نظرات ُب منهاج الصاغبْب
للمرجع الديِب الكبّب آية اهلل العظمى
السيد علي السيستاين اغبسيِب
أداـ اهلل ظلو الوارؼ
بسمو تعاىل  :العمل هبذه التعليقة صحيح ومربئ للذمة إنشاء اهلل تعاىل
خادـ الشرع
السيد ؿبمد علي الطباطبائي
بدأت قطعياً ُب ليلة  /8ربيع األوؿ مناسبة وفاة اإلماـ اغبسن العسكري ُب سنة  2341ىػ
مقدمة مباركة لكتاب النظرات الفقهية
قاؿ اهلل تعاىل { :وإف ىذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرؽ بكم عن سبيلو ذلكم وصاكم بو لعلكم تتقوف}(.)2
بسم اهلل الرضبن الرحيم
وصلى اهلل على ؿبمد وآلو علي وفاطمة واغبسن واغبسْب وعلي وؿبمد وجعفر وموسى وعلي وؿبمد وعلي واغبسن واغبجة القائم
اؼبهدي الطيبْب الطاىرين صلوات اهلل عليهم أصبعْب .
وعلى األنبياء واؼبرسلْب واؼببلئكة اؼبقربْب واألولياء والصديقْب ولعن اهلل أعداءىم وـبالفيهم أوؿ الدنيا إىل يوـ الدين .
واغبمد هلل رب العاؼبْب
اللهم صل على ؿبمد وآلو الطاىرين وسددنا وأيدنا وخذ بيدنا إىل أفضل رضوانك وأجل رضباتك  ,وال ذبعلنا من أىل سخطك
وقوـ مقتك من السودد احملَبـ ومن أتباع أئمة السوء اؼبلعونْب .
والسبلـ على اؼبؤمنْب واؼبؤمنات ورضبة اهلل وبركاتو .
 / 8ربيع األوؿ  2341 /من ىجرة النيب األعظم ص وآلو .
و الثامن من ربيع األوؿ ىو مناسبة وفاة اإلماـ اغبسن العسكري ع .
وبعدىا  9ربيع األوؿ يكوف فرحة الهىراء بممامة اإلماـ اغبجة الذي يخخذ بظبلمات فاطمة الهىراء ع ويهلك ويفضح ظاؼبيها .
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وىي مناسبة ىبلؾ قاتلها وقاتل جنينها عمر بن اػبطاب فيسمى يوـ البقر  ,كما قاؿ اإلماـ الصادؽ  :إنو  9ربيع األوؿ يوـ
بقرت بطن عمر .

مقدمة تعريفية
ىذه تعليقة فقهية على رسالة آية اهلل العظمى وحجتو الكربى العبلمة احملقق اغباج السيد علي اغبسيِب السيستاين (أداـ اهلل تعاىل
ظلو)
اخَبهتا (منهاج الصاغبْب ) لتوسعها ُب بياف أحكاـ الدين  ,وكثرة فروعها واستيعاهبا أحكاـ غالب مسائل اجملتمع اإلسبلمي مع
شدة تدقيق وربقيق العبلمة السيستاين (حفظو اهلل ) .
وإهنا ُب اغباؿ اغباضر معتمد يبكن أف تكوف أكثر من غّبىا ُب رسائل العلماء أداـ اهلل عهىم وظلهم على رؤوس األمة  .فكاف
لهاماً علينا أف نديل بدلونا ُب مناقشتها وإثبات فتوانا قباؽبا قربة إىل اهلل تعاىل ولنعرؼ مقلدينا آراءنا ُب ىذه الرسالة الواسعة واعبامعة
لؤلحكاـ وتوجيهنا مقلدينا ُب قباؿ توجيهها ؼبقلدي السيد السيستاين (حفظو اهلل ) .

دستور الكتاب
إف ىذه التعليقة على منهاج الصاغبْب تعِب بردنا على الرسالة فيما لبالف الفتوى فيها وتتضمن شيئاً من االستدالؿ  ,وتتضمن
توضيح بعض ما ذكر فيها إف كاف معقداً وىو بعض ألفاظها .
ىذه التعليقة فوؽ مستوى عواـ الناس وإف كنت أربرى الكلمات السهلة والواضحة عند الناس  ,ولكن موضوعها مناقشة آراء
الفقهاء مناقشة دقيقة .
ُب التعليقات اؼبخالفة للمشهور وخصوصاً ُب اآلراء الٍب يتعجب منها العواـ  ,فمين استدؿ عليها بخدلٍب دفاعاً عن رأيي حٌب ال
يتعرضِب ضعاؼ النفوس الذين هبهلوف األقواؿ باؼبسخلة وأدلتها أو ال هبهلوف .
أكثر العواـ يتنفروف من بعض الكلمات مثل  :األحوط أو اؼبندوحة أو االبتبلء بخطراؼ الشبهة أو على تخمل أو ُب النفس شيء
وغّبىا  ,وىبتلفوف ُب تفسّبىا  ,واغبق معهم ولكن الذي يريد أف يرتفع ويطالع أو يدرس رسالة رفيعة اؼبستوى فعليو أف يتحمل
صعوبة ما تعارؼ من كلمات تلك الرسالة وإال فليبق على اؼبوجهات اؼبوضوعة للبسطاء من الناس .
ومع ذلك إين سخجهد نفسي أف أخفف التعبّب وأوضح بعض كلمات الرسالة ُب تعليقي عليها .
وأوصي اؼبؤمنْب أف كل مؤمن البد أف يصاحب أحد فضبلء الدين ويكثر السؤاؿ عن دينو ويدرس عنده رسالة عملية حٌب ال
وبشره اهلل مع اعبهلة وأوباش الناس.
قاؿ ُب اغبديث عن اإلماـ الصادؽ ع  ( :ليت السياط على رؤوس أصحايب ليتفقهوا ُب الدين ) .
(إذا أحب اهلل عبداً فقهو بالدين وبصره بعيوب نفسو وأشغلو عن عيوف الناس) .
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بعض احتياط اؼبصنف البلزمة عندي األظهر وبعض فتاواه عندي احتياط وال أعلق ألف اؼبؤدى واحد وإف كاف ىبتلف بشدة الرأي
وخفتو وىكذا ُب تعبّبات غّبىا ألف تعليقي ليس كالقرآف ُب دقتو .
يظهر أف ظباحة السيد السيستاين (أداـ اهلل ظلو) متساؿباً باألحكاـ أكثر من غّبه  ,وىذا فبا يسرين كثّباً ولواله ػبفت أنا أف اتفرد
بالتسامح دبا ىبالف الفتوى اؼبشهورة  ,وىذا ما أوصى بو اؼبعصوموف ع  ,قاؿ رسوؿ اهلل ص وآلو ( :جئتكم بالشريعة السهلة
السمحاء) .
وعن اإلماـ الصادؽ ع  ( :يا فبلف ىوف ٍب ىوف . )...
ىذه التعليقة ىي أكثر دقة واتقانا ُب آرائي الفقهية من اؼبوسوعة الفقهية وىي متخخرة عنها بالتخليف  ,واؼبوسوعة أوسع منها كثّباً
ُب طرح األحكاـ وُب أدلتها .
الذي يدرس منهاج الصاغبْب للسيد السيستاين (حفظو اهلل) مع تعليقي عليو وينجح ُب االمتحاف يستحق أف يكوف وكيل للمراجع
متصد إلدارة أمور اؼبسلمْب ُب الببلد .
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رؤوس اؼبواضيع
االجتهاد والتقليد
كتاب الطهارة
أحكاـ اػبلوة
شرائط الوضوء
غسل اغبيض
غسل األموات
الطهارة من اػببث
كتاب الصبلة
نية الصبلة
منافيات الصبلة
صبلة اآليات
صبلة االستيجار
صبلة اعبماعة
اػبلل بالصبلة
صبلة اؼبسافر
صبلة اعبمعة
كتاب الصوـ
كتاب االعتكاؼ
كتاب الهكاة
زكاة الفطرة واػبمس
كتاب األمر والنهي
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مستحدثات اؼبسائل االقَباض والتخمْب واقر والتشريح والتلقيح الصناعي وربديد النسل والشوارع ومسائل الصبلة والصياـ وهبا
ينتهي اعبهء األوؿ من اؼبنهاج
كتاب التجارة
اػبيارات
النقد والنسيئة والربا
بيع الصرؼ
بيع الثمار واغبيواف واالقالة والشفعة
كتاب االهبار
كتاب اؼبهارعة واؼبساقات
كتاب اعبعالة والسبق والرماية والشركة
كتاب اؼبضاربة
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب اللقطة
كتاب الغصب
كتاب إحياء اؼبوات
كتاب اؼبشَبكات
كتاب الدين
كتاب الرىن
كتاب اغبجر
كتاب الضماف
كتاب اغبوالة
كتاب الكفالة وكتاب الصلح
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كتبا االقرار والوكالة واؽببة
كتاب الوصية
كتاب الوقف
كتاب النكاح
كتاب الطبلؽ
كتاب اػبلع واؼبباراة
كتاب الظهار
كتاب االيبلء واللعاف
كتاب النذور واغبلف
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التقليد واالجتهاد
ـ 1ببل تقليد وال احتياط باطل)
وجه وه بخف العمل حينئذ ال حجة لو إذ األدلة ربطت اؼبكلفْب بالعلماء أو باالحتياط بخف يعمل بكل ما وبتمل توقف الصحة عليو
فالبطبلف أما بسبب عدـ ضماف الصحة ُب عملو  ,وأما بسبب سلوؾ غّب طريق الكتاب والعَبة  ,وفيهما نظر  :أما األوؿ إف عدـ
الضماف ليس معناه البطبلف وإمبا معناه أف ال يكتف بو ولو أف ينتظر حٌب يسخؿ أو يصادؼ ؾبتهداً وبلل ويصحح لو ومعلوـ أف كل
ؾبتهد من ؾبتهدي الشيعة ىو حجة بخمر اإلماـ اغبجة عج .
فيصح عملو واقعاً إف كاف قد وجد ؾبتهداً .
أما الثاين  :فمف الكتاب والسنة أهنما ربطا الناس هبما ومل نتيقن أف فتوى اجملتهدين قد طابقتهما حٌب يكوف عدـ العمل بقوؿ
اجملتهد معناه ىجر القرآف والسنة عدـ سلوؾ طريقيهما نعم  ,إنو وبتمل اؼبخالفة ؽبما .
فهو ؾبرد ال ضماف بصحة عملو وليس البطبلف بضرس قاطع وكاف عليو أف ال يقوؿ ظاىراً على األقل  ,ولكن السيد (قدس سره)
قد استدرؾ البطبلف دبا قلنا .
ـ 6فيو أمور ) ىذه األمور معتربة حْب الفتوى ال حْب التقليد فلو كاف حْب أفٌب عاقبل بالغاً عادالً حياً ؾبتهداً  ,وحْب أراد
تقليده كاف فاسقاً أو ظاؼباً أو ميتاً أو جاىبلً ناسياً للعلم وغّب ذلك صح التقليد .
(واغبياة) ىذا الشرط مل يكن من القدماء وإمبا ىو أكدوا عليو واشَبطوه قريباً واألئمة أجازوا شيعتهم اتباع األموات نت علماء
أصحاهبم  ,ومعلوـ أف التقليد لغّب اإلماـ ُب زماف األئمة موجود أيضاً لعدـ إمكاف وصوؿ أكثر الشيعة لئلماـ ع وثانياً  :إف اجتهاد
اجملتهد ال يبطل وال يسقط عن اغبجية .
كما ال تسقط عن اغبجية بنسياف اؼبرجع وال بنومو وال بمغمائو وال بغيبوبة روحو .
وما عبلقة بقاء الروح ُب بدنو أو بخظباء بفكره الذي تبناه وأفٌب بو .
مع أف كل شيء مرتبط بو مل يسقط دبوتو  ,فهوجتو إال ما تعلق باغبياة كاعبماع  ,وأوالده وبيتو وأقرباءه .
فلتكن أفكاره وحجية فتواه باقية إذ ال متعلق ما يقع على جسده وروحو .
ـ 7اؼبيت أعلم حبب البقاء)
أوالً  -نؤمن بوجود اعلم مطلق وإال مل يستطع أف يرد عليو أحد وأنت ترى كثّباً من اؼبراجع بعد مرجعيتو طبسْب سنة يرد عليو
بعض طبلبو فّبجعو عن رأيو ويبدؿ رأيو تبعاً لرأي تلميذه.
ثانياً – كيف نتصور أف شخصاً معيناً أعلم من كل علماء الشيعة من كل بلداف الشيعة من مدف العراؽ ومدف إيراف واػبليج
والشاـ ولبناف وُب كل القارات األرضية .
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نعم  ,إف كثّباً من اجملتهدين مل يسمح ؽبم الظرؼ والقدرات اؼبالية واغبالية فلم يظهر اجتهاده أو اعلميتو كلياً أو جهئياً ؛ وإمبا ظهر
للشيعة من سبكنوا مالياً فحشروا الرجاؿ حوؽبم واشتهروا .
ثالثاً – ال دليل من كتاب وسنة بتعيْب تقليد األعلم  ,وإف الشك بالتعيْب لؤلعلم .
واعبواب  :بخف ُب التعيْب مؤنة زائدة األصل عدمها .
وثانياً  :لعل ىذا غّب األعلم يقوؿ ما قالو من ىو أعلم من ىذا األعلم .
وثالثاً  :إف الرواية أنبت باالورعية أكثر من األعلمية والبحث ُب مكانو .
(وال يعترب فيو التعلم أو العمل)
بل التقليد ىو العمل وما مل يعمل بو فلم يقلد فبل يقاؿ ؼبن مل يقلد زوجتو ُب عنقها القبلدة أنو قلد زوجتو بل ىو مل يقلد .
حكم  8إىل األعلم  :قلنا ُب ـ  7إنو ال دليل على تعيْب األعلم باإلضافة أف األعلم اؼبطلق حهب من اػبياؿ ..
واألعلم اعبهئي ال كاسب وال مكتسب  ,وأنا رأسنا بعض اجملتهدين الذين يقولوف بتعيْب األعلم حٌب ُب موارد االحتياط رأيناه
يرجع باحتياطات إىل ابنو مع وجود كبار اؼبراجع  ,فبا يدؿ أف الطرح ُب الرسائل ليس على كبو اعبدية عند العمل .
االحتياط بْب أقواؽبم ) ىو األفضل
فيجب عليو االحتياط حينئذ  ,بل لو أف يعمل بخي فتوى من الفتاوى فكل فتوى ىي حجة ومل يثبت تقدًن أحديهما على
األخرى وال هبب اعبمع بينهما .
ـ -9وجوب الفحص عن األعلم ) ىذا اإلهباب معجه وال يبكن التطبيق ألف كل صباعة من الفضبلء يقتنع باجتهاد ؾبتهد أكثر
فبل وبصل اتفاؽ وىذا ما ىو واقع بل ىو فبا ال ىبلو منو زماف مع أنو ال أثر لو ُب أوامر األئمة ع .
(فمف مل يعلم االختبلؼ بينهما  ..زبرب) أوال أف فرض عدـ االختبلؼ ُب كل الدورة الفقهية من اؼبستحيل وإال يكوف أحدنبا
ؾبتهداً واآلخر مقلد تابع لو مقرر لبحثو .
.

وثانياً – ال عذر للمقلد أف ال يعلم االختبلؼ بل عليو أف يعلم عدـ االختبلؼ وإال فبل يخخذ حكماً مشتبهاً بمنو ـبالف للحجة
وثالثاً – كيف عرؼ إنو أعلم ومل يعلم مواضع االختبلؼ وإنو مل اف فتواه ـبتلفة أـ ال .
(من اشتباه اغبجة بالبلحجة) خبلؼ إطبلؽ اغبديث (رواة أحاديثنا فمهنم حجٍب عليكم )..

وال أثر إلسقاط علم وحجة غّب األعلم ما داـ ؾبتهداً وعاؼباً بخدلة من الكتاب وسنة أىل البيت ع  ,ىذا باإلضافة إف إثبات
األعلمية مدخوؿ من أصلها .
(أـ ُب مسخلتْب) فيحتاط فيعمل باؼبسخلتْب وىذا ليس ببلزـ لدينا .

8

(باللم اإلصبايل اؼبنجه) بمف كاف مبتليا دبسخلة الزمة  ,كالصبلة ُب السفر وبتاط بخف يصلي قصراً على رأي أحدنبا وسباماً على رأي
اآلخر .
(بْب احملذورين)يعِب وقوع الشك بْب الواجب واغبراـ .
(وإال فيتعْب) اشتهر عند اإلصوليْب عدـ تقدًن التعيْب على التخيّب .
(ُب غّب اؼبوردين) ونبا مورد احتماؿ أعلمية أحدنبا بخف بقي متحّباً بعدـ علمو باألعلمية .
والثاين الدوراف بْب احملذورين .
(أـ ُب مسخلتْب) مثل أف أحد يفٍب بالتخيّب بْب القصر والتماـ ُب حضرة أمّب اؼبؤمنْب ع وحْب يفٍب بتعيْب القصر للمسافر .
وُب مسخلة أخرى حْب ىبّب وأضبد يعْب مثل الذي كاف ُب وقت أذاف الظهر ُب البلد فسافر ومل يصل فحْب يقوؿ أنو ـبّب بْب
التماـ والقصر ُب السفر  ,وأضبد يعْب القصر بالسفر فحينئذ أف السيد السيستاين (حفظو اهلل) يخمر باالحتياط اإلعادة ُب اؼبسخلتْب ,
وقد قلنا بالتخيّب مطلقاً .
ـ  – 21بقى على تقليد اؼبيت)
قلنا جبواز تقليد اؼبيت ابتداءً فضبلً عن تقليده حياً ٍب مات وسقوط حجية قولو عند اؼبوت ضرب من اػبياؿ وال عبلقة حبجية
العلم يبا يصاب البدف من موت ومرض وإغماء ونوـ بل قد قلنا باؼبوسوعة بخنو لو قلد فاألوىل أف ال ينتقل عنو ؛ ألف بقاءه وبتمل
ـبالفتو للواقع  ,وأما لو انتقل فمنو بعلم قطعاً دبخالفتو للواقع أما بالعمل على الفتوى األوىل أو بالثانية ألف اغبق واحد واحتماؿ اؼبخالفة
أوىل من العلم هبا .
ـ  - 23ال هبوز) إف اغبياة واؼبوت ليسا مطرحاً لتبدؿ اغبجة واشتباىها بغّبىا وتعيْب اغبي ال دليل عليو .
ـ  - 26ال هبوز البقاء) بل هبوز وأف اؼبوت ال يغّب العلم إىل اعبهل والبقاء ال بسبب فتوى اؼبيت جبواز البقاء  ,بل ألف عقل
اؼبكلف يقوؿ برباءة ذمتو بمتباع اجتهاد (ؾبتهد من الشيعة ويصدؽ عليو اغبديث (فخرجعوا هبا إىل رواة أحاديثنا).
ـ  – 27بل ال يبعد) ىذا ىو الظاىر النسداد العلم بالواقع وإف الشرع اكتفى منو باتباع اجملتهد فدرؾ اؼبخالفة على الشرع .
.

ـ  – 12تثبت عدالتو) اكتفى السيد (حفظو اهلل ) باالطمئناف والبينة وربط الثالث حسن الظاىر هبما ومل يكمل وجوب االثبات
والرابع وىو خرب واحد مؤمن ثقة ألف خرب العدالة ليس من القضاء والنهاع حٌب ال يثبت إال باالثنْب .
واػبامس الشياع بْب الناس .

(ويثبت اجتهاده) ىذا إذا ًب الثبوت على الطبيعة ومل يصحبها حسد وحقد وؿباربة آشبة جائرة  ,وإال فنحن رأينا أو ظبعنا بخف
يعض العلماء فبن مؤل اغبوزات بالكتب الدالة على أعلى االجتهاد قد قاؿ فيو بعض مراجع الدين أو ؾبموعة كبّبة من الفضبلء
والعلماء ! إنو غّب ؾبتهد أو مل يثبت اجتهاده وبقي التشكيك حٌب مات .
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وقد ظبعنا أف العبلقة إنو ألف كتاب ُب الفقو واألصوؿ وغّبنبا ومع ذلك كاف بعض علماء زمانو كانوا يقولوف بعدـ ثبوت اجتهاده
والطريق ُب ىذه اؼبصيبة طويل .
وأما ثبوت األعلمية فهو أكثر تعقيداً وصعوبة فبل ذبد طبلب عامل معْب إال وىم يثبتوف أف مدرسهم ىو أفضل وأعلم اؼبوجودين
فثبوت األعلمية ال يعتورىا اغبسد واغبقد والعداوة والشخصية فقط بل ويهيدىا إعجاب طبلب العلم وحاشيتو أكثر من ؾبرد ثبوت
االجتهاد .
حكم – وبرـ االفتاء) يلهـ تنقيح اؼبناط باالفتاء حٌب تعرؼ احملرـ منو واحمللل.
أ – إنو أفٌب ما ىو معروؼ من الفتوى للعلماء أو ما ىو يفٍب بو بعض علماء الشيعة  ,ومل يقل أف الفتوى من اجتهاده أو نقبلً
عن غّبه فهذا ليس حبراـ ألنو صادؽ .
ب – إنو أفٌب على أنو من اجتهاده وىذا االجتهاد قد حصل لو أما من آيات أو روايات  ,أو اقتنع بفتوى عامل معتمد لديو ُب
علمو ودقتو ُب اجتهاده من حيث مل ير من األدلة ما يعارضو وإف كاف ىذا اجتهاد ضعيف بل ليس باجتهاد مهِب ولكن نقلو للناس
صحيح وليس حبراـ .
ج  -إنو نقل فتوى وزعم أنو ُب اجتهاده وىو مل يعلم فتوى مفٍب وال دليل ُب علمو عليها  ,فهذا آٍب وملعوف .
د – نقل فتوى عن غّبه وزعم أنو فتوى وىو مل ير األدلة وال اقتنع بفتوى غّبه كوجو فبا يسمى اجتهاد وإف كاف غّب مصدؽ عند
التدقيق فهذا النقل صحيح وهبوز العمل ألهنا فتوى شرعية .
إال أنو قد كذب بمدعاء أهنا من اجتهاده فهو آٍب من ىذه اعبهة.
ـ – 12إذا مل يكن شخصياً ) ظاىره أنو يقصد بثبوت اؼباؿ لشخصو واقعاً
(أو مشخصاً بطريق شرعي) مقصوده أف اؼباؿ للمدعي اؼبَبافع واقعاً وقد ثبت بخدلة شرعية .
وأما ثبوت اؼباؿ أو اغبق بطريق شرعي وىو واقعاً فهذا ال وبل والثبوت الشرعي ال وبلل اغبراـ الواقعي .
فعن ىشاـ بن اغبكم عن أيب عبد اهلل ع قاؿ رسوؿ اهلل ص وآلو إمبا أقضي بينكم بالبينات وااليباف وبعضكم اغبن حبجتو من
بعض فايبا رجل قطعت لو من ماؿ أخيو شيئاً فممبا قطعت لو بو قطعة من النار ) (.)2
وعليو فبل وجو عبعل (اؼبشخص بطريق شرعي ) قسيماً لكوف الشيء ملكاً واقعياً للشخص .
ـ – 11اؼبتجهى ُب االجتهاد ) وىو اجملتهد ببعض األحكاـ ومل يكمل االجتهاد بالدورة الفقهية  ,والقوؿ فيو باالمكاف وقوؿ
بعدـ اإلمكاف بدعوى عدـ صحة االجتهاد ما مل يخت على كل األدلة ُب أبواب الفقو التامة وُب سباـ الفقو والرد عليو دبا نقوؿ

( )2

الوسائل ب  4ح  3كيفية الحكم .
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باالجتهاد واؼبطلق واالجتهاد اؼبطلق  ,والقوؿ فيو باإلمكاف وىو أف يعلم الدورة الفقهية الكاملة وبتماـ أدلتها والبت ُب الفتوى فيها
فهو ؾبتهد مطلق .
والرد عليو  :إف غّب اؼبعصوـ ال يبكن أف يكوف ؾبتهد مطلقاً وذلك ؼبا نهؿ أف اجملتهد اؼبطلق وغّب اؼبطلق سنة يعد سنة يتبدؿ رأيو
وُب كل شيء تطرأ عليو آراء جديدة وىبرج ما أفٌب بو زبرسجاً ـبالفاً ؼبا قالو  ,وىناؾ من كبار مراجع الدين قد تراجع عن كثّب من فتواه
بسبب مناقشات أحد تبلميذه لو ُب علم الرجاؿ  ,ىذا فضبلً عن أف الدورة الفقهية تتسع ومسائل الناس كثّباً أكثر فبا ىو موجود ُب
أوسع رسالة عملية وىو حباجة إىل اجتهاد ونظرات جديدة أكثر فبا قد اجتهد بو بالطريقة القديبة واؼبرسومة ُب اغبوزات العلمية
التقليدية .
وباعبملة أف اجملتهد ارتفع ما ارتفع فبل يكوف الرأي متجهياً وإطبلؽ االجتهاد غّب فبكن ال ُب الدورة الفقهية وأهنا متوسطة وال ُب
مسخلة مسخلة .
وال تنسى اإلماـ اػبميِب (قدس سره) إنو حْب ابتلى بالتصدي غبكومة إسبلمية قد بدؿ كثّباً من آرائو وىكذا كل اجملتهدين بتغّب
رأيو سنة بعد سنة .
ـ – 13تقليد اؼبوكل ) بل ىو ـبّب ُب تقليد موكلو أو تقليد مقلده أو غّبنبا ُب ماؿ التجارة أو غّبىا  ,وىكذا وكيل اؼبرجع الديِب
.
وال يتعْب عليو تقليد رأي معْب ُب الوكالة إال إذا اشَبط اؼبوكل  ,ووجهو أف اؼبوكل ؼبا أذف لو ُب التصرؼ ُب مالو ومل يشَبط عليو
طريقة وفتوى معينة فبل وجو لتقييده ما مل يقيده صاحب اؼباؿ .
ـ  – 12وينعهؿ ) ال وجو لو ؛ ألف الظاىر أف الوكالة عن اؼبرجع الديِب إهنا ؾبرد درجة فخرية تعريفية وليس من قبيل الوكالة
التجارية  ,ولذا ترى كثّباً من الوكبلء ؼبا يبوت اؼبرجع الذي وكلو مل يتخخر عن أي عمل كاف يبارسو من الصبلة بالناس واالفتاء ونقل
الفتوى والتدريس واإلشراؼ على األيتاـ والقاصرين وإدارة األوقاؼ وغّب ذلك  ,وما يقوؿ أحد لو بخف عملك الفبلين قد بطل لسقوط
وكالتو .
(ولياً وقيماً) أما الوالية أو القيمومة فمف وكلو تولية ُب الوقف العاـ كاؼبسجد واؼبدرسة واغبسينية وما شابو  ,فهو من قبيل الوكالة
العامة .
وأما إذا نصبو ولياً وقيماً بخمور خاصة بشخص اجملتهد فهو كغّب اجملتهد ينعهؿ وال عبلقة لو بكوف موليو ومقيمو مرجع ديِب أو ال .
حكم  – 16ال هبوز نقضو ) قالوا ذلك اعتماداً على مرويات معتمدة ومنها قوؿ اإلماـ الصادؽ ع ( :فمذا حكم حبكمنا كاف
الرد عليو كمن رد على رسوؿ اهلل وكمن رد على اهلل وىو على الشرؾ باهلل ) .
قلت ىذا إذا رد على اجملتهد الذي يقضي قضاء شرعياً دبا ىو ليس شرعياً أي باالراء الشخصية .
وأما من رد على اجملتهد دبا ىو حجة مثلو وىو رأي اجملتهد االخر ومن طريق أىل البيت ع أيضاً فبل يصدؽ ىذا االستنباط .
واحتجوا أيضاً بخف إعادة النظر ُب القضاء والشكاوى بسبب استمرار الفتنة وتخكيد العداوات قلت  :كبن بْب ؿبذورين .
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أف نتبع واحداً فبا وبتمل وردبا نستيقن على خبلؼ الواقع فنهضم اغبقوؽ بْب أف نعيد النظر ونقنع العقبلء بتعريفهم وجوىهم
اؼبسخلة .
حكم  – 17ناق ل ما ىبالف  :إف كاف السائل سخؿ عن فتوى مرجع معْب فخخطخ الناقل فنقل رأي غّب اؼبطلوب  ,وجب عليو
إعبلـ السائل إنو أخطخ ُب النقل .
وأما إذا نقل الفتوى بدوف سؤاؿ من أحد أو أجاب عن سؤاؿ من أراد فتوى شرعية ومل يعْب الذي يريد فتواه فبل هبب على الناقل
تنبيو السامعْب باف ما قلتو فتوى فبلف دوف فبلف .
(أخطخ اجملتهد) كذلك كما فعلنا آنفاً فمف السامع يريد فتوى شرعية ومل يرد فتوى خصوص اؼبتكلم فبل هبب إعبلـ السامع بخنو
خبلؼ رأيو .
ـ  – 18باالحتياط ) ال هبب فمف السامع ىبّب بْب فتوى العلماء وليس ُب ذمتو العمل بقوؿ فبلف دوف فبلف .
ـ  – 19بْب الصغّبة والكبّبة ) فالصغّبة الٍب يتسامح بارتكاهبا عرؼ اؼبؤمنْب مل تسقط العدالة .
.

ـ ؟؟؟؟19؟؟  -وهبب عند وقوع الغيبة ) وىذا واجب واقعاً يقينا فبل وجو لقولو (على األحوط) وكخنو غّب متخكد بوجوب التوبة
(استحباباً االستحبلؿ) أشد لهوماً منو الدفاع عن اؼبستغاب وتصحيح رأي اؼبستمع للنقيصة أف يعلم بعدـ النقيصة .
(جرح الشهود) أف اثبتوا باطبلً أو أبطلوا حقاً .
ـ – 41وؼبا مل يثبت عندنا) بل ىي ثابتة شرعاً وعقبلً وإال فقد ضيعنا أحكاماًكثّبة .

12

كتاب الطهارة  :اؼببحث  : 2أقساـ اؼبياه فصل 1
(القليل ينفعل) إذا كاف موروداً ال إذا وارداً على النجاسة وإال ؼبا أمكن تطهّب النجاسة دباء اإلبريق مثبلً ؛ ألنو يتنجس دبجرد
وصولو النجاسة على قوؽبم .
ـ  – 37على ؿبل آخر ) فبل ينسب جريانو للمطر فبل يطهر  ,واألقرب إنو ال يشَبط أف يكوف اؼبطهر مطراً أو بئراً أو حنفية أي
ماء اإلسالة العاـ فمف القليل الذي هبري على اؼبتنجس ويهيل منو عْب النجاسة وينقيو فمنو يطهره .
ـ  - 39م قدار الكر ) فصلنا مسخلة الكر ُب موسوعتنا وطبقنا اغبساب باؼبقادير حسي الروايات واألقواؿ  ,واعتمدنا على
الرياضيات اغبديثة واحتملنا أف اإلماـ ع قصد حبساب األشبار باإلناء اؼبكعب أو باالسطواين كما أف أكثر الرباميل الكبّبة أهنا مدورة
أو بالكروية كما ىي أكثر اآلبار القديبة .
فمثبلً حسينا رواية أف الكر = 2ر2 × 4ر2 × 4ر 31 8/7 = 4شّباً مكعباً  ,وكل شرب مكعب عشر لَبات تقريباً فيكوف
 342لَب تقريباً وباالسطواين .
ومعلوـ أنو وبسب نصف القطر × نصف القطر × العمق × النسبة الثابتة  = 7/11ىكذا
2 3/4؟؟؟؟

والرواية الثابتة = 17 = 4 × 4 × 4
وباالسطواين = 12 23/4
وبالكروي =  22 23/27شرب
والثالثة ُب ذراعْب عمقو × ذراعْب وشرب سعتو والذراع ىو قدماف والقدـ
شرب تقريباً =  222 = 2× 2× 3شرب
وباالسطواين =  79 7/1شرب
وبالكروي = 49 7/1
والرابعة  3أشبار عمقو و 4سعتو =  46وىي الٍب اعتمدىا السيد السيستاين ُب ثاين احتمالو .
وباالسطواين تكوف = 18 7/1
وبالكروي =  23 18/4شرب
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واػبامسة عن اؼبقنع ذراعاف وشرب × ذراعْب وشرب
212 = 2×2×2
وباالسطواين = 98 4/23
وبالكروي = 39 4/18
واػببلصة إين أرى أف مقادير الكر نسبية مع النجاسات حبسب كثرهتا ومقادير خباثتها فبل يقاس تطهّب قبس على تطهّب آخر .
ـ  – 22وجريانو ) اعباري ال يتنجس إال بالتغّب بالنجاسة .
ـ  – 22مل يعتصم ) بل كل جاري إنو معتصم طاىر ومطهر وال يشَبط كوف مادتو الٍب هبري منها إهنا كر .
ـ  -21وإال تنجس ) إذا جرى من الكر على اؼباء اؼبتنجس طهر وال وبتاج إىل استمرار .
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الفصل ( 4واعبمع  ...والتيمم )
ال دليل معتمد على اؼبنع من الغسل أو الوضوء باؼباء اؼبستعمل برفع اغبدث األصغر أو األكرب .
وىناؾ روايات مانعة ضبلت على الكراىة لضعفها وصبعها وال تصل النوبة لؤلمر ؟؟؟؟؟؟ ال مخخذ لو .
(ُب رفع اػببث قبس مطلقاً)خبلؼ الظاىر
فمف إطبلؽ طهورية اؼباء اعباري تخىب تنجس الغسالة وغّب الغسالة فتابع ما يلي :
عدة روايات فعن ظباعة قاؿ  :سخلتو عن اؼباء اعباري يباؿ فيو ؟ قاؿ ال بخس بو (.)2
ومل يقل أف اعباري قليل أو كثّب وغلبة كونو كثّباً غّب ـبصص .
وؿبمد بن مرواف عن أيب عبد اهلل ع قاؿ لو أف ميها بْب ساال أحدنبا ميهاب بوؿ واآلخر ميهاب ماء فاختلطا ٍب أصابك ما كاف بو
بخس(.)1
ومل يشَبط كثرة اؼباء .
وحديث علي بن جعفر عن أخيو موسى ع قاؿ سخلتو عن البيت يباؿ على ظهر ويغتسل من اعبنابة ٍب يصيبو اؼبطر أيؤخذ من
مائو فيتوضخ بو للصبلة ؟ فقاؿ  :إذا جرى فبل بخس بو  ,قاؿ  :وسخلو عن الرجل يبر ُب ماء اؼبطر وقد صب فيو طبر فخصاب ثوبو ىل
يصلي فيو قبل أف يغسلو ؟ فقاؿ  :ال يغسل ثوبو وال رجلو ويصلي فسو وال بخس (.)4
اعبملة إذا اجتمع من ماء اؼبطر دبقدار أنو هبري فهذا اؼبقدار يتوضخ بو سواء استمر اؼبطر أو انقطع وشرط اعبرياف إمبا ىي للعلم
بغلبة اؼباء على البوؿ ُب حاؿ اؼبطر واعبملة الثانية على القوؿ بنجاسة اػبمر وىو اؼبشهور شهرة عظيمة ويكوف وقوعو على اؼباء بعد
انقطاع اؼبطر فلم يكن للماء عاصم إال اعبرياف لعدـ ظهور بلوغ الكرية فتخمل .
وعن داود بن سرحاف قاؿ  :قلت أليب عبد اهلل ع  :ما تقوؿ ُب ماء اغبماـ ؟ قاؿ  :ىو دبنهلة اعباري (.)3
أطلق عاصمية اؼباء اعباري .
(حٌب ماء االستنجاء) أيضاً خبلؼ الظاىر  ,ففي أحاديث طهارة اؼباء االستنجاء كفاية .
فعن األحوؿ أنو قاؿ أليب عبد اهلل ع  :الرجل يستنجي فيقع ثوبو ُب اؼباء الذي استنجى بو ؟ فقاؿ  :ال بخس  .فسكت فقاؿ :
أو تدري ملَ صار ال بخس بو ؟ قاؿ  :قلت ال واهلل  ,فقاؿ  :أف اؼباء أكثر من القذر (.)2

( )2
( )1
( )4

الوسائل ب 7ح 6و 8الماء المطلق .
المصدر السابق .
الوسائل ب  8ح  4الماء المطلق .

( )3
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وىو على القاعدة أف اؼباء الذي هبري على اؼبتنجس فيطهره من النجاسة يبقى طاىراً مطهراً ما مل يتغّب بوصف النجس .

( )2
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الفصل ( 3عبميع األطراؼ) يقصد عبميع األفراد اؼبشتبو فيها النجس .
(وال يرفع بخحدنبا اغبدث) ىذا على القوؿ ببطبلف الوضوء والغسل باؼباء اؼبغصوب وأما على القوؿ بالصحة مع اإلٍب فيصحاف .
(فاألحوط وجوباً) بل استحباباً لقاعدة الطهارة (كل شيء طاىر حٌب تعلم بنجاستو) وقاعدة اغبلية (كل شيء لك حبلؿ حٌب
تعرؼ اغبراـ منو بعينو فتدعو) خرج منها احملصورة فقط .
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الفصل ( 2اؼباء اؼبضاؼ)
اؼبضاؼ أما ـبلوط باؼبادة كماء اللحم أي ماء ـبلوط باللحم وماء الطْب وماء اللنب .
وأما معصور من مادة  :كماء الربتقاؿ وماء الرماف  ,وىو معصور الرماف والربتقاؿ.
وأما نفس اؼبادة  :كمِب الرجل ُب اغبديث يسمى ماء الرجل  ,ورطوبات اؼبرأة يسمى ماء اؼبرأة وىكذا .
(.)2

(وال أثر للكرية) نعم  ,ولكن البد أف وبمل على النسبة فبل يصح قوؿ العروة (تنجس وإف كاف كثّباً بل وإف كاف مقدار ألف كر)

يعِب النفط اؼبستخرج من األرض ُب العراؽ مثبلً كلو قبس إذا كاف سائبلً قبل االستخراج للعلم بخف بعض آبار اؼبياه العفنة
والنجاسات قد أصابتو وىذا عجيب  ,وليس لدينا حديث عن اؼبضاؼ األمثل قدر اؼبرؽ .
(واػبارج من الفوارة) لدينا تفصيل عن اؼبضاؼ اعباري دبثل الفوارة أو غّبىا فالبت بتنجسو ال ىبلو من إشكاؿ .
ـ  – 24ال يرفع اػببث) نعم يبكن زبفيف التطهّب باؼبضاؼ ألف كل تطهّب وبتاج إىل مرحلتْب األوىل إزالة عْب النجاسة وىي
ربصل باؼبضاؼ أو بالبصاؽ كما ورد ذلك  ,والثانية مرحلة التنقية وىي ال ربصل إال باؼباء اؼبطلق .
ـ – 23والكافر ) ال آية وال رواية على قباسة سؤر الكافر وال نفسو كما سيخٌب.

( )2العروة الوثقى فصل المياه م. 3
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اؼببحث  1أحكاـ اػبلوة
فصل ( 2بشرة العورة) من الكبّب اؼبميه
(واستدبارىا) ال وبرـ على الرجل استدبار القبلة ُب حاؿ التبوؿ .
فصل  1وإف مل يتعد اؼبخرج) بل حٌب لو تعدى اؼبخرج إذا قريباً متصبلً بالغائط الذي ُب اؼبخرج لعدـ التقييد باألدلة .
ـ -62هبب) على األحوط.
ـ -64قباسة أخرى) ال مدرؾ ؽبذه الدعوى واألدلة مطلقة مع كثرة خروج دـ مع الغائط من اؼبريض ومع إف اغبائض ىبتلط دمها
بغائطها وعليو فلو كاف يتغوط دماً فمنو يطهر باالستنجاء أيضاً ,بل إف الغائط ىو النجس من الدـ فمذا طهر الغائط فباألوىل طهارة
الدـ وعليو أيضاً لو اختلط الغائط مع اؼبِب كما لو قذؼ الرجل على دبر الهوجة فاختلط عند تغوطها فمنو يطهر باؼبسح أيضاً لئلطبلؽ
 ,وال يطهر اؼبِب باؼبسح بدوف التغوط وال يطهر الذي على الفرج .
فصل ( 4مواضع اللعن) بل وبرـ ألنو إذا جاز لعنو فهو فاعل حراـ .
ـ -63قبس) إذا كاف فيو ذرات النجس أو تغّب بوصف النجس كما تقدـ .
فصل ( 3األوىل ثبلثاً) ىذا ىو األفضل ويكفي أف يعصر اؼبخرج عصرة شاملة للكل .
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اؼببحث  4الوضوء
فصل 2
ـ -69اؼبتناسبتاف مع وجهو) بل يغسل كل عضو بغسل طاؿ ما طاؿ وعرض ما عرض وضاؽ ما ضاؽ وال يتناسب مع العضو
اآلخر .
ـ -77على األحوط وجوباً) بل استحباباً .
أبداً

ـ -82هبوز الوضوء برمس العضو ) ىنا اختلف الفقهاء إنو ينوي الوضوء عند الرمس باؼباء أو عند اإلخراج والظاىر إنو ال مانع
أف ينوي الوضوء عند اإلدخاؿ من اؼبرفع ويسحب يده إىل أف ىبرجها وآخر ما ىبرج كفو .
أو ينهؿ كفو وينوي الوضوء بعد رمس اليد كاملة وىبرج اؼبرفق أوالً .
ج -أو يدخل كفو ووبرؾ يده ال بنية الوضوء إمبا ينوي عند اإلخراج من اؼبرفق تدرهباً وىنا أشكل اؼبصنف وال وجو لو .

د -أف يرمس العضو بنية الوضوء سواء اليمُب او اليسرى ٍب ىبرجها من اؼبرفق ٍب يبلغها أيضاً باؼبسح باليد اػبرى .
ىػ -أو يرمس اليد جملرد التبليل وىبرجها وينوي الوضوء عند اؼبسح باليد األخرى .
و -أف يرمس اليد جملرد التبليل وىبرجها يصب عليها من اليد األخرى كمية أخرى من اؼباء ويبسحو عليها  ,وىذا بدليل جواز تثنية
الغسبلف لكل عضو  ,واستشكاؽبم التثنية لليسرى بدعوى أف الغسلة الثانية تعترب ماء جديداً غّب صحيح إلطبلؽ اغبديث بالتثنية
واإلماـ ع اعرؼ منا حبصوؿ اؼباء اعبديد اؼبمنوع اؼبسح بو .
ـ -86كفايتو إشكاؿ ) اؼبهم أف يشتمل اؼباء على صبيع أجهاء العضو بعد الِب فيصح الوضوء وليس دبهم إف قبل النية جرى اؼباء
على كامل العضو أـ مل هبر .
الثالث وبنداوة الكف اليمُب ) ليس يل جرأة بمجازة مسح الرأس بالكف اليسرى الذي ىو خبلؼ عمل اؼبسلمْب وأئمتهم صبيعاً .
ـ -92بلة ظاىرة )اؼبهم أف يهيد رطوبة اؼباسح على اؼبمسوح .
ـ -91مل هبه اؼبسح بو) غّب ظاىر ومل يشر إليو ُب األحاديث .
ـ -92ال هبوز اؼبسح على العمامة) إال إذا كاف الرأس ؾبرباً مشدوداً باػبرؽ أو النايلوف فمذا مسح على اغباجب اعترب مسحو على
بعض طبقات اعببّبة .
الرابع الكعب ىو اؼبفصل) بل ىو قبة القدـ ُب نصف اؼبسافة ما بْب األصابع إىل اؼبفصل على األظهر .
ـ -97فبل يَبؾ االحتياط) هبوز تركو .
ـ -98فبل يبعد التخيّب) األحوط الغسل .
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الفصل 1
اعببائر
(وال يلهـ) بل الَبتيب واجب على كل حاؿ .
(وال غسلها عن مسحها) إذا أمكن رمس العضو اجملرب ينغسل العضو وجب ويكوف كما قلنا ُب الوضوء االرسباسي إذا ادخل يده
ُب األصابع فبل ينوي الوضوء عند االدخاؿ وعند افخراج ىبرج اؼبرفق اوالً ليحصل الَبتيب كما قلنا .
(ُب بعض مواضع اؼبسح) ال فرؽ بْب مواضع اؼبسح أو الغسل  ,إف كاف جرح مقرحاً متحداً أو متعدداً
إف استطاع غسلو وإف مل يستطع مسح عليو بالرطوبة ولو برطوبة خفيفة وإف مل يستطع مسح حولو فقط .
وإف كاف يتضرر باؼبسح حولو بالنور ـ وطوؿ اؼبرض والوجع اكتفى بالتيمم .
ج -وإف أمن الورـ والوجع وطوؿ اؼبدة بالتعقيم وشد اعببّبة شرما ومسح عليها .
د -وإف كاف ؾبرباً فكذلك إف استطاع كشفو وغسلو أو مسحو باؼباء اػبفيف بدزف أف يسبب التلوث أو التضاعف أو اغبرج
والعسر فعل .
ىػ  -وإف مل يكن جرح وال قرح موجوداً وإمبا عظمو الداخل مكسوراً حبيث يتورـ العضو إذا أصابو الرطوبة أو يتورـ ويتخذى بدوف
كسر مسقط الوضوء أو الغسل ووجب التيمم .
و -إذا كاف بدنو مكسراً موعوكاً سواء فيو تورمات أـ ال جاز لو الوضوء أو الغسل مع العسر واغبرج وجاز لو التيمم .
حكم – لو كاف اعبرح مكشوفاً واستطاع غسلو  ,فمف كاف مفتوحاً حبيث يرى داخلو وأمكن إدخاؿ اؼباء ببل ضرر وال حرج وجب
وإف كاف ضيقاً أو سبب العسر مل هبب .
ـ – 224فاؼبتعْب فيو التيمم ) مل يتعْب وأرجع للتعليقة اآلنفة .
ـ( -222إف مل تكن اعببّبة ُب مواضعو) قلنا آنفاً بعدـ الفرؽ بْب اعببّبة ُب مواضع الغسل أو مواضع اؼبسح .
ـ -226الكسر ؾببوراً ) إذا مل يكن جرح وال قرح وإمبا ُب داخل العضو عظم مكسور فبل يصح اؼبسح على اعببّبة بل أف أمكن
غسل العضو فعل  ,وإال تيمم .
ـ -227واألحوط األوىل) بل ىو الظاىر لقوؿ اإلماـ ع ( :وامسح رأسك ورجليك جبلة يدؾ) واعببّبة ليست يداً فمف كاف جهءاً
من اليد ليس ؾبرباً اختاره ومسح بو وخبلفو مشكل .
ـ -228فاألحوط وجوباً ) ال هبب فمنو كالقرحة يبسح حوؽبا وإف عسر عليو اكتفى بالتيمم .
ـ -222ووجب التيمم ) بل ىو كالبلحق باألعضاء من اغبواجب كالقّبوا لصبغ وما شابو إنو يتوضخ إذا مل يبكن إزالة اغباجب
يتوضخ على اغباجب .
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ـ -228مل يصح وضؤوه) إذا كانت اعببّبة أعرض عنها صاحبها بسبب تلوثها فبل مانع من استعماؽبا وإمبا االٍب على الغصب
دوف االستعماؿ فيصح الوضوء حينئذ وكذلك إذا عجه عن قلعها  ,وال وبتاج إىل التيمم .
ـ -211إىل التيمم ) ال وجو ألف القشر النجس ال يضر بالغسالة حْب مرور اؼباء عليها فبل يتنجس إف كاف قليبلً ؼبا قلناه بخف
الوارد ال يتنجس وكاف على اؼبصنف على األقل أف يخمر بالغسل باؼباء الكثّب فيصح الوضوء عنده وعند اؼبشهور .
ىذا أوالً وثانياً إذا تيبست قطعة الدـ حٌب استحالت جلداً طهرت ومل تعد جبّبة .
ـ -214كاف قبساً ) إذا كانت كالقشر اؼبتيبس حبيث ال يتخثر اؼباء ُب اؼبرور عليو وجب الوضوء وصح لبقاء اؼباء طاىراً ولو
بالتكرار .
ـ -213ال هبوز الوضع) فيو تخمل .
ـ -212رافع للحدث) اشتهر بخف وضوء اعببّبة يرفع اغبدث كما أنو قبيح ومصحح للصبلة وغسل اعبنابة أو اغبيض يصحح
الصوـ والطواؼ وشذ من قاؿ بخف وضوء وغسل اعببّبة مبيح العبادات فقط ومل يرفع اغبدث ولذا يقولوف إذا برئ واستغُب عن اعببّبة
فبل يصح العبادات بعد الربئ إال أف يعيد الطهارة وىذا قوؿ شاذ غّب معتمد .
ـ( -217إذا اعتقد الضرر) صاحب العروة تسامح ُب ىذه اؼبسخلة فصحح كل وجوىها
إذا اعتقد الضرر فعمل باعببّبة ٍب تبْب عدـ الضرر صح الوضوء والغسل .
 ,,,فتبْب الضرر أيضاً ًً صح ألنو عمل بالواقع .
وإذا ضن عدـ الضرر فغسل أو توضخ فتبْب عدـ الضرر صح ألنو عمل بالواقع .
وإذا احتمل عد الضرر فاغتسل فتبْب الضرر صح الغسل والوضوء ألف مبلؾ الغسل ساري اؼبفعوؿ ُب حقو ألنو ال يعلم بالغيب
ولذا ورد أف ىو قوماً غسلوا جنباً فمات .
فقاؿ النيب قتلوه إال يبموه إف دواء اغبي السؤاؿ ومل وبكم ببطبلف الغسل وإال ألوجب اإلعادة .
.

وإذا ظن عدـ الضرر ومع ذلك غسل مع اعببّبة ٍب تبْب الضرر تساؿباً صح إذا قصد القربة اؼببلؾ الواقعي وإف اؼبتجري ال إٍب عليو
وإف ظن عدـ الضرر فاغتسل مع اعببّبة فتبْب عدـ الضرر فقد انقص الوضوء ببل عذر شرعي واقعي وال ظاىري فعملو باطل .
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الفصل 4
شرائط الوضوء
كاف البلزـ تقدًن ىذا الفصل على اعببّبة ألف الشرائط من أحكاـ نفس الوضوء بينما اعببّبة ودائم اغبدث وما شابو أحكاـ
طرأت على الوضوء .
(وُب اعتبار نظافتو) معلوـ إنو إذا توسخ إىل حد اإلضافة خرج عن اؼبائسة وما قبلها فهو مكروه .
(إباحة اؼباء) الظاىر إنو حراـ تكليفي وُب الوضعي إشكاؿ ألف صبو على العضو أو تبلل العضو بو على أي كبو حصل ىو حراـ
وأما مسح العضو بو وتبليغو إىل سائر نواحي اليد أو الوجو فهو بعد االستهبلؾ حبيث ال يبكن صبعو حيث إنو سقط منو كمية وصب
منو على العضو فاستهلك كالشخص اؼبقتوؿ خرجت روحو فبا آيس منو وليو وبلغ مرحلة اؼبطالبة بالقصاص أو الدية .
ـ -241إذا كاف استعماؿ اؼباء مضراً ) ال مخخذ لو من األدلة السمعية وإمبا دليلو عندىم مهاضبة التقرب بشيء فيو معصية الضرر
والَبتب يقتضي الصحة وإف صاحبت الطاعة اؼبعصية .
و(إما الغاصب) فصلنا حكمو آنفاً .
ـ -242الٍب ال سور ؽبا )علم الذي يريد استعماؽبا بخهنا ملك خاص ىو دبنهلة السور واغبجاب  ,وقد ذكر الفقهاء أف البساتْب
اؼبفتوحة واألشجار اؼبتدلية على الطريق هبوز للمارين أكل عدد من الفاكهة وال وبمل معو إىل بيت فهذا حكمها وال تقاس على األهنر
أو األراضي الواسعة الٍب منعها يعترب عسر وحرج على الناس .
ـ  -247أو احتمل) ال اعتبار هبذا االحتماؿ لشذوذه .
نعم  ,إذا علم بخف الوضوء مقيد بالصبلة باؼبسجد فقد حرـ .
ـُ -248ب حاؿ اػبروج توضخ) الظاىر صحتو ولو كاف ُب حاؿ الوقوؼ والسكوف ألف حرمة الوقوؼ ُب اؼبغصوب ال وبرـ اؼباء
اؼبباح .
نعم  ,يكوف الوضوء مصحوباً باإلٍب واعبمع بْب األمر والنهي غّب عهيه ُب األحكاـ .
ومنها النية  :ضم إليها الرياء بطل) مشكل
أوالً  :الرواية اؼبشهورة ؼبسعدة بن صدقة عن جعفر بن ؿبمد ع (  ...يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك وبطل أجرؾ
فبل خبلص لك اليوـ فالتمس أجرؾ فبن كنت تعمل لو ) (.)2
ىذا اغبديث ىو اؼبراد ُب ىذا البحث  ,وؾبملو أف العمل قد قر وصح ولكنو ؿببط وباطل األجر فقولو حبط قد أقر الوقوع ومل
يقل ىو باطل ومل يقل إنو مل يقع  .نعم  ,ىو غّب مقبوؿ  ,وعدـ القبوؿ أخص من البطبلف بل ىو شيء آخر.
( )2

وسائل الشيعة ب 33ج  38مقدمات العبادات .

23

ومل أجد حديثاً قد أمر اؼبرائي بمعادة العمل ومصرحاً بخف ما عملو ليس بشيء  ,ومل أجد عاؼباً قاؿ لطائف مرائي أف أعد طوافك ,
أو ذبح فقاؿ لو اذبح اؽبدي مرة أخرى  ,فهذا الذي بالرسائل مل أجده ُب حياة العلماء عند التطبيق .
نعم  ,عن اؼبرائي خاسر وغادر من أىل النار فلما تاب وصلح فبل يعيد العمل وصح وأثيب عليو ومل يبطل أجره .
ـ ( -232لكن جريانو ُب األغساؿ اؼبخمور هبا بسبب ارتكاب بعض األفعاؿ كمس اؼبيت قبل غسلو مع تعدد السبب ال ىبلو من
إشكاؿ) عبارة مغلق ة مل يعرب عنو غّبه  ,وفعلو بقصد أف نية غسل مس اؼبيت بشكل كفايتها عن نية أغساؿ أخرى وىذا اإلشكاؿ
ضعيف ال وجو لو .
ومنها مباشرة (أو شاركو فيو بطل) على األحوط وال ىبلو من تخمل .
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الفصل 3
اػبلل
ـ -233سواء علم تاريخ الطهارة) اؼبشهور إذا علم تاريخ الطهارة بُب عليها وبُب على أصالة تخخر اغبدث وال يعارضها أصالة
عدـ التقدـ القوائية علم تاريخ الطهارة فمقربة ىذا العلم اسقطا الحتماؿ اآلخر وإف كاف األوىل واغبوط ال يَبؾ الطهارة .
ـُ -232ب عمل آخر كالصبلة) بل ؾبرد انتقالو عن مكاف الوضوء فيبِب على صحة الوضوء وكمالو.

الفصل  : 2نواقض الوضوء ) موضوعها األوىل ؿبلو بعد التخلي وقبل فصل الوضوء .

الفصل  :6دائم اغبدث )
.

(الثالثة األحوط والسيما اؼببطوف) الظاىر أف ذبديد الوضوء باثناء الصبلة ُب اؼببطوف فقط ومع اغبرج يسقط الوضوء باألثناء مطلقاً

الفصل  7أحكاـ الوضوء (غاياتو)
ـ -261مل يثبت كونو مستحباً )ثبت لدينا صحة الوضوء بنيتو بدوف ذكر غاية وال نيتها .
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اؼببحث الرابع  :الغسل
األوؿ من قبلها بشهوة موجب للجنابة ) مل يثبت واألحوط األوىل الغسل وال هبهي عن الوضوء  ,كما ال تعيد الغسل لو خرج
منها مِب زوجها بعد اغتساؽبا.
ـ -276وكذا ال هبب) ال وجو ؽبذا التشبيو إذا كاف الدبر فبا يوجب اعبنابة كدبر األنثى اغبية فمنو هبب عليو الغسل لو علم
بالدخوؿ وإف شك باؼبدخوؿ .
الفصل 1
اػبامس بل مطلق الدخوؿ) هبوز دخوؿ اؼبساجد ببل مكوث
ال هبوز الدخوؿ ألخذ شيء) هبوز
(واػبروج من آخر) ىذا يناقض قولو دبنع مطلق الدخوؿ  ,وأيضاً أنو هبوز الدخوؿ واػبروج من نفس الياي واؼبهم أف ال يبكث .

الفصل 3
ومنها غسل ظاىر  ...وإف علم سابقاً ) ال هبب غسلو وإف كاف أحوط .
ـ  -282ىذا ال ىبلو من إشكاؿ) ال إشكاؿ فيو .
ـ  -292لو سئل ألجاب) ليس ىذا اؼبناط حبصوؿ النية ُب نفسو إذ إف كثّباً من الناس تكوف الغيبة ُب نفسو دبا يفعل وحْب
يسخؿ يفاجئ ويبهر  ,ففي التحّب ال وبكم بعدـ النية إال بمقراره بخنو غافل عن النية .
ـ – 123وال حاجة حينئذ إىل ضم الوضوء)
ثبت ُب الوضوء إنو مل يكملو وجب أف يعيده من أولو لعدـ صحة غسل األعضاء حٌب يكمل الوضوء .
وأما الغسل فقد ورد فيو (كل ما رآه اؼباء فقد طهر) فلو غسل بعض األعضاء ٍب أحدث باألصغر فبل يبطل ما غسلو وال وجو
للقوؿ ببطبلف الغسل وإمبا عليو أف يكمل بقية األعضاء .
نعم  ,إف ىذا الغسل ال هبهي عن الوضوء ألف أجهاؤه عنو ىو الغسل الكامل وىذا غّب كامل ألف األصغر حصل ُب أثنائو فبلبد
من الوضوء بعد الغسل ىذا ىو مقتضى القاعدة ولكنو قد ورد ُب الرضوي وغّبه أف اغبدث األصغر ُب إثناء الغسل يلهـ معو إعادة
الغسل ( )2ومثلو عن اإلماـ الصادؽ ع ( )1كما ُب مسائل مستحبات اإلحراـ أف اغبدث األصغر قبل اإلحراـ ملهـ إلعادة الغسل .

( )2
( )1

مستدرك الوسائل ب 42ح 3الجنابة .
الوسائل ل 42ح 6الجنابة .
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وعليو فلو أح دث باألصغر بمثناء الغسل عن اغبدث األكرب فهو ـبّب بْب إكماؿ الغسل ٍب يتوضخ أو يعيد الغسل وُب ىذه
األحوط استحباب أف يتوضخ أيضاً .
ـ – 122إال ُب االستحاضة اؼبتوسطة) سيخٌب إف شاء اهلل أف اؼبتوسطة أيضاً غسلها هبهي عن الوضوء وىكذا تعليقنا على اؼبسائل
الٍب فيها ىذه اؼبعلومة .
ـ -127على األقوى) ال قوة فيو لكنو احوط.
ـ -129فمف األحوط إعادهتا) األوىل .
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اؼبقصد الثاين غسل اغبيض )
الفصل ( 1وقبل سن الستْب) سيخٌب إف اليخس ىو حالة وليس توقيت .
( ال تكوف لو أحكامو) بل لو أحكامو إف صبع الشروط .
(ُب غّب القرشية) أكثر الناس هبهلوف ىذا النسب االف .
(فمحدد باػبمسْب) ُب جانب العلة فقط يعِب إذا انقطع قبل اػبمسْب فهي مسَبابة أي ال ربيض ُب سن من ربيض .
ـ -123اغبامل وغّب اغبامل على حد سواء )تكتفي اغبامل بيومْب حيض .
الفصل ( 4فاألحوط اعبمع) إذا انقطع ُب خبلؿ العشرة انقطاعاً طويبلً أي داـ أكثر من وقت صبلة فهذا طهر تصلي فيو  ,وىو
نصف سوـ وما زاد  ,واغبائض ليس عليها أف زبترب نفسها ُب كل وقت صبلة ولكنها إذا احست باالنقطاع اغتسلت وصلت .
الفصل 3
ـ( -126انقطاعو قبل الثبلثة) جامع الشروط تتحيض بو إذا أكمل ثبلثة ُب ضمن عشرة وغّبىا مع الشروط يشَبط فيو توايل
الثبلثة .
(فاألحوط وجوباً) بل األوىل .
الفصل ( 2األوىل فاألحوط فيو اعبمع)قلنا دبناط كونو طهراً .
الفصل ( 6إال مع اعتياد وزبلل النقاء) قلنا أف النقاء طهر تغتسل وتصلي فيو حٌب مع العلم بعود اغبيض .
(ونقض الصوـ) إذا علمت أهنا كانت حائضاً .
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الفصل 7
ـ -112فؤلحوط اؼبتجمع) قلنا بل تتطهر .
ـ -111الضوابط الثبلثة اؼبتقدمة) ىي أف ال ينقص عن ثبلثة وال يهيد على عشرة ويكوف بينو وبْب حيض أخر عشرة أياـ أو
أكثر .
الفصل 8
ُب أحكاـ اغبيض
ـ -118ولكن األحوط وجوباً )بل مستحب .
ـ -119والديناؤ ىو  28ضبصة = 32ر 4غراـ ذىب =  3/4مثقاؿ صّبُب .
ـ -142وإف عكس فسد) يعِب إذا طلقها مع علمو أهنا حائض تساؿباً بَبؾ اغبكم الشرعي كما يفعل أكثر العواـ غّب اؼبلتهمْب
فصادؼ أهنا طاىرة صح الطبلؽ للمبلؾ .
ـ -141واؼبنذور ُب وقت معْب) يستحب احتياطاً .
ـ -144صحة غسل اعبمعة) استحباب التسبيح وتوجهها إىل القبلة ُب يوـ اعبمعة أشد من يوـ آخر وعليو فيصح الغسل .

اؼبقصد الثالث  :االستحاضة
ـ -146وال يتحقق قبل البلوغ وُب ربققو بعد الستْب إشكاؿ) ال إشكاؿ بتحققو فيهما .
ـ -132مقدماً على الوضوء ) ال هبب الوضوء مع الغسل وإف كاف احوط .
ـ -138فاألحوط استحباباً ) بل وجب االستمرار وال هبب القضاء كفاقد الطهورين .
ـ -122هبب عليها  ...التحفظ) اؼبعروؼ ُب الروايات أف اغبائض واؼبستحاضة والنفساء تدخل ُب اؼبهبل خرقة أو قطنة أو ؿبرمة
ويعرب عنها الكرسف لئبل يتسرب الدـ إىل ظاىر الفرج ٍب تشد فرجها بتخالف اللفافة إىل فخذيها وتسمى لفافة أو ؿبفظة مثل حفاظة
األطفاؿ ٍ ,ب تلبس السرواؿ القصّب بالنسبة ؽبا يكوف ؿبكماً وساتر العرض اؼبكاف أكثر من الطاىرة احتياطاً للطهارة .
اؼبقص الرابع  :النفاس
ـ -124وحد كثّب عشرة أياـ) ىذا بالنسبة لصاحبة عادة عددية فمهنا إف زاد نفاسها على العشرة جعلت مقدار عادهتا الشهرية
نفاساً وما زاد عليها استحاضة .
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إىل أف تكوف أياـ عادهتا الشهرية فتتحيض وال يشَبط فصلو عن النفاس بعشرة أياـ فقد يكوف عشرة بعد النفاس وقد يكوف أقل
أو أكثر وىي تعلم وقت عادهتا .
وثانياً إف مل تكن ذات عادة عددية فمف نفاسها وبسب  28يوـ إف داـ واستمر وهبوز أيضاً أف تستظهر بيومْب أخرى فيكوف
عشرين يوـ .
والتفصيل ارجعوا إىل موسوعتنا (الشيعة والفقو االجتهادي)
(ٍ ... -4ب أف األحوط وجوباً) (وكذا ُب النقاء اؼبتوسط) بل كما قلنا ُب اغبيض أف النقاء اؼبعتد بو ىو طهر تغتسل وتصلي .
ـ( -123األظهر أنو حبكم دـ اعبروح) ىذا ىو األقرب ولتوضيحو كما ُب خرب زريق عن أيب عبد اهلل ع أف رجبلً سخلو عن امرأة
حامل رأت الدـ قاؿ تدع الصبلة قلت فمهنا رأت الدـ وقد أصاهبا الطلق فرأتو وىي سبخض ؟
قاؿ تصلي حٌب ىبرج رأس الصيب فمذا خرج رأسو مل ذبب عليها الصبلة وكل ما تركتو ) أي قبل ظهور الرأس ( من الصبلة ُب تلك
اغباؿ لوجع أو ؼبا ىي فيو من الشدة واعبهد قضتو إذا خرجت من نفاسها قاؿ قلت جعلت فداؾ ما الفرؽ بْب دـ اغبامل ودـ اؼبخاض
؟ قاؿ أف اغبامل قذفت بدـ اغبيض وىذه قذفت بدـ اؼبخاض إىل أف ىبرج بعض الولد فعند ذلك يصّب دـ النفاس فيجب أف تدع ُب
النفاس واغبيض فخما ما مل يكن حيضاً أو نفاس فممبا ذلك من فتق ُب الرحم ) (.)2
ـ ...-4( -122يكوف نفاسها عشرة أياـ) بل قلنا أف ىذه نفاسها إىل  28يوـ وؽبا أف تستظهر بيومْب .
ـ -126األوىل فاألحوط اعبمع ) قلنا أف النقاء طهر أف توسع .
ـ -127يعترب فصل أقل الطهر ) غّب ظاىر الفصل بْب اغبيض السابق للنفاس وال بْب النفاس إىل اغبيض الذي بعده وإف كاف ال
ىبلو من تخمل .
(الثانيفمف كانت ذات سبييه ) ال وجو لربط النفاس بالعبلمات وال آثار ُب األدلة الشرعية لذلك وقد سبق ما استنفدناه من
األحاديث اؼبعتمدة وىو أف كانت ذات عادة فعدد نفاسها بالعادة وإال فنطبق عليها أحاديث الػ  28يوـ .
اؼبقصد اػبامس غسل األموات
ـ -129واألحوط األوىل للمحيض إذا مل يوجهو أحد وجب عليو أف يتوجو ىو للقبلة (وإال اعترب اذنو ) فيو إشكاؿ فاف التوجيو
إحساف وما على احملسنْب من سبيل فهو ال وبتاج إىل ؟؟ ؟
الفصل  1قبل الشروع فيو ) بل يكفي أف تكوف الغسلة األوىل رافعة للحدث واػببث ألف خلط اؼباء بالسدر ال ىبرجو عن
اإلطبلؽ .
نعم  ,األفضل واألليق غسلو بالصابوف والليفة قبل الغسبلت الشرعية وبو وبصل التنظيف والتطهّب وىذا معروؼ معموؿ بو .

( )2

الوسائل ب  52ح 31حيض.
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(وال يكفي االرسباسي) ال مخخذ لو .
ـ -162اغباكم الشرعي ) ال هبب وإمبا ىم األقرباء األقرب فاألقرب ويقدـ الرجاؿ وىذا إالستئذاف لبلحَباؾ فبل يبطل الغسل أو
الصبلة لو مل وبصل وإف مل وبضر ومل يتصد فبل هبب استئذانو .
ـ -166تيمم واحد) ال حاجة مع األغساؿ إىل تيمم .
ـ -174على األحوط) على الواجبات وهبوز على اؼبستحبات واآلداب .
ـ -172فباثبلً للميت ) وإذا كاف غّب فباثل عصى وصح الغسل ىذا إذا مس ورأى جسد اؼبيت وأما إذا مل ير ومل يبس فبل
يشَبط اؼبماثلة .
(األوىل الطفل ولؤلنثى) األحوط سَب العورة لؤلنثى أماـ الرجل األجنيب .
ـ -176كل من الذكر واألنثى ) ىبّب بينهما وال هبوز أف يشَبى .
ـ -178إذا مل يوجد اؼبماثل ) األحوط أف ييممو غّب اؼبماثل .
ـ -181هبب تغسيل كل مسلم ) ال هبب علينا تغسيل الناصيب وال الصبلة عليو وال تكفينو وإمبا يلعن كما أمر اإلماـ اغبسْب ع
ـباطباً ؼبعاوية لع
الفصل ُ 4ب التكفْب
ؾ -186االحتياط باعبمع حسنا) بل خبلؼ االحتياط فمف ارتكاب كل أطراؼ احملذور أشد منعاً من ارتكاب أحد احملتملْب ُب
اؼبنع .
ـ -192كفن الهوجة على زوجها) ال تبدأ نفقتها حية وميتة إال بعد ما تسلمو نفسها وتبذؿ لو اعبماع فيكوف ؽبا منو حق النفقة
فمذا ماتت وجب عليو ذبهيهىا .
وأما لو طلبها وىي وأىلها ال يهالوا يباطلوف ومل ينقلوىا إليو فبل نفقة ؽبا حية وال ميتة فاغبقوؽ من جانبْب عطاء ومخخذ .
ـ – 193الهائد على اؼبقدار الواجب ) الهائد يقيد بالعرؼ فلو كاف الشخص رئيس عشّبة فهل يصح أف يشَبوا الكفن الواطي
بخرخص شيء ويعطوا عشرة قروش شبن اؼباء وعشرة للكافور وقرشْب للسدر .
فخي عار ىذا على وليو وورثتو ؟ وعليو فغبلء الكفن والقرب وأجرة العماؿ ومستحبات التجهيه ىبرج من األصل دبقدار ما يناسب
شرؼ اؼبيت حبيث يرفعو عن التعيّب واالستههاء بو وبخىلو  ,وما زاد على ذلك فهو من الثلث وحسب رضاء الورثة .

الفصل  3سبعة مثاقيل صّبفية ) قلنا أف الصّبُب 6ر3غراـ
6ر1 = 7 × 3ر 42غراـ
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الفصل  6الصبلة  :مؤمناً أـ ـبالفاً ) الناصيب ال هبب الصبلة عليو وإف صلينا وجب لعنو بدؿ الَبحم عليو .
ـ -424والدعاء للميت )هبب التكبّبات فقط واألذكار واألدعية مستحبة
(ويتشهد الشهادتْب) بل الشهادات الثبلث والتفصيل ُب موسوعتنا الفقهية .
ـ – 427مل جبه نبش) هبوز نبشو بمذف الويل إذا مل وبصل اىانة للميت .
ـ  -421مل ذبه) الوجو الصحة واعبهاء .
الفصل ُ 8ب الدفن
ـ -427ال هبوز دفن اؼبسلم ُب مقربة الكافرين )
ىذا ىو اؼبشهور شهرة عظيمة ولكن ال دليل عليو على ما أذكر إال اعتبار أنو اىانة وزادوا أف اؼبسلم يتخذى بعذاب الكافر .
وفيو أوالً أنو ليس كل كافر معذب فمف احملسن من الكفار مرفوع عنو العذاب وبعض الكفار مستضعفوف فيمهلوف ويغض عنهم .
ثانياً اف حياة اآلخرة ال يشعر الشخص دبا يصيب اآلخر فهم متجاوراف ال يتهاوراف مثل النائمْب جبنب بعضهم ىذا يرى حلم
دخوؿ جهنم واالخر بدخل اعبنة  ,وقد قاؿ تعاىل { :وال تهر وازرة وزر أخرى} وقاؿ سبحانو  { :كل نفس دبا كسبت رىينة}
وأما احرتاـ اؼبؤمن فهذا إف مل يكن متعارفاً وأما إذا تعارؼ كما ُب مقابر أوربا وأمريكا  ,فمف اكثر الناس يشق عليهم نقل أمواهتم
من بلداهنم إىل الدوؿ اإلسبلمية  ,وكذا الكافر إذا مات ُب الدوؿ اإلسبلمية فمنو يدفن ُب مقربة اؼبسلمْب ويصعب علينا منعو  ,وكيف
كاف فاؼبسخلة ال زبلو من تخمل .
ـ 412وال هبوز نبش ) هبوز إلذف الويل إذا مل وبصل اىانة لو وال أىلو .
ـ 417سواء أظهر جسد األوؿ أـ ال ) أما إذا مل يظهر بدف األوؿ فبل يعترب نبشاً لؤلوؿ فلماذا ال هبوز بل هبوز .
وأما إذا ظهر فقد قلنا جبواز النبش بمذف الويل إذا مل وبصل اىانة كما قلنا آنفاً .
اؼبقصد  6غسل مس اؼبيت
ومل يبم اؼبيت) يقوـ التيمم مقاـ الغسل فبل يغتسل من مسو بعد التيمم وإف كاف احوط .
ـ -443ال هبب الغسل) بل هبب على االحوط دبس القطعة من غبم وعظم صغرت أو كربت من حي أو ميت وال هبب باللحم
وحده أو العظم وحده .
نعم  ,لو كاف ىيكل عظمي غّب متفرؽ فاألحوط الغسل .
واألحوط أيضاً أف الغسل من مس غّب البدف الكامل ال هبهي عن الوضوء .
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اؼببحث 2
التيمم
ـ ( 431والبينة دبنهلة العلم) يكفي الواحد الثقة ألنو خرب وليس من باب الشكاوى
ـ 434غاية ما يبلغو السهم ) ىذا إذا مل يكن معو سيارة وما شابو وإما إذا كانت معو فعليو اف يتنقل من تلك اؼبنطقة حٌب هبد
اؼباء .
ـ -422وصبلتو إشكاؿ ) ضعيف .
ـ 424بطبلف الوضوء والغسل) ليس ُب النصوص تصريح ببطبلف عمل تضرر بو اؼبكلف مع وجود حديث أيب عبد اهلل ع قاؿ
قيل لو أف فبلناً أصابتو جنابة وىو ؾبدور فغسلوه فمات فقاؿ قتلوه اال سخلوا اال ظبموه إف شفاء العي السؤاؿ(.)2
ومل يقل بوجوب إعادة الغسل أو التصريح ببطبلف الغسل ,وال حديث آخر وال دليل نقلي على البطبلف مع وجود اؼببلؾ .

فصل 1
(قبل االحراؽ) بعد االحراؽ إذا مل ىبرج إىل الَبابية كالطابوؽ احملروؽ والقّب فمنو يصح عليو التيمم .
(اعتباره عروؽ شيء ) دليلو ضعيف .
ـ -462وال هبوز إزالة صبيعو)مشكل إذ إف فرض نقض اليد من الَباب قبلو مسح اليد اعببهة مساوي إزالة الطْب .
ـ -461فاقداً للطهورين) اخَبنا لفاقد الطهورين القوؿ بوجوب الداء وسقوط القضاء.
الفصل  4دفعة واحدة) ال يبعد صحة وضع اليد على التعاقب .
ـ -468إال ُب االستحاضة اؼبتوسطة) قلنا بكفاية غسلها عن وضوئها أيضاً .
ـ -486فسبق أحدىم بطل تيممو) ال يبطل حٌب يستعمل اؼباء ومل يبنعو خوؼ وال حياء .
اؼببحث  6الطهارة من اػببث
اؼبكاف الطبيعي والبلئق بالطهارة من اػببث أهنا قبلت من الطهارة من اغبدث فالبلزـ تفصيلها قبل حبث التخلي .
الفصل ُ -2ب األعياف النجسة

( )2

الوسائل ب 7ح 3التيمم .
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(وىي عشرة) بل ىي شبانية ينقص منها اػبمر وللكافر وأما اإلبل اعببللة فينجس روثها وليس عرقها وىكذا سائر اعببلالت .
(األوؿ والثاين  ..وال يَبؾ االحتياط) هبوز تركو
ـ - 492بطهارة خرئو ووبتاط باالجتناب عن بولو) بالعكس فمف روث اغبيواف أشد من بولو .
ففي حديث أيب مرًن قاؿ قلت أليب عبد اهلل ع  :ما تقوؿ ُب أبواؿ الدواب وأرواثها قاؿ أما أبواؽبا فاغسل ما أف أصاب ثوبك
وأما أوراثها فهي أكثر (أكرب من ذلك ) (.)2
ـ  – 494ذكر اؼبصنف  23شيئاً من اؼبيتة طاىرة
وقد فصلتها ُب موسوعٍب إىل  : 42أما ما ذكره ُب اؼبنهاج فهي  :الصوؼ والشعر والعظم والقرف واؼبنقار والظفر واؼبخلب والريش
والظلف واللساف والبيضة إذا اكتست القشر األعلى واالنفحة وىو اللنب اؼبتجمد ُب معدة اعبدي واللنب بالضرع  ,والذي ذكرهتا بعضها
من قبيلها
 – 22الوبر.
 -26أصابع الديك والدجاجة .
– 27عرؼ الديك .
 -28الغضاريف ُب داخل صيواف األذف وقصبة األنف .
 – 29الفالوؿ .
 -12البثور .
 – 12قشور اعبرب .
 -11الروث والبوؿ ؼبخكوؿ اللحم .
 – 14الدود اغبي واؼبيت اؼبخرج من أنف الغنم وغّبىا .
 – 13النوى وكل جامد مع الروث .
 -12البصاؽ والبلغم وما شابو كالدمع .
 -16اؼبخاط .
 -17فخرة اؼبسك ُب حرة الغهاؿ .

( )2

الوسائل ب 2ح  8النجاسات .
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 -18القيح اػبارج من عروؽ الدـ .
 -19الريح .
 -42قشور اغبيوانات البحرية والربمائية إف كانت ؽبا نفس سائلة .
الثامن  :اػبمر
معلوـ أف اػبمر واؼبسكرات من اػببائث وشرهبا من كبائر احملرمات  ,وأهنا مذىبة للعقل وإف شارب اػبمر وبشر مع عابد الوثن
وأف هبا فساد الدنيا واآلخرة وسقم لؤلبداف ومسقط للشرؼ ومعدـ للعفة وداعية للفجور والعار وموجبة للعن والعذاب األليم وخهي
الدنيا وعذاب اآلخرة  ,وما أسكر كثّبه فقليلو حراـ .
وأما النجاسة ُب عرؼ الفقهاء فلم يثبت ُب اػبمر لدينا  ,أما ُب القرآف الكرًن فليس إال آية {إمبا اػبمر واؼبيسر واألنصاب
واألزالـ رجس من عمل الشيطاف فاجتنبوه}(.)1
فمف الرجس يستعمل بالعمل اػببيث إتباع الشيطاف .
نعم  ,قد يعرب عن النجس العرُب ولكنو خبلؼ الغالب .
وخصوصاُ ىنا فمف القمار واألنصاب واألزالـ أهنا أحجار وورؽ وليس بنجسة مادة  ,وقد أوضح عدـ النجاسة اؼبعروفة بقولو ( من
عمل الشيطاف ) والنجاسة صفة على مادة وليس عمل .
وأما األحاديث فبل زبلو من إهباـ .
فعن مرسل يونس عن أيب عبد اهلل ع ( إذا أصاب ثوبك طبر أو نبيذ مسكر فاغسلو) (.)2
ومعلوـ أف الغسل ليس مطابقاً للنجاسة وإمبا ىو مثل العرؽ اإلبل اعببللة وعرؽ اعبنب من اغبراـ ورطوبات ما ال يؤكل كل غبمو .
وعن ابن أيب سارة قلت أليب عبد اهلل ع إنا لبالط اليهود والنصارى واجملوس وندخل عليهم وىم يخكلوف ويشربوف فيمر ساقيهم
ويصب اػبمر على ثيايب اػبمر ؟ قاؿ  :ال بخي يو إال أف تشتهي أف تغسلو ألثره) (.)4
وىذا صريح بالطهارة .
وعن أيب بصّب عنو ع عن النبيذ قاؿ ما يبل اؼبيل ينجس صباً من ماء يقوؽبا ثبلثاً ) (.)3
قلت  :أوالً أنو غّب ملهـ بو إال أف نقوؿ أف القليل ينجس مطلقاً واغبديث مشدد داللتو من جهة أف اؼباء يشرب .

1

( ) الوائدج . 11/5
2
( ) الىسائل ب  33ح 2و  12و  6و 3و  11النجاساخ .
3
()
4
()
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ومثلو عن زكريا بن آدـ قاؿ  :سخلت أبا اغبسن عن قطرة طبر أو نبيذ مسكر قطرت ُب قدر فيو غبم كثّب ومرؽ كثّب ؟ قاؿ يهرؽ
اؼبرؽ أو يطعمو أىل الذمة أو الكلب واللحم أغسلو وكلو )...
إال إنو ُب آخره يقوؿ  ( :قلت والفقاع ىو بتلك اؼبنهلة إذا قطر ُب شيء من ذلك ؟ قاؿ فقاؿ أكره أنا أف آكلو إذا قطر ُب شيء
من طعامي ) (.)2
ومعلوـ أف الفقاع طبر استصغره الناس كما ُب اػبرب وىو مسكر .
وعن أيب سارة قاؿ قلت أليب عبد اهلل ع أف أصاب ثويب شيء من اػبمر أصلي فيو قبل أف أغسلو ؟ قاؿ ال بخس إف الثوب ال
يسكر ) (.)1
ـ  – 327وال وبرـ بالغلياف ) األحوط أف كل عصّب إذا على أو نشى وبرـ حٌب يذىب ثلثاه ولكن العنب والهبيب والكشمش
والتمر ال وبرـ بالغلياف إال العصّب منو وأما دبس التمر وديب العنب فليس نبا عصّباً فاؼبتيقن من العصّب ىو السائل اػبفيف .
ـ  -328الفقاع  ...األحوط أف يعامل معو معاملة النجس ) على األوىل .
التاسع الكافر) ال حديث وال آية تصرح بنجاسة الكافر  ,أما اآلية { إمبا اؼبشركوف قبس فبل يقربوا اؼبسجد اغبراـ .)4(} ..
وُب داللتها على قباسة مطلق الكافر إشكاالت
أوالً  :أف اؼبشرؾ أخص من الكفار ويبكن أف يكوف اؼبشرؾ  %1من ؾباميع الكفار وأنواعهم .
ثانياً  :التعبّب (قبس) بفتح اعبيم وىو مصدر وىو وبتاج إىل تقدير (ذو) فبا يدؿ على أف النجاسة صفة تطرأ عليو وليس ذاتية لو
ولو كاف ذاتياً لقاؿ (قبس) بكسر اعبيم يعِب اسم فاعل .
وثالثاً  :ما تعارؼ من فتاوى الفقهاء من منع الكفار من دخوؿ اؼبساجد ال ىبلو من مراجعة وذلك ألف كثّباً من الهنادقة يدخلوف
اؼبسجد النبوي وهبادلوف األئمة اؼبعصومْب ع .
فلو كانوا قبسْب لصرح األئمة ع بذلك .
ىذا بالنسبة لآلية وأما الروايات فراجع ؽبجاهتا ىل ترى أدىن داللة على النجاسة فبلحظ ما يلي عن أىل الذمة (ال تخكلوا ُب
أنيتهم وال من طعامهم الذي يطبخوف وال ُب آنيتهم الٍب بشربوف فيها اػبمر) (.)3
(أما أنا فبل اواكل اجملوسي .)2( )..
(صافح رجبلً ؾبوسياً ؟ يغسل يده وال يتوضخ) (.)2
1

()
2
()
3

( ) الرىتح . 23/1
4
( ) الىسائل ب  14ح 12-1نجاساخ.
5
( ) الوصدر نفسه.
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ومل يقل أف اؼبصافحة إذا كانت مع الرطوبة فبا يدؿ أنو جملرد االىانة واغبديث اآلخر امسحها بالَباب أو باغبائط قلت فالناصب
قاؿ اغسلها) (.)1
ومعلوـ أف حياة الشيعي قائمة مع النواصب ُب أسواقهم وأكلهم وشرهبم وأف الرسوؿ ص وآلو تهوج ناصبيتْب وكذا اإلماـ اغبسن
واإلماـ زين العابدين واإلماـ اعبواد  ,فكيف عاشوا معهن لو كن قبسات  ,وإف اإلسبلـ قد أجاز تهوج الكافرات من اىل الكتاب .
أرأيت أف الكبلـ عن أىل الكتاب ال غّبىم وىي بعيدة عن معُب النجاسة وإمبا ىي تبعيد اؼبسلمْب عن االجتماع معهم لئبل
يخخذوا من سّبهتم وأخبلقهم .
(ومنهم النواصب  ..وال إشكاؿ ُب قباستهم ) نعم  ,قد ورد عن ابن أيب يعفور عن أيب عبد اهلل ع (  ..وإياؾ أف تغتسل من
غسالة اغبماـ ففيها هبتمع غسالة اليهودي والنصراين واجملوسي والناصب لنا أىل البيت فهو شرىم فمف اهلل تبارؾ وتعاىل مل ىبلق خلقاً
أقبس من الكلب وأف الناصب لنا أىل البيت ألقبس منو ) (.)4
وعليو فلو مل نقل أف الكافر قبس لقلنا أف الناصب قبس ولكن لو صبعت ىذا اغبديث مع أحواؿ النيب ص وآلو وأىل البيت ع
وأصحاهبم ومساورهتم للناصب ؽبم ببل أي إشارة لنجاسة األكل والشرب .
فمف النيب ص وآلو قد تهوج عائشة وحفصة ونبا قد سبتاه وشككتا بنبوتو مراراً عديدة وتظاىرتا عليو  ,ولوال حلمو وحسن خلقو
لطلقهما مراراً ونهلت ُب ذلكما آيات القرآف وحاربتا وليو وويل اؼبؤمنْب من بعده وقتلتا عشرين ألف من اؼبسلمْب وخربتا جنازة اإلماـ
اغبسن ع.
وكذلك اإلماـ اغبسن ع قد تهوج من أشد النواصب ىي وأىلها حٌب قتلوه بالسم وكذلك اإلماـ اعبواد ع  ,وكيف تساوروا معهم
ومل ينجس طعامهم وشراهبم .
وىل يصح أف اإلماـ اغبسن يبد يده إىل صحن اؼبرؽ الذي لقى بو الكلب واػبنهير ؟! واإلماـ الرضا ع يخكل مع اؼبخموف فهل
يخكل مع الكلب .
نعم  ,أف الناصيب ُب اآلخرة ىو أقبس من الكلب واػبنهير .
وأما ُب أحكاـ الدنيا فنحن مخموروف أف نعتربىم مسلمْب ونساورىم وىم شر خلق اهلل وأقذر من الكفار واؼبشركْب .
وقد ظبى اهلل اؼبنافقْب وىم أسبلؼ الناصبْب بالكفار ُب آيات كثّبة منها {اهلل ويل الذين آمنوا ىبرجهم من الظلمات إىل النور
والذين كفروا أولياؤىم } اػبلفاء الظلمة واعبهلة {ىبرجوهنم من النور إىل الظلمات أولئك أصحاب النار ىم فيها خالدوف}(.)3
وكذلك آيات االحباط كما ُب سورة ؿبمد ص وآلو  ,وظباىم مشركْب كما ُب اآلية {ىو الذي أرسل رسولو باؽبدى ودين اغبق
ليظهره على الدين كلو ولو كره اؼبشركوف}(.)2
1

( ) الوصدر نفسه.
2
( ) الوصدر نفسه.
3
( ) الىسائل ب 11ح  5الواء الوضاف.
4
( ) الثمرج  ,الكرسً . 255
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وإشراؾ ى ؤالء باف زعموا إليباف ومل يؤمنوا بنصرة النيب ودينو على يد اإلماـ اغبجة عج فانكروا إمامتو ونصرتو للدين وبشارة النيب
ص وآلو بو ألمتو وكونو يهدـ كل األدياف ووبكم األرض بدين اإلسبلـ .
(العاشر عرؽ اإلبل اعببللة)
اغبيواف اعببلؿ ال يؤكل غبمو فيمكن أف وبكم بخحكاـ غّب مخكوؿ اللحم فروثو وبولو قبس .
وأما عرقو ولبامتو وما شابو فتغسل منها الثياب والبدف باؼباء اؼبطلق أو اؼبضاؼ ؛ ألهنا ليست بنجسة وإمبا ىي كرطوبات غّب
مخكوؿ اللحم مثل عرؽ اعبنب من اغبراـ .
الفصل  : 1السراية
ـ - 321من اإلبريق على شيء قبس) قلنا أف اؼباء إذا ورد على النجاسة ال يتنجس إال أف يتغّب.
وعلى ذلك بنيت طهارة الغسالة ومنها غسالة االستنجاء وال وجو لبللتفاؼ على أدلتها  ,مرة بالقوؿ أهنا ظاىرة غّب مطهرة وأهنا
ال ترفع حدثاً وال خبثاً وأخرى باالستدالؿ على تضعيفها وإسقاط أدلتها حبجج وال تسمن وال تغِب من جوع .
مع أف كل ما ورد من انفعاؿ القليل إمبا ورد مثل ما ُب وضع اليد القذرة ُب القدر فبا ىو ورود النجاسة على اؼباء اؼبورود  ,ومن
عجيب ما يقوؿ بعضهم أف اؼباء القليل اؼبصبوب على الذراع اؼبتنجس يبقى طاىراً حٌب يفارؽ الذراع فمذا فارقو تنجس ! سبحاف اهلل .

الفصل  : 4أحكاـ النجاسة
ـ - 311عن تقصّب) بل يصح ما داـ مل وبتمل اػببلؼ حْب العمل احتماالً معتداً بو .
ـ – 314فتلهمو على األحوط) إذا نسي النجاسة وصلى صحت صبلتو .
ـ – 313فاالحوط وجوباً ) بل استحباباً .
ـ -312وجوباً استئناؼ) بل يكفي النهاع أو التطهّب إذا مل تنكشف العورة حْب النهع وإال قطع الصبلة .
(وال ساتر لو غّبه) إذا مل يكن ناظر غّب الهوجة فهو ـبّب بْب الصبلة عارياً أو مع النجاسة ولعل الصبلة باللباس اؼبتنجس أفضل .
ـ – 318وجوب الصبلة فيو ) بل التخيّب بْب التعري وبْب الصبلة باؼبتنجس ال يبعد واألحوط الصبلة بالنجس.
ـ – 341ال هبوز بيع اػبمر واػبنهير والكلب) كل شيء فيو منفعة ؿبللة مقصودة هبوز بيعها عليها وال فرؽ بْب النجاسات
واؼبتنجسات.

1

( ) الصف . 1/61
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ـ  – 344وفراشها وسائر آالهتا ) ما دامت تستعمل ُب داخل حرـ اؼبسجد دوف ما استعمل خارجو من الغرؼ واؼبغاسل
واغبديقة وغّبىا لعدـ حرمة اؼبسجد ؽبا  ,وهبوز إدخاؿ اؼبيت اإلنساين للمسجد ولو قبل التغسيل .
ـ  – 343عصى وصحت) ليس العصياف دائماً بل وبسب تيسر التطهّب وسهولتو .
تتميم فيما بعفى
األوؿ اعبهئية فيجب ) ال فحص ؽبا
الثاين ودـ النفاس واالستحاضة ) ال دليل على استثنائهما من العفو نعم االحتياط ال يَبؾ بدـ النفاس
ـ 338إذا اختلط الدـ مل يعفى) ال وجو لو بل يعفى إذا اختلط بطاىر وال يعفى إال إذا اختلط بنجس غّب معفو
ـ 322عقد االهباـ) وقدر أيضاً بوسط راحة الكف
وإصباالً يقدر بسانتمْب ونصف × سانتمْب  12ملم × 12ملم تقريباً

الفصل ُ 3ب اؼبطهرات
(وىي أمور) كثّبة منها اؼبتفق عليو وىي سيعة
اؼباء واألرض والشمس واالستحالة واالنتقاؿ وزواؿ عْب النجاسة من باطن اإلنساف وظاىر اغبيواف وغيبة اؼبسلم
والثاين منها  :مبنائية يعِب إذا بنينا على النجاسة فمزالتها مطهرة ؽبا
وىي  -8 :اإلسبلـ إف كاف الكافر قبساً.
االنقبلب إف كاف اػبمر قبساً.
ذىاب الثلثْب إف كاف العصّب قبساً إذا غلى.
التبعية إف كاف ولد الكافر قبساً.
زواؿ عرؽ اعبنب من اغبراـ إف قلنا بنجاستو.
نهح مقادير النهح إف حكمنا بتنجسو.
والثالث ما كاف جهء مطهر وليس مطهراً تاماً
مثل الَباب تطهّب اإلناء من ولوغ الكلب .
واؼبضاؼ يهاؿ بو عْب النجاسة وتبقى غسلو باؼبطلق للتسقية.
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الرابع – مل يذكروه ُب اؼبطهرات لذكره ُب أبواب أخرى مثل
أحجار االستنجاء .
واالستّباء من البوؿ ومن اؼبِب بالبوؿ .
وزواؿ الدـ السائل من الذبيحة ويبقى اؼبتجمد على اللحم طاىراً .
وغسل اؼبيت وىذا ال يعترب من اؼبطهر األوؿ ألف اؼباء ُب اؼبطهر األوؿ ىو يهيل عْب النجاسة عن الشيء الطاىر .
وأما غسل اؼبيت فهو يطهر نفس العْب النجسة وىي ميت اإلنساف .
تيمم اؼبيت بدؿ الغسل .
غسل وتيمم اعبنب من اغبراـ مسبب لطهارة العرؽ اػبارج باؼبستقبل .
تذكية اغبيواف مطهرة وؿبللو للحمو
االستشهاد ُب سبيل اهلل مطهرة ؼبيتو .
اػبامس مل يذكر لعدـ ثبوت مطهرية لديهم مثل
كالناؤ .
وتبخّب السائل النجس واؼبتنجس .
وزواؿ نقطة الدـ من اغبليب بالتفوير .
طهارة البيضة بمزالة نقطة الدـ منها إف قلنا بنجاستها .
وإسباـ اؼباء النجي كراً .
السادس مل يذكر بكونو بديهة معلومة مثل :
بعث الروح باعبنْب مطهرة لو لو سقط من أمو ومثلو رجوع الروح للميت .
تذكية اغبيواف .
استرباء اغبيواف اعببلؿ ىومطهر لروثو وبولو وليس مثل ما يقولوف طهارة عرقو .
نهوؿ منس الرجل من فرج زوجتو حٌب تعترب الرطوبة النازلة بعد ذلك من رطوبات الفرج الطاىرة وعليو فاؼبِب النازؿ منها ُب أوؿ
وقت يقوـ عنها الرجل ىو قبس احتياطاً.
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ـ  322وكذا اؼبتنجس بغّب البوؿ) كل متنجس من أي قباسة وبتاج ُب تطهّبه إىل مرحلتْب األوىل إزالة عْب النجاسة والثانية تنقية
احملل وال فرؽ بْب البوؿ وغّبه بل البوؿ أخف النجاسات لعدـ القواـ للبوؿ .
ـ 329هبب) األحوط االستحبايب نعم ال يصح أف يكوف بو عْب النجاسة .
ـ 363من غّب حاجة إىل العصر) اغباجة إىل العصر إذا نفذ اؼباء متغّباً بالنجاسة يواء باؼباء القليل أو الكثّب .
وأما إذا نفذ ُب الثوب مطلقاً غّب متغّب فبل وبتاج للعصر وال التدليل سواء غسل باؼباء القليل أو الكثّب .
ـ 367باؼباء القليل إذا جرى) قلنا مراراً إف كل ماء هبري على اؼبتنجس يطهر وال يتنجس إال بالتغّب سواء كاف قليبلً أو كثّباً .
ـ 369قبس مطلقاً ) ال دليل على ىذا اإلطبلؽ واغبق ما قلناه مراراً آنفاً .
ـ 372بنهح أو غّبه) الغسالة طاىرة إذا مل تتغّب فبل ربتاج لئلخراج والنهح إال اؼبتغّبة .
(تطهّب آلة اإلخراج) إذا تغّبت بالنجاسة فخما أف نطهرىا وأما أف نكرر النهح إىل أف تصفوا الغسالة فتكوف طاىرة .
مر التفصيل .
ـ 372الكافر احملكوـ بالنجاسة) البشر ال ينجس ذاتاً وقد ّ
ـ 376ال يبكن تطهّبه) يبكن تطهّبه بتفرؽ أجهائو باؼباء الساخن ٍب صبعو عن وجو اؼباء نقياً .
الثاين من اؼبطهرات األرض
ـ 379من إشكاؿ) ضعيف وكل ما يبشي على األرض أنو يطهر هبا ويطهرىا .
الثالث الشمس  :إشكاؿ) كل ثابت يطهر بالشمس حسب اؼبعروؼ بْب الفقهاء .
(اغبصر والبواري) الٍب يعسر تنقلها فليس منها اغبصر من النايلوف وما شابو فمهنا تنقل ببل تتكسر .
ـ 387إشكاؿ) ضعيف .
الرابع االستحالة إشكاؿ واألحوط) األوىل وقد طهره النص .
اػبامس االنقبلب  :ىو مطهر ألنو درجة من درجات االستحالة وقد عددنا النار من اؼبطهرات ألهنا تسبب االنقبلب لبعض
السوائل وغّبىا .
مر عدـ قباسة اػبمر.
(مطهر اػبمر) قد ّ
الثامن اإلسبلـ بناؤنا عدـ قباسة الكفار ذاتاً مطلقاً .
التاسع  :التبعية ) مل يصح فبا ذكروه وال مثاؿ واحد .
إذا اسلم الكافر تبعو ولده) باي وجو ينجس الطفل الربئ الذي ولد على الفطرة بعِب التوحيد.
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إذا اسر اؼبسلم ولد الكافر) باي وجو تطهر األسّب ويوماً ما يهرب إىل أىلو .
يد الغاسل والسدة) ال وجو لو أبداً فمف اليد إذا لوثت بالنجاسة فبل تطهر إال أف يصيبها اؼبطهر كما يصيب نفس اؼبيت فتطهر
باؼباء أيضاً وكذا الكبلـ بالسدة واػبرقة وغّب ذلك .
الثاين عشر استرباء اغبيواف اعببلؿ فمنو مطهر لعرقو) مل ينجس العرؽ وما شابو باعبلل نعم يكوف كرطوبات غّب مخكوؿ اللحم فبا
هبب رفعو ال صبلة بغسلو دباء مطلق أو مضاؼ .
كتاب الصبلة  :الفصل  1والعشاء من آخره) ال زبتص العشاء ُب آخر نصف الليل يعِب لو أخر اؼبكلف العشاء عمداً أو اضطر
إىل النصف فبل يقدـ العشاء إىل أف يتضيق الفجر دبقدار ثبلث ركعات فعليو أف يقدـ العشاء .
ـ 222الفجر ) الصادؽ منو ىو أفقي خفيف ويتوسع حٌب تطلع الشمس والكاذب عمودي يتضاءؿ حٌب ىبتفي ويتم الظبلـ ٍب
يبدأ الصادؽ .
ـ 221معتدؿ  :أي يقف على زاوية قائمة ال منفرجة من جانب وحادة من آخر .
(منتصف ما بْب غروب الشمس والفجر بل كما أف النهار ما بْب الشمس إىل الغروب كذلك نصف الليل ما بْب الغروب وطلوع
الشمس .
مم 224وإف كاف األحوط استحباباً ) بل هبب أف يعدؿ هبا إىل الظهر ويصلى العصر بعدىا والعدوؿ يصح حٌب بعد إكماؿ
الصبلة .
ـ 226أو صعب عليو فعلها) ولو أف يقطعها حٌب تسهل عليو فيصلي أربع ركعات قبل النوـ قبل نصف الليل أو أكثر أو أقل .
ويقوـ قبل الفجر فيكملها  22ركعة وىكذا .
وال بخس أيضاً أف يصلي قضاء ما فاتو من الفرائض ُب وقت صبلة الليل فيكتب لو ثواب صبلة الليل وثواب إفراغ ذمتو من الصبلة
الباقية عليو وىي واجبة عليو غالباً .
الفصل  4مقدار طبس ركعات) بالنسبة للمغربْب يكفي سعة الوقت قبل الفجر بخربع ركعات حٌب يسع اؼبغرب وركعة من العشاء .
ـ 229سهو مل يعد ) بل هبب العدوؿ من البلحقة إىل السابقة ٍب أداء البلحقة وهبوز العدوؿ ولو بعد اإلكماؿ .
اؼبقصد الثاين القبلة  :إال ُب اعباىل باغبكم ) اعباىل كالساىي وكاعباىل باؼبوضوع نعم اؼبلتفت والقادر على السؤاؿ ىذا يعيد
احتياطاً .
اؼبقصد الثالث  :السَب  :الفصل 2
ـ 228ال يسَب اػبمار ) يعِب اغبنك .
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(على اعبيب) يقصد فتحة الصدر وُب اآلية {وليضربن خبمرىن على جيوهبن}(.)2
وُب تفسّب عن اإلماـ الصادؽ ع ( كل ما زاد عن الوجو فهو جيب )
وُب حديث (االذف جيب وشعر الرأس جيب والرقبة جيب)
الفصل  : 1بعْب ماؿ فيو اػبمس) ثبت أف اغبقوؽ الشرعية كاػبمس والهكاة أهنا حق على اؼباؿ فبل يعترب اؼباؿ مغصوباً ذاتاً كما
سيخٌب :
ـ 211ال بخس حبمل اؼبغصوب) إذا كاف ضبلو أكثر حفظاً لو فحملو الزـ .
الفصل  4والفخذين) ال هبب سَبنبا إال تخدباً مستحباً .
ـ 244صلى عارياً ) بل ىو ـبّب بْب الصبلة باؼبذكورات وبْب الصبلة عارياً إال ُب اؼبغصوب فَبكو مهما أمكن .
(فيجمع بْب الصبلة فيو والصبلة عارياً) ال هبب إعادة الصبلة .
ـ 242يصلي عارياً) بالنسبة لبلضطرار للبس اغبرير فمنو هبوز لبسو عند االضطرار ألف علة ربريبو ىو أنو لباس اؼبَبفْب وأنو لباس
الذين ال يوقنوف وأما حالة االضطرار فبل تصدؽ ىذه العلة أو ىذه اغبكمة فعليو أف يلبس اغبرير ويصلي .

اؼبقصد 3
ـ 246ال تصح الصبلة فريضة أو نافل ة ُب اؼبكاف اؼبغصوب) ُب ثبوت بطبلف الصبلة من األدلة النقلية بالصبلة باؼبغصوب إشكاؿ
وأما العقلية فالنهي التكليفي ؼببلزـ العبادة ال يبلزـ بطبلهنا .
ـ 248ال هبوز ألحد الشركاء ) بعيد فمف استعماؿ اؼبشَبؾ بدوف اذف بقية الشركاء حراـ إمبا ىو االستعماؿ غّب اؼبتعارؼ من
اؼبؤمنْب.
وأما االستعماؿ اؼبتعارؼ وغّب الضار شيئاً ُب اؼبلك فبل وجو للتوسع باؼبنع .بل ال يبعد صحة الصبلة ُب ملك الغّب كما يقوؿ
صاحب اغبدائق رح ألف الصبلة عمود الدين فبل يبكن ؼبسلم أف يبنعها ُب ملكو وإف مل نلتهـ هبذا اإلطبلؽ احتياطاً .
(ُب األرض اجملهولة اؼبالك) ُب والية اغباكم الشرعي على ؾبهوؿ اؼبالك وإف بيده إجازة التصرؼ فيو .
ال ىبلو من غموض خصوصاً ُب ىذا الهماف حيث نرى مراجع الدين مل يتصدوا ألي شيء من شؤوف الناس .
أكثر من التدريس وإخراج الرسالة الفقهية وأخذ وتوزيع بعض األمواؿ .

1

( ) النىر . 31/24
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ـ 249تقدـ الطواؼ) يعِب إذا وافق شخص يصلي ُب اؼبسجد اغبراـ أو يقف للدعاء ٍب رأى الطائفْب قد زاضبوه لهـ ترؾ اؼبكاف
للطائفْب وكذا إذا جلس للدعاء والذكر وما شابو ُب أي مسجد وجاء واحد أو أكثر يريدوف الصبلة لهـ عليو فسح اجملاؿ للمصلْب فمف
اؼبساجد بنيت للصبلة وفيها للصبلة األولوية .
ـ 232صبلة كل من الرجل واؼبرأة) خبلصة ما روي ُب صبلة الرجل جبنب اؼبرأة :
صبلة الرجل وعنده امرأة ال تصلي .
صبلة الرجل وخلفو رأساً امرأة تصلي .
صبلة الرجل واؼبرأة وبينهما حجاب .
صبلة الرجل وال يراىا لعمى أو ظلمة .
صبلة الرجل ورأسها عند ركبتو .
صبلة الرجل ورأسها عند صدره .
صبلة الرجل وبينهما قدر شرب أو ذراع .
صبلة الرجل ُب الهضبات كما ُب مكة ُب أياـ اغبج وال فاصل بينهما .
صبلة الرجل والفاصل بينهما عشرة أذرع إذا كانت ىي أمامو .
ُب تغيّب القبلة من بيت اؼبقدس إىل جهة مكة انتقل الرسوؿ ص وآلو وصارت صبلة الرجاؿ خلف صبلة النساء .
حكم – خبلصة حكم الصبلة اؼبرأة جبنب صبلة الرجل أنو مكروه كراىة شديدة إال ُب حالة االضطرار كما ُب أياـ اغبج ُب مكة
والهيارات الضخمة ُب أضرحة األئمة ع ومثل حالة تبدؿ القبلة  ,وكوهنا أمامو أكثر كراىة شديدة ولو صليا بدوف فاصل بينهما
استحب إعادة الصبلة على الذي يصلي ثانياً .
ـ 227وتصح صبلتو) إذا مل وبصل على الَببة ولو باؼبشي من األماـ أو الوراء أو اعبوانب بدوف أف ينحرؼ عن القبلة وإال زبّب
بْب قطع الصبلة إذا كاف ُب سعة الوقت بْب السجود على ما ال يصح السجود عليو .
ـ261بل قيل اهنا افضل من اؼبساجد) يقينا اهنا افضل ألف الصبلة عندىم فيها معنياف األوؿ إقامة االصبلة والثانية إعبلف البيعة
إلمامتهم واالعَباؼ بواليتهم على األمة بعد رسوؿ اهلل ص وآلو ومعلوـ أف ىذا ما سبت بو النعمة وأكمل الدين ورضي اهلل بو من
دخوؿ اإلسبلـ .

اؼبقصد  – 2أفعاؿ الصبلة اؼببحث  -2األذاف واإلقامة
الفصل 2
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ـ -267عند استحباب اعبمع ) يستحب اعبمع بْب الظهر والعصر وبْب اؼبغرب والعشاء مطلقاً .
وإمبا استحباب التفريق ألجل النافلة بينهما والتعقيبات من الذكر والدعاء فبل يستحب التفريق إف مل ينشغل بشيء من ذلك .
واألحاديث ُب ذلك صحيحة وصروبة كما عن ؿبمد بن أضبد .
قاؿ كتب بعض أصحابنا إىل أيب اغبسن ع وري عن آبائك القدـ والقدمْب واألربع والقامة والقامتْب وظل مثلك والذراع والذراعْب
) يعِب ُب التفريق بْب الصبلتْب .
( فكتب ع ال القدـ وال القدمْب  :إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصبلتْب وبْب يديها سبحة وىي شباين ركعات فمف شئت
طولت وأف شئت قعدت ٍب صلي الظهر فمذا فرغت كاف بْب الظهر والعصر سبحة وىي شباين ركعات إف شئت طولت وإف شئت
قصرت ٍب صل العصر) (.)2
الفصل ( 1ومستحبة ُب نفسها) بل ىي واجبة ُب األذاف واإلقامة واف كاف االذاف واإلقامة نبا مستحبْب فمف مل يؤذف ومل يقم فبل
شيء عليو وإف أذف وأقاـ ومل يذكر والية علي ع فيهما فهو آٍب ملعوف ومسبب للفتنة بْب اؼبؤمنْب .
وىذا ما رآه السيد اغبكيم (قدس سره) ُب مستمسكو .
وقاؿ السيد السبهواري ُب مهذبو (أنو مل زبتف الشهادة لعلي من الصبلة لعدـ اؼبقتضي وإمبا اختفت لوجود اؼبانع) .
أقوؿ أف الشهادة بوالية علي ُب االذاف واإلقامة جهء منهما وىي واجبة بل حٌب ُب داخل الصبلة إف ذكرهتا اعتربهتا جهءً من
الصبلة غبديث عن اإلماـ الصادؽ ع مضمونو (كلما ذكرت اهلل وذكرت رسوؿ اهلل ففي الصبلة فهو من الصبلة ) وقاؿ ( ذكرنا ذكر
اهلل وذكر رسولو .)1( )..
وُب موسوعٍب الفقهية  42دليل على ذلك .
الفصل  – 4يشَبط األوؿ القربة) أذاف األعبلـ ال يشَبط فيو أي شيء .
والثالث واإليباف) ال يشَبط ُب صحة االذاف التشيع وال البلوغ .
السادس اؼبواالة) ال تعترب بْب االذاف واالقامة فمذا اذف ٍب ناـ أو قارب اؼبرأة واغتسل ٍب أقاـ صح أذانو وأقامتو .
الفصل  3اشَباطها بالطهارة والقياـ ) استحباباً .
الفصل  2على األحوط لهوماً) إذا ترؾ اإلقامة ودخل بالصبلة ٍب تندـ جاو قطع الصبلة وأقاـ ٍب صلى .
اؼببحث  1فيما هبب الفصل  – 2النية
ـ 269فمذا انضم الرياء ) ال تقبل الصبلة ولكنها ال تبطل إذا تاب وأخلص بعد ذلك .
1

( ) الىسائل ب 5ح  13الوىالٍد .
2
( ) وسائل الشٍعح فً أهاكن عدٌدج .
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( إىل حد االدالؿ على الرب) العجب ال يبطل الصبلة أيضاً وإمبا يخٍب صاحبو .
ـ 272تعيْب نوع الصبلة) إذا كانت واحدة ينوي ُب الذمة وإذا كانت أكثر يكفي التمييه اإلصبايل .
مثل  :أف ينوي شباين ركعات بالكيفية الٍب يعلمها أو الٍب سوؼ يتعلمها بعِب الظهر والعصر .
وينوي سبع ركعات بقصد اؼبغرب والعشاء  ,واؼبهم أف يؤديها صحيحة وباالداء يفصل إصباالً ما قصده .
ـ 272بداعوية األمر التشريعي) ىذا الداعي ال يبطل الصبلة ما مل يكن متعلقو مبطبلً فمذا دعى اهلل بالصبلة أو ذكر اهلل وذكر
رسوؿ اهلل ُب الصبلة بنية اعبهء من الصبلة وىو مل يرد بالصبلة باػبصوص فمنو غّب مبطل بخي داع حصل لقوؿ اإلماـ ع ( كل ما
جئت بو من ذكر اهلل وذكر رسوؿ اهلل ص وآلو ُب الصبلة فهو من الصبلة ) .
أما لو كاف قد ربرؾ بعد ما أعرض عن نية الصبلة فحرؾ يده أو رجلو أو رأسو فمهنا ال تبطل الصبلة سواء قصد التشريع أو بقصد
اللعب حٌب أين ال أرى التكتف ُب الصبلة مبطل ؽبا ألنو فعل غّب كثّب ُب الصبلة بل وكذا قوؿ آمْب وإما إذا اكبرؼ عن القبلة سواء
بداعي التشريع أو بقصد اللعب أو بخي قصد فمف الصبلة باطل .
ـ 279وإما إذا مل يعلم نيتو) فمف علم ما ُب ذمتو أكملها بنيتها لبناء عملو على الصحة وإف نيتو بغّب ما انشغلت بو ذمتو خبلؼ
الظاىر وحٌب لو كاف قد نوى غّبىا فجواز العدوؿ ؼبا ُب األمة جائه كما سيخٌب ما مل تكن موقتتْب وما ُب الذمة متخخرة فبل يصح
العدوؿ .
وإف مل يكن شيء ُب ذمتو أكمل الصبلة بخي نية ىبتارىا وال دليل على لهوـ ابطاؽبا.
ـ 279ومنها  ..العدوؿ إىل النافلة وهبوز أف يعدؿ من السورة إىل اعبمعة حٌب لو أًب السورة األوىل ألف اعبمع بْب سورتْب مكروه
ومل يثبت اغبرمة إال سورة قل ىو فيشكل العدوؿ عنها إذا دخل هبا .
وأعلم أنو هبوز العدوؿ ُب فريضة أو نافلة ما مل زبالفها الكيفية ...
إال إىل البلحق كما ذكر وكذلك العدوؿ من نافلة إىل نافلة .
الفصل  1تكبّبة اإلحراـ)
ـ 284فاألحوط وجوباً رعايتو ) ال هبب االستقبلؿ وهبوز االتكاء بخي عضو من بدنو .
ـ 288أو يقوؿ بعد السابعة ما رواه اغبليب عن الصادؽ ع  ... ( :وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض على ملة
إبراىيم ودين ؿبمد ومنهاج علي صلوات اهلل عليهم حنيفاً مسلماً وما أنا من اؼبشركْب ٍ )..ب يتعوذ من الشيطاف ويقرأ  ,أو يقوؿ ما
عن اإلماـ الرضا ع وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً مسلماً على ملة إبراىيم ودين ؿبمد ووالية أمّب اؼبؤمنْب علي
بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم وما أنا من اؼبشركْب إف صبلٌب ونسكي وؿبياي وفباٌب هلل رب العاؼبْب.)2( )..

1

( ) هسردرن الىسائل ب 6ح.6-1ذكثٍرج اإلدرام .
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وعن أصل زيد الذي قاؿ  :ظبعت أبا اغبسن موسى بن جعفر ع وبدث عن أبيو أنو قاؿ  :من أسبغ وضوءه ُب بيتو  ...دخولو
اؼبسجد ودعاء قاؿ ٍب قاؿ اللهم إين أتوجو إليك دبحمد وعلي أمّب اؼبؤمنْب صلوات اهلل عليهما وجعلِب من أوجو من توجو إليك هبما
وأقرب من تقرب إليك وقربِب ؽبما منك زلفى وال تباعدين عنك آمْب رب العاؼبْب ٍب افتتح الصبلة ) (.)2

الفصل ُ 4ب القياـ
(وكذا عند الركوع) بل ىو واجب وليس بركن .
(وإف قاـ ُب أثناء الركوع متقوساً) بطبلف ىذا ليس من جهة ركنية القياـ وإمبا ىو خالف ركنية الركوع .
ـ 289فتبطل صبلتو) لو كاف عمداً أو عاؼباً بالوجوب أما إذا كاف عن سهو أو جهل اغبكم صح ركوعو ألف القياـ قبل الركوع
واجب وليس بركن .
وإذا ىوى إىل الركوع ٍب غفل أف جلس للسجود ومل يتوقف عند حد الركوع فلم يتحقق الركوع فخف مل يسجد وجب القياـ ٍب الركوع
وتصح الصبلة .
وإف قاـ منحنياً ومل يقم قائماً جهبلً أو سهواً إلىحد الركوع صحت صبلتو أيضاً ألف القياـ قبل الركوع واجب وليس ركن وقاـ من
الركوع وسجد .
وإف تذكر عدـ الركوع حٌب سجد سجدة فكذلك يقوـ ويركع ويقوـ ويسجد سجدتْب ألف السجدة اؼباضية باطلة .
زإف سجد سجدتْب ٍب تذكر عدـ الركوع بطلت الصبلة الواجبة وجاز العدوؿ هبا إىل نافلة وأكملها كذلك .
ـ 292وإف مل زبرج عن صدقو) مل تبطل الصبلة إال باؼبيل واالكبناء والتفريح اؼبناُب عرفاً للقياـ التاـ .
(األحوط وجوباً عدـ االعتماد) بل ال مانع من االعتماد واألحوط الَبؾ .

الفصل  – 3القراءة
ـ 299بطلت صبلتو) إذا كاف البطبلف بسبب اإلٍب بالتفويت فمف تفويت ثبلث ركعات أيضاً حراـ فلما خص البطبلف بتفويت
الركعة األخّبة واألقرب عدـ البطبلف الجتماع األمر والنهي ال يسبب البطبلف  ,وقد قلنا ُب الغسل اؼبفوت لوقت الصبلة الصحة أيضاً
مع اإلٍب .
ـ 622أعاد صبلتو على األحوط ) بل لو أف يعدؿ هبا إىل النافلة أو يبطلها .

1

( ) الوصدر نفسه .
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(وإف التفت قبل السجود) فخما أف يعدؿ إىل النافلة ويسجد ألجل اآلية وأما أف يَبؾ السجود إىل ما بعد الصبلة .
ـ 624عدا سورة الفاربة إشكاؿ ) مل أعهد من فقهائنا ىذا اإلشكاؿ فمف جهئية البسملة من كل سورة فيها بسملة من اؼبسلمات
ظاىراً .
ـ 622بل األحوط وجوباً ) بل استحباباً .
ـ 627هبب حذؼ اؽبمهة ) ىذه من ؿبسنات القراءة وآداب التجويد وىي مستحبة  ,نعم يشكل حذؼ نبهة القطع .
ـ 622هبب إدغاـ) الظاىر أهنا من احملسنات أيضاً فهي مستحبة .
ـ 624وملك يوـ الدين) مشكل .
ـ 617مل هبتهئ بو) بل حْب يلتفت يعهـ على ما بدأ بو وهبتهئ بو ولو أف يستخنف ما أختاره .
الفصل  – 2الركوع
(وكذا اغباؿ ُب اؼبرأة) اكبناء اؼبرأة أقل من الرجل فيكفي وصوؿ كفها إىل ما فوؽ الركبة .
ـ 648ربرؾ متعمداً فالظاىر بطبلف ) هبوز اؼبشي ُب حاؿ الركوع اختياراً نعم ال هبتهي بالذكر اغباصل باؼبشي .
ـٍ 633ب نوى الركوع ال هبهي) لو فعل سهواً أو جهبلً اجهأ .

الفصل ُ 6ب السجود )
ـ -622جببهتو دمل ) أما ُب القرآف فيقوؿ {ىبروف لؤلذقاف سجداً }(.)2
وقاؿ تعاىل { :سيماىم ُب وجوىهم من أثر السجود}(.)1
فالوجو كلو موضع السجود  ,وأما ُب اغبديث(.)4
فاألمر هبعل حفّبة وهبهي عنها جعل تربتْب ُب جانيب القرحة إذا كانت القرحة ُب وسط اعببهة وحديث آخر سجد ما بْب طرؼ
شعره فمف مل يقدر سجد على حاجبو األيبن فمف مل يقدر فعلى األيسر فمف مل يقدر فعلى ذقنو .
وعليو فبل بخس بالتدرج من اعببهة إىل طرؼ الشعر إىل جانيب اعببهة إىل الذقن إىل اػبد األيبن إىل األيسر وىكذا األقرب فاألقرب
 ,ىذا حٌب لو كاف وجهو ؾبرباً .

1

( ) اإلسراء .111/11
2
( ) الفرخ.21/43
3
( ) الىسائل ب 12السجىد .
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ـ 621أعاد الصبلة على اغبوط ) أو ع ّدؿ إىل النافلة .
تتميم السور األربع :
السجدة .22/41
فصلت /32تعبدوف .47
والنجم  24آخرىا .
العلق  96آخرىا.
ويستحب ُب  22آية
العراؼ ( 7يسجدوف) آخرىا .
الرعد (24اآلصاؿ ) . 22
النحل (26ما يؤمروف). 22
اإلسراء (27خشوعاً) .229
مرًن ( 29وبكياً ).28
اغبج ُ 11ب (مايشاء).28
اغبج ُ 11ب (تفلحوف).77
الفرقاف ُ 12ب (نفوراً ).62
النمل ( 17العظيم).16
ص( 48وأناب) .13
االنشقاؽ ُ 83ب (ال يسجدوف ).12

ـ 622اعببهة على األرض) مل يثبت ولكنو على األحوط .
الفصل  – 7التشهد  :وكيفيتو)
أقلو ( ال إلو إال اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل اللهم صل على ؿبمد وآلو)
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أو (اغبمد هلل ؿبمد رسوؿ اهلل ...
واكثره أف يشتمل التشهد باهلل واإلقرار بالرسوؿ ؿبمد وآلو وبوالية األئمة اؼبعصومْب وبرسالة الرسل واؼببلئكة واألولياء والشهداء
والصديقْب .
ومن ذلك حديث اإلماـ الرضا (ع) فمذا تشهدت ُب الثانية فقل بسم اهلل وباهلل واغبمد هلل واألظباء اغبسُب كلها هلل اشهد أف ال
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأف أشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو أرسلو باغبق بشّباً ونذيراً بْب يدي الساعة )
(وال تهيد على ذلك  ..فمذا صليت الركعة الرابعة فقل ُب تشهدؾ بسم اهلل وباهلل  ....اشهد أنك نعم الرب وأف ؿبمداً نعم الرسوؿ
وأف علي بن أيب طالب نعم الويل وأف اعبنة حق والنار حق  ...اللهم صل على ؿبمد وآؿ ؿبمد وبارؾ على ؿبمد وآؿ ؿبمد وارحم
ؿبمداً وآؿ ؿبمد أفضل ما صليت وباركت ورضبت وترضبت وسلمت على إبراىيم وآؿ إبراىيم ُب العاؼبْب إنك ضبيد ؾبيد اللهم صل
على ؿبمد اؼبصطفى وعلي اؼبرتضى وفاطمة الهىراء واغبسن واغبسْب واألئمة الراشدين من آؿ طو وياسْب  ...اللهم صل على اؽبادين
اؼبهديْب الراشدين الفاضلْب الطيبْب الطاىرين األخيار األبرار اللهم صل على جربائيل وميكائيل وإسرافيل وعهرائيل وعلى مبلئكتك
اؼبقربْب وأنبيائك اؼبرسلْب ورسلك أصبعْب من اىل السماوات واألرضْب وأىل طاعتك ؟؟ واخصص ؿبمداً بخفضل الصبلة والسبلـ) (.)2
وسيخٌب ُب التسليم كيفية ما واضبت عليو أنا من التشهد والتسليم .
الفصل  – 8التسليم
(وآخر أجهائها) التسليم ليس جهءً من الصبلة بل ىو خارج وبو ينتهي الصبلة ومن عبلمات ذلك اغبديث عن عمار عن أيب عبد
اهلل ع قاؿ  :إف نسي الرجل التشهد ُب الصبلة فذكر أنو قاؿ بسم اهلل فقط فقد جازت صبلتو وإف مل يذكر شيئاً من التشهد أعاد
الصبلة) (.)1
فالتشهد آخر أجهاء الصبلة .
وعن زرارة عن أيب جعفر ع ُب الرجل وبدث بعد أف يرفع رأسو ُب السجدة األخّبة وقبل أف يتشهد قاؿ  :ينصرؼ فيتوضخ فمف
شاء رجع إىل اؼبسجد وإف شاء ففي بيتو وإف شاء حيث شاء قعد فيتشهد ٍب يسلم وإف كاف اغبدث بعد الشهادتْب فقد مضت
صبلتو) (.)4
وؿبمد بن مسلم عنو ع  :إذا فرغ من الشهادتْب فقد مضت صبلتو) (.)3
وعن ابن شاذاف عن الرضا ع إف التسليم من كبلـ اؼبخلوقْب ) (.)2
واغبليب عن أيب عبد اهلل ع (وإذا كنت قد تشهدت فبل تعد) (.)2

1

( ) هسردرن الىسائل ب 2الرشهد .
2
( ) الىسائل ي  1ح 1الرشهد .
3
( ) الىسائل ب 13وكل األدادٌث الرشهد .
4
( ) الىسائل ب 1ح  5و  11الرسلٍن .
5
( ) الوصدر نفسه .
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وأحاديث كثّبة ُب أبواب عديدة تدؿ على ذلك .
ـ 661بطلت صبلتو ) ال تبطل نصاً وفتوى وإمبا يخٍب مع العلم والعمد وبدوف اضطرار ولو فعل ىذا قبل التشهد بطلت صبلتو .
حكم – التمت ُب صبلٌب منذ سنة  2312ىػ اؼبعادلة 1222ـ
أف أذكر منهاج أو والية علي أ مّب اؼبؤمنْب ع بعد تكبّبة اإلحراـ ُب كثّب من صلواٌب كما ُب اغبديث الشريف (وجهت وجهي
للذي فطر السموات واألرض وما أنا من اؼبشركْب  ..على ملة إبراىيم ودين ؿبمد ووالية (ومنهاج) علي عليهم وآؽبم الصبلة والسبلـ
وُب التشهد األخّب بعد الشهادة حملمد ص وآلو أقوؿ ( :وأشهد أف علياً ويل اهلل ) وُب التسليم بعد السبلـ على ؿبمد ص وآلو (السبلـ
على األئمة اؼبعصومْب واؼببلئكة اؼبقربْب السبلـ علينا  )...وأرجو من اؼبؤمنْب الكراـ ُب العامل أف ينتهجوا ىذا النهج واهلل ويل التوفيق .

الفصل  – 22القنوت (إشكاؿ ُب الشفع ) يستحب وال إشكاؿ .
ـ  667على األحوط لهوماً ) بل على األوىل .
(فبل قضاء لو ) بل ال يسقط استحباب اؼبستحب بسوء االختيار .
ـ  668اؼبلحوف بغّب العريب) اعباىل يقبل منو بعنوانو حبسب مقدار علمو

اؼببحث الثالث منافيات الصبلة
الرابع التكلم مثل ؽ ) أوالً إف كل اغبروؼ العربية تقدر بفعل أمر مثل :
أ بالكسر من اإليواء والسكُب
ب من اإلباء س من واسى يواسي .
ت من أتى يخت ش
ث من اثث يؤثث
ج من جاء هبيئ
ح من اوحى يوحي
د من أدى يؤدي .

1

( ) الىسائل ب 3ح  4الرسلٍن .
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ذ من أذى يؤذي .
ر من رأى يرى
ز من از يؤز أي صوت صوتاً ازيهاً ضعيفاً .
س من واسى يواسي .
ش من وشى يشي بو أي فضح سره .
ص من أوصى
ض من وضئ أي تنظف أو أضاء يضيئ .
ط من وطخ بطبئ أو من أط اطيطاً أي صوت من الضغط .
ظ من اظت األرض أي كثر فيها حيواف الظياف .
ع من وعى يعي .
غ من غيا يغيي غاية .
ؼ من وَب .
ؽ من وقى .
ؾ من أوكخ القربة مثبل يتوكخ .
ؿ من توىل .
ـ من أومخ .
ف من تخىن .
ىػ من أوىى يوىي .
و أي أوى يخوى .
ي

ثانياً – إف اغبرؼ الواحد يعترب زيادة ُب الفريضة فما تقوؿ لو قرأ ىكذا بسم اهلل الرضباف الرحيم َ
ب اغبمد هلل َج رب العاؼبْب ىػَ
س وىكذا فهل يبكن تصحيح ىكذا صبلة هبذه السخرية فخنا أعجب من تقييد البطبلف بهيادة حرفْب .
الرضباف الرحيم َ
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ـ 672ترؾ تشميت العاطس) هبوز دبخاطبة اهلل مثل اللهم أرضبو .
ـ 686على األحوط ) ال يبعد كفاية الرد اؼبقارف .
ـ 694فاألحوط ) األوىل .
السادس تعمد البكاء ) أما بدوف صوت فليس بشيء ومنعو من العجائب ُب الفقو  ,وأما مع الصوت مع عدـ منافاة الصبلة ولو
توقف قليبلً عن القراءة بسبب البكاء فهو رضبة ُب قلوب الناس .
ومنعو سنة عمرية مل ينقلو عن اإلماـ الصادؽ ع إال ربيب عمر أبو حنيفة وال دليل ؽبم سواه وراجع موسوعتنا ُب نقل اػبرب
والتوليف عليو .
السابع األكل والشرب ) إذا فوت اؼبواالة أو خالفت اغبروؼ ـبارجها  ,ومع سبلمة ذلك فبل بطبلف الصبلة واؼبسخلة غّب متفق
عليها .
ـ 693يستثُب بل يباح مطلقاً .
الثامن التكفّب ) ىو ؿبرـ من الكبائر ولكن ُب إبطالو الصبلة إشكاؿ ألنو ؾبرد حركة قليلة غّب منافية لوقوفو ُب الصبلة .
ومل يعرض سببو عن نية الصبلة وقد قلنا أف النوايا الٍب تصحب نية الصبلة ال تبطلها ما داـ أف اؼبنوي غّب مناؼ لفعل الصبلة .
وإف كاف األحوط إبطاؿ الصبلة بو .
التاسع تعمد قوؿ آمْب ) وىذا أيضاً من احملرمات ألنو بدعة ولكنو مل يثبت إبطالو للصبلة .
ألف حرمتو وبدعيتو اآلشبة مل زبرجو عن الدعاء ومل تدخلو بالكبلـ اؼببطل للصبلة  ,واألحوط اإلعراض عن الصبلة وإعادهتا .
ختاـ تستحي الصبلة على النيب وآلو )  :أىم مواطن ىذه الصبلة ُب األذاف واإلقامة عند ذكره ص وآلو وُب كل ركوع وسجود
وقبل الدعاء وبعده وعند شكر اهلل تعاىل وذكره .
اؼبقصد  – 6صبلة اآليات
ـ 728وعدـ االقتصار على قراءة البسملة) هبوز االقتصار على قراءهتا وىي آية وصبلة ذات معُب .
تنبيو  :األفضل أف يفصل قواطع الصبلة ٍب اػبلل فيها من الشكوؾ وما شابو بعد تفصيل أفعاؿ الصبلة ٍب ينتقل لتفصيل أحواؿ
الصبلة اليومية من اعبماعة والقضاء واالهبار والقصر ٍب بقية الصلوات مثل اآليات والعيدين ثن النوافل وأحكامها .
اؼبقصد  – 7صبلة القضاء
ـ 726إذا أدركوا مقدار ركعة) بشرط أف ال يعود العذر قبل أف يبر مقدار سباـ الصبلة مع الطهارة سواء كانت ىذه الفرصة ُب
وسط الوقت أو ُب آخره .

53

.

ـ  711قضى قصراً على األحوط) إذا فاتت الصبلة وىو باغبضر ُب آخر الوقت قضاىا سباماً سواء كاف القضاء ُب أماكن التخيّب
ب  -وإذا فاتت قصراً ُب غّب أماكن التخيّب قضاىا قصراً سواء ُب أماكن التخيّب أـ غّبىا احتياطاً .
ج – وإذا فاتت ُب أماكن التخيّب وقضاىا ُب غّب أماكن التخيّب ُب السفر قضاىا قصراً احتياطاً.

د – وإذا فاتت ُب أمكن التخيّب وقضاىا ُب أماكن التخيّب فهو ـبّب ُب قضائها بْب القصر والتماـ عمبلً بخحكاـ التخيّب فواتاً
وفعبلً .
ـ 742االتياف بالنوافل) واألفضل أف يؤدي القضاء بخوقات النوافل بنية ربصيل ثواب القضاء بمسقاط ما ُب الذمة بكيفيتو وبنية
النافلة .
ولنفرض أف القضاء مل يفت معلوـ الَبتيب فيصلى مثبلً بدؿ صبلة الليل رباعية مرددة بْب ظهر وعصر وعشاء ٍب مغرب ٍب ثنائية
مرددة بْب الصبح وبْب رباعيات السفر ٍب يصلي الوتر وإذا أراد أف يكمل مقدار صبلة الليل يصلي ركعتْب أو أكثر قضاء أو ىدية عن
بعض األموات كاألبوين أو غّبنبا وىكذا .
اؼبقصد  – 8صبلة االستيجار
ـ 722ذوي األعذار مطلقاً ) ال وجو ؽبذا اإلطبلؽ وإمبا ال هبهي نيابة من ابتلى بخمراض خاصة وشاذة عما بيتلى بو كل العاملْب
فالشاذ مثل اؼبقعد فبل ذبهي صبلة القاعد و اؼبنطرح عن اؼبيت سواء باالهبار أو نيابة ؾبانية .
.

وكذا مقطوع الذراع كامبلً حب يث ال يوضي ذراعو الواحد أو األثنْب وال مانع من نيابة ذي اعببّبة إف مل بكن ُب كل أعضاء وضوئو
وال مانع باؼبتيمم لقوؿ اإلماـ ع ( إف رب اؼباء ىو رب الصعيد) جبعل الطهارة الَبابية دبنهلة اؼبائية .

واغباصل أف الضابط حسب الظاىر أف ما يبتلي بو سائر الناس  ,وال ينجو منو أي مصلي ُب حياتو العملية فبل يبكن أف تسقط
نيابتو .
كالتيمم واعببّبة واالكبناء ُب القياـ واؼبصلي مع النجاسة وفاقد شروط مسجد اعببهة وما يبتلي بو شاذ من الناس كقطع ذراع كامل
حبيث يذىب عضو الوضوء تاماً أو يكوف مقعد ال يقوـ ُب الصبلة  .فهذا ال ذبوز نيابتو .
ـ 726تقليد أو اجتهاده) كل عمل للغّب ىبّب العامل بْب تقليده وتقليد مقلد مستخجره ومنيبو وموكلو وموصيو .
ـ 728مل يستحق األجرة) األحوط اؼبصاغبة .
ـ 762فبل يستحق األجّب شيئاً ) ما داـ أف العمل كاف مسقطاً عما ُب ذمة اؼبيت فبلبد من اؼبصاغبة عن العمل باالجارة
الفاسدة احتياطاً .
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ـ 768وجب االحتياط باعبمع) ال هبب ولو أف ينصف فيؤدي بعضو قصراً ويعضها سباماً واألحوط أف يخٌب بالتماـ كلو لشذوذ
االهبار للقصر .
ـ 772وإف زادت على األجرة اؼبسماة ) ليس لو أكثر من اؼبسمى والنسبة منو .
اؼبقصد  – 9اعبماعة
(غّب صبلة الطواؼ) ال دليل على االستثناء.
ـ( 773كما ال هبوز االقتداء ُب صبلة االحتياط) لو قلنا بخف الصبلة الصحيحة ال يصح إعادهتا ولو أعادىا وقعت باطلة .
قلنا بعدـ صحة اعبماعة باالحتياطية الحتماؿ بطبلهنا وعدـ ضماف كوهنا صبلة .
وأما لو قلنا بصحتها أيضاً وأف اهلل ىبتار أفضلهما وأتقنها  ,وقد ثبت إف اإعادة باعبماعة مستحبة فلو مل تصحح مفردة فلما كبرـ
العيد احتياطاً من ثواب اعبماعة مع االتفاؽ على صحة اإلعادة باعبماعة ؟ وعليو فللمعيد احتياطاً أف يصلي إماماً أو مخموماً .
ـ 782ما يبنعو من إسباـ صبلتو) أو كاف قد أًب الصبلة كما إذا كاف بصلي قصراً واؼبخموـ يتم فيقوـ من اؼبخمومْب ويكوف إماماً
يكمل باؼبخمومْب الصبلة .
ـ 784ففي صحة صباعتو) ال إشكاؿ بالصحة وال يلهـ اؼبخموـ بمكماؿ االئتماـ .
ـ 783عليو القراءة من األوؿ) ال وجو إلعادة ما قرأه اإلماـ .
فاألقرب أنو إذا انفرد ُب أثناء القراءة اكتفى دبا قرأ اإلماـ وأكملها إىل التماـ وإذا انفرد بعد القراءة اكتفى وركع .
ـ 782بقائو على االئتماـ إشكاؿ) ؼباذا وىو مل بنو االنفراد فعبلً ؟
ـ 792فتبْب عدـ إدراكو ) يعِب ركع وإذا باإلماـ أحس أنو قائماً فهو مل يدركو فصبلتو يكملها مفردة وال يضر نقصاهنا قراءة
الركعة األوىل فمنو مل يتعمد الَبؾ .
(وكذا لو شك ُب إدراكو) فمف ركع وأدرؾ اإلماـ راكعاً صحت صبلتو صباعة .
ب – وإف مل يدركو مل تصح صباعة واألحوط عدـ صحتو مفردة أيضاً ألنو كاف ال هبوز أف يركع مع عدـ أطمئنانو إلدراؾ اإلماـ .
ج  -وإف أحرـ ومل يرع مقاـ اإلماـ فاؼبصنف يقوؿ يكملها مفردة .
وإنا أقوؿ  :هبوز لو بل ىو األفضل أف يسجد مع اإلماـ ٍب يقوـ معو للركعة األخرى وىذه الركعة الٍب سجد ؽبا ومل يركع ال ربسب
ركعة وإمبا سجد معو للمتابعة فقط ووبسب الركعة األخرى ىي الركعة األوىل ُب حساب اؼبخموـ .
د – وىكذا كل شخص وجد اإلمم ُب الركوع فمف أدرؾ ركوعو حسبها ركعة .
وإف مل يركع ومل بدرؾ الركوع سجد معو وال يعدىا ركعة وإمبا ىو للمتابعة وربصيل ثواب اعبماعة .
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وكذا إذا وجد اإلماـ ُب السجود فمنو وبرـ بالتكبّبة وسجد معو .
ـٍ 791ب ذبديد التكبّب ) ال يلهـ أبداً .
ـ 794جاز لو أف يكرب بقصد األعم) بل ىي تكبّبة اإلحراـ وىذا التفصيل الذي ُب الرسالة ال دليل عليو أبداُ .
ـ 793واألحوط ترؾ االشتغاؿ بالقراءة) الواجبة ويشتغل بالذكر والدعاء اؼبستحب .
الفصل  1يعترب ُب انعقاد اعبماعة
األوؿ ولو كاف شخص إنساف ) ال دليل على ىذا اإلطبلؽ وال يسمى الشخص الواقف سَبة بْب اؼبصلْب وإال لبطلت أكثر
صباعات العواـ من اؼبسلمْب لغالبية جهل الناس بالشروط احملصلة لصحة الصبلة ُب اعبماعات مع عدـ إشارة من األحاديث الشريفة
ؽبذا اإلطبلؽ .
الفصل  – 4الرابع جرى عليو اغبد) إذا كاف تائباً فعدـ االئتماـ بو يعِب يعْب تعيّبه دبا ليس فيو وىو مفسر لنفسيتو .
ـ 828وأما إمامة القاعد للمضطجع) اؼبشهور أف كل معطل البدف يصح صبلتو ؼبثلو وؼبن أشد منو حاالً وىذا ما يقتضيو االعتبار
وال دليل على اؼبنع .
الفصل  3أحكاـ اعبماعة
ـ 824األحوط أف ينفرد ُب صبلتو) إذا أدرؾ قياـ اإلماـ ُب الركعتْب األخّبتْب وأحرـ فعليو أف يقرأ اغبمد على األقل وال يضره
لوفاتو الركوع ألف ربصيل قياـ اإلماـ يكفي ُب دخوؿ اعبماعة نعم البد من اإلسراع وؿباولة مشاركة اإلماـ بالركوع .
ـ 823وإف كاف عمداً بطلت ) ال تبطل وُب اإلٍب تخمل .
ـ 822بطل االئتماـ) ال يبطل ولو التحق بركعة أخرى .
ـ 826بعد قراءة اإلماـ على األحوط ) ال تبطل صبلة اؼبخموـ السابق إذا سبقو إىل الركوع بعد قراءة اإلماـ نعم ال هبوز أف يرجع
غبدوث تكرار الركوع وتعمداً وىو مبطل للصبلة وإمبا يبقى ُب ركوعو حٌب يلحقو اإلماـ .
ـ 827فاألحوط أف يرجع ) ال يبعد جواز البقاء حٌب يلحقو اإلماـ وإف كاف الرجوع أحوط .
(وإف مل يتابع عمداً بطلت) مل يثبت .
ـ  828اٍب منفرداً) بل انتظر حٌب يلحقو اإلماـ .
ـ 818وإف خاؼ ذلك قبل العدؿ مل هبه) ال دليل على التفصيل .
ـ 842إذا شك اؼبخموـ) إذا كاف متابعاً لئلماـ ومع ذلك شك بعدد السجود فهو شاؾ بعمل اإلماـ أيضاً فيبِب على الصحة
والتماـ .
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وأما لو كاف غافبلً فشك بعدد سجداتو خاصة فبل يبعد أف وبكم بالنقيصة ما داـ باحملل كما ىو حكم الشاؾ وىو باحملل .
ـ 843الرجل خلف اإلماـ واؼبرأة خلفو) وال مانع أف يكوف رأس اؼبخموـ عند كتف افماـ واؼبرأة خلف اإلماـ أو عند ركبتو .
اؼبقصد  – 22اػبلل
مكانو بعد القواطع وقبل تفصيل الصلوات األخرى كاعبماعة واعبمعة كما قلنا مراراً .
(أجهاء الصبلة وشرائطها عمداً بطلت)
ذكرنا باؼبوسوعة وىو ما يقرب بالنظر.
إف اػبلل العمدي بالهيادة والنقيصة بعضو حراـ فقط وليس دببطل  ,وبعضو مبطل .
أما اؼببطل فتفصيلو موجود.
وأما زيادة القنوت ُب غّب الركعة الثانية وقبل الركوع الذي ىو ؿبلو فهو ُب نفسو غّب مبطل ألنو ذكر وتسبيح ودعاء .
وإما اإلشكاؿ فيها أف الشرع أمر أف يكوف عنواف القنوت ُب مكاف معْب من الصبلة ولكن اؼبكلف بسفاىتو واستهتاره بالدين
جاء بو ُب أماكن أخرى من الصبلة فخكثر ما نقوؿ إف فعل حراـ من حيث أدعى القنوت ُب غّب ؿبلو .
وأما البطبلف فلم يظهر لنا إذ ىو ما يهيد عن دعاء وذكر وتسبيح وهتليل فبل يبطل الصبلة .
ومثلو قوؿ آمْب فهو حراـ ونستبعد بطبلف الصبلة بو  ,وكذلك التكفّب فمنو بدعة ؿبرمة واهلل أعلم .
ـ  846قصد بو اعبهئية تشريعاً على كبو ىبل بقصد التقرب ) كثّب من الناس ال يدركوف قصد التشريع مع عدـ تصريح من الدلة
النقلية ببطبلف الصبلة بذلك .
ـ 847ركعة بطلت الصبلة ) فيو تفصيل
أ – إذا كانت رباعية وقد زاد ركعة أو أكثر فمف التشهد األخّب ٍب قاـ للهيادة فبل تبطل الصبلة نصاً وفتوى .
وإف كانت الهيادة بدوف التشهد فالصبلة باطل .
ب – وإف كانت الصبلة ثنائية أو ثبلثية وزادىا دبا ال يهيد على أربع ركعات جاز أف يعدؿ هبا إىل صبلة قضاء قطعية أو احتياطية
وال يبطل صبلتو وإف كانت الهيادة بعد التشهد فلو أف يكتفي هبا وال يعدؿ وال يبطل كما قلنا .
ـ  848وكنا بطلت ) ولو أف يعدؿ هبا إىل النافلة وتصح .
الثاين سجدٌب السهو للسبلـ الهائد) استحباباً .
ـ 849إىل السجود مضى ) إذا نسي أو تعمد ترؾ القياـ بعد الركوع حٌب ىوى إىل السجود ومل يسجد وجب القياـ ٍب السجود
احتياطاً  ,وأما إذا سجد مضى وصحت صبلتو ولكنو أٍب مع نعمد عدـ القياـ احتياطاً .
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حاؿ اؽبوي إليها ) احتياطاً أف هبلس مستقيماً ٍب يسجد
ـ 832وإف ذكر قبل الدخوؿ فيها ) أي أنو نسي الركوع وتذكر بعد أداء سجدة واحدة وىذا عليو القياـ والركوع والقياـ ٍب
السجود سجدتْب بعد الركوع لوقوع السجدة السابقة ُب غّب ؿبلها .
ـ 833وعليو سجدتا السهو ) استحباباً .
(بعده بطلت صبلتو) بل يعدؿ هبا إىل قضاء بعددىا من القضاء االحتياطي أو اغبقيقي .
فصل ُب الشك
ـ 837أسبها عصراً ٍب أتى بالظهر بعدىا ) بل عدؿ إىل الظهر ٍب أتى بالعصر .
ـُ 822ب فعل معْب كالركوع) اؼبقصود معلوـ ولكن العبارة ال تفي بو وإصباالً اف كاف شكو ُب فعل معْب كثّباً فشك ُب غّبه فخنو
يعتِب بشكو بالغّب وإف كاف صفة الشك مل زبص معيناً وإمبا فكره مشوش مطلقاً فبل يعتِب بكل شك ُب أي فعل من أفعاؿ الصبلة .
ـ 823ال هبوز لكثّب الشك االعتناء) عدـ اعبواز ليس من حيث االتياف باؼبشكوؾ وإمبا من حيث أنو من الوسوسة وىو عبادة
الشيطاف .
(وإال بطلت صبلتو) ال وجو ؽبذا اإلطبلؽ فمنو إذا تبْب إف االعتناء دبحلو صح عملو .
وإذا مل يتبْب فيشكل الضامن فيعيدىا احتياطاً وعدؿ بالٍب صبلىا إىل القضاء االحتياطي على فرض صحتها واقعاً فبل يعرض
عنها باؼبرة .
ـ 864الثنائية أو الثبلثية أو األوليْب ) يبكن أف يعدؿ هبا إىل القضاء االحتياطية بدوف تعيْب عدد ركعاهتا فيقبلها اهلل على ما ُب
علمو .
(باف دخل ُب السجدة الثانية) ليس ىذا ىو مناط إحراز الركعتْب األوليْب بل لو كاف قائماً وشك بْب االثنتْب والثبلث فقد احرز
االثنتْب
الشكوؾ التسعة
(وىي تسع صور) على اؼبشهور واحملتمل أكثر .
وشرطهم ُب الشك بْب االثنتْب واألكثر أف يكمل السجدتْب ال وجو لو ومل يصرح اغبديث بذلك بل وال إشارة .
واؼبناط أف يعرؼ بخنو ُب الثانية وما فوقها يعِب ولو كاف ُب القراءة .
ـ 869األوىل اػبفوت ُب البسملة) بل األوىل اعبهر إلطبلؽ األمر باعبهر هبا .
ـ 872سجدٌب السهو للسبلـ ) استحباباً .
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ـ 874بُب على العدـ ) إذا كاف ُب ؿبلو وأما إذا انتقل عن القبلة أو عن حالة اؼبصلي بُب على الكماؿ واالداء .
من 873أعاد الصبلة ) األصلية وليس االحتياطية .
فصل ُب قضاء األجهاء
ـ  872بسجدٌب السهو للسبلـ) استحباباً .
ـ 876بعد االتياف باؼبناُب ) بل بو يبِب على االداء والكماؿ .
فصل سجود السهود
ـ 877هبب سجود السهو) ال هبب سجود السهو إال ُب قضاء التشهد وُب الشك بْب الركعة الرابعة واػبامسة .
ـ 878بتعدد موجبو ) ال يتعدد بعدد األفعاؿ اؼبسهو هبا وإمبا بعدد مواضع السهو ُب طوؿ الصبلة .
ـ 882التشهد اؼبتعارؼ ) يكفي فيو أشهد أف ال إلو إال اهلل اشهد أف ؿبمداً رسوؿ اهلل .
اللهم صل على ؿبمد وآؿ ؿبمد السبلـ عليكم)
وال مانع أف يتشهد بالتشهد والتسليم الطويل .
اؼبقصد  22صبلة اؼبسافر
ـ 833ثبلثة أمياؿ ) واؼبيل 2872ـ ×  2612 = 4مَب الفرسخ ×  32222 = 8مَب اؼبسافة الشرعية
ـ 882إذا نقصت اؼبسافة ) نقصاناً عرفياً وليس دقياً عقلياً ألف اؼبسافات والقياسات الشرعية مل تنب على التدقيق ولو طالعت
قصص تعيْب اؼبسافة واختبلؼ بِب أمية وبِب العباس مع اىل البيت ع لرأيت بوناً بيناً .
وعليو فلو كانت اؼبسافة  34222ـ نستبعد اسقاطها عن اؼبسافة أو نستشكل .
ـ 887إذا اعتقد) إذا كاف ؾبتهد أو مقلد جملتهد وكاف يعمل على فتواه ٍب عدؿ عنو وكانت اؼبسافة على فتوى األوؿ والثاين ـبتلفة
فبل يعيد الصبلة اجملتهد وال مقلدوه .
وكذلك إذا اعتقد العام ي باؼبسافة حبجة شرعية كالبينة أو بالعبلمات العلمية ٍب تبْب اػببلؼ أو بالعكس وتبْب اػببلؼ فبل وجو
لتكليفو باإلعادة أو القضاء وىو قد بذؿ جهده وإف كاف ما قالوه أحوط .
ـ 892من اؼبوضع الذي يعد الشخص) ىذه اؼبسخلة ىي معركة اآلراء وحّبة الباحثْب والذي يقرب بالنظرات اؼبكلف إذا مل بقصد
السفر إىل ما يسمى بلدتو أو مدينتو فبل يقصر طالت اؼبدينة ما طالت وسبادى بو الدوار ما سبادى فالطهراين مثبلً أف يدور طبسْب كيلو
مَب ومل ىبرج من مدينتو فيشكل أف نقوؿ أنو مسافر ومل يسم مسافراً وإمبا ىو ُب مدينتو .
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وأما اػبروج من مدينتو كما إذا قصد البغدادي إىل كرببلء اؼبقدسة أو الطهراين إىل قم أو الدمشقي إىل ضبص أو اللندين إىل لّبز
وىذا موضع اغبّبة ُب الذىاب واإلياب .
واألماكن على ثبلثة أقساـ منها ما ىو ما ال يعد اؼبواطن فيو مسافراً يقيناً كالبيت واحمللة اعبامعة لبيوت اعبّباف .
ومنها ما يعد مسافراً يقيناً وىي اؼبدف والقرى اؼبنفصلة عن اؼبدينة بعد فاصل بالبيوت واؼبهارع أو يفصلها عن مدينة اؼبكلف هنر
عريض بكيلومَبات األمتار وليس منو مثل هنر دجلة الذي يتوسط بغداد وال يعد اؼبتنقل من جانب منو إىل اآلخر مسافراً .
ومنها – ما بْب ذلك فقد يشك زيَبدد العارؼ باؼبنطقة أف اػبارج يعترب غريباً أو ىو ُب وكنو .
واألقرب بالنظر أف حساي اؼبسافة يبدأ منها ألف العناوين الٍب وردت فيها الروايات ىو اؼبنهؿ وىو اغبي أو ؾبموعة احملبلت احمليطة
بالدار فمنو يبعد عن السكن اػباص حوايل كيلومَب
ىذا ُب الذىاب وأما ُب القدوـ فيبقى بقصر حٌب يقرب أكثر من ذلك .
ـ894كانت مسنديرة على البلد)
اؼبهم أف الدوار يكوف خارج البلد .
ـ 898فبل تقصّب) من حيث أف اؼبخخوذ ليس لو احساس والتقصّب يشَبط فيو االحساس وقصد اؼبسافة  ,ولكن ىذا اإلطبلؽ
بعدـ التقصّب غّب مقبوؿ .
ألف اؼبسافة اؼباضية قبل االحساس غّب ؿبسوبة وال اعتبار هبا وأما الٍب بعد إحساسو علم بخنو بعيد عن بلده شبانية فراسخ أو أنو
مخخوذ دبا يكوف من اؼبسافة شبانية فراسخ سواء الرجوع فقط أو الذىاب مع العود سوؼ يكوف بتلك اؼبسافة  ,فبل وجو لصبلتو سباماً .
مثل من يؤخذ مغماً عليهمىل ستة فراسخ فيحس فيعلم أنو سوؼ يؤخذ إىل فرسخ آخر دبا يكوف الذىاب مع الرجوع شبانية فراسخ
وجب عليو تقصّب الصبلة .
الثاين واألحوط لهوماً إعادة ما صبله ) استحباباً .
(واإلمساؾ ُب بقية النهار ) إذا أفطر بنية السفر فهو مفطر وليس عليو اإلمساؾ إال استحباباً وإف رجع عن نية السفر وإف مل
يفطر وجب علسو العود لنية الصوـ وإذا رجع ىو أصلة السفر وصح الصوـ منو .

الرابع السفر مباحاً
ـ 922الدابة اؼبغصوبة) إذا كاف بقصد إبعادىا عن صاحبها أًب الصبلة وأما إذا مل تكن غايتو إبعاد اؼبغصوب وصادؼ إف كاف
مركبو أو مسكنو حراماً أو ظلم أحداً ُب طريقو فمنو يقصر الصبلة .
ـ 929قبل الهواؿ أـ بعده) بل القاعدة زبتلف .
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فمف سافر للطاعة وعدؿ لنية اؼبعصية قبل الظهر أًب الصياـ إف مل يكن أفطر وإف أفطر فهو مفطر .
وإف عدؿ للمعصية بعد الظهر فصومو باطل وإف كاف األحوط البقاء فبسكاً إف مل يفطر .
ـ 923ثبلثة أسابيع) بل حٌب لو طالت سفراتو شهرين فمنو ال يعترب كثّب السفر وقد نص اغبديث على متعهد اغبجاج بالتقصّب
مع أف سفرة اغبج قببلً كانت تدوـ شهوراً .
ـ 922إذا كاف يسافر ُب كل يوـ) يقرب بالنظر بخف السفر ُب كل أربعة أياـ يوماً فهو كثّب السفر يتم أما لو سافر ُب كل طبسة
أياـ يوماً فمشكل ويسافر يومْب فيتم وُب كل ستة أياـ يوماً فهو قليل السفر يقصد ُب سفره ويسافر يومْب فهو كثّب السفر وُب كل
سبعة أياـ يوماً فيقصر ويومْب يقصر وثبلثة أياـ فيتم وُب كل شبانية أياـ يسافر يوماً أو يومْب أو ثبلثة فمنو يقصر أو يسافر أربعة فيتم
وُب كل تسعة أياـ يسافر يوماً أو يومْب أو ثبلثة أو أربعة فيقصر وإف يسافر طبسة أياـ فهو يتم .
وإف يستقر كل عشرة أياـ فمنو يقصر حٌب لو سافر دبثلها أو سافر عشرين يوماً فمنو يصلي قصر ألف العشرة قاطعة للسفر مطلقاً
حسب النص والفتوى  ,وىذه التقديرات إمبا ىي تقديرات عرفية واثباهتا من النصوص مشكل .
ـ 927عشرة أياـ مل ينقطع ) يظهر يل إف ىذا خبلؼ النص والفتوى .
السابع أف يصلي) ( وال يلحق ؿبل االقامة) بل ُب الروايات إطبلؽ اؼبقيم عشراً أو ثبلثْب مع الَبدد قد نهؿ منهلة أىل الوطن وال
تفصيل بْب اؼبقيم عشرين سنة واؼبقيم عشرة أياـ من ىذه اعبهة
ـ912
الفصل  1قواطع السفر
ـ 916عدـ ثبوت ىذا النحو) بل ىو ثابت بشرطْب األوؿ أف ينوي فيو اإلقامة الدائمة أو الطويلة كمدة عشرة أعواـ .
والثاين أف ال ىبرج منو معرضاً عنو فهو ما داـ ىكذا فهو وطنو .
ـ 942مستوعباً للنهار) ال دليل على التقييد بل لو أف يبيت خارج ؿبل اإلقامة بشرط أف ال ينسب إقامتو إىل احملل الثاين كقضاء
ليلة وهنارين فمنو مشكل .
ـ 944ولو كاف ُب ركوع الثالثة ) ال وجو ؽبذا اإلطبلؽ فمنو إذا عدؿ عن اإلقامة قبل ركوع الثالثة جلس وأسبها قصراً وإف ركع
الثالثة اسبها سباماً واستقرت التماـ عليو .
ـ 943البقاء على التماـ ) ال إشكاؿ فيو لشرعيتو واقعاً (رجع اىل القصر) ما داـ قد أًب فبل يرجع عن التماـ .
ـ 947وال يَبؾ االحتياط) هبوز تركو.
ـ 949جاز لو قطعها) مشكل.
ـ 932ففي صحتو إشكاؿ ) ال إشكاؿ ُب صحة الصياـ .
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الفصل 4
ـ 937وُب سقوط الوتّبة) ال تسقط نافلة العشاء .
ـ 939االحتياط الوجويب) الهبب .
ـ 921األربعة) بل اػبمسة واػبامس حرـ أمّب اؼبؤمنْب ع نصاً ( فيما وبيط بالقرب) بل صحن اإلماـ ع كلو مشموؿ للصدؽ .
اؼبقصد  21صبلة اعبمعة
الثالث واجبة زبيّباً ) ىذا ُب أصل حكمها بل راجحة ومستحبة وأما باغبكم الثانوي فقد ربرـ إذا كاف ُب حكومة جائهة واجرب
السلطاف األئمة أف يبدحوه ُب خطب اعبمعة ويردعوا الناس عن اؽبياج ضده وقد ذبب مثل ما إذا توقف األمر باؼبعروؼ والنهي عن
اؼبنكر عليها.
 4كما البد أف يكوف اػبطيب ىو اإلماـ) مل يثبت الوجوب نعم ىو أحوط
العاشر وبرـ البيع) ىذا لو جبت حبضور اؼبعصوـ وبسط يده .
خاسبة ُب بعض الصلوات اؼبستحبة
ـ 962النافلة عليهما إشكاؿ ) ضعيف .
(ولهوـ قضاء السجدة) إذا لهمت .
ـ 963األوىل ترؾ االستيجار) مل يتبْب وجو األولوية.
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 كتاب الصوــ 972اإلغماء والسكر) إذا مل يكونا بفعل اؼبكلف فبل شيء عليو وإمبا عليو وقت اإلفاقة أف ينوي حٌب يتم النهار .
وإف كانا بفعلو على وجو اؼبعصية أو ال على اؼبعصية
فمف أفاؽ قبل الهواؿ ُب شهر رمضاف نوى واجتهأ بو وإف كاف بعد الهواؿ فقد اشكلوا بصحة النية  ,واغبوط االسباـ والقضاء بعد
الشهر ىذا إذا كانا من قبل الفجر إىل بعد الهواؿ وأما لو كاف بعد الفجر كفى نيتو قبل حصوؿ اإلغماء .
ـ 979بنية رمضاف بطل) األقرب عدـ البطبلف ولعلو يخٍب .
ـ 982أو تردد بطل) األقرب عدـ البطبلف إذا عاد للعهـ قريباً .
(إذا نوى القطع فيما يخٌب) ىذا ؾبرد وعد بالقطع فبل اعتبار بو ويصح الصوـ .
ـ 982ال يصح العدوؿ) ىذه مسخلة ؽبا فروع
ا – يوـ الشك يعلم ُب أثناء النهار أنو رمضاف يعدؿ إليو .
ب – قبل الهواؿ يعدؿ صوـ إىل صوـ واجب غّب معْب .
ج – بعد الهواؿ يعدؿ من أي صوـ إىل صوـ مستحب أو من مندوب خاص إىل عاـ شامل للمندوبات .
(عدؿ إىل الكفارة وقع األوؿ) إذا كانت الكفارة واجبة غّب معينة صح العدوؿ ؽبا قبل الهواؿ .
وإف كانت واجبة معينة صح العدوؿ إليها مطلقاً ألف النية غّبىا كانت خطئاً والعدوؿ يكوف مصححا ؼبا عليو .
كمثل ما ورد فيمن نوى شهر رمضاف صياـ غّبه فمنو صح منو رمضاف .
الفصل  1اؼبفطرات
الثالث اعبماع  :وميتاً ) ال جنابة وال بطبلف الصياـ بنكح اؼبيت وال بالدخوؿ بالبهيمة وال باللواط مع الذكر .
وإف كانت ىذه اعبرائم تعدؿ الكفر وتوجب قتل الفاعل شرعاً .
ـ 994عن دخوؿ وغفلة) إف كاف الذىوؿ دبعُب نسياف الغسل حٌب ناـ وحٌب أصبح الصباح فالنسياف موجب للقضاء .
وإف قصد أنو أراد االغتساؿ وأخذتو النومة بدوف اختياره فصومو صحيح .
التاسع االحتقاف باؼبائع ) ىو منهي عنو ومل يثبت مفطريتو
ـ 2221بطل صومو)ال دليل عليو فمف التقيؤ ىو ما يكره نفسو هناراً وليس منو أكل شيء ليبلً سواء قاءه هناراً أـ مل يقئو .
ـ 2222كفاه إطعاـ ستْب مسكيناً ) بل أقل وىو عشرة مساكْب أو صياـ ثبلثة أياـ .
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ـ 2223وُب جوازه عن اغبي إشكاؿ ) الصياـ ال يصح نيابة عن اغبي وتصح الصدقة عن اغبي وىكذا كل الواجبات اؼبالية يصح
التربع  72عن األحياء .
ـ 2221ربديد اؼبد بالوزف) قاؿ ُب العروة اؼبد = ربع الصاع وىو ستمائة مثقاؿ وأربعة عشر مثقاؿ وربع مثقاؿ ) (.)2واؼبثقاؿ
الصّبُب = 6ر3
12ر6 × 613ر22 = 3ر49=3×1812ر 726تقريباً
ـ 2213نعم هبب عليو القضاء) احتياطاً ألف اتباع اغبجة الشرعية يسقط والتكليف بالقضاء أيضاً .
الفصل  ( 3فلو جن أو أغمي عليو احتاط جبوب بالقضاء عليهما
وىذا ال وجو لو أبداً فمف اعبنوف واإلغماء فبا غلب اهلل عليهما فبل يكلفاف بقضاء العبادة الفائتة بسبب من اهلل .
فلو تيقظا ُب أي وقت من النهار نوى الصياـ احتياطاً إف مل يكن أفطر .
ـ 2216عدـ جواز الصوـ اؼبندوب ُب السفر ) يستحب الصوـ اؼبندوب ُب سفر وحضر .
ـ 2242ففي صحة صومو إشكاؿ) ال إشكاؿ
ـ 2244ويصوـ ويقضي ) ال هبب القضاء والصوـ صحيح .
الفصل  2ترخيص اإلفطار)
( وال هبهي اإلشباع عن اؼبد) بنص القرآف {طعاـ مسكْب} يعِب إشباع فقّب فبل وجو ؽبذا اؼبنع أبداً .
الفصل  – 6ثبوت اؽببلؿ
(وال بتطوؽ اؽببلؿ) ثبوت اؽببلؿ قضية كونية طبيعية مثبوتة من علماء الطبيعة أقرب من ثبوتو بآراء الفقهاء والفقهاء إمبا يبنعوف
بعض العبلمات الطبيعية ألهنم يبنوف على الفلكيْب القدماء الذين أكثر كذبة وجهلة بينما الثبوت اؼبتجدد بالعلم الدقيق اؼبعتمد عند
العقبلء .
ـ 2234استهل صباعة كثّبة) ىذا لو احرزنا حرص الناس على إثبات اؽببلؿ بينما اؼبعلوـ أف اؼبستهلْب بقلبهم الرؤية العابرة وكخهنم
؟؟؟ األمر ولعل ؽبم اغبق ألف بعض العلماء والوكبلء علموىم أف ال يقبل قوؽبم ولو كانوا عشرات من الناس كما رأينا وإمبا ينتظروف
النجف أو قم أو فبلف وفبلف فمذا قالوا وهبذا ابطلنا البينات الشرعية وأوقفنا الناس عن ثبوت اؽببلؿ وُب كل عاـ يكوف للشيعة ثبلث
رمضانات وثبلثة أعياد وكلما تقدـ العلم كبن نرزح باػببلؼ والتخخر .
ـ 2233مع اشَباكهما ُب األفق) كبن نقوؿ بارباد األفق فمذا ثبت ُب مكاف هبب على كل أىل األرض اتباعو .

1

( ) العروج الىثمى م 26أدكام الوفطراخ .
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الفصل  7أحكاـ القضاء
ـ 2237وإف كاف األحوط) ال يَبؾ .
ـ 2222وكذا العكس) إذا كاف سبب التخخّب اؼبرض فمنو يسقط القضاء وهبب الفدية وكذا إذا كاف السبب السفر سواء كاف
سبب الفوت اؼبرض أو شيء آخر بل حٌب اؼبفطر ببل عذر نعم هبب مع ذلك الكفارة .
ـ 2221مرة لؤلوؿ ومرة للثاين) يقصد فدية لفوات الشهر األوؿ وأخرى لفوات الشهر الثاين وىكذا وليس معناه تكرر الكفارة
عن الشهر الواحد .
ـ 2266والصوـ فيو مع الشك ُب اؽببلؿ) بل ال يكره إمبا حبرـ إذا كاف بنية شهر رمضاف ويستحب إذا كاف بنية شعباف  ,ومع
الشك بخنو عيد األضحى فاألحوط تركو وصوـ يوـ عاشوراء إال أف بفطر عصراً .
 - 2اػباسبة – االعتكاؼ
ـ 2269ال هبوز العدوؿ ) مل يثبت واؽبل اعبواز
أما قبل الوجوب كاليومْب األولْب لفبل وجو ؼبنع العدوؿ ألف العدوؿ أخف من األعراض وىو جائه .
وأما إذا وجب فلم دليل على اؼبنع ويبكن أف مبثل ما كبن فيو بالصبلة والعدوؿ بينها حيث ورد (إمبا ىي أربع مكاف أربع )
واألصل عدـ األحد
ـ 2272يدخل اؼبسجد ) ال يدخل إال اؼبشموؿ باؼبسجدية اؼبقدسة فبا يسمى باغبرـ وأطرافو وجوانبو .
فبل يدخل اؼبغاسل واغبمامات وغرؼ االغراض والنوـ وغرؼ الهوجْب واألطفاؿ واغبديقة اػبارجة عن عنواف اؼبسجدية .
السادس بغّب األسباب اؼبسوغة بطل ) ال يبطل االعتكاؼ إال بمعراض اؼبكلف واػبروج فعبلً وترؾ اؼبوضوع وأما ؾبرد تعمد ـبالفة
مثل اػبروج أو اعبلوس ُب اػبارج وما شابو خطخً أو عمداً بعلم أو بغّب علم فبل وجو لو وال دليل نقلي يصرح هبذا .
ـ 2274فاألحوط لهوماً ) غّب الزـ بل إذا خالف العرؼ بخف يغتسل ُب اؼبسجد فعليو ترؾ االحتياط لهوماً .
ـ 2273يشكل جواز اشَباط) ال إشكاؿ واغبديث مطلق باعبواز .
فصل أحكاـ
ـ – 2282مفسدة) مشكل وغّب ظاىر لدينا .
ـ 2284بطل اعتكافو) مل يبطل ويخٍب فقط .
ـ 2283وجبت كفارة ثالثة) ال ذبب كفارة النذر إال إذا حكمنا ببطبلف االعتكاؼ وكاف نذره معيناً .
 –6كتاب الهكاة
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وىي أحد األركاف الٍب بِب عليها اإلسبلـ
وىي الصبلة والصوـ واغبج والهكاة ووالية أىل البيت ع
الثاين والثالث فبل تثبيت الهكاة ) بل ثبتت ُب حاؿ التجارة إذا تاجر عاقل بالغ كما سيخٌب .
(بل البد من استئناؼ اغبوؿ) ُب اؼباؿ اؼبتحرؾ هبب الهكاة فبل استثناء فيو وُب غّبه بستئنف عند الكماؿ .
اػبامس وأما اؼبنذور ) كل ماؿ غائب أو بيد مالكو ولكنو فبنوع من التصرؼ فيو كاؼبنذور فبل زكاة عليو .
ـ 2288اػبيار اؼبشروط) اؼبشَبى باػبيار ينتقل إىل ملك اؼبشَبؾ من حْب العقد ويبنتقل فمنو للبائع ويكوف فيهما الهكاة على
اؼبنتقل إليهما ,
ولكن الهكاة ال ذبب إال وجوباً مرجئاً فمف سلمت الصفقة أخرج الهكاة وإف مل تسلم سقطت الهكاة .
ـ2291هبب على ويل الصيب) ليس الوجوب على الويل فقط بل على كل من تاجر دبا ؽبما .
اؼبقصد  1ما ذبب فيو
اؼببحث  -2األنعاـ
استحباب وإمبا الواجب أدىن ما يسمى بالشاة مثل ما أكملت سبعة أشهر وكذلك بالبقر ما
ـ 2222األحوط وجوباً ) بل
ً
يسمى بو وباإلبل .
لعدـ تعيْب األسناف ُب األحاديث الشريفة .
(دفع العْب أفضل) غّب معلوـ بل األفضل ىو ما يستفيد منو الفقراء واؼببذوؿ لو .
(من إشكاؿ) ال إشكاؿ يقيناً .
اؼببحث  – 1النقدين
حكم – الظاىر ال وجود لهكاة النقدين ُب الشرع
إمبا ىي زكاة التجارة وىو اؼباؿ اؼبتحرؾ وال زكاة للذىب والفضة ما مل يكوف نقوداً متداولة ُب األسواؽ فمنو كما ُب اغبديث ذكر
الذىب والفضة بالنقود وخصصت ثالثة باؼباؿ اؼبعروض لبلسَبباح اؼبتداوؿ للتجارة والصناعة والهراعة وقد منعت أحاديث أخرى من
زكاة اؼباؿ ما داـ جامداً غّب متحرؾ لبلسَبباح .
(األوؿ طبسة عشر مثقاالً صّبفياً ) اختصر اؼبصنف التغيّب
فالنصاب األوؿ عشروف ديناراً =  22مثقاالً
واؼبثقاؿ عند الصاغة ىو = 6ر 69 = 22 × 3غراـ ذىب وزكاتو 2/712 = 32 /
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والنصاب الثاين للذىب =  3دنانّب =  248غراـ وىي  4مثاقيل عند الصاغة ألف الديناؤ =  3/4من اؼبثقاؿ الصاغٍب
وزكاتو 432 = 32 /ر 2من الغراـ الذىيب
وزكاة الفضة نصاهبا األوؿ  122درىم والدرىم 322ر 1غراـ فضة
322 ×122ر 384 = 1غ وىي =  222مثقاؿ صّبُب حيث صرح اؼبصنف بو
وزكاتو = 21/72غراـ فضة
والنصاب الثاين للفضة  32درىم ×  96/6 = 1 / 322غراـ
وزكاتو  1 / 322 = 32 /غراـ وىو درىم واحد
مر ُب تعليقنا على ـ 2221
اؼببحث  – 4الغبلت وىو  422صاع ) قد ّ
أف الصاع = 22ر 1812غراـ ×  266738 + 422غراـ
ـ  2217من إشكاؿ) ال إشكاؿ .
ـ 2242على كبو آخر ) ىي ضريبة على العْب وال وبل استعماؿ النصاب ما مل يعط الضريبة .
اؼببحث  3ماؿ التجارة
(وىو اؼباؿ الذي يتملكو بعقد) بل ىو اؼباؿ اؼبملوؾ الذي يتهايد ويتكاثر بسبب تداولو ُب ذبارة أو صناعة أو زراعة
(-2أحد النقدين) ال يشَبط كونو من ُب أحد النقدين بل وال بو فعليو الهكاة ُب كل سنة .
(النصاب) أي ما كاف بقدر أحد النصابْب اؼبقدرين بالذىب أو اؼبقدرين بالفضة .
فمذا فرضنا أف مثقاؿ الذىب بخلف دوالر  ,وبلغ ماؿ ذبارتنا  22ألف دوالر وجب علينا أف نهكيو ُب كل عاـ حٌب ينقص منو .
بخف نعطي منو ما يعادؿ  472دوالر .
وإذا زاد رأس اؼباؿ نهكي منو كلما زاد ما بعادؿ 3222دوالر فنعطي منو مئة دوالر .
أو كبسبو دبفدار الفضة ولنفرض أف مثقاؿ الفضة =  222دوالر
فالنصاب األوؿ  22222دوالر وزكاهتا = 2ر 161دوالر
وإذا زادت كبسب دبقدار  12مثقاؿ وىو ما بعادؿ  32درىم كما بينا آنفاً مقادير زكاة الفضة فمف  12مثقاؿ فضة = 1222
دوالر وزكاهتا = 2ر 21دوالر .
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اؼبقصد  – 4أصناؼ اؼبستحقْب
ـ 2248طلب العلم واجباً عليو) ال يشَبط بل إذا اختار العلم ػبدمة الدين ولشرؼ بلوغ رتبة العلماء وىو اختيار راجع شرعاً
على بقية اشغاؿ الدنيا فلو أف بخخذ من الهكاة حٌب يصل رتبة العلم ويستغِب هبا أو بغّبىا من الهكاة فتحرـ عليو .
(الرابع  ..واألظهر أنو ال والية ) على األحوط
السابع سبيل اهلل  :من فعلها بدونو) إذا كاف عازماً على العمل باؼبشروع عند سبلكو اؼباؿ وجب اعطاؤه من الهكاة.
(مل يكن مقدماً عليو إال بو) إذا كاف لو عذر مقبوؿ وجب البذؿ لو من الهكاة .
ـ 2234وإال مل هبه االسَبجاع ) فيو إشكاؿ .
اؼببحث  -1أوصاؼ
ـ 2222بوماً فيوما) ال وبدد باألياـ .
ـ 2229ال هبوز تقدًن) جائو ولكن ال ربسب وهبوز اسَبدادىا .
ـ 2266وىو 612ر 1من اؼبثقاؿ يعِب مثقاؿ يعِب مثقالْب وكسر من الفضة وقد حسبناىا تقريباً (2ر161دوالراً) لنصاهبا األوؿ
وحسبنا الذىب  472دوالراً لنصابو األوؿ .

اؼبقصد  – 3الفطرة
(ُب غّب اؼبكاتب) إذا ربرر منو شيء وىكذا كل من ربرر بعضو.

 – 7كتاب اػبمس اؼببحث  2فيما هبب فيو
األوؿ  :الغنائم)اؼبخخوذة بالقتاؿ )
انسد ىذا الباب من بعد رسوؿ اهلل ص وآلو إىل ىذا العصر وحٌب يظهر اإلماـ اغبجة ع .
فمف اغبروب الواقعة ُب عهد اػبلفاء الثبلثة ما كانت بخمر اإلماـ أمّب اؼبؤمنْب ع  ,نعم  ,إف الصحيح منها كانت غالباً باستشارتو
وإشارتو  ,وكثّب منها كانت ظاؼبة كبعض ما ظبوه حروب الردة مثل حرب مالك بن نويرة عليو وعشّبتو الرضبة والرضواف ,الٍب وقعت
لعشق خالد لهوجتو ودعمو أبو بكر بفجوره وقتلو للمسلمْب  ,وأما حروب اإلماـ علي ع فمهنا كانت للمنافقْب الباغْب وقد عفى فلم
يستحل الغنائم  ,وأما بعد أمّب اؼبؤمنْب ع فمهنا حروب بخمر اػبلفاء والسبلطْب الفسقة والفجرة .
وليس ألئمة اغبق فيها أمر وال هني وال إرشاد وال استؤشاد .
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وأماـ العهود الٍب بعد عهد األئمة ع فمهنا كانت معارؾ بْب السبلطْب واغبكومات لبلستيبلء على الدنيا واألرض  ,وليس
للمؤمنْب فيها ناقة وال صبل  ,بل ليس فيها عنواف ؿباربة اؼبسلمْب للكفاؤ .
نعم  ,ظبيت حروب األيوبيْب إهنا حروب للصليبيْب  ,ومل يشر اؼبمثلوف اؼبخجوروف غبروب األيوبيْب للمسلمْب من الشيعة وغّبىم
ُب مصر ُب ؿباربة الدولة الفاطمية  ,وُب حلب ُب ؿباربة اغبمدانيْب .
وقد جرى هنر النيل من اغبروب شهوراً من الدـ وحرباً من إغراؽ كتب علوـ أىل البيت ع وراح ضحية تلك اغبروب اعبنونية مئات
اآلالؼ من اؼبسلمْب .
ـ 1 -2293اؼبفتوحة عنوة) ىذا عنواف ضائع وقد جهل وىجرت أحكامو  ,ومل يرجع أحد من الناس لويل اؼبسلمْب وال لغّب ويل
ُب ىذه الشؤوف .
السادس اؼباؿ اؼبخلوط باغبراـ ( ..اؼباؿ كلو إىل الفقّب بمذف اغباكم) ال هبب تسليم كل اؼباؿ وال حاجة ؼبراجعة اغباكم وإمبا هبب
ما يظن ُب ذمتو .
(واألحوط وجوباً أف يكوف بمذف) على األوىل .
ـ2126واألحوط وجوباً ) األوىل .
السابع عدـ وجوبو ُب اؼبهر) كل ماؿ استفاده الشخص إف صرفو ُب اؼبؤونة فبل شيء عليو فيو .
ويبكن اشتهار عدـ اػبمس باؼبهر ألنو غالباً إمبا يشَبي بو الهوجات األثاث ومهمات العرس  ,وأما اؼبهر اؼبتخخر فهو زائد على
اؼبرأة مل يقرر أف يشَبى بو الهوجاف األثاث فاألقرب عدـ العفو من اؼبهر اؼبتخخر .
وأما ُب عوض اػبلع وديات األعضاء ففيو تخمل .
ـ 2121ال طبس فيما ملك باػبمس) اؼبعلوـ أف الذي يخخذ اػبمس إمبا ىو الفقّب وإال فبل وبل لو اػبمس وكذلك فبن يخخذ
الهكاة والصدقات  ,وإال لسميت ىدايا وعطايا وىبات .
وعليو فالذي يخخذ اػبمس أو الهكاة إما أف يكوف أخذه باطل وحراـ أو على األقل إنو إذا استغُب وزادت أموالو على مؤونتو فعليو
أف ىبمس ما زاد .
ـ 2122وجب اػبمس ُب ارتفاع القيمة) ال وجو لو فمف ماؿ التجارة ال يسمى ذبارة ما مل يبع بربح فعبلً فمجرد نية بيعو ومل يقع
البيع وبمل طبس الغيب الذي مل يظهر .
ـ2126ضمن النقص ) مشكل إذ عدـ بيعها ليس بمٍب وال موجباً للضماف .
ـ 2114من اغبنطة والشعّب و(السمن) كلما يهيد على السنة من اؼبواد الغذائية أو مواد الوقود كالنفط واؼبازوت  ,أو من مواد
البناء والتصليحات الٍب وبتاجها دائماً ُب ترميم العقار  ,أو من اؼبواد الهراعية وغّبىا فبا يصرؼ ُب وقت اغباجة والٍب ىي من لوازـ
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وجودىا ُب كل بيت  ,فهي زبضع للعرؼ فمف كانت زائدة قليلة كصفيحة ظبن وكيس فحم ووزنو رز ومثلها من اغببوب الغذائية وشيء
من السكر  ,فبل طبس فيو إذ ُب كل بيت البد أف يتوفر ىذه اؼبواد .
ـ 2113مل هبه لو استثناء ) كل شيء مل يكن للتجارة وال ىبمس زيادة قسمتو .
 2116بل قيمتها ) كل ما ال يريد بيعو والتجارة بو ال يراعي قيمتو بل وبسب ما صرؼ عليو إال إذا كانت الهيادة فاحشة وىو
معترب فبا يستخجر فيحسب عبلي القيمة  ,وإما ما يشَبى للمؤنة فبل طبس فيو وإف مل يستعملو ُب ىذه السنة .
ـ 2117وجب طبس اغباصل) إذا أدى اغبج الواجب فعبلً فبل يبعد أف يسقط اػبمي خصوصاً إذا كاف اغبج مستقراً عليو .
ـ 2118فعليو طبس تلك األعياف) كل من كاف فقّباً ال يبلك مسكنو الضروري وهبمع اؼباؿ لو أو للهواج وما شابو من الصروريات
فبلبد أف يعفى من التخميس حٌب يتمكن من حوائجو العرفية .
نعم  ,إنو يعفى من أدىن ما يقضي حاجتو وليس باإلسراؼ لقوؿ األئمة ع (اػبمس بعد الغُب) .
ـ 2142من السهمْب) يعِب سهم اإلماـ ع وسهم السادة .
(حسب اؼبدفوع من األرباح) بل ينقصو من اػبمس فمذا كانت رأس سنتو ُب شعباف وىو قد أخرج طبس أرباحو ُب ؿبرـ فبل يبذؿ
طبس أرباحو ما قبل ؿبرـ ألنو قد أخرجها  ,وإمبا ىبمس أرباح ما بْب صفر وشعباف .
ـ 2143على األحوط) االستحبايب .
ـ – 2142واألظهر عدـ اعبرب) أحوط استحبايب .
ـ 2147مل يسقط اػبمس) مشكل .
ـ – 2148إذا اتلف اؼبالك أو غّبه) ال يتلف اؼبالك مالو اختياراً إال أف يكوف سفيهاً فمذا كاف سفيهاً ضمن طبس ما أتلف سواء
ىو اؼبالك أو غّبه .
وأما إذا وقع حادث فتلف اؼباؿ أو أجرب أو قهر على اتبلفو فبل يضمن اؼباؿ وال يضمن اػبمس للحاكم وال لغّب اغباكم .
(وفاء لدين أو ىبة) اؼبعلوـ إف وفاء الدين أو اؽببة للناس وما شابو من اؼبّباث واإلحساف بْب الناس من اؼبؤنة وال طبس فيما صرؼ
ُب ذلك .
ـ .2149مل هبه احتساب) بل هبوز ويعتربه ديناً على الفقّب أو على اؼبشروع الذي تربع لو .
ـ 2133إذا اشَبى من أرباح سنتو ما مل يكن من اؼبؤنة) يعِب اشَبى شيئاً لغّب اؼبؤنة مثل الدكاف الذي يتاجر بو أو السيارة الٍب
يؤجرىا وينتفع ويعيش بخجرهتا أو مكائن خياطة يعمل هبا والدار الذي وضعو لئلهبار وما شابو فمف ىذه األمور ليست من اؼبؤنة وإمبا
ىي مثل رأس ماؿ بتاجر بو ويعيش من أرباحو فمذا اشَبى شيئاً يصلح ؽبذه األمور فهذا الشيء هبب زبميسو كما األصل وىو الدار
والسيارة لؤلجرة واؼبكائن ورؤوس أمواؿ التجارة هبب زبميسها فكذلك ىبمس ما اشَباه ألجلها .
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ولكنا اشَبطنا أف يكوف اؼبالك واؼبستفيد غنياً وليس إذا عدـ سيارتو عدـ معدماً فقّباً ليخمس السيارة وىبمس األدوات الٍب
اشَباىا ألجلها .
(وجب زبميس ذلك اؼباؿ أيضاً ) ألنو كاف هبب عليو أف ىبمس أرباح السنة ٍب يشَبي هبا ما يشَبي بعد انقضاء السنة .
(بعد تصحيحها بمجازة اغباكم) استحباباً .
( إذا مل يكن اؼبنتقل إليو مؤمناً ) ألف األئمة ع قد ساؿبوا اؼبؤمن عما تعامل بو من اػبمس فبل وبتاج إلذف اغباكم الشرعي بتلك
اؼبعاملة وفيو تخمل .
(اؼبصاغبة مع اغباكم) احتياطاً استحبابياً .
ـ 2132من ربح السنة السابقة) قلنا أف األرباح الٍب زبمس ىي الهائدة عن حالو فمذا ربح وىو فقّب ال يبلك بعض ضروريات
حياتو كالهوجة والسيارة وبيت السكن واألثاث البلئق غبالو واللباس والرياش ٍ ,ب اشَباه ولو من أرباح السنْب السابقة فبل طبس عليو .
ـ 2136الفوائد غّب اؼبكتسبة) عبارة معماة يقصد هبا ما عرب بو ُب العروة (مبدأ السنة الٍب يكوف اػبمس بعد خروج مؤنتها حاؿ
الشروع ُب االكتساب فيمن شغلو التكسب وأما من مل يكن مكتسباً وحصل لو فائدة اتفاقاً فمن حْب حصوؿ الفائدة) (.)2
ـ 2137ما يهيد منها على مؤنة) إذا كاف كثّباً يهيد على اؼبتعارؼ كما فصلنا ُب ـ . 2114
ـ( 2139من مؤنة التجارة) ىذا طرح جديد ولكن لو وجو.
ـ 2121كبو احملاباة) إهنا من قبيل اؽبدايا فبل يبنع وال وبسب عليو طبسها .
(فاألحوط وجوباً) استحبابياً .
ـ 2123فبن ال يعتقد اػبمس) إذا كاف من الشيعة االثُب عشرية فيمكن العفو عن إرثو  ,وإماـ لو كاف من الشيعة ويقوؿ بعدـ
اعتقاده باغبقوؽ لفسقو فبل وجو لتصديقو وإلسقاط اغبق عنو وعن تركتو .
ـ 2122مل هبه الرجوع إىل اؼبعطى لو ) إف لو أف وبتسب اؼبؤنة اؼبتجردة على األرباح اؼبستقبلة بنفس السنة وما بعدىا .
اؼببحث  1مستحق اػبمس
ـ 2129نصفْب) إمبا ذكرت األصناؼ من باب اؼبورد وليس من التنصيف العملي فاػبمس مثل الهكاة  ,فمذا حضر فقّب غّب سيد
أو مشروع خّبي بذؿ لو كل اغبصة وىي من حصة اإلماـ  ,وإذا حضر سيد فقّب بذؿ لو كل اغبصة كحق للسادة .
ـ 2162اؼبرجع األعلم ) أوالً ال أعلم مطلق واألعلم اعبهئي غّب معْب وغّب ـبصوص باؼبراجعة  ,وإمبا كل اؼبراجع وكل اغبوزات ؽبا
مهمات وخدمات لئلسبلـ واؼبسلمْب وال هبوز حرماف حوزة وإزباؾ أخرى وإنباؿ عامل إسبلمي وإبطار آخر .

1

( ) م 61هن خوس العروج .
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ـ – 2169إشكاؿ ) ال إشكاؿ .
(فاألحوط) غّب الزـ .
 – 8كتاب األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر
لؤلمر باؼبعروؼ  ...مراتب) (الثالثة أو نائبو إشكاؿ) ضعيف .

فائدة :
إف ىنا يل نصيحة ألىل سلك اغبوزات العلمية الدينية إف اغبوزات العلمية ىي اؼبمثلة الظاىرة التمثيل لتعاليم الدين وسّبة األنبياء
واؼبرسلْب واألولياء واؼبقدسْب (صلوات اهلل عليهم أصبعْب) فعليها أف تنشط ُب ىداية عناصرىا وورعهم وخبلصهم من كل رذيلة أوالً
وزبليص اجملتمعات اإلسبلمية احمليطة هبا والعارفة قدرىا .
ثانياً  :فمذا قبحت ُب ىذه اؼبضمار ألتف الناس حوؿ ىذا الدين احملَبـ واعَبفوا حبقو  ,وإذا سقطت وفشلت ُب سلوكها وفبارساهتا
فقد سقطت من أعْب الناس وأفشلوا دينهم وارتد الناس عن اغبق وزاغوا عن الصبلح بسبب ىؤالء اؼبسموف بالعلماء والفضبلء  ,ولذا
قد ورد بخف اهلل سخؿ العامل مئة مسخلة قبل أف يسخؿ اعباىل مسخلة واحدة يوـ القيامة وإف اهلل ليلقي بذنوب عواـ األمة على علمائها.
وُب مضامْب أحاديث  :إذا رأيتم العلماء منكبْب على الدنيا فاهتموىم ُب دينهم أو ال تخموهنم على دينكم فوصيٍب للعلماء
والفضبلء واؼبرشدين :
أف ينتهعوا الطمع والشره وحب اعبمع لؤلمواؿ واؼبنافع واألحتواء على أوساخ الدنيا من اغبقوؽ وغّبىا وفبا ؽبم وفبا ىو حقوؽ اهلل
ربت أيديهم .
أف ال يفرقوا بالعطاء للموارد الشرعية بْب صباعة وأخرى وبْب بلد وآخر وبْب مؤسسة  ,وإال يكوف وبسب العامل حرامي يسلب
ووبرـ صباعة وىبص آخرين بالهيادة والبطر وحياة البذخ .
أف يكوف فوؽ اؼبيوؿ واالذباىات فبل ىبتص حبهب دوف آخر وال هبيئة دوف أخرى .
أف ينبذ العصبية اعباىلية السخيفة سواء كاف عجمياً أو عربياً أو ىندياً أو قبفياً أو كاظمياً فبل يدعو لئلقليمية وال العنصرية وال
للقومية وال للعشائربة .
أف يكوف لو روح التسامح واحملبة والتجاوز عن الناس واإلخبلص ػبدمتهم القليب الصادؽ كما قاؿ اهلل تعاىل { والكاظمْب الغيظ
والعافْب عن الناس واهلل وبب احملسنْب} .
أف ال يعيش الَبؼ والتملق ألناس على حساب آخرين مهانْب لديو ويشتغل باستغابتهم والكيد هبم مهما كانت مرتبة اؼبتملق إليو
ومهما كانت ماليتو واهبيتو وصبلحو وفساده ولو كاف صادقاً ُب الصبلح ؼبا صبع حولو اؼبنافقْب واعببارين الذين يكيدوف بالناس ومهما
كانت شخصية الذي تريد أف هتينو وفقره  .نعم  ,إف كانت خّباً وقوياً وصلفاً فادخر قوتك الخفاؿ كلمة الكفر وادحر الظاؼبْب ألىل
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مذىبك واؼبستعمرين ببلدؾ وقل كلمتك الفصل  ,وإف مل تفعل فخترؾ فضبلء اغبوزة اؼبستضعفْب قاؿ اهلل تعاىل { :يا أيها الذين آمنوا
عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم إىل اهلل مرجعكم صبيعاً فينبؤكم دبا كنتم تعملوف}.
أف ذبد وذبتهد بالتبليغ والنشر واالنتشار ُب خدمة اؼبؤمنْب وىدايتهم وتخسيس اؼبؤسسات اػبّبية والَببوية ال للسمعة والرؤية وتكبّب
الشخصية وتعطي باحملسوبية واؼبنسوبية وسبنع على حساهبما .
من فساد اغبوزة أف ترى اغبوزة بيده األمواؿ الطائلة والبطر والبذخ مع الشح والبخل الشديد على األمة حيث يعيش أكثر الشيعة
ُب العامل بالفقر واعبهل والتخخر وترى اؼبؤسسات لغّب الشيعة قد غطت كل مدينة ُب العامل باؼبؤسسات واؼبدارس دبختلف اؼبراحل بخزىد
األجور وباجملاف كثّب منها وترى اليهود والنصارى قد أوقفوا الوقوؼ لكل حاجة عبماعاهتم ىذا ُب كل الدوؿ العربية وأكثر الدوؿ
اإلسبلمية وغّب اإلسبلمية .
فتعاؿ معي ألعطيك أرقاـ اللؤـ والتبطر ُب جانب والفقر واعبهل والبعد عن الدين ُب آخر ( :وال ينبؤؾ مثل خيرب).
ال يستقيم التدين وال يكمل الدين إال بوالية أىل البيت ع وتكثّب ذكرىم باعبامع واجملامع  .ومن اعبحد للدين وفساد العلماء أف
يشتغلوا بتحقيق كل ما ىبفق عقيدة الناس دبقامات أىل البيت ع وعصمتهم ومظلوميتهم ورفعتهم عند اهلل وُب الدنيا واآلخرة ,
وحٌب لو ثبت لدى نفسو عدـ فضيلة من الفضائل إلماـ من األئمة فبل يشيع رأيو ألنو غّب معصوـ ُب آرائو وغّب مطلع على
أسرار اػبلق .
واؼبتدين العاقل يقوؿ ( :ما كل يعلم يقاؿ) وُب اغبديث (من قاؿ كل ما يعلم فهو الكذاب حقاً ) .
وُب اغبديث  ( :الكذب ُب اإلصبلح صدؽ عند اهلل والصدؽ ُب اإلفساد كذب عند اهلل).
وُب اغبديث (قولوا فينا ما شئتم ونهىونا عن الربوبية) يعِب ما شئتم من اإلهباب والتعظيم وليس من السلب واإلنكار والتقليل .
على العامل أف ينشر التواضع وحْب األخبلؽ والهىد لنفسو وعائلتو وكثرة العبادة ودواـ الذكر واػبشوع واؽبدوء والسكينة واالحَباـ
اؼبتبادؿ حٌب مع العواـ واؼبسموف ُب اغبوزة (العمايدية عبارة تطلق إلىانة غّب اؼبعمم ُب حوار اغبوزات) واػبوؼ من غضب اهلل ُب كل
ما يقوؿ ويفعل والعمل لآلخرة .
قاؿ اإلماـ اغبسن ع ( إذا أردت عهاً ببل عشّبة وىيبة ببل سلطاف فخخرج من ذؿ معصية اهلل إىل عه طاعتو) .

 – 9مستحدثات اؼبسائل
االقَباض – واإليداع
ـ 2بشرط دفع الهيادة) ىذه الهيادة إف كانت للموظفْب الذين يضبطوف اؼبعاملة القرضية وما شابو من اؼبصاريف وليس ػبصوص
اؼبقرض أو اعبهة اؼبقرضة فبل بخس ظاىراً ٍب االقَباض أما أف يكوف لضروريات اؼبؤنة مثل أف يبِب بالقرض بيتاً للسكن أو يتهوج أو
يذىب للهيارة أو لعيشو ووفاء دينو وما شابو فهذا االقَباض ال سجوز أف يشَبط فيو الفائدة للمقرض  ,وأما إذا اقَبض لشراء سيارة
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يؤجر ويعيش بخجرهتا أو يبِب بيتاً لئلجارة وليس للسكن  ,أو ليكوف اؼباؿ رأس ماؿ للتجارة  ,فبل مانع بمعطاء فائدة للمقرض والفائدة
تعترب مشاركة بالربح .
وبالنسبة لرأس اؼباؿ يعترب اؼبقرض صاحب اؼباؿ ُب اؼبضاربة .
ـ 4مع عدـ اشَباط اغبصوؿ على الهيادة) أوالً أف البنوؾ مؤسسة عاؼبية زبضع لقوانينها اػباصة وال تسخؿ العميل أنو يريد الفائدة
أـ ال يريد .
وإف فيها من يودع وديعة فمف كاف مالياً جارياً فبل يعطوه فائدة  ,وإف كاف وديعة غّب متحركة فيخخذوف منو أجرة حفظ أغراضو ,
وإف كاف وديعة ماؿ غّب متحركة يعطوه فائدة ألهنم يستعملوهنا ُب أسهم ؽبم مع شركات صناعية أو زراعية أو مالية  ,وعليو فالفائدة
الٍب يخخذىا اؼبودع  ,إنو يخخذ جهء ما رحبو البنك دبالو الذي أودعو إياه ومعلوـ أف البنك بعض أرباحو ؿبللة ألف لو أسهم مع الشركات
كما قلنا وبعضها ؿبرمة مثل الربا الٍب تخخذىا البنوؾ أو اسهمها بشركات اػبمور .
ولكن صاحب اؼباؿ أف يخخذ الفائدة من البنك دبقدار سهم وديعتو لقوؿ اغبديث الشريف  ( :كل شيء فيو حبلؿ وحراـ فهو
لك حبلؿ حٌب تعرؼ اغبراـ منو فتدعو .)..
ـ 3ال هبوز) ال فرؽ فيما فصلنا بْب البنوؾ الرظبية أو األىلية .
ـ – 2اجملهوؿ مالكو) غّب ؾبهوؿ اؼبالك فمف العمبلء للبنك من اؼبودعْب واؼبستقرضْب كلهم مسجلوف ومعلوموف وعناوينهم
مسجلة  ,واؼبعاملة واضحة أهنا مشاركة باألرباح كما قلنا .
ـُ 8ب الدوؿ اإلسبلمية) ال وجو للتفريق بْب بنوؾ الدولة اإلسبلمية وما ُب الدوؿ األوربية  ,فمف عمبلء البنوؾ ُب تلك البنوؾ
كالعمبلء ُب ىذه البنوؾ بعضهم مسلموف وبعضهم أىل الكتاب وبعضهم ملحدوف  ,وال ىبلو بنك ُب العامل من مشَبكْب مؤمنْب
ومسلمْب .
 – 1االعتمادات
(الثاين ما يكوف فائدة على اؼببلغ) يبكن تفسّب ىذه الفائدة الثانية بوجو آخر  ,وىو جعل البنك نفسو عاملو عن صاحب
البضاعة فيشاركو ُب أرباحو عند تصريف بضائعو  ,ومعلوـ أف البنك ىو الذي يبارس نقل وعرض البضاعة على اؼبشَبين وىذا عمل
العامل  ,واهلل أعلم .
(اؼباؿ اجملهوؿ مالكو) إدخاؿ كل معاملة مع بنك حكومي بعنواف ؾبهوؿ اؼبالك ال زبلو من غموض .
 – 3بيع البضائع) ىو جائه بشرط أف يكوف صاحب البضاعة يرضى األسعار الٍب تباع هبا فبل يهضموف حقو ببيعها برخص
بسبب االضطرار ُب بيعها .
 – 7بيع السندات) السند ىو صك والصك يبكن أف يكوف صك أرض أو بيت أ ,سيارة تباع فَببح فصك البضاعة يغلى ويباع
الصك يعِب سند البضاعة بخغلى .
فمف كاف اؼبقصود من بيع السندات ىذا فبل إشكاؿ فيو فمنو بيع بضاعة وربح فيها .

74

وأما بيع ورقة ال سبثل بضاعة ٍب شراؤىا بخغلى فهذا لعب أطفاؿ .
 – 9جوائه البنك (بعد مراجعة اغباكم) ال وبتاج ؼبراجعة اغباكم وليس اؼبعاملة من ؾبهوؿ اؼبالك .
ـ 17نعم  ,إذا كاف البنك حكومياً ) قلنا بوجوه االقَباض واإليداع وىذا ال يفرؽ فيو بْب بنك األىايل وبنك اغبكومي .
خصم الكمبياالت  :إشكاؿ فاألحوط لهوماً ) ال إشكاؿ ضعيف واالحتياط استحبايب .
الثاين  :النقدية دبا أهنا من اؼبعدود ) النقود عنواف ربوي وقصر النقد الذىيب والقصر حبكم الربا فمشكل فاألحوط اعتبار النقود
والتفاضل هبا إذا كانت من عملة واحدة اعتبارىا من الربا ؿبرـ .
ـ 18ال وبق للمقرض أف يشَبط على اؼبقَبض اغبراـ واؼبعترب أنو ربا فيما إذا كانت الفائدة اؼبشروطة ُب جيب اؼبقرض وأما إذا كاف
ىناؾ موظفوف يتدخلوف بْب اؼبقرض واؼبقَبض تفرضهم مؤسسة اإلقراض فخجرهتم من اؼبقَبض ليس من الفائدة احملرمة .
ـ 42اجملهوؿ اؼبالك) ليس ؾبهوؿ اؼبالك وال حاجة ؼبراجعة اغباكم ومل يفعلو اؼبؤمنوف .
ـ 42إجازة اغباكم ) ال حاجة ومل يفعلوا بو .
 – 22عقد التخمْب
 – 26السرقفلية :
ـ 34هبوز للمستخجر ) بشرط أف ال ينص ُب عقد اإلهبار باستعماؿ خصوص اؼبستخجر وأف يعطي للمستخجر حق التخلية
لآلخرين وأف يعطي حق أخذ اؼباؿ من اآلخرين لذلك  ,وأف يعْب مقدار مالو أف يخخذ أو يطلق اؼبقدار  ,وإف مل يبْب ىذه القيود
فليس للمستخجر حق السرقفلية لآلخرين إال دبراجعة اؼبؤجر وإال تكوف السرقفلية للمؤجر أو بينهما أو ىبرج اؼبستخجر بدوف السرقفلية .
 – 27مسائل قاعدة اإلقرار
(مل تثبت عندنا) ىي ثابتة ومعموؿ هبا والنصوص الٍب ذكرىا اؼبصنف من بعض األدلة عليها ومثبتة ؽبا إذ اؼبعُب هبذه النصوص
(خذوا منهم  ..وإقرار غّب اإلمامي  ) ...وما معناىا ىي نفس معُب الهموىم دبا ألهموا بو أنفسهم )
بل بعض اآليات تدؿ على قاعدة اإللهاـ مثل {أنلهمكموىا وأنتم ؽبا كارىوف}(.)2
تدؿ دبفهوـ العكس على ما مل تكرىوا نلهمكم ولكن ىذا اؼبفهوـ ضعيف غّب معتمد .
ـ 38األحوط لهوماً لئلمامي) قاعدة اإللهاـ تلهـ العامي وال تلهـ اإلمامي إتباع العامي فلئلمامي أف يعمل دبذىب وال يتخخر لصاحل
العامي فاالحتياط معكوس .
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ـ 22حقا آخر غّب حق الفسخ ) علقنا على ىذه الفتوى ُب باهبا أف للمغبوف حق الفسخ وحق اؼبطالبة بالتفاوت وإف اؼبانع من
مطالبة التفاوت ال دليل لديو .
(حبيث يلهـ بو اإلمامي أيضاً) ليس على اإلمامي إتباع العامة وإمبا يلهمهم يبا ىو ضرر عليهم ونفع لو إف استطاع .
ـ 24على الوارث اإلمامي) ال هبوز األخذ إال أف يكوف الوارث اؼبخخوذ منو عاصياً سواء كاف األخذ عامياً أو إمامياً .
فقاعدة إلهاـ ضرر على العمة ال نفع ؽبم وال ضرر على اإلمامي .
 – 28أحكاـ التشريع
ـ 22ال هبوز تشريح) إال بمذف اؼبيت قبل موتو أو وليو بعد موتو أو كاف بضرورة تنفع اؼبيت  ,وهبوز تشريح بدف العامي إذا جاز
ُب مذىبو .
 – 29أحكاـ الَبقيع
ـ 28أو هبب دفن اعبهء اؼبباف ) أف احملرـ ىو القطع فمذا حصل جاز استعماؿ العضو ينفع اآلخرين ال هبب الدفن حينئذ وال هبوز
حرماف اؼبتضرر من النفع هبذا العضو  .نعم  ,هبب اؼبصاغبة مع ويل اؼبيت ألنو حقو .
ـ 62الظاىر عدـ اعبواز ) اعبواز وعدمو من حق نفس اؼبيت اؼبقطوع منو أ ,وليو بعد موتو فمذا جاز بثمن أو بغّب شبن جاز .
ـ 62إشكاؿ ) ضعيف
ـ 61ضرراً بليغاً بو ) إذا قابل ىذا الضرر نفع بليغ ألخر فبل يبعد اعبواز .
 – 12التلقيح الصناعي
ـ 62ال هبوز تلقيح اؼبرأة دباء غّب الهوج) ال دليل عليو بل هبوز تلقيح غّب ذات الهوج بنطفة غّب ملقحة  ,والولد يكوف ابنها وابن
صاحب النطفة وىو ابن حبلؿ  ,أو بنطفة ملقحة من حويبن رجل وبويض امرأة أخرى وربميل ىذه تعترب حاضنة وحبكم اؼبرضعة .
بل هبوز لذات الهوج أيضاً إذا كاف ال هبامعها مدة اغبمل لئبل ىبتلط تكوينو دبِب غّب أبيو نعم لعلو هباز صباعة بعد بعث الروح
باعبنيِب  ,وعليك باالستدالؿ لذلك خبرب ضبل اؼبسحوقة الذب نقلتو إليها امرأة جامعها زوجها فساحقت فتاة وضبلت  ,واإلماـ أمّب
اؼبؤمنْب ع صحح اغبمل وأغبقو بصاحب النطفة ومل وبكم عليو بخنو ابن زنا .
ـ 66العمل اؼبذكور ؿبرماً ) مل يثبت .
ـ 67ال يرث الولد فبن مات منهما قبل التلقيح ) بل يرث ألف نطفة الولد أخذت منهما قبل اؼبوت .
ـ 68االحتياط ال يَبؾ) بل يَبؾ فمف الولد ابن صاحبة البويض والثانية حاضنة حبكم اؼبرضعة فمن منها غبمو واشتد عظمو فبا ىو
مناط الرضاعة  .وإذا كانت اغباضنة أـ لصاحبة البويض حرمت صاحبة البويض على صاحب النطفة كما ربرـ الهوجة على زوجها
حيت ترضع أمها ابنها .
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 – 12ربديد النسل
ـ 72ال هبوز أف يكوف اؼبباشر ُ ) ..ب الشرع تسامح مع األطباء فمذا اضطرت غبمل اللولب ومل يكن الهوج عارفاً لوضعو فعليها
بالنساء وإف مل توجد امرأة ففي االضطرار هبوز للرجل الطبيب يشرط التغطية التامة وعدـ اؼبس دبا أمكن بخف يلبس نايلوف مثبلً .
ـ 71لقطع النسل ) مؤقتاً جائه أما مؤبداً فبل هبوز إال بعدما اقببت ؾبموعة من األوالد وتعبت من اغبمل والوالدة أو كاف علة ُب
مواليدىا كاألمراض اؼبهمنة واؼبعدية أو كاف اغبمل والوضع ضرر عليها .
ـ 74ال هبوز إسقاط) وهبوز النقل اؼبؤمن على حياة اعبنْب .
 – 11الشوارع
 14مسائل الصبلة والصياـ
ـ 82فهل هبب عليو اإلمساؾ ) هبب يقيناً .
ـ 82األحوط الوجوب ) بل الظاىر .
ـ 81فهل عليو الصبلة) عليو الصبلة اداء قطعاً وقضاؤىا للفائتة احتياطاً وجوبياً .
ـ – 83وأما الصياـ فيجب عليو قضاؤه ) ال وجو لَبؾ الصياـ وال وجو لتعمية أوقات الصبلة وإمبا يوقت الصبلة والصياـ حبسب
توقيت اػبط العرضي الذي كانت الطائرة تطّب فوقو .
(عدـ وجوب الصبلة عند كل فجر وزواؿ وغروب) بل الوجوب .
ـ 87الختبلؼ أفقهما) لو قلنا باختبلؼ األفق لصار للمسافر من الشرؽ إىل الغرب الشهر  18يوـ وبالعكس يكوف  42يوـ ,
وىذا ما ال يصدقو الشرع وال يصححو اػبرباء .
ـ 88أقرب األماكن ) حلوؿ تعسفية واغبل الواقعي ىو مراجعة التوقيت العاؼبي اؼببِب على سّبة الشمس حبسب خطوط األرض
الطولية  ,ومعلوـ أف الشمس ليست ىي الٍب تسّب حوؿ األرض ولكنا قلنا ىذا للتوضيح .
 – 13أوراؽ اليانصيب .
األوؿ مراجعة اغباكم الشرعي ) ال يفيد مراجعة اغباكم فمف الذين يشَبكوف يريدوف الربح على اآلخرين .

انتهى اعبهء األوؿ من اؼبنهاج
ليلة 1222/3/9ـ
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 – 22كتاب التجارة
ـ – 2اػبنهير والكلب) يبكن التجارة هبما لؤلمور احملللة كوضعهما ُب حديقة اغبيوانات الرظبية أ ,غّب الرظبية .
(واؼبيتة النجسة) ال إطبلؽ ُب التحرًن فمنو كل ما كاف فيو فائدة ؿبللة مقصوده فهو جائه يكوف الشيء قبساً أو طاىراً .
(من اؼباؿ لّبفع يده عنو) إف كاف ىذا التصرؼ ليخخذ بخذف اؼباؿ الشيء احملرـ ليعمل بو عمبلً ؿبرماً كاألكل مثبلً  .فعملو حراـ
وشبنو سحت وال ينفعو ضرعة تبديل عنواف البيع إىل عنواف رفع اليد .
وإف كاف ليعمل بو عمبلً حبلالً فمنو حبلؿ وؼباذا ال يصرح بالبيع .
ـ 28التصوير) ُب الوسائل ( .)2وُب اؼبستدركات ( .)1أحاديث ظاىرىا ربرًن تصوير ذوات األرواح وقد أفٌب اؼبشهور دبضموهنا .
وُب النفس شيء لوجود حديث تصوير اؼببلئكة لعلي بن أيب طالب ع من نور ُب السماء وأخذوا يطوفوف حولو يعِب كاف ؾبساً .
ومن احملتمل أف حرمة التصوير ثانوية كالدعوة للسبلطْب الظلمة أو للتماثيل اؼبعبودة أو اؼبطاعة من دوف اهلل تعاىل .
{والذين كفروا أولياؤىم الطاغوت ىبرجوهنم من النور إىل الظلمات}(.)4
ـ 12الغناء حراـ) الغناء ىو الصوت اؼبستحسن بالَبجيع واؼبوجب لطرب النفس والطرب حالة اؼبيل القليب للحالة اعبنسية .
لقوؿ النيب ص وآلو (الغناء رقية الهنا) فمنو أخذنا اؼبناط .
(من الضرب بالطبل) الظاىر أف الغناء إذا حل فقد مع بعض آالتو .
(ال ىبلو من إشكاؿ) ضعيف .
ـ 14وإف كاف لدفع السحر ) ال وجو لو بل لعلو هبب .
ـ 43وهبوز الثاين مع الهوجة ) أي ذكر أظباء العورات والفعل هبا الصريح بدوف ذـ .
الفصل  2شروط (نقل اؼباؿ ) بل ىو مبادلة ماؿ  ,أو حق دباؿ  ,أو حق أ ,نقل اؼبلكية باؼبلكية .
ـ 22اإلهباب والقبوؿ ) لفظاً أو فعبلً .
ـ 24اؼبواالة) ال تعترب فلو قاؿ بعتك كذا بديناؤ وجاء اؼبشَبي بعد أسبوع وقاؿ قبلت البيع وقع البيع .
ـ 23اعتبار الت طابق) إف مل يتطابقا احتاجا إىل قبوؿ بالعرض اؼبخالف ويقع البيع بقبوؿ العرض الثاين .
(ففي الصحة إشكاؿ ) ال إشكاؿ فمنو إف كانت النتيجة واحدة صح بالعرض األوؿ وإف خالفت صح باالتفاؽ الثاين .
1

( ) وسائل الشٍعح ي 14ها ٌكرسة ته .
2
( ) هسردركاخ الىسائل ب 15ها ٌكرسة ته .
3
( ) الثمرج . 255 :
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ـ 28كالنكاح) يصبح النكاح باللفظ من جانب واالستجابة الفعلية من اآلخر وإذا حصلت اؼبواطاة من اعبانبْب صح واقعاً
واحتاج لئلثبات ظاىراً .
ـ 62ال هبوز تعليق) يعِب ال يصح والوجو الصحة بعد حصوؿ اؼبعلق عليو وال دليل على القيد .
الفصل  1شروط :
األوؿ البلوغ  :الظاىر صحة كل العقود وااليقاعات من الذي بلغ عشراً كما ُب الرواية  .نعم  ,بالنسبة الطبلؽ إشكاؿ وال حاجة
إعادة التعليق .
الثاين العقل ) إف كاف جنونو خفيفاً حبيث يعي ما يفعل ويقصد اؼبعاملة صح عقده .
الرابع اإلجازة بعد الرد) مقبولة وال إشكاؿ فيها .
ـ 71ال يكفي) إذا وجب االطمئناف كفى .
ـ – 73والظهر ىو الصحة) بل تتوقف على الرضا من اؼبالك اعبديد .
ـ 72أو توقفو على اإلجازة) ىذا ىو األقرب .
ـ 76صح بيع اؼبالك) إذا تقارف البيعاف فاؼبالك ـبّب بْب إمضاء بيعو وبْب تصحيح الفضويل وكذا لو تقدـ الفضويل .
ـ 82زماف التلف) بل األقرب أنو زماف وقت األداء .
ـ 82فليس للمشَبي الرجوع على البائع) يعِب إذا انتفع اؼبشَبي بالعْب ٍب اتلفها فمنو يغرـ ذلك وال يرجع لغّبه .
وإذا كاف اؼبشَبي مضروراً فمنو يغرـ بدؿ العْب التالفة وال يغرـ مقدار االنتفاع ألنو استوفاه بعلمو أنو ملكو فّبجع بو على الفضويل
الذي غره .
(وإذا رجع اؼبالك على البائع) يطالبو بالعْب أو بدؽبا .
(رجع اؼب شَبي على البائع جبميع اػبسارات) مشكل واالحتياط ال يَبؾ باؼبصاغبة بْب اؼبشَبي والبائع الفضويل وكل فروع ىذه
اؼبسخلة حباجة إىل مصاغبة واحتياط .
ـ 87مع وجود اعبد) ىذا صحيح وىو أف ال يوصي األب وال اعبد بالوالية على الصغار أو على اجملنوف مع وجود اآلخر ولكن
ىذا ب شرط أف يعلم أف اآلخر يقوـ بالوالية عند فقده  ,وإماـ إذا علم بخنو ىاجر وبعيد عن االىتماـ بالقاصرين من بعده  ,فلو أف
يوصي شخصاً ولو مع وجود الويل اآلخر .
(ولو أوصى أحدنبا بالوالية على الطفل) ُب وقت وجود اآلخر أف تتوىل أمور الصغّب .
(بعد فقد اآلخر ال ُب حاؿ وجوده) الظاىر أنو ال بخس بو  ,نعم لو كاف اآلخر متصدياً ومهتماً وواعياً وليس معطل القوى وهبذه
القيود (ففي صحتها إشكاؿ) .
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ـ 89يكوف اغباكم الشرعي
ال دليل على انتقاؿ والية الصغّب واجملنوف بعد أبيو وجده إىل اغباكم الشرعي وينهعونو من أمو وأخوتو وأخواتو وغّبىم فبن ربوه
وحضنوه وىم أحرص الناس عليو .
وأين حصل أف طفبلً منعوا أمو من كفالتو وتربيتو وتويل أموره وسلموه للمرجع الفبلين أو لوكيلو وسخلوه واليتو وكفالتو ؟!
واآليات والروايات مل زبص اػبطاب للويل وال للوصي وال األي واعبد وال تقرب شخصاً مسمى ويل أمر اؼبسلمْب .
وال تبعد أىل اليتيم وأقرباءه اؼبربْب لو .
ومن اآليات {وابتلوا اليتامى حٌب إذا بلغوا النكاح فمف أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواؽبم وال تخكلوىا إسرافاً وبداراً إف يكربوا
ومن كاف غنياً فليستعفف ومن كاف فقّباً فليخكل باؼبعروؼ .)2(} ..
فهل ىباطب القرآف أئم اؼبسلمْب وأولياء األمور الشرعيْب أف ال تخكلوا أمواؿ اليتامى وال تسرفوىا .
وىذا اغبديث عن أيب عبد اهلل ع قاؿ ماؿ اليتيم أف عما بو الذي وضع على يديو ضمن ولليتيم رحبو قاال قلنا لو قولو {ومن كاف
فقّباً فليخكل باؼبعروؼ }( .)1قاؿ إمبا ذلك إذا حبس نفسو عليهم ُب أمواؽبم فلم هبد لنفسو فليخكل باؼبعروؼ من ماؽبم}(.)4
الفصل  – 4شروط العوضْب
(فبل هبوز بيع اؼبنفعة) يعِب ال يصح والوجو الصحة ويتخرج إىل معُب اإلهبار .
(وال بيع العمل) أيضاً ال دليل على اؼبنع .
(وال بيع اغبق) يصح ببل إشكاؿ كحق اؼبضاجعة تبيعو الضرة إىل ضرهتا .
كبعض اغبشرات) ُب اؼبثاؿ إشكاؿ ومناط اؼبنع أف يسرؼ اؼباؿ إىل ما ال فائدة فيو .
ـ 91وال تقديره بغّب اؼبتعارؼ ) ىذا بالعقد االعتيادي اؼببِب على الدقة وإما إذا قصد اؼبتبايعاف احملاباف واؼبساؿبة فبل بخس
باؼبصاغبة على العوضْب كيف ما كانا .
ـ 223األرض اػبراجية) ىذا العنواف قد ىجر وجهل ُب االؿ اغباضر ُب كل بلداف العامل .
الفصل  – 3اػبيارات األوؿ اجمللس

1

( ) النساء . 6/4
2
( ) الوصدر الساتك .
3
( ) الىسائل ب 15ح 5ها ٌكرسة ته .
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(ُب ؾبلس العقد) أو ؾبلس الكومبيوتر فمذا كاف العقد ُب العراؽ واحد للمالكْب ُب دمشق واألخر ُب طهراف وىم ؾبتمعوف
وحضور ُب العقد من خبلؿ اإليبيل فاؼبناط مفارقة اؼبالكْب إذا كاف الوكيبلف وكبل ػبصوص إجراء الصيغة  ,وإما إذا كانا إلجراء العقد
تاماً فبل ارتباط باؼبالكْب وجد أـ فارقاً وإمبا انتهاء اػبيار دبفارقة القائمْب بالعقد وكالة أو وصاية أو والية أو فضولية ؾبازة .
(أو ُب ؾبلس آخر للمبايعة) كما إذا اتفقا أف اجمللس األوؿ جملرد العقد وؾبلس التنفيذ ىو ؾبلس التسليم فمهنما خصصا حكم
اػبيار للمجلس الثاين .
(ففي ثبوت اػبيار إشكاؿ ) ىذا تابع لبلتفاؽ أف الوكيل ؾبرد إلجراء الصيغة فاؼبناط مفارقة اؼبالكْب وإف كاف الوكيل لتماـ العقد
فبل خيار .
الثاين خيار اغبيواف
للبائع دوف اؼبشَبي) مل يعرؼ وجو زبصيص البايع وإف سقوط حقو من حيث خيار اغبيواف ال وبرؾ اآلخر من حيث اجمللس.
الثالث الشرط
ـ 228ففي صحتو وصحة العقد معو إشكاؿ ) ضعيف .
ـ 229شهر مرددا) إذا جعلوا شهر ودداً وبقي مردداً فبل ىبلو من إشكاؿ وأما إذا اتفقا أف اػبيار شهر وأوكل تعينو للبايع أو
اؼبشَبي أو الثالث أو لوقوع حادث معْب أو النتهاء حادث معْب فهذا ال مانع من صحتو وصحة العقد .
ـ 212واإلجراء ) ال دليل عن اؼبنع من اػبيار باالبراء .
وال ُب العقود اعبائهة) يبكن قبوؿ اػبيار أيضاً ويكوف شبيو عدة خيارات ُب معاملة واحدة .
(ُب الصدقة وُب اؽببة وُب الضماف إشكاؿ ) ال حجة لئلشكاؿ .
بيع اػبيار (شراء اػبيار)
ـ 212الٍب قيمتها مائة الف دينار بثبلثْب الف دينار )

81

الرابع  -الغنب
ـ  242فليس للمغبوف مطالبة الغابن بالتفاوت ) ليس ُب االدلة
منع اؼبغبوف باؼبطالبة بالتفاوت وعدـ الفسخ وال يتوقف ذلك على قبوؿ العرؼ وعدـ قبولو
ـ  247باؼبثل والقيمة ) او اخذ التفاوت وعدـ الفسخ
ـ  233او زماف االداء ) ىذا ىو االقرب
اػبامس التخخّب
السادس الرؤية
السابع خيار العيب
(بْب الفسخ بود اؼبعيب وامضاء البيع ) وبْب طلب االرث ولكنو خبلؼ اؼبشهور
تهنيب ُب احكاـ الشرط
ومنها  ..ؿبتمل اغبصوؿ (ففي صحتو وترتب االثر)
ليس اؼبناط بصحة الشرط اعتقاد الشارط او اؼبشروط عليو وامبا ىو حصوؿ اؼبشروط وعدـ حصولو
( ومنها وكاف مردوداً بْب صبلة سنة وسنتْب مثبلً )
اذا بينا
ـ  277وليس لو اؼبطالبة بقيمو ) االقرب التفصيل بْب ما اذا كاف فقداف الشرط ينقض شبن البضاعة فللشارط بقيمة الشرط عند
فقده

82

الفصل السادس ما يدخل
ـ  283تضرر احدنبا بالسقي واالخر بَبكو )
وبرـ اسراؼ الهرع والعرؼ يقدـ حق السقي

83

الفصل  – 7التسليم والقيض
ـ  122جوازه مطلقا ) بشرط اف ال يكوف بطريقة الربا
باف يبيع شيئاً وٍب يشَبي بخغلى مراراً حٌب وبصل الربا والقصد ىو تبديل اؼباؿ بخكثر منو فجعل البضاعة من الثمار او غّبىا وسبلة
لذلك .
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الفصل  – 8النقد والنسيئة
ـ  124بطل العقد ) امكاف الصحة
ـ 123فالظاىر البطبلف ) خبلؼ الظاىر وقد ذكرنا باؼبوسوعة اف برج اغبمل للشمس من  24آذار اىل  22نيساف ةاؼبيهاف من
 27ايلوؿ اىل  26تشرين االوؿ
ـ  122وال ىبلو عن وجو ) خبلؼ ارادة اؼبتابعْب وتصحيحو انو ال يفَبقاف اال بخجل ؿبدود على شبن معلوـ
ـ  127وال هبوز للدائن ) اذا مل يهد النقد الجل الهيادة فجائه
فاف الدائن لو اف يشَبط لن يخخذ قرضو قبوما ولو اف يشَبط مرة واحدة

اغباؽ ُب اؼبساومة ...
ـ  124بطل البيع ) يكفي علمو حْب النقد
ـ  121مل هبه لو بيع افرادىا ) اذا صدؽ جاز
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الفصل  – 9الربا  :اما األوؿ (نقداً بعشرين كيلو من اغبنطة ؟؟)
اعتبار االجل زيادة ؿبرمة غّب ظاىر
ـ 128
(الربوية باطلة ) ليس كلها باطل فاهنا تصح دبقدار اؼبساوي ووبرـ الهائد وىذا ال فرؽ فيو بْب العامل واعباىل
(صدرت عن اعباىل) اعباىل ال يخٍب اىل اف يعلم فيخٍب ويعفى عنو اذا تاب ورد الهائد
والعامل يخٍب من أوؿ اؼبعاملة
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الفغصل  – 22بيع الصرؼ
االضل ُب ىذا الباب بيع النقود بالنقود وغلب علس النقد ُب القدًن اهنا من الذىب والفضة وكاف تعترب غّبنبا من اؼبعادف
والفلهات
غشا قد ورد النهي عن التعامل هبا
ولذا سبسك الفقهاء اؼبعاصروف بتخصيص الباب بالذىب والفضة
ـ  132اشَبى منو دراىم ) ال يوجد الدراىم ُب ىذا الهماف فلو بالقطع الفضية ال قلن تقييدىا بقيوط الصرؼ وىكذا تعبّبه
بالدنانّب يعِب قطع ذىبية
ـ  138اف كانت رائجة ) ال يوجد ُب الدنيا درىم فضي خالص وال دينار ذىيب حالص منذ قروف فهذه اؼبسائل متخخرة عن زماف
مصاديقها
ـ  139ولو مع التفاضل ) النحاس كغّبه اذا كاف من اؼبوزوف واؼبكيل فبل هبوز التفاضل ُب بيعو جبنسو
ـ  121االبريسم ) نوع من اغبرير .
ـ  124نقص من اللّبات ) يعِب وَب اؼبدين من الدين (ثلثا لّبة )أي عشرة من . 22
(وطبسة اسداسها ُب الثاين ) يعِب  22من .21
(و) وفاه (لّبة تامة ُب الثالث ) يعِب بقي على اؼبدين لّبتاف  +ثلث لّبة  +سدس لّبة
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الفصل ُ 22ب السلف
ـ 161

88

الفصل  – 21بيع الثمار
ـ 184

89

فصل  – 24بيع اغبيواف
ـ  421وليس لو الرجوع عليو بو ) اذا مل بتفق معو ولكن كاف الدافع واثقاً بخنو سيدفع لو حْب يرجع إليو او كاف الرجوع عرفياً
فلم ىبربه اعتماداً على الوثوؽ او العرؼ بعذا يكوف لو الرجوع

91

خاسبة ُب االقالة
ُب الضماف والصدقة اشكاؿ ) ضعيف
ـ ُ 428ب قياـ وارث اؼبتعاقدين ) االقالة احساف وغّب لهومية
فاذا اجاز اؼبطلوب منو االقالة لو جاز

91

كتاب الشفعة
ـ  416دفعة او تدرهبيا ) اذا وقع البيع دفعة كاف للشريك الشفعة
واذا وقع تدرهبا باف باع سلماف اىل سامل بعض اغبصة كاف الضبد الشفعة
فاف اخذ بالشفعة بقيا اثناف اضبد وسلماف ٍب باع سلماف حصتو االخرى
اىل ضبيد كاف ألضبد اف يخخذ بالشفعة أيضاً
وأما اذا مل يخخذ أضبد باؼبرة األوىل بالشفعة فقد صار وثبلثة ففي البيع الثاين .

92

فصل االخذ بالشفعة
ـ  448ال هبوز اخذ بعض اؼببيع) يعِب ال يصح والوجو الصحة اذا تصاغبوا وانفقوا

93

 – 22كتاب االجارة
شرائط اؼبتعاقدين
ـ 472فاالظهر بطبلف ) بل صحة االجارة ما مل ير الوايل او غّبه اهنا معاملة غررية
شرائط العْب :
-2

التعيْب  :أحدى دوري ) اذا قاؿ اجرتك احدى دوري ومل يعرؼ اؼبستخجر فلم يصح العقد حٌب يعْب او يصف تلك الدور.
وكذلك لو قاؿ زوجتك
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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فصل مسائل متفرقة
ـ  379الف التفويت حينئد مستند ) ُب كفاية استناد التفويت اىل اؼبستخجر األجّب جهء االجرة اواجرة اؼبثل واذا مل ينتفع فبل
شيء عليو
واذا تضرر تصاحل معو عن أجرة ذلك الضرر
ـ  382مل يكن شيء ) كما قلنا انفاً
ـ  381فاالجارة باقية ) ال ىبلو من اشكاؿ الصاية ما ىو اعظم من االهباؤ لوات موضوع االجارة
ـ  392مل يستحق االجرة ) اذا تقبل اولياء عمرو وانتفع عمرو بالقضاء عنو كاف عليهم اجرة اؼبصلي اف مل يقصد التربع .

95

 – 21كتاب اؼبهارعة
 – 24كتاب اؼبساقاة :
وىي اتفاؽ على سقي وتنمية أصوؿ ثابتة
حبصة من شبرهتا
اػبامس بطلت اؼبساقات ) ال تبطل جملرد مصادفة قصر اؼبدة او زيادهتا
الثامن اشكاؿ ) ضعيف
ـ  212او أنو بقسط بالنسبة ) ىذا ىو االظهر
ـ  242فللحاكم الشرعي ) ال حاجة للحاكم بل اولياء اؼبيت وورثتو واؼبؤمنوف اال اذا وصل للتخاصم فاؼبرجع اؼبرجع الديِب .

96

 – 23كتاب اعبعالة
ـ  238او كفائيا ) الواجبات الكفائية يصح االجرة عليها كتغسيل اؼبيت ودفنو واف كنا مل نعلق عليها ُب موضعها
احتياطا الف عدـ االجروة ىو االحوط
ـ  261مل يستحق شيئاً ) اذا استفاد اعباىل من ىذه النقل وجب عليو النسبة من اعبعل حيث مل يكمل
ـ  262زبرهبو على بعض العصود ) الظاىر اف عقد التخمْب من اعبعالة .

97

 – 22كتاب السبق والرماية
السبق  :ىو تعاىد بْب اثنْب او اكثر على اف الذي يسبق على اغبيوانات اؼبعدة للركوب فلو السبق
وُب العصر اغبايل توسع االمر بالتسابق بالسيارات والسفن والطّبات والدراجات .
والرماية ىي تعاىد كذلك على اف من يصيب اؽبدؼ بالرمي بالسهاـ وغّبىا فلو السبق .

98

 – 26كتاب الشركة
معناىا االوؿ  :اؼبلك او اغبق او اغبكم الٍب تكوف الثنْب او اكثر
فاالوؿ كالعقار اؼبشَبؾ والثاين كالضرائر اؼبشَبكات حبق الهوجية والثالث كاالب واعبد اؼبشَبكْب حبكم والية القاصرين
ـ  278اىل اغباكم الشرعي ) اذا عجه اؼبؤمنوف من حل النهاع يخٌب دور اغباكم
ـ  282هبب اجابتو ) هبب ربري ما ىو اقل نقصاً وضرراً ُب التقسيم .
ـ  288سواء متساويا ُب العمل ) االصل ُب اؼبعامبلت اف يقسم الربح حبسب سهاـ اؼباؿ باالضافة اىل سهاـ العمل .
القسمة واحكامها
ـ  622عدـ جواز قسمة الهرع ) عبهالتو بسبب انو مدفوع .

99

 – 27كتاب اؼبضاربة

111

 -28كتاب الوديعة
ـ  682واف كاف اشبا ) ال اٍب

111

 -29كتاب العارية
ـ  717فبل هبوز االعادرة ) العبّب ببل هبوز بعِب حراـ شرعا وىو عجيب
بينما هبوز ويصح اف يقوؿ اعرين قرصا من اػببه ويعِب اقرضِب حٌب وبصل لدي فارده اليك وىو تعبّب شعيب متداوؿ .
ـ  742فهل سجوز لو اجبار اؼبستعّب) ما داـ قد اذف لو بالهرع حق لو اف يهرع وال هبوز طلب االزالة بعد التوريط

112

 -12كتاب اللقطة
وىي باؼبعنةى االعن

113

 -12كتاب الغصب
؟آ{][إلُ$إل‘^ٌ‘ٌ‘
ـ  – 826االوقاؼ العامة ) اؼبسخلة فيها كلمات البد من توضيحها ٍ
%أ}[ ِ][ ًٍ ًٌِ] ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ
ٌٍ #
ًُإإإإإإإإإإإأ ٌ

114

 -11كتاب احياء اؼبوت :
بيهع
يصح
ال
)
الشرعي
اغباكم
من
يشَبيو
(
الثالثة
ًٍ [ًِ .ف ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًُ[][[[ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل{{{{{{{{{{{{{{{{{
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من

 -14كتاب اؼبشَبكات
<؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛×÷÷÷÷÷÷÷÷
ـ  977اال باذف صاحب الرما ) اذا كاف شريكا اولو حق الزـ كبلهباؤ وما شابو .
ـ 981اشكاؿ ) ضعيف .

116

-13كتاب الدين والقرض
ـ 689

117

 -12كتاب الرىن :

118

 – 16كتاب اغبجر
ـ ُ 2267ب كماؿ الرشد ) ليس اؼبنع هبذه الشدة واف تصرفات الصيب شرعية ولكنها غّب ملهمة فاذا اعتمدىا البالغوف صحت
ولهمت
ومع فقد االب واعبد فكل حريص على تربيتو وحفظ اموالو ىو اوىل ب ىواما اغباكم الشرعي فانو اذا تصدى المور الناس
فهو احد اؼبسؤلْب عن تويل اموره
ـ  2281االنفاؽ او مقداره ) اذا انرؾ الصيب بعد البلوغ فاف االصل معو فيقوـ قولو اما اذا انكر اىل االنفاؽ فبل بصدؽ الف
تربيتو اىل اف بلغ البد قد انفق شيئاً
 – 4السفو
ـ  2288ال يصح زواج السفيو )
اف االحاديث خصت اؼباؿ دبنع السفيو من التصرؼ بو
فبل وجو البطاؿ زواجو
نعم يتوقف صرؼ اؼبهر اال باشراؼ رشيد
ـ  2296اشكاؿ ) الاشكاؿ

119

 – 17كتاب الضماف
ـ  2246فبل يصح ضماف احد الدينْب ) ىذا اذا بقي ؾبهوالً واما اذا تعْب بعد االنفاؽ فقد صح وارتفع االشكاؿ العارض .
ـ  2232يشكل ) اذا اتفق الطرفاف فبل دليل شرعا على يطبلف اتفاقهما
ـ  2231مل يكن الرجوع عليو ) صحيح ولكن ال يسقط بذلك الدين عن اؼبدين فهو واجب عليو التسليم اما للضامن من الغارـ
او للمقرض .
ـ  2232باجازة اغباكم ) ال حاجة للحاكم .
ـ  2261اقراره بعد الضماف فبل يثبت ) لو اوقف الضامن ضمانو على االقرار فاالقرار دبحلو وكذلك لو ضمن الضامن وىو يظن
عدـ صحة دعوى اؼبضموف لو فضمن ليسكتو عن الدعوى فاقرار اؼبضموف عنو يربئ اؼبضموف لو من الكذب ُب دعواه وباالصباؿ فاف
االقرار يطمئن النفوس ويصلح ما بينها .

111

 – 18كتاب اغبوالة
(ربويل اؼبدين ) ال يشَبط اف يكوف مدينا .
ويبكن اف نعرفها  :ىي ربويل مطلوب منو حقا او منفعة او ماالً طالبو اىل اخر ليخخذ منو ما طلبو .
ـ  2271فبل تصح ) تصح اغبوالة يدوف شرط شغل ذمة احمليل فقد يكوف متربعا نعم لو كاف احملاؿ عليو غّب مدين فبل يلهـ قبولو
.
ـ  2274مل يصح ) اذا علم بكبل الطلبْب او الطلبات وخّبه احمليل وقبل صحت اغبوالة ولو اػبيار بوفاء احدىا .

111

 – 19كتاب الكفالة
ـ  2287رضا اؼبكفوؿ ) ال وجو النو لو رضي لكاف وبضر اختياراً
زؼباذا يسحب سحباً ويكلف غّبه اف يسحبو بقوة وقعر اف مل وبضر اختياراً
ـ  2288يعترب) ال يعترب ُب اؼبكفوؿ وال ُب اؼبكفوؿ لو البلوغ .
واذا كاف الكفيل صغّباً او سفيها فيصح الكفالة ولكن غّب الزـ .

112

 – 42كتاب الصلح :
ـ  2128رجل وامرأتْب

113

 – 42كتاب االقرار
ـ  2128رجل وامرأتْب ) الثبوت هبما غّب بعيد

114

 – 41كتاب الوكالة

115

 -44كتاب اؽببة

116

 – 43كتاب الوصية

117

 -42كتاب الوقف

118

 -46كتاب النكاح
الفصل : 2
ـ  4والقمر ُب برج العقرب ) كل الرائل العملية تقرر كراىة العقد او الهفاؼ ُب كوف القمر ُب برج العقرب ولكن ال ذبد منها
رسالة يبْب حساب وجدوال يبْب وقت دخوؿ القمر ُب برح العقرب ومعلوـ اف الشمس ُب برج العقرب تكوف ُب الشهر اؼبيبلدي الثامن
وىو ُب شهر آب
واف القمر يكوف ُب كل شهر ُب يومْب ونصف بتقسيم الشهر اىل  21برج
كانوف  1شباط آذار نيساف مايس حهيراف
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 – 48كتاب اػبلع واؼببارات )
االوىل  :جعلهما فصبل من الطبلؽ وليس كتابا مستقبلً
ـ  – 621الصيغة  :تتقدـ اؼبرأة فتبذؿ فيجيبها الهوج قبلت البذؿ ويقوؿ فانت على ما بذلٍب طالق ـبتلفة
ـ  624من البلوغ ) قلنا ُب شروط الطبلؽ جبواز طبلؽ الصيب اذا كاف رشيداً وبلغ عشراً واحتطنا شراؼ بالغ عليو .
ـ 626بل مطلقاُ على االقرب ) االقرب صحة الطبلؽ لرفع الظلم الواقع واما البذؿ فيحرـ على الهوج استحبللو النو صدر بسبب
رفع ظلمو
بل لو ىددىا وتوعدىا دبا زباؼ منو فاقبربت على الطبلؽ حٌب ال تقع ُب اؼبخاوؼ
صح الطبلؽ ايضاً النو ليس من فعلها وامبا ىو من مصوؿ السبع الضاري الذي ىو الهوج
ومعلوـ عدـ اشَباط صحة الطبلؽ بقبوؽبا واقعاً وال ظاىراً نعم البد فيو من لفظ الطبلؽ وعدـ كفاية لفظ اػبلع  .ـ  629فلو
تربع االجنيب ) صح اػبلع واال مل يصح امبا يصح الطبلؽ
ـ  611مل تربأ ذمتو ) اذا رضيت فعل ابيها صح البذؿ واػبلع .
واف مل ترض بطل البذؿ واػبلع وصح الطبلؽ رجعياً
ـ  614من االيقاعات ) بل اػبلع واؼبباراة نبا عقد وايقاع فالعقد ىو ؽبا (بذلت لك ما ُب ذمتك من اؼبهر واغبقوؽ لتطلقِب هبا
وقبولو بقولو ( قبلت بذلك ػببلصك مِب او لطبلقك او ػبلعك او ػبلع نكاحك وما اشبو
مر .

وااليقاع باردافو بقولو ( فانت على ما بذلت طالق انت ـبتلعة او يقوؿ فانت ـبتلعة او انت طالق او االكتفاء باحد اللفظْب كما
ـ 613اؼبواالة ) ال تشَبط
فلو قالت ُب اوؿ الشهر
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 – 49كتاب الظهار
األوىل جعلو بْب النكاح والطبلؽ وجعلو قبل ذكر الطبلؽ النو من مقدمات الطبلؽ من حيث الشروع دبثلو بالكراىة والنهاع وكذا
كتاب االيبلء
ونبا سجعبلف بعد فصوؿ النشوز والشقاؽ
ـ  643الظهار حراـ ) النو كذب لكنو معفو عنو كما ُب اآلية :
{واهنم ليقولوف منكراً من القوؿ وزوراً واف اهلل لعفو غفور}(.)2
ىذا اذا مل يكن ظاؼبا ؽبا واال فبل عفو
ـ  646واف كاف االحتياط ) ال يَبؾ بل ىو الظاىر .
ـ  647فاالظهر ) وقوع الظهار ووجبت عليو الكفارة .
ـ 648اشكاؿ ) ضعيف فالوقوع اقرب .
ـ  632البلوغ ) كما قلنا ُب الطبلؽ .
ـ  634البطبلف ) االحوط اف مل يكن اقوى انو ال يقارهبا ُب اؼبدة اؼبشروطة اال بعد الكفارة .
ـ  633لهمتو كفارتاف ) بل كفارة الظهرا وال يعود عليها اال بعد التكفّب وىو آٍب .
ـ  632بتكرر الوطئ ) ال دليل عليو .
(ففيو اشكاؿ) عيف ال اعتبار بو فمف التكرار كعدمو ُب ؾبلس واحد
واما التكرار دبجالس عديدة قبل التكفّب فهو واحد أيضاً واما بعد التكفّب فيتكرر الكفارة .
ـ  637مل هبهئو االستغفار ) بل العاجه ُب اماف اهلل تعاىل .

( )1اجملادلة . 1 / 28
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 – 32كتاب االيبلء
ـ  622بالغاً ) بل كما قلنا بالطبلؽ .
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 – 32كتاب اللعاف
كما قلنا ُب الظهار وااليبلء وقد جعلناىا ُب موسوعتنا الفقهية من االحكاـ الربزخية بْب النكاح والطبلؽ .
ـ  662ستة أشهر ) اذا ولد كامبلً ال وبتاج الر تكميلو ُب اغباضنة .
ـ  671اؼبنصوب من قبلو ) يصح اللعاف عند كل من أـ الناس واعتمده اؼبؤمنوف ُب ذلك واألمور اغبسبية وىو أىل لذلك
سواء كاف مرجعا مقلداً اصيبلً أو وكيبل او قاضيا معتمدا بالقضاء .
ـ  674بااللفاظ اؼبذكورة ) وهبب اف يفهما ما يقوالف واال فيلهـ انس حضر معها مَبجم يفسر ؽبما الكلمات كاملة واذا مل
يفهما فبل اعتبار دبا يقوالف
ـ ٍ 682ب كذب نفسو ) اذا كذب نفسو قبل اف تكمل اؼبرأة لعن نفسها سقط اللعاف ورجعت اؼبرأة لهوجها والولد ألبيو
ووجب حد الرجل بالقذؼ شبانْب جلدة .
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 – 31كتاب االيباف والنذور والعهود
ؿبلها على االفضل ُب االقتصاد شبيو العبادي وىو قبل االقتصاد اؼبعاملي مثل البيع ولواحقو كما فعلنا ُب رسائلنا وُب اؼبوسوعة
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الفصل  1النذور
ـ 723هلل علي نذر صوـ) يصح النذر ويؤدي بصوـ يوـ على األقل .
ـ  726وُب صحة نذرىا ) يصح اال اذا منو ولو اف وبل نذرىا بعد اعبلمو .
(كاف قبلها ) حيت تكوف زوجة لهوجها اف وبل نذرىا السابق على الهوجية .
ـ  728مع سبق توجيو النهي ) اذا هنى الوالد ومل ينتو الولد فنذر وارض والده صح النذر .
ـ ٍ 724ب طرأ عليو الرجحاف ) اذا علم بعدـ الرجحاف وجب عليو قبل حدوثو ولو سقط عنو ومل هبب االداء
واما اذا مل يعلم اىل اف حصل الرجحاف وجب عليو اداؤه على االحوط .
ـ 729لكن هبب القضاء ) اذا قصد السنة على عبلهتا ال هبب عليو قضاء الصوـ بسبب العلل الشرعية كالعيدين او الطبيعية
كاؼبرض واغبيض
وأما اذا قصد السنة عدد اياـ سنة كاملة
فعليو اف يقضى مقدار ما يفطر بخي علة حدتث
ـ  711ويفطر ٍب يقضيو) ىذا اذا مل يقصد الصياـ ُب السفر أيضاً .
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- 34كتاب الكفارات
ىذا من االقتصاد العبادي يذكر قبل االقتصاد اؼبعاملي وبعد اػبمس والهكاة كما ُب رسائلنا واؼبوسوعة .
ـ  768نعم االحوط لهوما) ال زبصيص .
ـ  772وال هبهي التكرار ) اال اذا كاف ُب االنتظار حرج .
ـ  784وال هبهي التربع ) هبهي التربع عن اغبي واؼبيت ُب الواجبات اؼبالية مطلقاً .
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 33كتاب الصيد والذباحة )
مكانو االقتصاد العملي ويلحق بو االطعمة واالشربة وبعده يكوف االقتصاد الَبفيهي وىي االلعاب والفنوف اعبميلة وبعدىا االمور
االجتماعية من النكاح وتوابعو
ـ  786الثاين فيما اذا اعلن مالك السفينة سبلكو او مسكو فبل وبل لبلخر وال يبلكو واما اذا مسكو االخر قبل اعبلف او مسك
مالك اؼبكاف فانو يبلكو االخر
اؼببحث  1صيد االظباؾ
ـ  811واذا مل يؤخذ حٌب مات صار ميتة ) بعيد عن الدليل فاف اؼبناط باغبلية ُب الرويايت ىو انو مات فيما ليس فيو حياتو
اخذا ومل يؤخذ فما علم بانو مات باليابسة فهو حبلؿ
ففي اغبديث عن االماـ الصادؽ ع (وما ما ىلك ُب البحر فبل تخكلو)
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الفصل ُ 1ب الذباحة
استحباب فاف اؼبهم التسمية والقبلة ولو من الكافر
ـ  848على االحوط )
ً
(احملكومْب بالكفر) كل زماف االئمة ع اهنم مبتلوف دبختلف الفرؽ ويشَبوف اللحوـ ويخكلوف
ـ  849الثاين من اؼبعادف ) وبتمل شديداً اف ذكر اغبديد ُب بعض االخبار يقصد مل الفلهات واؼبعادف فاهنا نوع من اغبديد
وىبرج اػبشب والفلْب واػبيوط اغبادة
بل وبتمل ايضا امبا خصص اغبديد ُب بعض االحاديث لعدـ معرفة ربديد غّب اغبديد ُب ذلك الهماف فبل يوجد خشب ؿبدد
بشكل يقطع الرقبة
فلو وجد أي شيء بقطع االوداج االربعة من أي مادة وذبح بو بعض الناس اغبيوانات فبل كبكم حبرمة اللحم ونكتفي بصحة
الذبح مع التسمية والقبلة ولكن ال نقوؿ بو مع التمكن احتياطا
ـ  822وبرـ) بل يكره .
ـ  869مل وبكم بطهارة غبومها ) ما ال دـ لو ولكن غّب سائل فاف ميتها طاىرة فكيف ال وبكم بطهارهتا
ـ  876اخبار ذي اليد الكافر ) اذا كاف موثوقاً مطمئناً صدقو قبل قولو .
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- 32كتاب االطعمة واالشربة
ـ  922لنب االنساف ) ال اشكاؿ ُب جواز شربو لنب الغريبة والقريبة والهوجة واحملارـ من اللنب اغبادث بسبب النكاح وغّبه
ـ  929ال يلحق بالطْب االحجار ) مشكل
ـ  916فعن رسوؿ اهلل ص وآلو ) (.)2
(اف مدمن اػبمر) (.)1
ـ  918ويطهر الباقي ) ُب قباسة اػبمر واؼبسكرات لنا كرـ قد سبق ُب النجاسات
ـ  942حبكم عصّبه ) ال دليل عليو امبا التحرًن للمعصور اؼبغلي
ـ 943اؼبغلي دبساً ) اؼبقصود من ذىاب الثلثْب ىو كونو دبساً ثخيناً وليس الذىاب الدقي
نعم البد اف يكوف سيبلنو اكثر من ثفالتو باف يكوف اؼباء ثلثْب والثفالة ثلثا حٌب يفور وتذىب السيولة ويكوف دبساً
ـ  931اذا مل يعلم صاحب البيت) الكراىة اما لبلكل وليس لبذؿ االكل فبل بخس باالكل مع الكراىة اذ ليس كل من يخكل
منك رببو
واما كراىة بذؿ االكل لو فهو الذب فيو اشكاؿ االكل
ومع ذلك اف على االكلْب مراعاة حاؿ من يخكل منهم من الغُب والفقر واالضطرار واالختيار
(كدكاكينهم) الظاىر اف ذكر البيوت من باب اؼبثل ُب االية فبا وبتمل االخذ من كل مكاف ؽبم اال اذا كخبلؼ الطرؼ
ـ  933اىل ىبلكو) يشكل اىبلؾ النفس واف كاف آشباً .
ـ  -3 – 922على كل لوف ) او ما يسمى تسمية شاملة
فيقوؿ بسم اهلل وباهلل على أولو واخره أو بسم اهلل تعاىل على كل لوف منو
 – 21اف يلعق ) اذا اكل بيده
 -27باؼبلح ) ىذا اذا مل يكن الطعاـ فبلحاً
 -28اف ال يقشر ) اال اذا كانت جشب ال تستساغ كبعض الفواكو اليابسة او العتيقة

( )1الوسائل ب  22ح 2االشربة احملرمة .
( )2الوسائل ب  24ح 3االشربة احملرمة .
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ـ  1 – 921قائما) يستحب القعود بالشرب ليبل وىبّب بالنهار
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 – 36كتاب االرث
ـ  – 1 -923كاألـ ) ومثل االـ االخوة من االـ فقط والطبقة الثانية
ـ  922وىو ستة ) اختصارىا  :الثلثاف  :نصفهما ونصفو والنصف ونصفو ونصفو او نعكسو فنقوؿ الثمن وضعفو وضعفو
الفصل  1موانع
ـ  – 27ال يرث الكافر من غّب اؼبذاىب االسبلمية فاف ما يسمى مسلما يرث واف كاف ىو ناصبيا او ؾبسما ونبا اتعس حاالً
من الكفار
نعم من حيث اف الناصيب يستحل عرضنا ومالنا وانو يوايل من سفك دماء اىل البيت ع وظلمهم وسجنهم وقتل وقاتل اؼبؤمنْب
فلو قدر فبل نعطيهم ارث اؼبؤمن اؼبوايل ألىل بيت الرضبة واؼبتربئ من أعدائهم لعنهم اهلل ولعن اتباعهم
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الفصل  4طبقات االرث
ـ  994واؼبسخلة ال زبلو من اشكاؿ ) ال اشكاؿ فيها واؼبشهور ىو اؼبنصور
ـ  997بْب االب والبنت ارباعا ) وىو اؼبشهور اؼبنصور
ـ  2228فاالحوط ) بل االقرب اف اغببوة السيف الذي يكثر استعمالو فقط وكذلك الثياب والفرس
ـ  2222اكبصرت الَبكة فيها ) يشكل اف وبىب الولد اذا مل يكن تركة غّبىا الف رواية ظباعة قاؿ سخلتو عن الرجل يبوت مالو من
متاع البيت ؟
قاؿ السيف والسبلح والرحل وثياب جلده) (.)2
يعِب اف يكوف للمبيت بيت واف اغببوة يكوف من بعض متاعو
ـ  2229اشكاؿ ) اقربو مشوؿ اؼبتعدد
ـ  2243يرد على االخت ) فقط وىو اؼبشهور اؼبنصور
ـ  2232اؼبشهور على اف التقسيم بالتفاضل ) وىو اؼبنصور
الف الواسطة اخاً ذكراً
ـ  2236وجهاف )
لبلمي نصيب بالسوية والبينصيب بينهم بالسوية
ـ  2237ففي سقوط ) الظاىر اهنا قاعدة عامة لكل الطبقات اف االبوين يسقط االيب
ـ  2238او بالسوية ) ىذا ىو اؼبعروؼ
ـ  2222اشكاؿ ) الهوج زالهوجة ال سبنع ابن العم
وتقدًن ابن العم االبوين على العم االيب ىنا كرامة لعلي ع فانو يرث رسوؿ اهلل ص وآلو وبقدـ على عمو العباس
ـ 2272ففي وجوب قبوؽبا ) كل شيء غّب منقوؿ للورثة اف سبسكوا بو ويبذلوا قيمتو
ـ  2278فهل يبطل) االقرب ذلك لوجود من ىو احق منو
ـ  2286اشكاؿ ) االقرب القبوؿ الختصاص النساء دبجلس الوالدة
( )1الوسائل ب  4ح 22مّباث االبوين واالوالد .
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واغبديث الشريف ُب صحيح عمر بن يهيد عن االماـ الصادؽ ع عن رجل مات وترؾ امرأة وىي حامل فوضعت بعد موتو غبلما
ٍب مات الغبلـ بعدما وقع اىل االرض فشهدت اؼبرأة الٍب قبلتها انو استهل وصاح حْب وقع اىل االرض ٍب مات بعد ذلك ؟
قاؿ ع على االماـ اف هبيه شهادهتا ُب ربع مّباث الغبلـ
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الفصل  – 2اػبنث
اػبنث اماـ من الوالدة فهو متاصل ويرجع ُب تعيْب انو ذكر او انثى
اىل االطباء واالالت اغبديثة ُب معرفة اعبنس واما العبلمات اؼبذكورة ُب االدلة الشرعية فالظاىر اهنا للبعيدين عن اػبربة اعبنسية
نعم ميخلة رؤية البوؿ
ـ  – 2297من ليس لو فرج ) وامبا لو غدة يبوؿ منها مل تعرؼ باهنا فرج او اهنا ذكر
وال يعنيها اف معها شق كفضاء الفرج او معها غدتاف كخصيٍب الرجل
ويسمى ابَب وىو الذي ال عورة ذكر وال فرج لو
ٍب توسع العرب فعربوا عن الذي ال يولد لو فسموه ابَب
الفصل  7مّباث اصحاب اؼبلل
ـ  2224كهوجْب ) ال اطبلؽ لو
فاف بعض اؼبذاىب اؼبسماة باالسبلمية يتهوج ؿبارمو اغباصلة من الهنا كالشافعي يتهوج ابنتو من الهنا
فبل يبكن عدىا زوجة وعده زوجا وىي بنتو
واما مثل تهوج اؼبطلقة بالطبلؽ البدعي وما شابو فيمكن عدنبا زوجْب لعدـ احملرمية بينهما
ـ  2223بالثبوت ُب النسب دوف السبب ) ىذا ىو اؼبعتمد لدينا اذا النسب انو قد ثبت بسبب الشبهة واما السبب فهل اؼبشتبو
نسميو زوجة وزوجاً ؟!
ىذا ما ال يقوؿ بو أحد
وىل اذا اعتقد بوجوب ؿباربة اهلل ورسولو نبارؾ لو اعتقاده
ـ  2222باالضافة اىل نصيب الهوجة ) ال وجو لو ابداً
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واغبمد هلل رب العاؼبْب وصلى اهلل على ؿبمد وآلو الطيبْب الطاىرين وصلى اهلل على االنبياء واؼبرسلْب واؼببلئكة اؼبقربْب واالولياء
الصاغبْب اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم برضبتك يا ارحم الراضبْب
انتهى لدينا التعليق على منهاج الصاغبْب الذي ىو رسالة عملية لفقيو العصر اؼبرجع الديِب الكبّب السيد علي السيستاين اداـ اهلل
ظلو
بيد الفقّب والقليل البضاعة ؿبمد علي الطباطبائي اغبسِب
ُب يوـ اػبميس  / 14صبادي الثانية 2344 /ىػ
اؼبصادؼ  1222/2/16ـ
وبعدىا نعلق على مناسك السيد السيستاين حفظو اهلل تعاىل اف شاء اهلل جل وعبل
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نظرات ُب مناسك اغبج وملحقاهتا
آلية اهلل العظمى اغباج السيد علي السيستاين
اداـ اهلل ظلو
بسم اهلل الرضبن الرحيم وصلى اهلل على ؿبمد وآلو الطاىرين
وعلى اؼبرسلْب واؼببلئكة اؼبقربْب والشهداء والصديقْب
والسبلـ على صبيع اؼبؤمنْب ورضبة وبركاتو
العمل على ىذه التعليقة صحيح ومربئ للذمة اف شاء اهلل تعاىل
ؿبمد علي
 /11رجب اػبّب 2341 /
1222/6/1ـ
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فصل  2شرائط الوجوب
ـ 6يشَبط ُب صحتو ) ال دليل عليو فاف استحباب اغبج لغّب البالغ مطلق وال دليل على بطبلنو بعدـ االذف نعم ردبا وبصل االٍب
اذا حصل تخذي عقبلئي لبلب والعبادة ال تبطل دبصاحبتها لبلٍب
ـ 22على الويل ) بل اذا كاف فبيها فالثواب للصيب والنفقة منو
اذا كاف اغبج ليس منو ضرر على الصيب وفيو لو مصلحة
ـ  21شبن ىدى ) مشكل اسضا بل االقرب اهنا ايصاؿ الصيب مع اؼبصلحة وعدـ الضرر
(وكذا كفارة صيده)
الشرط الثاين العقل  ..االستنابة )احتياطا
ـ 26الجل استعطافو) اذا استطاع بذلك مع عدـ حرج شديد فانو واجب
ـُ 42ب صبلة الطواؼ مغصوبا ) اذا صلى باؼبغصوب ٍب بعد ذلك اؤضى اؼبغصوب منو صحت الصبلة واغبج
وىكذا كل عبادة مالية او بدنية اديت باؼبغصوب ٍب استوىب وارضى اؼبغصوب منو ولو ُب آخر عمره صحت وقبلت العبادات
ـ – 41اال اذا وثق بادائو ُب عاـ الحق ) اذا مل يثق االستطاعة غبج عن نفسو ُب العاـ البلحق فقد تعْب تقدًن حج النيابة
واف قدـ حج نفسو واغباؿ ىذه فقد حج دباؿ الغّب فعليو االستيهاب واذاء حج النيابة ُب العاـ البلحق ولو متسكعاً
واالحوط واغباؿ ىذه اف يؤدي ُب البلحق اغبج والنية ما ُب الذمة اعم من النيابة والنفس الحتماؿ حساب اغبايل عن صاحب
اؼباؿ وبطبلف النية عن النفس ُب الواقع
ـ 44اذا اقَبف )كاف تاجراً وعملو يقتضي االقَباض واالقراض ولو لغّب اغبج فحجو دباؿ القرض يعترب مستطيعاً وهبهيو عن االسبلـ
احتماالً واف كاف االحوط االعادة عند سباـ القدرة
ـ  43عليو دين ) حاؿ
ـ 22واذف فيو اغباكم ) ال يشَبط اذف اغباكم نعم االحتياط حسن
من سهم الفقراء) اذا كاف فقّبا وزادت الهكاة أو اػبمس عن مؤنتو فلو اف وبج بل هبهؤه والضماف على الغصب
نعم اذا مل يستوىب الغاصب اؼبغصوب ولو بعد حْب
فبل يَبؾ االحتياط باعادة اؼببذوؿ اغبج بنية الطلب االعم من الواجب واؼبستحب
ـ  28امتثاؿ االمر الفصلي ) بل حٌب لو مل يقصد االمر الفعلي وظل قاصداً االستحباب فانو ُب الواقع واجب وؾبهي عن حجة
االسبلـ
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لعدـ تخثّب خطخ نية الوجو
ـ 63واف وجب على النائب اسباـ عملو ) هبوز واغباؿ ىذه اف يعدؿ النائب من اغبج عن زيد اىل اغبج نفسو او ؼبنوب آخر باجرة
او ؾبانا
اذا عهلو اؼبنوب االوؿ واما لو مل يعهلو فيصح اف وبج النائي عن زيد مع حج زيد ايضا فيحصل على ثواب حجْب
كما ذكر عن علي بن يقطْب رح كاف يستنيب للحج عن نفسو كثّباً ُب الناس من الشيعة بقصد انتشاؽبم من الفقر
ـ  66متربع عنو مل هبه) اذا علم بو فرضي الظاىر وقوعو ُب ؿبلو
ـ 68اختصاص اغبكم حبجو االسبلـ )
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فصل  – 1الوصية باغبج
ـ  82واقر بعض الورثة ) لو كاف اؼبقر اثناف ثبت شهادهتا ووجب على البقية البذؿ
ـ  81مل يرجع بدؽبا) بل ىي من حق الورثة ألهنا تركة قد خلت عن الوصية والدين واالية اوقت التورث على الوصية والدين فقط
ـ  83بطلت ) مل تبطل االجارة ولكنهم اشبوف بتبديل الوصية
ـ 91بتقليد الوارث ) اذا قيد اؼبوصي اف العمل بتقليد عامل معْب تعْب واال كاف الوصي القائم باالعماؿ ـبّباً بتقليد من يعمل
ـ  222مل هبه تغرًن الوصي ) اذا كاف مخمونا عادال خببلفو لو كاف منهما قليل التدين
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فصل ُ 4ب النيابة
الرابع يستحق اجرة اؼبثل ) بل االقل فيما بْب اؼبثل واؼبسمى
ـ 228كما اف االوىل ) ال ىبلو من تخمل
ـ  224وال هبوز استيجار ) ال وجو لبلطبلؽ وامبا يفصل فاالبتبلء باغباالت االضطرارية ُب العبادات كانت طبيعيا وفبكن الوقوع
على اؼبكلف ُب ـبتلف االحواؿ
فبل يبنع من صحة النيابة كالتيمم بدؿ الطهارة اؼبالية
وحيض اؼبرأة اؼبسبب لتبديل حج التمتع باالفراد او القراف
وقطع بعض االعضاء اؼبسبب للنقصاف من الوضوء والغسل واعضاء السجود والسلس والبطنة
وما شابو
(يشكل االكتفاء) اذا كاف من االعذار الطبيعية احملتملة لكل مكلف يبتلى هبا كفى استنابتو او تربعو
ـ 223عن اشكاؿ ) ضعيف
ـ 222مل يستحق شيئاً ) بل يستحق سباـ االجرة دبجرد اف يسافر ويبوت ُب طريق اغبج
واجهى عن اؼبندب
وتكليف االجّب انو اف سبكن اف يستخجر من يكمل اغبج عن اؼبنوب
فعلى ورثتو والقائم بامره اف يستاجر غّبه
واف مل يبكن سقط التكليف واستحقا االجرة واجهأ عن اؼبنوب
ىذا اف مات االجّب قبل اغبرـ وقبل االحراـ واما موتو بعدنبا فقد اجهأ مطلقا وال تكليف غّبه
ـ 228واف الفاه استحق ) وكذا اذا كاف على وجو التقييد ٍب الغى قيده استحق االجرة االجرة
ـ  212ال يستحق ) اذا فرغت ذمة استحق االجّب اجرة اؼبثل
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فصل  – 3اغبج اؼبندوب
فصل  2اقساـ العمرة
ـ  247وال هبوز االتياف بعمرتْب ) ال دليل على اؼبنع فللمعتمر اف يخٌب ُب كل بعمرة
(ُب مكة اىل يوـ الَبوية) هبوز اػبروج من مة بْب العمرة واغبج سواء كانت العمرة معادة او غّب معادة
ـ  – 4 – 249بالتقصّب فقط ) ولو حلق لبلحبلؿ من عمرة التمتع صح االحبلؿ واف اشتهر انو حراـ
(عليهن التقصّب) ولو حلقت صح االحبلؿ واف فعلت حراما
 -2اىل الشهر القادـ ) ال هبب التخخّب وهبوز اكماؿ العمرة الٍب احدث منها ٍب يعيدىا رأساً
ـ  232وال هبهيو االحراـ من ادىن اغبل) ُب التفصيل اشكاؿ سيخٌب ُب اؼبواقيت
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فصل  : 6أقساـ اغبج
ـ  234ستة عشر فرسخا ) والفرسخ ىو  2616ـ =  92كم
ـ  233ال هبهي حج التمتع ) بل هبهي والتمتع افضل وبالعكس ال هبهي وىو من فرضو التمتع يؤدي حج االفراد او القراف
اختياراً
ـ  236عن اشكاؿ) ضعيف
-2

حج التمتع
ـ  237ما بعد العمرة والثانية باغبج ) صبع الشيخ البهائي رح اعماؿ العمرة واغبج التمتعي ُب بيت من الشعر وىو
اطرست للعمرة هنج أووارقبو (سفره وغبج)
وعليو فعمرة االفراد تكوف  :اطرست طر عمرة مفردة
ويكوف حج االفراد  :اوو َّ
ارحط وسط ٍر مر تفرده
ـ  222مل يصح حجو ) بل يصبح اذا اغبمل فرضو ونية اغبج كافية لصحتو مثل ما اذا نوى ُب شهر رمضاف صوـ آخر
ـ  222مل هبه لو اػبروج ) اذا كاف حج التمتع واجباً عليو جاز اػبروج قبل اكماؿ اعماؿ العمرة وبعدىا
ولكن بشرط الضماف بانو يرجع الكماؿ االعماؿ وال يفوتو اغبج
واذا مل يكن اغبج واجباً عليو جاو اػبروج حٌب مع فوات اغبج عليو فّبجع مٌب ما يرجع الكماؿ عمرة مفردة
الكماؿ االحراـ الٍب دخل فيو وال يضر عدولو من فيو عمرة سبتع اىل االفراد والذي ال هبب عليو اغبج ىو غّب البالغ او كاف مؤديا
حجة االسبلـ
او ىو فقّب ال هبهيو حجو عن حجة االسبلـ
ىذا ولكن اذا كاف ؿببلً فبل ىبرج دبقدار شهر واالوجب احراـ آخر يدخل فيو
اف يَبؾ اغبج اختياراً ) فيو تخمل اذا مل هبب عليو فبل يبعد جواز الَبؾ
ـ  226اذا كاف اغبج مستقراً عليو ) بل هبهيو العدوؿ مع االضطرار حٌب لو كاف اغبج مستقراً عليو ؼبتع يخٍب اذا كاف التخخّب
بسبب التواين واالنباؿ
ـ  227بطلت عمرتو ) مل تبطل وامبا عليو فاذا مل يكن اغبج واجبا عليو اكملها عمرة مفردة ومل يخٍب
واذا كاف واجبا كرر التلبية ويؤديو حج افراده ويكوف اشبا بسبب التخخّب حبيث اضطر نفسو للعدوؿ
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(وال هبهيو العدوؿ) بعيد جداً واذا فماذا يفعل وىو ؿبرـ ؟
(االحوط االوىل) بل ال مناص لو اف يقلب احرامو اىل حج افراد اذا علم باستطاعتو ادراؾ اؼبوقفْب او اختياري اؼبشعر
واال فعليو اكماؿ عمرة مفردة
(بقصد االعم) انو يقصد اغبج وىو يعلم لنو مل وبج!!
 – 1حج االفراد
جواز

وىو االحوط وجوبا) غّب ظاىر واف كاف االحتياط حسن وسيخٌب انفا منو قولو (خامسا )..ال يعترب تقدًن العمرة اؼبفردة ) يعِب

ـ  228خامسا على االحوط وجوبا ) ال دليل عليو
- 4حج القراف
عمرة التمتع  :فصل  -2عمرة التمتع  :مواقيت االحراـ
(من مسجدىا) بل يكره االحراـ ُب اؼبسجد فانو يصلي ُب اؼبسجد ٍب ىبرج فينوي ويليب
ـ – 261ال هبوز تخخّب االحراـ ) اىل اغبجفة هبوز اختياراً
 -6ؿباذاة  :استقبل فيو الكعبة) ليس اؼبناط باؼباحاذاة استقباؿ الكعبة بل اؼبناط اف يكوف اؼبيقات على يبينو او مشالو ُب مسّبه
اىل جهة اؼبناسك
ـ – 9 – 261ادىن اغبل  ..ويستثُب من ذلك ) ال يستثُب فاف من افسد عمرتو
باعبماع ىبرج تاى أي ميقات قريبا او بعيدا للعمرة اعبديدة
احكاـ اؼبواقيت
ـ  263وال يكفي اؼبرور) اذا نوى واعاد التلبية عند وورده على اؼبيقات ولو ُب حاؿ اؼبسّب بطئاً او سريعا فقد حسب احرامو من
اؼبيقات
(تقدمو على اشهر اغبج) هبوز تقدـ النذر او اغبلف على اشهر اغبج ويكوف االحراـ اؼبنذور ُب اشهر اغبج
ُ-1ب رجب ) بشرط اف يكوف معجبلً ُب طريق مكة ولو كاف ىو متوانيا دبا ال وبتمل الوصوؿ ؼبيقات قبل خروج رجب بسبب
التباطؤ فبل حق لو باالحراـ قبل اؼبيقات
وىذا الشرط يظهر بعلتو اغبكم واؼبوضوع
ـ  267واف كاف امامو ميقات ) وبتمل جواز التجاوز اىل أي ميقات آخر ولكن االحتياط ال يَبؾ باف وبرـ من اؼبيقات االوؿ
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(واف كاف اشبا) قلنا جبواز التجاوز اىل اعبحفة بدوف االٍب
(للعرمة اؼبفردة) وللعمرة التمتعية ايضاً
ـ  268من أدىن اغبل ) صح احرامو من ادىن اغبل اذا مل بستطع الرجوع اىل اؼبواقيت اػبارجة
( فيجب عليو الرجوع) ولو مل يرجع واحرـ من ادىن اغبل صح احرامو
وقد وردت رواية صحيحة مطلقة ؼبطلق من يكوف دبكة عن عمر بن يهيد عن ايب عبد اهلل ع قاؿ من اراد اف ىبرج من مكة ليعتمر
احرـ من اعبعرانة او اغبديبية او ما اشبهها ) (.)2
وىو مطلق لكل من يكوف ُب ما بْب ادىن اغبل اىل مكة وُب ذيلو يقوؿ  ( :ومن خرج من مكة يريد العمرة ٍب دخل معتمراً مل
يقطع التلبية حٌب ينظر اىل الكعبة) (.)1
وقاؿ ع (اف رسوؿ اهلل ص وآلو اعتمر ثبلث عمر متفرقات كلها ُب ذي القعدة عمرة اىل فيها من عسفاف وىي عمرة اغبديبية
وعمرة القضاء احرـ فيها من اعبحفة وعمرة اىل فيها من اعبعرانة وىي بعد اف رجع من الطائف من غهاة حنْب) (.)4
يعِب كاف ُب اػبارج واتى اىل ادىن اغبل واحرـ ُب اغبديبية واعبعرانة
(الصورة االوىل فيجب عليو الرجوع) ال هبب وامبا ىو االحوط استحبايب
ُب الوجوب اشكاؿ فيكفي االحراـ من ادىن اغبل
(الرابعة يرجع باؼبقدار اؼبمكن) مشكل بل وبرـ من مواقيت ادىن اغبل
(او بعده) اذا احرـ بعد اؼبيقات يعِب اقرب اىل مكة فليجدد االحراـ ُب ادىن اغبل ويصح
والرجوع مطلق عندي ال هبب نعم ىو االجوط
ـ  272اف تبتعد عن اغبرـ) ال هبب
ـ  272ومع عدـ االعادة ) اضطرار قلب حجو التمتعي اىل افرادي وال وبتاج لبلعادة
ـ  271االعادة ) بنفس السنة
ـ ُ 274ب الليل او االتقاء من اؼبطر) سيخٌب الكبلـ ُب تفصيل االستظبلؿ هبذه األحواؿ
الثالث – ومل وبرزه فبل يبكنو االحراـ )

( )1الوسائل ب  11ح  2اؼبواقيت .
( )2الوسائل ب  32ح  8االحراـ .
3

()
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العواـ غّب مسؤلْب لتحقيق ذلك وامبا ىي مواضيع مرتبطة باالحكاـ
هبب على الفقهاء ربقيقها ولعلي توصلت لبعض ذلك فمين طلبت بعد جدة عن مكة وبعد يلملم واعبحفة وخطوط طوؽبما
وعرضهما لنعرؼ اف جدة ؿباذية الحد اؼبيقاتْب يكن اـ ال
فاف مكة على خط طوؿ  38ر 49وعرض 12ر12
واؼبدينة اؼبنورة وىي ال ربتاج اليها ولكن لهيادة اؼبعلوـ
على خط طوؿ  47ر 49وعرض  17ر13
وجدة على طوؿ 22ر 49وعرض 41ر12
ورابغ وال حاجة اليها طوؿ  49وعرض 38ر11
واعبحفة طوؿ 19ر 12مشاالً وعرض 42ر 49شرؽ غرنج
ويلملم طوؿ 22ر 12مشاالً وعرض 22ر 32شرؽ غرنج
واالبعاد  :مكة – جدة  72كم غرباً تقريباً
جدة – جحفة  224كم مشاالً
جدة – ؿبّبمي ؾباورة يلملم 222كم
مكة – جدة  72كم غراب تقريبا
مكة – يلملم  222أو  93كم جنوب الغريب
مكة – اعبحفة  287كم مشاؿ الغريب
الحظ ما يلي جيداً
-2
-1
-4
-3

اف االرض فيها خطوط طوؿ ونبية يبتد من القطب الشمايل اىل اعبنويب واكثر اؼبعمورة اليابسة ىي مشاؿ خط االستواء اىل القطب وليس
ُب جنوب االستواء اال اسَباليا وبعض اعبهر
والشمس سبيل ُب الصيف اىل اؼبيل االعظم الشمايل الذي يبعد عنخط االستواء 2ر14
وسبيل ُب الشتاء اىل اعبنويب
فخطوط الطوؿ تسمى خطوط غرنج وىي مدينة لندف وىي على خط ( )2صفر ويقاس بعد اؼبدف عنها غرباً او شرقا

الرسم
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وباعبملة فاف جدة تبعد عن خط مكة 7ر 2مشاالً و42ر 2غربا
واعبحفة خطها تبعد عن خط مكة 3ر 2مشاال وعنها 42ر 2غربا
فيكوف خط جدة اقرب اىل خط مكة من خط اعبحفة بػ 4ر 3 2غربا
وبػ 4ر 2مشاالً
وعليو فللمستشكل باالحراـ من جدة على اهنا ؿباذية للجحفة وجو وجيو اذاف اؼبكلف لو توجو الىمكة من جدة ال تكوف اعبحفة
على جنوبو بدقة وامبا وراء كفو اؼبمتد قليبلً
فلو اف يخمر حجاجو اف ال وبرموا اال من اعبحفة احتياطاً عنده وجوبياً ولكنو عندنا استحبابياً
وذلك الف اؼباحذاة الشرعية ليس ىي بالدقة العقلية وامبا ىي ؿباذاة عرفية
وثانياً  :اف مرور اغباج على اؼبواقيت بواسطة الطائرة بشكل يعترب ؿباذيا الف االحراـ ُب الطائرة غّب شرعي النو مستظل وأوؿ
احرامو وبرـ نقصاف االحراـ غّب معترب
وايضا مل يضمن احملاذاة بسبب سرعة الطائرة فحْب يكمل اللبس والنية والتلبية كاف قد عرب عن مقابلة اؼبيقات من عشرين اىل
طبسْب كيلو تقريبا
وعليو فلو وصل اىل جدة كاف مل يبر على ميقات مروراً اذا كباذاة شرعية فيكوف اوؿ احرامو ُب اوؿ ميقات فاذا اسقطنا الشجرة
واعبحفة ويلملم اف كاف ؾبيئو عن اعبنوب بقي اماه اغبديبية
فلو احرـ من جدة بالنذر كاف صحيحا بسبب النذر
ؽبذا ما خطر بالباؿ واف كاف االحوط االحراـ من اعبحفة استحبابا
ـ 282مسجد اعبن) ىو عند باب مقربة اؼبعلى ُب سارع السليمانية
ـ  – 286وغّب مشاىدة) احملرـ من التنعيم يقطع عند مشاىدة الكعبة او اؼبسجد وذلك الف التنعيم ىي من احياء مكة حاليا
ـ  292ولكن يلهـ عليو شقو) ال يلهـ شقو فافهم ىذا التفصيل الظاىر اف الذي احرـ وكاف من قبل اف يليب البساً قميصاً وما
شابو القميص فقد صحت نية االحرا ـ والتلبية اال اف احرامو كاف ناقصا فلو اف ينهع ملبوسو من رأسو وليس عليو كفارة ولكنو اٍب اذا
تعمد ذلك
فاذا خلعو ٍب احرامو وعمل بقية اعماؿ العمرة او اغبج
واو اذا لبسو يعد النية والتلبية فعليو كفارة لبس اؼبخيط وال ينهعو من راسو غبرمة تغطية رأسو
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ويظهر اف شق ال ثوب ليس مطلوبا بنفسو بل لصعوبة نهعو من غّب جهة رأسو لضيقو ولعدـ االزرار الكافية لفتحو ونهعو من ربت
فتامل
فلو كاف واسعا ولو ازرار تفتح فليفتحو وىبلعو من ربت حٌب ال يغطي رأسو
وىذه بعض االحاديث الظاىرة ُب ذلك ويظهر اف الشق جعل ُب مقابل النوع من رأسو عن معاوية ابن عمار عن أيب عبد اهلل ع
ُب رجل احرـ وعليو قميصو فقاؿ ينهعو وال يشقو واف كاف لبسو بعد ما احرـ شقو واخرجو فبا يليل رجليو) (.)2
وعن عبد الصمد عنو ع قاؿ االماـ للرجل  :مٌب لبست قميصك ابعدما لبيت اـ قبل ؟ قاؿ قبل اف أليب قاؿ فاخرجو من راسك
فانو ليس عليك بدنة وليس عليك اغبج من قابل أي رجل ركب جبهالة فبل شيء عليو طف بالبيت سبعا .)1( )...
تروؾ االحراـ
ـ  112واالحوط وجوبا ) استحبابا
ـ  114يقيم دبكة اىل شهر ) استحبابا
(وال هبهئو االحراـ من ادىن) بل هبهيو واالحوط الرجوع اىل اعبحفة استحبابا
-2النظر  :نظر اليها بشهوة فامُب) هبوز لو النظر اىل زوجتو ولو اىل فرجها فاذا قصد االستمناء وامُب فعليو الكفارة
واف ؼبيقصد االستمناء وامُب فعليو الكفارة
واف مل يقصد االستمناء فصادؼ انو امُب او امذى فبل شيء عليو
ـ  131اال اذا مل يكن لو ازرار) ال وجو لبلستثناء فانو اف لبس السرواؿ اٍب وكاف عليو الكفارة سواء كاف فيو ازرار وزره عليو
او مل يكن ومل يهره
كما اف كم القميص دبجرد ادخاؿ اليد بالكم فعل حراما
نعم لعل طبع الكتاب خطخ
فالصحيح انو ال هبوز لبس السرواؿ اال اذا مل يكن لو ازرار جاز ليس السرواؿ
(االضطرار اف يطرح القميص ) بل هبوز اختيارا وضع القميص او اعببة واي لبس على كتفو وااللتفاؼ هبا
بدوف اف يهره عليو وال اف يدخل يده ُب أردانو (كمو) واالفضل اف يقلبو

( )1الوسائل ب  32ح  1و  4تروؾ االحراـ .
( )2اؼبصدر السابق .
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ـ  132علىاالحوط لهوما ) استحبابا
ـ 163بْب الرجل واؼبرأة ) جواز االرسباس للمرأة اقرب
ـ  169الراكب فاالحوط وجوبا) استحباباً
ـ ُ 172ب الليل  :استقر بنا من خبلؿ االحاديث الشريفة التفصيل الذي مل يشر اليو أي فقيو ُب رسالتو وكتبو
اوال – حرمة التظليل اؼبوجبة للكفارة ىي من النهار فقط يعِب عند طلوع الضوء عما يقرب طلوع الشمس اىل غروهبا
ثانيا :ركوب السيارة ليبل وىب ذات سقف الظاىر اف فيها الكراىة الشديدة بل االحوط اف ال يركب ُب حالة اغبر الشديد او
الربد الشديد فيجب اف يظهر حٌب يذوؽ اغبر والربد ويدخل مكة اشعنا اغربا والكراىة فهمناىا من اعبمع ما بْب االحاديث اؼبانعة من
ركوب القبة او احململ او الكنيسة مثل حديث ىشاـ بن سامل قاؿ سخلت اباب عبد اهلل ع عن احملرـ يركب الكنيسة ؟
قاؿ ال وىو ُب النساء جائهة) ( )2وغّبه اشد منو
يعِب للرجاؿ ال هبوز وما بْب قوؿ االماـ ال يعجبِب يعِب جائه على كراىة مثل رواية اغبليب قاؿ سخلت ابا عبد اهلل ع عن احملرـ
يركب ُب القبة فقاؿ ال يعجبِب ذلك اال اف يكوف مريضا ) (.)1
وعن الصيقل قاؿ ما رأيت أحداً كاف أشد تشديداً ُب الظل من أيب جعفر ع كاف يخمر بقلع القبة واغباجبْب اذا احرـ ) (.)4
فقلع السقف واطرافو اعتربه الراوي تشديداً واحتياطا زائدا ُب الدين فبلحظ جيداً
ثالثا  :عن زرارة قاؿ سخلتو عن احملرـ أ يتغطى ؟ قاؿ اما ُب اغبر والربد فبل ) (.)3
يدؿ على حرمة الركوب ُب قبة ربميو من اغبر والربد وعليو فاالحوط حرمة اف يفتح متعهد اغبجاج او غّبه التكييف ُب السيارة
بالتربيد ُب حالة اغبر والتدفئة ُب الربد واالحوط ايضا اف يفتح بعض الشبابيك اذا كاف الركاب من الرجاؿ .
نعم ال اشكاؿ بالتفاؼ احملرـ بعدة احرامات وبطانيات للتدفئة.
ورابعا – عن اغبجة اؼبهدي عج أنو سئل عن احملرـ2يستظل من اؼبطر بنظع او غّبه ضرراً على ثيابو وما ُب ؿبملو اف يبتل فهل
هبوز ذلك ؟ اعبواب اذا فعل ذلك ُب احململ ُب طريقو فعليو دـ ) (.)2
وعليو فبل هبوز للمحرـ ركوب السيارة ذات السقف ُب حالة مطر السماء

( )1الوسائل ب  63ح 3تروؾ االحراـ .
( )2الوسائل ب  63ح 2تروؾ االحراـ .
( )3الوسائل ب  63ح 21تروؾ االحراـ .
( )4الوسائل ب  63ح 23تروؾ االحراـ .
( )5الوسائل ب  67ح 7تروؾ االحراـ .
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 -11ال هبوز للمحرـ اخراج الدـ) بل كراىة شديدة
(لغّب ضرورة شاة ) احتياط استحبايب
الواجب الثاين  :الطواؼ
(ويفسد اغبج ) ال دليل عليو وال على كفارة البدنة وسيخٌب ُب التعليق على اؼبلحقات تفصيل ذلك .
(قبل زواؿ الشمس) اف سبكن من العمرة بعد الهواؿ واللحوؽ باغبجاج باؼبوقف قبل الغروب صحت العمرة واغبج التمتعي
ويتحقق الَبؾ) ىذا ُب العامد ُب الَبؾ اما باعباىل والناسي والغافل وترؾ الطواؼ او السعي حٌب تضيق موقف عرفة ومل يستطع
اداؤه وادراؾ اؼبوقف فاف عليو اف يعدؿ غبج االفراد ويصح منو وبعده يعمل العمرة وال كفارة عليو كما سيخٌب
(بل االحوط استحبابا) مل يثبت
ـ 182كاف صدور اغبدث بعد بلوغ النصف)
بلوغ نصف الشوط يعِب مقابلة الركن الشامي بعد الركن العراقي وقبل اليماين فاذا ذباوز الشامي ذباوز النصف فبل يبطل الطواؼ
باغبدث بل يتوضخ ويتمم
الثالثة واالحوط وجوبا ) مل هبب
ـ 192حْب احرامو) يعِب قبل كماؿ التلبية
ـ 192قبل سباـ الشوط الرابع ) قد صرحت بعض الروايايت اف اؼبناط بصحة الطواؼ الهيادة على نصف الرابع فلو نهؿ اغبيض
بعد عبورىا الركن الشامي فقد صح طوافها وال يلهـ اكماؿ الرابع
(الثانية فتسعى تقصر)
ىا ىنا نفرغ على اؼبسخلة  :اف ىذه قد احلت من احرامها ولكنا نشك اف ناىاا احلت قبل سباـ احكاـ االحراـ
فلذا فاالحتياط ال يَبؾ بعدـ دخوؿ زوجها بالدير انج وزناه باغبائض وىكذا كل من بقي عليها بعض أحكاـ العمرة
واما اف مل تبق عليها كمن تتخذ نائباً لتماـ الطواؼ والصبلة وىي تسعى وتقصر فهي مكملة سباما احكاـ االحراـ فبل بخس
بدخوؿ زوجها هبا

 -2التقصّب)
وال هبهي النتف ) بل هبهي كما هبهي القرض باالسناف رواية وفتوى واؼبهم االخذ من الشعر
ـ  422وال هبهى عند حلق) بل هبهى
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ـ 487على األحوط) االستحبايب
ـ 489اشكاؿ ) ضعيف فبل مانع
ـ492على االحوط وجوبا) بل استحبابا
ـ 491فاالحوط ) ال احتياط وامبا يصرب ما داـ وبتمل امكاف ذبح اؽبدى قبل خروج ذي اغبجة بئس بدلو بالصياـ وال يكلف
اكثر من حكمو
ـ  494وال يقدمو عليها ) بل لو اف يصوـ من أوؿ ذي اغبجة
ـ  496فاالحوط وجوبا) بل ال تصح الشركو فعليو بالصياـ
ـ  – 497ما مل يوجب االطمسناف ) الشك اف كاف عرفيا فلو التحقيق واال فالوسواسي ال حق لو

اغبلف أو التقصّب
ـ – 323او كاف صرورة) حٌب ىذا ـبّب بْب اغبلق و التقصّب وامبا اغبلق مستحب شديد االستحباب وترؾ اغبلق شديد الكراىة
ـ – 322مل هبه لو ) بل جائه ولو مع اعبرح
ـ 326وضم اليو اغبلق ) ال يلهـ خصوصا اذا ظهر االنوثة وقد خّبناه ُب رأينا بْب ازباذ احكاـ الذكورة وبْب االنوثة
ـ328وجب عليو العود ) بل استحب
(وبعث يشعره) استحبابا

طواؼ اغبج (أحكاـ الرجوع اىل مكة)
ـ  314جاز ؽبا ترؾ طواؼ النساء) بل هبب الطواؼ ووبرـ مباشرة زوجها ؽبا بعدمو

فصل اؼبصدود واحملصور
ـ 332باؼبشعر خاصة ) قلنا بصحة اغبج لو ادرؾ اختياري عرفة فقط
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(اف يطوؼ ) بل يعمل اعماؿ مُب ومكة وىو متكامل اغبج
ـ 323وال هبب عليو اؽبدي) بل هبب عليو اؽبدى وامبا يرسل اؽبدي وال يصرب حٌب يصل اؽبدي ؿبلو فبقصر ويلبس مبلبسو وربل
عليو ؿبرمات االحراـ دبكانو وُب حرقتو

آداب اغبج والعمرة
مبًب على قاعدة التسامح) ثبت على اؼبشهور واؼبنصور اف ما ثبت هبذه القاعدة ثبت هلل االستحباب الشرعي بقصد الورود
وال وجو لتبديلو بعنواف الرجاء بهعم عدـ الورود واالماـ ع يصرح اف تعتربوه وارداً
قسم  – 3آداب اغبج
انتهت التعليقة على مناسك السيد السيستاين اداـ اهلل ظلو ُب 1222/7/6ـ اؼبصادؼ /7شعباف اؼبعظم 2341 /ىػ
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نظرات ُب ملحق مناسك اغبج لسماحة آية اهلل العظمى اؼبرجع الديِب الكبّب علي اغبسيِب السيستاين أداـ اهلل ظلو .
بسم اهلل الرضبن الرحيم وصلى اهلل على ؿبمد وآلو الطيبْب الطاىرين والسبلـ على األنبياء واؼبرسلْب واؼببلئكة اؼبقربْب واالولياء
الصاغبْب والشهداء والصديقْب اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم يا ارحم الراضبْب
ىذه تعليقة ـبتصرة على مناسك اغبج
هبوز ؼبقلدينا العمل عليها وىي ؾبهية إف شاء اهلل تعاىل
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أحكاـ االستطاعة ص2
اعبواب األوؿ وا ثقا ما ال يتحمل) إذا كاف الضرر يتحمل منو اف يتمكن من تخخّب امتحانو فبل هبوز لو تاخّب اغبج عن عاـ
االستطاعة واال استقر عليو اغبج واٍب بو .
وإف كاف ؿبرجا دبا يسقط االستطاعة فبل هبب حٌب لو مل يثق بقدرة ادائو ُب اؼبستقبل
تسجيل االسم ص 7
ج 1ينفذ حية أبيو) ال ىبلو من تخمل فاف اعطاء الدور من اؽبيئة اؼبشرفة على اغبج ليس شرعياً غالياً ولذا تراىم بعطوف الدور عدة
مرات ؼبن يريدوف ويبنعوف ويؤمروف سنْب عديدة آلخرين
فتعيْب الدور لبلب اؼبيت مل يشرع وال هبوز للشاب اف يقدـ اغبج عن غّبه وىو مستطيع فليحج عن نفسو وليتخذ نائبا ولو
ميقاتيا عن ابيو
اداء اغبج مع الدين ص 22
ج – 1ال بل اعبواب انو سواء الدين كاف قليبل أو كثّبا بعيدا أو قريباً فاف االستطاعة اغبالية توجب عليو أداء اغبج
إذا كاف لو مدد مايل يستطيع بو ليعيش ويقضي دينو
وإذ مل يكن لو ربصيل غّب ىذا اؼباؿ وىو وبتاجو لعيشو وديونو فهو غّب مستطيع
ج 4ال يعد) بل اعبواب كالثاين
ج 6ال يعد مستطيعاً  :قلنا أف من ملك دبقدار استطاعتو فعبل فبل يسقط االستطاعة التهاماتو اؼبستقبلية
إال إذا كاف بسبب تلك اؼبطالبات يعد فقياً وغّب مالك فعبلً وال فرؽ ُب ذلك بْب أف تكوف تلك الدين وااللتهامات حقة أو باطلة
ؿبقة او ظاؼبة
ج 22اؼبدين ال يعد مستطيعا
بل اؼبالك فعبل ىو مستطيع وال يسقطو ما عليو اداؤه باؼبستقبل خصوصا مع التصريح باف االقساط ال تهاحم قدرتو اغبالية
حج الصيب ص : 23ال يبعد بطبلف) ال ىبلو من بعد وال دليل على البطبلف
ج 8اغباكم الشرعي) اؼبوظف لو أجوره وال حاجة إجازة اغباكم الشرعي وليس معاشو من ؾبهوؿ اؼبالك
االستطاعة اؼبالية مع )23( ...
ج 2ال يعترب ) من يستحق ويخخذىا ويستغِب هبا حبيث يكوف مستطيعا ال وبتاج إىل إذف اغباكم الشرعي
ج 1ليس لو ذلك)
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اؼبعلوـ اف الهوجة واجبة النفقة فبل هبوز صرؼ اغبقوؽ من الهوج اليها ولكن ىذا ُب النفقة عليها خاصة
واما ُب مثل حجها وزياراهتا الواجبة وغّب الواجبة عليها وقد افتقرت وعجهت عنها فلها أف تخخذ الداء رغبتها بالثواب ُب العبادة
واهلل اعلم
اذف الهوج -14-
ج 1يبكن استفادة)نعم يبكن واؼبنع ىو اؼبنع ولكن ال يستفاد بطبلف اغبج لو عصت وخرجت لو أهنا عصت موالىا ولن تعص
اهلل
اغبج البذيل – 16
ج 2ال هبب عليو) الظاىر اف االستطاعة معتربة للحج مطلقاً
فمن استطاع اغبج ببدنو وجب عليو ومن استطاع وبدنو عاجه وىو آيس من الشفاء وجب عليو اف ينيب شخصا بدلو
فهذا البذؿ مسبب لو االستطاعة ُب احدى اؼبرحلتْب
نعم إذا مل ييخس من الشفاء فهذا البذؿ بيتحب قبولو وال هبب
ج 1ال يقع حجة اإلسبلـ) بعد البذؿ
ج 3واذف اغباكم ) الوبتاج
ج 9ال هبهيو) بل هبهيو إذا مل يكن عاؼبا بالغصب ودرؾ الغصب على الغاصب
ج 22ال يعد حجا بذليا) صحيح ولكنو اذا استطاع اكمالو ولو سبب اػبدمة فقد أجهأ عن حجة االسبلـ
حصوؿ االستطاعة للنائي -19-
ج 1تركو وذىب اىل بعض اؼبواقيت)
بل يكتفي بعمرتو ويقلب نيتها اهنا عن نفسو
واما تركها باثناء اعماؽبا او من بعد اكماؽبا فبل يصح وال هبوز ابدا اال اف يكمل فيها طواؼ زصبلة النساء الهنا اصبحت مفردة
حيث قلبها من سبتعية متعلقة باغبج اىل مفردة
موارد االستنابة -42-
ج 21نعم ) ال هبب االحتياط باالعادة اذا صحت اغبجة بنظر العارفْب والوسوسة مرض من الشيطاف فبل يطع الشيطاف
حكم اغبج مع ربمل اغبرج -42-
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ج يوجب تضررىا)
اغبرج الشديد سواء ؽبا او لبعض متعلقيها كالهوج مسقط للهوـ حكم االستطاعة
استحباب تكرار اغبج -47-
ج 3ال نرخص ُب ـبالفة القوانْب ) هبوز ـبالفة قوانْب أي حكومة ُب العامل مع االمكاف ومع عدـ الضرر على نفس اؼبخالف او
على واحد من الناس اال اذا كاف العمل ـبالفة شرعية
أحكاـ زبميس اؼباؿ -32-
ج 1زبميس البطاقة) ما صرفو قبل رأس سنة التخميس لتحصيل واجب او مستحب او مباح يعترب من اؼبؤنة حٌب لو كاف ربصيلو
بعد رأسهم السنة مثالو لو اشَبى بيتا ليسكنو وسلم شبنو قبل رأس السنة وانو يستلمو بعد رأس السنة فبل ىبمس الثمن الذي اعطاه
ج 4فوراً  ,ال هبب زبميس غنيمو يواء كانت شبنا أو أجرة
ج 3واال ففيو اشكاؿ) ضعيف
ج 2نعم ) ال هبب زبميس ما صرفو ُب مباح او مستحب
موارد اغبج -34-
ج 4اذا مل يكن ساتره) ال هبب اعادة اغبج واف كاف اشبا يتخخّب اغبق وحرمة استعماؿ اؼبغصوب اف اعتربناه مغصوبا ُب العبادة
وغّبىا ال فرؽ فيها بْب ما كاف ساترا او غّبه
زبميس اؼباؿ اؼببذوؿ -32-
ج  4يلهمو اداء طبسو) اؼباؿ اؼببذوؿ ليصرفو ُب اغبج انو ليس ماال للمبذوؿ لو حٌب خبمس ولذا انو لو مل وبج بو كاف للباذؿ اخذه
ألنو مالو إال أذا اعتربنا اؽببة سبليكاً وشرط اغبج ليس تقييدا للتمليك
ج 3ىذا ىبتلف) اما اؼبسخلة األوىل فاف الواجب استخجر اؼبوىوب لو للصبلة عنو بعنواف اؽببة اؼبعوضة
وعلى كل ماؿ اف ما استلمو اؼبوىوب لو يعترب من ارباح السنة وهبب زبميسو كغّبه
واما اؼبالية األخرى فقد فصلناىا آنفاً
لو استطاع الوصي -22-
ج فالوصية باطلة يبكن اف ال نبطل الوصية وامبا شرطية اؼبباشرة فيها لعدـ جواز العمل هبذا الشرط حيث اف الوصي مشغوؿ
الفرصة باغبج فانو وبج ويخخذ معو نائباً عن ابيو
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جُ 1ب عاـ الحق ) ال هبوز تخخرب حجو وهبب ارجاع مقدار البطاقة الذي اخذه فاما اف وبج أحد األخوة غّبه واما اف يتفق معو
باف وبج نائبا عن أبيو
ناقص االعضاء -21-
ج بطبلف الوصية ) صحة نيابة ناقص بعض االعضاء غّب بعيد
العدوؿ -29-
ج 2ال هبوز العدوؿ )الظاىر جواز العدوؿ وقد مر تعليقنا على اغبج اتفاؽ النص والفتوى ُب موارد عديدة العدوؿ من التمتع اىل
االفراد ومن االفراد اىل التمتع ومر آنفا اف النائب نوى عن نفسو فاهنا عن تكوف عن اؼبنوب
االتياف عن العاجه
ج 2ال يكفي) إذا امكن وأما اذا مل يبكن فبل بخس باالستنابة عنو بدوف انابتو
كيفية العمل النيايب -62-
ج 4ببل استثناء) إذا اغبمل اعماؿ العمرة واغبج جاز لو اف يعتمر مفردا لنفسو ويهيد طوافات واعماؿ من ىذا القبيل لنفسو
ولعشّبتو او ؼبن اراد
اعماؿ  ..تقليد نفسو – 61
ج  2تقليد نفسو ) بل ىو ـبّب اف يقلد ُب اعماؿ اليابة بتقليد نفسو او منيبو اال اذا اشَبط عليو تقليد معْب ما مل يعلم فساده
ج1على االحوط)استحبايب
النائب العاجه – 64
ج 1ال هبَبي ) إذا وجد من تيمم ىذه اؼبوافق
ج – ح – ال هبَبي) إذا صح استنابة اؼبرأة وىي غالبا ما تبتلى هبذه االستنابة بالطواؼ فعليو فيجوز استنابة اؼبقدور
ج – و – األحوط عدـ االجَباء) إذا صادؽ عدـ القدرة على الرمي فبل بخس باالستنابة وىي حاصلة كثّباً
ج 7يشكل االجَباء ")االشكاؿ ضعيف وىذا االحداث واقعة وؿبتملة لكل الناس
جُ 22ب أي موضع) ال هبوز ذبح ىدي التمتع اال ُب حواليها
ج 24جبوز لو االنتظار ) إذا كاف غبن النائب من قبيل تبديل الضاد بالظاء وقوؿ (ملك يوـ الدين وسراط بالسْب) فهو فبا يبتلى
بو حٌب بعض فضبلء اغبوزة العلمية
بل اف بعض مراجع الدين ال وبسن لفظ(مغضوب والضالْب) اال بالظاء
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استنابة الصرورة – – 69
ج االحتياط ) خبلؼ االحتياط ألف غّب الصرورة اضمن ُب صحة العمل
استنابة اؼبرأة -69-
ج االطمئناف بعدـ) استطاعة – – 72
ج 2يكمل حجة النيايب ) بل االحتياط ال يَبؾ بالفسخ واالنصراؼ السقاط ما على ذمتو
ج مل وبق ؽبذا ) بل وبق لو وال وبتاج ال حراـ آخر بل يعدؿ باالحراـ الذي ىو فيو اىل انو لتفسو بعد رد االجرة على اؼبستخجر
ُب اجرة النيابة -72-
ج  4ليس لو الفسخ ) اذا تبْب انو مغبوف ولو بسبب الهيادة اؼبستجدة فلو الفسخ او مطالبة الهيادة
ج 4مل يستحق شيئاً ) بل لو اجرة النقل
فسخ االجارة – 78
ج – هبب عليو االتياف ) بعيد اف يبقى عامبلً للمستخجر وىو فاسخ لبلجارة بل عليو اما اف يتفق معو على النيابة بنفس االجرة
او اقل او ؾبانا او التفاسخ كما اراد اؼبستخجر
ويعدؿ بالعمرة اىل نفسو او يستاجره آخر فيعدؿ هبا لو ويكملها عمرة سبتع أو مفردة
أحكاـ العمرة اؼبفردة  :اعتبار اذف الهوج -82-
ج ال يصح حج اؼبرأة) بل يصح ولكنها اشبت بعدـ االذف فاذا رضي الهوج ولو بعد حْب ارتفع االٍب
االتياف بالعمرة 81-
ج  2عدـ جواز ) بل هبوز والتفصيل مل يرد مثلو
ج 1هبوز ذلك ) نعم ال وبتاج إىل حرـ أخر وامبا اذا بطل حجو بسبب عدـ حضور اؼبوافق وما شابو ربلل بات اغبمل عملو
بعمرة مفردة بالعدوؿ عن نية احراـ اغبج اىل عمرة مفردة
ج 2ال يسوغ) بل ال مانع عمن اراد
اؼبفردة بعد عمرة التمتع -84-
ج 1يذىب إىل أحد اؼبواقيت ) ال هبب إىل عمرة أخرى وإمبا يبقى ويعترب ىذه عمرة سبتعو سواء ابقاىا عن أمو أـ قلبها لو
بطبلف عمرة التمتع 83-
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ج 2التمتع باطل ) ال عبلقة للعمرة اغبالية للعمرة القديبة قبل ثبلث سنْب فاف بطلت تلك فبل تبطل ىذه
ولو سلمنا بطبلف السابقة فلتكن العمرة اغبالية مصححة ؽبا وىي تكوف بدؽبا وتتيعها حج التمتع
اػبلل ُب أعماؿ العمرة 86-
ج 2من ترؾ التقصّب) جبوز تقصّب شخص آلخر نعم األحوط أف يقصر لنفسو قبل أف يقصر لآلخر
ولو سلمنا اغبرمة فبل يبطل التقصّب وقد حصل بمرادة اؼبقصر وإف مل يكن بيده ومل يثبت بطبلف طواؼ النساء قبل التقصّب وامبا
يكفي كونو بعد السعي
ح – 4من أعماؽبا باطل) ال يبطل الطواؼ بهيادة أقل من شوط كما مر ُب أحكاـ الطواؼ
فالعمرتاف صحيحة على االقرب
حُ 6ب شهر آخر صح) بصح احرامها الثاين وال حاجة للتخخّب سهواً
لو علم اثناء اغبج باػبلل
ج2ال يصح) بل يصح بدالً عن احرامها الذي بطل ومعلوـ اف العمرة اؼبفردة هبوز العدوؿ هبا اىل التمتعية فالثانية تكوف سبتعية
وغبقها حج التمتع
اؼبفردة الٍب تصّب متعة -89-
ج 2ال يكوف متعة ) بل تكوف متعة ومل يتضح ُب األدلة ُب شرط العدوؿ اىل التمتع اف ال ىبرج نعم لو خرج دبقدار شهر لهـ عليو
احراـ آخر للدخوؿ
ج 1ال تكوف العمرة اؼبفردة متعة) يصح اف يكوف عمرة اؼبتعة عن شخص وحجو عن آخر وعليو فيجوز قلب العمرة اؼبفردة متعة
عن أي شخص وحج اؼبتعة عن آخر
ح – 4ال تتقلب عمرة التمتع) بل تنقلب وىذا عملو صحيح
حكم طرو اغبيض
ح 1ؿبل اشكاؿ ) ال اشكاؿ باحرامها واػبروج منو بالنيابة بالطواؼ والصبلة وىي تؤدي السعي والتقصّب
لهوـ االحراـ
ج 1نعم) ال هبب االحراـ لدخوؿ مكة اذا مل ىبرج شهراً كامبلً وال يوجب االحراـ اذا خرج ُب شهر ودخل ُب آخر اذا مل يكمل
عدة الشهر
لهوـ االحراـ للدخوؿ ُب مكة -94-
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ج 2الشهر الذي ادعى عمرتو) اذا دخل بعد خروجو بشهر وجب االحراـ للدخوؿ واذا كاف الدخوؿ قبل الشهر من اػبروج وامبا
كاف بعد شهر العمرة السابقة استحب الحراـ للحديث الشريف (لكل شهر عمرة
ح 4فيو اشكاؿ) ضعيف فبل فرؽ بْب كوف العمرة لو او نيابة
ج 6نعم) بل ال هبب
من يتكرر منو الدخوؿ -97-
مبدأ اؼبسافة -222
ج 2منهؿ اؼبكلف ) بل ىي  92كيلو مَب ربسب من اؼبسجد اغبراـ كما ُب نص القرآف {ذلك ؼبن مل يكن أىلو حاضري اؼبسجد
اغبراـ}(.)2
ج 4يقرب  88كم) بل ىي  26فرسخ والفرسخ = 2612ـ =  92كم
والفرسخ ثبلثة أمياؿ واؼبيل 2872ـ ×  92 = 38كم
لو حج من وظيفتو االفراد -224-
ج ال يكوف حجة حجة االسبلـ
بل يصح اغبج والعمرة التمتعية فبن عليو حج االفراد فانو بدؿ اىل االفضل كما ُب االحاديث
العدوؿ من شك 224-
ج 2ال هبوز ) بل سجوز عدة امثلة اضطرارية وغّب اضطرارية
ج 1ال يبعد صحة حجو) ىذا صحيح واف أىل جدة عليهم حج االفراد وليس التمتع الهنا تبعد عن مكة حوايل  82كيلو وقلنا
اف اؼبسافة للتمتع  92كيلو نعم اال اذا كانت عن اؼبسجد اغبراـ  92كيلو
ج – 4ال هبوز) اذا كاف العمرة واغبج التمتعي واجي عليو فبل هبوز العدوؿ
واذا مل هبب فبل يبعد اعبواز
اؼبضطربة تنوي -223-
ج 3وقاؿ صبع انو طهر) وىذا ىو االقرب
وظيفة ذات العادة

1

( ) الثمرج .116
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ج 3االحوط لهوما استحباب
احراـ اؼبرأة اغبائض -228-
ج 1ؿبل اشكاؿ) بل صحيح وؾبهي عن حجة االسبلـ قاؿ اهلل تعاىل { أ يكلف اهلل نفساً اال ما أتاىا}(.)2
ج 4احرامها باطل) بل صحيح وتعدؿ حْب تعلم او حْب تتذكر بعدـ طهرىا قبل موقف عرفة فتعدؿ لبلفراد
 7مل يصح منها االحراح ) بل يصح وتعدؿ حْب تعلم او حْب تتذكر باستمرار الدـ
لو تبْب ُب عرفات -224-
ج بطبلف احرامها) ال يبطل احرامها لعملها دبا ظهر ؽبا دبقدار فهمها لبلحكاـ وال لبطل عمل اجملتهدين ايضاً لعدـ وصوؿ رأيهم
للواقع الشرعي
وُب الفرض االوؿ ال هبب اغبج وُب ىذا الغرض ربتاج استحباب باالعادة لو استطاعت بالسنْب التالية
حج التمتع ص 222
ج 2ؿبل اشكاؿ ) ال ؿبل لبلشكاؿ
ج 2من أحد اؼبواقيت ) يكفي اف وبرـ من ادىن اغبل ولو للعمرة التمتعية ويستحب الرجوع للمواقيت اػبارجية
ح 6االحتياؾ اللهومي) بل هبوز واالحوط تركو
ج 27ال هبوز ) بل هبوز واالحوط تركو
ج 22ص 228ال تتغلب ) بل هبوز العدوؿ من عمرة التمتع اىل اؼبفردة وبالعكس اذا مل ىبالف فرضو اؼبعْب
اػبروج من مكة  ...مبطل -228-
ج 2اؼببطل ىو عدـ الرجوع) مل يظهر اف اؼببطل ىو عدـ الرجوع
بل مل يظهر اف االوىل باطلة وامبا ىو هبب عليو استبداؽبا والتمتع بالثانية لوجوب تعلق عمرة التمتع حبجو
بل وبتمل انو لو مل وبرـ لعمرة اخرى ودخل باالوىل صح عملو واف كاف عاصيا االمر الثاين فبلحظ وُب خربنبا مل يقل ببطبلف
االوىل(.)1
ج 1اذا مل زبرج \) مل يطرح ُب االحاديث باف اػبروج مبطل للعمرة

1

( ) الطالق .1/65
( )2الىسائل ب 22ح 6السام الذج.
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بطبلف احراـ اغبج 212-
ج – بطبلف اغبج) العنواف بطبلف احراـ اغبج ) وىو غّب بطبلف للحج اذ ردبا يبطل اغبج وال يبطل االحراـ بل ال ىبرج منو اال
بالعدوؿ اىل العمرة اؼبفردة ليتحلل
(صبرة العقبة) مشكل فاف اعبمات ليس من االركاف وتركها موجب للكفارة وللعود عليها ولو بالعاـ اؼبقبل
ولو قلنا ببطبلف اغبج ووجوب اعادة اغبج وىو االحوط
فيشكل بطبلف االحراـ فبلبد من اكماؿ اعماؿ مكة اػبمسة حٌب يتحلل االحوط اف مل يكن اقوى
(ترؾ الذبح) وىذا اىوف من اعبمر فبل يبطل اغبج وال االحراـ
فيجب االتياف باعماؿ مكة بعد التقصّب واستدراؾ الذبح اما بالصياـ او بالذبح بالسنة االخرى
(بطل احرامو) ليس مطكلق فاذا مل يقف اؼبوقف مثبل ربلل لباكماؿ اعماؿ مكة
كما ُب اغبليب قاؿ سخلت ابا عبد اهلل ع  ...فاف مل يدرؾ اؼبشعر اغبراـ فقد فاتو اغبج فليجعلها عمرة مفردة وعليو اغبج من قابل
) (.)2
من علم ببطبلف حجو –  -212ح 2اذا بطلت عمرة سبتعو بطل احرامو ) ال يبطل احرامو بل يعدؿ بو اىل اغبج االفرادي ويصح
منو وهبهي عن فرضو
نعم عليو االعادة ُب العاـ اؼبقبل اف كاف مستقراً عليو احتياطا
ج – 1ال يبعد ذلك) ادراؾ موقف عرفة االختياري يصح حجو
راجع تعليقتنا على فصل واجبا اغبج من اؼبناسك الصورة السابقة من ادراؾ اؼبوقفْب ص 144
موارد العدوؿ من االفراد 212-
ح  2وليس بامكانو العدوؿ) بل الظاىر جواز العدوؿ حٌب بعد العمل كما مر مثلو
ج 3ال يبعد صحة) نعم ولكن اىل جدة ؽبم حج االفراد وقد تكرر ذلك وقد قلنا جبواز العدوؿ للتمتع
عدـ جواز ترؾ اغبج – 214
ج 2غّب فبيه مل يلهـ) مشكل جداً بل هبب االحوط اف مل يكن أقوى
ج 1خوفو عقبلئيا) وبتمل قويا اف كل من مل هبب عليو اغبج هبوز اف يكتفي بعمرة مفردة واف احرـ لعمرة سبتع باف يعدؿ عنها

1

( ) الىسائل ب  22ح  2الىلىف تالوشعر .
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ج 4ال هبوز العدوؿ) اعباوز اقرب
ج 3بطل احرامو) مشكل بل ال يبطل ووبتاج اىل اعماؿ عمرة مفردة لتحلل من االحراـ
حج االفراد 216
ج  4بل يبقى فرضو) على فرضو هبوز لو العدوؿ اىل االفضل وىو التمتع
اؼبواقيت 218
ج – االحوط لهوما) بل ىو اؼبنصوص بالتلبية اػبارجية بعد الصبلة فيو
وظيفة اعبنب 219
ج 2فليتيمم وليدخل) ال حاجة للدخوؿ وال دليل عليو ويصح االحراـ من خارج اؼبسجد اختياراً
ج 1ال على وجو االجتياز) اػبروج من نفس باب الدخوؿ ال يناُب االجتياز وامبا اؼبناط باالجتياز عدـ التوقف
والدليل خبلؼ ىذه احملاوالت
ؿباذاة اؼبوقيت – 242
ج 2اعبنوب الشرقي) باعتبار اف اعبحفة تكوف شرؽ جدة واقرب اىل خط مكة دبقدار  4درجات من خطوط الطوؿ كما قلنا
والتعليق على ـ  274من اؼبناسك
وال وبتاج لبلقَباب اىل اعبحفة من جنوب جدة الف ىذا البعد مل يبطل عناوف احملاذاة واف كاف ال ىبلو من تخمل
ج – 4من جهة الفوؽ ) باالضافة اىل حرمة التظليل للمحرـ بالطائرة اهنا مل تقف قليبلً وال كثّباً
فلذا قلنا بعدـ الضماف حبصوؿ االحراـ كامبلً ُب حاؿ احملاذات الشرعية بالطائرة ومعلوـ اهنا تسّب باكثر من الف كيلو مَب بالساعة
يعِب لو كاف االحراـ ٍب ُب دقيقة لكانت قد فارقت اؼبيقات دبا يقارب عشرين كيلو مَب
ج 3خطْب متقاطعْب) تصوير لطيف ولكنو ليس مطلقا وال دائما ولعل التصوير االدؽ منو اف تقوؿ اف سّب اغباج اىل مكة يكوف
ميقالت ُب جهة يبينو او يساره فهي ىذه احملاذات سواء كانت صورة متوجو اىل مكة او غّبىا وال حظ الرسم

فهذا احملاذي للشجرة مل يستقبل مكة ُب ؿباذاتو ُب زاوية قائمة وامبا استقبل مقصد حبسب اذباه الشارع الذي سار فيو ولو اراد
استقباؿ مكة حْب احملاذات لوقف ُب زاوية حادة وُب اعبانب االخر ىكذا
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ادىن ميقات للعمرة 246
ج 2ال هبهي ) اذا اضطر صح احرامو لعمرة التمتع من اين استطاع وال يكلف اػبروج الهائد ؽبا
ج 4ال هبوز ) من كاف ُب مكة وبرـ من ادىن اغبل لعمرة االفراد
واالحوط الرجوع اىل اؼبواقيت اػبارجية لعمرة التمتع
مع االمكاف واذا حرـ من ادىن اغبل صح ايضاً
ج 3كما ُب الثالث
ج 2فمحل اشكاؿ) ضعيف
ج 6يشكل االجَباء) بل صحيح
ج – 7نعم يلهمو ) ال يلهـ
ج 8ال يصح ) اذا اضطررت صح االحراـ ُب اؼبكاف اؼبمكن ؽبا
احكاـ اؼبواقيت – 232
ج 2يعد عرفا مسافرا ) مل يتضح مخخذ ىذا التفصيل
وقد قلنا باالشكاؿ باحملاذات من الطائرة وعليو فيصح االحراـ بالنذر من جدة
ج 1عاصيا ) قلنا جبواز عبور الشجرة زاالحراـ من اعبحفة اختياراً فليس ىو عاص وهبوز االحراـ من جدة بالنذر اال انو خبلؼ
االحتياط كما كررنا
حكم ترؾ االحراـ 232
ج تارؾ االحراـ ) بل ىو ؿبرـ
صيغة النذر 232
ج 1ؿبل اشكاؿ) بل صحيحة بشرط اف وبرـ مكانو وال يتعداه الهمن مقدرار اغبمامات واؼبصلى اؼبوجود قريبا حبث وبتاج للغسل
والصبلة
جواز االحراـ بالنذر
ج 1ؿبل اشكاؿ) بل يصح ولعلو مع االٍب
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ج 2ؿبل اشكاؿ ) كالذي قبلو
االحراـ بالنذر 233
ج 4تقع قبل اعبحفة ) بل ىي بعدىا قليبلً دبا ال يناُب احملاذاة العرفية ُب ظِب فاالحوط عدـ الصحة اال بالنذر لهوما واحوط منو
االحراـ من جحفة استحباباً
ج  – 3فليس لو ) بل لو كما قلنا
تقليم االظافر 124
ج 2ال يبعد اعبواز ) بل ال هبوز فانو جهء من قص االظافر
انشاد الشعر 126
ج مكروه ) الظاىر عدـ االطبلؽ فاف لبلماـ زين العابدين قصيدة شعرية ُب ابتهاالتو ُب الطواؼ
التوكيل ُب ذبح الكفارة 112
ج 1ال هبهي ) بل هبهي أف ىذه الكفارات عن ىؤالء
ج 4يشكل) يكفي اف ىبربه ولو بعد الذبح
اعتبار الطهارة 113
ج مل يثبت استحباب الغسل  :ثبوت الغسل لدخوؿ مكة امبا ألجل دخوؿ اؼبسجد اغبراـ والطواؼ فيو
وىذه بعض الروايات اؼبشّبة اىل ذلك
كما عن علي بن ضبهة عن ايب اغبسن ع قاؿ قاؿ يل اف اغتسلت دبكة ٍب مبت قبل اف تطوؼ فاعد غسلك) (.)2
وعليو فغسل دخوؿ مكة اذا مل يغتسل واغتسل لدخولو اؼبسجد فاف غسلو يغِب عن الوضوء واالفضل مع الوضوء احتياطاً
حكم من كاف جاىبلً 112
ج يبطل حجها ) ال يبطل حجها امبا عليها اف تقضي الطواؼ وصبلهتا وسيخٌب منو ُب من يتوضخ باطبلً مل يبطل حجو ُب جوالب
السؤاؿ الرابع
نعم اذا خرج ذو اغبجة يشكل بقاء حجها فاالحوط اف تقضي الطوافات ٍب يخٌب بعمرة مفردة للتحلل ٍب تعيد اغبج من قابل
واذا كانت قد رجعت اىل اىلها تعيد اغبج
1

( ) الىسائل ب  6ح  2همدهاخ الطىاف .
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ج – 3بطل نسكو التفصيل كما سبق
حكم اغبدث اثناء الطواؼ 118
ج  2صح واال اشكل) لو احتاط مطلقا بعد اف يصلي ركعٍب الطواؼ فاؼبستخنف اف يطوؼ شوطا السباـ السابق الناقص ويعيد
الصبلة لو قبل السعي
جٍ 1ب يعيده) ال حاجة وردبا يكوف االوىل
ج  4صحة طوافو ) اذا مل يتيقن صح طوافو واذا تيقن اغبدث ُب شوط معْب وشرع من حْب حصوؿ اغبدث
واف شك دبحل اغبدث ومل يعْب عدد الشوط ومكانو اعاد الطواؼ مطلقاً سواء احتمل يعد الرابعة وا فيها
ج – 3لرعاية االحتياط ) ال حاجة لبلعادة اال اهنا اوىل
لهوـ خروج الطائف 138
ج – يرجع اىل الوراء) او يرجع معَبضا
لهوـ ادخاؿ حجر اظباعيل
ج مع بقاء اؼبواالة ) اليشَبط اؼبواالة بعد صحة اكثر اشواط الطواؼ

اباحة اغبصيات 449
ج يشكل االجَباء ) اذا ارخى صاحبها ولوبعد حْب
لو وجد حصيات فقدت 432
ج التصدؽ بقيمتها ) اغبصى الذي يعرض عنو صاحبو ولو بسبب الضياع واليخس هبوز اخذىا ولو كاف ؽبا شبن
او تبْب فقد السن 428
ج  2فاالحوط اعبمع ) ال حاجة فاف احدنبا من الصوـ او الذبح هبهي
حكم اعبهل بشرائط 429
ج قاصراً ) مل يفرؽ ُب ىذه االحكاـ بْب انواع اعبهل
(كفاه الذبح ُب عاـ الحق) او الصياـ اف مل تكن الصفة اؼبفقود عنها
(فيشكل االجَباء حبجو) ال يبطل من أجل الذبيحة
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ترؾ الذبح نسياناً 462
ح 2فحجو باطللو
(فاالحوط اف هبمع) بل ىبتار احدنبا
(يلهمو الذبح) او الصياـ
ج 1يبطل حجو) ال دليل عليو
حكم من توىم زبيّب اغباج 462
ح فبل وبكم بصحة حجو ) تكرر كثّباً وال دليل عليو
( ولو مع الذبح ) ال وجو للجمع بْب ابطاؿ اغبج واحكاـ صحتو
حكم ناؿ وتونبا كفاية 461
ج مل يكونا قادرين) اذا مل يقدر فاف حكمهم الصياـ واالف عليهما اف يصوما ؟؟؟ وحجهما ال يبطل على كل حاؿ
تقدًن اغبلق 464
ج  2وبكن بشرط) او الصياـ والبناء عليو
ح 2ولكن بشرط ) او البناء على الصوـ
االخبلؿ بالَبتيب 461
ج االحوط لهوما ) بل االوىل
تقدًن اغبلق 464
ج 2ال يتحلل من احرمو ) الَبتيب بْب الذبح ٍب اغبلق واجب
ولكن عدـ التخلل باغبلق
ج 2ؿبل تامل ) يظهر لنا من اغبديث داللتو على اف باغبلق وبل تغطية الرأس ال بالذبح بل وال بالرمي واال ال وقف االماـ ع
التحليل عليهما وال سار ُب حديثو اليهما واغبديث الذي عنو السائل ىو عن يونس بن يعقوب عن ايب اغبسن ع .)2( ) ...
ج بن عمار اذا ذبح الرجل  .)2( ) ...اغبديث كامل الداللة ومفهومو حجة انو اذا مل وبلف ضماف النائب 471

( )1الوسائل ب  24ح  9اغبلق .
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ج 1ال ذبهي ) اذا ارض الذي ذبح عنو اجهأت
حكم ذبح النائب قبل 474 ...
ج 2مل هبتهئ ) اػبطخ واعبهل مصحح للعمل سواء صدر من ىذا او من ىذا
لو تبْب اف النائب مل يذبح 473
ج 2فاالحوط اف هبمع ) بل اما الذبح او الصوـ
كبلنبا عليو
عدـ جواز تخخّب السعي 322
ج – فاالحوط ) ال هبب اعادة السعي والطواؼ
احكاـ طواؼ النساء 321
ج 2االحوط لهوما) بل استحباب
ج 1االحوط استحباب
التقدًن ُب حج االفراد 326
ج – 2االحوط )االوىل اذ اؼبشهور جواز تقدًن طواؼ النساء كما هبوز تقدًن طواؼ اغبج
ج 1األحوط ) قلنا جبواز التقدًن
طرو اغبيض قبل طواؼ النساء 327
ج واالحوط حينئذ )بل االظهر
ترؾ طواؼ النساء 329
ج 1وضعي ) فيو نظر ولذ جاء بعد اكثر من شهر احرـ للعمرة وصح منو ولو اف يقدـ طواؼ النساء او يقدـ اعماؿ العمرة
عدـ جواز تقدًن طواؼ النساء 322
ج – ليس ؽبا التقدًن) بل ؽبا التقدًن مع خوؼ اؼبفاجئة
احكاـ اؼببيت دبُب 324

( )1الىسائل ب  13ح  1الذلك .
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ج – 2 – 8اذا مل يتوقع التخخّب  :اذا ركب السيارة وتخخرت بو فناـ ُب الطريق فبل شيء عليو حٌب لو كاف التخخر اىل الصباح
 -1تلهمو الكفارة ) ال يلهمو ابداً
وىذه بعض االحاديث منها عن معاوية بن عمار عن ايب عبد اهلل ع قاؿ اذا فرغت من طوافك للحج وطواؼ النساء فبل تبيت
اىل مُب اال اف يكوف شغلك ُب نسكك واف خرجت بعد نصف الليل فبل يضرؾ اف تبيت ُب غّب مُب ) ( )2وىذا ىو اؼبتفق عليو
عدـ وجوب البقاء هناراً 312
ج 1وبتمل ارجحية العود ) بل االرجح البقاء ُب مكة للطواؼ والعبادة اال اذا كاف لو عبادة ُب مُب مثل ويارة مسجد اػبيف وما
شابو
وجوب اؼببيت ليلو 312 – 24
ج 2فبل يبعد عدـ وجوب ) لو اعادتو الشرطة بعد الغروب فبل هبب عليو اؼببيت والرمي
فاالحتياط اف يبقى ليبل ويرجم صباحا

اؼبواالت ُب رمي اعبمار 346
ج 2ؿبل اشكاؿ) ال اشكاؿ فيو بل طبيعي ومل يثبت لهوـ اؼبواالة بل ىو فبتد طوؿ النهار.
ح 1األحوط ترؾ الفصل) ال دليل عليو
ج 4األحوط)األوىل
االستنابة ُب الرمي 331
ج 2يرمي سبعاً) ال هبب بل يرمي الناقص
ج 3فاالحوط لهوما) إذا رمت من أي طابق فقد أجهأ
أحكاـ احملصور 339
( )1الوسائل بذ ح  2العود اىل مُب.
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ج 1وأف كاف االحوط) ال يَبؾ
أحكاـ اؼبصدود 322
ج 1والذبح) إذا بطل حجو بَبؾ اؼبوقفْب فعليو بالعمرة اؼبفردة وال ىدي عليو فبل هبب الذبح نعم إذ صد حٌب عن العمرة فعليو
الدـ
جواز االقتداء باؼبخالف 321
ج 2التكتف) ُب ىذا الهماف ال تقية غبلباً فمنو حٌب صلى ُب صفوفهم فبل ينوي اعبماعة وإمبا ينوي الصبلة اؼبفردة نعم يركع
ويسجد معهم ولو وضع ورقة وما شابو فبل يضره أحد .
وأما التكتف فبل هبرب عليو ألف اسباؿ اليد ىو عند بعض العامة أيضاً
ج4ال هبتهي) بل ينويها نافلة أو قضاء
ج 3كاف ُب اؼببطل لصبلتو ) ال تبطل الصبلة بقوؿ آمْب ألنو قسم من الدعاء وإمبا هني عنو ألف العامة يوجبونو فهو حراـ غّب
مبطل ىذا بعد اغبمد وأما ُب سائر مواضع الصبلة فبل اشكاؿ فيو.
ج 2هبوز لو ذلك ) قلنا أنو ينوي صبلة اؼبفرد سواء كانت واجبة أو نافلة
ج 6ال خّب فيو) التآلف ال على حساب أحكاـ اؼبذىب الشرعية بل ىذه الدعوى من اعبنب الذي هنينا عنو
ال ينبغي ترؾ صباعة اؼبخالفْب 323
ج افضل ) ىذا ىو الذي مبنع عنو ومل يخمرنا أئمتنا بو ولكن بعض فضبلء عصرنا اػباسر فتحوا ىذا الباب
الصبلة صباعة باالستدارة
ج هبوز للمؤمنْب ) تصح الصبلة اعبماعة باالستدارة حوؿ الكعبة خلف االمامي العادؿ واما ىؤالء العامة فبل تصح الصبلة وال
اعبماعة وإمبا اؼبؤمن ينوي االنفراد
السجود على الَببة 326
ج ال هبوز ذلك) بل هبوز والتقية ُب ىذا العصر ليس مثل عصور األئمة حيث كاف القتل وما قاربو واما اآلف فكل الناس يعرفوف
الشيعة واكثر ما يبكن أف يعملوا للشيعي أهنم حبقدزف عليو وينظرونو شرزاً
السجود على اؼبواضع غّب اؼبفروشة 326
ج 1اؼبداراة معهم والتآلف ) مل يرد ىذا العنواف ُب ترؾ شروط العبادة عندنا وإمبا إذا كانت تقية وضرر كبّب منهم فممبا نتقيهم اما
التعارؼ والتآلف فليس على حساب أحكامنا
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ج 2وإف كانت مدارتو) ال وجود ؽبا عندنا
أفضلية الصبلة ُب 328 ...
ج 3الصبلة ُب اؼبسجد أفضل) مشكل خصوصاً إذا كانت اعبماعة ُب اؼبنهؿ يصحبها ظباع موعظة وتعلم أحكاـ وأما إذا مل تتوفر
الشروط ُب اؼبسجد كالسجود على غّب ما يصح الصبلة عليو فيجب الصبلة الفريضة ُب غّب اؼبيجد لعدـ ثبوت عنواف التقية واغباؿ
ىذه
التخيّب بْب القصر والتماـ 362
ج 1يعم ) مشكل
قصد األقامة عشراً )362
ج 2من حيث كونو منهالً ) إذا أقاـ ُب مكة ٍب خرج إىل أقل مسافة بقصد الركوع إىل مكة فمنو يتم ُب الطريق واؼبقصد والرجوع
سواء نوى االقامة ُب مكة عند العودة أـ ؾبرد اؼبرور وأنو كمنهؿ من منازؿ السفر فمنو ال يقصر إال أف ىبرج إىل مسافة فمنو بقصد
باؼبقصد وعند العودة ُب مكة.
ج33كم) بل اؼبسافة 32كم ألهنا  8فراسخ وكل فرسخ  4أمياؿ وكل ميل 2872مَب 32+كم
والظاىر أف عرفة تبعد  11222مَب عن مكة حالياً وُب القدًن
حكم صبلة الرجل ؿباذي للمرأة 363
ج 1تبطل الصبلتاف) بل تكره صبلة اؼبتخخر وقد ربرـ وال دليل على البطبلف
وال تقصّب من اؼبتقدـ حٌب يبتلى بالبطبلف أو بالتحرًن {وال تهر وازرة وزر أخرى}
االتياف بالصبلة داخل الباص 362
ج قائماً مقدـ عليو ) ىو واجب مع اإلمكاف
عدـ جواز الوضوء باؼبياه اؼبربدة
ج 2مل هبه الوضوء هبا) ىذا ىو اؼبعروؼ واؼبنصور ولكن وبتمل أف لنا أف نقيده بعدـ اسراؼ الشاربْب فاحملفوظ للشرب فقط ال
هبوز الوضوء ب ىواما اؼبهدور وال حافظ لو يبنع االسراؼ فبل حرمة ظاىراً .
اؼبرشد الديِب وذكر فتاوى اؼبقلد 371
ج 2ال يكفي ذلك  )..اؼبرشد الديِب أما ىو مستخجر لوظيفة االرشاد الديِب باعبملة وأما ىو واحد من اعبملة غّب مخجور سواء
قد ساؿبوه من بعض األجرة ألنو مرشد أـ مل يساؿبوه .
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فالثاين أنو ىبتار الفتوى الذي يعلمها للناس من فتواه أو فتوى مقلده ومل يلهـ بخراء اغبجاج ومقلديهم وال يرضاىم فيما ينقل وعدـ
رضاىم أما األوؿ اؼبستخجر من قبل اؼبتعهد أو استاجره بعض اغبجاج.
أنو أما شرط عليو نقل فتاوى مرجع معْب فعليو نقل آراء اؼبرجع اؼبطلوب وأما غّب مشروط عليو فلو كاف غّب مشروط فلو أف ينقل
فتواه وفتوى مق لده وإذا علم من بعضهم يريدوف غّبه فيحاوؿ ويتحرى أف يعطى اؼبريد األدلة فمذا مل يتذكر ومل يعلم فخف لو أف يعتذال
والسائل عليو أف يسخؿ غّبه فيما اختلف معو.
ج 2طبق مذىبهم) بل هبيب كل سائل زفق مذىب اغبق وال يشجع الناس ويعلمهم بالفتاوى الٍب اسقطت السماء على األرض
من اتباع السبلطْب اجملرمْب والفاجرين قاؿ اهلل تعاىل {:وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار}
ونقل آراء الظلمة وأعواهنم من أعظم الركوف إليو .
أخذ األجرة على تعليم373
ج 2األحوط عدـ اعبواز ) بل هبوز وإف كاف األحوط الَبؾ وىكذا األخذ على الواجب الكفائي
استحباب غسل زيارة الكعبة)372
ج األحوط االقتصار)االحوط األوىل الغسل لدخوؿ اؼبسجد ألي عبادة يقصد
عدـ الَبخيص ُب ـبالفة القوانْب
ج إذا كاف اؼبسؤوؿ)
إذا كاف اؼبسؤوؿ يطبق القانوف على نفسو وعلى ؿببيو كما يطبقو على الناس ويعمل بالعدالة والقانوف كاف حقيقياً ُب تنظيم أمور
اؼبسلمْب وضروري لسبلمتهم  ,وجب العمل عليو وما غّب ذلك فبل هبب العمل .
انتهت التعليقة نصف االستداللية على منهاج الصاغبْب آلية اهلل العظمى اؼبرجع الديِب الكبّب علي اغبسيِب السيستاين أداـ اهلل
ظلو .
وكذلك التعليقة على مناسك اغبج وعلى ملحقاهتا التنب لو داـ ظلو الوارؼ .
وذلك ُب ليلة االثنْب /13شعباف اؼبعظم 2341/
من ىجرة النيب األعظم صلى اهلل عليو وآلو وسلم اؼبصادؼ 1222/7/12ـ
واغبمد هلل رب العاؼبْب وصلى اهلل على ؿبمد وآلو الطاىرين
خادـ الشرع
ؿبمد علي الطباطبائي اغبسِب
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