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  : المقدمة

ٌما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ﴿: ّقال اهللا عزوجل َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ ْ َ ُ َُ ْ َْ ُِّ َ َُ َ ََ ْ

ْليتفقهوا  َّ َُ ََ َيف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرونِّ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ ْ َ ْ َ َُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ  ] ١٢٢: التوبة.[﴾ِ

ّعىل التفقه يف الدين، وبينوا بأن ^ّوقد أكد أهل البيت  ّمن يـرد اهللا بـه خـريا يفقهـه يف «ّّ ً

ال «ّ، وأنـه »ّباجلنة يـوم القيامـةفيه رشف الدين والدنيا والفوز ... ّالتفقه يف الدين«ّ، وأن »الدين

ال يستكمل عبـد حقيقـة «، بل »الفقه يف الدين... ّيذوق املرء من حقيقة اإليامن حتى يكون فيه

ّ، بـل إن »قليل الفقه خري من كثري من العبـادة«ّ، وأن »ّالتفقه يف الدين... ّاإليامن حتى يكون فيه

ًإنـا نحـب مـن كـان فقيهـا«: ^، وقالوا»ّلتفقهّال عبادة إال با«ّ، وأنه »أفضل العبادة الفقه« ّ ّ« ،

ّتفقهوا يف احلالل واحلرام وإال فأنتم أعـراب«فـ ، »ّال خـري فـيمن ال يتفقـه مـن أصـحابنا«، و»ّ

ًمن مل يتفقه يف دين اهللا مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة ومل يزك له عمال«و ّ ّ«. 

ّأف لكل مسلم ال جيعل يف «: من قبل’ ّوألمهية التفقه يف الدين قال رسول اهللا ّ

ّكل مجعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه ً لـو أتيـت «: ×، وقال اإلمام الباقر»ّ

ّبشاب من شباب الشيعة ال يتفقه يف الدين ألدبته ليـت «: ×، وقال اإلمام الـصادق»ّ

ّالسياط عىل رؤوس أصحايب حتى يتفقهوا يف احلالل واحلرام ّتى ال يسع الناس ح«، فـ»ّ

ّ، وأن »وهل يسأل الناس عن يشء أفـضل مـن احلـالل واحلـرام«، »ّيسألوا أو يتفقهوا

 .»حرص يف فقه... صفة املؤمن«

ّوقد بذل الفقهاء ـ عىل مر العصور ـ الكثري من اجلهود واملساعي يف خمتلف املجاالت 
ّم بطرق تتطور من الفقهية، منها تبيني املعلومات الفقهية واملسائل الرشعية يف احلالل واحلرا

 .ّعرص إىل آخر نتيجة حدوث التطور الشامل يف أساليب التعبري وبيان املعلومات
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َففي عرص الفقهاء كتبت العديد من املؤلفات الفقهية، فَكتـب الـشيخ الـصدوق ُ +

، وكتـب »املقنعـة«) ه٤١٣ت+ (، وكتب الشيخ املفيـد»اهلداية«و» املقنع«) ه٣٨١ت(

) ه٤٤٧ت+ (، وكتب أبو الصالح احللبي»النارصيات«) ه٤٣٦ت+ (السيد املرتىض

، وكتـب ابـن محـزة »النهايـة«) ه٤٦٠ت+ (، وكتب الشيخ الطـويس»الكايف يف الفقه«

 .»ُالغنية «) ه٥٨٥ت+ (، وكتب ابن زهرة احللبي»الوسيلة«) ه٦ت ق + (الطويس

ّويف عرص املحقق احليل  ّتطورت طريقة التبيني يف الكتب الفقهية،) ه٦٧٦ت+ (ّ

بأسلوب فريد يف زمانه » رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام«ّفكتب املحقق احليل 

ّوبشكل منظم وميرس، وكتب ابن سعيد احليل ، »اجلامع للرشائع«) ه٦٨٩ت+ (ّ

ّوكتب العالمة احليل  .»ّتبرصة املتعلمني«) ه٧٢٦ت+ (ّ

ية أكثر، ّتطورت صياغة الرسائل العمل) ه١٠٣٠ت+ (الشيخ البهائي ويف عرص

ّباللغة الفارسية، وصاغه بأسلوب يتناغم مع لغة عامة + فكتب الشيخ البهائي
ّاملكلفني، وكتب املال حممد مهدي النراقي معتمد الشيعة يف أحكام «) ه١٢٠٩ت+ (ّ

، »رصاط النجاة«) ه١٢٨١ت+ (، وكتب الشيخ مرتىض األنصاري»الرشيعة

ًوتطورت طريقة كتابة الرسائل العملية أيضا  ّبعد هذه املراحل، فكتب السيد حممد ّ ّ
ّوهي أول وأسهل رسالة عملية » العروة الوثقى«) ه١٣٣٧ت+ (كاظم اليزدي

ًشّكلت منعطفا أساسيا يف تدوين الرسائل العملية ً. 

ر رسائل عملية أخرى، ومـن أبرزهـا ّيف العرص املتأخ» العروة الوثقى«وجاء بعد 

: ّيق توضيح األحكـام الفقهيـة لعامـة النـاسّالتي شّكلت كتابتها خطوة هامة عىل طر

» توضيح املـسائل«، و)ه١٣٦٥ت+ (للسيد أبو احلسن اإلصفهاين» وسيلة النجاة«

ّللـسيد » منهـاج الـصاحلني«، و)ه١٣٨٠ت+ (ّباللغة الفارسية، للسيد الربوجردي
 ). ه١٣٩٠ت+ (حمسن احلكيم
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ّوامتازت هذه الرسائل عن سـابقتها بأهنـا ال تتـضمن املـصطل ّحات التخصـصية ّ
ّاملتداولة بني الفقهاء، ومتت فيها حماولة كتابة العبارات السهلة والواضـحة والبـسيطة 
لدى عموم الناس، فكان هلا األثر الكبري يف تيسري أمر املؤمنني لفهم أحكامهم الدينية، 

ًوقد شّكلت هذه احلقبة الزمنية منعطفا يف تاريخ تدوين الرسائل العملية، وأصـبحت 

 . املنهجية هي املنهجية السائدة إىل يومنا هذا يف كتابة الرسائل العمليةهذه

+ ّوكمحاولة أخرية يف هذا املجـال كتـب الـسيد الـشهيد حممـد بـاقر الـصدر

بطريقـة ختتلـف عـن املـنهج الـسائد يف الرسـائل » الفتاوى الواضحة«) ه١٤٠٠ت(

ّضحة بحيث يستطيع املكلـف أن ّالعملية، فبني املسائل العبادية فيها بتعابري بسيطة ووا

ّيتعرف عىل األحكام الرشعية بسهولة ويرس دون الرجوع إىل من يفرس له املتن ّ. 

وكمحاوالت أخرى يف هذا الصعيد قام بعض طلبة العلوم الدينية بإنجازات أخرى مـن 

ّقبيل تبيني املسائل الفقهية عىل شكل تقسيامت مشجرة أو عرضها مرفقـة بـصور توضـيحية أو 
ّسليط الضوء عىل موضوع معني من قبيل فقه األرسة، فقه املرأة، فقه املغرتبني، فقه املعـامالت ت

ّالبنكية، فقه العشرية، أوفقه العمل اإلداري واملؤسيس وما شابه ذلك مع حماولة تبيـني املـسائل 
 .ّ به بلغة سهلة وميرسة وبعيدة عن املصطلحات العلمية املختصةاملرتبطةالرشعية 

ّننا نعيش اليوم يف عامل قد اتسعت فيه دائرة األسـاليب يف إيـصال املعلومـات أ وحيث ّ

ّ واعتاد البعض عىل تلقي املعلومات بأرسع وقت ممكن، وباتت طريقة ،خاطبإىل املّاملدونة 

عرض املعلومات املرتبطة بالرسالة العمليـة ّتطلب األمر ّالرسد عندهم طريقة غري جذابة، 

 .ّي طلب هذا النوع من الرشائح االجتامعية الراغبة يف سهولة التلقيّبطريقة جديدة تلب

ّإىل جـداول تتـضمن » املـسائل املنتخبـة« تبـديل  جـاءت فكـرةومن هذا املنطلق
ّمن أجل تسهيل اإلملام هبذه املسائل الفقهية؛ ألن القارئ يبتغـي » احلكم«و» املوضوع«
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ّاملسائل، فيتطلب منه األمر املزيد مـن ّمن مراجعة الرسالة العملية التعرف عىل أحكام 

الرتكيز عىل العبارات للوصول إىل مبتغاه، ولكن املنهجية املطروحـة يف هـذا الكتـاب 

ّتيرس له األمر، وتبني له املواضيع واألحكام الرشعية بشكل واضح وحمدد، وتتـيح لـه  ّ ّ
 .التقليل من حالة الرتكيز يف طلب املعرفة

ا العلميـة ـ إضـافة إىل اهتاممهـا باملـضامني يف التـأليف  أن تشهد ساحاتنّاملؤملو

والتحقيق ـ املزيد من االهتامم بطرق وأساليب تبيـني املعلومـات، مـن قبيـل االهـتامم 

ّباللغة املعارصة واتباع املناهج احلديثة واألساليب املؤثرة يف إيصال املعلومات الدينيـة  ّ

ّممكن من املعلومات واإلملام هبا يف أقل قدر ّإىل املخاطبني ليسهل عليهم تلقي أكرب قدر 

 .ممكن من رصف الوقت وبذل اجلهد والطاقة

 :شكروتقدير خاص

ّتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسامحة السيد جواد الشهرستاين ن  الوكيل ـ) ّدام عزه(ّ

 ـ  )ّدام ظله(املطلق لسامحة املرجع الديني األعىل آية اهللا العظمى السيد عيل السيستاين 

أمر سـامحته بإرسـال ّثم قمنا بالعمل، وبعد إكامله ، بدأ العمل بتأييده وموافقته حيث 

 بعض الثقات يف جلنـة االسـتفتاءاتّيف مدينة قم املقدسة، فراجعه  كتبامل الكتاب إىل

ّ املالحظات الالزمة، فتم مراعاهتـا بدقـة، واوأبد كـام نـشكر فـضيلة الـشيخ عبـد اهللا ّ

 .بتقويم نص الكتاباخلزرجي عىل قيامه 
  

 ّعالء احلسون
 مصطفى اجلواهري

  ق. ه١٤٣٨ الثانيةمجادى ١/ ّقم املقدسة



 

 

 

 التقليد

  الحكم  الموضوع  لةأمس  صفحةسلسلت

ّ كل مكلف امتثال التكاليف اإللزاميـة املوجهـة )١(إحراز  ٥ ١ ّ ّ

 ّإليه يف الرشيعة املقدسة

 واجب

 واجب عمله باالحتياط  باجتهاده أو)٢(عمل املجتهد املطلق ١ ٦ ٢

 باجتهاده أو عملـه باالحتيـاط )٣(ّعمل املجتهد املتجزئ ١ ٦ ٣

 بالنسبة إىل املوارد التي يتمّكن فيها من االستنباط

 واجب

ّعمــل املجتهــد املتجــزئ بالتقليــد أو االحتيــاط فــيام ال  ١ ٦ ٤
 يتمّكن فيه من االستنباط

 واجب

ّتعلم املكلف للمسائل  ٢ ٦ ٥ هبـا عـادة  كـن أن يبـتىلالتـي يمّ

 كبعض مسائل الشك والسهو

 واجب

عمل غري املجتهد بال تقليد وال احتياط من دون إحـراز  ٣ ٦ ٦

ًموافقته لفتوى من جيب عليه تقليده فعال أو ما هو بحكم 

 العلم باملوافقة

 )٤(باطل

 

 

 .اليقني التفصييل، االجتهاد، التقليد، االحتياط  :ّيتحقق هذا اإلحراز بأحد أمور) ١(
 .مّكن من االستنباط يف مجيع أنواع الفروع الفقهيةهو املجتهد الذي يت: املجتهد املطلق) ٢(
 .هو املجتهد القادر عىل استنباط احلكم الرشعي يف بعض دون بعض: ّاملجتهد املتجزئ) ٣(
ً بمعنى أنه ال يمكن االكتفاء به إال إذا أحرز موافقته لفتوى من جيب عليـه تقليـده فعـال، وفـق اإلضـافة  )٤( ّ ّ

 .ّ قم املقدسةالواردة من مكتب سامحته يف
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عمل غري املجتهد بال تقليد وال احتيـاط مـع إحـراز موافقـة العمـل  ٣ ٦ ٧

  ًمن جيب تقليده فعال أو ما هو بحكم العلم باملوافقةلفتوى 

 صحيح

ّحتصيل املقلد لفتوى املجتهد الذي يقلده عن طريق سامع  ٤ ٧ ٨ ّ

 حكم املسألة من املجتهد

 صحيح

ّحتصيل املقلد لفتوى املجتهـد الـذي يقلـده عـن طريـق  ٤ ٧ ٩ ّ

 شخص يثق بنقله إخبار عادلني أو

 صحيح

ّفتوى املجتهد الذي يقلده عن طريـق مراجعـة ّحتصيل املقلد ل ٤ ٧ ١٠

 ّالرسالة العملية املتضمنة لفتوى املجتهد مع االطمئنان بصحتها

 صحيح

ّإذا بقي املكلف عىل تقليد املجتهد املتوىف ٥ ٧ ١١  فـرتة مـن دون ّ

 فأعامله يف هـذه الفـرتة إذا ،انتقل إىل احليّ ثم تقليد احلي

 ّ تقليد املتوىفأجاز له املجتهد احلي البقاء عىل

 صحيحة

ّإذا بقي املكلف عىل تقليد املجتهد املتوىف فـرتة مـن دون  ٥ ٧ ١٢

 فأعامله يف هـذه الفـرتة إذا ،انتقل إىل احليّ ثم تقليد احلي

 كانت مطابقة لفتوى احلي

 صحيحة

 جائز ّعمل املكلف باالحتياط سواء استلزم التكرار أم ال ٦ ٧ ١٣

ّلعمل باالحتياط وتردد حكم فعل بـني ّأراد املكلف اإذا   ٨ ١٤

 الوجوب وغري احلرمة، فاالحتياط

 تيان به اإليقتيض

ّأراد املكلف العمل باالحتياط وتردد حكم فعل بـني إذا   ٨ ١٥ ّ

 احلرمة وغري الوجوب، فاالحتياط

  تركهيقتيض
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ّأراد املكلف العمل باالحتياط وتـردد إذا   ٨ ١٦  بـني الواجـبّ

 ، فاالحتياطيمكن مجعهامفعلني 

 االتيان يقتيض

 )١(هبام

ًفيام إذا علم إمجاال بحرمة ّأراد املكلف العمل باالحتياط إذا   ٨ ١٧

 يشء أو وجوب يشء آخر، فاالحتياط

ّيقتيض ترك األول 

 واالتيان بالثاين

ّالعمــل باالجتهــاد أو التقليــد يف كــل مــورد ال يــتمّكن  ٧ ٨ ١٨

 )٢(ّاملكلف فيه من االحتياط

 واجب

ًإذا مل يكن املكلف قادرا عىل االحتياط التام ٨ ٨ ١٩ ّلعدم متييزه  )٣(ّ
 فـرتك االحتيـاط والعمــل ،ملـا يقتـضيه هـذا االحتيـاط

 بالتقليد أو االجتهاد

 واجب

ًفيام إذا كان املكلف مقلدا ـ يف مسألة العدول ـ تقليد األعلم  ٩ ٩ ٢٠ ّ ّ

ّملجتهد يفتي بحرمة العدول حتى إىل املجتهد األ  علمٍ

 واجب

ّفيام إذا كـان املكلـف ـ يف مسألة العدول ـ تقليد األعلم  ٩ ٩ ٢١

ًمقلدا ملجتهد يفتي بجواز تقليد غري األعلم ابتداء ٍ ً ّ 

 واجب

 صحيح ّتقليد الصبي املميز ١٠ ٩ ٢٢
 

ّإذا مل يعلم املكلف يف مكان خاص أن وظيفته االمتام يف الصالة أو القرص فيها، فإن االحتياط :  مثال ذلك)١( ّ
ًيقتيض حينئذ أن يأيت هبا مرة قرصا ومرة متاما ًّ ّ. 

ّإذا تردد مال شخيص بني صغريين أو جمنونني أو صغري وجمنون، فإنه قد يت: مثال ذلك) ٢( حتيـاط يف ّذر االعـّ
 .ّمثل ذلك، فالبد حينئذ من االجتهاد أو التقليد

ّإن الفقهاء قد اختلفوا يف جواز الوضوء والغـسل باملـاء املـستعمل يف رفـع احلـدث األكـرب، : مثال ذلك) ٣(

ّفاالحتياط يقتيض ترك ذلك، إال أنه إذا مل يكن عند املكلف غري ذلك املـاء، فاالحتيـاط ي ّقتـيض أن يتوضـأ أو ـّّ
ّتسل به ويتمم أيضا إذا أمكنه التيمميغ ًّ. 
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 الزم رشط البلوغ يف مرجع التقليد ١١ ٩ ٢٣

 الزم رشط العقل يف مرجع التقليد ١١ ٩ ٢٤

 الزم الرجولة يف مرجع التقليدرشط  ١١ ٩ ٢٥

 الزم  يف مرجع التقليد )١(رشط اإليامن ١١ ٩ ٢٦

 الزم رشط العدالة يف مرجع التقليد ١١ ٩ ٢٧

 الزم رشط طهارة املولد يف مرجع التقليد ١١ ٩ ٢٨

 الزم  يف مرجع التقليد)٢(رشط الضبط ١١ ٩ ٢٩

 الزم  يف مرجع التقليدرشط االجتهاد ١١ ٩ ٣٠

 الزم ًرشط احلياة يف مرجع التقليد عند تقليده ابتداء ١١ ٩ ٣١

ّ امليـت ًابتداء ولو كان هـذا املجتهـدّ امليت تقليد املجتهد ١٣ ٩ ٣٢
 أعلم من املجتهدين األحياء

 جيوز ال

ًما مل يعلم املكلف ـ ولـو إمجـاالّ امليت البقاء عىل تقليد ١٤ ٩ ٣٣  ـ ّ
 التي هو يف معرض بمخالفة فتواه لفتوى احلي يف املسائل

 االبتالء هبا

 جائز

 )٤(واجب )٣(إن كان هو األعلمّ امليت البقاء عىل تقليد ١٤ ٩ ٣٤

إىل املجتهد احلي إن كان احلي ّ امليت العدول من املجتهد ١٤ ٩ ٣٥
 هو األعلم

 )٥(واجب

 

 .ًاإليامن يف هذا املقام يعني أن يكون إثنا عرشيا) ١(
 . أن ال يقل ضبطه عن املتعارفاملقصود من الضبط يف هذا املقام) ٢(
 .هو األقدر عىل استنباط األحكام واألكثر إحاطة باملدارك وتطبيقاهتا من غريه: األعلم) ٣(
ـ بمخالفة فتواه لفتوى احلي يف املسائل التي هو يف معرض االبتالء هبا واجب إن علم ا)٤( ـ ولو إمجاال  ًملكلف  ّ. 
ـ بمخالفة فتواه لفتوى احلي يف املسائل التي هو يف معرض االبتالء هبا)٥( ـ ولو إمجاال ً واجب إن علم املكلف  ّ. 
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 يف العلـم أو )٢( فيام إذا تساوى املجتهدان)١(تقليد األورع ١٤ ٩ ٣٦

ّلكن ثبت أن أحدمها  وة أحدمها من اآلخرمل يثبت أعلمي

 هو األورع

 واجب

ّالعمل بالتخيري يف تطبيق املكلف لعمله مع فتوى أي من  ١٤ ١٠ ٣٧ ّ

َاملجتهدين إذا ثبت تساوهيام يف العلم ويف غـري ، الـورع وِ

 املسائل التي تقرتن بالعلم اإلمجايل بحكم إلزامي ونحوه

 صحيح

َ قول جمتهدين ثبـت تـساوهيام يف العلـم العمل باالحتياط بني ١٤ ١٠ ٣٨ ِ

والورع ويف غري املسائل التي تقـرتن بـالعلم اإلمجـايل بحكـم 

 إلزامي ونحوه

 يلزم ال

َالعمل باالحتياط بني قول جمتهدين ثبت تساوهيام يف العلـم  ١٤ ١٠ ٣٩ ِ

والورع يف خصوص املسائل التي تقـرتن بـالعلم اإلمجـايل 

 بحكم إلزامي ونحوه 

 )٣(واجب

ًالعدول إىل امليت ثانيا بعد العدول عنه إىل احلي والعمل  ١٥ ١٠ ٤٠ ّ
 ًمستندا إىل فتواه

 ال جيوز

ًالعدول إىل امليت ثانيا بعد العدول عنه إىل احلي والعمل مستندا  ١٥ ١٠ ٤١ ً ّ
ّإىل فتواه إذا ظهر بعد ذلك أن العدول عنه مل يكن يف حمله ّ)٤( 

 واجب

 

ًاملقصود من األورع يف هذا املقام هو األكثر تثبتا : األورع) ١(  .ًواحتياطا يف مقام اإلفتاءّ
ً الـذي كـان يقلـده املكلـف سـابقا ّ مها املجتهد املتوىف٣٩ إىل٣٦املقصود من املجتهدين يف املسائل رقم ) ٢( ّ ّ

 .واملجتهد احلي الذي يرجع إليه
 .ًواجب عىل األحوط وجوبا وفق استفسارنا من مكتب سامحته يف مدينة قم املقدسة) ٣(
ّ إىل احلي بعد وفاة مقلده األعلم فامت أيضا، فقلـد مـن يوجـب البقـاء عـىل تقليـد إذا عدل: مثال ذلك) ٤( ً َّ

ّاألعلم، فإنه يلزمه العود إىل تقليد األول ّ. 
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 املجتهد األعلـم إىل الثقـة مـن أهـل اخلـربة الرجوع يف تعيني ١٧ ١٠ ٤٢

ًواالستنباط املطلع ولو إمجاال عىل املـستوى العلمـي للفقهـاء  ّ

 الذين تدور شبهه األعلمية بينهم من حيث األمور الدخيلة فيها

 واجب

 جيوز ال الرجوع يف تعيني املجتهد األعلم إىل من ال خربة له بذلك ١٧ ١٠ ٤٣

ّف أحد املجتهدين إذا تعدد املجتهدون اجلامعون ّتقليد املكل ١٨ ١٠ ٤٤
ّللرشائط ومل يعلم املكلف االختالف بيـنهم يف الفتـوى يف 

ّ وإن علم املكلف بـأن التي تكون يف معرض ابتالئهاملسائل  ّ

 بعضهم أعلم من البعض اآلخر

 جائز

ّ إذا تعدد املجتهـدون اجلـامعون )١(ّتقليد املكلف لألورع ١٨ ١١ ٤٥
ًاملكلف يعلم ـ ولو امجاال وللرشائط ـ االختالف بيـنهم  ّ

مـع التي تكون يف معـرض ابتالئـه يف الفتوى يف املسائل 
 التساوي يف العلم 

 واجب

ّرعاية االحتياط يف األحكام اإللزاميـة فـيام إذا تعـدد املجتهـدون  ١٨ ١١ ٤٦
االخـتالف بيـنهم   ـ ً ولـو إمجـاالـّاجلامعون للرشائط وعلم املكلف 

ّ، وعلـم بـأن أحـدهم أعلـم التي تكون يف معرض ابتالئـهسائل يف امل
   ّمن غريه، ولكن يتعذر عليه تعيينه بشخصه

 واجب

ّعمل املكلف عىل وفق من شاء مـن املجتهـدين اجلـامعني  ١٨ ١١ ٤٧
ًللرشائط فيام لو علم املكلف ـ ولو إمجاالـ االختالف بينهم  ّ

ّم بأن أحدهم ، وعلالتي تكون يف معرض ابتالئهيف املسائل 
ّأعلم من غريه، ولكن تعذر عليه تعيينه بشخصه، ومل يكـن 
 احتامل أعلمية أحدهم أقوى من اآلخر، ومل يمكنه االحتياط

 صحيح

 

ًأي أكثر تثبتا واحتياطا يف مقام االفتاء:  األورعية)١(  ).١٤، مسألة٩: راجع املسائل املنتخبة. (ً
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املجتهـدين مـع رعايـة  ّرجوع املكلـف إىل فتـوى سـائر ١٩ ١١ ٤٨

 ّاألعلم فاألعلم إذا مل يكن لألعلم فتوى يف مسألة خاصة 

 جائز

املجتهـدين مـع رعايـة  ّكلـف إىل فتـوى سـائررجوع امل ١٩ ١٢ ٤٩

 األعلم فاألعلم إذا مل يمكن له استعالمها حني االبتالء

 جائز

ّرجوع املكلف إىل فتوى أي من املجتهدين شـاء مـن دون رعايـة  ١٩ ١٢ ٥٠ ّ

مـن حني االبـتالء األعلم فاألعلم إذا مل يمكن له استعالم املسألة 

   الفتوى بني جمتهدين آخريناألعلم ومل يعلم االختالف يف تلك

 جائز

ّرجوع املكلف إىل فتوى غري األعلم إذا مل يمكن لـه اسـتعالم املـسألة  ١٩ ١٢ ٥١

  من األعلم حني االبتالء وعلم االختالف بينهام يف تلك الفتوى

 غري جائز

 صحيح االعتامد عىل العلم الوجداين يف إثبات االجتهاد  ٢٠ ١٢ ٥٢

   االطمئنان احلاصل مـن املناشـئ العقالئيـةاالعتامد عىل ٢٠ ١٢ ٥٣

 يف إثبات االجتهادختبار ونحوه ـ ـ كاال

 صحيح

 من أهـل اخلـربة يف إثبـات )١(االعتامد عىل شهادة عدلني ٢٠ ١٢ ٥٤

 يعارضها شهادة مثلها باخلالف االجتهاد برشط أن ال

 صحيح

 جيب ال العمل باالحتياط املستحب ٢٢ ١٢ ٥٥

ّحتياط الواجب إذا مل يرجع املكلف إىل سـائر العمل باال ٢٢ ١٢ ٥٦

 جتهدين مع رعاية األعلم فاألعلمامل

 واجب

الرجوع إىل تقليد سائر  وترك العمل باالحتياط الواجب ٢٢ ١٢ ٥٧

 املجتهدين مع رعاية األعلم فاألعلم

 جائز

 

ًالرشيعة املقدسة الناشـئة غالبـا هي االستقامة العملية يف جادة : العدالة )١(  ،ن خـوف راسـخ يف الـنفسعـّ
 .ِّمنَوينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤ



 

 

 

 ّاملحرمات والواجبات

ت
 

  الحكم  الموضوع  م  ص

 واجب ) الرشوطّمع توفر(أداء الصالة  ٢٣ ١٣ ٥٨

 واجب )ّمع توفر الرشوط(أداء الصيام  ٢٣ ١٣ ٥٩

 واجب )ّمع توفر الرشوط(أداء احلج  ٢٣ ١٣ ٦٠

 واجب )ّمع توفر الرشوط(أداء الزكاة  ٢٣ ١٣ ٦١

 واجب ) ّمع توفر الرشوط(أداء اخلمس ٢٣ ١٣ ٦٢

 واجب )ّمع توفر الرشوط( النهي عن املنكر واألمر باملعروف ٢٣ ١٣ ٦٣

 حرام )١(وح اهللا تعاىلَاليأس من ر ٢٤ ١٤ ٦٤

 حرام )٢(ّالتعرب بعد اهلجرة ٢٤ ١٤ ٦٥

 حرام الركون إليهم ومعونة الظاملني ٢٤ ١٤ ٦٦

 حرام قبول املناصب من قبل الظاملني  ٢٤ ١٤ ٦٧

إذا كان قبول املناصب من قبل الظاملني يف األعامل املرشوعة  ٢٤ ١٤ ٦٨

  املسلمنيّالتصدي هلا يف مصلحة

 جائز

 حرام ّقتل املسلم بل كل حمقون الدم ٢٤ ١٤ ٦٩
 

 .رمحته وفرجه: وح اهللاَر) ١(
ّاملقصود من التعرب بعد اهلجـرة هـو االنتقـال إىل بلـد يـضعف فيـه إيـامن املـسلم : ّالتعرب بعد اهلجرة) ٢(

ّيؤدي فيه ما وجب عليه يف الرشيعة املقدسة أو جيتنب ما حرم عليه فيهاّبالعقائد احلقة أو ال يستطيع أن  ّ . 
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 حرام ّالتعدي عىل املسلم بجرح أو رضب أو غري ذلك ٢٤ ١٤ ٧٠

 حرام العلقة واملضغةّ حتى إسقاط اجلنني قبل ولوج الروح فيه ٢٤ ١٤ ٧١

 حرام املؤمن )١(غيبة ٢٤ ١٤ ٧٢

 حرام ّسب املؤمن ٢٤ ١٤ ٧٣

 حرام ؤمنلعن امل ٢٤ ١٤ ٧٤

 حرام إهانة املؤمن ٢٤ ١٤ ٧٥

 حرام إذالل املؤمن  ٢٤ ١٤ ٧٦

 حرام هجاء املؤمن ٢٤ ١٤ ٧٧

 حرام إخافة املؤمن  ٢٤ ١٤ ٧٨

 حرام ّإذاعة رس املؤمن ٢٤ ١٤ ٧٩

 حرام تتبع عثرات املؤمن ٢٤ ١٤ ٨٠

ًالسيام إذا كان فقريا واالستخفاف باملؤمن ٢٤ ١٤ ٨١  حرام ّ

 حرام  عىل املؤمن)٢(بهتانال ٢٤ ١٤ ٨٢

 حرام النميمة بني املؤمنني بام يوجب الفرقة بينهم ٢٤ ١٤ ٨٣

 حرام هجر املسلم أزيد من ثالثة أيام ٢٤ ١٤ ٨٤
 ًعىل األحوط وجوبا

 حرام )٣(قذف املحصن واملحصنة ٢٤ ١٤ ٨٥
 

ًأن يذكره بعيب يف غيبته مما يكون مستورا عن الناس: غيبة املؤمن) ١(  . سواء أكان بقصد االنتقاص منه أم ال،ّ
 .ذكره بام يعيبه وليس هو فيه: البهتان عىل املؤمن )٢(
 .ّ بارتكاب الفاحشة كالزنا من دون بينة عليهرميهام: قذف املحصن واملحصنة) ٣(
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الغش للمسلم يف بيع أو رشاء أو نحو ذلك من املعامالت  ٢٤ ١٤ ٨٦

 )١(ًمطلقا

 رامح

 حرام )٢(الفحش من القول ٢٤ ١٥ ٨٧

 حرام مع غري املسلمنيّ حتى اخليانة والغدر ٢٤ ١٥ ٨٨

 حرام احلسد مع إظهار أثره بقول أو فعل ٢٤ ١٥ ٨٩

احلسد ـ وإن كان من الصفات الذميمة ـ من دون إظهار  ٢٤ ١٥ ٩٠

 أثره بقول أو فعل

 ال حيرم

 جائزة )٣(الغبطة ٢٤ ١٥ ٩١

 حرام لزناا ٢٤ ١٥ ٩٢

 حرام اللواط ٢٤ ١٥ ٩٣

 حرام السحق ٢٤ ١٥ ٩٤

 حرام االستمناء ٢٤ ١٥ ٩٥

 حرام مجيع االستمتاعات اجلنسية مع غري الزوج أو الزوجة ٢٤ ١٥ ٩٦

 حرام الزوجة وغري الزوجإىل النظر بشهوة  ٢٤ ١٥ ٩٧

 حرام الزوجة وبني غري الزوجبشهوة اللمس  ٢٤ ١٥ ٩٨

 حرام ىل غري املحارم بدون شهوةاللمس إ ٢٤ ١٥ ٩٩
 

ّ أو بإظهار الـصفة اجليـدة ، أو غري املرغوب فيه يف املرغوب،إخفاء الرديء يف اجليد: من مصاديق الغش) ١(
 .  أو بإظهار اليشء عىل خالف جنسه ونحو ذلك،وهي مفقودة

 .ُهو الكالم البذيء الذي يستقبح ذكره: الفحش من القول) ٢(
 .هي أن يتمنّى اإلنسان أن يرزق بمثل ما رزق به اآلخر من دون أن يتمنّى زواله عنه: غبطةال) ٣(
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 حرام الزوجة وغري الزوجإىل االستامع بشهوة  ٢٤ ١٥ ١٠٠

 حرام )١(القيادة ٢٤ ١٥ ١٠١

 حرام )٢(الدياثة ٢ ١٥ ١٠٢

 حرام  الرجل باملرأة)٣(ّتشبه ٢٤ ١٥ ١٠٣
 ًعىل األحوط وجوبا

 حرام ّتشبه املرأة بالرجل ٢٤ ١٥ ١٠٤
 ًعىل األحوط وجوبا

 حرام لبس احلرير الطبيعي للرجال  ٢٤ ١٥ ١٠٥

 حرام  لبس الذهب للرجال ٢٤ ١٥ ١٠٦

 حرام لو من دون لبس وّتزين الرجل بالذهب ٢٤ ١٥ ١٠٧
 ًعىل األحوط وجوبا

 حرام ّالقول بغري علم أو حجة ٢٤ ١٥ ١٠٨

 حرام ّما ال يترضر به الغري ّ حتى الكذب ٢٤ ١٥ ١٠٩

 حرام شهادة الزور  ٢٤ ١٥ ١١٠

 حرام )٤(اليمني الغموس ٢٤ ١٥ ١١١

 حرام الفتوى بغري ما أنزل اهللا تعاىل ٢٤ ١٥ ١١٢
 

 .الزنا واللواط والسحقمن ّالسعي بني اثنني جلمعهام عىل الوطئ املحرم :  القيادة)١(
 . هي أن يرى الفرد زوجته تفجر ويسكت عنها وال يمنعها منه:  الدياثة)٢(
ّ هذا املقام هو صريورة الرجل هبيئة املرأة وتزييه بزهياّاملقصود من التشبه يف) ٣( ّ . 
ًبأن اليمني الغموس هي احللف باهللا تعاىل كذبا يف مقام ) ّدام ظله(ّ ورد يف منهاج الصاحلني لسامحة السيد )٤( ّ

 ).٣٠ املسألة١٢: منهاج الصاحلني. (فصل الدعوى
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 حرام خلف الوعد ٢٤ ١٥ ١١٣
 ًعىل األحوط وجوبا

 حرام الوعد مع القصد والبناء عىل عدم الوفاء به  ٢٤ ١٥ ١١٤

 حرام الوعد مع القصد والبناء عىل عدم الوفاء به مع األهل ٢٤ ١٥ ١١٥
 ً وجوباعىل األحوط

 حرام أكل الربا ٢٤ ١٥ ١١٦

 حرام أخذ الربا آلكله ٢٤ ١٥ ١١٧

 حرام إعطاء الربا ٢٤ ١٥ ١١٨

 حرام إجراء املعاملة املشتملة عىل الربا ٢٤ ١٥ ١١٩

 حرام تسجيل معاملة الربا ٢٤ ١٥ ١٢٠

 حرام الشهادة عىل معاملة الربا ٢٤ ١٥ ١٢١

 حرام رشب اخلمر ٢٤ ١٦ ١٢٢

 حرام رشب أنواع املسكرات ٢٤ ١٦ ١٢٣

 حرام )البرية(ّرشب املائعات املحرمة كالفقاع  ٢٤ ١٦ ١٢٤

 حرام رشب العصري العنبي املغيل قبل ذهاب ثلثيه ٢٤ ١٦ ١٢٥

 حرام أكل حلم اخلنزير ٢٤ ١٦ ١٢٦

 حرام ّأكل حلم احليوانات املحرمة اللحم  ٢٤ ١٦ ١٢٧

 حرام  روحها عىل وجه غري رشعيأكل حلم احليوانات التي أزهق ٢٤ ١٦ ١٢٨

 حرام )١(االختيال والكرب ٢٤ ١٦ ١٢٩

 حرام )٢(قطيعة الرحم ٢٤ ١٦ ١٣٠
 

 

 .ّأرفع من اآلخرين من دون مزية تستوجبهأن يظهر اإلنسان نفسه أكرب و: الكرب واالختيال) ١(
ُترك اإلحسان إىل الرحم بأي وجه يف مقام ي: قطيعة الرحم) ٢(  . تعارف فيه ذلكّ
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 حرام )١(عقوق الوالدين ٢٤ ١٦ ١٣١

عـىل  ّخمالفة الوالـدين فـيام يوجـب تـأذهيام الناشـئ مـن شـفقتهام ٢٤ ١٦ ١٣٢

  الولد

 حرام

 حرام )٢(اإلرساف ٢٤ ١٦ ١٣٣

 حرام )٣(التبذير ٢٤ ١٦ ١٣٤

 حرام نحومها واملكيال و يف امليزان)٤(البخس ٢٤ ١٦ ١٣٥

 حرام  ّالترصف يف مال املسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه ٢٤ ١٦ ١٣٦

 حرام اإلرضار باملسلم ومن بحكمه يف نفسه ٢٤ ١٦ ١٣٧

 حرام من بحكمه يف ماله واإلرضار باملسلم ٢٤ ١٦ ١٣٨

 حرام من بحكمه يف عرضهو اإلرضار باملسلم ٢٤ ١٦ ١٣٩

 حرام فعل السحر ٢٤ ١٦ ١٤٠

 حرام تعليم السحر ٢٤ ١٦ ١٤١

 حرام ّتعلم السحر ٢٤ ١٦ ١٤٢

 حرام ّالتكسب بالسحر ٢٤ ١٦ ١٤٣

 حرام فعل الكهانة ٢٤ ١٦ ١٤٤

 حرام ّالتكسب بالكهانة ٢٤ ١٦ ١٤٥

 حرام الرجوع إىل الكاهن  ٢٤ ١٦ ١٤٦
 

ًاإلساءة إليهام بأي وجه يعد تنّكرا جلميلهام عىل الولد: عقوق الوالدين) ١( ّ ّ. 
 .رصف املال زيادة عىل ما ينبغي: اإلرساف) ٢(
 .ام ال ينبغيرصف املال في: التبذير) ٣(
ّ متام احلق فيام إذا كال أو وزن أو عد أو ذرع ونحو ذلكّهو أن ال يويف: البخس) ٤( ّ . 
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 حرام فيام يقولهتصديق الكاهن  ٢٤ ١٦ ١٤٧

 حرام الرشوة عىل القضاء ٢٤ ١٦ ١٤٨

 حرام ّإن كان القضاء باحلق وإعطاء الرشوة ٢٤ ١٦ ١٤٩

 حرام ّإن كان القضاء باحلق وأخذ الرشوة ٢٤ ١٦ ١٥٠

 جائز ّإعطاء الرشوة الستنقاذ احلق من الظامل  ٢٤ ١٦ ١٥١

 حرام أخذ الظامل للرشوة ٢٤ ١٦ ١٥٢

 حرام )١(الغناء ٢٤ ١٧ ١٥٣

 حرام قراءة القرآن واألدعية واألذكار باألحلان الغنائية  ٢٤ ١٧ ١٥٤

 حرام ّقراءة أي كالم غري هلوي باألحلان الغنائية ٢٤ ١٧ ١٥٥
 ًعىل األحوط وجوبا

ّاستعامل املالهي كالدق عىل الدفوف والطبـول والـنفخ يف  ٢٤ ١٧ ١٥٦

منه املوسيقى املزامري والرضب عىل األوتار عىل نحو ينبعث 

 املناسبة ملجالس اللهو واللعب

 حرام

ّالقامر عن طريق اللعب باآلالت املعـدة لـه كالـشطرنج  ٢٤ ١٧ ١٥٧

 والنرد والدوملة

 حرام

 حرام أخذ الرهن عىل القامر ٢٤ ١٧ ١٥٨

 حرام اللعب بالشطرنج من دون مراهنة ٢٤ ١٧ ١٥٩

 حرام اللعب بالنرد من دون مراهنة ٢٤ ١٧ ١٦٠

 حرام ّالقامر عن طريق اللعب باآلالت غري املعدة له  ٢٤ ١٧ ١٦١
 

 .الغناء يف الكالم اللهوي وفق استفسارنا من مكتب سامحته يف مدينة قم املقدسة: أي) ١(
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 حرام اللعب بغري الشطرنج والنرد من آالت القامر من دون مراهنة  ١٧ ١٦٢
 ًعىل األحوط وجوبا

 حرام العبادات والسمعة يف الطاعات والرياء ٢٤ ١٧ ١٦٣

 حرام قتل اإلنسان نفسه ٢٤ ١٧ ١٦٤

 حرام )١(ليغ بالنفسإيراد الرضر الب ٢٤ ١٧ ١٦٥

 حرام )٢(إذالل املؤمن نفسه ٢٤ ١٧ ١٦٦

َشهد عىل أمرُكتامن الشهادة ممن أ ٢٤ ١٧ ١٦٧  حرام طلب منه أداؤهاّ ثم ِ

ّكتامن الشهادة ممن شهد من غري إشهاد فيام لو ميز الشاهد  ٢٤ ١٧ ١٦٨ ّ
 املظلوم من الظامل

 حرام

  

 

 .ّإزالة بعض األعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل: من قبيل) ١(
 .ّلبس املكلف ما يظهره يف شنعة وقباحة عند الناس:  قبيلمن) ٢(



 

 

 

 الوضوء

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب )١(غسل الوجه يف الوضوء  ٢٢ ١٦٩

 واجب غسل الوجه يف الوضوء من األعىل إىل األسفل  ٢٢ ١٧٠
 ًعىل األحوط وجوبا

 إىل أطراف األصابع )٢(غسل اليدين يف الوضوء من املرفق  ٢٢ ١٧١

 بعد غسل الوجه

 واجب

 واجب ًغسل اليدين يف الوضوء من األعىل إىل األسفل عرفا  ٢٢ ١٧٢

 واجب بعد غسل اليدين )٣(ّ مقدم الرأس يف الوضوءمسح  ٢٢ ١٧٣

 جيب ال ّمسح مقدم الرأس يف الوضوء بمقدار ثالث أصابع مضمومة  ٢٢ ١٧٤
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 جيب  ال ّمسح مقدم الرأس يف الوضوء من األعىل إىل األسفل  ٢٢ ١٧٥
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 جيب  ال لوضوء بباطن الكفّمسح مقدم الرأس يف ا  ٢٢ ١٧٦
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 

ًحد الوجه يف الوضوء هو ما بني قصاص الـشعر والـذقن طـوال، ومـا دارت عليـه اإلهبـام والوسـطى ) ١( ّ
ّعرضا، فيجب غسل كل ما دخل يف هذا احلد ّ ً.  

 .جممع عظمي الذراع والعضد : املرفق) ٢(
 .ّويكفي مسامه ) ٣(
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 جيب  ال ّمسح مقدم الرأس يف الوضوء بنداوة الكف اليمنى  ٢٢ ١٧٧
 ًوإن كان األحوط استحبابا

مسح الرجلني يف الوضوء مابني أطراف األصابع إىل   ٢٢ ١٧٨

 بعد مسح الرأس )١(الكعب

 )٢(واجب

 صحيح ًضوء عرضاّمسمى مسح الرجلني يف الو  ٢٢ ١٧٩

 أوىل ّمسح الرجلني يف الوضوء بكل الكف   ٢٢ ١٨٠

ًزائدا مسح الرجلني  مقدار من أطراف األصابع يفمسح   ٢٢ ١٨١

 ّعىل احلد الواجب

 واجب

ّاملسح زائدا عىل احلد الواجب يف الوضوء إذا مل حيصل   ٢٣ ١٨٢ ً

 ّاليقني بتحقق املأمور به

 واجب

 واجب ّء بالبلة الباقية يف اليداملسح يف الوضو  ٢٣ ١٨٣

املسح هبا يف الوضوء عند جفاف  وّأخذ البلة من اللحية  ٢٣ ١٨٤

 اليد نتيجة حرارة البدن أو اهلواء أو غري ذلك

 واجب

ّأخذ البلة من اللحية الداخلة يف حد الوجه  ٢٣ ١٨٥ سح هبا يف امل وّ
 الوضوء عند جفاف اليد

 جيب  ال
 ًاوإن كان األحوط استحباب

ّأخذ البلة من اللحية املسرتسلة غري اخلارجة عن املعتاد   ٢٣ ١٨٦
 يف الوضوء عند جفاف اليد

 يصح

ّأخذ البلة من اللحية املسرتسلة اخلارجة عن املعتاد يف   ٢٣ ١٨٧

 الوضوء عند جفاف اليد 

 يصح ال

 

 .فصل بني الساق والقدم امل: الكعب) ١(
ّوال يكفي املسح من أطراف األصابع إىل قبة القدم عىل األحوط وجوبا، وقد بنى سـامحة الـسيد ) ٢( ) حفظـه اهللا(ًّ

 . من الطبعة األخرية٢٥١توضيح املسائل، املسألة : ًعىل االحتياط يف هذه املسألة حديثا، راجع
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ّ أخذ البلة من ئّإعادة الوضوء فيام لو مل يتيرس للمتوض  ٢٣ ١٨٨

 د جفاف اليد للمسح هبااللحية عن

 ةواجب

ّأخذ البلة يف الوضوء من الوجه للمسح هبا عند جفاف   ٢٣ ١٨٩

 اليد

 ال يصح 
 ًعىل األحوط وجوبا

 جائز  يف مسح الرجلني يف الوضوء)١(النكس ٢٦ ٢٣ ١٩٠

اليرسى باليرسى يف  ومسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ٢٦ ٢٣ ١٩١

 الوضوء

 جيب  ال
 ً استحبابا وإن كان األحوط

مسح الرجل اليمنى باليد اليرسى والرجل اليرسى باليد  ٢٦ ٢٣ ١٩٢

 اليمنى يف الوضوء

 جائز

 رشائط الوضوء

 واجب قصد القربة يف الوضوء  ٢٣ ١٩٣

 ةواجب ّاستدامة النية إىل آخر الوضوء   ٢٣ ١٩٤

ّإمتام املتويض للوضوء من املحل الذي يقصد فيه القطـع   ٢٣ ١٩٥
ّعودته إىل قصده األول قبل فوات ّ ثم د يف إمتامه لهّأو يرتد

 املواالة ومن دون طرو مفسد آخر

 جائز

 ةواجب تهّمراعاة طهارة ماء الوضوء يف صح  ٢٣ ١٩٦

ّمراعاة نظافة ماء الوضوء بمعنى عدم تغريه بالقـذارات   ٢٣ ١٩٧
 القيح  وأبوال الدواب والعرفية كامليتة الطاهرة

 ةواجب
 ً وجوباعىل األحوط

 

 .عاملسح من الكعب إىل أطراف األصاب: النكس) ١(
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 واجب ًيكون مغصوبا مراعاة إباحة ماء الوضوء بأن ال  ٢٣ ١٩٨

مل  وًعند انحصار املاء املباح بام كان مـشتبها بغـريهّالتيمم  ٢٧ ٢٤ ١٩٩

 يمكن التمييز وكانت الشبهة حمصورة

 واجب

عند انحصار املاء الطاهر باملشتبه بغـريه بالـشبهة ّالتيمم  ٢٧ ٢٤ ٢٠٠

 ّ التخلص منهام باإلراقة أو نحوهاذلك بعد واملحصورة

 جائز

ًالوضوء فيام إذا توضأ املكلف بامء مغصوب نسيانا أو جهال  ٢٨ ٢٤ ٢٠١ ً ٍ ّ ّ

 ّثم انكشف له احلال بعد الفراغ ومل يكن هو الغاصب

 صحيح

ًالوضوء فيام إذا توضأ املكلف بامء مغـصوب نـسيانا ٢٨ ٢٤ ٢٠٢ ّ ّ ثـم ّ
 و الغاصبكان ه وانتبه إىل ذلك بعد الفراغ

 باطل 
 ًعىل األحوط وجوبا

ولو كان ذلك من جهة اجلهل أو ّاملتنجس الوضوء باملاء  ٢٩ ٢٤ ٢٠٣

 الغفلة أو النسيان

 باطل

 حرام الوضوء يف املكان املغصوب أو من اإلناء املغصوب ٣٠ ٢٤ ٢٠٤

 صحيح الوضوء يف املكان املغصوب أو من اإلناء املغصوب ٣٠ ٢٤ ٢٠٥

 واجب عند انحصار املكان يف املغصوبّيمم الت ٣٠ ٢٤ ٢٠٦

 واجب التيمم عند انحصار اإلناء يف املغصوب ٣٠ ٢٤ ٢٠٧

 حرام  الفضة  والوضوء بأواين الذهب ٣٠ ٢٤ ٢٠٨
 ًعىل األحوط وجوبا

 صحيح الفضة والوضوء بأواين الذهب ٣٠ ٢٤ ٢٠٩

 حرام الفضة لألكل واستعامل أواين الذهب ٣٠ ٢٤ ٢١٠

 حرام الفضة للرشب واستعامل أواين الذهب ٣٠ ٢٤ ٢١١
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ًالوضوء باملاء املضاف عمدا أو سهوا ٣٠ ٢٥ ٢١٢  باطل ً

 باطل الوضوء باملشتبه باملاء املضاف إذا كانت الشبهة حمصورة  ٣١ ٢٥ ٢١٣

 جائز  الوضوء باملاء املطلق املشتبه باملاء املضاف  ٣١ ٢٥ ٢١٤
 عىل التعاقب

اء املطلق املشتبه باملاء املضاف عـىل التعاقـب الوضوء بامل ٣١ ٢٥ ٢١٥

 مع عدم وجود ماء مطلق آخر

 واجب

 ةواجب مراعاة طهارة أعضاء الوضوء حني غسلها أو مسحها  ٢٥ ٢١٦

 عترب تال طهارة مجيع أعضاء الوضوء عند الرشوع فيه  ٢٥ ٢١٧

تطهري أعضاء الوضوء النجسة بامء الوضوء املعتصم حني   ٢٥ ٢١٨

 الوضوء

 صحيح

 باطل ّوضوء املريض الذي يرضه استعامل املاء  ٢٥ ٢١٩

 ةواجب  بني األعضاء يف الوضوء )١(رعاية الرتتيب  ٢٥ ٢٢٠

تقديم الرجـل اليمنـى (رعاية الرتتيب يف مسح الرجلني   ٢٥ ٢٢١

 )عىل الرجل اليرسى

 ب  جتال
ًوإن كان األحوط استحبابا 

 رعايته
 جائز  )ّاليمنى ثم اليرسى( دون رعاية الرتتيب ًمسح الرجلني معا من  ٢٥ ٢٢٢

 جيوز  ال تقديم مسح الرجل اليرسى عىل اليمنى   ٢٥ ٢٢٣
 ًعىل األحوط وجوبا

 ةواجب  يف الوضوء )٢(املواالة   ٢٥ ٢٢٤
 

ً بأن يغسل الوجه أوال:الرتتيبرعاية ) ١(  .ّ ثم الرجلني،ّ ثم يمسح الرأس،ّ ثم اليرسى،ّ ثم اليد اليمنى،ّ
 . ريف يف الغسل واملسحُالتتابع الع: املواالة) ٢(
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أن يكون الرشوع يف غسل العضو الالحق أو مسحه قبل   ٢٥ ٢٢٥

 يف احلــاالت  وذلــكأن جتــف األعــضاء الــسابقة عليــه

  والنسيان طرو احلاجة وكنفاد املاء ارئةالط

 يكفي
 يف املواالة الواجبة

ّ حتـى الوضوء مع تأخري غسل العضو الالحق أو مسحه  ٢٥ ٢٢٦

 جتف مجيع األعضاء السابقة 

 باطل

ّالوضوء مع جفاف األعضاء السابقة مـن جهـة احلـر أو   ٢٥ ٢٢٧
 ّالريح أو التجفيف مع حتقق املواالة العرفية

 صحيح

 ةواجب  يف الوضوء)١(املبارشة  ٢٥ ٢٢٨

ّاســـتعانة املكلـــف بـــالغري يف أداء الوضـــوء يف حالـــة   ٢٦ ٢٢٩

االضطرار بأن يشاركه فيام ال يقدر عىل االستقالل به مع 

ّتويل املكلف النية بنفسه ّ ّ 

 ةجائز

ّتويل النية من قبل كل مـن املتـويض  ٢٦ ٢٣٠ ّ ّمـن يوضـئه عنـد  وّ ُ َ
ّغري فـيام لـو مل يـتمّكن املكلـف مـن ّاستعانة املكلف بـال

 املبارشة يف الوضوء

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 عند استعانته بـالغري فـيام لـو مل املسح بيد نفس املتويض  ٢٦ ٢٣١

 يتمّكن من املبارشة يف الوضوء

 واجب 

ّبناء املكلف عىل الوضـوء إذا تـيقن الوضـوء ٣٢ ٢٦ ٢٣٢ يف ّ وشـك ّ

 احلدث

 صحيح

ّاء املكلف عىل احلدث إذا تيقن احلدث وشك يف الوضوءبن ٣٢ ٢٦ ٢٣٣ ّ  صحيح ّ
 

 .ّتعني أن يبارش املكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك: املبارشة) ١(
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 ّيف املتقـدمّ وشـك احلـدث وّالوضوء ملن تيقن الوضـوء ٣٢ ٢٦ ٢٣٤
 ّاملتأخر منهامو

 واجب

 صحيحة يف الوضوء بعد الفراغ من الصالةّ شك صالة من ٣٣ ٢٦ ٢٣٥

ّ ثم شك ّصىلّ ثم غفلّ ثم صالة من أحدث ٣٣ ٢٦ ٢٣٦  بعد الـصالةّ
 ّيف التويض حال الغفلة

 صحيحة

 باطلة يف الوضوء أثناء الصالةّشك صالة من  ٣٣ ٢٦ ٢٣٧

ًإعادة الصالة فيام لو علـم املكلـف إمجـاال بعـد الـصالة  ٣٤ ٢٦ ٢٣٨ ّ

 بطالن الصالة لنقصان ركن فيها أو بطالن وضوئه

 واجبة

ًإعادة الوضوء فيام لو علم املكلـف إمجـاال بعـد الـصالة ٣٤ ٢٦ ٢٣٩ ّ 

 بطالن الصالة لنقصان ركن فيها أو بطالن وضوئه

 ب جتال

 نواقض الوضوء

 ناقض البول بعد الوضوء  ٢٦ ٢٤٠

 ناقض خروج البلل املشتبه بالبول قبل االسترباء بعد الوضوء  ٢٦ ٢٤١

 ناقض خروج الغائط من املوضع األصيل بعد الوضوء   ٢٦ ٢٤٢

 مـع انـسداد خروج الغـائط مـن غـري املوضـع األصـيل  ٢٦ ٢٤٣
 املوضع األصيل بعد الوضوء

 ناقض

خروج الغائط من غري املوضع األصيل مع عـدم انـسداد   ٢٦ ٢٤٤
ّاملوضع األصيل وعدم كون هذا اخلروج معتادا للمكلف  ً

 وكان اخلروج باآللة ال بدفع طبيعي بعد الوضوء

 ال ينقض
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خروج الغائط من غري املوضع األصيل مع عـدم انـسداد   ٢٦ ٢٤٥

ّروج معتادا للمكلف املوضع األصيل فيام لو كان هذا اخل ً

 بعد الوضوء

 ناقض

خروج الغائط من غري املوضع األصيل مع عـدم انـسداد   ٢٦ ٢٤٦

 املوضع األصيل بدفع طبيعي ال باآللة بعد الوضوء

 ناقض

خروج الدم أو الصديد اخلارج من أحد املخرجني مـا مل   ٢٧ ٢٤٧

 د الوضوء يكن معه بول أو غائط بع

 ال ينقض

 ال ينقض  بعد الوضوء)١(خروج املذي  ٢٧ ٢٤٨

 ال ينقض  بعد الوضوء)٢(خروج الودي  ٢٧ ٢٤٩

 ال ينقض  بعد الوضوء)٣(خروج الوذي  ٢٧ ٢٥٠

 أحـد اخروج الريح من خمرج الغـائط إذا صـدق عليهـ  ٢٧ ٢٥١

 االسمني املعروفني بعد الوضوء

 ناقض

 ناقض  السمع بعد الوضوء النوم الغالب عىل  ٢٧ ٢٥٢

 ناقض ّكل ما يزيل العقل من جنون أو إغامء أو سكر بعد الوضوء  ٢٧ ٢٥٣

 ناقضة القليلة بعد الوضوء واالستحاضة املتوسطة  ٢٧ ٢٥٤

 ناقضة اجلنابة بعد الوضوء  ٢٧ ٢٥٥

 واجب ّالوضوء للصلوات الواجبة ما عدا صالة امليت  ٢٧ ٢٥٦
 

 .ّبة الرجل املرأة ونحو ذلك مما يثري الشهوة الرطوبة اخلارجة عند مالع: املذي) ١(
 .الرطوبة اخلارجة بعد البول : الودي) ٢(
 .الرطوبة اخلارجة بعد املني : الوذي) ٣(
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 باطلة تحبة من دون الوضوءالصلوات املس  ٢٧ ٢٥٧

 واجب الوضوء لألجزاء املنسية من الصالة الواجبة  ٢٧ ٢٥٨

 واجب الوضوء لصالة االحتياط  ٢٧ ٢٥٩

 جيب ال الوضوء لسجديت السهو   ٢٧ ٢٦٠
 ًوإن كان األحوط استحبابا

ًإن كان جزءا حلجة أو عمرة  والوضوء للطواف الواجب  ٢٧ ٢٦١

 مندوبة

 واجب

 حرام مس كتابة القرآن بالبدن من دون وضوء  ٣٥ ٢٧ ٢٦٢

ّالصفات املختصة باهللا تعاىل من دون  ومس اسم اجلاللة ٣٥ ٢٧ ٢٦٣
 وضوء

 حرام
 ًعىل األحوط وجوبا

مـن دون  ّوالصديقة الطاهرة مس أسامء األنبياء واألئمة ٣٥ ٢٧ ٢٦٤

 وضوء

 جيوز 
ًوإن كان األحوط استحبابا 

 تركه

  



 

 

 

 ّالتخيلأحكام 

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ّسرت املكلف لعورته عن الناظر املحرتم ـ الشخص املميز ـ ما  ٣٦ ٢٨ ٢٦٥ ّ

 ّعدا الناظر الذي له حق االستمتاع منه مثل الزوج والزوجة

 واجب

 حرام  ّاستدبارها حال البول أو التغوط  واستقبال القبلة ٣٧ ٢٨ ٢٦٦
 ًعىل األحوط وجوبا

 مستحب )١(البول للرجلاالسترباء بعد  ٣٨ ٢٨ ٢٦٧

 ال جيب ط ـ يف نفسهالغائ وتطهري خمرج البول: االستنجاء ـ أي ٣٩ ٢٨ ٢٦٨

الغائط ـ ملا يعترب  وتطهري خمرج البول: االستنجاء ـ أي ٣٩ ٢٨ ٢٦٩

 فيه من طهارة البدن

 واجب

 جيزي ال استنجاء خمرج البول بغري املاء ٣٩ ٢٨ ٢٧٠

 جيب ال ّملاء القليل مرتنيَغسل خمرج البول با ٣٩ ٢٨ ٢٧١
 ًوإن كان األحوط استحبابا

ّغسل خمرج البول باملاء القليل ثالث مرات  ٣٩ ٢٨ ٢٧٢  مستحب َ

ّغسل موضع الغائط باملاء إذا تعدى الغائط املخرج  ٣٩ ٢٨ ٢٧٣  واجب َ
 

ّويكفي يف االسترباء املسح باإلصبع من خمرج الغائط إىل أصل القضيب ثالث مرات، ومـسح القـضيب ) ١(
ّحلشفة ثالث مرات، وعرص احلشفة ثالث مراتبإصبعني أحدمها من فوقه واآلخر من حتته إىل ا ّ. 
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 موضع الغائط باملاء أو بحجر أو خرقة أو قرطاس تطهري ٣٩ ٢٨ ٢٧٤

ّم القالعة للنجاسة إذا مل يتعد أو نحو ذلك من األجسا

 الغائط املخرج وكانت طاهرة

 صحيح

 جيزي ال ّتطهري موضع الغائط باألجسام املتنجسة ٣٩ ٢٩ ٢٧٥

ٍبقطع تطهري موضع الغائط ٣٩ ٢٩ ٢٧٦ َ  الزم تزول هبا النجاسةّ حتى ِ

موضع الغائط بقطع ثالث إذا زالت النجاسة  تطهري ٣٩ ٢٩ ٢٧٧

 ًبقطعة واحدة مثال

 جيب  ال
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 حرام االستنجاء بام هو حمرتم يف الرشيعة اإلسالمية ٣٩ ٢٩ ٢٧٨



 

 

  الغسل

 غسل اجلنابة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب غسل اجلنابة بعد خروج املني يف الرجل من جمرى البول  ٣٠ ٢٧٩

 غسل اجلنابة بعد خروج املني يف الرجل من غري املوضع  ٣٠ ٢٨٠
 ًاملعتاد إذا كان اخلروج طبيعيا

 واجب

اجلمع بني غسل اجلنابة والوضوء إذا خرج املني من   ٣٠ ٢٨١
ّاملوضع غري املعتاد ومل يكن اخلروج طبيعيا، وكان املكلف  ً

 ًحمدثا باألصغر

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

غسل اجلنابة عند خروج الرطوبة املشتبهة باملني اخلارجة   ٣٠ ٢٨٢
 قبل االسترباء بالبول ووج املنيبعد خر

 واجب

ًغسل اجلنابة عند خروج الرطوبة املشكوك كوهنا منيا   ٣٠ ٢٨٣ ّ
 )١(وهي جامعة للصفات الثالث

 واجب

غسل اجلنابة للمرأة نتيجة خروج السائل منها بشهوة بصورة   ٣٠ ٢٨٤
ّ إذا بلغت شدة التهي)٢(يصدق عليه اإلنزال  ج اجلنيسّ

 واجب

ل اجلنابة للمرأة نتيجة خروج السائل منها بشهوة بصورة غس  ٣٠ ٢٨٥
ّيصدق عليها اإلنزال إذا مل تبلغ شدة التهي  )٣(ج اجلنيسّ

 واجب
 ً وجوبااألحوطعىل 

 

 .الشهوة، الدفق، الفتور: الصفات الثالث) ١(
ّوهو ما ال حيصل عادة إال مع شدة التهيج اجلنيس) ٢( ّ ّ. 
ًما ذكر من التفصيل ال يوجد يف املسائل املنتخبة ومنهاج الصاحلني، وقد أدرج حديثا يف الطبعة األخـرية ) ٣( ُُ

 .٣٤٥املسألة رقم  ـ الرسالة باللغة الفارسية ـ ، من توضيح املسائل
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َّغسل اجلنابة للمرأة إذا بل فرجها بالبلل املوضعي عن   ٣١ ٢٨٦

 طريق اإلثارة اجلنسية اخلفيفة

 جيب ال

لو  وبرهاُبل املرأة أو يف دُامع يف قغسل اجلنابة للرجل باجل  ٣١ ٢٨٧

ِمل يمن ُ 

 واجب

ُغسل اجلنابة للمرأة باجلامع يف قبلها أو د  ٣١ ٢٨٨  واجب برهاُ

 الوضوء للرجل إذا وطأ غري املرأة واجلمع بني الغسل  ٣١ ٢٨٩

 ًكان حمدثا باألصغرو

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 إذا وطأ غري املرأةاالكتفاء بالغسل دون الوضوء للرجل   ٣١ ٢٩٠

 ًمل يكن حمدثا باألصغرو

 صحيح

 واجب )ّماعدا صالة امليت(الطهارة من اجلنابة ألداء الصالة الواجبة  ٤٠ ٣١ ٢٩١

 واجب الطهارة من اجلنابة ألداء األجزاء املنسية من الصالة ٤٠ ٣١ ٢٩٢

 واجب الطهارة من اجلنابة ألداء صالة االحتياط ٤٠ ٣١ ٢٩٣

 جيب  ال الطهارة من اجلنابة ألداء سجديت السهو  ٤٠ ٣١ ٢٩٤
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 واجب الطهارة من اجلنابة ملن أراد الطواف الواجب ٤٠ ٣١ ٢٩٥

 )١(واجب الطهارة من اجلنابة ملن أراد الصوم  ٤٠ ٣١ ٢٩٦

صفاته  وكذا سائر أسامء اهللا و املجنب للفظ اجلاللةّمس ٤١ ٣١ ٢٩٧

 هّاملختصة ب

 حرام
 ًعىل األحوط وجوبا

 جيوز ^ اجلنب ألسامء املعصومنيّمس ٤١ ٣١ ٢٩٨
ًوإن كان األحوط استحبابا 

 تركه
 

  .عىل تفصيل يأيت يف كتاب الصوم) ١(
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 حرام  اجلنب لكتابة القرآن الكريم ّمس ٤١ ٣١ ٢٩٩

 حرام دخول اجلنب يف املساجد وإن كان ألخذ يشء منها ٤١ ٣١ ٣٠٠

روجه من اجتياز اجلنب املساجد بالدخول من باب وخ ٤١ ٣١ ٣٠١

 باب آخر

 جائز

 حرام مكث اجلنب يف املساجد ٤١ ٣١ ٣٠٢

ًوضع اجلنب شيئا يف املساجد وإن كان ذلك يف حال  ٤١ ٣١ ٣٠٣

 االجتياز

 حرام 
 ًعىل األحوط وجوبا

 حرام ًوضع اجلنب شيئا يف املساجد وإن كان ذلك من اخلارج ٤١ ٣١ ٣٠٤
 ًعىل األحوط وجوبا

املسجد احلرام وإن كان عىل نحو دخول اجلنب يف  ٤١ ٣٢ ٣٠٥

 االجتياز

 حرام

وإن كان عىل نحو ’ دخول اجلنب يف مسجد النبي ٤١ ٣٢ ٣٠٦

 االجتياز

 حرام

 حرام )١( األربعةقراءة اجلنب إحدى العزائم ٤١ ٣٢ ٣٠٧

 حيرم  ال ًقراءة اجلنب شيئا من السور التي فيها العزائم ٤١ ٣٢ ٣٠٨
ًوإن كان األحوط استحبابا 

 هترك
 حرام  ^ّدخول اجلنب يف املشاهد املرشفة للمعصومني ٤٢ ٣٢ ٣٠٩

 ًعىل األحوط وجوبا
 

ّحم السجدة، فـصلت، الـنجم، : قراءهتا، وهي يف سورلهي اآليات التي جيب السجود :  األربعةالعزائم) ١(
 .العلق
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 حيرم ال ^ّدخول اجلنب يف الصحن والرواق املطهر للمعصومني ٤٢ ٣٢ ٣١٠
ًوإن كان األحوط استحبابا 

 تركه

 كيفية الغسل

الغسل االرمتايس عىل نحو دفعي بتغطيـة املـاء ملجمـوع   ٣٢ ٣١١

  جلميع أجزائهسرته والبدن

 صحيح

الغسل االرمتايس عىل نحو تدرجيي بغمس البدن يف املاء   ٣٢ ٣١٢

ّتدرجيا مع التحفظ فيه عىل الوحدة العرفية ً 

 صحيح

ــسل   ٣٢ ٣١٣ ــن البــدن ـ يف الغ ّمراعــاة أن يكــون كــل جــزء م

 االرمتايس التدرجيي ـ خارج املاء قبل رمسه بقصد الغسل

 معترب

ّبدن ال كله من املاء ـ يف الغسل االرمتايس خروج بعض ال  ٣٢ ٣١٤

 رمسه بقصد الغسلّ ثم الدفعي ـ
 جيزي

مراعاة الرتتيب يف كيفيـة الغـسل الرتتيبـي بـأن يغـسل   ٣٣ ٣١٥
ًاملكلف أوال متام الرأس  ة البدنّبقيّ ثم الرقبة وّّ

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 لرتتيبـيعدم مراعاة الرتتيب بـني الطـرفني يف الغـسل ا  ٣٣ ٣١٦
ُالقيام بغسل الطرفني معا أو بأية كيفية أخرىو ّ ً 

 جائز

ًغسل متام النصف األيمن أوال  ٣٣ ٣١٧ متام النصف األيرس يف ّ ثم ّ
 الغسل الرتتيبي

 جيب  ال
 ًوإن كان األحوط استحبابا

إدخال يشء من يكون ّغسل كل عضو يف الغسل الرتتيبي عند   ٣٣ ٣١٨
ّاآلخر مما يتصل به إذا   ّمل حيصل العلم بإتيان الواجب إال بذلكّ

 ًاواجب
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 كأن يكـون مجيـع ،حتريك البدن حتت املاء بقصد الغسل ٤٣ ٣٣ ٣١٩
 فيقصد الغسل الرتتيبي بتحريك ،ّبدن املكلف حتت املاء

ًالرأس والرقبة أوال وكذلك حتريك بعـض ، اجلانبنيّ ثم ّ
 األعضاء وهو يف املاء بقصد غسله

 يكفي ال
 ًوجوباعىل األحوط 

 يكفي ال بقصد الغسل ـ يف الغسل الرتتيبي ـ إخراج البدن من املاء ٤٣ ٣٣ ٣٢٠
 ًعىل األحوط وجوبا

إخراج بعض األعضاء من املـاء ـ يف الغـسل الرتتيبـي ـ  ٤٣ ٣٣ ٣٢١

 بقصد غسله

 يكفي ال
 ًعىل األحوط وجوبا

 رشائط الغسل

يف الغسل ّاعتبار كل ما اعترب يف الوضوء من الرشائط   ٣٣ ٣٢٢

 سوى املواالة وأن يكون الغسل من األعىل إىل األسفل

 واجب

 جيب ال غسل األعضاء يف الغسل من األعىل إىل األسفل  ٣٣ ٣٢٣

 ال جتب مراعاة املواالة يف الغسل  ٣٣ ٣٢٤

 جيزي غسل اجلنابة عن الوضوء  ٤٤ ٣٣ ٣٢٥

ــوء  ٤٤ ٣٣ ٣٢٦ ــن الوض ــة ع ــسال الواجب ــع األغ ــسل (مجي ــدا غ ع

 )تحاضة املتوسطةاالس

 جتزي

 جتزي مجيع األغسال الثابت استحباهبا عن الوضوء ٤٤ ٣٤ ٣٢٧

 جيزي ال غسل االستحاضة املتوسطة عن الوضوء ٤٤ ٣٤ ٣٢٨

 واجب ّضم الوضوء إىل غسل االستحاضة املتوسطة ٤٤ ٣٤ ٣٢٩
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 جيب ال  غري اجلنابة)١(ّضم الوضوء إىل األغسال ٤٤ ٣٤ ٣٣٠
 ًتحباباوإن كان األحوط اس

ّضم الوضوء قبـل األغـسال أو بعـدها أو يف أثنائهـا إذا  ٤٤ ٣٤ ٣٣١
 ًكانت ترتيبيا

 جائز

ّالقيام بغسل واحد إذا كان عىل املكلف أغـسال متعـددة  ٤٥ ٣٤ ٣٣٢ ّ

اجلمعة واحليض وغري ذلك وجعل هـذا  وكغسل اجلنابة
 الغسل بقصد اجلميع 

 جيزي

ّعىل ذمة املكلف أغسال  وًداغسل اجلنابة عند قصده منفر ٤٥ ٣٤ ٣٣٣ ّ
 ُأخرى

 جيزي

  األغسال الواجبة أو الثابت استحباهبا ـًغسال ـ سواءإذا نوى  ٤٥ ٣٤ ٣٣٤

ّغري غسل اجلنابة ويف ذمة املكلف أغسال متعددة ّ ّ  

 جيزي

ٍإجزاء أي غسل عن غسل اجلمعة من دون قصد اجلمعة   ٤٥ ٣٣٥ ّ
 ًولو إمجاال

 فيه إشكال

ّ غسل اجلنابة عندما حيدث املكلف باألصغر أثناء تكميل ٤٦ ٣٤ ٣٣٦

 الغسل
 جائز

الوضوء إىل غسل اجلنابة الـذي أحـدث يف ّاملكلف ّضم  ٤٦ ٣٤ ٣٣٧
 أثنائه باألصغر 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

الوضـوء إىل غـسل اجلنابـة عنـدما حيـدث ّاملكلف ّضم  ٤٦ ٣٤ ٣٣٨
بـي إىل يعدل من الغـسل الرتتيّ ثم باألصغر أثناء الغسل

 الغسل االرمتايس وبالعكس

 ال جيب

 

ًيبيا، نعم يف غسل االستحاضـة سواء كان الوضوء قبل األغسال أو بعدها وكذا يف أثنائها إذا جيء هبا ترت) ١(
 .ؤتى به قبله فقطُالكثرية ي
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 واجب البناء عىل عدم غسل اجلنابة عند الشك يف إتيانه ٤٧ ٣٤ ٣٣٩

إعادة الصالة عند الشك يف إتيان غسل اجلنابة بعد الفراغ  ٤٧ ٣٤ ٣٤٠

 من الصالة إذا مل يكن الشك يف الوقت

 ال جيب

ل اجلنابة بعد ّاملكلف يف إتيان غسّشك إعادة الصالة إذا   ٣٥ ٣٤١

ّالفراغ من الصالة وكانت صالته موقتة وحدث الـشك 

 صدر منه احلدث األصغر بعد الصالة ويف الوقت

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا



 

 

 

 )١(ّتجتهيز املي

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب )٢(من بحكمه حال احتضاره إىل القبلة وتوجيه املؤمن ٩٠ ٥٥ ٣٤٢
 ًعىل األحوط وجوبا

 جيب ال استقبال املحترض بنفسه إىل القبلة حال احتضاره مع اإلمكان ٩٠ ٥٥ ٣٤٣
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 علم الغري  إذاإذن الويل لغريه يف توجيه املحترض إىل القبلة ٩٠ ٥٥ ٣٤٤

 ًبرضا املحترض بذلك مامل يكن املحترض قارصا

 يعترب ال

إذا كان  ىل القبلةإذن الويل لغريه يف توجيه املحترض إ ٩٠ ٥٥ ٣٤٥

 ًاملحترض قارصا

 معترب
 ًعىل األحوط وجوبا

 مستحب ّتاإلرساع يف جتهيز املي ٩٠ ٥٥ ٣٤٦

ّتأخري جتهيز امليت عند االشتباه يف أمر موته حتى يتبني موته ٩٠ ٥٥ ٣٤٧ ّ  واجب ّ

 واجب ّعىل وليهّ امليت تغسيل ٩١ ٥٥ ٣٤٨

 جائز ذن الويلبإّ امليت قيام غري الويل بتجهيز ٩١ ٥٥ ٣٤٩

ّعىل سائر املكلفني عند فقدان ويل امليتّ امليت جتهيز ٩١ ٥٥ ٣٥٠  واجب كفاية ّ

ّجتهيز امليت عىل سائر املكلفني عند امتناع ويل امليت من ذلك ٩١ ٥٥ ٣٥١  واجب كفاية ّّ
 

ّألن املقـر، ة بـاحليض والنفـاس واالستحاضـةطـ مل نذكر يف هذا املقام بيان األحكام املرتب)١( ر طباعـة هـذا ّ
 . إن شاء اهللاّاملبحث يف كتاب مستقل يتضمن أحكام املرأة وفق طريقة اجلداول الفقهية

 .جتاههااّ عىل ظهره ومتد رجاله نحو القبلة بحيث لو جلس كان وجهه وهو أن يوضع املحترض) ٢(



  ٤٥...............................................................................................................................تجهيز الميت  
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

 جيب ال ّأخذ اإلذن من الويل لتجهيز امليت عند امتناع الويل من ذلك ٩١ ٥٥ ٣٥٢

 واجب ّتغسيل امليت املسلم ومن بحكمه كأطفال املسلمني وجمانينهم ٩١ ٥٥ ٣٥٣

ًالغسل قبل القتل بالنسبة إىل من حكمه القتل رمجا أو  ٩١ ٥٥ ٣٥٤ ُ

 ًقصاصا بأمر اإلمام أو نائبه

 واجب عىل نفسه

 جيب ال أو نائبه اخلاص× ُتغسيل من قتل يف اجلهاد مع اإلمام ٩١ ٥٥ ٣٥٥

ُقتل يف الدفاع عن اإلسالم إذا مل يدركه تغسيل من  ٩١ ٥٥ ٣٥٦

  حياةّبقيةاملسلمون وفيه 

 جيب ال

ُتغسيل من قتل يف الدفاع عن اإلسالم إذا أدركه  ٩١ ٥٦ ٣٥٧

  حياةّ وبقيةبه رمق واملسلمون

 واجب

ّسائر ما يتعلق به من ّ امليت وقيام املوىص له بتغسيل ٩٢ ٥٦ ٣٥٨

 بل الوصية الدفن إذا ق والصالة عليه والتكفني

 واجب

إذا مل  )ًمبارشة أو تسبيبا(بتغسيل زوجته قيام الزوج  ٩٢ ٥٦ ٣٥٩
 ًتوص أحدا بذلك

 واجب

) يف غري الزوجة(ّ امليت بأحكامّ امليت قيام األوىل بمرياث ٩٢ ٥٦ ٣٦٠
 مع عدم الوصية

 واجب

ّوغريه من األحكام يف كل ّ امليت تقديم الذكور يف تغسيل ٩٢ ٥٦ ٣٦١

 طبقات األرث عىل اإلناث طبقة من 
 واجب

 من اآلخر »ّابن امليت« و»ّوالد امليت«ٌكل من استئذان  ٩٢ ٥٦ ٣٦٢
 ّليقوم بتغسيل امليت

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 من اآلخر »ّأخ امليت« و»ّامليتّجد «ٌكل من استئذان  ٩٢ ٥٦ ٣٦٣
 ّليقوم بتغسيل امليت

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا
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األخ من أحد « و»األخ من األبوين«ٌن كل من استئذا ٩٢ ٥٦ ٣٦٤

 ّ من اآلخر ليقوم بتغسيل امليت»األبوين

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 من »األخ من األم« و»األخ من األب«ّاستئذان كل من  ٩٢ ٥٦ ٣٦٥

 ّاآلخر ليقوم بتغسيل امليت

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ّعم امليت«ٌاستئذان كل من  ٩٢ ٥٦ ٣٦٦  من اآلخر »ّامليتخال « و»ّ

 ّليقوم بتغسيل امليت

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 مل يكن إذاّ امليت االستئذان من احلاكم الرشعي يف جتهيز ٩٢ ٥٦ ٣٦٧

 وارث غري اإلمامّميت لل

 جيب  ال

 ًوإن كان األحوط استحبابا
مل إذا ّ امليت االستئذان من بعض عدول املؤمنني يف جتهيز ٩٢ ٥٦ ٣٦٨

 وارث ومل يتيرس استئذان احلاكم الرشعي ّميتيكن لل

 جيب ال

 ًوإن كان األحوط استحبابا
 واجب ّإذا متت له أربعة أشهر تكفينه وحتنيطه وتغسيل السقط ٩٣ ٥٦ ٣٦٩

 تكفينه إذا مل تتم له أربعة أشهر وحتنيطه وتغسيل السقط ٩٣ ٥٦ ٣٧٠

 كان مستوي اخللقةو

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

  جتب ال الة عىل السقطالص ٩٣ ٥٦ ٣٧١
 وال تستحب

مل  ودفنه إذا مل تتم له أربعة أشهر وّلف السقط يف خرقة ٩٣ ٥٦ ٣٧٢

 يكن مستوي اخللقة

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 حرام تغسيلهعند ّ امليت النظر إىل عورة ٩٤ ٥٦ ٣٧٣

 حرام تغسيلهعند ّ امليت  عورةّمس ٩٤ ٥٦ ٣٧٤

ّر الغسال إىل عورةعند نظّ امليت غسل ٩٤ ٥٦ ٣٧٥  ال يبطل ّ امليتَ
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ّعند مس الغسال عورة امليتّ امليت غسل ٩٤ ٥٦ ٣٧٦ ّّ  يبطل ال َ

 معتربة ّيف غسل امليتّ امليت إزالة عني النجاسة عن بدن ٩٥ ٥٦ ٣٧٧

 تعترب ال ُإزالة عني النجاسة عن مجيع البدن قبل الرشوع يف الغسل ٩٥ ٥٦ ٣٧٨

ّعن كل عضو يف امليت قبل الرشوع يف غسلهإزالة النجاسة  ٩٥ ٥٦ ٣٧٩  كاف ّ

 مستحب ُمستقبل القبلة حال الغسل كاملحترضّ امليت وضع ٩٥ ٥٧ ٣٨٠

 ّرشائط املغسل

ّاالتصاف بالعقل ملن يبارش غسل امليت  ٥٧ ٣٨١  واجب ّ

ّاالتصاف باإلسالم ملن يبارش غسل امليت  ٥٧ ٣٨٢  واجب ّ

 واجب ّبارش غسل امليتّاالتصاف باإليامن ملن ي  ٥٧ ٣٨٣
 ًعىل األحوط وجوبا

ّتغسيل الصبي غري املميز للميت  ٥٧ ٣٨٤  باطل ّ

ّتغسيل الصبي املميز للميت إذا أتى به عىل الوجه الصحيح  ٥٧ ٣٨٥  صحيح ّ

ِّاملامثلة بني امليت واملغسل يف الذكورية واألنوثة   ٥٧ ٣٨٦ ُ  واجب )بصورة عامة(ّ

 جائز تةّجته امليتغسيل الزوج لزو  ٥٧ ٣٨٧

 جائز ّتغسيل الزوجة لزوجها امليت  ٥٧ ٣٨٨

 جائز ّاألنثى للطفل غري املميز وتغسيل الذكر  ٥٧ ٣٨٩

َتغسيل املحرم  ٥٧ ٣٩٠  جائز  ملحرمه غري املامثل مع عدم وجود املامثل)١(َ
 

َاملحرم) ١( ًكل من حيرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون املحرم بغريها كالزنـا واللـواط : َ ّ ّ
 .واللعان
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َتغسيل املحرم ملحرمه غري املامثل مع وجود املامثل  ٥٧ ٣٩١  غري صحيح َ
 ًحوط وجوباعىل األ

ري إذا ـغري اإلثنـي عـشّ امليت قيام املؤمن بإعادة تغسيل ٩٦ ٥٧ ٣٩٢

ّغسله من يوافقه يف املذهب ومل يكن املؤمن ولي  هّ

 غري واجب

ّرشي بتغـسيل امليـت غـري االثنـي ـإعادة الويل اإلثني ع ٩٦ ٥٧ ٣٩٣
 ّعرشي إذا غسله من يوافقه يف املذهب 

 واجب

بتغسيل غري اإلثني عرشي عىل الطريقة اإلثنـي قيام املؤمن  ٩٦ ٥٧ ٣٩٤

 ّعرشية يف غري موارد التقية

 واجب

رشي بتغسيل املؤمن إذا ـقيام املسلم املامثل غري اإلثني ع ٩٧ ٥٨ ٣٩٥

  ّ عرشي مماثل أو حمرم له ليغسلهامل يوجد مسلم إثن

 جائز

قيام الكافر الكتايب بتغـسيل املـؤمن إن مل يوجـد مـسلم  ٩٧ ٥٨ ٣٩٦

ًبعد أن يغتسل هو أوال(ّاثل أو حمرم له ليغسله مم ّ( 

 جائز

غـسل إن مل يوجـد  رشي بالـاملسلم اإلثني عّ امليت دفن ٩٧ ٥٨ ٣٩٧

 َالكتايب لتغسيله وال املحرم لهّ حتى املامثل

 واجب

 تّكيفية تغسيل املي

ًغسل امليـت أوال باملـاء املخلـوط بالـسدر وثانيـا باملـاء   ٥٨ ٣٩٨ ً ّ ّ ُ

 ) اخلالص(ًبالكافور وثالثا باملاء القراح املخلوط 

 واجب

ّمراعاة الرتتيب يف تغسيل امليت بأن يغسل الرأس والرقبة   ٥٨ ٣٩٩
ّثم الطرف األيمن ثم الطرف األيرس ّ 

 واجب
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ّغسل امليت بالغسل االرمتايس مع الـتمّكن مـن الغـسل   ٥٨ ٤٠٠
 الرتتيبي

 يكفي ال
 ًعىل األحوط وجوبا

ّقدار الـسدر والكـافور يف غـسل امليـت بمقـدار كون م ٩٨ ٥٨ ٤٠١ ُ

ّيصدق معه عرفا أن املاء خملوط هبام ً 

 واجب

عدم كون مقدار السدر والكافور املخلوط باملاء يف غسل  ٩٨ ٥٨ ٤٠٢

ّامليت يف الكثرة بحد خيرج معه املاء من اإلطالق ّ 

 واجب

ّغسل امليت باملاء القراح ثالث مرات إذا مل يوجد ٩٩ ٥٨ ٤٠٣  السدر ّ

ًوالكافور بدال عنهام قاصـدا بـه البدليـة عـنهام، مراعيـا  ً ً

ًللرتتيب بالنية وإضافة تيمم واحد إىل ذلك أيضا ّ ّ 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ًرس ـ بـدال عـن ــالكافور ـ إن تي وأّغسل امليت بالسدر  ٩٩ ٥٨ ٤٠٤ ّ
 ًالغسل باملاء القراح عند فقدانه والقيام بتيميمه أيضا

 واجب
 ً األحوط وجوباعىل

ًتيميم امليت بدال عن غسله إذا مل يوجد ماء أصال ٩٩ ٥٨ ٤٠٥ ً  واجب ّ

ّغسل امليت باملاء القراح وضم تيمم واحد إليه إذا كـان عنـده  ١٠٠ ٥٩ ٤٠٦ ّ

 من املاء ما يكفي لغسل واحد فقط ومل يوجد السدر والكافور

 واجبالغسل 
ّوضم التيمم هو  األحوط ّ

 ًوجوبا
ّغسل امليت بامء السدر وضم تيمم واحد إليه إذا كان عنـده  ١٠٠ ٥٩ ٤٠٧ ّ

من املاء ما يكفي لغـسل واحـد فقـط ووجـد الـسدر مـع 

 الكافور أو بدونه 

 واجبالغسل 
ّوضم التيمم هو  األحوط ّ

 ًوجوبا

ّغسل امليت بامء الكافور وضم تيمم واحد إليه إذا كان عنده  ١٠٠ ٥٩ ٤٠٨ ّ

 ُ فقط ووجد الكافور فقطمن املاء ما يكفي لغسل واحد

 واجبالغسل 
ّوضم التيمم هو  األحوط ّ

 ًوجوبا



  الجداول الفقهية.........................................................................................................................٥٠
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ًتيميم امليت تيميام واحدا بدال عن األغسا ١٠١ ٥٩ ٤٠٩ ً ً ل الثالثة إذا مل ّ

 ًيوجد ماء أصال

 واجب

ًتيميم امليت ثالث مرات بدال عن األغسال الثالثة إذا مل  ١٠١ ٥٩ ٤١٠ ّ ّ
 ًيوجد ماء أصال

 جيب  ال
 ًألحوط استحباباوإن كان ا

ًتيميم امليت إذا كان جرحيا أو حمروقا أو جمدورا وخيـف  ١٠٢ ٥٩ ٤١١ ً ً ّ
ِّمن تناثر حلمه إذا غسل ُ 

 واجب

ًتيميم امليت بيد احلي بدال عن الغسل يف احلالة السابقة ١٠٢ ٥٩ ٤١٢  واجب ّ

ًم امليت بيد احلي ويد امليت بدال عن الغسلياجلمع بني تيم ١٠٢ ٥٩ ٤١٣ ّ  جيب  ال ّ
 ًوإن كان األحوط استحبابا

ًتغسيل امليت من وراء الثوب وإن كان املغسل مماثال له ١٠٣ ٥٩ ٤١٤ ّ  جائز ّ

 ةواجب ّطهارة ماء غسل امليت ١٠٤ ٥٩ ٤١٥

 ةواجب ّإباحة ماء غسل امليت ١٠٤ ٥٩ ٤١٦

 واجب ّإباحة السدر والكافور يف غسل امليت ١٠٤ ٥٩ ٤١٧

 ًليس رشطا ّء الذي يشغله غسل امليتإباحة الفضا ١٠٤ ٥٩ ٤١٨

ّإباحة ظرف املاء الذي يغسل امليت به ١٠٤ ٥٩ ٤١٩  ًليس رشطا ّ

 ًليس رشطا ّإباحة جمرى غسالة ماء غسل امليت ١٠٤ ٥٩ ٤٢٠

ّإباحة السدة التي يغسل عليها امليت  ١٠٤ ٥٩ ٤٢١  ًليس رشطا ّ

 واجب ّقصد القربة يف تغسيل امليت ١٠٥ ٥٩ ٤٢٢

 ال جيوز ّأخذ األجرة عىل تغسيل امليت ١٠٥ ٥٩ ٤٢٣
 ًعىل األحوط وجوبا
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ّأخذ األجرة عىل مقدمات غسل امليت كبذل املاء ونحوه  ١٠٥ ٥٩ ٤٢٤

ًمما ال جيب بذله جمانا ّ 

 جائز

ّإعادة غسل امليت إذا تنجس بدن امليت أثنـاء الغـسل أو  ١٠٦ ٦٠ ٤٢٥ ّ

 ّبعده بنجاسة خارجية أو من امليت

 غري واجبة

ّتطهري بدن امليت املتنجس بنجاسة خارجية أو من امليـت  ١٠٦ ٦٠ ٤٢٦ ّ ّ

 ّأثناء الغسل أو بعده إذا أمكن بال مشقة وال هتك

 واجب

ّتطهري بدن امليت إذا تنجس بعد وضعه يف القرب بنجاسـة  ١٠٦ ٦٠ ٤٢٧

 ّ إذا أمكن بال مشقة وال هتكّتخارجية أو من املي

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 

 ّتني امليتكف

 واجب مئزر وقميص وإزار: ّتكفني امليت املسلم بثالث قطعات  ٦٠ ٤٢٨

ّكون املئزر يف كفن امليت من الرسة إىل الركبة   ٦٠ ٤٢٩  واجب ّ
 ًعىل األحوط وجوبا

 مستحب ّكون مئزر كفن امليت من الصدر إىل القدم  ٦٠ ٤٣٠

٦٠ ٤٣١ 

 

 النصف من ّكون القميص يف كفن امليت من املنكبني إلی 

 الساقني 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 مستحب ّكون قميص كفن امليت من املنكبني إىل القدمني  ٦٠ ٤٣٢

ّكون إزار كفن امليت بحيث يغطي مجيع البدن  ٦٠ ٤٣٣  واجب ّ



  الجداول الفقهية.........................................................................................................................٥٢
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ّكون طول إزار كفن امليت بحيث يمكن أن يشد طرفاه  ٦٠ ٤٣٤  واجب ّ
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب  ّار كفن امليت بحيث يقع أحد جانبيه عىل اآلخركون عرض إز  ٦٠ ٤٣٥
 ًاألحوط وجوبا عىل

ّكون كفن امليت ساترا ملا حتته من جسد امليت   ٦٠ ٤٣٦  واجب ًّ

ّحتقق سرت جسد امليت بمجموع قطعات الكفن   ٦٠ ٤٣٧ ّال كـل (ّ

 )قطعة بمفردها

 كاف

ّكون كل قطعة من قطعات كفن امليت وحدها ساترة  ٦٠ ٤٣٨  جيب  ال  ملا حتتهاّ
 ًوإن كان األحوط استحبابا

ّرس ـــّتكفــني امليــت بــام يــتمّكن مــن القطعــات إذا مل يتي  ٦٠ ٤٣٩

 القطعات الثالث

 جائز

ّبذل املسلمني كفن امليت إذا مل يكن للميت تركة بمقـدار  ١٠٧ ٦٠ ٤٤٠ ّ َ

 الكفن

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ّ من كفـن امليـت ـ الـذي مل احتساب املسلمني ما يبذلوه ١٠٧ ٦٠ ٤٤١

 يكن له تركة بمقدار الكفن ـ من الزكاة

 جائز

إخراج املقدار الواجب من الكفن من أصل الرتكـة إذا مل  ١٠٨ ٦٠ ٤٤٢

 يوجد من يتربع بيشء من ذلك

 واجب

إخراج الزائد عىل الواجب من املستحبات املتعارفة مـن  ١٠٨ ٦٠ ٤٤٣

 )١(اصل الرتكة قبل الدين والوصية

 ائزج

 

 .قدسة يف مدينة قم املهأضيفت نتيجة استفسارنا من مكتب سامحت »قبل الدين والوصية« :عبارة) ١(



  ٥٣...............................................................................................................................تجهيز الميت  
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ّإخراج أجرة محل امليت وأجـرة حفـر القـرب مـن أصـل  ١٠٨ ٦١ ٤٤٤
 ّالرتكة إذا مل يوجد من يتربع بيشء من ذلك

 واجب

إخراج مـا زاد عـن قـدر الواجـب ومـا يلحـق بـه مـن  ١٠٨ ٦١ ٤٤٥

 الرتكةأصل املستحبات املتعارفة من الكفن وغريه من 

 جيوز ال

 القـرب مـن أصـل قيمـةء وإخراج السدر والكافور واملـا ١٠٨ ٦١ ٤٤٦

ًالرتكة وإن كان امليت مـديونا أو كانـت لـه وصـية إذا مل  ّ
 ّيوجد من يتربع بيشء من ذلك

 واجب

إخراج الكفن والسدر والكـافور واملـاء وقيمـة األرض  ١٠٨ ٦١ ٤٤٧

ّرصف يف أي عمـل مـن ـّالتي يدفن فيها وغري ذلك مما ي
ّواجبات امليت من الرتكة مع وجود املتـربع ب يشء مـن ــّ

 ذلك

 غري جائز

 مـن الثلـث مـع وصـية املذكور القدر ىلإخراج الزائد ع ١٠٨ ٦١ ٤٤٨

ًامليت به أو وصيته بالثلث من دون تعيني مرصف له كال  ّ
 ًأو بعضا

 جائز

مـن حـصص الورثـة املـذكور  القـدر ىلإخراج الزائد ع ١٠٨ ٦١ ٤٤٩

ّالكبار منهم برضاهم دون القارصين إال مـع إذن الـويل 

 ّ تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلكعىل

 جائز

ّبذل الزوج كفـن زوجتـه حتـى مـع يـسارها أو كوهنـا  ١٠٩ ٦١ ٤٥٠

 منقطعة أو ناشزة

 واجب

 جيب ال ّبذل الزوج كفن زوجته عند تربع غري الزوج به ١٠٩ ٦١ ٤٥١
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ُبذل الزوج كفن زوجته إذا أوصت به من ماهلـا وعمـل  ١٠٩ ٦١ ٤٥٢

 بالوصية

 جيب ال

 جيب ال  عند تقارن موهتا مع موتهإخراج كفن الزوجة من مال الزوج ١٠٩ ٦١ ٤٥٣

 جيب ال عليه ًبذل الزوج كفن زوجته إذا كان البذل حرجيا  ١٠٩ ٦١ ٤٥٤

ّبذل الزوج كفن زوجته إذا توقف ذلك عىل االستقراض  ١٠٩ ٦١ ٤٥٥

 ومل يكن فيه حرج عليه

 واجب

ّوقف ذلك عىل فك ماله من بذل الزوج كفن زوجته إذا ت ١٠٩ ٦١ ٤٥٦

 الرهن ومل يكن فيه حرج عليه

 واجب

 جائز ّتكفني امليت بام كتب عليه القرآن الكريم ١١٠ ٦١ ٤٥٧

ّتكفـني امليــت بــام كتــب عليــه بعــض األدعيــة املباركــة  ١١٠ ٦١ ٤٥٨
 كاجلوشن الكبري والصغري 

 جائز

 وبعض األدعية ّكون تكفني امليت بام كتب عليه القرآن الكريم ١١٠ ٦١ ٤٥٩

 ّبنحو ال يتنجس موضع الكتابة بالدم أو غريه من النجاسات

 واجب

كتابة القرآن الكريم أو بعـض األدعيـة عـىل قطعـة مـن  ١١٠ ٦١ ٤٦٠

 ّالقامش ووضعها عىل رأس امليت أو صدره

 جائز

 رشوط الكفن

 ةواجب ّمراعاة إباحة كفن امليت  ٦٢ ٤٦١

ً بأن ال يكون نجسا وال متنجساّمراعاة طهارة كفن امليت  ٦٢ ٤٦٢  ةواجب ً
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 واجب ّكون كفن امليت من غري احلرير اخلالص   ٦٢ ٤٦٣

ًكون كفن امليت ممزوجا باحلرير برشط أن يكون حريـره   ٦٢ ٤٦٤ ّ
 أقل من خليطه

 جائز

ّكون كفن امليت غري مذهب  ٦٢ ٤٦٥  واجب ّ
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب ال يؤكل حلمهّكون كفن امليت من غري ما   ٦٢ ٤٦٦
 ًعىل األحوط وجوبا

ًكون كفن امليت من غري جلد امليتة وإن كان طاهرا  ٦٢ ٤٦٧  واجب ّ
 ًعىل األحوط وجوبا

ًكون كفن امليت مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم  ٦٢ ٤٦٨  جائز ّ

ًكون كفن امليت مصنوعا مـن جلـد مـأكول اللحـم مـع   ٦٢ ٤٦٩ ّ
 ًصدق الثوب عليه عرفا

 ئزجا

ًدفن امليت عاريا لو انحرص الكفن يف احلرام  ٦٢ ٤٧٠  واجب ّ

ّتكفني امليت لو انحرص الكفن يف غري احلرام من األنـواع   ٦٢ ٤٧١

 ًجيوز التكفني هبا اختيارا التي ال

 واجب

ّتكفني امليت باملتنجس لو دار األمر  ٦٢ ٤٧٢  واجب ّبني املتنجس والنجس ّ

رير لو دار األمر بني احلرير وبني النجس ّتكفني امليت باحل  ٦٢ ٤٧٣

 أو املتنجس

 واجب

ّتكفني امليت بغري احلرير أو النجس أو املتـنجس لـو دار   ٦٢ ٤٧٤ ّ

 األمر بني أحدها وبني غريها

 واجب
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 واجب دفن الشهيد بال كفن بل بثيابه ١١١ ٦٢ ٤٧٥

 واجب ًتكفني الشهيد عندما يكون بدنه عاريا ١١١ ٦٢ ٤٧٦

 مستحب )١(ّتوضع جريدتني خرضاوين مع املي ١١٢ ٦٣ ٤٧٧

 احلنوط

 واجب )٢(ّحتنيط امليت املسلم  ٦٣ ٤٧٨

ّضع احلنوط للميت بمقدار املسمىو  ٦٣ ٤٧٩  كاف ّ

 ةواجب مراعاة إباحة احلنوط  ٦٣ ٤٨٠

 ةواجب مراعاة طهارة احلنوط  ٦٣ ٤٨١

 غري واجب باحّحتنيط امليت عند عدم التمّكن من الكافور امل  ٦٣ ٤٨٢

ّكون مقدار الكافور املستخدم يف حتنـيط امليـت بمقـدار   ٦٣ ٤٨٣

 سبعة مثاقيل 

 مستحب

ولكن ال يمسح (خلط الكافور بقليل من الرتبة احلسينية   ٦٣ ٤٨٤

 )به املواضع املنافية لالحرتام

 مستحب

 جيب  ال إمساس احلنوط بالكف  ١١٣ ٦٣ ٤٨٥
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 

ــا مــن النخــل، فــإن مل يتيــرس) ١( ا فمــن اخلــالف ّ فمــن الــسدر أو الرمــان، وإن مل يتيــرسّوينبغــي أن تكون
، واألوىل يف كيفيته جعل إحدامها من اجلانب األيمـن مـن عنـد الرتقـوة ملـصقة بالبـدن، )الصفصاف(

 .واألخرى من اجلانب األيرس من عند الرتقوة بني القميص واإلزار
 . إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور املسحوق غري الزائلة رائحته:التحنيط) ٢(



  ٥٧...............................................................................................................................تجهيز الميت  
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

 جيب  ال ابتداء مسح احلنوط من اجلبهة ١١٣ ٦٣ ٤٨٦
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 ال يستحب الرتتيب يف مسح احلنوط بعد اجلبهة يف سائر األعضاء ١١٣ ٦٣ ٤٨٧

 جائز ّمبارشة الصبي املميز بل وغريه بالتحنيط ١١٣ ٦٣ ٤٨٨

 حرام ّحتنيط امليت فيام إذا مات يف إحرام العمرة أو احلج ١١٤ ٦٣ ٤٨٩

ّحتنيط امليت احلاج إذا مات بعد فراغه من املناسك التـي  ١١٤ ٦٣ ٤٩٠

 حيل له الطيب بعدها

 واجب

 ّتالصالة عىل املي

ًصالة امليت عىل كل مسلم ميت وإن كان فاسقا  ٦٤ ٤٩١ ّ  واجبة ّّ

 غري واجبة ّصالة امليت عىل أطفال املسلمني ١١٦ ٦٤ ٤٩٢

 واجبة طفل املسلم الذي يعقل الصالةّصالة امليت عىل ال ١١٦ ٦٤ ٤٩٣

ّصالة امليت من الصبي املميز ١١٧ ٦٤ ٤٩٤  صحيحة ّ

 واجب ّتقديم صالة امليت عىل الدفن ١١٨ ٦٤ ٤٩٥

ُنبش القرب للصالة عىل امليت الذي دفن ومل يـصل عليـه  ١١٨ ٦٤ ٤٩٦ ّ

 ًعصيانا أو لعذر

 جيوز ال

ّإذا مل يـصل عليـه قبـل ّالصالة عىل امليت وهـو يف القـرب  ١١٨ ٦٤ ٤٩٧

 الدفن

 ًاألحوط وجوبا 
 ًاإلتيان هبا رجاء
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 ّكيفية صالة امليت

 واجبة ّمخس تكبريات يف صالة امليت  ٦٤ ٤٩٨

 واجب لعقيب إحدى التكبريات األربع األوّالدعاء للميت   ٦٤ ٤٩٩

ًكون املكلف خمريا يف التكبريات الثالثة الباقية غري األوىل   ٦٤ ٥٠٠ ّ ّ

رية بني الصالة عـىل النبـي والـشهادتني والـدعاء واألخ
 للمؤمنني والتمجيد هللا تعاىل

 هو الظاهر

ًأن يكرب املكلف يف صالة امليت أوال ويقول  ٦٤ ٥٠١ ّّ ّ أشـهد أن ال «: ّ
ًإله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ّّ ّ ثم يكرب ثانيا ويصيل عـىل »ّ ً ّ ّ

ًالنبي وآله، ثم يكرب ثالثا ويدعو للمؤمنني ّ واملؤمنـات، ثـم ّ
ًيكرب رابعا ويدعو للميت، ثم يكرب خامسا وينرصف ًّ ّ ّّ 

هو األحوط 
 ًاستحبابا

رعاية تذكري الضامئر وتأنيثهـا حـسب اخـتالف جـنس   ٦٥ ٥٠٢
 ّامليت

 الزم

 باطلة ّالصالة عىل امليت قبل الغسل والتحنيط والتكفني ١١٩ ٦٦ ٥٠٣

ّالصالة عىل امليت وإن تعذر ١١٩ ٦٦ ٥٠٤ ً غسله أو التـيمم بـدال عنـه ّ ّ
 وكذلك التكفني والتحنيط

 واجبة

ّقصد القربة مع تعيني امليت عـىل نحـو يرفـع اإلهبـام يف  ١١٩ ٦٦ ٥٠٥
 ّتالصالة عىل املي

 معترب

 معترب ّتالقيام مع القدرة عليه يف الصالة عىل املي ١١٩ ٦٦ ٥٠٦

ّكون رأس امليت عىل يمني املصيل ١١٩ ٦٦ ٥٠٧  معترب ّ
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 معترب ّوضع امليت عىل قفاه عند الصالة عليه ١١٩ ٦٦ ٥٠٨

 معترب ّبال املصيل للقبلة حال االختياراستق ١١٩ ٦٦ ٥٠٩

ّيت أمام املصيلكون امل ١١٩ ٦٦ ٥١٠  معترب ّ

ّعدم وجود حائل بني املصيل وامليت مـن سـرت أو جـدار  ١١٩ ٦٦ ٥١١ ّ
 علی نحو ال يصدق الوقوف عليه

 معترب

ّجود نعش أو ميت آخر فيام بني امليت وبني املصيل و ١١٩ ٦٦ ٥١٢ ّ  جائز ّ

املواالة بـني التكبـريات واألذكـار بـأن ال يفـصل بينهـا  ١١٩ ٦٦ ٥١٣
 بمقدار تنمحي به صورة الصالة 

 معتربة

ّعدم وجود بعد مفرط بني امليت واملصيل إال مع اتـصال  ١١٩ ٦٦ ٥١٤ ّ ّ ّ ٍُ

ّالصفوف يف الصالة مجاعة أو تعـدد اجل نـائز يف الـصالة ً
 عليها دفعة واحدة 

 معترب

ّعدم وجود علو مفرط بني امليت واملصيل  ١١٩ ٦٦ ٥١٥  معترب ّ

ولو بحجر أو لبنة عند ) ّإذا تعذر الكفن(ّسرت عورة امليت  ١١٩ ٦٦ ٥١٦
 الصالة عليه 

 معترب

 تّدفن املي

 واجب ّدفن امليت املسلم ومن بحكمه   ٦٧ ٥١٧

 واجب ت يف حفرية يف األرضّمواراة املي  ٦٧ ٥١٨

ّدفن امليت عىل شكل البناء عىل جسده مـع القـدرة عـىل   ٦٧ ٥١٩
 مواراته يف األرض 

 جيزي ال
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ّدفن امليت عىل شكل وضعه يف بناء أو تابوت مع القدرة   ٦٧ ٥٢٠
 عىل مواراته يف األرض

 جيزي ال

ّمواراة امليت يف حفرية بحيث يؤمن علی جسده من ال  ٦٧ ٥٢١ سباع ّ

وإيذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيـه 

 رائحته من الناس أو بسبب البناء عىل قربه بعد مواراته

 يةكاف

بنفسها علی كيفية متنع مـن انتـشار رائحـة كون احلفرية   ٦٧ ٥٢٢

 ّامليت ووصول السباع إىل جسده

هو األحوط 

 ًاستحبابا

 واجب ًطرفه األيمن موجها وجهه إلی القبلةّوضع امليت يف قربه علی   ٦٧ ٥٢٣

 واجب ّدفن اجلزء املبان من امليت  ١٢٠ ٦٧ ٥٢٤

ًدفن اجلزء املبان من امليت إن كان شعرا أو سنا أو ظفرا ١٢٠ ٦٧ ٥٢٥ ً ً  واجب ّ
 ًعىل األحوط وجوبا

ًجعل اجلزء املبان من امليت وإن كان شعرا أو سنا أو ظفرا  ١٢٠ ٦٧ ٥٢٦ ً ً ّ
 ّيت لو عثر عليها قبل دفنهيف كفن امل

 واجب

ولـو بتـأخريه خلـوف (َمن يموت يف السفينة، ومل يمكن دفنه يف الـرب  ١٢١ ٦٧ ٥٢٧

ّيغسل ويكفن وحينط ويصىل عليـه، ثـم يوضـع ) فساده أو غري ذلك ّّ ُ ّ ّ

ّيف خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام، أو يـشد برجلـه مـا يثقلـه  ّ
ّلبحـر، وكـذلك احلـال يف ميـت ّمن حجر أو حديـد، ثـم يلقـى يف ا

  ّخيف عليه من أن خيرجه العدو من قربه وحيرقه أو يمثل به 

 واجب

ّدفن امليت املسلم يف مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة  ١٢٢ ٦٧ ٥٢٨
 واملواضع القذرة

 جيوز ال

 جيوز ال ّكفارالّفن امليت املسلم يف مقابر د ١٢٢ ٦٧ ٥٢٩
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 جيوز ال افر يف مقربة املسلمنيكالّدفن امليت  ١٢٢ ٦٧ ٥٣٠

 جيوز ال  مغصوبانّدفن امليت يف مك ١٢٢ ٦٧ ٥٣١

 معترب ّإباحة موضع دفن امليت ١٢٣ ٦٨ ٥٣٢

ّدفن امليت فيام وقف جلهة خاصة كاملدارس واحلسينيات  ١٢٣ ٦٨ ٥٣٣
 مع اإلرضار بالعني املوقوفة أو املزامحة مع جهة الوقف

 ال جيوز

ّيت فيام وقف جلهة خاصة كاملدارس واحلسينيات دفن امل ١٢٣ ٦٨ ٥٣٤
ًإن مل يكن مرضا بالوقف أو مزامحا جلهته  ً ّ 

 جيوز ال

 ًعىل األحوط وجوبا

نه جيوز دفنه فيه ودف ّنبش قرب امليت وإخراجه من مكان ال ١٢٤ ٦٨ ٥٣٥
 ًثانيا يف موضع جيوز دفنه فيه

 واجب

 الواجب عليه ودفنه ّنبش قرب امليت وإخراجه منه وإجراء ١٢٥ ٦٨ ٥٣٦
ُثانيا إذا دفن بال غسل أو كفن أو حنوط مع التمّكن منها  ً

 ًط أن ال يستلزم ذلك هتكا حلرمتهوبرش

 واجب

 جيوز ال ّنبش قرب املسلم بصورة عامة ١٢٦ ٦٨ ٥٣٧

نبش قرب املسلم ونقله إذا أوصی بنقله إلی املشاهد املرشفة  ١٢٦ ٦٨ ٥٣٨
ًفدفن عصيانا أو جهال أو ن ًسيانا يف غريها ما مل يفسد بدنه ومل ً

ًيوجب النقل أيضا فساد بدنه وال حمذورا آخر ً 

 واجب

ّالصالة عىل امليت إذا كان املوجود من امليت يصدق عليه  ١٢٧ ٦٨ ٥٣٩ ّ
ّعرفا أنه بدن املي ّ  )١(تً

 واجبة

ًالصالة عىل امليت إذا كان املوجود منـه بـدنا ناقـصا، وهـو  ١٢٧ ٦٩ ٥٤٠ ً ّ
 الصدر وما يوازيه من الظهر: لفوقاين من البدن، أيالقسم ا

 واجبة

 

ّكام لو كان مقطوع األطراف كال أو بعضا أو كان املوجود مجيـع عظامـه جمـردة عـن اللحـم أو معظمهـا ) ١( ً ً
 .برشط أن تكون من ضمنها عظام صدره
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ًالصالة عىل امليت إذا كان املوجود منه بدنا ناقـصا  ١٢٧ ٦٩ ٥٤١ ً وهـو ّ

 غري القسم الفوقاين من البدن

 جتب ال

ّغسل مس املي  تّ

ّالغسل عىل من مس امليت بعد برد بدنه وقبل إمتام غسله  ٦٩ ٥٤٢ ّ َ  واجب َ

ّىل من مس امليت الكافرالغسل ع  ٧٠ ٥٤٣  واجب ّ

دخول املسجد واملشاهد املرشفة واملكث فيها ملـن عليـه  ١٢٨ ٧٠ ٥٤٤

ّغسل مس امليت ّ 

 جائز

ّقراءة العزائم ملن عليه غسل مس امليت ١٢٨ ٧٠ ٥٤٥  جائز ّ

ّمس كتابة القرآن ملن عليه غسل مس املي ١٢٨ ٧٠ ٥٤٦ ّ  جيوز ال تّ

ّقيام من مس املي ١٢٨ ٧٠ ٥٤٧ ّ ت باألعامل املرشوطة بالطهارة كالصالة َ

 وغريها بال غسل

 ال يصح

ّضم الوضوء إىل غسل مس املي ١٢٨ ٧٠ ٥٤٨ ّ   جيب ال ًت إذا كان حمدثا باألصغرّ
 ًوإن كان األحوط استحبابا

ّ إذا مس املكلف القطعة املبانـة مـن ّتامليّالقيام بغسل مس  ١٢٨ ٧٠ ٥٤٩ ّ

 ً علی العظم واللحم معاّامليت أو احلي وإن كانت مشتملة

 جيب ال

 ًوإن كان األحوط استحبابا

ًغسل مس امليت ملن مس امليت الذي يممـوه بـدال عـن  ١٣٠ ٧٠ ٥٥٠ ّ ّ ّ ّ ّ

 تغسيله لعذر

  واجب

 



 

 

 

  األغسال املستحبة

 )ُالتي جتزي عن الوضوء(
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 ّحب مؤكدمست )ووقته من طلوع الفجر إىل الغروب(غسل اجلمعة   ٧١ ٥٥١

كون القيام بغسل اجلمعة فيام بني الزوال إلی الغروب من   ٧١ ٥٥٢

 دون قصد األداء والقضاء

هو األحوط 

 األولی

 جائز قضاء غسل اجلمعة إلی غروب يوم السبت  ٧١ ٥٥٣

ًتقديم غسل اجلمعة إلی يوم اخلميس رجاء إذا خيف   ٧١ ٥٥٤
 إعواز املاء يف يوم اجلمعة

 جائز

ًبعد القيام به يوم اخلميس خوفا من (عادة غسل اجلمعة إ  ٧١ ٥٥٥

 ُإذا وجد املاء يف يوم اجلمعة) إعواز املاء يوم اجلمعة 

 مستحب

 مستحب غسل الليلة األولی من شهر رمضان املبارك  ٧١ ٥٥٦

 مستحب غسل الليلة السابعة عرشة من شهر رمضان املبارك  ٧١ ٥٥٧

 مستحب ة من شهر رمضان املباركغسل الليلة التاسعة عرش  ٧١ ٥٥٨

 مستحب رمضان املبارك غسل الليلة احلادية والعرشين من شهر  ٧١ ٥٥٩

 مستحب غسل الليلة الثالثة والعرشين من شهر رمضان املبارك  ٧١ ٥٦٠
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 مستحب غسل الليلة الرابعة والعرشين من شهر رمضان املبارك  ٧١ ٥٦١

 مستحب جة احلرامغسل اليوم الثامن من ذي احل  ٧١ ٥٦٢

 مستحب غسل اليوم التاسع من ذي احلجة احلرام  ٧١ ٥٦٣

 مستحب غسل يوم عيد الفطر  ٧١ ٥٦٤

 مستحب غسل يوم عيد األضحى  ٧١ ٥٦٥

 مستحب غسل اإلحرام  ٧١ ٥٦٦

 مستحب غسل دخول احلرم املكي  ٧١ ٥٦٧

 مستحب غسل دخول مّكة  ٧١ ٥٦٨

 مستحب فةغسل زيارة الكعبة املرش  ٧١ ٥٦٩

 مستحب غسل دخول الكعبة املرشفة  ٧١ ٥٧٠

 مستحب غسل النحر  ٧١ ٥٧١

 مستحب غسل الذبح  ٧١ ٥٧٢

 مستحب غسل احللق  ٧٢ ٥٧٣

 مستحب غسل دخول حرم املدينة املنورة  ٧٢ ٥٧٤

 مستحب غسل دخول املدينة املنورة  ٧٢ ٥٧٥

 مستحب ’غسل دخول مسجد النبي  ٧٢ ٥٧٦

 مستحب ’سل لوداع قرب النبيالغ  ٧٢ ٥٧٧

 مستحب غسل املباهلة مع اخلصم  ٧٢ ٥٧٨
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 مستحب غسل االستخارة  ٧٢ ٥٧٩

 مستحب غسل االستسقاء  ٧٢ ٥٨٠

ّغسل من مس امليت بعد تغسيله  ٧٢ ٥٨١  مستحب ّ

  )١(األغسال املستحبة عند املشهور

 )ًجتزي عن الوضوء ويؤتى هبا رجاء التي ال(

 مل يثبت ليايل اإلفراد من شهر رمضان املبارك الغسل يف   ٧٢ ٥٨٢
 ًويؤتى به رجاء استحبابه

عرشة األخرية مـن شـهر رمـضان ـالغسل يف متام ليايل ال  ٧٢ ٥٨٣

 املبارك

 مل يثبت 
 ًويؤتى به رجاء استحبابه

غسل آخر يف الليلة الثالثة والعرشين من شـهر رمـضان   ٧٢ ٥٨٤

 ًاملبارك قريبا من الفجر

 مل يثبت 
 ًويؤتى به رجاء استحبابه

 مل يثبت  غسل الرابع والعرشين من ذي احلجة احلرام  ٧٢ ٥٨٥
 ًويؤتى به رجاء استحبابه

 مل يثبت  )ّأول أيام الربيع(غسل يوم النريوز   ٧٢ ٥٨٦
 ًويؤتى به رجاء استحبابه

 مل يثبت  غسل يوم النصف من شعبان  ٧٢ ٥٨٧
 ًويؤتى به رجاء استحبابه

 مل يثبت  ّالغسل يف أول رجب وآخره ونصفه  ٧٢ ٥٨٨
 ًويؤتى به رجاء استحبابه

 

 .سةّينة قم املقديف مدسامحته ضيفت بعد االستفسار من مكتب أ »عند املشهور«عبارة ) ١(
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من قريب أو ^ ّالغسل لزيارة كل واحد من املعصومني  ٧٢ ٥٨٩

 بعيد

 مل يثبت
 ًويؤتى به رجاء استحبابه

 مل يثبت غسل يوم املبعث وهو يوم السابع والعرشين من رجب  ٧٢ ٥٩٠
 ًويؤتى به رجاء استحبابه

 مل يثبت   اليوم اخلامس والعرشين من ذي القعدةغسل  ٧٢ ٥٩١
 ًويؤتى به رجاء استحبابه



 

 

 

 )١(اجلبائر

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

َإذا كان الكرس أو اجلرح أو القرح يف أحد مواضع الغسل   ٧٣ ٥٩٢

َكالوجه واليدين، فإن مل يكن يف غسل املوضع رضر أو 

 َحرج، فغسل هذه املواضع

 واجب

ان الكرس أو اجلرح أو القرح يف أحد مواضع املسح إذا ك  ٧٣ ٥٩٣

كالرأس والرجلني، فإن مل يكن يف مسح املوضع رضر أو 

 حرج، فمسح هذه املواضع

 واجب

إذا كان الكرس أو اجلرح أو القرح يف أحد مواضع الغسل   ٧٣ ٥٩٤

وكان يف غسله رضر أو حرج ومل تكن يف املوضع جبرية 

 ول اجلرح والقرحًبأن كان مكشوفا، فغسل ما ح

 واجب

إذا كان الكرس أو اجلرح أو القرح يف أحد مواضع الغسل،   ٧٣ ٥٩٥

وكان يف غسله رضر أو حرج، ومل تكن يف املوضع جبرية، 

فوضع خرقة عىل موضع الكرس أو اجلرح أو القرح واملسح 

 ًعليها واملسح عىل نفس املوضع أيضا مع التمّكن منه

 جيب  ال
 ًتحباباوإن كان األحوط اس

ّاملتعني فيه التيمم الكرس املكشوف من غري أن تكون فيه جراحة   ٧٣ ٥٩٦ ّ 
 

 . هي ما يوضع عىل العضو من األلواح أو اخلرق ونحوها إذا حدث فيه كرس أو جرح أو قرح :اجلبرية) ١(



  الجداول الفقهية.........................................................................................................................٦٨
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

إذا كان الكرس أو اجلرح أو القرح يف أحد مواضع الغسل وكان   ٧٣ ٥٩٧

 يف غسله رضر أو حرج وكانت عليه جبرية فغسل ما حوله 

 واجب

ل وكان إذا كان الكرس أو اجلرح أو القرح يف أحد مواضع الغس  ٧٣ ٥٩٨

 يف غسله رضر أو حرج وكانت عليه جبرية، فاملسح عىل اجلبرية

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

إذا كان الكرس أو اجلرح أو القرح يف أحد مواضع الغسل   ٧٣ ٥٩٩
وكان يف غسله رضر أو حرج وكانت عليه جبرية فغسل 

 ًاجلبرية بدال عن مسحها

 جيزي ال

و القرح يف أحد مواضع املسح وكان يف إذا كان الكرس أو اجلرح أ  ٧٣ ٦٠٠
 مسحه رضر أو حرج وكانت عليه جبرية، فاملسح عىل اجلبرية 

 واجب

إذا كان الكرس أو اجلرح أو القرح يف أحد مواضع املسح   ٧٤ ٦٠١

 وكان يف مسحه رضر أو حرج ومل تكن عليه جبرية 

ّاملتعني فيه التيمم ّ 

 عتربةم طهارة ظاهر موضع اجلبرية ١٣١ ٧٤ ٦٠٢

 باطل ّمسح املكلف عىل اجلبرية يف الوضوء إذا كانت اجلبرية نجسة  ١٣١ ٧٤ ٦٠٣

تطهري اجلبرية النجسة أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة  ١٣١ ٧٤ ٦٠٤
ًعليها بنحو تعد جزءا منها يف حال مل تزد اجلبرية عىل  ّ

 اجلرح بأزيد من املقدار املتعارف

 واجب

ن تطهري اجلبرية النجسة أو تبديلها ومل تزد اجلبرية عىل إذا مل يمك ١٣١ ٧٤ ٦٠٥
 اجلرح بأزيد من املقدار املتعارف، فاالكتفاء بغسل أطرافها

 واجب

إذا زادت اجلبرية النجسة عىل املقدار املتعارف وأمكن  ١٣١ ٧٤ ٦٠٦
ّرفعها، فيكون رفعها وغسل املقدار الصحيح ثم وضع 

 ة النجسة واملسح عليهااجلبرية الطاهرة أو تطهري اجلبري

 واجب
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إذا زادت اجلبرية النجسة عىل املقدار املتعارف ومل يمكن  ١٣١ ٧٤ ٦٠٧

 رفعها إلجيابه الرضر عىل اجلرح، فاملسح عىل اجلبرية

 واجب

 

إذا زادت اجلبرية النجسة عىل املقدار املتعارف ومل يمكن  ١٣١ ٧٤ ٦٠٨
ّفالتيمم إذا رفعها ألمر آخر كاإلرضار باملقدار الصحيح، 

 ّمل تكن اجلبرية يف مواضع التيمم 

 واجب

إذا زادت اجلبرية النجسة عىل املقدار املتعارف ومل يمكن  ١٣١ ٧٤ ٦٠٩
رفعها ألمر آخر كاإلرضار باملقدار الصحيح وكانت 

ّاجلبرية يف مواضع التيمم، فاجلمع بني الوضوء والتيمم ّ 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 معتربة حة يف اجلبريةاإلبا ١٣١ ٧٤ ٦١٠

 جيوز ال ّمسح املكلف يف الوضوء عىل جبرية غري مباحة  ١٣١ ٧٤ ٦١١

 ال يصح وضوء املاسح عىل اجلبرية غري املباحة ١٣١ ٧٤ ٦١٢
 ًعىل األحوط وجوبا

ّوضوء اجلبرية إذا مل يتمّكن املكلف من غسل املوضع أو  ١٣٢ ٧٤ ٦١٣

 رحمسحه ألمر غري الكرس أو اجلرح أو الق

 ال يصح

ّإذا مل يتمّكن املكلف من غسل أو مسح أحد مواضع  ١٣٢ ٧٤ ٦١٤

ّالوضوء لنجاسة مع تعذر إزالة النجاسة فالتيمم  ّ 

 واجب

ّإذا مل يتمّكن املكلف من غسل أو مسح أحد مواضع  ١٣٢ ٧٤ ٦١٥

 ّالوضوء للزوم الرضر من استعامل املاء، فالتيمم 

 واجب

ّاملكلف من غسل أو مسح أحد مواضع إذا مل يتمّكن  ١٣٢ ٧٤ ٦١٦

الوضوء للصوق يشء كالقري بالعضو ومل يتمّكن من 
 ّإزالته بغري حرج، فالتيمم 

 واجب
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 ٍجار ًحكم اجلبرية إذا كان الالصق بالعضو دواء  ١٣٢ ٧٤ ٦١٧

إذا كان الالصق بالعضو غري دواء وكان يف مواضع  ١٣٢ ٧٤ ٦١٨
ّالتيمم، فاجلمع بني التيمم والو  ضوءّ

 واجب

 معترب عدم زيادة اجلبرية عىل املقدار املتعارف، فجواز املسح عليها ١٣٢ ٧٥ ٦١٩

إذا كانت اجلبرية أزيد من املقدار املتعارف، فرفع املقدار  ١٣٢ ٧٥ ٦٢٠

ّالزائد وغسل املوضع السليم حتته إذا كان مما يغسل 
 ّومسحه إذا كان مما يمسح

 واجب

رية أزيد من املقدار املتعارف ومل يتمّكن إذا كانت اجلب ١٣٢ ٧٥ ٦٢١
ّاملكلف من رفعه أو كان فيه حرج أو رضر عىل املوضع 

 ّ، فالتيمم  التيممالسليم نفسه ومل تكن اجلبرية يف مواضع

 واجب

ّإذا كانت اجلبرية أزيد من املقدار املتعارف ومل يتمّكن املكلف  ١٣٢ ٧٥ ٦٢٢

املوضع السليم نفسه من رفعه أو كان فيه حرج أو رضر عىل 

 ّ، فاجلمع بني التيمم والوضوء التيمموكانت اجلبرية يف مواضع

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

إذا كانت اجلبرية أزيد من املقـدار املتعـارف وكـان رفعهـا  ١٣٢ ٧٥ ٦٢٣

ًوغسل املوضع السليم أو مسحه يستلزم رضرا عـىل نفـس 

 اجلبريةاملوضع املصاب، فعدم سقوط الوضوء واملسح عىل 

 واجب

رس يف غــري مواضــع ـــإذا كــان اجلــرح أو القــرح أو الك ١٣٢ ٧٥ ٦٢٤
ّالوضوء وكان مما يرض به الوضوء، فالتيمم  ّ ّ 

 واجب

رس يف جـزء مـن أعـضاء ــإذا كان اجلرح أو القـرح أو الك ١٣٢ ٧٥ ٦٢٥
ًالوضوء وكان مما يرض به غسل جزء آخر اتفاقا، كام إذا كان  ّ ّ ّ

ّتفق أنه يترضر بغسل الذراع، فالتيمماجلرح يف إصبعه وا ّ ّ ّ 

 واجب



  ٧١.........................................................................................................................................الجبائر 
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

إذا كانت اجلبرية مستوعبة للعضو، كام إذا كان متام الوجه أو إحدى  ١٣٣ ٧٥ ٦٢٦

ًاليدين أو الرجلني جمربا، فحكم اجلبرية غري املستوعبة عليها ّ 

 ٍجار

إذا كانت اجلبرية مستوعبة لتامم األعضاء أو معظمها،  ١٣٣ ٧٥ ٦٢٧

 ّ الوضوء مع املسح عىل اجلبرية وبني التيمم فاجلمع بني

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

إذا كانت اجلبرية يف الكف مستوعبة هلا ومسح املتوضئ  ١٣٤ ٧٥ ٦٢٨
ًعليها بدال عن غسل العضو، فاملسح هبا عىل رأسه ورجليه 

 هبذه الرطوبة ال برطوبة خارجية

 واجب

ستوعبة هلا، فمسح املتوضئ إذا مل تكن اجلبرية يف الكف م ١٣٤ ٧٥ ٦٢٩

 هبا عىل رأسه ورجليه بغري موضع اجلبرية

 جيب ال
 ًوإن كان األحوط استحبابا

إذا برئ ذو اجلبرية يف ضيق الوقت فوضوؤه سواء برئ يف  ١٣٥ ٧٦ ٦٣٠

 أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصالة أو يف أثنائها أو بعدها

 ٍجمز

 الوقت، فإعادته للوضوء إذا برئ ذو اجلبرية يف ضيق ١٣٥ ٧٦ ٦٣١
لغري ذات الوقت كالصلوات اآلتية يف املوارد التي كان 

 تكليفه فيها الوضوء جبرية

 جتب ال

إذا برئ ذو اجلبرية يف ضيق الوقت، فإعادته للوضوء  ١٣٥ ٧٦ ٦٣٢

 ّلألعامل اآلتية يف املوارد التي مجع فيها بني اجلبرية والتيمم 

 واجبة

 اجلبرية يف سعة الوقت بعد إمتام الوضوء، إذا برئ ذو ١٣٥ ٧٦ ٦٣٣

 فإعادته للوضوء لألعامل اآلتية 

 واجبة

 ومل إذا برئ ذو اجلبرية يف سعة الوقت يف أثناء الوضوء، ١٣٥ ٧٦ ٦٣٤
يمكنه العود إىل غسل البرشة التي مسح عىل جبريهتا 

  فاستينافه للوضوء لفوات املواالة

 واجب
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رضر من غسل العضو الذي فيه جرح وضوء من اعتقد ال ١٣٦ ٧٦ ٦٣٥
ّأو نحوه، فمسح عىل اجلبرية ثم تبني عدم الرضر ّ 

 صحيح

ّإذا اعتقد ذو اجلبرية عدم الرضر فغسل ثم تبني أنه كان  ١٣٦ ٧٦ ٦٣٦ ّ ّ
 ًمرضا وكانت وظيفته اجلبرية، فإعادة الوضوء

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ّ ترك اجلبرية وتوضأ ثم إذا اعتقد ذو اجلبرية الرضر ولكن ١٣٦ ٧٦ ٦٣٧
ّتبني عدم الرضر وأن وظيفته غسل البرشة، فإعادة الوضوء ّ 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ًإذا اعتقد ذو اجلبرية الرضر يف غسل العضو العتقاده أن فيه قرحا  ١٣٦ ٧٦ ٦٣٨ ّ
ّأو جرحا أو كرسا فعمل باجلبرية ثم تبني سالمة العضو، فوضوؤه ّ ً ً 

 باطل

 ال جيري ّم اجلبرية يف غسل امليتحك ١٣٦ ٧٦ ٦٣٩

ًحكم املكلف إذا كان املانع عن األغسال قرحا أو جرحا  ١٣٦ ٧٦ ٦٤٠ ً ّ
ًسواء كان املحل جمبورا أو مكشوفا  ً 

التخيري بني 
 ّالغسل والتيمم

ًإذا كان املـانع عـن األغـسال قرحـا أو جرحـا واختـار  ١٣٧ ٧٦ ٦٤١ ً
ًاملكلف الغسل وكان املحل مكشوفا، فغس  ل أطرافهّ

 جيزي

ًإذا كان املانع عـن األغـسال قرحـا أو جرحـا، واختـار  ١٣٧ ٧٦ ٦٤٢ ً
ًاملكلف الغسل وكان املحل مكشوفا، فوضع خرقة عـىل  ّ

 موضع القرح أو اجلرح واملسح عليها

 ال جيب 
 ًوإن كان األحوط استحبابا

رس ــًرسا وكـان حمـل الكــإذا كان املانع عن األغسال ك ١٣٧ ٧٦ ٦٤٣
 ، فاالغتسال مع املسح عىل اجلبريةًجمبورا

 واجب

ًإذا كان املانع عن األغسال كرسا وكان حمل الكرس جمبورا  ١٣٧ ٧٦ ٦٤٤ ً
 ّومل يتمّكن من املسح عىل اجلبرية، فالتيمم

 واجب

رس ــًرسا وكـان حمـل الكــإذا كان املانع عن األغسال ك ١٣٧ ٧٦ ٦٤٥
ّمكشوفا، فالتيمم ً 

 واجب



 

 

 

 ّالتيمم

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ًاملكلف بدال عن الغسل أو الوضوء إذا مل جيـد مـن ّتيمم   ٧٧ ٦٤٦ ّ

 ّاملاء مقدار ما يفي بوظيفته األولية من الغسل أو الوضوء

 صحيح

 واجب ّفحص املكلف عن املاء إىل حني حصول اليأس منه  ٧٧ ٦٤٧

ًسعي املكلف إىل املاء إذا مل يكن بعيدا عنه بحيث يصدق   ٧٧ ٦٤٨ ّ

ّعرفا أنه غري واجد للامء ً 

 واجب

 ال جيوز  عدم علمه بوجود املاء لديهّمجرداملسافر بّتيمم   ٧٧ ٦٤٩

إحراز املسافر عدم املاء بـالفحص عنـه يف مظانـه إىل أن   ٧٧ ٦٥٠

 حيصل له االطمئنان بالعدم

 واجب

عند بعض  عن املاء يف رحله أو يف القافلة أو فحص املسافر  ٧٧ ٦٥١

 و احتمل وجوده فيهااملارة ل

 واجب

عن املاء فيام يقرب مـن  ـ لو كان يف فالة ـ فحص املسافر  ٧٧ ٦٥٢

 يف الطريق  ومكانه

 واجب

عن املاء يف املساحة التي  ـ لو كان يف فالة ـ فحص املسافر  ٧٧ ٦٥٣

 سـهم يف األرض احلزنـة )١(حوله عىل نحو الدائرة غلوة

 هلة غلوة سهمني يف األرض الس و)الوعرة(

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 

 .ًمرتا ٢٢٠دت به الغلوة ما يقارب ّأكثر ما حد: غلوة) ١(
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ًفحص املسافر عن املاء أكثر من املساحة املعينة رشعا   ٧٧ ٦٥٤  جيب ال ّ

ًفحص املسافر عن املاء أزيد من املساحة املعينة رشعا إذا   ٧٧ ٦٥٥ ّ
يبعد عنه بمقدار  ّاطمأن بوجود املاء خارج احلد بحيث ال

ّيصدق عرفا أنه غري واجد للامء  ً 

 واجب

خوفه عـىل  ّفحص املكلف عن املاء عند ضيق الوقت أو  ٧٧ ٦٥٦
ماله املعتد به من لص ونحوه أو كان يف الفحص  نفسه أو

 حرج ال يتحمل عادة

 )١(جيب ال

٧٧ ٦٥٧ 

 

ّاملكلف من غـري فحـص عـن املـاء فـيام يلـزم فيـه ّتيمم  ١٣٨

 الصالة يف سعة الوقت برجاء املرشوعيةّ ثم الفحص
 )٢(باطل

ّتيمم املكلف إذا ان ١٣٩ ٧٨ ٦٥٨ حرص املاء املوجـود عنـده بـام حيـرم ـّ
ًالترصف فيه كام إذا كان مغصوبا ّ 

 واجب

ّاملكلف إذا مل يتمّكن من الوصول إىل املاء املوجـود ّتيمم  ١٣٩ ٧٨ ٦٥٩

 ًملانع كالعجز عنه تكوينا لكرب ونحوه
 صحيح

 مـرض ّاملكلف إذا خاف من استعامل املاء حدوثّتيمم  ١٣٩ ٧٨ ٦٦٠
 ّأو امتداده أو شدته

 صحيح

ّاملكلف إذا خاف العطش عىل نفـسه أو عـىل غـريه ّتيمم  ١٣٩ ٧٨ ٦٦١

 ّشأنه التحفظ عليه  ممن يرتبط به ويكون من
 صحيح

ّاملكلف إذا استلزمت الطهارة باملاء احلرج واملـشقة ّتيمم  ١٣٩ ٧٨ ٦٦٢ ّ

ّيف حتصيل املاء إىل حد يصعب حتمله عليه ك ن رشائه بثمـّ
ّيرض بحاله أو موجب لذله وهوانه ّ 

 صحيح

 

 .ّ يسقط وجوب الفحص عند تضييق الوقت بمقدار ما يتضيق منه)١(
ّ بطالن التيمم والصالة إذا تبني)٢(  .ّ وجود املاء بنحو الفتوى، وبنحو االحتياط الوجويب يف صورة عدم التبنيّ
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ّتيمم املكلف إذا استلزمت الطهارة باملاء احلرج واملـشقة يف  ١٣٩ ٧٨ ٦٦٣ ّ ّ
ّنفس استعامل املاء إىل حد يصعب حتمله عليه كشدة برودته ّّ 

 صحيح

ّاملكلف إذا استلزم حتصيل املاء أو اسـتعامله وقـوع ّتيمم  ١٣٩ ٧٩ ٦٦٤

 ج الوقتالصالة أو بعضها خار

 صحيح

ٍاملكلف عندما يكون مكلفا بواجب أهـم أو مـساو ّتيمم  ١٣٩ ٧٩ ٦٦٥ ً ّ ّ

للطهارة املائية يستدعي رصف املاء املوجود فيـه كإزالـة 
  اخلبث عن املسجد

 صحيح

ًالكلف إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا ومل يكف املاء ّتيمم   ٧٩ ٦٦٦ ّ

 ًعااملوجود عنده للطهارة احلدثية واخلبثية م

 صحيح

 أوىل ب رصف املاء إلزالة اخلبث يّاملكلف عقّتيمم  ١٣٩ ٧٩ ٦٦٧

 ّالتيممما يصح به 

ّتيمم املكلف عند تعذر الطهارة املائية بمطلق وجه األرض   ٧٩ ٦٦٨ ّ ّ
من تراب أو رمل أو حجر أو مدر ومن ذلك أرض اجلص 

 والنورة وهكذا اجلص املطبوخ واآلجر واخلزف

 جائز

 جيب ال يم الرتاب عىل غريه مع اإلمكانتقد  ٧٩ ٦٦٩

 ًاستحبابا األحوط كان وإن

ّاملكلف بالغبار املجتمع عىل الثوب ونحوه إذا عـد ّتيمم   ٧٩ ٦٧٠ ّ

ًترابا دقيقا بأن كان له جرم بنظر العرف ً 
 جائز

 ال جيب ّالتيممالغبار املجتمع عىل الثوب عليه يف  تقديم غري  ٧٩ ٦٧١
 ًباباوإن كان األحوط استح
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بـاألرض ومـا ّالتيمم ّ عند تعذر )١(ّاملكلف بالوحلّتيمم   ٧٩ ٦٧٢
 يلحق هبا

 جائز

ّتيمم املكلف باليشء املغرب  ٧٩ ٦٧٣ أو ما ال يكون له جرم بحيـث  )٢(ّ
ّيصدق عليه الرتاب الدقيق إذا تعذر التيمم بالوحل ّ 

 جائز

 جتب ال )ّلتيممالوضوء وا(الصالة يف الوقت عند فقدان الطهورين   ٧٩ ٦٧٤

ّقضاء املكلف صالته التي سقطت يف الوقت لعجزه عن   ٧٩ ٦٧٥

 حصول الطهور
 واجب

يشء ــّتقديم املكلف الطني الذي متّكن من جتفيفه عىل ال ١٤٠ ٨٠ ٦٧٦
 عىل الطني نفسه واملغرب

 واجب

 جائز ّاملكلف باألرض النديةّتيمم  ١٤٠ ٨٠ ٦٧٧

ض اليابسة مع التمّكن وتقديمها عىل ّاملكلف باألرّتيمم  ١٤٠ ٨٠ ٦٧٨
 األرض الندية

 أوىل

 واجب  به باليد ّتيمم ُيّمما اعتبار علوق يشء  ١٤١ ٨٠ ٦٧٩
 ًعىل األحوط وجوبا

 ال جيزي عىل مثل احلجر األملس الذي ال غبار عليه ّالتيمم  ١٤١ ٨٠ ٦٨٠
 ًعىل األحوط وجوبا

إن كـان  واسـم األرضيصدق عليه  ّاملكلف بام الّتيمم  ١٤٢ ٨٠ ٦٨١
 الفـضة وأصله منها كالنباتات وبعض املعادن كالـذهب

  رماد غري األرض ونحوهاو

 جيوز ال

ّالتـيمم ّإذا اشتبه عىل املكلف ما يـصح بـه ّالتيمم تكرار  ١٤٢ ٨٠ ٦٨٢
 ؛ ليتيقن معه االمتثالّالتيممال يصح به ّمما بيشء 

 واجب

 

 .الطني الذي يلصق باليد: الوحل) ١(
 .ًما يكون الغبار كامنا فيه: اليشء املغرب) ٢(
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 ورشائطهّالتيمم كيفية 

 واجب ّالتيمم باطن اليدين عىل األرض يف رضب  ١٤٣ ٨٠ ٦٨٣

 ٍكاف ّالتيمم وضع اليدين عىل األرض يف  ١٤٣ ٨٠ ٦٨٤

رضب اليدين أو وضعهام عىل األرض دفعـة واحـدة يف  ١٤٣ ٨٠ ٦٨٥

 ّالتيمم

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

مسح اجلبهة باليدين من قصاص الشعر إىل طرف األنف  ١٤٣ ٨٠ ٦٨٦

 ّالتيمم يف إىل احلاجبني واألعىل

 واجب

 واجب ّالتيمممسح اجلبينني عند مسح اجلبهة يف  ١٤٣ ٨٠ ٦٨٧
 ًعىل األحوط وجوبا

  جيب ال ّالتيمممسح احلاجبني يف  ١٤٣ ٨٠ ٦٨٨
 ًوإن كان األحوط استحبابا

٨٠ ٦٨٩ 

 

مـسح متــام ظـاهر اليــد اليمنــى مـن الزنــد إىل أطــراف  ١٤٣

 ّالتيمماألصابع بباطن اليد اليرسى يف 

 واجب

رسى مـن الزنـد إىل أطـراف ــمسح متام ظـاهر اليـد الي ١٤٣ ٨٠ ٦٩٠

 ّالتيمماألصابع بباطن اليد اليمنى يف 

 واجب

 واجب  ّالتيمماليرسى يف  ورعاية الرتتيب بني مسح اليد اليمنى ١٤٣ ٨٠ ٦٩١
 ًعىل األحوط وجوبا

ّرضب اليدين أو وضعهام عـىل األرض مـرة واحـدة يف  ١٤٣ ٨٠ ٦٩٢
 ًسواء كان بدال عن الوضوء أم الغسلم ّالتيم

 جيزي
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ّرضب اليدين أو وضعهام مرة أخرى عـىل األرض بعـد  ١٤٣ ٨٠ ٦٩٣
الفراغ من مسح الوجه واليدين فيمسح ظاهر يده اليمنى 

 يمسح ظاهر اليرسى بباطن اليمنىّ ثم بباطن اليرسى

 ال جيب 
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 واجب بهّتيمم ُ يمراعاة إباحة ما ١٤٤ ٨١ ٦٩٤

 واجب ُيتيمم بهّمما مراعاة طهارة الرتاب ونحوه  ١٤٤ ٨١ ٦٩٥

 واجب مّمراعاة طهارة اليشء املغرب يف التيم ١٤٤ ٨١ ٦٩٦
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب ًبه عرفاّتيمم نظافة ما ي ١٤٤ ٨١ ٦٩٧
 ًعىل األحوط لزوما

ّالتـيمم ال يصح ّمما  به بغريهّتيمم ُمراعاة عدم امتزاج ما ي ١٤٤ ٨١ ٦٩٨
 الرماد وبه كالتبن

 واجب

يـصح  الّممـا بـه بغـريه ّالتيمم إذا امتزج ما يصح ّالتيمم  ١٤٤ ٨١ ٦٩٩

 ًبه إذا كان املزيج مستهلكاّالتيمم 

 جائز

 غري معتربة ّالتيممطهارة األعضاء يف  ١٤٤ ٨١ ٧٠٠

 عنــدما تكــون النجاســة يف األعــضاء حائلــة أوّالتــيمم  ١٤٤ ٨١ ٧٠١

 بهّتيمم متعدية إىل ما ي

 باطل

 باطل املمسوح ومع وجود حائل بني املاسحّالتيمم  ١٤٤ ٨١ ٧٠٢

 واجب من األعىل إىل األسفلّالتيمم املسح يف  ١٤٤ ٨١ ٧٠٣
 ًعىل األحوط لزوما

 واجبة ّالتيمم ّالنية يف  ١٤٤ ٨١ ٧٠٤
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ّتقارن نية املكلف يف  ١٤٤ ٨١ ٧٠٥ عـىل رضب أو الوضـع ــللّالتـيمم ّ

 األرض 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب ّالتيممالرتتيب بني أعضاء  ١٤٤ ٨١ ٧٠٦

 واجبة ّالتيمم  يف )١(املواالة ١٤٤ ٨١ ٧٠٧

 واجب بنفسه مع التمّكن من ذلكّالتيمم ّمبارشة املكلف  ١٤٤ ٨١ ٧٠٨

  جيب ال بعد دخول وقت الصالةّالتيمم  ١٤٤ ٨١ ٧٠٩
 ًوإن كان األحوط استحبابا

قبل دخول وقت الـصالة مـع عـدم رجـاء زوال ّالتيمم  ١٤٤ ٨٢ ٧١٠

 العذر يف الوقت

 جائز

قبل أو بعد دخول وقت الصالة مـع رجـاء زوال ّالتيمم  ١٤٤ ٨٢ ٧١١

 العذر يف الوقت

 جيوز ال

ّإعادة املكلف تيم ١٤٤ ٨٢ ٧١٢ ألمر واجـب أو مـستحب ّتيمم مه إذا ّ

دخـل ّ حتـى مهّمل ينتقض تيم وقبل دخول وقت الصالة

 وقتها مع بقاء عذره 

 جيب ال

الـتمّكن  وللصالة املوقتة مع العلم بارتفاع العذرّالتيمم  ١٤٥ ٨٢ ٧١٣

 من الطهارة املائية قبل خروج الوقت

 جيوز ال

 جيوز ال مع عدم اليأس عن زوال العذر للصالة املوقتةّالتيمم  ١٤٥ ٨٢ ٧١٤

اليأس من ارتفـاع العـذر قبـل م للصالة املوقتة مع ّالتيم ١٤٥ ٨٢ ٧١٥

 خروج الوقت

 جائز

 

 .ً هبيئته عرفاّاملناط يف املواالة أن ال يفصل بني األفعال ما خيل )١(
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ّاملكلف لصالة فصالهاّتيمم إذا  ١٤٦ ٨٢ ٧١٦ دخـل وقـت صـالة ّ ثم ّ
 فمــع عــدم رجـاء زوال العــذر والــتمّكن مــن ،أخـرى

 الطهارة املائية تكون املبادرة إليها يف سعة الوقت

 جائزة

ّإذا صىل املكلف مع  ١٤٧ ٨٢ ٧١٧ ارتفـع ّ ثـم الـصحيح لعـذرّالتـيمم ّ

  فصالته،عذره يف الوقت أو يف خارجه

 صحيحة



 

 

 

 دائم احلدث

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

أداء الصالة ملن دام حدثه ووجد فرتة يف جزء من الوقت يمكنه   ٨٣ ٧١٨

ًأن يأيت فيه بالصالة متطهرا ولو مع االقتصار عىل واجباهتا ّ 

 واجب

 أثناء الوقت أو تأخري صالة دائم احلدث إذا وجد فرتة يف  ٨٣ ٧١٩

ًيف آخره بحيث يمكنه أن يأيت فيها بالصالة متطهرا ّ 

 واجب

ّصالة من دام حدثه وكانت له فرتة يف أول الوقـت أو يف   ٨٣ ٧٢٠
 مىض زمان الفرتة ّ حتى ّمل يصل فيه وأثنائه

 صحيحة

ًصالة من دام حدثه إذا مل جيد فرتة أصـال أو وجـد فـرتة   ٨٣ ٧٢١

 رة وبعض الصالةيسرية ال تسع الطها

 صحيحة

ًخروج احلدث من دائم احلدث ـ ممن ال جيد فرتة أصـال   ٨٣ ٧٢٢

أو وجد فرتة يسرية ال تسع الطهارة وبعض الصالة ـ قبل 
 الصالة أو يف أثنائها

  بطهارتهّال يرض

حتصيل الطهارة واإلتيان بالصالة يف فرتة تـسع الطهـارة   ٨٣ ٧٢٣
 وبعض الصالة

 واجب 
 ًوجوباعىل األحوط 

 ال جيب جتديد طهارة من فاجأه احلدث أثناء الصالة أو بعدها  ٨٣ ٧٢٤

ّحتفظ املسلوس واملبطون مـن تعـدي النجاسـة إىل بدنـه  ١٤٩ ٨٤ ٧٢٥ ّ

 ولباسه مع القدرة عليه بوضع الكيس أو نحوه

 واجب
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 جيب ال ّتبديل الكيس أو نحوه للمسلوس واملبطون لكل صالة  ١٤٩ ٨٤ ٧٢٦

ّتطهري املسلوس واملبطون ما تنجس من بدنه لكل صالة  ١٤٩ ٨٤ ٧٢٧ ّ

 مع التمّكن منه

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

احتمل دائم احلدث حصول فرتة يمكنه اإلتيان فيها إذا  ١٥٠ ٨٤ ٧٢٨

ًبالصالة متطهرا، فتـأخري الـصالة إىل أن ينكـشف لـه  ّ

 احلال

 جيب ال

يمكنـه اإلتيـان فيهـا إذا احتمل دائم احلدث حصول فـرتة  ١٥٠ ٨٤ ٧٢٩

ّبالصالة متطهرا، فبادر إىل الصالة قبل انكشاف احلال، ثـم  ً ّ

ًانكشف له وجود فرتة يمكنه اإلتيان فيها بالصالة متطهرا،  ّ

 فإعادة الصالة 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

إذا اعتقد دائم احلـدث عـدم فـرتة يمكنـه اإلتيـان فيهـا  ١٥٠ ٨٤ ٧٣٠

ًبالصالة متطهرا  فإعادة الصالة ، شف خالفهانكّ، ثم ّ

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

لو حصل لدائم احلدث فرتة خارج الوقـت أو بـرء مـن  ١٥٠ ٨٤ ٧٣١

 ّفصالته التي صالها يف الوقت، مرضه يف الوقت

 صحيحة



 

 

 

 النجاسات

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 نجس بول وغائط اإلنسان  ٨٥ ٧٣٢

ّحيل حلمه باألصل  ائلة والّبول وغائط كل حيوان له نفس س  ٨٥ ٧٣٣

 ّأو بالعارض كاجلالل وموطوء اإلنسان من البهائم

 نجس

 طاهر ّخرء احليوان املحلل األكل  وبول  ٨٥ ٧٣٤

 طاهر خرء ما ليست له نفس سائلة  ٨٥ ٧٣٥

ّاالجتناب عن بول ما ليست له نفس سائلة إذا عد ذا حلم   ٨٥ ٧٣٦ ُ

 ًعرفا

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 طاهر ّخرء الطائر املحرم أكله وبول  ٨٥ ٧٣٧

ّخرء الطيور املحرمة أكلها والسـيام  واالجتناب عن بول  ٨٥ ٧٣٨
 ّبول اخلفاش

 ال جيب 
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 نجس مني الرجل  ٨٥ ٧٣٩

ّمني ذكر كل حيوان له نفس سائلة  ٨٥ ٧٤٠ ِ  نجس ّ حمرم األكلَ

ّمني ذكر كل حيوان له  ٨٥ ٧٤١ ِ  نجس كان مأكول اللحم و نفس سائلةَ
 ًعىل األحوط لزوما

 نجس يوجب جنابتها واملاء الذي ينزل من املرأة بشهوة  ٨٥ ٧٤٢
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 ةنجس ّكل حيوان له نفس سائلة وميتة اإلنسان  ٨٥ ٧٤٣

 طاهر جسد الشهيد   ٨٥ ٧٤٤

ّميتة من اغتسل إلجراء احلد عليه أو القصاص منه  ٨٥ ٧٤٥  ةطاهر َ

الشعر  والصوفو كالوبرّما ال حتله احلياة من أجزاء امليتة   ٨٥ ٧٤٦

 نحو ذلك ووالظفر والقرن والعظم

 طاهر

 نجسة ّحتله احلياةّمما القطعة املبانة من احلي إذا كانت   ٨٥ ٧٤٧

ما ينفصل من األجزاء الصغار كالثالول والبثور واجللدة   ٨٥ ٧٤٨

 حو ذلك التي تنفصل من الشفة أو من بدن األجرب ون

 طاهر

 طاهر اللبن يف الرضع واألنفحة من احليوان امليتة  ٨٥ ٧٤٩

 طاهر لبن احليوان امليتة الذي يالقي الرضع النجس  ٨٥ ٧٥٠

ًاالجتناب عن اللبن الذي يالقي الرضع النجس خصوصا   ٨٥ ٧٥١

 يف غري مأكول اللحم

 ال جيب
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 واجب  أجزاء امليتة مع الرطوبةمالقاتهحة عند غسل ظاهر األنف  ٨٥ ٧٥٢

ًاألنفحة التي ثبت أن املتعارف كوهنا مادة سائلة أو شـبه   ٨٦ ٧٥٣ ًّ ّ

 تقبل الغسل سائلة ال

 طاهرة

 طاهر املسلم بعد تغسيلهّيت امل ١٥١ ٨٦ ٧٥٤

 ال ينجس املسلم مع الرطوبة بعد تغسيلهّ امليت ما يالقي ١٥١ ٨٦ ٧٥٥

 نجس  اخلارج من اإلنسانالدم  ٨٦ ٧٥٦

 نجس ّالدم اخلارج من كل حيوان له نفس سائلة   ٨٦ ٧٥٧
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ّالدم املتخلف يف احليوان املذكى بالذبح أو النحر إذا كان   ٨٦ ٧٥٨ ّ

 مأكول اللحم

 طاهر

 طاهر ّالدم املتكون يف صفار البيض  ١٥٢ ٨٦ ٧٥٩

 نجس دم العلقة املستحيلة من النطفة ١٥٢ ٨٦ ٧٦٠
 ًحوط لزوماعىل األ

 نجس ّالكلب الربي بجميع أجزائه  ٨٦ ٧٦١

 نجس ّاخلنزير الربي بجميع أجزائه  ٨٦ ٧٦٢

 نجس )١( غري الكتايبالكافر  ٨٦ ٧٦٣

ّالغايل الذي يذهب يف غلوه إىل حد ينطبق عليه تعريف الكافر  ٨٧ ٧٦٤  نجس ّ

 نجس )٢(الناصبي  ٨٧ ٧٦٥

 نجس ^بغضه ألهل البيتيعلن وَمن كان من اخلوارج   ٨٧ ٧٦٦

 ،^مل يعلن بغضه ألهل البيـتوَمن كان من اخلوارج   ٨٧ ٧٦٧

ّولكن عد منهم التباعه فقههم ّ 

 طاهر

 طاهر الكافر الكتايب  ٧٨ ٧٦٨

 نجس )٣(املرتد الذي يلحق طائفة نجسة  ٨٧ ٧٦٩
 

 

ّحل دينا غري اإلسالم أو انتحل اإلسالم وجحد ما يعلم أنه من الـدين ًهو من مل ينتحل دينا أو انت: الكافر) ١( ً

يف ’ اإلسالمي بحيث رجع جحده إىل إنكار الرسالة ولـو يف اجلملـة بـأن يرجـع إىل تكـذيب النبـي

ّبعض ما بلغه عن اهللا تعاىل يف العقائد كاملعاد أو يف غريها كاألحكام الفرعية مثـل الفـرائض ومـودة ذي 
 .القربى

 .^هو املعلن بعداوة أهل البيت:  الناصبي)٢(

 .ّكام لو ارتد إىل غري أهل الكتاب كالبوذية) ٣(
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 طاهر )١(املرتد الذي يلحق طائفة طاهرة  ٨٧ ٧٧٠

ة من أجزاء الكافر والكلب واخلنزير وما ال ّما حتله احليا ١٥٣ ٨٧ ٧٧١

 ّحتله احلياة

 نجس

 نجس ّاخلمر وهو املسكر املتخذ من العصري العنبي ١٥٣ ٨٧ ٧٧٢

 طاهر ّاملسكر املتخذ من غري العصري العنبي ١٥٣ ٨٧ ٧٧٣

 طاهر منه اإلسربتو بجميع أنواعه والكحول املائعة باألصالة ١٥٣ ٨٧ ٧٧٤

 طاهر العنبي إذا غىل بنفسه أو بالنار أو بغري ذلكالعصري  ١٥٤ ٨٧ ٧٧٥

 حرام ما مل يذهب ثلثاه بالنار أو بغريهااملغيل رشب العصري العنبي  ١٥٤ ٨٧ ٧٧٦

إن ذهــب ثلثــاه بالنــار أو املغــيل رشب العــصري العنبــي  ١٥٤ ٨٧ ٧٧٧

 ًمل حيرز صريورته مسكرا وبغريها

 حالل

 طاهر عصري التمر إذا غىل  ١٥٤ ٨٧ ٧٧٨

 طاهر عصري الزبيب إذا غىل ١٥٤ ٨٧ ٧٧٩

 حالل رشب عصري التمر إذا غىل ١٥٤ ٨٧ ٧٨٠

 حالل رشب عصري الزبيب إذا غىل ١٥٤ ٨٧ ٧٨١

يش والطبيخ ـوضع التمر يف املطبوخات مثل املرق واملح ١٥٤ ٨٧ ٧٨٢

 وغريها

 جائز

يش والطبيخ ـوضع الزبيب يف املطبوخات مثل املرق واملح ١٥٤ ٨٧ ٧٨٣

 وغريها

 جائز

 

 .ّكام لو ارتد إىل أهل الكتاب كاملسيحية) ١(
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الدسـم إذا مل يعلـم  )١( نَوضع العنـب للتخليـل يف الـد ١٥٥ ٨٨ ٧٨٤

 إسكاره بعد الغليان أو علم وكانت الدسومة خفيفة 

 جائز

ن الدسم إذا علـم إسـكاره َوضع العنب للتخليل يف الد ١٥٥ ٨٨ ٧٨٥

ًوكانت الدسومة معتدا هبا ّ 

 نجس

 حرام )٢(رشب الفقاع ١٥٦ ٨٨ ٧٨٦

 نجس الفقاع ١٥٦ ٨٨ ٧٨٧
 ًعىل األحوط لزوما

ّعرق اإلبل اجلاللة  ١٥٦ ٨٨ ٧٨٨  نجس َ

ّعرق احليوان اجلالل ١٥٦ ٨٨ ٧٨٩  نجس َ
 ًعىل األحوط وجوبا

ُعرق اجل ١٥٧ ٨٨ ٧٩٠  طاهر نب من احلرامَ

 ةجائز نب من احلرامُالصالة يف عرق اجل ١٥٧ ٨٨ ٧٩١

فيام إذا كان التحـريم ُاالجتناب عن عرق اجلنب من احلرام  ١٥٧ ٨٨ ٧٩٢

 ًثابتا ملوجب اجلنابة بعنوانه كالزنا واللواط ووطئ احلائض 

 ال جيب
 ًوإن كان األحوط استحبابا

 نجس املالقي للنجس مع الرطوبة املرسية يف أحدمها ١٥٨ ٨٨ ٧٩٣

املالقي للمتنجس بمالقاة النجس مع الرطوبة املرسية يف  ١٥٨ ٨٨ ٧٩٤

 أحدمها

 نجس

ّفيام مل تتعدد الوسائط ّاملتنجس املالقي للمتنجس بمالقاة  ١٥٨ ٨٨ ٧٩٥

 بني عني النجاسة وبينه

 نجس

 

 .م ونحوهاخالوعاء الض: َالدن) ١(
ًتخذ من الشعري غالبا وال يظهر إسكارهُقسم من الرشاب ي :الفقاع) ٢( ّ. 
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ّإذا تعددت الوسائط ّاملتنجس املالقي للمتنجس بمالقاة  ١٥٨ ٨٨ ٧٩٦

 بني عني النجاسة وبينه

 طاهر

 طاهر ًيف نجاسته مع العلم بطهارته سابقا ّشك ّكل ما   ٨٩ ٧٩٧

 طاهر ًنجاسته مع اجلهل بطهارته سابقا يف ّشك ّكل ما   ٨٩ ٧٩٨

ّفحص املكلف عام   ٨٩ ٧٩٩ يف طهارته ونجاسـته وإن كـان ّشك ّ

 حيتاج إىل مؤنة الفحص ال

 جيب ال

 نجس ًيف طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاّ شك ّكل ما  ٨٩ ٨٠٠



 

 

 

 ّاملطهرات

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ِّمطهر )١(املاء املطلق  ٩٠ ٨٠١ ُ 

 يصح ال )٢(اخلبث باملاء املضاف ورفع احلدث ١٥٩ ٩٠ ٨٠٢

 يتنجس املاء املضاف املالقي للنجاسة ١٥٩ ٩٠ ٨٠٣

 يتنجس ال ًاملاء اجلاري إذا التقى بالنجاسة وإن كان قليال ١٦٠ ٩٠ ٨٠٤

ّتغـري أحـد أوصـافه  واملاء اجلاري إذا التقـى بالنجاسـة  ٩٠ ٨٠٥
 )الريح والطعم واللون(

 يتنجس

ّاملاء املتنجس إذا مل يكن يف إناء عند اتصاله باملاء اجلـاري أو  ١٦١ ٩١ ٨٠٦ ّ
وماء البئـر واملطـر ًبغريه من املياه املعتصمة كاملاء البالغ كرا 

ٍبمقدار معتد بهبرشط امتزاجه به  ٍ 

ُيطهر َ 

ّإذا كان يف إناء عند اتصاله باملاء اجلاري أو ّاملتنجس املاء  ١٦١ ٩١ ٨٠٧

ًه املعتصمة كاملاء البالغ كرا وبعـد انفـصال بغريه من امليا

 املاء املعتصم عنه

 يطهر  ال
)٣(ًعىل األحوط لزوما

 

 .يصح إطالق املاء عليه من دون إضافته إىل يشءاملاء الذي : املاء املطلق) ١(
الذي ال يصح إطالق املاء عليه من دون إضافة، كامء العنب وماء الرمان ومـاء الـورد املاء : املاء املضاف) ٢(

 .ونحو ذلك
ً ألنه يعترب يف تطهري اإلناء غسله باملاء ثالثا وإن كان معتصام عىل األحوط وجوبا؛ال يطهر) ٣( ًً ّ. 
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ّمل يتغـري أحـد  و مالقاة النجس إذا نزل عليهّمجرداملطر ب ١٦٢ ٩١ ٨٠٨
 أوصافه

 ينجس ال

ّمل يتغري أحد  وًماء البئر إذا التقى بالنجاسة وإن كان قليال ١٦٣ ٩١ ٨٠٩
 أوصافه

 ينجس ال

ّزال تغريه ّ ثم ّماء البئر إذا تغريت أحد أوصافه بالنجاسة ١٦٣ ٩١ ٨١٠
 بام خيرج من املادةبرشط امتزاجه بنفسه 

ُيطهر َ 

زالت هذه ّ ثم ّماء البئر إذا تغريت أحد أوصافه بالنجاسة ١٦٣ ٩١ ٨١١
 ّاألوصاف بنزح مقدار يزول به التغري

ُيطهر َ 

 ينجس عند مالقاته النجاسة) دون الكر(املاء الراكد  ١٦٤ ٩١ ٨١٢

 ينجس عند مالقاته املتنجس) دون الكر( املاء الراكد ١٦٤ ٩١ ٨١٣

اجلاري عىل النجس من العايل إىل ) دون الكر(املاء الراكد  ١٦٤ ٩١ ٨١٤
 السافل أو من السافل إىل العايل بدفع

  ينجس ال
 ّإال املقدار املالقي للنجس

 ينجس ال ّ املالقي للنجس من دون أن تتغري أوصافه)١(املاء الراكد الكر ١٦٤ ٩١ ٨١٥

 نجسة غسالة املاء القليل ١٦٦ ٩٢ ٨١٦

 نجسة  غسالة املاء القليل التي تتعقبها طهارة املحل  ٩٢ ٨١٧
 ًعىل األحوط لزوما

 نجسة   غسالة املاء القليل غري املزيلة لعني النجاسة  ٩٢ ٨١٨
 ًعىل األحوط لزوما

 واجب ّجتناب عن غسالة االستنجاء إذا متيزت فيها عني النجاسةاال ١٦٧ ٩٢ ٨١٩
 

ّ واملشهور بني الفقهاء اعتبار أن يبلغ مكعبه ثالثة وأربعني شربا إال ،دار الكر بحسب احلجم فيه أقوالمق) ١( ً
ًثمن شرب وهو ـ األحوط استحبابا ـ وإن كان يكفي بلوغه ستة وثالثني شربا  ً ً لـرتا ٣٨٤وهو ما يعـادل (ّ

 .ّ، وأما تقديره بحسب الوزن فال خيلو عن إشكال)ًتقريبا
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ــد  ١٦٧ ٩٢ ٨٢٠ ــريت بأح ــتنجاء إذا تغ ــسالة االس ــن غ ّاالجتنــاب ع
 )اللون والطعم والريح(أوصاف النجاسة 

 واجب

ّاالجتناب عن غسالة االستنجاء إذا تعدت النجاسة مـن  ١٦٧ ٩٢ ٨٢١
 يصدق معها االستنجاء املخرج عىل نحو ال

 جبوا

االجتناب عـن غـسالة االسـتنجاء إذا أصـابتها نجاسـة  ١٦٧ ٩٣ ٨٢٢

 أخرى من الداخل أو اخلارج

 واجب

ّبالبول إذا غسل مرة واحدة يف ّاملتنجس البدن أو اللباس  ١٦٨ ٩٣ ٨٢٣
 املاء اجلاري

 يطهر

ّبالبول إذا غسل مرتني يف املـاء ّاملتنجس البدن أو اللباس  ١٦٨ ٩٣ ٨٢٤
 لكر واملاء القليلغري اجلاري كا

 يطهر

بعد غـسله ّاملتنجس انفصال الغسالة من البدن واللباس  ١٦٨ ٩٣ ٨٢٥

 باملاء القليل 

 معترب

ّاألواين املتنجسة باخلمر إذا غسلت ثـالث مـرات باملـاء  ١٦٨ ٩٣ ٨٢٦
 القليل أو غريه

 تطهر

 جيب  ال ّغسل األواين املتنجسة باخلمر سبع مرات  ١٦٨ ٩٣ ٨٢٧
 ًاألحوط استحباباوإن كان 

ًببول الصبي أو الصبية ـ ما دام رضـيعا مل يتغـذ ّاملتنجس  ١٦٨ ٩٣ ٨٢٨

ّـ إذا صب املاء عليه وإن كان قليال مـرة واحـدة  بالطعام ً

 بمقدار حييط به 

 يطهر

ببول الصبي أو الصبية بعـد غـسله باملـاء ّاملتنجس عرص  ١٦٨ ٩٣ ٨٢٩

 ًلباسا أو نحوهّاملتنجس فيام لو كان 

 جيب ال
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أوالهـن  ًبولوغ الكلب بعد غـسله ثالثـاّاملتنجس اإلناء  ١٦٨ ٩٣ ٨٣٠

 غسلتان بعدها باملاء وبالرتاب

 يطهر

ّبولوغ اخلنزير بعد غسله سبع مرات باملاء ّاملتنجس اإلناء  ١٦٨ ٩٣ ٨٣١
 ) من غري فرق بني املاء القليل وغريه(

 يطهر

ّبعد غسله سـبع مـرات اإلناء املنتجس بموت اجلرذ فيه  ١٦٨ ٩٣ ٨٣٢
 )من غري فرق بني املاء القليل وغريه(باملاء 

 يطهر

ولوغ الكلب أو اخلنزيـر أو  وبغري اخلمرّاملتنجس اإلناء  ١٦٨ ٩٣ ٨٣٣

موت اجلرذ فيه من النجاسات بعد غـسله باملـاء القليـل 

 ّثالث مرات

 يطهر

يـر أو بغري اخلمر وولوغ الكلب أو اخلنزّاملتنجس اإلناء  ١٦٨ ٩٤ ٨٣٤

موت اجلرذ فيه من النجاسات بعـد غـسله باجلـاري أو 

 ّالكر أو املطر ثالث مرات

 يطهر 
 ًعىل األحوط لزوما

بعد غسله باملاء الكثري مع بقاء ّاملتنجس اللباس املصبوغ  ١٧٠ ٩٤ ٨٣٥
املاء عىل إطالقه إىل أن ينفـذ إىل مجيـع أجزائـه ويـستويل 

  يوجب اإلضافةما ملّاملتنجس ّإن تغري بوصف ، وعليها

 يطهر

بعد غسله باملاء القليل مع بقاء ّاملتنجس اللباس املصبوغ  ١٧٠ ٩٤ ٨٣٦
ّإن تغـري بوصـف  ورصهــاملاء عىل إطالقه إىل أن يـتم ع

 ما مل يوجب اإلضافة ّاملتنجس 

 يطهر

ينفذ املاء فيه ولكن ال خيـرج املـاء عـن ّمما نحوه  والكوز ١٧١ ٩٤ ٨٣٧
 فبعد غسله ، النجاسة إىل أعامقهباطنه بالعرص إن وصلت

 باملاء الكثري بحيث يصل املاء إىل ما وصلت إليه النجاسة

 يطهر
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عرص ـخيرج عن باطنه بال جتفيف ما ينفذ املاء فيه ولكن ال ١٧١ ٩٤ ٨٣٨

 وشبهه كالكوز قبل وضعه يف الكر أو اجلاري لتطهريه

 جيب ال

املاء فيه ولكن ال خيرج ينفذ ّمما نحوه  وتطهري باطن الكوز ١٧١ ٩٥ ٨٣٩

 عن باطنه بالعرص عن طريق املاء القليل

 ال يمكن 
 ًعىل األحوط وجوبا

إن وصـلت إليـه بوصـف اإلطـالق ما ال ينفـذ فيـه املـاء  ١٧٢ ٩٥ ٨٤٠

 النجاسة كالصابون والطني عن طريق املاء الكثري أو القليل

 ال يطهر

ا هبـ املـسح يش عـىل األرض أوــالنعل بامل وباطن القدم  ٩٥ ٨٤١

 برشط أن تزول عني النجاسة هبام

 يطهر

النعل بامليش عىل األرض املفروشة باآلجر  وباطن القدم  ٩٥ ٨٤٢

 أو اجلص أو النورة أو السمنت 

 يطهر

 ال يطهر  النعل بامليش عىل األرض املفروشة بالقري وباطن القدم  ٩٥ ٨٤٣
 ًعىل األحوط لزوما

 صحيح ر عىل األرض من البناء بالشمس تطهري األرض وما يستق  ٩٥ ٨٤٤

 ّ ما يتصل باألرض مـن األبـواب واألخـشابطهارةيف   ٩٥ ٨٤٥

 األوتاد واألشجار بالشمسو

 إشكال

البواري سوى اخليوط التي تشتمل عليها  و احلرصطهارة  ٩٥ ٨٤٦

 بالشمس

 غري بعيد

 معترب ّزوال عني النجاسة فيام تطهره الشمس  ٩٥ ٨٤٧

 معترب ّبة املوضع رطوبة مرسية فيام تطهره الشمسرطو  ٩٥ ٨٤٨
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إن شاركها غريهـا يف  وًاجلفاف املستند إىل اإلرشاق عرفا  ٩٥ ٨٤٩

 اجلملة كالريح

 معترب

ًما أحالته النار رمادا أو دخانا سواء كان نجسا كالعـذرة   ٩٥ ٨٥٠ ً ً

 ًأو متنجسا كاخلشبة املتنجسة

 يطهر

ً أو آجرا أو جصا أو نورةًما أحالته النار خزفا  ٩٦ ٨٥١  يطهر  ال ً
 ًعىل األحوط وجوبا

ّبمجرد تفرق أجزائه بالتبخريّاملتنجس اليشء النجس أو   ٩٦ ٨٥٢  يطهر ال ّ

 ينجس ال ما يالقي بخار النجس أو املتنجس  ٩٦ ٨٥٣

 َيطهر اخلمر بعد انقالبه إىل خل  ٩٦ ٨٥٤

رشات ـىل جوف احلالدم املنتقل من اإلنسان أو احليوان إ  ٩٦ ٨٥٥

الربغـوث بحيـث  والقمـل وًالتي ال دم هلا عرفا كـالبق

 ًيكون هذا الدم يف معرض صريورته جزءا من جسمها

 طاهر

الدم املنتقل من اإلنسان أو احليوان إىل جوف احلرشات التي   ٩٦ ٨٥٦

ًال دم هلا عرفا كالبق والقمل والربغوث بحيث مل يعد هذا 

ّءا من جسمها أو شك يف ذلكالدم يف معرض صريورته جز ً 

 يطهر ال

 جيب  ال االجتناب من الدم الذي يمصه البق أو نحوه حني مصه  ٩٦ ٨٥٧
 ًوإن كان األحوط استحبابا 

 يطهر بدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره بعد أن يسلم   ٩٦ ٨٥٨

بدن الكافر إذا القى النجاسة العرضـية كـالبول بعـد أن   ٩٦ ٨٥٩

 يسلم 

 ال يطهر
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 طاهر بدن املرتد بعد التوبة   ٩٦ ٨٦٠

 ًيطهر تبعا ولد الكافر الصغري بعد إسالم والده  ٩٧ ٨٦١

ّولد الكافر الصغري بعد إسالم جده أو جدته أو أمه  ٩٧ ٨٦٢ ّ  ًيطهر تبعا ّ

 طاهر ًاإلناء الذي ينقلب اخلمر فيه خال   ٩٧ ٨٦٣

ّالسدة التي يغسل ع ويد الغاسل  ٩٧ ٨٦٤ الثياب التي ّ امليت وليهاّ

اخلرقة التي يسرت هبا عورته بعد االنتهاء من  ويغسل فيها

 ّتغسل املي

 ًتطهر تبعا

سـائر آالت التغـسيل  وبدنهّ امليت وطهارة لباس غاسل  ٩٧ ٨٦٥

 ّتبعد االنتهاء من غسل املي

 تطهر  ال
 ًعىل األحوط وجوبا

 األذن واألنف وبواطن اإلنسان غري املحضة كباطن الفم  ٩٨ ٨٦٦

 العني بعد زوال عني النجاسة منهاو

 تطهر

بدن احليوان املصاب بنجاسـة خارجيـة أو داخليـة بعـد   ٩٨ ٨٦٧

 زوال عني النجاسة

 يطهر

الدود أو النواة أو ماء االحتقان اخلارج من اإلنسان غري   ٩٨ ٨٦٨

 ّامللوث بالنجس 

 طاهر

 خرجت من بدن اإلنساناإلبرة املستعملة يف التزريق إذا   ٩٨ ٨٦٩

 ّهي غري ملوثة بالدمو

 طاهرة

ًأكل حلم ورشب لبن حيوان مأكول اللحم إذا صار جالال  ٩٩ ٨٧٠  حرام )١(ّ
 

 .ّتعود أكل عذرة اإلنسان احليوان الذي :ّن اجلاللاحليوا) ١(
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ّأكل حلم ورشب لبن حيوان مـأكول اللحـم اجلـالل بعـد   ٩٩ ٨٧١

 )١(االسترباء

 حالل

ّرعاية املدة املعينة يف األحاديث الرشيفة يف استرباء   ٩٩ ٨٧٢ ّ

 للبطة مخسة وهي للدجاجة ثالثة أيام، وّوان اجلاللاحلي

 ًللبعري أربعون يوما وللبقرة عرشون وللغنم عرشةو

 ال جيب
 ًوإن كان األحوط استحبابا 

  )٢(طاهر ّالدم املتخلف يف جوف احليوان بعد تذكيته  ٩٩ ٨٧٣

 

ّهو أن يمنع احليوان عن أكل النجاسة ملدة خيرج بعدها عن صدق اجلالل عليه: االسترباء) ١( ّ. 
 .ً واألحوط لزوما اختصاص ذلك باحليوان املأكول اللحم)٢(



 

 

 

 أحكام الصالة
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 واجب ّ توفر الرشوط أداء الصلوات اليومية مع  ١٠١ ٨٧٤

 واجب ّأداء صالة اجلمعة مع توفر الرشوط  ١٠١ ٨٧٥

 واجب ّأداء صالة اآليات مع توفر الرشوط  ١٠١ ٨٧٦

 واجب ّالطواف مع توفر الرشوط أداء صالة  ١٠١ ٨٧٧

أداء الصالة الواجبة باإلجارة والنـذر والعهـد واليمـني   ١٠١ ٨٧٨

 ّونحو ذلك مع توفر الرشوط

 واجب

 ًواجبة كفائيا ّمع توفر الرشوطّ امليت الصالة عىل  ١٠١ ٨٧٩

لعـذر ـ ومل قضاء الولد األكرب الصالة الفائتة عن والـده   ١٠١ ٨٨٠

 بعد وفاتهّيقضها مع التمّكن منه حتى مات ـ 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا



 

 

 

 )١(صالة اجلمعة
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 واجب ل صالة اجلمعةإلقاء اإلمام خطبتني قب  ١٠٢ ٨٨١

ّقيام إمام اجلمعة ومحده هللا والثناء عليه والوصية بتقـوى   ١٠٢ ٨٨٢

اجللـوس ّ ثم اهللا وقراءة سورة قصرية من الكتاب العزيز

  ًقليال يف اخلطبة األوىل من صالة اجلمعة

 واجب

 ’ّقيام إمام اجلمعة ومحده هللا والثناء عليه والصالة عىل حممد  ١٠٢ ٨٨٣

 مة املسلمني يف اخلطبة الثانية من صالة اجلمعةوعىل أئ

 واجب

ّضم االسـتغفار للمـؤمنني واملؤمنـات يف خطبـة صـالة   ١٠٢ ٨٨٤
 اجلمعة الثانية

هو األحوط 

 ًاستحبابا

إتيان احلمد والصالة من خطبـة صـالة اجلمعـة باللغـة  ١٧٦ ١٠٢ ٨٨٥

 العربية

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

اهللا والوصية بالتقوى بغري اللغة العربية يف غري الثناء عىل  ١٧٦ ١٠٢ ٨٨٦

 خطبتي صالة اجلمعة 

 جائز

الوصية بتقوى اهللا بغري العربية فيام لو كان أكثر احلـضور  ١٧٦ ١٠٢ ٨٨٧

 غري عارفني باللغة العربية 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 

 .صالة اجلمعة ركعتان كصالة الصبح) ١(



  ٩٩...............................................................................................................................صالة الجمعة 
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

 )١(ًواجبة ختيريا   ×صالة اجلمعة يف غيبة اإلمام املعصوم ١٧٧ ١٠٢ ٨٨٨

ّنه خمري بني اإلتيان هبا إّإتيان املكلف بصالة اجلمعة حيث  ١٧٧ ١٠٢ ٨٨٩ ّ

 وبني اإلتيان بصالة الظهر 

 أفضل

 جتزي  ّصالة اجلمعة إذا أتى املكلف هبا برشوطها  ١٧٧ ١٠٢ ٨٩٠
 عن صالة الظهر

 واجب اإلتيان بصالة اجلمعة مجاعة ال فرادى ١٧٨ ١٠٢ ٨٩١

ا مل يكن املجتمعون مخسة نفر من املـسلمني صالة اجلمعة م ١٧٩ ١٠٣ ٨٩٢

 أحدهم اإلمام 

 ال تصح

ًصالة اجلمعة ما مل يكن اإلمام جامعا لرشوط اإلمامة من  ١٨٠ ١٠٣ ٨٩٣

 العدالة وغريها

 تصح ال

املسافة بني صالة مجعـة وبـني صـالة أن ال تكون اعتبار  ١٨١ ١٠٣ ٨٩٤

 )٢(مجعة أخرى أقل من فرسخ

 واجب

كم صاليت اجلمعة إن أقيمت الثانية فـيام دون فرسـخ ح ١٨١ ١٠٣ ٨٩٥

 ًوكانتا مقرتنتني زمانا

 ًباطلتان مجيعا

أقيمت صـالتان للجمعـة وبيـنهام أقـل مـن فرسـخ لو  ١٨١ ١٠٣ ٨٩٦

 وكانت إحدامها سابقة عىل األخرى ولو بتكبرية اإلحرام

صحت السابقة 

 دون الالحقة

 فيام لو أقيمت دون صالة اجلمعة الواجدة للرشائط ١٨٢ ١٠٣ ٨٩٧

 الفرسخ مع صالة مجعة أخرى مل تكن واجدة للرشائط

 صحيحة

 

ّيف هذه املسألة هو أن املكلف خمري يوم اجلمعة بني اإلتيان بصالة اجلمعة  الوجوب التخيريي املقصود من) ١( ّ ّ

 .ّعىل النحو الذي تتوفر فيه رشوطها اآلتية وبني اإلتيان بصالة الظهر
 .ً تقريباًاالفرسخ يعادل مخسة ونصف كيلومرت) ٢(
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حضور املسلمني يف صالة اجلمعة الواجدة للرشائط التي  ١٨٣ ١٠٣ ٨٩٨

 ّيقيمها اإلمام املعصوم أو من يمثله

 ًواجب تعيينا

  جيبال حضور املسلمني يف صالة اجلمعة التي مل يقمها اإلمام املعصوم  ١٨٣ ١٠٣ ٨٩٩

ًحضور املرأة يف صالة اجلمعة حتى يف فرض وجوهبا تعيينا ١٨٤ ١٠٣ ٩٠٠  ال جيب ّ

حضور املسافر يف صالة اجلمعة وإن كانت وظيفته اإلمتام  ١٨٤ ١٠٣ ٩٠١

  ًى يف فرض وجوهبا تعييناّوحت

 ال جيب

ًحضور املريض يف صالة اجلمعة حتى يف فرض وجوهبا تعيينا ١٨٤ ١٠٣ ٩٠٢  ال جيب ّ

يف فرض وجوهبا ّ حتى حضور األعمى يف صالة اجلمعة ١٨٤ ١٠٣ ٩٠٣

 ًتعيينا 

 ال جيب

يف فـرض ّ حتـى حضور الشيخ الكبري يف صالة اجلمعـة ١٨٤ ١٠٣ ٩٠٤

 ًوجوهبا تعيينا 

 ال جيب

كثر من أاحلضور يف صالة اجلمعة ملن كان بينه وبني اجلمعة  ١٨٤ ١٠٣ ٩٠٥

 ًيف فرض وجوهبا تعييناّحتى ) ً تقريباًاكيلومرت١١(فرسخني 

 ال جيب

ًاحلضور يف اجلمعة ملن كان احلضور عليه حرجيا ملطر أو  ١٨٤ ١٠٣ ٩٠٦

 ًيف فرض وجوهبا تعييناّ حتى برد شديد أو نحومها

 ال جيب



 

 

 

 النوافل اليومية
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 مستحبة  ن ركعات قبل صالة الظهر ثامنافلة الظهر وهي  ١٠٤ ٩٠٧

 مستحبة ن ركعات قبل صالة العرص ثامنافلة العرص وهي  ١٠٤ ٩٠٨

 مستحبة نافلة املغرب وهي أربع ركعات بعد صالة املغرب  ١٠٤ ٩٠٩

نافلة العشاء وهي ركعتان بعد صالة العشاء من جلوس   ١٠٤ ٩١٠

 وحتسبان بركعة 

 مستحبة

 مستحبة  ركعات  ثامننافلة الليل وهي  ١٠٤ ٩١١

 هو األحوط األوىل افلة الليل بعد منتصف الليل اإلتيان بن  ١٠٤ ٩١٢

 أفضل ًأداء نافلة الليل قريبا من الفجر الصادق  ١٠٤ ٩١٣

 مستحبة ركعتا الشفع بعد صالة الليل  ١٠٤ ٩١٤

 مستحبة ركعة الوتر بعد الشفع  ١٠٤ ٩١٥

 مستحبة )١(نافلة الفجر وهي ركعتان قبل صالة الفجر  ١٠٤ ٩١٦

 جائز ّ الوتر متصلة بالشفعبركعةتيان اإل ١٨٥ ١٠٤ ٩١٧

 مستحب القنوت يف النوافل  ١٨٥ ١٠٤ ٩١٨
 

ُيل بعد ميض مقـدار يـتمّكن ال يبعد يف وقت صالة نافلة الفجر أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صالة الل) ١(
 .ّاملكلف من اإلتيان هبا، ومتتد إىل قبيل طلوع الشمس
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 ًجائز رجاء القنوت يف صالة الشفع ١٨٥ ١٠٤ ٩١٩

 جائز االكتفاء يف النوافل بقراءة احلمد من دون سورة  ١٨٥ ١٠٤ ٩٢٠

 جائز االكتفاء ببعض أنواع النوافل دون بعض ١٨٥ ١٠٤ ٩٢١

 جائز ار يف نوافل الليل عىل الشفع والوتر االقتص ١٨٥ ١٠٤ ٩٢٢

 جائز خاصة االقتصار يف نوافل الليل عىل الوتر ١٨٥ ١٠٤ ٩٢٣

 جائز االقتصار يف نافلة العرص عىل أربع ركعات بل ركعتني ١٨٥ ١٠٤ ٩٢٤

إتيان النوافل ـ يف غري املوارد املذكورة أعاله ـ بقصد القربة  ١٨٥ ١٠٤ ٩٢٥

 التبعيض فيها املطلقة عند إرادة 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ــاء  ١٨٥ ١٠٤ ٩٢٦ ــراءة دع ــيل «ق ــه إال اهللا الع ــريم، ال إل ــيم الك ــه إال اهللا احلل ّال إل ّ

ّالعظيم، سبحان اهللا رب الساموات الـسبع، ورب األرضـني الـسبع،  ّ
ــد هللا رب  ــيم، واحلم ــرش العظ ــنهن، ورب الع ــا بي ــيهن وم ــا ف ّوم ّ

  يف قنوت صالة الوتر» ّمد وآله الطاهرينّالعاملني وصىل اهللا عىل حم

 مستحب

 مستحب ًالدعاء ألربعني مؤمنا يف قنوت صالة الوتر ١٨٥ ١٠٥ ٩٢٧

يف قنوت صالة الوتر » ّأستغفر اهللا ريب وأتوب إليه«قول  ١٨٥ ١٠٥ ٩٢٨

 ّسبعني مرة 

 مستحب

ّسبع مرات يف قنوت » هذا مقام العائذ بك من النار«قول  ١٨٥ ١٠٥ ٩٢٩
 ة الوترصال

 مستحب

 مستحب ّثالثامئة مرة يف قنوت صالة الوتر» العفو«قول  ١٨٥ ١٠٥ ٩٣٠

  تسقط نوافل الظهر والعرص والعشاء يف السفر ١٨٦ ١٠٥ ٩٣١
 دون غريها من النوافل
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 جائز اإلتيان بنافلة العشاء يف السفر بقصد الرجاء ١٨٦ ١٠٥ ٩٣٢

 مستحبة ني فريض املغرب والعشاءصالة الغفيلة وهي ركعتان ما ب ١٨٧ ١٠٥ ٩٣٣

 جائز ّإتيان املكلف بصالة الغفيلة بقصد نافلة املغرب ١٨٧ ١٠٥ ٩٣٤
 ًجيزي عنهام مجيعا



 

 

 

 ّمقدمات الصالة

 :الوقت ـ ١

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب أداء صالة الظهرين من زوال الشمس إىل الغروب ١٨٨ ١٠٦ ٩٣٥

 خمتص هبا ل الوقت بمقدار أدائهاّوقت صالة الظهر من أو ١٨٨ ١٠٦ ٩٣٦

 خمتص هبا وقت صالة العرص من آخر الوقت بمقدار أدائها ١٨٨ ١٠٦ ٩٣٧

 ال تصح  ّمزامحة كل من صالة الظهر وصالة العرص األخرى وقت اختصاصها ١٨٨ ١٠٦ ٩٣٨

ًصالة املكلف لو صىل الظهر قبل الزوال معتقدا دخـول  ١٨٨ ١٠٦ ٩٣٩ ّ ّ

 ه وهو يف الصالةعلم بدخولّ ثم الوقت

 صحيحة

عـرص بعـد أدائـه لـصالة الظهـر قبـل ـّإتيان املكلف بصالة ال ١٨٨ ١٠٦ ٩٤٠

ّالزوال معتقدا دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو يف الصالة  ً 

 جائز

ًإمتام صالة الظهر وإعادهتا ملن صالها قبل الزوال معتقدا  ١٨٨ ١٠٦ ٩٤١ ّ

 ةعلم بدخوله وهو يف الصالّ ثم دخول الوقت

هو األحوط 

 ًاستحبابا

 ال جيوز ًتقديم صالة العرص عىل الظهر عمدا ١٨٩ ١٠٦ ٩٤٢

ّصالة العرص إذا صالها املكلـف قبـل أن يـأتى بـالظهر  ١٨٩ ١٠٦ ٩٤٣ ّ

 لنسيان ونحوه

 صحيحة
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ّصالة الظهر إذا صىل املكلف العرص قبل الظهر لنسيان ثـم  ١٨٩ ١٠٦ ٩٤٤ ّ ّ

 ّإىل الظهر وأتم صالتهالتفت يف أثناء الصالة وعدل هبا 

 صحيحة

ّحكم صاليت الظهر والعرص إذا صىل املكلف العرص قبل  ١٨٩ ١٠٦ ٩٤٥ ّ

التفت بعد الفراغ وأتى ّ ثم أن يأيت بالظهر لنسيان ونحوه

 بالظهر بعدها

 صحيحة

تأخري صالة الظهرين إىل سقوط قـرص الـشمس وقبـل  ١٩٠ ١٠٦ ٩٤٦

 زوال احلمرة املرشقية

 جيوز ال
 ًحوط لزوماعىل األ

 )١(ّإتيان صالة العشاءين من أول املغرب إىل نصف الليل ١٩١ ١٠٦ ٩٤٧

 للمختار 

 واجب

 خمتص هبا ّوقت صالة املغرب من أول الوقت بمقدار أدائها ١٩١ ١٠٧ ٩٤٨

 خمتص هبا وقت صالة العشاء من آخر الوقت بمقدار أدائها ١٩١ ١٠٧ ٩٤٩

إىل الفجر بعد نصف الليل ين صالة العشاءامتداد وقت  ١٩١ ١٠٧ ٩٥٠

 للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غريها 

 جائز

 ال جيوز ًتقديم صالة العشاء عىل املغرب عمدا ١٩١ ١٠٧ ٩٥١

ّصالة العشاء لو صالها املكلف قبـل أن يـصيل املغـرب  ١٩١ ١٠٧ ٩٥٢ ّ ّ

 فرغ منهاّ حتى ّلنسيان ونحوه ومل يتذكر

 صحيحة

ّرب والعشاء لو صـىل املكلـف العـشاء قبـل أن صاليت املغ ١٩١ ١٠٧ ٩٥٣ ّ

ّيصىل املغرب لنسيان ونحوه ومل يتذكر حتى فرغ منها وأتى  ّ ّ

 بصالة املغرب بعدها ولو كان يف الوقت املختص بالعشاء

 صحيحة

 

 .منتصف ما بني غروب الشمس والفجر: نصف الليل) ١(
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تقديم صالة املغرب عىل زوال احلمرة املرشقية عند الشك يف  ١٩٢ ١٠٧ ٩٥٤

جب كاجلبـال سقوط قرص الشمس واحتامل استتاره بحا

 واألبنية واألشجار

 جيوز ال

مـع ّ حتى تقديم صالة املغرب عىل زوال احلمرة املرشقية ١٩٢ ١٠٧ ٩٥٥

 العلم بسقوط القرص

 جيوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

 أوىل  عدم تأخري صالة املغرب عن ذهاب الشفق وهو احلمرة املغربية  ١٩٢ ١٠٧ ٩٥٦

  ّتـذكرّ ثم يف صالة العشاءّصيل  املصالة املغرب إذا دخل ١٩٣ ١٠٧ ٩٥٧

ّـ قبل أن يدخل يف ركوع الركعة الرابعة ـ أنه مل يصل املغرب  ّ

  وعدل هبا إىل املغرب

 صحيحة

 بعـد ـّتـذكر ّ ثم ّصالة املكلف إذا دخل يف صالة العشاء ١٩٣ ١٠٧ ٩٥٨

ّأنـه مل يـصل املغـرب  ـ دخوله يف ركوع الركعـة الرابعـة ّ

 الة املغرب بعدهاواستمر يف الصالة وأتى بص

 صحيحة

أداء صالة املغرب أو العشاء قبل أن يطلع الفجر بقـصد  ١٩٤ ١٠٧ ٩٥٩

ّإذا مل يصلهام  ـ ّمن دون نية األداء أو القضاء ـ ّما يف الذمة

 انتصف الليلّ حتى ًاختيارا

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

قـضاؤها بعـد ّ ثـم إتيان صالة العشاء مع ضيق الوقـت ١٩٤ ١٠٧ ٩٦٠

ًضاء املغرب إذا مل يصلهام اختياراق  انتصف الليلّ حتى ّ

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب  إىل طلوع الشمس)١(إتيان صالة الصبح من الفجر ١٩٥ ١٠٧ ٩٦١

ًإتيان صالة اجلمعة أول الزوال عرفا من يوم اجلمعة  ١٩٦ ١٠٨ ٩٦٢  جائز ّ
 

ّيعرف الفجر باعرتاض البياض يف األفق املتزايد وضوحا وجالء، ويسم: الفجر) ١( ًُ  .ى بالفجر الصادقًُ
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ّإتيان صالة الظهر إذا مل يصل املكلف  ١٩٦ ١٠٨ ٩٦٣  واجب صالة اجلمعة يف وقتهاّ

ّيقني املكلف بدخول وقت الصالة أو قيام بينة به ١٩٧ ١٠٨ ٩٦٤  معترب ّ
 يف جواز الدخول يف الصالة

االطمئنان بدخول الوقت احلاصل من أذان الثقة العارف  ١٩٧ ١٠٨ ٩٦٥
 بالوقت أو من إخباره أو من سائر املناشئ العقالئية

 جيزي

ّكلف بالظن يف خصوص دخول وقت الصالة مع اكتفاء امل ١٩٧ ١٠٨ ٩٦٦
 وجود مانع شخيص عن معرفة الوقت كالعمى أو احلبس

 جيوز ال
 ويلزم حتصيل االطمئنان

ّاكتفاء املكلف بالظن يف خصوص دخول وقت الـصالة  ١٩٧ ١٠٨ ٩٦٧
 مع وجود مانع نوعي كالغيم

  ال جيوز

 ًعىل األحوط لزوما

ني االطمئنـان بـدخول الوقـت مـع تأخري الصالة إىل ح ١٩٧ ١٠٨ ٩٦٨
 وجود الظن بدخول الوقت 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ًصالة املكلـف إذا صـالها معتقـدا دخـول الوقـت بأحـد  ١٩٨ ١٠٨ ٩٦٩ ّ ّ

ّ ثم انكشف له أن الصالة وقعت بتاممهـا )١(األمور املذكورة ّ
 خارج الوقت

 باطلة

ًصالة املكلف إذا صالها معتقـدا دخـو ١٩٨ ١٠٨ ٩٧٠ ّ ل الوقـت بأحـد ّ
ّانكشف له أن الوقت قد دخل وهو ّ ثم )٢(األمور املذكورة

 يف الصالة

 صحيحة

ًصالة املكلف إذا صىل غافال عن دخول الوقت ١٩٨ ١٠٨ ٩٧١ ّ ّتبـني ّ ثم ّ
 له دخول الوقت أثناء الصالة

 ولزم ،باطلة
 إعادهتا

 

ّقامت البينة عىل ذلك أو حصل االطمئنان من أذان الثقة العارف إذا استيقن بدخول الوقت أو : من قبيل) ١(
 .بالوقت أو من إخباره أو من سائر املناشئ العقالئية

ّإذا استيقن بدخول الوقت أو قامت البينة عىل ذلك أو حصل االطمئنان من أذان الثقة العارف : من قبيل) ٢(
 .بالوقت أو من إخباره أو من سائر املناشئ العقالئية
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 ال جيوز ًتأخري الصالة عن وقتها اختيارا  ١٩٩ ١٠٨ ٩٧٢

 واجب إتيان الصالة بجميعها يف الوقت ١٩٩ ١٠٨ ٩٧٣

ًصالة املكلف لو أخرها عصيانا أو نـسيانا ١٩٩ ١٠٨ ٩٧٤ ً ّ ضـاق ّ حتـى ّ

 الوقت ومتّكن من اإلتيان هبا يف الوقت ولو بركعة 

 وجب املبادرة اليها
 ًوكانت الصالة أداء

ّتنفل املكلف يف وقت الفريضة  ٢٠٠ ١٠٨ ٩٧٥  جائز ّ

ً املكلـف بالفريـضة أوال يف غـري النوافـل اليوميــة إتيـان ٢٠٠ ١٠٨ ٩٧٦ ّّ
 السابقة عىل الفريضة

هو األحوط 

 األوىل

 :القبلة وأحكامهاـ ٢

ــة ٢٠١ ١٠٨ ٩٧٧ ــتقبال القبل ــع )١(اس ــان يف مجي ــع اإلمك ــصالة م  يف ال
  الفرائض وتوابعها من األجزاء املنسية وصالة االحتياط

 واجب

 ال جيب يت السهو استقبال القبلة يف سجد ٢٠١ ١٠٩ ٩٧٨

 ال جيب استقبال القبلة يف النوافل حال امليش أو الركوب ٢٠١ ١٠٩ ٩٧٩

 واجب اعتبار استقبال القبلة يف النوافل حال االستقرار ٢٠١ ١٠٩ ٩٨٠
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب ّاستقبال املكلف القبلة بمحاذاة عينه مع التمّكن من متييزها ٢٠١ ١٠٩ ٩٨١

ّستقبال املكلف القبلة باملحاذاة العرفية إذا مل يتمّكن من ا ٢٠١ ١٠٩ ٩٨٢

 متييز عني القبلة
 صحيح

استقبال القبلة يف الصلوات الواجبة زمان حضور اإلمام  ٢٠٢ ١٠٩ ٩٨٣
 ًاملعصوم كصالة العيدين وإن كانت مستحبة فعال 

 واجب

 

ّاملكان الواقع فيه البيت الرشيف، ويتحقق استقباله بمحاذاة عينـه مـع الـتمّكن مـن متييزهـا هي : القبلة) ١(
 .واملحاذاة العرفية عند عدم التمّكن من ذلك
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استقبال القبلة حال امليش والركوب يف الـصلوات التـي  ٢٠٢ ١٠٩ ٩٨٤

 رض عليها الوجوب بنذر وشبههع

 ال جيب

 واجب ّعلم املكلف باستقبال القبلة يف الصالة الواجبة ٢٠٣ ١٠٩ ٩٨٥

ّقيام البينة مقام علم املكلف باسـتقبال القبلـة إذا كانـت  ٢٠٣ ١٠٩ ٩٨٦ ّ
ّمستندة إىل املبادئ احلسية أو ما بحكمها كـاالعتامد عـىل 

 اآلالت املستحدثة لتعيني القبلة

 صحيح

 قول الثقة من أهل اخلربة يف تعيني القبلة وإن مل يفد الظن ٢٠٣ ١٠٩ ٩٨٧

 مع التمّكن من حتصيل العلم بالقبلةّحتى 

 ّحجة 

ّبذل املكلف جهده يف معرفة القبلة وعمله عىل ما حيـصل لـه مـن  ٢٠٣ ١٠٩ ٩٨٨

 الظن إن مل يتمّكن من حتصيل العلم بالقبلة أو ما بحكم العلم 

 واجب

ّتوجه املكلف إىل ما حيتمل وجود القبلة فيه إن مل يـتمّكن مـن  ٢٠٣ ١٠٩ ٩٨٩ ّ
 بذل اجلهد يف معرفة القبلة والعمل عىل ما حيصل له من الظن

 جيزي

ّصالة املكلف إىل أربـع جهـات إن مل يـتمّكن مـن بـذل  ٢٠٣ ١٠٩ ٩٩٠

 اجلهد يف معرفة القبلة والعمل عىل ما حيصل له من الظن

هو األحوط 

 ًاستحبابا

ّصالة املكلف إذا ثبت له بوجه رشعي أن القبلة يف جهة فصىل  ٢٠٤ ١٠٩ ٩٩١ ّ ّ

ّإليها ثم انكشف له اخلالف أثناء الصالة فتوجه إىل القبلة وأتم  ّّ
 ّصالته وكان انحرافه عنها مل يبلغ حد اليمني أو اليسار

 صحيحة

ّصالة املكلف إذا ثبت له بوجه رشعي أن القبلة يف ج ٢٠٤ ١٠٩ ٩٩٢ هـة ّ

انكشف له اخلالف بعد الفراغ منها وكان ّ ثم ّفصىل إليها

 ّانحرافه عنها مل يبلغ حد اليمني أو اليسار

 صحيحة
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ّإعادة املكلف صالته إذا ثبت له بوجه رشعـي أن القبلـة يف  ٢٠٤ ١٠٩ ٩٩٣ ّ

ّجهة فصىل إليها ثم انكشف له اخلالف قبل ميض الوقت وكان  ّ

صالته إىل دبر أو اليسار أو كانت ّانحرافه عنها يبلغ حد اليمني 

 القبلة

 ةواجب

ّصالة املكلف إذا ثبت له بوجه رشعـي أن القبلـة يف جهـة فـصىل  ٢٠٤ ١٠٩ ٩٩٤ ّ ّ

يض الوقـت وكـان انحرافـه ــّإليها ثم انكشف له اخلالف بعـد م

 ّعنها يبلغ حد اليمني أو اليسار أو كانت صالته إىل دبر القبلة

 صحيحة
 وال جيب القضاء

ّقضاء املكلف صالته إذا ثبـت لـه بوجـه رشعـي أن القبلـة يف جهـة  ٢٠٤ ١١٠ ٩٩٥ ّ

ّفصىل إليها ثم انكشف له اخلالف بعد ميض الوقـت وكـان انحرافـه  ّ

 ّعنها يبلغ حد اليمني أو اليسار أو كانت صالته إىل دبر القبلة

هو األحوط 

 ًاستحبابا

 :الطهارة يف الصالة ـ ٣

 واجب ّاهر البدن حتى الظفر والشعر واللباس يف الصالة اعتبار طهارة ظ ٢٠٥ ١١٠ ٩٩٦

ّ ما ال تـتم فيـه الـصالة مـن اللبـاس كالقلنـسوة نجاسة ٢٠٥ ١١٠ ٩٩٧
 والتّكة واجلورب 

ّغري مرضة
)١( 

 يف الـصالة مـن قبيـل وضـعّاملتـنجس محل الـنجس أو  ٢٠٥ ١١٠ ٩٩٨

 يف جيبهّاملتنجس منديله ّاملصيل 

 جائز

ّبدن أو لباس املصيل من دم القروح أو اجلروح قبل نجاسة  ٢٠٦ ١١٠ ٩٩٩

ًالربء والسيام إذا كان التطهري أو التبديل حرجا نوعيا ً ّ 

 ّغري مرضة

 

 

ًيكون متخذا من امليتة النجسة وال نجس العني كالكلب برشط أن ال )١(  .ً عىل األحوط وجوباّ
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ّتطهري بدن أو لباس املصيل من دم اجلرح املعتد به والذي  ٢٠٦ ١١٠ ١٠٠٠

 له ثبات واستقرار

 ال جيب

 واجب ح اجلزئية ّتطهري بدن أو لباس املصيل من دم اجلرو ٢٠٦ ١١٠ ١٠٠١

 بال فرق )١(ّصالة املكلف يف الدم إذا كان أقل من الدرهم ٢٠٧ ١١٠ ١٠٠٢

 بني اللباس والبدن 

 صحيحة

 باطلة ّالصالة إذا كان يف بدن املكلف أو لباسه دم حيض  ٢٠٧ ١١٠ ١٠٠٣

ّصالة املكلف إذا كان يف بدنه أو لباسه دم نجس العـني أو  ٢٠٧ ١١٠ ١٠٠٤

سباع بل مطلق غري مـأكول اللحـم ودم النفـاس امليتة أو ال

 ًواالستحاضة وإن كان قليال

 باطلة
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف إذا شك يف الدم املوجود عىل بدنه أو لباسه أنه  ٢٠٧ ١١٠ ١٠٠٥ ّ ّ

  ّأقل من الدرهم أم ال، فصىل

 صحيحة

و لباسـه يف الدم الذي عىل بدنه أّشك ّصالة املكلف إذا  ٢٠٧ ١١٠ ١٠٠٦
ًأنه أقل من الدرهم أم ال وكان الـدم مـسبوقا باألكثريـة  ّ

 عن املقدار املعفو عنه

 باطلة

ّصالة املكلف إذا علم أن الدم أقل من الدرهم و ٢٠٧ ١١٠ ١٠٠٧ يف ّشك ّ
كونه من الدماء املستثناة من قبيل دم احليض وغريها من 

 الدماء املذكورة أعاله

 صحيحة

ًكلف إذا صىل جاهال بنجاسة بدنه أو لباسهصالة امل ٢٠٨ ١١١ ١٠٠٨ ّ ّ ثـم ّ
ًعلم هبا بعد الفراغ منها ومل يكن شاكا فيها قبل الـصالة 

 وفحص ومل حيصل له العلم هباّشك أو 

 صحيحة

 

 . اإلهبامما يساوي عقد: أقل من درهم) ١(
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ًصالة املكلف إذا صىل جاهال بنجاسة بدنه أو لباسه ٢٠٨ ١١١ ١٠٠٩ ّ ّ ثـم ّ
 ًعلم هبا بعد الفراغ منهـا ولكـن كـان شـاكا فيهـا قبـل

 ّالصالة ومل يتفحص

 باطلة
 ًعىل األحوط لزوما

ًإعادة املكلف صالته يف الوقت إذا صىل جاهال بنجاسـة  ٢٠٨ ١١١ ١٠١٠ ّ ّ

ًعلم هبا بعد الفراغ ولكـن كـان شـاكا ّ ثم بدنه أو لباسه

 ص عنها ّفيها قبل الصالة ومل يتفح

 ةواجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ًالوقـت إذا صـىل جـاهال ّقضاء املكلف صـالته خـارج  ٢٠٨ ١١١ ١٠١١ ّ

علم هبا بعد الفراغ ولكن كان ّ ثم بنجاسة بدنه أو لباسه

ّشاكا فيها قبل الصالة ومل يتفح  ص عنها ً

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ّصالة املكلف إذا صىل جاهال بنجاسة بدنه أو لباسه ثـم  ٢٠٨ ١١١ ١٠١٢ ً ّ ّ

احتمل حدوثها بعد الـدخول وعلم بالنجاسة يف األثناء 

ّ الصالة ومتّكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهـري يف

ّينـايف الـصالة ففعـل ذلـك وأتـم  أو النزع عىل نحـو ال

 الصالة

 صحيحة
 وال يشء عليه

ًإعادة املكلف صالته إذا صىل جـاهال بنجاسـة بدنـه أو  ٢٠٨ ١١١ ١٠١٣ ّ ّ

احتمل حدوثها بعد وّلباسه ثم علم بالنجاسة يف األثناء 

ّة ومل يتمّكن من التجنب عنها بالتبديل الدخول يف الصال

أو التطهري أو النزع عىل نحو ال ينايف الـصالة مـع سـعة 

 الوقت

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما
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ًصىل جاهال بنجاسة بدنه أو لباسه ّصالة املكلف إذا ٢٠٨ ١١١ ١٠١٤ ّ ثـم ّ
احتمل حدوثها بعد الـدخول يف وعلم بالنجاسة يف األثناء 

ّ من التجنب عنها بالتبديل أو التطهري أو الصالة ومل يتمّكن

  ّالنزع عىل نحو ال ينايف الصالة مع ضيق الوقت فأتم الصالة

 صحيحة
 وال يشء عليه

ًإعادة املكلف صالته إذا صىل جاهال بنجاسة بدنه أو لباسه  ٢٠٨ ١١١ ١٠١٥ ّ ّ

ّثم علم بالنجاسة يف األثناء وعلم أن النجاسة كانـت قبـل  ّ
 لوقتالصالة مع سعة ا

 ةواجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف إذا صىل جاهال بنجاسة بدنه أو لباسه ثم علم  ٢٠٨ ١١١ ١٠١٦ ً ّ ّ

ّبالنجاسة يف األثناء وعلم أن النجاسة كانت قبل الصالة مع 

ّضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة ومتّكن من التجنب عن  ّ

املنـايف النجاسة بالتبديل أو التطهري أو النزع من غري لـزوم 

 ّففعل ذلك وأتم الصالة

 صحيحة

ّصالة املكلف إذا صىل جاهال بنجاسة بدنه أو لباسه ثم علـم  ٢٠٨ ١١١ ١٠١٧ ً ّ ّ

بالنجاسة يف األثناء وعلم أن النجاسة كانت قبل الـصالة مـع 

ّضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة ومل يـتمّكن مـن التجنـب  ّ

  غري لزوم املنايف عن النجاسة بالتبديل أو التطهري أو النزع من

 صحيحة

ّإعادة املكلف صـالته إذا علـم بنجاسـة بدنـه أو لباسـه فنـسيها  ٢٠٩ ١١١ ١٠١٨

ًوصىل وكان نسيانه ناشئا  ّ تذكر ّن اإلمهال وعدم التحفظ سواءعّ

 ّيف أثنائها أم بعد الفراغ منها وهكذا لو تذكر بعد ميض الوقت

 )١(واجبة
 ًعىل األحوط لزوما

 

ّ وأما إذا مل يكن منشأ نسيان املكلف االمهال فحكمه حكم اجلاهل باملوضوع وقد تقدم يف املسألة السابقة )١( ّ
 ).٢٠٨املسألة (
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 واجبة ّلطهارة من احلدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم يف الصالةا ٢١٠ ١١١ ١٠١٩

 :ّاملصيلمكان  ـ ٤

الـصالة يف املكـان املغـصوب للـشخص العـامل العامــد  ٢١١ ١١١ ١٠٢٠

 بغصبية املكان وإن كان ركوعه وسجوده باإليامء

 تصح ال
 ًعىل األحوط لزوما

ل أو اجلاهل الصالة يف املكان املغصوب للشخص الغاف ٢١١ ١١١ ١٠٢١

 أو النايس بغصبية املكان ومل يكن هو الغاصب

 صحيحة

ّبه كام لوعني ثلثه يف ّ امليت الصالة يف املكان الذي أوىص ٢١٢ ١١٢ ١٠٢٢
 دار أو بستان أو دكان ونحوها 

 جيوز ال

ّبام ينايف أداء احلـق منهـا ـ سـواء ّ امليت ّالترصف يف تركة ٢١٣ ١١٢ ١٠٢٣

ّمشغول الذمة ّ امليت م ال ـ فيام لو كانًأكان مستوعبا هلا أ
  أو زكاة أو نحومها من احلقوق املالية عدا اخلمسَدينب

 جيوز ال

ّالترصف بمثل الصالة بإذن الورثة يف دار امليـت املـشغول  ٢١٣ ١١٢ ١٠٢٤ ّ
َذمته بدين أو زكاة أو نحومها من احلقوق املالية عدا اخلمس ّ 

 جائز

ّاملشغول ذمته بـاخلمس فـيام لـو ّ امليت ركةّالترصف يف ت ٢١٣ ١١٢ ١٠٢٥
 ّكان ممن يدفع اخلمس بام ينايف أداء احلق من الرتكة

 ال جيوز

ّممـن ال ّ امليت من اخلمس إن كانّ امليت ّإبراء الورثة ذمة ٢١٣ ١١٢ ١٠٢٦

ًيدفعه عصيانا أو اعتقادا منه بعدم وجوبه  ً 

 ال جيب

ّشغول ذمته بـاخلمس إن كـان املّ امليت ّالترصف يف تركة ٢١٣ ١١٢ ١٠٢٧
ًممن ال يدفعه عصيانا أو اعتقادا منه بعدم وجوبه ً 

 جائز
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ّالصالة وسائر الترصفات يف مال الغري مـن دون رضـاه  ٢١٤ ١١٢ ١٠٢٨
 وطيب نفسه

 جتوز ال

ّالصالة وسائر الترصفات يف مال الغري مع وجـود اإلذن  ٢١٤ ١١٢ ١٠٢٩
 الرصيح من املالك

 جائزة

ّالصالة وسائر الترصفات يف مال الغري مع وجـود اإلذن  ٢١٤ ١١٢ ١٠٣٠
 )١(بالفحوى

 جائزة

قـرائن  ّالصالة وسائر الترصفات يف مال الغري مع وجود ٢١٤ ١١٢ ١٠٣١

 )٢(تدل عىل رىض املالك من شاهد احلال

 جائزة

ًصالة املكلف يف األرايض املتسعة اتساعا عظيام إن مل يعلم  ٢١٥ ١١٣ ١٠٣٢ ً ّ ّ ّ

ّملالك به بل وإن علم كراهته يف الترصف، سواء أكان رىض ا
ًكامال أو قارصا، صغريا أو جمنونا ً ً ً 

 صحيحة

ًوضوء املكلف من ماء األرايض املتسعة اتساعا عظيام إن  ٢١٥ ١١٣ ١٠٣٣ ً ّ ّ ّ

، ّ بل وإن علم كراهته يف الترصف،مل يعلم رىض املالك به
ًسواء أكان كامال أو قارصا  ًناًصغريا أو جمنو، ً

 صحيح

ّالدخول يف األرايض غـري املحجبـة كالبـساتني التـي ال  ٢١٥ ١١٣ ١٠٣٤
 سور هلا وال حجاب وإن مل يعلم رىض املالك 

 جائز

الصالة يف األرايض غري املحجبة كالبساتني التي ال سور  ٢١٥ ١١٣ ١٠٣٥

 هلا وال حجاب وإن مل يعلم رىض املالك 

 صحيحة

 

ّرشب والنـوم فيهـا، وقطـع املكلـف ــيف داره باجللوس واألكل والبالترصف لو أذن املالك : مثال ذلك) ١(

ًن يصيل فيها وإن مل يأذن للصالة رصحياًبكونه مالزما لإلذن بالصالة جاز له أ ّ. 
ًأن تدل القرائن عىل رىض املالك بالترصف يف ماله ولو مل يكن ملتفتا إليه فعال لنـوم أو غفلـة : مثال ذلك) ٢( ً ّ

 .ّن بأنه لو التفت ألذنأبحيث يعلم أو يطم
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ّعن األرايض غري املحجبة كالبساتني التي ال ّاجتناب املكلف  ٢١٥ ١١٣ ١٠٣٦
 ً كراهة املالك أو كان قارصاعلمسور هلا وال حجاب إن 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 واألكـل )١(ّصالة املكلف يف البيوت املذكورة يف القـرآن ٢١٥ ١١٣ ١٠٣٧

 منها ما مل حيرز كراهة املالك

 جائزة

 إذا كان الفرش أو األرض الصالة عىل األرض املفروشة ٢١٦ ١١٣ ١٠٣٨

 ًمغصوبا 

 جتوز ال

الصالة عىل األرض املفروشة إذا كان الفرش أو األرض  ٢١٦ ١١٣ ١٠٣٩

 ًمغصوبا

 باطلة
 ًعىل األحوط لزوما

ّالصالة وسائر الترصفات يف األرض املشرتكة إذا مل يأذن  ٢١٧ ١١٣ ١٠٤٠
 مجيع الرشكاء

 باطلة
 ًعىل األحوط لزوما

١١٣ ١٠٤١ 

 

ّلصالة وسائر الترصفات يف األرض املشرتكة إذا مل يأذن ا ٢١٧
 مجيع الرشكاء 

 جتوز ال

 صحيحة الصالة يف األرض املستأجرة بإجازة املستأجر ٢١٨ ١١٣ ١٠٤٢

 باطلة الصالة يف األرض املستأجرة بإجازة املؤجر دون املستأجر ٢١٨ ١١٣ ١٠٤٣

ًاحلـق معـامـن دون إجـازة املالـك وذي  ـ الصالة ٢١٩ ١١٣ ١٠٤٤ يف  ـ ّ

ّاألرض اململوكة املتعلقة حلق الغري والتـي يكـون احلـق  ّ ّ

ّينافيه مطلق الترصف يف متعلقه كحق السكنىّمما فيها  ّ ّ 

 جتوز ال

صالة املحبوس يف األرض املغـصوبة إذا مل يـتمّكن مـن  ٢٢٠ ١١٣ ١٠٤٥

 ّالتخلص من دون رضر أو حرج

 صحيحة

 

لعمـة، واخلـال واخلالـة، البيوت املذكورة يف القرآن هي بيوت األب واألم، واألخ واألخـت، والعـم وا) ١(
 .والصديق، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد اإلنسان
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ّعىل نحو ترسي النجاسة منـه ّصيل  املعدم نجاسة مكان ٢٢١ ١١٤ ١٠٤٦
 إىل اللباس أو البدن نجاسة غري معفو عنها

 معترب

يف حال الصالة وغريها إذا ^ استدبار قبور املعصومني ٢٢٢ ١١٤ ١٠٤٧
ًعد هتكا حلرمتهم وإساءة لألدب معهم ّ 

 جيوز ال

 واجب ّعدم تقدم املرأة عىل الرجل يف الصالة يف مكان واحد ٢٢٣ ١١٤ ١٠٤٨
 ً األحوط لزوماعىل

 واجب عدم حماذاة املرأة والرجل يف الصالة يف مكان واحد  ٢٢٣ ١١٤ ١٠٤٩
 ًعىل األحوط لزوما

ّتأخر املرأة عن الرجل ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها  ٢٢٣ ١١٤ ١٠٥٠
ًحماذيا لركبتيه يف حال السجود أو يكون بينهام حائـل أو 

 )١(مسافة أكثر من عرشة أذرع بذراع اليد

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 مستحبة الصالة يف املساجد للرجال والنساء ٢٢٤ ١١٤ ١٠٥١

 أفضل يف بيتهاّ حتى اختيار املرأة الصالة يف املكان األسرت ٢٢٤ ١١٤ ١٠٥٢

 :ّاملصيللباس  ـ ٥

 واجب )٢(سرت العورة يف الصالة للرجل واملرأة ٢٢٥ ١١٤ ١٠٥٣

 ال جيب رقبة يف صالة غري البالغةسرت الرأس وشعره وال ٢٢٥ ١١٤ ١٠٥٤

ّسرت املصيل عورته يف حال االختيار بمطلق ما خيرجه عـن  ٢٢٦ ١١٥ ١٠٥٥
ًكونه عاريا يف الصالة كالورق واحلشيش والقطن والصوف 

 غري املنسوجني 

 يكفي

 

ًأربعة ونصف مرتا تقريبا: عرشة أذرع بذراع اليد) ١( ً. 
والدبر، ويف املرأة هي مجيع بدهنا غري الوجه ـ باملقـدار ) القضيب والبيضتان(ُالعورة يف الرجل هي القبل ) ٢(

 .ّ عىل اجليب ـ واليدين إىل الزند، والرجلني إىل أول جزء من الساقالذي ال يسرته اخلامر عادة مع رضبه
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عورته يف حال االختيار بالطني إذا كان مـن ّ املصيل سرت ٢٢٦ ١١٥ ١٠٥٦

 ًه كونه عارياالكثرة بحيث اليصدق مع

 يكفي

ّاملصيل عورته يف حال االضطرار بالتلطخ بالطني ونحوه  سرت ٢٢٦ ١١٥ ١٠٥٧  جيزي ّ

إىل سرت عورته إذا انكشف له أثناء الصالة ّ املصيل مبادرة ٢٢٧ ١١٥ ١٠٥٨

ًأن عورته مل تسرت فعال  ُ ّ 

 )١(واجبة

ّصالة املكلف إذا انكشف له أثناء الـصالة أن  ٢٢٧ ١١٥ ١٠٥٩ عورتـه مل ّ

ًتسرت فعال مع عدم االشتغال بيشء من الصالة يف حـال  ُ
 االنكشاف فسرتها 

 صحيحة

ّصالة املكلف إذا انكشف له بعد الفراغ منها أن عورته مل تسرت  ٢٢٧ ١١٥ ١٠٦٠  صحيحة ّ

ّصالة املكلف إذا مل يتمّكن من سرت عورتـه بوجـه ومتّكـن  ٢٢٨ ١١٥ ١٠٦١

والسجود بحيث التبدو سوأته ًمن الصالة قائام مع الركوع 

ّللغري املميز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها ّ 

 صحيحة

ىض ــّصالة املكلف إذا مل يتمّكن من سرت عورته بوجه واقت ٢٢٨ ١١٥ ١٠٦٢

ّالتحفظ عىل عدم بدو سوأته ترك القيام والركوع والسجود 

ًفصىل جالسا موميا بالرأس بدال عن الركوع والسجود ً ً ّ 

 صحيحة

سرت السوأتني يف الصالة للعاري ببعض أعضائه كاليد يف  ٢٢٨ ١١٥ ١٠٦٣

 حال القيام والفخذين يف حال اجللوس 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 

 .ًواألحوط لزوما عدم االشتغال بيشء من الصالة يف حال االنكشاف) ١(



 

 

 

 ّاملصيلرشوط لباس 

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 )١(معتربة ّفيام تتم فيه الصالةّ املصيل طهارة لباس  ١١٦ ١٠٦٤

ًفيام كان ساترا لعورته فعال ّ املصيلإباحة لباس  ١١٦ ١٠٦٥  معتربة ً
 ًعىل األحوط لزوما

هو األحوط  ًيف غريما كان ساترا للعورةّ املصيل إباحة لباس  ١١٦ ١٠٦٦
 ًاستحبابا

ًصالة املكلـف إذا صـىل يف ثـوب جـاهال بغـصبيته ٢٢٩ ١١٦ ١٠٦٧ ّ ّ ثـم ّ
 انكشف له ذلك 

 صحيحة

ّصالة املكلف إذا صىل يف ثو ٢٢٩ ١١٦ ١٠٦٨ ّتـذكر ّ ثـم ًب ناسيا غصبيتهّ
 بعد الصالة ومل يكن هو الغاصب

 صحيحة

ًإعادة املكلف الصالة إذا صىل يف ثوب ناسيا غصبيته ٢٢٩ ١١٦ ١٠٦٩ ّ ّ ثم ّ
 ّتذكر بعد الصالة وكان هو الغاصب

 واجبة
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف إذا صىل يف ثوب جاهال أو ناسيا بأن فيـه  ٢٣٠ ١١٦ ١٠٧٠ ً ً ّ ّ

ًومل يكن النايس مقرصا بأن علم بوجـوب  ـ ّق اخلمسح ّ
 انكشف له ذلكّ ـ ثم اخلمس ومل يدفعه

 صحيحة

٢٣٠ ١١٦ ١٠٧١ 

 

ّإعادة املكلف الصالة إذا صىل يف ثوب اشرتاه بعـني مـا  ّ
 فيه اخلمس

 واجبة
 ًعىل األحوط وجوبا

 

 . وما بعدها٢٠٥ّ مر تفصيله يف املسألة )١(
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ّاجتناب املكلف يف الصالة عن لبس أجزاء امليتة النجسة   ١١٦ ١٠٧٢

ّي حتلها احلياة يف ما تتم الصالة فيه الت ّ 

 واجب

ّاجتناب املكلف يف الصالة عن لبس أجزاء امليتة النجسة   ١١٦ ١٠٧٣

 ّالتي حتلها احلياة يف ما ال تتم فيه الصالة 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

يف الصالة عن أجزاء امليتة الطاهرة التـي ّ املصيل اجتناب  ١١٦ ١٠٧٤

 ّحتلها احلياة 

 األحوط هو

 األوىل

ّحتله احلياة من أجزاء ميتة حيوان حيـل  ما الّ املصيل لبس  ١١٦ ١٠٧٥ ّ
 أكل حلمه كالشعر والصوف 

 ال بأس به

ّمحل ما حتله احلياة من أجزاء امليتة النجسة يف الصالة وإن  ٢٣١ ١١٦ ١٠٧٦

 )١(ًكان ملبوسا

 جائز

ط اقرتاهنا بام ّأكل اللحم املأخوذ من يد املسلم برش ٢٣٢ ١١٧ ١٠٧٧
ًيقتيض ترصفه فيه ترصفا يناسب التذكية ّ ّ 

 جائز

ّصالة املكلف يف اجللد ونحوه املأخوذ من يد املسلم برشط  ٢٣٢ ١١٧ ١٠٧٨ ّ

ًاقرتاهنا بام يقتيض ترصفه فيه ترصفا يناسب التذكية ّ ّ 
 جائزة

ّصالة املكلف يف اجللد ونحوه املـصنوع يف أرض غلـب  ٢٣٢ ١١٧ ١٠٧٩

 لمونفيها املس
 جائزة

ّأكل املكلف اللحم املوجود يف سوق املسلمني إذا مل يعلم  ٢٣٢ ١١٧ ١٠٨٠

 ّأن املأخوذ منه غري مسلم 
 جيوز

ّصالة املكلف يف اجللد املوجود يف سوق املـسلمني إذا مل  ٢٣٢ ١١٧ ١٠٨١

ّيعلم أن املأخوذ منه غري مسلم ُ 
 جائز

 

ّأن يضع املصيل الثوب املتخذ من جلد امليتة يف جيبه: مثال ذلك) ١( ّ. 
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ح يف أرض املسلمني مع اللحم أو اجللد ونحومها املطرو ٢٣٢ ١١٧ ١٠٨٢

 احتامل تذكيته

 حيكم بطهارته
عىل  وال حيكم بحليته

 ًاألحوط لزوما
 جيوز ال ّأكل اللحم املأخوذ من يد الكافر أو املجهول إسالمه ٢٣٣ ١١٧ ١٠٨٣

ّصالة املكلف يف اجللد املأخوذ من يد الكافر أو املجهول  ٢٣٣ ١١٧ ١٠٨٤ ّ

 إسالمه مع احتامل تذكيته

 جائزة

 جيوز ال ُوجد يف بالد الكفرّمما أكل اللحم ونحوه  ٢٣٣ ١١٧ ١٠٨٥

ُوجد يف بالد الكفر مع احتامل ّمما ّصالة املكلف يف اجللد  ٢٣٣ ١١٧ ١٠٨٦

 تذكيته

 جائزة

ّمما علم أنه قـد أكل اللحم ونحوه املأخوذ من يد املسلم  ٢٣٣ ١١٧ ١٠٨٧ ّ

  كافر ومل حيرز تذكيته أخذه من يد

 جيوز ال

ّعلم أنه ّمما ّصالة املكلف يف اجللد املأخوذ من يد املسلم  ٢٣٣ ١١٧ ١٠٨٨

ًإذا احتمل أن يكـون مـأخوذا مـن قد أخذه من يد كافر 

 احليوان املذكى

 جائزة

بيع اللحم أو اجللد ونحومها املأخوذ من يـد الكـافر أو  ٢٣٣ ١١٧ ١٠٨٩

ُاملجهول إسالمه أو ما وجد يف بالد الكفر وما أخذ مـن 
ّعلم أنه قد أخذه من يد الكافر إذا احتمـل ّمما سلم يد امل

ّأن يكون مأخوذا من احليوان املذكى ً 

 جائز

أكل اللحم املاخوذ من يد الكافر أو املجهـول إسـالمه أو مـا  ٢٣٣ ١١٧ ١٠٩٠

ّوجد يف بالد الكفر وما أخذ من يد املسلم مما علم أنه قد أخذه  ّ ُ ُ
ّوذا من احليوان املذكىمن يد الكافر إذا احتمل أن يكون مأخ ً 

 جائزغري 
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ّصالة املكلف يف اجللد املأخوذ من يد الكـافر أو املجهـول  ٢٣٣ ١١٧ ١٠٩١

ّسلم ممـا إسالمه أو ما وجد يف بالد الكفر ما أخذ من يد امل

ً الكافر إذا احتمل أن يكون مأخوذا ّعلم أنه قد أخذه من يد

 ّمن احليوان املذكى

 جائزة

ُز أنه جلد حيوان وإن أخذ من ّ املكلف يف ما مل حيرصالة ٢٣٤ ١١٧ ١٠٩٢ ّ

  الكافريد

 ةجائز

ّصالة املكلف إذا صىل يف ثوب ٢٣٥ ١١٧ ١٠٩٣ ّعلم بعد الـصالة أنـه ّ ثم ّ

ًكان متخذا من امليتة النجسة  َّ 

 صحيحة

ّإعادة املكلف صـالته إذا صـىل يف ثـوب ٢٣٥ ١١٧ ١٠٩٤ علـم بعـد ّ ثـم ّ

ًالصالة أنه كان متخذا َّ ً من امليتة النجسة وكان شـاكا ومل ّ ّ

 يفحص قبل الدخول يف الصالة

 ةواجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّإعادة املكلف صالته إذا صىل يف ثوب ٢٣٥ ١١٧ ١٠٩٥  يعلم بنجاسـته )١(ّ

ًلكنه نيس ذلك وتذكره بعد الصالة وكان نـسيانه ناشـئا  ّ ّ

 ّمن إمهاله وعدم حتفظه

 ةواجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف إذا صىل يف ثوب ٢٣٥ ١١٧ ١٠٩٦ ّ يعلـم بنجاسـته لكنـه )٢(ّ

ًنيس ذلك وتذكره بعد الصالة ومل يكن نسيانه ناشئا من  ّ

 ّإمهاله وعدم حتفظه

 صحيحة

 

 .ّا تتم فيه الصالة أم الّسواء أكان الثوب مم) ١(
ّسواء أكان الثوب مما تتم فيه الصالة أم ال) ٢( ّ. 
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ّأن ال يكون لباس املصيل الذي تتم فيه الصالة مـن أجـزاء   ١١٧ ١٠٩٧

 السباع 

 واجب

ّكون لباس املصيل الذي تتم فيهعدم   ١١٧ ١٠٩٨  الصالة مـن احليـوان ّ

 ُالذي ال يؤكل حلمه من غري السباع اذا كان له نفس سائلة

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

عن اللبـاس الـذي ال تـتم فيـه الـصالة ّ املصيل اجتناب  ١١٧ ١٠٩٩

 يؤكل حلمه وكان من أجزاء السباع بل مطلق ما ال

هو األحوط 

 ًاستحبابا

اب ووبرمها وإن كانـا مـن الصالة يف جلد اخلز والسنج  ١١٧ ١١٠٠

 غري مأكول اللحم

 جائزة

 جائزة ّالصالة يف شعر اإلنسان سواء أكان من نفس املصيل أو من غريه ٢٣٦ ١١٨ ١١٠١

 جائزة الصالة يف الشمع والعسل ٢٣٧ ١١٨ ١١٠٢

 جائزة الصالة يف احلرير غري اخلالص ٢٣٧ ١١٨ ١١٠٣

والقمـل ونحوهـا مـن ّالصالة يف دم البـق والربغـوث  ٢٣٧ ١١٨ ١١٠٤

 احليوانات التي ال حلم هلا

 جائزة

 جائزة ّالصالة يف ما حيتمل أنه من غري مأكول اللحم ٢٣٨ ١١٨ ١١٠٥

 جائزة ّالصالة يف ما ال يعلم أنه من أجزاء احليوان ٢٣٨ ١١٨ ١١٠٦

ًالصالة يف ما ال يعلم كون احليوان املتخذ منه ذا حلم عرفا ٢٣٨ ١١٨ ١١٠٧ ّ  جائزة ُ

ًيؤكل حلمه جهال أو نسيانا ّصالة املكلف يف ما ال ٢٣٩ ١١٨ ١١٠٨ ً ّ حتـى ُ

 فرغ من الصالة 

 صحيحة

ّإعادة املكلف صالته إذا صـالها يف مـا ال يؤكـل حلمـه  ٢٣٩ ١١٨ ١١٠٩ ّ

 ًجهال باحلكم عن تقصري

 واجبة
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 الرجل يف الصالة من الذهب اخلالص )١(كون لباسعدم   ١١٨ ١١١٠
 أو املغشوش

 واجب

ّصالة املكلف إذا لبس يف صالته الذهب املموه واملطـيل   ١١٨ ١١١١ ّ

ًالذي يعد الذهب فيه لونا حمضا ً ّ 

 صحيحة

 جائز محل الذهب يف الصالة من قبيل محل الساعة الذهبية اجليبية  ١١٨ ١١١٢

 حرام لبس الذهب للرجل يف غري الصالة  ٢٤٠ ١١٨ ١١١٣

ّلقا حتى فيام ال يطلق عليه اللبس ّتزين الرجل بالذهب مط ٢٤٠ ١١٨ ١١١٤ ً

ّعرفا كجعل أزرار اللبـاس مـن الـذهب أو جعـل مقـدم  ً

 األسنان منه

 جيوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

 جائز ّشد الرجل أسنانه بالذهب أو جعل األسنان الداخلية منه ٢٤٠ ١١٨ ١١١٥

ّلبس الرجل الفلز املشكوك أنه من الذهب يف الصالة ويف  ٢٤١ ١١٩ ١١١٦  جائز غريهاّ

ًلبس الذهب يف الصالة ظاهرا كان أو خمفيا ٢٤٢ ١١٩ ١١١٧  جيوز ال ًّ
 وتبطل به الصالة

ّصالة الرجل إذا صىل يف فلز مل يعلم أنه مـن الـذهب أو  ٢٤٣ ١١٩ ١١١٨ ّ ّ

 التفت إليه بعد الصالةّ ثم نسيه

 صحيحة

 واجب اخلالص ّكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصالة من احلرير عدم   ١١٩ ١١١٩

لبس الرجل احلرير إذا امتـزج بغـريه ومل يـصدق عليـه   ١١٩ ١١٢٠

  يف الصالة وغريهااحلرير اخلالص

 جائز

 

ًعرفـا، وإن مل يكـن مـن الثيـاب كاخلـاتم » اللـبس«ّاملراد باللباس هنا كل ما يطلق عىل استعامله عنـوان ) ١(

 .ّوالزناجري املعلقة والساعة اليدوية
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 جائز كون سجاف ثوب الرجل ونحوه من احلرير اخلالص  ٢٤٤ ١٩٩ ١١٢١

عدم زيادة عـرض سـجاف الثـوب الـذي مـن احلريـر  ٢٤٤ ١١٩ ١١٢٢

 ابع مضمومةاخلالص يف لباس الرجل عىل أربعة أص

هو األحوط 

 ًاستحبابا

ّتـتم ّممـا محل الرجل احلرير اخلالص يف الصالة وإن كان  ٢٤٥ ١١٩ ١١٢٣
 الصالة فيه

 جائز

 جيوز ال لبس الرجل احلرير اخلالص يف غري حال الصالة  ٢٤٦ ١١٩ ١١٢٤

رضورة ــلبس الرجـل احلريـر اخلـالص يف احلـرب وال ٢٤٦ ١١٩ ١١٢٥

 ونحومهاواحلرج كالربد واملرض 

 جائز

رضورة ــصالة الرجل يف احلرير اخلالص يف احلرب وال ٢٤٦ ١١٩ ١١٢٦

 واحلرج كالربد واملرض ونحومها

 ةجائز

ًصالة الرجل إذا صىل يف احلرير اخلالص جهال أو نسيانا ٢٤٧ ١١٩ ١١٢٧ ً ّ 

 انكشف له احلال بعد الصالةّثم 

 صحيحة

 من احلرير اخلالص يف ّلبس الرجل اللباس املشكوك أنه ٢٤٨ ١١٩ ١١٢٨

 الصالة وغريها

 جائز

 حرام لبس الذهب واحلرير للرجل  ٢٤٩ ١٢٠ ١١٢٩

 جائز لبس املرأة الذهب واحلرير يف الصالة ويف غريها ٢٤٩ ١٢٠ ١١٣٠

 الويل األطفال الذكور الذهب واحلرير يف الصالة إلباس ٢٤٩ ١٢٠ ١١٣١

 ويف غريها

 جائز

 صحيحة لذكور إذا لبسوا يف الصالة الذهب واحلريرصالة األطفال ا ٢٤٩ ١٢٠ ١١٣٢
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 حرام )١(لبس لباس الشهرة  ٢٥٠ ١٢٠ ١١٣٣

ّتزي أي من الرجل واملرأة بزي اآلخر يف اللباس ٢٥١ ١٢٠ ١١٣٤ ّ  حرام ّ
 ًعىل األحوط وجوبا

لبس الرجل بعض مالبس املرأة وكذا العكـس لغـرض  ٢٥١ ١٢٠ ١١٣٥

 ّغري التزي

 جائز

ًصالة كل من الرجل واملرأة املتزي بـزي اآلخـر مطلقـا  ٢٥١ ١٢٠ ١١٣٦ ّ ّ ّ

 ًوإن كان ساترا هلام حال الصالة 

 صحيحة

رص لباسـه ــًعاريا ومن دون لباس إذا انحّ املصيل صالة ٢٥٢ ١٢٠ ١١٣٧

 باملغصوب أو احلرير أو الذهب أو السباع

 ةجائز

 مـأكول بام عدا السباع من غـريّ املصيل إذا انحرص لباس ٢٥٢ ١٢٠ ١١٣٨

 ًاللحم من احليوان فاجلمع بني الصالة فيه والصالة عاريا

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 ةجائز يف اللباس النجس إذا انحرص فيه ّ املصيل صالة ٢٥٢ ١٢٠ ١١٣٩

ّتأخري املكلف صالته عن أول الوقت إذا مل يكـن عنـده  ٢٥٣ ١٢٠ ١١٤٠ ّ

 ساتر واحتمل حصوله عليه يف آخر الوقت

 واجب
 ً األحوط لزوماعىل

ّصالة املكلف عاريا يف أول الوقت لو يئس عن حصوله  ٢٥٣ ١٢٠ ١١٤١ ً ّ

 عىل الساتر 

 ةجائز

ًإعادة املكلف صالته إذا صالها عاريا ليأسه عن حـصوله  ٢٥٣ ١٢٠ ١١٤٢ ّ ّ

حصل عـىل الـساتر يف أن ّعىل الساتر يف الوقت ثم صادف 

 الوقت

 جتب ال

 

 . شنعة وقباحة وفظاعة عند الناسُهو اللباس الذي يظهر املؤمن يف: لباس الشهرة) ١(
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ًاألذان واإلقامة يف الفرائض اليومية أداء وقضاء  ١٢١ ١١٤٣  مستحب ً

 مستحبة  يف األذان واإلقامة× املؤمنني  الشهادة بوالية أمري  ١٢١ ١١٤٤
 ًوليست جزءا يف نفسها

ّالصالة عىل حممد وآل حممد عند ذكر اسمه الرشيف يف   ١٢٢ ١١٤٥ ّ

 األذان واإلقامة

 مستحبة

 ً جزءاوليست

األذان واإلقامة يف خصوص صالة املغرب والصبح من  ٢٥٤ ١٢٢ ١١٤٦

 الفرائض اليومية

 ّمستحب مؤكد

 ّمستحب مؤكد األذان واإلقامة للرجال ٢٥٤ ١٢٢ ١١٤٧

 ترتك ال اإلقامة للرجال  ٢٥٤ ١٢٢ ١١٤٨

 ًعىل األحوط استحبابا

 مستحب  األذان واإلقامة للنساء ٢٥٤ ١٢٢ ١١٤٩

 ّغري مؤكد

األذان واإلقامة إذا دخل اإلمام أو املأموم يف اجلامعة التي  ٢٥٥ ١٢٢ ١١٥٠

ُأذن هلا وأقيم  ُّ 

 يسقط
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ّاألذان واإلقامة للمكلف إذا دخل املسجد للصالة وقد  ٢٥٥ ١٢٢ ١١٥١

ّانتهت صالة اجلامعة ولكن مل تتفرق صفوفها بعد فـأراد 
ّ مع وحدة املكان عرفـا وصـحة اجلًالصالة منفردا امعـة ً

 ّالسابقة، وأن يكونوا قد أذنوا لصالهتم وأقاموا

ّمل يتأكد له 

 استحباهبام

ًإتيان املكلف األذان رسا إذا دخل املسجد للصالة وقـد  ٢٥٥ ١٢٢ ١١٥٢ ّ ّ

ّانتهت صالة اجلامعة ولكن مل تتفرق صفوفها بعد فـأراد 
ّالصالة منفردا مع وحدة املكان عرفـا وصـحة اجلامعـة  ً ً

 ّيكونوا قد أذنوا لصالهتم وأقامواالسابقة، وأن 

هو األحوط 

 األوىل

ُ أقيمت مسجداألذان واإلقامة ملن يريد إقامة اجلامعة يف  ٢٥٥ ١٢٢ ١١٥٣

ّفيه اجلامعة وقد أذن هلا وأقيم ومل تتفرق صفوفها بعد مع  ّ ُ

ّوحدة املكان عرفا وصحة اجلامعة السابقة ، وأن يكونـوا ً

 ّقد أذنوا لصالهتم وأقاموا

 طانيسق

ّاألذان واإلقامــة إذا ســمع املكلــف أذان وإقامــة غــريه  ٢٥٥ ١٢٢ ١١٥٤

ًللصالة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ومل يقع بني  ً ً

 صالته وبني ما سمعه من األذان واإلقامة فصل كثري 

 يسقطان

ّاألذان للصالة الثانية عنـد مجـع املكلـف بـني صـالتني  ٢٥٦ ١٢٢ ١١٥٥

 )١(ًوقت أداء عند استحباب اجلمعمشرتكتني يف ال

 يسقط

ّاألذان للصالة الثانية عنـد مجـع املكلـف بـني صـالتني  ٢٥٦ ١٢٢ ١١٥٦

 ًمشرتكتني يف الوقت أداء يف مطلق موارد اجلمع

 يسقط

 

   والعـشاءين ليلـة العيـد بمزدلفـة يف وقـت صـالةصالة الظهر، وقت عرفة يفما يف الظهرين يوم : مثال ذلك) ١(
 . العشاء
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ّاألذان للصالة الثانية إذا مجع املكلف بني قضاء الفوائت  ٢٥٦ ١٢٢ ١١٥٧

 يف جملس واحد

 يسقط

ذان يف مطلق موارد اجلمع بني صـالتني بـداعي ترك األ ٢٥٦ ١٢٣ ١١٥٨

 املرشوعية

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 ةمعترب ّمراعاة النية يف األذان واإلقامة  ٢٥٧ ١٢٣ ١١٥٩

 ةمعترب مراعاة الرتتيب يف األذان واإلقامة ٢٥٧ ١٢٣ ١١٦٠

 ةمعترب مراعاة املواالة يف األذان واإلقامة  ٢٥٧ ١٢٣ ١١٦١

 ةمعترب راعاة دخول الوقت يف األذان واإلقامة م ٢٥٧ ١٢٣ ١١٦٢

 ةمعترب مراعاة الطهارة يف اإلقامة ٢٥٧ ١٢٣ ١١٦٣

 ةمعترب مراعاة القيام يف اإلقامة  ٢٥٧ ١٢٣ ١١٦٤

ّمراعاة عدم تكلم املصيل أثناء األذان واإلقامة ٢٥٧ ١٢٣ ١١٦٥  ةمعترب ّ

ّتكلم املصيل يف اإلقامة بعد قوله ٢٥٧ ١٢٣ ١١٦٦  مكروه »قد قامت الصالة«: ّ

ّتكلم املصيل يف اإلقامة بعد قوله ٢٥٧ ١٢٣ ١١٦٧ فيام » قد قامت الصالة«: ّ

 ّيتعلق بالصالة كتسوية الصف ونحوه

 ال يكره



 

 

 

 أجزاء الصالة وواجباهتا

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجبة  يف الصالة)١(ّمراعاة النية  ١٢٤ ١١٦٨

 باطلة ّالنية ولو كان عن سهوّصالة املكلف بنقصان   ١٢٤ ١١٦٩

ّالتلفظ بالنية يف الصالة   ١٢٤ ١١٧٠  ال جيب ّ

 ال جيب ّإخطار النية بالبال  ١٢٤ ١١٧١

 يكفي وجود الداعي القلبي للصالة   ١٢٤ ١١٧٢

 واجب )٢(ّاستمرار النية إىل آخر الصالة  ١٢٤ ١١٧٣

 واجب اإلخالص يف الصالة   ١٢٤ ١١٧٤

 باطلة ّكلف إذا انضم الرياء إىل الداعي اإلهلي صالة امل  ١٢٤ ١١٧٥

ّصالة املكلف إذا انضم إليهـا ضـامئم أخـرى غـري الريـاء   ١٢٤ ١١٧٦

وكانت هذه الضامئم راجحة أو مباحة وكان الداعي إليهـا 

 )٣(قصد القربة

 صحيحة

 

ًالقصد إىل العمل متعبدا به، أي: ّالنية) ١(  .بإضافته إىل اهللا تعاىل إضافة تذللية كاالتيان به بداعي امتثال أمره: ّ
ّمعناه البد من وقوع مجيع أجزاء الصالة بالقصد املذكور بحيث لو التفت إىل نفسه لـرأى : ّمرار النيةاست) ٢(

ّأنه يصيل عن قصد قريب ّ. 
ًمن أتى بالصالة قاصدا تعليم الغري أيضا قربة إىل اهللا تعاىل: مثال ذلك) ٣( ً. 
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ّصالة املكلف إذا إنضم إليها ضامئم مل يكن الداعي إليها   ١٢٤ ١١٧٧

 الـصالة إىلمع عدم كون الـداعي اإلهلـي قصد القربة و

ًحمركا نحو الصالة باستقالله ّ 

 باطلة

ّصــالة املكلــف إذا انــضم إىل الــداعي اإلهلــي املــستقل   ١٢٤ ١١٧٨

  الضامئم  تلكىلإقصد القربة نحوها ضامئم من دون 

 باطلة
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املصيل إذا تردد يف إمتام صالته أو  ٢٥٨ ١٢٤ ١١٧٩ عزم عىل قطعها ّ

ولو بعد ذلك أو نوى اإلتيان بالقاطع مع االلتفـات إىل 

ًكونه مبطال ومل يأت بيشء من أجزائها يف احلال ومل يأت 

ّبمبطل آخر ورجع إىل النية األوىل وأتم صالته ّ 

 صحيحة

ّصالة املكلف إذا دخل يف صالة معينة ثـم قـصد بـسائر  ٢٥٩ ١٢٥ ١١٨٠ ّ ّ

 )١(ًواشتباهااألجزاء صالة أخرى غفلة 

صحيحة عىل ما 

ًنواه أوال ّ 

ًيف النية وهو يف الصالة وعلم بنيتـه فعـال ّاملكلف ّإذا شك  ٢٦٠ ١٢٥ ١١٨١ ّ ّ
  )٢(وكان شّكه يف األجزاء السابقة

يستمر يف 

 صالته

ّصالة املكلف إذا شك يف النية وهو يف الصالة ومل يعلـم  ٢٦٠ ١٢٥ ١١٨٢ ّ ّ

ًبنيته حتى فعال ّ ّ 

 باطلة

ّصالة املكلف مع النية بأن الصالة التي هو فيها هي األوىل  ٢٦٠ ١٢٥ ١١٨٣ ّ ّ

ّمن بني الصالتني املرتتبتني لو مل يكن آتيا باألوىل أو شك يف 

 ّإتيانه هبا وكان يف وقت جتب عليه وإمتامها ثم إالتيان بالثانية 

 صحيحة

 

إذا رشع يف فريـضة : ًيف أثنائهـا، مـثالال فرق يف ذلك بني أن يلتفت إىل ذلك بعد الفراغ مـن الـصالة أو ) ١(
ّالفجر ثم ختيل أنه يف نافلة الفجر فأمتها كذلك أو أنه التفت إىل ذلك قبل الفراغ فأمتها عىل النية األوىل ّّ ّ ّّ ّ. 

ّكمن شك يف نية صالة الفجر حال الركوع مع علمه بأنه قد أتى بالركوع بنية صالة الفجر: مثال ذلك) ٢( ّّ ّ. 
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 تكبرية اإلحرام

ً عمدا أو سهواّصالة املكلف بنقصان تكبرية اإلحرام  ١٢٥ ١١٨٤  باطلة ً

 صحيحة ّصالة املكلف مع زيادة تكبرية اإلحرام السهوية  ١٢٥ ١١٨٥

 واجب قول تكبرية اإلحرام يف الصالة عىل النهج العريب مادة وهيئة ٢٦١ ١٢٥ ١١٨٦

 أو »اهللا وأكرب«: ّلف إذا قال يف تكبرية اإلحرامصالة املك ٢٦١ ١٢٥ ١١٨٧

تولد األلـف أو ّ حتى تحة الباء بإشباع ف»اهللا أكبار«: قال

 »أكرب«ّشدد راء 

 )١(باطلة

 جائز تلقني الغري للجاهل بالتكبرية  ٢٦٢ ١٢٦ ١١٨٨

ّومل يلقنـه ّصالة اجلاهل بالتكبرية إن مل يمكن له تعلمهـا  ٢٦٢ ١٢٦ ١١٨٩

بـام أمكنـه منهـا وإن كـان فأتى وقت اللضيق أحد ولو 

ًمل يكن غلطه مغريا للمعنىما ًغلطا  ّ 

 حيحةص

حـرام بالرتتيـب ّإذا عجز املكلف عن اإلتيان بتكبرية اإل ٢٦٢ ١٢٦ ١١٩٠
ــز  ــا وإن عج ــاء بمرادفه ــسابقة ج ــرة ال ّاملتقــدم يف الفق

 فبرتمجتها

 )٢(واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 

ّوط وجوبا وفق االضافة الواردة من مكتب سامحته يف مدينة قم املقدسة عىل األح)١( ً. 
ّمن مل يعرفها جيب عليه أن يتعلم، وال جيوز له الدخول يف الصالة «:  ورد يف العروة الوثقى حول التكبرية)٢(

ّقبل التعلم إال إذا ضاق الوقت فيأيت هبا ملحونة ّ ثم ذكر سامحة السيد »ّ يـأيت هبـا «عليقـة يف الت) ّدام ظله(ّ
ًملحونة إذا مل يكن اللحن مغريا للمعنى وإال أتى بمرادفها وإن عجز فبرتمجتها عـىل األحـوط وجوبـا يف  ًّ ّ

 ٦، مـسألة١١٥: ٢العروة الوثقى . »وإن مل يقدر فرتمجتها من غري العربية«: ّ ثم ورد يف العروة»الفرضني
 .٣٨٦والتعليقة رقم
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إتيان التكبرية من قبل األخرس لعارض مـع التفاتـه إىل  ٢٦٣ ١٢٦ ١١٩١

 لفظة التكبرية عىل قدر ما يمكنه

 واجب

ــسانه  ٢٦٣ ١٢٦ ١١٩٢ ــان التكبــرية مــن قبــل األخــرس لعــارض بتحريــك ل إتي
عه إليهـا عـىل نحـو بوشفتيه حني إخطارها بقلبـه وإشـارته بإصـ

 يناسب متثيل لفظها إذا عجز عن اإلتيان هبا عىل قدر ما يمكنه 

 واجب

ّإتيان التكبرية من قبـل األخـرس لعـارض بـأي وجـه ممكـن إذا  ٢٦٣ ١٢٦ ١١٩٣
ًتيان هبا عىل قدر ما يمكنه وعجز أيضا عـن حتريـك عجز عن اإل

لسانه وشفتيه حني إخطارها بقلبه وإشـارته بأصـابعه إليهـا عـىل 
 نحو يناسب متثيل لفظها

 واجب

ّإتيان تكبرية اإلحرام من قبل األخرس األصم من األول  ٢٦٣ ١٢٦ ١١٩٤
ّبتحريك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ هبـا مـع ضـم  ّ ً

 ًصبع إليها أيضا اإلشارة باإل

 )١(واجب

القيام التام يف تكبرية اإلحرام يف الـصالة الفريـضة مـع  ٢٦٤ ١٢٦ ١١٩٥

 التمّكن منه

 واجب

االستقرار يف تكبرية اإلحـرام يف الـصالة الفريـضة مـع  ٢٦٤ ١٢٦ ١١٩٦

 التمّكن منه

 واجب

القيام التام يف تكبرية اإلحرام يف الـصالة الفريـضة مـع  ٢٦٤ ١٢٦ ١١٩٧

 دم التمّكن منهع

 ال جيب

االستقرار يف تكبرية اإلحـرام يف الـصالة الفريـضة مـع  ٢٦٤ ١٢٦ ١١٩٨

 عدم التمّكن منه

 ال جيب

 

 .ألخرس األصم يف القراءة وسائر أذكار الصالةوكذلك حال األخرس لعارض وا) ١(
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ّرعايــة املكلــف االســتقالل يف تكبــرية اإلحــرام يف الــصالة  ٢٦٤ ١٢٦ ١١٩٩

 الفريضة بأن ال يتكئ عىل يشء مثل العصا مع التمّكن من تركه 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

القيـام يف تكبـرية اإلحــرام يف الـصالة الفريــضة إذا دار  ٢٦٤ ١٢٦ ١٢٠٠

ًاألمر بني القيام مستندا واجللوس مستقال ً 

 واجب

ّصالة املكلف إذا كرب وهو غري قائم وإن كان عن سهو  ٢٦٥ ١٢٦ ١٢٠١  تبطل ّ

ّصالة املكلف إذا كرب وهو غري مستقر ومل يكن عن عمد ٢٦٥ ١٢٦ ١٢٠٢  تبطل ال ّ

ًقيام املكلف عىل القدمني مجيعا يف تكبرية اإلحرام ٢٦٦ ١٢٦ ١٢٠٣  واجب ّ
 ًعىل األحوط وجوبا

ّجعل املكلف ثقله عـىل أحـد القـدمني أكثـر منـه عـىل  ٢٦٦ ١٢٦ ١٢٠٤

 األخرى يف تكبرية اإلحرام

 جائز

ًعدم التباعد بـني الـرجلني يف تكبـرية اإلحـرام تباعـدا  ٢٦٦ ١٢٦ ١٢٠٥

 ًق معه القيام عرفا يصد ًفاحشا بحيث ال

 واجب

ًعدم التباعد بـني الـرجلني يف تكبـرية اإلحـرام تباعـدا  ٢٦٦ ١٢٦ ١٢٠٦

ًفاحشا وإن مل خيرج عن صدق القيام عرفا  ً 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ًصالة املكلف جالسا إذا مل يقدر عـىل مـا يـصدق عليـه  ٢٦٧ ١٢٧ ١٢٠٧ ّ

ًالقيام عرفا بلحاظ حاله ولو منحنيا أو من  فرج الرجلني ً

 واجب

ًصالة املكلف مضطجعا عىل اجلانب األيمن أو األي ٢٦٧ ١٢٧ ١٢٠٨ رس ـّ

ًإذا مل يقدر عليها قائام وجالسا ً 

 واجب

ّتقديم اجلانب األيمن عىل األيرس مع اإلمكان ملن يصيل  ٢٦٧ ١٢٧ ١٢٠٩

 ًمضطجعا لعجزه عن القيام واجللوس 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما
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ًصالة املكلف مستلقيا عىل قفاه عىل وجه لو جلـس كـان وجهـه  ٢٦٧ ١٢٧ ١٢١٠ ّ

 إىل القبلة عند عجزه عن القيام واجللوس واالضطجاع فيها 

 واجب

 ُال يعتنى به الشك يف تكبرية اإلحرام بعد الدخول يف االستعاذة أو القراءة ٢٦٨ ١٢٧ ١٢١١

 يف االعتناء بالـشك يف تكبـرية اإلحـرام قبـل الـدخول ٢٦٨ ١٢٧ ١٢١٢

 االستعاذة أو القراءة

 واجب

الشك يف صحة تكبرية اإلحرام بعد الفـراغ منهـا وإن مل  ٢٦٨ ١٢٧ ١٢١٣

 يدخل فيام بعدها

 ال يعتنى به

 جيزي افتتاح الصالة بتكبرية واحدة  ٢٦٩ ١٢٧ ١٢١٤

 مستحب افتتاح الصالة بسبع تكبريات ٢٦٩ ١٢٧ ١٢١٥

بعة تكبرية اإلحرام ـ إذا أتـى ّجعل املكلف التكبرية السا ٢٦٩ ١٢٧ ١٢١٦

 بسبع تكبريات ـ مع اإلتيان بغريها بقصد القربة املطلقة

هو األحوط 

 األوىل

 

 )١( القراءة

 واجبة سورة الفاحتة يف الصالة قراءة  ١٢٧ ١٢١٧

 واجبة قراءة سورة كاملة بعد الفاحتة يف الصالة  ١٢٧ ١٢١٨
 ًعىل األحوط لزوما

ملة بعد الفاحتة يف املـرض واالسـتعجال قراءة سورة كا  ١٢٧ ١٢١٩

 رضورة وإن كانت عرفيةـواخلوف ونحوها من موارد ال

 جتب ال

 

 .ّفاحتة وسورة كاملة بعدها، وحملها الركعة األوىل والثانية من الفرائض اليوميةالعبارة عن قراءة سورة : القراءة) ١(
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 واجب ترك السورة يف صورة ضيق الوقت وبعض موارد اخلوف  ١٢٧ ١٢٢٠

ًصالة املكلف إذا قدم السورة عىل احلمد متعمدا  ١٢٧ ١٢٢١ ّ ّ  تبطل ّ

ّصالة املكلف إذا قدم السورة   ١٢٧ ١٢٢٢ ذكـر ّ ثـم ًعىل احلمد ناسياّ

 ذلك قبل الركوع وأعادها بعد احلمد

 صحيحة

ًصالة املكلف إذا قدم السورة عىل احلمـد ناسـيا وذكـر   ١٢٨ ١٢٢٣ ّ ّ

 ذلك بعد الركوع

 صحيحة

 واجب إتيان الصالة بالقراءة الصحيحة ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٢٤

 واجب ّتعلم اجلاهل القراءة الصحيحة للصالة مع اإلمكان ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٢٥

ّصالة من اليقدر عىل قراءة احلمـد إال عـىل الوجـه امللحـون  ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٢٦

ًواليستطيع أن يتعلم وكان حيسن منه مقدارا معتدا به ًّ ّ 

 صحيحة

ّما حيسنه من سـائر القـرآن وإال فالتـسبيح ّ املصيل قراءة ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٢٧

ًمنضام إىل قراءته امللحونة إذا مل يقدر عىل قراءة احلمد  ّإال ّ
ّعىل الوجه امللحون ومل يستطع أن يتعلم ومل حيـسن مـن 

ًاحلمد مقدارا معتدا به  ًّ 

 واجبة
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة من كان قادرا عىل تعلـم سـورة احلمـد وضـاق وقتـه عـن  ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٢٨ ً

ّتعلم مجيعه فتعلم بعضه بمقـدار معتـد بـه بحيـث يـصدق عليـه  ّ

 ّوقته عن تعلم الباقيًعرفا ولكن ضاق » قراءة القرآن«

 صحيحة
 وال جيب عليه االئتامم

ّصالة من كان قادرا عىل تعلم سورة احلمد ولكن ضاق وقتـه  ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٢٩ ً

 ّومل يتعلم املقدار املذكور فقرأ من سائر القرآن بذلك املقدار

 صحيحة
 وال جيب عليه االئتامم

 ّا ومل يتمّكن من تعلمهاّالتسبيح بدل سورة احلمد ملن مل يتعلمه ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٣٠

 ومل يعرف من سائر القرآن بذلك املقدار

 جيزي
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ّاالئتامم ختلصا من العقاب ملن هتاون يف تعلم قراءة سورة  ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٣١ ًّ

 احلمد مع القدرة عليه

 ًواجب عقال

 تسقط ّقراءة السورة يف الصالة للجاهل هبا مع العجز عن تعلمها ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٣٢

 أنسب القراءة يف الصالة عىل طبق املتعارف من القراءات السبع ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٣٣

القراءة يف الصالة عىل النهج العـريب وإن كانـت خمالفـة  ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٣٤

 للقراءات السبع يف حركة بنية أو إعراب

 )١(تكفي

هو األحوط  ترك الوقف باحلركة يف القراءة وسائر األذكار يف الصالة  ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٣٥

 األوىل

هو األحوط  ترك الوصل بالسكون يف القراءة وسائر األذكار يف الصالة ٢٧٠ ١٢٨ ١٢٣٦

 األوىل

 صحيحة ركع ّ حتى صالة من نيس القراءة ٢٧١ ١٢٨ ١٢٣٧

 ّإتيان املكلف بسجديت السهو بعد الصالة إذا نيس القراءة ٢٧١ ١٢٨ ١٢٣٨

 ركعّحتى 

هو األحوط 

 األوىل

 واجبة سورة الفاحتة يف الصالةقراءة البسملة يف  ٢٧٢ ١٢٩ ١٢٣٩

اإلتيان بالبسملة يف الصالة يف سائر السور ـ غري سـورة  ٢٧٢ ١٢٩ ١٢٤٠

التوبة ـ مع عدم ترتيب آثار اجلزئية عليها كاالقتصار عىل 

 ًقراءهتا بعد احلمد يف صالة اآليات مثال

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 جيوز ال ل يف الصالة تفويت الوقت بقراءة السور الطوا ٢٧٣ ١٢٩ ١٢٤١
 

ّفـيام يتعلـق بـاحلروف ^ ّرص األئمـة ــّ نعم ال جيوز التعدي عن القـراءات التـي كانـت متداولـة يف ع)١(
 . الصالةوالكلامت يف
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١٢٩ ١٢٤٢ 

 

ًصالة املكلف إذا قرأ السور الطوال ولو سهوا واسـتلزم  ٢٧٣ ّ

عدم إدراك ركعة من الوقت بل وإن أدرك ركعة منـه إذا 

ًأتى باملقدار املفوت عمدا ّ 

 تبطل

ًصالة املكلف إذا قرأ السور الطوال سهوا وأدرك ركعـة  ٢٧٣ ١٢٩ ١٢٤٣ ّ

 من الوقت

 صحيحة

ّإعادة املكلف صالته إذا قرأ يف الصالة الفريضة إحـدى  ٢٧٣ ١٢٩ ١٢٤٤

 آية السجدة وسجد للتالوةّ حتى سور العزائم

 واجبة
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف إذا قرأ يف الصالة الفريضة إحـدى سـور  ٢٧٣ ١٢٩ ١٢٤٥

ًسـاهيا ومل يـسجد ّثـم سـجد آية السجدة ّ حتى العزائم

 ّوأتم الصالة

 صحيحة

 ّإعادة املكلف صالته إذا قرأ فيها إحـدى سـور العـزائم ٢٧٣ ١٢٩ ١٢٤٦

ّآية السجدة ساهيا ومل يسجد وأتم صالته ّحتى  ً 

 ال جتب

آيـة ّ حتى ّصالة املكلف إذا قرأ فيها إحدى سور العزائم ٢٧٣ ١٢٩ ١٢٤٧

 عىص ومل يسجد ّ ثم السجدة

 صحيحة

فريضةإحدى سور العـزائم ّصالة املكلف إذا قرأ يف الصالة ال ٢٧٣ ١٢٩ ١٢٤٨

ًحتى آية السجدة نسيانا والتفت قبل السجود فسجد ّ 

 تبطل
 ًوجوباعىل األحوط 

ّصالة املكلف إذا قرأ يف الصالة النافلة إحدى سور العزائم  ٢٧٣ ١٢٩ ١٢٤٩

 ّحتى آية السجدة وسجد أثناءها عند قراءة آية السجدة 

 صحيحة

آيـة ّ حتى إحدى سور العزائمتأخري السجدة عند قراءة  ٢٧٣ ١٢٩ ١٢٥٠

 السجدة يف الصالة النافلة واإلتيان هبا بعد الفراغ منها

 جيوز ال
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 واجب رأ آية السجدة قًالسجود فورا عىل من  ٢٧٤ ١٢٩ ١٢٥١

 واجب ًالسجود فورا عىل من أصغى إىل قراءة آية السجدة  ٢٧٤ ١٢٩ ١٢٥٢

 ال جيب  اختيار السجود عىل من سمع آية السجدة بغري ٢٧٤ ١٢٩ ١٢٥٣

ّإيامء املكلف إىل السجدة أثناء الصالة ثم اإلتيان هبـا بعـد الفـراغ  ٢٧٤ ١٢٩ ١٢٥٤ ّ

 من الصالة لو استمع إىل آية السجدة وهو يف الصالة الفريضة

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 ةجائز قراءة أكثر من سورة يف الركعة الواحدة من الصالة  ٢٧٥ ١٢٩ ١٢٥٥

 ةمكروه قراءة أكثر من سورة يف الركعة الواحدة من الصالة الفريضة ٢٧٥ ١٢٩ ١٢٥٦

ِالقران بني سوريت الفيل واإليالف يف الركعـة الواحـدة  ٢٧٦ ١٣٠ ١٢٥٧

 من الصالة الفريضة

 ال يكره

ِالقران بني سوريت الضحى وأمل نرشح يف الركعة الواحدة  ٢٧٦ ١٣٠ ١٢٥٨

 الفريضة من الصالة

 ال يكره

قــراءة واحــدة مــن ســوريت الفيــل واإليــالف يف الركعــة  ٢٧٦ ١٣٠ ١٢٥٩

وعدم اجلمع بينهام مرتبـة مـع الفريضة الواحدة من صالة 

 البسملة الواقعة بينهام 

 زيجتال 
 ًعىل األحوط وجوبا

قراءة واحدة من سوريت الضحى وأمل نرشح يف الركعة الواحدة  ٢٧٦ ١٣٠ ١٢٦٠

البـسملة بـة مـع وعدم اجلمـع بيـنهام مرتالفريضة من صالة 

 الواقعة بينهام 

 زيجتال
 ًعىل األحوط وجوبا

ّتعيني البسملة حني قراءهتا وأهنا ألي سورة ٢٧٧ ١٣٠ ١٢٦١  ال جيب ّ

ّإعادة املكلف البسملة لو عينهـا لـسورة ٢٧٧ ١٣٠ ١٢٦٢ أراد قـراءة ّ ثـم ّ

 غريها

 واجبة
 ًعىل األحوط لزوما
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ًعدول املكلف اختيارا من س ٢٧٨ ١٣٠ ١٢٦٣ ورة إىل سورة أخرى يف قراءة ّ

الصالة ـ يف غري سوريت التوحيد والكـافرون ـ مـا مل يبلـغ 

 نصف السورة

 جائز

ّعدول املكلف من سورة إىل سورة أخرى ـ يف غري سوريت  ٢٧٨ ١٣٠ ١٢٦٤

 التوحيد والكافرون ـ إن بلغ النصف يف القراءة من الصالة

 جيوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

ّول املكلف من سوريت التوحيد والكافرون إىل سورة عد ٢٧٨ ١٣٠ ١٢٦٥

 أخرى وإن مل يبلغ النصف يف القراءة من الصالة 

 جيوز ال

ّعدول املكلف من سورة التوحيد إىل الكافرون وبالعكس  ٢٧٨ ١٣٠ ١٢٦٦

 ّبمجرد الرشوع فيهام ولو بالبسملة يف القراءة من الصالة 

 جيوز ال
 ًعىل األحوط وجوبا

ّعدول املكلف من سورة إىل أخرى إذا قصد يف يـوم اجلمعـة  ٢٧٨ ١٣٠ ١٢٦٧

قراءة سورة اجلمعة يف الركعة األوىل وقراءة سـورة املنـافقون 

ّيف الثانية إال أنه ذهل عام نواه فقرأ سورة أخرى وبلغ النـصف  ّ ّ

 مهااأو قرأ سورة التوحيد أو الكافرون بدل إحد

 جائز

 التوحيـد والكـافرون يـوم ّعدول املكلف عـن سـوريت ٢٧٨ ١٣٠ ١٢٦٨

 ًاجلمعة فيام إذا رشع فيهام عمدا 

 جيوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

ّعدول املكلف عن سوريت اجلمعة واملنافقون يوم اجلمعة  ٢٧٨ ١٣٠ ١٢٦٩

 إىل سوريت التوحيد والكافرونّ حتى إىل غريمها

 جيوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

معـة أو املنـافقون يـوم اجلمعـة إىل ّعدول املكلف عن سوريت اجل ٢٧٨ ١٣٠ ١٢٧٠

 سوريت التوحيد والكافرون مع الرضورة أو صالة النوافل

 جائز
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ّعدول املكلف من السورة التـي مل يـتمّكن مـن إمتامهـا  ٢٧٩ ١٣٠ ١٢٧١

 لضيق الوقت إىل أخرى وإن كان قد بلغ النصف منها

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

أ مـن الـسورة التـي مل يـتمّكن مـن ّاكتفاء املكلف بام قر ٢٧٩ ١٣٠ ١٢٧٢

 إمتامها لنسيان بعضها

 جائز

ّعدول املكلف من السورة التـي مل يـتمّكن مـن إمتامهـا  ٢٧٩ ١٣٠ ١٢٧٣

 لنسيان بعضها إىل سورة أخرى وإن بلغ النصف منها 

 جائز

ّعدول املكلف من سورة التوحيد أو الكافرون إىل سورة  ٢٧٩ ١٣١ ١٢٧٤

  إمتامها لنسيان بعضهاأخرى إذا مل يتمّكن من

 جائز

ّمراعاة املد إذا وقع بعد الـواو املـضموم مـا قبلهـا أو اليـاء  ٢٨٠ ١٣١ ١٢٧٥

املكسور ما قبلها أو األلف املفتوح ما قبلها سكون الزم يف 

ِّأحتاجوينكلمة واحدة مثل ﴿ َُّ ُ  ﴾ ص﴾ وفواتح السور كـ ﴿َ

هو األحوط 

 ًاستحبابا

ذا وقع بعد حرف الواو أو اليـاء أو األلـف ّمراعاة املد إ ٢٨٠ ١٣١ ١٢٧٦

 »ُسوء«و» جيء«و» جآء«مهزة يف كلمة واحدة مثل 

هو األحوط 

 ًاستحبابا

ّمراعاة املد إذا توقف عليه أداء الكلمة كام يف ﴿ ٢٨٠ ١٣١ ١٢٧٧ َالضالنيّ ﴾ حيث َِّّ

ّيتوقف التحفظ عىل التشديد واأللف عىل مقدار من املد ّ ّ 

 واجب

دغام حرفني متجانـسني أصـليني إذا اجتمعـا يف كلمـة إ ٢٨١ ١٣١ ١٢٧٨

   يف الصالة»ّرد« و»ّمد«واحدة مثل كلمة 

 واجب

إدغام حرفني متجانسني أصليني يف كلمة واحـدة ثبـت فيهـا  ٢٨١ ١٣١ ١٢٧٩

ِمن يرتدد منكم عن دينه﴿: جواز القراءة بوجهني كقوله تعاىل ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ْ ََ﴾ 

 ال جيب
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 الصالة إذا وقعت النون الساكنة قبل حروف اإلدغام يف ٢٨١ ١٣١ ١٢٨٠

 ) ن وي رم ل(

هو األحوط 

 األوىل

ــروف  ٢٨١ ١٣١ ١٢٨١ ــل ح ــوين قب ــع التن ــصالة إذا وق ــام يف ال   اإلدغ

 )ن وي ر م ل(

هو األحوط 

 األوىل

 جتب ال ّرعاية املحسنات التي ذكرها علامء التجويد يف قراءة الصالة ٢٨٢ ١٣١ ١٢٨٢

ْسـلككمالكاف يف الكـاف يف مثـل ﴿إدغام  ٢٨٢ ١٣١ ١٢٨٣ َُ َ  ﴾ يف قـراءةَ

 الصالة 

ال خيلو عن 

 إشكال

ْخلقكـم﴿إدغام القـاف يف الكـاف يف مثـل  ٢٨٢ ١٣١ ١٢٨٤ ُ َ َ  ﴾ يف قـراءةَ

 الصالة

ال خيلو عن 

 إشكال

 الرجـل بـالقراءة يف فريـضة الفجـر ويف الـركعتني )١(جهر ٢٨٣ ١٣١ ١٢٨٥

ً منفردا أو كان إماماّاألوليني من املغرب والعشاء إذا صىل ً 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ًإخفات الرجل بالقراءة يف الظهرين إذا صـىل منفـردا أو  ٢٨٣ ١٣١ ١٢٨٦ ّ
 ًكان إماما

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 مستحب جهر الرجل بالبسملة يف الظهرين ٢٨٣ ١٣١ ١٢٨٧

 واجب إخفات املرأة بالقراءة يف الظهرين ٢٨٣ ١٣٢ ١٢٨٨
 ًوط وجوباعىل األح

جهر املرأة أو إخفاهتا يف صالة الفجـر والعـشاءين مـع  ٢٨٣ ١٣٢ ١٢٨٩

 عدم سامع األجنبي صوهتا

 جائز

إخفات املرأة صوهتا يف صالة الفجـر والعـشاءين مـع سـامع  ٢٨٣ ١٣٢ ١٢٩٠

ًما كام إذا كان موجبا للريبة ّاألجنبي صوهتا إذا كان اإلسامع حمر ً 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 

 .العربة يف اجلهر واإلخفات بالصدق العريف) ١(
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 واجب اجلهر بالقراءة يف صالة اجلمعة ٢٨٤ ١٣٢ ١٢٩١
 ًعىل األحوط وجوبا

 مستحب األوليني من صالة الظهر يوم اجلمعة اجلهر يف الركعتني ٢٨٤ ١٣٢ ١٢٩٢

ّصالة املكلف إذا جهـر يف القـراءة موضـع اخلفـوت أو  ٢٨٥ ١٣٢ ١٢٩٣

ًخفت موضع اجلهر جهال منه باحلكم أو نسيانا ً 

 صحيحة

ّصــالة املكلــف إذا جهــر يف القــراءة موضــع اإلخفــات أو  ٢٨٥ ١٣٢ ١٢٩٤

ّأخفت موضع اجلهر ثم علم باحلكم أو تـذكر أثنـاء القـراءة  ّ
 وأتى بوظيفته يف الباقي

 صحيحة

قراءة احلمد والسورة يف املصحف يف الفرائض والنوافل  ٢٨٦ ١٣٢ ١٢٩٥

 سواء أمتّكن من احلفظ أو االئتامم أو املتابعة للقارئ أم مل

 يتمّكن من ذلك

 جائزة

حال عىل االقتصار يف قراءة احلمد والسورة يف املصحف  ٢٨٦ ١٣٢ ١٢٩٦

 االضطرار

هو األحوط 

 ًاستحبابا

 جائزة قراءة األدعية واألذكار يف القنوت وغريه يف املصحف وغريه  ٢٨٦ ١٣٢ ١٢٩٧

مـن قراءة احلمد أو التسبيح باالختيار يف الركعة الثالثـة  ٢٨٧ ١٣٢ ١٢٩٨

 املغرب ويف األخريتني من الظهرين والعشاء

 جائزة

اإلخفات بقراءة احلمد أو بالتسبيح يف الركعة الثالثة من  ٢٨٧ ١٣٢ ١٢٩٩

 املغرب ويف األخريتني من الظهرين والعشاء 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 مستحب ّاجلهر بالبسملة فيام إذا اختار املصيل قراءة احلمد بصورة عامة ٢٨٧ ١٣٢ ١٣٠٠

 واجب ترك اجلهر بالبسملة يف القراءة خلف اإلمام  ٢٨٧ ١٣٢ ١٣٠١
 ًعىل األحوط لزوما
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ّمرة » ّسبحانه اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب«: القول ٢٨٧ ١٣٢ ١٣٠٢
 واحدة يف التسبيح 

 جيزي

» أكربّسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا «: القول ٢٨٧ ١٣٢ ١٣٠٣

 ّثالث مرات يف التسبيح 

هو األحوط 

 ًاستحبابا

 أوىل  »ّاللهم اغفر يل«: ّاالستغفار بعد التسبيحات ولو بأن يقول املصيل ٢٨٧ ١٣٢ ١٣٠٤

 ةّمتعين احلمد إذا مل يتمّكن من التسبيحّ املصيل قراءة ٢٨٨ ١٣٣ ١٣٠٥

 يف إحـدامها ّالتفريق يف الركعتني األخريتني بأن يقرأ املصيل ٢٨٩ ١٣٣ ١٣٠٦

ّفاحتة الكتاب ويسبح يف األخرى ُ 

 جائز

اختيار قراءة احلمد عىل التسبيحات يف الركعة الثالثـة أو  ٢٩٠ ١٣٣ ١٣٠٧

 الرابعة ملن نيس قراءة احلمد يف الركعة األوىل والثانية

هو األحوط 

 األوىل

 صحيحة ركع ّ حتى صالة من نيس القراءة أو التسبيحة ٢٩١ ١٣٣ ١٣٠٨

يس القـراءة أو ـاإلتيان بسجديت السهو بعد الصالة ملن ن ٢٩١ ١٣٣ ١٣٠٩

 ركع ّ حتى التسبيحة

هو األحوط 

 األوىل

 واجب القيام التام يف القراءة مع التمّكن منه يف الصالة الفريضة  ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١٠

 واجب االستقرار يف القراءة مع التمّكن منه يف الصالة الفريضة  ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١١

 ال جيب القيام التام يف القراءة مع عدم التمّكن منه يف الصالة  ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١٢

 ال جيب االستقرار يف القراءة مع عدم التمّكن منه يف الصالة  ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١٣

يف  عـىل يشءّ املـصيل االستقالل يف القراءة بأن ال يتكـئ ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١٤

 الصالة الفريضة مثل العصا مع التمّكن من تركه 

 واجب
 ًىل األحوط وجوباع
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القيام إذا نسيه حـال القـراءة أو التـسبيح ّ املصيل تدارك ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١٥

ّفقرأ أو سبح جالسا وتذكره قبل الركوع ً ّ 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ّصالة املكلف إذا نيس القيام حـال القـراءة أو التـسبيح  ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١٦

ّفقرأ أو سبح جالسا وتذكره بعد ما قام وركع ع ً  ن قيام ّ

 صحيحة

حال القراءة أو التسبيح يف الـصالة باملقـدار ّ املصيل قيام ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١٧

 املمكن إذا مل يتمّكن من القيام يف متام القراءة أو التسبيح 

 واجب

ًصالة املكلف جلوسا إذا عجز عن القيام يف متام القراءة  ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١٨ ّ

 أو التسبيح ولو باملقدار املمكن 

 صحيحة

ًصالة املكلف مضطجعا عىل اجلانب األيمـن إذا عجـز  ٢٩٢ ١٣٣ ١٣١٩ ّ

 عن القيام واجللوس يف متام القراءة أو التسبيح

 صحيحة

 صحيحة ّيف صحة القراءة بعد الفراغ منها ّشك ّصالة املكلف إذا  ٢٩٣ ١٣٣ ١٣٢٠

يف نفس القراءة بعـدما هـوى إىل ّشك ّصالة املكلف إذا  ٢٩٣ ١٣٣ ١٣٢١

  دخل يف القنوت الركوع أو

 صحيحة

ّإتيان املصيل القراءة إذا شك فيها قبل الفراغ منها ٢٩٣ ١٣٣ ١٣٢٢  واجب ّ

ّصالة املكلف إذا شك يف قراءة احلمد بعد مـا دخـل يف  ٢٩٤ ١٣٤ ١٣٢٣ ّ

 السورة 

 صحيحة
 فال يعتني بشّكه

ّصالة املكلف إذا دخل عند القـراءة يف مجلـة وشـك يف  ٢٩٤ ١٣٤ ١٣٢٤ ّ

 بقة عليها مجلة سا

 صحيحة
 فال يعتني بشّكه
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 الركوع

ًصالة الفريضة بنقيصة الركوع عمدا أو سهوا  ١٣٤ ١٣٢٥  تبطل ً

 تبطل ًصالة الفريضة بزيادة الركوع عمدا  ١٣٤ ١٣٢٦

 تبطل ًصالة الفريضة بزيادة الركوع سهوا  ١٣٤ ١٣٢٧
 ًعىل األحوط لزوما

ّالركوع يف كل ركعة مرة واحدة   ١٣٤ ١٣٢٨  واجب ّإال يف صالة اآلياتّ

 واجب ّاالتيان بخمسة ركوعات يف كل ركعة من صالة اآليات  ١٣٤ ١٣٢٩

 واجبات الركوع

كون االنحناء يف الركوع للرجـل بمقـدار تـصل أطـراف   ١٣٤ ١٣٣٠
 األصابع إىل الركبة

 واجب

االنحناء يف الركوع للرجل دون وصول أطراف األصـابع   ١٣٤ ١٣٣١
 إىل الركبة 

  يكفيال

كون االنحناء يف الركوع للمرأة بمقـدار تـصل أطـراف   ١٣٤ ١٣٣٢
 األصابع إىل الركبة

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

االنحاء يف الركوع للرجـل بمقـدار وصـول راحتـه إىل   ١٣٤ ١٣٣٣
 ركبته

هو األحوط 
 األفضل

رجوع من كانت يده طويلة أو قصرية يف مقدار االنحناء   ١٣٤ ١٣٣٤
 ع إىل مستوي اخللقةيف الركو

 واجب
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 واجب القيام قبل الركوع   ١٣٤ ١٣٣٥

ًصالة املكلف إذا ترك القيام قبل الركوع عمدا  ١٣٤ ١٣٣٦  تبطل ّ

ّصالة املكلف إذا ترك القيام قبل الركوع سهوا وتـذكره   ١٣٤ ١٣٣٧ ً ّ

 بعد دخوله يف السجدة الثانية أو بعد الفراغ منها
 )١(تبطل

ّملكلف إذا ترك القيام قبل الركوع سهوا وتـذكره صالة ا  ١٣٥ ١٣٣٨ ً ّ

 ّقبل دخوله يف السجدة الثانية فقام ثم ركع 
 صحيحة

ّاإلتيان بسجديت السهو ملن يرتك القيام قبل الركـوع ثـم   ١٣٥ ١٣٣٩
 ّيتذكره بعد دخوله يف السجدة األوىل

هو األحوط 
 ًاستحبابا

ًالصالة قائام ومل يـتمّكن ّصالة املكلف إذا كانت وظيفته  ٢٩٥ ١٣٥ ١٣٤٠

 من الركوع عن قيام فأومأ إليه برأسه إن أمكن

 صحيحة

ًصالة املكلف إذا كانت وظيفته الصالة قائام ومل يـتمّكن  ٢٩٥ ١٣٥ ١٣٤١ ّ

من الركوع عن قيام ومل يتمّكن اإليامء برأسه فأومأ بعينه 
ًتغميضا له وفتحا للرفع منه ً 

 صحيحة

ّف إذا شك يف القيام قبل الركوع وكان شّكه ّصالة املكل ٢٩٦ ١٣٥ ١٣٤٢

 ًيف حال كونه منحنيا بمقدار الركوع 
 صحيحة

ّصالة املكلف إذا شك يف القيام قبل الركوع وكان شّكه  ٢٩٦ ١٣٥ ١٣٤٣ ّ

ّقبل حال كونه منحنيا بمقدار الركوع فانتصب ثم ركع ً 
 صحيحة

ّاالنتصاب ثم الركوع ملن يشك يف القيـام ٢٩٦ ١٣٥ ١٣٤٤  قبـل الركـوع ّ
 ًوكان شّكه قبل حال كونه منحنيا بمقدار الركوع

 واجب

 واجب الذكر من تسبيح أو حتميد أو تكبري أو هتليل يف الركوع  ١٣٥ ١٣٤٥
 

ًحتى لو رجع فتداركه وما بعده عىل األحوط لزوما يف هذا الفرض) ١( ّ. 
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هو األحوط  اختيار التسبيح يف الركوع  ١٣٥ ١٣٤٦

 األوىل

ّيف الركـوع مـرة » ّسـبحان ريب العظـيم وبحمـده«قول   ١٣٥ ١٣٤٧
 واحدة

 جيزي

 جيزي ّيف الركوع ثالث مرات» سبحان اهللا«قول   ١٣٥ ١٣٤٨

اإلتيان بالذكر يف الركوع بقدر الثالث الـصغريات مـن   ١٣٥ ١٣٤٩

 التسبيح ملن خيتار غري التسبيح 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب املكث يف حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب ٢٩٧ ١٣٥ ١٣٥٠

 واجب ّصيل يف حال الركوع استقرار بدن امل ٢٩٧ ١٣٥ ١٣٥١

ّإخالل املصيل باالستقرار يف حـال الركـوع مـع القـدرة  ٢٩٧ ١٣٥ ١٣٥٢

عليه قبل رفع الرأس منه ولو يف حـال عـدم االشـتغال 

 بالذكر الواجب

 جيوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف إذا نيس الـذكر أو االسـتقرار حتـى رفـع  ٢٩٧ ١٣٥ ١٣٥٣ ّ

 رأسه من الركوع 

 يحةصح

ّإعادة املصيل الذكر يف الركوع إذا تذكر عدم االسـتقرار  ٢٩٧ ١٣٥ ١٣٥٤ ّ

 فيه وهو يف حال الركوع

هو األحوط 

 األوىل

 واجب القيام بعد الركوع   ١٣٥ ١٣٥٥

 واجب االنتصاب يف القيام بعد الركوع  ١٣٥ ١٣٥٦

 واجبة الطمأنينة يف القيام بعد الركوع  ١٣٥ ١٣٥٧
 ًعىل األحوط لزوما
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ّرجوع املصيل إىل القيام إذا نسيه بعد الركوع حتى خرج   ١٣٦ ١٣٥٨ ّ

 ّعن حد الركوع

 ال جيب

ّرجوع املصيل إىل القيام إذا نسيه بعد الركوع حتى خرج   ١٣٦ ١٣٥٩ ّ

 ّعن حد الركوع ما مل يدخل يف السجود 

هو األحوط 

 ًاستحبابا

 السجود

ًعمدا أوسهواالصالة الفريضة بنقيصة السجدتني   ١٣٧ ١٣٦٠  تبطل ً

 تبطل ًالصالة الفريضة بزيادة السجدتني عمدا   ١٣٧ ١٣٦١

 تبطل ًالصالة الفريضة بزيادة السجدتني سهوا  ١٣٧ ١٣٦٢
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب  عىل األرض حال السجود)١(وضع املساجد السبعة  ١٣٧ ١٣٦٣

املـسجد وضع اجلبهة أو ما يقوم مقامها من الوجه عـىل   ١٣٧ ١٣٦٤
 مع االنحناء اخلاص

 واجب وركن

وضع غري اجلبهة من األعضاء املذكورة عىل مـساجدها   ١٣٨ ١٣٦٥
 حال السجود

واجب وليس 
 بركن

 ّال يرض بالصالة ترك ما ليس بركن يف الصالة من غري عمد   ١٣٨ ١٣٦٦

َاتصال أجزاء مسجد اجلبهة يف السجدة  ٣٠٣ ١٣٨ ١٣٦٧  ال جيب ّ

ّالـسجود عــىل الـسبحة إذا كانــت مـصنوعة ممــا يــصح  ٣٠٣ ١٣٨ ١٣٦٨

 السجود عليه

 جائز

 

 .هي اجلبهة والكفان والركبتان واإلهبامان من الرجلني: املساجد السبعة) ١(
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َوضع مسمى اجلبهة عىل املسجد ولو بقدر طرف األنملة  ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٦٩ ّ
 يف السجدة

 جيزي

 واجب َ عىل املسجد )١(ّوضع املسمى من وسط اجلبهة ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧٠
 ًعىل األحوط وجوبا

قـدار اسـتيعاب بـاطنهام وضع الكفني حال السجود بم ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧١

 ًعرفا مع اإلمكان 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب ّوضع املسمى من الركبتني عىل األرض حال السجود ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧٢

ّوضع املسمى من اإلهبامني ولو من ظاهرمها أو باطنهام  ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧٣
 حال السجود

 واجب

حوط هو األ وضع طريف اإلهبامني حال السجود ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧٤

 ًاستحبابا

ّجعل املصيل ثقله عىل املساجد السبعة أزيد مـن املقـدار  ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧٥

 ًالذي يصدق معه السجود عليها عرفا

 ال جيب

 واجب إتيان السجود عىل النحو املتعارف ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧٦

 ال جيزي ّوضع املكلف املساجد السبعة عىل األرض وهو نائم عىل وجهه ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧٧

 جائز إلصاق الصدر والبطن باألرض حال السجود ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧٨

هو األحوط  ترك إلصاق الصدر والبطن باألرض حال السجود ٣٠٤ ١٣٨ ١٣٧٩

 ًاستحبابا

 واجب وضع باطن الكفني مع االختيار حال السجود  ٣٠٥ ١٣٨ ١٣٨٠
 

 .ىل الناصيةالسطح املحاط بخطني موهومني متوازيني بني احلاجبني إ: وسط اجلبهة) ١(
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 جيزي رضورة حال السجودـوضع ظاهر الكفني مع ال ٣٠٥ ١٣٨ ١٣٨١

ضع ما هو األقرب إىل الكـف فـاألقرب مـن الـذراع و ٣٠٥ ١٣٨ ١٣٨٢
والعضد ملن قطعت يده من الزند أو مل يتمّكن من وضع 

 كفه لسبب آخر حال السجود

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ُوضع سائر أصابع الرجل حال السجود ملن قطـع إهبـام  ٣٠٥ ١٣٨ ١٣٨٣ ِ

 رجله 
 واجب

 ًعىل األحوط وجوبا

جلبهة يف السجود أعـىل مـن موضـع َعدم كون مسجد ا  ١٣٨ ١٣٨٤
الركبتني واإلهبامني وال أسفل منه بام يزيـد عـىل أربعـة 

 أصابع مضمومة 

 واجب

َمراعاة أن ال يكون بني مسجد اجلبهة واملوقف أكثر مـن   ١٣٩ ١٣٨٥
 أربعة أصابع مضمومة

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ه عـىل ّرفع املكلف رأسه وإعادة سجوده لو وضع جبهت  ١٣٩ ١٣٨٦
مكان مرتفع لعذر من سـهو أو غـريه ومل يـصدق عليـه 

 ًالسجود عرفا

 واجب

ّجر املكلف جبهته إىل املوضع املساوي لو وضـعها عـىل   ١٣٩ ١٣٨٧ ّ
مكان مرتفع لعـذر مـن سـهو أو غـريه وصـدق عليـه 

 ًالسجود عرفا والتفت إليه بعد الذكر الواجب 

 ال جيب

ّجر املكلف جبهته إىل امل  ١٣٩ ١٣٨٨ وضع املساوي واإلتيان بالـذكر ّ

بعده لو وضع جبهته عىل مكان مرتفع لعذر من سهو أو 

ًغريه وصدق عليه السجود عرفا والتفت إليه قبل الذكر 

 الواجب 

 واجب
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ّصالة من مل يتمّكن من جر جبهتـه إىل املوضـع املـساوي لـو   ١٣٩ ١٣٨٩
وضعها عىل مكان مرتفع لعذر من سهو أو غريه وصدق عليه 

 ًلسجود عرفا فأتى بالسجدة يف هذا احلال ا

 صحيحة

 واجب َكون مسجد اجلبهة من األرض أو نباهتا غري ما يؤكل أو يلبس  ١٣٩ ١٣٩٠

 ال يصح السجود عىل ما يؤكل كاحلنطة والشعري  ١٣٩ ١٣٩١

 ال يصح السجود عىل ما يلبس كالقطن   ١٣٩ ١٣٩٢

 صحيح  النبات السجود عىل ما يأكله احليوان من  ١٣٩ ١٣٩٣

رب املـاء ـالسجود عىل النبات الذي ال يؤكل بنفـسه بـل يـش  ١٣٩ ١٣٩٤

وورد الذي ينقع أو يطبخ فيه كأصل السوس وعنب الثعلب 

 لسان الثور وورق الشاي 

 صحيح

 صحيح السجود عىل ورق الكرم بعد أوان أكله   ١٣٩ ١٣٩٥

 صحيح ّاله عن اللبالسجود عىل قرش اجلوز أو اللوز بعد انفص  ١٣٩ ١٣٩٦

 صحيح السجود عىل نواة التمر وسائر النوى حال انفصاهلا عن الثمرة  ١٣٩ ١٣٩٧

ّالسجود اختيارا عىل القرطاس املتخذ مـن اخلـشب أو  ١٣٩ ١٣٩٨  القطـن أو ً

 ّالكتان ونحوه مما يصح السجود عليه 

 صحيح

ّالسجود عىل القرطاس املتخذ مما ال  ١٣٩ ١٣٩٩  ال يصح عليه كاحلريريصح السجود  ّ

السجود عىل األرض بالنسبة إىل السجود عىل غري األرض   ١٣٩ ١٤٠٠

 ّمما يصح السجود عليه 

 أفضل

السجود عىل الرتاب بالنسبة إىل السجود عىل غري الرتاب   ١٣٩ ١٤٠١

 ّمما يصح السجود عليه 

 أفضل
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ا يـصح ّالسجود عىل الرتبة احلسينية بالنسبة إىل غريها مم  ١٣٩ ١٤٠٢

 السجود عليه 

 أفضل

 ال يصح السجود عىل الذهب والفضة وسائر الفلزات  ١٣٩ ١٤٠٣

 ال يصح السجود عىل الزجاج والبلور  ١٣٩ ١٤٠٤

 ال يصح السجود عىل ما ينبت عىل وجه املاء   ١٣٩ ١٤٠٥

 ال يصح السجود عىل الرماد   ١٣٩ ١٤٠٦

 ال يصح ض أو نباهتاالسجود عىل ما ال يصدق عليه األر  ١٣٩ ١٤٠٧

 ال يصح السجود عىل القري والزفت   ١٤٠ ١٤٠٨
 ًعىل األحوط لزوما

يصح السجود عليـه  ّتقديم القري والزفت عىل غريمها مما ال  ١٤٠ ١٤٠٩

 عند االضطرار 

 واجب

 صحيح السجود عىل الفحم   ١٤٠ ١٤١٠

 صحيح السجود عىل اخلزف  ١٤٠ ١٤١١

 صحيح جر السجود عىل اآل  ١٤٠ ١٤١٢

 صحيح السجود عىل اجلص ولو بعد طبخه  ١٤٠ ١٤١٣

 صحيح السجود عىل النورة ولو بعد طبخها  ١٤٠ ١٤١٤

 صحيح السجود عىل املرمر   ١٤٠ ١٤١٥

 صحيح السجود عىل العقيق  ١٤٠ ١٤١٦

 صحيح السجود عىل الفريوزج  ١٤٠ ١٤١٧

 صحيح السجود عىل الياقوت   ١٤٠ ١٤١٨
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 صحيح سجود عىل املاسال  ١٤٠ ١٤١٩

 صحيح السجود عىل األحجار الكريمة   ١٤٠ ١٤٢٠

ًيؤكل يف بعض البلدان إذا عد مأكوال يف  السجود عىل ما ٣٠٦ ١٤٠ ١٤٢١ ّ

 غريه وإن مل يتعارف أكله

 ال يصح

ّسجود املكلـف عـىل القـري والزفـت إذا مل يـتمّكن مـن  ٣٠٧ ١٤٠ ١٤٢٢

دانه أو من جهة السجود عىل ما يصح السجود عليه لفق

 ّاحلر أو الربد أو غري ذلك

 واجب

ّتقديم املكلف السجود عىل ثوبه إن مل يتيرس له الـسجود  ٣٠٧ ١٤٠ ١٤٢٣ ّ

 ّعىل ما يصح السجود عليه وال عىل القري والزفت

هو األحوط 

 ًاستحبابا

ًصالة املكلف إذا سجد سهوا عىل ما ال ٣٠٨ ١٤٠ ١٤٢٤ يصح السجود عليه  ّ

 ألثناء بعد اإلتيان بالذكر الواجبوالتفت يف ا

 صحيحة

ًصالة املكلف إذا سجد سهوا عىل ما ال ٣٠٨ ١٤٠ ١٤٢٥ يصح الـسجود  ّ

ّعليه والتفت يف األثناء قبل اإلتيان بالذكر الواجب فجر 
 جبهته إىل ما يصح السجود عليه 

 صحيحة

ًصالة املكلف إذا سجد سهوا عىل ما ال يصح السجود علي ٣٠٨ ١٤٠ ١٤٢٦ ه ّ

والتفت يف األثناء قبل اإلتيان بالذكر الواجب ومل يتمّكن من 

ّجر جبهته إىل ما يصح السجود عليه، فأتم سجدته ّ 

 صحيحة

ّيصح السجود عليه اختيارا حال التقية السجود عىل ما ال ٣٠٩ ١٤٠ ١٤٢٧  جائز ً

ّالتخلص من التقية بالذهاب إىل مكان آخر للذي تلزمه  ٣٠٩ ١٤٠ ١٤٢٨ ّ

 ة السجود عىل ما ال يصح السجود عليه ّالتقي

 ال جيب
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ّتأخري املكلف الصالة إىل زوال سبب التقية التي تدفعـه  ٣٠٩ ١٤٠ ١٤٢٩ ّ

 يصح السجود عليه إىل السجود عىل ما ال

 ال جيب

 واجب َاالستقرار يف املسجد  ١٤٠ ١٤٣٠

السجود عىل الوحل والطني والرتاب الـذي ال تـتمّكن   ١٤٠ ١٤٣١
 عليه اجلبهة 

 جيزي ال

 جائز السجود عىل الطني إذا متّكنت اجلبهة عليه   ١٤١ ١٤٣٢

إزالة الطني عن اجلبهة إذا لـصق هبـا يف الـسجدة األوىل   ١٤١ ١٤٣٣
ًاستعدادا للسجدة الثانية إذا كان الطني مانعا عن مبارشة  ً

 َاجلبهة للمسجد

 واجب

 واجبة َطهارة مسجد اجلبهة  ١٤١ ١٤٣٤

 واجبة َإباحة مسجد اجلبهة   ١٤١ ١٤٣٥
 ًعىل األحوط لزوما

 جتزي ّطهارة الطرف الذي يسجد عليه املكلف  ١٤١ ١٤٣٦

 ال ترض ّنجاسة باطن ما يسجد عليه املكلف  ١٤١ ١٤٣٧

ّنجاسة الطرف اآلخر مما يسجد عليه املكلف   ١٤١ ١٤٣٨  ال ترض ّ

 واجب ه يف السجودطهارة املقدار الذي يعترب وقوع اجلبهة علي  ١٤١ ١٤٣٩

 جائز نجاسة املقدار الزائد عىل الالزم يف السجود  ١٤١ ١٤٤٠

 واجب الذكر من تسبيح أو حتميد أو تكبري أو هتليل يف السجود   ١٤١ ١٤٤١

 جيزي ّيف السجود مرة واحدة» ّسبحان ريب األعىل وبحمده«ذكر   ١٤١ ١٤٤٢

 جيزي ّ مرة واحدة يف السجود»ّسبحان ريب األعىل«ذكر   ١٤١ ١٤٤٣

 جيزي ّيف السجود ثالث مرات» سبحان اهللا«ذكر   ١٤١ ١٤٤٤
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اإلتيان بالذكر يف السجود بقدر الثالث الصغريات مـن   ١٤١ ١٤٤٥

 التسبيح ملن خيتار غري التسبيح

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب اجللوس بني السجدتني  ١٤١ ١٤٤٦

 واجبة  الثانية جلسة االسرتاحة بعد السجدة  ١٤١ ١٤٤٧
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب املكث يف حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب  ١٤١ ١٤٤٨

 واجب ّاستقرار بدن املصيل يف حال السجود  ١٤١ ١٤٤٩

ّإخالل املصيل باالستقرار يف حال السجود مع القدرة عليه   ١٤١ ١٤٥٠

ل قبل رفع الرأس من السجود ولو يف حال عـدم االشـتغا

 بالذكر الواجب

 جيوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

حتريك بعض األطراف يف حال السجود كأصابع اليد ما   ١٤١ ١٤٥١

ًمل يرض بصدق االستقرار عرفا ّ 

 جائز

ّإعادة الذكر إذا حترك املكلف حال السجود من غري عمد  ١٤١ ١٤٥٢ هو األحوط  ّ

 األوىل

ًد عرفا ورفع ما يسجد ّاالنحناء بحد يصدق معه السجو ٣١٠ ١٤١ ١٤٥٣

ّعليه إىل حد التمّكن من وضع اجلبهة عليه ملن مل يتمّكن 

 من االنحناء التام للسجود 

 صحيح

ّاإليامء بالرأس للسجود ملن مل يتمّكن من االنحناء بحـد  ٣١٠ ١٤١ ١٤٥٤

 )١(ًيصدق معه السجود عرفا

 صحيح

 

 .ّجيعل املصيل يف هذه احلالة ايامءه للسجود أكثر من ايامئه للركوع) ١(
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 يـتمّكن مـن رفع ما يصح السجود عليه إىل اجلبهة ملن مل ٣١٠ ١٤١ ١٤٥٥

ًاالنحناء بحد يصدق عليه السجود عرفا ّ 

 ال جيب

 وإن كان الرفع أوىل

ًاإليامء بالعني غمضا للسجود وفتحا للرفع منه ملن ٣١٠ ١٤٢ ١٤٥٦ يعجز  ً

 عن اإليامء برأسه يف السجود 

 صحيح

ًصالة من ارتفعت جبهتـه مـن املـسجد قهـرا وكـان يف  ٣١١ ١٤٢ ١٤٥٧

 لسجدة الثانيةالسجدة األوىل فأتى با

 صحيحة

ًصالة من ارتفعت جبهتـه مـن املـسجد قهـرا وكـان يف  ٣١١ ١٤٢ ١٤٥٨

 السجدة الثانية فمىض يف صالته

 صحيحة

ّصالة من ارتفعت جبهته من املـسجد قهـرا ثـم عـادت  ٣١١ ١٤٢ ١٤٥٩ ً

 كذلك فحسبها سجدة واحدة

 صحيحة

ة ملـن ارتفعـت اإلتيان بالذكر بعد العود ال بقصد اجلزئي ٣١١ ١٤٢ ١٤٦٠

 ًجبهته من املسجد قهرا قبل اإلتيان بالذكر 

هو األحوط 

 ًاستحبابا

السجود عىل املوضع السليم ولو بحفر حفرية ليقع السليم  ٣١٢ ١٤٢ ١٤٦١

يـتمّكن  ّعىل األرض ملن كانت بجبهته دمل أو نحوه مما ال

ّرس ـّمن وضعه عىل األرض ولو من غري اعتامد لتعذر أو تع

 ومل يستغرق اجلبهة ّأو ترضر 

 جيزي

هو األحوط  تقديم وسط اجلبهة يف املسألة السابقة ٣١٢ ١٤٢ ١٤٦٢

 ًوجوبا
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ًوضع املصيل شيئا من وجهه عىل األرض ملن كانـت بجبهتـه  ٣١٢ ١٤٢ ١٤٦٣ ّ

يتمّكن من وضعه عىل األرض ولـو مـن  ّدمل أو نحوه مما ال

ّغري اعتامد لتعذر أو تعرس أو ترضر واستغرق الد ّ مل أو نحوه ّ

 اجلبهة ومل يوجد يف جبهته موضع سليم ليسجد عليه 

 جيزي

 ملـن مل يـتمّكن مـن وضـع )١(تقديم الذقن عىل اجلبينـني ٣١٢ ١٤٢ ١٤٦٤

 جبهته عىل األرض يف السجود ملانع

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّايامء املصيل برأسه وإن عجز فبعينـه ملـن مل يـتمّكن مـن  ٣١٢ ١٤٢ ١٤٦٥

 ن الوجه عىل األرض ولو بعالج وضع يشء م

 صحيح

 )٢(باطلة ّصالة من نيس السجدتني حتى دخل يف الركوع بعدمها  ٣١٣ ١٤٢ ١٤٦٦

 صحيحة ّصالة من نيس السجدتني فتذكرمها قبل الركوع فرجع وتداركهام ٣١٣ ١٤٢ ١٤٦٧

ّيس سجدة واحـدة فتـذكرها قبـل الركـوع ـصالة من ن ٣١٣ ١٤٢ ١٤٦٨

 ورجع وتداركها

 يحةصح

ّصالة من نيس سجدة واحدة فتذكرها بعد مـا دخـل يف  ٣١٣ ١٤٢ ١٤٦٩

 الركوع ومىض يف صالته وقضاها بعد الصالة

 صحيحة

ّصالة من نيس السجدتني من الركعة األخرية حتى سلم  ٣١٤ ١٤٢ ١٤٧٠ ّ
ًوذكرمها قبل أن يـأيت بـام ينـايف الـصالة عمـدا وسـهوا  ً

 ّكاحلدث فرجع وتداركهام وأتم صالته

 صحيحة
ًواألحوط وجوبا أن يأيت 

 بسجديت السهو

ّصالة من نيس السجدتني من الركعة األخرية حتى سلم  ٣١٤ ١٤٣ ١٤٧١ ّ
 وذكرمها بعد اإلتيان بيشء من املنافيات 

 تبطل

 

 .اجلبهة باملعنى األعمطرفا : اجلبينان) ١(
ًحتى لو رجع فأتى هبام وبام بعدمها عىل األحوط لزوما يف هذا الفرض) ٢( ّ. 
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صالة من نيس سجدة من الركعة األخرية وذكرها بعـد  ٣١٥ ١٤٣ ١٤٧٢

ًالسالم قبل اإلتيان بام ينايف الصالة عمدا وسهوا  فرجـع ً

 ّوتداركها وأتم صالته

 صحيحة
ًواألحوط وجوبا أن يأيت 

 بسجديت السهو

صالة من نيس سجدة من الركعة األخرية وذكرها بعـد  ٣١٥ ١٤٣ ١٤٧٣

 اإلتيان باملنايف وقضاها بعد الصالة 

 صحيحة
ًواألحوط استحبابا أن يأيت 

 بسجديت السهو
الـسبعة ـ غـري صالة من نيس وضع عضو من األعضاء  ٣١٦ ١٤٣ ١٤٧٤

 اجلبهة ـ عىل األرض وذكره بعد رفع اجلبهة 

 صحيحة
 وال يشء عليه

َصالة من ذكر ـ بعد رفع الرأس من السجود ـ أن مسجده  ٣١٧ ١٤٣ ١٤٧٥ ّ

ّمل يكن مما يصح السجود عليه أو أنه كان أعىل أو أسفل من  ّ
 ًموضع ركبتيه مثال بام يزيد عىل أربع أصابع مضمومة 

 صحيحة
 ء عليهوال يش

صالة من نيس الذكر أو الطمأنينة حال السجود وذكـره  ٣١٨ ١٤٣ ١٤٧٦

 بعد رفع الرأس من السجود 

 صحيحة

 صحيحة ّصالة من نيس اجللسة بني السجدتني حتى سجد الثانية ٣١٩ ١٤٣ ١٤٧٧

 ّالتشهد

 واجب ّالتشهد يف الركعة الثانية يف مجيع الصلوات  ١٤٣ ١٤٧٨

 واجب  الركعة الثالثة من صالة املغربّالتشهد يف  ١٤٣ ١٤٧٩

 واجب ّالتشهد يف الركعة الرابعة من صالة الظهرين والعشاء  ١٤٣ ١٤٨٠

 واجب ّالتشهد يف صالة االحتياط وإن كانت ركعة واحدة  ١٤٣ ١٤٨١
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ّالتشهد يف صالة الوتر إذا أتى هبا املصيل منفصلة   ١٤٣ ١٤٨٢  واجب ّ

ّأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده «: ن يقول فيهّإتيان التشهد بأ  ١٤٣ ١٤٨٣

ّرشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، اللهم صـل  ال ً ّّ
ّعىل حممد وآل حممد ّ« 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّتعلم التشهد مع اإلمكان ولو بأن يتبع املصيل غريه فيلقنه  ١٤٣ ١٤٨٤ ّ ّ  واجب ّ

 صدق الشهادة عليه وبرتمجـة ّإتيان املصيل بام يقدر عليه مع  ١٤٤ ١٤٨٥

 ّالباقي إذا مل يتمّكن من التعلم لضيق الوقت ونحوه 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ًأداء التشهد صحيحا  ٣٢٠ ١٤٤ ١٤٨٦  واجب ّ

 واجب ّاجللوس حال التشهد مع القدرة عليه  ٣٢٠ ١٤٤ ١٤٨٧

 واجب الطمأنينة عند االشتغال بالذكر ٣٢٠ ١٤٤ ١٤٨٨

ّاملواالة بني أجزاء التشهد بأن يأيت هبا متعاقبة عـىل نحـو  ٣٢٠ ١٤٤ ١٤٨٩

 ّيصدق عليه عنوان التشهد 

 واجب

 ّال يرض ّالفصل بني أجزاء التشهد باألذكار املأثورة  ٣٢٠ ١٤٤ ١٤٩٠

ّيس التـشهد األول وذكـره قبـل أن ــّصالة املكلف إذا ن ٣٢١ ١٤٤ ١٤٩١ ّ

 يدخل يف الركوع الذي بعده فرجع وتداركه

 حةصحي

ّصالة املكلف إذا نيس التشهد األول وذكره بعد الدخول  ٣٢١ ١٤٤ ١٤٩٢ ّ ّ

 يف الركوع الذي بعده ومىض يف صالته

 صحيحة
 ويأيت بعدها بسجديت السهو

ّقضاء التشهد ملن نيس التشهد األول وذكره بعد الدخول  ٣٢١ ١٤٤ ١٤٩٣ ّ ّ

 يف الركوع الذي بعده ومىض يف صالته

هو األحوط 

 ًاستحبابا
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ّصالة املكلف إذا نيس اجللوس يف التشهد األول وذكره  ٣٢١ ١٤٤ ١٤٩٤ ّ ّ

 قبل الدخول يف الركوع فتداركه مع اإلمكان 

 صحيحة

ّصالة املكلف إذا نيس اجللوس يف التشهد األول وذكره  ٣٢١ ١٤٤ ١٤٩٥ ّ ّ

 بعد الدخول يف الركوع الذي بعده 

 صحيحة
ًواألحوط استحبابا أن يأيت 

 السهوبعدها بسجديت 
ّتدارك املصيل الطمأنينة إذا نسيها يف التشهد  ٣٢١ ١٤٤ ١٤٩٦ هو األحوط  ّ

 األوىل

ّصالة املكلف إذا نيس الطمأنينة يف التـشهد ومل يـتمّكن  ٣٢١ ١٤٤ ١٤٩٧ ّ

 من تداركها

 صحيحة

ّصالة املكلف إذا نيس التشهد األخري حتى سلم وذكـره  ٣٢١ ١٤٤ ١٤٩٨ ّّ ّ
 لصالة فرجع وتداركهقبل اإلتيان بام ينايف ا

 صحيحة
ًواألحوط وجوبا أن يأيت 

بسجديت السهو للسالم 

 الزائد
ّصالة املكلف إذا نيس التشهد األخري حتى سلم وذكـره  ٣٢١ ١٤٤ ١٤٩٩ ّّ ّ

 بعد اإلتيان بام ينايف الصالة

 صحيحة
 وعليه سجدتا السهو فقط

ّصالة املكلف إذا تشهد فشك يف صحته  ٣٢٢ ١٤٤ ١٥٠٠ ّّ  صحيحة ّ
 وال يعتني بشّكه

ّصــالة املكلــف إذا شــك يف اإلتيــان بالــشهادتني حــال  ٣٢٢ ١٤٤ ١٥٠١ ّ

ّالصالة عىل حممد وآل حممد  ّ 

 صحيحة
 وال يعتني بشّكه

ّصالة املكلف إذا شك يف جمموع التشهد والـصالة عـىل  ٣٢٢ ١٤٥ ١٥٠٢ ّ ّ

ّحممد وآله أو يف خصوص الصالة عليهم بعد ما قـام أو 
  حني السالم يف حال النهوض أو

 صحيحة
 وال يعتني بشّكه
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 السالم

 واجب ّكل صالة   آخر أجزاءوهو )١(السالم  ١٤٥ ١٥٠٣

 واجب ًأداء السالم صحيحا يف الصالة  ١٤٥ ١٥٠٤

 واجب أداء السالم حال اجللوس يف الصالة   ١٤٥ ١٥٠٥

 واجب أداء السالم مع الطمأنينة يف الصالة  ١٤٥ ١٥٠٦

السالم علـيكم ورمحـة اهللا «بدل » السالم عليكم«: قول  ١٤٥ ١٥٠٧

 بحذف الباقي» وبركاته

 يكفي

وإن أتــى » الــسالم علــيكم«ّعـدم تــرك املــصيل صــيغة   ١٤٥ ١٥٠٨

 »السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني«: بصيغة

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

بـل ق» ّالسالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته«: قول  ١٤٥ ١٥٠٩

 الصيغتني املعروفتني يف السالم

 مستحب

تدارك السالم بعد الصالة ملن نسيه وذكره قبـل أن يـأيت  ٣٢٣ ١٤٥ ١٥١٠

 بيشء من منافيات الصالة 

 واجب

تدارك السالم بعد الصالة ملن نسيه وذكره بعـد أن أتـى  ٣٢٣ ١٤٥ ١٥١١

بيشء من منافيات الصالة كأن يذكره بعدما صـدر منـه 

 ّ فصل طويل خمل هبيئة الصالةاحلدث أو بعد

 ال جيب

صالة من نيس السالم يف صالته وذكره بعد أن أتى بيشء  ٣٢٣ ١٤٥ ١٥١٢

 من منافيات الصالة 

 صحيحة
 ًواألحوط استحبابا إعادهتا

 

 .»السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته«، و»السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني«: له صيغتان مها: السالم) ١(
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ّصالة املكلف إذا شك يف صحة السالم بعد اإلتيان به  ٣٢٤ ١٤٥ ١٥١٣ ّ  صحيحة ّ

ّصالة املكلف إذا شك ٣٢٤ ١٤٥ ١٥١٤  يف أصل السالم بعد ما دخـل يف ّ

يشء مـن املنافيـات أو اشـتغل ــصالة أخرى أو أتـى ب

 بالتعقيب

 صحيحة

ّتدارك املكلف السالم إذا شك يف أصله ومل يأت ب ٣٢٤ ١٤٥ ١٥١٥ يشء ــّ

 من املنافيات أو مل يشتغل بالتعقيب

 واجب

 الرتتيب واملواالة

 واجب لنحو الذي أمر به الشارعاإلتيان بواجبات الصالة مرتبة عىل ا  ١٤٥ ١٥١٦

ًصالة املكلف إذا خالف الرتتيب يف الصالة عمدا   ١٤٥ ١٥١٧  تبطل ّ

ّ املصيل هبا متوالية عىل يأيتاملواالة بني أجزاء الصالة بأن   ١٤٦ ١٥١٨

 نحو ينطبق عىل جمموعها عنوان الصالة

 واجبة

ر مـن تطويل الركوع أو الـسجود أو القنـوت أو اإلكثـا  ١٤٦ ١٥١٩

 األذكار أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك يف الصالة

 ّال يرض باملواالة

 القنوت

ّالقنوت مرة واحدة يف مجيع الـصلوات اليوميـة فريـضة   ١٤٦ ١٥٢٠
 كانت أو نافلة

 مستحب
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 ًيؤتى به فيها رجاء القنوت يف صالة الشفع   ١٤٦ ١٥٢١

 ًعىل األحوط لزوما
ّمـرة يف الركعـة األوىل : ّمعة مرتنيالقنوت يف صالة اجل  ١٤٦ ١٥٢٢

 ّقبل الركوع ومرة يف الركعة الثانية بعده

 مستحب

ّاستحباب القنوت يف الصلوات اجلهرية والسيام صـالة   ١٤٦ ١٥٢٣
 الفجر وصالة اجلمعة

 ّيتأكد

 عترب تال قراءة ذكر خمصوص يف القنوت ٣٢٥ ١٤٦ ١٥٢٤

 إشكال اء امللحون أو بغري العربيةّيف حتقق وظيفة القنوت بالدع ٣٢٥ ١٤٦ ١٥٢٥
 وال يقدح يف صحة الصالة

ّمجع املكلف يف القنوت بني الثناء عىل اهللا والـصالة عـىل  ٣٢٥ ١٤٦ ١٥٢٦

 النبي وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنني 

 أوىل

 مستحب ّ القنوت حتى ركعاإلتيان بالقنوت بعد الركوع ملن نيس ٣٢٦ ١٤٦ ١٥٢٧

 القنوت وذكره بعد ن بالقنوت بعد الصالة ملن نيساإلتيا ٣٢٦ ١٤٦ ١٥٢٨

 السجود

 مستحب



 

 

 

 مبطالت الصالة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ًصالة املكلف إذا فقدت شيئا من أجزائها أو رشوطها  ١٤٧ ١٥٢٩  تبطل ّ

 تبطل ّولو يف اآلنات املتخللةأثناءها ّصالة املكلف إذا أحدث   ١٤٧ ١٥٣٠

ً سهوا أو اضطرارا بعـد هاإذا أحدث أثناءّصالة املكلف   ١٤٧ ١٥٣١ ً

 السجدة األخرية

 تبطل

 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف إذا كفر  ١٤٧ ١٥٣٢ ّ فيها ـ يف غري حال التقية ـ سواء )١(ّ

 قصد به اجلزئية أم ال

 تبطل
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف إذا كفر فيها حال التقية  ١٤٧ ١٥٣٣ ّ  ال تبطل ّ

ّ فيها عن القبلة بكل بدنه من دون )٢(ّصالة املكلف إذا التفت  ١٤٧ ١٥٣٤

 يف الصالة عذر بحيث يوجب اإلخالل باالستقبال املعترب

 تبطل

ّإعادة املكلف الصالة إذا التفت فيها عن القبلة بكـل بدنـه   ١٤٧ ١٥٣٥ ّ

 لعذر كسهو أو قهر كريح ونحوه وكان بني اليمني واليسار

 جتب ال

 

ًإحدى يديه عىل األخرى خضوعاّ املصيل هو أن يضع: التكفري) ١( ًوتأدبا ُ وال بأس بالوضع املزبور لغـرض ، ّ
 .آخر كاحلك ونحوه

ويـشرتك معـه يف احلكـم االلتفـات بالوجـه إىل جهـة اليمـني أو ، ّهذا يف االلتفات عن القبلة بكل البدن) ٢(
ّالتفاتا فاحشا بحيث يوجب يل العنق ورؤية جهة اخللف يف اجلملةاليسار  ً ً. 
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ًتوجه إىل القبلة فورا ملن يلتفت عن القبلة مـن دون عـذر ال  ١٤٧ ١٥٣٦ ّ
بحيث يوجب اإلخالل باالستقبال املعترب يف الصالة وكان 

 ّالتفاته فيام بني اليمني واليسار ثم زال العذر يف األثناء

 واجب

ّإعادة املكلف الصالة إذا التفت فيها عن القبلة بكل بدنه   ١٤٧ ١٥٣٧ ّ

ّد مما بني اليمني واليسار ثم تـذكر لسهو وكان التفاته أزي ّ ّ

 ّيف وقت يتسع لالستيناف ولو بإدراك ركعة من الوقت

 واجبة

ّإعادة املكلف الصالة إذا التفت فيها عن القبلة بكـل بدنـه   ١٤٨ ١٥٣٨ ّ

ّلسهو وكان التفاته أزيد مما بني اليمني واليسار ثم تـذكر يف  ّ ّ

 من الوقتّوقت ال يتسع لالستيناف ولو بإدراك ركعة 

 ال جتب

ّقضاء املكلف الصالة إذا التفت فيها عن القبلة بكل بدنه   ١٤٨ ١٥٣٩ ّ

ّلسهو وكان التفاته أزيد مما بني اليمني واليسار ثم تـذكر  ّ ّ

 بعد خروج الوقت

 ال جيب

ّإعادة املكلف الصالة إذا التفت فيها عن القبلة بكل بدنه   ١٤٨ ١٥٤٠ ّ

بني اليمني واليسار ومتّكن من ّلقهر وكان التفاته أزيد مما 

 إدراك ركعة بال التفات

 واجبة

ّقضاء املكلف الصالة إذا التفت فيها عن القبلة بكل بدنه   ١٤٨ ١٥٤١ ّ

ّلقهر وكان التفاته أزيد مما بني اليمني واليسار ومل يتمّكن 
 ّمن إدراك ركعة بال التفات وأتم صالته

 جتب ال

ًفت فيها عـن القبلـة التفاتـا يـسريا ّصالة املكلف إذا الت  ١٤٨ ١٥٤٢ ً

ًخيرج معه املصيل عن كونه مستقبال للقبلة بحيث ال ّ 

 صحيحة
 ًوإن كان مكروها
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ّصالة املكلف إذا تكلم فيها متعمـدا ويتحقـق بـالتلفظ   ١٤٨ ١٥٤٣ ّ ً ّ ّ ّ

ّولو بحرف واحد إذا كان مفهام إما ملعناه مثل  ًأمـرا » ق«ً

ّلقـني أو جوابـا عمـن للت» ب«من الوقاية أو لغريه مثل  ً

 سأله عن ثاين حروف املعجم

 تبطل

ًاالجتناب عن التلفظ يف الصالة بغري املفهـم إذا كـان مركبـا مـن   ١٤٨ ١٥٤٤ ّ

 حرفني فام زاد سواء أكان يف صورة االختيار أم االضطرار

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّرد املصيل السالم وهو يف حالة الصالة بمثله وأن   ١٤٨ ١٥٤٥  واجب ال يزيد عليه ّ

ّصـالة املكلـف إذا سـلم عليــه شـخص وهـو يف حــني   ١٤٨ ١٥٤٦ ّ

 يزيد عليه ّالصالة فرد سالمه بمثله بأن ال

 صحيحة

ّيف مقام الرد عىل » عليكم السالم«: ّصالة املصيل إذا قال  ١٤٨ ١٥٤٧
 حني الصالة» السالم عليكم«ّمن سلم عليه بقوله 

 تبطل
 ًعىل األحوط وجوبا

ّرد السالم يف الصالة مماثال له بجميع خصوصياته حتـى   ١٤٨ ١٥٤٨ ً ّ
 يف التعريف والتنكري واجلمع واإلفراد

هو األحوط 

 األوىل

ّرد السالم يف الصالة بتقديم السالم أو تقديم الظرف إذا   ١٤٨ ١٥٤٩
ّسلم املسلم بصيغة اجلواب، أي  »عليكم السالم«: ّ

 جائز

 تبطل ّ رد السالم فيام إذا مل جيب عليهّصالة املكلف إذا  ١٤٩ ١٥٥٠

ّصالة املكلف إذا رد السالم ومل يكن قصد املـسلم بـسالمه حتيـة   ١٤٩ ١٥٥١ ِّّ ّ

ًاملصيل وإنام قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحومها ّ ّ 

 تبطل
  ذلكإىلّمع التفات املصيل 

ِّصالة املكلف إذا رد السالم واحلال أن املسل  ١٤٩ ١٥٥٢ ّّ ّم سلم عـىل ّ

ّمجاعة منهم املصيل فرد عليه واحد من اجلامعة ّ 

 تبطل
 ًعىل األحوط لزوما
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 جائز الدعاء يف الصالة  ٣٢٧ ١٤٩ ١٥٥٣

: ّصالة املكلف إذا دعا فيها بطريقة خماطبة الغـري كقولـه ٣٢٧ ١٤٩ ١٥٥٤

 »غفر اهللا لك«

 تبطل
 ًعىل األحوط لزوما

 جائز لصالة ذكر اهللا سبحانه يف ا ٣٢٧ ١٤٩ ١٥٥٥

 جائز قراءة القرآن يف الصالة ٣٢٧ ١٤٩ ١٥٥٦

ًصالة املكلف إذا تكلم أو سلم فيها سهوا ٣٢٨ ١٤٩ ١٥٥٧ ّ ّ  صحيحة ّ
ًوجيب عىل األحوط وجوبا 

 اإلتيان بسجديت السهو
 تبطل ً فيها متعمدا)١(ّصالة املكلف عند القهقهة  ١٤٩ ١٥٥٨

ا بغـري اختيـار إذا كانـت ّصالة املكلف عند القهقهة فيه  ١٤٩ ١٥٥٩

 ّمقدمتها اختيارية 

 تبطل

ّصالة املكلف عند القهقهة فيها بغـري اختيـار إذا وسـع   ١٤٩ ١٥٦٠

 الوقت لإلعادة

 تبطل
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف عند القهقهة فيها بغري اختيـار إذا مل يـسع   ١٤٩ ١٥٦١

 الوقت لإلعادة

 صحيحة

 ال تبطل ً القهقهة فيها سهواّصالة املكلف عند  ١٤٩ ١٥٦٢

ًصالة املكلف إذا بكى فيها متعمدا ألمر من أمور الدنيا   ١٤٩ ١٥٦٣ ّ ّ

سواء كان املشتمل منه عىل الصوت وغري املشتمل عليه، 

 وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه

 تبطل
  ًعىل األحوط وجوبا

ّعىل التفصيل املتقدم يف 
 القهقهة

 صحيحة ًالدنيا سهواّكلف إذا بكى فيها ألمر من أمور صالة امل  ١٤٩ ١٥٦٤
 

 .ّهي الضحك املشتمل عىل الصوت واملد والرتجيع: القهقهة) ١(
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ُصالة املكلف إذا بكى فيها ألمر أخروي كـاخلوف مـن   ١٤٩ ١٥٦٥ ّ

ًالعذاب أو الطمع يف اجلنة أو كان خـضوعا هللا سـبحانه  ّ

 ولو ألجل طلب أمر دنيوي

 صحيحة

ًصالة املكلف إذا بكى فيها عمدا أو سـهوا ل  ١٤٩ ١٥٦٦ ً يشء مـن ــّ

 ّألجل التقرب به إىل اهللا تعاىل^ صائب أهل البيتم

 صحيحة

ّصالة املكلف إذا عمل فيها عمدا أو سهوا بام خيل هبيئتها   ١٤٩ ١٥٦٧ ًّ ً

رب إذا كـان عـىل نحـو ـّعند املترشعة ومنه األكل والش
 تنمحي به صورة الصالة 

 تبطل

 االجتناب عن األكل والرشب يف الـصالة وإن مل يكونـا  ١٥٠ ١٥٦٨

 ماحيني لصورة الصالة 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّابتالع السّكر املذاب يف الفم وما ختلـف مـن الطعـام يف   ١٥٠ ١٥٦٩

 فضاء الفم أو خالل األسنان حال الصالة 

 جائز

األعامل اليسرية يف الصالة كاإليامء باليد أو التصفيق للتنبيـه عـىل   ١٥٠ ١٥٧٠

 ّ وعد الركعات باحلىص أمر ما، وكحمل الطفل أو إرضاعه،

 جائزة

 جائز ّقتل احلية أو العقرب يف الصالة  ١٥٠ ١٥٧١

إىل املاء » ًمن كان مشتغال بالدعاء يف صالة الوتر«ختطي  ٣٢٩ ١٥٠ ١٥٧٢
ًالذي أمامه بخطوتني أو ثالث ليرشبه إذا كان عازما عىل 

 الصوم وخيش مفاجأة الفجر وهو عطشان

 جائز

ّ كان يف أية نافلة إىل املاء الذي أمامه بخطـوتني ختطي من ٣٢٩ ١٥٠ ١٥٧٣
يش ــًربه إذا كان عازمـا عـىل الـصوم وخـأو ثالث ليش

 مفاجأة الفجر وهو عطشان

 جائز
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 فيها بعـد قـراءة سـورة الفاحتـة )١(ّصالة املأموم إذا أمن  ١٥٠ ١٥٧٤

ّعامدا ويف غري حال التقية ً 

 تبطل

ً بعد قراءة سورة الفاحتة سهوا ّصالة املأموم إذا أمن فيها  ١٥٠ ١٥٧٥

 ّأو يف حال التقية

 صحيحة

ّصالة غري املأموم إذا أمن فيها بعد قراءة سـورة الفاحتـة   ١٥٠ ١٥٧٦
ّعامدا ويف غري حال التقية ً 

 تبطل
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة املكلف مع الزيادة العمدية سواء قصد هبا اجلزئية أم   ١٥٠ ١٥٧٧

ً أم فعال، من أجزاء الصالة أم مسانخا ًال، وسواء أكان قوال ً

 والقرآن والدعاء’ هلا، غري ذكر اهللا تعاىل وذكر رسوله

 تبطل

ًصالة املكلف مع زيادة جزء فيها سهوا إذا كان ركعة  ١٥٠ ١٥٧٨  تبطل ّ

ًصالة املكلف مع زيادة جزء فيها سهوا إذا كـان ركوعـا   ١٥٠ ١٥٧٩ ً ّ

 أو سجدتني من ركعة واحدة

 تبطل
 ً األحوط لزوماعىل

 

 .قال آمني: ّأمن) ١(



 

 

 

 الشك يف الصالة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ّإتيان املكلف بالصالة إذا شك يف اإلتيان هبا يف وقتها ٣٣٠ ١٥١ ١٥٨٠  واجب ّ

 ُال يعتنى به الشك يف اإلتيان بالصالة إذا كان الشك بعد خروج الوقت  ٣٣٠ ١٥١ ١٥٨١

صالة يف وقتها أو ّشك الوسوايس إذا شك يف اإلتيان بال ٣٣٠ ١٥١ ١٥٨٢

 بعد خروج الوقت

 ال يعتنى به

ّشك كثري الشك إذا شك يف اإلتيان بالصالة يف وقتها أو  ٣٣٠ ١٥١ ١٥٨٣

 بعد خروج الوقت

 ال يعتني به

ّإتيان املكلف بصالة الظهر إذا شك يف اإلتيان هبا بعد ما  ٣٣١ ١٥١ ١٥٨٤ ّ

 ّصىل العرص

 واجب

ّ املغرب إذا شك يف اإلتيان هبا بعـد ّإتيان املكلف بصالة ٣٣١ ١٥١ ١٥٨٥

 ّما صىل العشاء 

 واجب

ّإتيان املكلف بصالة العرص إذا شك يف اإلتيان بالظهرين  ٣٣٢ ١٥١ ١٥٨٦ ّ

 ّومل يبق من الوقت إال مقدار فريضة العرص

 واجب

ّقضاء صالة الظهر ملن شك يف اإلتيان بالظهرين ومل يبق  ٣٣٢ ١٥١ ١٥٨٧

 ّريضة العرص فصالهاّمن الوقت إال مقدار ف

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما
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ًقضاء صالة الظهر ملن شك يف اإلتيان هبا وكان عاملا بعـدم  ٣٣٢ ١٥١ ١٥٨٨ ّ

ّرص ومل يبق من الوقـت إال مقـدار فريـضة ـأداء صالة الع

 رص فأتى بصالة العرص يف هذا الوقتـالع

 ال جيب

 ُال يعتنى به ّالشك يف صحة الصالة بعد الفراغ منها ٣٣٣ ١٥١ ١٥٨٩

 ُال يعتنى به ّالشك يف صحة جزء من الصالة بعد اإلتيان به  ٣٣٣ ١٥١ ١٥٩٠

فـيام ال الشك يف اصل اإلتيان بجزء من الصالة بعد الدخول  ٣٣٣ ١٥١ ١٥٩١

ًينبغي الدخول فيه رشعا مع االخالل باملشكوك فيه عمدا ً  

 ُال يعتنى به

 الشك يف عدد الركعات

ّصيل الصالة أو استينافها إذا شك يف عدد ركعات قطع امل  ١٥١ ١٥٩٢ ّ

 الصالة

 جائز

ّعالج املكلف ما هو قابل للعـالج عنـد شـّكه يف عـدد   ١٥١ ١٥٩٣

 ركعات الصالة إذا مل يستلزم حمذور فوات الوقت

 ال جيب

ّاستينافها إذا شك يف عدد الركعات وّقطع املصيل الصالة   ١٥١ ١٥٩٤

  الوقتواستلزم األمر حمذور فوات

 ال جيوز

ًاإلتيان بأحد القواطع كاالستدبار مثال ملن جاز له قطـع   ١٥١ ١٥٩٥
 صالته 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ّصالة من شك يف عدد ركعات صالة الفجـر أو غريهـا  ٣٣٤ ١٥٢ ١٥٩٦

من الصلوات الثنائية أو يف صالة املغرب ومل حيفظ عدد 
 شكّركعاهتا ومل يغلب ظنه عىل أحد طريف ال

 باطلة
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ّصالة من شك يف عدد ركعات صالة الفجـر أو غريهـا  ٣٣٤ ١٥٢ ١٥٩٧

من الصلوات الثنائية أو يف صالة املغرب ومل حيفظ عدد 

 ّركعاهتا، لكن غلب ظنه عىل أحد طريف الشك فبنى عليه 

 صحيحة

ّصالة مـن شـك يف عـدد ركعـات الـصلوات الرباعيـة  ٣٣٥ ١٥٢ ١٥٩٨

 لشك فبنى عليهّوغلب ظنه عىل أحد طريف ا

 صحيحة

ّصالة من شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعية بـني الواحـدة  ٣٣٥ ١٥٢ ١٥٩٩

 واألزيد أو بني االثنتني واألزيد قبل الدخول يف السجدة الثانية

 باطلة

ّصالة من شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعيـة بـني  ٣٣٥ ١٥٢ ١٦٠٠

 وبنى )١(انية والثالث بعد الدخول يف السجدة الثاالثنتني

ًعىل الثالث وأتم صالته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا  ّ ّ 

 صحيحة

ّصالة من شك يف عدد ركعـات الـصلوات الرباعيـة بـني  ٣٣٥ ١٥٢ ١٦٠١

ّالثالث واألربع ـ أينام كان الشك ـ وبنى عىل األربع وأتـم 
 ّصالته ثم أتى بركعتني من جلوس أو بركعة من قيام

 صحيحة

ّصالة من شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعيـة بـني  ٣٣٥ ١٥٢ ١٦٠٢

 واألربع بعد الدخول يف السجدة الثانيـة وبنـى االثنتني

ّعىل األربع وأتم صالته ثم أتى بركعتني من قيام  ّ 

 صحيحة

 االثنتـنيّصالة من شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعية بني  ٣٣٥ ١٥٢ ١٦٠٣

ة الثانيـة وبنـى عـىل والثالث واألربـع بعـد الـدخول يف الـسجد

ًاألربع وأتم صالته ثم أتى بركعتني قائام ثم بركعتني جالسا ّ ّ ًّ 

 صحيحة

 

 .ّيتحقق هذا الدخول بوضع اجلبهة عىل املسجد ولو قبل الرشوع يف الذكر: الدخول يف السجدة الثانية) ١(
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ّصالة من شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعيـة بـني  ٣٣٥ ١٥٢ ١٦٠٤

األربع واخلمس بعد الدخول يف السجدة الثانيـة وبنـى 

 ّعىل األربع وأتم صالته 

 صحيحة
جتب سجدتا السهو و

ّصالة من شك يف عدد ركعـات الـصلوات الرباعيـة بـني  ٣٣٥ ١٥٢ ١٦٠٥

األربع واألكثر كالشك بينها وبني الست فبنى عىل األربـع 

 ّوأتم صالته 

 صحيحة
 جتب سجدتا السهوو

ّمن شك يف عـدد ركعـات الـصلوات الرباعيـة بـني صالة  ٣٣٥ ١٥٢ ١٦٠٦

األربع واألقل منها واألزيد بعد الدخول يف السجدة الثانية 

ّعىل األربع وأتم صالته ثم أتى بصالة االحتيـاط ثـم فبنى  ّ ّ
 )١(بسجديت السهو

 صحيحة

ّصالة من شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعيـة بـني  ٣٣٥ ١٥٣ ١٦٠٧

ّاألربع واخلمس حال القيام فهدم قيامه ثم أتـم صـالته  ّ
 وأتى بركعتني من جلوس أو بركعة من قيام 

 صحيحة
واألحوط األوىل أن يسجد 

 السهو بعد صالة سجديت

 )٢(االحتياط

ّصالة من شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعيـة بـني  ٣٣٥ ١٥٣ ١٦٠٨

ّالثالث واخلمس حال القيام فهدم قيامه ثم أتم صـالته  ّ
 وأتى بركعتني من قيام

 صحيحة
واألحوط األوىل أن يسجد 

سجديت السهو بعد صالة 

 االحتياط

ت الصلوات الرباعيـة بـني ّصالة من شك يف عدد ركعا ٣٣٥ ١٥٣ ١٦٠٩

ّالثالث واألربع واخلمس حال القيام فهدم قيامه ثم أتم  ّ
ًصالته وأتى بركعتني قائام ثم بركعتني جالسا ّ ً 

 صحيحة
األوىل أن يسجد  واألحوط

سجديت السهو بعد صالة 
 االحتياط

 

 .اط الحتامل النقيصة ووجوب سجديت السهو الحتامل الزيادةوجوب صالة االحتي) ١(
 .ّ السهو بعد صالة االحتياط يف هذا املقام هو ألجل القيام الذي هدمه املصيلاسجدت )٢(
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ّصالة من شك يف عدد ركعات الصلوات الرباعيـة بـني  ٣٣٥ ١٥٣ ١٦١٠

ّالقيام فهدم قيامه ثم أتـم صـالته اخلمس والست حال  ّ
 وأتى بسجديت السهو

 صحيحة
جتب سجدتا السهو بعد و

صالة االحتياط ، واالحوط 
االوىل اإلتيان بسجديت سهو 

 أخرى بعذ ذلك 
ّعمل املكلف بالظن إذا شك يف صالته ثم انقلب شـّكه  ٣٣٦ ١٥٣ ١٦١١ ّ ّ

 ّإىل الظن قبل أن يتم صالته 
 )١(واجب
 ّه األولّوال يعتني بشك

ّعمل املكلف بالشك إذا ظن يف صالته ثم انقلب ظنه إىل  ٣٣٦ ١٥٣ ١٦١٢ ّ ّ ّ

 ّالشك قبل أن يتم صالته 
 واجب

ّعمل املكلف بالظن األخري إذا ظن يف صالته ثم انقلب  ٣٣٦ ١٥٣ ١٦١٣ ّ ّ

 ّظنه إىل ظن آخر 
 واجب

ّعمل املكلف بالـشك األخـري إذا شـك يف صـالته ثـم  ٣٣٦ ١٥٣ ١٦١٤ ّ ّ

 قلب شّكه إىل شك آخر ان
 واجب

 ُالشكوك التي ال يعتنى هبا

ّالشك بعد الفراغ من العمل كام إذا شـك املكلـف بعـد   ١٥٤ ١٦١٥ ّ

 القراءة يف صحتها
 ُيعتنى به ال

ّالشك بعد الفراغ من العمل كام إذا شك املكلف بعـدما   ١٥٤ ١٦١٦ ّ

ّصىل الفجر يف أهنا كانت ركعتني أو أقل أو أكثر ّ 
 عتنى بهُي ال

 

ً جيب عىل املصيل أن يراعي حالته الفعلية وال عربة بحالته السابقة، مثالّال خيفى أنه) ١( ّإذا ظن أن ما بيده هي الركعة : ّ ّ
ّرابعة ثم شك يف ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، وإذا شك بني االثنتني والثالث فبنى عىل الثالث ثم انقلب ال ّّ ّ

ّشّكه إىل الظن بأهنا الثانية عمل بظنّه، وإذا انقلب إىل الشك بني االثنتني واألربع لزمه أن يعمل بوظيفـة الـشك 
ّالثاين، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ثم ت ّبدل ظنّه بالظن بأهنا الثالثة بنى عىل أهنا الثالثة وأتم صالتهّ ّ ّ ّ ّ. 
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ّالشك بعد خروج الوقت كام إذا شك املكلف يف اإلتيان   ١٥٤ ١٦١٧ ّ

 بصالة الفجر بعدما طلعت الشمس

 ُيعتنى به ال

ينبغـي  ّالشك يف اإلتيان بجزء بعدما دخل املكلف فـيام ال  ١٥٤ ١٦١٨

ًالدخول فيه رشعا مع اإلخالل باملشكوك فيه عمدا سـواء  ً

 ًأكان جزءا أم غريه

  بهُيعتنى ال

ّ يف مجيع مواضع الصالة سواء تعلـق )١(شك كثري الشك  ١٥٤ ١٦١٩

  الرشائط م األجزاء أمبالركعات أ

 ُال يعتني به
ّويبنى معه عىل صحة العمل  ُ

 املشكوك فيه
ّصالة من كثر شكه وشك يف اإلتيان بواجب فبنى عـىل   ١٥٤ ١٦٢٠

 ّاإلتيان به كام إذا شك بني السجدة والسجدتني فبنى عىل

 ّأنه أتى بسجدتني

 صحيحة

ّصالة من كثر شّكه وشك يف اإلتيان بمفسد فبنـى عـىل   ١٥٤ ١٦٢١

ًعدمه كمن شـك كثـريا يف صـالة الفجـر بـني االثنتـني  ّ

ّنه مل يأت بالثالثة وأتم صالتهوالثالث فبنى عىل أ ّ 

 صحيحة

 كثـرة تشك كثري الشك يف املواضع األخرى إذا اختص  ١٥٤ ١٦٢٢

 )٢(ن كانت من خواصه وسامتهشّكه بموضع بأ

 ُيعتنى به

 

يتعـارف عروضـه للمـشاركني مـع صـاحبه يف اغتـشاش ّممـا ّتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيـد ) ١(
ًاحلواس وعدمه زيادة معتدا هبا عرفا ً مـيض عليـه ثـالث ـفإذا كان الـشخص يف احلـاالت العاديـة ال ت، ّ

 . يف واحدة منها فهو من أفراد كثري الشكّكشّصلوات إال وي
 يف اإلتيـان بـالركوع أو ّشـكفـإذا ، ه فيهـاشّكه يف خصوص الركعات مل يعتن بشّكإذا كانت كثرة : ًمثال) ٢(

 .ه فيه لزمه اإلتيان به إذا كان الشك قبل الدخول يف الغريشّكمل يكثر ّمما السجود أو غري ذلك 
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 ُال يعتنى به )١(شك اإلمام إذا حفظ عليه املأموم وبالعكس  ١٥٥ ١٦٢٣

رجوع الشاك من اإلمام أو املأموم إىل احلافظ منهام عـىل  ٣٣٧ ١٥٥ ١٦٢٤

 نحو اليقني أو الظن 

 واجب

لظن ّعمل كل من اإلمام واملأموم بوظيفته إذا اختلفـا بـا ٣٣٧ ١٥٥ ١٦٢٥
 )٢(واليقني

 صحيح

مل تكـن وعمل اإلمام واملأموم إذا اختلفا يف جهة الشك  ٣٣٨ ١٥٥ ١٦٢٦
 )٣(ّبينهام جهة مشرتكة وعمل كل منهام بوظيفته

 صحيح

عمل اإلمام واملـأموم إذا اختلفـا يف جهـة الـشك وكانـت  ٣٣٨ ١٥٥ ١٦٢٧
ّ هبا وألغى كل منهام جهة االمتياز اأخذوبينهام جهة مشرتكة 

 )٤( طرفهمن

 صحيح

 ُال يعتنى به الشك يف عدد ركعات النافلة  ١٥٦ ١٦٢٨

ّختري املصيل بني البناء عىل األقل والبنـاء عـىل األكثـر إذا   ١٥٦ ١٦٢٩ ّ
 كان الشك يف عدد ركعات النافلة ومل يستلزم البطالن

 جائز

ّبناء من يصيل النافلة عـىل األقـل يف عـدد الركعـات إذا   ١٥٦ ١٦٣٠

 البناء عىل األكثر بطالن الصالة استلزم 

 واجب

 

ه ويرجـع إىل شّك فال يعتن اإلمـام بـ،ً بني الثالث واألربع وكان املأموم حافظا اإلمامّشكإذا : مثال ذلك) ١(
 .وكذلك العكس، املأموم

ّإذا ظن املأموم يف الصلوات الرباعية أن ما بيده هي الثالثة وجزم اإلمـام بأهنـا الرابعـة: مثال ذلك) ٢(  َّ ضـم،ّ
 .املأموم إليها ركعة متصلة ومل يرجع إىل اإلمام

 .اخلمس و اإلمام بني األربعّشك املأموم بني االثنتني والثالث وّشكإذا : لكمثال ذ) ٣(
 املأموم بني االثنتني والثالث بنيا عـىل الـثالث ّشك اإلمام بني الثالث واألربع وكان ّشكإذا : مثال ذلك) ٤(

ّ يف أهنا ليـست بالرابعـة ّ يف أن ما بيده ليست بالثانية واإلمام يرجع إىل املأموماإلمامّفإن املأموم يرجع إىل 
 .ٍوال حاجة حينئذ إىل صالة االحتياط
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 معترب الظن يف عدد الركعات من الفريضة ٣٣٩ ١٥٦ ١٦٣١

 ُيعتنى به )١(الظن يف عدد الركعات من النافلة ٣٣٩ ١٥٦ ١٦٣٢
 ًعىل األحوط لزوما

 بحكم الشك ّالظن فيام إذا تعلق باألفعال يف النافلة أو الفريضة ٣٣٩ ١٥٦ ١٦٣٣
 ًوليس معتربا

 حكم الشك يف النافلة إذا وجبت النافلة لعارض انجري ٣٤٠ ١٥٦ ١٦٣٤

 كنذر وشبهه

 واجب

ًصالة املكلف إذا ترك يف صالة النافلـة ركنـا سـهوا ومل  ٣٤١ ١٥٦ ١٦٣٥ ً ّ

 يمكن تداركه

 تبطل

ًصالة املكلف إذا زاد يف صالة النافلة ركنا سهوا ٣٤١ ١٥٦ ١٦٣٦ ً  صحيحة ّ

 

ّبمعنى أنه ال يتخري معه يف البناء عىل األقل واألكثر) ١( ّ. 



 

 

 

 صالة االحتياط

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

يشء ـاإلتيان بصالة االحتياط بعد الصالة وقبل اإلتيان ب  ١٥٧ ١٦٣٧

 ًمن منافياهتا تداركا للنقص املحتمل فيها

 واجب

اإلتيان بصالة االحتياط بعد الصالة وبعد اإلتيان بيشء   ١٥٧ ١٦٣٨

 من منافيات الصالة

 ّال تصح
 ًعىل األحوط لزوما

ّتياط تامة األجزاء والرشائط عىل اإلتيان بصالة االح  ١٥٧ ١٦٣٩
 النحو املعترب يف أصل الصالة 

 واجب

 واجب اإلتيان بصالة االحتياط بال أذان وال إقامة   ١٥٧ ١٦٤٠

 غري واجب بسورة بعد الفاحتة يف صالة االحتياطاإلتيان   ١٥٧ ١٦٤١

 واجب اإلتيان بصالة االحتياط بال قنوت  ١٥٧ ١٦٤٢

ّكلف يف قـراءة صـالة االحتيـاط وإن كانـت إخفات امل  ١٥٧ ١٦٤٣

 ّالصالة األصلية جهرية 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

هو األحوط  صالة االحتياط فاحتة ّإخفات املكلف يف بسملة   ١٥٧ ١٦٤٤

 األوىل

ّإعادة املكلف أصل الصالة إذا أتى بيشء مـن املنافيـات  ٣٤٢ ١٥٧ ١٦٤٥

 قبل صالة االحتياط

 واجبة
 ًزوماعىل األحوط ل
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ّإتيان املكلف بصالة االحتياط إذا علم قبل أن يأيت هبا أن  ٣٤٣ ١٥٧ ١٦٤٦ ّ

 ّصالته كانت تامة 

 ال جيب

ّتدارك املكلف ما نقص من الصالة إذا علـم أن صـالته  ٣٤٣ ١٥٧ ١٦٤٧ ّ

 كانت ناقصة وعلم مقدار النقص

 واجب
ًواألحوط لزوما اإلتيان 

بسجديت السهو لزيادة 

 السالم
ّإعادة املكلف أصل الصالة إذا علم بعد صالة االحتياط  ٣٤٤ ١٥٧ ١٦٤٨

  )١(نقص صالته باملقدار املشكوك فيه

 جتب ال
وتقوم صالة االحتياط مقامه

 ُال يعتنى به  اإلتيان بصالة االحتياط بعد خروج الوقتالشك يف ٣٤٥ ١٥٨ ١٦٤٩

ّاستيناف املكلف أصل الصالة إذا شك يف اإلتيا ٣٤٥ ١٥٨ ١٦٥٠ ن بصالة ّ

ًاالحتياط بعد اإلتيان بام ينايف الصالة عمدا وسهوا  ً 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّصــالة املكلــف إذا شــك يف عــدد الركعــات مــن صــالة  ٣٤٦ ١٥٨ ١٦٥١ ّ

 )٢(االحتياط وبنى عىل األكثر ومل يستلزم هذا البناء بطالهنا

 صحيحة

ّصــالة املكلــف إذا شــك يف عــدد الركعــات مــ ٣٤٦ ١٥٨ ١٦٥٢ ن صــالة ّ

ًاالحتياط وكان البناء عىل األكثر مستلزما لبطالن الـصالة 

 )٣(فبنى عىل األقل

 صحيحة

 

ّ املكلف بني الثالث واألربع فبنى عىل األربع وأتم صـالتهّشكإذا : مثال ذلك) ١( ّتبـني لـه بعـد صـالة ّ ثـم ّ
ًاالحتياط أن صالته كانت ثالثا صحت صالته ً وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدال عن ّ

 .الركعة الناقصة

ّإذا كانت وظيفة الشاك اإلتيان بركعتني احتياطا فشك فيها بني الواحدة واالثنتـني بنـى عـىل : مثال ذلك) ٢( ً

 .االثنتني

الثنتـني بنـى عـىل ّإذا كانت وظيفة الشاك اإلتيان بركعة واحدة وشك فيهـا بـني الواحـدة وا: مثال ذلك) ٣(

 .الواحدة
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ّ املكلف حكم الشك يف أفعـال الـصالة األصـلية إجراء ٣٤٧ ١٥٨ ١٦٥٣

 ّعىل شّكه إذا شك يف يشء من أفعال صالة االحتياط

 صحيح

ًصالة االحتياط إذا نقص املكلف منها ركنا عم ٣٤٨ ١٥٨ ١٦٥٤ ًدا أو سهواّ  تبطل ً

ًصالة االحتياط إذا زاد املكلف فيها ركنا عمدا ٣٤٨ ١٥٨ ١٦٥٥ ً  تبطل ّ

ًصالة االحتياط إذا زاد املكلف فيها ركنا سهوا  ٣٤٨ ١٥٨ ١٦٥٦ ً  تبطل ّ
 ًعىل األحوط لزوما

ّاملكلف فيها أو نقص إعادة أصل صالة االحتياط إذا زاد  ٣٤٨ ١٥٨ ١٦٥٧

 ّر املتقدمةمما ذكر يف الصوًركنا 

 ٍجمز

اإلتيان بسجديت الـسهو نتيجـة زيـادة غـري األركـان أو  ٣٤٨ ١٥٨ ١٦٥٨

 ًنقصانه يف صالة االحتياط سهوا

 ال جيب



 

 

 

 قضاء األجزاء املنسية

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ًقضاء السجدة الواحدة بعد الصالة ملن تركها سـهوا ومل  ٣٤٩ ١٥٩ ١٦٥٩

 يمكن تداركها يف الصالة

 واجب
ألحوط األوىل اإلتيان وا

 ًبسجديت السهو أيضا
قضاء السجدة بعد الصالة إذا كانت يف أكثر مـن ركعـة  ٣٤٩ ١٥٩ ١٦٦٠

 ومل يمكن تداركها يف الصالة

 واجب
واألحوط األوىل اإلتيان 

لكل سجدة بسجديت السهو 

 ًأيضامنسية 
ارة ا يعترب يف أدائها من الطهـملاملراعاة يف قضاء السجدة  ٣٤٩ ١٥٩ ١٦٦١

 واالستقبال وغري ذلك 

 ةواجب

ًقضاء التشهد ملن تركه يف الصالة سهوا  ٣٤٩ ١٥٩ ١٦٦٢   هو األحوط األوىل ّ
 لكن جتب سجدتا السهو

لزوم كون قضاء السجدة بعد الـصالة قبـل صـدور مـا  ٣٥٠ ١٥٩ ١٦٦٣

 ينافيها 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ليـه قـضاء الـسجدة ّإعادة املكلف الصالة إذا وجـب ع ٣٥٠ ١٥٩ ١٦٦٤

 ًفأتى عمدا بام ينايف الصالة قبل قضاء السجدة

هو األحوط 

 ًاستحبابا

تقديم قضاء السجدة عىل اإلتيان بسجديت الـسهو بعـد  ٣٥١ ١٥٩ ١٦٦٥

 الصالة ألي سبب كان

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما
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ًتقديم صالة االحتياط عىل قضاء السجدة لو وجبا مجيعا  ٣٥١ ١٥٩ ١٦٦٦

 ّلف عىل املك

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّإتيان املكلف بقضاء السجدة إذا شك يف اإلتيان بقضائها  ٣٥٢ ١٥٩ ١٦٦٧ ّ

 قبل خروج الوقت

 واجب

ّإتيان املكلف بقضاء السجدة إذا شك يف اإلتيان بقضائها  ٣٥٢ ١٥٩ ١٦٦٨ ّ

 بعد خروج الوقت

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّختري املكلف بني قطـ ٣٥٣ ١٥٩ ١٦٦٩ ع الـصالة وقـضاء الـسجدة وبـني ّ

يس قـضاء ــتأخري قضاء السجدة إىل ما بعد الصالة إذا ن

 ّالسجدة وتذكر بعد الدخول يف صالة فريضة

 جائز

ّإذا تذكر املكلف نسيان سجدة بعـد الـدخول يف صـالة  ٣٥٣ ١٥٩ ١٦٧٠ ّ

 نافة 

قضاها يف أثناء النافلة، 

 وله البناء عىل صالته



 

 

 

 سجود السهو

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ّإتيان املكلف بسجديت السهو بعد الصالة إذا تكلم فيهـا   ١٦٠ ١٦٧١ ّ

 ًسهوا 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّإتيان املكلف بسجديت السهو بعد الصالة إذا سـلم  ١٦٠ ١٦٧٢  يف )١(ّ

ّغري موضعه كام إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعـة 

ّفسلم ثم انكشف أهنا كانت الثا ّ  نيةّ

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ًإتيان املكلف بسجديت السهو بعد الصالة إذا زاد سـهوا   ١٦٠ ١٦٧٣ ّ

 »ّالسالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته«مجلة 

 بجي ال

ّإتيان املكلف بسجديت السهو بعد الصالة إذا نيس التشهد فيها   ١٦٠ ١٦٧٤  واجب ّ

ّلسهو بعد الصالة إذا شـك بـني ّإتيان املكلف بسجديت ا  ١٦٠ ١٦٧٥

 األربع واخلمس أو ما بحكمه 

 واجب

ًإتيان املكلف بسجديت السهو إذا علم إمجاال بعد الصالة   ١٦٠ ١٦٧٦ ّ

 )٢(ّأنه زاد فيها أو نقص

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 

مـع إضـافة  »الـسالم علـيكم« أو مجلـة »السالم علينا وعىل عباد اهللا الـصاحلني« هو مجلة املراد بالسالم) ١(

 . أو بدوهنا »ورمحة اهللا وبركاته«
 . ّبرشط كون صالته حمكومة بالصحة )٢(
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ّإتيان املكلف بسجديت السهو بعد الصالة إذا نيس سجدة   ١٦٠ ١٦٧٧

 واحدة يف الصالة 

حوط هو األ

 األوىل

ّإتيان املكلف بسجديت السهو بعد الصالة فيام إذا قـام يف   ١٦٠ ١٦٧٨

 ًموضع اجللوس أو جلس يف موضع القيام سهوا

هو األحوط 

 األوىل

ّإتيان املكلف بسجديت الـسهو لكـل زيـادة ونقيـصة يف   ١٦٠ ١٦٧٩ ّ

 الصالة

هو األحوط 

 األوىل

 واجب و بتعداد ما يوجبهامّإتيان املكلف بسجديت السه ٣٥٤ ١٦٠ ١٦٨٠

ّإتيان املكلف بسجديت السهو مرة واحدة فقط إذا تكلـم  ٣٥٤ ١٦١ ١٦٨١ ّّ
 ًسهوا بكالم طويل 

 صحيح

 ةواجب املبادرة إىل سجديت السهو ٣٥٥ ١٦١ ١٦٨٢

ّإذا أخر املكلف  ٣٥٥ ١٦١ ١٦٨٣  مل تسقطا ًسجدتا السهو عمداّ
 ًعىل األحوط وجوبا

ّملكلف بسجديت الـسهو فـورا ففـورا لـو أخرمهـا إتيان ا ٣٥٥ ١٦١ ١٦٨٤ ً ً ّ

 ًعمدا 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ًإتيان املكلف بسجديت السهو متى تذكر لو أخرمها نسيانا ٣٥٥ ١٦١ ١٦٨٥ ّ ّ  صحيح ّ

ّإتيان املكلف بسجديت السهو بأن ينوي ثـم يـسجد ثـم  ٣٥٦ ١٦١ ١٦٨٦ ّ ّ

ّيرفع رأسه وجيلس ثم يسجد ثـم يرفـع رأسـه ويتـشه ّ د ّ

ّتشهد الصالة ثم يقول  »السالم عليكم«: ّ

 صحيح

هو األحوط  ّإتيان املكلف بالتكبري قبل سجديت السهو  ٣٥٦ ١٦١ ١٦٨٧

 ًاستحبابا
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 أوىل »السالم عليكم«إىل » ورمحة اهللا وبركاته«ّإضافة املكلف مجلة  ٣٥٦ ١٦١ ١٦٨٨

ا النبـي ّبسم اهللا وباهللا السالم عليـك أهيـ«: ّقول املكلف ٣٥٦ ١٦١ ١٦٨٩

 ّيف كل من سجديت السهو» ورمحة اهللا وبركاته

هو األحوط 

 ًاستحبابا

 واجب السجود يف سجديت السهو عىل ما يصح السجود عليه  ٣٥٧ ١٦١ ١٦٩٠
 ًعىل األحوط وجوبا

رشائـط الـصالة أو الـسجود يف ّغري ما تقدم مـن رعاية  ٣٥٧ ١٦١ ١٦٩١

 سجديت السهو

هو األحوط 

 ًاستحبابا

ّشك املكلف يف حتقق ما يوجب سجديت السهو ٣٥٨ ١٦١ ١٦٩٢  ال يعتني به ّ

ّإتيان املكلف بسجديت السهو إذا شك يف اإلتيان هبام مع  ٣٥٨ ١٦١ ١٦٩٣ ّ

 ّالعلم بتحقق موجبهام مع عدم فوات املبادرة

 واجب

ّإتيان املكلف بسجديت السهو إذا شك يف اإلتيان هبام مع  ٣٥٨ ١٦١ ١٦٩٤ ّ

 وجبهام مع فوات املبادرةّالعلم بتحقق م

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّبناء املكلـف عـىل األقـل إذا علـم بتحقـق مـا يوجـب  ٣٥٩ ١٦١ ١٦٩٥ ّ

 )١(ّسجديت السهو وشك يف األقل واألكثر

 صحيح

ّإتيان املكلف بـأجزاء مـن سـجديت الـسهو إذا شـك يف  ٣٦٠ ١٦١ ١٦٩٦ ّ

 ّاإلتيان هبا وكان شّكه قبل جتاوز حمله

 واجب

ّشك املكلف يف إتيانه بيشء من أجزاء سجديت السهو إذا  ٣٦٠ ١٦٢ ١٦٩٧

 ّكان شّكه بعد جتاوز حمله

 ال يعتني به

 

ّإذا علم املكلف أنه سلم يف غري موضعه: مثال ذلك) ١( ّه كان مرة واحدة أو مرتنيّمل يدر أن وّّ ّأو احتمـل أنـه ، ّ
ّتكلم أيضا مل جيب عليه إال اإلتيان بسجديت السهو مرة واحدة ّ ًّ. 
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ّشك املكلف يف إتيانه بيشء من أجزاء سجديت السهو إذا  ٣٦٠ ١٦٢ ١٦٩٨

 كان شّكه بعد الفراغ 

 ال يعتني به

ّشك املكلف يف سجديت السهو إذا شك ومل يدر أن ٣٦١ ١٦٢ ١٦٩٩ ّ ه أتـى ّ

ّبسجدتني أو ثالث سواء شك قبل دخوله يف التـشهد أم 

 ّشك بعده 

 ال يعتني به

ّإعادة املكلف سجديت السهو إذا علـم أنـه أتـى بـثالث  ٣٦١ ١٦٢ ١٧٠٠ ّ

 سجدات

 واجبة

ّتدارك املكلف سجدة واحـدة مـن سـجديت الـسهو إذا  ٣٦٢ ١٦٢ ١٧٠١

ل ّنسيها وأمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقـق فـص

 طويل 

 واجب

ّإعادة املكلف سجديت السهو إذا نيس سجدة واحدة من  ٣٦٢ ١٦٢ ١٧٠٢

 سجديت السهو وذكرها بعد فصل طويل 

  واجبة



 

 

 

 صالة اجلامعة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 مستحبة اجلامعة يف الصلوات اليومية   ١٦٣ ١٧٠٣

 دّاستحباهبا مؤك الفجر ويف العشاءيناجلامعة يف صالة   ١٦٣ ١٧٠٤

 ينبغيمما  تقديم األفضل يف صالة اجلامعة  ١٦٣ ١٧٠٥

ّأداء املكلف الصالة مجاعـة إذا أمكنـه تـصحيح قراءتـه  ٣٦٣ ١٦٣ ١٧٠٦

 ّضاق الوقت عن التعلم والصالةّفتسامح حتى 

 ً عقالواجب

ّأداء املكلف الصالة مجاعة إذا ابتيل بالوسواس حلد تبطل  ٣٦٣ ١٦٣ ١٧٠٧ ّ

ّمعه الصالة كلام صىل ، وتوقف دفع الوسـواس عـىل أن ّ

 ّيصيل مجاعة

 واجب

ّأداء املكلف الصالة مجاعة إذا مل يـسع الوقـت أن يـصيل  ٣٦٣ ١٦٣ ١٧٠٨ ّ

ًفرادى ووسعها مجاعة كام إذا كان املكلف بطيئا يف قراءته  ّ

 أو ألمر آخر غري ذلك

 واجب

ّأداء املكلف الصالة مجاعة إذا تعلق النـذر أو اليمـ ٣٦٣ ١٦٣ ١٧٠٩ ني أو ّ

 العهد ونحو ذلك بأداء الصالة مجاعة

 واجب

ّامتثال املكلف أمر أحد الوالدين إذا أمره بـأداء الـصالة  ٣٦٣ ١٦٣ ١٧١٠

 مجاعة

هو األحوط 

 األوىل
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 موارد مرشوعية اجلامعة

ًالصالة مجاعة يف مجيع الفـرائض اليوميـة وإن اختلفـت   ١٦٤ ١٧١١
ر واإلخفات صالة اإلمام وصالة املأموم من حيث اجله

 )١(أو القرص والتامم أو القضاء واألداء

 جائزة

ًالصالة مجاعة فيام لو اختلفت صالة اإلمام وصالة املـأموم  ٣٦٤ ١٦٤ ١٧١٢

 يف النوع كالصلوات اليومية واآليات واألموات
 ال جتوز

ّاالئتامم يف صالة اآليـات بمـن يـصيل تلـك الـصالة وإن  ٣٦٤ ١٦٤ ١٧١٣
ً كانت إحدى الصالتني للكسوف أداء اختلفت اآليتان بأن

 ًواألخرى للخسوف قضاء أو بالعكس

 جائز

ّاالئتامم يف صالة الطـواف ولـو كـان بمـن يـصيل تلـك  ٣٦٤ ١٦٤ ١٧١٤
 الصالة 

 مل تثبت مرشوعيته
فال ترتك مراعاة مقتىض 

 االحتياط يف ذلك
ن االئتامم يف صالة اآليات يف غري الكسوفني ولو كان بم ٣٦٤ ١٦٤ ١٧١٥

 ّيصيل تلك الصالة

 مل تثبت مرشوعيته
فال ترتك مراعاة مقتىض 

 االحتياط يف ذلك
 جيوز ال ّاالئتامم يف الصلوات اليومية بمن يصيل صالة االحتياط ٣٦٥ ١٦٤ ١٧١٦

ّاالئتامم يف صالة االحتياط بمن يصيل صـالة االحتيـاط  ٣٦٥ ١٦٤ ١٧١٧
 دةوإن كان االحتياط يف كلتا الصالتني من جهة واح

 يرتك
 ًعىل األحوط وجوبا

ّانفراد كل من اإلمـام واملـأموم يف صـالة االحتيـاط إذا  ٣٦٥ ١٦٤ ١٧١٨

ّشك كل منهام بني الثالث واألربع وبنيا عىل األربع ّ 
 واجب

 ًعىل األحوط وجوبا

االئتامم يف الـصالة ملـن يريـد إعـادة صـالته مـن جهـة  ٣٦٦ ١٦٤ ١٧١٩
 االحتياط الوجويب أو االستحبايب

 جائز

 

ًمن هذا القبيل أن تكون صالة اإلمام ظهرا وصالة املأموم عرصا وبالعكس وكذلك يف العشاءين) ١( ً. 
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ائتامم الغري يف الصالة بمن يريد إعادة صالته مـن جهـة  ٣٦٦ ١٦٤ ١٧٢٠
 االحتياط الوجويب أو االستحبايب

 جيوز ال

ائتامم املأموم باإلمام إذا كانت صالهتام احتياطية وكانت  ٣٦٦ ١٦٤ ١٧٢١
ًجهة احتياط اإلمام جهة الحتياط املأموم أيضا ً)١( 

 جائز

١٦٥ ١٧٢٢ 

 

 النوافـل األصـلية ـ يف بعـض مواردهـا ـ وال فـرق يف اجلامعة يف ٣٦٧
ّذلك بني ما وجبت بنذر أو شـبهه وغـريه أو أن يكـون كـل مـن 

 صاليت اإلمام واملأموم نافلة أو تكون إحدامها نافلة

 جتوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

 جائزة اجلامعة يف صالة االستسقاء  ٣٦٧ ١٦٥ ١٧٢٣

لتي تصري مستحبة بالعارض كالعيـدين اجلامعة يف الصالة ا ٣٦٧ ١٦٥ ١٧٢٤
 ّمع عدم توفر رشائط الوجوب

 جائزة

ًاالئتامم يف الصالة مطلقا ملن يصيل عن غريه تربعا أو استيجارا  ٣٦٨ ١٦٥ ١٧٢٥ ً  جائز ًّ

ًائتامم الغري يف الصالة بمـن يـصيل عـن غـريه تربعـا أو  ٣٦٨ ١٦٥ ١٧٢٦ ّ
 ًاستيجارا إذا علم فوت الصالة عن املنوب عنه

 جائز

ًإعادة الصالة مجاعة ـ أماما أو مأمونا ـ ملن صالها منفردا  ٣٦٩ ١٦٥ ١٧٢٧ ّ ً ً  ةمستحب ً

ّائتامم شخصني صليا منفردين ثـم أرادا إعادهتـا مجاعـة  ٣٦٩ ١٦٥ ١٧٢٨ ّ

بائتامم أحدمها باآلخر من دون أن يكون يف اجلامعة من مل 
 ّيؤد فريضته

 زئجاغري 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّإعادة الصالة مجاعة ـ إماما أو مأمونا ـ ملن صالها مجاعة  ٣٦٩ ١٦٥ ١٧٢٩ ً ً  غري جائزة ً
 ًعىل األحوط وجوبا

 

ضاف غفلـة ولـزمتهام إعـادة الوضـوء ّإذا صىل املأموم واإلمام عن وضـوء بـامء مـشتبه باملـ: مثال ذلك )١(
ًأو صليا مـع املحمـول الـنجس اجتهـادا أو تقليـدا وأرادا إعـادة الـصالة ، والصالة لالحتياط الوجويب ً ّ

 .ففي مثل ذلك جيوز ألحدمها أن يأتم باآلخر يف صالته، لالحتياط االستحبايب



 

 

 

 رشوط اإلمامة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب اعتبار البلوغ يف إمام اجلامعة  ١٦٦ ١٧٣٠

 جيوز ال ّاالئتامم بالصبي حتى للصبي  ١٦٦ ١٧٣١

 األحوط  ًاالئتامم بالبالغ عرشا  ١٦٦ ١٧٣٢
 ًلزوما تركه

 واجب اعتبار العقل يف إمام اجلامعة   ١٦٦ ١٧٣٣

 جيوز ال ًاالئتامم باملجنون وإن كان أدواريا  ١٦٦ ١٧٣٤

 جائز االئتامم باملجنون األدواري حال إفاقته  ١٦٦ ١٧٣٥

 واجب اعتبار اإليامن يف إمام اجلامعة  ١٦٦ ١٧٣٦

 واجب م اجلامعة يف إما)١(اعتبار العدالة  ١٦٦ ١٧٣٧

 واجب اعتبار طهارة املولد يف إمام اجلامعة  ١٦٦ ١٧٣٨

 جيوز ال االئتامم بولد الزنا  ١٦٦ ١٧٣٩

 واجب ّاعتبار صحة قراءة إمام اجلامعة  ١٦٦ ١٧٤٠

ًائتامم من جييد القراءة بمن الجييدها وإن كان معذورا يف   ١٦٦ ١٧٤١

 عمله

 جيوز ال

 

بـل ، شياع املفيد لليقـني أو االطمينـانتثبت بشهادة عدلني وبال و،يكفي يف إحراز العدالة حسن الظاهر) ١(
 .ّيثبت باالطمينان احلاصل من أي منشأ عقالئي كشهادة عدل واحد
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 جيوز ال جييد القراءة بمثله إذا اختلفا يف املحلائتامم من ال   ١٦٦ ١٧٤٢

 يرتك  ّائتامم من ال جييد القراءة بمثله مع احتاد املحل  ١٦٦ ١٧٤٣
 ًعىل األحوط لزوما

ائتامم من جييد القراءة بمن الجييدها يف غري املحل الـذي   ١٦٦ ١٧٤٤

ّيتحمله اإلمام عن املأموم، كأن يأتم به يف الركعة الثانيـة 
 أن يركع أو يف الركعتني األخريتني بعد 

 جائز

ائتامم من جييد القراءة بمن الجييد األذكار كذكر الركوع   ١٦٦ ١٧٤٥

ًوالسجود والتشهد والتسبيحات األربع إذا كان معذورا  ّ
 من تصحيحها

 جائز

 جيوز ال ائتامم الرجل باملرأة   ١٦٧ ١٧٤٦

 جائز ائتامم املرأة باملرأة  ١٦٧ ١٧٤٧

ّوقوف املرأة التي تؤم النـساء يف صـفهن دون أن تتقـدم   ١٦٧ ١٧٤٨
 عليهن

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 جيوز ال ّاالئتامم بمن جرى عليه احلد الرشعي   ١٦٧ ١٧٤٩
 ًعىل األحوط وجوبا

 جيوز ال ّائتامم من تكون صالته عن قيام بمن يصيل عن غري قيام   ١٦٧ ١٧٥٠

 جائز باجلالسائتامم اجلالسني   ١٦٧ ١٧٥١

 جيوز  ال االئتامم باملستلقي أو املضطجع وإن كان املأموم مثله   ١٦٧ ١٧٥٢
 ًعىل األحوط وجوبا

 جيوز ال ائتامم املستلقي واملضطجع بالقائم والقاعد  ١٦٧ ١٧٥٣
 ًعىل األحوط وجوبا
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ّائتامم من يعتقد أن القبلة يف جهة بمن يعتقد أهنا يف جهة   ١٦٧ ١٧٥٤ ّ

 ُأخرى 

 جيوز ال

ّائتامم من يعتقد أن القبلة يف جهة بمن يعتقد أهنا يف جهة   ١٦٧ ١٧٥٥ ّ

ًأخرى إذا كان االختالف بينهام يسريا بحيث تصدق معه  ُ

 ًاجلامعة عرفا

 جائز

ًائتامم املكلف بمن كانت صالته باطلة بنظره اجتهادا أو   ١٦٧ ١٧٥٦ ّ

 )١(ًتقليدا

 جيوز ال

 

 :مثال ذلك) ١(
ّفال جيوز ملن يعتقد أن الوظيفـة يف ذلـك املوضـع هـي ّالتيمم ّاإلمام يف موضع باعتقاد أن وظيفته ّتيمم ـ إذا ١

 . الوضوء أو الغسل أن يأتم به
ّلف أن اإلمام نيس ركنا من األركان مل جيز االقتداء به وإن مل يعلم اإلمام به ومل يتذكرهـ إذا علم املك٢ ً ّ ّ . 
ًـ إذا علم املكلف أن املاء الذي توضأ به اإلمام كـان نجـسا مل جيـز لـه االقتـداء بـه وإن كـان اإلمـام يعتقـد ٣ ّ ّ

جاز ائتاممه بـه وال يلزمـه إخبـاره ؛ نعم إذا علم بنجاسة بدن اإلمام أو لباسه ـ وهو جاهل به ـ ، طهارته
ٍوذلك ألن صالة اإلمام حينئذ صحيحة يف الواقع وهبذا يظهـر احلـال يف سـائر مـوارد االخـتالف بـني ، ّ

ال ّممـا ّاإلمام واملأموم فيام إذا كان املأموم يعتقد صحة صالة اإلمام بالنسبة إليه لكون اخللل الواقع فيهـا 
 : ومن أمثلة ذلك، عىل حجة رشعيةّيرض بالصحة مع االعتامد فيه 

ّفإنه جيـوز ملـن ، ّإذا رأى اإلمام جواز االكتفاء بالتسبيحات األربع يف الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة: ًالّأو
 . يرى وجوب الثالث أن يأتم به

ّفإنه جيوز ملن يرى وجوهبا أن يأتم ، إذا اعتقد اإلمام عدم وجوب السورة يف الصالة: ًثانيا بـه بعـدما دخـل يف ّ
 .  املوارد إذا كان االختالف من هذا القبيلّبقيةوكذلك احلال يف ، الركوع



 

 

 

 رشوط صالة اجلامعة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب قصد املأموم االئتامم يف صالة اجلامعة  ١٦٩ ١٧٥٧

 ال يعترب قصد املأموم القربة يف صالة اجلامعة  ١٦٩ ١٧٥٨

ّصالة املأموم إذا قصد االئتامم بداع غري القربـة كـالتخلص   ١٦٩ ١٧٥٩

 من الوسواس أو سهولة األمر عليه وقصد بذلك القربة

 صحيحة

ّصالة املأموم إذا قصد االئتامم بداع غري القربـة كـالتخلص   ١٦٩ ١٧٦٠

 من الوسواس أو سهوله األمر عليه ومل يقصد بذلك القربة

 ال تصح 
 ًعىل األحوط لزوما

 واجب ًقصد اإلمامة يف الصالة املعادة مجاعة فيام إذا كان املعيد إماما  ١٦٩ ١٧٦١

 واجب قصد اإلمامة يف صالة اجلمعة   ١٦٩ ١٧٦٢

 واجب قصد اإلمامة يف صالة العيدين حني وجوهبا  ١٦٩ ١٧٦٣

ًتعني اإلمام لدى املأموم ولو إمجاال كام لو قصد االئـتامم   ١٦٩ ١٧٦٤ ُّ
 باإلمام احلارض وإن مل يعرف شخصه

 واجب

ّصالة من صىل مجاعة وائتم باعتقاد أن اإلمام زيد فظهر بعد  ٣٧٠ ١٦٩ ١٧٦٥ ّ

 ًتقد عدالة عمرو أيضا أم مل يعتقدهاّالفراغ أنه عمرو سواء اع

 صحيحة

ّصالة من صىل مجاعة واعتقد أن اإلمام  ٣٧٠ ١٦٩ ١٧٦٦ فظهر لـه » زيد«ّ

  ومل حيرز عدالته»عمرو«ّأثناء الصالة أنه 

 صحيحة
ويلزمه بعدها االنفراد يف 

 صالته
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 جيوز ال عدول املأموم عن إمامه إىل إمام آخر يف صالة اجلامعة ٣٧١ ١٦٩ ١٧٦٧

عدول املأموم عن إمامه إىل إمام آخر يف صالة اجلامعة إن  ٣٧١ ١٦٩ ١٧٦٨

ّحدث لإلمام األول ما يعجز بـه عـن إكـامل صـالته أو 
 )١(االستمرار يف اإلمامة

 جائز

ّكون اإلمام اجلديد ـ يف فرض صحة العدول عن اإلمام   ١٧٠ ١٧٦٩
 إىل إمام آخر ـ أحد املأمومني يف صالة اجلامعة 

حوط هو األ

 األوىل

 جيوز ال االئتامم بمن ائتم يف صالته بشخص آخر  ١٧٠ ١٧٧٠

 جيوز ال االئتامم أثناء الصالة ملن رشع يف صالة فرادى  ١٧٠ ١٧٧١

 ّصحة مجاعتهف يف أثناء صالة اجلامعة من غري عذر املأموم إذا انفرد   ١٧٠ ١٧٧٢
  )٢(ّحمل إشكال

ّصـالها مجاعـة ثـم انفـرد يف ّإعادة الكلف الـصالة اذا   ١٧٠ ١٧٧٣ ّ

 ّأثنائها وأخل بوظيفة املنفرد

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّإعادة املكلف الـصالة إذا صـالها مجاعـة ثـم انفـرد يف   ١٧٠ ١٧٧٤ ّ ّ

ّأثنائها وأخل بوظيفة املنفرد بام يغتفر اإلخـالل بـه عـن 

 عذر

 )٣(ال جتب

م قبل الركوع أو صالة اجلامعة ملن أدرك اإلمام حال القيا  ١٧٠ ١٧٧٥

 يف الركوع وإن كان بعد الذكر

 صحيحة

 

رص وفرضـهم ــلو صار فرضه اجللوس وهم قيام أو أكمل صالته دوهنم لكون فرضه القما : مثال ذلك) ١(
 .ني تقديم غريه وإمتام الصالة معهمويف مثله جيوز للمأمو، التامم

 . إذا ترك قراءة احلمد والسورة خلف اإلماماألحوط عىل بل ال تصح صالته) ٢(
ً وهذا فيام إذا بدا له العدول بعد فوات حمل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثال)٣( ّ. 
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مل تنعقد له  ّمل يدرك اإلمام حتى رفع رأسه من الركوع لو   ١٧٠ ١٧٧٦

 اجلامعة

ّإمتام املصيل الصالة فرادى إذا ائتم باإلمام حال ركوعـه  ٣٧٢ ١٧٠ ١٧٧٧

ًوركع ومل يدركه راكعا بأن رفـع اإلمـام رأسـه قبـل أن 

 ّيصل املأموم إىل حد الركوع

 جائز

ّإمتام املصيل الصالة فرادى إذا ائتم باإلمام حال ركوعـه  ٣٧٢ ١٧٠ ١٧٧٨

ًوشك يف إدراكه اإلمام راكعا مع عدم جتاوز املحل ّ 

 جائز

ّصالة اجلامعة ملن ائتم باإلمـام حـال ركوعـه وشـك يف  ٣٧٢ ١٧٠ ١٧٧٩

ّإدراكه اإلمام راكعا مع جتاوز املحل كام لو شك يف ذلك  ً

 بعد الركوع

 صحيحة

ّقصد املأموم االنفراد وإمتام صالته فرادى إذا كرب بقصد  ٣٧٣ ١٧٠ ١٧٨٠
االئتامم واإلمام راكع، ورفع اإلمام رأسه من الركوع قبل 

 ن يركع املأمومأ

 جائز

ّمتابعة املأموم اإلمام يف السجود بقصد القربـة املطلقـة ثـم  ٣٧٣ ١٧١ ١٧٨١
جتديد التكبري بعد القيام بقصد األعم من االفتتاح والـذكر 

ّاملطلق، وذلك إذا كرب املأموم بقصد االئتامم واإلمام راكـع 
 ورفع اإلمام رأسه من الركوع قبل أن يركع املأموم 

 جائز

ّاإلمام وهو يف التشهد من الركعة األخرية وكرب بنيـة إذا أدرك  ٣٧٤ ١٧١ ١٧٨٢ ّّ
ّإذا سلم اإلمام قـام وأتـم  ف)١(ًاجلامعة وجلس قاصدا به التبعية ّ

  فصالتهّصالته من غري استئناف للنية والتكبري

 صحيحة
 ويكتب له ثواب اجلامعة

 

ً وجيوز له أن يتشهد بنية القربة املطلقة، ولكن ال يسلم عىل األحوط وجوبا)١( ّ ّ ّ. 
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بحائـل عنه ام ًصالة املأموم إذا كان رجال وانفصل اإلم  ١٧١ ١٧٨٣

يمنع عن مشاهدته بل مطلق احلائـل وإن مل يمنـع عنهـا 

 كالزجاج

 تبطل

ني ممـن هـم مّصالة املأموم إذا كان بينـه وبـني بقيـة املـأمو  ١٧١ ١٧٨٤

طرف ّيف صفه من كّواسطة يف اتصاله باإلمام مطلق احلائل 

ّمل يكن يف صفه من يتصل باإلمامإذا اإلمام أو قدامه  ّ 

 ةباطل

صالة املأموم إذا كان موقـف اإلمـام أعـىل مـن موقفـه   ١٧١ ١٧٨٥

 ّبمقدار معتد به

 تبطل

صالة املأموم إذا كان موقـف اإلمـام أعـىل مـن موقفـه   ١٧١ ١٧٨٦

ًبمقدار يسري بحيث اليعد علوا عرفا  ً ّ ّ 

 صحيحة

ّصالة املأموم إذا كان موقف اإلمام أعـىل مـن موقفـه بـالعلو   ١٧١ ١٧٨٧

 ًومل يناف صدق انبساط األرض عرفا ) جييالتدر(الترسحيي 

 صحيحة

صالة املأموم إذا كان موقفه أعىل من موقف اإلمام بكثري   ١٧١ ١٧٨٨

ًوإن كان العلو دفعيا ما مل يبلغ حدا اليصدق معه اجلامعة ًّ 

 صحيحة 

 تبطل ًصالة املأموم إذا كان الفصل بينه وبني اإلمام كثريا عادة  ١٧١ ١٧٨٩

الة املأموم إذا كان الفصل بينه وبـني مـن هـو سـبب ص  ١٧١ ١٧٩٠

 ًاالتصال باإلمام كثريا عادة

 تبطل

صالة املأموم إذا كان الفصل بني مسجده وموقف اإلمام   ١٧١ ١٧٩١

 أزيد من أقىص مراتب اخلطوة

 تبطل 
 ًعىل األحوط لزوما



  الجداول الفقهية...........................................................................................................................١٩٨
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

صالة املأموم إذا كان الفصل بني موقف السابق ومسجد   ١٧١ ١٧٩٢

  أزيد من أقىص مراتب اخلطوةالالحق

 تبطل 
 ًعىل األحوط لزوما

ًمن حيرض اجلامعة فريى اإلمام راكعا وتكون بينـه وبـني  ٣٧٥ ١٧٢ ١٧٩٣

ّاجلامعة مسافة حيتمل أن اليدرك اإلمـام راكعـا بطيهـا،  ً

ّفيدخل يف الصالة وهو يف مكانه وهيوى إىل الركوع ثـم 
 ّيميش حاله حتى يلحق باجلامعة

 جائز

ًمن حيرض اجلامعة فريى اإلمام راكعا وتكون بينـه وبـني  ٣٧٥ ١٧٢ ١٧٩٤

ّاجلامعة مسافة حيتمل أن اليـدرك اإلمـام راكعـا بطيهـا  ً

ّفيدخل يف الصالة وهو يف مكانه وهيوى إىل الركوع ثـم 
ّيصرب فيتم ركوعه وسجوده يف موضعه ثـم يلتحـق هبـا  ّ

 حني يقوم اإلمام إىل الركعة التالية

 جائز

ًمن حيرض اجلامعة فريى اإلمام راكعـا وتكـون بينـه وبـني  ٣٧٥ ١٧٢ ١٧٩٥

ّاجلامعة مسافة حيتمل أن اليدرك اإلمام راكعا بطيها فيدخل  ً

ّيف الصالة وهو يف مكانه وهيوى إىل الركوع فإذا أتم الركوع 
 يميش لاللتحاق باجلامعة يف القيام بعد الركوع

 جائز

 واجب  مام يف اجلامعةّعدم تقدم املأموم عىل اإل  ١٧٢ ١٧٩٦

إذا كان ّتأخر موقف املأموم عن موقف اإلمام يف اجلامعة   ١٧٢ ١٧٩٧

 ًمأموما آخرمع املأموم 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

وقوف املأموم بحذاء اإلمام يف اجلامعـة إذا كـان املـأموم   ١٧٢ ١٧٩٨

ًرجال واحدا ً 

 جائز
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جلامعـة إذا كـان املـأموم وقوف املأموم بحذاء اإلمام يف ا  ١٧٢ ١٧٩٩

 امرأة لوحدها

 ال جيوز

وقــوف املــأمومني بــأمجعهم خلــف اإلمــام إذا أقيمــت  ٣٧٦ ١٧٢ ١٨٠٠

 اجلامعة يف املسجد احلرام 

 )١(واجب

 

 .ها مستديرة وال يرتك االحتياط بعدم إقامت)١(



 

 

 

 من أحكام صالة اجلامعة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 اجب و ترك املأموم القراءة يف الركعة األوىل والثانية من الظهرين  ٣٧٧ ١٧٣ ١٨٠١
 ًعىل األحوط لزوما

ــن  ٣٧٧ ١٧٣ ١٨٠٢ ــك م ــري ذل ــد أو غ ــسبيح أوالتحمي ــأموم بالت ــتغال امل اش

  من الظهريناألذكارحني قراءة اإلمام يف الركعة األوىل والثانية

 مستحب

ترك املأموم القراءة يف صالة الفجر ويف الركعتني األوليـني  ٣٧٧ ١٧٣ ١٨٠٣

  مههمتهمن العشاءين إذا سمع صوت اإلمام ولو

 واجب

إنصات املأموم واستامعه لقراءة اإلمام يف صـالة الفجـر  ٣٧٧ ١٧٣ ١٨٠٤

 ويف الركعتني األوليني من العشاءين

هو األحوط 

 )١(األوىل

اختيار املأموم القراءة مع اخلفوت أو تـرك القـراءة إذا مل  ٣٧٧ ١٧٣ ١٨٠٥

ًيسمع شيئا من قراءة اإلمام وال مههمته يف صالة الفجر 

  األوليني من العشاءينويف

 جائز
 والقراءة أفضل

 )٢(واجب قراءة املأموم إذا كان اإلمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة ٣٧٧ ١٧٣ ١٨٠٦

ّإتيان املأموم بالقراءة من أوهلا إذا انفرد أثنـاء القـراءة يف  ٣٧٨ ١٧٣ ١٨٠٧
 الركعة األوىل والثانية

 واجب

 

 .وال ينافيه االشتغال بالذكر ونحوه يف نفسه )١(
ّال يتحمل اإلمام عن املأموم شيئا، فالبد للمأموم من أن يعمل بوظيفته، فإن كان يف الركعة األوىل: أي) ٢( ً أو  ّ

 .تسبيح أفضلّالثانية لزمته القراءة، وإن كان يف الركعة الثالثة أو الرابعة ختري بني القراءة والتسبيحات وال
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أثناء القراءة يف إذا انفرد ي من القراءة قراءة املأموم ما بق ٣٧٨ ١٧٣ ١٨٠٨

 الركعة األوىل والثانية

 الجتزي 
 ًعىل األحوط لزوما

ّقراءة املأموم من اول القراءة إذا انفـرد أثنـاء القـراءة يف  ٣٧٨ ١٧٣ ١٨٠٩
 الركعة األوىل والثانية

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

فـرد ال لعـذر بعـد ّقراءة املأموم مـن أول القـراءة إذا ان ٣٧٨ ١٧٣ ١٨١٠

 القراءة قبل أن يركع مع اإلمام

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

صالة من ائتم باإلمام وهو راكـع وإن كـان االئـتامم يف  ٣٧٩ ١٧٤ ١٨١١

 الركعة الثالثة أو الرابعة لإلمام

 صحيحة
 وتسقط عنه القراءة

ا كـان القراءة عىل املأموم يف الركعة األوىل والثانية لـه إذ ٣٨٠ ١٧٤ ١٨١٢

 اإلمام يف الركعة الثالثة أو الرابعة وأمهله اإلمام للقراءة

 واجبة

ّاكتفاء املأموم بقراءة سورة الفاحتة فقط ثم الركوع مع اإلمام إذا  ٣٨٠ ١٧٤ ١٨١٣
كان املأموم يف الركعة األوىل والثانية له وكان اإلمام يف الركعة 

 ّال بمقدار الفاحتةالثالثة أو الرابعة ومل يمهله اإلمام للقراءة إ

 جائز

قطع املأموم احلمد والركوع مع اإلمام إن كان املأموم يف  ٣٨٠ ١٧٤ ١٨١٤

الركعة األوىل أو الثانية له وكان اإلمام يف الركعة الثالثـة 

أو الرابعة ومل يمهله اإلمام ليقرأ الفاحتة بحيث مل يتمّكن 

ّاملأموم من إدراك اإلمام راكعا إذا أتم قراءته ً 

 ئزجا

انفراد املأموم إن كان يف الركعة األوىل أو الثانية له وكان اإلمام  ٣٨٠ ١٧٤ ١٨١٥

يف الركعة الثالثـة أو الرابعـة ومل يمهلـه اإلمـام ليقـرأ الفاحتـة 

ّبحيث مل يتمّكن املأموم من إدراك اإلمام راكعا إذا أتم قراءته ً 

هو األحوط 

 األوىل
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 واجب اإلمام يف صالة اجلامعة متابعة املأموم أفعال  ٣٨١ ١٧٤ ١٨١٦

 جيوز ال ّتقدم املأموم عىل أفعال اإلمام يف صالة اجلامعة  ٣٨١ ١٧٤ ١٨١٧

ًتأخر املأموم عن اإلمام يسريا ٣٨١ ١٧٤ ١٨١٨  أوىل ّ

ًائتامم املأموم يف صالة اجلامعة إذا تأخر كثريا عن اإلمـام  ٣٨١ ١٧٤ ١٨١٩ ّ

 ّبحيث أخل باملتابعة يف جزء ال لعذر

 ًيبطل مطلقا 
 ًعىل األحوط لزوما

ًائتامم املأموم يف صالة اجلامعة إذا تأخر كثريا عن اإلمـام  ٣٨١ ١٧٤ ١٨٢٠ ّ

 )١(ّبحيث أخل باملتابعة لعذر

 صحيح

١٧٤ ١٨٢١ 

 

إتيان املأموم بالذكر الواجب يف الركوع والسجود إذا ركـع  ٣٨٢

 ّأو سجد باعتقاد أن اإلمام قد ركع أو سجد فبان خالفه

 واجب

رجوع املأموم ومتابعته لإلمام يف ركوعه وسجوده إذا ركع  ٣٨٢ ١٧٤ ١٨٢٢

ّاملأموم أو سجد باعتقاد أن اإلمام قد ركـع أو سـجد فبـان 

 خالفه إضافة إىل إتيانه بالذكر الواجب يف الركوع والسجود

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

د متابعة اإلمام إتيان املأموم بذكر الركوع أو السجود عن ٣٨٢ ١٧٤ ١٨٢٣

ّإذا ركع املأموم أو سجد باعتقاد أن اإلمـام قـد ركـع أو 

ّسجد فبان خالفه وأتى بالذكر الواجب فيهـا ثـم رجـع 
 وتابع اإلمام يف ركوعه أو سجوده

هو األحوط 

 األوىل

عود املأموم إىل الركوع أو السجود ملتابعة اإلمام إذا رفع  ٣٨٣ ١٧٤ ١٨٢٤

ّباعتقاد أن اإلمام قد رفع رأسه املأموم رأسه من الركوع 

 ّفتبني له خطأ اعتقاده

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 

ّإذا أدرك املأموم اإلمام قبل ركوعه ومنعه الزحـام عـن االلتحـاق بـه حتـى قـام إىل الركعـة : مثال ذلك )١(
 .ّ فإنه جيوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق باإلمام بعد ذلك،التالية
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صالة املأموم إذا رفـع رأسـه مـن الركـوع أو الـسجود  ٣٨٣ ١٧٤ ١٨٢٥

ّباعتقاد أن اإلمام قد رفع رأسه فتبني له خطأ اعتقاده ومل  ّ

 يرجع إىل الركوع ملتابعة اإلمام

ّيف صحة صالته 
 مجاعة إشكال

صالة املأموم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبـل  ٣٨٣ ١٧٥ ١٨٢٦

 ًاإلمام متعمدا 

 تبطل مجاعته
 وينفرد يف صالته

صالة املأموم إذا رفع رأسه من الـسجود فـرأى اإلمـام  ٣٨٤ ١٧٥ ١٨٢٧

ّساجدا واعتقد أهنا السجدة األوىل فسجد للمتابعـة ثـم  ّ ً

 ّانكشف أهنا الثانية ومل يأت بسجدة أخرى

 )١(صحيحة

صالة املأموم إذا رفع رأسه من الـسجود فـرأى اإلمـام  ٣٨٥ ١٧٥ ١٨٢٨

ّساجدا واعتقد أهنا السجدة الثانية فسجد ثـم انكـشف  ّ ً

 ّأهنا كانت األوىل 

 تصح برشط 
أن يسجد سجدة أخرى مع 

 )٢(اإلمام

 ال جتب صالة اجلامعةاألقوال يف  يف َمتابعة املأموم اإلمام ٣٨٦ ١٧٥ ١٨٢٩

 جائز ّتقدم املأموم عىل اإلمام يف األقوال الواجبة واملستحبة ٣٨٦ ١٧٥ ١٨٣٠

ّتقدم املأموم عىل اإلمام يف تكبرية اإلحرام بأن يرشع فيها  ٣٨٦ ١٧٥ ١٨٣١
 قبل اإلمام أو يفرغ منها قبله

 جيوز ال

هو األحوط  إتيان املأموم بتكبرية اإلحرام بعد انتهاء اإلمام منها  ٣٨٦ ١٧٥ ١٨٣٢

 ًستحباباا

ّترك املأموم متابعة اإلمام يف التشهد األخـري لعـذر بـأن  ٣٨٦ ١٧٥ ١٨٣٣
ّيتشهد املأموم ويسلم قبل اإلمام ّ 

 جائز

 

 

 .حيسب له سجوده للمتابعة سجدة ثانية وال جتب عليه السجدة األخرى) ١(
 .ُمتابعة ال حيسب له الثانية ويلزم عليه سجدة أخرى مع اإلمامسجوده لل: أي) ٢(
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 )١(ًمطلقاب جتال  متابعة املأموم اإلمام يف التسليم الواجب ٣٨٦ ١٧٥ ١٨٣٤

ّانتظار املأموم إذا أراد الدخول يف اجلامعة حتى يكرب أو ٣٨٧ ١٧٥ ١٨٣٥ ّ ًال من ّ

ّهو واسطة يف اتصاله باإلمام كالواقف يف الصف املتقدم ّّ 

 )٢(ال جيب

 تبطل مجاعته ًتكبري املأموم قبل اإلمام سهوا  ٣٨٨ ١٧٥ ١٨٣٦
 وتكون صالته فرادى

ًقطع املأموم صالته إذا كرب قبل اإلمام سهوا واستينافها مجاعة ٣٨٨ ١٧٥ ١٨٣٧  جائز ّ

بالصالة ـ التـي جيـوز للمـأموم قطعهـا مرشوعية العدول  ٣٨٨ ١٧٥ ١٨٣٨

 ًبانيا عىل قطعهاكونه واستينافها مجاعة ـ إىل النافلة مع 

 حمل إشكال

إذا ائتم املأموم واإلمام يف الركعة الثانية مـن الـصلوات  ٣٨٩ ١٧٦ ١٨٣٩
ّالرباعية فـإن ختلفـه عـن اإلمـام ألداء وظيفـة التـشهد  ّ ّ

ّ توان ثم يلتحق ًمقترصا فيه عىل املقدار الواجب من غري ٍ

 باإلمام وهو قائم

 واجب

إذا ائتم املأموم واإلمام يف الركعة الثانية من الصلوات الرباعية  ٣٨٩ ١٧٦ ١٨٤٠
ًلزمه التخلف عن اإلمام ألداء وظيفة التشهد مقترصا فيه عىل  ّ ّ
ّاملقدار الواجب من غري توان ثم يلتحق باإلمـام وهـو قـائم، 

ّ للتسبيحات األربع واكتفـى بـاملرة فصالته إذا مل يمهله اإلمام
 ّوحلقه يف الركوع أو السجود حسبام يتيرس له

 صحيحة

ًإتيان املأموم بالقراءة قاصدا هبا القربة املطلقة إذا ائتم واإلمام  ٣٩٠ ١٧٦ ١٨٤١

ّقائم ومل يدر أنه يف الركعة األوىل أو الثانية لتسقط القراءة عنه 
 رابعة لتجب عليه القراءة يف الركعة الثالثة أو الهّأو أن

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

 

 . ولو من دون عذرّفيجوز أن يسلم قبل اإلمام وينرصف) ١(
ًون مجيعا دفعة واحدة، بل جيوز أن يكرب املتأخر قبل أن يكرب املتقدم إذا كان متهيئا لهمّفيجوز أن يكرب املأمو) ٢( ًّ ّ ّّ. 



  ٢٠٥........................................................................................................من أحكام صالة الجماعة   
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ّمتابعة املأموم لإلمام يف القنوت والتشهد إذا ائتم واإلمام  ٣٩١ ١٧٦ ١٨٤٢
 يف الركعة الثانية

 مستحبة

 حال التشهد إذا ائتم املأموم واإلمام يف الركعة )١(التجايف ٣٩١ ١٧٦ ١٨٤٣

 الثانية

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 ال جتب الطمأنينة عىل املأموم حال قراءة اإلمام ٣٩٢ ١٧٦ ١٨٤٤
ًولكنها أحوط استحبابا ّ 

صالة املأموم ومجاعته إذا انكشف له بعد الـصالة فـسق  ٣٩٣ ١٧٦ ١٨٤٥

 اإلمام

 صحيحة

 صحيحة صالة املأموم إذا انكشف له يف أثناء الصالة فسق اإلمام ٣٩٣ ١٧٦ ١٨٤٦
ويلزمه االنفراد بعدها يف 

 صالته

 

 .ًان يديه عىل األرض ويرفع ركبتيه عنها قليالهو أن يضع اإلنس: التجايف) ١(



 

 

 

 صالة املسافر

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب  يف الصلوات الرباعية للمسافر )١(التقصري  ١٧٧ ١٨٤٧

ًأداء الصالة متاما ال قرصا ملن مل يقصد املسافة  ١٧٧ ١٨٤٨  واجب )٢(ً

ًأداء الصالة متاما ملن خيرج غري قاصـد للمـسافة لطلـب   ١٧٧ ١٨٤٩

 مسافة أو أزيدضالة أو غريم ونحوه وإن كان املجموع 

 واجب

روع يف قصد املـسافة ملـن ـًأداء الصالة قرصا من حني الش  ١٧٧ ١٨٥٠

ّخرج غري قاصد للمسافة ثم قصدها بعد ذلك ولو بالتلفيق 
 مع مسافة الرجوع

 واجب

ُأداء الصالة متاما ملن كان نائام أو مغمى عليه وسوفر بـه   ١٧٧ ١٨٥١ ُ ً ً

 من غري التفات 

 واجب

ًداء الصالة قرصا ملن يسري ثامنية فراسخ مستقيامأ  ١٧٧ ١٨٥٢  واجب ً

ًأداء الصالة قرصا ملن يسري ثامنية فراسخ غري مستقيم بأن   ١٧٧ ١٨٥٣

 يكون سريه يف دائرة أو خط منكرس

 واجب

 واجب ًأداء الصالة قرصا ملن يسري أربعة فراسخ ويرجع مثلها  ١٧٧ ١٨٥٤
 

 .ر عىل الركعتني األوليني والتسليم يف الثانية يف الصلوات الرباعيةاصتقاال: أي: التقصري) ١(
إحراز قطعها ولو من غري إرادة، واملسافة هي ثامنية فراسخ، والفرسخ ثالثة أميال، وامليـل : قصد املسافة) ٢(

 .ً كيلومرتا٤٤ّإنسان عادي، وعليه فاملسافة تتحقق بام يقارب أربعة اآلف ذراع بذراع 



  ٢٠٧...........................................................................................................................صالة المسافر  
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ان ذهابـه أو رجوعـه أقـل مـن ًأداء الصالة قرصا ملن ك  ١٧٧ ١٨٥٥

 أربعة فراسخ ولكن بلغ جمموعهام ثامنية فراسخ

 واجب

اجلمع بني القرص والتامم ملن كان ذهابه أو رجوعـه أقـل   ١٧٧ ١٨٥٦

 من أربعة فراسخ ولكن بلغ جمموعهام ثامنية فراسخ

هو األحوط 

 األوىل

٣٩٥ ١٧٨ ١٨٥٧ 

 

إليـاب أن يكون السبب يف تقصري الصالة عند الذهاب وا

 ّيف املسافة امللفقة يف يوم واحد 

 ال يعترب

ًأداء الصالة قرصا ملن يسافر أربعة فراسـخ قاصـدا الرجـوع  ٣٩٥ ١٧٨ ١٨٥٨ يف يـوم ً

 ومل حتصل اإلقامة القاطعة للسفر وال غريها من قواطعهآخر 

 واجب

 واجب ًأداء الصالة قرصا ملن علم بقطع املسافة ٣٩٦ ١٧٨ ١٨٥٩

 واجب ًداء الصالة قرصا ملن شهد له عدالن بقطع املسافةأ ٣٩٦ ١٧٨ ١٨٦٠

ًأداء الصالة قرصا ملن حصل له االطمئنان بقطع املسافة  ٣٩٦ ١٧٨ ١٨٦١

من املبادئ العقالئية كالشياع وخرب العـادل الواحـد أو 

 مطلق الثقة ونحو ذلك 

 واجب

علم أو شـهادة ًأداء الصالة متاما ملن مل تثبت عنده املسافة بال ٣٩٦ ١٧٨ ١٨٦٢

عدلني أو باالطمئنان احلاصل من املبادئ العقالئية كالشياع 

 وخرب العادل الواحد أو مطلق الثقة ونحو ذلك

 واجب

ًإعادة الصالة قرصا فيام إذا بقي الوقت للمـسافر الـذي  ٣٩٧ ١٧٨ ١٨٦٣

ّيقصد حمال خاصا ويعتقد أن مـسريه اليبلـغ املـسافة أو  ً ً

ّثم ينكشف أنه كان مسافة ّيشك يف ذلك فيتم صالته  ّ 

 واجب 
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ًأداء املسافر صالته قرصا فيام بقي من سفره إذا قصد حمال  ٣٩٧ ١٧٨ ١٨٦٤

ّخاصا واعتقد أن مسريه ال يبلغ املسافة أو أنـه شـك يف  ّ ّ ً

ّذلك فأتم صالته ثم انكشف أنه كان مسافة ّ ّ 

 واجب

ًإعادة الصالة متاما ملن قـصد حمـال خاصـا ٣٩٧ ١٧٨ ١٨٦٥ ّ واعتقـد أنـه ًً

ّمسافة فقرص صالته ثـم انكـشف خالفـه، سـواء كـان 
 االنكشاف يف الوقت أم يف خارجه

 واجب

ًأداء املسافر صالته متاما فيام بقي من سـفره مـامل ينـشئ  ٣٩٧ ١٧٨ ١٨٦٦

ّسفرا جديدا إذا قصد حمال خاصـا واعتقـد أنـه مـسافة  ً ً ًً

ّفقرص صالته ثم انكشف خالفه سواء كـان االنكـشاف  ّ
 يف الوقت أم يف خارجه

 واجب

احتساب املسافة من املوضع الذي يعـد الـشخص بعـد  ٣٩٨ ١٧٨ ١٨٦٧

ًجتاوزه مسافرا عرفا ً)١( 

 واجب

ّتقصري الصبي يف صالته إذا قصد مسافة ثم بلغ أثناءهـا  ٣٩٩ ١٧٨ ١٨٦٨
 وإن كان الباقي من سفره ال يبلغ املسافة

 واجب

ن سافر بتبع غـريه ـ باختيـار أو بـإكراه ـ مـن ًأداء الصالة قرصا مل ٤٠٠ ١٧٨ ١٨٦٩

 )٢(ّزوج أو والد أو غريمها إذا علم أن مسريه ثامنية فراسخ

 واجب

ًأداء الصالة متاما ملن سافر بتبع غريه ـ باختيار أو بإكراه ـ من  ٤٠٠ ١٧٨ ١٨٧٠

ّزوج أو والد أو غريمها وشك يف أن مسريه ثامنية فراسخ ّ 

 واجب

 

ًوهو آخر البلد غالبا، وربام يكون آخر احلي أو املحلة يف بعض البالد الكبرية جدا) ١( ًّ. 
 .ّأنه ال يعترب االستقالل يف قصد املسافة: ودليل ذلك) ٢(
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الم املسافر إذا سافر بتبع غريه ـ باختيار أو باكراه ـ استع ٤٠٠ ١٧٨ ١٨٧١
ّمن زوج أو والد أو غريمها وشـك يف أن مـسريه ثامنيـة 

 فراسخ 

 ال جيب

ّإعادة الصالة للتابع إذا اعتقد أن مسريه ال يبلغ ثامنية فراسخ  ٤٠١ ١٧٩ ١٨٧٢
ّأو أنه شك يف ذلك فأتم صالته ثم انكشف خالفه  ّ ّ ّ 

 ال جتب

ّرصا للتابع إذا اعتقـد أن مـسريه ال يبلـغ ـأداء الصالة ق ٤٠١ ١٧٩ ١٨٧٣ ً
ّثامنية فراسخ أو أنه شك يف ذلك فأتم صالته ثم انكشف  ّ ّ ّ

 خالفه وكان الباقي بنفسه مسافة 

 واجب

ًأداء الصالة متاما للتابع إذا اعتقد أن مسريه ال يبلغ ثامنية  ٤٠١ ١٧٩ ١٨٧٤
ّفراسخ أو أنه شك يف ذلـك فـأتم صـال ّ ّته ثـم انكـشف ّ

 خالفه ومل يكن الباقي بنفسه مسافة

 واجب

ًأداء املسافر الصالة متاما إذا قصد املسافة وعدل عنـه أو   ١٧٩ ١٨٧٥
 ّتردد قبل بلوغ أربعة فراسخ

 واجب

ًبقاء املسافر عىل تقصريه إذا قصد املـسافة وكـان عازمـا   ١٧٩ ١٨٧٦
يقطعه عىل الرجوع وكان ما سبق منه قبل العدول مع ما 

 يف الرجوع بمقدار املسافة

 واجب

ًرصا إذا سـافر قاصـدا للمـسافة ــّأداء املكلف الصالة ق ٤٠٢ ١٧٩ ١٨٧٧ ً
يبلغ  الباقي من سفره وكانّفعدل عنه ثم بدا له يف السفر 

 مقدار املسافة ولو بضميمة الرجوع إليه

 واجب

ًرصا إذا سـافر قاصـدا للــّأداء املكلف الصالة ق ٤٠٢ ١٧٩ ١٨٧٨ مـسافة ً
يكـن البـاقي مـسافة ومل ّفعدل عنه ثم بدا لـه يف الـسفر 

ّولكنه يبلغها بضم مسريه األول إليه ّ ّ 

 واجب
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ًمجع املكلف بني القرص واإلمتام إذا سافر قاصدا للمسافة  ٤٠٢ ١٧٩ ١٨٧٩ ّ

البـاقي مـسافة ومل يكـن ّفعدل عنه ثم بدا لـه يف الـسفر 

ّولكنه يبلغها بضم مسريه األول إليه ّ ّ 

 األحوط هو
 ًاستحبابا

ًمتاما إذا قـصد املـسافة أو قضاؤها إعادة املسافر الصالة  ٤٠٣ ١٧٩ ١٨٨٠

ّوصىل قرصا ثم عدل عن سفره  ً ّ 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ًأداء املكلف الصالة قرصا إذا سافر قاصدا ثامنية فراسخ  ٤٠٤ ١٧٩ ١٨٨١ ً ّ

ًمرتددا يف مقصده ومل يقصد موضعا معينا ً ًّ 

 واجب

ًرصا إذا سـافر قاصـدا موضـعا ــّأداء املكلف الـصالة ق ٤٠٤ ١٨٠ ١٨٨٢ ً ً

ًخاصا وعدل يف الطريق إىل موضع آخر وكان املسري إىل 

 ّكل منهام مسافة

 واجب

بقاء املسافر عىل التقصري إذا عدل من املـسري يف املـسافة  ٤٠٥ ١٨٠ ١٨٨٣
 االمتدادية إىل املسري يف املسافة التلفيقية أو بالعكس 

 اجبو

ًأداء املسافر الصالة متاما من أول سـفره إذا خـرج قاصـدا   ١٨٠ ١٨٨٤ ًّ
ًطي املسافة االمتدادية أو التلفيقية وعلم أو احتمل احتامال 

ّال يطمئن بخالفه أنه يمر بوطنه وينزل فيه أثناء املسافة ّ 

 واجب

ًأداء املسافر الصالة متاما من أول سفره إذا خرج قاصدا   ١٨٠ ١٨٨٥ ًّ
ي املـسافة االمتداديـة أو التلفيقيـة وعلـم أو احتمـل ط

ّاحتامال ال يطمئن بخالفه أنه يقيم عرشة أيام أثناء املسافة ً 

 واجب

ًأداء املسافر الصالة متاما من أول سفره إذا خرج قاصدا   ١٨٠ ١٨٨٦ ًّ
ّطي املسافة واحتمل احتامال ال يطمئن بخالفه أنه يبقـى  ً

ًا مرتددا أثناءها يف حمل ثالثني يوم ًّ 

 واجب
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ّأداء املسافر الصالة قرصا إذا اطمأن من نفسه أنه ال يتحقق   ١٨٠ ١٨٨٧ ًّ
ً وإن احتمل حتققه ضعيفا)١(يشء من قواطع السفر ّ 

 واجب

ّأداء املسافر الصالة متاما إذا خرج قاصدا املسافة واتفـق  ٤٠٦ ١٨٠ ١٨٨٨ ً ً

ّأنه مر بوطنه ونزل فيه  ّ 

 واجب

ًادة املسافر ما صاله قرصا متاما أو قضاؤه متاما فيام لـو إع ٤٠٦ ١٨٠ ١٨٨٩ ً ً ّ

ّخرج قاصدا املسافة واتفق أنه مر بوطنه ونزل فيه  ّ ً 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّإذا خرج قاصدا املسافة واتفـق ًأداء املسافر الصالة متاما  ٤٠٦ ١٨٠ ١٨٩٠ ً

 ّأنه قصد إقامة عرشة أيام

 واجب

ًسافر ما صاله قرصا متاما أو قضاؤه متاما فيام لـو إعادة امل ٤٠٦ ١٨٠ ١٨٩١ ً ً ّ

 قصد اإلقامة عرشة أياماتفق  املسافة وًقاصداخرج 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ًإذا خـرج قاصـدا املـسافة ًأداء املسافر الصالة متاما فـيام  ٤٠٦ ١٨٠ ١٨٩٢

ّواتفق أنه  ًأقام ثالثني يوما مرتددا ّ ً 

 واجب 

ًاملسافر ما صاله قرصا متاما أو قضاؤه متاما فيام لـو إعادة  ٤٠٦ ١٨٠ ١٨٩٣ ً ً ّ

ّواتفق أنه  املسافة ًقاصداخرج  ًأقام ثالثني يوما مرتدداّ ًّ 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ًواحتمل شيئا مـن سافر ًأداء املسافر الصالة متاما فيام لو  ٤٠٦ ١٨٠ ١٨٩٤

 ًذلك أثناء املسافة احتامال ال يمطئن بخالفه

 واجب

ًإعادة املسافر ما صاله قرصا متاما أو قضاؤه متاما فيام لـو  ٤٠٦ ١٨٠ ١٨٩٥ ً ً ّ

ً واحتمل شيئا من ذلـك أثنـاء املـسافة احـتامال ال سافر ً

 يطمئن بخالفه

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ًأداء املكلف الصالة متاما إذا كان السفر بنفسه حراما   ١٨٠ ١٨٩٦ ً  واجب ّ
 

ًلتوقف ثالثني يوما يف حمل مرتددااملرور بالوطن، وقصد اإلقامة عرشة أيام، وا: قواطع السفر) ١( ً ّّ ٍ. 
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 واجب ًصالة متاما إذا قصد احلرام بسفرهّأداء املكلف ال  ١٨٠ ١٨٩٧

ًأداء املسافر الصالة متاما إذا سافر قاصـدا تـرك واجـب   ١٨١ ١٨٩٨ ً

َكسفر الغريم فرارا من أداء دينه مع وجوبه عليه ً 

 واجب

ًأداء املكلف الصالة متاما إذا سافر يف الـسيارة املغـصوبة   ١٨١ ١٨٩٩ ّ

 وقصد الفرار هبا عن املالك

 واجب

ًأداء املكلف الصالة متاما إذا سافر يف األرض املغصوبة  ١٨١ ١٩٠٠  واجب ّ

ًأداء املسافر الصالة قرصا يف إيابه إذا كان عاصيا بـسفره  ٤٠٧ ١٨١ ١٩٠١ ً

ومل يكن اإلياب بنفسه من سـفر املعـصية، وال فـرق يف 

 ذلك بني من تاب عن معصيته ومن مل يتب

 واجب

ًة متاما ما دام عاصـيا إذا سـافر سـفرا أداء املسافر الصال ٤٠٨ ١٨١ ١٩٠٢ ً ً

ّسائغا ثم تبدل سفره إىل سفر املعصية  ّ ً 
 واجب

ّأداء املسافر الصالة قرصا إذا سافر سفرا سائغا ثم تبـدل  ٤٠٨ ١٨١ ١٩٠٣ ّ ً ً ً

ّسفره إىل سفر املعصية ثم عدل عنه إىل سفر الطاعة سواء 
 كان الباقي مسافة أم ال

 واجب

ًسافر الصالة متاما إذا كانت الغاية من سفره أمرين أداء امل ٤٠٩ ١٨١ ١٩٠٤

 أحدمها مباح واآلخر حرام 
 واجب

ًرصا إذا كانـت الغايـة مـن سـفره ـأداء املسافر الصالة ق ٤٠٩ ١٨١ ١٩٠٥

ًأمرين أحدمها مباح واآلخر حرام، وكـان احلـرام تابعـا 

 وكان الداعي إىل سفره هو األمر املباح

 واجب

ّ إذا كانت الغاية من سفره حمرمة ًمتامااملسافر الصالة أداء  ٤١٠ ١٨١ ١٩٠٦
  حرمتهاتّوتنجز

 واجب
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ّأداء املسافر الصالة متاما إذا كانت الغاية من سفره حمرمة  ٤١٠ ١٨١ ١٩٠٧ ً

 ّ حرمتها أو مل تكن الغاية حمرمة يف نفس األمر)١(ومل تتنجز

 ال جيب

ّفر لغاية حمرمـة ولكـن مل ًأداء املسافر الصالة متاما إذا سا ٤١٠ ١٨١ ١٩٠٨
 ّتتحقق صدفة

 واجب

ًأداء املسافر الصالة متاما يف ذهابه وقرصا يف إيابه إذا كان   ١٨١ ١٩٠٩ ً

 ًللصيد هلواًذهابا سفره 

 واجب

ًأداء املسافر الصالة قرصا إذا سافر للصيد وكـان صـيده   ١٨١ ١٩١٠

 لقوت نفسه أو عياله 

 واجب

 واجب  إذا سافر للصيد وكان صيده للتجارةًأداء الصالة قرصا  ١٨١ ١٩١١

ّ ملن ال مقر له كالسائح الذي يرحتل من ًمتاماأداء الصالة   ١٨٢ ١٩١٢
 )٢(ّبلد إىل بلد وليس له مقر يف أي منها

 واجب

ّأداء الصالة متاما ملن كان كثري السفر إما باختاذ عمل سفري   ١٨٢ ١٩١٣ ّ ً

 )٣ً(لسفر منه خارجاّمهنة له كالسائق واملالح أو بتكرر ا

 واجب

 

ّإذا سافر املكلف لغاية رشاء دار يعتقد أهنا مغصوبة فانكشف أثناء سفره أو بعد الوصول إىل : مثال ذلك) ١( ّ

 .املقصد خالفه كانت وظيفته التقصري
ّالبدو الرحل ممن يكون بيوهتم معهم، ولو كانت له حالتان كأن يكون له مقر: مثال ذلك) ٢(  يف الشتاء يستقر ّ

ّفيه ورحله يف الصيف يطلب فيها العشب والكأل ـ مثال كام هو احلال يف بعض أهل البوادي ـ كان لكـل  ً
ّمنهام حكمه، فيقرص لو خرج إىل حد املسافة يف احلالة األوىل ويتم يف الثانية ّ. 

ّتتحقق كثرة السفر يف حق من يتكرر منه السفر خارجا لكونه مقدمة ) ٣( ً ّّ ملهنته، أو لغرض آخر إذا كان يسافر ّ
ّيف كل شهر ما ال يقل رشة ــات يف عرشة أيام منه، أو يكون يف حال السفر فيام ال يقل عـن عّ عن عرش مرّ

ًأيام من الشهر ولو بسفرين أو ثالثة، مع العزم عىل االستمرار عىل هذا املنوال مدة ستة أشـهر مـثال مـن  ّ
ّمن سنتني فيام زاد، وأما إذا كان يسافر يف كل شهر أربـع مـرّسنة واحدة، أو مدة ثالثة أشهر  ًات مـثال أو ّ

ّيكون مسافرا يف سبعة أي  . فحكمه القرص،ام منه فام دونً



  الجداول الفقهية...........................................................................................................................٢١٤
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ًأداء الصالة قرصا للسائق أو شبهه إذا سافر يف غري عمله   ١٨٢ ١٩١٤

ّمع عدم حتقق الكثرة الفعلية يف حقه ّ 

 واجب

ّرصا للحطـاب أو الراعـي أو الـسائق أو ـأداء الصالة ق ٤١١ ١٨٢ ١٩١٥ ً

ّنحوهم إذا كان عمل كل واحد منهم فـيام دون املـسافة 

ّواتفق أنه س  افر ولو يف عمله ّ

 واجب

ًأداء املكلف الصالة متاما حني السفر يف العمل إذا كان الـسفر  ٤١٢ ١٨٢ ١٩١٦ ّ

عمله يف أكثر أيام السنة أو يف بعـض فـصوهلا كمـن يـدور يف 

 جتارته أو يشتغل باملكاراة أو املالحة أيام الصيف فقط

 واجب

  ه يف فــرتة قــصريةًرصا ملــن كــان الــسفر عملـــــأداء الــصالة ق ٤١٢ ١٨٢ ١٩١٧

ّ ـ كثالثة أسابيع ـ من كل عام وإن زاد عىل مرة واحـدة كمـن  ّ

اج أو  ّـيـؤجر نفـسه للنيابـة يف حـج أو زيـارة أو خلدمـة احلج ّ

الزائرين أو إلراءهتم الطريق أو للسياقة أو املالحـة ونحومهـا 

 ًأياما خاصة

 واجب

ّأداء الصالة متاما ملتعدد السفر ٤١٣ ١٨٢ ١٩١٨  واجب )١(ً

ّأداء املسافر الصالة قرصا إذا كان يسافر يف كل شهر  ٤١٤ ١٨٣ ١٩١٩ ع سبً

 ًأو يكون مسافرا يف سبعة أيام منه فام دون فامدون ّمرات 

 واجب

 

ّال يعترب تعدد السفر يف من اختذ العمل السفري مهنة له، فمتى ما صـدق عليـه عنـوان الـسائق أو نحـوه ) ١( ّ
عىل تكرار السفر وجب التقصري قبله، والظاهر توقف صـدق ّوجب عليه اإلمتام، نعم إذا توقف صدقه 

ُعنوان السائق مثال عىل العزم عىل مزاولة مهنة السياقة مرة بعد أخرى عىل نحـو ال تكـون لـه فـرتة غـري  ّ ً
ًمعتادة ملن يتخذ تلك املهنة عمال له، وختتلف الفرتة طوال وقرصا بحسب اختالف املوارد ً ً ّ. 
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ّمـرات أو تسع اجلمع بني القرص واإلمتام ملن يسافر ثامن  ٤١٤ ١٨٣ ١٩٢٠
ًيف الشهر الواحد أو يكون مسافرا يف ثامنيـة أيـام منـه أو 

 تسعة

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ُأداء الصالة متاما ملن عمله السفر  ٤١٥ ١٨٣ ١٩٢١ يف بلـده أو يف إذا أقـام ً

ّحتـى يف سـفره ّثـم سـافر ّغريه عرشة أيام بنية اإلقامـة 

 ّاألول

 واجب

ًأداء الصالة متاما للمكاري إذا أقام يف بلـده أو يف غـريه  ٤١٥ ١٨٣ ١٩٢٢

 ّفره األولّعرشة أيام بنية اإلقامة يف س

 واجب

اجلمع بني القرص واإلمتام للمكاري إذا أقام يف بلده أو يف  ٤١٥ ١٨٣ ١٩٢٣

ّغريه عرشة أيام بنية اإلقامة يف سفره األول ّ ّ 

هو األحوط 

 ًاستحبابا

ّأداء املسافر الصالة متاما قبل حد الرتخص  ١٨٣ ١٩٢٤ ّ  واجب )١(ً

ّما يرجع حتى يدخل بلده ًأداء املسافر الصالة قرصا عند ٤١٦ ١٨٤ ١٩٢٥

ّألنه ال عربة بوصوله إىل حد الرتخص  ّ ّال يعترب حـد أي ّ

 ّالرتخص يف اإلياب كام يعترب يف الذهاب

 صحيح

ـ إذا وصل إىل تأخري املسافر الصالة عند اإلياب من سفره  ٤١٦ ١٨٤ ١٩٢٦

ّحد الرتخص ـ  ًإىل حني الدخول يف البلد ليصليها متاماّ ّ 

هو األحوط 

 األوىل

ّمجع املسافر بني القرص والتامم إذا صىل بعد الوصـول إىل  ٤١٦ ١٨٤ ١٩٢٧

ّحد الرتخص عند اإلياب من سفره ّ 

هو األحوط 

 األوىل
 

ان الذي يتوارى املسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعـاده عـنهم، هو املك: ّحد الرتخص) ١(
ًوعالمة ذلك غالبا توارهيم عن نظره بحيث ال يراهم، والعربة يف عني الرائي وصفاء اجلو باملتعارف مـع 

 .عدم االستعانة باآلالت املتداولة ملشاهدة األماكن البعيدة
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ًأداء املسافر الصالة قرصا من حني رشوعه يف السفر وقبـل  ٤١٧ ١٨٤ ١٩٢٨

ّالوصول إىل حد الرتخص فيام لو كان بداية سفره من املكان 

ًة أيام أو بقي فيه ثالثني يوما مرتددافيه عرشالذي أقام  ًّ)١( 

 واجب 
 ورعاية االحتياط أوىل

ّأداء املسافر الصالة متاما إذا شك يف وصوله إىل حد الرتخص  ٤١٨ ١٨٤ ١٩٢٩ ّ ّ  واجب ً

ّإعادة املسافر الصالة قرصا إذا شك يف وصـوله إىل حـد  ٤١٨ ١٨٤ ١٩٣٠ ّ ً

ّالرتخص فبنى عىل العدم وأتم صالته ثم  ّ انكشف له بعد ّ

 ًذلك خالفه وكان الوقت باقيا

 واجب

ّقضاء املكلف الصالة إذا كان ممن قد صـالها يف الـسفر  ٤١٨ ١٨٤ ١٩٣١ ّ ّ

ّمتاما بـسبب شـّكه يف الوصـول إىل حـد الـرتخص ثـم  ّ ّ ً

 انكشف له بعد الوقت خالفه

 ال جيب

ًإعادة املكلف الصالة قرصا إذا كان مسافرا اعتقد عـد ٤١٨ ١٨٤ ١٩٣٢ ً م وصـوله ّ

ًحد الرتخص فأتم صالته ثم بان له خطؤه وكان الوقت باقيا ّ ّ ّ ّ 

 واجب

ًقضاء املكلف الصالة إذا كان مسافرا اعتقد عدم وصوله  ٤١٨ ١٨٤ ١٩٣٣ ّ

ّحد الرتخص فأتم صالته ثم بان له خطؤه بعد الوقت ّ ّ ّ 

 ال جيب

 

ّذلك ألنه إنام يعترب حدو) ١( ّ ً الرتخص ذهابا فيام إذا كان السفر من بلد املسافرّ ّ. 



 

 
 

 قواطع السفر

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ّلصالة متاما إذا مر بوطنهأداء املسافر ا  ١٨٥ ١٩٣٤  يف سفره ونـزل )١(ً

ًفيه ما مل ينشئ سفرا جديدا ً 

 واجب

مجع املسافر بني القرص والتامم إذا اجتاز من وطنه من غري   ١٨٥ ١٩٣٥

للمسافة ولو بالتلفيق مع بعده ًنزول فيه ومل يكن قاصدا 

 ما يطويه يف الرجوع

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّد املكلف السكنى يف مكان سنة ونصف الـسنة إذا أرا  ١٨٥ ١٩٣٦

ّأو أكثر فإنه يلحقه حكم الـوطن بعـد اسـبوعني مـن 
ّإقامته فيه بالنية املذكورة وأما قبله فحكمه اجلمع بني  ّ

 القرص والتامم 

هذا اجلمع 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 

 :املقصود بالوطن أحد املواضع الثالثة) ١(
 . ّ ـ مقره األصيل الذي ينسب إليه، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة١
ّ ـ املكان الذي اختذه مقر٢ ّا ومسكنا دائميا لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمرهّ ً ً ً . 
ّ الذي اختذه مقر ـ املكان٣ ّا لفرتة طويلة بحيث ال يصدق عليه أنه مسافر فيه، ويراه العرف مقـرا لـه حتـى إذا ّ ًّ ًّ

ّاختذ مسكنا موقتا يف مكان آخر ملدة عرشة أيام أو نحوها ً ً ّ. 
ّثم إنه ال فرق يف الوطن االختاذي  ّ ّبـني أن يكـون ذلـك باالسـتقالل، أو يكـون بتبعيـة ) القسمني األخريين(ّ

ّغريه، وال تعترب إباحة املسكن يف أي من األقسام الثالثة، ويزول عنوان الـوطن   آخر من زوج أوشخص
 .ًفيها باخلروج معرضا عن سكنى ذلك املكان

ّثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن االختاذي، وذلك كأن يتخذ اإلنسان عىل النحو املذكور مـساكن لنفـسه يـسكن  ّ ّّ ّ
 .ّيام احلر، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام الربد ويسكن الثالث باقي السنةًأحدها ـ مثال ـ أربعة أشهر أ
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ّأداء املسافر الصالة متاما إذا اطمأن أنـه يبقـى يف مكـان   ١٨٦ ١٩٣٧ ّ ً

 )١(عرشة أيام

 واجب

ًأداء املسافر الصالة قرصا ملن عزم عىل اإلقامة عرشة أيام   ١٨٦ ١٩٣٨

ّولكنه مل يطمئن بتحققه يف اخلارج بأن احتمل سفره قبل  ّ

ّإمتام إقامته ألمر ما وإن اتفق أنه أقام عرشة أيام ّ 

 واجب

ــابع غــريه يف الــسفـــأداء املــسافر الــصالة ق ٤١٩ ١٨٦ ١٩٣٩ ر ًرصا إذا ت

ّواإلقامة كالزوج واخلادم ونحومها واعتقد أو شـك أن  ّ

 متبوعه مل يقصد اإلقامة

 واجب

بقـاء املـسافر عـىل تقــصريه إذا تـابع غـريه يف الــسفر  ٤١٩ ١٨٦ ١٩٤٠

ّواإلقامة واعتقد أو شك أن متبوعه مل يقصد اإلقامـة  ّ

ًثم انكشف له أثناء اإلقامة أن متبوعه كان قاصدا هلـا  ّ ّ
 رّمن أول األم

 واجب

ًأداء املسافر الصالة متاما إذا تابع غريه يف السفر واإلقامة  ٤١٩ ١٨٦ ١٩٤١

ّواعتقد أو شك أن متبوعه مل يقصد اإلقامة ثم علـم أنـه  ّ ّ ّ

 يقيم بعد ذلك عرشة أيام

 واجب

ّأداء املسافر التابع الصالة متاما حتـى يـسافر املتبـوع إذا  ٤١٩ ١٨٦ ١٩٤٢ ً

ّقامة فـأتم ثـم انكـشف أنـه مل ّاعتقد أن متبوعه قصد اإل ّ ّ
 ًيكن قاصدا هلا

 واجب

 

ّسواء أكانت اإلقامة اختيارية أم كانت اضطرارية أم إكراهية، فلو حبس املسافر يف مكان وعلم أنه يبقـى ) ١(
 .فيه عرشة أيام وجب عليه اإلمتام



  ٢١٩.............................................................................................................................قواطع السفر
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ّأداء املسافر الصالة قرصا إذا قصد اإلقامـة يف بلـد مـدة  ٤٢٠ ١٨٧ ١٩٤٣ ً

ّحمددة وشك يف أهنا تبلغ عرشة أيام أم ال وإن تبني له بعد  ّ ّ ّ

 )١(ّذلك أهنا تبلغ العرشة

 واجب

ّأداء املسافر الصالة قرصا إذا ختيل ٤٢٠ ١٨٧ ١٩٤٤ ّ أن ما قـصده ال يبلـغ ً

  )٢(هؤّعرشة أيام ثم انكشف خط

 واجب

ًأداء الصالة متاما للصبي املسافر إذا قصد اإلقامة يف بلـد  ٤٢١ ١٨٧ ١٩٤٥

 )٣(وبلغ أثناء إقامته، وإن مل يقم بعد بلوغه عرشة أيام

 واجب

ــائضأدا ٤٢١ ١٨٧ ١٩٤٦ ــسافرة احل ــا للم ــصالة متام ــساء إذا ًء ال  أوالنف

مة يف بلد وطهرت أثناء إقامتها وإن مل تقـم قصدت اإلقا

 بعد طهارهتا عرشة أيام

 واجب

ًبقاء املسافر عىل أداء الصالة متاما إذا قصد اإلقامة يف بلد  ٤٢٢ ١٨٧ ١٩٤٧

ّثم عدل عن قصده وكان عدوله بعدما صىل صالة أدائية  ّ
 ًمتاما

 واجب

ّامـة يف بلـد ثـم ًرصا إذا قصد اإلقـأداء املسافر الصالة ق ٤٢٢ ١٨٧ ١٩٤٨
ًعدل عن قصده قبل أن يصيل صالة أدائية متاما ّ 

 واجب

 

ًإذا دخل املسافر بلدة النجف املقدسة مثال: مثال ذلك) ١( رشين مـن شـهر رمـضان ــ يف اليوم احلـادي والعّ
ّعازما عىل اإلقامة إىل يوم العيد ولكنّه شك يف نقصان الشهر ومتامـه فلـم يـدر أنـه يقـيم تـسعة أيـام أو  ّ ً

ّعرشة، قرص يف صالته وإن اتفق أن الشهر مل ينقص ّ. 
ًإذا دخل املسافر النجف املقدسة مثال يف اليوم الرابع عرش: مثال ذلك) ٢(  من الشهر وعـزم عـىل اإلقامـة إىل ّ

ّهناية ليايل القدر معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم اخلامس عرش وأن مدة إقامته تبلغ تـسعة أيـام،  ّ ّ ً

ّفإنه يقرص يف صالته وإن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان يف اليوم الرابع عرش منه ّ ّ. 
 .وب الصالة عىل املسافرّنه ال يعترب يف قصد اإلقامة وجألذلك و) ٣(
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عدول املسافر بالصالة التامم إىل القرص إذا قصد اإلقامة  ٤٢٢ ١٨٧ ١٩٤٩

ًيف بلد ثم عدل عن قصده أثناء ما يصليها متاما ومل يدخل  ّ
 يف ركوع الركعة الثالثة

 واجب

ًالها متاما إذا قصد اإلقامـة إعادة املسافر الصالة التي ص ٤٢٢ ١٨٨ ١٩٥٠ ّ

ًيف بلد ثم عدل عن قصده أثناء ما يصليها متاما ومل يدخل  ّ
 ًيف ركوع الركعة الثالثة فأهناها قرصا

هو األحوط 

 األوىل

ّصالة املسافر إذا قصد اإلقامة يف بلد ثم عدل عن قصده  ٤٢٢ ١٨٨ ١٩٥١
ًأثناء ما يصليها متاما وكان عدوله بعدما دخل يف ركـوع ّ 

 الركعة الثالثة

 تبطل صالته 
ويلزمه  ًعىل األحوط لزوما

 ًاستئنافها قرصا

ّخروج من قصد اإلقامة يف حمل ثم قصد اخلروج لتشييع  ٤٢٣ ١٨٨ ١٩٥٢
ّجنازة أو لزيارة قبور املؤمنني أو للتفرج وغري ذلك ما مل 
ّيبلغ حد املسافة ولو ملفقه ومل تطل مدة خروجه بمقدار  ّّ

 )١(ًامة يف البلد عرفاينايف صدق اإلق

 جائز

ًأداء املكلف الصالة قرصا إذا نوى اخلروج أثنـاء إقامتـه  ٤٢٤ ١٨٨ ١٩٥٣ ّ

 متام النهار أو ما يقارب متامه 

 واجب

ًأداء املكلف الصالة قرصا إذا نوى اخلروج أثنـاء إقامتـه  ٤٢٤ ١٨٨ ١٩٥٤ ّ

 متام الليل

 واجب

ًأداء املكلف الصالة متاما  ٤٢٤ ١٨٨ ١٩٥٥ إذا نوى اخلروج نصف النهـار ّ

ّوالرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل ما مل يتكـرر بحـد  ّ
 تصدق معه اإلقامة يف أزيد من مكان واحد

 واجب

 

ّوذلك ألنه ال يعترب يف قصد اإلقامة أن ال ينوي املكلف اخلروج من حمل اإلقامة) ١( ّ ّ. 
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 يشرتط التوايل يف األيام العرشة لإلقامة  ٤٢٥ ١٨٨ ١٩٥٦

 امال عربة هب الليلة األوىل واألخرية يف األيام العرشة لإلقامة ٤٢٥ ١٨٨ ١٩٥٧

ًأداء املكلف الصالة متاما إذا قصد املسافر إقامة عرشة  ٤٢٥ ١٨٨ ١٩٥٨ ّ

 ّأيام كاملة مع الليايل املتوسطة بينها 

 واجب

ًأداء املسافر الـصالة متامـا إذا أراد التلفيـق بـأن يقـصد  ٤٢٥ ١٨٨ ١٩٥٩

اإلقامة من زوال يوم الـدخول إىل زوال اليـوم احلـادي 

 ًعرش مثال

 واجب

ًسافر الصالة متاما يف ذهابـه وإيابـه ومقـصده إذا أداء امل ٤٢٦ ١٨٨ ١٩٦٠

ّقصد املسافر إقامة عرشة أيام يف بلد وأقـام فيهـا أو أنـه 

ّصىل متاما ثم عزم عىل اخلروج إىل ما دون املسافة وكـان  ً ّ

 ًعازما عىل اإلقامة عرشة أيام بعد رجوعه

 واجب

 ومقـصده إذا ًأداء املسافر الصالة متاما يف ذهابـه وإيابـه ٤٢٦ ١٨٨ ١٩٦١

ًقصد إقامة عرشة أيام يف بلد وأقام فيها أو أنه صىل متامـا  ّ ّ

ًثم عزم عىل اخلروج إىل ما دون املسافة وكان عازما عىل  ّ
 اإلقامة أقل من عرشة أيام بعد رجوعه

 واجب

ًرصا من حـني خروجـه مـن بلـد ـأداء املسافر الصالة ق ٤٢٦ ١٨٩ ١٩٦٢

ّ يف بلد وأقام فيها أو أنه اإلقامة إذا قصد إقامة عرشة أيام

ّصىل متاما ثم عزم عىل اخلـروج إىل مـا دون املـسافة ومل  ً ّ

ًيكن قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ً 

 واجب
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ل اإلقامـة حموًأداء املسافر الصالة قرصا يف ذهابه ومقصده  ٤٢٦ ١٨٩ ١٩٦٣

ّإذا قصد إقامة عرشة أيام يف بلد وأقام فيها أو أنه صىل مت ًاما ّ

ًثم عزم عىل اخلروج إىل ما دون املسافة وكان ناويـا للـسفر  ّ
 من مقصده ولكنه يرجع فيقع حمل إقامته يف طريقه

 واجب

ًأداء املسافر الصالة متاما ما مل ينـشئ سـفرا جديـدا إذا قـصد  ٤٢٦ ١٨٩ ١٩٦٤ ً ً

ّإقامة عرشة أيام يف بلد وأقام فيها أو أنه صىل متاما ثم عزم عىل  ً ّ ّ

ًج إىل ما دون املسافة وكان غافال عن رجوعه وسفره أو اخلرو

ّمرتددا يف ذلك فال يدري أنه يسافر من مقـصده أو يرجـع إىل  ً ّ
 حمل اإلقامة وعىل تقدير رجوعه اليدري بإقامته فيه وعدمها

 واجب

ًأداء الصالة متاما بعد ثالثني يوما إذا دخل املسافر بلدة اعتقد   ١٨٩ ١٩٦٥ ً

ّيها عرشة أيام أو تردد يف ذلك ولكنه بقي فيهـا ّأنه ال يقيم ف ّ
ًحتى تم له ثالثون يوما ومل ينشئ له سفرا جديدا ً ً ّ ّ 

 واجب

ًأداء املسافر الصالة قرصا إذا بقي ثالثني يومـا يف أمكنـة   ١٨٩ ١٩٦٦ ً

 ّمتعددة كالكوفة والنجف 

 واجب

ثـني خروج املسافر من البلد لغرض ما أثنـاء البقـاء ثال ٤٢٧ ١٨٩ ١٩٦٧

 ًيوما بمقدار ال ينايف صدق البقاء يف ذلك البلد

 ّال يرض



 

 

 

 من أحكام الصالة يف السفر

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ًصالة من أتم صالته يف موضع يتعني فيه التقصري عاملا عامدا ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٦٨ ً ّ  تبطل ّ

ّصالة من أتم صالته يف موضع يتعني فيه التقصري جلهله  ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٦٩ ّ
 ًل مرشوعية التقصريللمسافر أو كونه واجبابأص

 ال تبطل

ّصالة من أتم صالته يف موضع تعني فيه التقصري جلهلـه  ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٧٠ ّ
  )١(باحلكم يف خصوص املورد وعلم به يف الوقت

ًاألحوط وجوبا 

 إعادهتا

ّصالة من أتم صالته يف موضع يتعني فيه التقصري جلهله  ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٧١ ّ
 وص املورد وعلم به بعد ميض الوقتباحلكم يف خص

 ال تبطل صالته
 )٢(وال جيب قضاؤها

ّإعادة املكلف صالته إذا أمتها يف موضع يتعني فيه التقـصري  ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٧٢ ّ ّ

خلطئه واشتباهه يف التطبيق مع علمه باحلكم وانكشف لـه 

 احلال يف الوقت

 واجبة

ّقـضاء املكلـف صـالته إذا أمتهـا يف م ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٧٣ ّوضـع يتعـني فيـه ّ
التقصري خلطئه واشتباهه يف التطبيق مـع علمـه بـاحلكم 

 وانكشف له احلال بعد ميض الوقت

 ال جيب

 

رص فيهـا وإن علـم بـه يف املـسافة ــّمن أتم صالته يف املـسافة التلفيقيـة جلهلـه بوجـوب الق: مثال ذلك) ١(
 . إذا علم باحلكم يف الوقتًاالمتدادية ففي هذه الصورة ـ األحوط وجوبا ـ إعادة الصالة

رص فيهـا وإن علـم بـه يف املـسافة ــّمن أتم صالته يف املـسافة التلفيقيـة جلهلـه بوجـوب الق: مثال ذلك )٢(
 .االمتدادية وانكشف له احلال بعد ميض الوقت
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ّإعـادة املكلـف صـالته إذا أمتهــا يف موضـع يتعـني فيــه  ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٧٤ ّ ّ

رص عـىل ــالتقصري لنسيانه سفره أو نسيانه وجـوب الق

 املسافر وانكشف له احلال يف الوقت

 واجبة

ّقـضاء املكلـف صـالته إذا أمتهـا يف موضـع يتعـني فيـه  ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٧٥ ّ ّ

رص عـىل ــالتقصري لنسيانه سفره أو نسيانه وجـوب الق

 املسافر وانكشف له احلال بعد ميض الوقت

 ال جيب

ّإعـادة املكلـف صـالته إذا أمتهــا يف موضـع يتعـني فيــه  ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٧٦ ّ ّ

كم التقصري ألجل السهو أثنـاء العمـل مـع علمـه بـاحل

 ًواملوضوع فعال وانكشف له احلال يف الوقت

 واجبة

ّقـضاء املكلـف صـالته إذا أمتهـا يف موضـع يتعـني فيـه  ٤٢٨ ١٩٠ ١٩٧٧ ّ ّ

التقصري ألجل السهو أثنـاء العمـل مـع علمـه بـاحلكم 

 ًواملوضوع فعال وانكشف له احلال بعد ميض الوقت

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّصالته أو قضاؤها إذا قرص فيهـا يف موضـع جيـب ّإعادة املكلف  ٤٢٩ ١٩٠ ١٩٧٨
 فيه اإلمتام من دون فرق بني العامد واجلاهل والنايس واخلاطئ

 واجبة

ّإعادة املكلف صالته إذا قصد اإلقامة يف مكان وقرص يف  ٤٢٩ ١٩١ ١٩٧٩ ّ

ّصالته جلهله بأن حكمه اإلمتام ثم علم به ّ 

 واجبة 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّرصا حـال سـفره إذا كـان يف أول ـّء املكلف صالته قأدا ٤٣٠ ١٩١ ١٩٨٠ ً

ّالوقت حارضا فأخر صالته حتى سافر  ّ ً 

 واجب

ًأداء املكلف صالته متامـا إذا كـان أول الوقـت مـسافرا  ٤٣٠ ١٩١ ١٩٨١ ًّ ّ

ّفأخر صالته حتى أتى بلده أو قصد اإلقامة يف مكان ّ)١( 

 واجب

 

 .ّذلك ألن العربة يف التقصري واإلمتام بوقت العمل دون وقت الوجوب و)١(
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 التخيري بني القرص واإلمتام

 املسافر ـ السائغ له التقصري ـ بني التقصري واإلمتـام ّختري  ١٩١ ١٩٨٢
  املعظمةيف مّكة

 جائز

 املسافر ـ السائغ له التقصري ـ بني التقصري واإلمتـام ّختري  ١٩١ ١٩٨٣
 يف املدينة املنورة

 جائز

ـ بني التقصري واإلمتام يف الكوفةّختري  ١٩١ ١٩٨٤ ـ السائغ له التقصري   جائز  املسافر 

 التقصري واإلمتـام  املسافر ـ السائغ له التقصري ـ بنيّختري  ١٩١ ١٩٨٥
 )١(×يف حرم احلسني

 جائز

ًأداء املسافر الصالة متاما يف مّكة واملدينة والكوفة وحرم   ١٩١ ١٩٨٦
 ×احلسني

 أفضل

 وحرم ًأداء املسافر الصالة قرصا يف مّكة واملدينة والكوفة  ١٩١ ١٩٨٧
 ×احلسني

هو األحوط 
 ًابااستحب

مّكـة (ثبوت التخيري بني التقصري واإلمتام يف البالد الثالثـة   ١٩١ ١٩٨٨
 ًمطلقا وعدم اختصاصه بمساجدها) واملدينة والكوفة

 ال يبعد

مساجد البالد باختصاص التخيري بني التقصري واإلمتام   ١٩١ ١٩٨٩
 )مّكة واملدينة والكوفة(الثالثة 

هو األحوط 
 ًاستحبابا

رص إىل اإلمتـام ومـن ــعدول املسافر يف صالته مـن الق ٤٣١ ١٩١ ١٩٩٠
اإلمتام إىل القرص إذا رشع يف الصالة يف مواضع التخيـري 

 ًقاصدا هبا التقصري أو اإلمتام

 جائز

 

مـا : أي(ًرشين ذراعا ـرشيف بمقدار مخسة وعـفيام حييط بالقرب ال× بت يف حرم احلسنيّالظاهر أن التخيري ثا) ١(
ّمن كل جانب فتدخل بعض األروقة يف احلد املذكور وخيرج عنه بعض املسجد اخللفي) ً مرتا٥/١١يقارب  ّ. 



 

 

 

 قضاء الصالة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب ّقضاء الفريضة اليومية خارج الوقت ملن مل يؤدها يف وقتها  ١٩٢ ١٩٩١

 واجب ّاء الفرائض اليومية ملن أتى هبا فاسدة حتى ذهب وقتهاقض  ١٩٢ ١٩٩٢

 ال جيب قضاء صالة اجلمعة إذا خرج وقتها  ١٩٢ ١٩٩٣

اإلتيان بصالة الظهر بدل صالة اجلمعة إذا خرج وقتهـا   ١٩٢ ١٩٩٤
 من دون فرق بني العامد والنايس واجلاهل وغريهم

 واجب

 ال جيب صبي قضاء ما فات من الصلوات من ال  ١٩٢ ١٩٩٥

 ال جيب قضاء ما فات من الصلوات من املجنون  ١٩٢ ١٩٩٦

قضاء ما فات من الصلوات من املغمى عليه إذا مل يكـن   ١٩٢ ١٩٩٧
 اإلغامء بفعله واختياره 

 ال جيب

قضاء ما فات من الصلوات مـن املغمـى عليـه إذا كـان   ١٩٢ ١٩٩٨
 اإلغامء بفعله واختياره 

 واجب 
 ًماعىل األحوط لزو

 ال جيب قضاء ما فات من الصلوات من الكافر األصيل بعد إسالمه   ١٩٢ ١٩٩٩

 واجب قضاء ما فات من الصلوات من املرتد بعد إسالمه   ١٩٢ ٢٠٠٠

 ال جيب قضاء الصلوات الفائتة من احلائض أو النفساء بعد الطهر  ١٩٢ ٢٠٠١

ّوقـت ومل يتـسع قضاء الصالة إذا بلغ الصبي يف أثنـاء ال ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٠٢
 الوقت ألداء الصالة ولو بإدراك ركعة من الوقت

 ال جيب
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ّقضاء الصالة إذا أسلم الكافر يف أثناء الوقـت ومل يتـسع  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٠٣

 الوقت ألداء الصالة ولو بإدراك ركعة من الوقت

 ال جيب

ّقضاء الصالة إذا أفاق املجنون يف أثناء الوقت ومل يتـسع  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٠٤

  ألداء الصالة ولو بإدراك ركعة من الوقتالوقت

 ال جيب

ُقضاء الصالة إذا أفاق املغمى عليـه يف أثنـاء الوقـت ومل  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٠٥

 ّيتسع الوقت ألداء الصالة ولو بإدراك ركعة يف الوقت

 ال جيب

قضاء الصالة إذا طهرت احلائض أو النفساء يف أثناء الوقت  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٠٦

 داء الصالة ولو بإدراك ركعة من الوقتّومل يتسع الوقت أل

 ال جيب

 واجب ّأداء الصبي الصالة إذا بلغ واتسع الوقت ولو لركعة منها ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٠٧

 واجب ّأداء الكافر الصالة إذا أسلم واتسع الوقت ولو لركعة منها ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٠٨

 واجب  منهاّأداء املجنون الصالة إذا أفاق واتسع الوقت ولو لركعة ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٠٩

ّأداء املغمى عليه الصالة إذا أفـاق واتـسع الوقـت ولـو  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١٠

 لركعة منها

 واجب

ــسع  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١١ ــرت وات ــساء الــصالة إذا طه ّأداء احلــائض أو النف

 الوقت ولو لركعة منها

 واجب

ّقضاء الصبي الصالة يف خارج الوقـت إذا بلـغ واتـسع  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١٢

 ها ومل يصلهاالوقت ولو لركعة من

 واجب

ّقضاء الكافر الصالة يف خارج الوقت إذا أسـلم واتـسع  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١٣

 الوقت ولو لركعة منها ومل يصلها

 واجب
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ّقضاء املجنون الصالة يف خارج الوقت إذا أفاق واتـسع  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١٤
 الوقت ولو لركعة منها ومل يصلها

 واجب

يف خـارج الوقـت إذا أفـاق ُقضاء املغمى عليه الـصالة  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١٥

 ّواتسع الوقت ولو لركعة منها ومل يصلها

 واجب

قضاء احلائض والنفـساء الـصالة يف خـارج الوقـت إذا  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١٦

 ّطهرت واتسع الوقت ولو لركعة منها ومل تصليها

 واجب

ّأداء الصبي الصالة إذا بلغ ومل يسعه الوقت إال للـصالة  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١٧

  أو مل يسعه حتصيل سائر الرشائط)١(ابيةمع الطهارة الرت

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّأداء الكافر الصالة إذا اسلم ومل يسعه الوقت إال للصالة  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١٨

 مع الطهارة الرتابية أو مل يسعه حتصيل سائر الرشائط

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّه الوقت إال للـصالة أداء املجنون الصالة إذا أفاق ومل يسع ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠١٩

 مع الطهارة الرتابية أو مل يسعه حتصيل سائر الرشائط

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ّأداء املغمى عليـه الـصالة إذا أفـاق ومل يـسعه الوقـت إال  ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٢٠

 للصالة مع الطهارة الرتابية أو مل يسعه حتصيل سائر الرشائط

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

داء احلائض أو النفساء الـصالة إذا طهـرت ومل يـسعها أ ٤٣٢ ١٩٢ ٢٠٢١

ّالوقــت إال للــصالة مــع الطهــارة الرتابيــة أو مل يــسعها 

 حتصيل سائر الرشائط

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّقضاء الصبي الصالة إذا بلغ ومل يسعه الوقت إال مع  ٤٣٢ ١٩٣ ٢٠٢٢

الطهارة الرتابية أو مل يسعه حتصيل سائر الرشائط فلم 

 ّصل حتى فات الوقتي

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 

 .ّيعني التيمم: الطهارة الرتابية) ١(
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ّقضاء الكافر الصالة إذا بلغ ومل يسعه الوقت إال مع  ٤٣٢ ١٩٣ ٢٠٢٣

الطهارة الرتابية أو مل يسعه حتصيل سائر الرشائط فلم 

 ّيصل حتى فات الوقت

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّت إال مع قضاء املجنون الصالة إذا أفاق ومل يسعه الوق ٤٣٢ ١٩٣ ٢٠٢٤

الطهارة الرتابية أو مل يسعه حتصيل سائر الرشائط فلم 

 ّيصل حتى فات الوقت

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ّقضاء املغمى عليه إذا أفاق ومل يسعه الوقت إال مع  ٤٣٢ ١٩٣ ٢٠٢٥

الطهارة الرتابية أو مل يسعه حتصيل سائر الرشائط فلم 

 ّيصل حتى فات الوقت

 واجب
 ًاعىل األحوط وجوب

قضاء احلائض أو النفساء إذا طهرت ومل يسعها الوقـت  ٤٣٢ ١٩٣ ٢٠٢٦

ّإال مع الطهارة الرتابية أو مل يسعها حتصيل سائر الرشائط 

 ّفلم تصل حتى فات الوقت

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ّقضاء الصالة ملن متّكن من أداء الصالة يف أول وقتها مع  ٤٣٣ ١٩٣ ٢٠٢٧
ّية ومل يأت هبا ثم جن حتى خرج الطهارة ولو كانت تراب ّ ّ

 )١(الوقت

 واجب

ّقضاء الصالة ملن متّكن من أداء الصالة يف أول وقتها مع  ٤٣٣ ١٩٣ ٢٠٢٨
ّالطهارة ولو كانت ترابية ومل يأت هبا ثم أغمي عليه حتى  ّ

 )٢(خرج الوقت

 واجب

 

 عـىل األحـوط ّقية الرشائط قبل دخـول الوقـت وعدمـهوال فرق يف هذا املورد بني التمّكن من حتصيل ب) ١(
 .ًلزوما يف صورة عدم التمّكن قبل دخول الوقت

 عـىل األحـوط ّوال فرق يف هذا املورد بني التمّكن من حتصيل بقية الرشائط قبل دخـول الوقـت وعدمـه) ٢(
ّلزوما يف صورة عدم التمّكن قبل دخول الوقت ً. 
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قضاء الصالة للمرأة إذا متّكنت بعد دخول الوقـت مـن  ٤٣٣ ١٩٣ ٢٠٢٩

لطهارة ولو الرتابيـة وأداء الفريـضة ومل تفعـل حتصيل ا

 )١(ّحتى حاضت

 واجب

 ال جيب )٢(أداء الصالة لفاقد الطهورين ٤٣٤ ١٩٣ ٢٠٣٠

 واجب قضاء الصالة لفاقد الطهورين ٤٣٤ ١٩٣ ٢٠٣١

هو األحوط  ّمجع املكلف بني القضاء واألداء إذا فقد الطهورين  ٤٣٤ ١٩٣ ٢٠٣٢

 ًاستحبابا

ّضاء الصلوات ملن صالها صحيحة يف مذهبه ثم رجع ق ٤٣٥ ١٩٣ ٢٠٣٣ ّ

 إىل مذهبنا من سائر الفرق اإلسالمية 

 ال جيب

ّيش ــّقضاء الصلوات ملن صالها صحيحة وفق مذهبنا مع مت ٤٣٥ ١٩٣ ٢٠٣٤

 ّقصد القربة منه ثم رجع إىل مذهبنا من سائر الفرق اإلسالمية 

 ال جيب

ّا صحيحة يف مذهبه ثم رجع إىل ّإعادة الصالة ملن صاله ٤٣٥ ١٩٣ ٢٠٣٥
ِمذهبنا من سائر الفرق اإلسالمية وقد بقي من الوقت ما 

 يسع إعادهتا 

 ال جتب

ّيش ـّإعادة الصالة ملن صالها صحيحة وفق مذهبنا مع مت ٤٣٥ ١٩٣ ٢٠٣٦

ّقصد القربة منه ثم رجـع إىل مـذهبنا مـن سـائر الفـرق 
 اإلسالمية وقد بقي من الوقت ما يسع إعادهتا

 ال جتب

 

ّلتمّكن من حتصيل بقية الرشائط قبل دخـول الوقـت وعدمـه عـىل األحـوط وال فرق يف هذا املورد بني ا) ١(
 . يف صورة عدم التمّكن قبل دخول الوقتًلزوما

 .املاء والرتاب: ناالطهور) ٢(
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ّقضاء الفرائض الفائتة يف أي وقت من الليل أو النهار يف  ٤٣٦ ١٩٣ ٢٠٣٧
 السفر أو يف احلرض

 جائز

 واجب ًقضاء الفريضة متاما إذا فاتت يف احلرض  ٤٣٦ ١٩٣ ٢٠٣٨

ًقضاء املكلف الفريضة متاما إذا فاتته يف احلرض وإن كان  ٤٣٦ ١٩٣ ٢٠٣٩ ّ

 يف السفر

 واجب

 واجب ًء الفريضة قرصا إذا فاتت يف السفرقضا ٤٣٦ ١٩٣ ٢٠٤٠

ًقضاء املكلف الفريضة قرصا إذا فاتته يف السفر وإن كان  ٤٣٦ ١٩٣ ٢٠٤١ ّ

 يف احلرض

 واجب

ًرصا إذا فاتتـه وهـو مـسافر يف ـّقضاء املكلف الفريضة ق ٤٣٦ ١٩٣ ٢٠٤٢

 مواضع التخيري وإن كان القضاء يف تلك املواضع

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ّقضاء املكلف ما فاتته من الصلوات االضطرارية كصالة  ٤٣٦ ١٩٣ ٢٠٤٣

 املضطجع واجلالس عىل نحو صالة املختار 

 واجب

ّقضاء املكلف ما فاتته من الصلوات يف اخلوف والـشدة  ٤٣٦ ١٩٣ ٢٠٤٤ ّ

 عىل نحو صالة املختار

 واجب

الة وهـو اجلمع يف القضاء بني القرص والتامم ملن فاتته الـص ٤٣٧ ١٩٣ ٢٠٤٥

 ّمكلف باجلمع بني القرص والتامم ألجل االحتياط الوجويب 

 واجب

خر الوقت ملن فاتته الصالة آلًقضاء الصالة قرصا رعاية  ٤٣٨ ١٩٤ ٢٠٤٦

ًوقد كان حارضا يف أول وقتها ومسافرا يف آخره  ًّ 

 واجب

خر الوقت ملن فاتته الـصالة آلًقضاء الصالة متاما رعاية  ٤٣٨ ١٩٤ ٢٠٤٧

ًكان مسافرا يف أول وقتها وحارضا يف آخرهوقد  ًّ 

 واجب
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اجلمع يف القضاء بني القرص والتامم ملن فاتته الـصالة وقـد  ٤٣٨ ١٩٤ ٢٠٤٨

ًكان حارضا يف أول وقتها ومسافرا يف آخره أو بعكس ذلك ًّ 

هو األحوط 

 ًاستحبابا

ّقضاء الصالة املتأخرة فوتا قبل قضاء الصالة املتقدمة ٤٣٩ ١٩٤ ٢٠٤٩  جائز  عليهاً

هو األحوط  رعاية الرتتيب يف قضاء الصلوات الفائتة ٤٣٩ ١٩٤ ٢٠٥٠

 ًاستحبابا

ًرعاية الرتتيب يف قضاء ما كان مرتبا من أصله كالظهرين  ٤٣٩ ١٩٤ ٢٠٥١

 أو العشاءين من يوم واحد

 واجب

ّاقتصار املكلف عىل املقدار املتيقن من الصلوات الفائتـة  ٤٤٠ ١٩٤ ٢٠٥٢ ّ

 يعلم بعددها ودار أمرها بني األقل واألكثر إذا مل 

 جائز

 ال جيب قضاء املقدار املشكوك من الصلوات الفائتة ٤٤٠ ١٩٤ ٢٠٥٣

ّمجع املكلف بني صالتني خمتلفتـي العـدد فـيام إذا فاتتـه  ٤٤١ ١٩٤ ٢٠٥٤

ّصالة واحدة وترددت بينهام كام إذا ترددت بـني صـالة  ّ

 الفجر وصالة املغرب 

 واجب

ّإتيان املكلف بصالة واحدة عام يف الذمة إذا فاتته صـالة  ٤٤١ ١٩٤ ٢٠٥٥ ّ ّ

ّواحدة وترددت بني صالتني متساويتني يف العدد كام إذا 

 ّترددت بني صاليت الظهر والعشاء

 جائز

ّختري املكلف بني اجلهر واخلفوت عندما يأيت بصالة واحدة  ٤٤١ ١٩٤ ٢٠٥٦ ّ
ّعام يف الذمة إذا فاتته صالة واحدة  ّوترددت بـني صـالتني ّ

 متساويتني يف العدد وكانت إحدامها إخفاتية دون األخرى

 جائز
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 جائز )١(تأخري قضاء الصلوات ما مل ينته إىل املساحمة يف أداء الوظيفة ٤٤٢ ١٩٤ ٢٠٥٧

رعاية الرتتيب بني الصالة احلارضة والفائتة إذا وسـعهام  ٤٤٣ ١٩٤ ٢٠٥٨

 )٢(الوقت

 ال جيب

ديم الصالة الفائتة عىل احلـارضة وال سـيام إذا كانـت تق ٤٤٣ ١٩٤ ٢٠٥٩

 فائتة ذلك اليوم 

هو األحوط 

 ًاستحبابا

 واجب تقديم الصالة احلارضة عىل الفائتة مع ضيق الوقت ٤٤٣ ١٩٥ ٢٠٦٠

ّعدول املكلف من الصالة احلارضة إىل الفائتـة إذا رشع  ٤٤٤ ١٩٥ ٢٠٦١

 ه العدولّيف صالة حارضة وتذكر أن عليه فائتة وأمكن

 جائز

اإلتيان بالنافلة سواء يف ذلك النوافل املرتبة وغريها ملـن  ٤٤٥ ١٩٥ ٢٠٦٢

 عليه فائتةكانت 

 جائز

ًالقضاء مع التيمم عن الصلوات الفائتة ملن كان معذورا  ٤٤٦ ١٩٥ ٢٠٦٣ ّ

عن حتصيل الطهارة املائية إذا كان يرجو زوال عذره فيام 

 بعد ذلك

 جيوز ال
 ًاعىل األحوط لزوم

ّقضاء الصلوات الفائتة ملن اليتمّكن من الـصالة التامـة  ٤٤٦ ١٩٥ ٢٠٦٤

 لعذر إذا علم بارتفاع عذره فيام بعد

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط لزوما

ّقضاء الصلوات الفائتة ملن اليتمّكن من الصالة التامة لعذر  ٤٤٦ ١٩٥ ٢٠٦٥

ّإذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه بل حتى لو شك بذلك ّ 

 جائز

 

ّن وجوب قضاء الصلوات موسعألذلك  و)١( ّ. 
ّفمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت احلارضة ختري يف تقديم أهيام شاء) ٢( ّ. 
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ًقضاء الصلوات الفائتة ثانيا ملن اليـتمّكن مـن الـصالة  ٤٤٦ ١٩٥ ٢٠٦٦

ّالتامة لعذر يف األركان إذا اطمأن أو شـك ببقـاء عـذره  ّ
 )١(ّوعدم ارتفاعه فقضاها ثم ارتفع عذره

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ًقضاء الصلوات الفائتة ثانيا ملن اليـتمّكن مـن الـصالة  ٤٤٦ ١٩٥ ٢٠٦٧

ّ لعذر يف غـري األركـان إذا اطمـأن أو شـك ببقـاء ّالتامة

 )٢(ّعذره وعدم ارتفاعه فقضاها ثم ارتفع عذره

 ال جيب

 واجب  ّقضاء ما فات من الصالة الواجبة بالنذر يف وقت معني  ٤٤٧ ١٩٥ ٢٠٦٨
 ًعىل األحوط لزوما

ّمن فاتته الفريضة لعذر ومل يقضها مع التمّكن منه حتـى  ٤٤٨ ١٩٥ ٢٠٦٩ َ
ًلقضاء عنه من قبل ولده األكرب إن مل يكن قارصا مات فا ِ

ًحني موته ـ لصغر أو جنون ـ ومل يكن ممنوعا مـن إرثـه 

 ببعض أسبابه كالقتل والكفر

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّمن فاتتها الفريضة لعذر ومل تقضها مع التمّكن منـه حتـى  ٤٤٨ ١٩٦ ٢٠٧٠ َ
ًمل يكن قارصا ماتت فالقضاء عنها من قبل ولدها األكرب إن 

ًحني موهتا ـ لصغر أو جنون ـ ومل يكن ممنوعـا مـن إرثهـا 

 كالقتل والكفر

هو األحوط 

 األوىل

 

ّإذا مل يتمّكن املكلف من الركوع أو السجود ملانع واطمأن ببقائه إىل آخر عمره، أو أنه شك يف  :لكمثال ذ) ١( ّ ّ

ّذلك فقىض ما فاته من الصلوات مع اإليامء بدال عن الركوع أو السجود، ثم ارتفع عـذره وجـب عليـه  ً

 .ًالقضاء ثانيا
ّعيب يف لسانه واطمـأن ببقائـه أو شـك يف ذلـك ّإذا مل يتمّكن املكلف من القراءة الصحيحة ل: مثال ذلك )٢(

ًفقىض ما عليه من الفوائت ثم ارتفع عذره مل جيب عليه القضاء ثانيا ّ. 



  ٢٣٥.............................................................................................................................قضاء الصالة  
  الحكم  عالموضو  م  ص  ت

 

ّه أو أمه من الصلوات التي اقضاء الولد األكرب ما فات أب ٤٤٨ ١٩٦ ٢٠٧١

 وجبت عليهام باستيجار ونحو ذلك 

 ال جيب

ّ يؤده حتـى ّامليت من فوائت أبيه وملاألب ما وجب عىل  ٤٤٨ ١٩٦ ٢٠٧٢ ّ

 مات فقضاؤه عىل ولده 

 ال جيب

 ال جتب مبارشة الولد األكرب قضاء ما فات أباه من الصلوات الواجبة  ٤٥٠ ١٩٦ ٢٠٧٣

استيجار الولد األكرب غـريه لقـضاء مـا فـات أبـاه مـن  ٤٥٠ ١٩٦ ٢٠٧٤

 الصلوات الواجبة 

 جائز

صلوات وجوب قضاء الولد األكرب ما فات أبـاه مـن الـ ٤٥٠ ١٩٦ ٢٠٧٥

ّالواجبة إذا تربع أحد فقىض عن امليت  ّ 

 يسقط

ّوصية امليت باستيجار شخص لقضاء فوائته ٤٥٠ ١٩٦ ٢٠٧٦  ًنافذة رشعا ّ

وجوب قضاء الولد األكرب مافات أبـاه مـن الـصلوات  ٤٥٠ ١٩٦ ٢٠٧٧

ه باستيجار شخص لقضاء فوائتـه والواجبة إذا أوىص أب

 ّإذا كانت الوصية نافذة

 يسقط

ّقضاء الولد األكرب ما فات أباه من الصلوات إذا شك يف  ٤٥١ ١٩٦ ٢٠٧٨

 فوت الفريضة عن أبيه 

 ال جيب

اقتصار الولد األكرب عىل األقـل إذا دار أمـر الـصلوات  ٤٥١ ١٩٦ ٢٠٧٩

 التي فاتت أباه بني األقل واألكثر 

 جائز

قضاء الولد األكرب ما فات أبـاه مـن الفـرائض إذا علـم  ٤٥١ ١٩٦ ٢٠٨٠

 ّهتا وشك يف قضاء أبيه هلا بفو

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما
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ّإخراج أجرة قضاء ما فات امليت من الصلوات من أصل  ٤٥٢ ١٩٦ ٢٠٨١
 الرتكة

 جيبال 

ّاالستيجار عىل سائر الورثة لقضاء ما فـات امليـت مـن  ٤٥٢ ١٩٦ ٢٠٨٢
 الصلوات إذا مل يكن له ولد ومل يوص بذلك

 ال جيب

ّمة الولد األكرب وذمة امليت بمجرد االستيجار مامل فراغ ذ ٤٥٣ ١٩٦ ٢٠٨٣ ّ ّّ
 ّتتحقق الصالة يف اخلارج 

 ُال حيكم به

َإذا مــات األجــري قبــل اإلتيــان بالعمــل أو منعــه مــانع  ٤٥٣ ١٩٦ ٢٠٨٤
 فالقضاء عىل الويل بنفسه أو باستيجار غريه 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما



 

 

 

 صالة االستئجار

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب ّقضاء املكلف بنفسه ما فات من الصلوات   ١٩٧ ٢٠٨٥

ّإيصاء املكلف بقضاء الـصلوات عنـه أو إخبـاره ولـده   ١٩٧ ٢٠٨٦

ُاألكرب أو توسله بغري ذلك ليقض عنـه بعـد موتـه إذا مل  ّ

 يقضها بنفسه يف حياته

 واجب

ّالقضاء عن املكلف حال حياته ما فاتـه مـن الـصلوات   ١٩٧ ٢٠٨٧

 ّ أو تربع باستيجار

 جيوز ال

 ال تعترب ُالعدالة يف األجري الذي يستأجر لقضاء الصلوات ٤٥٤ ١٩٧ ٢٠٨٨

ّالوثوق بصدور العمل من األجري مع احتامل صـحته يف  ٤٥٤ ١٩٧ ٢٠٨٩

 قضاء الصلوات

 يكفي 

 واجب  اعتبار البلوغ يف األجري لقضاء الصلوات ٤٥٤ ١٩٧ ٢٠٩٠
 ًعىل األحوط لزوما

 جائز قضاء الرجل عن املرأة وبالعكس ٤٥٤ ١٩٧ ٢٠٩١

اجلهر يف القراءة يف الصلوات اجلهرية إذا كـان القـايض  ٤٥٤ ١٩٧ ٢٠٩٢

 )١(ًرجال وكان القضاء عن املرأة

 واجب

 

 .ّذلك ألن العربة يف اجلهر واخلفوت بحال القايض و)١(
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ّختري املرأة بني اجلهر واخلفوت يف القـراءة يف الـصلوات  ٤٥٤ ١٩٧ ٢٠٩٣
 اجلهرية وإن كان قضاؤها عن الرجل

 جائز

تيان األجري بالعمل عىل النحو املتعارف إذا مل تشرتط يف إ ٤٥٥ ١٩٧ ٢٠٩٤

 ّعقد اإلجارة كيفية خاصة

 واجب

عمل األجري بالرشط إذا اشرتط عليه يف عقـد اإلجـارة  ٤٥٥ ١٩٧ ٢٠٩٥

 ّكيفية خاصة

 واجب

  



 

 

 

 صالة اآليات

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ل  بسبب الكسوف وإن مل حيـص)١(اإلتيان بصالة اآليات  ١٩٨ ٢٠٩٦

 اخلوف منه

 واجب

اإلتيان بصالة اآليات بـسبب اخلـسوف وإن مل حيـصل   ١٩٨ ٢٠٩٧

 اخلوف منه

 واجب

اإلتيـان بـصالة اآليـات بـسبب الزلزلـة وإن مل حيــصل   ١٩٨ ٢٠٩٨

 اخلوف بيشء من ذلك

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّاإلتيان بصالة اآليات لكل حادثة ساموية خموفة ألغلب   ١٩٨ ٢٠٩٩

هبوب الريح الـسوداء أو احلمـراء أو الـصفراء الناس ك

 وظلمة اجلو اخلارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك

هو األحوط 

 األوىل

 

ّصالة اآليات ركعتان، ويف كل ركعة منها مخسة ركوعات، وكيفية ذلـك أن يكـرب ويقـرأ سـورة الفاحتـة ) ١( ّ

ّة تامة غريها ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاحتة وسورة تامة ثم يركع وهكذا إىل وسور ّ ّ ّ
ّأن يركع الركوع اخلامس، فإذا رفع رأسه منه هوى إىل السجود وسجد سجدتني كام يف الفرائض اليومية 

ّثم يقوم فيأتى يف الركعة الثانية بمثل ما أتى به يف الركعة األوىل ثم  ّيتشهد ويسلم كام يف سائر الـصلواتّ ّ .
ّاالقتصار يف صالة اآليات يف كل ركعة عىل قراءة سورة الفاحتة مرة وقراءة سورة أخـرى، بـأن وجيوز له  ّ

ّيقرأ بعد سورة الفاحتة شيئا من السورة ـ برشط أن تكون آية كاملة أو مجلة تامة عىل األحوط لزوما ـ ثـم  ًّ ً

ّكوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع وهكذا ويـتم يركع فإذا رفع رأسه من الر ّ ً

 ّالسورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، وكذلك يف الركعة الثانية
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ّاإلتيان بصالة اآليات لكل حادثة أرضية خموفة ألغلـب   ١٩٨ ٢١٠٠

الناس كخسف األرض وسقوط اجلبل وغور ماء البحر 

 ونحو ذلك 

هو األحوط 

 األوىل 

 واجب ّ اآليات بتعدد موجبها ّتعدد صالة  ١٩٨ ٢١٠١

اإلتيان بصالة اآليات يف الكسوف واخلسوف من ابتداء  ٤٥٦ ١٩٨ ٢١٠٢
 حدوثهام إىل متام االنجالء

 واجب

عدم تأخري صالة اآليات يف الكسوف واخلـسوف عـن  ٤٥٦ ١٩٨ ٢١٠٣
 الرشوع يف االنجالء 

هو األحوط 
 األوىل

ّف إن مل يصل حتى مىض ّوجوب صالة اآليات عىل املكل ٤٥٦ ١٩٨ ٢١٠٤ ّ

  )١(ّالزمان املتصل باآلية يف غري الكسوف واخلسوف
 يسقط 

ّصالة اآليات إذا بعض فيها املكلف بـأن أتـى بالركعـة  ٤٥٧ ١٩٩ ٢١٠٥ ّ
األوىل عـىل الكيفيــة األوىل وأتـى بالركعــة الثانيـة عــىل 

 ُالكيفية األخرى أو بالعكس

 صحيحة

 صالة اآليـات قبـل الركـوع الثـاين اإلتيان بالقنوت يف ٤٥٨ ١٩٩ ٢١٠٦
 والرابع والسادس والثامن والعارش

 مستحب

 جائز االكتفاء بقنوت واحد يف صالة اآليات قبل الركوع العارش  ٤٥٨ ١٩٩ ٢١٠٧

عدم االقتصار عىل قراءة البسملة بعـد احلمـد يف صـالة  ٤٥٩ ١٩٩ ٢١٠٨
 اآليات

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 جائز ن بصالة اآليات للخسوف والكسوف مجاعة اإلتيا ٤٦٠ ١٩٩ ٢١٠٩
 

 صالة اآليات يف كسوف الشمس وخسوف القمر ـ ولو بعضهام وإن مل حيصل منها خوف ـ واجبة، وهي )١(
ّ كل خموف ساموي أو أريض أحوط أوىلًيف الزلزلة واجبة عىل األحوط وجوبا، وهي يف انظـر العـروة . (ّ

 .٦٨٥ و ٦٨٤، التعليقة رقم ٢١٢: ٢الوثقى 
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ّإتيان املكلف بصالة اآليات فرادى إذا مل يدرك اإلمام يف  ٤٦٠ ١٩٩ ٢١١٠

ُالركوع األول من الركعة األوىل أو الركعة الثانية ّ 
 واجب

 يف صالة اآليات بام ورد يف الصلوات اليومية من ملالع ٤٦١ ١٩٩ ٢١١١
  الشك والسهوالرشائط واملنافيات وأحكام

 واجب

ّصالة اآليات إذا شك املكلف يف عدد الركعات فيها ومل  ٤٦٢ ١٩٩ ٢١١٢ ّ
 يرجح أحد طرفيه عىل اآلخر 

 تبطل 

ّصالة اآليات إذا شك املكلف يف عدد الركوعـات بعـد  ٤٦٢ ١٩٩ ٢١١٣ ّ
 جتاوز املحل

 صحيحة

ّصالة اآليات إذا شك املكلف يف عدد الركوعـات قبـ ٤٦٢ ١٩٩ ٢١١٤ ل ّ
 جتاوز املحل وبنى عىل األقل وأتى باملشكوك فيه

 صحيحة

ّقضاء املكلف صالة اآليات إذا علم بالكسوف واخلسوف  ٤٦٣ ١٩٩ ٢١١٥
ًومل يصل عـصيانا أو )  واجلزئي منهام)١(ّبال فرق بني الكيل(

ّنسيانا حتى تم االنجالء  ّ ً 

 واجب

ذا علــم ّاغتــسال املكلــف قبــل قــضاء صــالة اآليــات إ ٤٦٣ ١٩٩ ٢١١٦

ًبالكسوف واخلسوف وكان كليا ومل يصلها عصيانا  ً ّ 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّقضاء املكلف صالة اآليات إذا مل يعلم باآلية حتـى تـم  ٤٦٣ ١٩٩ ٢١١٧ ّ ّ

ًاالنجالء وكان الكسوف أو اخلسوف كليا ّ 
 واجب

ّقضاء املكلف صالة اآليات إذا مل يعلم باآلية حتـى تـم  ٤٦٣ ١٩٩ ٢١١٨ ّ ّ
 ًالنجالء وكان الكسوف أو اخلسوف جزئياا

 ال جيب

ّقضاء املكلف صالة اآليـات يف غـري الكـسوفني سـواء  ٤٦٣ ٢٠٠ ٢١١٩
 أعلم بحدوث املوجب حينه أم مل يعلم به 

هو األحوط 
 األوىل

 

ّالكسوف واخلسوف الكيل هو الذي حيرتق فيه القرص كله) ١( ّ. 
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 تصح ال صالة اآليات من النفساء واحلائض ٤٦٤ ٢٠٠ ٢١٢٠

هو األحوط  ُنفساء بعد طهرمها قضاء صالة اآليات عىل احلائض وال ٤٦٤ ٢٠٠ ٢١٢١
 األوىل

ّتقديم أي مـن صـالة اآليـات أو الفريـضة اليوميـة إذا  ٤٦٥ ٢٠٠ ٢١٢٢
ّاشتغلت ذمة املكلف هبام ووسعهام الوقت ّ 

 جائز

ّإذا اشتغلت ذمـة املكلـف بـصالة اآليـات وبالفريـضة  ٤٦٥ ٢٠٠ ٢١٢٣ ّ
اليومية ووسع الوقـت أحـدمها دون األخـرى فتقـديم 

ّملضيق ثم إتيانه باملوسعّاملكلف ا ّ ّ 

 ّاملتعنيهو 

ّتقديم املكلف الفريضة اليومية عـىل صـالة اآليـات إذا  ٤٦٥ ٢٠٠ ٢١٢٤
 ّاشتغلت ذمته هبام وضاق وقتهام 

 واجب

ّصالة املكلف إذا اشتغلت ذمته بصالة اآليات وصالة  ٤٦٥ ٢٠٠ ٢١٢٥ ّ
الفريضة واعتقد سعة وقت صالة اآليات فرشع يف اليومية، 

 نكشف ضيق وقتها فقطع اليومية وأتى باآلياتفا

 صحيحة

ّصالة املكلف إذا اشتغلت ذمته بصالة اآليات وصالة  ٤٦٥ ٢٠٠ ٢١٢٦ ّ

الفريضة واعتقد سعة وقت اليومية فرشع يف صالة اآليات 
ّثم انكشف ضيق وقت اليومية فقطع صالة اآليات وأتى 

يقع منه باليومية وعاد إىل صالة اآليات من حمل القطع ومل 
 مناف غري الفصل باليومية

 صحيحة



 

 

 

 أحكام الصوم

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب ّالصوم يف شهر رمضان عىل املكلف   ٢٠١ ٢١٢٧

 ال جيب ّالصوم يف شهر رمضان عىل غري البالغ من أول الفجر  ٢٠١ ٢١٢٨

ًإمتام غري البالغ الصوم يف شهر رمضان إذا كان ناويا لـه   ٢٠١ ٢١٢٩

 ًا فبلغ أثناء النهارندب

هو األحوط 

 األوىل

 ال جيب ّالصوم يف شهر رمضان عىل من جن  ٢٠١ ٢١٣٠

ُالصوم يف شهر رمضان عىل من أغمي عليه بحيث فاتت   ٢٠١ ٢١٣١

 ّمنه النية املعتربة يف الصوم وأفاق أثناء النهار

 ال جيب

ُإمتام الصوم يف شهر رمضان عىل من نواه ثم أغمي  ٢٠١ ٢١٣٢  عليه ّ

 وأفاق أثناء النهار 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

الصوم يف شهر رمضان عىل احلائض والنفساء ولو كـان   ٢٠١ ٢١٣٣

 احليض والنفاس يف جزء من النهار

ال جيب وال 

 يصح 

ّرض معـه ــالصوم يف شهر رمضان عىل املريض الـذي ي  ٢٠١ ٢١٣٤
ّالصوم إلجيابه شدته أو طول برئه أو شدة أمله، ّ كل ذلك ّ

ّباملقدار املعتد به الذي مل جتر العادة بتحمل مثله من دون 
فرق بني اليقني بـذلك والظـن بـه واالحـتامل املوجـب 

 لصدق اخلوف املستند إىل املناشئ العقالئية 

 ال جيب
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رضر عـىل ــَالصوم يف شهر رمضان عىل من أمن مـن ال  ٢٠١ ٢١٣٥

لـه مـع رضر عىل عرضـه أو ماـنفسه ولكنه خاف من ال

 ّاحلرج يف حتمله 

 ال جيب

رضر عـىل ــَالصوم يف شهر رمضان عىل من أمن مـن ال  ٢٠١ ٢١٣٦

ٍنفسه ولكن زامحه واجب مساو أو أهم كام لو خاف عىل  ٍ

 عرض غريه أو ماله مع وجوب حفظه عليه

 ال جيب

رص فيـه ـالصوم يف شهر رمضان عىل من كان يف سفر تق  ٢٠١ ٢١٣٧

 الصالة

 ال جيب
 يصحبل ال 

 واجب الصوم شهر رمضان عىل من كان يف سفر تتم فيه الصالة   ٢٠٢ ٢١٣٨

الصوم يف شهر رمضان عىل من كـان يف األمـاكن التـي  ٤٦٦ ٢٠٢ ٢١٣٩

 ّيتخري املسافر فيها بني التقصري واإلمتام

 صحال ي

ّ حد الرتخص الذي يعترب يف قإذا جتاوز املسافراإلفطار  ٤٦٧ ٢٠٢ ٢١٤٠ رص ـّ

 الصالة

 جائز

 واجب  إمتام الصوم يف شهر رمضان عىل من سافر بعد الزوال  ٤٦٨ ٢٠٢ ٢١٤١
ًعىل األحوط وجوبا، 

 وجيتزى به
الصوم يف شهر رمضان عىل من سافر قبل الزوال وإن مل  ٤٦٨ ٢٠٢ ٢١٤٢

 ًيكن ناويا للسفر من الليل

 يصح  ال
 ًعىل األحوط لزوما

ّد الرتخص ملـن سـافر قبـل اإلفطار بعد التجاوز عن ح ٤٦٨ ٢٠٢ ٢١٤٣ ّ

 ًالزوال وإن مل يكن ناويا للسفر من الليل

 جائز
 وعليه قضاؤه
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الصوم يف شهر رمضان ملن رجع إىل وطنه أو حمل يريـد  ٤٦٩ ٢٠٢ ٢١٤٤

فيه اإلقامة عرشة أيام إذا رجع إليه قبل الزوال أو بعـده 

 وقد أفطر يف سفره 

 وال ال جيب

 يصح

ّلف الصوم ويصوم بقية النهار إذا رجع إىل أن ينوي املك ٤٦٩ ٢٠٢ ٢١٤٥ ّ

وطنه أو حمل يريد فيه اإلقامة عرشة أيام قبل الـزوال ومل 

 يفطر يف سفره 

 واجب 
ًعىل األحوط وجوبا، ويصح 

 منه الصوم

الصوم يف شهر رمضان عىل من رجع إىل وطنـه أو حمـل  ٤٦٩ ٢٠٢ ٢١٤٦

 يف سفرهيريد فيه اإلقامة عرشة أيام بعد الزوال ومل يفطر 

 ال جيب

الصوم يف شهر رمضان عىل من رجع إىل وطنـه أو حمـل  ٤٦٩ ٢٠٢ ٢١٤٧

 يريد فيه اإلقامة عرشة أيام بعد الزوال ومل يفطر يف سفره

 يصح  ال
 ًعىل األحوط لزوما

علـم بـه إذا ً يف شهر رمضان جهال باحلكم  املسافرصوم ٤٧٠ ٢٠٢ ٢١٤٨

 بعد انقضاء النهار 

 صحيح

ًقضاء الصوم عىل املسافر إذا صام يف سفره جهال باحلكم  ٤٧٠ ٢٠٢ ٢١٤٩

 وعلم به بعد انقضاء النهار 

 ال جيب

 جائز السفر يف شهر رمضان ولو من غري رضورة  ٤٧١ ٢٠٢ ٢١٥٠

اإلفطار يف شهر رمضان عىل من سافر فيه ولو مـن غـري  ٤٧١ ٢٠٢ ٢١٥١

 رضورة

 واجب

ري شـهر رمـضان مـن غـالسفر ملن وجب عليه الـصوم  ٤٧١ ٢٠٢ ٢١٥٢

ً إذا كان واجبا بإجيار ونحوه وكذا الثالث ّالواجب املعني

 من أيام االعتكاف

 جيوز ال
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 جائز السفر ملن وجب عليه الصوم بالنذر  ٤٧١ ٢٠٢ ٢١٥٣

 جيوز  ال السفر ملن وجب عليه الصوم باليمني والعهد  ٤٧١ ٢٠٣ ٢١٥٤
 ًعىل األحوط لزوما

ً من املسافر سفرا تقرص الصالة فيه مـع الصوم الواجب ٤٧٢ ٢٠٣ ٢١٥٥

 العلم باحلكم

ّإال يف ال يصح 

  ثالثة مواضع

 الثالثة أيام وهي جزء من العرشة التي )١(صوم املسافر ٤٧٢ ٢٠٣ ٢١٥٦

 تكون بدل هدي التمتع ملن عجز عنه

 يصح

ًصوم املسافر الثامنية عرش يوما يف سفر تقرص الصالة فيه  ٤٧٢ ٢٠٣ ٢١٥٧

دل البدنة كفارة ملن أفاض مـن عرفـات قبـل التي هي ب

 ًالغروب عمدا

 يصح

ّ النافلة يف وقت معني املنـذور إيقاعـه يف )٢(صوم املسافر ٤٧٢ ٢٠٣ ٢١٥٨
 السفر أو يف األعم من السفر واحلرض دون النذر املطلق 

 يصح

ّ إال يف ال يصح الصوم املندوب يف السفر ٤٧٢ ٢٠٣ ٢١٥٩

 موضع واحد

 يصح  ثالثة أيام للحاجة يف املدينة املنورةًوم املسافر ندباص ٤٧٢ ٢٠٣ ٢١٦٠

كون الصوم ثالثة أيام للحاجة يف املدينة املنـورة يف أيـام  ٤٧٢ ٢٠٣ ٢١٦١

 األربعاء واخلميس واجلمعة 

هو األحوط 

 ًلزوما

ّصوم النافلـة ممـن تكـون ذمتـه مـشغولة بقـضاء شـهر  ٤٧٣ ٢٠٣ ٢١٦٢
 رمضان 

 يصح ال

 

 .يف سفر تقرص الصالة فيه )١(
 .يف سفر تقرص الصالة فيه )٢(
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ّصوم النافلة ممن تكـون ذمتـه مـشغولة بـصوم واجـب  ٤٧٣ ٢٠٣ ٢١٦٣
 ًإلجارة أو قضاء نذر مثال أو كفارة أو نحوها

 يصح

ًصوم املكلـف الفريـضة بالنيابـة عـن غـريه ـ تربعـا أو  ٤٧٣ ٢٠٣ ٢١٦٤ ّ ّ

 ّبإجارة ـ وإن كان عىل املكلف قضاء شهر رمضان 

 يصح

 جائز لصومّاإلفطار للشيخ والشيخة إذا شق عليهام ا ٤٧٤ ٢٠٣ ٢١٦٥

ألجـل مـشقة ّتكفري الشيخ والشيخة عن كل يوم أفطـراه  ٤٧٤ ٢٠٣ ٢١٦٦

  من الطعام)١(ُبمدالصيام 

 واجب 

ّقضاء صوم شهر رمضان للشيخ والشيخة إذا شق عليهام  ٤٧٤ ٢٠٣ ٢١٦٧

 الصوم 

 ال جيب

ّصوم شهر رمضان عىل الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهام  ٤٧٤ ٢٠٣ ٢١٦٨

 الصوم 

 ال جيب

ّ الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهام الـصوم يف ىلالكفارة ع ٤٧٤ ٢٠٣ ٢١٦٩

 شهر رمضان

 جتبال 

 جائز ّ إذا شق عليه الصوم يف شهر رمضان)٢(إفطار ذي العطاش ٤٧٤ ٢٠٣ ٢١٧٠

ألجـل مـشقة ّتكفري ذي العطاش عن كـل يـوم أفطـره  ٤٧٤ ٢٠٣ ٢١٧١

 ُبمد من الطعامالصيام 

 واجب

ّصوم شهر رمضان لذي العطاش إذا تعـذر عليـه قضاء  ٤٧٤ ٢٠٣ ٢١٧٢

 الصوم

 ال جيب

 

ّاملد) ١(  .ًهو ثالثة أرباع كيلو غرام تقريبا: ُ
 .من به داء العطش: عطاشذو ال) ٢(
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ّالكفارة عىل ذي العطاش إذا تعذر عليه الصوم يف شـهر  ٤٧٤ ٢٠٣ ٢١٧٣

 رمضان

 الجتب

إفطار احلامل املقرب إذا خافت الرضر عىل نفسها أو عىل  ٤٧٥ ٢٠٤ ٢١٧٤

 جنينها من الصوم يف شهر رمضان

 جائز

ًاملقرب إذا كان الصوم مستلزما لـإلرضار إفطار احلامل  ٤٧٥ ٢٠٤ ٢١٧٥

 ّاملحرم بنفسها أو بجنينها 

 واجب

ُتكفري احلامل املقرب عن كل يوم أفطرته بمد من الطعام  ٤٧٥ ٢٠٤ ٢١٧٦ ّ

إذا أفطرت خلوفها الرضر عىل نفسها أو عـىل جنينهـا أو 

ّكان الصوم مستلزما لإلرضار املحرم بنفسها أو بجنينها ً 

 واجب

قضاء صوم شهر رمضان للحامـل املقـرب إذا أفطـرت  ٤٧٥ ٢٠٤ ٢١٧٧

خلوفها الرضر عىل نفسها أو عىل جنينها أو كان الـصوم 

ّمستلزما لإلرضار املحرم بنفسها أو بجنينها ً 

 واجب

رضر عـىل ــ إذا خافـت ال)١(إفطار املرضع القليلة اللـبن ٤٧٦ ٢٠٤ ٢١٧٨

 نفسها أو عىل الطفل الرضيع من الصوم يف شهر رمضان

 جائز

ًإفطار املرضع القليلـة اللـبن إذا كـان الـصوم مـستلزما  ٤٧٦ ٢٠٤ ٢١٧٩

 ّلإلرضار املحرم هبا أو بالطفل الرضيع

 واجب

ُتكفري املرضع القليلة اللبن عن كل يـوم أفطرتـه بمـد مـن  ٤٧٦ ٢٠٤ ٢١٨٠ ّ

الطعام إذا أفطرت خلوفها الرضر عىل نفسها أو عىل الطفل 

ّما لإلرضار املحرم بنفسها أو الرضيع أو كان الصوم مستلز ً

 بالطفل الرضيع

 واجب

 

 .ّ واملتربعةال فرق يف املرضع يف هذا املقام بني األم واملستأجرة) ١(
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قضاء صوم شهر رمضان للمرضع القليلة اللبن إذا أفطرت  ٤٧٦ ٢٠٤ ٢١٨١

خلوفها الرضر عىل نفسها أو عىل الطفـل الرضـيع أو كـان 

ّالصوم مستلزما لإلرضار املحرم بنفسها أو بالطفل الرضيع ً 

 واجب

فطــار للمرضــع القليلــة اللــبن االقتــصار يف جــواز اإل ٤٧٦ ٢٠٤ ٢١٨٢

 للسبب املذكور أعاله عىل ما إذا انحرص اإلرضاع هبا

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

إفطار املرضع القليلة اللبن للسبب املـذكور أعـاله إذا مل  ٤٧٦ ٢٠٤ ٢١٨٣

ينحرص اإلرضاع هبا وكان هناك طريـق آخـر إلرضـاع 

 الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع

 ال جيوز
 ًألحوط لزوماعىل ا

 أوىل ُكون املد يف الكفارة يف هذا املقام من احلنطة أو دقيقها  ٤٧٧ ٢٠٤ ٢١٨٤

ّاملد يف الكفارة يف هذا املقام من مطلق الطعام حتى اخلبز ٤٧٧ ٢٠٤ ٢١٨٥  جيزي ُ



 

 

 

 طرق ثبوت اهلالل

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 يثبت ّبعد رؤية املكلف له بنفسه» اهلالل«  ٢٠٥ ٢١٨٦

ّبعد يقني املكلف أو اطمئنانه بثبوتـه لـشياع أو » اهلالل«  ٢٠٥ ٢١٨٧

 ًنحوه برؤيته يف بلده أو فيام يلحقه حكام

 يثبت

 يثبت ًبعد مىض ثالثني يوما من شهر شعبان» اهلالل«  ٢٠٥ ٢١٨٨

بعد شهادة رجلني عادلني بالرؤية املعتـرب فيهـا » اهلالل«  ٢٠٥ ٢١٨٩

 بعض الرشوط

 يثبت

ّإذا ادعى أحد الرجلني العدلني رؤيته يف طرف » اهلالل«  ٢٠٥ ٢١٩٠
 ّوادعى اآلخر رؤيته يف طرف آخر

 )١(ال يثبت

مع العلم أو االطمئنان باشتباه الرجلني العـادلني » اهلالل«  ٢٠٥ ٢١٩١

 إذا شهدا برؤيته

 ال يثبت

 ـ لـشهادة )٢(ًمـع وجـود معـارض ـ ولـو حكـام» اهلالل«  ٢٠٥ ٢١٩٢

 ادلني إذا شهدا برؤيتهالرجلني الع

 ال يثبت

 

 . بهدلزوم وحدة املشهولوذلك ) ١(
استهل مجـع ومل يـدع الرؤيـة أو ّ كام لو استهل مجاعة كبرية من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدالن فقط )٢(

ّالن يامثالهنام يف معرفة مكان اهلالل وحدة النظر مع فرض صـفاء ّإال عدالن ومل يره اآلخرون وفيهم عد ِ

 .ًوجود ما حيتمل أن يكون مانعا عن رؤيتهام اجلو وعدم
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 ال يثبت بشهادة النساء» اهلالل«  ٢٠٥ ٢١٩٣

بشهادة النساء إذا حصل اليقـني أو االطمئنـان » اهلالل«  ٢٠٥ ٢١٩٤

 به من شهادهتن

 يثبت

 اليثبت بحكم احلاكم » اهلالل« ٤٧٨ ٢٠٥ ٢١٩٥

ّبتطوقه ليدل عىل أنه لليلة السابقة» اهلالل« ٤٧٨ ٢٠٥ ٢١٩٦  يثبتال ّ

 اليثبت بقول املنجم ونحوه» اهلالل« ٤٧٨ ٢٠٥ ٢١٩٧

ّقضاء املكلف إذا أفطر ثم انكشف ثبوت اهلـالل بأحـد  ٤٧٩ ٢٠٥ ٢١٩٨ ّ

 الطرق املزبورة

 واجب

ّإمساك املكلف إذا أفطر ثم انكشف ثبوت اهلالل وبقـي  ٤٧٩ ٢٠٥ ٢١٩٩ ّ

 من النهار يشء 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّا مل يكن املكلف قد أفطر ثـم انكـشف ثبـوت اهلـالل إذ ٤٧٩ ٢٠٦ ٢٢٠٠ ّ

 وكان ثبوته له قبل الزوال فنوى الصوم

 ّصح صومه

ّإذا مل يكن املكلف قد أفطر ثم انكشف ثبوت اهلالل وكـان  ٤٧٩ ٢٠٦ ٢٢٠١ ّ

ّثبوته بعد الزوال فقيام املكلف باجلمع بني اإلمساك بقصد 

 القربة املطلقة والقضاء 

 واجب 
 ًوجوباعىل األحوط 

ُثبوت اهلالل يف بلد آخر وإن مل ير يف بلد الصائم إذا توافـق  ٤٨٠ ٢٠٦ ٢٢٠٢
ّأفقهام بمعنى كون الرؤية يف البلد األول مالزمة للرؤيـة يف 

 البلد الثاين لوال املانع من سحاب أو جبل أو نحومها

 يكفي

ّإفطار املكلف إذا مل يثبت هالل شهر شوال بأحد الطرق  ٤٨١ ٢٠٦ ٢٢٠٣

 ّاملتقدمة

 ال جيوز



  الجداول الفقهية...........................................................................................................................٢٥٢
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ّإفطار املكلف إذا صام يوم الشك يف أنه من شهر رمضان  ٤٨٢ ٢٠٦ ٢٢٠٤ ّ

 ّأو شوال ثم ثبت اهلالل أثناء النهار

 واجب

ّصوم يوم الشك يف أنه من شعبان أو من شـهر رمـضان  ٤٨٣ ٢٠٦ ٢٢٠٥

ّبنية أنه من شهر رمضان  ّ 

 جيوز ال

ّصوم من شك أن اليوم من  ٤٨٣ ٢٠٦ ٢٢٠٦ شعبان أو من شهر رمـضان ّ

ّبنية االستحباب أو القضاء وانكشف أثناء النهار أنه من  ّ

ّشهر رمضان فعدل بنيته وأتم صومه ّ 

 صحيح

ّصوم من شك أن اليوم من شعبان أو من شهر رمـضان  ٤٨٣ ٢٠٦ ٢٢٠٧ ّ

يض ــّبنية االستحباب أو القضاء وانكشف احلال بعد م

 ّالوقت أنه من شهر رمضان 

 صحيح

ّقضاء صوم من شك أن اليوم من شـعبان أو مـن شـهر  ٤٨٣ ٢٠٦ ٢٢٠٨ ّ

ّرمضان فصام بنيـة االسـتحباب أو القـضاء وانكـشف 

 ّاحلال بعد ميض الوقت أنه من شهر رمضان

 ال جيب

ّحتري املحبوس أو األسري حسب اإلمكان إذا مل يـتمّكن  ٤٨٤ ٢٠٦ ٢٢٠٩
 ّمن تشخيص شهر رمضان وعمله بام يغلب عليه ظنه

 واجب

ًاختيار املحبوس أو األسري شهرا ليـصومه إذا مل يـتمّكن  ٤٨٤ ٢٠٦ ٢٢١٠

 من تشخيص شهر رمضان مع تساوي االحتامالت

 واجب

حفظ املحبوس أو األسري املذكور أعاله الشهر الذي صامه  ٤٨٤ ٢٠٦ ٢٢١١

 ّليتسنى له من بعد العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه

 واجب



  ٢٥٣...................................................................................................................طرق ثبوت الهالل  
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ًوس أو األسري املذكور أعاله إذا اختار شهرا صوم املحب ٤٨٤ ٢٠٦ ٢٢١٢

ّليصومه وحفظه ثم انكشف له بعد ذلك مطابقته لـشهر 
 رمضان

 صحيح

ًصوم املحبوس أو األسري املذكور أعاله إذا اختار شهرا  ٤٨٤ ٢٠٦ ٢٢١٣

ّليصومه وحفظه ثم انكشف له بعد ذلك أن صومه وقع  ّ
 بعد شهر رمضان

 صحيح

ًوس أو األسري املذكور أعاله إذا اختار شهرا صوم املحب ٤٨٤ ٢٠٦ ٢٢١٤

ّليصومه وحفظه ثم انكشف له أن صومه كان قبل شـهر  ّ
 رمضان وكان االنكشاف له بعد شهر رمضان

 ال يصح 
 وجيب عليه قضاؤه



 

 

 

 ّنية الصوم

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ّقصد املكلف اإلمساك عن املفطرات املعهودة من أول الفجر   ٢٠٧ ٢٢١٥ ّ

ًالغروب متقربا به إىل اهللا تعاىل لصوم شهر رمضانإىل  ّ 

 واجب

ّاكتفاء املكلف بقصد صوم متام شهر رمضان من أوله  ٢٠٧ ٢٢١٦  جائز ّ

ّحدوث قصد اإلمساك يف كل ليلة من شهر رمـضان أو   ٢٠٧ ٢٢١٧

 عند طلوع الفجر

 ال جيب

ّوجود قصد اإلمساك عند املكلف يف كل ليلة من شـهر   ٢٠٧ ٢٢١٨ ّ

 ًمضان أو عند طلوع الفجر ولو ارتكازار

 واجب

 واجب  يف صيام شهر رمضان )١(ّاعتبار النية ٤٨٥ ٢٠٧ ٢٢١٩

ّاعتبار النية يف كل صوم واجب كصوم الكفـارة والنـذر  ٤٨٥ ٢٠٧ ٢٢٢٠ ّ
 والقضاء والصوم نيابة عن الغري

 واجب

يـه ّتعيني نوعية الصوم الواجب عىل املكلف إذا كـان عل ٤٨٥ ٢٠٧ ٢٢٢١

 أقسام من الصوم الواجب

 واجب

ّتعيني املكلف صوم شهر رمضان من بني أقسام الـصوم  ٤٨٥ ٢٠٧ ٢٢٢٢

 الواجب 

 )٢(ال جيب

 

ًيكفي يف نية الصوم أن ينوي اإلمساك عن املفطرات عىل نحو اإلمجال وال حاجة إىل تعيينها تفصيال) ١( ّ. 
ّن الصوم يف شهر رمضان متعني بنفأ: دليل ذلك) ٢(  .سهّ
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ّإذا مل تتحقق من املكلف نيـة الـصوم يف يـوم مـن شـهر  ٤٨٧ ٢٠٧ ٢٢٢٣ ّ ّ

ّرمضان لنسيان منه مثال ومل يـأت بمفطـر وتـذكر بعـد  ً

لقربــة املطلقــة ّالــزوال، فإمــساكه بقيــة النهــار بقــصد ا

 والقضاء بعد ذلك

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّإذا مل تتحقق من املكلف نيـة الـصوم يف يـوم مـن شـهر  ٤٨٧ ٢٠٧ ٢٢٢٤ ّ ّ

ّرمضان لنسيان منه مثال ومل يـأت بمفطـر وتـذكر قبـل  ً

 الزوال ونوى الصوم

 ّصح صومه

ّإذا مل تتحقق من املكلف نية الصوم يف الـصوم الوا ٤٨٧ ٢٠٧ ٢٢٢٥ ّ جـب ّ

ّاملعني لنسيان منه مثال ومل يأت بمفطر وتذكر قبل الزوال  ً ّ
 ونوى الصوم

 ّصح صومه

ّتأخري نية الصوم الواجب غري املعني إىل ما قبل الزوال  ٤٨٧ ٢٠٧ ٢٢٢٦  جائز ّ

ّتأخري نية الصوم الواجب غري املعني إىل ما بعد الزوال ٤٨٧ ٢٠٧ ٢٢٢٧  جيوز  ال ّ
 ًعىل األحوط وجوبا

 جائز )١(ّتأخري نية صوم النافلة إىل الغروب ٤٨٧ ٢٠٧ ٢٢٢٨

ّصوم املكلف إذا عقد نية الـصوم ثـم نـوى اإلفطـار يف  ٤٨٨ ٢٠٨ ٢٢٢٩ ّ ّ

ّجيوز تأخري النية إليه عمدا ثم جدد النية  وقت ال ّّ ّ ً 

 يصح  ال
 ًعىل األحوط لزوما

ّصوم املكلف إذا نوى ليال صوم الغد ثم نام ومل يست ٤٨٩ ٢٠٨ ٢٢٣٠ ً يقظ ّ

 طول النهار

 صحيح

 

ّبمعنى أن املكلف إذا مل يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولـو كـان ) ١( ّ ّ
ًالباقي شيئا قليال وحيسب له صوم هذا اليوم ً. 



 

 

 

 املفطرات

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ّصوم املكلف إذا تعمد األكل والرشب   ٢٠٩ ٢٢٣١  )١(يبطل ّ

ّصوم املكلف إذا بلع األجـزاء الباقيـة مـن الطعـام بـني   ٢٠٩ ٢٢٣٢

 ًاألسنان اختيارا

 يبطل

ٍصوم املكلف إذا أكل أو رشب بغري عمد كـام إذا ن ٤٩٠ ٢٠٩ ٢٢٣٣ يس ــّ

 صومه فأكل أو رشب

 يبطل ال

َصوم املكلف إذا وجر يف حلقه بغري اختياره ٤٩٠ ٢٠٩ ٢٢٣٤ ِ ُ  يبطل ال ّ

ُصوم املكلف إذا زرق الدواء أو غريه باإلبرة يف عـضلته  ٤٩١ ٢٠٩ ٢٢٣٥ ّ

 أو وريده

 يبطل ال

ُصوم املكلف إذا زرق الدواء بـالتقطري يف أذنـه أو عينـه  ٤٩١ ٢٠٩ ٢٢٣٦ ُ ّ

 من اللون أو الطعم يف احللقولو ظهر أثره 

 يبطل ال

ّصوم املكلف إذا استعمل البخاخ الذي يسهل عملية التنفس  ٤٩١ ٢٠٩ ٢٢٣٧ ّ ّ

ّوكانت املادة التي يبثها تدخل املجرى التنفيس ال املري  ءّ

 يبطل ال

ًصوم املكلف إذا بلع ريقه اختيارا ما مل خيرج من فضاء فمه ٤٩٢ ٢٠٩ ٢٢٣٨  يبطل ال ّ
 

وال فرق يف املأكول واملرشوب بني املتعـارف وغـريه، وال بـني القليـل والكثـري، كـام ال فـرق يف األكـل ) ١(
 .و يكونا من الطريق العادي أو من غريه، فلو رشب املاء من أنفه بطل صومهوالرشب بني أ
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ّصوم املكلف إذا مجع ريقه يف فضاء فمه ثم بلعه ٤٩٢ ٢٠٩ ٢٢٣٩  يبطل ال ّ

ّصوم املكلف إذا بلع ما خرج مـن صـدره أو نـزل مـن  ٤٩٣ ٢٠٩ ٢٢٤٠

 رأسه من األخالط 

 يبطل ال

ّبلع املكلف ما خيرج من صدره أو ينزل مـن رأسـه مـن  ٤٩٣ ٢٠٩ ٢٢٤١

 األخالط إذا وصل إىل فضاء الفم

األحوط 

 ًاستحبابا تركه

 جائز االستياك للصائم  ٤٩٤ ٢١٠ ٢٢٤٢

ّصوم املكلف إذا استاك ثم أخرج املسواك من فمه ورده إليه  ٤٩٤ ٢١٠ ٢٢٤٣ ّ ّ

ّلكن بصق ما يف فمه مـن الريـق بعـد الـرد أو اسـتهلكت  َ ََ

 الرطوبة التي عليه يف الريق

 صحيح

م بدخول ترك ختليل األسنان بعد األكل ملن يريد الصوم ما مل يعل ٤٩٥ ٢١٠ ٢٢٤٤

 يشء من األجزاء الباقية بني األسنان إىل اجلوف يف النهار

 جائز

ختليل األسنان بعد األكل ملن يريد الصوم إن علم بـدخول  ٤٩٥ ٢١٠ ٢٢٤٥

 يشء من األجزاء الباقية بني األسنان إىل اجلوف يف النهار

 واجب

 جائز مضغ الصائم الطعام للصبي أو احليوان ٤٩٦ ٢١٠ ٢٢٤٦

ّتذوق الصائم املرق ونحو ذلك مما ال يتعدى إىل احللق ٤٩٦ ٢١٠ ٢٢٤٧ ّ  جائز ّ

ّصوم املكلف إذا ذاق املرق وتعدى يشء منـه إىل حلقـه  ٤٩٦ ٢١٠ ٢٢٤٨ ّ

ًمن غري قصد وال علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا ً ّ ّ 

 ال يبطل

املضمضة للصائم بقصد الوضوء أو لغـريه مـا مل يبتلـع  ٤٩٧ ٢١٠ ٢٢٤٩

 ًاملاء متعمداًشيئا من 

 ةجائز

 ينبغي ًبزق الصائم الريق بعد املضمضة ثالثا  ٤٩٧ ٢١٠ ٢٢٥٠
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ّقضاء املكلف الصوم إذا أدخل املاء يف فمه للتمـضمض  ٤٩٨ ٢١٠ ٢٢٥١

أو غريه فسبق إىل جوفه بغري اختياره وكان عن عطـش، 

 كأن قصد به التربيد

 واجب

ائع يف فمـه أو أنفـه ّقضاء املكلف الـصوم إذا أدخـل املـ ٤٩٨ ٢١٠ ٢٢٥٢

 ّفتعدى إىل جوفه بغري اختيار 

 ال جيب

ّقضاء املكلف الصوم إذا أدخل املائع يف فمه أو أنفه فتعدى  ٤٩٨ ٢١٠ ٢٢٥٣ ّ

إىل جوفه بغري اختيار وكان ذلك يف الوضوء لصالة النافلـة 
 ًبل مطلقا إذا مل يكن الوضوء لصالة الفريضة

هو األحوط 

 األوىل

أو عـىل ّن تعمد الكذب عىل اهللا أو عـىل رسـوله صوم م  ٢١٠ ٢٢٥٤
 حني الصوم^ أحد األئمة املعصومني

 يبطل 
 ًعىل األحوط لزوما

حـني ÷ ّتعمد الكذب عىل الصديقة الطاهرةصوم من   ٢١١ ٢٢٥٥
 الصوم 

 يبطل 
 عىل األحوط األوىل

^ ّصوم من تعمد الكذب عىل سائر األنبياء وأوصيائهم  ٢١١ ٢٢٥٦
 حني الصوم 

 بطل ي
 عىل األحوط األوىل

ّصوم املكلف إذا اعتقد صـدق خـربه عـن اهللا أو أحـد  ٤٩٩ ٢١١ ٢٢٥٧

 ّثم انكشف له كذبه^ املعصومني 
 ال يبطل

 ^ّصوم املكلف إذا أخرب عن اهللا أو عن أحد املعصومني ٤٩٩ ٢١١ ٢٢٥٨
ّعىل سبيل اجلزم غري معتمد عىل حجة رشعية مع احتامل 

 يف الواقعًكذب اخلرب وكان كذبا 

 يبطل
 ًعىل األحوط لزوما

صوم من يلحن يف قراءة القرآن املجيد وكانت قراءته من  ٥٠٠ ٢١١ ٢٢٥٩

 دون قصد احلكاية عن القرآن املنزل 

 يبطل ال
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ّصوم املكلف إذا تعمد االرمتاس يف املاء  ٢١١ ٢٢٦٠  )١(يبطل ال ّ

مكروه كراهة  ّتعمد االرمتاس يف املاء للصائم  ٢١١ ٢٢٦١

 شديدة

ّصوم املكلف إذا وقف حتت املطر ونحوه وإن أحاط املاء   ٢١١ ٢٢٦٢

 بتامم بدنه

 يبطل ال

عـدم اغتــسال الــصائم بــرمس رأســه يف املــاء يف شــهر  ٥٠١ ٢١١ ٢٢٦٣

 رمضان ويف غريه 

هو األحوط 

 ًاستحبابا 

ّصوم املكلف إذا تعمد اجلامع املوجب للجنابة حني الصوم   ٢١١ ٢٢٦٤  يبطل ّ

 يبطل ال ّصوم املكلف إذا مل يكن مجاعه املوجب للجنابة عن عمد  ٢١١ ٢٢٦٥

ّصوم املكلف إذا استمنى بمالعبة أو تقبيـل أو مالمـسة   ٢١١ ٢٢٦٦

 أو غري ذلك حني الصوم 

 يبطل

ّصوم املكلف إذا العب أو قبل أو المس حـني الـصوم   ٢١١ ٢٢٦٧ ّ

 جه ومل يطمئن من نفسه بعدم خروج املني فاتفق خرو

 يبطل

ّاسترباء املكلف بالبول إذا احتلم يف شـهر رمـضان وإن  ٥٠٢ ٢١١ ٢٢٦٨

ّتيقن بخروج ما بقي من املني يف املجرى من غـري فـرق 

 بني كونه قبل الغسل أو بعده

 جائز

ّاسترباء املكلف بالبول إذا احتلم يف شـهر رمـضان وإن  ٥٠٢ ٢١٢ ٢٢٦٩

 بعد الغسلّتيقن بخروج ما بقي من املني يف املجرى 

األحوط 

 ًاستحبابا تركه 
 

 .وال فرق يف ذلك بني رمس متام البدن أو رمس الرأس فقط ) ١(
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ّصوم املكلف إذا تعمد البقـاء عـىل اجلنابـة حتـى طلـع   ٢١٢ ٢٢٧٠ ّ ّ

 الفجر يف صوم شهر رمضان

 )١(باطل

ّصوم املكلف إذا تعمد البقـاء عـىل اجلنابـة حتـى طلـع   ٢١٢ ٢٢٧١ ّ ّ

 الفجر يف قضاء صوم شهر رمضان

 باطل

ّصوم املكلف إذا تعمد البق  ٢١٢ ٢٢٧٢ ّاء عىل اجلنابة حتى طلع الفجر يف ّ

 غري صوم شهر رمضان وقضائه من أقسام الصوم

 ال يبطل

ّتعمد البقاء عىل اجلنابة حتى طلوع الفجر يف غري صـوم   ٢١٢ ٢٢٧٣ ّ
 شهر رمضان وقضائه من سائر أقسام الصوم الواجب 

األحوط 

 ًاستحبابا تركه

م الذي يبقى فيه ّقضاء املكلف صوم شهر رمضان يف اليو  ٢١٢ ٢٢٧٤

ّعىل اجلنابة حتى يطلع الفجر من غري تعمد ّ 

األحوط األوىل 

 عدم القضاء 

صوم من تبقى عىل حدث احلـيض أو النفـاس يف شـهر  ٥٠٣ ٢١٢ ٢٢٧٥

ّرمضان عمدا حتى يطلع الفجر مع متكنها من الغسل أو  ّ ً

 ّالتيمم 

 باطل

عـىل صوم القضاء عن صوم شـهر رمـضان ملـن تبقـى  ٥٠٣ ٢١٢ ٢٢٧٦

ّحدث احليض أو النفاس حتى مطلع الفجر مـع متكنهـا  ّ

 ّمن الغسل أو التيمم 

 باطل 
 ًعىل األحوط لزوما

ّصوم من تبقى عىل حدث احليض أو النفاس حتى يطلع  ٥٠٣ ٢١٢ ٢٢٧٧

 الفجر يف غري صوم شهر رمضان وقضائه 

 صحيح

 

ّبالنظر إىل احتامل أن يكون وجوب القضاء يف تعمد البقاء عىل اجلنابة إىل طلوع الفجر يف شـهر رمـضان ) ١(
ًعقابا مفروضا عىل الصائم المن ج ّهة بطالن صيامه فالالزم أن يراعي االحتياط يف النية بأن يمسك عن ً

ّاملفطرات يف ذلك اليوم بقصد القربة املطلقة من دون تعيني كونه صوما رشعيا أو ملجرد التأدب ّ ً ً. 
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ًصوم من أجنب يف شهر رمضان ليال ثم نام قاصدا  ٥٠٤ ٢١٢ ٢٢٧٨ ّ ترك ً

 الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر 

 باطل

ًصوم من أجنب يف شهر رمضان ليال ثم نـام مـرتددا يف  ٥٠٤ ٢١٢ ٢٢٧٩ ّ ّ ً

 اإلتيان بالغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر

 باطل 
 ًعىل األحوط لزوما

ًصوم من أجنب يف شهر رمضان ليال ثم نام وكان ناويـا  ٥٠٤ ٢١٢ ٢٢٨٠ ّ ً

 وقـت يـسع لـه ـ العتيـاد أو ًللغسل مطمئنا باالنتباه يف

ّغريه ـ فاتفق أنه مل يستيقظ إال بعد الفجر  ّ ّ 

 صحيح

ّقضاء الصوم ملن أجنب يف شـهر رمـضان لـيال ثـم نـام  ٥٠٤ ٢١٢ ٢٢٨١ ً

ًوكان ناويا للغسل مطمئنـا باالنتبـاه يف وقـت يـسع لـه  ً

ّفاستيقظ ثم نام ومل يستيقظ حتى طلع الفجر ّ 

 واجب

ّوم ملن أجنب يف شهر رمضان ليال ثم نام وكـان قضاء الص ٥٠٤ ٢١٢ ٢٢٨٢ ً

ّناويا للغسل مطمئنا باالنتباه يف وقت يسع له فاستيقظ ثم نام  ً ً

ّثم استيقظ ثم نام ومل يستيقظ حتى طلع الفجر  ّ ّ 

 واجب

ّأداء الكفارة ملن أجنب يف شهر رمضان ليال ثم نام وكان  ٥٠٤ ٢١٢ ٢٢٨٣ ً

ًناويا للغسل مطمئنا باالنتباه يف  وقت يسع له فاسـتيقظ ً

ّثم نام ثم استيقظ ثم نام ومل يستيقظ حتى طلع الفجر  ّ ّ ّ 

األحوط األوىل 

 أداء الكفارة

ًاالغتسال قبل النوم ملن أجنـب يف شـهر رمـضان لـيال  ٥٠٥ ٢١٢ ٢٢٨٤

ًوأراد النوم ومل يكن مطمئنا باالستيقاظ يف وقـت يـسع 

 االغتسال قبل طلوع الفجر

 واجب 
 ًوماعىل األحوط لز
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ًقضاء صوم شهر رمضان ملن أجنب ليال ثم نام ناويا للغسل  ٥٠٥ ٢١٣ ٢٢٨٥ ّ ً
ًومل يكن مطمئنا باالستيقاظ يف وقت يسع االغتـسال قبـل 

 طلوع الفجر ومل يستيقظ 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا
 ّحتى يف النومة األوىل

ّأداء الكفارة ملن أجنب يف شهر رمضان ليال ثـم نـام ٥٠٥ ٢١٣ ٢٢٨٦ ً ناويـا ً

ًللغسل ومل يكن مطمئنا باالستيقاظ يف وقت يسع االغتسال 

 ّقبل طلوع الفجر ومل يستيقظ والسيام يف النومة الثالثة

األحوط هو 
 األوىل 

قضاء صوم شهر رمضان ملن علم باجلنابة ونيس غسلها  ٥٠٦ ٢١٣ ٢٢٨٧
 ّحتى طلع الفجر من هنار شهر رمضان 

 واجب

 املفطرات يف هنار شهر رمـضان ملـن علـم اإلمساك عن ٥٠٦ ٢١٣ ٢٢٨٨
 ّباجلنابة ونيس غسلها حتى طلع الفجر 

 واجب
ًواألحوط لزوما أن ينوي به 

 القربة املطلقة
يس غـسلها ــصيام غري شهر رمضان ملن علم اجلنابة ون ٥٠٦ ٢١٣ ٢٢٨٩

 ّحتى طلع الفجر
 صحيح

لها يس غسـم شهر رمضان ملن علم اجلنابة ونوقضاء ص ٥٠٦ ٢١٣ ٢٢٩٠
 ّحتى طلع الفجر 

 صحيح

 صحيح صوم شهر رمضان ملن أجنب ومل يعلم باجلنابة ٥٠٦ ٢١٣ ٢٢٩١

يس ــصوم شهر رمضان ملن أجنـب وعلـم باجلنابـة ون ٥٠٦ ٢١٣ ٢٢٩٢
 ّوجوب صوم الغد حتى طلع الفجر 

 صحيح

ًالتيمم قبل الفجر بدال عن الغـسل ملـن جينـب يف شـهر  ٥٠٧ ٢١٣ ٢٢٩٣ ّ
 ًومل يتمّكن من االغتسال ليالرمضان قبل الفجر 

 واجب

صوم املجنب يف شهر رمضان إذا مل يتمّكن من االغتسال  ٥٠٧ ٢١٣ ٢٢٩٤

ّليال وترك التيمم قبل الفجر  ً 

 باطل
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ّبقاء املجنب يف شهر رمضان مستيقظا بعد التيمم حتـى  ٥٠٧ ٢١٣ ٢٢٩٥ ّ ً

 ًيطلع الفجر إذا مل يتمّكن من االغتسال ليال
 ال جيب

ّبقاء املجنب يف شهر رمضان مستيقظا بعد التيمم حتـى  ٥٠٧ ٢١٣ ٢٢٩٦ ّ ً

 ًيطلع الفجر إذا مل يتمّكن من االغتسال ليال
هو األحوط 

 ًاستحبابا

صوم املرأة يف شهر رمضان حـال االستحاضـة القليلـة  ٥٠٨ ٢١٣ ٢٢٩٧
 واملتوسطة والكثرية

 صحيح

 اليعترب  الكثريةاغتسال املرأة حال االستحاضة املتوسطة و ٥٠٨ ٢١٣ ٢٢٩٨
 ّيف صحة صومهام

مراعاة املرأة يف االستحاضة املتوسطة أو الكثرية يف شهر  ٥٠٨ ٢١٣ ٢٢٩٩

 رمضان اإلتيان باألغسال النهارية التي للصالة 

هو األحوط 

 ًاستحبابا

ّصوم من يتعمد إدخال الغبـار أو الـدخان الغليظـني يف   ٢١٣ ٢٣٠٠
 حلقه حني الصوم 

 يبطل 
 ًط لزوماعىل األحو

ّصوم من يتعمد إدخال الغبار أو الـدخان غـري الغلـيظ   ٢١٣ ٢٣٠١
 منهام يف حلقه حني الصوم

 يبطل ال

ّما يتعرس التحرز عنه عادة كالغبـار املتـصاعد بإثـارة   ٢١٣ ٢٣٠٢ ّ
 اهلواء

 غري مبطل

 يبطل ّصوم من يتعمد القيء ولو للرضورة حني الصوم  ٢١٣ ٢٣٠٣

صائم وإن احتمل خروج يشء من الطعام أو التجشؤ لل  ٢١٣ ٢٣٠٤

 الرشاب معه

 جائز

التجشؤ للصائم مع اليقني بخروج يشء مـن الطعـام أو   ٢١٤ ٢٣٠٥

 الرشاب معه مامل يصدق عليه التقيؤ

ًاألحوط لزوما 

 تركه
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صوم من خرج يشء من الطعام أو الرشاب بالتجشؤ أو  ٥٠٩ ٢١٤ ٢٣٠٦

 ًاًبغريه إىل حلقه قهرا فابتلعه ثاني

 يبطل 
 ًعىل األحوط لزوما

 يبطل ّصوم من يتعمد االحتقان باملاء ولو للرضورة  ٢١٤ ٢٣٠٧

 يبطل ّصوم من يتعمد االحتقان بغري املاء من املائعات ولو للرضورة  ٢١٤ ٢٣٠٨

 ال يبطل ّصوم من يتعمد االحتقان بغري املائع   ٢١٤ ٢٣٠٩

ًا أو جامدا يف مهبلهاًصوم املرأة إذا أدخلت شيئا مائع  ٢١٤ ٢٣١٠  ال يبطل ً

صوم من يرتكب املفطرات عدا األكل والرشب واجلامع   ٢١٤ ٢٣١١

 وهو عامل بمفطريتها

 يبطل

صوم من يرتكب املفطرات عدا األكل والرشب واجلامع   ٢١٤ ٢٣١٢

 ّوهو جاهل مقرص بمفطريتها

 يبطل

ع صوم من يرتكب املفطرات عدا األكل والرشب واجلام  ٢١٤ ٢٣١٣

ًوهو جاهل غري مقرص وكان مرتددا بمفطريتها ّ ّ 

 يبطل

صوم من يرتكب املفطرات عدا األكل والرشب واجلامع   ٢١٤ ٢٣١٤

ّوهو متعمد يف عدم مفطريتها عىل حجة رشعية  ّ 

 صحيح

صوم من يرتكب املفطرات عدا األكل والرشب واجلامع   ٢١٤ ٢٣١٥

 ّوهو جاهل مركب قارص بمفطريتها

 صحيح



 

 

 

  أحكام املفطراتمن

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 عىل مـن أفطـر يف شـهر رمـضان باألكـل أو )١(الكفارة ٥١٠ ٢١٥ ٢٣١٦
 الرشب مع العمد واالختيار من غري كره وال إجبار

 واجبة

الكفــارة عــىل مــن أفطــر يف شــهر رمــضان بــاجلامع أو  ٥١٠ ٢١٥ ٢٣١٧
 االستمناء مع العمد واالختيار من غري كره وال إجبار 

 واجبة

الكفارة عىل من أفطر يف شهر رمضان بالبقاء عىل اجلنابة  ٥١٠ ٢١٥ ٢٣١٨
 مع العمد واالختيار من غري كره وال إجبار

 واجبة

ًأداء الكفارة مضاعفة عىل الزوج الصائم إذا أكره زوجته  ٥١١ ٢١٥ ٢٣١٩

 الصائمة عىل اجلامع يف هنار شهر رمضان
 واجب 

 ًعىل األحوط لزوما

تعزير احلاكم الرشعي بام يراه للـزوج الـصائم إذا أكـره  ٥١١ ٢١٥ ٢٣٢٠
 زوجته الصائمة عىل اجلامع يف هنار شهر رمضان 

 واجب

ا هّأداء الكفارة عىل كل من الزوج والزوجة الصائمني إذا جامع ٥١١ ٢١٥ ٢٣٢١
 يف هنار شهر رمضان مع عدم اإلكراه ورضا الزوجة بذلك

 واجب

ّاكم الرشعي بام يراه لكل من الزوج والزوجـة تعزير احل ٥١١ ٢١٥ ٢٣٢٢

ا يف هنـار شـهر رمـضان مـع عـدم هالصائمني إذا جامع
 اإلكراه ورضا الزوجة بذلك

 واجب

 

ـ بتحرير رقبة أو صـيام شـهرين متتـابعني أو إطعـام سـتني مـسكالتكفريّتحقق ي) ١( ـ حتى يف اإلفطار باملحرم   ّ ً يناّّ
 .بتوضيح يأيت



  الجداول الفقهية...........................................................................................................................٢٦٦
  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 

ًإمساك الصائم بقية هنار شهر رمضان إذا ارتكـب شـيئا  ٥١٢ ٢١٥ ٢٣٢٣ ّ
 من املفطرات فبطل صومه 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّقية هنار شهر رمضان برجاء املطلوبية إذا امساك الصائم ب ٥١٢ ٢١٥ ٢٣٢٤
أفطر بإدخال الـدخان أو الغبـار الغليظـني يف احللـق أو 

 الكذب عىل اهللا ورسوله

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ّأداء الكفارة متعددة بتعدد اإلفطار  ٥١٢ ٢١٥ ٢٣٢٥ ً  )١(ال جيب ّ

ّتعدد الكفارة بتعدد اإلفطار حتى يف اجلامع  ٥١٢ ٢١٥ ٢٣٢٦ ّ  مبني واالستمناءّ
 ًعىل األحوط استحبابا

ًوجوب الكفارة عىل من أفطر يف شهر رمـضان متعمـدا  ٥١٣ ٢١٥ ٢٣٢٧ ّ
 ّثم سافر وإن كان سفره قبل الزوال

 ال يسقط

أحد املفطرات أداء الكفارة عىل العامل باحلكم إذا ارتكب  ٥١٤ ٢١٦ ٢٣٢٨
 )٥١٠(اخلمسة املذكورة يف املسألة 

 واجب

أحــد أداء الكفــارة عــىل اجلاهــل القــارص إذا اســتعمل  ٥١٤ ٢١٦ ٢٣٢٩
 )٥١٠(املفطرات اخلمسة املذكورة يف املسألة 

 ال جتب

ّرص املـذكور أعـاله، إذا مل ــأداء الكفارة عىل اجلاهل املق ٥١٤ ٢١٦ ٢٣٣٠
ًيكن مرتددا ّ 

 )٢(ال جتب

طـرات أحـد املفّرص إذا اسـتعمل ــأداء الكفارة عىل اجلاهـل املق ٥١٤ ٢١٦ ٢٣٣١
ًوكان مرتددا يف احلكم، )٥١٠(اخلمسة املذكورة يف املسألة  ّ 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 ال يعترب ّتوقف وجوب الكفارة عىل العلم بوجوهبا ٥١٤ ٢١٦ ٢٣٣٢
 

ّال جتب الكفارة إال بأول مرة من اإلفطار: أي) ١( ّ ّ. 
ّإذا استعمل الصائم مفطرا واثقا بأنه ال يبطل الصوم مل جتب عليه الكفارة وإن اعتقـد حرمتـه : مثال ذلك) ٢( ً ًّ

ًيف نفسه، كام لو استمنى متعمدا عاملا بحرمته وك ً ّالصوم به فإنـه ال بعدم بطالن  -ولو لتقصري  -ًن واثقا اّ
 .كفارة عليه



 

 

 

 موارد وجوب القضاء فقط

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ّأيام السنة إاله من قضاء الصوم عن شهر رمضان يف غري ٥١٥ ٢١٧ ٢٣٣٣ ّ ّ 

ملـن أفطـر لعـذرمن ) الفطر واألضحى(يومي العيدين 

 سفر أو مرض ونحومها 

 واجب

ًواجبا كان أو ) الفطر واألضحى(الصوم يف يومي العيدين  ٥١٥ ٢١٧ ٢٣٣٤

 نافلة

 ال جيوز

ِاإلفطار ملن أكره يف هنار شـهر رمـضان عـىل األكـل أو  ٥١٦ ٢١٧ ٢٣٣٥ ُ

ا أو اضـطر ّالرشب أو اجلامع أو اقتضت التقيـة ارتكاهبـ

 إليها أو إىل القيء أو االحتقان

 جائز

رضورة للمفطـر ــاالقتصار يف اإلفطـار عـىل مقـدار ال ٥١٦ ٢١٧ ٢٣٣٦

 املذكور أعاله 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب قضاء الصوم عىل املفطر املذكور أعاله ٥١٦ ٢١٧ ٢٣٣٧

ِقضاء الـصوم عـىل مـن أكـره أو اضـطر يف هنـار  ٥١٦ ٢١٧ ٢٣٣٨ شـهر ُ

 رمضان عىل اإلفطار بغري املفطرات املذكورة أعاله 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ّقضاء الصوم عىل من أخل بالنية يف شهر رمضان ولكنه  ٥١٧ ٢١٧ ٢٣٣٩ ّ

 ًمل يرتكب شيئا من املفطرات 

 واجب
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ًقضاء الصوم عىل من يرتكب شـيئا مـن املفطـرات مـن  ٥١٧ ٢١٧ ٢٣٤٠

 ينكشف له طلوعه حني ّدون فحص عن طلوع الفجر ثم

 اإلفطار

 واجب

ّإمساك املفطر املذكور أعـاله بقيـة هنـار شـهر رمـضان  ٥١٧ ٢١٧ ٢٣٤١

 برجاء املطلوبية 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ّصوم املكلف يف شهر رمضان إذا فحـص ومل يظهـر لـه  ٥١٧ ٢١٧ ٢٣٤٢

 ّطلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه 

 صحيح

ًاء الصوم عىل من يأيت بمفطر معتمدا عىل من أخربه قض ٥١٧ ٢١٨ ٢٣٤٣

 ّببقاء الليل أو عىل الساعة ونحوها ثم انكشف خالفه 

 واجب

ّإمساك املفطر املذكور أعـاله بقيـة هنـار شـهر رمـضان  ٥١٧ ٢١٨ ٢٣٤٤

 برجاء املطلوبية 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

فـأتى بمفطـر ُقضاء الصوم عىل من أخرب بطلوع الفجـر  ٥١٧ ٢١٨ ٢٣٤٥

ّبزعم أن املخرب إنام أخرب مزاحا ثـم انكـشف أن الفجـر  ً ّّ ّ

 ًكان طالعا 

 واجب

ّإمساك املفطر املذكور أعـاله بقيـة هنـار شـهر رمـضان  ٥١٧ ٢١٨ ٢٣٤٦

 برجاء املطلوبية 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

َقضاء الصوم عىل املكلف إذا أخربه من يعتمد عىل قولـه  ٥١٧ ٢١٨ ٢٣٤٧ ّ

ّ ـ كالبينـة ـ عـن دخـول الليـل فـأفطر فانكـشف ًرشعا

 خالفه

 واجب
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ّأداء الكفارة ـ إضافة إىل القضاء ـ عىل املكلف إذا أخربه  ٥١٧ ٢١٨ ٢٣٤٨

ًمن ال يعتمد عىل قوله رشعا عـن دخـول الليـل فـأفطر  َ
ًإمهاال وتساحما   وإن مل ينكشف خالفهً

 واجب

َربه مـن ال يعتمـد عـىل ّأداء الكفارة عىل املكلف إذا أخـ ٥١٧ ٢١٨ ٢٣٤٩
ًقوله رشعا عـن دخـول الليـل فـأفطر إمهـاال وتـساحما  ًً

 بعد دخول الليلأن اإلفطار كان فانكشف 

 ال جيب

ّقضاء الصوم عىل من أفطـر باعتقـاد دخـول الليـل ثـم  ٥١٧ ٢١٨ ٢٣٥٠
 انكشف عدمه 

 واجب

قضاء الصوم عىل من أفطر باعتقاد دخول الليل من جهة  ٥١٧ ٢١٨ ٢٣٥١

 ّيم من السامء ثم انكشف عدمه الغ

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما



 

 

 

 من أحكام قضاء الصوم

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 ال جيب رعاية الرتتيب يف قضاء الصوم  ٥١٨ ٢١٩ ٢٣٥٢

 ال جيب رعاية املواالة يف قضاء الصوم الواجب ٥١٨ ٢١٩ ٢٣٥٣

 جائز التفريق يف قضاء الصوم الواجب ٥١٨ ٢١٩ ٢٣٥٤

ًقضاء املكلف ما فات ثانيا قبل أن يقيض ما فاته أوال ٥١٨ ٢١٩ ٢٣٥٥ ّّ  جائز ً

ّقضاء املكلف ما فاته يف شهر رمضان لعذر أو بغري عذر  ٥١٩ ٢١٩ ٢٣٥٦

 ّأثناء سنته إىل رمضان اآليت وأن ال يؤخره عنه

هو األحوط 

 األوىل

ُأداء املكلف الكفارة عن كـل يـوم بالتـصدق بمـد  ٥١٩ ٢١٩ ٢٣٥٧ ّ ّ مـن ّ

ًالطعام إذا أخر عمدا قضاء ما فاته يف شهر رمضان لعذر  ّ

 إىل رمضان اآليت 

 واجب

ُأداء املكلف الكفارة عن كـل يـوم بالتـصدق بمـد مـن  ٥١٩ ٢١٩ ٢٣٥٨ ّ ّ ّ

ًالطعام إذا أخر عمدا قضاء ما فاته يف شهر رمضان بدون  ّ

 عذر إىل رمضان اآليت 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ُء املكلف الكفارة عن كـل يـوم بالتـصدق بمـد مـن أدا ٥١٩ ٢١٩ ٢٣٥٩ ّ ّ ّ

ّالطعام إذا أخر بغري عمد ما فاته يف شهر رمضان لعذر أم 

 بدونه إىل رمضان اآليت

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا
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وجوب قضاء الصوم عىل من فاته الصوم ملرض واستند  ٥١٩ ٢١٩ ٢٣٦٠

 التأخري يف قضائه إىل استمرار املـرض إىل رمـضان اآليت

 ّبحيث مل يتمّكن املكلف من القضاء يف جمموع السنة

 يسقط 

ُالتصدق عن كل يـوم بمـد مـن (الفدية وهي بمقدار الكفارة  ٥١٩ ٢١٩ ٢٣٦١ ّ ّ

 ملرض واستمر بالنحوعىل من فاته صوم شهر رمضان ) الطعام

 املذكور أعاله

 واجب

 جائز اإلفطار يف قضاء شهر رمضان قبل الزوال ٥٢٠ ٢١٩ ٢٣٦٢

 جيوز ال اإلفطار يف قضاء شهر رمضان بعد الزوال ٥٢٠ ٢١٩ ٢٣٦٣

 عىل من أفطر يف قضاء شهر رمضان بعـد )١(أداء الكفارة ٥٢٠ ٢١٩ ٢٣٦٤

 الزوال 

 واجب

اإلفطار يف قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده إذا كان  ٥٢٠ ٢١٩ ٢٣٦٥

ّالقضاء يف ذلك اليوم متعينا عىل املكلف بنذر أو نحوه ً ّ 

 ًز مطلقاال جيو

 ال جيوز ّاإلفطار قبل الزوال وبعده يف الصوم الواجب املعني  ٥٢٠ ٢١٩ ٢٣٦٦

غـري القـضاء عـن ّاإلفطار يف الصوم الواجـب املوسـع  ٥٢٠ ٢٢٠ ٢٣٦٧

 قبل وبعد الزوال كصوم اإلجارة النفس 

 جائز

ّإفطار املكلف يف الصوم الواجب املوسع  ٥٢٠ ٢٢٠ ٢٣٦٨ غري القضاء عن ّ

ّد الزوال والسيام إذا كان الواجب هـو قـضاء بعالنفس 
 صوم شهر رمضان عن غريه بإجارة أو غري إجارة

األوىل أن ال 

 يفطر

 

ًالكفارة يف هذا املقام هي إطعام املكلف عرشة مساكني، يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام، فلو عجز ) ١( ّ ّ ّ

 .عنه صام بدله ثالثة أيام
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األكرب ما فات والده من صـيام شـهر الذكر قضاء الولد  ٥٢١ ٢٢٠ ٢٣٦٩

 )١(ّرمضان لعذر ومل يقضه مع التمّكن منه حتى مات

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّلولد األكرب بمد من الطعام عن كـل يـوم بـدل ّتصدق ا ٥٢١ ٢٢٠ ٢٣٧٠ ُ
ّالقضاء عام فات والده من صيام شهر رمضان لعـذر ومل 

 يقضه مع التمّكن منه 

 جيزي

ّقضاء الولد األكرب ما فات أمه من صيام شـهر رمـضان  ٥٢١ ٢٢٠ ٢٣٧١
قـيض ـّلعذر ومل تقضه مع التمّكن منه حتى ماتت كـام ي

 ذلك لوالده

هو األحوط 

 األوىل

ّالقضاء عن املكلف ما فاته من صوم شهر رمضان ملرض  ٥٢٢ ٢٢٠ ٢٣٧٢

أو حيض أو نفاس ومل يتمّكن من قضائه كأن مات قبـل 

الربء من املرض أو النقاء من احليض أو النفاس أو بعـد 

 ذلك قبل ميض زمان يصح منه قضاؤه فيه 

 ال جيب

  
  

 

ًيشمل هذا احلكم الولد األكرب إن مل يكن قارصا حني موته لـصغر أو جنـون ومل يكـن ممنوعـا مـن إرثـه ) ١( ً
 .سبابه كالقتل والكفرببعض أ



 

 

 

 أحكام احلج

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب داء احلج عىل البالغ العاقل املستطيعأ ٥٢٣ ٢٢١ ٢٣٧٣

ًاحلج بنفـسه إذا كـان مريـضا أو ومبارشته ّأداء املكلف  ٥٢٣ ٢٢١ ٢٣٧٤

اليتمّكن من أداء احلج إىل آخر ـ و كبري السن: ًهرما ـ أي

 عمره 

 ال جيب

ًاحلج بنفـسه إذا كـان مريـضا أو ومبارشته ّأداء املكلف  ٥٢٣ ٢٢١ ٢٣٧٥

كانت مبارشته ألداء احلج موجبة السن ـ وكبري : ًهرما ـ أي

 ّلوقوعه يف حرج شديد اليتحمل عادة 

 ال جيب

ًأداء احلج عىل املكلف إذا مل يكن الطريق مفتوحا ومأمونا  ٥٢٣ ٢٢١ ٢٣٧٦ ً ّ

وكان فيه مانع ال يمكن معه من الوصول إىل أماكن أداء 

 املناسك

 ال جيب

ًكان خطرا عىل النفس أو املال ّأداء احلج عىل املكلف إذا  ٥٢٣ ٢٢١ ٢٣٧٧

 أو العرض 

 ال جيب

ًأداء احلج عىل املكلف إذا كان طريق احلج مغلقا أو غري  ٥٢٣ ٢٢١ ٢٣٧٨ ّ

ًمأمون إال ملن يدفع مبلغا من املـال وكـان بذلـه جمحفـا  ً ّ

 بحال الشخص 

 ال جيب
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ًأداء احلج عىل املكلف إذا كان طريق احلج مغلقا أو غري  ٥٢٣ ٢٢١ ٢٣٧٩ ّ

ًمون إال ملن يدفع مبلغا من املال وكان بذله غري جمحف مأ ّ

 ًبحال الشخص وإن كان املبلغ معتدا به

 واجب

ّأداء احلج عىل من ال يتمّكن من حتصيل النفقة وهـي كـل مـا  ٥٢٣ ٢٢٢ ٢٣٨٠

حيتاج إليه يف سفر احلج من تكـاليف الـذهاب واإليـاب ـ أو 

وأجـور املـسكن الذهاب فقط ملن ال يريد الرجوع إىل بلده ـ 
 ومايرصف خالل ذلك من املواد الغذائية واألدوية وغري ذلك 

 ال جيب

ّأداء احلج عىل من مل يتمّكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه  ٥٢٣ ٢٢٢ ٢٣٨١
وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إىل احلج ورصف ما عنده يف 

ّنفقته بحيث حيتاج إىل التكفـف ويقـع يف الـشدة واحلـرج  ّ

 اخلروج إىل احلج ورصف ما عنده من املال يف سبيله بسبب 

 ال جيب

ّأداء احلج عىل من ال يكون له متسع من الوقـت للـسفر  ٥٢٣ ٢٢٢ ٢٣٨٢
ّكمن حصل له املال الكايف ألداء احلج يف وقـت متـأخر 

ّاليتسع لتهيئة متطلبـات الـسفر إىل احلـج مـن حتـصيل  ّ
 اجلواز والتأشرية ونحو ذلك 

 ال جيب 

ّأداء احلج عىل من ال يكون له متسع من الوقـت للـسفر  ٥٢٣ ٢٢٢ ٢٣٨٣
ّإال بحرج ومشقة شديدة التتحمل عادة  ّ 

 ال جيب

املال ألداء احلج يف عام باحتفاظ الشخص املذكور أعاله  ٥٢٣ ٢٢٢ ٢٣٨٤

ًالحق إذا كان حمرزا متّكنـه مـن ذلـك مـن دون عوائـق 

ّأخرى وكان الترصف فيه خيرجه عن االستطاعة  بحيث ُ

 ّال يتيرس له التدارك 

 واجب
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املال ألداء احلج يف عام باحتفاظ الشخص املذكور أعاله  ٥٢٣ ٢٢٢ ٢٣٨٥

ًالحق مع عدم إحرازه التمّكن مـن الـذهاب الحقـا أو 

 ّتيرس تدارك املال

 ال جيب

أداء احلج عىل من كان عنده ما يفي بنفقات احلج ولكنه كان  ٥٢٤ ٢٢٢ ٢٣٨٦

َمدينا بدين مستو عب ملا عنده من املال أو كاملستوعب بأن مل ً

ًيكن وافيا لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ومل يكن مؤجال  ّ َ ً

ًبأجل بعيد جدا كخمسني سنة مثال ً 

 ال جيب

َأداء احلج عىل الـشخص املـذكور أعـاله إذا كـان دينـه  ٥٢٤ ٢٢٢ ٢٣٨٧
ًمؤجال بأجل بعيد جدا كخمسني سنة مثال ًً 

 واجب

أداء احلقوق الواجبة كاخلمس أو الزكاة ملن وجب عليه  ٥٢٥ ٢٢٢ ٢٣٨٨

 احلج وكان عليه هذه احلقوق الواجبة

 واجب

 جيوز ال ّتأخري أداء احلقوق الواجبة عىل املكلف ألجل السفر إىل احلج ٥٢٥ ٢٢٢ ٢٣٨٩

ّالطواف إذا كان الساتر فيـه مـن املـال الـذي تعلـق بـه  ٥٢٥ ٢٢٣ ٢٣٩٠

 قوق الواجبة اخلمس أو نحوه من احل

 يصح  ال
 ًعىل األحوط لزوما

ّصالة الطواف إذا كان الساتر فيها من املال الذي تعلـق  ٥٢٥ ٢٢٣ ٢٣٩١

 به اخلمس أو نحوه من احلقوق الواجبة

 يصح  ال
 ًعىل األحوط لزوما

اخلمـس أو بـه ّنه من املال الذي تعلـق اهلدي إذا كان ثم ٥٢٥ ٢٢٣ ٢٣٩٢

 نحوه من احلقوق الواجبة

 جيزي ال

ّاهلدي إذا كان الرشاء بثمن يف الذمة والوفـاء مـن ذلـك  ٥٢٥ ٢٢٣ ٢٣٩٣
 اخلمس أو نحوه من احلقوق الواجبةبه ّاملال الذي تعلق 

 جيزي
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ً يف احلج إذا كان الشخص قادرا عـىل تـأمني )١(االستنابة ٥٢٦ ٢٢٣ ٢٣٩٤

نفقة احلج ولكنه كان يف حال ال يمكنه معها فعل احلـج 

 ملرض ونحوه

 واجب

ًاالستنابة يف احلج إذا كان الـشخص متمّكنـا مـن أدائـه  ٥٢٦ ٢٢٣ ٢٣٩٥

ّبنفسه فتسامح ومل حيج حتى ضعف عن احلج وعجز عنه 

 ًبحيث ال يأمل التمّكن منه الحقا

 واجب

ّاالستنابة عن امليت يف احلج من تركته إذا كان هذا امليت  ٥٢٦ ٢٢٣ ٢٣٩٦ ّ

 ّ حيج حتى مات ًيف حياته متمّكنا من أداء احلج ومل

 واجب

ّأداء حج التمتع عىل كل من كان حمل سكناه يبعـد عـن  ٥٢٧ ٢٢٣ ٢٣٩٧ ّ

 ًمّكة املكرمة أكثر من ثامنية وثامنني كيلومرتا 

 واجب

أداء حج اإلفراد أو حج القران عىل من كـان مـن أهـل  ٥٢٧ ٢٢٣ ٢٣٩٨

مّكة أو من كانت املسافة بني حمل سكناه ومّكة أقل مـن 

ّثامنني كيلومرتا كاملقيمني يف جدةثامنية و ً 

 واجب

إتيـان العبــادتني األوىل العمـرة والثانيــة احلـج يف حــج  ٥٢٨ ٢٢٣ ٢٣٩٩

ّالتمتع عىل املكلف ّ 

 واجب

ّالتلبية وهو العمل األول يف عمرة التمتعبحرام اإل ٥٢٨ ٢٢٣ ٢٤٠٠  واجب ّ

ّالطواف حول الكعبة املعظمة سبع مرات وهـو الع ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤٠١ مـل ّ

 ّالثاين يف عمرة التمتع

 واجب

 

 .االستنابة يف احلج تعني إرسال شخص للحج عن غريه) ١(
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وهـو العمـل × صالة الطواف خلف مقـام إبـراهيم  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤٠٢

 ّالثالث يف عمرة التمتع 

 واجب

ّالسعي بني الصفا واملروة سبع مرات وهو العمل الرابع  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤٠٣
 ّيف عمرة التمتع

 واجب

ــة أو ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤٠٤  التقــصري بقــص يشء مــن شــعر الــرأس أو اللحي

 ّالشارب وهو العمل اخلامس يف عمرة التمتع 

 واجب

ّالتلبية وهو العمل األول يف حج التمتع بحرام اإل ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤٠٥  واجب ّ

الوقوف يف عرفات يوم التاسع من ذي احلجة من زوال  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤٠٦

 ّالشمس إىل غروهبا وهو العمل الثاين يف حج التمتع 

 واجب

ًزدلفـة مقـدارا مـن ليلـة العيـد إىل طلـوع الوقوف يف امل ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤٠٧

 ّالشمس وهو العمل الثالث يف حج التمتع 

 واجب

رمي مجرة العقبة يوم العيد سبع حصيات وهـو العمـل  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤٠٨

 ّالرابع يف حج التمتع 

 واجب

النحر يف يوم العيد أو فيام بعده إىل آخر أيـام  وأالذبح  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤٠٩

 ّلعمل اخلامس يف حج التمتع الترشيق يف منى وهو ا

 واجب

حلــق شــعر الــرأس أو التقــصري يف منــى وهــو العمــل  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤١٠

 ّالسادس يف حج التمتع 

 واجب

الطواف بالبيت طواف احلج وهو العمـل الـسابع يف حـج  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤١١

 ّالتمتع 

 واجب
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وهـو العمـل × صالة الطواف خلف مقـام إبـراهيم ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤١٢

 ّ التمتع الثامن يف حج

 واجب

السعي بني الصفا واملروة وهو العمـل التاسـع يف حـج  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤١٣

 ّالتمتع 

 واجب

الطواف بالبيت طواف النساء وهـو العمـل العـارش يف  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤١٤

 ّحج التمتع 

 واجب

صالة طواف النساء وهو العمل احلادي عرش يف حج  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤١٥

 ّالتمتع 

 واجب

بيت يف منى ليلة احلادي عرش وليلة الثاين عرش من ذي امل ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤١٦

 ّاحلجة وهو العمل الثاين عرش يف حج التمتع 

 واجب

رمي اجلامر الثالث يف اليوم احلادي عرش والثاين عرش  ٥٢٨ ٢٢٤ ٢٤١٧

 ّ يف حج التمتع )١(وهو العمل الثالث عرش

 واجب

 يصح اإلحرام يف حج القران بالتلبية ٥٢٩ ٢٢٥ ٢٤١٨

 يصح اإلحرام يف حج القران باإلشعار والتقليد ٥٢٩ ٢٢٥ ٢٤١٩

أداء العمرة املفردة ملن متّكن منها وكانـت وظيفتـه حـج  ٥٢٩ ٢٢٥ ٢٤٢٠

 اإلفراد أو حج القران

 واجب

أداء العمرة فقط ملن كانت وظيفته حج اإلفراد أو حـج  ٥٢٩ ٢٢٥ ٢٤٢١

 القران فتمّكن منها ومل يتمّكن من احلج

 واجب

 

ّيتألف حج اإلفراد من هذه األمور الثالثة عرش املذكورة حلج التمتع باستثناء الذبح والنحر فإنه ليس من ) ١( ّ ّ

ّأعامله، كام يشرتك حج القران مع حج اإلفراد يف مجيع األعامل باستثناء أن املكلف يـ صحب معـه اهلـدي ّ
 .وقت إحرامه حلج القران، وبذلك جيب اهلدي عليه
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ّتقديم املكلف حج اإلفراد أو القران عىل العمرة املفردة  ٥٢٩ ٢٢٥ ٢٤٢٢

 ًإذا متّكن من احلج والعمرة معا يف وقت واحد 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

 واجب )١(الطواف بالبيت طواف النساء يف العمرة املفردة ٥٢٩ ٢٢٥ ٢٤٢٣

 واجب املفردة يف العمرة × ة طواف النساء خلف مقام إبراهيمصال ٥٢٩ ٢٢٥ ٢٤٢٤

 ثابت ّختري الرجل بني التقصري واحللق يف العمرة املفردة  ٥٢٩ ٢٢٥ ٢٤٢٥

 

 

 :ّتشرتك العمرة املفردة مع عمرة التمتع يف األمور اخلمسة املذكورة وهي) ١(
 .ـ اإلحرام بالتلبية١
 .ّـ الطواف حول الكعبة املعظمة سبع مرات٢
 .×ـ صالة الطواف خلف مقام إبراهيم٣
 .ّ مراتـ السعي بني الصفا واملروة سبع٤
 .ّـ التقصري بقص يشء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ويضاف إليها ما ذكرنا يف اجلدول٥



 

 
 

 أحكام زكاة املال

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 واجب أداء زكاة الغنم بقسميها املعز والضأن ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٢٦

 واجب أداء زكاة اإلبل  ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٢٧

 واجب اموسأداء زكاة البقر ومنه اجل ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٢٨

 واجب أداء زكاة الذهب  ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٢٩

 واجب أداء زكاة الفضة ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣٠

 واجب أداء زكاة احلنطة ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣١

 واجب أداء زكاة الشعري  ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣٢

 واجب أداء زكاة التمر  ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣٣

 واجب أداء زكاة الزبيب ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣٤

 واجب  ال التجارة أداء الزكاة يف م ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣٥
 ًعىل األحوط وجوبا

 معترب الزكاةوجوب رشط امللكية الشخصية يف  ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣٦

 ال جيب ّأداء زكاة األوقاف العامة  ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣٧

ُأداء زكاة املال الذي أوىص مالكه بأن يرصف يف التعازي  ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣٨
 أواملساجد أو املدارس ونحوها

 ال جيب

ًداء زكاة املال إذا كان حمبوسا عن مالكه رشعاأ ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٣٩  ال جيب )١(ً

 واجب )٢(ّأداء زكاة املال املنذور التصدق به ٥٣١ ٢٢٧ ٢٤٤٠
 

ّأداء الزكاة يف الوقف اخلاص واملرهون وما تعلق به حق الغرماء: مثال ذلك) ١( ّ . 
 .لكن يلزم أداء الزكاة يف هذا املقام من مال آخر لكي ال ينايف الوفاء بالنذر) ٢(



 

 

 

 زكاة احليوان

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ــوع األنعــامأداء الزكــاة يف  ٥٣٢ ٢٢٨ ٢٤٤١ ــة يف جمم ــستقر امللكي  إذا مل ت

 )١(احلول

 ال جيب

 ال جيب  إذا خرجت عن ملك مالكها أثناء احلولاألنعاماة يف أداء الزك ٥٣٢ ٢٢٨ ٢٤٤٢

 إذا مل يـتمّكن املالـك أو وليـه مـن األنعامأداء الزكاة يف  ٥٣٢ ٢٢٨ ٢٤٤٣

 ّالترصف فيها يف متام احلول 

 ال جيب

ّ إذا غـصبت أو ضـلت أو رسقـت األنعامأداء الزكاة يف  ٥٣٢ ٢٢٨ ٢٤٤٤

 ًفرتة يعتد هبا عرفا 

 ال جيب

 ال جيب أداء زكاة غري السائمة ٥٣٢ ٢٢٨ ٢٤٤٥

 ال جيب  إذا كانت معلوفة ولو يف بعض السنة األنعامأداء زكاة  ٥٣٢ ٢٢٨ ٢٤٤٦

 واجب )٢ً( إذا كانت معلوفة قليالاألنعامأداء الزكاة يف  ٥٣٢ ٢٢٨ ٢٤٤٧

 ال جيب ّأداء الزكاة فيام مل يبلغ حد النصاب ٥٣٢ ٢٢٨ ٢٤٤٨

 إذا رعت من األرض املستأجرة أو األنعامزكاة يف أداء ال ٥٣٣ ٢٢٨ ٢٤٤٩

 املشرتاة للرعي 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

 

ًاد باحلول هنا ميض أحد عرش شهرا والدخول يف الشهر الثاين عرش وإن كان احلول الثاين يبدأ من بعد املر) ١(
 .ّانتهائه، وابتداء السنة فيها من حني متلكها، ويف نتاجها من حني والدهتا

 .أمهاهتا سائمةّالعربة يف السائمة واملعلوفة هو الصدق العريف، وحتسب مدة رضاع النتاج من احلول وإن مل تكن ) ٢(
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اللحاظ يف وجوب الزكاة يف البقر واإلبـل أن ال تكـون  ٥٣٤ ٢٢٨ ٢٤٥٠

 ًعوامل زائدا عىل كوهنا سائمة

 ال يشرتط 
 ًعىل األحوط لزوما

ملت يف الـسقي أو أداء الزكاة يف البقر واإلبل إذا اسـتع ٥٣٤ ٢٢٨ ٢٤٥١

 احلرث أو احلمل أو نحو ذلك 

 واجب 

 ًعىل األحوط لزوما

أداء الزكــاة يف البقــر واإلبــل إذا اســتعملت يف الــسقي أو  ٥٣٤ ٢٢٩ ٢٤٥٢

ّاحلرث أو احلمل أو نحو ذلك قليال بحد يصدق عليها أهنا  ّ ً

 فارغة وليست بعوامل 

 واجب

 واجب  ًا أربعينعددهاأداء زكاة الغنم بشاة إذا بلغ  ٥٣٥ ٢٢٩ ٢٤٥٤

 مائـة وإحـدى عـددهاأداء زكاة الغنم بـشاتني إذا بلـغ  ٥٣٥ ٢٢٩ ٢٤٥٥

 وعرشين 

 واجب

 واجب مائتني وواحدة عددها أداء زكاة الغنم بثالث شياه إذا بلغ  ٥٣٥ ٢٢٩ ٢٤٥٦

ثالثامئــة عــددها أداء زكــاة الغــنم بــأربع شــياه إذا بلــغ  ٥٣٥ ٢٢٩ ٢٤٥٧

 وواحدة 

 واجب

أربعامئـة عـددها ّأداء زكاة الغنم يف كل مائة شاة إذا بلغ  ٥٣٥ ٢٢٩ ٢٤٥٨

 ًفصاعدا

 واجب

أداء زكاة النصاب السابق يف الغنم إذا مل يبلـغ النـصاب  ٥٣٥ ٢٢٩ ٢٤٥٩

 )ما بني النصابني(الالحق 

 واجب

الرشط يف زكاة الشاة املخرجة أن تكون داخلة يف الـسنة  ٥٣٥ ٢٢٩ ٢٤٦٠

  ًالثالثة إن كانت معزا

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما
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الرشط يف زكاة الشاة املخرجة أن تكون داخلة يف الـسنة  ٥٣٥ ٢٢٩ ٢٤٦١

 ًالثانية إن كانت ضأنا 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

 واجب أداء زكاة اإلبل بشاة إذا بلغ نصاهبا مخسة  ٥٣٦ ٢٢٩ ٢٤٦٢

 واجب أداء زكاة اإلبل بشاتني إذا بلغ نصاهبا عرشة  ٥٣٦ ٢٢٩ ٢٤٦٣

 واجب أداء زكاة اإلبل بثالث شياه إذا بلغ نصاهبا مخسة عرش  ٥٣٦ ٢٢٩ ٢٤٦٤

 واجب أداء زكاة اإلبل بأربع شياه إذا بلغ نصاهبا عرشين  ٥٣٦ ٢٢٩ ٢٤٦٥

اهبا مخـسة أداء زكاة اإلبـل بخمـس شـياه إذا بلـغ نـص ٥٣٦ ٢٢٩ ٢٤٦٦

 وعرشين 

 واجب

 واجب  إذا بلغ نصاهبا ستة وعرشين )١(ضأداء زكاة اإلبل ببنت خما ٥٣٦ ٢٢٩ ٢٤٦٧

 إذا بلـغ نـصاهبا سـتة )٢(أداء زكاة اإلبل ببنـت لبـون ٥٣٦ ٢٢٩ ٢٤٦٨

 وثالثني 

 واجب

 واجب  إذا بلغ نصاهبا ستة وأربعني )٣(ّأداء زكاة اإلبل بحقة ٥٣٦ ٢٣٠ ٢٤٦٩

 إذا بلــغ نــصاهبا إحــدى )٤(أداء زكــاة اإلبــل بجذعــة ٥٣٦ ٢٣٠ ٢٤٧٠

 وستني

 واجب

أداء زكــاة اإلبــل ببنتــي لبــون إذا بلــغ نــصاهبا ســتة  ٥٣٦ ٢٣٠ ٢٤٧١

 وسبعني

 واجب

 واجب أداء زكاة اإلبل بحقتني إذا بلغ نصاهبا إحدى وتسعني ٥٣٦ ٢٣٠ ٢٤٧٢
 

 .هي الداخلة يف السنة الثانية: بنت خماض) ١(
 . هي الداخلة يف السنة الثالثة: بنت لبون) ٢(
 .هي الداخلة يف السنة الرابعة: احلقة) ٣(
 . هي التي دخلت يف السنة اخلامسة: اجلذعة) ٤(
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ّأداء زكاة اإلبل بحقة لكل مخـسني وببنـت لبـون لكـل  ٥٣٦ ٢٣٠ ٢٤٧٣ ّ

 ً فصاعدا)١(أربعني إذا بلغ نصاهبا مائة وإحدى وعرشين

 بواج

أداء زكاة البقر بام دخـل منهـا يف الـسنة الثانيـة إذا بلـغ  ٥٣٧ ٢٣٠ ٢٤٧٤

 نصاهبا ثالثني 

 واجب

 واجب  ًكون البقر املخرجة للزكاة ذكرا يف النصاب أعاله  ٥٣٧ ٢٣٠ ٢٤٧٥
 ًعىل األحوط لزوما

 واجب  منها إذا بلغ نصاهبا أربعني )٢(ّأداء زكاة البقر بمسنة ٥٣٧ ٢٣٠ ٢٤٧٦

ّأداء زكاة البقر فيام زاد عىل أربعني رأسا بعدها بثالثني  ٥٣٧ ٢٣٠ ٢٤٧٧ ً

املذكور يف اهلامش يف نـصاب أو أربعني عىل التفصيل 

  اإلبل

 واجب

 صحيح ما بني النصابني يف البقر واإلبل يف حكم النصاب السابق ٥٣٧ ٢٣٠ ٢٤٧٨

 ّإخراج املريض مـن األنعـام بعنـوان الزكـاة إذا تـوىل ٥٣٨ ٢٣٠ ٢٤٧٩

املالك إخراج زكاة ماله وكان مجيع النصاب يف األنعام 

 ًصحاحا

 جيوز ال

ّإخراج املعيب من األنعام بعنوان الزكاة إذا توىل املالك  ٥٣٨ ٢٣٠ ٢٤٨٠

 ًإخراج زكاة ماله وكان مجيع النصاب يف األنعام سليام

 جيوز ال

 

ًبمعنى أنه يتعني عدها باألربعني إذا كان عادا هلا ) ١( ّ ّ  بـه مل تكـن زيـادة وال نقيـصة كـام إذا  إذا حسبتبحيثّّ
ّكانت مائة وستني رأسا، ويتعني عدها باخلمسني إذا كان عادا هلا ـ باملعنى املتقـدم ـ كـام إذا كانـت مائـة  ًّ ًّ ّ
ّومخسني رأسا، وإن كان كل من األربعني واخلمسني عادا كام إذا كانت مـأيت رأس ختـري املالـك يف العـد  ّ ً ًّ ّ

ً معا عادين هلا وجب العد هبام كـذلك كـام إذا كانـت مـأتني وسـتني رأسـا فيحـسب ّبأي منهام وإن كانا ًّ
 .مخسينني وأربع أربعينات

 .هي الداخلة يف السنة الثالثة: املسنّة) ٢(
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 املالـك ّإخراج اهلرم من األنعام بعنوان الزكـاة إذا تـوىل ٥٣٨ ٢٣١ ٢٤٨١

 ًإخراج زكاة ماله وكان مجيع النصاب يف األنعام شبابا

 جيوز ال

إخــراج الــصحيح أو الــسليم أو الــشباب مــن األنعــام  ٥٣٨ ٢٣١ ٢٤٨٢

ّبعنوان الزكاة إذا توىل املالك إخـراج زكـاة مالـه وكـان 

 ًالنصاب خمتلفا 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

 اهلرم مـن األنعـام بعنـوان إخراج املريض أو املعيب أو ٥٣٨ ٢٣١ ٢٤٨٣

ّالزكاة إذا توىل املالـك إخـراج زكـاة مالـه وكـان مجيـع 

ًالنصاب يف األنعام مريضا أو معيبا أو هرما  ً ً 

 جائز

ّإذا ملك املكلف من األنعام بمقدار النصاب ثـم ملـك  ٥٣٩ ٢٣١ ٢٤٨٤ ّ

ًمقدارا آخر بنتـاج أو رشاء أو غـري ذلـك وكـان ملكـه 

ً ملا ملكه أوال ففي هـذه الـصورة اجلديد بعد متام احلول ّ
 )١(يكون ابتداء احلول ملجموع النصاب

 ًواجبا

ّإذا ملك املكلف من األنعام بمقدار النصاب ثـم ملـك  ٥٣٩ ٢٣١ ٢٤٨٥ ّ

ًمقدارا آخر بنتـاج أو رشاء أو غـري ذلـك وكـان ملكـه 

اجلديد أثناء احلول وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ففي 

ّنضامم اجلديد إىل امللـك األول هذه الصورة يكون عدم ا
 ّلكل منهام )٢(بل اعتبار حول بانفراده

  ًاواجب

 

ٍإذا كان املكلف عنده من اإلبل مخس وعرشون، وبعـد انتهـاء احلـول ملـك واحـدة فحينئـذ : مثال ذلك) ١( ّ

 .يبتدئ احلول لست وعرشين
ًإذا كان عند املكلف مخس من اإلبل فملك مخسا أخرى بعـد م: مثال ذلك) ٢( يض سـتة أشـهر، لـزم عليـه ــّ

 .ُإخراج شاة عند متام السنة األوىل وإخراج شاة أخرى عند متام السنة من حني متلكه اخلمس األخرى
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ّإذا ملك املكلف من األنعام بمقدار النصاب ثـم ملـك  ٥٣٩ ٢٣١ ٢٤٨٦ ّ

ًمقدارا آخر بنتـاج أو رشاء أو غـري ذلـك وكـان ملكـه 

اجلديد أثناء احلول وكان هو بنفـسه بمقـدار النـصاب، 
بل ّ اجلديد إىل امللك األول معدم انضامففي هذه الصورة 

 )١(ّ لكل منهام حول بانفرادهاعتباره

 واجب

ّإذا ملك املكلف من األنعـام بمقـدار النـصاب ثـم ملـك  ٥٣٩ ٢٣٢ ٢٤٨٧ ّ

ًمقدارا آخر بنتاج أو رشاء أو غري ذلك كان ملكـه اجلديـد 

ًمكمال للنصاب الالحق وال يعتـرب نـصابا مـستقال، ففـي  ًً ّ
ّراج الزكـاة للنـصاب األول عنـد هذه الصورة يكون إخـ

ًانتهاء سنته وبعده يضم اجلديد إىل السابق ويعترب هلام حوال 

 )٢(ًواحدا 

 واجب

ًإذا ملك املكلف من األنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا  ٥٣٩ ٢٣٢ ٢٤٨٨ ّ ّ
ًآخر بنتاج أو رشاء أو غري ذلك، ومل يكن ملكه اجلديد نصابا 

ًمستقال وال مكمال للنصاب  الالحق ففي هذه الصورة أن ً
ًيكون عليه يشء مللكه اجلديد وإن كان هو بنفسه نصابا لـو 

ًفرض أنه مل يكن مالكا للنصاب  )٣( السابقّ

 ال جيب

 

 

ًامللك اجلديد يف هذه الصورة مكمال للنصاب الالحقكان ن إو )١( إذا كـان : مثال ذلكًما، فهو األحوط لزو ّ
ًعند املكلف عرشون من اإلبل وملك ستة يف أثناء حوهلا فـاألحوط لزومـا أن يعتـرب للع ًرشين حـوال ــّ

 .ًوللستة حوال آخر ويدفع عىل رأس كل حول فريضته
ًإذا ملك املكلف ثالثني من البقر ويف أثناء احلول ملك أحد عرش رأسا من البقر وجب عليـه: مثال ذلك) ٢( ّ 

 .بعد انتهاء احلول إخراج الزكاة للثالثني ويبتدئ احلول لألربعني
ّإذا ملك املكلف أربعني رأسا من الغنم ثم ملك أثناء احلـول أربعـني غريهـا مل جيـب يشء يف : مثال ذلك) ٣( ً ّ

 .ًملكه ثانيا ما مل يصل إىل النصاب الثاين
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ًإذا كان املكلف مالكا للنصاب ال أزيد ـ كـاربعني شـاة  ٥٤٠ ٢٣٢ ٢٤٨٩ ّ

ّمثال ـ فحال عليه أحوال وأخرج زكاته كل سنة من غريه  ً

ّصورة يكون تكرر أداء الزكاة عليه كل سنةففي هذه ال ّ 

 )١(ًاواجب

ًإذا كان املكلـف مالكـا للنـصاب ال أزيـد فحـال عليـه  ٥٤٠ ٢٣٢ ٢٤٩٠ ّ

ًأحوال وأخرج زكاته منه أو مل خيرجها أصال ففـي هـذه 

 الصورة يكون إخراج زكاة سنة واحدة فقط

 ًكافيا

ًإذا كان املكلف مالكا ألزيد مـن النـص ٥٤٠ ٢٣٢ ٢٤٩١ اب ـ كـأن كـان ّ

فأداء ّعنده مخسون شاة ـ وحال عليه أحوال مل يؤد زكاهتا 

ىض من الـسنني إىل أن يـنقص عـن ـمالزكاة بمقدار ما 

 النصاب

 واجب

 )٢(ال جيب ّإخراج الزكاة من شخص األنعام التي تعلقت الزكاة هبا ٥٤١ ٢٣٢ ٢٤٩٢

 

 

 .لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب) ١(
 .ّ املكلف من الغنم أربعني جاز له أن يعطي شاة من غريها زكاةلو ملك: مثال ذلك) ٢(



 

 

 

 زكاة النقدين

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 مـن يفقـد الكـامل من أموالزكاة الذهب والفضة أداء   ٢٣٣ ٢٤٩٣

 بالبلوغ والعقل كالصبي واملجنون

 ال جيب

 ال جيب )١(مل يبلغ النصابفيام أداء زكاة الذهب والفضة   ٢٣٣ ٢٤٩٤

أداء زكاة الذهب والفضة إذا مل يكونا مـن املـسكوكات   ٢٣٣ ٢٤٩٥

النقدية التي يتداول التعامل هبا سـواء يف ذلـك الـسكة 

 سالمية وغريهااإل

 ال جيب

أداء زكاة الذهب والفضة يف سـبائك الـذهب والفـضة   ٢٣٣ ٢٤٩٦

 ّواحليل املتخذة منهام

 ال جيب

ًأداء زكاة الذهب والفضة فيام ال يكون مسكوكا أو يكـون   ٢٣٣ ٢٤٩٧

 من املسكوكات القديمة اخلارجة عن رواج املعاملة

 ال جيب

ــضة  ٢٣٣ ٢٤٩٨ ــذهب والف ــاة ال ــ يف العأداء زك ــذي ـ ــارض ال رص احل

 عمالت النقدية الذهبية والفضيةيتداول فيه التعامل بال  ال

 ال جيب

 

 

ابني بحكـم ّلكل من الذهب والفضة نصابان، وال زكاة فيام مل يبلغ النصاب األول منهام، ومـا بـني النـص) ١(
ّمخسة عرش مثقاال صريفيا، ثم ثالثة فثالثة، ونصاب:  الذهبالنصاب السابق، فنصابا ً مئة ومخسة :  الفضةاً

ّقيل، ثم واحد وعرشون، فواحد وعرشون مثقاال وهكذا، واملقدار الواجب إخراجه يف كل منهام ربع مثا ً ّ
 %).٢٫٥(العرش 
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 بأن يبقى )١(أداء زكاة الذهب والفضة إذا مل يمض احلول  ٢٣٣ ٢٤٩٩

 ًيف ملك مالكه واجدا للرشوط متام احلول

 ال جيب

أداء زكاة الذهب والفضة إذا خرجا عـن ملـك املالـك   ٢٣٣ ٢٥٠٠

 عن النصاب أو ألغيت سـكته ولـو ا احلول أو نقصأثناء

 بجعله سبيكة

 ال جيب

أداء زكاة الذهب والفـضة إذا أبـدل الـذهب املـسكوك   ٢٣٣ ٢٥٠١

بمثله أو بالفضة املـسكوكة أو أبـدل الفـضة املـسكوكة 

ًبمثلها أو بالذهب املسكوك كال أو بعضا بقـصد الفـرار  ً

  متام احلولًمن الزكاة وبقي واجدا لسائر الرشائط إىل

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

أداء زكــاة الــذهب والفــضة إذا مل يــتمّكن املالــك مــن   ٢٣٤ ٢٥٠٢

 ّالترصف فيه يف متام احلول 

 ال جيب

أداء زكاة الذهب والفضة يف املغصوب واملرسوق واملال   ٢٣٤ ٢٥٠٣

ًالضائع فرتة يعتد هبا عرفا ّ 

 ال جيب

 

ًيتم احلول بميض أحد عرش شهرا ودخول الشهر الثاين عرش) ١( ّ. 



 

 

 

 زكاة الغالت األربع

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 ال جيب )١(أداء زكاة الغالت األربع إذا مل يبلغ النصاب  ٢٣٥ ٢٥٠٤

أداء زكاة الغالت األربع إذا مل تكن يف دائرة امللكية حال   ٢٣٥ ٢٥٠٥

 ّتعلق الزكاة هبا

 ال جتب

ّأداء زكاة الغالت األربع إذا متلكها اإلنسان بعـد تعلـق   ٢٣٥ ٢٥٠٦ ّ

 الزكاة هبا

 ال جيب

أداء زكاة مامل يصدق عليـه اسـم احلنطـة أو الـشعري أو  ٥٤٢ ٢٣٥ ٢٥٠٧

 )٢(التمر أو العنب

 ال جيب

ًرسا ــُر النخل حـال كونـه بزكاة ما يؤكل ويرصف من ثم ٥٤٣ ٢٣٦ ٢٥٠٨

ًأو رطبا وإن كان يبلغ النصاب لو بقي وصار مترا) ًخالال( ً 

 بجتال 

ًنبا لو كان بحيث زكاة ما يؤكل ويرصف من ثمر الكرم ع ٥٤٣ ٢٣٦ ٢٥٠٩

ّلو بقي وصار زبيبا لبلغ حد النصاب ً 

 ةواجب

 ال جيب ّأداء زكاة الغالت األربع أكثر من مرة واحدة  ٥٤٤ ٢٣٦ ٢٥١٠
 

ـ ثامنامئة وسبعة وأربعني كيلو) ١( ـ فيام قيل   ً. غراماّللغالت نصاب واحد وهو ثالثامئة صاع، وهذا ما يقارب 
ّإن املناط يف اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها حني تصفية احلنطة والشعري من التبن واجتذاذ التمـر ) ٢( ّ

ّواقتطاف الزبيب، فإذا كانت الغلة حينام يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، ولكنّها ال تبلغه  ّ

 .حينذاك جلفافها مل جتب الزكاة فيها
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ميض احلول يف زكاة الغالت األربـع كـاحلول املعتـرب يف  ٥٤٤ ٢٣٦ ٢٥١١

 النقدين واألنعام 

 ُال يشرتط

ًربع زكاة إذا كان سقيها الغالت األ%) ١٠(ُإخراج عرش  ٥٤٥ ٢٣٦ ٢٥١٢
باملطر أو بامء النهر أو بمص عروقهـا املـاء مـن األرض 

 ّونحو ذلك مما الحيتاج السقي فيه إىل العالج

 واجب

ًالغالت األربع زكاة إذا كـان %) ٥(إخراج نصف عرش  ٥٤٥ ٢٣٦ ٢٥١٣

 سقيها بالدلو والرشا والدوايل واملضخات ونحو ذلك

 واجب

كم الغالـب يف زكـات الغـالت األربـع إذا كـان إجراء ح ٥٤٥ ٢٣٦ ٢٥١٤

سقيها باملطر أو نحوه تارة وبالـدلو أو نحـوه تـارة أخـرى 

ّولكن كان الغالب أحدمها بحيث يصدق عرفا أنه سقي به  ً

 وال يعتد باآلخر

 واجب

الغالت األربع زكاة  %) ٧٫٥(ُإخراج ثالثة أرباع عرش  ٥٤٥ ٢٣٧ ٢٥١٥

حو االشرتاك بأن ال يزيـد إذا كان سقيها باألمرين عىل ن

أحدمها عىل اآلخر أو كانت الزيادة عىل نحو اليسقط هبا 

 )١(اآلخر عن االعتبار

 واجب

ّإذا زرع املكلف األرض حنطة ـ مثال ـ وسقاها باملضخات  ٥٤٧ ٢٣٧ ٢٥١٦ ً ّ

ًرسب املاء إىل أرض جمـاورة فزرعهـا شـعريا ـأو نحوها فت ّ
 آخر، فثبـوت مقـدار ّفمص املاء بعروقه ومل حيتج إىل سقي

 %)١٠(ويف الزرع الثاين %) ٥(ّالزكاة يف الزرع األول 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

 

  ّ التفصيل املتقدم يف الثمرة عليها ال عىل شجرهتا، فإذا كان الـشجر حـني غرسـه يـسقى بالـدالء املدار يف) ١(
ّـ مثال ـ فلام بلغ أوان أثامرها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العرش  ً١٠.% 
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وسـقاها بعـالج  ً حنطة ـ مثال ـّإذا زرع املكلف األرض ٥٤٧ ٢٣٧ ٢٥١٧

ّثم حصده وزرع مكانه شعريا مثال فمص املاء املتخلف  ّ ً ً ّ
ه يف األرض ومل حيتج إىل سقي جديد فثبـوت الزكـاة فيـ

 %)١٠(بنسبة 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ّإذا كان احلاصل يف الغالت األربع يبلغ حد النـصاب  ٥٤٨ ٢٣٧ ٢٥١٨

 مل يبلغـه، فالزكـاة يف هـذه )١(ولكنه إذا وضعت املؤن

 احلالة

 واجب

إخراج الزكاة يف احلالة السابقة من جمموع احلاصل مـن  ٥٤٨ ٢٣٧ ٢٥١٩

 دون وضع املؤن

 واجب 
 ًلزوماعىل األحوط 

 ال جيب أداء املالك زكاة ما تأخذه احلكومة من أعيان الغالت  ٥٤٨ ٢٣٧ ٢٥٢٠

ّحتمل املالك مؤونة الغالت إىل أوان احلصاد أو االجتناء  ٥٤٩ ٢٣٧ ٢٥٢١
كم ا إىل مـستحقها أو احلـّ إذا سلمهاّعند تعلق الزكاة هبا

 الرشعي وهي عىل الساق أو عىل الشجر

 ال جيب

تسليم املالـك زكـاة الغـالت إىل مـستحقها أو احلـاكم  ٥٤٩ ٢٣٧ ٢٥٢٢

ّالرشعي وهي عىل الساق أو عىل الشجر ثـم االشـرتاك 
 معه يف املؤن

 جائز

 ال يشرتط )٢(ّاالعتبار يف وجوب الزكاة أن تكون الغلة يف مكان واحد ٥٥٠ ٢٣٧ ٢٥٢٣
 

 

 .ّاستثناء ما يرصفه املالك يف املؤن قبل تعلق الزكاة أو بعده: وضع املؤن) ١(
ّكان للمكلف نخيل أو زرع يف بلد مل يبلغ حاصله حد النصاب وكان له مثل ذلـك يف بلـد لو : مثال ذلك) ٢( ّ

 .ّآخر وبلغ جمموع احلاصلني يف سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه
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ّإذا ملك املكلف شيئا من الغالت وتعلقت به الزكاة  ٥٥١ ٢٣٨ ٢٥٢٤ ّّ ّثـم ً
 مات فإخراج الزكاة عىل الورثة

 واجب

ّإذا ملك املكلف شيئا من الغالت ثـم مـات قبـل تعلـق  ٥٥١ ٢٣٨ ٢٥٢٥ ّّ ّ ً

الزكاة به وانتقل املال بأمجعه إىل الورثة فمن بلـغ نـصيبه 

ّحد الزكاة حني تعلق الزكاة به فإخراجه للزكاة ّ 

 واجب

ّإذا ملك املكلف شيئا من الغالت  ٥٥١ ٢٣٨ ٢٥٢٦ ً ّثـم مـات قبـل تعلـق ّ ّ
الزكاة به وانتقل املال بأمجعه إىل الورثة فمن مل يبلغ نصيبه 

 ّحد النصاب فإخراجه للزكاة 

 ال جيب

ّإذا ملك املكلف نوعني من غلة واحدة كاحلنطة اجليـدة  ٥٥٢ ٢٣٨ ٢٥٢٧ ّ ّ

 والرديئة فإخراجه الزكاة منهام مع مراعاته النسبة

 جائز

ّلف نوعني من غلة واحدة كاحلنطة اجليـدة إذا ملك املك ٥٥٢ ٢٣٨ ٢٥٢٨ ّ

 والرديئة فإخراجه متام الزكاة من القسم الرديء 

 ال جيوز 
 ًعىل األحوط لزوما

أداء الزكـاة إذا اشــرتك اثنــان أو أكثــر يف غلـة ـ كــام يف  ٥٥٣ ٢٣٨ ٢٥٢٩

 ومل تبلـغ ّاملزارعة ـ وبلغ جمموع احلاصل حـد النـصاب

 النصابّحصة كل منهام ـ أو كل منهم ـ 

 ال جيب

ّحـد مـن املـشرتكني أداء الزكاة عىل من بلغـت حـصته  ٥٥٣ ٢٣٨ ٢٥٣٠

 النصاب 

 واجب



 

 

 

 زكاة مال التجارة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

مع  %) ٢٫٥( وهي ربع العرش )١(أداء زكاة مال التجارة   ٢٣٩ ٢٥٣١

 املعتربة املذكورة يف املوارد اآلتية استجامع الرشوط

 واجب 
 ًط وجوباعىل األحو

 ال جيب أداء زكاة مال التجارة لفاقد الكامل بالبلوغ والعقل   ٢٣٩ ٢٥٣٢

ّأداء زكاة مال التجـارة إذا مل يبلـغ حـد النـصاب وهـو   ٢٣٩ ٢٥٣٣

 نصاب أحد النقدين

 ال جيب

أداء زكاة مال التجارة إذا مل يمض احلول عليه بعينه مـن   ٢٣٩ ٢٥٣٤

 حني قصد االسرتباح

 ال جيب

أداء زكاة مال التجارة إذا مل يبق قصد االسـرتباح طـول   ٢٣٩ ٢٥٣٥

 )٢(احلول

 ال جيب

ّرصف ـأداء زكاة مال التجارة إذا مل يتمّكن املالك من الت  ٢٣٩ ٢٥٣٦

 فيه يف متام احلول

 ال جيب

 ال جيب أداء زكاة مال التجارة إذا طلب بنقيصة أثناء السنة  ٢٣٩ ٢٥٣٧

 

ًهو املال الذي يتملكه الشخص بعقد املعاوضة قاصدا به االكتساب واالسرتباح: مال التجارة) ١( ّ. 
 .ًالسرتباح عنه ونوى به القنية أو الرصف يف املؤونة مثال يف أثناء احلولّعدل املكلف عن قصد ابأن ) ٢(



 

 

 

 أحكام الزكاة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

قصد القربة يف أداء الزكاة حني تسليمها إىل املـستحق أو   ٢٤٠ ٢٥٣٨
احلاكم الرشعي أو العامل املنصوب من قبله أو الوكيـل 

 يف إيصاهلا إىل املستحق

 واجب

ّاستمرار املكلف النية حتـى يوصـل الوكيـل الزكـاة إىل   ٢٤٠ ٢٥٣٩ ّ ّ

 املستحق
هو األحوط 

 ًاستحبابا

ًأداء املكلف املال قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة   ٢٤٠ ٢٥٤٠  جيزي وإن أثم ّ

 أوىل تسليم الزكاة إىل احلاكم الرشعي ليرصفها يف مصارفها   ٢٤٠ ٢٥٤١

 ال جيب ّإخراج الزكاة من عني ما تعلقت به ٥٥٤ ٢٤٠ ٢٥٤٢

 جائز إعطاء قيمة الزكاة من النقود  ٥٥٤ ٢٤٠ ٢٥٤٣

ّ الزكاة من غري النقود من األعيان التي مل تتعلق هبا إعطاء ٥٥٤ ٢٤٠ ٢٥٤٤

 الزكاة
 جيوز  ال

 ًعىل األحوط لزوما

 جائز ًاحتساب الدين زكاة ملن كان له عىل الفقري دين  ٥٥٥ ٢٤٠ ٢٥٤٥

ًاحتساب الدين زكاة ملن كان له عىل الفقري دين سواء يف  ٥٥٥ ٢٤٠ ٢٥٤٦
 )١(ذلك موت املديون وحياته

 جائز

 جائز إعطاء الزكاة للفقري من دون إعالمه باحلال ٥٥٦ ٢٤٠ ٢٥٤٧
 

ّويعترب يف املديون امليت أن ال تفي تركته بأداء دينه أو يمتنع الورثة عن أدائه أو يتعذر استيفاؤه لسبب آخر) ١( َ ّ. 
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ّإذا أدى املكلف زكاته إىل من يعتقد كونه مرصفا هلـا ثـم  ٥٥٧ ٢٤٠ ٢٥٤٨ ً ّ ّ
 انكشف خالفه فاسرتدادها إذا كانت عينها باقية 

 واجب

ّإذا أدى املكلف زكاته إىل من يعتقد كونه مرصفا هلـا ثـم  ٥٥٧ ٢٤٠ ٢٥٤٩ ً ّ ّ
اسرتداده بدهلا إذا تلفت العني وقد علم انكشف خالفه ف

 اآلخذ أن ما أخذه زكاة 

 جائز

ّضامن اآلخذ يف احلالة السابقة إذا مل يكـن عاملـا بـأن مـا  ٥٥٧ ٢٤٠ ٢٥٥٠ ً

 أخذه زكاة
 ال جيب

إخراج بدل الزكاة عـىل املالـك يف احلالـة الـسابقة إذا مل  ٥٥٧ ٢٤٠ ٢٥٥١
 ادّيردها اآلخذ أو عند عدم إمكان االسرتد

 واجب

عطاؤه إّإخراج املكلف بدل زكاته يف احلالة السابقة لو كان  ٥٥٧ ٢٤٠ ٢٥٥٢
ّبعد الفحص واالجتهاد أو مـستندا إىل حجـة رشعيـة ثـم  ً

 انكشف خالفه

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

َّإخراج املكلف الزكاة ثانيا إذا سلمها إىل احلاكم الرشعي  ٥٥٧ ٢٤١ ٢٥٥٣ ًّ

 ّباعتقاد أنه مرصف هلا فرصفها يف غري مرصفها 
 ال جيب

 ّوبرئت ذمة املالك

 جائز نقل الزكاة من بلد إىل بلد آخر ٥٥٨ ٢٤١ ٢٥٥٤

 واجب حتمل املالك أجرة نقل زكاته إذا كان يف بلد الزكاة مستحق  ٥٥٨ ٢٤١ ٢٥٥٥

ّإذا نقل املكلف زكاته إىل بلد آخر وكان يف بلده مستحق  ٥٥٨ ٢٤١ ٢٥٥٦

 ّعد ذلك فضامن املكلف هلا الزكاة بتلفتّثم 
 واجب

 يف بلـده فنقـل زكاتـه ضامن املكلف إذا مل جيد املـستحق ٥٥٨ ٢٤١ ٢٥٥٧
احلاكم الرشعي أو واستجاز لغاية اإليصال إىل مستحقه 

 وكيله فتلفت بغري تفريط

 ال جيب
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رشعي أو وكيلـه يف ــاستجازة معطي الزكـاة احلـاكم ال ٥٥٨ ٢٤١ ٢٥٥٨

ّ الزكـاة إذا مل جيـد املكلـف احتساب أجـرة النقـل عـىل

 املستحق يف بلده فنقل الزكاة لغاية اإليصال إىل مستحقه

 واجب

 جائز عزل الزكاة من العني أو من مال آخر ٥٥٩ ٢٤١ ٢٥٥٩

ّإذا عزل املكلف الزكاة من العني أو من مال آخر فتعـني  ٥٥٩ ٢٤١ ٢٥٦٠ ّ

 ًاملعزول زكاة ويكون أمانة عنده

 واجب

ط يف يفرتامن معطي الزكاة إذا عزل الزكاة فتلفت بغري ض ٥٥٩ ٢٤١ ٢٥٦١

 حفظه

 ال جيب

ّضامن معطي الزكاة إذا عزل الزكاة ولكن فرط يف حفظه  ٥٥٩ ٢٤١ ٢٥٦٢
ّأو أخر أداءه مع وجود املستحق من دون غرض صحيح 

 فتلفت

 واجب

ّضامن املالك الزكاة إذا عزل الزكـاة ثـم أخـر أداءه مـع  ٥٥٩ ٢٤١ ٢٥٦٣ ّ
ّملستحق لغرض صحيح كـام إذا أخـره النتظـار وجود ا

ًمستحق معني أو لإليصال إىل املستحق تدرجيا فتلفت ّ 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

اسرتجاع املالك من الفقري ـ برشط أو بدونه ـ مـا دفعـه  ٥٦٠ ٢٤١ ٢٥٦٤

 إليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك

 جيوز ال

يشء ــزكاة عىل تعويض الزكاة بمصاحلة الفقري معطي ال ٥٦٠ ٢٤١ ٢٥٦٥

 ّقبل تسلمها

 وز جتال

ّأداء الزكاة إذا اتفق تلف يشء من األنعـام أثنـاء احلـول  ٥٦١ ٢٤١ ٢٥٦٦

 ونقص الباقي عن النصاب

 ال جيب
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ّأداء الزكاة إذا اتفق تلف يشء من األنعـام أثنـاء احلـول  ٥٦١ ٢٤١ ٢٥٦٧

 ًوكان الباقي نصابا

 واجب

ّفق تلف يشء من األنعام بعد تعلق الزكاة به فنقص ّإذا ات ٥٦١ ٢٤١ ٢٥٦٨

به النصاب فاحتساب التالف من الزكاة ومن مال املالك 

 بالنسبة إذا مل يكن بتفريط منه

 صحيح

ّإذا اتفق تلف يشء من األنعام بعد تعلـق الزكـاة بـه ومل  ٥٦١ ٢٤١ ٢٥٦٩ ّ
 )١( فقطمن املالكفتلفه ينقص به النصاب 

 واجب 
 ًوماعىل األحوط لز

ّعقد البيـع إذا بـاع املالـك مـا تعلقـت بـه الزكـاة قبـل  ٥٦٢ ٢٤٢ ٢٥٧٠

إخراجها سواء وقع البيع عىل مجيع العني الزكوية أو عىل 

 ّبعضها املعني أو املشاع 

 صحيح

إخراج الزكاة عىل البائع ولو من مال آخر إذا باع املالك  ٥٦٢ ٢٤٢ ٢٥٧١

 ّما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها

 واجب

ّإخراج الزكاة عىل املشرتي القابض للمبيع إذا اعتقـد أن  ٥٦٢ ٢٤٢ ٢٥٧٢

 د أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلكالبائع ق

 ال جيب

ّإخراج الزكاة عىل املشرتي القابض للمبيع إذا اعتقـد أن  ٥٦٢ ٢٤٢ ٢٥٧٣

 البائع مل خيرجها قبل البيع

 واجب

وكــان صورة الـسابقة يف الـإذا أخـرج املـشرتي الزكـاة  ٥٦٢ ٢٤٢ ٢٥٧٤

 ًمغرورا من قبل البائع فرجوعه هبا عليه 

 جائز

 

 .ً أيضاّجيري نظري هذا احلكم يف النقدية والغالت) ١(
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 جائز )١(إعطاء الزكاة للفقراء  ٢٤٣ ٢٥٧٥

إعطاء الزكاة ملن جيد من املال ما يفـي بمـرصفه ومـرصف   ٢٤٣ ٢٥٧٦

صـنعة ّعائلته مدة سنة ولو بالتجارة واالستنامء أو كانت له 

أو حرفة يتمّكن هبا من إعاشة نفسه وعائلته وإن مل يملـك 

 ما يفي بمؤونة سنته بالفعل

 جيوز ال

 جائز )٢(إعطاء الزكاة للمساكني  ٢٤٣ ٢٥٧٧

ّإعطاء الزكاة ملن يدعي الفقر إذا علم صاحب الزكاة فقـره  ٥٦٣ ٢٤٣ ٢٥٧٨
 ًسابقا ومل يعلم غناه بعد ذلك

 جائز

ّلزكاة ملن يدعي الفقر وجيهل صاحب الزكاة حالـه إعطاء ا ٥٦٣ ٢٤٣ ٢٥٧٩
ّمن أول مرة ّ 

 جيوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

ّإعطاء الزكاة ملن يدعي الفقـر وجيهـل صـاحب الزكـاة  ٥٦٣ ٢٤٣ ٢٥٨٠

 ّحاله من أول أمره مع الوثوق بفقره

 جائز

ًإعطاء الزكاة ملن علم صاحب الزكاة غنـاه سـابقا مـا مل  ٥٦٣ ٢٤٣ ٢٥٨١

  فقره بعلم أو حجة معتربةيثبت له

 جيوز ال

 

 .ّ يملك مؤونة سنته الالئقة بحاله لنفسه وعائلته ال بالفعل وال بالقوةمن ال: املراد بالفقري) ١(
 .ًمن كان أسوأ حاال من الفقري كمن اليملك قوته اليومي: املراد باملسكني) ٢(
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كسب بمهنة إعطاء الزكاة للمتمّكن من تأمني مؤونته بالت ٥٦٤ ٢٤٣ ٢٥٨٢

 أو صنعة التناسب شأنه

 جائز

ًإعطاء الزكاة ملن كان مالكـا رأس مـال اليكفـي ربحـه  ٥٦٤ ٢٤٣ ٢٥٨٣

  تكفي لذلك عينهبمؤونته وإن كانت 

 جائز

ًري الذي يملك دارا لسكناه وأثاثا ملنزله إعطاء الزكاة للفق ٥٦٤ ٢٤٣ ٢٥٨٤ ً

 وسائر ما حيتاج إليه من وسائل احلياة الالئقة بشأنه

 جائز

ٍملن كان مالكـا لـدار وأثـاث بعنوان الفقر إعطاء الزكاة  ٥٦٤ ٢٤٣ ٢٥٨٥ ً

 أكثر من مقدار حاجته وكانت تفي بمؤونته 

 جيوز  ال

  ًان يملـك دارا فخمـة ملـن كـبعنوان الفقر إعطاء الزكاة  ٥٦٤ ٢٤٣ ٢٥٨٦

ًـ مثال ـ تندفع حاجته بأقل منهـا قيمـة وكـان التفـاوت 

ّبينهام يكفيه ملؤونته وبلغت الزيـادة حـد اإلرساف بـأن 

ًخرج عام يناسب حاله كثريا  ّ 

 ال جيوز

ّأخذ الزكاة ملن كان قادرا عىل تعلم صنعة أوحرفـة يفـي  ٥٦٤ ٢٤٤ ٢٥٨٧ ً

 ّمدخوهلا بمؤونته فيرتك التعلم 

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط وجوبا

ّأخذ الزكاة ملن هو يف فرتة تعلـم صـنعة أو حرفـة يفـي  ٥٦٤ ٢٤٤ ٢٥٨٨

 مدخوهلا بمؤونته 

 جائز

ّأخذ الزكاة ملن كان قادرا عىل تعلم صنعة أو حرفة يفـي  ٥٦٤ ٢٤٤ ٢٥٨٩ ً

ًرصا يف تركـه ـّمدخوهلا بمؤونته ومل يتعلمها وإن كان مق

 ًسابقا

 جائز
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ًأخذ الزكاة ملن كان قادرا عىل التكسب وتركـه تكاسـال  ٥٦٤ ٢٤٤ ٢٥٩٠ ّ ً

ّوطلبا للراحة حتى فات عنه زمـان االكتـساب بحيـث  ً

ًصار حمتاجا فعال إىل مؤونة يوم أو أيام بسوء اختياره  ً 

 جائز

أو ’ كاة للعـاملني عليهـا مـن قبـل النبـيإعطاء الز  ٢٤٤ ٢٥٩١
 أو احلاكم الرشعي أو نائبه× اإلمام

 جائز

 جائز )١(ّإعطاء الزكاة للمؤلفة قلوهبم  ٢٤٤ ٢٥٩٢

لعاملون عليها مـن الوالية للاملك يف رصف الزكاة عىل ا  ٢٤٤ ٢٥٩٣

 أو نائبه × دون رأي اإلمام

 غري ثابتة

ّالوالية للاملك يف رصف الزكاة عىل املؤلفة قلـوهبم مـن   ٢٤٤ ٢٥٩٤

 دون رأي اإلمام أو نائبه

 غري ثابتة

 جائز الزكاة إلعتاق العبيدإعطاء   ٢٤٤ ٢٥٩٥

إعطاء الزكاة للغارمني كمن كان عليه دين وعجز عن أدائـه وإن   ٢٤٤ ٢٥٩٦

ّكان متمّكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة ً 

 جائز

 جيوز ال َإعطاء الزكاة للمديون الذي رصف دينه يف احلرام  ٥٦٥ ٢٤٥ ٢٥٩٧

 واجب  قاق الدائن ملطالبتهاعتبار استح ٥٦٥ ٢٤٥ ٢٥٩٨
 ًعىل األحوط لزوما

ّإعطاء الزكاة ملن كان عليه دين مؤجل مل حيل أجله  ٥٦٥ ٢٤٥ ٢٥٩٩  جيوز  ال َ
 ًعىل األحوط لزوما

 

ّهم طائفة من الكفار يتاميلون إىل اإلسالم، أو يعـاونون املـسلمني بإعطـائهم الزكـاة، أو : ّاملؤلفة قلوهبم) ١(
َيؤمن بذلك فيعطون مـن ’ ّ من رشهم وفتنتهم، وطائفة من املسلمني شّكاك يف بعض ما جاء به النبيُ

الزكاة ليحسن إسالمهم ويثبتوا عىل دينهم، أو قوم من املسلمني ال يدينون بالوالية فيعطون مـن الزكـاة 
 .لريغبوا فيها ويثبتوا عليها
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ًإعطاء الزكاة ملن كان عليه دين وقنع الدائن بأدائه تدرجيا  ٥٦٥ ٢٤٥ ٢٦٠٠ َ
 ومتّكن املديون من ذلك من دون حرج

 جيوز  ال
 ًحوط وجوباعىل األ

َإعطاء الزكاة ملن يدعي الدين مـن دون ثبوتـه بعلـم أو  ٥٦٦ ٢٤٥ ٢٦٠١ ّ

 ّبحجة معتربة

 جيوز ال

 جائز )١(اعطاء الزكاة يف سبيل اهللا  ٢٤٥ ٢٦٠٢

رصف الزكــاة يف ســبيل اهللا مــن قبــل املالــك مــن دون   ٢٤٥ ٢٦٠٣

 االستئذان من احلاكم الرشعي

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط وجوبا

 جائز )٢(إعطاء الزكاة البن السبيل  ٢٤٥ ٢٦٠٤

رصف ــسبيل الذي جيد ما يبيعه ويإعطاء الزكاة البن ال  ٢٤٥ ٢٦٠٥

 نه يف وصوله إىل بلده ثم

 ال جيوز

 ال جيوز إعطاء الزكاة البن السبيل املتمّكن من االستدانة بغري حرج  ٢٤٥ ٢٦٠٦

بيع أو إجيار مالـه إعطاء الزكاة البن السبيل املتمّكن من   ٢٤٥ ٢٦٠٧

 الذي يف بلده 

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط لزوما

 جيوز ال إعطاء الزكاة البن السبيل إذا كان سفره يف معصية   ٢٤٥ ٢٦٠٨

ًإعطاء الزكاة من قبل املالك إىل املستحق إذا مل يكن مؤمنا  ٥٦٧ ٢٤٥ ٢٦٠٩

 ال فرق بني البالغ وغريهبو

 ال جيوز 

بنفسه أو من املؤمنني  الزكاة عىل غري البالغ رصف املالك ٥٦٧ ٢٤٦ ٢٦١٠

ّبتوسط أمني أو يعطيها لوليه ّ 

 صحيح

 

الطـرق وبنـاء اجلـسور واملستـشفيات ومالجـئ ّيقصد به املصالح العامة للمسلمني كتعبيـد : سبيل اهللا) ١(
 .ّللفقراء واملساجد واملدارس الدينية ونرش الكتب اإلسالمية املفيدة وغري ذلك مما حيتاج إليه املسلمون

 .ًهو املسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته وال يتمّكن معه من الرجوع إىل بلده وإن كان غنيا فيه: ابن السبيل) ٢(
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 ال جيوز دفع الزكاة إىل املستحق إذا كان ممن يرصفها يف حرام ٥٦٧ ٢٤٦ ٢٦١١

إعطاء الزكاة مـن قبـل املالـك إىل املـستحق إذا كـان يف  ٥٦٧ ٢٤٦ ٢٦١٢
وإن مل يكـن الدفع إليه إعانة عىل اإلثم وإغـراء بـالقبيح 

 يرصفها يف احلرام

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط لزوما

إعطاء الزكاة من قبل املالك لتـارك الـصالة أو شـارب  ٥٦٧ ٢٤٦ ٢٦١٣

 اخلمر أو املتجاهر بالفسق

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط لزوما

إعطاء الزكاة من قبل املالك ملن جتب نفقته عليه كالولـد  ٥٦٧ ٢٤٦ ٢٦١٤

 ائمةواألبوين والزوجة الد

 ال جيوز

إعطاء الزكاة من قبل املالك ملن جتب نفقته عليهم كام إذا  ٥٦٧ ٢٤٦ ٢٦١٥
ًكان الوالد فقريا وكانت لـه زوجـة جتـب نفقتهـا عليـه 

 فيعطي الولد زكاته هلا 

 جائز

إعطاء الزكاة من قبل املالك ملن جتب نفقته عليه بعنـوان  ٥٦٨ ٢٤٦ ٢٦١٦
 ًا أو ابن سبيل آخر غري الفقر كام إذا كان مديون

 جائز

ًإعطاء الزكاة للزوجة الفقرية إذا كان الزوج باذال لنفقتها  ٥٦٩ ٢٤٦ ٢٦١٧

 ًأو كان قادرا عىل ذلك مع إجباره عليه
 جيوز ال

إعطاء الزكاة للفقري الذي وجبت نفقته عىل شخص آخر  ٥٦٩ ٢٤٦ ٢٦١٨
ّمع استعداده للقيام هبا من دون منة التتحمل عادة ّ 

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط لزوما

 للهاشمي من سهم الفقـراء أو زكاة غري اهلاشميإعطاء   ٢٤٦ ٢٦١٩
 من غريه وإن كان الدافع إليه هو احلاكم الرشعي 

 جيوز ال

انتفاع اهلاشمي ـ كغريه ـ من املشاريع اخلريية املنشأة من   ٢٤٦ ٢٦٢٠
 سهم سبيل اهللا 

 جائز
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 جائز ًكان املعطي هاشمياإعطاء الزكاة للهاشمي إذا   ٢٤٦ ٢٦٢١

رط ـبشأخذ اهلاشمي زكاة غري اهلاشمي عند االضطرار   ٢٤٧ ٢٦٢٢

رضورة ــً كفاية اخلمس ونحوه مقترصا عىل قـدر العدم

ًيوما فيوما مع اإلمكان ً 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

إعطاء اهلاشمي غري الزكـاة مـن الـصدقات الواجبـة أو  ٥٧٠ ٢٤٧ ٢٦٢٣

 املعطي غري هاشمياملستحبة وإن كان 

 جائز

عدم إعطاء اهلاشـمي مـن الـصدقات الواجبـة كاملظـامل  ٥٧٠ ٢٤٧ ٢٦٢٤

 والكفارت 

هو األحوط 

 األوىل

قسمة املالك الزكاة عىل مجيع املوارد التي جيوز له رصفها  ٥٧١ ٢٤٧ ٢٦٢٥

 فيها

 ال جتب

اقتصار املالك عىل رصف الزكاة يف مورد واحد فقط من  ٥٧١ ٢٤٧ ٢٦٢٦

 وارد التي جيوز له رصفها فيهاامل

 جائز

إعطاء الزكاة للفقري بام يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة  ٥٧٢ ٢٤٧ ٢٦٢٧

 واحدة

 جائز

ّإعطاء الزكاة للفقري أكثر مما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته  ٥٧٢ ٢٤٧ ٢٦٢٨

 سنة واحدة دفعة واحدة 

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط لزوما

ًري زائدا عىل مؤونة سنة نفسه وعائلته تـدرجيا الفقإعطاء  ٥٧٢ ٢٤٧ ٢٦٢٩ ً

 ّبأن يعطيه دفعات حتى يبلغ مؤونته ثم يزيد عليها

 ال جيوز



 

 

 

 أحكام زكاة الفطرة

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ّأداء زكاة الفطرة عىل املكلف البالغ العاقل غـري املغمـى   ٢٤٨ ٢٦٣٠

 ًآنـا مـا قبـلرشوط اآلتيـة ــالّعليه والغني إذا حتققـت 

 ّالغروب إىل أول جزء من ليلة عيد الفطر

 واجب

ّأداء زكاة الفطرة عىل املكلف البالغ العاقل غـري املغمـى   ٢٤٨ ٢٦٣١

ًمقارنا للغـروب الرشوط اآلتية ّعليه والغني إذا حتققت 

ًبل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا  ً 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب بة عىل النحو املعترب يف زكاة املالأداء زكاة الفطرة بقصد القر  ٢٤٨ ٢٦٣٢

ّإخراج املكلف زكاة الفطرة عن نفسه وكذا عمن يعولـه  ٥٧٣ ٢٤٨ ٢٦٣٣ ّ

يف ليلة العيد سواء يف ذلك من جتب نفقته عليـه وغـريه 

 وسواء فيه املسافر واحلارض والصغري والكبري

 واجب

 ممن يعولـه ًأداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا مل يعد عرفا ٥٧٤ ٢٤٨ ٢٦٣٤

ًمضيفه ـ ولو موقتا ـ سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم 

 نزل قبل دخوهلا

 ال جيب

ًأداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا عـد عرفـا ممـن يعولـه  ٥٧٤ ٢٤٨ ٢٦٣٥ ّ

 مضيفه إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده

 واجب
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ًأداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا عـد عرفـا ممـ ٥٧٤ ٢٤٨ ٢٦٣٦ ن يعولـه ّ

 مضيفه إذا نزل بعد دخول ليلة العيد وبقي عنده 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

 ب جيال أداء زكاة الفطرة عىل من جتب فطرته عىل غريه  ٥٧٥ ٢٤٨ ٢٦٣٧

ّأداء املكلف زكاة الفطـرة عـن نفـسه إذا وجبـت زكـاة  ٥٧٥ ٢٤٨ ٢٦٣٨

ّفطرته عىل شخص آخر لكن ذلـك الـشخص مل يؤدهـا 

 ًف مستجمعا لرشائط زكاة الفطرةّوكان املكل

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

أداء الغني زكاة الفطرة عـىل نفـسه إذا كـان يعيلـه فقـري  ٥٧٦ ٢٤٩ ٢٦٣٩

 ًوكان الغني مستجمعا لسائر رشوط زكاة الفطرة

 واجب

ّإخراج الغني زكاة الفطرة عن نفسه حتى إذا أداهـا عنـه  ٥٧٦ ٢٤٩ ٢٦٤٠ ّ

 املعيل الفقري 

 واجب 
 ًىل األحوط وجوباع

ّأداء زكاة الفطرة عن األجري كالبنـاء والنجـار واخلـادم إذا  ٥٧٧ ٢٤٩ ٢٦٤١ ّ

 ّكانت معيشتهم عىل أنفسهم ومل يعدوا ممن يعوهلم املستأجر

 ال جيب

ّأداء املستأجر زكاة الفطرة عن األجري كالبنـاء والنجـار  ٥٧٧ ٢٤٩ ٢٦٤٢ ّ

 ن يعوهلم ّواخلادم إذا كانت معيشتهم عليه وعدوا مم

 واجب 

 ال جتوز )١(فطرة غري اهلاشمي للهاشمي ٥٧٨ ٢٤٩ ٢٦٤٣

إذا كانت زوجـة الرجـل هاشـمية وهـو غـري هاشـمي  ٥٧٨ ٢٤٩ ٢٦٤٤

 ففطرهتا هلاشمي

 ال جتوز

 جائز إذا كانت زوجة الرجل غري هاشمية وهو هاشمي ففطرهتا هلاشمي ٥٧٨ ٢٤٩ ٢٦٤٥
 

 .ة بحال املعطي نفسه ال بعيالهوالعرب) ١(
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 مستحب ّ نفسه وعمن يعوله إخراج الفقري الفطرة عن ٥٧٩ ٢٤٩ ٢٦٤٦

إذا مل جيد الفقري غـري صـاع واحـد لزكـاة الفطـرة عـن نفـسه  ٥٧٩ ٢٤٩ ٢٦٤٧

 عن نفسه ألحد عائلته وهـو يعطيـه إىل فاعطاؤهّوعمن يعوله 

ّآخر منهم وهكذا يفعل مجيعهم حتى ينتهي إىل األخـري مـنهم 

 وهو يعطيها إىل فقري غريهم

 جائز



 

 

 

 مقدار الفطرة ونوعها

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ً مما يكون قوتا شائعا ألهل البلـد )١(كون جنس زكاة الفطرة  ٢٥٠ ٢٦٤٨ ً ّ
ّيتعارف عندهم التغذي به وإن مل يقترصوا عليه سواء أكان 

أم ) احلنطة والشعري والتمر والزبيب(من األجناس األربعة 

 من غريها كاألرز والذرة

 واجب

ًال يكون قوتـا شـائعا ألهـل البلـد ّإخراج زكاة الفطرة مما   ٢٥٠ ٢٦٤٩ ً

 ّيتعارف عندهم التغذي به وإن كان من األجناس األربعة 

 غري جائز
 ًعىل األحوط وجوبا

 ال جيوز  إخراج زكاة الفطرة من القسم املعيب  ٢٥٠ ٢٦٥٠
 ًعىل األحوط لزوما

ًإخراج زكاة الفطرة من النقـود عوضـا عـن األجنـاس   ٢٥٠ ٢٦٥١

 ت اإلخراج ومكانهاملذكورة بقيمة وق

 جائز

 جتب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد  ٥٨٠ ٢٥٠ ٢٦٥٢

تأخري زكاة الفطرة إىل زوال شمس يوم العيد ملن مل يصل  ٥٨٠ ٢٥٠ ٢٦٥٣

 صالة العيد

 جائز

 جيوز  ال يهاّتأخري زكاة الفطرة عن صالة العيد ملن يصل ٥٨٠ ٢٥٠ ٢٦٥٤
 ًعىل األحوط لزوما

 

 .مقدار الفطرة صاع وهو أربع أمداد، ويكفي فيها إعطاء ثالث كيلو غرامات) ١(
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ّاملكلف زكاة الفطر بعد صـالة العيـد إذا عزهلـا ومل أداء  ٥٨٠ ٢٥٠ ٢٦٥٥

ًيؤدها إىل الفقري لنسيان أو النتظار فقري معني مثال ّ ّ 

 جائز

ّزكاة الفطرة إذا مل يعزهلا املكلف حتى زالت الشمس  ٥٨٠ ٢٥٠ ٢٦٥٦  ال تسقط  ّ
 )١(ًعىل األحوط لزوما

 زجائ إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان  ٥٨١ ٢٥٠ ٢٦٥٧

هو األحوط  عدم إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول ليلة العيد  ٥٨١ ٢٥٠ ٢٦٥٨

 ًاستحبابا

 جيوز ال تبديل زكاة الفطرة بامل آخر بعد عزهلا ٥٨٢ ٢٥١ ٢٦٥٩

ّضامن املكلف زكاة الفطرة إذا تلفت بعد العزل وكان قد  ٥٨٢ ٢٥١ ٢٦٦٠

 ًوجد مستحقا هلا وأمهل يف أدائها إليه

 واجب

أو نائبه وإن كان يف البلد ×نقل زكاة الفطرة إىل اإلمام ٥٨٣ ٢٥١ ٢٦٦١

 من يستحقها

 جائز

أو نائبه خارج البلد × نقل زكاة الفطرة إىل غري اإلمام ٥٨٣ ٢٥١ ٢٦٦٢

 مع وجود املستحق 

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط وجوبا

ا تلفت بعد نقلهـا إىل غـري ّضامن املكلف زكاة الفطرة إذ ٥٨٣ ٢٥١ ٢٦٦٣

  أو نائبه خارج البلد مع وجود املستحق فيه×اإلمام

 واجب

 غـري ّضامن املكلف زكاة الفطرة إذا تلفت بعد نقلهـا إىل ٥٨٣ ٢٥١ ٢٦٦٤

أو نائبه خارج البلـد ومل يكـن يف البلـد مـن × اإلمام

 يستحقها وكان تلفها من غري تفريط 

 ال جيب

 جائز فر منه إىل غريهّدفع املكلف زكاة الفطرة يف غري بلده إذا سا ٥٨٣ ٢٥١ ٢٦٦٥
 

ّويؤدهيا بقصد القربة املطلقة من دون نية األداء والقضاء) ١( ّ. 
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اختصاص مرصف زكاة الفطرة بفقراء املؤمنني ومساكينهم  ٥٨٤ ٢٥١ ٢٦٦٦

 مع استجامع الرشائط 

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

دفع زكاة الفطرة إىل غري فقراء املؤمنني ومساكينهم مـن   ٢٥١ ٢٦٦٧

 املسلمني إذا مل يكن يف البلد من يستحقها منهم 

 جائز

 جيوز ال إعطاء زكاة الفطرة للناصب ٥٨٤ ٢٥١ ٢٦٦٨

 جيوز  ال إعطاء زكاة الفطرة لشارب اخلمر  ٥٨٥ ٢٥١ ٢٦٦٩
 ًعىل األحوط لزوما

 جيوز  ال إعطاء زكاة الفطرة لتارك الصالة ٥٨٥ ٢٥١ ٢٦٧٠
 ًعىل األحوط لزوما

 جيوز  ال إعطاء زكاة الفطرة للمتجاهر بالفسق  ٥٨٥ ٢٥١ ٢٦٧١
 ًعىل األحوط لزوما

 جائز إيصال زكاة الفطرة إىل الفقري من غري مبارشة  ٥٨٦ ٢٥١ ٢٦٧٢

 أوىل لحاكم الرشعي ليضعها يف موضعهالإعطاء زكاة الفطرة  ٥٨٦ ٢٥١ ٢٦٧٣

ّإال إذا اجتمع عدم دفع زكاة الفطرة للفقري أقل من صاع  ٥٨٦ ٢٥١ ٢٦٧٤

 مجاعة ال تسعهم

هو األحوط 

 ًاستحبابا

 األرحام واجلريان عىل سائر الفقراء يف دفع تقديم فقراء ٥٨٧ ٢٥١ ٢٦٧٥

 زكاة الفطرة

 أوىل

 مما ينبغي الرتجيح بالعلم والدين والفضل يف دفع زكاة الفطرة  ٥٨٧ ٢٥١ ٢٦٧٦



 

 

 

 أحكام اخلمس

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ّأداء مخس ما يغنمه املسلمون من الكفار يف احلـرب مـن  ٥٨٨ ٢٥٣ ٢٦٧٧

ــا  ــة وغريه ــوال املنقول ــإذن األم ــرب ب ــت احل إذا كان

 ×االمام

 واجب

ّ كل ما يغنمونـه مـن الكفـار يف احلـرب نيإعطاء املسلم ٥٨٨ ٢٥٣ ٢٦٧٨ ّ

 لإلمام إذا كانت احلرب بغري إذنه

 واجب

 إشكالّحمل  ّمتلك املؤمن مال الناصب وأداء مخسه  ٥٨٩ ٢٥٣ ٢٦٧٩
ًفاألحوط لزوما تركه

 رسقة أو غيلة ونحو ذلك ّأداء مخس ما يؤخذ من الكفار ٥٩٠ ٢٥٣ ٢٦٨٠

ًمما اليرتبط باحلرب وشؤوهنا إن كان األخذ جائزا ّ 

 ال جيب

 )١(بعنوان الغنيمة

ّما يؤخذ من الكفار رسقة أو غيلة ونحو ذلك مما ال ٥٩٠ ٢٥٣ ٢٦٨١ يرتبط   ّ

ًباحلرب وشؤوهنا إذا مل يكن األخذ جائزا كام إذا كان غدرا  ً

ّونقضا لألمان املمنوح هلم فرده إل  يهمً

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ًأحكام الغنيمة عىل ما يف يد الكافر إذا كان املـال حمرتمـا  ٥٩١ ٢٥٣ ٢٦٨٢ ّ

 ّكأن يكون ملسلم أو لذمي أودعه عنده

 الجتري

 

 .لكنه يدخل يف أرباح املكاسب وجيري عليه حكمها كام سيأيت) ١(
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 والباقي له إذا )١(ّأداء املكلف مخس ما يستخرجه من املعادن  ٢٥٤ ٢٦٨٣

ن ويل كان يف أرض مملوكة له أو كان يف أرض خراجية مع إذ

 املسلمني أو كان يف أرض األنفال ومل يمنع عنه مانع رشعي

 واجب

ّإذا استخرج املكلف املعدن من أرض مملوكه للغري بدون   ٢٥٤ ٢٦٨٤

إذنه، فيكون الرتايض بينه وبني املالك بشأن ما زاد عـىل 

 اخلمس منه

  ًاواجب
 ًعىل األحوط لزوما

عـادن إذا مل يبلـغ حــال ُأداء مخـس مـا يـستخرج مــن امل ٥٩٢ ٢٥٤ ٢٦٨٥

ّ ـ قيمة النـصاب األول )٢(اإلخراج ـ بعد استثناء مؤونته

 )٣(يف زكاة الذهب

 ال جيب
 بعنوان املعدن

ُأداء مخس ما يستخرج من املعادن إذا كانت قيمته أقل مـن  ٥٩٢ ٢٥٤ ٢٦٨٦

 )٤(ّقيمة النصاب األول يف زكاة الذهب بعنوان مخس املعادن

 ال جيب

داء اخلمس يف املستخرج من املعادن قبل استثناء مؤونة أ ٥٩٣ ٢٥٤ ٢٦٨٧

 )٥(اإلخراج وتصفيته

 ال جيب

 

ًكل ما يصدق عليه املعدن عرفا )١( ّ بأن تعرف له مميزات عن سائر أجـزاء األرض توجـب لـه قيمـة سـوقية ّ
كالذهب والفضة والنحاس واحلديد والكبريت والزئبق والفريوزج والياقوت وامللح والـنفط والفحـم 

 .وان مل يكن أرضه منها × ّهنا مملوكة لإلمامأ: احلجري وأمثال ذلك فهو من األنفال، أي
ًرج تساوي ثالثني مثقاال من الذهب املسكوك وقد رصف عليه ما يساوي مخسة كام لو كانت قيمة املستخ) ٢(

ًعرش مثقاال وجب اخلمس يف الباقي وهو مخسة عرش مثقاال ً. 
ًهو مخسة عرش مثقاال صريفيا من الذهب املسكوك: ّالنصاب األول يف زكاة الذهب) ٣( ً. 
 . اخلمس وفق أحكام مخس أرباح املكاسبجيب فيهّوإنام ) ٤(
ًإذا كانت قيمة املستخرج تساوي ثالثني مثقاال من الـذهب املـسكوك وقـد رصف عليـه مـا : مثال ذلك) ٥(

ًيساوي مخسة عرش مثقاال وجب اخلمس يف الباقي وهو مخسة عرش مثقاال ً. 
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أداء مخس الكنز عىل من ملكه باحليـازة إذا بلـغ نـصاب   ٢٥٤ ٢٦٨٨

 أحد النقدين يف الزكاة بعد استثناء مؤونة اإلخراج

 واجب

ًأداء املكلف مخس الكنز ومتلك البـاقي إذا ملـك أرضـا  ٥٩٤ ٢٥٥ ٢٦٨٩ ّ ّ

ًوجد فيها كنزا وكان هلا مالك قبله وكان ذا يـد عليهـا و

ّواحتمل كونه له احتامال معتدا به وراجعه فنفاه ثم راجع  ً ً

 من ملكها قبله كذلك وهكذا فنفاه اجلميع 

 واجب

ّأداء املكلف مخس ما خيرجه من البحر أو األهنار العظيمة   ٢٥٥ ٢٦٩٠

ّمما يتكون فيها كاللؤلؤ واملرجان واليرس  بغوص وبلغت ّ

 )١(ًقيمته دينارا

 واجب

ّأداء املكلف مخس ما خيرجه من البحر أو األهنار العظيمة   ٢٥٥ ٢٦٩١

ّمما يتكون فيها كاللؤلؤ واملرجان واليرس وكان إخراجـه  ّ

 بآلة خارجية 

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

أداء مخس ما يؤخذ من سـطح املـاء أو يلقيـه البحـر إىل   ٢٥٥ ٢٦٩٢

 بعنوان مخس الغوصالساحل 

 )٢(ال جيب

 واجب أداء مخس العنرب املأخوذ من سطح املاء   ٢٥٥ ٢٦٩٣

أداء مخس احليوان املستخرج من البحر كالسمك بعنوان  ٥٩٥ ٢٥٥ ٢٦٩٤

 مخس الغوص

 )٣(ال جيب

 

 .ثالثة أرباع املثقال الصرييف من الذهب املسكوك: أي) ١(

 .كاسب اخلمس وفق أحكام مخس أرباح املجيب فيهّوانام ) ٢(
 . اخلمس وفق أحكام مخس أرباح املكاسبجيب فيهّوإنام ) ٣(
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ًأداء اخلمس فيام لو استخرج من البحر حيوانا كالسمك  ٥٩٥ ٢٥٥ ٢٦٩٥

 ًنا بعنوان مخس الغوصًوجد يف بطنها لؤلؤا أو مرجاو

 )١(ال جيب

ّأداء املكلف مخس ما يستخرجه من البحر مـن األمـوال  ٥٩٥ ٢٥٥ ٢٦٩٦

ّغري املتكونة فيه كـام إذا غرقـت سـفينة وتركهـا أرباهبـا 
وأباحوا ما فيها ملـستخرجه فاسـتخرج شـخص لنفـسه 

 ًشيئا منها بعنوان مخس الغوص

 )٢(ال جيب

 واجب خلوط باحلرام يف بعض صورهأداء مخس احلالل امل  ٢٥٥ ٢٦٩٧

ّإذا اختلط احلالل باحلرام وعلم املكلف مقدار احلرام ومل   ٢٥٥ ٢٦٩٨

ًتتيرس له معرفة مالكه ولـو إمجـاال يف ضـمن أشـخاص  ّ
ّمعدودين، فسيكون التصدق عليـه بـذلك املقـدار عـن 

 ّمالكه قل أو كثر

 ًاواجب

ّصدق املذكور االستجازة من احلاكم الرشعي يف الت  ٢٥٥ ٢٦٩٩
 أعاله

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّإذا اختلط املال احلالل باحلرام ومل يتيرس للمكلف معرفة   ٢٥٥ ٢٧٠٠ ّ
مقدار احلرام وعلم مالكه، فسيكون الرتايض معه بصلح 

 أو نحو ذلك عند اإلمكان

 ًاواجب

ّإذا مل يتمّكن املكلف يف احلالة السابقة من الـرتايض مـع   ٢٥٥ ٢٧٠١

ّالك، فاكتفاؤه برد املعلوم حرمته إىل مالكه إذا مل يكـن امل
 اخللط بتقصري منه

 واجب

 

 .اخلمس وفق أحكام مخس أرباح املكاسبجيب فيه ّوإنام ) ١(
 .اخلمس وفق أحكام مخس أرباح املكاسبجيب فيه ّوإنام ) ٢(
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ّإذا كان اخللط يف احلالة الـسابقة بتقـصري مـن املكلـف،   ٢٥٦ ٢٧٠٢

ًفرده املقدار الزائد اليه أيضا ّ 

 واجب 

 ًعىل األحوط وجوبا

هام ّإذا ختاصم املكلف واملالك يف احلالة السابقة، فرجوع  ٢٥٦ ٢٧٠٣

 إىل احلاكم الرشعي للتحاكم

 واجب

ّإذا اختلط املال احلالل باحلرام ومل يتيرس للمكلف معرفة   ٢٥٦ ٢٧٠٤ ّ

ُّاحلرام وال مالكه وعلم أنه ال يبلغ مخس املال، فتـصدق  َ َّ

ّاملكلف عن املالك باملقدار الذي يعلـم أنـه حـرام إذا مل  ّ

 يكن اخللط بتقصري منه

   واجب

 ٍوكاف

ّإذا كان اخللط يف احلالة الـسابقة بتقـصري مـن املكلـف،   ٢٥٦ ٢٧٠٥

ّفتصدقه باملقدار املحتمل أيضا ولو بتسليم املال كلـه إىل  ً ّ

ّالفقري قاصدا به التصدق باملقـدار املجهـول مالكـه ثـم  ّ ً

ّيتصالح هو والفقري يف تعيني حصة كل منهام ّ 

 واجب 

 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب  لسابقة بإذن من احلاكم الرشعي ّالتصدق يف احلالة ا  ٢٥٦ ٢٧٠٦

 ًعىل األحوط لزوما

ّإذا اختلط املال احلالل باحلرام ومل يتيرس للمكلف معرفة   ٢٥٦ ٢٧٠٧ ّ

ّمقدار احلرام وال مالكه وعلم أنـه يزيـد عـىل اخلمـس، 

فحكمها حكم الصورة السابقة مع عدم إجـزاء إخـراج 

 اخلمس من املال

 هو الصحيح
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ّختلط املال احلالل باحلرام ومل يتيرس للمكلف معرفة إذا ا  ٢٥٦ ٢٧٠٨ ّ
مقدار احلرام وال مالكه واحتمـل زيادتـه عـىل اخلمـس 

ّحلالة مـع متلـك ونقيصته عنه، فإخراج اخلمس يف هذه ا

 الباقي

 جيزي

إعطاء اخلمس يف احلالة السابقة بقصد أعم من اخلمـس   ٢٥٦ ٢٧٠٩

للخمـس ًرصفا ــوالصدقة عن املالك إىل مـن يكـون م

 ًوجمهول املالك معا

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّثبوت اخلمس يف األرض التي متلَكها الكافر من مـسلم   ٢٥٦ ٢٧١٠ َ َ

 ببيع أو هبة ونحو ذلك

ال خيلو عن 

 إشكال

 واجب  وفق الضوابط املذكورة )١(اخلمس يف أرباح املكاسب  ٢٥٦ ٢٧١١

باعتبارها من أو وصية  ما يملكه هبدية ّأداء املكلف مخس  ٢٥٦ ٢٧١٢

 مخس أرباح املكاسب

 واجب

الـصدقات الواجبـة ّأداء املكلف مخس مـا يأخـذه مـن   ٢٥٦ ٢٧١٣

ّواملستحبة مـن الكفـارات وجمهـول املالـك ورد املظـامل 
 وغريها باعتبارها من مخس أرباح املكاسب

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

 ال جيب  والزكاةاخلمس يف ما يأخذه اإلنسان من اخلمس  ٢٥٦ ٢٧١٤

 ال جيب اخلمس يف املهر  ٢٥٧ ٢٧١٥

 ال جيب اخلمس يف عوض اخللع  ٢٥٧ ٢٧١٦

 ال جيب اخلمس يف ديات األعضاء   ٢٥٧ ٢٧١٧
 

ّهي كل ما يستفيده اإلنسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر: أرباح املكاسب) ١( ّ. 
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 ال جيب اخلمس يف ما يملكه اإلنسان باإلرث  ٢٥٧ ٢٧١٨

ــانوي   ٢٥٧ ٢٧١٩ ــوان ث ــذه للمــؤمن بعن ــا جيــوز أخ اخلمــس يف م

 كالتعصيب

 واجب

إخراج مخس املرياث الـذي الحيتـسب مـن غـري األب   ٢٥٧ ٢٧٢٠

 واالبن

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّاخلمس يف أرباح املكاسب بعد استثناء املكلف ما رصفه  ٥٩٦ ٢٥٦ ٢٧٢١

ّمن مـال خممـس أو ممـا مل يتعلـق بـه اخلمـس يف سـبيل  ّ ّ
  سنته لنفسه وعائلته)١(حتصيلها بام يزيد عىل املؤونة

 واجب

ًاخلمس فيام يرصفه املكلف زائدا عىل املؤونة ٥٩٦ ٢٥٧ ٢٧٢٢  واجب )٢( ّ

اخلمس يف الزيادة عن املرصوف إذا كان الرصف أقل من  ٥٩٦ ٢٥٧ ٢٧٢٣

 )٣(املؤونة

 واجب

ً رشعا ًراجحاّإذا كان مرصف املكلف أداء اخلمس فيام  ٥٩٦ ٢٥٧ ٢٧٢٤

ولكنه غري متعارف من مثل املالك كام إذا رصف مجيع 
ء سنته يف عامرة املساجد أو الزيارات أو اإلنفاق أرباحه أثنا

 عىل الفقراء ونحو ذلك

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

 

 

يدخل يف املؤونة املأكول واملرشوب واملسكن واملركوب وأثاث البيت وما يرصفه يف تزويج نفسه أو مـن ) ١(
ّيتعلق به ويف الزيارات واألسفار واهلدايا واإلطعام ونحو ذلك، وخيتلف كل ذلك باختالف األشخاص  ّ

 .والعربة يف كيفية وكمية الرصف بام يناسب شأن الشخص نفسه
ًن كان شأنه أن يرصف يف مؤونة سنته مائة دينار لكنه رصف أزيد منها عىل نحو يعـد سـفها م: مثال ذلك) ٢( ّ

ًوإرسافا منه عرفا وجب عليه اخلمس فيام زاد عىل املائة ً. 
ًرصف مخـسني دينـارا ـ مؤونة سنته مائة دينار لكنه قّرت عىل نفسه فيفمن كان شأنه أن يرصف : مثال ذلك) ٣(

 .اد عىل اخلمسنيوجب عليه اخلمس فيام ز
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 جيوز ال )١(استثناء مؤن السنني الالحقة من مؤونة سنة حصول الربح ٥٩٧ ٢٥٧ ٢٧٢٥

ّختميس املكلف رأس مال التجارة إذا اختذه من أرباحـه  ٥٩٨ ٢٥٨ ٢٧٢٦ ّ

 )٢( سنتهًوإن كان مساويا ملؤونة

 واجب

ّختميس املكلف رأس مال التجارة إذا اختذه من أرباحـه  ٥٩٨ ٢٥٨ ٢٧٢٧ ّ

بعـد إخـراج   ـّولكن كان بحيث ال يفي االجتار بالباقي

ً تـدرجيا  يمكن دفعهومل  بمؤونته الالئقة بحالهـ اخلمس

 بعد نقله إىل الذمة بمراجعة احلاكم الرشعي

 ال جيب

ّ رأس مال التجارة إذا اختذه من أرباحـه ّختميس املكلف ٥٩٨ ٢٥٨ ٢٧٢٨

ّولكن كان بحيث اليفي االجتـار بالبـاقي بعـد إخـراج 

ّاخلمس بمؤونته الالئقة بحاله إال أنه أمكن ً دفعه تدرجيا هّ

 ّبعد نقله إىل الذمة بمراجعة احلاكم الرشعي

 واجب

ّعد املكلف األجرة الواقعة بإزاء عمله يف سـنة اإلجـارة  ٥٩٩ ٢٥٨ ٢٧٢٩ ّ
من أرباحها إذا آجر نفسه سنني عديدة وأن يكون ما يقع 

 بإزاء العمل يف السنني اآلتية من أرباح تلك السنني

 واجب

 

ًمن حصل لديه أرباح تدرجيية فاشرتى يف السنة األوىل عرصة لبناء الدار ويف الثانيـة حديـدا : مثال ذلك) ١(

ّويف الثالثة مواد إنشائية أخرى وهكذا ال يكون ما اشرتاه من املؤن املستثناة؛ ألنـه مؤونـة للـسنني اآلتيـة 
عيان نعم إذا كان املتعارف ملثلـه بحـسب العـرف الـذي التي حيصل فيها السكنى فعليه ختميس تلك األ

ّيعيش فيه حتصيل الدار تدرجيا عىل النحو املتقدم بحيث أنه لو مل يفعل ذلك لعد مق ّ ّ ّرصا يف حـق عائلتـه ـً ً ّ
ّومتهاونا بمستقبلهم مماينايف ذلك شأنه عد ّما اشرتاه يف كل سنة من مؤونته يف تلك السنة، ومثل ذلك ما  ً

ًعداده لزواج األوالد خالل عدة سنوات إذا كان تركه منافيا لشأن األب أو األم ولو لعجزمهـا يتعارف إ ّ

 .عن حتصيله هلم يف أوانه

 .ّألن رأس مال التجارة ليس من املؤونة املستثناة) ٢(
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الثمن بتاممه مـن ّفعد  ، بستانه سننيرة ثمّ املكلفعإذا با ٥٩٩ ٢٥٨ ٢٧٣٠

املؤونـة ّأرباح سنة البيع فيؤدي اخلمس فيه بعد اسـتثناء 

ارد عىل البستان من جهـة ما جيرب به النقص الوواستثناء 

 ّكونه مسلوب املنفعة يف املدة الباقية بعد انتهاء السنة 

 واجب

ًإذا اشرتى املكلف بربحه شيئا من املـؤن فـزادت قيمتـه  ٦٠٠ ٢٥٨ ٢٧٣١ ّ

 ّولو لزيادة متصلة تستوجبها، فاخلمس فيه 

 ال جيب

ًإذا اشرتى املكلف بربحه شيئا من املؤن فزادت قي ٦٠٠ ٢٥٨ ٢٧٣٢ مته ولو ّ

ّقيمته لزيادة متـصلة تـستوجبها فباعـه خـالل سـنته أو 
ًاستغنى عنه فيها مطلقا ففي هذه احلالة إذا زاد عىل مؤونته 

 )١(السنوية، فأداء مخسه

 واجب 
 ًعىل األحوط لزوما

ًإذا اشرتى املكلف بربحه شيئا من املـؤن فـزادت قيمتـه  ٦٠٠ ٢٥٨ ٢٧٣٣ ّ

ه خالل سنته أو بعدها ّولو لزيادة متصلة تستوجبها فباع

ًوربح فيه، فاخلمس يف الربح إذا كان زائدا عـىل مؤونـة 

 سنة حصوله

 واجب

أداء اخلمس يف احلالة السابقة يف الزيادات املنفصلة حيث  ٦٠٠ ٢٥٩ ٢٧٣٤

 )٢(تدخل يف األرباح إن مل ترصف يف املؤونة

 واجب

 

ًإذا اشرتى املكلف بيشء من أرباحه فرسا لركوبه واستخدمه يف ذلك فزادت قيمته الـسوقي: مثال ذلك) ١( ة ّ
 .ّمل جيب اخلمس فيه مامل يبعه خالل سنته أو يستغن عنه فيها باملرة

إذا ولد الفرس ـ يف مفروض املثال ـ كان النتاج من األرباح ومن هذا القبيـل ثمـر األشـجار : مثال ذلك) ٢(
ّوأغصاهنا املعدة للقطع وصوف احليوان ووبره وحليبه وغري ذلك، ويف حكم الزيـادة املنفـصلة الزيـادة 

ّملتصلة إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة املال كام لو سمن احليـوان املعـد لالسـتفادة مـن حلمـه كاملـسمى ا ّ ّ ًّ ً
 .بدجاج اللحم
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ّ يتخذ رأس ماله أداء اخلمس يف زيادة القيمة السوقية عىل من ٦٠١ ٢٥٩ ٢٧٣٥

 إذا كان )١(ّمما يقتنى لالكتساب بمنافعه مع املحافظة عىل عينه

ّمتخذا من مال خممس أو غري متعلق للخمس ّ ً ّ)٢( 

 ال جيب

ًإذا اشرتى املكلف كميـة مـن احلنطـة ـ مـثال ـ قاصـدا  ٦٠٢ ٢٥٩ ٢٧٣٦ ً ّ ّ

ّاالكتساب ببيعها فحل رأس سنته اخلمسية وقـد زادت 

ا به، فإخراجه مخـس الزيـادة إذا كـان قيمتها عام اشرتاه

 بمقدوره بيعها وأخذ قيمتها أثناء السنة

 )٣(واجب

ًإذا اشرتى املكلف ما ليس من املؤونة بالذمة أو استدان مبلغـا  ٦٠٣ ٢٦٠ ٢٧٣٧ ّ ّ

َإلضافته إىل رأس ماله ونحو ذلك، فاخلمس فيه مامل يؤد دينه ّ 

 ال جيب

ّإذا أدى املكلف يف احل ٦٠٣ ٢٦٠ ٢٧٣٨   َالة السابقة دينه مـن أربـاح سـنته ّ

 البدل من أرباح هذه الـسنة كانًـ وكان بدله موجودا ـ 

 ًفيكون ختميسه بعد انقضائها إذا كان زائدا عىل مؤونتها

 ًاواجب

ّعد أول زمان حصول الفائدة رأس سنة املؤونـة ملـن ال  ٦٠٤ ٢٦٠ ٢٧٣٩ ّ

مهنة له يتعاطاها يف معاشه كالذي يعيلـه شـخص آخـر 

ًحصل له فائدة اتفاقا و ّ)٤( 

 واجب

 

ّمن قبيل الفنادق واملحالت التجارية وسيارات األجرة واحلقول الزراعيـة واملعامـل اإلنتاجيـة وبعـض ) ١(

 .أقسام احليوان كاألبقار التي يكتسب بحليبها
ّلو كان قد ملكه باملعاوضة كالرشاء فباعه بالزائد تدخل الزيادة يف أرباح سنة البيع، كام أنه تـدخل يف نعم ) ٢(

ًاألرباح زيادته املنفصلة وكذا املتصلة امللحقة هبا حكام فيام يفرض له مثلها ّ. 
ّ األموال املعدة لالجتار بعينها كالبضائع املعروضة للبيع تعد زيادة قيّ ألنذلكو) ٣( ًمتها السوقية ربحا وإن مل ّّ

 .ُيتم بيعها بعد بالزيادة وكذلك ما يفرض هلا من زيادة منفصلة أو ما بحكمها من الزيادة املتصلة
 .فمتى حصلت جاز له رصفها يف مؤونته الالحقة إىل عام كامل) ٤(
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ّعد الرشوع يف االكتساب رأس سنة املؤونة ملن له مهنـة  ٦٠٤ ٢٦٠ ٢٧٤٠

يتعاطاها يف معاشه كالتاجر والطبيب واملوظف والعامل 

 وأرضاهبم

 واجب

رصف يشء من الربح احلاصل قبل هناية السنة يف مؤونة  ٦٠٤ ٢٦٠ ٢٧٤١

انت له مهنة يتعاطاها السنة التالية من دون ختميسه ملن ك

 يف معاشه كالتاجر والطبيب واملوظف والعامل

 ال جيوز

ّإذا كان املكلف لديه مال ال جيب فيه اخلمس، كام لو كان  ٦٠٥ ٢٦٠ ٢٧٤٢

عنده إرث من أبيه، فرصفه هلذا املال يف مؤونته أوتوزيع 

 املؤونة عليه وعىل األرباح

 ال جيب

 جائز املال املذكور أعاله يف مؤونة سنته ّرصف املكلف أرباح  ٦٠٥ ٢٦٠ ٢٧٤٣

 ال جيب  أعاله إذا مل تزد عنها ةاخلمس يف األرباح املذكور ٦٠٥ ٢٦٠ ٢٧٤٤

ّاملكلف ما يغنيه عن رصف الربح كأن كانت عند إذا كان  ٦٠٥ ٢٦٠ ٢٧٤٥

ّعنده دار لسكناه، فسكنها مدة فإن احتسابه أجرهتا مـن  ّ

 لربحاملؤونة واستثناء مقدارها من ا

 ال جيوز

ًرشاء املكلف املذكور أعـاله دارا أخـرى مـن األربـاح  ٦٠٥ ٢٦٠ ٢٧٤٦ ّ

 واحتساهبا من املؤن إذا كانت الدار األوىل تفي بحاجته

 ال جيوز

ًإذا اشرتى املكلف بربحه شيئا من املؤن فاستغنى عنه  ٦٠٦ ٢٦١ ٢٧٤٧ ّ

ّبعد مدة فكان االستغناء عنه بعد سنته، فإن اخلمـس  ّ

 فيه 

  جيبال
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ّإذا باع املكلف املؤن يف احلالة السابقة بازيد ممـا اشـرتاه،  ٦٠٦ ٢٦١ ٢٧٤٨ ّ

فستعد الزيادة من أربـاح سـنة البيـع، وحكـم إخـراج 

 مخسها إذا مل ترصف يف مؤونة تلك السنة 

 واجب

إذا كان االستغناء عن املـؤن يف احلالـة الـسابقة يف أثنـاء  ٦٠٦ ٢٦١ ٢٧٤٩

 إعداده للـسنني اآلتيـة كالثيـاب ّسنته وكان مما يتعارف

 الصيفية والشتوية، فاخلمس فيه

 ال جيب

إذا كان االستغناء عن املؤن يف احلالة السابقة يف أثناء سـنته  ٦٠٦ ٢٦١ ٢٧٥٠

 ّوكان مما مل يتعارف إعداده للسنني اآلتية، فأداء مخسه

 واجب 
 ًعىل األحوط وجوبا

ّإذا ربح املكلف ثم مات أث ٦٠٧ ٢٦١ ٢٧٥١ ناء سنته، فأداء مخـسه الزائـد ّ

 عن مؤونته إىل زمان املوت وعدم االنتظار إىل متام السنة 

 واجب

ًإذا ربح املكلف واستطاع أثناء سـنته أو كـان مـستطيعا  ٦٠٨ ٢٦١ ٢٧٥٢ ّ

 قبلها ومل حيج، فرصفه هلذا الربح يف سفر احلج

 جائز

 ال جيب  سفر احلجاخلمس يف الربح املذكور أعاله بعد رصفه يف ٦٠٨ ٢٦١ ٢٧٥٣

ّإذا مل حيج املكلف يف احلالة السابقة بعصيان أو غريه حتى  ٦٠٨ ٢٦١ ٢٧٥٤ ّ

 انتهت السنة، فيكون اخلمس فيه

 واجب

ّإذا ربح املكلف ولكنه مل يف بتكاليف حجه، فابقاؤه بال  ٦٠٩ ٢٦١ ٢٧٥٥

 ختميس للحج يف السنة الثانية

 ال جيوز

ّإلسالم يف ذمة املكلف املذكور أعاله َإذا استقرت حجة ا ٦٠٩ ٢٦١ ٢٧٥٦ ّ

ًمع عدم متّكنه من أدائها الحقا إال مع إبقاء الربح بتاممه 

 مخسه عند انتهاء سنتهفإخراج ملؤونتها، 

 )١(ال جيب

 

 .ّبل جيوز إبقاؤه ليرصف يف تكاليف حجه) ١(
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َما يتعلق بذمة املكلف من األموال بنذر أو دين أو كفارة  ٦١٠ ٢٦١ ٢٧٥٧ ّ ّّ

 مـن ّونحوها سواء كان التعلـق يف سـنة الـربح أم كـان

 السنني السابقة، فأداؤه من ربح السنة احلالية

 جائز

َإذا مل يؤد املكلف دينه يف احلالة الـسابقة إىل أن انقـضت  ٦١٠ ٢٦١ ٢٧٥٨ ّّ

السنة، فسيكون عليه اخلمس من دون اسـتثناء مقـداره 

 )١(من ربحه

 واجب

َإن أدى املكلف دينه يف السنة التالية من نفس هذا الربح ٦١٠ ٢٦٢ ٢٧٥٩ ّّ 

ّ وإن أداه مـن ،فهـو) املذكور يف احلالة السابقة(املستثنى 

كان بعد تلف هذا املـال أو رصفـه إن أرباح تلك السنة ف

 يف مؤونته، فحكمه

 ال يشء عليه

َإذا أدى املكلف دينه من أربـاح الـسنة  ٦١٠ ٢٦٢ ٢٧٦٠ يف احلالـة التاليـة ّّ

 اشرتى ًالسابقة وكان هذا املال باقيا بنفسه أو ببدله كام لو

ّبه بضاعة للبيع، فإن دفع دينه من ربح غري خممـس عـد  ّ َ

هذا املال من أرباح هـذه الـسنة، فيكـون ختميـسه إن مل 

 ُيرصف يف مؤونتها

 ًاواجب

 )٢(جائز هورهظّإعطاء املكلف مخس األرباح قبل انتهاء السنة من حني  ٦١١ ٢٦٢ ٢٧٦١
 

ًإال أن يكون دينا ملؤونة حتصيل ال) ١( َ ّربح من دون وجود بدل له أو يكون دينا ملؤونتـه يف تلـك الـسنة، فـإن ّ ً َ
 .مقداره يكون مستثنى من الربح

ّاعتبار السنة يف وجوب اخلمس إنام هو من جهة اإلرفاق باملالك، وإال فاخلمس يتعلق بالربح مـن حـني ) ٢( ّ ّ
 .ظهوره وجيوز للاملك إعطاء اخلمس قبل انتهاء السنة
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ّتبديل املكلف حول مخسه بأن يؤدي  ٦١١ ٢٦٢ ٢٧٦٢ ّمخس أرباحه يف أي ّ
ّوقت شاء ويتخذ مبدأ سنته الرشوع يف االكتساب بعده 

 أو حصول الفائدة اجلديدة ملن ال كسب له 

 جائز

ّإذا تلفت بعـض أمـوال املكلـف أثنـاء الـسنة ومل يكـن  ٦١٢ ٢٦٢ ٢٧٦٣

 التالف مـن فتداركالتالف من مال جتارته وال من مؤنه 

 أرباح سنة التلف 

 )١(جيوز ال

ّإذا تلفت بعض أموال املكلف أثناء السنة وكان التـالف  ٦١٢ ٢٦٢ ٢٧٦٤

من مؤنه كالدار التي يسكنها واللباس الذي حيتاج إليـه 

 التالف من أرباح سنة التلففتدارك وغري ذلك 

 ال جيوز

ّإذا تلفت بعض أموال املكلف أثناء السنة وكان التـالف  ٦١٢ ٢٦٢ ٢٧٦٥

لباس الذي حيتاج إليه من مؤونة كالدار التي يسكنها وال

 التـالف مـن األربـاح إذا ّفتعويض املكلفوغري ذلك، 

  من السنة ياحتاج إليه فيام بق

 )٢(جائز

ّإذا تلفت بعض أموال املكلف أثناء السنة وكان التـالف  ٦١٢ ٢٦٢ ٢٧٦٦

ًمن أموال جتارته ويتحقق له ربـح فيهـا أيـضا، فيكـون  ّ

 ّتدارك املكلف التالف من أرباح سنته

 )٣ً(اائزج

 

 .ني من األرباح قيمة التالف قبل إخراج مخسهاال تستث: أي) ١(

 .ويكون ذلك من الرصف يف املؤونة املستثناة من اخلمس) ٢(

رص جتارتـه ـّال يثبت اخلمس إال يف الزائد من األرباح عىل قيمة التالف، وال فرق يف ذلك بني أن تنح: أي) ٣(

ّيف نوع واحد أو تتعدد كام إذا كان يتجر املكلف بأنواع من  ّ ّاألمتعة، فانه جيوز تدارك التالف من أي نـوع ّ ّ
 .بربح النوع اآلخر
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ّإذا كان املكلف يتجر ببيع السكر فاتفق أن تلف قسم منه  ٦١٢ ٢٦٣ ٢٧٦٧ ّ ّ

ّيف أثناء السنة بغرق أو غريه أو أنه خرس يف بيعه، فيكون 

رسان مـن أرباحـه يف معاملـة ــله تدارك التـالف أو اخل

 )١(السكر أو غريها يف تلك السنة

 )٢ً(اجائز

سابقة يف الزائـد عـىل مؤونـة سـنة اخلمس يف احلالـة الـ ٦١٢ ٢٦٣ ٢٧٦٨

 ّاملكلف بعد التدارك 

 واجب

ّإذا كان لدى املكلف جتارات متعددة مستقلة بعضها عن  ٦١٢ ٢٦٣ ٢٧٦٩ ّ

بعض بأن متايزت فيام يرتبط بشؤون التجـارة مـن رأس 

 فتـداركاملال واحلسابات واألرباح واخلـسائر ونحوهـا 

 خرسان التجارة باألرباح وكذلك العكس

 وز جي ال
 ًعىل األحوط وجوبا

ّإذا تلف بعض أموال املكلف أثناء السنة وكـان التـالف  ٦١٢ ٢٦٣ ٢٧٧٠

وما بحكمه مـن مـال التجـارة وكـان لـه ربـح يف غـري 

رسان التجـارة بـربح ــالتجارة من الزراعـة فتـدارك خ

 الزراعة وكذلك العكس

 جيوز  ال
 ًعىل األحوط وجوبا

راج اخلمس من العني وإخراجـه مـن ّختري املالك بني إخ ٦١٣ ٢٦٣ ٢٧٧١

 النقود بقيمته

 جائز

ّإذا تعلق اخلمس بامل ومل يؤده املالك ال مـن العـني وال  ٦١٤ ٢٦٣ ٢٧٧٢ ّ

ّمن قيمتها الفعلية ثم ارتفعت قيمتهـا الـسوقية فيكـون 
 إخراج املالك اخلمس من العني أو من قيمتها الفعلية

 ًاواجب

 

ًسواء أكان الربح سابقا عىل اخلسارة أو الحقا هلا) ١( ً. 
 .ّوال فرق يف ذلك بني أن تنحرص جتارته يف نوع واحد أم تتعدد) ٢(
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يف احلالة السابقة من قيمتهـا قبـل إخراج املالك اخلمس  ٦١٤ ٢٦٣ ٢٧٧٣

 االرتفاع

 ال يكفي

إذا نزلت القيمة يف احلالة السابقة قبل اإلخـراج فيكـون  ٦١٤ ٢٦٤ ٢٧٧٤

 القيمة الفعليةمخس أداء 

 ًياجمز

ّإذا كان املال يف احلالة السابقة معدا لالجتـار بعينـه فـزادت  ٦١٤ ٢٦٤ ٢٧٧٥ ً

 قيمتـه فلـم يفعـل قيمته يف أثناء السنة وأمكنه بيعه وأخـذ

 ّوبعدها نقصت القيمة فيكون ضامن املكلف مخس النقص

 ًاواجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّترصف املالك فيام تعلق به اخلمس بعد انتهاء السنة وقبل  ٦١٥ ٢٦٤ ٢٧٧٦ ّ
 أدائه

 جيوز ال

ّترصف املالك فيام تعلق به اخلمس بعد انتهاء السنة وقبل  ٦١٥ ٢٦٤ ٢٧٧٧ ّ
 حلاكم الرشعيأدائه بمراجعة ا

 جائز

ّإذا مل حياسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خالهلـا عـىل  ٦١٦ ٢٦٤ ٢٧٧٨

ّأرباح واشرتى أعيانا ثم أراد إخراج ما وجـب عليـه مـن  ً

اخلمس فيها، فتخميسه ما اشـرتاه مـن أربـاح نفـس سـنة 

ومل يستخدمه الرشاء إما من عينه أو بقيمته حني التخميس 

 بحيف مؤونته يف سنة حصول الر

 واجب

ّختميس املكلف يف احلالة السابقة ما استخدمه يف مؤونته  ٦١٦ ٢٦٤ ٢٧٧٩

 يف سنة حصول الربح 

 ال جيب

ّما يشرتيه املكلف بثمن يف الذمة ويدفع الثمن من أرباح سنة  ٦١٦ ٢٦٤ ٢٧٨٠ ّ

 سابقة حسب احلالة السابقة فسيكون ضامنه مخس ما دفعه 

 ًاواجب
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 ال جيب الة السابقة عند ارتفاع قيمة العني املشرتاةاخلمس يف احل ٦١٦ ٢٦٤ ٢٧٨١

يف احلالة السابقة عنـد ارتفـاع قيمـة العـني املـشرتاة إذا  ٦١٦ ٢٦٤ ٢٧٨٢
ّكانت معدة لالجتار بنفـسها يكـون اخلمـس يف ارتفـاع  ّ

 ًقيمتها أيضا

 ًواجبا

 ّرجوع املكلف إىل احلاكم الرشعي أو املأذون من قبله إلجراء ٦١٦ ٢٦٤ ٢٧٨٣
ّاملصاحلة معه بنسبة االحتامل إذا شك يف متـاع أنـه اشـرتاه يف  ّ

ّأثناء السنة ليجب مخس نفسه املرتفع قيمته أو أنه اشرتاه بثمن 
ّيف الذمة ثم أدى الـثمن مـن أربـاح سـنة سـابقة لـئال جيـب  ّ ّ

 ّاخلمس إال يف مقدار الثمن

 جائز

 يف آخـر إخراج املرأة مخس ما تربحـه بكـسب أو غـريه ٦١٧ ٢٦٤ ٢٧٨٤
 السنة إذا مل ترصفه يف مؤونتها لقيام زوجها أو غريه هبا

 واجب

مبادرة املرأة إىل إخراج مخس ما تربحه بكسب أو غـريه  ٦١٧ ٢٦٤ ٢٧٨٥
 إذا علمت بعدم احلاجة إليه يف أثناء السنة 

  ةواجب
 ًعىل األحوط وجوبا

ب أو مبادرة غري املرأة إىل إخراج مخس ما يربحـه بكـس ٦١٧ ٢٦٤ ٢٧٨٦
 غريه إذا علم بعدم احلاجة إليه يف أثناء السنة

  ةواجب
 ًعىل األحوط وجوبا

 واجب اخلمس عىل الصبي واملجنون ٦١٨ ٢٦٥ ٢٧٨٧

 واجب إخراج مخس أرباح الصبي واملجنون عىل الويل  ٦١٨ ٢٦٥ ٢٧٨٨

 واجب إخراج الصبي مخس أرباحه بعد البلوغ إذا مل خيرجه الويل  ٦١٨ ٢٦٥ ٢٧٨٩

 واجب إخراج املجنون مخس أرباحه بعد اإلفاقة إذا مل خيرجه الويل ٦١٨ ٢٥٦ ٢٧٩٠

ًإذا كان الصبي املميز مقلدا ملن ال يرى ثبوت اخلمس يف  ٦١٨ ٢٦٥ ٢٧٩١ ّ ّ
 مال غري البالغ، فإخراج الويل اخلمس منه

 ال جيوز



 

 

 

 مستحق اخلمس

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

 ونـصف )١(ّلإلمـام خاصـةف نص: تقسيم اخلمس نصفني  ٢٦٦ ٢٧٩٢

  واملساكني وأبناء السبيل منهم )٢(أليتام الفقراء من اهلاشميني

 واجب

 ينبغيمما  تقديم الفاطميني عىل غريهم يف إعطاء سهم السادة هلم  ٢٦٦ ٢٧٩٣

 جائز دفع املالك سهم السادة إىل مستحقه  ٦٢٠ ٢٦٦ ٢٧٩٤

ص مستحق واحد دون إعطاء سهم السادة من اخلمس لشخ ٦٢١ ٢٦٦ ٢٧٩٥

 تقسيمه بني الفقراء واملساكني وأبناء السبيل من اهلاشميني

 جائز

إعطاء سهم السادة من اخلمس للمستحق بام يزيـد عـىل  ٦٢١ ٢٦٦ ٢٧٩٦

 مؤونة سنته

 جيوز ال
 ًعىل األحوط لزوما

ّاخلمس بمجرد عزل املالك من دون إذن احلاكم الرشعي  ٦٢٢ ٢٦٦ ٢٧٩٧
 ونحوه 

 ّال يتعني

نقل اخلمس من بلده إىل بلد آخر مع عدم وجود املـستحق  ٦٢٣ ٢٦٦ ٢٧٩٨

ًبل مع وجوده أيضا إذا مل يكن النقـل تـساحما وتـساهال يف  ً ً

 أداء اخلمس

 جائز

 

 .ّويسمى بسهم اإلمام) ١(
مـن جهـة األب ’ ّم جـد النبـي األكـرمويسمى بسهم السادة، ونعني باهلاشمي من ينتسب إىل هاش) ٢(

 لـه بـذلك يف يّيثبت االنتساب إىل هاشم بالعلم واالطمينان الشخيص وبالبينة العادلة وباشتهار املدعو
 .بلده األصيل أو ما بحكمه
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ّضامن املكلف اخلمس إذا نقله فتلـف قبـل أن يـصل إىل  ٦٢٣ ٢٦٧ ٢٧٩٩

 مستحقه وكان يف بلده من يستحقه

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ّضامن املكلف اخلمس إذا نقله فتلـف قبـل أن يـصل إىل  ٦٢٣ ٢٦٧ ٢٨٠٠

مستحقه ومل يكن يف بلده مستحق ونقله لاليـصال إليـه 

 فتلف من غري تفريط 

 ال جيب

ًاحتساب الدائن دينه مخسا بال إجازة من احلاكم الرشعي ٦٢٤ ٢٦٧ ٢٨٠١  فيه إشكال َ

ًاحتساب الدائن دينه مخسا بال إجازة ٦٢٤ ٢٦٧ ٢٨٠٢  من احلاكم الرشعي َ

ّبالتوكل عن الفقري اهلاشمي يف قبض اخلمس ويف إيفائه 

 َدينه

 جائز

ًاحتساب الدائن دينه مخسا بال إجازة من احلاكم الرشعي  ٦٢٤ ٢٦٧ ٢٨٠٣ َ
ًبايكال الفقري يف استيفاء دينه وأخذه لنفسه مخسا َ 

 جائز



 

 

 

 ×سهم اإلمام

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

رشعي يف رصف ســهم ـــازة مــن احلــاكم الأخــذ اإلجــ  ٢٦٨ ٢٨٠٤

 أو تسليمه إياه ليرصفه يف وجوهه× اإلمام

 واجب

× ُي الذي يعطى إليه سهم اإلمـامكون احلاكم الرشع  ٢٦٨ ٢٨٠٥

ّهو املرجع األعلم املطلع عىل اجلهات العامة ّ 

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

ه ّهو كل مورد أحرز في× ّكون حمل رصف سهم اإلمام  ٢٦٨ ٢٨٠٦

 )١(×رضا اإلمام

 واجب

 واجب اعتبار قصد القربة يف أداء اخلمس ٦٢٥ ٢٦٨ ٢٨٠٧
 ًعىل األحوط وجوبا

ًأداء اخلمس جمردا عن قصد القربة ٦٢٥ ٢٦٨ ٢٨٠٨  جيزي ّ

 ـ برشط أو بدونه ـ ما دفعه املستحقاسرتجاع املالك من  ٦٢٦ ٢٦٨ ٢٨٠٩

 إليه من اخلمس مع عدم طيب نفسه بذلك

 جيوز ال

 

دفع رضورات املؤمنني املتدينني بال فرق يف ذلك بني اهلاشميني وغريهم وإقامة دعائم الدين : مثال ذلك) ١(

رش تعاليمه وأحكامـه وتـأمني مؤونـة أهـل العلـم الـصاحلني ـّعالمه وترويج الرشع املقدس ونورفع أ

الباذلني أنفسهم يف تعليم اجلاهلني ونصح املؤمنني ووعظهـم وإرشـادهم وإصـالح ذات بيـنهم ونحـو 

 .ّذلك مما يرجع إىل صالح دينهم وتكميل نفوسهم
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 اخلمس عىل تعـويض اخلمـس َ معطياملستحقمصاحلة  ٦٢٦ ٢٦٨ ٢٨١٠

 ّبيشء قبل تسلمه

 وز جتال

ــتحقاقه  ٦٢٧ ٢٦٨ ٢٨١١ ــد اس ــن يعتق ــس إىل م ــف اخلم ّإذا أدى املكل ّ  

ــني ــت الع ــرتداده إذا كان ــه، فاس ــشف خالف ــم انك    ّث

 باقية 

 )١(ال جيب

ّإذا أدى املكلف اخلمس إىل احلاكم فرصفه ملن ي ٦٢٧ ٢٦٨ ٢٨١٢ عتقد ّ

ّفأداء اخلمس مرة ّاستحقاقه ثم انكشف له خالفه، 
  أخرى

 ال جيب

ًإخراج اخلمس من أصـل الرتكـة مقـدما عـىل الوصـية  ٦٢٨ ٢٦٩ ٢٨١٣ ّ

ّواإلرث إذا مات املكلف ويف ذمته يشء من اخلمس ّ 

 واجب

ًإخراج اخلمس مقدما عىل سائر احلقوق إذا كان اخلمس يف  ٦٢٨ ٢٦٩ ٢٨١٤ ّ

  اخلمساّوقد تعلق هبمن أهل اخلمس عني مال من مات 

 واجب

ّإذا مات املكلف وكان ممن ال يعتقد اخلمـس إخراج اخلمس  ٦٢٨ ٢٦٩ ٢٨١٥

ّأو ممن ال يعطيه سواء أكان اخلمس يف ذمـة امليـت أم كـان يف  ّ
 عني ماله

 جيبال 

ّرشكة املؤمن مع من الخيمس لعدم اعتقاده بوجوبـه أو  ٦٢٩ ٢٦٩ ٢٨١٦
 الته بأمر الدينلعصيانه وعدم مبا

 )٢(جائز

 

ّاخلمس ثانيا، وبقية احلاالت يف هذا املجال تشبه حالـة الزكـاة ّبل يتخري بني اسرتدادها مع اإلمكان وأداء ) ١( ً
 .٥٥٧املذكورة يف املسألة 

 .وال يلحقه وزر من قبل رشيكه) ٢(
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ّإخراج املكلف مخـسه مـن حـصته مـن الـربح إذا كـان  ٦٢٩ ٢٦٩ ٢٨١٧

 ًرشيكا مع من ال خيمس

 جيزي

ّالترصف يف ما يأخذه املؤمن من الكـافر أو مـن املـسلم  ٦٣٠ ٢٦٩ ٢٨١٨
الذي اليعتقد باخلمس كاملخالف، بـإرث أو معاملـة أو 

  اخلمسّهبة أو غري ذلك ولو علم اآلخذ أن فيه

 جائز

ّالترصف يف ما يأخذه املؤمن ممن يعتقد باخلمس ولكنه ال  ٦٣٠ ٢٦٩ ٢٨١٩
ًيؤديه عصيانا  ّ 

 جائز

االحتياط يف أداء املؤمن اخلمس يف ما يأخذه ممن يعتقـد  ٦٣٠ ٢٦٩ ٢٨٢٠

ًباخلمس ولكنه ال يؤديه عصيانا  ّ 

 أوىل



 

 

 

 أحكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  الحكم  الموضوع  م  ص  ت

ًاألمر باملعروف إذا كان املعروف واجبا والنهي عن املنكـر  ٦٣١ ٢٧١ ٢٨٢١

 ًإذا كان املنكر حراما

 واجب كفائي

ًإظهار الكراهة قوال أو فعال من ترك الواجب أو فعل احلرام ٦٣١ ٢٧١ ٢٨٢٢  واجب عيني ً

ًاألمر باملعروف إذا كان املعروف مـستحبا والنهـي عـن  ٦٣١ ٢٧١ ٢٨٢٣

 ًملنكر إذا كان املنكر مكروهاا

 مستحب

املراعاة يف األمر باملـستحب والنهـي عـن املكـروه بـأن  ٦٣١ ٢٧١ ٢٨٢٤

 اليستلزم إيذاء املأمور أو إهانته

 الزم

االقتصار يف األمر باملستحب والنهي عن املكروه بحيث  ٦٣١ ٢٧١ ٢٨٢٥

 ًاليكون ثقيال عىل املقابل بحيث يزهده يف الدين

 الزم

 ال جيب األمر باملعروف والنهي املنكر عىل اجلاهل هبام ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٢٦

ّتعلم املعروف واملنكر مقدمة لألمر باألول والنهي عن الثاين ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٢٧ ً ّ  قد جيب ّ

 ائتامر املأمور عدماألمر باملعروف والنهي عن املنكر مع  ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٢٨

 هيباملعروف باألمر وانتهاء املنهي عن املنكر بالن

 ال جيب

ّإبداء املكلف يف احلالة السابقة االنزعـاج والكراهـة لـرتك  ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٢٩

 املقابل املعروف أو ارتكابه املنكر وإن علم عدم تأثريه فيه 

 واجب
 ًعىل األحوط وجوبا
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األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر إذا مل يكـن تـارك  ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٣٠

ر يف ترك املعروف املعروف وفاعل املنكر بصدد االستمرا

 وفعل املنكر

 ال جيب

ــن  ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٣١ ــرف م ــر إذا ع ــن املنك ــي ع ــاملعروف والنه ــر ب ِاألم ُ

ّالشخص أنه بصدد ارتكاب املنكر أو ترك املعروف ولو 

 ّملرة واحدة فأمره أو هنيه قبل ذلك 

 واجب

األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا كان تارك املعروف  ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٣٢

ً املنكر معذورا يف فعله للمنكر أو تركه للمعروف وفاعل

ّفعله مباح ولـيس بحـرام أو أن مـا تركـه  ّالعتقاد أن ما

 ليس بواجب

 ال جيب

ّالنهي عن املنكر إذا كـان املنكـر ممـا ال يـرىض الـشارع  ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٣٣

ًبوجوده مطلقا كقتل النفس املحرتمة ولو مل يكن املبارش 

ّمكلفا فضال عام إذا  ً ً  ًكان جاهالّ

 واجب

األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر إذا خـاف اآلمـر  ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٣٤

باملعروف والناهي عن املنكر ترتب رضر عليه يف نفـسه 

 ّأو عرضه أو ماله باملقدار املعتد به 

 ال جيب

األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر إذا وقــع اآلمــر  ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٣٥

ّيف حرج شـديد اليتحمـل باملعروف والناهي عن املنكر 
 عادة

 ال جيب
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األمر باملعروف والنهي عن املنكرإذا خاف اآلمر باملعروف  ٦٣٢ ٢٧٢ ٢٨٣٦

ولكن أو الوقوع يف احلرج رضر الوالناهي عن املنكر ترتب 

أحرز كون فعل املعروف أو ترك املنكر بمثابة مـن األمهيـة 

ّعند الشارع املقدس هيون دونه حتمل الرضر واحلرج ّ 

 اجبو

األمر باملعروف والنهي عن املنكرإذا كـان فـيهام خـوف  ٦٣٢ ٢٧٣ ٢٨٣٧

اإلرضار ببعض املـسلمني يف نفـسه أو عرضـه أو مالـه 

 )١(ّاملعتد به

 ال جيب

 أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر )٢(االبتداء باملرتبة األوىل ٦٣٣ ٢٧٣ ٢٨٣٨

ّتأثريا وأخف إيذاء ثم التدرج إىل ما هو أشد م ّ ّ ً نه يف األمر ً

 باملعروف والنهي عن املنكر

 واجب

استحصال اإلذن من احلاكم الرشعي يف إعامل املرتبـة  ٦٣٣ ٢٧٣ ٢٨٣٩

ــاملعروف والنهــي عــن  ــة مــن مراتــب األمــر ب الثالث

 )٣(املنكر

 واجب
 ًعىل األحوط لزوما

 

ًنعم إذا كان املعروف واملنكر من األمور املهمة رشعا فالبد مـن املوازنـة بـني اجلـانبني مـن جهـة درجـة ) ١( ّ
 .سقوط الوجوبّاالحتامل وأمهية املحتمل فربام ال حيكم ب

 :ّلألمر باملعروف والنهي عن املنكر عدة مراتب) ٢(
ّأن يأيت املكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمره من ترك املعروف أو فعـل املنكـر، كـاألعراض : األوىل ّ

 .عن الفاعل وترك الكالم معه
 .رة الوعظ واإلرشاد أم بغريمهاأن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر بقوله ولسانه، سواء أكان بصو: الثانية
 .ّأن يتخذ إجراءات عملية لإللزام بفعل املعروف وترك املنكر كفرك اإلذن والرضب واحلبس ونحو ذلك: الثالثة

ًولكل مرتبة من هذه املراتب درجات متفاوتة شدة وضعفا ّ ّ. 
ًويتدرج املكلف يف املرتبة الثالثة من اإلجراء األخف إيذاء إىل اإلجرا) ٣( ّء األشد واألقوى من دون أن يصل ّ

 .ّإىل حد اجلرح أو الكرس
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ّاألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حق املكلف بالنسبة  ٦٣٤ ٢٧٣ ٢٨٤٠ ّ

 )١(هإىل أهل

 ّواجب مؤكد

األمر باملعروف والنهي عـن املنكربالنـسبة إىل األبـوين  ٦٣٤ ٢٧٤ ٢٨٤١

ّبغري القول اللني وماجيري جمراه من املراتب املتقدمة ّ 

 فيه إشكال
 فال يرتك االحتياط يف ذلك

 

ّفيجب عىل املكلف إذا رأى من أهله التهاون يف بعض الواجبات كالصالة أو الصيام أو اخلمـس أو بقيـة ) ١( ّ

ّالواجبات أن يأمرهم باملعروف عىل الرتتيب املتقدم، وهكذا إذا رأي منهم التهاون يف بعـض املحرمـات  ّ
 .ّلكذب ونحومها، فإنه جيب أن ينهاهم عن املنكر وفق الرتتيب الذي سبق ذكرهكالغيبة وا
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