أف يرفع جهلو باؼبطالعة أك السؤاؿ كمل يسأؿ. مق

ت١ّٕا اٌّؼشٚف أْ ا١ش )اؼبلتفت( قسم اؼبصنف اؼبقصر إىل ملتفت كغَته، 

 يسمى مقصران كال يبكن تكليفو ماداـ غافبلن. اٌٍّرفد ال
عٌت للبطبلف )باطل( اؼبعلـو أف اإلجتهاد كالتقليد كاإلحتياط كلها طريق للواقع فبل م

 إذ طابق عملو الواقع. 
ٌضَٚ اٌرم١ٍذ ألْ اٌّىٍف اٌزٞ )قصد القربة( ال تتوقف على كونو غافبلن عن 

 يقلد قد يرل نفسو عاصيان بالطريق كال يبطل ذك الطريق بعصيانو بالطريق.  ٌُ
)قلده بعد ذلك ( الخصوصية ؼبن قلده بعد ذلك كإمبا اؼبناط كجود فتول لفقهاء 

 صوصان إذا كاف من اؼبتأخرين. الشيعة خ
 )أجود استنباطان( كأكثر فبارسة من غَته.  59ـ

 )كاؼبرجع يف تعيينو أىل اػبربة(  59ـ 
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أكالن يف قدرة أىل اػبربة لتعيُت األعلم من العلماء إشكاؿ كذلك الف ما يظهر ألىل 
ن الدكرة اػبربة كثَتان ما ىبالف الواقع كال يبكن أعلمية شخص يف كل باب كمسألة م

 الفقهيو على صبيع علماء األرض بل كال على حوزة كاحدة نعم األعلم إصباالن يبكن معرفتو. 
كثانيان: إف اإلنساف كإف كاف عادالن فبل يبكن أف يعتمد يف مثل ىكذا خرب كذلك ألف 
اؼبيل بسبب أك آخر موجود فكل صباعة من الفضبلء يشيعوف أعلمية شخص العتبار من 

  اإلعتبارات.
نعم للعواـ اغبق باف يقوؿ بأين مقلد كالدم مثبلن بقصد تقليده يف سَتتو كىو   -54ـ

 كاف مقلدان للعلماء فيها. 
 )عدلُت( بل يكفي عدؿ كاحد بل كاحد ثقة.  11ـ
)األحوط عدـ( بل األحوط استحبابان عدـ التقيد يف التقليد كإتباع العلماء  58ـ

وضوعية التقليد يف صحة العمل كىو رأم شاذ كاإلحتياط عند اؼبصنف كاجب كمناطو م
 إلف التقليد طريقي ال موضوعي. 

)ال هبوز( اؼبفيت إما ؾبتهد أك غَت ؾبتهد كغَت اجملتهد ال يسمى مفتيان شرعان  54ـ
 حىت يقاؿ هبوز كال هبوز بل ىو ليس بتقليد. 

 )الوجداين( أم باؼبناقشة معو. 11ـ
قطا كرجع إىل بقية العبلمات كإال تبع األرجح )معارضة( اؼبتعارضاف إف تساكيا تسا

عددان كميزة كاؼبسألة من اؼبشاكل اؼبعاصرة إذ ترل كبار الفقهاء كالذين أؼبوا دبختلف العلـو 
باإلضافة إىل سعة إجتهادىم أف ؽبم من ينكر إجتهادىم فبن يرل الناس أهنم من األتقياء 

 ناف العقبلئي. كالفضبلء الورعُت كعليو فيكفي يف ثبوتو اإلطمئ
)اليبكن( ال هبب ربصيل العلم باألعلمية كيكفي ربصيل العلم باإلجتهاد  15ـ

 كالتقول. 
)مع عدـ احتماؿ بأعلمية اآلخر( بل حىت مع اإلحتماؿ بل مع العلم أيضان )تعيُت 
 تقليده( بناءان على تقدًن التعيُت على التخيَت كاألقرب أف يف التعيُت مؤنة زائدة حباجة إىل
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دليل ىذا بغض النظر عن إحتماؿ تعيُت اآلخر كما إذا كاف قولو أحوط أك موافق ؼبن ىو 
أعلم من األعلم اؼبوجود أك أف استنباطو أقرب إىل العرؼ يف ىذه اؼبسألة أك أنو أكرع من 

 اآلخر مع أنٍت أقدـ األكرع. 
 )احتماؿ األعلمية( كىو أضعف من الظن. 

 بشيء كاؼبسألة سالبة اؼبوضوع.  )البلوغ( لعدـ إلزاـ الصيب11ـ
)كالعدالة( إلحتماؿ كذب الفاسق يف اجتهاده باؼبسألة كاحتماؿ أنو أفىت حبسب 

 أغراضو الشخصية. 
)كالعقل كاإليباف كالرجولية( لعدـ االطمئناف الجتهاد اؼبخالف أنو عن طريق أىل 

إجتهد يف حاؿ العقل البيت )ع( كاجملنوف غَت مكلف فبل يعوؿ على رأيو كقولو إال إذا 
 فيتبع رأيو كلرفض قيادة اؼبرأة يف عدة نصوص. 

كاعبواب إمكاف إتباع رأيها يف األمور اػباصة كليس يف القضاء كاليف االبتبلءات 
العامة كال األمور السياسية حىت التعترب قائدة كيعَت هبا الرجاؿ مع احتماؿ أف الركايات إمبا  

 س لقيادهتا ؽبم كىي ظاؼبة فبلحظ. كانت تتعرض لعائشة كتعيَت النا
)كاغبرية( نسب إىل صباعة لآلية الكريبة )عبد فبلوؾ اليقدر على شيء( كاألصح 

 عدـ شرطية اغبرية كاآلية التنفي حجية علمو كإمبا ؽبا موارد أخرل. 
 )اؼبتجزم( ال يوجد ؾبتهد غَت معصـو إال متجزيان كيفرؽ زيادة كنقيصة. 

وط حجيتو بعد اؼبوت كلظاىر قوؽبم )ع( فارجع إليهم إنو ىبص )كاغبياة( العتبار سق
اغبي كلكن السقوط مردكد كما قلنا كىذا الظهور خبلؼ الظاىر إذ الرجوع إىل كتب 

 الرجل كأتباعو رجوع إليو. 
 )أك العاديات( كاأللعاب كالنـو كاغبركة كالعمل كتركو. 

اإلبتبلء بالشك فلو علم  )صح عملو( صحة العمل ال تتوقف على العلم بعدـ -38
بأنو سيبتلي مثبلن كمل يتعلم الشك صح عملو لو كاف قد أدل الصبلة تامة األجزاء 

 كالشرائط. 
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)العبادات( يعٍت كالصبلة كالصياـ كاغبج كاعبهاد كاألمر باؼبعركؼ كالنهي عن  -34
قتصادية  اؼبنكر كتويل األكلياء كالتربم من أعدائهم كاالعتكاؼ كمن العبادات أمور ا

 كاػبمس كالزكاة كالكفارات. 
)أك اؼبعامبلت( كىي إما عقود كىي اؼبعاملة اليت ربتاج إىل إهباب كقبوؿ كالبيع 
كاإلهبار كاؼبضاربة كالنكاح كالشفعة كأما إيقاعات كىي اليت تصح من طرؼ كاحد كالطبلؽ 

أك شبو عبادية كالوقف كااليبلء كالظهار كاؽببة كاعبعالة كاما أحكاـ اقتصادية منها عبادية 
كالنذر كالعهد كاليمُت كالوصية كمنها غَت عبادية كاألرث كالقصاص كالصيد كالذباحة 

 كاألطعمة كاألشربة كالربا كغَتىا. 
)صائنا( من الصوف أم اغبفظ كاؼبنع فيمنع نفسو عن فعل اغبراـ )حافظان  11ـ

واه( أم رغباتو الشيطانية كالنفسية لدينو( عن اإلنباؿ كعن التعدم كاؼبخالفة لو )ـبالفان ؽب
اؼبخالفة للشرع )فللعواـ أف يقلدكه( فاؼبكلف ـبَت بُت أف يقلد أك وبتاط أك هبتهد كال 

 يتعُت عليو التقليد كاؼبهم ىو العمل بالواقع الشرعي كال قاؿ للعواـ كمل يقل فعلى العواـ. 
 )بشهادة عدلُت( بل بشخص ثقة كاحد أيضان. 13

 . 51اه يف ـ)أعلم( رددن
 )من الزنا( لقوؽبم )ع( ابن الزنا اليفلح فهو متهم حىت لو أظهر اإليباف. 

)على الدنيا( بقصد عدـ الورع أك عدـ األكرعية كقد قدمناه مطلقان على اآلخر 
 كاألحاديث تؤكد ذلك. 

)ملكة( بفتحتُت دبعٌت القوة النفسية اغباصلة من كثرة اؼبمارسة بالعلم كالعمل  13ـ
 كىل أف تقيد باؼبمارسة العملية. كاأل

)العدكؿ( الهبب العدكؿ ماداـ اجملتهد عند عملية اإلستنباط كاف جامعان  19ـ
لشركط التقليد كاإلجتهاد فسقوط اغبجية بتغَت البدف إىل فسق أك جنوف أك كفر أك موت 

 كغَت ذلك غَت ثابت نعم اذا فسق كظلم فبل يظهر اؼبيل لو كتقليده. 
 ر( إف كاف قاصران فقد عفوناه من اإلعادة، كاؼبقصر هبب عليو اإلعادة. )القاص 11ـ
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 إف خالف يف األركاف كيف اؼبسألة حبث كتفصيل. 
من اؼبنع من ا لعود  51)على تقليد األكؿ( ىذا ـبالف ؼبا سبق منو يف ـ 13ـ

 كاؼبعتمد لدينا اعبواز. 
كلو قلنا باعبواز فبل هبب  )العلم بأجزاء( الوجوب بناء على حرمة قطع العبادة 19ـ

العلم دبا يبتلي بو كإمبا إذا ابتلي قطع كتعلم كىو احملتمل كإف كاف األحوط التعلم كمعلـو أنو 
 ليس للعلم موضوعية شرعية كإمبا كجوبو طريقي. 

 )هبب تعلم( كما قلنا يف اؼبسألة قبلها.  18ـ
ألجل أف ال يفعل اؼبكلف )يف اؼبستحبات( إمبا هبب التقليد يف غَت اللزكميات  14ـ

شيئان كينسبتو للشرع كىو ليس من الشرع كاما لو عمل العمل احتياطان كبدكف أف يؤكد 
نسبتو للشرع أك أنو عمل بأدلة التسامح كقد اعتمد ركايات كلو ضعيفة صح العمل بدكف 

 تقليد كلو بنسبتو للشرع فبلحظ جيدان. 
عيفان صح أف يقصد الرجحاف الشرعي )كبرجاء الثواب( إذا كاف فيو نص كلو ض 31ـ

 كيأيت دكر الرجاء فيما إذا فقد الدليل الشرعي حىت الضعيف. 
)إذا تبدؿ( هبوز البقاء إذا كاف الرأم األكؿ معتمدان عبماعة من علماء الشيعة  35ـ

 نعم إذا أصر على تقليده بعد العدكؿ عدؿ مثلو. 
ُت االحتياط كبُت البقاء على الرأم )اإلحتياط( ال هبب اإلحتياط كإمبا يتخَت ب 31ـ

 األكؿ كما قلنا يف اؼبسألة قبلها كبُت العدكؿ جملتهد آخر. 
)كهبوز التبعيض( هبوز التبعيض مطلقان إذا مل يكن يتناقض عملو كما إذا قلد  33ـ

شخصان يف إسباـ الصبلة كآخر يف اإلفطار من الصـو فإنو يناقض اغبديث الشريف )إذا 
 ذا قصرت أفطرت( فبل هبوز. أفطرت قصرت كإ

 )بل األحوط( الظاىر يعٍت كجوبو كلكن قد مر عدـ تعيينو. 
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)فاألحوط العدكؿ( يعٍت يف مسألة العدكؿ المطلقان فلو أفىت األعلم من ىذا  39ـ
بعدـ جواز العدكؿ أيضان حـر العدكؿ إىل الثاين أيضان كقولنا جواز العدكؿ حىت إىل من 

 الهبيز العدكؿ بشرط عدـ التناقض كالتبلعب كما مر. 
تعيُت األعلم كشككنا يف  )متساكيُت( حىت لو كانا غَت متساكيُت إذ قلنا بعدـ 31ـ

 األعلمية صغرل ككربل. 
)على كجو التقييد( كحىت لوكاف على كجو التقييد بفبلف فبل يضر صحة العمل إذ 
اػبطأ يف الطريق ال يضر بصحة ذم الطريق كقد اتفق الفقهاء على أف التقليد طريق كليس 

 لو موضوعية شرعية. 
اؼبسلمُت كصبيع شؤكف اغبياة )شخص موثوؽ( كما قامت على ذلك أسواؽ  33ـ

 فبل إشكاؿ. 
كقلنا بأف  54)من ليس لو أىلية( أم غَت ؾبتهد كقد حبث ىذه اؼبسألة يف  39ـ

 أتباعو يسمى تقليدان ؾبازان ألف التقليد إمبا يصدؽ يف العمل بفتول ؾبتهد. 
 )العدكؿ( ليس عدكؿ كإمبا ىو تقليد من جديد. 

الف احتياط عدـ العدكؿ ألف ؿبذكر تغيَت )األحوط العدكؿ( ىذا اإلحتياط ىب
الفتول كالتقلب من عمل إىل ـبالف للعمل ليس أقل من ؿبذكر اتباع غَت األعلم فبلحظ 

 جيدان. 
)صار بعد ذلك( ؿبذكر العدكؿ ىنا أشد من اعبملة قبلو كذلك ألنو حُت قلد األكؿ 

 َت فيو ما فيو. كاف اعلم فهو حجة باتفاؽ العلماء فسقوط ىذه اغبجية بظهور الغ
 . )التعيُت( ال دليل عليو. فهو األحوط: استحبابان. 38
)إىل أف تتبُت اغباؿ( حىت لو تبُت أنو عدؿ عن الفتول أك سقط عن حق التقليد  34

هبوز البقاء على تلك الفتول ما داـ قائل من مراجع الشيعة بل األكىل عدـ العدكؿ عن 
 العمل هبا نعم مع الفسق كالظلم اليصرح بتقليده. الفتول إلحتماؿ استقرار اغبجية حنب 

 )ببلتقليد( إذا كاف عملو مطابق لعلماء الشيعة صح كال حاجة لتعيُت اؼبرجع.  91ـ
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)جواز اإلكتفاء( إذا كاف عملو موافق للواقع أك لبعض علماء الشيعة اكتفى بو  91ـ
ركاية أك علم دبخالفتو  كإف علم بأنو ـبالف للواقع كما إذا انكشف لو من خبلؿ آية أك

 للعلماء فإف كاف من األركاف كجب إعادتو كإال فبل هبب كإف كاف أحوط استحبابان. 
 )بٌت على الصحة( على القاعدة يف كل ماٍض مشكوؾ.  95ـ
)مث شك يف أنو جامع( أما بالشك اغبادث فيستصحب كونو جامعان كىو أنو حُت  91ـ

 لشركط فيستصحب كماؿ كصحة تقليده. قلده كاف جامعان مث شك بذىاب بعض ا
كأما بالشك السارم كما إذا قلده غافبلن عن شرطية صبع الشركط أك كاف عاؼبان جبمعو 

 للشركط مث شك بصحة اطمئنانو بتماـ شركطو فهنا هبب عليو الفحص إف أراد تقليده. 
 )من ليس أىبلن للفتول( عٌت غَت ؾبتهد كما شابو.  93ـ

كيف اغبديث )من أفىت بغَت علم أكبو اهلل على منخريو يف النار( )كالقاضي على شفَت 
 جهنم فإما أف ينجو كإما أف يرتطم فيها( 

)كاؼباؿ...حراـ( اؼباؿ ليس حبراـ إف كاف حقان لؤلخذ كإمبا عملية األخذ كانت حرامان 
 كحرمة الطريق الربـر النتيجة. 

 م كظيفة رتبة منها. )العدالة( ؽبا مراتب لكل ذ 99ـ
 )كتثبت( تثبت بشخص كاحد ثقة وبصل اطمئناف من قولو. 

)هبوز لو البناء على الصحة( إذا كاف شكو حادثان فيستصحب الصحة كإف   91ـ
 كاف شكان ساريان فاألكىل الفحص ما أمكن. 

)يقلد األعلم( اإلشكاؿ فيو صغرل ككربل كاؼبسألة بنظر العقبلء كليست  93ـ
 هاء. خاصة للفق

)أحدنبا أعلم يف...( اليبكن معرفة أعلميو شخص يف كذا من أبواب الفقو  99ـ
 كليس أعلم يف كذا بالتفصيل نعم يبكن الظن باألعلمية إصباالن. 

 )تبعيض التقليد( جائز إختياران. 
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)هبب عليو اإلعبلـ( إذا كاف النقل ال يوافق فتول الشيعة أك أراد اؼبستفيت فتول  98
 اؼبفيت فعلى الناقل أف يصلح ما أخطأ فيو.  خبصوص ذلك

 )أف يبٍت( يعٍت أف يعمل على أحد اإلحتمالُت.  94ـ
)بقصد أف يسأؿ( مل يؤخذ يف الصحة قصد أف يسأؿ كلكن ىذا القصد إلذىاب 

 شكو كهبوز حينئذ قطع الصبلة إلعادهتا. 
)أف وبتاط( إذا احتمل عدـ اإلىتداء إىل آخر الوقت كإال جاز أف يبٍت على  11ـ

 أحد الوجوه حىت وبصل على العلم قبل آخر الوقت. 
ذٙذ ٚذٕرٟٙ )ينعزؿ( إذا كاف األذف مقيدان بعهد ذلك اؼبج 15

يقيد بذلك فإجازة أك توكيل اجملتهد توكيل شرعي  تأرٙاء د١اذٗ ٚإْ ٌُ
اة كأحواؿ سارم اؼبفعوؿ كس لفتول ال تتعلق حبي لفتاكل فإف اغبجة يف ا ائر ا

يعلم أف إجازة  القذة كل لقذة ب اؼبفيت كإال سقطت بنومو كإغمائو طابق ا
توثيق كليست   ل بياف األىلية كا لدين يف شيء إمبا ىي ل لة مراجع ا كككا

 كالوكالة يف األعراض كاألمواؿ. 
ؿ اغبي بذلك فإنو استند إىل )كمن عمل من غَت تقليد( بل اليلـز أف يسأ 11ـ

 حجة يف حُت التقليد فيستصحب اغبجية لعدـ إرتباط اغبجية بأحواؿ اؼبفيت كما قلنا. 
)ال هبب عليو إعادة( اإلنكشاؼ األخَت ىبطأ السابق إف كاف من قبيل إجتهاد  13ـ

األكؿ خالف إجتهاد فبل دليل على بطبلف حجية اإلجتهاد األكؿ كإف إلتـز اؼبقلد بالثاين ف
 صحيح يف حينو كمن اآلف يتبع من إختاره. 

كإف كاف اإلنكشاؼ علمي قطعي على خطأ األكؿ فبالنسبة لغَت األركاف الهبب 
إعادهتا ألهنا شركط كأجزاء علمية كبالنسبة لؤلركاف كاؼبخالفة فيها فيمكن القوؿ بوجوب 

ع كجوه أخرل تسامح اإلعادة كما ىو النص كلكن يدفع بأدلة العسر كاغبرج كبالتنظَت م
الشرع فيها بالشك بعد انتهاء العمل مثل البناء على صحة الصبلة مع البناء على عدـ 
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الوضوء أك شكت التذكية يبٍت على عدـ النجاسة مع عدـ التذكية كىذا. كاألحوط 
 استحباب اإلعادة. 

 )ؿبكومة بالصحة( لقاعدة الفراغ كالتجاكز.
 عدة ماثبت داـ. )فبل وبكم بعد ذلك بطهارتو( لقا

)تقليد اؼبوكل( باعتباره مالك ذلك العمل كلكن األقرب زبيَت الوكيل بالعمل  19ـ
دبورد الوكالة بأم تقليد شاء كذلك ألف اؼبوكل قد ترؾ العمل بنظره إال أف يشًتط عليو 

 فيتعُت. 
)بالبطبلف ال يصح البيع بالنسبة إىل البائع أيضان( بل يصح للطرفُت إال أف  11ـ

وبصل العلم للبائع مثبلن بالبطبلف كإال فاغبجة تدحض اغبجة إال أف يصر الطرؼ اؼببطل 
 حبجة مقلده فالبطبلف من جهتو كالصحة لآلخر. 

 )بيد اؼبدعي( بل اغبق ؽبما كاإلختيار بأيديهما كإف تعاسرا فالقرعة.  13ـ
رار النزاع )ال هبوز نقضو( قبل البت باغبكم هبوز كبعد البت كالهبوز الستم 19ـ

 حينئذ كألنو استخفاؼ دبن حكمو حجة. 
)كإف كاف أحوط( إستحبابان إلحتماؿ سقوط حجية الرأم األكؿ كهباب بأف  18ـ

السقوط إمبا ىو حبق اجملتهد نفسو كليس الناقل فقد نقل ما ىو حجة حُت النقل فالتبدؿ 
 ال يؤاخذ بو. 

ل بأدلة الًتجيح فإف تساكيا )تساقطا( بل يعمل على أكثقهما أكافقههما كيعم 14ـ
 من كل جهة أمكن القوؿ بالتساقط. 

 )قدـ السماع( ألف عدـ الواسطة أشد كثوقان من ذم الواسطة. 
 )قدـ ما يف الرسالة( ألهنا ال تغلط كالتنسى. 

)األعلم حاضران( الحجة لقيد األعلمية بل اإلشكاؿ فيها صغرل ككربل كما  31ـ
 كجوابو حجة شرعية. مر فاؼبناط حضور من ىو ثقة 

 )بقوؿ اؼبشهور( هبوز إبتداءان كإختياران بل ىو أكىل من قوؿ كاحد. 
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)فعليو اإلعادة( ليس عليو ألف ما التـز بو كعمل حجة أيضان اال إذا تبُت عدـ اغبجية 
 كعدـ قوؿ اجملتهد عادؿ آخر. 

 حجة يف ذمتو.  )األظهر الثاين( بل لو متابعة األكؿ بل لعلو األكىل ألهنا أقدـ  35ـ
 8)كاإللتزاـ( بل اإللتزاـ مقدمة كالوعد كاؼبناط ىو العمل كقد مر التعليق يف ـ 31ـ

)هبوز لو البقاء( إذا مل يعمل أصبلن قبل موتو بالعمل على فتواه تقليد جديد كىو جائز يف 
 نظرم. 

 )بعد العمل كالعلم( بعد العمل األكىل البقاء فيما عمل. 
َته( التخيَت مستمر من قبل أف يقلد إىل أف قلد سواء يف )الرجوع إىل غ 33ـ

 اإلحتياطات كغَتىا. 
)األعلم فاألعلم( قد رددناه صغرل ككربل كقد رأينا صباعة من اؼبراجع الذين أغبو 
على الرجوع لؤلعلم يف اإلحتياطات أرجعو مقلديهم ألبنائهم الذين ىم ليسوا أعلم يف 

 ذلك اغبُت قطعان.
ز .... إىل الغَت( بل هبوز أيضان لعدـ تعيُت اغبجية هبذا اؼبفيت. كسبب )كال هبو  39ـ

 منع اؼبصنف ىو التبعيض ببل ضركرة كقد أجزناه أيضان.
)تساكم( اليستطيع أف وبرز التساكم إال أف يكوف أعلم منهما كوباسبهما  31ـ

 على كل مسألة مسألة. 
 قض. )حىت يف أحكاـ العمل الواحد( بشرط عدـ حصوؿ التنا

فبل هبوز أف يقلد بالصبلة القائل بالتماـ كبالصـو القائل بالقصر ألنو يناقض قوؿ 
 اإلماـ )ع(: )إذا قصرت أفطرت كإذا أفطرت قصرت( 

)على العامي ( ىذا يف االحتياط التقليدم كما قد يصعب اإلحتياط  33ـ
  اإلجتهادم بُت األدلة على مراىق اإلجتهاد )احتياط الًتؾ استحبابان(

 بل حىت يف الوجويب إذا تعارض بإحتياط كجويب كجب العمل باألرجح منهما إذا عرفو. 
 كما إذا تعارض كجوب جلسة االسًتاحة مع إحتياط تركو إلحتماؿ التقية. 
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 )كاألحوط اعبمع( يف اؼبوارد اليت يبكن اعبمع كاؼبثاؿ الذم ذكره اؼبصنف 
)أك يلـز تركو( معطوؼ على يلـز يف التثليث يعٍت أف اإلحتياط قد يلـز فوات شرط  
كوقوع بعض الصبلة خارج الوقت الذم سببو تثليث تسبيحات الصبلة كقد يلـز اإلحتياط 
بو ترؾ اإلحتياط كضرب لو مثاؿ التيمم باعبص فاف ترؾ التيمم بو يلـز ترؾ التيمم كذلك 

 تيمم بو كعدـ العمل باإلحتياط بًتؾ التيمم باعبص. لفقداف الًتاب فعليو بال
 )أك العاديات( كاأللعاب كالنـو كاغبركة كالعمل كتركو.  

)الفرعية العملية( إذا مل تكن معلومة للمكلف دكف ما كانت من ضركريات  39ـ
 الدين فإف التقليد فيها ربصيل حاصل. 

رة عملية جوارحية نعم مامل يكن )يف أصوؿ الدين( ألف التقليد فيها اليتوقف عليو شب
من الضركريات أمكن التقليد لتحصيل اإلعتقاد إذا مل يكن يتوصل إليو بنفسو ككيفيات 

 مراحل القرب كاآلخرة ككجواز تسمية اهلل كعدمو. 
)ال يف اؼببادئ( ال أف التقليد فيها حراـ كإمبا ليست ىي مورد لتقليد اؼبكلف يف 

 أحكامو. 
 ده( ىذا عجيب إذ ما عبلقة إخباره بأنو طبر أكالن باغبرمة كاعبواز. )ال هبوز لو تقلي

 نعم ال أثر شرعي ػبربة كإمبا ىو خرب موضوعي. 
 )اؼبستنبطة العريف( كالوطن كاليـو كالشبهة احملصورة كعدمها. 

 )أك اللغوية( كلفظ اؼبشًتؾ كاغبقيقة كاجملاز كالكلي كألفاظ العمـو كاػبصوص. 
ألعلمية( يف اؼبمارسات العملية اليشًتطوف األعلمية مع أف العمل إمبا )اليعترب ا 38ـ

 صح بواسطة الفتول فالعامل يعمل بالفتول أكثر من ؾبرد أنو يرل ذلك. 
)فالظاىر عدـ الوجوب( بل هبب أيضان إذا كاف وبـر مراجعة غَته إذ يصبح  34ـ

يَت يف التقليد بينو كبُت غَته سقط اآلف تقييد اؼبكلف اؼبقلد دبا منعو منو نعم لو قاؿ بالتخ
 التكليف باإلخبار. 
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)ال هبوز( الحرمة فيما أجرل من ىذه القواعد إذا كاف أىبلن ؽبا كمل يرد أف  91ـ
يعمل كل شيء بفتول مفتيو فكلما أجزنا العدكؿ كالتبعيض قبيز عمل اؼبقلد دبا يراه إف  

 كاف لو رأم. 
إلستمرار كما إذا كاف عادالن فقلده مث فسق هبوز )ال هبوز تقليده( ابتداءان دكف ا 95ـ

 البقاء على فتواه أك مث جهل اإلجتهاد كنسي كغَت ذلك. 
)اليكفي( عدـ كفاية العمل بالظن فيما إذا أمكن ربصيل العلم أك اإلطمئناف  91ـ

 الزائد على الظن كليس مطلقان. 
زكاة كغَتنبا عند  الهبب اف تكوف احملاسبة عن اغبقوؽ الشرعية يف طبس أك 91ـ

خصوص مقلد نفس صاحب اؼباؿ بل هبوز لو اف يتحاسب عند غَت ؾبتهده كغَت ككبلئو 
بل إذا عرؼ مصارفها الشرعية ال هبب مراجعة ؾبتهدان كككيل لو نعم البلـز دعم علماء 

 .  الدين يف كل ما وبتاجونو يف إدارة شؤكف اؼبسلمُت كطبلب العلـو

 

 

* * *
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 ن العروة الكتاب الثاني ه
 كإف كاف اؼبصنف )قده( ظباه فصوالن كمل يسمو كتابان 

)كتاب( دبعٌت اؼبكتوب أم اجملمع ألف الكتب بسكوف التاء دبعٌت اعبمع كخص 
 باغبركؼ إلنو هبمع اؼبعلومات كوبفظها. 

)كتاب الطهارة( يعٍت كتاب التطهَت ألف الطهارة ليست مورد فعل اؼبكلف كإمبا على 
 قدماهتا التامو اؼبوجبة ؽبا كىي التطهَت من اغبدث كاػببث. اؼبكلف ربصيل م

كالطهارة كالتطهَت معنانبا أعم من باب الفقو إذ ىو شامل لتطهَت النفس من 
 اؼبوبقات كمن فساد العقيدة كالفساد العملي. 

فإطبلقهما كإرادة التطهَت باؼباء كالًتاب من أحداث كأخباث إرادة ؾبازية كحباجة إىل 
 عناية كقرينتهما كاضحة. 

اٌّعاف عائالً ٚال ٠غّٝ ِاء  )فصل يف اؼبياه( يعٍت يف السوائل، إذ يسمى

 بعناية كما الىبفي.  إال
التعبَت )أك مضاؼ( تسمية اؼبعتصر باؼبضاؼ ؾبازم كليس حقيقي كالبلـز يف 

اغبقيقي أف يقوؿ  أف السائل إما ماء أك غَت ماء كغَت اؼباء منو اؼبعتصر من األجساـ كاؼباء 
 إما مضاؼ إليو شيء ىبرجو عن اؼبائية أك باؽ على اؼبائية فبلحظ جيدان. 

 )كاؼبطلق أقساـ( ىذا التقسيم ليس بو فارؽ شرعي. 
منهما إما كارد أك موركد كل منها لو  كإمبا التقسيم ىو أف اؼباء إما قليل أك كثَت ككل

 مادة تنبع أكال كعلى أساس ىذا التقسيم زبتلف األحكاـ كما سيأيت. 
)كال من اػببث( على اؼبشهور كبعضهم طهر بو الدـ كما أنو يبكن إزالة العُت  5ـ

 باؼبضاؼ فبل يبقى إال غسلة كاحدة باؼباء للتنقية. 
دست أركاحهم( كال أثر ؽبا يف األدلة فبل )ألف كر ( من ؿبدثات بعض فقهائنا )ق

 نلتـز بو كالتنجيس مطلقان عندنا نسيب. 
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)الينجس العايل( ما ىذا التنازؿ عن إطبلؽ تنجيس اؼبضاؼ إال العتبار التأثَت 
 العريف يف اغبكم بالتنجس بو الذم قلنا بو.      

 ( اعببلب يعٍت ماء الورد.5)
 )يصَت مضافان( بزيادة قوامو إذا صدؽ عليو.  1ـ
)اؼبضاؼ اؼبصعد مضاؼ( إذا كاف مضافان كخبر مث رجع صافيان فهو ماء كذلك  3ـ

 ألف اؼبادة اؼبضافة تكوف قد ذىبت باإلحًتاؽ. 
)يطهر بالتصعيد( إذا كاف التغَت بالنجاسة مل يزؿ فهو باؽ على قباستو ككشف  9ـ

 عل شيئان. على أف االستحالة مل تف
)فبل وبكم عليو باإلطبلؽ( يبكن أف وبكم بإطبلؽ كل سائل مشكوؾ ألف  1ـ

 اإلضافة ربتاج إىل دليل كيف أصل اػبلقة اؼباء خلق مطلقان كإف كاف ال ىبلو من إشكاؿ. 
)اليرفع اغبدث كاػببث( رفع اغبدث األحوط كجوبان عدمو كاػببث إف حصلت إزالة 

 تزاـ مائيتو كالتطهَت بو كإف كاف األحوط خبلفو. العُت مع التنقية فيمكن ال
 )كينجس( إف كاف موركدان دكف ما كاف كاردان. 

)اؼبضاؼ اؼبصعد مضاؼ( كاؼبختار  3)يطهر بالتصعيد( خبلؼ قولو يف ـ 3ـ
 التطهَت كما قلنا. 

)فخرج من اإلطبلؽ إىل اإلضافة تنجس( إف كاف اؼبضاؼ فيو عُت النجاسة  9ـ
اسة اؼباء الذم جعلو مضافان كأما إف مل يكن معو العُت كإمبا ىو متنجس أمكن القوؿ بنج

 فقط فاؼبتنجس الينجس ما يتصل بو ما مل يغَته بأكصاؼ النجس. 
 )حىت اعبارم( يعٍت الكثَت الوارد كىو أبعد األنواع اليت تتنجس.  4ـ

 )بشرط أف يكوف دببلقات( األحوط استحبابان إعافة ما تغَت باجملاكرة. 
 )كاف يغَته( إذا زاد كقوع النجس يف لونو كلو تغَت قليبلن ينجس. 

)ماعدا األكصاؼ اؼبذكورة( ال يعقل عرفان تغَت اؼباء بصفة مع عدـ تغَته باللوف  51ـ
 كال بالطعم كال بالرائحة.
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 إستدراك 
 )اعببلب( يقصد ماء الورد.  5ـ
 )يصَت مضافان ( إذا صدؽ عليو عرفان.  3ـ
خذ هبا( إذا كاف الشك بالعُت اػبارجية صحيح كأما إذا كانت الشبهة )السابقة ا 1ـ

ء درٝ ٠صذق ػ١ٍٗ االظافح فٕٙا مفهومية كالشك يف مقدار االختبلط باؼبا

 يستصحب كإمبا يرجع للعرؼ.  ال
)تنجس إف صار مضافان قبل اإلستهبلؾ( أم أف اؼبضاؼ قد أثر باؼباء قبل أف  9ـ

 افة. ينمحي عن اؼبضاؼ عنواف اإلض
)كإف حصل اإلستهبلؾ كاإلضافة دفعة( حبيث استهلك اؼباء فصار مضافان يف كقت 

 إستهبلؾ اؼبضاؼ كصار ماء 
كىذا ماال يتصور كالصحيح ىو أف كل مضاؼ حُت يلقى يف اؼباء البد أف يؤثر فيو 

بينهما فيجعلو مضافان كبلن أك بعضان. كعليو فليس اؼبناط على حالة اؽبيجاف كعملية التداخل 
كإمبا اؼبنظور ىو السكوف األخَت فإف غلبت اإلضافة فالنجاسة كإف غلبت اؼبائية فالطهارة. 
كليعلم أيضا أف اإلضافة ليست ىي تغَت اؼباء لونان أك رائحة كإمبا البد اف يزيد قوامو فيعترب 

 مضافان فالتفت بدقة 
 ػٍٝ األدٛغ( تً ٘ٛ اٌالصَ اٌظا٘ش.) 8ـ
ا١ش اٌّاء إٌٝ أصغش تشٟء أدّش بَت مشهور خاطئ إذ ت)من غَت سنخ( تع 55ـ

يعد من غَت سنخو نعم ىو أخف منو كىذا األمر طبيعي إذ اؼباء ىبفف اللوف فالتغَت من سنخ  ال
النجس فاؼبفركض أف يبثلوا لعدـ السنخية فيما إذا إخضر اؼباء بالنجس األضبر كيقولوا بعدـ 

 التنجس. 
ِا اٌؼثشج تّا ٠غرمش أخ١شاً ؼبرحلة اإلنتقالية كإف)تنجس اعبميع( ال عربة با 53ـ

فكل حوض حىت لو كاف عشرة أكرار حُت يقع فيو مضاؼ أك قبس أنو يتغَت كلو  ٚإال
 تقريبان مث يصفو شيئان فشيئان فيظهر أف النجس كاؼبتغَت يف أم من جهاتو. 
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ناب )أك يف كونو للمجاكرة( يف ىذه اغبالة من الشك األحوط كجوب اإلجت 53ـ
كذلك ألف التغَت باجملاكرة حالة شاذة الوبمل عليو كإف كاف ال دليل لنا على أف التغَت 

 موجب للحكم بالنجاسة. 
)زاؿ تغَته بنفسو( إذا كاف مقدار من اؼباء الكثَت مل يتغَت كىذا اؼبقدار غَت  58ـ

 اؼبتغَت قد أثر. 
 افيان طهر أيضان. أثره فأزاؿ التغَت من الذم تغَت حىت أصبح فعبلن كران ص 

)إذا كاف الباقي بقدر الكر( اليشًتط كوف الباقي كران إمبا البلـز أف يبقى مقدار من 
 اؼباء طاىران كصافيان كيغلب اؼبتغَت حبيث يصدؽ عليو كر طاىر. 

)فصل اؼباء اعبارم كىو النابع( مل يؤخذ النبع يف مفهـو اعبرياف كإمبا اعبارم ىو  1
ضو أعم من أف يكوف لو نبع كإف مادتو دبقدار الكر أك أكثر. )على كجو اؼباء الوارد على بع

 األرض( اليشًتط يف اعبارم اعبرياف يف األرض أك عليها. 
)كإف كاف كاقفان( يعٍت مثل اعبارم يف األحكاـ كالذم عصمو ىو اؼبادة اليت اشًتطوا 

 هبا الكرية. 
س إال بالتغَت بل حىت إذا )ينجس باؼببلقات( إذا كرد على النجاسة فبل ينج 5ـ

كردت عليو النجاسة إذا توارد اؼباء على بعضو حبيث مل يتغَت فإنو ال ينجس. )من األعلى( 
 اؼبناط ىو الدفع سواء من األعلى أك غَت األعلى. 

 )ينجس باؼببلقاة( ال دليل على انفعاؿ الوارد مطلقان.  1ـ
)دكف الكر ينجس( كل األحاديث اليت اشًتطت الكرية ـبصوصة باؼبوركد.  3ـ

 )حكم الراكد( إذا مل هبر فعبلن كلو ضعيفان حبيث ترد عليو النجاسة ال يرد عليها. 

 )كاعبارم( للصدؽ العريف.  3ـ
)جزء منها يف اؼباء( يبكن التفصيل بُت مالو كاف اعبزء الواقع ىو الطاىر منها   51ـ
الفرس الذم ىو شعر كىو طاىر فبل ينجس كبُت ما ىو جزء قبس أيضان فينجس كذيل 
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اؼباء بالتغَت كلكن إطبلؽ اغبكم بالنجس أحوط كجوبان كالتعارض احتياطاف فاحتياط الًتؾ 
 مقدـ المطلقان بل غالبان. 

)شك يف التغَت( سواء كاف شكان مصداقيان حبيث أنو يفهم معٌت التغَت كشك  53ـ 
فصل  3اء لتلك اغبالة أك مفهوميان حبيث مل يعرؼ مقدار التغَت شرعان أك عرفان بوصوؿ اؼب

 الراكد( 
)الكرية كاؼببلقات يف آف كاحد( يعٍت اف اؼباء القليل كاف يتزايد كؼبا كقع النجس  51ـ

سبت كرية اؼباء حُت التقى النجس باؼباء كىذه كامثاؽبا ؾبرد فرضية الكاقع ؽبا خصوصان على 
حيث فرضنا للكر عدة مقادير صغَتة ككبَتة كأهنا نسبية إصبالية كليست دقية بل هبل رأينا 

 الشرع اف يكلف العباد بالتدقيق ؽبذا اغبد. 
  )فصل الراكد ...ينجس بالمالقات(3

ىذا ىو اؼبشهور كعندم الينجس بالنسبة للدـ إال بالتغَت كباػبمر وبـر كالينجس. 
 بالتغَت.  كباؼبتنجسات مطلقان الينجس إال

)حىت برأس إبرة من الدـ( ال دليل على ىذا اإلطبلؽ كصحيح بن جعفر )ع( صريح 
 بأف منع الوضوء عند استبانة الدـ. 

)حفر متعددة... تنجس اعبمع( إذا كانت السواقي بُت اغبفر عريضة حبيث يعد ماءان 
يعد عرفان  حبيث ال كاحدان فاغبكم صحيح كإال فلو كاف خيط اؼباء بُت السواقي ضعيفان جدان 

ماءان كاحدان فليس يف األحاديث تعميم االنفعاؿ هبذه الصورة فلنخصص األحاديث دبا إذا 
 سقطت النجاسة أمكن تأثر اعبميع دكف ما كاف متباعدان عن بعضو. 

 )كاردان( ال دليل على إطبلؽ انفعاؿ الوارد.  5ـ
 مقادير الكر: 

 لثا اؼبدين كنصف اؼبكي. )رطل( الرطل العراقي اؼبعركؼ أنو ث 1ـ
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درىم كالدرىم ىو  541درىم، كاؼبدين  131درىم، كاؼبكي 531كقالوا  أف العراقي 
 1.11دكانق = سبع اؼبثقاؿ الشرعي = كل عشرة دراىم سبع مثاقيل شرعية أم =  3

 غراـ تقريبان.  1.1مثقاؿ صَتيف = 
نو العراقي من حيث أف راكيو )العراقي( استظهركا أف اؼبقصود دبقدار الكر هبذا الوزف أ

رطل أنو باؼبكي اف راكيو كىو ؿبمد بن  311ابن أيب عمَت رض عراقي كالذم ركل أنو 
 مسلم أنو من الطائف قرب مكة كبوجوه أخرل. 

ىذا كلكن ىذا اعبمع تربعي ال كجو لو إذان ماتصنع بالركايات الكثَتة اؼبختلفة يف 
ايات كتركت أضعافها من الصحاح كاؼبوثقات مقدار الكر كبأم كجو  أخذت هبذه الرك 

فاألقرب عندم أف الكر كثرة نسبية الحد ألكثره كإمبا ؽبا أقل نستطيع أف نعينو اصباالن.  
 (. 91.891)كباؼبساحة 

إال شبن شرب كلكنو  93=3.1×3.1×3.1ىذا ىو اؼبشهور ؼبوثق أيب بصَت أف الكر 
الثبلثة كخصوصان أف أكثر األكاين القديبة بل اشتمل على بعدين كمل يشتمل على األبعاد 

غالب اغبديثة أيضان ىو األسطواين اؼبدكر كليس اؼبكعب كعليو فلو حسبناه اسطوانيان 
 النسبة الثابتة كىي× العمق× نصف القطر × فحسابو نصف القطر 

 شربان تقريبان. كلو حسبناه بالكركم فهو     33.7= 538= 22× 7×7× 7= ٘ىزا 22 

7            4   4  2 171     16 

شربان كباألسطواين يكوف  19فاؼبكعب يكوف  3×3كيف ركاية أخرل معتربة أنو 
تقريبان بالنسبة للكيلو كاللًت إف  51.3كبالكركم كىو أكثر اغبباب القديبة =  15 59/3

 331=33لًتان كاللًت كيلو كاحد ك 931شربان = 93لًت تقريبان فالذم وبسبو 51كل شرب =
 لًتان. 

 ؾ 191لًت =  191شرب =  19ك
 ؾ 151لًت =  151شرب =  15

 = ؾ كىكذا  51لًت ك511شرب =  51ك
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شرب كلعلو الذم عرب عنو اإلماـ  51.3كأقل مقدار من مساحة الكر كما قلنا ىو 
الصادؽ )ع( دبقدار قلتُت أك دبثل حبكم ىذا كما شابو من التعبَتات كلعلو الذم عناه 

بلغت أبعاده عشر أشبار كنصف فلعلو حسبو بالكركم كما فعلنا. كأكثر ما الراكندم ما 
قيل فيو عن الفقو الرضوم أف تأخذ اغبجر فًـت بو يف كسط اؼباء فإف بلغت أمواجو جنيب 

اٌزٞ ال ٠ٕجغٗ شٟء ٌؼٍٗ ٠ؼٕٟ  الغدير فهو دكف الكر كإف مل يبلغ فهو الكر

شرب  9.1ق شرب كاحد أك شرباف ككل مًت يقارب عشرة أمتار دائرية أك مربعة كالعم ِا
 فيكوف مقارب ما حكي عن االسكايف كىو مئة شرب. 

 ذراعُت كشرب كالذراع شرباف تقريبان. × كلعلو استند إىل ركاية اؼبقنع أنو ذراعاف كشرب 
 شرب.  511=1×1×1فاجملموع = 

 شرب فبلحظ جيدان.  48 59/3كباالسطواين = 
 اين. )فباؼبن الشاىي ( أم اإلير 

غراـ  1888غ =  9.3)كىو ألف كمئتاف كشبانوف مثقاالن أم الصَتيف( كالصَتيف ىو 
 مقدار اؼبن. 

 )يصَت أربعة كستُت منان إال عشرين مثقاالن(

 غ الكر.  393991=41 -غ 393831=  39×1888 
 )حبقة االسبلمبوؿ( كتسمى االصطمبوؿ كىي مدينة يف تركيا. 

من  3.9)كىي مئتاف كشبانوف مثقاالن( صَتفيان كىو مثقاؿ كثلث من الشرعي كالشرعي 
 غ. 5188اؼبثقاؿ الصَتيف فحقة االسبلمبوؿ =

غ  393991=5188×  141.1)مئتا حقة كاثنتاف كتسعوف حقة كنصف حقو( 
 نفس النتيجة اآلنفة. 

ير الشرعية فضبلن عن )كلو بنصف مثقاؿ( ىذا التدقيق ال كجو لو كيف أكثر اؼبقاد 9ـ
 الكر كقد رأينا فيو التسامح الشديد يف تقديراتو. 
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عٗ( لذ خأٗ اٌرؼث١ش إر )مل يتساك سطوح( يظهر يل )أنو قدس اهلل نف 1ـ

يبكن أف زبتلف سطوحو إال بضاغط نعم اعبملة األخَتة صحيحة كىي إذا  اٌّاء ال
كالعكس بالعكس كاؼبناط ىو أصابت النجاسة أسفل اؼباء الراكد القليل تنجس أعبله 

 اجتماع اؼباء دبكاف كاحد حبيث يتأثر اعبميع بإصابة النجاسة. 
 )ينجس أيضان( إذا بلغ كران طهر كلو كاف التزايد متدرجان.  3ـ
)يف حكم القليل( األصل يف اؼباء عدـ التأثر إال ما ثبت القلة كغالبية النجاسة  9ـ

 ليل زإف كاف االحتياط أكىل باعافتو. عليو فهو طاىر مطهر كال ينفعل إال بد
)فبل يطهر( بل يطهر كال وبتاج اؼباء يف تطهَته إلقاء كر عليو ال دفعة كما ادعاه 

 بعض دبا مل يقع يف حياة اؼبسلمُت كال تدرهبان بل يكفي إكمالو كران دباء طاىر. 
كدان )كالوبكم بطهارة( يقصد فيما إذا كردت النجاسة على اؼباء ككاف اؼباء را 

كاليقصد مالو كرد اؼباء على النجاسة إذ أف ماء اإلبريق مطهر ؼبا يصب بو عليو إصباعان 
 بإزالة العُت كنقاء احملل. 

بل أقوؿ أكثر من ذلك كىو إمكاف إزالة العُت بإيراد اؼبتنجس على اؼباء كيبقى على 
 َت. تطهَته غسلة التنقية فقط بإيراد اؼباء على اؼبتنجس أك بوضعو دباء كث

)الكر اؼبسبوؽ بالقلة( ؼبا حكمنا بطهارة كعاصمية اؼبتمم كران سقطت كل ىذه  8ـ
 الفركع. 

)كأما القليل اؼبسبوؽ بالكرية( ؼبا قلنا بطهورية اؼباء إال ما ثبت قلتو كغالبيو النجاسة 
 عليو سقط ىذا الفرع أيضان.  

ية. كإال لعرؼ أف الوقوع  )إال إذا علم تاريخ الوقوع ( يقصد كمل يعلم تاريخ الكر  4ـ
كاف قبل الكرية أك بعدىا كعلى كل حاؿ فبل كبكم بالنجاسة حىت نعلم بقاىرية النجاسة 

 كعدـ الكثرة النسبية للماء. 
)يف صورة التعيُت( يعٍت يشك بأف كقوع النجاسة يف ىذا اؼبعُت أك يف اآلخر  55ـ

 اف فالوجو الطهارة مامل وبصل تغَت. فاؼبعُت ىو احملتمل كقوع النجاسة فيو ككيف ك
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)بطاىر أك قبس( اؼبتمم بطاىر حىت أذىب تغَته ىو طاىر كأما اؼبتمم بالنجس  59ـ
 فبل يكوف النجس مطهران كىو قوؿ شاذ. 

اؼبهم استمرار اعبرياف ككركد اؼباء بعضو )فصل: المطر.. على وجو األرض( -4
 على بعض. 

د( إمبا وبتاج إىل العصر أك التعدد إذا كاف فيو عُت )كالوبتاج إىل العصر أك التعد 5ـ
 النجاسة كأما إف مل يكن فدخوؿ اؼباء ىو منقي للمحل من النجس. 

)ال يطهر ( ىذا ينايف قولو يف أكؿ الفصل )سواء جرل من اؼبيزاب أك على كجو  3ـ
شيح غَت األرض( كالوجو كونو مطهران ما داـ جاريان يدعم بعضو بعضان. نعم إذا كاف الًت 

 متواصل كإمبا متقاطر فقط اليطهر. 
)ثقبة ينزؿ منها( ال حاجة للثقبة لنزكؿ اؼبطر مباشرة عليها فلو كقع على شيء مث  9ـ

 على اؼبتنجس أك على أرض فواصل األخرل طهر كاؼبهم جرياف بعضو مع بعض. 
 )ؾبرد اؼبركر على الشيء ال يغَت( ال فرؽ يف اؼبطهرية.  1ـ
 انقطع( اؼبتنجس الينجس إال ما غَته.  )كأما إذا 9ـ
 )يشكل طهارهِتا( اعبارم مطهر كال ينجس إال بالتغَت.  51ـ
 فصل )ماء الحمام(:  5

)بقدر الكر( اليشًتط كاعبارم أم اؼبتوارد على بعضو مطهر كإف مل يكن مادتو كرية 
بوب( طهر فلو كاف ماء متنجس يف حوض اك قدر كجرل عليو اؼباء من مزملة )حنفية، أن

 ككذا كل متنجس هبرم عليو ماء 
 )فصل: ماء البئر(  6
)اليعترب خركج ماء( يعٍت أف ماء البئر متصل بثقوب اغبائط سواء نبع من  5ـ

 الثقوب أـ ال. 
)باالتصاؿ بكر( بل باؼباء مطلقان كإف مل يكن كران حىت يغلب اؼباء على النجاسة  1ـ

 كيكوف كثَتان. 
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ألف اؼبناط يف التطهَت ىو تأثر اؼبتنجس بالطاىر كليس  )اليطهر الفوقاين( 3ـ
 العكس. 

 )فلو تغَت بعضو( اؼبناط اغبالة بعد االستقرار ال اعتبار بالتغَت يف اغبالة االنتقالية.  1ـ
)كبالعدؿ الواحد على إشكاؿ( ال إشكاؿ فيو كعلى الثقة الواحد يعمل العقبلء  3ـ

 يف كل األمور الوضعية. 
بينة( إذا كاف اػبرباف مؤقتُت فيؤخذ باؼبتأخر كإال اخذ دبا يوجب )قدمت ال 9ـ

االطمئناف اكثر إذ غالبان ما يكوف ذك اليد كسواسيان )البينتاف تساقطتا( كيقصد بالتساقط 
 الرجوع إىل اصالة الطهارة كاألقرب ىو األخذ باألكثق من بينهما كإال فالتساقط كاألصالة. 

 ( األقرب ىو األخذ باألكثق من البنتُت كليس اؼبناط  )تساقط االثنُت باالثنُت 8ـ
 كثرة األفراد. 

أخثاس اٌصمح فٟ أٞ ِٛظٛع واْ )إشكاؿ ... أيضان إشكاؿ( الإشكاؿ يف  4ـ

 يف التنازع كقوؿ ذم اليد مطلقان حجة.  إال
 )فصل : الماء المستعمل(:  7

 اىة. )لكن ال هبوز استعمالو يف رفع اغبدث( الظاىر الصحة مع الكر 
 )فبل هبوز استعمالو( هبوز أيضان لطهارتو مامل يتغَت. 

 )يف طهارتو كقباستو خبلؼ( أقربو الطهارة 
 )للعُت قبس( إذا كانت متغَتة هبا 

 )كاألحوط االجتناب( استحبابان 
 )الثاين: عدـ كصوؿ( إذا كاف جاريان الينجس كصلتو قباسة أـ مل تصلو.  1ـ

 ط. )الثالث: عدـ التعدم( اليشًت 
 )الرابع: أف الىبرج( اليشًتط. 

ػٓ ا١شٖ فاٌّاء اٌٛاسد  )ينتفي معها( الخاصية يف تطهَت االستنجاء 9ـ

 ينفعل االبالتغَت.  ِطٙش ٌُٚ
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  9)يف كجوب االحتياط( بل غسالتو كغسالة االستنجاء ككذا ـ 3ـ
 )يف اؼباء القليل( اؼبوركد فقط دكف الوارد.  51ـ
ناط يف التطهَت العصر كإمبا اؼبهم أف الباقي اف كاف نقيان )بعد العصر( ليس اؼب 55ـ

 فهو طاىر سواء حصل عصر أـ ال كأف كاف متغَت فنجس كذلك. 
)تطهر اليد تبعان( ليس للتبعية موضوعية يف التطهَت كإمبا اؼبهم إصابة اؼباء ؽبا   51ـ

 كإصابة اؼبتنجس الذم ؼبستو. 
 غسالة اؼبطهرة طاىرة  إف مل تتغَت. )بعد حصوؿ الطهارة طاىر( بل حىت ال 53ـ
)كالبوؿ( غَت البوؿ اكثر حباجة إىل تعدد كاؼبناط يف الكل غسبلت مزيلة  59ـ

 كغسلة منقية كأخف قباسة بسهولة اإلزالة ىي البوؿ ألنو ماء خفيف. 
)اليعترب فيو التعدد ( بل الغسالة غَت قبسة إال إذا كانت موركدة أك متغَتة كحينئذ 

 ىل مزيلة كمنقية. فبحاجة إ
 )فصل الماء المشكوك(:  8

)الهبرم عليو حكم اؼبطلق( احتياطان الحتماؿ ضبل كل سائل مشكوؾ على اؼباء ألنو 
 أصل كل اػبلق فبلحظ. 

)يف عشرة ( )يف ألف( ليس اؼبناط يف احملصور العدد عشرة كغَت احملصور كونو يف  5ـ
 ىبلو يف تعيينو من إشكاؿ كاؼبرجع العرؼ.  ألف، كإمبا اؼبناط عسر االجتناب كقدرتو كال

 )حكم الشبهة البدكية( بفتح الباء كسكوف الداؿ.  1ـ
د١س ٌٛ ذفىش تٙا ٌشآ٘ا كىي الشبهة اليت مل تقًتف بعلم إصبايل شامل ؽبا ب

 دليل عليها كىي كاقعة:  عشاتاً ال
 بالشبهة الوجوبية اغبكمية كالشك بوجوب كذا كعدمو.  -أ

 ة اغبكمية حبرمة كذا أـ حليتو. كالتحريبي -ب
 كالوجوبية اؼبوضوعية كالشك بوجوب اعبمعة أك الظهر.  -جػ 

 كالتحريبية اؼبوضوعية كالشك بأف ىذا طبر أـ ال.  -د
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يف اغبكمية الشك بُت األقل كاألكثر كشكو أف الصبلة ذبب فيها السورة أـ ال  -ىػ
 ـ ؼبسها بشهوة فقط. كحاؿ اإلحراـ ىل وبـر النظر إىل الزكجة أيضان أ

يف اؼبوضوعية بُت األقل كاألكثر كما لو شك أف الفقاع طبر أـ ال كأف السًت  -ك
كاجب بُت الُسرة كالركبة أـ العورتاف فقط، كقباؿ الشبهة البدكية الشبهة اؼبقركنة بالعلم 

 اإلصبايل كالعلم بنجاسة أحد اإلنائُت اؼببتلى هبما. 
باؼبضاؼ اؼبشتبو ما بُت ىذه األكاين الكثَتة )علمان(  )أف ال يعد العلم اإلصبايل(

 كذلك لعسر االحًتاز من الكل لكثرة األكاين كاشتباه اؼبقدار منها فيها. 
)فبل هبرم عليو حكم الشبهة البدكية( من االحتياط كما ىو حكمها يف الدماء 

ياط أيضان كإف كانت كاألمواؿ كالنفوس كاألمور اػبطرة يف اإلسبلـ فبل هبرم ىنا ىذا االحت
 الشبهة حاصلة فعبلن. 

 )كاألكىل اعبمع( بل األحوط كجوبان.  3ـ
)األحوط االجتناب( مامل يصدـ باحتياط آخر كما إذا مل يكن ماء غَته  3ـ

 فاألحوط التوضوء بو. 
)فالباقي ؿبكـو بالطهارة( كذلك ألنو عند كجود الطرفُت مل يكن النجس مشتبهان  8ـ
 بينهما. 

سبة إىل الباقي بدكية( كليس ىنا علم إصبايل بنجاسة ذلك الباقي إذ النجاسة )بالن
 قبل إراقة اآلخر مل تكن مشتبهة بُت ىذا اؼبوجود كذلك اآلخر فتأمل. 

 )ضم التيمم( الكجو للتيمم كلكن هبب عليو تطهَت ما أصابو اؼباء ما أمكن.  51ـ
ٍرفراً دح إر)كضوئو أك غسلو إشكاؿ( ال إشكاؿ يف الص 55ـ ُِ ا ػٍُ تأٔٗ واْ 

شك كأما لو علم بأنو كاف ال يعلم بنجاسة اإلناء مث علم فإشكاؿ أحوطو كجوب  أٚ
 إعادة الوضوء. 

ككذا لو كاف العلم بالنجاسة حاصبلن كعلم بأنو كاف حُت الوضوء غافبلن عن ىذه 
 اعبهة فهو مشكل أحوطو إعادة الوضوء كالتطهَت كجوبان. 
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 )فصل سؤر(:  9
 كافر قبس( ال دليل على أف سؤر الكافر قبس. )كال
 )فصل في النجاسات: اثنتا عشرة(  01

 بل ىي سبع فقط: البوؿ كالغائط كالدـ كاؼبٍت كاؼبيتة كالكلب كاػبنزير كل بشركطو. 
 )فاألحوط االجتناب( استحبابان.  5ـ
 )فبل هبوز( هبوز بيع النجاسات للمنفعة احملللة اؼبقصودة للمتبايعُت.  1ـ

 )الرابع اؼبيتة( عبارة عن ميت اغبيواف كاليقاؿ ؼبيت اإلنساف. 
)األنفحة( ىو اغبليب يكوف يف معدة اعبدم كاغبمل،  ىو طاىر حىت لو مات 

 اعبدم ىبلط مع اغبليب فيصنع بو نوع من اعبنب. 
ؿ ككذا يف مسكها( إشكاؿ ضعيف خصوصان يف اؼبسك فإنو طاىر )ففيها إشكا 1ـ
 كجائز. 
)الهبوز أكل غبمو دبقتضى األصل( ال أصل يقتضي اغبرمة ىنا كذلك إما مع  3ـ

العلم بقبولو التذكية كىو غالب اغبيوانات فاصالة إباحة ما يف األرض كأما مع الشك 
اخرج يف الشبهة اغبكمية ككذا يف فاطبلقات ما دؿ على قبوؿ كل حيواف للتذكية إال م

 اؼبوضوعية كما إذا شك باف ىذا اغبيواف شاة أك معز كما شابو أك انو كلب. 
)وبـر بيع اؼبيتة( ال وبـر بيع شيء من النجاسات إذا كاف لو منفعة مقصودة  54ـ

 للمتعاملُت ككذا كل  معاكلة عليو معوضة أك غَت معوضة.
تً ال ٠ٕجظ اٌصفاس أ٠عاً إرا  البياض( )الينجس معو 5)اػبامس الدـ( ـ 

 ىبتلط بو أك أمكن فصلو.  ٌُ
 )كمنجس للنب( إذا أمكن تفويره كامبحت بو النقطة طهر كما سيأيت   9ـ

 السادس كالسابع )كاف كاف األحوط االجتناب عن اؼبتولد منهما( ال يًتؾ.
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لو دين غَت دين  الثامن )كاؼبراد بالكافر ( ىم ثبلثة أقساـ من الدين لو كمن كاف
اإلسبلـ كمنهم أىل كتاب كىم يهود كنصارل كؾبوس كمنهم ليس أىل كتاب كالصابئة 

 كالدركز كاؽبندكس كغَتىم كعباد األكثاف. 
كالثالث ىم اؼبسلموف اؼببتدعوف ما ىو خبلؼ ضركرم اإلسبلـ كمنهم قتلة كأعداء 

  كؿباربوا النيب كاألئمة من بعده كاألخَت ارجسهم كأقذرىم.
 )ؿبكـو بالنجاسة( أفىت صباعة بالطهارة كال إشكاؿ حبرمتو.  9ـ
)اليطهر بالدبغ( كلكن ماس اؼبدبوغ اليتنجس مع الرطوبة النعزاؿ قباسة اعبلد  8ـ
 بالدبغ. 

 )الخامس(
 )حىت العلقة يف البيض( إذا كانت غبمان فهو ميتة.  5ـ

يض فلم يثبت قباستها بل كإف كانت دمان يسفح فهو قبس، كأما دبثل النقطة يف الب
ال قباسة إال لدـ سائل مسفوح من حيواف ذم نفس سائلة، كلوقلنا بالنجاسة فإزالتها 

 مطهر. 
 )سباـ دمو طاىر( إذا كاف سائبلن حبيث إذا ُذبح ساؿ كشخب فهو قبس.  1ـ
 )طهارة ما زبلف( على القاعدة ببل إشكاؿ.  3ـ
 ثبت يف التطهَت كاالحتياط حسن.  )اغبكم بنجاستو( عنواف التخليف كاؼ إف 9ـ

 )التفصيل( الكجو لو. 
 )ضعيفة ضعيف( بل الركاية قوية كالقوؿ قوم.  55ـ
 )فاألحوط االجتناب( استحبايب.  51ـ
)كيشكل معو الوضوء( اليشكل إذ دبركر اؼباء على النجس اليتنجس ما مل  59ـ

وّا أْ اٌذَ أ٠عاً ال ٠ٕجظ س يتغَت كما قلنا بأف اؼباء الوارد اليتنجس إال بالتغي

 بالتغَت ألنو أخف النجاسات حكمان.  إال
 )مثل اعببَتة( ال يلـز كمل يرد ىكذا تدقيق. 
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كل إنساف طاىر كإمبا منع من اؼبسجد اغبراـ لسوء )الثامن: الكافر بأقسامو( 
لى  عقيدتو كقذارتو العارضية كال حديث كال آية على ترؾ مساكرة اؼبشركُت أك الكافرين ع

كثرة االبتبلء هبم على طوؿ التاريخ بل ما أكثر اؼبلحدين الزنادقة كاؼبرتدين الذين رافقوا 
األئمة كمل قبد دليبلن على غسل اإلناء بعدىم أك ماشابو ذلك بل إف أقبس الكفار ىم 
الناصبو العداكة كقبد أف النيب كأىل بيتو الكراـ يتزكجوف منهم كزكجة الرسوؿ )ص( قاتلة 

 بيت )ع( كزكجة إماـ اغبسن كزكجة اإلماـ الباقر كزكجة اإلماـ اعبواد )ع(.أىل ال
كأما آية )اؼبشركوف قبس( فقد أجيبت بضعف الداللة دبعٌت )ذك قبس( ألهنا بفتح 

 اعبيم فهي اسم مصدر كليست اسم فاعل. 
 )كاليهود كالنصارل( األدلة صروبة على أف اؼبنع منهم إمبا ىو لشرهبم اػبمر كأكلهم

 اػبنزير فبل قباسة ذاتية ؽبم. 
 )كإف مل يكن ملتفتان( كال حديث كاحد على تنجيسو. 

 )ككلد الكافر يتبعو( كال دليل على قباستو. 
 )الغبلة( كال دليل بنجاستهم.  1ـ

اؼباء اؼبضاؼ  1ح 55)كالنواصب( لو حديث يقوؿ أنو أقبس من الكلب يف ب
دكف التقييد بالرطوبة كالنيب كأىل البيت كسائل، كآخر يقوؿ اغسل يدؾ من مصافحتو ب
َ ِٓ صٚجاذُٙ ِٓ أشذ إٌٛاصة صبيعان كأصحاهبم مبتلوف باغبياة معهم بل كقس

قبد تلك اإلشارات على ترؾ مساكرهتم كالتطهَت من لقائهم كلو كاف لباف نعم إف  ٌُٚ
 الركوف إليو من أخبث اػببائث ككبائر احملرمات. 

ألحاديث هبيز اؼبرأة التطيب بو لزكجها كهبيز الصبلة )التاسع اػبمر( كلكن من ا
 . 15قباسات الوسائل كب 38بثوب أصابو طبر كقاؿ إف الثوب ال يسكر ب

 )بل كل مسكر مائع( كال دليل على قباستو بل ىو توسع لدين تربعي. 
 )العصَت العنيب( ال دليل على قباستو نعم ىو من احملرمات.  5ـ

 )العاشر الفقاع( ىو من اػببائث كاحملرمات كلكن ال دليل على قباستو. 
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ي ػٍٝ ٔجاعرٗ ٔؼُ اٌذ١ًٌ ٠مٛي )اغبادم عشر عرؽ اعبنب من اغبراـ( كال ديل

 قباسات الوسائل كىبصص باغبراـ االصلي كالزنا.   19تصل فيو كما يف ب ال
مع ثبوت عدـ تبلـز  )قبل سبامو قبس ( كل عضو مث غسلو ال كجو لتنجيس عرقو 5ـ

األعضاء برفع اغبدث األكرب نعم بالنسبة للوضوء إنو ال يعد كضوءان إال بتماـ األعضاء كلذا 
 ذبب اؼبواالة يف الوضوء كال ذبب يف الغسل 

 فليغتسل يف اؼباء البارد( كال دليل كاحد على ىذا التدقيق كالتفصيل. 
األوىل(3...م)اغبادم عشر، الصورة يف ىذا التخصيص من حيث  )خصوصًا

حصوؿ التكليف أكالن كبالذات باعبنابة اؼبنجسة خببلؼ الثانية فاف اعبنابة أكالن غَت منجسة 
حاؿ مالقوؿ فيشكل زيادة التكليف باػببث بعد حصوؿ تكليف باػببث فقط كعلى كل 

 لدينا بالطهارة كامبا يبنع من الصبلة سواء يف الصورتُت كتزايد التكليف فبكن. 
 )عدـ قباسة عرقو( بشرط أف يبسح العرؽ اغباصل قبل التيمم لتصحيح الصبلة.  3ـ

)الثاين عشر: عرؽ اإلبل اعببللة( فيو حديث البخًتم يأمر بالغسل من إصابة عرؽ 
اإلبل ضبل على الغسل ألجل الصبلة كاغباصل أف ىذه األمور الكثَتة االبتبلء حباجة إىل 

بل يكفي حديث كاحد ؾبمل مث ما خصوصة اإلبل كؼباذا  أدلة متوافرة على النجاسة كإال ف
تذكر دكف غَتىا؟ فاألحوط إزالة فضبلت اغبيواف اعببلؿ لتصحيح الصبلة دكف اغبكم 

 بالنجاسة. 
 كالهبب الفحص.  1ـ

 )فصل طريق ثبوت النجاسة(: 00
 الواحد إشكاؿ الإشكاؿ فيو بل مطلق الثقة. 

 من التوثق. )اليعترب ... الظن( البد من شيء  3ـ
 )ككجوبو عن اؼبعُت فقط( ىذا الذم لبتاره لتوافر الشهادة عليو دكف اآلخر.  9ـ
)كعدـ اغبكم بالنجاسة( بل اغبكم بالطهارة لتصديق أحدنبا اآلخر مث إخبار  4ـ

 الثقة بارتفاع النجاسة. 
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)تساقطا( لو اختلف التاريخ أخذنا بالقوؿ األخَت كلو اتفق أك أصبل أخذنا  55ـ
 اؼبرجحات. ب

 )البينة تسقط( ال تسقط كإمبا نأخذ باؼبتأخر أك الًتجيح مث إف مل يكن فالتساقط. 
 )يف قوؿ ذم اليد( مامل يكن سواسيان كشاذ يف االحتياط.  51ـ
)ببطبلف كضوئو( كلكن لو أخرب بعد إكماؿ الصبلة ال هبب إعادة الصبلة كإف   59ـ

 كاف أحوط إال أف يكوف خربه علميان إىل كقت الصبلة. 
)الهبب الفحص( يف الشبهة اؼبوضوعية كأما يف اغبكمية فيجب  1الثاين عشر ـ

 استدراؾ الفحص مع االحتماؿ اؼبعتمد. 
إذا كاف اؼبوىل عليو طفبلن أك ؾبنونان قبل خرب اؼبوىل  لو أخرب اؼبوىل( 51فصل )ـ -55

ليده عليو كأما إذا كاف بالغان كمل يصدقو فيحصل التعارض نعم يصدؽ لو صدقو اؼبوىل عليو 
 أك جهل. 
 فصل يف كيفية ... األحوط ...جافُت( احتياط ضعيف  53

قات مث اتصل( اؼبناط )اؼببلقي جامدان( مع اعبمود كاليبوسة التنتقل النجاسة )بعد اؼببل
 ىو االتصاؿ بعُت النجس كالتأثر بو عرفا بواسطة الرطوبة كاال فبل قباسة. 

)ترتيبهما معان( بل يعمل التطهَت اؼبتفق كيزيد مازاد النجس اآلخر فلو سقط البوؿ  4ـ
 مع كلوغ الكلب يف إناء اكتفى بالثبلث احدىا بالًتاب. 

 )حكم األشد( احتياطان.  51ـ
 ل في كيفية تنجس(:)فص 03

 تنجسو باؼبتنجس إال بالتغَت.  )كاؼباء القليل( قلنا بعدـ 
 )كاؼبضاؼ مطلقان( قلنا بالتنجس ؼبقدار التأثر. 

)كؼببلقي العذرة حكم آخر( قلنا بأف البوؿ ليس بأشد من الغائط بل كل  4ـ
 التعفَت. النجاسات تطهَتىا دبرحلتُت إزالة العُت كالتنقية إال الكلب فإنو يزيده 
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)يكفي فيو غسلة( ال فرؽ بُت النجاسات يف التطهَت إال الكلب، فإف يف  51ـ
 كلوغو مسح بالًتاب. 

)اؼبتنجس منجس( الينجس إال ما غَت ما أصابو بوصف النجس كاالحتياط  55ـ
درب النجاة نعم ال يًتؾ االحتياط بالغسلة األكىل التطهَت منها خصوصان من القذارات 

 وغ الكلب كموت اعبرذ كتفسخو. الشديدة كول
)كما إذا دىن( كل ما يبلقي قبسان برطوبة يتنجس منو اغبيواف إذا زاؿ عنو  51ـ

 النجس بعد اؼببلقات. 
 )فاألحوط فيو(استحبايب.  53ـ

 )فصل: يشترط في صحة الصالة في سجدتي السهو على األحوط( استحبابي.  03
 )كجوب اإلسباـ( بناء على حرمة القطع كإال زبَت.  1ـ
)كالهبب طم اغبفر( إذا لـز من اغبفر اؽبتك كاإلىانة للمسجد كجب رفعو كإال  9ـ

 إذا توقف عليو مهمة شرعية كاحًتاـ الوقف كجب الطم. 
هبب   ال)زبريبو أصبع( ال كجو لو كذلك ألف كجوب التطهَت لظاىر البناء فقط ك 4ـ
اخل األرض أك باطن اغبائط حىت يلـز هتديبو نعم إذا كجد متربع لتحسُت كذبديد تطهَت د

 البناء فهو حسن ببل إشكاؿ. 
)ثانيهما من قوة( يعٍت عدـ الضماف كاؼبسألة فيها تفصيل بُت أف يكوف سبب  51ـ

 النجاسة بتفريط أك تعدم فهو ضامن كإال فبل. 
إىل غَت مسجد تبعو بقية األحكاـ من منع إىل )جواز تنجيسو( إذا أجيز تبديل كقفيتو  53ـ

 جواز كالقوؿ بإمكاف خركجو عن اؼبسجدية إذا اقتضت اؼبصلحة الشرعية قريب جدان. 
 )إشكاؿ( تسميتها مساجد عجيب كربرًن تنجيسها أعجب.  51ـ
)األقول عدـ كجوهبا( ال قوة فيو خصوصان ما قرب الضريح اؼبقدس فاالحتياط  11ـ

 ظاىر ذلك يف أضرحة اؼبعصومُت. ال يًتؾ بل ال
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)ال هبوز( على األحوط إذا كاف القرآف يف كتاب دكف مالو كاف يف مثل النقود  13ـ
 فيجوز مسو لو إال إذا علمنا بنجاسة يده أمرناه بتطهَتىا. 

 )لضماف نقصو( مع التعدم كالتفريط دكف ما لو مل يكن.  19ـ
 طان. )ضماف اؼبسبب( إذا كاف متعديان أك مفر  18ـ
)ال هبوز بيعو مطلقان(. ال يوجد ما وبـر بيعو مطلقان حىت اػبمر للتخليل كاػبنزير  35ـ

 لوضعو حبديقة اغبيواف فإنو جائز فكل نفع جائز هبوز التعامل ألجلو.. 
 )فبل هبب إعبلمو( إال إذا كاف فيو عليو الضرر فيجب.  31ـ

هبب تطهَته إذا كانت النجاسة ظاىرة  )بل كالطرؼ اػبارج 3فصل يشًتط ـ 53
 موجبة للهتك. )بل مطلقان على األحوط( استحبايب. 

 )أك كاف اؼبباشر كافران( الكافر ال ينجس ما يبسو إال مع العلم بنجاسة بيده.  4ـ
 )باؼبكث جنبان( إذا اضطر للمكث كمل يتهيأ لو الغسل كجب التيمم.  59ـ
 خاصان بقـو دكف آخرين.  )أك خاصان( مل يثبت صحة مسجد 58ـ
)فبا ال يوجب اؽبتك( كحىت مع اؽبتك ال هبب إذا فرض عدـ قدرة اإلزالة  54ـ
 مطلقان. 

)فبل هبب مع عدـ الضرر كاألحوط اإلعبلـ إذا سبب التأمل لو أك لوليو عند  -33
 العلم بالتنجس. 

 )ال ىبلو من قوة( إذا كاف يتسبب منو أك كاف فيو ضرر عليو.  39
 فصل: إذا صلى في النجس( يعني بالنجس. ) 04

)جهل بالنجاسة من حيث اغبكم( القاصر معذكر قطعان كغَته معذكر يف فركع 
أحكاـ النجاسة كما إذا مل يعلم أف عرؽ اعبنب من اغبراـ قبس لعدـ التفات العواـ إىل 

 ىذه الفرعيات غالبان. 
 لغسل. )فصل كانت باطلة( ىذا إذا مل تطهر دباء الوضوء كا 59

 بًتقيمنا.  8)كما تقدـ سابقان( يف أحكاـ الشبهة احملصورة كىو الفصل  9ـ
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 )متحد العنواف كمتعدده( أم يف مكاف بوؿ مثبلن كيف آخر غائط كدـ.  4ـ
 )العُت كجبت( احتياطان. 

 )رفع اػببث( إذا أمكن صبع اؼباء بعد الوضوء بو كجب لَتفع اػببث بو.  51ـ
 ثانياً  

يان( الناسي تصح صبلتو كاألفضل اإلعادة نعم إذا كاف النسياف بسبب )إذا كاف ناس
 اإلنباؿ فاحوط كجوب االعادة. 

 )ناسي اغبكم( قد قلنا باعباىل كمثلو الناسي.  5ـ
 )من باب اعبهل( بل من باب النسياف.  3ـ
 1)الصبلة فيو( بل ىو ـبَت بُت الصبلة عاريان إال اضطراران. كمثلو ـ 9ـ
)بل يصلي فيو( بل ىو ـبَت بُت الصبلة فيو أك تكرار الصبلة فيهما لعدـ الدليل  3ـ

 على تقدًن االمتثاؿ التفصيلي على االصبايل. 
 )كصوؿ الغسالة( الغسالة الواردة على النجس غَت قبسة ما مل تكن متغَتة.  4ـ
 )فصل هبب شده( احتياطا مع عدـ العسر كاغبرج. 1
عفو( بل اؼبتنجس بالدـ أكىل بالعفو منو فبا كاف بقدر الدرىم )الاشكاؿ بعدـ ال 3ـ

 )ففيو اشكاؿ( بل العفو أيضان 
 )اؼبتنجس بالدـ( ىو أكىل بالعفو من الدـ  9ـ

 )فصل اؼبطهرات: أما األكؿ( )عدـ تغَت اؼباء(  53
اليضر تغَت الغسلة اؼبزيلة كامبا يشًتط يف الغسلة اؼبنقية )عدـ خركجو عن اإلطبلؽ(  

 كاغباشية قبلها. 
 )كالوركد( لو اشًتط امبا ىو يف الغسلة اؼبنقية دكف ما قبلها. 

)فبل يضر تنجسو بالوصوؿ( اذا تنجس فبل يطهر كامبا اؼبطهر اذا بقي طاىران حىت  3ـ
انفصل ىذا يف الوارد كحىت يف اؼبوركد كللفقهاء ىنا ايدىم اهلل مساقط غَت مقبولة )كاما اذا 



 -40- 

فرؽ بُت القلة كالكثرة يف عدـ ضرر تغَت الغسلة غَت اؼبنقية كاما اؼبنقية غسل بالكثَت( ال
 فالتغَت اعبزئي اليضر كال يعترب مطهران. 

)كال وبسب غسلة( بل ىو من الغسبلت غَت اؼبنقية )فيما يعترب فيو التعدد( كل 
 النجاسات يعترب فيها التعدد كاخفها البوؿ النو ماء. 

 )فصل فيما يعفى عنو(:  05
 )تطهَت دمها( إف مل يكن يف ذلك عسر كحرج كإال فبل هبب ايضان. إستدراؾ. 

 )فاألحوط عدـ العفو( إال مع العسر فالعفو.  3ـ
 )الثاين الدـ...عدا الدماء الثبلثة( بل يعفى عن الثبلثة أيضان.

 )فاألحوط عدـ العفو( استحبايب  3ـ
 ألقل( استحبايب كاؼبقادير كلها تقريبية كال يلـز التدقيق. )فاألحوط االقتصار على ا

 )ليس كالدـ( بل ال ـبرج عن حكم األصل.  9ـ
 )االحتياط( بل األقول لزـك االجتناب. 8ـ

 الثالث )كالصغَت اؼبشكوؾ تذكيتو تصح الصبلة بو كاؼبتنجس 
)كىي أمور( يذكر اؼبصنف منها شباف عشرة )فصل في الوطهراث(:    06

 هران. مط
كاألقرب أهنا أكثر من ثبلثُت مطهران: منها بنائي كمنها اتفاقي كمنها مطهر طبيعي 

 (. 1كمنها حكمي)
االستحالة،  -9الشمس،  -3األرض،  -1اؼباء،  -5فاالتفاقي : عشر مطهرات: 

 التبعية.  -3االنتقاؿ،  -1
                                                           

( ٚاٌّطٙش اٌطث١ؼٟ ٘ٛ اٌّاء ٚاألسض ٚاٌشّظ ٚإٌاس ٚاالعرذاٌح ٚاٌغاتغ  1)

 . 12ٚ13ٚ14ٚ15ٚ16ٚ17ٚ18ٚ21ٚ21ٚ24ٚ25ٚ28ٚ31ٚاٌصآِ ٚ

ٚاٌثم١ح ِطٙشاخ دى١ّح ٚلاػذذٙا إتماء ِا ٘ٛ غا٘ش ػٍٝ داٌٗ ٚػذَ اٌرٍٛز تذاي 

أخشٜ أٚأٔٗ ٌُ ٠ؼٍُ ذغ١ش غث١ؼح اٌشٟء ٚإّٔا ٠ذىُ فٟ اٌظا٘ش تاٌطٙاسج ِصً اٌغ١ثح 

 ٚ٘ىزا. 
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 زكاؿ العُت من ظاىر كباطن اغبيواف كباطن اإلنساف.  -9
 تغَت من اؼباء الكثَت مطهر للباقي. نزح اؼب -8
 االسترباء من البوؿ باػبرطات.  -4

 غيبة اؼبسلم.  -51
 كاؼبختلف فيها كبعضها مل يذكر ىي: 

 النار كىو خبلؼ اؼبشهور.  -55
 تراب الولوغ متفقوف عليو كمل يذكركه كلعلو ألنو جزء مطهر.  -51
 . االنقبلب بناء على كوف اػبمر قبسان كمل يثبت -53
 اإلسبلـ مطهر على القوؿ بنجاسة الكافر.  -59
 أحجار االستنجاء بدؿ اؼباء كمل يذكركىا لعلها لكوهنا بدؿ عن اؼبطهر.  -51
 ذىاب ثلثي العصَت بناء على قباستها.  -53
 استرباء اغبيواف اعببّلؿ. بناء على القوؿ بنجاسة عرؽ اعببلؿ.  -59
 ر للباقي اتفاقان كمل يذكركه. خركج الدـ السائل من الذبيحة مطه -58
 تيمم اؼبيت بدؿ غسلو مطهر للنجس كاغبدث اتفاقان كمل يذكركه.  -54
غسل اؼبيت مطهر للجسم من اػببث كاغبدث كاؼبعلـو أف اؼباء مطهر  -11

 للمتنجس ال النجس إال يف اؼبيت فإف تغسيلو مطهر لو أيضان. 
اضمحبلؿ نقطة الدـ يف اغبليب أك مطلق اؼبضاؼ بالغلياف مطهر لو كىذا  -15

 يستشكلوف بو. 
 إزالة نقطة الدـ من البيضة مطهر ؽبا إف قلنا بنجاستها.  -11
التذكية مطهرة لبدف اغبيواف اؼبزىق الركح كىو ثابت كمل يذكركه كلعلو لعدـ كونو  -13

 لركح. مطهران كلكنو مبقي للطهارة مع زىوؽ ا
الغسل مطهر لعرؽ اعبنب من اغبراـ باإلضافة إىل رفع اغبدث بناء على قباسو  -19

 قبل الغسل. 
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تطهَت الدـ بالبصاؽ كما عن بعض كالسيد اؼبرتضى قده كسيأيت انو جزء  -11
 مطهر. 

 االستشهاد يف سبيل اهلل مطهر لبدف اؼبيت اإلنساين مع عدـ تغسيلو كتيممو.  13
ة يف الداخل موجب لتطهَت اؼبمسوح، كذلك مثل اؼبيل الذم مسح النجاس -19

يدخل الدبر فيصاب بالغائط كلكنو ينمسح بالشرج فيخرج غَت مصحوب بالنجاسة، كمثل 
النول اػبارج من الدبر الذم اختلط بالغائط يف األمعاء مث امبسح كخرج فيحكم عليو 

كلكنهم مل يذكركه كلعلو لبلتفاؽ  بالطهارة ككذلك اإلبرة اؼباسة للدـ داخلة زبرج نظيفة،
 على عدـ قباسة ىذه األشياء يف الداخل أصبلن فيكفي مسح ما أصابو منها يف الداخل. 

ٌماً ٌٚٛ تٛاعطح اٌش٠خ ٚاٌشّظ زكاؿ التغَت من اؼباء الكر اؼبتنجس مط -18

 غَتنبا كىو قوؿ شاذ أيضان.  أٚ
غبياة الدنيا لو مات مث رجعت بعث الركح يف اإلنساف سواء كاف جنبان أـ يف ا -14

 إليو اغبياة فإنو يطهر كما طهر حُت كلد حيان. 
نزكؿ اؼبٍت الرجل من فرج زكجتو بعد اعبماع فبا يوجب اغبكم ببقية السائل بأنو  -31

 رطوباهتا الطاىرة بناء على أف مٍت الرجل النازؿ منها قبس كىو اؼبشهور كإف أشكلنا فيو. 
 .نت. كلنرجع للتعليق على اؼب

)األكؿ( )لو يف ظاىر الشرع( كما لو حكم عليو بالطهارة بواسطة االستصحاب 
 كلعلو يف الواقع كاف قبسان. 

)الثاين( )كاؼبتنجس بالبوؿ( قلنا بأف التعدد ليس ـبصوصان بالبوؿ كإمبا لكل تطهَت 
 وبتاج إىل غسلة مزيلة كأخرل منقية. 

 األقول أكىل مزيلة كأخرل منقية. )كاألحوط التعدد يف سائر النجاسات( بل  9ـ
 ) كقوع لعاب فمو( لعلو أكىل من لطعو باغبكم فاالحتياط ال يًتؾ بالتعفَت.  1ـ
 )هبب( على األحوط.  3ـ
 )هبب( على األحوط.  8ـ
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)انفصاؿ الغسالة( اؼباء اعبارم أم الوارد على النجاسة ال يتنجس إال بالتغَت  53ـ
غباجة لبلنفصاؿ عنو كبعبارة أخرل اف الغسلة اؼبزيلة كعليو فما صب عليو يطهر بدكف ا

لعُت النجاسة البد فيها من االنفصاؿ كالغسلة األخرل اؼبنقية ال حاجة النفصاؽبا كإمبا ؾبرد 
غلبة اؼباء عليو كلذا كرد )كل شيء يراه اؼبطر فقد طهر( كاؼبطر من باب اؼبثاؿ، فكل ما 

 يراه اؼباء الطاىر فقد طهر. 
 فرة مل يلحقو( ال دليل على ىذا الشرط كالتفريق. )الكا 59ـ
 )ىو األحوط( اليًتؾ.  11ـ
 )مث عصره( إذا كانت الغسالة متغَتة.  15ـ

 )اؼبرة يف غَت البوؿ( قلنا باؼبرتُت ؼبطلق النجاسات كإمبا البوؿ أخفها. 
ة )قبسا قبل صب اؼباء( مل يظهر الفرؽ بُت كوف النجاسة حاصلة يف اإلناء قبل قباس

 ما فيو أك إصابتو بنجاسة ما فيو فإف ثبت لزـك تطهَت اإلناء بالثبلث لـز أيضان. 
)مث كضعو يف الكر( ىذا إذا تنجس بنفس البوؿ كما شابو كأما لو كاف متنجسان  19ـ

باؼباء اؼبتنجس بالبوؿ فتيبيسو بالنار كربمَته كاؼ يف تطهَته نعم ىذا اغبكم خبلؼ 
 اؼبشهور من الفقهاء. 

علو جبنان( مشكل جدان أف يطهر اغبليب جبعلو جبنان مث غسلو كذلك ألنو هبمد )هب
 كيتعقد. 
)حفَتة هبتمع الغسالة( ال حاجة إليها ألف الغسالة طاىرة إف كانت غَت متغَتة  11ـ

 كيبكن تنشيفها إف كانت متغَتة. 
عُت  )األرض رخوة( األرض الرخوة تطهَتىا أسهل من الصلبة إذا مل يكن فيها 13ـ

النجاسة كذلك بأف يصب فيها اؼباء فيغور كيبقى الظاىر بغور الغسالة إىل الباطن كال 
 حاجة اللقاء الكر كماشابو.  

 )قبسان دباء الغسالة( إذا تواردت الغسالة حبيث ذىب تغَتىا طهرت. 
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)اؼباء األضبر( إذا كاف حبد اإلضافة حكمنا بعدـ مطهريتو كإال فهو مطهر كإف  19ـ
 كاف متلونان. 

 فيما يعترب بالتطهَت.  1)كما مر سابقان( يف ـ
)بعده مرتاف( اؼبناط ىو زكاؿ العُت فيعد كاحدة، كليس بشرط كوف اإلزالة دباء  14ـ

عُت من كل ثنايا اؼبغسوؿ كبعد اإلزالة مطلق فيصح باؼبضاؼ إذا كاف خفيفان حبيث يزيل ال
 مرة منقية باؼبطلق فقط. 

 إستدراك 
)عدا الولوغ( يعٍت عدا الولوغ يف اإلناء فاف التطهَت يكوف بثبلث إحداىا  9ـ

 بالًتاب. 
)األكؿ فقط( أم كفاية اؼبسح بالًتاب إلزالة أثر الولوغ فيزاؿ الًتاب مث يكوف  1ـ

يغسل مرتُت )بل الثاين أيضان( أنو يكفي أف هبعل الًتاب اإلناء كحكم أم قباسة أخرل ف
 كاؼباء كيديره داخل اإلناء مث يريقو كينظفو بغسلتُت بعده )يكفي الرمل( ال ىبلو من اشكاؿ. 

 )كسائر الظركؼ اال اهنا البد من الثبلث حىت يف اؼباء الوارد.  9ـ
 )جعل الًتاب( مع اؼباء.  4ـ
  الوارد. )باؼباء الكثَت( ككذا يف 53ـ
 )صب اؼباء فيو( ىو ىذا الوركد كال حاجة معو للتثليث.  59ـ
)لو نفذ فيو عُت البوؿ( الفرؽ بُت نفوذ عُت النجس أك اؼبتنجس فاف اؼبناط  53ـ

 ىو ذىاب التغَت بالنجاسة يف احملل كنقاكتو باؼباء الوارد أك الكثَت فبلحظ جيدان. 
 )غَت بعيد( اذا حصلت للدىن النقاكة من أثار النجس صح التطهَت بذلك.  54

)الظرؼ ايضان قبسان( دبجرد جعل اؼباء يف الشيء اؼبظركؼ رجع حكمو حكم  11ـ
 .15الظرؼ النو فيو ككذا الكبلـ يف ـ

 )كصل إىل باطنو( اذا بقي مطلقان كمل يكن مضافان عند كصولو لعمق الطُت.  13ـ
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نو( الفلزات ذائبة كليست رطبة حىت تقبل التنجس مث إف شدة اغبرارة سبنع )كباط 35ـ
من قبوؿ النجاسة إذا كانت النار مباشرة لو فإف النار مطهرة كما قلنا يف أكؿ اؼبطهرات نعم 
إذا كانت اإلذابة بإناء كغَت مباشر للنار ككانت رطوبة يف البُت أمكن تنجس ما يذكب 

 مل بالصبلة كما قاؿ اؼبصنف. كبتطهَت الظاىر يكفي اغب
 )يصوغو الكافر( الكافر إذا كاف نظيفان فهو طاىر.  31

 )النبات( يعٍت النبات السكرم كىو مثل السكر.  33ـ
)للكافر( كال دليل كاحد بأف مصنوعات الكافر قبسة بل النصوص على العدـ  39ـ

 متوافرة. 
نجاسة فبل فائدة بتطهَت اإلناء )الغسالة كل مرة( إذا كانت الغسالة متغَتة بال 33ـ

الناقل فإنو يتنجس أيضان نعم البد من غسلو يف اؼبرة األخَتة كإذا كانت الغسالة غَت متغَتة 
 فهي طاىرة فبل حاجة لتطهَت الناقل. 

)يعد مغسوالن كاحدان( ال كجو عبعل اؼبناط يف تسميتو غسالة ىو االنفصاؿ عن  34ـ
ناط بانفصاؿ ما تتصل بو الغسالة كوهنا منفصلة عما طهرتو احملل مث عليو فبل كجو عبعل اؼب

كال دليل على ىذا التوجيو أبدان، كإمبا اؼبناط يف قباسة ما مرت عليو سواء كاف متصبلن أك 
منفصبلن ىو كوهنا متغَتة بالنجاسة فتنجس كلما مرت عليو كربتاج إىل مرات أخرل مطهرة 

 ا اتصل هبا متصبلن أك منفصبلن. أك غَت متغَتة فهي اؼبنقية كال تنجس م
)بصب اؼباء( الحاجة للماء فاف اشتعاؿ النار فيو كاؼ يف تطهَته اذا مل يكن  31ـ

 يف األرض عُت النجاسة يبكن تطهَتىا إال إذا كاف فيو عُت النجاسة فتزاؿ باؼباء. 
ا )تطهر باؼباء  القليل( دبركر اؼبشاة اذا نقل لكنها بذلك صفة النجاسة كىذ 33ـ

 خبلؼ اؼبشهور كال ىبلو من تأمل. 
)بنجاستو اشكاؿ( الدـ الذم يف الفم كالذم يظهر عند فتح الفم اليعترب من  91ـ

 الداخل فإذا غَت اللعاب فانو ينجسو. 
 )تطهر بالتبع( ال كجو للتبعية امبا تطهر بالزكاؿ كالتنقية كما طهر ؾباكرىا.  95ـ
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كاـ تطهَت اإلناء انو تنجس مع اؼبظركؼ أك )قبسان قبل االستعماؿ( ال فارؽ يف أح
 قبلو 

)الثاين األرض(: )ماء االستنجاء( لعلو من سهو القلم كملـز التمثيل بأحجار 
 االستنجاء. 

)اؼبطلي بالقَت( ال إشكاؿ يف أف القَت من األرض فيصح التيمم بو كالسجود عليو 
 كفيو ركاية. 

 )من اشكاؿ( ضعيف فيصح التطهَت باألرض لكل ما تنجس باؼبشي عليها. 
 )اشكاؿ إال إذا تعارؼ( التعارؼ كعدمو غَت مأخوذ يف التطهَت. 

 )اشكاؿ( ضعيف كعليو فلو غاص يف الًتاب طهر ما بُت األصابع.  1ـ
)شك يف جفافها( األقرب أف األرض مطهرة إال ما ثبت كعلم عدـ سبامية  9ـ
 . شركطها

الثالث الشمس )اعببلببة( نوع من الزكارؽ النهرية كالقفة( مثل الطشت عميقة القعر 
 تركب يف النهر. 

 )رطوبة مسرية( بل يكفي مطلق الرطوبة. 
)الرابع ...الوبكم بالطهارة( سواء كانت الشبهة مفهومية أك موضوعية على 

 األحوط. 
 ىابو باغبرارة الشديدة. )السادس... أك باؽبواء( اليكفي كامبا البد من ذ 
)فيكوف منجسان لو( انك َحَكمَت بتطهَت العصَت النجس ذاتان بذىاب ثلثيو  3ـ

   فكيف مل تطهر اؼبتنجس بالعصَت عرضان؟
 )الثالث من اؼبطهرات: الشمس(: 

)كالتطهر من اؼبنقوالت( بعض األدلة تدؿ على تطهَت كل شيء من اؼبنقوؿ كغَت 
 يف اؼبنقوالت استعماؿ اؼباء.  اؼبنقوؿ كإف كاف األحوط

 )الكارم( الدراجة اؽبوائية أك حىت البخارية. 
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)كالغيم ككبوه( إف كاف خفيفان أك متقطعان حبيث مل يبنع القسط األكرب من حرارة 
 الشمس فبل بأس. 

)دبعونة الريح( المانع من اغبكم بالتطهَت مع معونة الريح لشعاع الشمس إذا كاف 
 كاف اعبزء األخَت من التجفيف للشمس. الغالب للشمس أك  

 )اشكاؿ( اؼبهم ىو كصوؿ شعاع الشمس للمحل فبل مانع كونو بواسطة اؼبرآة. 
)مشكل( اؼبناط باؼبنقوؿ ىو ما أمكن نقلو إليصالو إىل اؼباء أك نقل جزئو  3ـ

 اؼبتنجس لتطهَته أك فصلو عن الطاىر ككبلنبا فبكن يف اغببوب فهي منقوؿ. 
( كل ىذه الشكوؾ صحيحة لكنها تنتفي عند أم قرينة عارضة ألف )إذا شك 3ـ

 الظاىر يقـو على األصل. 
 )يبٍت على عدمو( يعٍت يبٍت على الطهارة. 

)على اشكاؿ( كىو أف استصحاب عدـ اؼبانع للشمس عن اإلشراؽ يثبت تأثَتىا 
كاؿ يف إزالة النجاسة كىو ليس حبكم شرعي كاعبواب أف ىذا االشكاؿ ضعيف إذ ز 

النجاسة اؼببلـز جملموعة أحكاـ شرعية حبكم استصحاب نفس اغبكم الشرعي كال مانع 
 منو. 

)على أحد طرفيو( أم أف الشمس إذا أشرقت على الطرؼ العلوم من اغبصَت  9ـ
 كبواسطتو يبس السفلي طهر أيضان. 

 ىَت للشمس. إذاكانتامتقاربتنيتطهريتبعهاإذينسبعرفاًالتط‘)فبل تطهر بتبعيتو( 
 )الىبلو من اشكاؿ( إذا مل يكن ظبيكان جدان كعشرين سنتيم فنحكم بالتطهَت. 

)الرابع: االستحالة( ىي لغة ؽبا مراحل عديدة فإف تغَت الذات كالنجس وبًتؽ 
فيكوف رمادان استحالة كاالنقبلب كىو تغَت الصفات ىو استحالة كاالنتقاؿ كذلك 

منو تغَت فكر اإلنساف من عامل إىل جاىل كبالعكس كاضمحبلؿ الشيء كذكبانو كذلك ك 
 استحالة نسبية كىكذا كلكن يف الشرع خصصوا تسميتها بتغَت حقيقة الشيء. 
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)فحمان تأمل( ال تأمل يف مطهريتو العتقادنا مطهرية النار كما يف النصوص، نعم ال 
 يسمى عند الفقهاء استحالة ألف حقيقتو باقية. 

 نا بطهارة اػبمر كلكنو وبل باالنقبلب. )اػبامس: االنقبلب( قل
 )أك بعبلج( حىت بوضع بعض الكيميائيات فيو كاؼبهم أف ينقلب خبلن. 

فٟ االعرٙالن أٚ فٟ )خبار البوؿ( األصح أف تكتب ىذه اؼبسألة  3ـ

 اآلتية كسنناقشو فيها أيضان.  9االنقبلب كما يقوؿ ىو يف ـ االعرذاٌح ال
)كاستهلكت( إذا عنيت باالستهبلؾ االنقبلب فبل ريب يف حليتها كطهارهتا  9ـ

لعدـ الفارؽ بُت انقبلب اعبزء كالكل. )دبجرد الوقوع( ال دليل على لزـك فورية انقبلب 
 نقطة اػبمر خبلن كإمبا اؼبهم االنقبلب كلو بعد حُت. 

)صار البوؿ خباران( كىذا أيضان ليس من االستحالة إذ مل تتبدؿ طبيعة اؼبادة كإمبا  9ـ
تفرقت أجزاؤىا كثَتان حىت أصبحت لطيفة كاؽبواء كلو تبدلت حقيقتها ؼبا أمكن عودىا بوالن 
كضعان إال باستحالة أخرل فيقع بيننا التساؤؿ ىل كل بوؿ قبس حىت اؼبستحيل من طاىر 

 كحبلؿ؟ 
 بعض األعياف( كالعرؽ أيضان ليس مستحيبلن بل نفس اؼبتعرؽ. )عرؽ 

)فمن جهة أنو مسكر( كبل ليس قباسة ىذا العرؽ من جهة إسكاره بل ىو قبس 
 السابقيتو على القوؿ بو كحراـ حىت لو ذىب إسكاره كما صرح ىو يف بعض ما تقدـ. 

وبـر كذىاب الثلثُت )السادس ذىاب الثلثُت( قلنا بعدـ قباسة العصَت بالغلياف نعم 
 ؿبلل لو. 

)إما بالوزف( الظاىر أف التقدير دبقدار الرطوبة فاالـز ذىاهبا حىت يشتد القواـ كيكوف 
 دبسان ؼبقدار الثلث زبمينان. 

 )الواحد اشكاؿ( قد مر منا أنو ال إشكاؿ بقبوؿ خرب الواحد إذا كاف ثقة صادقان. 
ف حصل بعد استهبلؾ اغببتُت. )أما إذا )الينجس كال وبـر بالغلياف( ألف الغليا 1ـ

كقعت تلك اغببة يف القدر من اؼبرؽ أك غَته( كبقيت صحيحة )فغلى يصَت( اؼبرؽ )حرامان 
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كقبسان على القوؿ بالنجاسة( غبصوؿ الغلياف مع سبييزنبا كبقائهما كلكن السؤاؿ ىو أف 
 ثاه؟ حرمة العصَت قبل أف يعصر أك بعد العصر فيغلي فيحـر حىت يذىب ثل

األصح األخَت كعليو النص فبل معٌت لتحرًن أك تنجيس اغببات بدكف العصر إذا 
 غلت قلت أك كثرت فبلحظ. 

)يشكل طهارتو كإف ذىب ثلثا اجملموع( كجو االشكاؿ ىو أصالة بقاء النجاسة  3ـ
كاغبرمة فيما مل يذكر يف الشرع، كاعبواب الإشكاؿ أصبلن غبصوؿ اؼبناط كىو ذىاب الثلثُت 

 سواء حصل إلقاء بعضو على بعض أـ مل وبصل. 
)كالفرؽ أف يف الصورة األكىل كرد العصَت النجس على ما ( مضاؼ )صار طاىران 

 فيكوف منجسان لو( ألف اؼبضاؼ إذا تنجس ال يطهر. 
ىذا كلكن اؼبسألة ؾبرد زبيبلت كليس يف األدلة عُت كال أثر على أف يكوف التحليل 

 خل عليو عصَت آخر بعد ذىاب ثلثي األكؿ، فبلحظ. أك التطهَت فيما مل يد
)إذ ذىب ثلثا العصَت( كما إذا كاف يف مكاف بارد فنشفتو الريح حىت صار دبسان  9ـ

 ثخينان فقد ذىب ثلثاه. 
( ألف كل عنب كاف قبل أف  9ـ )إذ شك يف انو حصـر أك عنب يبٌت على أنو حصـر

ا من االستصحاب اؼبثبت اؼبمنوع كذلك يكوف عنبان حصرمان فيستصحب اؼبوضوع كليس ىذ
ألف اإلثبات ىنا دائر على اؼبوضوع كيف اؼبثبت اؼبمنوع ىو الذم يريد إثبات اغبكم فيثبت 

 موضوعو كىو يريد إثبات اغبكم. 
 )السابع: االنتقاؿ( ىذا مطهر حكمي كليس طبيعيان. 

 )إال إذا علم( حىت لو علم بأنو منو فإف االنتقاؿ مطهر. 
ن: اإلسبلـ( قلنا بأف الكفر غَت موجب للنجاسة كامبا ىو خبث النفس كقذارة )الثام

البدف كالنجاسة العارضة عليو )النجاسة اػبارجية( الكجو للحكم بطهارة النجاسة اػبارجية 
 اليت على الكافر حُت إسبلمو سواء زاؿ عينها أـ ال. 
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)ع( اؼببلبس الواردة  )التطهر على األحوط( بل مل يتنجس نصان كلذا يأخذ اإلماـ
 من الكفار كيلبسها كيصلي هبا يف اعبمعة ببل تطهَت. 

)من قبوؿ توبتو( قبوؿ التوبة كعدمو العبلقة لو بالنجاسة كعدمها كيف األحاديث  5ـ
 مل يتعرض ؽبذه اعبهة سؤاالن كال جوابان. 

ػٓ اٌصادق )ع( )...أْ ٠فرٕٗ  )هبب قتلو( بعد توبتو فبل هبوز كموثق عمار

 يستتيبو( ال يدؿ على أنو لو تاب فليقتلو أيضان فبلحظ جيدان.  ٚال
)كتنتقل أموالو( هبب نقلها ال أف اؼبلكية تنتقل بدكف فبارسة فإف تاب سقط 

 الوجوب. 
)التاسع: التبعية(: من اؼبطهرات الرئيسية كىو غَت مسلم لدينا بل زبيل مطهر ككل 

 أمثلتهم رددناىا. 
 لكافر( كال حديث كاحد على قباسة كلد الكفار. )الثاين: تبعية كلد ا

)الثالث: تبعية األسَت ( ال دليل كاحد على ربرز اؼبسلم من أسَته الصغَت أك الكبَت 
 التابع لو أك اؼبفارؽ لو. 

)اػبامس: آالت تغسيل اؼبيت( التطهر من جهة التبعية كإمبا من جهة جرياف اؼباء 
 عليها يف كقت تغسيل اؼبيت. 

 س: يشكل جرياف( كما يطهر اؼباء بذىاب التغَت يطهر ما اتصل بو صافيان. )الساد
 )الثامن: يد الغاسل( إمبا تطهر جبرياف اؼباء عليها حُت التطهَت. 

)العاشر من اؼبطهرات: زكاؿ عُت( قيل أنو مطهر حكمي كليس طبيعيان لعدـ قبوؿ 
ر األشياء اليت تصاب البواطن أك ظواىر اغبيواف للتنجس كلكنو مشكل إذ ىو كسائ

 بالنجاسة نعم لسهولة اؼبلَّة قبل تطهَته دبجرد الزكاؿ. 
)فريقو قبس( الذم ىبرج من الفم فهو قبس ال الذم يبقى يف الفم حىت يستهلك فيو 

 الدـ كيرجع لعابان خالصان فإنو طاىر. 
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)الوجو األكؿ( ىو التنجس كضعان أم تنجس طبيعي كبعبارة أخرل تنجس صغركم 
 كىو الذم أراه. 

 )الوجو الثاين( ىو التنجس حكمان أم ال ينجس البدف طبيعيان فتنجسو كربكم فقط. 
 )اغبادم عشر: استرباء اغبيواف( مطهر طبيعي. 
 

 إسـتدراك
غَت الغايل قد غلى حُت كضعو يف )النجاسة العرضية صارت ذاتية( ىذا فيما لو أف 

الغايل كاما لو فرضت العكس بأف الغايل قد برد كذىب فورانو حُت كضع فيو البارد كغَت 
الغايل فستسحب ىذا التعليل كاغبلو ىو أنو القباسة أصبلن كإنو وبل بغلياف اعبميع سواء 

اليزدم قدس حصلت إضافة من غاؿ أك غَته يف غاؿ أك غَته أك ذاىب الثلثُت كللسيد 
 نفسو تعليبلت كثَتة من ىذا القبيل. 

)من غَت غلياف ( الفرؽ يف حكم العصَت اذا غلى بإنو وبـر سواء كاف قد نقص  9ـ
 قببلن أـ مل ينقص.

 )الرابع: ظرؼ اػبمر( ال قباسة للخمر كما قلنا. 
)مطبق الشفتُت من الباطن( وبتمل أف كل ما يظهر للعياف يف بعض  3)العاشر ـ

حياف ىو  من الظاىر كعليو فمطبقهما من الظاىر كباطنهما من الباطن احتياطا نعم األ
 سيأيت يف الوضوء اهنما من الباطن لعدـ ثبوت التكليف بغسلهما فتأمل. 

 اغبادم عشر )اىل ثبلثُت( يكفي عشركف يومان. 
 )الثامن عشر.. األكؿ...الفبلين( اليشًتط تعيُت نوع النجاسة. 

باشًتاط الطهارة( األقرب كفاية االحتماؿ بعلمو بالنجاسة كعلمو )الرابع علمو 
 باشًتاط الطهارة. 

)على الرفوؼ( يشكل حرمة التزيُت يف الرؼ أك اغبائط  9)فصل األكاين( ـ 58
 كاػبزانة. 
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)كوز القلياف( أم قنينة النارجيلة اليت سبؤل باؼباء. )رأس القلياف( أم الكأس  51ـ
 الذم يبؤل بالت.نت كاعبمر. 

 )القورم( إبريق الشام كاللهجة عراقية من أصل تركي.  53ـ
 )كذلك الشارب( احتياطان مع علمو كاشًتاكو دبجلس البطر كقدرتو على النهي. 

( ىذا مناقظ ألمرؾ لو بالتيمم فهو عندؾ مأمور بو منهيان )كاف مل يكن مأموران بالتيمم
 عنو( تكليفان ال كصفان أم حرمة كال بطبلف. 

 )ؿببلن لغسالة الوضوء( الكجو لو مع أنو متأخر عن عملية الوضوء. 
 )الثاين عشر حجر االستنجاء( مطهر طبيعي. 

ائل يف نفسو )الثالث عشر: خركج الدـ( مطهر حكمي كذلك ألف اؼبتجمد غَت الس
 طاىر كيكشف عنو ذىاب السائل عنو. 

)الرابع عشر: نزح اؼبقادير اؼبنصوصة( حكمي غَت طبيعي فإف اؼباء طاىر كإمبا يظهر 
 ىذه الطهارة نزح ما تلوث منو. 

)اػبامس عشر: تيمم اؼبيت( ىو من جهة طبيعي يف تطهَته كإف كاف مل يباشر 
 النجس أك اؼبتنجس. 

ترباء( انو غَت طبيعي كإمبا ىو حكمي كذلك ألف السائل طاىر )السادس عشر: االس
 يف نفسو كشف عنو خركج البوؿ. 

)السابع عشر: زكاؿ التغَت( ىو مطهر طبيعي كلكنو ليس شيء غَت مطهرية اؼباء 
 فذكره من باب التفصيل. 

 )الثامن عشر غيبة اؼبسلم( مطهر حكمي ظاىرم كليس بواقعي طبيعي. 
 اػبامس )اشًتاط كونو بالغان( إذا بلغ العشر سنُت جازت صبيع تصرفاتو نصان. 

) باؼباء اؼبضاؼ( قد مر أف بعضهم يزيل الدـ بالبصاؽ أك اؼبضاؼ كال نقوؿ بو  5ـ
 نعم باؼبضاؼ تزاؿ النجاسة فيحتاج إىل غسلة كاحدة باؼباء منقية فقط. 

 )كالغلياف الدـ( نقوؿ بو تبعان للنص. 
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ز العجُت النجس( يعٍت اؼبتنجس كقد قلنا بطهارتو إف مل يكن معو عُت )كالخب
 النجاسة كالنص صريح. 

)كال مزيج الدىن( إذا حصل اؼبناط يف كضع الدىن يف الكثَت الساخن من إزالة العُت 
كالتنقية فبل كجو ؼبنع تطهَته كتداخل اؼباء باجزاء الدىن ليس بشرط يف اؼبطهرات كلها نعم 

 هرية اؼباء كليس مطهر مستقل. إنو من مط
)كال دبغ جلد اؼبيتة( صحيح ليس دبطهر كلكن مانع للنجاسة حبيث لو مسو شخص 

 برطوبة فبل ينجس بو. 
)كإف مل يدبغ( إمبا الدبغ لعزؿ النجاسة كقد فرضنا أف اؼبذكى طاىر يصلى فيو  3ـ

 كإف كاف األحوط استحبابان تركو. 
طلق فبل كجو لقيده بعدـ الرطوبة فاالستحباب )الناصيب ببل رطوبة( النص م 1ـ

مطلق كلو كاف كاجبان لباف كظهرت فيو أحاديث كثَتة البتبلء اؼبؤمنُت يف طوؿ التاريخ 
 كخصوصان يف عصر األئمة )ع(. 

 )الكافر ببل رطوبة( أيضان القيد لدين. 
 )الكتايب ببل رطوبة( أيضان ىذا القيد من عندىم رضواف اهلل عليهم. 

الإشكاؿ يف إخبار الثقة الواحد فصل: إذا علم... السابع..لكن مشكل( ) 07
 كال يشًتط فيو العدالة. 

 )تساقطا( بل يعمل باألرجح.  5ـ
)عمبلن باالستصحاب( ال يصح ىذا االستصحاب إذ علمو بنجاسة كل منهما  1ـ

كعليو قد انتقض بوجود طاىر يف البُت كاؼبردكد الكجود لو كترجيح أحدنبا ببل مرجح 
فاالستصحاب الكجو لو نعم علمو بالنجاسة إصباالن كاؼ بوجوب االحتياط عنهما كىو 

 مقدـ على استصحاب كلي النجاسة. 
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)بنجاسة مبلقي كل منهما( ال كجو للحكم بنجاسة مبلقي كل من األطراؼ يف 
وؾ إذ فصل اؼباء اؼبشك 3الشبهة احملصورة للعلم بوجود طاىر يف البُت كقد خالف قولو يف ـ

 حكم ىناؾ بعدـ لزـك االجتناب عن مبلقي الشبهة احملصورة. 
 )فصل في حكم األواني(: 08

 )فإف األحوط( هبوز االنتفاع احمللل بالنجاسات. 
 )باطل ( غَت ثابت نعم ىو حراـ. 

)ما مل يعلم مبلقاهتم( قيد غَت ثابت بل يف النصوص إشارة إىل عدمو. )ؿبكومة 1ـ
النجاسة إال ما علم عدـ تذكيتو فما شك فيو حراـ كليس بنجس بل بالنجاسة( ال وبكم ب

 لباس اؼبصلي انو يصح الصبلة يف الصغَت اؼبشكوؾ.  51سيأيت يف ـ
)بل وبـر تزيُت( بل النص على رجحانو كما يف باب الكعبة أهنا كانت مطبلة  9ـ

 بالذىب على عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم. 
 ستحباب قوم كلعلو يكوف كاجبان ألمر ثانوم. )كاؼبشاىد( بل اال

 )وبـر اقتناؤىا من غَت استعماؿ( ال إطبلؽ باغبرمة. 
 )موضع الفضة( يستحب عزؿ الفم عن موضع الفضة.  3ـ
 )كاؼبشقاب( صحن األكل.  51ـ

 )كالنعلبكي( صحن الشام. 
 )رأس الشطب( رأس األنبوب الذم يشرب فيو السيكارة 

 عطر. )الغالية( قنينة ال
)األكل كالشرب أيضان حراـ ( ليس اإلزدراد حرامان كال الطعاـ كالشراب مادة حراـ 

 كإمبا استعماؿ اإلناء الذم ىو مقدمة األكل حراـ. 
 )الفرفورم( أم الزجاجي كاللهجة عراقية.  51ـ
)كإال سقط( اليسقط كجوب الوضوء أك الغسل بل يسقط حرمة االستعماؿ  59ـ

 لبلضطرار. 
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 )بطل( البطبلف ال دليل عليو أصبلن حىت لو قلنا باغبرمة. 
)بل ينتقل إىل التيمم( قد مر منا تصحيح الوضوء كالغسل كارتفاع اغبرمة  54ـ

 . 59باالضطرار كمر منو أيضان انو غَت مأمور بالتيمم يف ـ
ا تزيُت البيت )وبـر اجارة( ىذا اذا قلنا حبرمة ىذه األكاين مطلقان كاما اذا اجزن 15ـ

 كاػبزانة هبا فبل وبـر كاالحوط االمتناع. 
)كسرنبا( احتياطا كوبتمل حرمة االستعماؿ فقط )كاف توقف على الكسر( لو  11ـ

 قلنا بإطبلؽ اغبرمة. 
)فصل التخلي..بُت اؼبتصليتُت( أم الشك بالقبلة يف نصف دائرة فيكوف  54

 اؼبكلف اينما يتوجو مستدبران أك مستقببلن. 
 )فيتخَت( كاألقرب لزـك اختيار االستدبار يف ىذا اغباؿ )من االصابع( مشكل 

 )األحوط سره( احتياط كجويب بالنسبة للناظرة كال هبب يف الصبلة.  5ـ
 )على األقول( بل األحوط الوجويب.  1ـ
 )ال هبب سًت( يعٍت كل جنس عن جنسو كأىل ؿبرمو.  1ـ
 دبار حاؿ التبوؿ كإمبا وبـر حاؿ التغوط. )كاستدبارىا( الوبـر للرجل االست 59ـ

 )أك االستدبار( قلنا بعدـ حرمة التبوؿ مستدبران بالنسبة للرجل. 
)يف حالو أشد( من االحتياط بًتؾ االستقباؿ عند االسترباء مع عدـ العلم  54ـ

 ببقاء بوؿ يف اجملرل. 
وضع اػببلص النجو دبعٌت زماف كمكاف رفع األذل كخص دب من)فصل االستنجاء(  01

 من الغائط أم الدبر كصيغة االستفعاؿ لطلب رفع أثره كتطهَته باؼباء كاألحجار. 
)يشكل( إذا بقيت رطوبة من عُت النجاسة فبل يطهر حىت يزيلها كإف كانت بلبلن  1ـ

 من اؼباء فيطهر. 
اٌرط١ٙش تاألدجاس ٚ٘ٛ ااٌثٟ  )كالدـ( ال يضر خركج الدـ مع الغائط يف 9ـ

 ليو يف األحاديث. يشر إ ٌُٚ
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)كإف كاف من عادتو( إذا كاف من عادتو كمل وبصل لو اػبركج بدكف استنجاء  1ـ
 فالظاىر وبكم على أصالة العدـ ىذا مع مساعدة قاعدة التجاكز. 

)إذا شك( األصل اؼبائية يف اؼبائعات فإذا شك بٍت على اؼبائية كحصوؿ التطهَت  8ـ
  بو كإف كاف االحتياط طريق النجاة.

 )فصل يف االسترباء( استفعاؿ من الرباءة 11
 كخص بعملية إخراج بقية البوؿ حىت وبكم بالرطوبة بعدىا بأنو طاىر. 

)سائر الكيفيات( من العصر كالغمز كالسحب كاؼبسح ككلو صحيح كال يلـز التفصيل 
 الذم ذكره اؼبصنف قده. 

 )مع مراعات ثبلث مرات( يعٍت يف اؼبواضع الثبلثة. 
 ىر عدـ اشًتاطو أيضان، فيكفي اؼبسح أك العصر للذكر كاغبشفة كلو مرة. كالظا

 )طوؿ اؼبدة( ال يكفي بدكف العصر. 
 )شك يف انو ىل خرج معو بوؿ( يقصد اؼبصنف فيما إذا مل يستربء اؼبكلف بعد.  9ـ
 )عمبلن بالعلم االصبايل( ألنو بعد االسترباء من البوؿ علم بعدـ بقاء بقايا بوؿ كال 8ـ

 مٍت فيحصل لو العلم بأف ىذا إما بوؿ جديد أك مٍت جديد فيجب االحتياط. 
)فصل يف مستحبات التخلي(: )يتقنع( يسًت رأسو كرقبتو كجبينو )على رجلو  11

اليسرل( يبكن أف يقاؿ أنو إذا عسر عليو التغوط أف يًتاكد يف جلوسو يبينان كمشاالن كيتحرؾ 
 اؿ. كلكن يف الغالب أف هبلس على الشم

)يقدـ االستنجاء من الغائط( كلعل كجهو إف غسل الدبر أكالن يساعد على اجتماع 
 البوؿ يف الذكر حبيث يتأكد عند االسترباء من البوؿ أف كلو قد اجتمع فيخرطو صبيعان. 

 )اؼبشارع( ىو موضع اجتماع الناس حوؿ اؼباء بئران أك هنران. 
اػبلوة من الوسائل  9ح 59)الدرىم البيض( تبعان لركاية عن اإلماـ الصادؽ )ع( ب

كلكن وبتمل أنو )ع( يقصد درنبان ـبصوصان مكتوب عليو اسم اهلل تعاىل فبلحظ. )أك 



 -58- 

تسميت العاطس( بفتح التاء كسكوف السُت كالياء دبعٌت أف تدعو لو فتقوؿ رضبك اهلل 
 هلل كغفر لك. تعاىل أك غَت ذلك فيجيب رضبك ا

 )إذا كاف مضران( ال وبـر إال الضرر البالغ دبا يقارب اؽببلؾ كتعطيل عضو.  5ـ
 )البوؿ( يعٍت التبوؿ.  1ـ
 )فصل: نواقض الوضوء(:  3ـ 

 )البوؿ كالغائط( يقصد التبوؿ كالتغوط. 
)من اؼبوضع األصلي( اؼبناط كونو الغائط اؼبعركؼ اؼبتكوف يف اعبهاز اؽبضمي سواء 

 من الدبر أك غَته.  خرج
فصل السادس االستحاضة( غسلها هبزم عن الوضوء كاالحوط التوضئ أيضان  11

 استحبابان مامل ىبالفو احتياط السرعة لسرعة الدـ. 
)الفرؽ( اشكل بعضهم يف اسم اهلل كااليات اليت تكتب يف النقود فبل يبعد عدـ  8ـ

 اشًتاط الطهارة ؼبسها بل تعطى حىت للكافر. 
 فصل الوضوءات اؼبستحبة:  11

 )فانو يبطل( قصد الرفع غَت مأخوذ يف صحة الوضوء فبل يضر خطؤه فيو.  1ـ
 )فصل يف غايات الوضوء(:  19

 )الوضوء اؼبستحب نفسان( ىو الظاىر من قولو تعاىل )وبب اؼبتطهرين( كغَته. 
 )كسجديت السهو على األحوط( استحبابان. 
 اػبامس )كىو ؿبل اشكاؿ( ضعيف جدان. 

 )الشيشة( يعٍت الزجاج كمثلو الببلستيك الشفاؼ.  51ـ
 )أحوطو الًتؾ( استحبابان.  53ـ

 فصل يف الوضوءات اؼبستحبة:  11
)ال التقييد( الظاىر أف الغاية غَت مأخوذة يف صحة الوضوء فلو زبلفت الغاية  3ـ

 صح الوضوء كلو قيد هبا. 
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 ( ضعيف.  )حينئذ إشكاؿ
 )إال أف يكوف على كجو التقييد( كالذم قبلو.  9ـ

 )فصل يف بعض مستحبات الوضوء(:  13
 )أف يكوف دبد كىو ربع الصاع كىو( 

 غراـ. 11/1811غراـ =  9.3مثقاؿ( صَتيف كىو  359.11أم الصاع )

 غراـ.  34/913=9÷كاؼبد ربعو  
( كاغبمصو ىي جزء +)ضبصو كنصف5/913مثقاؿ=  1/513كبعبارة الفقهاء= 

 األمر كاضح.  39/913/=33جزء من اؼبثقاؿ الصاغة فعلى قوؽبم يكوف  19من 
 )فصل يف مكركىاتو(:  19

 )التمندؿ( أم اؼبسح باؼبنديل. 
 فصل أفعاؿ الوضوء(  18)

يلـز للمؤمنُت الكراـ ىنا أف يراجعوا مناقشات حوؿ آية الوضوء كىي كثَتة كالبلـز 
يشَتكا إىل ذلك يف رسائلهم لئبل يبقى مطالع الرسائل جاىبلن بالقرآف كقد على الفقهاء أف 

 .وبتج عليو اؼبخالفوف فبل يعرؼ الرد كقد كتبنا بعض اؼبناقشات يف رسالتنا فلًتاجع 
 )األنزع( أم األصلع يف مقدـ رأسو. 
 )كاألغم الذم نزؿ شعره على جبينو. 

ْ اٌٛجٗ إٌٝ األعفً لثً جأة )إىل األسفل عرفان( فيصح أف يبسح جانبان ـ

 يلـز أف يبسح الكل سوية إىل األسفل.  ٚال
)غسل احملاط عن احمليط( فبل يصح لو أمكن مثبلن أف يغسل البشرة كيدع الشعر  1ـ

 عليها جافان. 
)أك الكحل( كىو اعبوىر إذا كاف باقيان كأما لو زاؿ اعبوىر كبقي اللوف فليس  8ـ
 دبانع. 
 يكفي االطمئناف العريف.  )ربصيل اليقُت( 4ـ
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 )األحوط إزالتو( بل ىو البلـز  51ـ
را ػٕذ اٌرث١ٍغ ٚلصذ اٌٛظٛء ق)الثاني: غسل اليدين...فاليجزي النكس( 

 صب اؼباء كقبل التبليغ فيصح كيف ما كاف ألف صب اؼباء مقدمة للوضوء.  ٚأِا
فاآلف  )عمبلن باالستصحاب( ألف اؼبوضع كاف قبل حصوؿ الشق من الباطن 51ـ

ي ألْ اٌشه تٛجٛب اغً ِا يبٍت على ذلك التيقن كال يبحث عنو كفيو تفصي

للشك دبعٌت الباطن كالظاىر فبل يعلم بأف ىذا التشقق يعد يف العرؼ ظاىران  ظٙش اِا
حىت هبب غسلو أـ مل يعد فبل هبب كمرجع ىذا الشك لعرؼ اللغويُت كقد حكم اؼبصنف 

اخل كلعل ىذا اؼبناط ال يشمل الفم كاألنف كالعُت ألنا بكونو من الباطن أنو ال يرل الد
 نرل بواطن ىذه األعضاء عند االنفتاح كمع ذلك يعدنبا باطنان. 

كأما إذا كاف اؼبكلف يعلم معٌت الباطن كلكن شك بأف ىذا الشق يرل حىت يعد 
 ظاىران أك اليرل فيستصحب اغبالة قبل الشق كىو عدـ كجوب غسل الباطن كيف اؼبسألة

 اشكاالت تًتؾ للمطوالت. 
)يقصد الغسل عند اإلخراج( ألجل أف يعد رطوبة اليد اليسرل رطوبة كضوء  15ـ

 حىت يصح أف يبسح بو الرجل كلكن ال دليل عليو فيصح نية الوضوء من أكؿ إدخاؿ اليد. 
)بل ككذا( الينوم الوضوء عند اإلدخاؿ كإمبا بإخراجها إذا كاف ال وبتاج لتبليغ ماء 

 سار هبا كحىت يبسح الرأس دباء كضوء ال دباء جديد. الي
 )إال أف يبقي شيئان( جهة من الذراع مثبل. 

)من اليد اليسرل( مل يغسل فيحتاج ؼبسحو باليد اليمٌت كحينئذ فبل مانع من نية 
الوضوء عند إدخاؿ اليمٌت ألنو سوؼ ال يبسح هبذه الرطوبة الرأس كالقدـ كإمبا سيمسح 

 ليسرل حىت يبلغها. برطوبة اليد ا
كعندم ىذه التفصيبلت ال حاجة ؽبا كال إشارة يف األدلة فبل مانع  من نية الوضوء 

 عند إدخاؿ اليد مطلقان ألف النية ال يعد تكرار للغسل بل ىو كاحد مستمر. 
 )فاالحوط غسلو( االحتياط استحبايب. إال أف العرؼ أنو من الظاىر فيجب.  13ـ
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 .. عن حد الرأس( يقصد عن حد مقدـ الرأس. )الثالث مسح الرأس .
)الرابع مسح القدمُت ... اليبعد جواز مسح كليهما بكل منهما( بل بعيد فبل بد 

 من مسح اليمٌت باليمٌت كاليسرل باليسرل. 
 )كاليضع يده ( بل لو أف يضع ألف ما يف أعضاء الوضوء كلو ماء كضوء.  11ـ

 )نعم األحوط( استحبابان. 
 )كالظن اليكفي ( يكفي التأثَت الظٍت.  13ـ
 )البد من رفعو( احتياط كجويب.  19ـ
 )كاالحوط( يقصد االستحبايب.  35ـ
 )صحة الوضوء اشكاؿ( ضعيف فالصحة معتمدة. 33ـ
)كإف كاف ( صبلة جديدة يريد هبا أنو إف كانت ىذه اغبالة أم قبل دخوؿ  39ـ

 مسح على اغبائل. الوقت فوجوب اؼببادرة، حىت ال يضطر لل
( كذلك ألف األدلة صروبة بدخوؿ الوقت  )أك حرمة االبطاؿ( كبلنبا )غَت معلـو

 كمنها قولو )ع(: إذا دخل الوقت فقد كجبت الصبلة كالطهور. 
)اشكاؿ( إذا كاف خوفو عرفيان عقبلئيان صح كضوؤه كصبلتو كاألحوط كجوبان إذا  34ـ

 تبُت عدـ التقية أك عدـ الضرر قبل أف يدخل يف الصبلة أف يعيد الوضوء. 
 .  ـ )األحوط الرابعو( بل ىو البلـز

 الثالث: 
 )امرار اؼباسح( مل يؤخذ يف صحة الوضوء سحب اؼباسح. دكف اؼبمسوح فهذا 31ـ

 شرط تربعي. 
 )تعدد الغسل( )اؼبناط باؼبرات ىو الصب مع التبليغ التاـ.  93ـ

)يف اليد اليسرل( الفرؽ بينهما كاليمٌت فيصح نية الوضوء حُت  3فصل شرائط ـ 34
 ادخاؽبا يف اؼباء كاليعترب ماء جديدان. 



 -62- 

)باطل( ال يبطل كاغبرمة ىي للغضب ال الغسل األعضاء كاالحتياج كعدمو  51ـ
 يس ىو اؼبسبب للحرمة. ل

 )مل هبز التصرؼ( بل هبوز ألف اؼباء مباح ككوف حصة منو للغَت ال ربـر الكل. 54ـ
اػبامس: )ظرؼ الذىب... بطل( ال يبطل حىت لو كاف فعلو حرامان )إال بالتوضؤ 

من أحكاـ األكاين فامر بالتيمم  59كهبوز ذلك( لبلضطرار كلكنو قد افىت يف خبلفو يف. ـ
 قنا عليو. كقد عل

ٔٙا اػأح لش٠ثح ٚاْ ٌُ ٠مصذ التاسع )البقصد أف يتوضأ( أف قصد فمكركه ال

 بأس بالتوضؤ من اعبارم سواء بفعل فاعل أك بانفتاح آلة.  فال
 الثاين عشر... )كمابينهما متوسطات( 

إؽبي ما عبدتك خوفان من نارؾ كالطمعان يف جنتك كامبا  9يف حديث ألمَت اؼبؤمنُت 
 ىبلن للعبادة فعبدتك فهذا اعبلىا. كجدتك أ

كيف عدة احاديث أف من الناس من يعبد اهلل النو أىل للعبادة فتلك عبادة األحرار 
كمنهم من يعبد اهلل خوفان من ناره فتلك عبادة العبيد كقاؿ اؼبصنف انو ادناىا كليس 

ر كىذه ىي بصحيح كمنهم من يعبد رغبة يف جنتو فتلك عبادة العبيد كتلك عبادة التجا
اؼبتوسطات كالصحيح اف ادناىا أف يعبد الشخص ربو ليقضى لو حاجة دنيوية أك ليدفع 

 عنو بعض مشقاهتا كالنية صحيحة كلكنو دنيوم. 
)اشكاؿ( إذا ارتفعت بذلك التقية كمل يكن أكثر خبلفان للشيعة فجائز كصحيح  91ـ

 كإال فمشكل وبتاط باإلعادة كجوبان. 
( ليس الوضوء هبذه الدقة ككثرة امرار اليد ال يعد غسبلن جديدان )يف امرار اليد 99ـ

 )فصل يف شرائط الوضوء(  14كال يعد جلب اؼباء من أعضاء أخرل 
 )كال يكفي غسل كاحد بقصد االزالة كالوضوء( 

إذا كانت إزالة النجاسة موجبة لتغَت اؼباء اعبارم عليها فبل يكفي ىو للوضوء كأما إف 
 طاىر كيبكن التوضؤ بو بنفس الوقت.  بقي صافيان فهو
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 )عدـ ترؾ( احتياط استحبايب.  1ـ
 )فليغمسو( الوبتاج للغمس كإمبا يكفي إمرار اؼباء عليو بعد قطع الدـ آناما.  3ـ

)باف يقصد الوضوء باالخراج( ليس ىذا اؼبناط بكوف اؼباء جديدان كال إشارة يف األدلة 
 قريبة كال بعيدة ؽبذا التفصيل. 

رابع: أف يكوف اؼباء( ببل شك أف استعماؿ ماؿ الغَت بغَت إذنو حراـ كىو من  )ال
كبائر الذنوب كلكن يف بطبلف كضوئو باؼبغصوب كبلـ ألف اؼباء إمبا يتوضأ بو بعد صبو 
كبصبو قد تلف على صاحبو فهو ال يستطيع استبلمو كاالنتفاع بو فمرحلة اغبرمة قبل 

 الوضوء. 
كوف االستعماؿ احملـر ىو مقدمة الوضوء كاما بالرمس منو )كظرفو( اما بالغرؼ في

فليس منع صاحب الظرؼ ؽبذا الفعل بالذات كإمبا لتفويت انتفاعو بو يف أكقات الغصب 
أك كضع اؼباء فيو كىو يريده فارغان كال عبلقة بو المرار اليد يف اؼباء الذم فيو نعم إمرار اليد 

 يط اإلناء كىذا شيء آخر غَت غصب اإلناء. بسبب موجات يف اؼباء تصل آلخرىا دبح
سفغ فاٌشِظ ِمذِح ٌٍٛظٛء ٚاِا كثانيان أف الرمس إما وبتاج إىل تبليغ بعد اؿ

وبتاج فكذلك الوضوء اليتم للعضو حىت يرتفع آخر مقدار من اؼباء كيبسح فاالستعماؿ  ال
 الغصيب مقدـ على الوضوء. 

مأخوذ يف صحة الوضوء كالوضوء  )كمكاف الوضوء( إف مكاف جلوس اؼبتوضئ غَت
 ليس من مقولة األين كالمن مقولة الوضع. 

كإمبا ىو من مقولة الكيف النفساين كالفعل كاالنفعاؿ كلنسأؿ أنو لو كاف يف حاؿ 
الوضوء كاضعان قدمو على رقبة مؤمن ليؤذيو فهل نقوؿ لو بطل كضوؤؾ كما عبلقة ىذا 

 هبذا؟ 
ليم أف صب اؼباء فيو يعد من شؤكف الغصب كمل )كمصب مائو( كأما اؼبصب فبعد تس

لبص حرمة الغصب بتعطيل ملكو عليو كال غرض لو بكونو قد رش ببعض قطرات اؼباء أك 
 مل يرش. 
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بعد تسليم ذلك نقوؿ أف مرحلة كصوؿ اؼباء بعد انغساؿ العضو فبل كجو إلبطاؿ 
 الوضوء بسبب معصية بعده. 

ى بطبلف الوضوء بالغصب كسيأيت يف ىذا كاعلم أنو ال يوجد حديث كاحد عل
الصبلة أيضان أحاديث تقوؿ القبوؿ كالتقوؿ بالبطبلف كال بإعادة الصبلة مع أف اؼبسألة من 
أشد مبتليات اؼبسلمُت كأكثرىا ىذا مع كثرة التساؿبات بُت الناس حىت من العلماء كمل قبد 

غاصبُت لبعض األشياء إذا حديثان بل كال فتول من أحد العلماء أنو قاؿ ألحد الفسقة ال
ضبلوىا يف الصبلة أف يعيد صبلة سنة مثبلن أك شهر أك يـو نعم يف رسائلهم وبكموف 

 بالبطبلف فبلحظ جيدان. 
)إذا حصل منو  9)المانع منو( يعٍت ال مانع من تصحيح الوضوء كليس فعلو ؿبلبلن. ـ

قصد القربة( قصد القربة بالوضوء التتوقف عند غالب الناس على عدـ فعل حراـ مبلـز 
 للعبادة. 
)ىل هبب عليو زبفيف( ال هبب عليو زبفيف ما على ؿباؿ الوضوء للغسل ثانيان  1ـ

لك ألف الرطوبة معرض عنها كال يبكن لصاحبها االنتفاع هبا فبل كال الصرب حىت هبف كذ
 معٌت لتخفيفها كال ذبفيفها. 

)فحول أك شاىد قطعي( الفحول ىو أف يأذف صاحب الدار دبا ىو أعظم من  3ـ
الوضوء كالصبلة كمن يأذف لشخص باالغتساؿ كالتغوط فباألكىل أف يأذف بالوضوء 

رش لو سجادة كيضع لو تربة أك يأمره باؼببيت عنده يف كالصبلة كأما شاىد اغباؿ كمن يف
 أكقات شاملة ألكقات الصبلة. 

)ال هبوز لغَتىم( بالنسبة للمساجد يف الغالب ميضاهتا كمرافقها موضوعة لعمـو  8ـ
قيدت  اٌزٞ ال٠ش٠ذ اٌصالج ف١ٙا إال ِا اؼبارين كاؼبصلُت فبل يبنع الوضوء فيها الشخص

 فيها.  كقفية ميضاهتا باؼبصلُت
)يف بعض أطرافو( ليس التوضؤ ىو من شؤكف الغصب كإمبا اغبرمة يف بناء تلك  51ـ

 األحجار كتبليلها باؼباء كليس يف استعماؿ اؼباء عبلقة ؽبذا الغصب. 
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 )مشكل( ال إشكاؿ فيو إذ الوضوء ليس ىو التصرؼ كإمبا الكوف ىو الغصب.  53ـ
)لتحريك شيء( الوضوء ليس من قبيل التحريك لشيء كإذا صادؼ فإهنا ليس  59ـ

 من مراحل الوضوء. 
 )الشرط السادس: كلو كاف ظاىران( ال مانع من استعماؿ الطاىر فيما يشًتط فيو الطهارة. 

 )يف رفع اغبدث األصغر( أم اؼبتوضأ بو. 
ٕاتح أٚ ِظ ا١ٌّد ٖ ِٓ دذز اٌج)يف رفع اغبدث األكرب( أم الذم اغتسل ب

 إحداث النساء أك غسل اؼبيت بالذات.  أٚ
)بطل( بناء على أف اؼبستعمل برفع اػببث قبس كأما لو قلنا بطهارتو كما لو كاف 

 كاردان كمل يتغَت فبل يبطل. )احتاط باإلعادة( استحبابان.  
 )السابع.. بطل( مقتضى الًتتب الصحة كنقوؿ بو. 

ده( ال يبطل الوضوء ألف تأخَت الصبلة غَت مستند إىل )الثامن:... بطل إف كاف قص
الوضوء كإمبا استند إىل استخفاؼ اؼبكلف كعدـ اإلسراع البلـز كإف زامن ذلك فعل 

 الوضوء. 
)على كبو التقييد( أم بقصد أف الوضوء لتلك الصبلة فقط كقد فوهتا بسبب 

 الوضوء. 
 مأخوذ شرطان يف الوضوء. ككبن نقوؿ بصحة الوضوء أيضان ألف ىذا القصد غَت 

)بنحو الداعي ال التقييد( أم أف كجوب الصبلة جعل يف نفسو داعيان ككازعان للتوضؤ 
يتدخل  فؼٕذٞ أْ اا٠ح اٌؼثادج ٚٚجٙٙا الكمل يقيد كضوءه بالصبلة كعلى كل حاؿ 

 لصحة العبادة سلبان كال إهبابان. 
وضوء أك مقدماتو القريبة ثابتة كأما )التاسع: اؼبباشرة... بطل( اغبرمة باالعانة بنفس ال
 البطبلف فلم يشر إليو يف النصوص من قريب أك بعيد... 
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)اغبادم عشر: اؼبواالة دبعٌت عدـ جفاؼ( ليس ىذا معٌت اؼبواالة كإمبا ىو التأخَت 
العريف حبيث تذىب صورة الوضوء نعم إف جفاؼ األعضاء مبلـز غالبان لفوات اؼبواالة عرفان 

 فهو مبطل. 
 )األحوط االستيناؼ( استجابان. 

 )اشكاؿ( ليس دبحلو كإمبا االشكاؿ يف اؼبدة لو طالت.  19ـ
 )الثاين عشر: النية(: 

)الداعي أمر اهلل( يبكن أف يكوف الغرض الداعي للعبد أف يعبد لغرض يف نفسو 
 دنيوم أك أخركم فهو يعبد ليتقرب لتقضي حاجتو من قبل اهلل سبحانو كعليو فبل يشًتط

كوف الداعي أمر اهلل تعاىل إمبا بالعبادة حُت اؼبمارسة التقرب إىل اهلل أك رضواف اهلل أك ألمر 
 اهلل كما شابو ىذه النوايا اؼبخصصة هلل. 

اً فٟ ٔفغٗ فإْ اٌصائُ وص١شاً )لو سئل بقي متحَتان( ليس ىذا اؼبناط بكونو ناكم

ا اؼبهم يف النية أف نفس الشخص سئل عن حالو يبقى متحَتان ككبلنبا عبادة. كإمب ٌٛ ِا
كقصده كردبا لو سئل ال يستطيع التعبَت عنها للمفاجأة أك غَتىا فالتعبَت شيء كـبزكنات 

ػً إٌّثؼس ٚاٌشخص ٠ؼشف ٔفغٗ النفس شيء آخر كاؼبقرر يف انبعاثو نفس الفا

 حاجة لقرينة مظهرة.  تال
 )بطل( ذلك اعبزء الذم مل ينوه. 

ضوء( مث يصفو فيقوؿ )الواجب أك اؼبندكب أك( هبعلو غاية )بأف يقوؿ أتوضأ الو 
فيقوؿ )لوجوبو أك ندبو أك( يعطي كجو الوجوب أم علتو فيقوؿ )أتوضأ ؼبا فيو من 

 اؼبصلحة(. 
)أحدنبا يف موضع اآلخر( أم قصد االستحباب يف كضوء ىو كاجب كبالعكس فإنو 

 يصح. 
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إشكاؿ يف أف الرياء يف العبادة من )الثالث عشر: اػبلوص: فلو ضم إليو الرياء( ال
احملرمات الشديدة كالكبائر األكيدة اليت كعد عليها النار كغضب اعببار نستجَت باهلل 

 تعاىل. 
)بطل( الدليل على البطبلف إال إذا مل يكن يف نيتو القربة إىل اهلل قط أك مل ينو 

كلغَتم فهو ؼبن عمل لو( الصبلة كال الوضوء أصبلن كذلك أف مثل قولو تعاىل )من عمل يل 
مقدمة العبادات. إنو يف اآلخرة كال صراحة فيو ببطبلف العبادة ككجوب  55ح 55ب

إعادهتا. كمل قبد يف التاريخ أف شخصان قد تاب من فسقو كريائو فقاؿ لو اإلماـ )ع( أعد 
 ين. صبلة سنة مثبلن أك أفىت لو ؾبتهد من اجملتهدين على كثرة مثل ىذا الفسق من اؼبتعبد

ٔاط ألجٍٙا أوصش ِٓ اٌّشائ١ٓ )السمعة( القوؿ فيها ىو القوؿ بالرياء كعمل اؿ

 قبد من أبطل عمليان.  ٌُٚ
بطل( يصحح العبادة أدىن توجو لنية القربة كال يضرىا أف الذم دعاه لنية )منهما 

القربة مقصد آخر ككانت القربة تابعة كذلك ألف حرمة الطريق ال تسبب بطبلف كحرمة ذيو 
كالفرؽ بُت القصد اغبراـ ك القصد اغببلؿ يف النتيجة كذلك ألف مبلـز الصبلة اليضر 

 مبلن صاغبان كآخر سيئان فلكل حكمو. بالصبلة فيكوف من الذين خلطوا ع
)اليبطل( كيف صححت ىنا العمل كأطلقتو مع أنو ال يقل حرمو كإشراكان من  31ـ
   الرياء؟

)ناذران ؼبس اؼبصحف( اليصح النذر إال راجحان كال رجحاف دبس اؼبصحف مامل  35ـ
 يتوقف عليو أمر آخر. 

ىي متعددة كلكن الوضوء حقيقة كاحدة )األمر متعدد( اؼبوارد اليت أمرنا بالوضوء فيها 
كاغبدث األصغر حقيقة كاحدة نعم أسباهبا كثَتة كيتوقف عليها عبادات كثَتة كاجبة 

 كمستحبة. 
أخشٜ إْ ػًٍ األِش تٗ ػذ٠ذج  )كإمبا اؼبتعدد جهاتو( ىذا ىو الصحيح كبعبارة

ث البوؿ أك النـو يلـز أف تقيد القصد حُت أدائو بتلك العلل فبل تقل أتوضأ لرفع حد ٚال
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كال يلـز أف تقيد ألجل الصبلة أك القرآف كإذا قيدت الغاية فبل تتعُت كيصح أف تؤدم بو  
 كل غاية. 

 كلنشرح العبارة تسهيبلن للقراء:
)كإمبا اشكاؿ يف أنو ىل يكوف( نية الوضوء )اؼبأمور بو متعددان أيضان( كما أف غاياتو 

ضوء الواحد( عن الغايات العديدة إمبا ىو )من متعددة كمنها مستحبات )كإف كفاية الو 
 باب التداخل أك ال( يتعدد اؼبأمور بو )بل يتعدد( اؼببلؾ. 

 )ذىب بعض العلماء إىل األكىل( كىو تعدد اؼبأمور بو كلكنو يتداخل. 
)كقاؿ أنو حينئذ هبب عليو أف يعُت أحدنبا( إحدل الغايتُت )كاالبطل أف التعيُت 

ور بو( كمن كاف عيو صـو قضاء كصـو نذر )كذىب بعضهم إىل شرط عند تعدد اؼبأم
الثاين( كىو )أف التعدد يف األمر أك يف جهاتو ال يف اؼبأمور بو( كىذا الذم قوم عندم كىو 

 قوؿ مشهور. 
)ك( ذىب )بعضهم إىل( قوؿ ثالث كىو )إف تعدد( اؼبأمور بو )بالنذر كال يتعدد 

طلقان بل( يتعدد )يف بعض صوره كذلك فيما قيد الوضوء بغَته كيف النذر أيضان ال( يتعدد )م
بالعدد فبل يغٍت أحدنبا عن اآلخر كىذا صحيح أيضان كلكنو شاذ. )كإف مل ينو شيئان 

 منهما( ألف النذر نص على الطهارة كقد فعل فبل حاجة لذكر غاية الوضوء. 
 )زاد عليو بطل( النهي اؼببلـز للعبادة ال يسبب بطبلهنا.  39ـ
غبكم ببطبلنو( النهي بسبب الضرر اليرفع مبلؾ الطهارة اؼبائية باؼبرة فيمكن اغبكم )ا

 بالًتتب مع أف النهي اليشمل اعباىل  كشابو. 
 )يغسل بدنو( ال هبب.  31ـ

 )يشكل اؼبسح( ال يصح أف فقد نية القربة كيصح إف مل يفقد كإف كفر جبهة أخرل. 
 . )لنجاسة الرطوبة( ال دليل عليو كما مر

)يشكل اغبكم( بل يصح الوضوء كإف قلنا بأف عصياف الزكاج كاؼبوايل حرامان  33ـ
 لعدـ اؼببلزمة بُت اغبرمة كالبطبلف كما قلنا مراران. 
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 )الأثر ؽبا( إذ لو مل تثبت قاعدة الفراغ فبل كجوب للغسل اعبزئي مرة أخرل.  99ـ
 عادة أفضل. )الظاىر عدـ( بل جرياف قاعدة الفراغ كاالحتياط باال 94ـ

)فبل يتعدد( اؼبأمور بو بالنسبة ؽبذا النذر النو انصب على غاية الوضوء بينما النذر 
 قبلو خص عملية الوضوء فبل بد أف يكرر بعدد النذر.

 )بالوجوب( الغَتم كىنا الوجوب غَتم كموسع.  31ـ
))كباالستحباب( كهبوز نية الوجوب فقط باعتبار التحضر كاؼبآؿ كما يصح أف 

 الينوم كجوب كال ندب. 
)متصف بالوجوب( ىذا على القوؿ باف الوجوب الغَتم اليشًتط فيو اإليصاؿ  33ـ

 إىل كماؿ ذيو كىو خبلؼ اؼبشهور اؼبنصور. 
)متصف بالوجوب كاالستحباب معان( اذا ثبتنا باف اؼبقدمة يبكن أف توصف بوجوه 

كما ىنا بعدد كجوه   ذيها من الوجوب كاالستحباب كامكاف كصفها بأكثر من كجو
مايؤدل هبا أمكن ىذا التفصيل كيبكن أف يقاؿ أف الوضوء ليس ىو اؼبقدمة كال يودم بو 

 شيء كامبا اؼبقدمة ىو الطهارة اغباصلة منو كالذم يكوف لعدة غايات. 
)مامور كاقعان بالتيمم( األمر اليتنجز حبق الساىي الغافل كاعباىل كالقوؿ  39ـ

 ريب. باؼبصلحة السلوكية ق
)لعدـ اتصاؿ الشك باليقُت بو( كشرطية االستصحاب أف يعلم بالشيء مث  39ـ

 يشك يف أف متصل بو يشك ببقائو فهنا شك بالبقاء بعد شك باغبدكث. 
)أكجهل تاريخ الوضوء( رد ؼبن يشكل عليو انك ؼباذا حكمت بعدـ الوضوء عند 

 اب بالفارؽ.  الشك بتارىبو كحكمت بوقوع اغبدث عند الشك بتارىبو فاج
)التشريع كالتقييد( مل يؤخذ شرعان نية الوجو يف صحة العبادة فنية التشريع  أكالتقييد 

 حراـ كلكن ال تضر بالوضوء. 
)بعد احدنبا( متصبلن باغبدث هبب اعادة الثانية كاما اذا احتمل عدـ االتصاؿ أم 

 انو توضأ كصلى مث احدث فبل هبب اعادة أم من الصبلتُت. 
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العرصذاب اٌطٙاسج فٟ األٌٚٝ  كاعادة الصبلتُت( بل الثانية فقط) 95ـ

 معارض نعم ىو األحوط استحبابان.  تال
 . 95)بعد احدنبا( متصبلن كما قلنا يف ـ 93ـ

 )إحدل الصبلتُت كاجبة( اف كانت الثانية اعادىا كإال فمستحب كما قلنا. 
 )تاريخ الصبلة معلومان( ال أثر ؽبذا القيد.  93ـ
)فاف تفت اؼبواالة( كاف فاتت كجبت االعادة لغرض كوف اعبزء )كالشرط  91ـ

 كجوبيان( 
)بعد القياـ عن ؿبل الوضوء ( هبذا الغرض يبٍت على فوات احملل كيصحح الوضوء 

 مطلقان 
 )لكن األحوط( بل األقول. 99ـ
 )كاالحوط االعادة( اليًتؾ.  98ـ
 حُت الوضوء.  )أزالو اك أكصل( اذا علم انو كاف ملتفتان  11ـ
 )ؿبكـو بالصحة( األحوط اعادتو. 11ـ
 )يبٍت على الصحة ( األحوط اعادتو.  19ـ
 )الحتماؿ اعتبار( ضعيف جدان.  11ـ

)تعُت البطبلف( مل يبطل أيضان النو كاف كاف بدعة ؿبرمة اال انو صحيح كاال غبكم بو 
 اإلماـ )ع( حُت قاؿ انو بدعة كشرطيتو للمسح تربعية. 

 في أحكام الجبائر(: )فصل 31
 )ككضع خرقة( ال هبب كضع خرقة كإمبا يغسل أك يبسح ما حولو فقط. 

)لكن األحوط( استحبابان ضم التيمم لعدـ الدليل نعم إذا كاف بالوضوء اعببَتم 
 مشقة ترؾ الوضوء كتيمم. 

)هبب كضع( ال هبب كإمبا يكتفي اؼبسح دبا حولو كإف رأل مشقة ترؾ كتيمم. ككل 
 عبمع بُت الوضوء أك الغسل مع التيمم بأحكاـ اعببَتة احتياطو استحبايب. حكم با
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 )فيجوز الغسل( بل هبب مع اإلمكاف ألنو يف موضع الغسل. 
)من دكف قصد( الغسل كاؼبسح موضوعاف عملياف كاختبلفهما ليس بالقصد كىذا 

سح ألنو يرل  شبيو بالزـبشرم إذ أفىت جبرم اؼباء على الرجل من غَت تعيُت الغسل كاؼب
 كتاب اهلل باؼبسح كرأل شيوخو بالغسل فأحب أف يوافق بُت اهلل كالشيطاف. 

)كيلـز أف تصل الرطوبة( يلـز مسح اعببَتة إحتياطا كال يلـز استيعاهبا نعم األحوط 
 استحبابان مسح اعببَتة ما أمكن. 

 )بل يكفي صدؽ االستيعاب( ال دليل عليو. 
ل ما حوؿ اعبرح ببل مشقة فعل كإال ترؾ الوضوء أك )فاألحوط اعبمع( إف سهل غس

 الغسل كتيمم؟
)فاالجزاء مشكل( ليس دبشكل كإمبا اغبكم شامل كىو اؼبسح على ما ظهر من  5ـ

 البشرة كاؼبسح على اعببَتة أيضان كإف شق ذلك فالتيمم. 
اٌجث١شج ذاتؼح ٌٍجشح ٚاِا أْ  )األحوط ضم التيمم( استحبايب إذا كانت 3ـ

 يكن جرح فالتيمم متعُت ببل كضوء.  ٌُ
 )فاألحوط( بل يتعُت التيمم.  8ـ
 )يضع عليو خرقة( ال هبب بل يكتفي باؼبسح حولو.  51ـ
)ال هبوز اؼبسح( إذا كاف معرضان عنو أك اليبكن تسليمو لصاحبو جاز اؼبسح  53ـ

 عليو كإال كجب حلو. 
 )أحكام الجبائر( 

كشف جهة من ظهر القدـ فيها كاال مسح على )الطويل من الطرفُت( اذا أمكن   9ـ
 اعببَتة كالحاجة للطرفُت من غَت ظهره. 

  8)تضرر القدر الصحيح أيضان( يف اغباؿ تعُت التيمم ككذا. ـ 3ـ
 )كضع خرقة ( ال كجو للوضوء كاعببَتة.  4ـ
 )فاالحوط اعبمع( اؼبتعُت التيمم كاعبمع استحبايب.  55ـ
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 )صبع( اؼبتعُت التيمم.  53ـ
.  59ـ  )ضم التيمم( اليلـز
 )اعبمع( بل كفاية الوضوء.  53ـ
.  13ـ  )الرابع استيعاب( فيو تأمل كاالظهر عدـ اللزـك
 )هبوز االرسباسي( هبوز.  18ـ
 )جواز الصبلة اآلتية( مشكل كاألحوط اإلعادة ؽبا.  35ـ

 )كاالبطل( وبـر كال يبطل. 
ـ أف اغبرير اغباصل مشكل كالذىب )حريران أك ذىبان( للوضوء ال إشكاؿ كمعلو  59ـ

 أشد إشكااَل فاالحتياط كجوب نزعها ألجل الصبلة. 
)العدكؿ إىل التيمم( بل الوضوء مقدـ على مراتب التيمم فبل هبزم التيمم يف  54ـ

 ىذا اغباؿ بل يتوضأ. 
ِا ٠جشٞ ػ١ٍٗ اٌّاء فإْ )يضع عليو خرقة( ال هبب كضع خرقة كإف 11ـ

 يتغَت نعم ال يلح باؼبسح عليو حبيث ينجس ما حولو.  يتنجس ما مل اٌّاء ال
 )ؽبذه الدقة( حىت وبصل على الوضوء الطبيعي فيقدـ على اعببَتم.  15ـ
)إال أف وبسب جزءان( ؼبا قلنا بعدـ األنبية ؼبسح اعببَتة كإف مسحها ليس لو  19ـ

 كعدمو. تأثَت على اعبلد فبل فرؽ بُت الزيادة كعدمها كإف الزيادة تعد جزءان 
)المبيح( يعٍت كما أنو يبيح الصبلة فإنو رافع للحدث أيضان كنتيجة اؼبعٌت أنو  11ـ

 لو برء فنزع اعببَتة فبل يبطل الوضوء حىت يبطل بأحد اؼببطبلت فيتوضأ بدكهنا. 
 )الثاين... هبوز الغسل( بل هبب مع االمكاف.  13ـ
الوضوء )نعم قصد الغاية )االستباحة( أم استباحة الصبلة كما شابو بذلك  38ـ

معترب يف ربقق االمتثاؿ( أم االمتثاؿ اػباص. مثبلن لو قصد الوضوء كمل يقصد كونو الجل 
الفريضة مثبلن أك النافلة فبل يثاب يف كضوئو ثواب كضوء صبلة كامبا صحة الوضوء كثواب 

 كضوء فقط فبلحظ جيدان. 
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وء مل يقصدىا فهو غَت فبتثل ؽبا )من جهتها( أم األمر الصبليت مثبلن فهو هبذا الوض
كأف صح كضوؤه كصحت تلك الصبلة بو أيضان كىذا التوجيو ال اثر عملي لو كامبا ؾبرد 

 توضيح القساـ النوايا نعم يبكن أف يكوف فارؽ يف الثواب االخركم. 
)تركتو لغَتم( الوارد يف االخبار )فهو ؼبن عمل لو( )فهو ؼبن عملو غَتم( كىذا ال 

 البطبلف أكالن كامبا يدؿ على األمث كعدـ القبوؿ كىو يرتفع عند التوبة. يدؿ على 
)جزءن من الداعي( أم احملرؾ كالوازع النفسي للقياـ لتلك العبادة كىو أما كائن قبل 
العبادة يعٍت أنو رأل صباعة فقاـ اىل الصبلة ألجلهم كهلل كىذا ال يضر بصحة العبادة اذا  

كقصد مواله كاما أف مل ىبفف فبل تبطل العبادة ما داـ فيها كاف حُت دخلها خفف رياءه 
كجو اهلل كإف شاركها الرياء كامبا ىو آمث كغَت مقبوؿ حىت ينوب كعدـ القبوؿ شيء غَت 

 البطبلف. 
)الفعل يصَت ؿبرمان( الفعل ال يصَت ؿبرمان بل ىو باؽ على رجحانو يف نفسو كإمبا 

 يرافق مقصدان ؿبرمان. 
اشكاؿ( )عن اشكاؿ( )يشكل( اإلشكاؿ ىنا منايف لقولو أنو رافع  )اعببَتة 31ـ

 كما يأيت من جواز الصبلة بالوضوء اعببَتم بعد ارتفاع العذر.  11للحدث كمبيح يف 
 كإف كاف األحوط استحبابان التمسك بقوؿ اؼبصنف. 

 )األحوط( استحبابان.  31ـ
 )فصل في حكم دائم الحدث( 30

كدائم سلس البوؿ أك اؼبٍت أك الريح أك البطنة بسلس اللغائط  الدائم منو دائم النـو 
 كسيأيت يف موضعو سلس دـ اؼبرأة كاؼبسمى باالستحاضة. 

كال هبوز أف يصلي صبلتُت( بل يصلي أكثر من صبلة مستحبة ملحقة للفريضة 
 )اؼببادرة( اذا كاف ال انقطاع غبدثو فبل هبب اؼببادرة. 

أف الفًتة يف أكؿ الوقت فيمكن أف يقاؿ بوجوب )أك كسطو أك آخره( إذا علم 
اؼببادرة كحرمة تفويت الفرصة كأما يف كسطو أك آخره فباإلضافة إىل عدـ إمكاف التأكد من 
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ىكذا مريض كإف التأخَت مع عدـ اليقُت حبصوؿ فًتة ال دليل عليو بل ىو خبلؼ أنبية 
جوب التأخَت لو أيقن بارتفاع الفضيلة كالتأكيد عليها باإلضافة إىل ىذا ال دليل على ك 

العذر يف آخر الوقت أك حصوؿ فًتة نعم يف ىذه الصورة االحتياط ال يًتؾ بالتأخَت لبعض 
 الوقت. 

 )كترؾ صبيع اؼبستحبات( ال دليل عليو كإف كاف أحوط استحبابان. 
 )بطلت ( ال دليل عليو فتصح كإف كاف عاصيان. 

ف كللرجل فقط كأما اؼبرأة فإهنا تتوضأ بعد  )فإف خرج منو شيء( ىذا بالنسبة للمبطو 
كل صبلة إذا جاءىا باالثناء ألف حجاب يدىا كاجب يف الصبلة كخصوصان إذا كاف 

 أجنيب ناظران ؽبا. 
كأما اؼبسلوس فإنو إف قدر أف يصلي كل صبلة بدكف أف ينزؿ منو شيء صلى الصبلة 

فيجمع الظهر كالعصر بوضوء التامة بطهارة كإف مل يقدر جدد الوضوء بعد كل صبلتُت 
 كاؼبغرباف بوضوء  كالصبح بوضوء. 

)لكن األحوط( سبحاف اهلل ككأف األكامر الشرعية للمريض أشد منها للصحيح مع 
 أنو ال دليل عليو. 

)خصوصان يف اؼبسلوس( اؼبفركض أف ىبص اؼببطوف أكثر من اؼبسلوس ألف اؼببطوف 
سلوس مل يرد فيو كإمبا فرض لو كل صبلتُت بوضوء كرد فيو ذبديد الوضوء بإثناء الصبلة كاؼب

 كأنو ال يتوضأ إال من حدث آخر متعارؼ فبلحظ جيدان. 
 )يتوضأ لكل صبلة( ىذا بالنسبة للمبطوف كأما سلس البوؿ فكل صبلتُت بوضوء. 

)فبل يكفيها كضوء فريضتها( يف غَت الصورة األخَتة كاليت قاؿ اؼبصنف بعدـ  1ـ
 ء إال من حدث آخر. كجوب إعادة الوضو 

 )يف جواز مس( إذا حلت لو الصبلة حل كل مشركط بالطهارة.  1ـ
 )كجبت اإلعادة( ال دليل عليو كإف كاف أحوط.  51ـ
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)تكرار الوضوء( ال يلـز بل السلس ال يبطل الوضوء اال أف وبدث حدثان بغَت  55ـ
 مرضو. 

لغسل الذم ىو )فصل يف األغساؿ( صبع غسل بضم العُت كىو اسم مصدر ل 31
 بفتح العُت كىو مصدر لغسل يغسل. 

)كالواجب منها سبعة( حصران استقرائي ستة منها كاجب أصلي كىي اعبنابة كاغبيض 
كالنفاس كاالستحاضة كمس اؼبيت كغسل اؼبيت، ككاحد ثانوم عارضي كىو ما كجب بنذر 

الصبلة كالصـو أك عهد أك يبُت أك معاملة، كما أف كلها كاجبة غَتية أم ذبب ألداء 
 كالطواؼ إال غسل اؼبيت فإنو كاجب نفسي. 

 : ()فصل في غسل الجنابة 33
)كالرجل( يف كطئ الرجل للرجل االحوط فيو األحوط فيو الغسل كالوضوء مع اغبدث 

ف١ٗ اٌمرً ٚٚغأ اٌّشأج ٌٍّشأج األصغر كال يبطل الصـو كىو كبائر الذنوب هبب 

العبادة كىو من الكبائر هبب فيو اعبلد سواء أنزلتا  يوجب غسبلن كال كضوءن كال يبطل ال
 )اؼبٍت( من الرجل فقط. ٔؼُ ٠غرذة اٌغغً ػٍٝ ِٓ أٔضٌد.  السائل أـ ال

 )باختبلط دبنيها( حىت مع ال ذبنب إال بالدخوؿ هبا. 
 )كيف اؼبرأة( خبركج منيها كبالصفات اؼبذكورة. 

 ء كاليبطل صومها كال صبلهتااألحوط استجبابان عليها الغسل ال هبزم عن الوضو 
اإلدر١اغ ٚجٛتٟ تاإلارغاي )كطئ البهائم( ال دليل على اعبنابة هبا كلكن 

 هبزم عن الوضوء كىو من كبائر الذنوب.  ٚ٘ٛ ال
)كاؼبيت( ال ذبصل اعبنابة بدخوؿ اؼبيت سواء كاف رجبلن أـ امرأة فاعبلن أـ مفعوالن إال 

 نوب. بقذؼ الرجل كىذا الفعل من كبائر الذ
 )دبر اػبنثى( على األحوط كجوبان اعبمع بُت الغسل كالوضوء اذا احدث باألصغر. 

 )إال أف تنزؿ ىي أيضان( من ذكرىا كال ذبنب إال إذا أنزلت من فرجها. 
 )كجب عليها الغسل( األظهر أنو ال هبب كإمبا ىو احتياط استحبايب.  3ـ
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بوجوب الغسل عليها فلو   )ضعيف( بل قوم لصريح بعض األخبار بعدـ إخبارىا
كانت ؾبنبة ككل أعماؽبا باطلة كيف جاز عدـ إعبلمها كالنهي عن تعليمها مالكم كيف 

 ربكموف؟ 
 )الهبوز ذلك ( على أحوط.  8ـ

 )فصل: فيما يتوقف(:  34
 )ككذا سجدتا السهو على األحوط( االستحبايب. 

ِىٍف أٚ واْ وافشاً ٚ واْ ا١ش )الهبب عليو الغسل( اذا اغتسل احدنبا أ 5ـ

 غَت ملتـز سقط عن اآلخر ظاىران كاال فبل بد أف يغتسل أحدنبا احتياطان.  أٚ
 )لكنو أحوط( ال يًتؾ. 

 )عليو الغسل( مع الوضوء اذا حصل منو حدث اصغر أيضان .  3ـ
 . 5)استصحاب الطهارة( مر التعليق ـ

 )اإلقتداء بالثالث( ال هبوز ألهنا كاالثنُت. 9ـ
عدكالن( ال كجو للقيد بعد فرض األقتداء هبم اال اذا كاف يصحح الصبلة  )ككانوا

 خلف غَت العادؿ. 
)أك كانوا ؿبل االبتبلء لو( ال يوجد مثاؿ البتبلئو هبما عباديان. غَت كونو مأمومان ؽبما 

 فبل مورد لقولو كإال فبل مانع. 
( ال وبـر اال الضرر الشديد.  9ـ  )مع التضرر وبـر
 نفسو( بواسطة الزكجة ال مطلقان.  )اجناب 8ـ
)مع غسل اعبنابة غَت جائز( األكلوية لعلو أخرل أيضان كىي ربصيل العلم  55ـ

بالتكليف بالوضوء لو صادؼ عدـ حصوؿ اعبنابة. كوبسن من العلماء يف ىذا اؼبورد أف 
ي كبعض يذكركا عدة مسائل يف اعبنابة احملرمة من العادة السرية كاحملـر العارضي كاألصل
 األحاديث يف عقاب ذلك لغرض أف رسائلهم إرشادية يف كقت كوهنا دستورية. 

 )الحائض والنفساء(  0فصل م 35
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 يف حاؿ اغبيض ىبرجن فوران ببل تيمم اذ ال أثر لو كاما مع انتهائهما فيصح التيمم للخركج. 
 )الهبرم( اال قصد كقفية اؼبسجد.  3ـ

 )األكؿ ... على األحوط( استحبابان. 
)الثالث.. من آخر( ال يشًتط كوف اػبركج من آخر، بل يكفي أف يدكر كىبرج 

 كبدكف أف يبكث كلو من نفس الباب. 
 )اػبامس: قراءة سور العزائم( الذم وبـر ىو قراءة آيات العزائم ال سورىا. 

 .43)اقرء( يف آخرىا كتسمى العلق رقمها 
 . 13آخرىا أيضان  )كالنجم( يف

 .95سورة 38)كامل تنزيل( أم فصلت آية 
 .31)كىم اليستكربكف( سورة 51)كحم السجدة( آية 

)ألهنا( ألف الوقفية )تابعة آلثارىا كبنائها( فإذا خربت خرجت عن اؼبسجدية  1ـ
كذلك ألف األرض اؼبفتوحة عنوة التكوف ملكان ألحد فبل يستطيع أحد أف يوقفها كإمبا ىي 

ل اؼبسلمُت ينتفعوف هبا كلكن ىذا التفصيل مشكل إذا األراضي اؼبفتوحة عنوة للحاكم لك
الشرعي أف هبيز كقفيتها فإذا جاز لـز كال يبطل إال بوجوه معينة كليس منها خراب العمارة 
فاالحتياط ال يًتؾ بعدـ نقض مسجديتها ىذا كقد ضاعت اآلف آثار ىذه األراضي فكل 

 اس. األراضي قد ملكت للن
 )امل السجدة(.  31)حم السجدة( بل ىذه اآلية ىي من سورة  1ـ
)كلو كانا جاىلُت( مع اعبهل اليتنجز التحرًن سواء جهل باغبرمة أك باعبنابة أك  9ـ

باؼبسجدية كمثلو قولو )كلو مع اعبهل( فاف الطواؼ اؼبستحب صحيح كيستحق األجرة 
)اف يتيمم( اذا امكن أخذ  8إال فتصح. ـ)كانت االجارة فاسدة( ىذا اذا كانا عاؼبُت ك 

 الشيء بدكف اؼبكث فبل حاجة للتيمم كما مر منو. 
)العدكؿ( كما يصح الغسل بالًتتيب كاالرسباس معان فيقدـ الرأس كالرقبة مث  51ـ

 يرمس كل البدف بنية االرسباس فبل مانع. 
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الكركيف اف عن أحكاـ  3فصل يف مستحبات... الرابع دبقدار صاع( قلنا يف ـ 38
غراـ تقريبان كاف اؼبثقاؿ الصَتيف  18 13تقريبان فالصاع =  919الصاع أربعة امداد كاؼبد 

 غراـ. 3.91كالشرعي ثبلثة ارباعو =  9.3
 )السادس )زبليل اغباجب( مثل الشعر احملٍت فانو اليبنع اؼباء من الوصوؿ للبشرة. 

)كمع عدـ االمرين( يعٍت عدـ التبوؿ بعد االستمناء كعدـ اػبرطات. )فبل هبب  3ـ
عليو شيء( مامل يستربء بالتبوؿ وبكم بأنو مٍت كلو تبوؿ حكم بأنو بوؿ كإف استربء من 

 البوؿ حكم بأنو مذم )اػبارجة بدكان( التقاس باػبارجة بعد اؼبٍت. 
من األحداث كامبا اؼبهم صحة ككفاية  )السابق ىو اعبنابة( الفارؽ يف سبق أم 4ـ

 االغساؿ العبادية عن صبيع األحداث كؾبزية. 
)كال استئجار أحدنبا( قد مر أف اؼبانع إمبا ىو فيما كاف االبتبلء بكليهما أم  4ـ

 بكل أطراؼ الشبهة فبل مانع من استيجار أحدنبا اؼبشكوؾ. 
 )فصل غسل الجنابة مستحب( 37)فصل فيما يكره(  36

ألكىل الًتتيب( )مث الطرؼ األيسر( ال هبب تأخَت األيسر على األيبن كهبوز )ا
 غسلهما سوية كإف كاف األحوط الًتتيب أيضان. 

 )النصف األيبن( مل ينب الشرع على ىذه الدقة. 
 )نصفهما(ال هبب التدقيق بل يغسبلف مع أم جهة. 

عبزء األيبن من البدف أك )أك األيبن كجب غسل الباقي( اعبزء اؼبًتكؾ سواء كاف يف ا
األيسر يكفي أف يغسل حُت االلتفات إليو فقط كال هبب غسل بقية األجزاء نعم إذا كاف 

 يف الرأس فاألحوط كجوب غسل البدف بعده. 
 )الثانية: االرتماس(: 

دفؼح ػشف١ح ٚال ا١ش ػشف١ح  )كاحدة عرفية( ال هبب أف يكوف الدخوؿ باؼباء

 غسل االرسباس بالتدرج. دليل عليها فيصح ال تً ال
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)كجبت االعادة( الذبب اإلعادة كإمبا يغسل اؼبنسي فقط نعم إذا كاف اؼبًتكؾ يف 
 الرأس أك القبة كجب إعادة البدف بعده احتياطان. 

 )خببلؼ سائر األغساؿ( سيأيت أف كل األغساؿ العبادية ذبزم عن الوضوء. 
اليت ترفع اغبدث إذا كاف اؼباء ال ) كال يكفي( بل يكفي أف يزيل النجاسة بالصبة 1ـ

 يتغَت بالنجاسة لسعة اؼباء أك عبرياف نعم ال بد. 
 من حصوؿ الزكاؿ قبل زكاؿ اغبدث آثامان كما مر يف الوضوء. 

 )هبب غسلو( ال هبب غسل اؼبشكوؾ كإف كاف أحوط.  9ـ
 )خببلفو ىنا( بل ىنا أيضان ال هبب ما مل يثبت شرعان. 

 ئط( قد مر األشكاؿ يف قسم من الشركط فراجع. )ما مر من الشرا 51ـ
)حبيث لو قيل لو( قد مر أنو ليس اؼبناط بوجود النية جوابو بالغسل كإمبا ىو  53ـ

 يقرر أنو كاف ناكيان أـ ال. 
 )فيو( أم يف العضو اآلخر.  55ـ 

 )بو( أم بالشك بالعضو السابق. 
لزـك االعتناء بالشك بعد فواهتا فاف )لعدـ اعتبار اؼبواالة ( عدـ االعتبار ال يبلـز 

مناط اعتبار الشك ىو عدـ الفراغ من الشيء كعدـ االنتقاؿ غباؿ أخرل كلو  دبثل فوات 
 كقت كطوؿ اؼبدة كما قلتم يف الوضوء كاألمر ىنا أكضح لعدـ كوف الغسل فعبلن كاحدان. 

الشك بعد  )وبتمل عدـ االعتناء( لو كجو كلكن الحاجة لو يف إثبات عدـ اعتبار
 فوات اؼبوااله أك فوات احملل. 

)يبٍت على العدـ( إذا كاف قرائن على حصوؿ النية كمنها أنو دخل ناكيان  59ـ
 كخصوصان إذا تذكر بأنو شرع ناكيان فالظاىر غلب األصل. 

 )التقييد يكوف باطبلن( راجع الشرط الثاين يف الوضوء.  51ـ
 ا ذلك يف الوضوء. )فغسلو باطل( وبـر كال يبطل كفصلن 53ـ
 )غَت صحيح( يبكن أف وبـر كلكن يصح.  58ـ
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 )باطل( حراـ كلكنو صحيح.  11ـ
)بطبل معان( بل صحا كفعل حرامان ألف االرسباس منهي عنو كلكن مل يصرح  11ـ

 ببطبلف الصـو بو. 
كالغسل إمبا يكوف حرامان يف أكؿ الدخوؿ فقط مع أف العمل اؼبنهي عنو اؼببلـز للعبادة 

 اليبطلها. 
 )يبكن أف يقاؿ( ال يبكن. 

 )فصل: في مستحبات(: 38
)أك مٍت( أما مٍت زكجها ىبرج منها فاألحوط اغبكم بتنجيسو حُت ىبرج يف أكائل  3ـ

فليس بنجس كإمبا ىو معدكد من رطوبات كقت قيامو منها كما بقي فيها فخرج متأخران 
الفرج اؼبنصوص على طهارهتا كأما منيها فبل يسمى منيان أكالن كال نص على قباستو ثانيان 

 خبركجو كالذبنب. 
 )كهبب الوضوء( ال هبب على تفصيل آيت:  4ـ

 )على األحوط( استحبابان. 
 )اليبعد البطبلف( بل يبعد كإمبا يستحب اإلعادة.  51ـ
األيسر أتى بو( إذا كاف الشك بعد الفراغ كاالنتقاؿ عن حالة الغسل يوجب ) 55ـ

 اغبكم باإلسباـ كاليبنعو عدـ اإللزاـ باؼبواالة. 
)االستئناؼ( ال هبب ألف ظاىرة االرسباس إهنا لبلرسباسي إال إذا كاف معتاد  51ـ

 االرسباس الًتتييب فيحتاط باالستئناؼ. 
غسل اللمعة الباقية كما يف خرب اإلماـ الرضا )ع(. اال )االعادة( الذبب كإمبا ي 53ـ

 اذا كانت اللمعة يف الرأس فيغسل اعبسد بعد غسلها احتياطان.  
)كاف كاف بعض كل كاحد منهما يف العادة( اليت اعتادهتا يف الشهور اؼباضية  58ـ

العادة  )فاف كاف ما يف الطرؼ األكؿ من العادة ثبلثة أياـ أك ازيد جعلت الطرفُت يف
حيضان( بادئة باغبساب من يـو عادهتا اؼبعلومة ؽبا )كربتاط يف النقاء اؼبتخلل( كتعترب )ماقبل 
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الطرؼ األكؿ كما بعد الطرؼ الثاين استحاضة( كاألقرب ىو إهنا تبدء باغبساب من أكؿ 
الدـ األكؿ فاف كاف ثبلثة أياـ أك أكثر فبل فرؽ يف كونو بالصفات أـ ال كاف مل يكن 

فات اغبيض فاف كاف الثاين بالصفات جعلت األكؿ استحاضة كالثاين اف زاد على بص
الثبلث حيضان كاف كاف الثاين أيضان ليس بصفاتو اكمل يتم ثبلثان حسبت من أكؿ الدـ األكؿ 
حىت اكملتو من الثاين كالنقاء اف كاف يومُت أك أكثر فطهر كاف كاف اقل فتابع للحيض 

  كاالحتياط طريق النجاة.
--------------------------------------------- 

 )كإال كجب( ال هبب الوضوء مع الغسل العبادم نعم ىو األحوط.  51ـ
 )ال يًتؾ االحتياط( بل مستحب. 

)عنو اشكاؿ( ال إشكاؿ انو إذا نول الغسل الشرعي كفى عن االحداث صبيعان  59ـ
 محبلت مل يرد فيها نص. كقصده ال يبنع رفع أم حدث كىذه التفصيبلت كالت

)كمن ىذا( التفصيل )يشكل البناء( بناء كنية اؼبكلف حُت الغسل )على عدـ 
التداخل بأف يأيت باغساؿ متعددة كل كاحد( منها )بنية كاحد( بعينو )لكن ال إشكاؿ( 
أيضان )إذا أتى( الغسل )فيما عدل( الغسل األكؿ بػ( زيادة نية )رجاء الصحة كاؼبطلوبية( 

ثبوت صحة أغساؿ عديدة لقولنا بأف الغسل األكؿ أجزء عن اعبميع سواء قصد تلك  لعدـ
 األحداث األخرل أك مل يقصد. 

 كغسلو. )فصل في الحيض(  39
اغبيض: ىو السيل كالفيض كخص بالشرع سيبلف دـ اؼبرأة بأكقات معينة كصفات 

أحواؿ اؼببتبلت بو كلذا كأحكاـ خاصة. كلو أعراض طبيعية ـبتلفة لونان كمقداران ككقتان ك 
 اختلفت ككثرت أحكامو. 

)أك بعد اليأس ليس( إذا كاف انقطع اغبيض لكرب اؼبرأة مث جاءىا جامعان للصفات 
حكم عليها باغبيض أيضان حيث أف سارة زكجة ابراىيم )ع( قد حاضت كما يف قولو 
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بعض  تعاىل )فضحكت( كفسرت باغبيض كضبلت ككلدت كعمرىا كاف تسعُت عامان على
 ما نقل. 

)ببلوغ ستُت سنة( األصح عدـ تقييده بزماف كإمبا بانقطاعو كالتقييد ـبالف لظاىر 
 النص يف زكجة ابراىيم )ع( كما قلنا آنفا. 

)بالستُت كاػبمسُت( قلنا بعدـ التقييد بالعمر من طرؼ الزيادة نعم يقيد من  1ـ
أربعُت عامان أك أقل فبل تسمى طرؼ القلة هبذه اؼبقادير حبيث لو انقطع حيضها كعمرىا 

 آيسان كإمبا مسًتابة. 
)األحوط اعبمع( ليس االحتياط مطلقان بل إذا جاءىا بعد كقت عادهتا بعشرين  3ـ

يومان كما قارب العشرين كمل تتأكد بدكامو فلتحتط حىت تتيقن بأنو يدـك بالشركط ثبلثة أياـ 
ف تيقنت باالستمرار ربيضت كاما ما بل يومُت كما سيأيت أف حيض اغبامل يومُت أقلو فإ

جاءىا يف كقت عادهتا أك بعده أك قبلها بقليل فتتحيض بو دبجرد نزكلو فإف انقطع كمل يدـ 
 قضت الصبلة كعملت أعماؿ اؼبستحاضة. 

)فبل يًتؾ االحتياط( عليها أف تدخل قطنو فإف خرجت ملوثة ربيضت كال  9ـ
 حاجة لبلحتياط. 

 ج من غَت الفرج سواء من الدبر كما ركم شذكذان أك غَته. )كالعارضي( يعٍت إذا خر 
)من الطرؼ األيسر( ىذا يف الغالب كأما القرحة فحسب ؿبلها فردبا تكوف ؿبيطة  1ـ

 باؼبهبل مثل البواسَت كردبا تكوف جانبية. 
 )فبل يًتؾ االحتياط( بل هبوز تركو. 

  )أقل اغبيض ثبلثة أياـ( بالنسبة للحامل أقلو يوما. 3ـ
)إال ساعة( بل لو نقص أكثر من ساعة يعترب حيضان ألف الثبلثة أياـ عرفية كليست 

 دقية. 
 )اعتربكا التوايل( إذا كاف جامعان للصفات أك بوقت العادة فبل يعترب التوايل كإال فيعترب. 

 )فبل يًتؾ االحتياط( ال هبب كالتفصيل ما قلناه. 
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 )الوبكم حبيضيتو( بل وبكم. 
)عدمها فتحتاط( استحبابان كؽبا أف ال تصلي حىت يتم أك ينقطع كما أف ؽبا أف  51ـ
 تصلي. 
 )األقول( ال قوة بل زبتار األكؿ.  58ـ
 )االحتياط( بل تقدـ األسبق مهما أمكن.  54ـ
 )هبب االحتياط( قلنا باستحباب االحتياط كأنو ليس حبيض.  11ـ

--------------------------------------------- 
 )كربتاط يف األخرل( قاؽبا مكرران بل االظهر كونو حيضان أيضان. 33ـ

 فصل تجاوز الدم 41
 )كاف ال يعارضو دـ( كاذا عارضو ربيضت باألكؿ.  5ـ
ا اػرادخ ػ١ٍٗ ِٓ وٛٔٗ شالش١ٓ )ثبلثُت يومان(  ليس اؼبراد من الشهر اال ـ 3ـ

 يب أك اؼبيبلدم. العر  أٚ
 )على األحوط( بل األطهر.  9ـ
)الثبلثة األكىل( بل مع الثبلثة الثانية اليت بشكل االستحاضة ألف الصفرة كقت  4ـ

 اغبيض حيض )كربتاط يف البُت( بل ىو اغبيض دكف األخَت. 
 )ثبلثة متفرقة( يصح جعلو حيضان ما داـ موصوفان بو.  55ـ

 انقطاع اغبيض كاال فلم يثبت.  السادس تتيمم كزبرج( ىذا بعد
 )فصل: تجاوز الدم العشرة(:  41

 )الثبلثة يف كل شهر( بل الثبلثة من شهر كعشرة من آخر.  5ـ
ٔٙا( فال ِأغ ِٓ أْ ذشجغ إٌٝ )كال دليل عليو( بل الدليل )نسائها كأقرا 53ـ

 قارب عمرىا من ؾباكريها أك زكجات األقرباء.  ِا
 (: )فصل في أحكام الحيض 40

 )الثالث: األحوط( استحبايب. 
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 )أك ظبعت ( استحبابان.  1ـ
 )السابع ... ؿبل اشكاؿ( بل كراىة شديدة. 

 )األقول عدمو( بل األحوط اؼبنع كجوبان. 
 )الثامن كجوب الكفارة( بل استحباهبا. 

غ 3.91غ فالدينار= 9.3)دينار( شرعي كىو ثبلثة أرباع اؼبثقاؿ الصَتيف كالصَتيف 
 ذىب. 
 غ ذىب. 5.911كنصفو( = )

 جزء من غراـ.  1.8311)كربعو( = 
دكالر تقريبان. )لكل  8.3دكالر فعليو أف يعطي  51فلو فرضنا أف الغراـ الذىيب 

 غراـ من أكسط ما يأكل أىل بلده.  913.34مسكُت مد( كىو 
 )قنة( أم عبدة خالصة مل يتحرر منها شيء. 

)اشكاؿ( حكم كطئها كحكم كطئ األجنبية، كىو زنا من الذنوب الكبائر إال أف 
 وبللو موالىا. 

)كجوب( قلنا باالستحباب كإف كاف فعلو حرامان كعجيب فرض كوهنا ميتة  51ـ
ككوهنا حائض كىل يبقى عنواف اغبيض بعد موت اؼبرأة ككيف سيدفق الرحم الدـ كىو 

 ميت؟!
 غ ذىب. 3.1391و( = )الدينار كنصفو كربع 54ـ
)الوضوء خببلفو( غسل اغبيض كاالستحاضة كالنفاس ككل غسل عبادم كاجب 11ـ

 أك مستحب متفق عليو ال وبتاج للوضوء كلكنو أحوط. 
 )اغبادم عشر(: 

)النذر اؼبعُت كصبلة اآليات( كل موقت صادؼ يف اغبيض يسقط كمنو النذر اؼبعُت 
 غَت موقتو بوقت حدكثها.  ككذا صبلة اآليات إال الزلزلة فإهنا

 )بل األحوط... مطلقان( استحبايب. 31ـ
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)كلو قبل السبلـ( قلنا يف ؿبلو كباالستناد إىل عدة أدلة كأحاديث باف السبلـ  5ـ
كاجب كلكنو ليس جزءن من الصبلة كىو القوؿ غَت اؼبشهور كثانيان أهنا تصح صبلهتا اذا 

 ث كبطبلف قهرم. حاضت بعد السجدتُت األخَتتُت كىكذا كل حد
 )يسمع قوؽبا( اذا مل يصدقها لو اغبق أف يفحص.  53ـ
 )أيضان تتيمم( احتياطا كيكفي تيمم كاحد عن الغسل كالوضوء.  19ـ
 )صبلتُت تأيت هبما( يكفي أداء كاحدة ـبَتة بُت اعبهات.  91ـ

 :اإلستحاضهفصل في  43
 استفعاؿ من اغبيض دبعٌت التشابو باغبيض.  

)العرؽ اؼبسمى بالعاذؿ( بالذاؿ دبعٌت البلئم حبيث أف زكجها يبلـ إذا قارهبا كىو كريد 
 ـبصوص يف أدىن الرحم. 

 )على األحوط( بل األقول ألنو ال دـ من الرحم بعد اغبيض إال االستحاضة. 
)الوضوء لكل صبلة( إذا فرقتها عن األخرل كأما إذا كانت جبلسة كاحدة اكتفت  5ـ

عصر بوضوء ككذا للمغرب كالعشاء نعم االحتياط ال يًتؾ بالوضوء عند كل صبلة للظهر كال
 حىت مع اعبمع. 

 )كتبديل القطنو( إذا علمت بتلوثها. 
)آخر كقت فضيلة األكىل( بل تقدـ الثانية فإف فضيلة الثانية تبدء بعد أداء األكىل 

 مطلقان كما سيأيت. 
 كالفريضة.  )تغتسل قبلها( بشرط عدـ الفصل بينهما 3ـ
 )كلو نافلة( بل النافلة تابعة للفريضة كمل يعهد إعادة كضوءات بعدد النوافل.  1ـ

 )تبديل القطنة( مل هبب مامل يظهر عليها الدـ. 
 )الغسل كالوضوء( ال كضوء مع الغسل.  9ـ
 )على األحوط( استحبايب فيصح منها الصـو ببل غسل.  51ـ

 ل ركعتُت( ال هبب. )هبب لك 5)فصل يف األستحاضة( ـ 93
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 )األقول كجوبو( اذا ظهر الدـ كاال فبل.  1ـ
 )إذا كانت صائمة يصح الصـو بدكف االغساؿ كبدكف التحفظ.  4ـ
)هبب االستئناؼ( اذا اغتسلت اؼبتوسطة للصبح مث انتقلت للكبَتة قبل أداء  51ـ

 الصبلة فبل تستأنف غسلها بل تصلي. 
)فتتوضأ كتغتسل ال حاجة بإعادة الغسل اف كانت قد خفت عند غسل الصبح امبا 

 تعيده للظهرين اف بقيت كثَتة إىل ما بعد غسل الصبح. 
)لكل مشركط( اغتساؽبا يف األكقات الثبلثة للكثَتة كللصبح يف اؼبتوسطة  59ـ

 مسقط لوجوبو لؤلعماؿ األخرل بُت تلك األكقات. 
ما بغسل( تكتفي باغساؿ الصلوات اليومية اال اذا ظهر دـ )كال يتجمع بينه 11ـ

 بعد الغسل. 
)اذا مل يناؼ( حىت لو حصل فاصل بُت غسل االستحاضة كالصبلة فاف  11ـ

 الغسل اآلخر مصحح الصبلة. 
 )طبسة اغساؿ( التقاطع ال يوجب الزيادة.  13ـ
 )بل هبب التأخَت( ال هبب.  53ـ
انت كثَتة أك متوسطة كقد قلنا بعدـ الوضوء مع )أك مع الغسل( يعٍت إذا ك 59ـ

 الغسل. 
 )أعادت( الدليل عليو. 

 )إال إذا تبُت( بل حىت مع التبُت. 
 )القضاء على األحوط( ال دليل عليو نعم ىو حسن.  51ـ
 )هبُب عليها( على األحوط فيصبح يف كقت الصبلة أداء.  59ـ

 )على األحوط( استحبابان. 
ت الصبلة الهبب الغسل كال الوضوء كيف غَته كضوء كاحد )لكل مس( يف كق 58ـ

 للوقت التاـ. 
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 )على األحوط( األكىل. 
 )تكرار الوضوء( كمع بعد أفراد اؼبس عن بعضها؟

 )كال ذبمع( بل ذبمع مع اتفاؽ كقتها.  11ـ
 )فصل في النفاس(:  3

 )أربع قوابل( بل كاحدة من ذكات اػبربة كفى. 
 ية عشر يومان كتستظهر بيومُت. )عشرة أياـ( بل شبان 5ـ

)األكىل مراعات االحتياط( بل بعد العاشر اليًتؾ باعبمع بُت كاجبات االستحاضة 
 كتركؾ النفساء إىل شبانية عشر يومان إىل العشرين. 

)باعبمع( بعّده من اغبيض احتياطان إف مل يكن أقول أك النفاس إذا مل يطل يومُت  1ـ
 هو طهر. أك ثبلث أك أكثر كاف طاؿ ف

 )فنفاسها عشرة( بل عشركف. 
 ) دكف ما بعدىا( ال يًتؾ إىل الثمانية عشر كما قلنا. )كإف كاف األحوط( 3ـ

 )مضغة( كىي قطعة غبم )علقة( كىي قطعة دـ اذا علمت بكوهنا إنساف. 
 )ذات عادة( العبلقة للنفاس بعادتو يف اغبيض.  3ـ
 )إىل الثامن فبل نفاس( كلما رأتو قبل العشرين يـو من كالدهتا فهو نفاسها.  3ـ
 )أقل ربتاط( اذا كاف يوماف كمازاد فهو طهر.  1ـ
 اىل العشرين.  58)اىل العشرة( بل ىذا االستظهار بعد  4ـ
)العشرة من حُت التماـ( بالنسبة للقطعة الواحدة اغبساب من حُت خركجها أك  1ـ

 عبزء منها كأما القطع العديدة فمن آخر قطعة خرجت. 
 )عشركف يومان( بل ثبلثوف.  3ـ
 )باالستحاضو.( بل االستحاضة بعد العشرين.  9ـ
 )ال يغٍت( بل يغٍت عن الوضوء.  55ـ

 فصل في غسل مس الميت:  44
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)مس العظم اجملرد( ال يوجب غسبلن سواء من حي أك ميت )كإف كاف اؼبمسوس(  5ـ
 إذا كاف اؼبمسوس العضو اؼبغسوؿ الغسلة األخَتة فبل هبب الغسل دبسو كإف كاف أحوط. 

 )األقول عدمو( بل األقول الغسل دبسو ما داـ لو عظم كغبم. 
 و العاقل فيصح منو. )فبيزان( كغَت اؼبميز يغسل 1)كىو أحوط( استحبايب. ـ 9ـ
 ) فيجب الوضوء( ال هبب مع الغسل كضوء.  59ـ

 )فصل أحكام األموات(. 45
 )فصل في آداب المريض(.  46

 )الثاين: غَت اؼبؤمن( بل حىت للمؤمن إال لطلب دعائو. 
 )اغبادم عشر أف يقر( ىذا خاص عند االحتضار. 

 )فصل: عيادة المريض، الثاني...إحدى يديو(:  47
ال يظهر منو الفرح حبيث يظن بو الشماتة باؼبريض كال اغبزف حبيث يكثر غم  حبيث

 اؼبريض كيأسو من الشفاء. 
 )السادس: يف جيبو( أم يف فتحة صدره. 

 )فصل: فيما يتعلق(: 48
 )كجوبو على احملتضر( الوجوب على احملتضر مقدـ على غَته. 

 )بإذف كليو( ال هبب كال من اغباكم الشرعي. 
 آداب )الخامس عشر قيل بوجوبو(  فصل 46

الوصية اف كاف لو حق يريده أك عليو حق هلل أك للناس كمل يعلم بو اؼبتنفذكف من أىلو 
 كجبت كاال فيستحب الوصية هبذا األمور كغَتىا. 

فصل يف احملتضر )اىل حاؿ الدفن( أف رأس اؼبيت ليمُت اؼبصلى كرجلو ليساره  98
شييع قبل الدفن كاما يف الدفن فكذلك مع طرحو على خاص حباؿ الصبلة كليس يف الت

 يبينو حبيث يكوف مقاديبو للقبل كما سيأيت. 
 مراتب األكلياء.  - 13
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 )لكن األحوط( بل األظهر أف كانوا مراىقُت أك بالغُت.  9ـ
 )اعبمع( بل يستأذف من أم قريب موجود كال حاجة للحاكم كال غَته.  1ـ

 غسلو غَت اؼبماثل عصر كلكن صح الغسل. فصل هبب اؼبماثل ( اذا  13
 فصل يف كيفية( )كالعورة تنصف( الكجو للتدقيق.  18)
 )ثبلث تيممات( على األحوط كجوبان اذ وبتمل كفاية الواحد.  3ـ
 )اذا اتفق خركجو( بل هبوز إخراجو كىو األحوط أف مل يكن مشقة.  51ـ

الببلغة من الكلمات القصار كلمة )ما ذكره أمَت اؼبؤمنُت )ع( كرد عنو يف هنج 
)قاؿ )ع( لرجل قاؿ حبضرتو استغفر اهلل ثكلتك أمك اتدرم ما االستغفار درجة  959

العلييُت كىو اسم كاقع على ستة معاف أكؽبا الندـ على ما مضى كالثاين العـز على ترؾ 
لس ليس عليك العود إليو أبدان كالثالث أف تؤدم إىل اؼبخلوقُت حقوقهم حىت تلقى اهلل أم

تبعة كالرابع أف تعمد اىل كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدم حقها كاػبامس أف تعمد إىل 
اللحم الذم نبت على السحت فتذيبو باألحزاف حىت تلصق اعبلد بالعظم كينشأ بينهما 
غبم جديد كالسادس أف تذيق اعبسم أمل الطاعة كما أذقتو حبلكة اؼبعصية فعند ذلك تقوؿ 

 (. استغفر اهلل
)إىل اؼبغرب( إذا كانت القبلة يف اعبنوب كالعراؽ، كإال فالبلـز كوف اؼبصلي إىل القبلة 

 يف أم جهة كانت كالرأس إىل يبُت اؼبصلي. 
 )من اغباكم الشرعي( ال دليل عليو. 

 )الرابع: نقلو( بل مطلقان يستحب نقلو ؼبوضع صبلتو. 
 )فصل في المستحبات(  49
 )فصل في المكروىات( 51
 )فصل ال يحرم(  50
 )فصل األعمال الواجبة(:  53
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)شرط صحة الفعل( ذبهيز اؼبيت يصح من غَت اؼبستئذف كلكن هبب االسئتذاف 
 ألداء حق الويل. 

 )للحاكم( ال خصوصية للحاكم الشرعي كإمبا هبهزه اؼبؤمنوف. 
 )فبل يكفي صبلة الصيب( يكفي صبلة من بلغ عشران.  1ـ

 ء(: )فصل مراتب األوليا 53
ال٠ح فٟ ذج١ٙض ا١ٌّد ٔؼُ ٠مذَ )مث بعد األرحاـ( مل يثبت ىذا التدقيق يف الو

 يستأذف من األرحاـ احًتامان.  أٚ
 )األحوط االستئذاف( ال دليل على االستئذاف من اغباكم.  3ـ
 )اعبد مث األخ( اعبد كاألخ يف طبقة كاحدة فالذكور منهما مقدـ.  51ـ

 أذف يف قريبو اغباضر فقط. كال حاجة للتحقيق كامبا يست
 فصل في تغسيل الميت:  54

 )كل مسلم( الناصيب ال هبب غسلو. 
 )مذىب اإلثٍت عشرم( إذا غسل العامي عاميان بطريقتو سقط عنا غسلو. 

 فصل: نية القربة(  55
 فصل: يجب المماثلة(  56

ية )كإف كاف األحوط ترؾ تغسيل اؼبطلقة( ال يًتؾ الحتماؿ خركجها من الزكج
 بالنسبة ألحكاـ التغسيل. 

)مع كجود اؼبماثل( حبيث مل يضطركا لتقدًن مطلقها )خصوصان إذا كاف( اؼبوت يف 
حاؿ عدهتا منو كلكن التغسيل )بعد انقضاء العدة كخصوصان إذا تزكجت لغَته اف فرض 
بقاء اؼبيت ببل تغسيل( من كوهنا يف حاؿ عدهتا منو إىل أف انقضت العدة كإىل أف 

 ت. تزكج
 )كل من الرجل كاؼبرأة( بل االحتياط ال يًتؾ أف يغسلو أحدنبا دكف اآلخر.  5ـ
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)تعُت( ال يتعُت إذ ال يتنجس اؼباء دبس الكافر لعدـ قباستو كعلى فرض قباستو  1ـ
 فليس بأقبس من اؼبيت. 

 )بعد ذلك أعاد( ال ذبب اإلعادة كالنص على خبلفها. 
 )الحتماؿ بقاء قباستو( بعيد.  9ـ
 )على األحوط( يصح من يتقن التغسيل كينوم. 1ـ

 )فصل: قد عرفت(: 57
)كاجبان عليهم( ال يشًتط كونو كاجبان عليهم فالطفل الشهيد كاؼبرأة كما إذا كاف اعبهاد 

 مستحبان عليو ال يغسلوف أيضان. 
 )يلـز تغسيلو( على األحوط الوجويب. 

 )من األمر( بل من اؼبأمور فقط. 
 ال إشكاؿ يف إبقاء ما يعد لباسان.  )ؿبل اشكاؿ( 3ـ
)حكم الشهيد( األحكاـ يف الدنيا ال ذبرم كأما احتماؿ الثواب األخركم  8ـ

 فممكن. 
)صغر اآللة ككربىا( صغر العورة يدؿ على أنو مؤمن كذلك ألنو يف نعيم فيبقى  51ـ

بأس  َ لذ ذذٌد ػٛسذٗ ِٓ شذج اٌذش ٚالبدنو ككأنو يف الشتاء ككربىا ألنو يف جحي
 بالعمل عليها إف استطاع اؼبسؤكؿ عن األموات معرفة ذلك. 

 )عظمان ؾبردان( )عظم الصدر( على األحوط.  51ـ
 )كهبب حنوطها( مع كجود مواضع اغبنوط. 

 )كل من( بل يغسلها أحد اعبنسُت.  59ـ
 )فصل في كيفية(: 58

 االرسباس( يكفي أيضان كال دليل على اؼبنع. 
( بل المانع كوف الغسلة مزيلة للحدث كاػببث إذا كانت  )قبل الشركط فيو 5ـ

 باؼبقدار الكايف. 
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 )برطل( قد مر يف أحكاـ الكر عن مقدار الرطل.  1ـ
 غ.9.3غ كعند الصاغة 3.91)بنصف مثقاؿ( كاؼبثقاؿ الشرعي 

)كاألحوط  3)كنوم باألكؿ( ال يلـز التقييد بالبدلية ماداـ اؼببدؿ منو مفقودا. ـ 1ـ
 ر( يكفي نية أحد التيممات ما يف الذمة. تيمم آخ
)األكؿ( إذا كاف عنده اؼباء كالسدر اغتسل األكؿ كتيمم لؤلثنُت كإف كاف الكافور  9ـ

 قصد الثاين كتيممم لؤلثنُت كإف فقد اػبليطُت اغتسل عما يف الذمة كتيمم تيممُت. 
 )الصورتُت األكليُت( يف صورة عدـ اػبليطُت كصورة كجودنبا. 

٠غغٍٗ اٌغغً األٚي أٚ اٌصأٟ  صرفو يف كل من الثبلثة(: فهو ـبَت بُت أف)يف 

 الثالث كيتيمم بدؿ اآلخرين.  أٚ
ىذا )يف( اغبالة )األكىل( أم فيما فقد اػبليطُت )ك( لو أف يصرؼ اؼباء )يف كل من ( 

قد قلنا الغسلة )األكىل كالثانية( ىذا )يف( اغبالة )الثانية( كىو فيما كجد اػبليطاف كلكن 
 بتقدًن األكؿ أك بنية ما يف الذمة. 

 )كذلك( أم التخيَت كلكنو مشكل كإمبا يصرفو دباء الكافور كيتيمم للغسلُت. 
 )بعد طواؼ( بالنسبة للعمرة ال يتحلل إال بالتقصَت.  4ـ

 )فصل: في شرائط الغسل(:  59
 )الثالث إزالة( ال يشًتط القبلية كامبا معو. 

. )بل األحوط( غَت ال  ـز
 )اػبامس إباحة..( تقدـ اغبرمة مع عدـ البطبلف. 

 )فبل جبوز نبشو( هبوز إذا مل يوجب اؽبتك كالضرر.  1ـ
)ال هبوز... بطل الغسل( هبوز أخذ األجرة كال يبطل الغسل بأخذ األجرة  3ـ

 كاألخذ ال ينايف التقرب كصبلة االستيجار نعم ىو مكركه شرعان. 
)بعد كضعو يف  8)فاألحوط( بل ىو الظاىر لعدـ سقوط اؼبيسور باؼبعسور. ـ 9ـ

القرب( اؼبقدار اؼبتيقن من األدلة ىو فرض العُت اؼبتنجس أك تطهَته إذا حصلت النجاسة 
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عند الغسل أك بعده كمل يثبت فيما إذا حصلت بعد سباـ اإلنزاؿ كإف كاف أحوط استحبابان 
 مع اليسر. 

 حىت ؼبيت آخر ال هبب غسل اؼبغتسل ألنو طهر بتطهَت اؼبيت.  )ؼبيت آخر( 4ـ
 )فصل في آداب غسل الميت(: 61

 )الثاين:  ىو األحوط ( بل ىو مستحب. 
 )الثالث... بشرط األذف( إذا تعارؼ األعراض عنو فبل حاجة لبلستئذاف. 

 )السادس عاريان( تأمل بعضهم برجحانو. 
 ما لو كاف طفبلن. )السابع فبن هبوز ؽبم( كزكجاتو كك

 )اغبادم عشر يلف( أك يلبس القفاز. 
 .  )الثالث كالعشركف أف ال يظهر ( كقد وبـر

 )فصل في مكروىات(:  60
 )السادس بل األحوط( كإف فعل كجب دفن الشعر كالظفر كما شابو. 

 )الثامن زبليل ظفره( قد هبب كذلك فيما إذا كاف طويبلن كربتو كسخ يسًت. 
 ىر األصبع فيجب تنظيفو من الوسخ ليغسل ما ربتو. ما يعد من ظوا

)استحباب حفظ السن( السن إذا سقط من اغبي استحب لو أف وبفظو ليدفن  5ـ
 معو كإف سقط من اؼبيت كجب دفنو معو. 

 )أك العمرة( قلنا أف جواز الطيب يف العمرة بعد التقصَت.  3ـ
 )فصل في تكفين الميت(:  63

 ؼبصاريف العرفية ربسب كإف مل تكن كاجبة. )كاألحوط أف ال وبسب( ا
 )األحوط( استحبابان كيكفي السًت باجملموع.  1ـ
 )جبلد اؼبيتة( يعٍت النجسة إال مع االضطرار فيجوز كأما اؼبيتة الطاىرة فيجوز.  3ـ

 )كجب نزعو( إذا مل يعرض عنو صاحبو كإال بقي عليو كيعطى شبنو لصاحبو. 
 لظاىرة ال ذبوز كغَت الظاىرة مشكلة شرعان. )على األحوط( النجاسة ا 9ـ
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 )طفبلن أك امرأة( هبوز تكفينها باغبرير اػبالص كإمبا يبنع منو الرجاؿ.  9ـ
 )كال باؼبذىب( ألنو اسراؼ. 

 )كال دبا يؤكل( النجس فبنوع كالطاىر البأس كإف كاف األحوط مطلقان الًتؾ. 
 )كاألحوط أف يكوف( بل األكىل. 

. )اليبعد تقد 1ـ  ًن النجس(. غَت معلـو
 )أك منقطعة( مصاريف اؼبنقطعة ليست على التمتع دبا فيها مصاريف اؼبوت.  8ـ

)غَت مدخولة( إذا مل تزؿ يف بيت أىلها كمل تسلمو نفسها فليس عليها مصركفها كمن 
 ضمنها مصاريف اؼبوت. 

 )أك ناشزة( األحوط اؼبصاغبة باؼبصاريف. 
 )يدفن عاريان ( مشكل جدان فاألحوط ؼبن كجب عليو نفقتو أف يكفنو.  53ـ
 )فموقوؼ( اؼبصاريف اؼبتعارفة من أصل اؼباؿ.  54)أحوط( ال يًتؾ. ـ 59ـ
 )األحوط... أقل قيمة( مشكل بل القيمة اؼبناسبة للميت.  11ـ
 )اشكاؿ( أحوطو تقدًن الكفن على اغبقوؽ.  15ـ

 فصل مستحبات الكفن:  63
 )فصل مستحبات (  64
 )فصل مكروىات الكفن( 65
 )فصل في الحنوط( 66

 )ككفية( أم ظاىرنبا كاما الباطن فواجب. 
كما تستحب الشهادتاف يستحب ذكر )فصل في كيفية )يأتي بالشهادتين(  71

كالية األئمة بعد رسوؿ اهلل ص كآلو ببل اشكاؿ )كلو كره اؼبشركوف( عليو اف يعقبو بالقوؿ 
 5أف عليان أمَت اؼبؤمنُت. كابناءه اؼبعصومُت أكلياء اهلل كما شابو يف التكبَت األكؿ. ـكاشهد 

 )اؼبواالة( على األحوط. 
 )بشرط( ال تشًتط ىذه األذكار كهبوز التقدًن كاؼبتأخر فيها.  3ـ
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 )على الشهادتُت( بل الثبلث عند أئمة اغبق )ع(. 
 أعلى الصدر.  )كلبتو( كىي النقرة اليت يف أسفل الرقبة يف

)كمغابنو( صبع مغنب كىي طويات الفخذ فبا قارب العورتُت كطوية الركبة بل لعلها كل 
 طوية يف البدف كالنقرة قبل الدبر. 

 )اليت يف العدة( هبوز تطيب اؼبرأة اليت توفت يف عدة كفاة زكجها بالكافور.  5ـ
 غراـ.  31.3 =53.3× غراـ  1.951)ثبلثة عشر درنبان كثلث( الدرىم ىو  3ـ

× غراـ  9.3)تصَت حبسب اؼبثاقيل الصَتفية سبع مثاقيل( اؼبثقاؿ الصَتيف ىو 
سبامان بنفس الوزف، فقوؿ اؼبصنف )كضبصتُت إال طبس اغبمصة( من األخطاء  31.1=9

 جزء من اؼبثقاؿ الصَتيف أم أقل من طبس الغراـ.  19كاغبمصة ىي جزء من 
ؼبثقاؿ الشرعي ىو مقدار الدينار الشرعي كىو ثبلثة )كاألفضل أربعة مثاقيل شرعية ( ا

 غراـ. 53.81غ فاألربعة = 3.91ضبصة كىو  58أرباع اؼبثقاؿ الصَتيف كىو 
 )فصل في الجريدتين(: 67
 )فصل في التشييع(: 68

 1قَتاط، كالقَتاط=1دانق، كالدانق =  3)كالقَتاط( الدنيوم ىو أف الدرىم = 
 طسوج. 

 لغراـ تقريبان. أم أف القَتاط طبس ا
( أم عواـ الناس الذين زبًتمهم الف.نت كالذنوب.   )اؼبخًـت

 )فصل في الصالة على الميت(:  69
 )إشكاؿ( ؾبزية مع ظاىر الصحة(.  1ـ
 )يوضع ( بل يوضع عليو تراب كىو خارج فيصلي عليو مث ينزؿ القرب.  3ـ

 )الوجوب( إذا شرع شخص قبلو كاطمأف إلكمالو فبل ينوم الوجوب. 
 )كال يسقط( بل يسقط  51ـ
 )كالعدالة( ال يلـز ألهنا متابعة.  55ـ
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 )فصل في كيفية(: 71
 )خبمس تكبَتات( ىذا ىو الواجب فقط ككل األذكار كاألدعية مستحبة. 

 )بشرط اشتماؿ( شرطان استحبابيان.  1ـ
 دار اؼبتيقن ىو كوف التكبَتات بالعربية كغَتىا احتياط. )العربية( اؼبق 3ـ

 )فصل في شرائط..(:  70
 )أربع جهات( يكفي إىل جهة كاحدة ككلما زاد كاف أحوط.  3ـ
 )أجزء( اجزءت عن غَت اؼبأذكف أيضان كإف فعل حرامان.  1ـ
 )الهبب( الوجوب أقرب إذ ال فرؽ ظاىران بُت القطع الوجداين كالتعبدم.  59ـ
 )مكركه( بل مستحب لكل مؤمن أف يتشرؼ بالصبلة على أم مؤمن.  53ـ
)فاألحوط الًتؾ( ليس يف احتماؿ اؼبنع حىت ربتاط كإمبا ىو احتماؿ عدـ  58ـ

 التأثَت فبل مانع بإتياهنا برجاء اؼبطلوبية. 
 )اليت يكره النافلة( ستأيت يف حبث األكقات.  54ـ
)اليًتؾ القضاء( الكجو لئليباء مع سبلمة األعضاء كإذا أكمأ أكمأ كال حاجة  11ـ

 للقضاء. 
 )على األحوط( االستحبايب.  15ـ
)بُت كجوه( منها إسبامها بتكبَتات بدكف دعاء لواحد كلكن يتم عد تكبَتات  13ـ

عاء لؤلكؿ حىت الثاين، أك يدعو لؤلكؿ كيكتفي بالتكبَت للثاين أك بالعكس، أك يكتفي بالد
يتم تكبَتاتو كبعده يتم الدعاء للثاين مع التكبَتات أك يكتفي لكليهما الدعاء للميت يف  

 كل منهما يف تكبَتتو كىي الرابعة أك ىبص الثاين. 
تنبيو: انو يصلي على مسلم كلكن اذا كاف منافقان كناصبيان صلي عليهما كيلعنا بدؿ 

 الًتحم. 
 )فصل آداب الصالة..(  73

 )فالقرعة( بل التخيَت كال حاجة للقرعة.  5ـ
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 )الثاين شبو الدرج( لعل كجهو أف ال يتقرب لبعضهم دكف بعض كثَتان. 
 )فصل في الدفن(:  73

 )يف بناء( هبوز يف بناء أبدم. 
 )إىل اؼبغرب( يقصد ؼبن قبلتو للجنوب كالعراؽ أم يبُت اؼبصلي.  5ـ

 )كل جزء( احتياط استحبايب. 
 ( ال يلـز بل هبوز اختيار االغراؽ بالبحر اختياران. )التأخَت 1ـ
 )مأموف من بلع حيوانات( الدليل عليو كإف كاف أحوط.  1ـ
 )الهبوز( ال دليل على اغبرمة نعم إال إذا أكجب اإلىانة فهو دليل ثانوم.  51ـ

)كما ال هبوز العكس( أيضان ال دليل عليو إال إذا أكجب إىانة للمسلمُت أك احًتامان 
 للكافر. 
 )انتظر حىت يقضي( يقدـ حياة األـ.  51ـ

 )فصل في المستحبات(:  74
 )بك( لعلها زائدة. 

 )من العريب( بل المانع من كونو بلساف اؼبيت. 
 )فصل في مكروىات الدفن(:  75

 ور( مكركه إال أف يعرب جزعان من أمر اهلل تعاىل. )الويل كالثب 1ـ
 ) ال هبوز اللطم( على الزكجة كاألبن كالزكج فقط.  3ـ
)وبـر نبش ( إذا كاف القرب للغَت كبدكف أذنو أك أذف كليو أكجب اإلىانة للميت  3ـ

 كإال فبل دليل على اغبرمة. 
 ىب. )إف بقي عظمان( فبل إشكاؿ حينئذ ألف عنواف اإلىانة قد ذ

.  9ـ  )بل لو ظهر( كذلك ألف أخذه ـبالف للوصية فيحـر
 )أك غَت اؼبأكوؿ أك حريران( ال يوجب النبش. 

 )الثامن بغَت إذف ( ال يوجب النبش. 
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 )فصل في األغسال المندوبة(: 76
)فاألحوط االغتساؿ( الحتماؿ أف األمر بغسل اعبمعة لرفع الوسخ كالعفونة  59ـ

أحاديث أسباب كعلل األمر بغسل اعبمعة كىذه اؼبهمة اليقـو  من األبداف كما ىو بعض
 التيمم هبا فتأمل. 

 )األغسال المكانية(  77
 )فصل في األغسال الفعلية(:  78

 )ينتقض( ال ينتقض الغسل باغبدث األصغر نعم يستحب االعادة بتلك األسباب. 
صوص اؼبتفق )اؼبستحبة ال تكفي عن الوضوء( بل قلنا إف كل غسل ثبت بالن 9ـ

عليها فيو الغسل فهو ؾبزء عن الوضوء كتبقى اؼبختلف فيها األحوط فيها لزكمان عدـ 
 االكتفاء بغسلها عن كضوئها. 

 فاألغساؿ الثابتة كاؼبتفق عليها: 
 غسل اعبنابة كمس اؼبيت كاؼبيت كاغبيض كالنفاس كاالستحاضة اؼبتيقنة. 

دخل يف عنواف ثابت شرعان كمنصوص كيشكل يف غسل النذر كالعهد كاليمُت ما مل ي
 كمن األغساؿ اؼبستحبة اجملزية عن الوضوء. 

 غسل اعبمعة بُت الفجر كالظهر.   -9
 من ليايل رمضاف األكىل.  - 8
 كالسابع عشر.  -4

 كالتاسع عشر.  -51
 كاغبادم كالعشرين.  -55
 كالثالث كالعشرين.  -51
 كالرابع كالعشرين.  -53
 يومي العيدين الفطر كاألضحى.  -51- 59
 ليلة عيد الفطر.  -53
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غسل اإلحراـ كدخوؿ  19 -54يومي الثامن كالتاسع من ذم اغبجة.  58ك59
 اغبـر كمكة كالكعبة كاؼبدينة اؼبنورة كحـر رسوؿ اهلل )ص(. 

 غسل عيد الغدير.  -11
 النصف من شعباف كالنصف من رجب.  19ك13
 وم. يـو اؼببعث النب -18
 زيارة مرقد اغبسُت )ع( يـو عاشوراء.  -14
 لقتل الوزغ.  -31

كاألحوط استحبابان الوضوء يف األغساؿ اؼبستحبة كخصوصان غَت اعبمعة بل األحوط  
 كذلك الوضوء مع كل األغساؿ غَت اعبنابة. 

 )عدـ انتقاضها( ىو األقرب.  3ـ
 و اصباالن لتحصيل الثواب. )التداخل قهريان( يف اؼبستحبات البد من التعيُت كل1ـ
 )يقـو التيمم مقاـ الغسل( لكنو ال يغٍت عن الوضوء يف غَت االغساؿ الواجبة.  9ـ
 )يف أحدنبا بطل ( ال يبطل العمل حىت مع مرافقة اؼبعصية.  58ـ
 )مل يصح( بل يصح كأف امث اذا صادؼ الضرر.  54ـ

 )مل يصح( بل يصح اذا صادؼ الواقع. 
ظها كاف كاف ال هبوز قتلها ( لعلو يعٍت مثل اؽبر كما شابو من اػبامس )الهبب حف

 اغبيوانات األليفة. 
)هبب إتبلفها( كاعبناة كاجملرمُت كلكن اذا كرد كيفية معينة من القتل يشكل قتلو 

 عطشان. 
 ) يف حفظ دابتو( اذا مل يضر الدابة كمل يتقزز صاحبها من اشراهبا النجس. 33ـ

 )فصل في التيمم(:  79
)غلوة( أم دبثل رمية )سهم يف ( األرض )اغبزنة( أم الوعرة ىذا إذا مل يتيقن كجود 

 اؼباء يف اؼبكاف األبعد كمل يتيقن بالعدـ كمل يعارضو مانع من التفتيش كما سيأيت. 
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 )العدؿ الواحد( هبزم كلو ثقة كاحد.  5ـ
 )األحوط القضاء( استحبايب.  4ـ
غسل بواسطة الضرر فبل معٌت لؤللوية نعم افعل )فاألكىل اعبمع ( إذا حـر ال 11ـ

 حبيث اغتسل قلنا بصحتو فاألحوط استحبابان التيمم أيضان الحتماؿ عدـ كفايتو. 
)اػبامس: )كجب قتلو( من كجب قتلو إمبا يقتل بعد اغبكم عليو كعند قدرة اغباكم 

القتل فماء الشرب الشرعي على إقامة اغبدكد كمل يعهد أف يبنع شرب اؼباء بسبب أنو جائز 
ال يستعمل للوضوء مطلقان كيسوغ التيمم ماداـ للشرب حىت للحيواف غَت احملًـت نعم إال 

 للحيواف اؼبهلك أك اؼبخيف كالضار. 
)ال دليل( عدـ الدليل على حرمة شربو للمتنجس ال يدؿ على جواز حرمانو  11ـ

 من الطاىر ببل مراعاة النفوس كرغباهتا؟! 
ىذا ظلم كماذا جوايب لو أحس بأين حرمتو من اؼباء الطاىر حىت  )يبكن أف يقاؿ(

 يضطر لشرب النجس أك ليشربو لغفلتو عن قباستو. 
 السادس )بطل( بل صح كإف كاف مأموران بصرفو يف موارد أخرل. 

)األقول( بل األقول الصبلة يف الوقت بدكف الطهورين كاجزاؤىا كإف كاف األحوط 
 القضاء أيضان مع بقية الشرائط. 

 )ففي تقدًن أيهما اشكاؿ( اؼبسألة على كجوه:  19ـ
 أف يسبق العطش دخوؿ الوقت فيجوز الشرب.  -أ

عدـ أف يسبق دخوؿ الوقت على العطش كىنا: إما أف يبكن الوضوء بو مع  -ب
 إىراقو كىذا كاجب حفظان لو للشرب. 

كإما أف ال يبكن كالعطش إف جاء يكوف شديدان كيبرض الشخص من شرب  -جػ
 اؼبتنجس كال يبكن حفظو مع التوضؤ. 

 كهبذا الغرض وبفظو غبفظ النفوس كيصلي فاقد الطهورين. 
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هبب  كأما إف الشرب ىُت كاإلنساف نفسو متواضعة تتقبل اؼباء اؼبتنجس كىنا -د
 الوضوء. 

ىػ كإما أف يكوف دخوؿ الوقت مع العطش كىنا إف تعجل كشرب اؼباء فبل نستطيع 
 اغبكم عليو باإلمث. 

 كإف تعجل كصرفو بالوضوء فكذلك ال نقوؿ لو فعلت حرامان.  -ك
كاعلم أف ىذا الفرض شاذ جدان يبكن أف يقع يف سجوف الظاؼبُت يف أماكن متنجسة 

 كليس فيها موضع تيمم. 
 )ترجيح الساتر( مع كجود النظار قطعان يرجح الساتر كإال زبَت.  11ـ

)أيهما اشكاؿ( مع إمكاف الًتاب يقدـ ربصيل القبلة لبدلية الطهارة مع عدـ بدلية 
 القبلة. 

 السابع )لكن األحوط( ال دليل عليو كإف كاف حسنان. 
 )بطل( ال يبطل ككذا قولو )كيبطل. 14ـ

)ألجل تلك الصبلة( مل يتقيد الوضوء بالغاية كإمبا ىو مستحب يف نفسو كالغاية مل 
 تؤخذ يف صحتو سلبان كال إهبابان. 

)كيبطل إف قصده( بل يصح ألف الغاية غَت موقوؼ عليها صحة الوضوء كىذا حىت 
 لو كاف عاؼبان بضيق الوقت فبلحظ. 

لقياـ للوضوء )وبتمل الكفاية( كاف  )يف أثناء الصبلة( أك بعدىا بوقت مل يسع ا 31ـ
 كاف األحوط استحبابان التيمم. 

)كلو يف حاؿ الصبلة(  يف ىذا اغباؿ ربل لو كل الغايات بل كذا إذا فقد اؼباء  35ـ
 بعد الصبلة قبل أف يتمكن منو. 

 )عن كاجبات الصبلة( بل الصبلة العرفية غَت اػبالية عن بعض اؼبستحبات.  31ـ
ف التوقيت للمستحبات ىو مستحب يف مستحب كال تتوقف )اشكاؿ( أل 33ـ

 عليو صحة العمل. 
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 )بطل( بل تقدـ أنو قد صح كاألمر بو ثابت.  39ـ
)الثامن: يف آنية الذىب( إمبا وبـر استعماؿ آنية الذىب كالفضة بطران فاما مع 

 االضطرار فيجوز االستعماؿ كيصح. 
سجدين حىت ألخذ اؼباء كيصلي )كجوب التيمم( بل الهبوز الدخوؿ يف اؼب 31ـ

 متيممان نعم يف غَتنبا لو كجو. 
 )برجاء اؼبطلوبية( بل يقصد االستحباب ككذا يف النـو لبلطبلؽ.  33ـ

 )فصل ما يصح بو(:  81
 )فبل هبوز( بل هبوز ما داـ يعد أرضان. 

 )كاػبزؼ كاآلجر ( هبوز السجود كالتيمم على الًتاب احملركؽ مامل ىبرج عن عنواف
 األرض. 

 إف كاف متيبسان فهو اختيارم كمقدـ على الغبار كإف كاف فيو شيء من الرطوبة. 
)سقوط االداء( بل األقرب أنو كجوب األداء كسقوط القضاء كإف كاف األحوط 

 استحبابان القضاء أيضان. 
)بوجوب مسحو( لو سبكن من تبليل يده كمسح أعضاء كضوئو هبا حىت تستوعب  
كل العضو فوضوؤه صحيح اختياران كيكوف الفارؽ بينو كبُت أعضاء اؼبسح أف الغسل ىو 
استيعاب العضو كاؼبسح ال بشرط فبلحظ. كلذا كرد يف الوضوء )إمبا يكفيو مثل الدىن( 

 كضوء الوسائل.  5ح 11ب
لرماد( قلنا ال مانع من السجود كالتيممم على كل شيء من األرض )كاػبزؼ كا 1ـ

 كلو كاف ؿبركقان ما داـ يعيد منها فمثل اػبزؼ كهبوز كالرماد الهبوز. 
 )هبب إزالتو( ال هبب.  3ـ
)من التنب أك الرماد( فرؽ بُت ما ىو ـبلوط دبا ال يبنع تأثَته مثل التنب فيجوز  9ـ

 اب فبل يصح لعدـ صدؽ التيمم باألرض حينئٍذ. كبُت ما ىبرجو عن خالص الًت 
 فصل ما يصح  81
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 جيري(اليشرتطيفغسلالوضوءاجلريان.الثالثة...
 )كوبتاط( استحبابان.  9ـ
)احدىا .. خارج الوقت( غَت صحيح، )الثالث( فيو نظر )الرابع الظن بعدـ( مل  8ـ

 يثبت استحباب، )اػبامس( فيو تأمل.
 ( ال يلـز كال يضر اؼبسح على اعببَتة. )فاألحوط اعبمع 4ـ
 كقد اشكلنا يف بعضها.  8)الصور اػبمسة( اؼبذكورة ـ 53ـ
( أف الوضوء ال يبطل حىت لو كجد اؼباء قبل الركوع كامبا يرجح  59ـ )القدر اؼبعلـو

 القطع حينئذ. 
 )ال يشرع( بل يشرع لتحليل اؼبس اؼبباح.  33ـ

 )فصل: يشترط..(:  80
 قد مر يف الوضوء إمكاف التصحيح كلو مع اغبرمة. )إباحتو..( 

 )بطل( قدر مر عدـ البطبلف يف الوضوء.  5ـ
)كاألحوط اعبمع ( خبلؼ االحتياط بل األحوط أف يكتفي دبا تيسر كإال  3ـ

 فاعبمع زيادة تصرؼ. 
 )فصل في كيفية التيمم(:  80

 )فبل يكفي الوضع( بل يكفي مع الضغط. 
 الشرعي مطلق فبل كجو لتقييده بالدفعة كإف كاف أحوط. )على التعاقب( األمر 

)بعض اعببهة( نعم كل اعببهة كلكن ال حاجة لتدقيق الكل على الكل كإمبا مسح 
 عريف. 
 )بطل( يتدارؾ قبل فوات اؼبواالة كيصح.  5ـ
 )التقييد بطل( على تأمل.  59ـ
 طان. )فبل يكفي( بل يكفي كجر اؼباسح أك اؼبمسوح غَت مأخوذ شر  51ـ

 )فصل في أحكام(:  83
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)التهيؤ( أم قبل الصبلة يبكن أف يصحح إذا علم اؼبكلف على أنو ال وبصل  5ـ
على الًتاب بعد دخوؿ الوقت كاألحوط أف يتيمم لغاية أخرل حىت إذا دخل الوقت صلى 

 بذلك التيمم. 
 )أحوط( استحبايب.  3ـ
الوقت باقية كإف كاف احتياط )هبب التأخَت( غَت معلـو بل لعل أفضلية أكؿ  9ـ

 التأخَت مع العلم باالرتفاع ال يًتؾ. 
)على القوؿ بوجوب التأخَت( كحىت على ىذا القوؿ من البعيد أف يوجب اإلعادة  9ـ

مع أنو متعبد كمسؤكؿ شرعان عن معتقده كقد اعتقد ضيق الوقت كعدـ ربصيل اؼباء فبل 
 يكلف الشخص دبا مل يصلو علمو فبلحظ. 

)أنو ال هبوز( كمر منا أنو ما داـ معذكران كلو داخل الصبلة أك أكملها كمل يستطع  4ـ
 ربصيل اؼباء. 

 )ؿبل إشكاؿ( ىو بدؿ ما داـ معذكران.  51ـ
)وبتاج إىل الوضوء( قلنا يف تتمة حبث األغساؿ عدـ لزـك الوضوء مع الغسل  55ـ

 لكن االحتياط حسن. 
َت بُت قطع الصبلة فيبطل التيمم لوجد اؼباء كىو )بطل تيممو( مل يبطل كىو ـب 59ـ

 أحوط أك يكمل الصبلة. 
)بل تبطل مطلقان( ليس هبذه القوة من االطبلؽ فإنو إذا شرع بالطواؼ لتعجيل  51ـ

القافلة لو تيمم لفقداف اؼباء ؼبرض مانع لو عن الغسل أك الوضوء مث كجد اؼباء كارتفع العذر 
الشوط الرابع صحت األشواط كتوضأ لبقية األشواط. كإذا بعد أف أكمل النصف أم كاف ب

كجد اؼباء بعد الطواؼ صح كعليو الوضوء للصبلة كىكذا. كإذا دخل الطواؼ بتيممم ألنو 
ماشابو كأكمل نصف األشواط  يظن عدـ ارتفاع عذره أك ىباؼ على نفسو من الغسل أك

اؼ بتيمم كىو يعلم أك يظن مث ارتفع العذر صح كال يعيد كيبقى كجوب االعادة فيما ط
 ارتفاع العذر كمل يصرب الرتفاعو على األحوط. 
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 )ىل يلحق( ىو نوع من الفقداف فبل إشكاؿ.  53ـ
 )فاألحوط( استحبابان.  59ـ

( االطبلؽ يؤخذ بعمومو ال باؼبتيقن كاؼبعلـو منو.   )القدر اؼبعلـو
 )بصحتو إىل سباـ( نعتمده كبذا يسقط االشكاؿ بعده.  58ـ
)كأما اغبائض( أيضان ال يبطل تيممها ألف غسلها أيضان ؾبز عن الوضوء كتيمم  15ـ

 الغسل ؾبز عن تيمم الوضوء. 
 )األقول بطبلهنما(: 

 أكالن: اؼبسألة ساقطة من أصلها كذلك لقولنا بكفاية الغسل عن الوضوء. 
 كثانيان: ال معٌت لزعم بطبلهنما مع أف اؼباء ال يكفي إال لواحد منهما. 

كثالثان: ال كجو لبطبلف الوضوء بالذات مع أف األمر الشرعي بتقدًن للغسل ألنبية 
 دفع اغبدث األكرب على األصغر اتفاقان. 

 )بطل تيممهم( ال يبطل إال تيمم من حازه فعبلن بدكف مزاحم.  11ـ
( احتياطان 11( كقولو )كجب الوضوء يف ـ13)توضأ( ككذا قولو )كاال توضأ ـ 13ـ

 كما مر.   استحبابان 
)ال التقييد( حىت مع التقييد فإف الغاية غَت مأخوذة يف قصد الوضوء كال يف نية  13ـ

 القربة فيصح أيضان كما مر مراران. 
)فيتعُت للجنب( بل يتعُت ؼبن تقدـ كمل يزاحم كلعل األكىل ؽبم أف يقدموا  19ـ

 اعبنب أك اؼبيت. 
 اؼبسجدين اغبراـ كالنبوم على )يتيمم للدخوؿ( قد قلنا أف لو ذلك يف غَت 31ـ

 مشرفو كآلو الصبلة كالسبلـ. 
)بل يف سائر الدكرانات( خصوصان على قولنا من أف غسالة اغبدث األكرب  35ـ

 طاىرة مطهرة حدثان كخبثان كيعٍت بالدكرانات اؼبواضيع اليت تدكر حوؽبا االحكاـ. 
 ت. )لغاية أخرل( كيصح أيضان للتهيؤ إذا كاف قريب الوق 31ـ
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 )رفعو للتيمم( أك شده إىل فوؽ حىت يبسح على أصولو اؼبتصلة باعببهة.  39ـ
)تيمم ثالث( نفينا الثاين فضبلن عن الثالث كاؼبرجو من الفقهاء تسهيل أحكاـ  33ـ

 اإلسبلـ للناس التعقيدىم. 
 )فيحـر إمرار اليد( مشكل كإف كاف أحوط مع اإلمكاف.  39ـ

يمم سيضطر أيضان ؼبس االسم اؼببارؾ كال دليل على ىذا )بُت ترؾ الصبلة( ألنو بالت
 التحرًن ككل اؼبسألة ساقطة اذ أف الطبع على البدف اشد من اللمس فاغبرمة منصبة عليو. 

 )كاالستنابة( ؼبن يذكر من صبلة ربليل االستنابة ىذا اؼبورد .
 كاغبمد هلل رب العاؼبُت

 


