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مقدمة املعهد
ّ

لقد ح َّثت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشـريفة عن أهل بيت

عىل طلب العلم وحتصيله ،ومن مجلة تلك النصوص قوله تعا ٰىل:
العصمةٰ 
ك ا َّل ِذي َخ َل َقَ خ َل َق إْ ِ
اس ِم َر ِّب َ
ْسان ِم ْن َع َل ٍق ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َ
ك أْالَك َْر ُم
الن َ
﴿ا ْق َر ْأ بِ ْ
ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َلمَِ ع َّل َم إْ ِ
ْسان ما مَل ْ َي ْع َل ْم( ﴾العلق.)5 - 1 :
الن َ
النبيُّ ،
وتدل
عىل ِّ
عىل قول أكثر ِّ
املفسـرين َّأول ما نزل ٰ
وهذه السورة ٰ

عىل َّ
أن أفضل النعم التي منحها اهلل لإلنسان هي نعمة العلم.
بوضوح ٰ

ِ
ِ
ون إِنَّام
ين ال َي ْع َل ُم َ
ين َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّلذ َ
وقال تعا ٰىلُ ﴿ :ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّلذ َ
َيت ََذك َُّر ُأو ُلوا أْالَ ْل ِ
باب﴾ (الزمر.)9 :
ويف هذه اآلية استفهام استنكاري ،استنكار ًا للمساواة بني العامل وغري

العامل.

وروي يف كتاب املحاسن عن ابن حمبوب ،عن عمرو بن أيب املقدام،

عن جابر اجلعفي ،عن أيب جعفر ،قال :قال رسول اهلل« :ا ْغدُ عامل ًا أو
متع ِّل ًام ،وإ ّياك أن تكون الهي ًا ِّ
متلذذ ًا»(((.
ويف حديث آخر« :وإ ّياك أن تكون من الثالثة ِّ
متلذذ ًا»(((.

((( املحاسن للربقي  /227 :1ح .154
((( املصدر السابق.
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عيل
ويف أمايل الصدوق عن األصبغ بن نباتة ،قال :قال أمري املؤمنني ُّ
فإن تع ّلمه حسنة ،ومدارسته تسبيح،
بن أيب طالب« :تع َّلموا العلمَّ ،

والبحث عنه جهاد ،وتعليمه من ال يعلمه صدقة ،وهو عند اهلل ألهله
قربة ،ألنَّه معامل احلالل واحلرام ،وسالك بطالبه سبيل اجلنَّة ،وهو أنيس يف

عىل األعداء ،وزين األخلاّ ء ،يرفع
الوحشة ،وصاحب يف الوحدة ،وسالح ٰ
ُرمق أعامهلم ،وتُقتَبس آثارهم،
أئمة ُي
ٰ
قتدى هبم ،ت َ
اهلل به أقوام ًا جيعلهم يف اخلري َّ
ألن العلم
وترغب املالئكة يف خ َّلتهم ،يمسحوهنم بأجنحتهم يف صالهتمَّ ،

وقوة األبدان من الضعفُ ،ينزل
حياة القلوب ،ونور األبصار من
العمىَّ ،
ٰ
اهلل حامله منازل األبرار ،ويمنحه جمالسة األخيار يف الدنيا واآلخرة ،بالعلم
ُوصل األرحام ،وبه
وحد ،وبالعلم ت َ
عرف اهلل و ُي َّ
ُيطاع اهلل و ُيع َبد ،وبالعلم ُي َ

عرف احلالل واحلرام ،والعلم إمام العقل ،والعقل تابعه ،يلهمه اهلل السعداء،
ُي َ
ويرمه األشقياء»(((.
حُ

وك ُّلنا يعرف صعوبة طلب العلم ِّ
بكل أصنافه يف األزمنة املاضية وما

متيسـر ًا
يتط َّلبه من جهد ومال وتعب ،لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم ِّ

ِّ
ألي ع َّلة أو سبب.
لكل إنسان وإن كان حبيس ًا يف بيتهِّ ،

َّ
إن معهد تراث األنبياء يف النجف األرشف هو من املشاريع الرائدة يف

هذا املجال ،والتي صيرَّ ت الدراسة احلوزوية التمهيدية يف متناول أيدي مجيع
الناس بمختلف رشائحهم ،لكي يرتقوا بعد ذلك يف ُس َّلم العلم ،وليأخذوا
((( أمايل الصدوق /713 :ح (.)1/982

دهعلا ةمّدقم
م
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ح ّظ ًا وافر ًا من العلوم التي ُتصيرِّ هم بعد ذلك أه ً
ال لالنخراط يف احلوزات
العلمية ،أو أن يبقوا يف جمتمعاهتم كشـرحية مث َّقفة متد ِّينة متف ِّقهة ،تعرف
ورثوها ألجياهلم جي ً
ال بعد جيل ،وليحسنوا
ُأصول دينها وفروعه ،كي ُي ِّ

تربيتهم وتقويمهم.

ومن اجلدير بالذكر َّ
أن املعهد ُأنشئ قبل عام واحد فقط ،وقد جتاوز عدد

املسجلني فيه ( )1750طالب ًا وطالب ًة من خمتلف دول العامل من الصني
الطلبة
ِّ
وأمريكا و ُأوروبا وبالد املغرب العريب وغريها.

ِ
مهمة طلب العلم ،ملن ال يستطيع
فاملعهد ُأوج��د من أجل تسهيل َّ
الوصول إ ٰىل منهله ومرتعه :النجف األرشف ،وال يعني هذا االستغناء به
متام ًا ،بل املعهد وما يب ّثه من دروس وحمارضات إنَّام ُيم ِّثل اخلطوة األُو ٰىل يف
يسعى ألكثر من هذا.
وعىل من أراد االستمرار أن
جمال طلب العلم،
ٰ
ٰ

َّ
إن من أولويات املعهد  -باإلضافة إ ٰىل الدراسات احلوزوية اإللكرتونية

 -هو نشـر وطباعة البحوث واملؤ َّلفات العلمية لطلبة وأساتذة احلوزة

العلمية يف النجف األرشف ،ملا يف ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّ مها لطالبي
املعرفة يف ِّ
كل مكان.

هتتم باجلوانب املعرفية
ومن ضمن مها ِّم املعهد ،طباعة الكتب التي ُّ
والقرآنية واالجتامعية والفقهية املختلفة ،ملا يف ذلك من دعم ملسرية ال ُكتّاب،

وتنمية جلوانب املعرفة ،والكتاب الذي بني يديك هو اإلصدار الرابع يف
يسـر) ملؤ ِّلفه (الشيخ سليم
سلسلة إصدارات املعهد ،وهو كتاب (الفقه ا ُمل َّ
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تعرض فيه إ ٰىل رشح املسائل الفقهية االبتالئية ُبأسلوب
العامري) ،حيث َّ
واضح ٍ
األعىل الس ِّيد
لفتاوى سامحة املرجع الديني
خال من التعقيد ،مطابق ًا
ٰ
ٰ
عيل احلسيني السيستاين ،فاهلل تعا ٰىل نسأل أن جيعله ذخر ًا له يوم ال ينفع
ٍّ
ٍ
ٌ
بلقب سليم.
أتى
مال وال بنون ،إلاَّ من ٰ

معهد تراث األنبياء
للدراسات احلوزوية اإللكرتونية


مقدمة امل�ؤ ِّلف
ّ
عىل أرشف خلق اهلل أمجعني،
احلمد هلل ِّ
رب العاملني ،والصالة والسالم ٰ

حممد وآله اهلداة امليامني.
ّ

ُّ
ينفك عن االرتباط باملعبود واالستلهام
منذ بدء اخلليقة واإلنسان ال

من عامل الغيب عرب رساالت األنبياء والكتب الساموية يف منظومة متكاملة

شملت مجيع نواحي احلياة.

ّ
احلظ الوافر يف منظومة الدين لكونه يرتبط بشكل مبارش
وكان للفقه

بحياة الفرد واملجتمعْ ،
إن يف عباداته ومعامالته املالية ،أو يف عالقاته
السري واجلهاد ،أو يف فقه
األُرس َّية ،أو يف فقه اجلنايات والعقوبات ،أو يف فقه ِّ
النظم والقضاء ،فال جتد حرك ًة وال سكن ًة إلاَّ وللشارع حكم فيها ،حت َّٰى قيل:
«ما من واقعة إلاَّ وهلل فيها حكم».

خيفى دور الفقهاء  -رحم اهلل املاضني منهم وحفظ الباقني  -يف
كام ال ٰ

حفظ الشـريعة وتطوير مراحل استنباط احلكم الشـرعي ،فكانوا بذلك ورثة

األنبياء.

ويكفيهم فض ً
دراج ،عن اإلمام الصادق يف
ال ما روي عن مجيل بن ّ

ش املخبتني باجلنَّة :بريد
بيان دورهم وأ ّ
مهيتهم يف حفظ الرشيعة ،قالَ « :ب رِّ ْ
7
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وحممد بن مسلم،
بن معاوية العجيل ،وأبو بصري ليث بن البخرتي املراديّ ،
ُ
عىل حالله وحرامه ،لوال هؤالء انقطعت آثار
وزرارة ،أربعة نجباء أمناء اهلل ٰ
النبوة واندرست»(((.
َّ

ويف حديث آخر عن أيب عبد اهلل ،قال« :رحم اهلل زرارة بن أعني،

لوال زرارة بن أعني ،لوال زرارة ونظراؤه الندرست أحاديث أيب.(((»

وعن سليامن بن خالد األقطع ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :ما
أحيى ذكرنا وأحاديث أيب إلاَّ زرارة وأبو بصري ليث املرادي
أجد أحد ًا
ٰ
وحممد بن مسلم وبريد بن معاوية العجيل ،ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط
ّ
ُ
عىل حالل اهلل وحرامه ،وهم السابقون
هذا .هؤالء ح ّفاظ الدين وأمناء أيبٰ 
إلينا يف الدنيا والسابقون إلينا يف اآلخرة»(((.
األئمة أتباعهم وشيعتهم إ ٰىل الرجوع إ ٰىل العلامء ومعرفة
وقد دفع َّ

أحكام الرشيعة والتف ُّقه يف الدين.

َ
السائل عن األحكام نحو أيب بصري ،فيقول لشعيب
وجه اإلما ُم
فمر ًة ُي ِّ
َّ

العقرقويف عندما يسأل قائالً :ر َّبام احتجنا أن نسأل عن الشـيء ،فمن نسأل؟

فيجيبه« :عليك باألسدي /يعني أبا بصري.(((»/

وجه نحو زرارة ،فيقول للفيض بن املختار يف حديث« :فإذا
خرى ُي ِّ
و ُأ ٰ

((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /398 :1ح .286
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /348 - 347 :1ح .217
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /348 :1ح .219
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /400 :1ح .291

ِّلؤملا ةمّ قدم
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أردت حديثنا فعليك هبذا اجلالس» ،وأومأ إ ٰىل رجل من أصحابه ،فسألت

أصحابنا عنه ،فقالوا :زرارة بن أعني(((.

عىل لقائك يف ِّ
كل
وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل :يّإن ال أقدر ٰ

فعمن آخذ معامل ديني؟ فقال« :خذ عن يونس بن عبد الرمحن»(((،
وقتَّ ،

وغري ذلك.

َّ
عىل التف ُّقه يف الدين ،فقد روي عن
وحث
كام
َّ
األئمة أتباعهم ٰ
عىل رؤوس أصحايب حت َّٰى يتف َّقهوا
اإلمام الصادق أنَّه قال« :ليت السياط ٰ

يف احلالل واحلرام»(((.

وحممد بن مسلم وبريد العجيل :قال رجل أليب عبد
ويف آخر عن زرارة ّ

اهللَّ :
أحب أن يسألك عن حالل وحرام ال يسألك عماَّ ال
إن يل ابن ًا قد
َّ
يعنيه؟ فقال« :وهل يسأل الناس عن يشء أفضل من احلالل واحلرام؟»(((.
وعن اإلم��ام الباقر ،قال« :تف َّقهوا يف احلالل واحل��رام وإلاَّ فأنتم

أعراب»(((.

فوالذي نفسـي بيده حلديث
وعنه أيض ًا« :سارعوا يف طلب العلمَ ،

واحد يف حالل وحرام تأخذه عن صادق ،خري من الدنيا وما محلت من ذهب
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /347 :1ح .216
((( رجال النجايش /447 :الرقم .1208
((( املحاسن للربقي  /229 :1ح .165
((( املحاسن للربقي  /229 :1ح .168
((( املحاسن للربقي  /227 :1ح .158
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وفضة»(((.
َّ

الفقه الميسر /العبادات

هذا ،وإذا رجعنا إ ٰىل املوسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد هَّأنا قد

ِ
عىل عا َّمة
كُت َبت بلغة ال ختلو عن يشء من التعقيد ،األمر الذي يعسـر فهمه ٰ
الناسَّ ،
ولعل منشأ ذلك هو َّ
أن طبيعة الفقه بام يشتمل عليه من د َّقة ،وارتباط

بني مسائله ،اقتضت ذلك ،فنجد َّ
أن كثري ًا من املسائل الفقهية يعرس فهمها

املتخصصني فض ً
ال عن غريهم.
عىل
ِّ
ٰ

عىل
ومن هنا قد ظهرت عدَّ ة حماوالت لكتابة الفقه بلغة َّ
يتيسـر فهمها ٰ
عا َّمة الناس.
إحدى تلك املحاوالت ،حيث طلب منّا بعض
و(الفقه ا ُمل َي َّسـر) هو
ٰ
عىل مواقع التواصل االجتامعي
اإلخوة أن ننشـر املسائل الفقهية االبتالئية ٰ

وبلغة تتناغم وأدبيات الفهم احلديث.

وبالفعل بارشنا  -بتوفيق من اهلل ِّ -
عىل شكل رسائل
ببث تلك املسائل ٰ

قصرية ّ
متوخي ًا فيها التبسيط والسالسة يف الطرح ،وغالب ًا ما كان إخراج كثري
عىل التبويب الفقهي
من املسائل ُبأسلوب السؤال واجلواب ،مع املحافظة ٰ
عىل املسائل االبتالئية وفق ًا لرأي
املعروف يف الرسائل العملية مقتصـر ًا فيها ٰ
عىل احلسيني السيستاين.
األعىل آية اهلل
املرجع
ٰ
العظمى الس ِّيد ٍّ
ٰ

وقد اقرتح األخ الفاضل مدير معهد تراث األنبياء التابع للعتبة الع ّباسية

الشيخ حسني الرتايب  -دام توفيقه  -مشكور ًا أن تجُ َمع تلك الرسائل وتُط َبع
((( املحاسن للربقي  /227 :1ح .156

ِّلؤملا ةمّ قدم

يف كتاب ليتسن ّٰى لإلخوة املؤمنني االستفادة منها ،فكان (الفقه ا ُمل َيسرَّ ).
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أسأل اهلل أن ينفع به املؤمنني ،وأن يتقب َّله بقبول حسن ،وأن جيعلنا ممَّن
ساهم يف نشـر علوم أهل البيت ،ومصداق ًا للحديث «إذا أراد اهلل بعبد
خري ًا ف َّقهه يف الدين».

أتى اهلل بقلب
وأن جيعله ذخر ًا وذخري ًة يوم ال ينفع مال وال بنون إلاَّ من ٰ

سليم.

الشيخ سليم العامري
النجف األرشف
األول 2017م
حمرم 1439هـ/ترشين َّ
َّ
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الإهداء
اىل املوىل املع َّظم..
ومن به يرزقنا اهلل تعاىل..
ومن لواله لساخت االرض بأهلها..
اىل صاحب العرص والزمان..
موالي وامامي املنتظر..

ٌأهدي هذا اجلهد املتواضع..
راجيا القبول..
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البحث الخامس
تجهيز الميت
وفيه فصول:
الفصل األول :احكام االحتضار
الفصل الثاين :غسل االموات
الفصل الثالث :التحنيط
الفصل الرابع :تكفني امليت
الفصل اخلامس :اجلريدتان
الفصل السادس :الصالة عىل امليت
الفصل السابع :التشييع
الفصل الثامن :الدفن

الفصل األول
احكام االحتضار
االحتضار :هو اإلرشاف عىل املوت ،وهي حلظات ما قبل الوفاة عادة،

السوق ايض ًا،
وهي حلظات النزع االخري قبل خروج الروح ،ويطلق عليه َ

ّ
وكأن روح اإلنسان تساق اىل عاملها االخري سوق ًا  -أجارنا اهلل وإياكم من
تلك اللحظات-

وقد اعتنى الشارع األقدس بشأن امليت من لدن رشوعه يف حلظات

النزع اىل إيداعه يف مثواه األخري ،ورتب جمموعة من األحكام عىل املكلفني،
ومن تلك األحكام وجوب توجيه املؤمن ومن بحكمه اىل القبلة يف حال
احتظاره  -عىل األحوط وجوب ًا.(((-

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتيا او الرجوع اىل فقيه آخر مراعي ًا
لألعلم فاألعلم.
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وهنا جمموعة من االسئلة:
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س /١ماذا ُيقصد من املؤمن ،وهل احلكم خمتص به ام يعم غريه؟

جُ /يقصد من املؤمن هو االثني عرشي الذي يؤمن بإمامة األئمة اإلثني

عرش مجيع ًا ،فال يشمل احلكم:
 -١الكافر.

 -٢املخالف الذي ال يؤمن بإمامتهم  -صلوات اهلل عليه -فض ً
ال عن

الناصب هلم العداء.

 -3فرق الشيعة غري اإلثني عرشية كالزيدية واإلسامعيلية والفطحية

وغريهمّ ،
فإن هؤالء ال جيب توجيههم حال االحتضار.

س /٢هل احلكم خيتص باملؤمن البالغ ام يشمل غري البالغني؟

ج /ال خيتص احلكم بالبالغني بل يشمل كل من كان بحكم املؤمن وهم:
 -١صغار املؤمنني.
 -٢املجانني من ابناء املؤمنني.

 -٣لقيط دار اإليامن ،وهو من وجد صغري ًا يف بالد كل اهلها من اإلثني

عرشية او اغلبهم ومل ُيعلم أنّه منهم أو ال ،فيكون حكمه حكم املؤمن.

 -٤من كان حيترض يف بالد املؤمنني ومل ُيعلم حاله ،وأنّه مسلم او ال.

س /٣هل احلكم خيتص بالغري ام يعم املؤمن نفسه بحيث جيب عليه أن
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يتوجه إىل القبلة ان مل يوجهه احد؟

الفقه الميسر /العبادات

ج /احلكم خمتص باملكلفني فيجب عليهم  -عىل االحوط -أن يوجهوا

يوجهه احد.
املحترض نحو القبلة وال جيب عليه أن يتوجه بنفسه ان مل ّ

يتوجه اىل القبلة إن امكنه.
نعم -االحوط استحباب ًا (((-له أن يفعل ّ

س /٤هل يشرتط يف توجيه املحترض اخذ اإلذن من وليه؟

ج /إذا علمنا برضا املحترض نفسه فال حاجة اىل اذن وليه إال إذا كان

املحترض قارص ًا  -صغري ًا او جمنون ًا -فال بد من أخذ إذن وليه  -عىل االحوط

وجوب ًا.-

س /٥هل هناك كيف ّية خاصة لتوجيه املحترض نحو القبلة؟

ج /نعم ،هناك كيف ّية خاصة وهي:

أن يوضع املحترض عىل قفاه ومتد رجاله نحو القبلة بحيث لو جلس كان

وجهه باجتاه القبلة ،وقد روي عن النبي حينام دخل عىل رجل من ولد

عبد املطلب وهو حيترض أنه قال« :وجهوه اىل القبلة ،فإنكم إذا فعلتم ذلك

أقبلت عليه املالئكة وأقبل اهلل عز وجل عليه بوجه فلم يزل حيترض كذلك
حتى يقيض»(((.

س /٦ما هي اآلداب التي ينبغي فعلها املحترض؟

ج /ذكر العلامء مجلة من املستحبات واملكروهات:
((( االحوط استحباب ًا :ال جيب العمل به ولكن العمل به هو املوافق لالحتياط.
((( وسائل الشيعة ،ج 2ص 453ب ،35وجوب توجه املحترض ،ح.6

اضتحالا ماكحا

ّأما املستحبات:

19

 -1نقله اىل مصاله إذا اشتد عليه النزع إال إذا أوجب ذلك أذاه.
 -2تلقينه الشهادتني واإلقرار بالنبي  -صلوات اهلل عليه واله  -وسائر

االعتقادات احلقة كاالقرار باألئمةّ 
وأن املوت حق اىل غري ذلك.

 -3تلقينه كلامت الفرج ( :ال اله إال اهلل احلليم الكريم ال اله إال اهلل العيل

العظيم سبحان اهلل رب الساموات السبع ورب األرضني السبع)

 -4أن تُغمض عيناه بعد املوت ويطبق فوه وتشد حلياه ومتد يداه اىل

جانبيه ومتد ساقاه ويغطى بثوب.

 -5أن ُيقرأ عنده القرآن إذا مات.

 -6اشعال رساج يف البيت الذي كان يسكنه.
 -7إعالم املؤمنني بموته ليحرضوا جنازته.
 -8التعجيل بتجهيزه إال إذا ُشك يف موته فيجب االنتظار حتى ُيعلم موته.

وأما املكروهات:
ّ

 -1يكره أن حيرضه جمنب او حائض.

يمسه احد حال النزع بل  -االحوط استحباب ًا (((-تركه.
 -2يكره أن ّ
 -3يكره أن جيعل ثقل عىل بطنه كحديد او غريه.

((( االحوط استحباب ًا :ال جيب العمل به ولكن العمل به هو املوافق لالحتياط.
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 -4يكره تركه وحده.

الفقه الميسر /العبادات

تنبيه:

بعض تلك املستحبات واملكروهات مل تثبت بدليل معترب فينبغي االتيان

هبا او تركها برجاء املطلوبية ال بنية جزمية.
وما معنى رجاء املطلوبية؟

جّ /
إن أي عمل (كال ُغسل) ثبت استحبابه بدليل معترب كام لو ورد يف
ٍ
فحينئذ يؤتى به بنية االستحباب
رواية صحيحة كغسل اجلمعة والعيدين

وبنحو جزمي عىل أنّه مستحب.

وأما إذا مل يثبت الفعل بطريق معترب كام لو ورد يف رواية ضعيفة فال

يؤتى به عىل أنه مستحب وإنام يؤتى به بنية رجاء املطلوبية ،أي برجاء وأمل
واحتامل ان يكون مطلوب ًا ومستحب ًا يف الواقع وعند الشارع املقدس ،كام يف

غسل عيد النريوز وغسل يوم النصف من شعبان.

وال يصح االتيان به بنية جزمية وبنية االستحباب عىل ّ
أن الشارع جعله

مستحب ًا ،وإال كان ترشيع ًا حمرم ًا ونحو ًا من اإلنباء بغري علم ،ومن افتى بغري

علم فليتبوأ مقعده من النار ،الحتامل أن العمل ليس مراد ًا للموىل فتكون
نسبة االستحباب اليه ترشيعا حمرم ًاّ ،
ألن االستحباب هو حكم رشعي،
واألحكام الرشعية اخلمسة (الوجوب واالستحباب واحلرمة والكراهة
واإلباحة) ال تثبت وال يصح نسبتها للشارع إال بدليل معترب.

الفصل الثاني
غسل االموات
وهنا عدة امور:
االمر االول
وجوب تغ�سيل االموات
جيب تغسيل املسلم امليت  -حتى املخالف -ومن بحكمه كأطفال

املسلمني وجمانينهم ،ويستثنى من ذلك صنفان:

 -1الشهيد املقتول باملعركة مع االمام او نائبه اخلاص او يف الدفاع عن

اإلسالم ،فإنّه ال جيوز تغسيله.

ويشرتط أن ال تكون فيه بقية حياة حني يدركه املسلمون ،فإذا أدركه

املسلمون وبه رمق من احلياة وجب تغسيله.
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 -2من ُقتل رمج ًا او قصاص ًا بأمر االمام  -صلوات اهلل عليه -او نائبه،

فإنّه يغتسل  -واالحوط وجوب ًا أن يكون كغسل امليت اآليت  (((-وحينط
ويكفن كتكفني امليت ثم يقتل فيصىل عليه ويدفن بال تغسيل.

وهنا اسئلة:

س /١هل جيب تغسيل السقط وحتنيطه وتكفينه؟

ج /جيب تغسيل السقط وحتنيطه وتكفينه يف احدى حالتني:
 -١إذا اكمل أربعة أشهر.
-2إذا كان مستوي اخللقة  -تام اخللقة -حتى وإن كان اقل من أربعة

أشهر عىل -االحوط لزوم ًا-

وأما إذا مل يكمل أربعة أشهر ومل يكن كامل اخللقة فال جيب تغسيله

والحتنيطه والتكفينه ،وإنّام يلف بخرقة ويدفن  -عىل االحوط وجوب ًا.-

(((

س /٢إذا أكمل السقط أربعة أشهر وكان تام اخللقة هل جيب الصالة

عليه؟

ج /ال جتب الصالة عليه كام أهنا التستحب  -كام سيأيت.-

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
((( االحوط وجوب ًا واالحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع
اىل فقيه آخر مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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اومالا لسغ

س /٣هل وجوب تغسيل امليت عىل الويل ام عىل سائر املسلمني؟
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ج /جيب تغسيل امليت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من التكفني والتحنيط

والصالة عليه ودفنه عىل وليه ،إما أن يتوىل ذلك بنفسه اوأن يطلب من غريه

القيام بذلك.

س /٤لو أراد غري الويل أن يبارش التغسيل او التكفني او الصالة او غري

ذلك من األمور املرتبطة بتجهيز امليت فهل حيتاج إىل اذن الويل ام ال؟

ج /جيب االستئذان من الويل يف التغسيل والصالة عىل امليت ،وال

يصحان بدون اذن الويل لكوهنام مما يشرتط فيه قصد القربة بخالف التكفني
ّ
فإنا تصح ولو من غري اذن الويل.
والتحنيط والدفن مما ال يعترب فيه القربة هّ
س /٥إذا ُفقد الويل أو امتنع عن جتهيز امليت فام احلكم؟

ج /جيب حينئذ عىل سائر املكلفني أن يتولوا جتهيز امليت ويسقط اعتبار

اذن الويل.

س /٦إذا اوىص امليت بتغسيله وبسائر ما يتعلق به من التكفني والصالة

عليه اوغري ذلك إىل شخص معني ،فهل يتعني العمل بالوصية ام يرجع االمر

اىل الويل؟

ج /نعم ،جيب العمل بالوصية ،و ُيقدّ م الويص عىل الويل.
سَ /٧من هو الويل؟

ج /الويل بالنسبة إىل الزوجة هو زوجها ،وأ ّما يف غري الزوجة فالويل هو

األوىل بمرياث امليت من أقربائه حسب طبقات االرث ،أي االبوان واألوالد
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الفقه الميسر /العبادات

يف الطبقة االوىل ،واألجداد واإلخوة يف الطبقة الثانية ،واألخوال واألعامم يف
الطبقة الثالثة ،والذكور يف كل طبقة أوىل من اإلناث ،فاألب أوىل من االم يف

الطبقة األوىل وهكذا األوالد أوىل من البنات واإلخوة أوىل من االخوات يف
الطبقة الثانية وهكذا.

س /٨هل ُيقدّ م االب عىل االوالد يف الطبقة األوىل ،وهل ُيقدم اجلد

عىل االخ او يقدم االخ من األبوين عىل االخ من أحدمها ،او يقدم االخ من

االب عىل االخ من االم يف الطبقة الثانية ،وهل ُيقدم العم عىل اخلال يف الطبقة

الثالثة؟

ج /يشكل االمر يف كل ذلك فيكون مقتىض االحتياط التصالح او

االستئذان من الطرفني.
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اومالا لسغ

االمر الثاين
كيف ّية تغ�سيل امليت

غسل امليت ثالثة أغسال عىل الرتتيب اآليت:
ُي ّ

 -1باملاء املخلوط بالسدر.

 -2باملاء املخلوط بالكافور.
 -3باملاء القراح(اخلالص اخلايل من السدر والكافور).
وهل يشرتط أن يكون الغُسل ترتيبيا؟

ج /نعم ،يشرتط يف كل واحد من هذه األغسال أن يكون كغسل اجلنابة

الرتتيبي فالبد ّ
أن يغسل الرأس والرقبة ثم اجلانب األيمن ثم اجلانب األيرس،
وال يكفي تغسيل امليت ارمتاس ًا مع التمكن من الغسل الرتتيبي عىل االحوط

وجوب ًا(((.

وههناعدة اسئلة:
س /١إذا كان عىل بدن امليت نجاسة هل جيب إزالتها قبل التغسيل؟

ج /نعم ،جيب إزالة عني النجاسة عن جسمه ،ولكن ال جيب إزالتها

عن مجيع البدن قبل الرشوع يف الغسل وإنام يكفي إزالتها عن كل عضو قبل

الرشوع بتغسيله،

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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هذا إذا كان التغسيل باملاء القليل.

الفقه الميسر /العبادات

وأما إذا كان باملاء املعتصم كالكر واجلاري فيكفي إزالة النجاسة بنفس

ماء ال ُغسل.

س /٢ما هو املقدار املعترب يف السدر والكافور قلة وكثرة؟

ج /ليس هناك مقدار معني ،وإنّام الالزم أن يكون بمقدار يصدق معه

عرف ًا أن املاء خملوط هبام هذا من حيث القلة ،وأ ّما من حيث الكثرة فيعترب أن
يتحول املاء إىل ماء مضاف(((.
ال يكون بمقدار كثري بحيث ّ
س /3هل يلزم يف السدر أن يكون أخرض؟

ج /ال فرق يف السدر بني االخرض واليابس.

س /4إذا تعذر املاء اوخيف عىل امليت من تناثر حلمه لكونه حمروق ًا او

مصاب ًا بمرض اجلدري مث ً
ال او غري ذلك فهل يسقط عنه التغسيل؟
يمم امليت.
ج /الواجب يف مثل تلك املوارد أن ُي ّ
يمم امليت؟
س /5كيف ُي ّ

ج /بنفس كيف ّيه تيمم احلي ،وذلك بأن يرضب احلي بيديه االرض

او يضعهام عىل االرض ثم يمسح هبام جبهة امليت وجبينيه -عىل االحوط

وجوب ًا -من قصاص الشعر اىل طرف األنف االعىل واىل احلاجبني ثم يمسح
احلي بباطن يديه ظاهر كفي امليت.

(((

((( تقدم بيان معنى املاء املضاف يف بحث املياه يف القسم االول
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر

اومالا لسغ

يمم امليت بيديه؟
س /6هل يصح أن ُي ّ
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يمم امليت بيد احلي كام َّ
أن تغسيل امليت بيد احلي،
ج /الواجب أن ُي ّ

(((
تيم ًام آخر بيديه.
يمم امليت ّ
ولكن -االحوط استحباب ًا -أن ُي ّ

يمم امليت ثالث مرات بعدد الغسالت ام يكفي
س /7هل ا ّلالزم أن ُي ّ

تيمم واحد؟

يمم ثالث
تيمم واحد وإن كان -االحوط استحباب ًا -أن ُي ّ
ج /يكفي ّ

مرات ،ويؤتى بواحدة منها بقصد ما يف الذمة ،وال يشرتط أن تكون هي
أي واحدة منها.
الثالثة بل ّ

سواء كان يف احرام حج او عمرة -فهلس /8إذا كان امليت محُ رم ًا
ً

جيعل الكافور يف ماء غسله ام ذلك ال جيوز حلرمة الطيب عىل املحرم؟

ج /ال جيوز جعل الكافور يف ماء غسله الثاين وال يقرب منه اي طيب

اخر إال إذا مات احلاج  -دون املعتمر -بعد أداء طواف احلج والسعي وبعد

اعامل منى فإنّه حيل له الطيب حينئذ وجيب أن جيعل الكافور يف ماء غسله

الثاين.

س /9هل ُيلحق باملحرم املعتدّ ة بالوفاة واملعتكف؟

ج /كال ال يلحقان به ،فيجب جعل الكافور يف ماء غسلهام الثاين.

مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
((( االحوط استحباب ًا :ال جيب العمل به ولكن العمل به هو املوافق لالحتياط.
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س /10هل هناك كيف ّية معينه لوضع امليت حال تغسيله؟

ج /ال جتب كيف ّية مع ّينه ،نعم يستحب أن يوضع مستقبل القبلة حال

التغسيل بنفس كيف ّية وضعه حال االحتضار.

ومسها حال الغسل؟
س /١1هل جيوز النظر اىل عورة امليت ّ

ومسها كام حيرم النظر اىل عورة احلي،
ج /حيرم النظر اىل عورة امليت ّ

املغسل أن يسرت عورة امليت أثناء تغسيله ،ولكن لو نظر إىل عورة
وا ّلالزم عىل ِّ

مسها فال يبطل ال ُغسل وإن كان قد ارتكب إث ًام لو كان متعمد ًا.
امليت او ّ
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االمر الثالث
ال�شروط املعتربة يف التغ�سيل
االول :يعترب قصد القربة يف التغسيل.
س /هل جيوز أخذ األجرة عىل التغسيل؟

ج /ال جيوز  -عىل االحوط وجوب ًا -والبأس بأخذ األجرة عىل املقدمات

كبذل املاء او األواين التي يغسل هبا ونحو ذلك مما ال جيب بذله جمان ًا.

(((

املتنجس.
الثاين :يعترب يف غسل امليت طهارة املاء فال يصح تغسيله باملاء ّ

الثالث :أن يكون املاء مباح ًا فال يصح تغسيله باملاء املغصوب.

الرابع :أن يكون السدر والكافور املستعمل يف غسله مباح ًا ،فال يصح تغسيله
باملاء املخلوط بالسدر والكافور املغصوبني.
وهنا اسئلة:
س /١هل يعترب إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل ،وظرف املاء ،والسدّ ة

التي يغسل عليها وجمرى املاء النازل من التغسيل؟

ج /ال يشرتط يف صحة الغسل إباحة كل تلك األمور.
نعم إذا انحرص االمر بالفضاء املغصوب او الظرف املغصوب او السدة

يمم امليت ولكن إذا
املغصوبة او املجرى املغصوب فيسقط وجوب الغسل و ُي ّ
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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س /٢هل يصح تغسيل امليت من وراء الثياب؟

املغسل مماث ً
ال للميت بل ال يبعد أن يكون ذلك
ج /نعم ،يصح وإن كان ِّ

أفضل من تغسيله جمرد ًا عن الثياب مستور العورة حتى يف الزوج والزوجة

واملحارم.

تنجس بدن امليت بعد الغسل او يف اثنائه بنجاسة خارجية او
س /٣إذا ّ

منه فهل جيب تطهريه؟

ج /نعم ،جيب تطهريه إذا امكن من غري مشقة او هتك حلرمته حتى وإن

كان ذلك بعد وضعه يف القرب عىل االحوط لزوم ًا وال جيب إعادة الغسل.

(((

س /٤إذا خرج من امليت بول او مني ،هل جيب إعادة غسلة؟

ج /ال جيب إعادة غسلة وإن كان ذلك قبل وضعه يف القرب ،نعم ا ّلالزم

تطهري بدنه وكفنه  -كام تقدم.-

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط وتطهري بدنه او الرجوع فيها
اىل فقيه آخر ال يوجب تطهري بدنه بعد وضعه يف القرب مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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االمر الرابع
غ�سل
�شروط املُ ِّ

يعترب يف َمن يبارش تغسيل امليت امور:

االول :أن يكون عاق ً
املغسل جمنون ًا.
ال فال يصح أن يكون ّ

الثاين :أن يكون مسل ًام فال يصح أن يكون املغسل كافر ًا.

الثالث :أن يكون مؤمن ًا  -اثني عرشي ًا -عىل االحوط وجوب ًا ،فال يصح أن
ً (((
يكون املغسل خمالف ًا عىل االحوط وجوبا.
ويل امليت اثني عرشي ًا
س /إذا كان امليت خمالف ًا وقد ّ
غسله املخالف وكان ُ

فهل جيب عليه إعادة تغسيله؟

ج /نعم ،عىل الويل أن يعيد تغسيله عىل االحوط وجوب ًا عىل الطريقة

اإلثني عرش ّية.

الرابع :أن يكون مماث ً
ال للميت يف الذكورة واألنوثة ،ويستثنى من ذلك موارد:
 -1الزوج والزوجة ،حيث جيوز لكل منهام تغسيل اآلخر سوا ًء كان

جمرد ًا ام من وراء الثياب ،وسوا ًء وجد املامثل ام ال ،بال فرق بني الزوجة
الدائمة واملنقطعة ،وهكذا املطلقة الرجعية إذا كان املوت يف أثناء العدّ ة فإنه

جيوز لطليقها أن يغسلها حتى وإن تأخر التغسيل بعد انقضاء العدة مادام
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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تغسله حتى لو ّ
تأخر
موهتا يف العدّ ة ،وإذا مات هو أثناء عدّ هتا جاز هلا أن ّ
التغسيل بعد العدّ ة.

 -2الطفل غري املم ّيز ،واالحوط استحباب ًا أن ال يتجاوز عمره ثالث

سنوات فيجوز للذكر واالنثى تغسيله سوا ًء كان ذكر ًا ام انثى وسوا ًء كان
جمرد ًا عن الثياب ام من وراء الثياب وسوا ًء وجد املامثل ام ال.

(((

غسل بعضهم اآلخر ولكن برشط عدم وجود
 -3املحارم فإنّه جيوز أن ُي ّ

املامثل عىل االحوط وجوب ًا.

س /1ماذا ُيقصد من املحارم؟

ج /املقصود َمن حيرم عليه نكاحه بنسب (كاالم واالخت والبنت وبنت

االخ وبنت االخت وبنت االبن وبنت البنت ونحو ذلك) او رضاع (كاالم

بالرضاعة واالخت بالرضاعة ونحو ذلك) او مصاهرة (مثل ام الزوجة
وبنت الزوجة وزوجة االبن وزوج البنت بالنسبة الُ ّمها)

فيجوز للرجل أن يغسل بنته اوأخته او عمته او خالته او ام زوجته او

زوجة ابنه ونحو ذلك مع عدم وجود امرأة تغسلها،

كام جيوز للمرأة أن تغسل اباها او اخاها او عمها او خاهلا او ابن أخيها

املغسل املامثل.
او زوج بنتها ونحو ذلك مع عدم وجود ِّ

((( االحوط استحباب ًا :جيوز تركه ولكن العمل به هو املوافق لالحتياط.
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وهل يشرتط أن يكون تغسيل املحرم من وراء الثياب ام جيوز ان يكون

جمرد ًا من الثياب؟

ج /ال يشرتط أن يكون من وراء الثياب وإن كان هو االحوط األوىل،

نعم البد من سرت العورة.

املغسل الذي تتوفر فيه الرشوط املتقدمة فهل يسقط
س /٢إذا مل يوجد ِّ

التغسيل عن امليت؟

ج /فيه تفصيل:
 -١إذا مل يوجد مسلم اثنا عرشي مماثل للميت جاز أن يغسله احد

ارحامه غري املامثل.

 -٢إذا مل يوجد مسلم اثنا عرشي مماثل للميت او حمرم له جاز أن يغسله

املخالف املامثل.

 -٣إذا مل يوجد حتى املخالف املامثل جاز أن يغسله الكافر الكتايب املامثل

يغسل امليت ثاني ًا.
برشط أن يغتسل هو أوالً ثم ّ

 -٤إذا مل يوجد حتى الكافر الكتايب املامثل سقط وجوب الغسل ودفن

امليت بال غسل.

غسل؟
س /٣هل يشرتط البلوغ يف ا ُمل ِّ

ج /ال يشرتط ،فيكفي تغسيل الصبي املم ّيز إذا أتى به عىل الوجه

الصحيح.
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االمر اخلام�س

إذا دفن امليت بال تغسيل -عمد ًا أو خطأ -او بال تيمم  -عند تعذر

التغسيل -وجب نبش قربه لتغسيله او تيممه إن مل يكن يف ذلك حرج  -ولو

من جهه التأذي برائحته-

وأما إذا كان فيه حرج فال جيب إال عىل من تعمد دفنه بال تغسيل ،كل

ذلك إذا مل يستلزم هتك حرمة امليت او االرضار ببدنه ،وإال فال جيب.

س /١إذا ترك بعض األغسال الثالثة ولو سهو ًا أو تبني بطالهنا او بطالن

بعضها بعد أن دفن امليت فام احلكم؟

ج /جيب نبش قربه لتغسيله إذا مل يكن فيه حرج ومل يستلزم هتك حرمته

او األرضار ببدنه وإال فال جيوز.

س /٢هل جيوز قص ظفر امليت او إزالة يشء من شعره باحللق او القص

او النتف؟

ج /كل ذلك غري جائز عىل -االحوط لزوم ًا.(((-

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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االمر ال�ساد�س
�سنن التغ�سيل
ذكر الفقهاء  -رضوان اهلل عليهم -مستحبات للتغسيل نذكر بعضها:
 -١أن يوضع امليت حال التغسيل عىل مرتفع.
 -٢أن يكون حتت الظالل.
 -٣أن يوجه إىل القبلة كحال املحترض  -كام تقدم.-
 -٤أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم شقه برشط اذن الورثة.
 -٥أن جيعل قميصه ساتر ًا لعورته.

 -٦أن ُتلينّ أصابعه ومفاصله برفق.

 -٧أن ُيغسل رأسه برغوة السدر ،وفرجه باالشنان (نوع من الرياحني)

يمس عورته.
من غري أن ّ

 -٨أن يبدأ بغسل يدي امليت اىل نصف الذراع يف كل ُغسل ثالث مرات

ثم بشق رأسه االيمن ثم األيرس.

 -٩أن يغسل كل عضو ثالث ًا يف كل غسل.
 -١٠أن يمسح بطن امليت قبل تغسيله بامء السدر ،وهكذا يمسح بطنه

قبل تغسيله بامء الكافور إال احلامل التي مات وليدها يف بطنها فيكره ذلك.
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 -١١أن يقف الغاسل عىل اجلانب األيمن للميت.
 -١٢أن حيفر للامء حفرية.
 -١٣أن ينشف بدن امليت بثوب نظيف او نحوه.

كام وذكر الفقهاء -رضوان اهلل عليهم  -مكروهات عند التغسيل منها:
 -١يكره اقعاد امليت حال التغسيل.
 -٢يكره ترجيل  -ترسيح -شعره.
 -٣يكره جعل امليت بني رجيل الغاسل.
 -٤يكره ارسال املاء إىل الكنيف.
 -٥يكره ختليل ظفره اي ادخال املاء بني أظافره.
 -٦يكره تغسيله باملاء الساخن بالنار او الكهرباء او الشمس إال مع

االضطرار.

 -٧يكره التخطي عليه حني التغسيل.

تنبيه:

بعض هذه السنن مل يثبت استحباهبا او كراهتها عند سامحة السيد

فيؤتى هبا برجاء املطلوبية .وهكذا يف املكروهات ترتك رجاء ًا.

الفصل الثالث
التحنيط
جيب حتنيط امليت املسلم ،ومعنى التحنيط :امساس مواضع السجود

السبعة (اجلبهة وباطن الكفني والركبتني وإهبامي القدمني) بالكافور.
ويشرتط يف الكافور:

 -١أن يكون مسحوق ًا.
 -٢أن يكون له رائحة ،فال يحُ نّط بالكافور الزائلة رائحته.

 -٣أن يكون مباح ًا ،فال يحُ نّط بالكافور املغصوب ،ومع عدم التمكن

من الكافور املباح يسقط وجوب التحنيط.

تنجس بدن امليت  -عىل االحوط
 -٤أن يكون طاهر ًا حتى وإن مل يوجب ّ
37
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الفقه الميسر /العبادات

(((

وهنا اسئلة:
س /١هل يشرتط يف الكافور أن يكون بمقدار معني؟

ج /ال يشرتط فيه مقدار معني بل يكفي وضع املسمى ،وإن كان األفضل

أن يكون بمقدار سبعة مثاقيل صريفية ،كام يستحب خلطه بقليل من الرتبة

مرشفها آالف التحية والسالم-
احلسينية -عىل ّ

ولكن ال يمسح فيه األماكن املنافية لالحرتام.

س /٢هل هناك كيف ّية خاصة للتحنيط ،وهل ُي ّقدم بعض األعضاء عىل

بعض؟

ج /ليس هناك كيف ّية معينة ،وإنام ا ّل�لازم هو امساس املساجد ،كام
بأيا شاء ،وإن كان االحوط األوىل((( أن
الترتيب يف املساجد فيجوز أن يبدأ هِّ
يكون اإلمساس بالكف بل بالراحة وأن يبتدئ من جبهة امليت.
س /٣ما هو حمل التحنيط؟

ج /حم ّله بعد التغسيل او التيمم وقبل التكفني او يف اثنائه.
س /٤هل يشرتط البلوغ يف َمن يبارش التحنيط؟

ج /ال يشرتط ،فيصح من الصبي املم ّيز وغريه.

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
((( االحوط االوىل :ال جيب العمل به ولكن العمل به موافق لالحتياط.

طينحتلا

س /٥إذا مات املحرم /يف حج اوعمرة /هل حُينّط ام ال؟
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ج /يسقط حتنيطه ،ف ُيجنّب من الكافور بل من مطلق الطيب ،نعم إذا

مات احلاج  -دون املعتمر -بعد الفراغ من طواف احلج والسعي وبعد اعامل

منى وجب حتنيطه كغريه من االموات.

س /٦عىل َمن جيب التحنيط ،هل عىل الويل ام عىل سائر املكلفني؟

ج /جيب عىل الويل :إما بنحو املبارشة اوأن يك ّلف غريه بذلك ،ومع

فقده اوامتناعه جيب عىل سائر املكلفني.

س /٧هل جيوز إدخال الكافور يف عني امليت وأنفه واذنه؟

ج /يكره ادخال الكافور يف عني امليت وأنفه واذنه ،نعم يستحب مسح

مفاصل امليت ول ّبته -موضع القالدة -وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه.
س /٨هل يشرتط القربة يف التحنيط؟

ج /ال يشرتط فيصح وإن مل يكن بقصد القربة.
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الفصل الرابع
تكفين الميت
وفيه امور:
االمر االول
وجوب التكفني
جيب تكفني امليت بثالثة اثواب:

الرسة اىل الركبة ،واألفضل أن
 -١املئزر ،واالحوط لزوم ًا أن يكون من ّ

يكون من الصدر اىل القدم.

 -٢القميص ،واالحوط لزوم ًا أن يكون من املنكبني اىل نصف الساقني،

واألفضل أن يكون اىل القدمني.

 -٣االزار ،وجيب أن يغطي متام البدن ،واالحوط لزوم ًا أن يكون طوله
41
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بمقدار بحيث يمكن أن يشد طرفاه ،وعرض ًا بمقدار بحيث يقع احد جانبيه

عىل اآلخر.

(((

وهنا اسئلة:
س /1هل يشرتط يف كل قطعة أن تكون ساتره ملا حتتها غري حاكية عنه

ام يكفي أن يكون سرت البدن بمجموعها وإن كانت كل واحدة غري ساتره يف

نفسها؟

ج /يكفي السرت باملجموع.
س /2هل تشرتط القربة يف التكفني؟

ج /ال تشرتط ،فيصح وإن مل يقصد القربة.
س /3عىل َمن جيب تكفني امليت؟

ج /جيب عىل وليه :إما بنحو املبارشة او يكلف شخص ًا آخر يتوىل

التكفني.

س /4إذا تعذرت القطعات الثالثة فهل يسقط التكفني؟

ج /ال يسقط ويقترص يف التكفني عىل ما يتمكن منها.
س /5هل الشهيد يكفن ام يدفن بثيابه؟

ج /الشهيد املقتول باملعركة مع االمام او نائبه اخلاص او يف الدفاع عن

اإلسالم ال يكفن بل يدفن بثيابه ،إال إذا كان عاري ًا فيجب تكفينه.

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.

تيملا نيفكت

س /6من أين خُترج قيمة الكفن؟
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ج /املقدار الواجب من الكفن ،وهكذا املقدار الزائد عىل الواجب من

املستحبات املتعارف ككونه قطن ًا خيرج من أصل الرتكة قبل الدين والوصية،

فهو اول يشء ُيبدأ به من املال ثم الدين ثم الوصية.

وهكذا كل مؤونة جتهيز امليت ودفنه من السدر والكافور وماء التغسيل،

وقيمة االرض التي يدفن فيها و ُاجرة نقله بالسيارة مث ً
ال و ُاجرة محله و ُاجرة

احلفر وغري ذلك ،كل ذلك خيرج من أصل الرتكة قبل الدين والوصية.
س /7هل جيب عىل الزوج كفن زوجته وسائر مؤن جتهيزها؟

ج /نعم كفن الزوجة واجب عىل زوجها حتى وإن مل تكن فقرية اوكانت

صغرية او جمنونة او غري مدخول هبا  -سوا ًء كانت زوجة دائمة ام منقطعة،

وسوا ًء كانت مطيعة ام ناشزة-

وهكذا املطلقة الرجعية إذا ماتت يف العدة كفنها عىل طليقها.

نعم يشرتط يف وجوب كفن الزوجة عىل زوجها امور:
 -١أن ال يقرتن موهتا بموته.
ربع بالكفن.
 -٢أن ال يكون هناك مت ّ

 -٣أن ال تكون هناك وصية بأن تكفن من اموال نفسها.
 -٤أن ال يكون بذل الكفن حرج عىل الزوج.
هذا بالنسبة إىل الكفن.
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وأما سائر مؤن جتهيز الزوجة من السدر والكافور وماء التغسيل وقيمة

االرض التي تدفن فيها واجرة النقل واحلمل واحلفر فأيض ًا جتب عىل الزوج

عىل االحوط وجوب ًا.

(((

س /٧هل كفن واجب النفقة كاألبوين واألوالد عىل من جتب نفقتهم

عليه او يف امواهلم؟

ج /يف أمواهلم العىل من جتب نفقتهم عليه.

س /٨إذا مل تكن للميت تركة بمقدار الكفن فهل يدفن عاري ًا؟

ج /ال يدفن عاري ًا بل عىل املسلمني بذل كفنه عىل االحوط وجوب ًا،

وجيوز احتسابه من الزكاة.

س/٩هل جيوز التكفني بالكفن املكتوب عليه القرآن الكريم او بعض

األدعية املباركة كدعاء اجلوشن الكبري او الصغري ام ال جيوز؟

يتنجس موضع
ج /نعم جيوز ،ولكن يلزم أن يكون ذلك بنحو ال ّ

الكتابة بالدم وغريه من النجاسات ،وللتخلص من هذه اإلشكال ّية يمكن أن

يكتب عىل حاشية االزار من طرف راس امليت ،كام جيوز أن يكتب عىل قطعة
من القامش وتوضع عىل رأس امليت او صدره ،او تُلف بام يمنع من وصول

النجاسة كأن تُلف بالنايلون ونحو ذلك.

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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تيملا نيفكت

االمر الثاين
�شروط الكفن
ما هي الرشوط املعتربة يف الكفن؟
يشرتط يف الكفن:

 -١أن يصدق عليه اسم الثوب وإن كان مصنوع ًا من وبر او شعر مأكول

اللحم بل ولو من جلده.

اواملتنجس.
 -٢أن يكون طاهر ًا ،فال يصح التكفني بالنجس
ّ

 -٣أن ال يكون من احلرير اخلالص ،ويصح من احلرير غري اخلالص إذا

كان اخلليط ازيد من احلرير بال فرق بني النساء والرجال.
مذهب ًا  -عىل االحوط وجوب ًا-
 -٤أن ال يكون ّ

 -٥أن ال يكون من أجزاء ما ال يؤكل حلمه عىل  -االحوط وجوب ًا.(((-
هذا كله يف حال االختيار ،وأما يف حال االضطرار فيجوز التكفني

باجلميع  -ماعدا املغصوب -وال يدفن امليت عريان ًا.

تنجس الكفن بنجاسة من امليت او من غريه ،فهل جيب إزالتها؟
س /إذا ّ
ج /نعم جيب إزالتها ولو بعد وضعه يف القرب بغسل او قرض  -إذا مل

يرض بالسرت -وإذا مل يمكن تطهريه او قرضه وجب تبديله مع اإلمكان.

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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االمر الثالث
�سنن التكفني
قد ذكر الفقهاء جمموعة من املستحبات واملكروهات للتكفني

وبعضها مل يثبت استحبابه او كراهته عند سامحة السيد -دام ظله -فيؤتى

هبا او تُرتك بنحو الرجاء.

ومن تلك املستحبات:
 -١أن جتعل عاممة للرجل ويكفي فيها املسمى ،واألوىل أن تدار عىل

رأسه وجيعل طرفها حتت حنكه عىل صدره :الطرف االيمن عىل األيرس،
والطرف االيرس عىل االيمن.

 -٢املقنعة للمرأة  -حجاب خيرج منه الوجه فقط -ويكفي فيها املسمى،

ولفافة لثدييها يشدان هبا اىل ظهرها.

 -٣أن جتعل خرقة يعصب هبا وسط امليت ذكر ًا كان اوانثى.
 -٤أن جتعل خرقة أخرى للفخذين تلف عليهام.

 -٥لفافة فوق االزار يلف هبا متام بدن امليت ،واألوىل كوهنا ُبرد ًا يامني ًا.

 -٦أن جيعل القطن او نحوه  -عند تعذره -بني رجليه ُيسرت به العورتان،

ويوضع عليه يشء من احلنوط.

 -٧أن يحُ شى بالقطن ونحوه دبر امليت ومنخراه و ُق ُبل املرأة إذا خيف

تيملا نيفكت

خروج يشء منها.
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-٨إجادة الكفن بمعنى أن حيسن تفصيله.
 -٩أن يكون الكفن من القطن ،وأن يكون ابيض وأن يكون من خالص

املال وطهوره.

 -١٠أن يكون الكفن ثوب ًا قد أحرم فيه اوصىل.
 -١١أن يلقى عليه الكافور والذريرة  -حب يشبه حب احلنطة له ريح

إذا دق.-

 -١٢أن خياط الكفن بخيوطه إذا احتاج اىل اخلياطة.
 -١٣أن يكتب عىل حاشية الكفن :فالن بن فالن يشهد أن ال اله إال اهلل

وحده ال رشيك له وأن حممد ًا رسول اهلل ،ثم يذكر األئمة واحد ًا
وأنم أولياء اهلل وأوصياء رسولهّ ،
وأن البعث والثواب والعقاب
بعد واحد هّ

حق.

 -١٤أن يكتب عىل الكفن دعاء اجلوشن الصغري والكبري ،ويلزم أن

يتنجس بالدم وغريه  -كام تقدم.-
يكون بطريقة ال ّ

 -١٥يستحب يف التكفني أن جيعل الطرف االيمن من اللفافة عىل أيرس

امليت واأليرس عىل أيمنه.

 -١٦أن يكون املبارش للتكفني عىل طهارة من احلدث ،وإذا كان هو

غسل غسل يديه من املرفقني بل املنكبني ثالث مرات ،ويغسل رجليه اىل
ا ُمل ّ
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تنجس من بدنه.
الركبتني ،ويغسل كل موضع ّ
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 -١٧أن جيعل امليت حال التكفني مستقبل القبلة ،واألوىل أن يكون

كحال الصالة عليه  -وسيأيت بياهنا.-
ومن املكروهات:
 -١أن يقطع الكفن باحلديد.

 -٢عمل االكامم واألزرار له ،وإذا كفن يف قميصه قطع ازراره.
 -٣تبخري امليت وتطييبه بغريالكافور والذريرة.
 -٤أن يكون الكفن اسود بل مطلق املصبوغ.
 -٥أن يكون من الكتان.

 -٦أن يكون ممزوج ًا باالبريسم  -احلرير.-
 -7املامكسة -املساومة واملجادلة -يف رشائه.
 -٨جعل العاممة بال حنك.
 -٩أن يكون وسخ ًا.

 -١٠أن يكون خميط ًا.

خامتة:

يستحب لكل احد أن هُي ّيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.

الفصل الخامس
الجريدتان
من املستحبات املؤكّدة أن يجُ عل مع امليت جريدتان رطبتان ،ففي اخلرب:

(ان اجلريدة تنفع املؤمن والكافر واملحسن وامليسء ،ومادامت رطبة يرفع

عن امليت عذاب القرب)

مر عىل قرب ُي ّ
عذب صاحبه ،فطلب جريدة
ويف اخلرب أيض ًا« :ان النبيَّ 

فشقها نصفني ،فوضع احدمها فوق رأسه واألخرى عند رجليه ،وقال:
خيفف عنه العذاب ماداما رطبني» ويف بعض االخبار« :ان آدم أوىص

بوضع جريدتني يف كفنه»

واألفضل يف كيفية جعلهام:

أن تجُ عل إحدامها عىل اجلانب األيمن من عند الرتقوة مالصقة لبدنه،
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واألخرى من اجلانب األيرس من عند الرتقوة بني القميص واالزار.
س /1هل يشرتط فيهام أن يكونا من شجر معني؟

ج /األفضل أن يكونا من النخل ،فإن مل يتيسرّ فمن السدر او الرمان،
فإن مل يتيرس فمن اخلالف  -الصفصاف -فإن مل يتيرس فمن كل عود رطب.
س /2هل ُيكتب عىل اجلريدتني يشء؟

ج /ذكر بعض الفقهاءّ :
أن األوىل أن يكتب عىل اجلريدتني ما يكتب

تنجس موضع الكتابة
عىل حوايش الكفن مما تقدم ،ويلزم حينئذ التحفظ عن ّ

فيهام بالدم او غريه ولو بلفهام بام يمنع ذلك من النايلون ونحوه.

س /3إذا تُركت اجلريدتان لنسيان ونحوه فهل يصح جعلهام عىل القرب؟

ج /نعم جتعالن عىل القرب واحدة عند رأسه واألخرى عند رجليه.

الفصل السادس
الصالة على الميت
وفيه امور:
االمر االول
وجوب ال�صالة على امليت

جيب الصالة عىل كل ميت مسلم ،ذكر ًا اوانثى ،مؤمن ًا او خمالف ًا عادالً او

فاسق ًا.

وهي واجبة عىل ول ّيه :إ ّما باملبارشة او أن يك ّلف َمن يقوم بذلك.

وهنا اسئلة:

س /١هل جتب الصالة عىل اطفال املسلمني؟

ج /ال جتب إال إذا عقلوا الصالة ،ومع الشك يف كوهنم يعقلون الصالة
51
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س /٢االطفال الذين مل يعقلوا الصالة هل يستحب الصالة عليهم عند

موهتم؟

ج /مل يثبت استحباب الصالة عليهم ،واالحوط وجوب ًا((( عدم الصالة

عليهم إال إذا كانت برجاء املطلوبة.

س /٣من وجد ميت ًا يف بالد اإلسالم هل جتب الصالة عليه؟

ج /نعم جتب الصالة عليه وحيكم بكونه مسل ًام ظاهر ًا.

س /٤هل يعترب يف الصالة عىل امليت الطهارة /بأن يكون متوضي ًا/؟

ج /ال يعترب بل تصح من غري املتويض كام تصح من املحدث باالكرب -

كاملجنب واحلائض.-

س /٥هل يعترب يف الصالة عىل امليت الطهارة من اخلبث /النجاسة

العينية كالدم والبول ونحومها/؟

ج /ال يعترب بل تصح حتى مع وجود نجاسة عىل بدن املصيل او ثيابه.
س /٦هل جيوز للمصيل عىل امليت أن يتكلم يف أثنائها؟

ج /االحوط وجوب ًا ترك الكالم يف اثنائها والقهقهة واالستدبارعن

القبلة.

(((

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.

يملا ىلع ةالصلا

س /٧هل جيوز تكرار الصالة عىل امليت الواحد؟
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ج /نعم جيوز ،ولكن ذهب بعض الفقهاء اىل كراهته إال إذا كان من

اهل العلم والتقوى والرشف يف الدين.

س /٨إذا دفن امليت بال صالة هل جيوز نبش قربه للصالة عليه؟

ج /ال جيوز ذلك.

وهل جيوز الصالة عىل قربه؟

ج /االحوط وجوب ًا االتيان هبا برجاء املطلوبية.
س /٩إذا كان الويل للميت امرأة هل جيوز هلا أن تبارش الصالة عليه؟

ج /نعم جيوز ،ومن أراد الصالة عليه البد أن يستأذن منها.
س /١٠هل تصح الصالة عىل امليت فرادى؟

ج /تصح فرادى ،ولكن يستحب أن تكون مجاعة.
س /١١هل يشرتط العدالة يف امام اجلامعة يف الصالة عىل امليت؟

ج /ال يشرتط ،وأن كان ذلك احوط استحباب ًا.

نعم يشرتط فيه بقية رشائط امام اجلامعة من البلوغ والعقل واإليامن -

اثني عرشي -وطهارة املولد وغريها.

س /١٢هل جيوز للمرأة أن تؤم النساء يف الصالة عىل امليت؟

ج /نعم جيوز ذلك إذا مل يكن أحد أوىل منها ،واالحوط لزوم ًا حينئذ أن
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تقف يف وسطهن وال تتقدم عليهن.
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(((

س /١٣هل يتحمل اإلمام يف صالة امليت شيئ ًا عن املأموم؟

ج /ال يتحمل عنه شيئ ًا وإنام يأيت بالتكبريات واألدعية كاالمام.

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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يملا ىلع ةالصلا

االمر الثاين
كيفية ال�صالة على امليت
جيب يف الصالة عىل امليت مخس تكبريات والدعاء للميت عقيب إحدى

التكبريات االُول ،واألفضل أن تكون هبذه الكيف ّية:

 -١أن يقول بعد التكبرية االول( :اشهد أن ال اله اال اهلل وحده ال

رشيك له ،وأشهد ّ
أن حممد ًا عبده ورسوله ،ارسله باحلق بشري ًا ونذير ًا بني

يدي الساعة).

صل عىل حممد ِ
 -٢أن يقول بعد التكبرية الثانية( :اللهم ِّ
وآل حممد،
وبارك عىل حممد ِ
ِ
وآل حممد ،وارحم حممد ًا َ
كأفضل ما صليت
وال حممد،
وباركت وترحمّ ت عىل إبراهيم ِ
ِّ
وصل عىل مجيع
وال إبراهيم ،إنّك محيد جميد،
َ
األنبياء واملرسلني والشهداء والصديقني ومجيع عباد اهلل الصاحلني).

 -٣أن يقول بعد التكبرية الثالثة( :اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات

واملسلمني واملسلامت ،االحياء منهم واالم��وات ،تابع اللهم بيننا وبينهم

باخلريات إنّك جميب الدعوات إنك عىل كل يشء قدير).

 -٤أن يقول بعد التكبرية الرابعة( :اللهم ّ
املسجى قدامنا عبدُ ك
إن هذا
ّ
ِ
ِ
خري منزول به ،اللهم إنّا ال نعلم منه
واب ُن عبدك واب ُن أمتك نزل بك وأنت ُ
أعلم به منا ،اللهم إن كان حمسن ًا فزد يف إحسانه وإن كان مسيئ ًا
إال خري ًا وأنت ُ
فتجاوز عن سيئاته واغفر له ،اللهم اجعله عندك يف أعىل عليني واخلف عىل
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أهله يف الغابرين وارمحه برمحتك يا أرحم الرامحني).

وإذا كان امليت من اطفال املؤمنني يقول بدالً عن ذلك( -:اللهم اجعله

ألبويه ولنا سلفا وفرط ًا وأجر ًا)

والبد من رعاية تذكري الضامئر وتأنيثها حسب اختالف جنس امليت.
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االمر الثالث
ما يعترب يف �صالة امليت
يعترب يف صالة امليت أمور:

 -1أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفني ،و إالّ بطلت وال ُبدّ من

التيمم بدالً عنه او تعذر التكفني والتحنيط
إعادهتا ،و إذا تعذر غسل امليت أو ّ
مل تسقط الصالة عليه.

النية بأن يقصد هبا القربة ،كام يلزم تعيني امليت عىل نحو يرفع اإلهبام.
القيام مع القدرة عليه ،فال تصح من جلوس.
 -2أن يكون رأس امليت عىل يمني املصيل.
 -2أن يوضع عىل قفاه عند الصالة عليه.
 -3استقبال املصيل للقبلة حال االختيار.
 -4أن يكون امليت أمام املصيل ،فال تصح الصالة عىل الغائب.
 -5أن ال يكون حائل بينهام من سرت أو جدار عىل نحو ال يصدق الوقوف

يرض السرت بمثل النعش أو ميت آخر.
عليه ،وال ّ

املواالة بني التكبريات واألذكار ،بأن ال يفصل بينها بمقدار تنمحي به

صورة الصالة.
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أن ال يكون بني امليت واملصيل ُبعدٌ مفرط إالّ مع اتصال الصفوف يف

الصالة مجاعة ،أو مع تعدّ د اجلنائز يف الصالة عليها دفعة واحدة.

علو ًا مفرط ًا.
أن ال يكون أحدمها  -امليت واملصيل -أعىل من اآلخر ّ

أن يكون امليت مستور العورة إذا ّ
تعذر الكفن ولو بحجر أو لبنة.
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االمر الرابع
�آداب ال�صالة على امليت

ذكر الفقهاء للصالة عىل امليت آداب ًا ،نذكر منها:
 -1أن يكون املصيل عىل طهارة ،وجيوز التيمم حتى مع وجدان املاء

ولكن يف خصوص ما إذا خاف فوت الصالة إن توضأ أو اغتسل عىل

األحوط لزوم ًا.

وملخص ذلك :إذا اقيمت الصالة عىل امليت وكان شخص غري متوضئ

او كان حمدث ًا باالكرب /كاملجنب واحلائض /جاز له أن يصيل بغري وضوء وال

غسل ،ولكن هل جيوز له التيمم مع متكنه من املاء؟

التيمم،
ج /إذا خاف أن تفوته الصالة لو أراد الوضوء او الغسل جاز له ّ

وأما إذا مل خيف فوت الصالة  -بأن كان الوقت يسع للطهارة وإدراك الصالة-

فال جيوز له التيمم عىل االحوط لزوم ًا إال أن يأيت به برجاء املطلوبية.

(((

 -2رفع اليدين عند التكبري.
 -3أن يرفع اإلمام صوته بالتكبري واألدعية.
 -4اختيار املواضع التي يكثر فيها االجتامع.

 -5أن يقف املأموم خلف اإلمام ال إىل جانبه وإن كان واحد ًا.
((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط وترك التيمم إذا كان الوقت
جيوز التيمم حتى مع سعة الوقت مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
واسع ًا او الرجوع اىل فقيه آخر ّ
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 -6االجتهاد يف الدعاء للميت وللمؤمنني.
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 -7أن يقول قبل الصالة -:الصالة ثالث مرات.-

الفصل السابع
التشييع
يستحب إعالم املؤمنني بموت املؤمن ل ُيش ّيعوه ،ويستحب هلم تشييعه،

وقد ورد يف فضله أخبار كثرية ،ففي بعضها( :من تبع جنازة أعطي يوم

القيامة أربع شفاعات ،ومل يقل شيئ ًا إال وقال ا َمل َلك :ولك مثل ذلك) .ويف

بعضهاّ :
(إن ّأول ما ُيتحف به املؤمن يف قربه أن ُيغفر ملن تبع جنازته).
وله آداب كثرية مذكورة يف الكتب املبسوطة ،مثل:

 -1يستحب أن يكون املشيع ماشي ًا خلف اجلنازة ،خاشع ًا متفكر ًا،

ال للجنازة عىل الكتف ،قائ ً
حام ً
ال حني احلمل :بسم اهلل وباهلل وصىل اهلل عىل
حممد وآل حممد ،اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات.

 -2يستحب لصاحب املصيبة أن يضع الرداء ،بمعنى أن خيلعه ،والرداء
61
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هو ما يغطي املنكبني من غري لبس كالعباءة.
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 -3يستحب لصاحب املصيبة أن يميش حافي ًا.
 -4يكره الضحك واللعب ،واللهو واإلرساع يف امليش.
 -5يكره أن يقول :ارفقوا به ،واستغفروا له.
 -6يكره الركوب وامليش قدام اجلنازة.
 -7يكره الكالم بغري ذكر اهلل تعاىل والدعاء واالستغفار.
 -8يكره وضع الرداء من غري صاحب املصيبة .فإنه يستحب له ذلك،

وأن يميش حافي ًا.

الفصل الثامن
الدفن
وفيه امور:
االمر االول
وجوب الدفن
جيب دفن امليت املسلم ومن بحكمه من جمانني املسلمني وصبياهنم ،ومن
وجد ميت ًا يف بالد املسلمني ولقيط دار اإلسالم.
وجيب الدفن عىل الويل :إما بأن يبارش الدفن او يك ّلف من يتوىل ذلك.

وهنا عدة اسئلة:

س /١ماهي كيف ّية الدفن؟

ج /الواجب يف الدفن أن يوارى امليت يف حفرية يف األرض.
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ج /يكفي يف احلفرية أن تكون بمقدار بحيث ُيؤمن عىل جسده من

السباع ،و ُيؤمن من إيذاء رائحته للناس ،فإذا مل يكن سباع ومل يكن ناس او

فرض أنّه بني عىل قربه ،ففي هذه احلاالت يكفي يف احلفرية أن تغطي جسد
امليت ولو كانت بمقدار شرب ،ولكن مع ذلك  -االحوط استحباب ًا (((-أن

تكون احلفرية بعمق يمنع من خروج الرائحة كام متنع من وصول السباع اىل
جسده حتى إذا مل تكن سباع ومل يكن ناس كأن يكون عمقها بمقدار مرت أو
مرت ونصف  -وسيأيت استحباب أن تكون قدر قامة او اىل الرتقوة.-

س /٣هل هناك كيف ّية خاصة لوضع امليت يف القرب؟
ج /نعم ،جيب وضعه عىل اجلانب األيمن موجه ًا وجهه اىل القبلة.

س /٤بعض املسلمني يعيش يف بالد الكفر فهل جيوز دفنه يف مقربة

الكفار إذا مات؟

ج /ال جيوز دفن املسلم يف مقربة الكافرين ،كام ال جيوز دفن الكافر يف

مقربة املسلمني.

س /٥إذا ماتت احلامل املسلمة ومات محلها يف بطنها كيف تدفن؟
ج /تدفن كسائر املسلمني فتوضع عىل اجلانب األيمن موجه ًا وجهها

اىل القبلة.

س /٦إذا ماتت احلامل الكافرة ومات محلها يف بطنها وكان احلمل من

مسلم كيف تدفن؟

ج /تدفن يف مقربة املسلمني عىل جانبها األيرس مستدبرة للقبلة حتى

((( االحوط استحباب ًا :جيوز تركه ولكن العمل به موافق لالحتياط.
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يكون جنينها عىل جانبه األيمن متوجها نحو القبلة ،واالحوط األوىل الدفن
هبذه الكيف ّية وإن كان اجلنني مل تلجه الروح.

(((

س /7إذا ماتت احلامل دون جنينها فام هو احلكم؟

ج /جيب شق بطنها واخراجه ،وتشق بطنها من اجلانب األيرس إذا

كان ذلك أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته ،وإال فيختار ما هو كذلك ،ومع

أي جهة ،ثم ختاط بطنها وتدفن.
التساوي تشق بطنها من ّ

س /8إذا مات ولد احلامل دوهنا فهل جيب اخراجه صحيح ًا؟
ج /نعم جيب اخراجه صحيح ًا إن امكن ،وإال جاز تقطيعه ،ويتحرى

االرفق فاالرفق فيه.

س /9هل جيوز دفن املسلم يف املزبلة او البالوعة او ما شابه ذلك؟
ج /ال جيوز دفن املسلم يف مكان يوجب هتك حرمته ّ
فإن حرمة املسلم

ميت ًا كحرمته حي ًا فال جيوز دفنه يف املزبلة او البالوعة او ما شابه ذلك.
س /10هل جيوز دفن امليت يف مكان مملوك للغري بدون اذنه؟

ج /ال جيوز الدفن يف املكان اململوك بدون اذن املالك ،وإذا فعل ذلك

وجب نبش القرب وإخراج امليت ودفنه يف مكان آخر إال إذا استلزم هتك
حرمته ،أو استلزم تقطيع جسده او بقائه بال دفن ويف مثل هذه جيب عىل

الغاصب عىل -االحوط لزوم ًا -أن يريض املالك ولو ببذل عوض زائد له.

(((

((( االحوط االوىل :ال جيب العمل به ولكن العمل به هو املوافق لالحتياط.
((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط وارضاء املالك ولو ببذل
عوض زائد او الرجوع اىل فقيه آخر ال يرى لزوم ذلك مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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س /11هل جيوز دفن امليت يف املكان املوقوف لغري الدفن كاملساجد

واحلسينيات واملدارس الدينية ونحو ذلك؟

ج /ال جيوز وإن أذن ال��ويل بذلك إذا كان يرض بالوقف او يزاحم

اجلهة امل��وق��وف هل��ا ،وإم��ا إذا مل ي�ضر والي��زاح��م فايض ًا ال جي��وز عىل

-االحوط لزوم ًا.-

(((

س /12هل يكفي يف الدفن وضع امليت يف رسداب وإغالق بابه؟

ج /ال يكفي ذلك حتى لو كان بابه مغلق ًا او كان امليت مستور ًا يف

تابوت ونحوه ،نعم جيوز الدفن يف الرسداب إذا كان بابه مبني ًا باللبن او نحوه
ولكن -االحوط لزوم ًا -حينئذ عدم فتح بابه إلنزال ميت آخر فيه سوا ًء
ظهر جسد االول ام ال.
س /13هل جيب تغسيل السقط وتكفينه وحتنيطه ودفنه؟

ج /فيه تفصيل:

وحنط و ُك ّفن و ُدفن وال ُيصىل عليه.
 -١إذا تم له أربعة أشهر ُغ ّسل ُ

 -٢إذا كان له أقل من أربعة أشهر وكان تام اخللقة -فاالحوط وجوب ًا-

أن ُيغسل ويحُ نط و ُيكفن و ُيدفن أيض ًا.

 -٣إذا كان له أقل من أربعة أشهر ومل يكن تام اخللقة فال جيب كل ذلك

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط وعدم الدفن فيها وان مل تكن
مزامحة او الرجوع اىل فقيه آخر جيوز الدفن يف حال عدم املزامحة مراعي ًا لألعلم فاألعلم.

نفدلا

وإنام ُيلف بخرقة عىل -االحوط وجوب ًا -و ُيدفن.

(((
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س /14إذا انفصل جزء من امليت مثل يده او شعره او سنّه او ظفره فهل

جيب دفنه؟

ج /نعم جيب دفنها  -عىل االحوط وجوب ًا -وإذا ُعثر عليها قبل دفنه

وجب جعلها يف كفنه.

س /15إذا وجدت بعض أجزاء امليت مثل يده او رجله او رأسه او

نصف بدنه فهل جيب تغسيلها وتكفينها وحتنيطها ودفنها؟
ج /يف ذلك تفصيل:

 -1إذا كان املوجود من امليت يصدق عليه عرف ًا أنّه (بدن امليت) كام

لو كان مقطوع األطراف (الرأس واليدين والرجلني) كلاّ ً أو بعض ًا ،أو كان
املوجود مجيع عظامه جمردة عن اللحم أو معظمها برشط أن تكون من ضمنها
عظام صدره ففي مثل ذلك جتب الصالة عليه ،وكذا ما يتقدمها من التغسيل
والتحنيط إن وجد بعض مساجده والتكفني باإلزار والقميص بل وباملئزر

أيض ًا إن وجد بعض ما جيب سرته به.

 -2وإذا كان املوجود من امليت ال يصدق عليه أنّه بدنه بل بعض بدنه

فلو كان هو القسم الفوقاين من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء
أكان معه غريه أم ال وجبت الصالة عليه وكذا التغسيل والتكفني باإلزار

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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والقميص وباملئزر إن كان حمله موجود ًا ولو بعض ًا عىل األحوط لزوم ًا ،ولو

كان معه بعض مساجده وجب حتنيطه عىل األحوط لزوم ًا،

 -3إذا وجد مجيع عظام القسم الفوقاين أو معظمها فاألحوط لزوم ًا

تغسيله وتكفينه باالزار وبالقميص وباملئزر إن كان حمله موجود ًا ولو بعض ًا

والصالة عليه.

 -4وإذا مل يوجد القسم الفوقاين من بدن امليت كأن وجدت أطرافه ك ً
ال

أو بعض ًا جمردة عن اللحم أو معه ،أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض
عظام الصدر فال جتب الصالة عليه بل وال تغسيله وال تكفينه وال حتنيطه،

وإنام تدفن فقط بعد لفها بخرقة.

 -5وإن وجد منه يشء ال يشتمل عىل العظم ولو كان فيه القلب مل جيب

فيه أيض ًا يشء مما تقدم عدا الدفن ،واألحوط لزوم ًا أن يكون ذلك بعد اللف

بخرقة.

(((

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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االمر الثاين
حرمة نب�ش القرب
حيرم نبش قرب امليت عىل نحو يظهر جسده بال فرق بني الصغري والكبري

والعاقل واملجنون ،وإذا حفر مقدار ًا من القرب ومل يظهر جسد امليت فليس
هذا من النبش ،ويستثنى من ذلك موارد جيوز فيها النبش وهي:
 -1أن ُيعلم اندراس جسد امليت وصريورته تراب ًا.

 -2ما إذا ُدفن يف موضع يوجب مهانته وهتك حرمته كاملزبلة و البالوعة

ونحومها.

تخوف فيه عىل بدنه من سيل او سبع او عدو
 -3ما إذا دفن يف مكان ُي ّ

فيجوز نبشه لنقله إىل مكان آخر.

 -4ما إذا عارضه أمر أهم من حرمة النبش او مساوي كام إذا توقف

إنقاذ حياة مسلم بريء عىل رؤية جسد امليت.

 -5ما إذا ُدفن معه مال غصبه من غريه  -من خاتم ونحوه -ف ُينبش

الستخراجه.

 -6ما إذا دفن يف ملك الغري من دون إذنه او إجازته بعد الدفن فيجب

نبش القرب لنقله ملكان مباح  -كام تقدم تفصيله.-

 -7ما إذا دفن بال غسل وال تكفني او بال حتنيط مع التمكن منها ،ف ُينبش
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 -8ما إذا تبينّ بطالن غسله او تكفينه او حتنيطة ،ف ُينبش إلعادة تغسيله
او تكفينه او حتنيطه.
 -9ما إذا تبينّ ّ
أن دفنه عىل غري الوجه الرشعي كام لو وضع يف القرب ومل
يكن موجها اىل القبلة ،فينبش لتوجيهه للقبلة.
 -10ما إذا دفن يف مكان وقد أوىص أن يدفن يف غريه فيجب نبشه لنقله

اىل املكان املوىص به.
تنبيه:

يف كل تلك املوارد إنام جيوز النبش إذا مل يستلزم هتك حرمته او تقطع

اوصاله ونحو ذلك مما هو اشد حم��ذور ًا من حرمة النبش ،وإال فال جيوز

النبش.

وهنا بعض االسئلة:

س /١هل جيوز نبش قرب ٍ
ميت لدفن ميت آخر فيه قبل اندراس امليت

االول وصريورته تراب ًا؟

ج /ال جيوز ،اللهم إال إذا كان القرب منبوش ًا بسبب سيل او غريه فيجوز

الدفن فيه ما مل يستلزم حمرم ًا كالترصف يف ملك الغري بغري أذنه.
س /٢ما معنى توديع امليت وهل هو جائز ام ال؟

ج /معنى توديع امليت هو أن يوضع عىل وجه األرض و ُيبنى عليه  -من
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نفدلا

دون دفن -متهيد ًا لنقله إىل املشاهد املرشفة او اىل مكان آخر ،وهو غري جائز

عىل االحوط لزوم ًا.

(((

س /٣هل جيوز وضع امليت يف ّبراد ونحوه فرتة طويلة من غري دفن؟

ج /ال جيوز عىل -االحوط لزوم ًا -إال إذا كانت توجد رضورة تقتضيه.

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط وعدم التوديع او الرجوع اىل
فقيه آخر جيوز التوديع مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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االمر الثالث
يف جواز نقل امليت بعد موته

ال اشكال يف ّ
أن َمن مات ال جيب دفنه يف مكان موته او البلد الذي مات

فيه ،ولكن يكره نقله من البلد الذي مات فيه اىل بلد آخر ألجل دفنه فيه -
كام ويستحب التعجيل بدفنه عىل ما ذكره العلامء.-

املرشفة للدفن فيها فإنّه
ويستثنى من ذلك ما إذا كان النقل اىل املشاهد ّ

مستحب ،وخصوص ًا نقله اىل الغري -النجف االرشف -واحلائر احلسيني،

ويف بعض الروايات ّ
أن من خواص الدفن يف الغري اسقاط عذاب القرب
وحماسبة منكر ونكري.
وهنا اسئلة:
املرشفة او اىل غريها تأخري الدفن اىل
س /1إذا استلزم النقل اىل املشاهد ّ

حني فساد بدن امليت فهل جيوز النقل؟
ج /ال جيوز عىل االحوط لزوم ًا.

املرشفة
س /2إذا دفن امليت يف بلد فهل جيوز نبش قربه لنقله اىل املشاهد ّ

ودفنه فيها؟

ج /ال جيوز عىل االحوط لزوم ًا.

(((

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.

نفدلا
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املرشفة ،ولكن ُدفن عصيان ًا
س /3إذا اوىص امليت بأن ُيدفن يف املشاهد ّ

او جه ً
املرشفة؟
ال او نسيان ًا يف غريها فهل جيوز نبش قربه لنقله اىل املشاهد ّ

ج /جيب نبش قربه ونقله اليها عم ً
ال بالوصية إال إذا استلزم فساد بدنه

او هتك حرمته وما شابه ذلك فال جيوز حينئذ.

املرشفة بعد دفنه او
س /4إذا اوىص امليت بنبش قربه ونقله اىل املشاهد ّ

املرشفة فهل جيوز نبش قربه؟
أذن الويل بنبش قربه لنقله اىل املشاهد ّ
ج /ال جيوز عىل االحوط لزوم ًا.

س /5إذا دفن امليت يف مكان ثم ظهر جسده اتفاق ًا بسبب سيل او سبع

املرشفة؟
ونحو ذلك فهل جيوز نقله اىل املشاهد ّ
ج /نعم يستحب نقله اليها.
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االمر الرابع
م�ستحبات الدفن
ذكر الفقهاء جمموعة من املستحبات نذكر منها:
 -1حفر القرب قدر قامة أو إىل الرتقوة.
 -2أن جيعل له حلد مما ييل القبلة يف األرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه

اجللوس ،ويف الرخوة يشق وسط القرب شبه النهر وجيعل فيه امليت ويسقف

عليه ثم هُيال عليه الرتاب.

 -3أن ُيغ ّطى القرب بثوب عند إدخال املرأة.

 -4االتيان باألذكار املخصوصة املذكورة يف حمالهّ ا عند تناول امليت،

وعند وضعه يف اللحد ،وما دام مشتغ ً
ال بالترشيج وكالتايل:

أ -عند أخذ امليت من النعش يقول« :بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول

اهلل اللهم إىل رمحتك ال إىل عذابك ،اللهم افسح له يف قربه ،ول ّقنه حجته،
وث ّبته بالقول الثابت ،وقنا وإياه عذاب القرب»

ب -وعند معاينة القرب يقول« :اللهم اجعله روضة من رياض اجلنة،

وال جتعله حفرة من حفر النار»

ج -وعند الوضع يف القرب يقول« :اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك

نزل بك وأنت خري منزول به»

نفدلا
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د -وبعد الوضع يف القرب يقول« :اللهم جاف األرض عن جنبيه،

وصاعد عمله ،ول ّقه منك رضوان ًا»

هـ -وعند وضعه يف اللحد يقول« :بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول

اهلل ثم يقرأ فاحتة الكتاب وآية الكريس واملعوذتني وقل هو اهلل أحد

ويقول« :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم»

و -وما دام مشتغ ً
ال بالترشيج  -سد اللحد باللبن -يقول« :اللهم ِصل

وحدته ،وآنس وحشته ،وآمن روعته ،وأسكنه من رمحتك رمحة تغنيه هبا عن

رمحة من سواك ،فإهنا رمحتك للظاملني»

ز -وعند اخلروج من القرب يقول« :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم ارفع

درجته يف عليني واخلف عىل عقبه يف الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العاملني»
ح -وعند إهالة الرتاب عليه يقول« :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم

جاف األرض عن جنبيه ،واصعد إليك بروحه ،ولقه منك رضوان ًا ،وسكن
قربه من رمحتك ما تغنيه به عن رمحة من سواك» وأيض ًا يقول « :إيامن ًا بك
وتصديق ًا ببعثك ،هذا ما وعدنا اهلل ورسوله وصدق اهلل ورسوله ،اللهم زدنا

إيامن ًا وتسلي ًام».

 -5التح ّفي ّ
وحل األزرار وكشف الرأس للمبارش للدفن.

 -6أن ّ
حتل عقد الكفن بعد الوضع يف القرب من طرف الرأس.
 -7أن ُيكشف عن وجه امليت ويجُ عل خدّ ه عىل األرض ،ويعمل له
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وسادة من تراب.

الفقه الميسر /العبادات

 -8أن يوضع يشء من تربة احلسني معه.
 -9تلقينه الشهادتني واإلقرار باألئمة.
 -10وأن يسدّ ا ّللحد باللبن.

 -11أن خيرج املبارش للدفن من طرف الرجلني.
 -12أن هُييل احلارضون غري ذي الرحم الرتاب بظهور األكف.
طم القرب وتربيعه ال مثلث ًا ،وال خممس ًا ،وال غري ذلك.
ّ -13

 -14رش املاء عىل القرب دور ًا مستقبل القبلة ،ويبتدئ من عند الرأس

فإن فضل يشء صب عىل وسطه.

 -15وضع احلارضين أيدهيم عليه غمز ًا بعد الرش والسيام ملن مل حيرض

الصالة عليه وإذا كان امليت هاشمي ًا فاألوىل أن يكون الوضع عىل وجه يكون
أثر األصابع أزيد بأن يزيد يف غمز اليد،

 -16الرتحم عليه بمثل :اللهم جاف األرض عن جنبيه ،وص ِّعد روحه

إىل أرواح املؤمنني يف عل ّيني وأحلقه بالصاحلني.

 -17أن يل ّقنه الويل بعد انرصاف الناس رافع ًا صوته.
 -18أن يكتب اسم امليت عىل القرب أو عىل لوح أو حجر وينصب عىل

القرب.

77

نفدلا

االمر اخلام�س
مكروهات الدفن
ذكر الفقهاء (رمحهم اهلل تعاىل) جمموعة من املكروهات منها:
 -1دفن ميتني يف قرب واحد.
 -2نزول األب يف قرب ولده.
 -3نزول غري املحرم يف قرب املرأة.
 -4إهالة الرحم الرتاب.
 -5فرش القرب بالساج من غري حاجة ،وجتصيصه  -جعل اجلص عىل

جدرانه -وتطيينه وتسنيمه -جعله كسنام البعري كام تفعله العامة.-
 -6امليش عليه.
 -7اجللوس واالتكاء عليه.

 -8البناء عليه وجتديده بعد اندراسه إال قبور األنبياء واألوصياء والعلامء

والصلحاء.
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البحث الخامس
غسل مس الميت

غ�سل م�س امليت

مس ميت ًا بعد برد جسده وقبل امتام غسله وجب عليه أن يغتسل
َمن ّ

مس السقط
مس امليت املسلم ام الكافر بل حتى لو ّ
غسل مس امليت سوا ًء ّ
بعد ولوج الروح فيه وإن ولد ميت ًا ،ولتوضيح احلال نذكر بعض الصور:
الصورة االوىل:
مس امليت قبل برد جسده من دون رطوبة ،ومثل هذا املس ال يوجب
إذا ّ

تنجس اليد فال جيب عليه ال الغسل وال غسل اليد وإن
الغسل كام ال يوجب ّ
كان االحوط االوىل تطهري اليد.

(((

الصورة الثانية:

مس امليت قبل برد جسده مع الرطوبةّ ،
تنجس اليد
فإن ذلك يوجب ّ
إذا ّ

فيكفي يف تطهريها غسلها مرة واحدة ولكن ال جيب غسل مس امليت.
الصورة الثالثة:

مس امليت بعد برد جسده وقبل امتام تغسيله ومن دون رطوبة ،ويف
إذا ّ

مثله جيب غسل مس امليت ولكن ال تتنجس اليد لعدم الرطوبة وإن كان
االحوط االوىل تطهريها.
الصورة الرابعة:
((( االحوط االوىل :ال جيب العمل به ولكن العمل به هو املوافق لالحتياط.
81
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مس امليت بعد برد جسده وقبل امتام تغسيله مع الرطوبة ،وذلك
إذا ّ

تنجس اليد كام جيب غسل مس امليت.
يوجب ّ
وهنا عدة اسئلة:

مس السقط قبل أن تلجه الروح هل جيب عليه الغسل؟
س /1من ّ

بمسه.
ج /ال جيب الغسل ّ

مس امليت قبل أن يربد جسده هل جيب عليه الغسل؟
س /2إذا ّ

بمسه.
ج /ال جيب الغسل ّ

مسه
س /3إذا ّ
ومسه او ّ
مس امليت من غري مبارشة كام إذا لبس الكفوف ّ

من وراء الثياب فهل جيب الغسل؟

ج /ال جيب الغسل حتى مع وجود رطوبة عىل ثياب امليت.
مسه بعد غسله الثاين فهل جيب
س /4إذا ّ
مس امليت اثناء تغسيله كام لو ّ

عليه غسل مس امليت؟

ج /نعم جيب عليه الغسل.
بمسه؟
س /5لو ُي ّم َم امليت بسبب العجز عن تغسيله فهل جيب الغسل ّ

مسه.
ج /نعم جيب غسل مس امليت عىل َمن ّ

مس شعر امليت هل جيب عليه غسل مس امليت؟
س /6من ّ

ج /ال جيب الغسل بمس شعر امليت.

تيملا

سم لسغ

عيل الغسل؟
س /7إذا المس شعري جسد امليت هل جيب ّ
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ج /ال جيب الغسل.

مس ظفر امليت او سنّه هل جيب عليه الغسل؟
س /8من ّ

ج /نعم جيب عليه غسل مس امليت.

عيل الغسل؟
س /9إذا ّ
مس ظفري جسدَ امليت هل جيب ّ

ج /نعم جيب غسل مس امليت.

س /10إذا مسست جسدَ امليت اضطرار ًا او من دون اختيار كام إذا حمُ ل

عيل الغسل؟
امليت ووقعت يده عىل جسدي فهل جيب ّ
ج /نعم جيب غسل مس امليت.

مس الصغري او املجنون جسد امليت هل جيب عليهام الغسل؟
س /11إذا ّ

ج /نعم جيب الغسل عىل الصغري إذا بلغ وعىل املجنون إذا عقل.

س /12إذا ُغ ّسل امليت باملاء القراح فقط لفقد الكافور والسدر فهل

بمسه؟
جيب الغسل ّ

ج /ال جيب ال ُغسل.
س /13إذا َغ ّسل الكافر امليت /لفقد املامثل /فهل جيب الغُسل بمس

امليت؟

ج /ال جيب الغسل.
غسل وبدنه طاهر ،ولكن هل جيب الغسل
س /14تقدم ّ
أن الشهيد ال ُي ّ
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ج /نعم جيب ال ُغسل عىل االحوط وجوب ًا((( ،وهكذا جيب الغسل عىل

االحوط بمس املقتول بقصاص او رجم بعد اغتساهلام.

س /15إذا انفصل جزء من من احلي مثل يده او رجله فهل جيب الغسل

بمسها؟

ج /ال جيب الغسل.
س /16إذا انفصل جزء من امليت مثل يده او رجله فهل جيب الغسل

بمسها؟

ج /ال جيب الغسل بمسها إال إذا كان امليت متشتت االجزاء وقد مسها

مس معظمها فيجب الغسل.
مجيع ًا او ّ

مس العظام وهي جمردة من اللحم
س /17هل جيب الغُسل عىل من ّ

او مس اهليكل العظمي للميت /كام جيري لبعض طالب كلية الطب اثناء

رشحهم عليها« /مع العلم بأنهّ ا حفظت لسنني داخل حماليل كيميائية»؟

ج /مس العظام ال يوجب ال ُغسل ،نعم لو كانت متشتتة ومسها مجيع ًا أو

مس معظمها كاهليكل العظمي وجب الغسل إذا كان املس مبارشة ،وأما اذا

كان من وراء الكفوف مث ً
ال فال جيب ال ُغسل.

يمس
مس فضالت امليت مثل عرقه او دمه /من دون أن ّ
س /18إذا ّ
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتيا او الرجوع اىل فقيه آخر مراعي ًا
لألعلم فاألعلم.

تيملا

سم لسغ

جسده /فهل جيب الغسل؟
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ج /ال جيب الغسل.

مس امليت أن يدخل املساجد واملشاهد
س /19هل جيوز َملن عليه غسل ّ

املرشفه ويقرأ العزائم؟
ّ

ج /نعم جيوز له كل ذلك.
يمس كتابة القرآن؟
س /20هل جيوز ملن عليه غسل مس امليت أن ّ

ج /ال جيوز كام ال جيوز له مس لفظ اجلالله واسامئه وصفاته تعاىل

املختصة به ،كام ال يصح منه كل عمل مرشوط بالطهارة كالصالة والطواف

الواجب.

س /21هل يصح الطواف املستحب ممّن عليه غسل مس امليت؟

ج /نعم يصح.

س /22هل غسل مس امليت جيزي عن الوضوء؟

ج /نعم جيزي ولكن االحوط استحباب ًا((( ضم الوضوء اليه إذا كان

الشخص حمدث ًا باالصغر كام لو خرج منه بول او ريح ونحو ذلك  -سوا ًء
خرج منه قبل املس او بعده.-
س /23هل جيب الغسل عىل من مس املاس للميت؟

ج /الجيب الغسل عليه.

((( االحوط استحباب ًا :ال جيب العمل به وجيوز تركه إال ّ
أن العمل به هو املوافق لالحتياط.
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س /1شخص مس ميت ًا قد ُي َّمم بدالً عن تغسيله ،فهل جيب عليه غسل

مس امليت؟

 -1جيب عليه غسل مس امليت وجيزي عن الوضوء.
 -2ال جيب عليه.
 -3جيب عليه غسل مس امليت ولكن ال جيزي عن الوضوء.

غسل؟
س /2هل جيب غسل مس امليت عىل من مس شهيد ًا ال ُي ّ
 -1جيب عليه الغسل.

 -2ال جيب عليه الغسل.
 -3جيب عليه الغسل عىل االحوط.
س /3هل جيب توجيه امليت اىل القبلة حال االحتضار؟
 -1ال جيب

 -2االحوط وجوبا توجيه املؤمن ومن بحكمه اىل القبلة حال االحتضار.
 -3يستحب توجيهه.
س /4هل يعترب اذن الويل يف توجيه املحترض اىل القبلة؟
 -1ال يعترب ذلك ان علم رضا املحترض مطلق ًا.

 -2ال يعترب ذلك ان علم رضا املحترض ما مل يكن قارص ًا وإال فاالحوط

تيملا

سم لسغ

وجوب ًا اعتبار اذنه.
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 -3يوجد فرق بني الرجل واملرأة والكبري والصغري.
س /5هل جيب عىل الويل تغسيل امليت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من

واجبات؟

 -1جيب عليه مبارش ًة او تسبيب ًا.
 -2ال جيب عليه ذلك.
 -3جيب عليه ذلك بنحو املبارشة عىل االحوط.

س /6هل جيب تغسيل السقط والصالة عليه؟
 -1ال جيب التغسيل ويستحب الصالة عليه.

 -2ال تستحب الصالة عليه وجيب التغسيل.
 -3جيب اذا متت له أربعة أشهر أو كان مستوي اخللقة عىل االحوط

وجوب ًا وال جتب الصالة عليه.

تنجس بدن امليت بعد وضعه بالقرب هل جيب تطهريه؟
س /7إذا ّ
 -1جيب تطهريه مطلق ًا.

 -2جيب تطهريه مطلق ًا عىل االحوط.
 -3جيب تطهريه إذا كانت النجاسة خارجية ،وال جيب اذا كانت داخلية.
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س /8هل حيرم النظر اىل عورة امليت حال التغسيل؟
 -1ال حيرم

املغسل وحيل له.
 -2حيرم عىل غري ّ
 -3حيرم مطلقا

س /9هل جيب تغسيل امليت االثني عرشي عىل الطريقة االثني عرشية؟
 -1جيب يف غري مورد التقية.
 -2ال جيب مطلق ًا.

 -3جيب عىل االحوط.

س /10هل جيب الرتتيب بالغسل بني السدر والكافر واملاء القراح؟
 -1جيب.

 -2ال جيب.

 -3يستحب الرتتيب

يمم؟
تيمم امليت ُي ّ
س /11عند ّ
 -1بيد املغسل.
 -2بيد امليت.

 -3االحوط استحباب ًا مع التمكن اجلمع بني يد املغسل ويد امليت.

س /12هل كفن الزوجة عىل زوجها؟

 -1نعم كفن الزوجة عىل زوجها مطلقا.
 -2تفصيل بني يرسها وعرسها.
 -3واجب يف امواهلا مطلق ًا.

تيملا

سم لسغ

89

س /13هل جيوز التكفني بام يكتب عليه القرآن الكريم او بعض األدعية

املباركة كاجلوشن الكبري او الصغري؟
 -1جيوز.

 -2ال جيوز.

يتنجس موضع الكتابة بالدم او غريه من النجاسات.
 -3جيوز إذا مل ّ

س /14هل يكفن الشهيد؟
 -1نعم.
 -2كال.

 -3كال اال اذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه.

س /15هل جيب دفن اجلزء املبان من امليت؟
 -1ال جيب.

 -2االحوط وجوب ًا دفنه.

 -3جيب دفن اجلزء املبان من امليت.

س /16هل جيوز ملن عليه غسل مس امليت دخول املشاهد واملساجد

واملكث فيها وقراءة العزائم؟
 -1جيوز له ذلك.

 -2ال جيوز له ذلك

 -3االحوط وجوب ًا الدخول بنحو االجتياز وعدم قراءة العزائم

البحث السادس
األغسال المستح ّبة
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الأغ�سال امل�ستح ّبة

ذكر الفقهاء (قدس اهلل ارسارهم) كثري ًا من األغسال املستحبة بعضها

زمان ّية ،وبعضها مكان ّية ،وبعضها َفعل ّية.

ولكن مجلة من هذه األغسال مل يثبت استحباهبا عند سامحة السيد  -دام

ظله -وسيأيت تفصيلها ،وقبل ذلك نلفت النظر اىل ثالث قضايا:

القضية االوىل:

ّ
إن مجيع االغسال املستحبة كيف ّيتها واحدة مثل كيف ّية االغسال الواجبة،

فيصح االتيان هبا بنحو الغسل الرتتيبي واالرمتايس ،كام يلزم مراعاة الرشوط
املعتربة يف االغسال الواجبة فيلزم فيها النية وطهارة املاء واباحته وغري ذلك

مما تقدم يف االغسال الواجبة.
القضية الثانية:

ّ
إن مجيع األغسال الواجبة كغسل اجلنابة وغسل احليض وغسل النفاس

وغسل مس امليت وغسل االستحاضة الكثرية هي جتزي عن الوضوء ماعدا
غسل االستحاضة املتوسطة.

فإذا اتى املكلف بال ُغسل جاز له أن يصيل بعده بال حاجة اىل أن يتوضأ
حتى إذا مل ِ
ينو الوضوء اثناء الغسل ،بل ّ
إن غسل اجلنابة ال يرشع الوضوء

بعده ،فمن أتى به بعده عىل أنه مرشوع او مستحب يكون مأثوم ًا إذا كان
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عامل ًا بذلك.

الفقه الميسر /العبادات

القضية الثالثة:

ّ
إن مجيع األغسال املستحبة التي ثبت استحباهبا عند سامحة السيد  -دام

ظله -هي جتزي عن الوضوء ايض ًا.

وأما التي مل يثبت استحباهبا فال جتزي ،وال بد من االتيان هبا برجاء

املطلوب ّية ،كام جيب الوضوء بعدها ألجل الصالة مث ً
ال إذا مل يكن متوضي ًا.

أي األغسال التي ثبت استحباهبا وبالتايل جتزي
ومن هنا البد أن نالحظ ّ

وأيا مل يثبت استحباهبا فال جتزي عن الوضوء ،والبد من
عن الوضوء ،هّ
االتيان هبا برجاء املطلوبية.
القضية الرابعة:

ما معنى رجاء املطلوب ّية؟

معناه أن يأيت بالعمل الذي مل يثبت بدليل معترب برجاء أن يكون مطلوبا

للشارع املقدس وقد تقدم بيانه مفص ّ
ال يف بحث املحترض.

الق�سم االول :االغ�سال الزمان ّية

وهي االغسال التي يؤتى هبا يف وقت معني وهي كثرية ،والتي ثبت

استحباهبا عند سامحة السيد هي:
االول :غسل يوم اجلمعة

وهو من املستحبات املؤكدة ومن أهم االغسال الزمانية.
وهنا عدّ ة أسئلة:
س /1متى يؤتى به يف يوم اجلمعة قبل طلوع الشمس ام بعده ،وقبل

الزوال (وقت صالة الظهر) ام جيوز بعده؟

ج /وقته من طلوع الفجر (وقت صالة الصبح) اىل الغروب ،واألفضل

االتيان به قبل الزوال ،وجيوز االتيان به بعد الزوال ولكن االحوط استحباب ًا

إذا اتى به بعد الزوال أن يكون بنية القربة املطلقة وال يقصد أنّه اداء او قضاء،
فيقول مث ً
ال (والتلفظ ليس بالزم) :اغتسل غسل اجلمعة قربة اىل اهلل تعاىل.

(((

س /2هل جيوز االتيان بغسل اجلمعة ليلة اجلمعة او قبل الفجر؟

ج /ال جيوز.

س /3هل جيوز االتيان بغسل اجلمعة يوم اخلميس؟

ج /ال جيوز إال إذا خاف أن ال جيد املاء يوم اجلمعة فيقدّ مه يوم اخلميس
((( االحوط استحباب ًا :ال جيب العمل به ولكن العمل به هو املوافق لالحتياط.
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ٍ
حينئذ عن الوضوء.
برجاء املطلوبية ،وال جيزي

الفقه الميسر /العبادات

س /4إذا قدّ م غسل اجلمعة يوم اخلميس خلوف اعواز املاء ثم حصل

املاء يوم اجلمعة فهل يعيده؟

ج /نعم يعيده وجيزيه عن الوضوء.
س /5اذا مل يغتسل الشخص يوم اجلمعة /لعذر او بدون عذر /هل

جيوز أن يقضيه؟

ج /نعم جيوز قضاؤه.
س /6متى ُيقىض غسل اجلمعة؟

جُ /يقىض يف يوم السبت من طلوع الفجر اىل الغروب يف اي وقت من

يوم السبت.

س /7هل جيوز قضاء غسل اجلمعة ليلة السبت؟

ج /نعم جيوز قضاؤه ليلة السبت.

س /8هل يصح غسل اجلمعة من املجنب؟

ج /نعم يصح منه ،وجيزي عن غسل اجلنابة حتى وإن مل يقصده كام لو

كان ناسي ًا جلنابته.

س /9هل يصح غسل اجلنابة من احلائض؟

ج /يصح منها إذا كان بعد النقاء ،وجيزي حينئذ عن غسل احليض ،وال

يصح منها قبل النقاء عىل االحوط لزوم ًا ،نعم جيوز هلا أن تأيت به برجاء

ّبحتسملا لاسغأل ا

املطلوبية.

(((
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تنبيه:

من اغتسل غسل اجلنابة أو غريه يوم اجلمعة ،ومل ِ
ينو غسل اجلمعة ثم

صدر منه احلدث وبعد ذلك اغتسل غسل اجلمعة فهل جيزيه عن الوضوء؟
ج /ال جيزي عن الوضوء عىل االحوط وجوب ًا.

الثاين والثالث :غسل يومي العيدين

أي وقت شاء ،واالفضل
ووقته من الفجر اىل غروب الشمس ،يف ّ
االتيان به قبل صالة العيد ،وهو جيزي عن الوضوء.
الرابع :غسل يوم عرفة

أي وقت شاء ،واالفضل
ووقته من الفجر اىل غروب الشمس ،يف ّ
االتيان به قبيل الظهر بقليل ،وهو جيزي عن الوضوء.
اخلامس :غسل يوم الرتوية (الثامن من ذي احلجة)

أي وقت شاء ،وهو جيزي عن الوضوء.
ووقته من الفجر اىل الغروب ،يف ّ

السادس :غسل الليلة االوىل من شهر رمضان

أي وقت شاء ،وهو جيزي عن
ووقته من الغروب اىل طلوع الفجر ،يف ّ

الوضوء.

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة او الرجوع فيها اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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السابع :غسل ليلة ( )17من شهر رمضان

الفقه الميسر /العبادات

أي وقت شاء ،وهو جيزي عن
ووقته من الغروب اىل طلوع الفجر ،يف ّ

الوضوء.

الثامن :غسل ليلة ( )24من شهر رمضان
أي وقت شاء ،وهو جيزي عن
ووقته من الغروب اىل طلوع الفجر ،يف ّ

الوضوء.

التاسع والعارش واحلادي عرش :أغسال ليايل القدر ()23 ،21 ،19
أي وقت شاء ،وهي جتزي عن
ووقتها من الغروب اىل طلوع الفجر ،يف ّ

الوضوء.
تنبيه:

مرة واحدة ،وال
مجيع هذه االغسال الزمانية يكفي االتيان هبا يف وقتها ّ

حاجة اىل اعادهتا إذا صدر احلدث االصغر او االكرب.
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ّبحتسملا لاسغأل ا

الق�سم الثاين :االغ�سال املكان ّية

وهي األغسال التي يؤتى هبا لدخول مكان معني ،وهلا افراد كثرية ولكن

بعضها مل يثبت بدليل معترب ،وأما ما ثبت اعتباره عند سامحة السيد من

هذا القسم فهو:

االول :الغسل لدخول احلرم املكي
وح��دود احل��رم املكي معلومة حددها النبي ابراهيم والزال��ت

شواخصه اىل يومنا هذا.-

الثاين :الغسل لدخول مكة.

الثالث :الغسل لدخول الكعبة املرشفة.

الرابع :الغسل لدخول حرم املدينة املنورة.

ّ
فإن للمدينة حرم ًا حدّ ده النبي كام ملكة حرم.

اخلامس :الغسل لدخول املدينة املنورة.

السادس :الغسل لدخول مسجد النبي
أي وقت يؤتى هبذا القسم من االغسال؟
س /يف ّ

يؤتى بالغسل قبل الدخول يف هذه األمكنة قريب ًا منها.

تنبيهات:
االول :إذا اغتسل املكلف اول النهار جيزيه الغسل اىل آخر النهار
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للدخول يف هذه االماكن.

الفقه الميسر /العبادات

الثاين :إذا اغتسل املكلف اول الليل جيزيه الغسل اىل آخر الليل للدخول

يف هذه االماكن.

الثالث :يتداخل غسل (دخ��ول احل��رم املكي ودخ��ول مكة ودخول

الكعبة) فإذا نوى الدخول يف االماكن الثالثة فيأيت بغسل واحد عن الثالثة
اذا مل يتخلل احلدث بني دخوهلا.

وهكذا يتداخل غسل دخول حرم املدينة ودخول املدينة
فيؤتى بغسل واحد عن االثنني إذا قصد دخوهلام ومل يتخلل احلدث بني

دخوليهام.

الرابع :هذه األغسال املتقدمة مجيع ًا جتزي عن الوضوء.
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ّبحتسملا لاسغأل ا

الق�سم الثالث :االغ�سال الفعل ّية

وهي عىل قسمني:

االول :ما يستحب االتيان به ألجل ايقاع فعل معني ،من قبيل:
 -1الغسل لإلحرام للحج او العمرة.
 -2الغسل لزيارة الكعبة املرشفة

(لكن االحوط وجوب ًا أن يكون بقصد الطواف)
 -3الغسل للذبح او النحر يف احلج.
 -4الغسل للحلق يف احلج.
 -5الغسل لالستخارة.
 -6الغسل لالستسقاء.
 -7الغسل للمباهلة مع اخلصم.
 -8الغسل لوداع قرب النبي
مالحظة وتنبيه:
 -1جيزي يف هذه االغسال غسل اول النهار اىل اخره ،وغسل اول الليل

اىل اخره ،فإذا اغتسل اول النهار  -بعد صالة الفجر -لإلحرام مث ً
ال جيزي

أن يحُ رم آخر النهار.
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 -2إذا صدر بني الغسل والفعل حدث فقد انتقض الغسل ،فاذا اغتسل

للمباهلة مث ً
ال وقبل أن يباهل صدر منه حدث (كالبول) فقد انتقض غسله،
فيعيده قبل الفعل ،وهذا بخالف االغسال الزمانية فإهنا ال تعاد إذا انتقضت

باحلدث.

 -3غسل االحرام يصح من احلائض والنفساء.
 -4جيوز تقديم غسل االحرام عىل امليقات.
 -5إذا اغتسل غسل االحرام ثم أحدث باالصغر(كام لو خرج منه ريح

او بول )...قبل االحرام فقد انتقض غسله ويستحب له اعادته.

إذا اغتسل لالحرام وقبل أن حُيرم أكل او لبس ما حيرم عىل املحرم فهل

ينتقض غسله؟

ج /ذلك ال يوجب انتقاض الطهارة املجزية عن الوضوء ،وإن استحب

اعادة ال ُغسل.

الثاين :ما يستحب االتيان به بعد وقوع حدث معني ،كال ُغسل ملس امليت

بمسه ولكن يستحب
بعد تغسيله ،فإن امليت إذا ُغ ّسل ُ
طهر وال جيب ال ُغسل ّ
ملسه.
االغتسال ّ

وهذه االغسال مجيع ًا قد ثبت استحباهبا بدليل معترب وهي جتزي عن

الوضوء.

ومن خالل ذلك اتضح ّ
أن االغسال التي جتزي عن الوضوء عددها

ّبحتسملا لاسغأل ا

( )26غسالً ،وهي:
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( )1غسل اجلمعة.
( )7-2غسل الليلة األوىل ،والليلة السابعة عرشة ،والتاسعة عرشة

واحلادية والعرشين ،والثالثة والعرشين ،والرابعة والعرشين ،من شهر

رمضان املبارك.

(8ــ  )9غسل يوم العيدين الفطر واألضحى.
(10ــ  )11غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي احلجة احلرام.
( )12غسل اإلحرام.
( )13غسل دخول احلرم املكي.
( )14غسل دخول مكة.
املرشفة.
( )15غسل زيارة الكعبة ّ

املرشفة.
( )16غسل دخول الكعبة ّ
( )17غسل النحر والذبح.
( )18غسل احللق.
( )19غسل دخول حرم املدينة املنورة.
( )20غسل دخول املدينة املنورة.

( )21غسل دخول مسجد النبي  -صىل اهلل عليه وآله وس ّلم.-
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( )22الغسل لوداع قرب النبي.
( )23غسل املباهلة مع اخلصم.
( )24غسل االستخارة.
( )25غسل االستسقاء.
مس امليت بعد تغسيله.
( )26غسل َم ْن ّ

األغسال التي مل يثبت استحباهبا

االغسال التي مل يثبت استحباهبا عند سامحة السيد ال بد من االتيان

هبا بنية رجاء املطلوبية،
واليك مجلة منها:

 -1الغسل يف الليايل الفرد من شهر رمضان املبارك (كالليلة الثالثة

والسابعة)...

 -2غسل مجيع الليايل العرش االخرية من شهر رمضان املبارك  -عدا

ليايل القدر.-

 -3غسل اول يوم من شهر رمضان املبارك.
 -4غسل آخر يف الليلة الثالثة والعرشين من شهر رمضان املبارك قبل

الفجر

أما أصل الغسل يف هذه الليلة فقد ثبت استحبابه  -كام تقدم-

ّبحتسملا لاسغأل ا

 -5الغسل يف يوم الغدير( 18ذو احلجه احلرام)
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 -6الغسل يف يوم  24ذو احلجة احلرام.
 -7الغسل يوم النريوز(اول ايام الربيع).
 -8الغسل اول رجب ونصفه وآخره.
 -9الغسل يوم املبعث ( 27رجب)
 -10الغسل يوم النصف من شعبان.
 -11الغسل يف اليوم التاسع والسابع عرش من ربيع االول.
 -12الغسل يف اليوم اخلامس والعرشين من ذي القعدة.
 -13الغسل لزيارة كل معصوم من قريب او بعيد.
 -14الغسل يف ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس.
اخترب نف�سك

س /1شخص اغتسل للجنابة يوم اجلمعة ومل ِ
ينو غسل اجلمعة ثم

احدث ،وبعد ذلك اغتسل غسل اجلمعة فهل هذا الغسل للجمعة جيزي عن
الوضوء او ال؟

 -1جيزي عن الوضوء.
 -2ال جيزي عن الوضوء.

 -3ال جيزي عىل االحوط وجوب ًا.
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س /2هل جيب غسل شعر املرأة عند الغسل يف االغسال الواجبة او

املستحبة اذا كان طويالً؟

 -1االحوط وجوب ًا غسل متام الشعر وجيب غسل البرشة التي حتته.
 -2جيب غسل الشعر والبرشة مع ًا.

 -3ال جيب غسل الشعر الطويل بل جيب غسل برشة الرأس.
س /4شخص اغتسل لالحرام وقبل أن حُيرم أكل او لبس ما حيرم عىل

املحرم فهل ينتقض غسله؟

 -1ينتقض ويستحب له اعادته.
 -2ال ينتقض وإن استحب له اعادته.
 -3ال ينتقض وال يستحب له اعادته.

س /5هل يصح غسل اجلمعة من احلائض؟
 -1ال يصح منها مطلق ًا عىل االحوط.
 -2يصح منها مطلق ًا.

 -3يصح منها بعد النقاء وال يصح منها قبله عىل االحوط.
س /6غسل ليلة ( )23من ليايل القدر متى يلزم االتيان به؟
 -1يلزم االتيان به قبل منتصف الليل.

 -2يلزم االتيان به يف الثلث االخري من الليل.

ّبحتسملا لاسغأل ا

 -3جيوز االتيان به يف أي وقت من الليل.

107

س /7هل يستحب اعادة االغسال الزمانية ،وهل جتزي عن الوضوء لو

اعادها؟

 -1ال يستحب وال جتزي.
 -2يستحب وال جيزي.
 -3يستحب وجتزي.

س /8هل يستحب اعادة االغسال الفعلية لو صدر حدث بعد الغسل

وقبل الفعل ،وهل جتزي لو اعيدت؟
 -1ال يستحب وال جتزي.
 -2يستحب وال جيزي.
 -3يستحب وجتزي

س /9هل جيوز قضاء غسل يوم اجلمعة ممّن تعمد تركة؟
 -1ال جيوز.
 -2جيوز.
 -3ال جيوزعىل االحوط
س /10هل يصح قضاء غسل اجلمعة ليلة السبت؟
 -1يصح.

 -2ال يصح
 -3االحوط االتيان به برجاء املطلوبية.

المقصد الرابع
التيمم
ّ
وفيه فصول:
الفصل االول :أسباب التيمم
الفصل الثاين :االشياء التي يصح التيمم هبا
الفصل الثالث :كيف َّية التيمم

الفصل الرابع :رشوط التيمم
التيمم
الفصل اخلامس :مالحظات يف ّ
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الفصل االول
أسباب التيمم

ِ
َارى
قال ّ
ين َآمنُوا لاَ َت ْق َر ُبوا َّ
عز من قائلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
الصلاَ َة َو َأ ْنت ُْم ُسك َ
ون َولاَ ُجنُ ًبا إِلاَّ َعابِ ِري َسبِ ٍ
يل َحتَّى َت ْغت َِس ُلوا َوإِ ْن ُكنْت ُْم
َحتَّى َت ْع َل ُموا َما َت ُقو ُل َ
ِ ِ
ِ
ِ
اء َف َل ْم تجَ ِدُ وا
اء َأ َحدٌ منْك ُْم م َن ا ْلغَائط َأ ْو لاَ َم ْست ُُم الن َِّس َ
َم ْر ىَض َأ ْو َعلىَ َس َف ٍر َأ ْو َج َ
ماء َف َتيمموا ص ِعيدً ا َطيبا َفامسحوا بِوج ِ
َان َع ُف ًّوا
وهك ُْم َو َأ ْي ِديك ُْم إِ َّن اللهََّ ك َ
ُ ُ
ِّ ً ْ َ ُ
َ ً َ َّ ُ َ

ورا﴾
َغ ُف ً

ّ
إن الواجب عىل املكلف هو حتصيل الطهارة املائية للصالة فيجب عليه

أن يتوضأ للصالة ،وإذا كان عليه غسل جيب عليه أن يغتسل.

ولكن احيان ًا يتعذرعليه حتصيل الطهارة املائية ،فال يتمكن من الوضوء

او الغسل لوجود مانع يمنعه من ذلك
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ففي هذه احلالة جعل الشارع املقدس بدي ً
ال عن الطهارة املائية ،وهي

ال ّطهارة الرتابية  -التيمم -فيتيمم املكلف بدالً عن الوضوء او الغسل ويأيت

بالصالة.

وتلك املوانع من حتصيل الطهارة املائية (الوضوء ،الغسل) تسمى

ب(اسباب) او(مسوغات) التيمم

وما هي تلك املسوغات للتيمم؟

هناك عدة اسباب إذا حصل واحد منها يرشع التيمم وهي:

االول:عدم وجدان أقل ما يكفي لوضوئه اوغسله من املاء ،ولو لكون

متنجس ًا او مغصوب ًا فال يصح الوضوء
املاء فاقد ًا لبعض الرشائط كأن يكون ّ
او الغسل به بل اللاّ زم أن يتيمم.
تنبيه:
إن الواجب عىل املكلف املسافر إذا مل يكن معه ماء أن يبحث عنه ،فيجب

عليه  -عىل االحوط وجوب ًا -أن يبحث عنه يف اجلهات االربعة بمقدار

( )440مرت ًا إذا كانت االرض غري وعرة ،وبمقدار( )220مرت ًا إذا كانت
االرض وعرة.

(((

الثاين :أن ال يتمكن املكلف من الوصول اىل املاء.
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة فيجب عليك الفحص او
الرجوع فيها اىل فقيه آخر ال يوجب الفحص مراعي ًا لألعلم فاألعلم.

مميتلا بابسأ

وملاذا ال يتمكن؟
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إ ّما لعجزه عنه تكوين ًا كام لو كان املكلف كبري ًا يف السن او مريض ًا ال

يتمكن من الوصول اىل املاء ،او كان املاء يف مكان مغلق ال يتمكن من فتحه
والوصول اليه.

كالترصف يف اإلناء
حمرم
وإ ّما لكون استعامل املاء يتوقف عىل ارتكاب ّ
ّ

املغصوب.

وإ ّما خلوفه عىل نفسه او عرضه او ماله املعتد به من سبع او عدو او لص

او ضياع او غري ذلك ،ففي مجيع ذلك يسوغ التيمم.

الثالث :أن يكون استعامل املاء فيه رضر عىل املكلف ،كام لو كان بارد ًا

جد ًا بحيث يوجب حدوث مرض او زيادة مرض او بطء برئه ،ففي مجيع

ذلك يرشع التيمم.

س /1إذا كان عىل وجه املكلف او يده تشققات يف اجللد ،وهو ما يسمى

املشوهة للخلقة بحيث يعرس عليه استعامل املاء
ب(الشني) وهو اخلشونة
ّ

فهل جيوز له التيمم؟

ج /نعم يسوغ له التيمم.
س /2هل جيوز التيمم يف حالة الرمد؟
ج  -األرمد له ثالث حاالت:

 - 1أن تكون عينه مستورة بالدواء ،ويف مثله يتعينَّ عليه الوضوء
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 - 2أن تكون عينه مكشوفة وال يمكنه استعامل املاء مطلق ًا حت َّٰى بمقدار

التيمم.
َغسل ما حول العني ،ويف مثل ذلك يتعينَّ عليه ُّ

 - ٣أن تكون عينه مكشوفة ويتمكَّن من َغسل ما حوهلا ،ويف مثله

والتيمم.
األحوط وجوب ًا أن جيمع بني الوضوء
ُّ
الرمد :هو مرض يصيب العني.

الرابع :أن يكون يف استعامل املاء حرج ومشقة اىل حد يصعب عليه حتمله

 سوا ًء كان احلرج يف حتصيل املاء كام إذا توقف حتصيل املاء عىل اإلستيهاباملوجب للذ ّلة واهلوان او توقف عىل رشائه بثمن يرض بحاله ام كان احلرج يف

نفس استعامله لشدّ ة برودته ،ام يف غري ذلك -ففي مجيع ذلك يسوغ التيمم.
أ ّما اذا كان رشاء املاء ال يرض بحاله فيجب رشاؤه ولو بأضعاف قيمته.

اذن كل ما يوجب وقوع املكلف يف احلرج او املشقة من استعامل املاء

يكون مسوغ ًا للتيمم.

اخلامس :أن خياف املكلف من العطش عىل نفسه او غريه ممن يرتبط به

ويكون من شأنه التحفظ عليه واالهتامم بشأنه  -سوا ًء كان انسان ًا او حيوان ًا-

فيسوغ له أن يرصف املاء يف احلفاظ عىل نفسه اوغريه ويتيمم.

السادس :أن يكون الشخص مكلف ًا بواجب اهم او مساوي يستدعي

رصف املاء فيه مثل ازالة النجاسة عن املسجد فإنّه جيب عليه أن يتيمم

مميتلا بابسأ

ويرصف املاء يف تطهري املسجد.
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السابع :ضيق الوقت عن حتصيل املاء او عن استعامله بحيث يلزم من

الوضوء او ال ُغسل وقوع الصالة او بعضها خارج الوقت.

مثالً :إذا استيقض الشخص لصالة الصبح وقد بقي من الوقت مخس

دقائق مث ً
ال وكان عليه غسل واجب فإذا اغتسل يستلزم وقوع الصالة او

بعضها خارج الوقت ،فهنا جيب عليه أن يتيمم بدل الغسل ويصيل.

س /1اذا تيمم وصىل هل جيب عليه اع��ادة الصالة بعد الغُسل او

الوضوء؟

ج /ال جيب اعادهتا ألهنا قد وقعت صحيحة مع التيمم.

س /2إذا وجب التيمم عىل املكلف ولكنه ّ
توضأ او اغتسل نسيان ًا او

غفلة او جه ً
ال فهل يصح وضوؤه وغسله؟

ج /يصح وضوؤه وغسله حتى لو كان متعمد ًا اال يف حالة واحدة وهي

ما اذا كان استعامل املاء يوجب الرضر فيبطل وضوؤه وغسله.

فائدتان:

االوىل :إذا آوى املكلف اىل فراشه وذكر أنّه ليس عىل وضوء جاز له

التيمم برجاء املطلوبية حتى وإن كان متمكن ًا من استعامل املاء.

الثانية :جيوز التيمم لصالة اجلنائز  -وإن كان متمكن ًا من استعامل املاء-

إذا خاف فوت الصالة إن توضأ او اغتسل ،وأ ّما إذا مل خيف فوت الصالة فال
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جيوز له التيمم عىل االحوط لزوم ًا إال إذا أتى به برجاء املطلوب ّية.

عل ًام أنّه جيوز له الصالة عىل امليت من غري وضوء بل حتى لو كان جمنب ًا او

كانت املرأة حائض ًا  -كام تقدم يف آداب الصالة عىل امليت-

الفصل الثاني
االشياء التي يصح التيمم بها
تقدم ّ
أن التيمم هو طهارة وقد رشعها الشارع املقدس عند عدم امكان

حتصيل الطهارة املائية (الوضوء ،الغسل).
ولكن بأي يشء يصح التيمم؟
اجلواب:

جيوز التيمم بكل ما يسمى أرض�� ًا كالرتاب والرمل وامل��در -الطني

اليابس /والصخر واحلىص ،وارض اجلص والنورة قبل االحراق (وأ ّما
اجلص والنورة فسيايت حكمهام)

ولكن االفضل -واالحوط استحباب ًا -االقتصار عىل التيمم بالرتاب.
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س/1هل يعترب يف التيمم أن يعلق يشء من الرتاب باليد؟

ج /نعم يعترب عىل االحوط وجوب ًا((( ،فال يصح التيمم عىل احلجر

األملس الذي ال غبار عليه.

س /2هل يصح التيمم باألحجار الكريمة كالعقيق والفريوزج

ونحومها؟

ج /نعم يصح برشط أن يعلق يشء من الغبار باليد عىل االحوط وجوب ًا

 -كام تقدم.-

س /3هل يصح التيمم باخلزف /الطني املفخور /او اجلص او النورة

بعد االحراق؟

ج /نعم يصح ،برشط أن يعلق يشء من الغبار باليد ،وإن كان االحوط

استحباب ًا تقديم غريها عليها.

س /4هل يصح التيمم بام ال يصدق عليه اسم االرض كاملعادن من

الذهب والفضة او رماد غري االرض كرماد الشجر او التيمم بالنبات ونحو

ذلك؟

ج /ال يصح التيمم بذلك.
املتنجس؟
س /5هل يصح التيمم بالرتاب املغصوب او ّ

ج /ال يصح ،إال اذا كان حمبوس ًا يف ارض مغصوبة فيصح تيممه.
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة او الرجوع فيها اىل فقيه آخر
ال يشرتط علوق يشء باليد مراعي ًا لألعلم فاألعلم.

هب مميتلا حصي يتلا ءايشالا

س /6هل يصح التيمم بالرتاب املتجمع عىل الثوب؟
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ج /إذا عُدّ دقيق ًا بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به.

فائدتان:

األوىل :إذا تعذر التيمم باألرض وما يلحق هبا من الغبار تعني التيمم

بالوحل وهو الطني الذي يلصق باليد ،وال جيوز إزالة مجيعه بحيث ال يعلق
باليد يشء منه ،بل األحوط لزوم ًا عدم إزالة يشء منه إال ما يتوقف عىل

إزالته صدق املسح باليد ،ولو أمكن جتفيفه والتيمم به تعني ذلك وال جيوز
ٍ
حينئذ .
التيمم بالوحل
ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعني التيمم باليشء املغبرّ أي ما يكون
الغبار كامن ًا فيه ،أو ال يكون له جرم بحيث يصدق عليه الرتاب الدقيق .
وإذا عجز عن األرض والغبار والوحل وال�شيء املغبرّ  ،كان فاقد ًا
للطهور ،وسيأيت بيان حكمه.
الثانية :يستحب أن يكون ما ُيتيمم به من ُرب��ى االرض -االرض

املرتفعه -وعواليها ،ويكره أن يكون من مهابط االرض  -املناطق اهلابطة
والنازلة منها.-

كام يكره أن يكون من تراب الطريق.
ويستحب نفض اليدين بعد الرضب.
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الفصل الثالث
كيف َّية التيمم
جيب يف التيمم امور:
 -1أن يرضب بباطن يديه عىل االرض ،ويكفي وضع اليدين عىل

االرض.

واالحوط وجوب ًا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ،وال يقدم احدى اليدين

عىل االخرى.

 -2أن يمسح بيديه االثنني متام جبهته  -ويمسح جبينيه عىل االحوط

وجوب ًا -وجيب أن يكون املسح من قصاص الشعر (منبت الشعر) اىل
احلاجبني واىل طرف األنف األعىل املتصل باجلبهة من األعىل اىل األسفل

عىل األحوط وجوب ًا وال يكفي املسح العريض عىل االحوط وجوب ًا.
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 -3أن يمسح متام ظهر الكف اليمنى من الزند اىل اطراف االصابع

بباطن اليرسى.

 -4أن يمسح متام ظهر الكف اليرسى من الزند اىل اطراف االصابع

بباطن اليمنى.

و ال جيوز مسح اليرسى قبل اليمنى عىل االحوط وجوب ًا.

(((

وماذا يقصد من اجلبهة واجلبينني والزند؟
اجلبهة :هي املوضع املستوي يف الوجه.

اجلبني :ما بني املوضع املستوي  -اجلبهة  -وبني طرف احلاجب اىل

قصاص الشعر.

الزند :هو مفصل عظم الذراع والكف.
س /هل هذه الطريقة للتيمم الذي بدل الوضوء ام تشمل التيمم الذي

بدل الغُسل أيض ًا؟

ج /تشملهام مع ًا بال فرق ،فال حاجة اىل تعدد رضب اليد.

نعم  -االحوط استحباب ًا -يف التيمم الذي بدالً عن الغسل تعدد الرضب

فيرضب رضبة للوجه ورضبة للكفني ،واالفضل من ذلك أن يرضب رضبة

فيمسح هبا وجهه وكفيه ثم يرضب ثانية فيمسح هبا كفيه.

(((

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة او الرجوع فيها اىل فقيه آخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
((( االحوط استحباب ًا :ال جيب العمل به وجيوز تركه إال ّ
أن العمل به هو املوافق لالحتياط.

الفصل الرابع
شروط التيمم
يشرتط يف التيمم امور:

التيمم مع
 -1أن يكون املك ّلف معذور ًا عن الطهارة املائية ،فال
ّ
يصح ّ

القدرة عىل الوضوء أو الغسل.

 -2النية بأن يقصد االتيان به قربة هلل تعاىل كسائر االمور العبادية،

واالحوط لزوم ًا أن تكون مقارنة لرضب اليدين او وضعهام.

يتيمم به ،فال يصح التيمم باملغصوب كام تقدم.-
 -3إباحة ما ّ

 -4طهارة الرتاب ونحوه ،و األحوط وجوب ًا اعتبار الطهارة يف اليشء

ا ُملغرب أيض ًا.
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س /هل يشرتط أن يكون ما ُيتيمم به نظيف ًا عرف ًا؟

ج /االحوط وجوب ًا أن يكون نظيف ًا عرف ًا فلو كان فيه اوساخ ليست

نجسة  -كام لو كان فيه روث احليوانات مأكولة اللحم او ابواهلا -فال يصح

التيمم به عىل االحوط وجوب ًا.
ّ

(((

التيمم به كالتبن أو الرماد ،نعم ال
 -5أن ال يمتزج بغريه مما ال
ّ
يصح ّ

بأس بذلك إذا كان املزيج قلي ً
ال مستهلك ًا.

 -6أن ال يكون حائل بني املاسح واملمسوح.

 -7أن يكون املسح من األعىل إىل األسفل عىل األحوط لزوم ًا(((.
مر.
 -8الرتتيب بني األعضاء عىل ما ّ

 -9امل��واالة :بمعنى أن ال تتخلل فرتة زمنية طويلة بني مسح اجلبهة

واليدين بحيث توجب عدم صدق كون الشخص يتيمم يف نظر العرف.

س /ال تعترب املواالة يف الغسل – كام تقدم /فإذا كان التيمم بدالً عن

الغسل هل تعترب فيه املواالة ام ال؟

ج /املواالة معتربة يف التيمم حتى إذا كان بدالً عن ال ُغسل.
يممه شخص آخر.
 -10املبارشة مع التمكّن منها ،فال يصح أن ُي ّ

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة والتيمم باليشء النظيف
جيوز التيمم باليشء الوسخ عرف ًا مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
عرف ًا او الرجوع فيها اىل فقيه آخر ّ
((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة واملسح من االعىل اىل االسفل
جيوز املسح من االسفل اىل االعىل يف التيمم مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
او الرجوع فيها اىل فقيه آخر ّ

مميتلا طورش

التيمم؟
س /1وهل يشرتط طهارة أعضاء ّ
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ج /ال يشرتط ،نعم يعترب أن ال تكون النجاسة التي عىل االعضاء حائلة

تيمم به.
أو متعدّ ية إىل اليشء الذي ُي ّ

س /2وهل يشرتط أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصالة؟

يرج زوال العذر،
ج /ال يشرتط فيصح التيمم قبل دخول الوقت إذا مل ُ

وأما مع توقع زوال العذر فال يصح التيمم حتى بعد دخول الوقت بل يلزمه

االنتظار اىل آخر الوقت.

تيممه
تيمم ألمر واجب أو مستحب قبل الوقت ومل ينتقض ّ
س /3إذا ّ

حتى دخل وقت الصالة فهل جيب عليه اعادة التيمم للصالة؟

التيمم إذا كان عذره باقي ًا.
ج /ال جيب وجيوز له أن يصليّ مع ذلك ّ
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الفصل الخامس
التيمم
مالحظات في
ّ
املالحظة االوىل:

التيمم أن ننوي ّأنّه بدل الغسل او الوضوء؟
هل يشرتط يف ّ

ال يشرتط فيه نية البدلية ،بل يكفي أن يتيمم قربة اىل اهلل تعاىل من دون

أن يقصد أنّه بدل الغسل او بدل الوضوء.

نعم ،اذا اتى بتيممني بدالً عن الغسل والوضوء -ولو احتياط ًا -فالبد

من التمييز بينهام ويكفي التمييز بنية البدلية فيقصد بالتيمم االول ان يكون

ال وبالثاين بدالً عن الغسل مث َ
بدالً عن الوضوء مث ً
الً.
املالحظة الثانية:

الشعر املتدَ ليّ عىل اجلبهة جيب رفعه ومسح البرشة حتته ،كام جيب نزع
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املالحظة الثالثة:
التيمم يرفع احلدث مثل الوضوء.
وينتقض إذا حتقق احد النواقض كخروج الريح اوالبول ونحو ذلك كام

هو احلال يف الوضوء.
املالحظة الرابعة:

ال يصح التيمم إال إذا حصل اليأس من زوال العذر وحتصيل الطهارة

املائية (الوضوء ،الغسل)  -كام تقدم-

وإذا حصل له اليأس وتيمم وصىل ثم زال العذر وأمكنه الوضوء او

الغسل فال جيب عليه اعادة الصالة

بل صالته مع التيمم صحيحة.
املالحظة اخلامسة:

وتيمم لعذر ثم احدث
إذا كان الشخص حمدث ًا باألكرب -كاجلنابة-
ّ

باألصغر -كام لو خرج منه ريح او بول -فهل يبطل تيممه او ال؟
اجلواب:

تيممه فيتوضأ للصالة مث ّ
ال إن امكنه الوضوء
ال يبطل ّ
تيمم بدالً عن الوضوء.
وإذا مل يمكنه ّ

ّميتلا يف تاظحالم

املالحظة السادسة:
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إذا تيمم املحدث -باألصغر او االكرب كاملجنب -للصالة مث ً
ال فهل

حيق له أن يقرأ القرآن ويدخل املساجد واملشاهد ويقرأ العزائم ويمس كتابة

القرآن ونحو ذلك؟

نعم جيوز له كل ذلك فيجوز له دخول املساجد واملشاهد ومس كتابة

للمتطهر ،ألن التيمم يرفع احلدث كالوضوء
القرآن وغري ذلك مما جيوز
ّ

والغسل.

هذا إذا مل يكن تيممه بسبب ضيق الوقت ،وأ ّما إذا تيمم بسبب ضيق

الوقت جاز له يف حال الصالة أن يمس كتابة القرآن وقراءة العزائم وأ ّما بعد
الصالة فيبطل التيمم.

املالحظة السابعة:
ينتقض  -يبطل -التيمم بمجرد التمكن من الطهارة املائية (الوضوء او

الغسل) ومن هنا قيل :إذا حرض املاء بطل التيمم.

س /اذا تيمم الشخص ثم متكن من الوضوء او الغُسل يف اثناء الصالة

فهل يبطل تيممه ويعيد الصالة؟

ج /اليبطل تيممه وتصح صالته ،وانام يبطل تيممه بعد اكامل الصالة،

وهذا خمتص بالصالة دون غريها فال جيري يف الطواف ،فمن متكن من

الوضوء او الغسل اثناء الطواف بطل تيممه.
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البد ان تكون اعضاء التيمم (اجلبهة واجلبينني والكف األيمن واأليرس)

خالية من وجود احلاجب املانع كام هو احلال يف الوضوء ،فال يصح التيمم مع
وجود الصبغ او القري او الصمغ ونحو ذلك عىل اعضاء التيمم.
املالحظة التاسعة:
فاقد الطهورين وهو من مل يتمكن من الطهارة املائية وال الطهارة الرتابية

 -لفقد املاء والرتاب ونحوه او لعدم متكنه من استعامهلام كاملحروق ونحوه-

يسقط عنه االداء وجيب عليه القضاء بعد ذلك.
املالحظة العارشة:

يرشع التيمم المور ،ومل تثبت مرشوعيته المور اخرى:
يرشع التيمم:

-1يرشع التيمم للصلوات الواجبة اليومية وغري اليومية كصالة االيات.
-2يرشع للنوافل غري املؤقتة كصالة جعفر الطيار.
-3يرشع للنوافل املؤقتة كصالة الليل والرواتب اذا ضاق وقتها ,وأما مع

سعة الوقت فال يرشع هلا عىل االحوط وجوبا.

-4يرشع لكل مرشوط كامله بالطهارة كقراءة القرآن واالدعية.
-5يرشع ألجل ما حيرم عىل املحدث مسه من دون طهارة كمس كتابة

القرآن ومس لفظ اجلاللة فاملحدث باالكرب او االصغر اذا تيمم لعدم متكنه

ّميتلا يف تاظحالم

من الطهارة املائية جاز له مس كتابة القرآن ولفظ اجلاللة.
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-6يرشع لصالة اجلنازة مع وجدان املاء اذا خيش أن تفوته الصالة.
وال يرشع التيمم يف موارد:

-1ال يرشع التيمم للكون عىل الطهارة عىل االحوط وجوب ًا.
-2ال يرشع التيمم لصالة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمكن من

الطهارة املائيةعىل االحوط وجوب ًا.

-3ال يرشع للنوافل املؤقتة مع سعة وقتها عىل االحوط وجوب ًا  -كام

تقدم.-

-4ال يرشع التيمم بدالً عن الوضوء التجديدي للمتطهر بمعنى ان

الشخص اذا كان متوضئ ًا فإنه يستحب له الوضوء التجديدي للصالة دون
غريها -كام تقدم -فإذا مل يكن واجد ًا للامء هل يرشع له التيمم بدالً عن ذلك

الوضوء التجديدي؟

ال يرشع له التيمم.

-5ال يرشع التيمم بدالً عن االغسال املستحبة فإذا كان عىل الشخص

غسل مستحب كغسل اجلمعة ومل جيد املاء فال يرشع له التيمم.
موردان يؤتى بالتيمم فيهام برجاء املطلوبية

-1من آوى اىل فراشه وذكر أنه ليس عىل وضوء جاز له التيمم رجا ًء
وان متكن من استعامل املاء.
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 -2من كان متمكن ًا من اسعتامل املاء وإدراك صالة اجلنازة فإنه جيوز له

أن يتيمم رجا ًء ويصيل.
اخترب نف�سك

س /1شخص تيمم بدالً عن الغسل ،ثم احدث باالصغر (صدر منه

ريح او بول …) فام حكم تيممه؟

 -1انتقض تيممه ويلزمه اعادته.

 -2مل ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن وإال فيتيمم بدالً عن الوضوء.
 -3انتقض تيممه عىل االحوط وجوب ًا ،فيعيده عىل االحوط.

س /2شخص احرتق وجهه ويداه بحيث ﻻيتمكن من الطهارة املائية

والرتابية لكوهنام رضر ًا عليه ،فامحكم صالته؟

 -1تسقط الصالة عنه لكونه فاقدا للطهورين.
 -2يصيل بال طهارة لكون الصالة التسقط بحال.
 -3يسقط عنه االداء وجيب عليه القضاء بعد ذلك.
 -4يصيل بال طهارة ثم يقضيها بعد ذلك.

س /3هل يصح التيمم باألحجار الكريمة كالعقيق والفريوزج

ونحومها؟

 -1يصح مطلق ًا.

ّميتلا يف تاظحالم

 -2ال يصح مطلق ًا.
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 -3يصح برشط العلوق.

س /4من تيمم بدالً عن الغسل ثم احدث باالصغر؟
 -1بطل تيممه.

 -2ال يبطل تيممه وعليه الوضوء للصالة.
 -3ال يبطل عىل االحوط.
س /5اذا تيمم الشخص ثم متكن من الوضوء او الغُسل يف اثناء الصالة

فهل يبطل تيممه ويعيد الصالة؟

 -1ال يبطل ويكمل صالته.
 -2يبطل ويعيد صالته.
 -3التفصيل بني ضيق الوقت وسعته.

س /6من تيمم لضيق الوقت هل جيوز له أن يمس كتابة القران؟
 -1جيوز مطلق ًا.

 -2ال جيوز مطلق ًا.
 -3جيوز يف حال الصالة فقط.

س /7هل يصح التيمم بالرتاب القذر عرف ًا؟
 -1ال يصح.
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 -2يصح.
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 -3ال يصح عىل االحوط.
متنجسة؟
س /8هل يصح التيمم إذا كانت اعضاء التيمم ّ
 -1ال يصح.
 -2يصح.
 -3ال يصح عىل االحوط.
س /9إذا استلزم وقوع الصالة او بعضها خارج الوقت فهل جيب

التيمم؟

 -1اذا استلزم وقوع الصالة كلها خارج الوقت لزم التيمم وان وقع

بعضها يف الوقت لزم الوضوء.

 -2يلزم التيمم اذا استلزم وقوع الصالة او بعضها خارج الوقت.
 -3االحوط وجوبا التيمم مطلق ًا.

س /10هل يصح التيمم قبل دخول وقت الصالة؟
 -1يصح مطلق ًا.

 -2ال يصح مطلق ًا.
يرج زوال العذر.
 -3يصح إذا مل ُ

ّميتلا يف تاظحالم

س /11من تيمم ومل ينزع اخلاتم؟
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 -1صح تيممه.
 -2بطل تيممه.

 -3التفصيل بني ما اذا وصل الرتاب حتت اخلاتم فيصح ،وإال فيبطل.
س /12هل املواالة رشط يف صحة التيمم؟
 -1رشط مطلق ًا.

 -2ليست رشط ًا مطلق ًا.

 -3رشط اذا كان بدالً عن الوضوء وليست رشط ًا إذا كان بدال عن

الغسل.
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المقصد الخامس
االعيان النجسة
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االعيان النج�سة

ُّ
كل يشء خلقه اهلل تعاىل هو طاهر ماعدا عرشة اشياء يعبرَّ عنها بـ(االعيان
النجسة) ألهنا بأصل خلقتها نجسة واليك تفصليها:
االول والثاين :البول والغائط
من االنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ال حيل أكل حلمه كالقط

واألرنب واجلرذ والفأرة ونحوها.

وأ ّما احليوان الذي ليس له نفس سائلة كالعقرب والوزغ (ابو بريص)

فخرؤه طاهر ،وأما بوله فإن كان له حلم بنظر العرف كاحل ّية والتمساح
فاالحوط وجوب ًا االجتناب عن بوله ،وإن مل يكن له حلم عرف ًا  -كاحلرشات

الصغرية -فبوله طاهر كخرئه.

وماذا يقصد من احليوان الذي له نفس سائلة؟

هو احليوان الذي خيرج من عروقه دم بدفق عند الذبح ،ويسيل دمه

مثل البقر والغنم والدجاج بخالف الذي ليس له نفس سائلة مثل السمك

والوزغ واحلرشات كالبق والذباب ونحو ذلك.
وههنا عدة اسئلة:

س /1احليوان املحلل االكل كالغنم والبقر والدجاج وغريها بوهلا
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سجنلا نايعالا

وخرؤها طاهران ام نجسان؟

ج /بوهلا وخرؤها طاهران.
س /2هل بول الطري وذرقه طاهران ام نجسان؟

ج /مجيع الطيور بوهلا وذرقها طاهران ،سوا ًء كان الطري مأكول اللحم

كاحلامم ،ام مل يكن مأكول اللحم كالنرس والصقر واخلفاش ،وإن كان االحوط

استحباب ًا االجتناب عنهام والسيام بول اخلفاش.

(((

أن له نفس ًا سائلة او ال ،فام حكم بوله وخرئه؟
س /3إذا شككنا يف حيوان ّ
(((
ج /حيكم بطهارة خرئه ،واالحوط وجوب ًا االجتناب عن بوله.
س /4هل براز الفأرة نجس ام طاهر؟

ج /براز الفأرة نجس.

س /5إذا شككنا يف حيوان انه حملل االكل ام حمرم االكل ،فهل نحكم

بطهاره بوله وخرئه ام بنجاستهام؟

ج /نحكم بطهارة بوله وخرئه.

تعود عىل أكل عذرة
س /6ما حكم بول وخرء احليوان اجلالّل – الذي ّ

االنسان-؟

ال إذا اعتادت ّ
ج /بوله وخرؤه نجسان ،فالدجاجة مث ً
التغذي عىل عذرة

االنسان يكون بوهلا وذرقها نجسني.

((( االحوط استحباب ًا :ال جيب العمل به وجيوز تركه ولكن العمل به هو املوافق لالحتياط.
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة واالجتناب عن بوله او
الرجوع فيها اىل فقيه آخر ال يوجب االجتناب عن بوله مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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الثالث :املني
حيث حيكم بنجاسة كل من:
 -1مني الرجل.
 -2مني احليوان الذي له نفس سائلة وكان حمرم األكل مثل :مني القط

واألسد ونحومها.

 -3مني احليوان الذي له نفس سائلة وكان حملل االكل عىل االحوط

وجوب ًا ،مثل :مني الدجاج والبقر والغنم.

 -4ويف حكم املني السائل الذي خيرج من املرأة فإنّه حمكوم بالنجاسة،

يف حالتني:

االوىل :السائل الذي ينزل عليها عندما تصل اىل ذروة وشدة التهيج

اجلنيس بحيث حيصل عندها انزال (الرعشة) فإنّه نجس ،ويوجب غسل

اجلنابة.

الثانية :السائل الكثري الذي ينزل عليها يف حالة التهيج اجلنيس  -بمرتبة

أقل من السابقة ،وإن مل حيصل عندها انزال -وكان كثري ًا بحيث يتجاوز
الفرج ،فإنّه نجس ويوجب اجلنابة  -عىل االحوط وجوب ًا.-

وأما السائل الذي ينزل عليها يف غري هاتني احلالتني ،كام إذا مل تكن

متهيجة ،او كانت متهيجة وكان بل ً
ال موضعي ًا ،فهو طاهر وال يوجب اجلنابة.
سؤاالن:

سجنلا نايعالا

س /1ما حكم مني احليوان الذي ليس له نفس سائلة؟
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ج /طاهر.

س /2ما حكم (احللبالب) يف السمك؟

ج /طاهر وجيوز أكله اذا كان من سمك حملل األكل.
ً
امليتة
الرابع:
حيث حيكم بنجاسة كل من:
 -1ميتة االنسان:

االنسان بعد موته وقبل تغسيله يكون عين ًا للنجاسة
ويستثنى من ذلك:
أ -الشهيد فإنّه طاهر.

ب -من اغتسل إلجراء احلد الرشعي عليه ومات عندما ُاقيم عليه احلد

فإنّه طاهر ،فلو زنى الشخص مث ً
ال واغتسل إلقامة احلد عليه ومات عند

إقامة احلد فهو طاهر.

ج /من اغتسل إلقامة القصاص عليه ،كام لو قتل شخص ًا ثم اغتسل

قتص منه ومات بالقصاص فإنّه طاهر.
ألجل أن ُي ّ

 -2ميتة كل حيوان له نفس سائلة حمرم االكل كالقط واألسد والصقر

والنرس ونحوها.
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 -3ميتة كل حيوان له نفس سائلة حملل االكل كميتة الدجاج والبقر

فإنا نجسة.
والغنم ونحوها هّ

 -4االج��زاء املقطوعة من ميتة االنسان اوميتة احليوان ذي النفس

السائلة ،كام لو قطعت يد او رجل االنسان امليت او احليوان امليت الذي له

فإنا نجسة.
نفس سائلة  -سوا ًء كان حملل االكل او حمرم  -هّ

 -5اجلزء املقطوع من احلي حكمه حكم امليتة ،فلو قطعت يد االنسان

احلي او احليوان احلي ذي النفس السائلة فهي نجسة.
وهنا عدة اسئلة:

س /1ما حكم ما ينفصل من االجزاء الصغار كالثالول والبثور وما

يعلو الش ّفة والقروح ونحوها عند الربء ،وقشور اجلرب ،ونحوها املتصل بام
ينفصل من شعره ،وما ينفصل باحلك ونحوه من اجلسم؟

ج /كل ذلك طاهر إذا فصل من احلي ،وأما إذا فصل من امليت فهو

نجس.

س /2ما حكم اجزاء امليتة التي ال حتلها احلياة مثل:

الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن واملنقار والظفر واملخلب

والريش والظلف والسن؟

ج /كل ذلك طاهر سوا ًء كان مأخوذ ًا من احليوان املحرم االكل  -اذا مل
يكن كلب ًا او خنزير ًا  -ام من احليوان حملل االكل ،وسوا ًء ُاخذ ٍ
بجز او نتف

ام غريها.

سجنلا نايعالا

نعم جيب غسل املنتوف من رطوبات امليتة.
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س /3ما حكم البيضة املأخوذة من الدجاجة امليتة؟

ج /إذا اكتست بالقرش  -وإن مل يتصلب -فهي طاهرة.
س /4ما حكم ا ّللبن يف الرضع بعد موت احليوان؟

ينجس بمالقاة الرضع النجس.
ج /طاهر ،وال ُ

س /5ما حكم االجزاء التي ال حتلها احلياة كالشعر والعظم وغريها من

ميتة احليوان نجس العني كالكلب واخلنزير؟

ج /كل يشء يف احليوان نجس العني هو نجس حتى وإن مل حتله احلياة.
س /6ما معنى اإلن َف َحة وما حكمها؟

ج /االنفحة هي ما يتحول اليه اللبن يف كرش احليوان الرضيع كاجلدي

(ابن املعز) والسخل (ابن الغنم) وهي طاهرة حتى وإن اخذت من احليوان
امليت إذا مل يكن نجس العني  -كالكلب واخلنزير-

وينبغي االلتفات اىل هّأنا وإن كانت طاهرة إال أنّه جيب غسل ظاهرها

ملالقاته أجزاء امليتة مع الرطوبة

إال إذا ثبت أن املتعارف كوهنا مادة غري متامسكة ال تقبل الغسل فإنّه

حيكم عندئذ بطهارهتا مطلق ًا.

وأما الغشاء الداخيل للكرش الذي قد يطلق عليه االنفحة فهو نجس إذا

اخذ من امليتة.
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س /7ما حكم السقط هل هو نجس او طاهر؟

ج /السقط بعد ولوج الروح فيه نجس ،وأ ّما قبل ولوج الروح فيه فهو

نجس عىل االحوط وجوب ًا.

س /8ما حكم الفرخ يف البيضة نجس ام طاهر؟

ج /الفرخ يف البيضة طاهر.

س /9ما حكم ميتة احليوان الذي ال نفس سائلة له

كالوزغ والعقرب والسمك واخلفاش؟
ج /ميتة ما ال نفس سائلة له طاهرة.

أن له نفس ًا سائلة ام ال ،كاحلية والتمساح ما حكم
س /10ما ُيشك يف ّ

ميتته؟

ج /حيكم بطهارهتا.
وهنا عدّ ة مالحظات:
املالحظة االوىل:
كل حيوان مل يذبح عىل الطريقة الرشعية فهو ميتة سوا ًء مات حتف أنفه

او قتل او ذبح عىل غري الوجه الرشعي كام لو ذبحه الكافر.
املالحظة الثانية:

ما يؤخذ من يد املسلم من اللحم والشحم واجللد إذا شككنا يف تذكيته

ترصفه يف اللحم يناسب التذكية
فنحكم بطهارته وحليته ظاهر ًا فيام إذا كان ّ

سجنلا نايعالا

كام لو كان قد أعدّ ه لألكل ،وذلك لقاعدة يد املسلم.
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املالحظة الثالثة:
اللحوم املأخوذة من سوق املسلمني حمكومة بالطهارة لقاعدة الطهارة

واحلل ّية ظاهر ًا لقاعدة سوق املسلمني إال إذا علمنا أن املسلمني اخذوها من

الكفار.

املالحظة الرابعة:
املصنوع يف بلد مسلم او أغلب سكانه مسلمون حمكوم بالطهارة واحللية

ظاهر ًا ،كاملصنوعات الرتك ّية وغريها.
املالحظة اخلامسة:

ما يوجد مطروح ًا يف ارض املسلمني من اللحوم فهو حمكوم بالطهارة

وأما حليته فال حيكم هبا عىل -االحوط وجوب ًا (((-إال إذا علمنا بسبق

يد املسلم عليه او ُاخذ من سوق املسلمني او صنع يف ارض غلب عليها

املسلمون.

املالحظة السادسة:

اللحوم إذا ُاخذت من ايدي الكافرين فإذا احتملنا أنهّ ا مذكّاة  -مذبوحة

عىل الطريقة الرشعية -فهي حمكومة بالطهارة لقاعدة الطهارة ،ولكن هل
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة وترك ذلك اللحم او الرجوع
فيها اىل فقيه حيكم بحليته آخر مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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اجلواب:
ال جيوز أكلها إال إذا علمنا هّأنا مذبوحة عىل الطريقة الرشعية او أن

الكافر اخذها من يد املسلم او من سوق املسلمني او من ارض اغلب سكاهنا

مسلمون.

حمرمة ونجسة.
وأما إذا علمنا أهنا غري مذكّاة فتكون ّ

املالحظة السابعة:

كل حيوان حملل االكل كالغنم والبقر واالبل إذا تعود أكل عذرة االنسان

صار جلاّ الً وحرم أكل حلمه ورشب لبنه ،كام ينجس بوله وخرؤه وعرقه -

كام سيأيت تفصيله -وال حيل أكل حلمه ورشب لبنه إال باالسترباء كام حيكم
املطهرات.-
بطهارة بوله وعرقه وخرؤه به  -كام سيأيت يف ّ
اخلام�س :الدم
دم االنسان وكل حيوان له نفس سائلة نجس  -سوا ًء كان حمرم األكل

كاألرنب والقط ام حملل االكل كالبقر والغنم -وأ ّما احليوان الذي ال نفس
سائلة له فدمه طاهر كالسمك والبق والذباب.
وهنا اسئلة:

س /1شخص وجد يف ثوبه دم ًا وهو ال يدري أنّه دم بقة مث ً
ال ام دم خرج
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سجنلا نايعالا

من بدنه فام حكمه؟

ج /يبني عىل طهارته.
س /2ما حكم الدم الذي يكون يف البيضة؟

ج /طاهر.

حتولت النطفة اىل علقة (قطعة من الدم) فام حكمها؟
س /3اذا ّ

ج /دم العلقة نجس عىل االحوط وجوب ًا.

(((

س /4إذا ذبح احليوان ما حكم الدم اخلارج منه؟

نجس مالقيه كالسكّينة التي يذبح
ج /الدم اخلارج من املنحر نجس و ُي ّ

تنجس اللحم
هبا فال بد من غسلها قبل تقطيع اللحم ،وإذا مل تُغسل سوف ّ
املقطوع هبا.

س /5ما حكم الدم املوجود يف اللحم املذكى (إذا كان احليوان مأكول

اللحم) فمثالً :شخص اشرتى حل ًام من سوق املسلمني فام حكم الدم املتخلف
فيه؟

ج /ال��دم املتخلف يف اللحم املذكى طاهر وال داع��ي اىل غسله او

فإنا
تكرارغسل إذا مل يتنجس بنجاسة خارجية كالسكّني التي يذبح هبا ،هّ

تتنجس فإذا ق ّطع هبا اللحم قبل غسلها فتنجسه.
ّ

الدمل يشء اصفر وشككنا أنّه دم ام ال،
س /6إذا خرج من اجلرح او ّ

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة واالجتناب عن دم العلقة او
الرجوع فيها اىل فقيه آخر حيكم بطهارة دم العلقة مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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ج /يحُ كم بطهارته.

الدمل وال ندري أنّه دم ام قيح
س /7إذا خرج يشء من اجلرح او ّ
(جراحة) كام لو كانت هناك ظلمة ومل نعلم احلال فام حكمه؟
ج /يحُ كم بطهارته ،وال جيب عليك أن تفحص وتستعلم عن احلال.

س /8شخص حك جسده فخرجت رطوبة ال يدري أنهّ ا دم او ماء

اصفر فام حكمها؟

ج /يحُ كم بطهارهتا.
س /9ما حكم الدم الذي قد يوجد يف احلليب عند احللب؟

نجس احلليب.
ج /نجس و ُي ّ

ال�ساد�س وال�سابع :الكلب واخلنزير الربيان
فإنام نجسان بجميع أجزائهام وفضالهتام ورطوبتهام حتى ما ال حتله
هّ

فإنا نجسة.
احلياة فيهام كالظفر والشعر هّ

س /1ما حكم الكلب واخلنزير البحريان؟

ج /طاهران.

س /2ما حكم بقية احليوانات؟

ج /مجيع احليوانات طاهرة سوا ًء كانت برية ام بحرية
ما عدا الكلب واخلنزير الربيني.

سجنلا نايعالا

الثامن :اخلمر
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واملقصود منه املسكر املتخذ واملصنوع من العصري العنبي.
وهنا أسئلة:
س /1ما حكم املسكر املتخذ من غري العصري العنبي؟

ج /حيرم رشبه و لكنّه طاهر.
س /2ما حكم الكحول؟

ج /طاهرة.

س /3ما حكم السبريتو؟

ج /طاهر بجميع أنواعه.

س /4ما حكم العصري العنبي؟

ج /العصري العنبي ليس بنجس وإن غىل ومل يذهب ثلثاه  -سوا ًء غىل

بنفسه او بالنار -ولكنّه إذا غىل حيرم رشبه إال إذا ذهب ثلثاه بالنار او بغريها،
فإذا ذهب ثلثاه وبقي ُث ٌ
لث منه صار حالالً إذا مل يرص مسكر ًا.
حتول اىل خل.
وأما إذا صار مسكر ًا فال حيل رشبه إال إذا ّ

س /5ما حكم العصري الزبيبي؟

ينجس بالغليان وال حيرم رشبه.
ج /طاهر وال ُ
س /6ما حكم التمر إذا غىل؟

ينجس بالغليان وال حي��رم ،فيجوز وض��ع التمر يف
ج /طاهر وال ُ
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س /7ما حكم الكشمش يف املطبوخات مثل املرق واملحيش والطبيخ

وغريها؟

يتنجس وال حيرم.
ج /طاهر وال ّ

س /8ما حكم دبس التمر املسمى بـ(دبس الدمعة)؟

ج /طاهر وال اشكال فيه.

س /9ما املقصود بال ُف ّقاع وما حكمه؟

ج /الفقاع هو رشاب متخذ من الشعري غالب ًا ،يوجب النشوة عاد ًة ال

السكر وقد يطلق عليه اسم(البرية)

وهو نجس عىل  -االحوط لزوم ًا -كام أنّه حيرم رشبه بال اشكال.

(((

س /10ما حكم ماء الشعري الذي يصفه االطباء للمرىض؟

ج /طاهر وجيوز رشبه.

س /11ما هو رأي سامحة السيد السيستاين /مد ظله/يف رشب ماء

الشعري املتداول يف االسواق وقد يكتب عليه خالي ًا من الكحول؟

ج  -الرشاب املتخذ من الشعري املسمي بـ (الفقاع) حرام بال اشكال

ونجس عىل -االحوط لزوم ًا -وهو يوجب النشوة عادة ال السكر والظاهر

ّ
أن ذلك من جهة ضآلة نسبة الكحول فيه.

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة واحلكم بنجاسته او الرجوع
فيها اىل فقيه آخرحيكم بطهارته مراعي ًا لألعلم فاألعلم.

سجنلا نايعالا
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فإن كان الرشاب املذكور يصنّع خالي ًا من الكحول متام ًا وبالتايل ال

يصدق عليه اسم الفقاع عرف ًا فال بأس به وإال فهو حرام وال جيدي ختليصه

من الكحول بعد تصنيعه.
التا�سع :الكافر
وهو عىل قسمني:
 -1الكافر الكتايب:

وهو من يؤمن بدين ساموي غري االسالم كاليهود والنصارى ،وهم

حمكومون بالطهارة.

 -2الكافر غري الكتايب:

وهو من مل ينتحل دين ًا او انتحل دين ًا غري ساموي كالبوذية والزرادشتية

وغريهم ،وهم حمكومون بالنجاسة.
وهنا اسئلة:
س /1ما حكم الصابئة؟

ج /مل يثبت عند سامحة السيد حقيقة دينهم
فقد قيل هّأنم عىل قسمني:

 -1الصابئة احلران ّيني :وهم من الوثن ّية وهم كفار ونجسون.

 -2الصابئة املندائ ّيني :وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكم
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ولكن ذلك مل يثبت عند سامحة السيد

وعليه فاالحوط وجوب ًا معاملتهم معاملة النجس(((.

س /2ما حكم ِ
الف َرق الضا ّلة املنتحلة لإلسالم من حيث الطهارة

والنجاسة؟

ج /هم عىل طوائف متعددة ،وخيتلف احلال فيهم
فمنهم:
 -1النواصب :وهم املعلنون بعداوة اهل البيت  -صلوات اهلل عليهم،-

ّ
(...فإن اهلل تبارك وتعاىل
وال اشكال يف كفرهم ونجاستهم بل ورد يف اخلرب:

مل خيلق خلق ًا أنجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت ألنجس منه)
 -2اخلوارج :وهم عىل قسمني:
أ -من ُيعلن بغضه ألهل البيت  -صلوات اهلل عليهم-

فيندرج يف النواصب وحيكم بكفره ونجاسته.

ب -من ال يعلن بغضه ألهل البيت  -صلوات اهلل عليهم-
فال حيكم بنجاسته.
 -3الغالة :وهم عىل طوائف خمتلفة العقائد ،فمن كان منهم يذهب يف
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ بني العمل باالحتياط فتعامل الصابئة معاملة النجس ،وبني
الرجوع اىل غري سامحة السيد  -دام ظله -يف هذه املسالة ممن حيكم بطهارهتم ،مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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غلوه بأهل البيت  -صلوات اهلل عليهم  -اىل حد يوجب انكار ثوابت الدين
ّ
االسالمي بحيث يستلزم تكذيب النبي  -صلوات اهلل عليه واله -يف ما ب ّلغه

عن اهلل تعاىل فهؤالء حيكم بكفرهم ونجاستهم.

وأ ّما إذا مل يكن الغلو هبذه الدرجة ،فال حيكم بنجاسته.

س /3ما حكم املسلم اذا ارتدّ عن االسالم؟

ج /يلحقه حكم الطائفة التي حلق هبا ،ف��إذا صاركتابي ًا كاليهودي

والنرصاين فهو كافر وليس بنجس ،وإذا صار بوذ ّي ًا مث ً
ال فيحكم بكفره

ونجاسته ،وهكذا.

العارش:عرق اإلبل اجللاّ لة وغريها من احليوانات اجللاّ لة عىل االحوط لزوم ًا.
تعود عىل أكل عذرة االنسان ،فإذا صارت
واحليوان اجللاّ ل :هو الذي ّ

اإلبل جلاّ لة فقد نجس عرقها ،كام ينجس بوهلا وخرؤها وحيرم حلمها ولبنها

-كام تقدم ،-وأما غري االبل من احليوانات اجلاللة -سوا ًء كانت مأكولة

اللحم ام ال -فهل ينجس عرقها؟

ينجس عىل االحوط لزوم ًا ،فكل حيوان يتغذى عىل عذرة االنسان
نعم ُ

يكون عرقة نجس ًا  -عىل االحوط لزوم ًا.-

(((

س /1إذا اعتاد احليوان عىل أكل غري عذرة االنسان كام اذا اعتاد عىل
((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط واالجتناب عن عرق غري
االبل اجلاللة او الرجوع اىل فقيه آخر حيكم بطهارة عرقها مراعي ًا لألعلم فاالعلم.
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اكل خرء احليوانات فهل يصري جالالً وترتتب عليه احكامه؟

ج /ال يصري جالالً ،ألن اجلالل هو الذي اعتاد عىل أكل خصوص

عذرة االنسان.

ينجس املالبس
س /2ما حكم عرق االنسان املجنب ،هل هو نجس و ّ

ام طاهر؟ وهل جتوز الصالة فيه ام ال؟

ينجس املالبس ،وجتوز الصالة فيه ،فمن
ج /عرق املجنب طاهر ،وال ّ

تتنجس املالبس وجيوز
أجنب ولبس مالبسه قبل أن يغتسل وعرق هبا فال ّ

له أن يصيل هبا بعد أن يغتسل غسل اجلنابة بال حاجة اىل أن يغسلها إذا مل
تتنجس باملني  -سواء ًا كانت اجلنابة من احلرام كام لو كانت بسبب الزنا
او اللواط او االستمناء او املساحقة او وطىء احلائض ام كانت اجلنابة من

احلالل كام لو كانت من االحتالم او مواقعة الزوجة -إنّه يف مجيع ذلك يحُ كم

بطهارة عرق املجنب.

ولكن يف خصوص ما لو كانت اجلنابة عن حرام  -بسبب الزنا واللواط

ونحو ذلك  -ال مثل اجلنابة بسبب وطئ احلائض -فاالحوط استحباب ًا

االجتناب عن عرق املجنب.

(((

((( االحتياط االستحبايب :جيوز تركه وال يلزم العمل به ولكن العمل به هو األوفق باالحتياط.
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خاتمة
وفيها ثالثة امور:
الأمر االول
كيف ّية �سراية النجا�سة

ّ
متنجسة إذا القت جس ًام
إن االجسام الطاهرة تعرضها النجاسة وتصري ّ

متنجس ًا برشطني:
نجس ًا او ّ

 -1أن يكون بينهام رطوبة  -سوا ًء كانت يف اجلسم الطاهر ام النجس،-

املتنجس اىل
وأ ّما اذا كان كل منهام جاف ًا فال ترسي النجاسة من النجس او
ّ

الطاهر.

 -2أن تكون تلك الرطوبة مرسية ال جمرد نداوة.
ولكي يتضح احلال نذكر بعض االسئلة:
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ج /املقصود منها أن تكون الرطوبة فيها قابلية الرساية وانتقال أجزاء املاء

من جسم آلخر بشكل ملحوظ عرف ًا مقابل النداوة التي تُعدّ من االعراض
عرف ًا وإن فرض رسايتها لطول امل��دّ ة ،فمثالً :الفراش املوضع يف ارض

ينجس وإن رست رطوبة االرض
الرسداب إذا كانت االرض متنجسة ال ُ
ال بعد أن كان خفيف ًاّ ،
اليه وصار ثقي ً
فإن مثل هذه الرطوبة غري املرسية ال

توجب رساية النجاسة ،وكذلك اجلدار املجاور لبعض املواضع النجسة مثل
تنجسه
الكنيف فإن الرطوبة السارية منه اىل اجلدار ليست مرسية وال توجب ّ

وإن كانت مؤثرة فيه عىل نحو قد تؤدي اىل خرابه.

س /2الذهب والفضة ونحومها من الفلزات إذا اذيبت يف ظرف نجس

هل تتنجس؟

ألنا وإن كانت مائعة عند الذوبان ولكن ال رطوبة فيها،
ج /ال ّ
تتنجس هّ

فليس كل مائع فيه رطوبة.

س /3إذا كان املائع غليظ ًا كالدبس الغليظ واللبن الغليظ (اخلاثر)

والقته نجاسة فهل ينجس موضع املالقاة فقط ام ينجس مجيع املائع؟

ج /ختتص النجاسة بموضع املالقاة وال ترسي اىل متام األجزاء.

س /4إذا كان املائع رقيق ًا كاحلليب واخلل والسمن يف ايام الصيف/

بخالفه ايام الربد -والزيت ،والقته نجاسة فهل ينجس مجيعه ام ختتص

ةمتاخ

النجاسة بموضع املالقاة؟
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ينجس مجيعه وت�سري النجاسة اىل متام األج��زاء عىل االحوط
جُ /
ً (((
وجوبا.
أن املائع رقيق او غليظ ،وهل هناك ضابطة وميزان
س /5كيف أعرف ّ

ملعرفة ذلك؟

ج /نعم توجد ضابطة وهي:

أن املائع إذا ُاخذ منه يشء وبقي مكانه خالي ًا حني االخذ  -وان امتأل بعد

ذلك -فهذا املائع غليظ ،وأما إذا امتأل مكانه بمجرد االخذ منه فهو رقيق.

س /6ما حكم ما يؤخذ من ايدي الكافرين املحكومني بالنجاسة من

اخلبز والزيت والعسل ونحوها من املائعات؟

ج /حيكم بطهارته وجيوز تناوله إال إذا علمنا هّأنم بارشوه بأيدهيم من

دون لبس كفوف ونحوها مع وجود الرطوبة املرسية ،وأما إذا شككنا يف

ذلك  -كام هو الغالب -فيحكم بطهارته.

س /7ما حكم احلليب واألجبان التي تصنع يف بالد الكفر املحكومني

بالنجاسة؟

ج /حيكم بطهارهتا وجواز تناوهلا إال يف حالتني:
 -1أن نعلم باشتامهلا عىل اجزاء من احليوان  -كشحم اخلنزير وغريه.-

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط والبناء عىل نجاسته او
الرجوع اىل فقيه آخر حيكم بطهارته ماعدا موضع املالقاة مراعي ًا لألعلم فاالعلم.
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 -2أن نعلم هّأنم بارشوها بأيدهيم من دون لبس كفوف ونحوها.
وأ ّما إذا شككنا يف االمرين فيجوز االكل والرشب.

املتنجس
أن
أن سامحة السيد السيستاين يبني عىل ّ
س /8املعروف ّ
ّ

ينجس مالقيه ،فهل يمكن ذكر مثال عىل ذلك يوضح
الثالث نجس ولكن ال ّ

الفكرة؟

نجس مالقيه ،بخالف املتنجس
ج /نعم املتنجس الثالث نجس وال ُي ّ

وينجسان مالقيهام ،ومثال ذلك :إذا القت
متنجسان
فإنام
ّ
ّ
االول والثاين هّ
اليد اليمنى البول تتنجس به  -فاليد اليمنى متنجس أول -فإذا القتها اليد

اليرسى مع الرطوبة حكم بنجاستها ايض ًا  -فاليد اليرسى متنجس ثاين-

فإذا القت اليد اليرسى ثوب ًا مع الرطوبة فيحكم بنجاسته  -فالثوب متنجس

يتنجس ذلك اليشء،
ثالث -فإذا القى الثوب شيئ ًا آخر مع الرطوبة فال ّ
ينجس).
فالثوب (الذي هو متنجس ثالث نجس وال ّ
تنبيه:

واملتنجس الثاين هو
املتنجس االول هو املتنجس بمالقاة عني النجاسة،
ّ
ّ

املتنجس
واملتنجس الثالث هو
وتنجسه به،
املتنجس بمالقاة
ّ
ّ
املتنجس االول ّ
ّ
املتنجس الثاين ،ولكن إذا ُفرض ّ
املتنجس االول كان فيه عني
أن
بمالقاة
ّ
ّ
متنجس ثاين بل هو
النجاسة وانتقلت اىل
املتنجس الثاين فمثل هذا ال يقال له ّ
ّ
تنجس بمالقاة عني النجاسة ،مث ً
تنجست اليد اليمنى
ال لو ّ
متنجس اول ألنّه ّ
ّ
بمالقاة الغائط ثم القتها اليد اليرسى وانتقل الغائط اليها فتعترب اليرسى

ةمتاخ
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تنجست اليرسى بمالقاة اليمنى من
متنجس اول كاليمنى بخالف ما إذا ّ
ّ
متنجس ًا ثاني ًا.
دون انتقال عني النجاسة اليها فتعترب ّ
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احلكم االول:

االمر الثاين
�أحكام النجا�سة

واملتنجس(كاملاء املتنجس)،
حيرم أكل ورشب النجس (كالدم والبول)
ّ

ولكن جيوز االنتفاع به يف ما ال تشرتط فيه الطهارة ،كاستعامل العذرة لتسميد
املتنجس لإلنارة ونحو ذلك.
النباتات ،واستعامل الزيت
ّ

احلكم الثاين:

يشرتط يف صحة الصالة  -الواجبة واملندوبة -ثالثة امور  -مضاف ًا اىل

رشطية الطهارة من احلدث وما يأيت من رشائط:-

 -1طهارة بدن املصيل وتوابعه من شعره وظفره ،فال تصح الصالة مع

وجود نجاسة عىل بدنه.

 -2طهارة ثياب املصيل  -إال التي ال تتم هبا الصالة كام سيأيت -فال

منجس بال فرق بني الذي يسرت العورة وغريه.
تصح الصالة بثوب نجس او ّ
 -3طهارة حمل السجود  -وهو ما يوضع عليه اجلبهة أثناء السجود.-

ونفس تلك الرشوط معتربة يف قضاء أجزاء الصالة ،فإذا نيس السجدة

يف الصالة مث ً
ال فيجب أن يقضيها بعدها ويلزم أن يكون بدنه وثيابه وحمل

سجوده طاهر ًا أثناء قضائها.
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وهنا أسئلة:

س /1هل يشرتط يف صحة الصالة طهارة بقية مواضع السجود،

كموضع اليدين والركبتني واهبامي القدمني؟

ج /ال يشرتط طهارة مواضعها فتصح الصالة حتى مع نجاسة موضع
اليدين والركبتني واهبامي القدمني إذا مل ِ
ترس النجاسة اىل البدن.
س /2إذا كان عىل بدن املصيل او ثيابه نجاسة كالدم مث ً
ال ويعلم أن الدم

نجس ولكن ال يعلم أن الصالة ال تصح مع النجاسة ،فهل تصح صالته؟

ج /إذا كان جاه ً
ال قارص ًا تصح صالته ،وإذا كان مقرص ًا تبطل عىل

االحوط لزوم ًا ،وجيب أن يعيدها يف الوقت وخارجه.

(((

س /3إذا صىل بالنجس كالدم مث ً
ال وهو جيهل أن الدم نجس -حيث

كان يعتقد أنّه طاهر -فام حكم صالته؟

ج /إذا كان جاه ً
ال قارص ًا((( تصح صالته ،وإذا كان مقرص ًا تبطل عىل

االحوط لزوم ًا ،وجيب أن يعيدها يف الوقت وخارجه.

س /3إذا صىل شخص وهو ال يعلم بوجود نجاسة عىل بدنه حتى فرغ

من صالته فام حكمها؟

ج /حيكم بصحة صالته برشط أن ال يكون شا ّك ًا يف وجود النجاسة قبل

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنك خمري يف هذه املسألة بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة واعادة الصالة
إذا كان مقرص ًا او الرجوع فيها اىل فقيه آخر حيكم بصحة الصالة مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
((( واجلاهل املقصرّ هو غري املعذور يف جهله كام إذا قصرّ يف السؤال والتعلم او قصرّ يف الفحص عن
الدليل ،بخالف اجلاهل القارص الذي يكون معذور ًا يف جهله.
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دخوله يف الصالة ،او شك هبا قبل الصالة وفحص عنها ومل حيصل له العلم

بوجودها ،ففي احلالتني الصالة صحيحة وال جيب اعادهتا يف الوقت وال
قضاؤها خارج الوقت.

وأ ّما اذا ّ
شك بالنجاسة قبل الصالة ولكنه مل يفحص عنها وصىل وبعد

الفراغ وجدها فاالحوط لزوم ًا أن يعيدها يف الوقت إذا كان باقي ًا ،ويقضيها
إذا فات وقتها.

س /4إذا علم شخص بوجود نجاسة عىل بدنه او ثيابه ولكنه نسيها

وصىل هبا فام حكم صالته؟

ج /إذا كان نسيانه ناشئ ًا عن امهاله وعدم حتفظه وعدم مباالته فاالحوط

لزوم ًا((( أن يعيدها يف الوقت إن بقي وقتها ،ويقضيها إن فات وقتها.
وأ ّما إذا مل يكن نسيانه ناشئ ًا عن امهاله فيحكم بصحة صالته.

املتنجس وصىل فيه مطمئن ًا بطهارته ثم تبني أن
س /5شخص غسل ثوبه ّ

النجاسة باقية فيه فام حكم صالته؟
ج /حيكم بصحة صالته.

احلكم الثالث:

حيرم تنجيس بعض االماكن واالشياء لرشافتها وقداستها وهي:
 -1حيرم تنجيس املساجد وفراشها وبنائها من الداخل وسائر آالهتا
((( االحوط لزوم ًا :معناه أنك خمري يف هذه املسألة بني العمل باالحتياط واعادة الصالة اذا كان نسيانه
ناشئ ًا عن امهاله او الرجوع فيها اىل فقيه آخرحيكم بصحة الصالة مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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تنجس يشء من ذلك
التي تعد جز ًء من البناء كاألبواب والشبابيك ،وإذا ّ
نجسه وال جيوز
وجب عىل كل مكلف املبادرة اىل تطهريه وإن مل يكن هو من ّ

التأخري.

وكذلك حيرم ادخال النجاسة غري املتعدّ ية اىل املسجد إذا لزم من ذلك

هتك حرمة املسجد مثل ادخال العذرة وامليتة ،وأ ّما إذا مل يستلزم اهلتك فال
بأس به خصوصا فيام يعد من توابع الداخل مثل أن يدخل الشخص وعىل

بدنه او ثوبه دم جلرح او قرح ونحو ذلك.

وهكذا املستحاضة جيوز هلا أن تدخل املساجد وإن كان دمها سائ ً
ال

وموجب ًا لتلوث بدهنا.

س /هل تلحق احلسينيات واألماكن املعدّ ة للصالة باملساجد؟

ج /ال تلحق هبا وال حيرم تنجيسها.

املرشفه والرضائح املقدّ سه ،وتلزم املبادرة اىل
 -2حيرم تنجيس املشاهد ّ

تطهريها عىل كل مكلف.

 -3حيرم تنجيس املصحف الرشيف وجيب عىل كل مكلف املبادرة اىل

نجسه.
تطهريه وإن مل يكن هو من ّ

مرشفها آالف التحية والسالم-
 -4حيرم تنجيس الرتبة احلسينية  -عىل ِّ

بل وتربة الرسول وتربة سائر االئمة  -صلوات اهلل عليهم -املأخوذة من

ربك ،وجيب املبادرة اىل تطهريها.
قبورهم للت ّ
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االمر الثالث
النجا�سات املعف ّو عنها يف ال�صالة

يشرتط يف صحة الصالة طهارة بدن و ثياب املصيل  -كام تقدم-
ولك ّن الشارع املقدّ س قد عفى عن بعض النجاسات يف الصالة تسهي ً
ال

فجوز الصالة فيها ،وهي مخسة امور:
عىل العبادّ ،
االول:

دم اجلروح والقروح((( يف البدن او الثياب حتى تربأ بانقطاع الدم انقطاع

ٍ
برء وشفاء.

تنجس بدنه او ثيابه بدم ذلك
فلو كان عند شخص جرح يف بدنه وقد ّ

اجلرح فيجوز له أن يصيل بذلك الدم اىل ان يعاىف من جرحه ،وال جيب عليه

التطهري وإن مل يكن فيه مش ّقة عليه برشط أن يكون اجلرح مما ُيعتد به ويكون
له ثبات واستقرار.

نعم االحوط استحباب ًا تطهريه إذا مل يكن فيه مش ّقة.

(((

((( القرح :هو جرح فيه قيح (جراحة) فكل قرح هو جرح ،وليس كل جرح هو قرح.
((( االحوط استحباب ًا :ال جيب العمل به وجيوز تركه إال ّ
أن العمل به هو املوافق لالحتياط.
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وهنا أسئلة:

س /1اجلروح اجلزئ ّية البسيطة هل جيوز الصالة بدمها؟

ج /املعفو عنه هو دم اجلروح املعتد هبا والتي هلا ثبات واستقرار وأما دم

اجلروح البسيطة اجلزئية فال جيوز الصالة فيه وجيب تطهريالبدن والثياب منه
إذا كان بمقدار عقدة االهبام او أزيد دون ما إذا كان اقل  -كام سيأيت.-

س /2شخص مبتىل بالبواسري وهي خيرج منها دم ،فهل جيوز له أن

يصيل بذلك الدم؟

ج /نعم جيوز له أن يصيل بدم البواسري سوا ًء كانت داخلية ام خارجية،

وال جيب عليه التطهري وإن مل يكن فيه مش ّقة ،وإن كان االحوط استحباب ًا

تطهريه إذا مل يكن فيه مشقة.

(((

س /3إذا كان اجلرح او القرح باطني ًا ولكن خرج دمه اىل اخلارج فهل

جتوز الصالة به؟

ج /نعم جتوز الصالة به بال حاجة اىل تطهريه ،وإن كان االحوط

استحباب ًا تطهريه إذا مل يكن فيه مش ّقة.

س /4عرفنا أن دم اجلروح والقروح جتوز الصالة به ،ولكن إذا كان يف

وتنجس بالدم فهل جيوز الصالة به؟
اجلروح قيح (جراحه)ّ ،
ج /نعم جتوز الصالة به.

وتنجس بالدم هل جيوز
س /5إذا جعل عىل اجلرح او القرح دواء
ّ
((( االحوط استحباب ًا :ال جيب العمل به وجيوز تركه إال ّ
أن العمل به هو املوافق لالحتياط.
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الصالة به؟

ج /نعم جتوز الصالة به.
تنجس بدم اجلرح هل جيوز الصالة به؟
س /6ال َع َرق املتصل باجلرح إذا ّ

ج /نعم جتوز الصالة به.

س  /7هل جيب شد اجلرح حتى متنع من تعدي النجاسة اىل البدن

والثوب؟

ج /ال جيب شدّ ه ،ولكن شدّ ه هو االحوط استحباب ًا إذا كان يف موضع

ُيتعارف شدّ ه.

(((

س /8إذا كانت اجلروح والقروح متعددة ومتقاربة بحيث تعد جرح ًا

واحد ًا فإذا برئ بعضها هل جيب غسله للصالة؟

ج /ال جيب غسله بل جيوز تركه حتى تربأ مجيع اجلروح.
الرعاف؟
س /9هل يعفى عن دم ُ

ج /ال يعفى عنه بخالف دم اجلروح والقروح داخل األنف فاهنا معفو

عنها.

الثاين:
الدم يف البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من عقد اهبام اليد.
فإن الدم من النجاسات  -كام تقدم -ويشرتط يف صحة الصالة طهارة

((( االحتياطات االستحبابية :جيوز تركها وال يلزم العمل هبا ،ولكن العمل هبا هو املوافق لالحتياط.
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البدن واللباس من النجاسات إال ّ
أن الشارع قد عفى عن الدم بخصوصه
وجوز الصالة به فيام إذا توفرت جمموعة من الرشوط
من سائر النجاسات ّ
وهي:

 -1أن يكون مقداره أقل من عقدة إهبام اليد ،وأ ّما إذا بلغ مقدار عقد

اإلهبام او زاد عليه فال ُيعفى عنه وال بد من ازالته قبل الصالة  -إال إذا كان
من دم اجلروح كام تقدم.-

 -2أن ال يكون من دم احليض ،فلو كان من دم احليض فال يعفى عنه

ولو كان بمقدار اقل من قطرة.

 -3أن ال يكون من دم نجس العني عىل االحوط لزوم ًا ،فلو كان دم

نجس العني((( فال يعفى عنه ولو كان أقل من قطرة.

 -4أن ال يكون الدم من امليتة عىل االحوط لزوم ًا  -سوا ًء كانت ميتة

مأكول اللحم ام حمرمه.-

 -5أن ال يكون الدم من السباع او من حيوان غري مأكول اللحم عىل

االحوط لزوم ًا مثل دم القطة واألرنب ونحومها.

 -6أن ال يكون من دم النفاس عىل االحوط لزوم ًا.

 -7أن ال يكون من دم االستحاضةعىل االحوط لزوم ًا.

(((

((( دم نجس العني :هو دم الكلب ودم اخلنزير ودم الكافر غري الكتايب ودم الناصبي ومن ُحكم
بكفره من فِ َرق املسلمني.
((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط وعدم الصالة بتلك الدماء
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وتلك الدماء السبعة ال يعفى عنها يف الصالة حتى لو كانت بمقدار

قطرة فيجب ازالتها.
وهنا اسئلة:

س /1تقدم أن الدم االقل من عقدة االهبام يعفى عنه يف الصالة ويصح

املتنجس بالدم هل يصح الصالة
الصالة به بالرشوط املتقدمة ولكن ما حكم ّ

به إن كان اقل من عقد اإلهبام ام ال؟

فلو تنجس املاء بالدم ووقع عىل املالبس او البدن وكان أقل من الدرهم

هل تصح الصالة به؟

ج /ال تصح الصالة به حتى لو كان بمقدار أقل من قطرة.
س /2اذا ّ
تفشى (ترشح) الدم من أحد اجلانبني اىل االخر فهل حيسبان

دمني ام دم ًا واحد ًا؟

ج /حيسبان دم ًا واحد ًا.
نعم إذا ّ
تفشى من الظهارة اىل البطانة فهو دم متعدد إال إذا كانا ملتصقني

بحيث يعدان دم ًا واحد ًا ،فإذا مل يبلغ جمموع الدم عقدة االهبام فهو معفو عنه
ويصح الصالة به.

س /3إذا اختلط الدم بقيح (جراحة) او ماء او غريمها هل يعفى عنه يف

الصالة؟

ج /ال يعفى عنه ولو كان بمقدار أقل من قطرة.

جيوز الصالة فيها مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
السبعة او الرجوع اىل فقيه آخر ّ
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أن الدم إذا كان اقل من عقدة االهبام فيجوز الصالة به ،وإذا
س /4تقدم ّ

كان مساوي ًا او اكثر من عقدة االهبام فال جيوز الصالة به ،وعليه فإذا متكنّا أن

وأما إذا شككنا أنّه أقل من عقدة اإلهبام او أكثر
نحدد مقداره فال مشكلةّ ،
فهل جيوز أن نصيل فيه ام جيب ازالته قبل الصالة؟
ج /يبنى عىل أنّه معفو عنه فيجوز الصالة به.

س /5إذا كان الدم أقل من عقدة اإلهبام ولكن شككنا أنّه من الدم املعفو

عنه او من غري املعفو عنه (كدم غري مأكول اللحم كالقطة او من دم احليض او
االستحاضة )...فهل جيوز الصالة به ام ال؟

ج /نعم جيوز الصالة به وال جيب علينا االختبار ملعرفته ،وإذا تبينّ بعد
الصالة أنّه من غري املعفو عنه كام إذا تبني أنّه من دم احليض مث ً
ال فال جيب
اعادة الصالة ،ولكن جيب ازالته للصلوات االتية.

الثالث:

كل ما ال تتم الصالة به وحده ،يعني ال يسرت العورتني كاخلف واجلورب

(العرقجينة) واخلاتم واخللخال والسوار والساعة
واحلزام والتكة والقلنسوة
َ
تنجس جيوز الصالة به بال حاجة اىل تطهريه ،فإنه
ونحو ذلك ،كل ذلك إذا ّ

معفو عنه يف الصالة ،ولكن برشط:

أن ال يكون مصنوع ًا من امليتة النجسة او من نجس العني كالكلب عىل

االحوط وجوب ًا.
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املتنجس
املحمول
ّ

املتنجسة،
املتنجسة كالدراهم
جيوز للمصيل أن حيمل معه االشياء
ّ
ّ

املتنجسة ،وغري ذلك برشطني:
املتنجس ،والساعة اجليب ّية
واملنديل
ّ
ّ
 -1أن ال تتعدى النجاسة اىل بدنه او ثيابه.

املتنجس
 -2أن يكون ذلك بنحو احلمل ال ا ّللبس ،فإن املعفو عنه هو
ّ

املحمول ال امللبوس.

س /لو محل املصيل يف جيبه انبوبة اختبار حتتوي دم ًا او بوالً فهل تصح

صالته؟

ج /نعم تصح صالته.

اخلامس:

كل نجاسة يف البدن او الثياب يف حال االضطرار
فمن مل يتمكن من تطهري بدنه بسبب الربد او غريه او مل يتمكن من حتصيل

ثوب طاهر للصالة فيه فيجوز له أن يصيل مع النجاسة.

س /إذا مل يتمكن الشخص من ازالة النجاسة فهل جيب عليه أن ينتظر

اىل آخر الوقت ويصيل ام جيوز له أن يصيل يف اول الوقت؟

ج /جيوز له أن يبادر ويصيل يف اول الوقت إذا علم أنّه ال يتمكن من

ازالة النجاسة اىل أن ينتهي الوقت.
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وأ ّما إذا كان حيتمل أنّه يتمكن من ازالة النجاسة قبل انقضاء الوقت

فيجب عليه أن ينتظر اىل آخر الوقت ويصيل.
اخترب نف�سك

س /1الدم يف اللباس او البدن املعفو عنه يف الصالة هو ما كان بمقدار:
 -1مساوي لعقد االهبام

 -2اقل من عقد االهبام.
 -3اكثر من عقد االهبام.
س /2ماحكم السبريتو؟
 -1نجس.

 -2نجس عىل االحوط.
 -3طاهر.
س /3ما حكم االجبان واحلليب املستوردة من غري البالد االسالم ّية؟
 -1نجسة وال جيوز تناوهلا.

 -2طاهرة وجيوز تناوهلا ما مل يعلم اشتامهلا عىل حمرم.
 -3االحوط االجتناب عنها.
س /4ما حكم الكحول؟
 -1طاهرة.
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 -3نجسة عىل االحوط.
س /5هل جيوز اكل احللبالب يف السمك؟
 -1جيوز.

 -2ال جيوز.
 -3ال جيوز عىل االحوط.
س /6ما حكم دم السمك؟
 -1طاهر.

 -2نجس.
 -3التفصيل بني السمك الذي له فلس (الصدف) فدمه طاهر وبني

غريه فدمه نجس.

س /7ما حكم املسلم اذا ارتد عن االسالم؟
 -1نجس.
 -2طاهر.
 -3يتبع الطائفة التي حلق هبا فان كانوا كتابيني فيحكم بطهارته واال

فيحكم بنجاسته.

ةمتاخ

س /8ما حكم عرق املجنب؟
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 -1طاهر.

 -2نجس.
 -3التفصيل بني اجلنابة احلرام واحلالل.
س /9ما حكم صالة النايس للنجاسة؟
 -1صحيحة.

 -2صحيحة اذا مل يكن النسيان بامهاله.
 -3باطلة.
ينجس ام ال؟
س /10هل املتنجس ّ
ينجس.
ّ -1

ينجس.
 -2ال ّ

 -3التفصيل بني املتنجس االول والثاين وبني غريه.
س /11ما حكم بول وذرق الطري؟
 -1نجسان.

 -2طاهران.
 -3التفصيل بني الطري مأكول اللحم وغريه ،ففي االول طاهران دون

الثاين.
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 -1طاهر وجيوز رشبه.

 -2نجسة وال جيوز رشبه.
 -3االحوط االجتناب عنه.
س /13هل براز الفأرة طاهر ام نجس؟
 -1طاهر.

 -2نجس.
 -3نجس عىل االحوط.
س /14ما حكم من صىل وهو ال يعلم بالنجاسة حتى فرغ منها؟
 -1تصح صالته.
 -2تبطل.

 -3تصح اذا مل يكن شاك ًا او شك وفحص ومل جيدها وإال فتبطل عىل

االحوط.

س /15هل يعفى عن الدم املخلوط باملاء ونحوه؟
 -1يعفى عنه.

 -2ال يعفى عنه.
 -3ال يعفى عنه عىل االحوط.
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س /16ه��ل جي��وز ال��ص�لاة باخلاتم املتنجس وال��س��وار واجل��ورب

املتنجسني؟

 -1ال جيوز.
 -2جيوز.
 -3ال جيوز عىل االحوط.

س /17هل جيوز الصالة بدم البواسري؟
 -1ال جيوز.
 -2جيوز.

 -3جيوز كان يف تطهريها مش ّقة وإال فال جيوز.
س 18ما حكم الكشمش يف املطبوخات؟
 -1طاهر وجيوز اكله.

 -2نجس وال جيوز اكله.
 -3االحوط االجتناب عنه.
س /19ما حكم صالة من نيس النجاسة وصىل هبا؟
 -1تصح.
 -2تبطل.

 -3تصح اذا مل يكن النسيان عن امهاله.
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س /20ما حكم املاء الذي مات فيه الوزغ (ابو بريص)؟
 -1طاهر مطلق ًا.

 -2نجس مطلق ًا.

 -3نجس اذا تفسخ فيه واال فهو طاهر.

المقصد السادس
المطهرات
ّ
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المطهرات
ّ
املط ّهرات اثنا ع�شر
االول :املاء املطلق
املتنجسات باختالف انواع املياه التي تغسل هبا،
ختتلف كيف ّية تطهري
ّ

املتنجسات ولكي يتضح احلال
تنجست به ،وباختالف اقسام
ّ
وباختالف ما ّ
نذكر مالحظات:

املالحظة االوىل :يشرتط يف التطهري بجميع انواع املياه (اجلاري والكر

وماء املطر وماء البئر والقليل) ثالثة رشوط:

الرشط االول :أن يكون املاء طاهر ًا قبل االستعامل ،فال يصح التطهري

املتنجس ،كام ويلزم أن يكون طاهر ًا اىل أن يستويل عىل ّ
املتنجس،
املحل
باملاء
ّ
ّ
تنجس قبل ذلك فال يصلح للتطهري.
وأ ّما إذا ّ
179
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الرشط الثاين :استيالء املاء عىل النجاسة عىل نحو تنحل فيه النجاسة

وت��زول ،فإذا مل يصل املاء اىل حمل النجاسة او وصل ولكن مل تنحل فيه

تنجسه.
النجاسة فيبقى املحل عىل ّ

س /يعترب يف حتقق التطهري زوال عني النجاسة ولكن هل يشرتط زوال

اللون والرائحة؟

املتنجس بالدم مث ً
ال وزالت عني
ج /ال يشرتط ذلك ،فلو غسل الثوب
ّ

طهر وإن بقي لون الدم ،وهكذا لو غسل املتنجس بالغائط
النجاسة فقد ُ
وزالت النجاسة فإنّه يطهر وإن بقيت الرائحة.

الرشط الثالث :أن يبقى املاء عىل اطالقه اىل أن يصل اىل ّ
حمل النجاسة

ويستويل عليها.

وأ ّما إذا حتول اىل ماء مضاف قبل أن يستويل عىل النجاسة فال حيصل

التطهري به لعدم كون املاء املضاف مطهر ًا للمتنجسات ،ومثال ذلك ما إذا

تنجس باطن الصابون او الطني فإنّه ال يمكن تطهريه من جهة ّ
أن املاء عندما
ّ
ينفذ اىل باطنه يتحول اىل مضاف.

املالحظة الثانية :يشرتط يف مطهر ّية املاء القليل مضاف ًا اىل الرشائط الثالثة

السابقة رشط رابع وهو:

انفصال ماء الغسالة ويقصد به( :املاء املستعمل يف التطهري اي املاء الذي

تنحل به النجاسة وينفصل عن اجلسم املتنجس عند غسله).

تارّهطملا

وتوضيح ذلك:
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املتنجس وتنحل به النجاسة البد أن
إن املاء بعدما يستويل عىل املحل
ّ

ينفصل عن املحل املتنجس ويتجاوزه.

املتنجس باطن اليشء فال بد أن خيرج منه ،وإذا توقف خروجه
وإذا كان
ّ

وانفصاله عىل العرص او الغمز او التجفيف ونحو ذلك  -كام هو احلال يف

املتنجسات كاللباس والفراش -فال بد من ذلك.
بعض
ّ

تنجسه ،فاملالبس
وأما إذا مل ينفصل ماء ال ُغسالة فيبقى املحل عىل ّ
والفراش إذا غسلت باملاء القليل ومل ينفصل عنها املاء بالعرص او الغمز

املتنجس ال يطهر بغسله
ونحو ذلك تبقى عىل النجاسة ،وهكذا باطن الكوز
ّ

بالقليل لعدم انفصال ماء ال ُغسالة عنه حيث ال يمكن اخراج املاء من اعامقه

بعد الغسل.

املتنجس؟
س /1ماهي الطرق لفصل ماء الغسالة عن ّ

ج /يكفي اي طريقة تنفع يف ذلك كالعرص اوالغمز اوالتجفيف بقوة

املتنجس ما يوجب
الدوران  -كام يف ال َغ ّسالة -او بسبب تدافع املاء عىل
ّ
املتنجس اىل أن ينفصل ماء
خروج ماء ال ُغسالة او بسبب توايل الصب عىل
ّ

ال ُغسالة اوغري ذلك.

متنجس؟
س /2ماحكم ماء الغُسالة هل هو طاهر ام ّ

ج /ما ُء ال ُغسالة مرة يكون من ال َغسلة املزيلة لعني النجاسة و ُاخرى

يكون من غريها ،فهنا فرضان:
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الفرض االول :ماء الغُسالة من الغسلة املزيلة:

متنجس و
وهي الغسلة التي تنحل فيها النجاسة وتذهب عينها وهو
ّ

نجس  -سوا ًء كان من الغسلة التي يتع َّقبها طهارة املحل ام ال -ونذكر
ُي ِّ

لذلك مثالني:

 -١ال َغسلة املزيلة التي يتعقبها طهارة :كام إذا تنجست اليد بالدم مث ً
ال

فيكفي غسلها مرة واحدة وهذه الغسلة هي املزيلة لعني النجاسة ويتعقبها

طهارة املحل ايض ًا.

 -٢ال َغسلة املزيلة التي ال يتعقبها طهارة املحل :كالغسلة األوىل للثوب

املتنجس بالبول ،فإذا تنجست اليد مث ً
ال بالبول فال بد من غسلها
اوالبدن
ّ
مرتني ،والغسلة األوىل هي مزيلة لعني النجاسة ولكن ال يتعقبها طهارة

املحل حيث حتتاج إىل غسلة ثانية كي تطهر.

ويف كال املثالني يكون ماء الغسالة نجس ًا و ُينجس مالقيه.

الفرض الثاين :ماء الغسالة من الغسلة غري املزيلة:

نجس
َنجس و ُي ِّ
وهي ال َغسلة التي تكون بعد زوال عني النجاسة وهو ُمت ِّ

عىل االحوط لزوم ًا  -سوا ًء كان من ال َغسلة التي يتعقبها طهارة املحل ام
ال -ونذكر لذلك مثالني:

 -١ال َغسلة غري املزيلة التي يتع ّقبها طهارة املحل :كالغسلة الثانية للثوب

اوالبدن املتنجس بالبول فإهنا غري مزيلة اذ النجاسة قد ازيلت بالغسلة االوىل,

تارّهطملا
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وهذه الغسلة الثانية يتعقبها طهارة املحل ،وهكذا اذا تنجست اليد بمالقاة
الكافر النجس اوالكلب مث ً
ال فإهنا تَطهر بغسلها مرة واحدة وهذه الغسلة

ليست مزيلة لعدم وجود عني نجاسة وهي يتعقبها طهارة املحل.

 -٢ال َغسلة غري املزيلة التي ال يتعقبها طهارة املحل :كام إذا تنجس البدن

او الثوب بالبول وقد جف البول وال جرم له فتكون الغسلة األوىل غري مزيلة

لفرض عدم وجود عني النجاسة بسبب جفافها كام هّأنا ال يتعقبها طهارة
املحل الحتياجه اىل غسلة ثانية.

ويف كال املثالني يكون ماء ال ُغسالة نجس ًا وينجس عىل االحوط لزوم ًا.
ويستثنى من ذلك ماء غسالة االستنجاء -املاء الذي يغسل به خمرج البول

نجس وال جيب االجتناب واحلذر منه -
متنجس ،ولكن ال ُي ّ
والغائط -فإنّه ِّ

نجسهام  -إذا تو َّفرت فيه أربعة رشوط:
القى املالبس أو البدن فال ُي ِّ
فإذا ٰ
 -1أن ال يتغيرَّ بالنجاسة.

 -2أن ال تتجاوز النجاسة (البول أو الغائط) عن املوضع املعتاد.
 -3أن ال يكون فيه أجزاء من النجاسة متم ِّيزة.

خرى من الداخل أو اخلارج كالدم مثالً.
 -4أن ال يكون فيه نجاسة ُأ ٰ

نجس ،وال يلزم َغسل الشـيء الذي
فإذا تو َّفرت هذه الشـروط فهو ال ُي ِّ

يالقيه.

وأ َّما إذا جتاوزت النجاسة عن ِّ
املحل املعتاد ،أو كان فيه أجزاء متم ِّيزة من
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الغائط مثالً ،أو القته نجاسة من اخلارج أو الداخل ،أو تغيرَّ بلون البول أو
نجس مالقيه.
الغائط أو طعمهام أو رحيمها ،فهو نجس و ُي ِّ
يتنجس،
املالحظة الثالثة :تقدم أن ماء ال ُغسالة نجس فإذا القاه يش ّ

املتنجس وجرى املاء إىل املواضع الطاهرة املتصلة به
ولكن إذا غسل املوضع
ّ
فال حاجة اىل غسلها وإنام تطهر بتبع طهارة املوضع الذي تم تطهريه.
املالحظة الرابعة :وفيها امور:
االمر االول :تقدم يف اجلزء االول من الفقه امليسرّ يف أقسام املياه أن املاء
عىل قسمني:
االول :املاء املضاف :وهو ال ينفع يف تطهري املتنجسات كام ال يصح

الوضوء والغسل به.

الثاين :املاء املطلق :وهو ينفع يف تطهري املتنجسات كام يصح الوضوء

والغسل به ،وهو عىل مخسة اقسام:

 -١املاء اجلاري :كامء االهنار والبحار.

 -2املاء الكر :وهو ما يعادل ( )384لرت ًا تقريب ًا ومنه ماء االسالة.
 -3ماء املطر :وهو معروف.

 -4ماء البئر :وهو معروف ايض ًا.
َنجس بمالقاة
وهذه االقسام طاهرة يف نفسها
ومطهرة لغريها ،وال ت ُ
ّ

النجاسة إال إذا تغيرّ ت بأحد اوصاف النجاسة (اللون او الطعم او الريح)

تارّهطملا
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 -5املاء القليل :وهو ما كان أقل من ( )384لرت ًا ،كامء االبريق واملاء

الذي يف القدح.

يتنجس بمجرد مالقاة
وهذا القسم طاهر يف نفسه ومطهر لغريه ،ولكنه ّ

املتنجس حتى وإن مل يتغري باحد اوصاف النجاسة.
النجس او
ّ

االمر الثاين :تقدم يف املقصد اخلامس أن النجاسات عىل اقسام عرشة

كالبول والغائط واملني والدم...

االمر الثالث :املتنجسات عىل ثالثة اقسام:
القسم االول :اللباس والبدن.
القسم الثاين :االواين.
القسم الثاين :غري ذلك (كالفراش واالرض.)...

وبعد اتضاح ذلك نقول :يف عملية التطهري البد ّ
أن نأخذ بعني االعتبار

املتنجسات) وتفصيل
االمور الثالثة (اقسام املاء ،انواع النجاسات ،اقسام
ّ
ذلك:

القسم االول( :اللباس والبدن)
يتنجسان بالبول واخرى بغريه.
ومها تارة ّ

ومرة يكون التطهري باجلاري واخرى بالقليل وثالثة بغريمها

فهنا عدة نقاط:
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تنجسا بالبول  -غري بول الصبي والصبية -فيكفي يف تطهريمها
 -1إذا ّ

غسلهام باملاء اجلاري مرة واحدة بال حاجة اىل انفصال ماء ال ُغسالة (اي بال
حاجة اىل العرص او الغمز او التجفيف ونحو ذلك).

تنجسا بالبول  -غري بول الصبي والصبية -و ُاريد تطهريمها
 -2إذا ّ

بالقليل فال بد من غسلهام مرتني مع انفصال ماء ال ُغسالة بعد كل مرة (أي ال
بد من العرص او ما بحكمه من طرق اخراج ال ُغسالة).

تنجسا بالبول  -غري بول الصبي والصبية -و ُاريد تطهريمها باملاء
 -3إذا ّ

الكر او ماء املطر او ماء البئر فالبد من غسلهام مرتني عىل األحوط وجوب ًا
وال حاجة اىل انفصال ماء ال ُغسالة.

تنجسا بغري البول (كالدم او املني)...
 -4إذا ّ

فيكفي يف تطهريمها غسلهام مرة واحدة اذا ُغسال باجلاري او الكر او ماء

املطر او ماء البئر وال حاجة اىل انفصال ماء الغسالة.

تنجسا بغري البول (كالدم او املني …) فيكفي يف تطهريمها
 -5إذا ّ
غسلهام مرة واحدة باملاء القليل ولكن ال بد من انفصال ماء الغسالة (بعرص

وما بحكمه).

تنجسا ببول الصبي او الصبية – الرضيع الذي مل َّ
يتغذ عىل الطعام
 -6إذا ّ

مرة واحدة بمقدار حييط هبام
إال نادر ًا -فيكفي يف تطهريمها صب املاء عليهام ّ
بال حاجة اىل التعدد وبال حاجة اىل العرص او ما بحكمه يف املالبس ،بال فرق

تارّهطملا

بني القليل والكر وماء املطر واملاء اجلاري وماء البئر.
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وأما إذا كان الصبي قد تغذى عىل الطعام فال فرق بينه وبني غريه فيحتاج

إىل التعدد والعرص يف ما حيتاج اىل ذلك.

س /1هل احلكم املتقدم جيري يف الرضيع الذي يأكل الطعام ولكن

نادر ًا؟

ج /نعم جيري فيه مادام صغري ًا مل َّ
يتغذ بغري احلليب إال نادر ًا كالذي يأكل

القليل من البسكويت مث ً
املتنجس ببوله
ال يف بعض االحيان ،فيكفي يف تطهري
ّ

صب املاء عليه.

س /2هل احلكم خمتص ببول الرضيع ام يعم غائطه؟

ج /احلكم خمتص ببوله ،وأ ّما املتنجس بغائطه فال يكفي صب املاء عليه

بل ال بد من تطهريه بحسب الرشوط املتقدمة.
تنبيه:

القسم الثاين( :االواين)

وضع فيه الطعام
ويقصد منها ما ُأعد لألكل والرشب ،بحيث يكون ممّا ُي َ

مث ً
ال و ُير َفع عنه بحسب العادة ويكون له اسفل وحوايش متسك املأكول
وامل�شروب ،كاألواين املتعارفة يف زماننا ،وال تصدق اآلنية عىل االطباق

املستوية ونحوها.
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س /إذا شككنا يف ظرف أنّه من اآلنية او ال فامذا نحكم عليه؟

ج /ال نحكم عليه بأنّه آنية فال نرتب عليه احكام اآلنية اآلتية ،وإنام

نرتب عليه احكام القسم الثالث اآليت ،كام أنّه إذا كان من الذهب او الفضة

جاز استعامله يف األكل والرشب وغري ذلك.
وبعد اتضاح معنى اآلنية نقول:

تتنجس بولوغ الكلب وما يلحق به.
اآلنية تارة ّ

تتنجس برشب اخلنزير اوبموت اجلرذٍ .
و ُاخرى ّ

تتنجس برشب اخلمر.
وثالثة ّ

تتنجس بغري تلك العناوين.
ورابعة ّ
فهنا عدة نقاط:

تنجست االواين بولوغ الكلب (وهو رشبه املاء اوغريه بطرف
 -1إذا ّ

لسانه) فالبد من تعفريها اوالً بالرتاب ،ثم غسلها باملاء مرتني سوا ًء كان املاء
قلي ً
ال ام كر ًا ام جاري ًا ام ماء مطر ام ماء بئر.

تنجست االواين بلطع الكلب (وهو أن يمس باطن االناء بلسانه
 -2إذا ّ

وهو فارغ) فحكمها حكم الولوغ أي البد من تعفريها اوالً بالرتاب ،ثم
غسلها باملاء مرتني مطلق ًا.

تنجست االواين برشب الكلب من دون ولوغ  -كام لو كان
 -3إذا ّ

مقطوع اللسان -فحكمها حكم الولوغ.
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 -4إذا تنجست االواين بصب ٍ
ماء فيها قد ولغ فيه كلب فحكمها حكم
ّ

الولوغ فالبد ان تعفر اوالً بالرتاب ثم تغسل مرتني باملاء مطلق ًا.

تنجست االواين (بلعاب الكلب او عرقه او سائر فضالته او
 -5إذا ّ

بمالقاة بعض اعضائه) فاالحوط وجوب ًا أن تُع َّفر اوالً بالرتاب ثم تغسل
باملاء ثالث مرات.

تنجست االواين برشب اخلنزير او بموت اجلرذ (وهو الكبري من
 -6إذا ّ

الفأرة الربية) فيجب يف تطهريها غسلها سبع مرات بال فرق بني الغسل باملاء
القليل اوالكر اواجلاري اوماء املطر اوماء البئر.

تنجست االواين برشب اخلمر فيجب يف تطهريها غسلها ثالث
 -7إذا ّ

مرات سوا ًء غسلت بالقليل اوالكر اواملاء اجلاري اوماء املطر اوماء البئر،
واالفضل غسلها سبع مرات.

تنجس داخل االناء بغري العناوين املتقدمة كام إذا تنجس (بالدم
 -8إذا ّ

او املني او بموت الفأرة او بيد الكافر ،)...فإن غسلت باملاء القليل فيجب
أن يكون الغسل ثالث مرات ،وإن غسلت بغريه (اجلاري او الكر او ماء

املطر او ماء البئر) فاالحوط لزوم ًا غسلها ثالث مرات ايض ًا.

(((

باملتنجس برشب اخلنزير
باملتنجس باخلمر او
تنجس داخل االناء
ّ
ّ
 -9إذا ّ

باملتنجس بموت اجلرذ (كام لو تنجس ما ٌء باخلمر او برشب اخلنزير او
او
ّ
((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة وغسل االناء ثالث مرات،
او الرجوع فيها اىل فقيه آخر جيوز غسلها بأقل من ذلك ،مراعي ًا األعلم فاألعلم.
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بموت اجلرذ ثم القى ذلك املاء داخل االناء) فيجب غسلها ثالث مرات إن

غسلت باملاء القليل ،وإن غسلت بغريه فكذلك عىل االحوط لزوم ًا.

املتنجسات يف
تنجس داخل االناء بمالقاة املتنجس  -غري
ّ
 -10إذا ّ

النقطة التاسعة( -كاملاء الذي تنجس بالدم او البول او غري ذلك) فيجب
غسلها ثالث مرات إن غسلت باملاء القليل ،وإن غسلت بغريه فكذلك عىل

االحوط وجوب ًا.
وهنا اسئلة:

تنجست؟
س /1األواين الكبرية املثبتة كيف يمكن تطهريها إذا ّ

ج /يمكن تطهريها باملاء القليل بأن يصب املاء فيها و ُيدار حتى يستوعب

مجيع اجزائها ثم خيرج ماء ال ُغسالة املجتمع يف وسطها بنزح أو غريه وهكذا

يف كل مرة حتى تطهر.

وهل يرض تقاطر ماء الغُسالة حني اإلخراج عىل املاء املجتمع نفسه؟

ج /ال يرض ذلك بالتطهري.

وما حكم آلة إخراج املاء املجتمع هل تبقى نجسة ام تطهر؟

ج /تطهر بالتبعية فإذا طهر اإلناء الكبري هي تطهر بالتبعية ،بال فرق بني

أن تكون آلة االخراج من قسم اآلنية ام من غريها.

س /2هل خزانات املاء املتعارفة يف البيوت يف زماننا تُعد من االواين او ال؟

ج /ال تُعد من االواين وإنام تدخل يف القسم الثالث  -اآليت ،-فإذا

تارّهطملا
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تنجست بميتة حيوان نجس مث ً
ال فيكفي يف تطهريها غسلها مرة واحدة
ّ
بال فرق بني القليل وغريه ،ولكن اذا غسلت بالقليل فالبد من اخراج ماء

ال ُغسالة بخالف ما إذا غسلت بغريه كامء االسالة فال حاجة اىل اخراج ماء
ال ُغسالة.

س /3هل الغ َّسالة تعترب من اآلنية ام ال؟

تنجست فيكفي يف تطهريها غسلها مرة واحدة
ج /ليست من اآلنية فإذا ّ

بال فرق بني القليل وغريه ،ولكن إذا غسلت بالقليل فالبد من اخراج ماء

ال ُغسالة بخالف ما إذا غسلت بغريه كامء االسالة فال حاجة اىل اخراج ماء
ال ُغسالة.

س /4ماهي الطريقة لغسل اإلناء باملاء القليل؟

ج /الطريقة الصحيحة هي أن يصب املاء يف اإلناء ثم ُيدار فيه إىل أن

يستوعب متام أجزائه ثم يراق ،ثم يف املرة الثانية هكذا ،ويف املرة الثالثة
كذلك ،فيطهر إذا كان متنجسا بالدم أو البول أو اخلمر أو...

متنجس ًا برشب اخلنزير أو موت اجلرذ فالبد من أن يغسل
وأما إذا كان ّ

سبع مرات بنفس تلك الطريقة.

تنجس بولوغ الكلب فالبد أن يع ّفر بالرتاب اوالً ،ثم يغسل
وأما إذا ّ

مرتني باملاء بنفس تلك الطريقة.

وأما إذا تنجس بفضالت الكلب أو عرقه أو بمالقاة أعضائه فاالحوط

وجوبا أن يع ّفر بالرتاب اوالً ،ثم يغسل باملاء ثالث مرات بنفس تلك
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تنجسها بولوغ الكلب او
س /5إذا تعذر تعفري اآلنية بالرتاب -عند ّ

ما بحكمه -فهل يسقط التعفري به ويكفي الغسل باملاء ام تبقى اآلنية عىل

النجاسة؟

ج /تبقى عىل النجاسة وال يسقط التعفري بالرتاب عىل االحوط لزوم ًا.

(((

نعم إذا أمكن إدخ��ال يشء من ال�تراب يف داخلها وحتريكه بحيث

يستوعبها أجزأ ذلك يف طهرها فتغسل بعد ذلك باملاء مرتني وتطهر.

القسم الثالث :املتنجس غري ما تقدّ م (غري اللباس والبدن واالواين) كاالرض
املتنجسة والفراش واجلدران واالبواب والشبابيك...
وهذا عىل قسمني:
املتنجس (ونحوه مما يصنع من الصوف او القطن وشبههام
 -1الفراش
ّ

مما ال يصدق عليه أنّه لباس كالستائر املصنوعة من القامش) سوا ًء كان
متنجس ًا بالبول ام بغريه ،ويكفي يف تطهريه غسله باملاء مرة واحدة سوا ًء
ّ
غسل بالقليل ام الكر ام اجل��اري ام ماء املطر ام ماء البئر - ،واالحوط

استحباب ًا غسله مرتني.-

ولكن إذا كان الغسل بالقليل فال بد من انفصال ماء الغسالة (بعرص او

غمز او جتفيف ونحو ذلك).

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة والبناء عىل نجاسة االناء عند
تعذر تعفريه ،او الرجوع فيها اىل فقيه آخر يفتي بطهارته عند تعذر تعفريه ،مراعي ًا األعلم فاألعلم.

تارّهطملا
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وأما إذا غسل بغريه (اجلاري او الكر اواملطر او البئر) فال حاجة اىل

انفصال ماء الغسالة (ال حاجة اىل العرص او الغمز او التجفيف ونحو ذلك)
فمث ً
السجاد او غريه من الفرش فيكفي فتح ماء االسالة
تنجس
ّ
ال إذا ّ

عليه فيطهر بال حاجة اىل عرصه او غمزه.

 -2غري الفراش ونحوه كاالرض  -سوا ًء كانت مطل ّية بالكايش او

السرياميك او اآلجر او الصخر او الزفت ونحو ذلك ام مل تكن مطلية-

تنجست بالبول او بغريه-
واجلدران واألبواب والشبابيك وغريها  -سوا ًء ّ

ويكفي يف تطهريها غسلها مرة واحدة سوا ًء غسلت بالقليل ام باجلاري ام

بالكر ام بامء املطر ام بامء البئر - ،واالحوط استحباب ًا غسلها مرتني.-

ولكن إذا غسلت بالقليل فالبد من انفصال ماء الغسالة بمعنى أن املكان

الذي جيتمع فيه ماء ال َغسل يبقى نجس ًا وال يطهر إال بتجفيفه او سحبه بخرقة
ونحو ذلك ،فإذا سحب ذلك املاء او جفف طهر املحل بال حاجة اىل غسلة

ثانية.

وأ ّما إذا غسلت بغري القليل فال حاجة اىل انفصال ماء الغسالة.

فمث ً
تنجس التنّور او اجلدار فيكفي يف التطهري
تنجست االرض او ّ
ال إذا ّ

أن تغسل بامء االسالة بال حاجة اىل جتفيف املاء بعد الغسل.
وهنا اسئلة:

تنجس الصابون او الطني ونفذت النجاسة إىل باطنه فهل
س /1إذا ّ
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ج /يبقى عىل النجاسة وال يمكن تطهريه  -حتى وإن ُجفف اوالً -ال

باملاء القليل وال باملاء الكثري وذلك من جهة أن املاء وإن نفذ اىل باطنه ولكنّه

ال يبقى عىل اطالقه بل يتحول اىل ماء مضاف بسبب امتزاجه مع الصابون او
الطني ،واملاء املضاف ال يزيل خبث ًا  -كام تقدم.-

فيطهر
هذا إذا نفذت النجاسة اىل باطنه ،وأما إذا تنجس ظاهره فقط
ُ

مرة واحدة حتى وإن كانت النجاسة بوالً.
بغسله ّ

س /2إذا تنجس باطن الكوز ِ
واحلب ونحو ذلك ممّا ينفذ املاء اىل باطنه
ّ

ويبقى مطلق ًا وال يتحول اىل مضاف ،ولكن ال خيرج عنه بالعرص وشبهه،

كيف يمكن تطهريه؟

ج /يمكن تطهري أعامقه إن وصلت النجاسة اليها بأن يغسل باملاء الكثري

او اجلاري او ماء البئر او املطر بحيث يصل املاء اىل ما وصلت اليه النجاسة
وال حاجة اىل جتفيفه اوالً ثم يوضع يف املاء ،وال يطهر باطنه باملاء القليل عىل

االحوط لزوم ًا.

املتنجس كيف يمكن تطهريه؟
س /3العجني ّ

ج /يخُ بز ثم يوضع يف املاء غري القليل (اجلاري او الكر او ماء البئر او ماء

املطر) لينفذ املاء إىل مجيع أجزائه ،وال يطهر باملاء القليل.
تنجس احلليب فكيف يمكن تطهريه؟
س /4إذا ّ

ج /ال يمكن تطهريه إال إذا ُصنع جبن ًا ووضع يف املاء غري القليل (اجلاري

تارّهطملا
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او الكر او البئر او املطر) ووصل املاء إىل مجيع أجزائه فإنّه حينئذ يطهر  -وال

يطهر بالقليل.-

ولكن البد من العلم بوصول املاء إىل مجيع أجزائه  -وهذا لعله أمر

بعيد -وأ ّما إذا احتمل وصول املاء إىل مجيع أجزائه ومل يعلم به فال يطهر.
تنجس الدهن هل يمكن تطهريه؟
س /5إذا ّ

ج /ال يمكن تطهريه وهكذا بقية املائعات كالعصري والرشاب ونحوها

تنجست.
فإهنا ال تطهر إذا ّ

س /6ما حكم احل�لي التي يصوغها الكافر غري الكتايب هل حيكم

بنجاستها ام طهارهتا؟

ج /إذا مل يعلم بمالقاته هلا مع الرطوبة فيحكم بطهارهتا
وأما إذا علم بمالقاتة هلا مع الرطوبة فيحكم بنجاستها وجيب غسلها

ويطهر ظاهرها وأ ّما باطنها فيبقى عىل النجاسة منه خصوص ما القى الكافر
 -ال كل الباطن ،-وإذا استعملت مدة وشك يف ظهور الباطن ال جيب

تطهريها.

تنجس التنّور كيف يمكن تطهريه؟
س /7إذا ّ

ج /يمكن تطهريه بصب املاء باإلبريق أو غريه عليه ثم ينزح جممع

الغسالة وإذا مل ينزح يبقى املكان الذي اجتمع فيه عىل النجاسة ،هذا إذا غسل
بالقليل وأ ّما إذا غسل بالكثري كامء االسالة فال حاجة اىل نزح ماء ال ُغسالة.
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س /8الدسومة التي يف اللحم أو اليد هل متنع من تطهري اللحم أو اليد؟

ج /ال متنع من التطهري وال ترض.

تنجس اللحم أو األرز أو املاش ونحوها ومل تنفذ النجاسة اىل
س /9إذا ّ

عمقة كيف يمكن تطهريه؟

ج /يمكن تطهريها بوضعها يف طشت أو إناء طاهر وصب املاء عليها

مرة سوا ًء كانت
عىل نحو يستويل عليها ثم يراق املاء ويفرغ الطشت أو اإلناء ّ
متنجسة بالبول ام بغريه.
ّ

وما حكم اإلناء أو الطشت الذي غسلت به هل حيتاج اىل التعدد ام ال؟

ج /يطهر بالتبعية بمعنى أنّه يطهر بتبع طهارة اللحم او االرز ونحوه وال

حاجة اىل غسله بعد ذلك كام ال حاجة اىل التعدد.

س /10وهل نفس الطريقة جتري يف املالبس املتنجسة إذا غسلت يف

طشت أو إناء؟

ج /نعم نفس الطريقة بال فرق ،ولكن تغسل مرة واحدة إذا كانت

متنجسة بغري البول ،وتغسل مرتني إذا كانت متنجسة بالبول مع مراعاة

العرص بعد كل غسلة ،وبعده تطهر املالبس ويطهر الطشت أو اإلناء بتبعها.
املتنجس ثم رآى بعد ذلك فيه يشء من
س /11شخص غسل ثوبه
ّ

متنجس ًا فام حكم الثوب؟
الصابون او مسحوق الغسيل الذي كان ّ

ج /حيكم بطهارة الثوب إال إذا كان الصابون حاجب ًا عن عن وصول

املاء اىل موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك املوضع ،وإذا شككنا أن

تارّهطملا
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الصابون حجب وصول املاء ام ال ،فنحكم ببقاء نجاسة الثوب وال نحكم
املتنجس.
بطهارته إال إذا علمنا او اطمئنّنا بوصول املاء اىل املوضع
ّ
وما حكم الصابون الذي عىل الثوب؟

ج /نحكم بطهارة ظاهره إال إذا علمنا بخروج يشء من باطنه أثناء

العرص فيحكم بتنجسه ألن باطنه ال يطهر -كام تقدم.-
الثاين :االر�ض
تطهر ثالثة اشياء فقط:
وهي ّ
 -1باطن القدم.

 -2ما تُو ّقي به كالنعل واخلف واحلذاء ونحوها.
 -3ظهر القدم أو ظهر النعل أو ظهر احلذاء ونحوها إذا كان يميش عىل

الظاهر بسبب اعوجاج يف رجله مثالً.

فإذا تنجس باطن القدم أو النعل أو احلذاء مث ً
ال بنجاسة حاصلة من

املتنجسة بسبب امليش أو الوقوف عليها فإنّه يمكن أن يطهر باطن
األرض
ّ
القدم أو النعل أو احلذاء بمسحة باألرض أو بامليش عليها برشط زوال عني

النجاسة.

املطهرات ولكن برشوط:
إذن األرض من ّ

ُطهر باطن القدم وما تُو ّقي به كالنعل واخلف كام وتطهر
االول :هَّإنا ت ّ

ظهر القدم أو ظهر النعل أو ظهر احلذاء ونحوها إذا كان يميش عىل الظاهر
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بسبب اعوجاج يف رجله مث ً
تطهر غري ذلك.
ال وال ّ

ُطهر باطن القدم والنعل...إذا تنجس بنجاسة حاصلة من
الثاين :هَّإنا ت ّ

املتنجسة عىل االحوط وجوب ًا.
األرض
ّ

وأما إذا حصلت النجاسة بغري ذلك كام لو وقعت نجاسة عىل باطن

تطهر باألرض.
القدم فال ُ

الثالث :ال حتصل الطهارة إال إذا زالت عني النجاسة باملسح باألرض

أو امليش عليها.

وأما لو زالت عني النجاسة قبل املسح هبا أو امليش عليها ثم مشى عليها

يطهر باطن القدم أو النعل ونحوه عىل االحوط وجوب ًا.
أو مسح هبا فال ُ

(((

متنجسة أو كانت
الرابع :أن تكون األرض طاهرة وجافة ،فإذا كانت ّ

ُطهر.
رطبة فال ت ّ

وهنا أسئلة:

ُطهر باطن القدم وما توقي به؟
س /1ماذا ُيقصد من األرض التي ت ً

ج /يقصد هبا كل ما يسمى أرضا فتشمل احلجر وال�تراب والرمل

واآلجر واجلص والنورة وتشمل املفروشة باالسمنت.

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنك خمري بني العمل باالحتياط والبناء عىل بقاء النجاسة يف هذه املسالة او
الرجوع فيها اىل فقيه آخر يبني عىل الطهارة يف الفرض املذكور مراعي ًا لألعلم فاألعلم.

تارّهطملا

وهل تشمل املفروشة بالقري ونحوه؟

199

ج /ال تشملها عىل االحوط لزوم ًا.

تطهر كالباطن أو ال؟
س /2ما حكم حوايش القدم وحوايش النعل هل ُ

تطهر إذا كانت احلوايش
ج /حوايش الباطن حكمها حكم الباطن ُ

باملقدار املتعارف.

س /3إذا ك��ان الشخص يميش عىل ركبتيه أو عىل يديه -كبعض

تنجست؟
املعاقني -فهل االرض ت ّ
ُطهر ركبتيه أو يديه إذا ّ
تطهر عىل االحوط وجوب ًا.
ج /ال ُ

س /4إذا كان الشخص مقطوع الرجل ويميش عىل خشبة أو رجل

تنجست؟
اصطناعية فهل ُ
تطهر باألرض إذا ّ
تطهر عىل االحوط وجوب ًا.
ج /ال ُ

(((

الثالث :ال�شم�س
ُطهر ثالثة اشياء فقط:
وهي ت ّ
املتنجسة.
 -1األرض
ّ

 -2ما يستقر عىل االرض من البناء.
 -3احلرص(فرش تصنع من سعف النخيل) والبواري (فرش تصنع
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط والبناء عىل بقاء النجاسة او
الرجوع اىل فقيه آخر يبني عىل الطهارة مراعي ًا لألعلم فاالعلم.
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ُطهر اخليوط
من القصب أو الربدي تستعمل أيضا لتسقيف األبنية) ،وال ت ّ
املشتملة عليها.

وال حتصل الطهارة إال برشوط:
االول :زوال عني النجاسة.
الثاين :أن يكون املوضع فيه رطوبة مرسية  -وال تكفي النداوة.-
الثالث :أن حيصل جفاف املوضع بسبب ارشاق الشمس عليه وأ ّما إذا

يطهر.
حصل اجلفاف ال بسبب إرشاق الشمس فال ُ
وهنا عدة أسئلة:

ُطهر األب��واب والشبابيك واألوت��اد واألخشاب
س /1هل الشمس ت ّ

واحلديد املتصلة بالبناء؟

ُطهرها عىل االحوط وجوب ًا.
ج /ال ت ّ

ُطهر الشمس األشجار واألوراق والثامر املتصلة هبا
س /2هل ت ّ

واخلرضوات والنباتات؟

ُطهرها عىل االحوط وجوب ًا.
ج /ال ت ّ

(((

املتنجسة إذا أرشقت
س /3هل يطهر باطن األرض أو باطن األبنية
ّ

((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط والبناء عىل بقاء النجاسة او
الرجوع اىل فقيه آخر يبني عىل الطهارة مراعي ًا لألعلم فاالعلم.

تارّهطملا

الشمس عليه؟
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ج /نعم ،يطهر الباطن املتصل بالظاهر تبع ًا لطهارة الظاهر إذا جف

بإرشاف الشمس عىل الظاهر من دون فاصل زماين يعتد به بني جفافهام ،وأما

إذا كان الفصل طوي ً
ال بني جفاف الظاهر وجفاف الباطن فال يطهر الباطن

بتبع طهارة الظاهر.

املتنجسة جافة وأريد تطهريها بالشمس فكيف
س /4إذا كانت األرض ّ

تطهر؟

املتنجس عليها فإذا جفت
ج /يمكن تطهريها بصب املاء الطاهر أو
ّ

بسبب إرشاق الشمس عليها فقد طهرت.

تنجست األرض بالبول وأريد تطهريها بالشمس فكيف
س /5إذا ّ
تطهر؟
ج /يمكن أن تطهر إذا أرشقت عليها الشمس حتى يبست من دون

حاجة إىل صب املاء عليها.

تطهر باجلفاف بل البد
نعم إذا كان البول غليظ ًا وكثيف ًا له جرم فال ُ

أ ّما غسلها باملاء أو سكب املاء عليه بحيث ختف غلظته ثم جيف بإرشاف
الشمس عليه.

س /6احلىص والرتاب والطني واألحجار املعدودة جزء ًا من األرض

هل حكمها حكم األرض؟

تطهر بإرشاق الشمس عليها حتى وإن
ج /نعم حكمها حكم األرض ُ
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كانت قابلة للنقل.

وأما اجلص واآلجر  -الطابوق -املطروحني عىل األرض فليسا بحكم

األرض فال يطهران بإرشاق الشمس عليهام.

املتنجس الثابت يف األرض أو الثابت يف البناء هل يطهر
س /7املسامر
ّ

بارشاق الشمس عليه؟

يطهر عىل االحوط وجوب ًا.
ج /ال ُ

(((

الرابع :اال�ستحالة

ويقصد هبا تبدل يشء إىل يشء آخر خيتلف عنه يف احلقيقة عرف ًا.
فمثال العذرة النجسة  -كعذرة اإلنسان  -إذا حولتها النار إىل رماد أو

الرماد او الدخان
دخان فيكون ذلك الرماد أو الدخان طاهر ًا ،فإن حقيقة ّ
ختتلف عن حقيقة العذرة.

املتنجسة إذا حولتها النار إىل رماد أواىل فحم فيكون
وهكذا اخلشبة
ّ

يبق فيه يشء من مقومات حقيقته السابقة او
الرماد أو الفحم طاهر ًا ،إذ مل َ
ّ
خواصه من النباتية والشجرية بل حتول اىل حقيقة اخرى.
وهنا بعض األسئلة:
املتنجس إذا أحالته النار إىل خزف او آجر أو جص أو نورة
س /1الطني ّ
((( االحوط وجوب ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط والبناء عىل بقاء نجاسة
املسامر او الرجوع اىل فقيه آخر يبني عىل الطهارة مراعي ًا لألعلم فاالعلم.

تارّهطملا

فهل يطهر؟
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يطهر عىل االحوط وجوب ًا.
ج /ال ُ

املتنجس (كاملاء املتنجس) بالتبخر
تفرقت أجزاء النجس أو
ّ
س /2إذا ّ

يطهر؟
فهل ُ

يطهر.
ج /ال ُ

فاملاء املص ّعد يبقى عىل نجاسته ،وهكذا البول إذا تم تبخريه ثم مجع يبقى

نجس ًا.

يتنجس باملالقاة.
نعم املالقي للبخار  -كالبدن اوالثوب  -ال ّ

املتنجس كدودة العذرة أو
س /3ما حكم احليوان
املتكون من النجس أو ّ
ّ

الدود املتولد من امليتة النجسة بعد حتللها؟
ج /يكون طاهر ًا.

املتنجس إذا صار بوال حليوان مأكول اللحم كالغنم
س /4ما حكم املاء ّ

أو الدجاج ،أو صار عرقا أو لعاب ًا حليوان طاهر العني كالقطط مثالً؟
ج /يصري طاهر ًا.

املتنجس إذا صار روث ًا حليوان مأكول
س /5ماحكم الغذاء النجس أو
ّ

اللحم ،أو صار لبن ًا حليوان طاهر ،أو صار جزء ًا من اخلرضوات أو النباتات
أو األشجار أو الثامر (حيث ان البعض جيعل العذرة أو الدم سامد ًا لألشجار
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واخلرضوات)؟
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ج /كل ذلك حيكم بطهارته بعد استحالته إىل الروث الطاهر أو اللبن أو

صريورته جز ًء من النبات.
اخلام�س :االنقالب

وهو احد مصاديق االستحالة  -وإنام ُافرد بالذكر لبعض االسباب التي

ال يناسب ذكرها هنا.-

مطهر لشيئني فقط:
وهو ّ

مطهر للخمر إذا انقلب خالً.
االولّ :

مطهر للعصري العنبي إذا انقلب خ ً
ال  -بناء ًا عىل نجاسته -فإن
الثاينّ :

العصري العنبي إذا غىل ومل يذهب ثلثاه حرم رشبه ،فإذا انقلب خ ً
ال حل رشبه

يتنجس بالغليان-
وحيكم بطهارته  -بنا ًء عىل أنّه ّ

وإن كان سامحة السيد  -دام ظله -ال يبني عىل نجاسته  -كام تقدم.-

ال�ساد�س :االنتقال
وهو خيتلف عن االستحالة لعدم حصول تبدّ ل يف احلقيقة بخالف

االستحالة ،وإنام التبدل فيه باالضافة ،فعندما ينتقل الدم من االنسان اىل
ال تبدلت اضافته فصار دم البقة بعد أن كان دم انسان ،إال ّ
البق مث ً
أن حقيقة
الدم مل تتغري.

وخيتص تطهريه بحالة واحدة وهي :انتقال دم اإلنسان واحليوان إىل
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تارّهطملا

جوف ما ال دم له عرف ًا من احلرشات كالبق والقمل والربغوثّ ،
فإن دم
اإلنسان نجس ولكن إذا انتقل اىل البق مث ً
ال صار طاهر ًا ،برشط:
أن يستقر ىف جوف احلرشة بحيث يكون يف معرض صريورته جزء ًا من

جسمها.

سؤاالن:

يمصه البق أو نحوه أثناء عملية االمتصاص
س /1ما حكم الدم الذي ّ

واالنتقال إىل جسمه؟

ج /حيكم بطهارته ،وان كان االحوط األوىل االجتناب عنه.

(((

متصه دودة العلق من اإلنسان عىل النحو
س /2ما حكم الدم الذي ّ

املتعارف يف مقام املعاجلة؟

يطهر باالنتقال بل يبقى عىل نجاسته.
ج /ال ُ

ال�سابع :اال�سالم
مطهر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره  -والكافر النجس هو
وهو ّ

غري الكتايب ،-فإنّه باالسالم تبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته
كام هو احلال يف سائر االعيان النجسة كاخلمر اذا تبدل عنوانه وصار خالً.

وأ ّما النجاسة العرضية  -الناشئة من مساورته للنجاسات كام إذا القى

بدنه البول او اخلمر -فهي ال تزول باإلسالم بل البد من إزالتها بغسل البدن.
((( االحوط االوىل :معناه جيوز تركه وال يلزم العمل به ،إال ّ
أن العمل به هو املوافق لالحتياط.
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ثم ال فرق يف الكافر بني االصيل وغريه من املرتد املليّ والفطري ،فيحكم

بطهارة اجلميع إذا اسلموا.
فائدة:
الكافر عىل قسمني:

القسم االول :الكافر االصيل
وهو عىل قسمني:
االول :الكافر غري الكتايب
وهو امللحد الذي ال ئومن بدين ،او يؤمن بدين غري ساموي كالبوذي،

وهو نجس.

الثاين :الكافر الكتايب
وهو الذي ئومن بوجود اهلل عز وجل وئومن بكتاب ساموي كاإلنجيل

فٕانم كفار كتاب ّيني ،وهو حمكوم بالطهارة.
والتوراة ،ومثاله اليهود والنصارى هّ

القسم الثاين :الكافر املرتد

وهو من خرج من االسالم واختار الكفر ،وحكمه من حيث النجاسة

حكم الدين الذي حلق به فإذا صار كتابي ًا فهو حمكوم بالطهارة ،وإذا صار

غريه فهو حمكوم بالنجاسة ،وهو عىل قسمني أيض ًا:
االول :املرتد الفطري

تارّهطملا
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وهو من ولد عىل فطرة اإلسالم أي من ابوين مسلمني ،او من اب مسلم

فقط ،او من ام مسلمة فقط ،وأظهر االسالم بعدما بلغ مرحلة التمييز -وإن

مل يكن بال ًغا -ثم كفر ،وهذا له أحكام:
ُ -1يقتل.

 -2تبني منه زوجته بمجرد ارتداده بالحاجة اىل طالق ،وتعتد ّعدة وفاة

وٕان مل ُيقتل.

 -3تقسم امواله بني ورثته ،وإن مل يقتل.
هذا ،اذا مل يتب.

ؤاما إذا تاب فهل تقبل توبته اوال؟
ّ

ج /تُقبل توبته ظاهر ًا وباطن ًا ٕاال بالنسبة لألحكام الثالثة املتقدمة (قتله،

تقسيم امواله ،بينونة زوجته) فال تقبل.

وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهر ًا وباطن ًا؟

ج /تظهر ثمرة ذلك يف:

فٕانا مرشوطة باإلسالم ،فإذا قبلت توبته صار مسل ًام
 -1صحة عباداته هّ

وصحت عباداته.

 -2جيوز تزوجيه من املسلمة.
 -3جيوز له ٔان جيدّ د العقد عىل زوجته السابقة حتى قبل خروجها من

العدة.
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الثاين :املرتد املليّ
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وهو من ولد من ابوين كافرين ثم اسلم ثم كفر ،وحكمه:
ُ -1يستتاب فٕان تاب فبها واال ُقتل.
ُقسم امواله ٕاال بعد موته.
 -2ال ت ّ
هذا كله يف الرجل.

س /وما حكم املرٔاة ٕاذا ارتدّ ت؟

جٕ /اذا ارتدّ ت املرٔاة فهنا احكام:
 -1ال تُقتل.
 -2ال تنتقل امواهلا عنها اىل الورثة ٕاال باملوت.

 -3ينفسخ زواجها بمجرد االرتداد ٕاذا مل تكن مدخوالً هبا او كانت

صغرية اويائسة ،ؤا ّما إذا كانت مدخوالً هبا ومل تكن صغرية وال يائسة فال
ينفسخ عقدها ٕاال بعد انقضاء العدّ ة ،وهي بمقدار عدّ ة الطالق.

 -4تحُ بس و ُي ّضيق عليها وترضب عىل الصالة حتى تتوب ،فٕان تابت

ُقبلت توبتها بال فرق بني ٔان تكون مرتدّ ة فطر ّية او م ّلية.
الثامن :التبع ّية

مطهرة يف عدة أمور:
وهي ّ

االول :إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغري يف الطهارة ،وكذلك احلال إذا

تارّهطملا
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أسلمت األم أو اسلم اجلد أو اجلدة فإنّه يتبعهم الصغري بالطهارة برشوط:

 -١أن ال يكون الصغري مم ّيز ًا ،وأ ّما إذا كان مم ّيز ًا واختار الكفر ثم اسلم

ابوه او امه او جداه فال يتبعهم بالطهارة بل يبقى عىل النجاسة.

 -2أن يكون الصغري مع َمن أسلم بأن يكون حتت كفالته أو رعايته.

 -3أن ال يكون مع الولد كافر أقرب إليه ممّن اسلم ،فإذا اسلم اجلد او

اجلدّ ة ولكن االب مل يسلم فالولد ال يتبع جده بالطهارة لكون االب الكافر

اقرب اىل الولد من جديه.

الثاين :إذا انقلب اخلمر خ ً
ال تبعه يف الطهارة اإلناء الذي حدث فيه

متنجس ًا بنجاسة أخرى غري نجاسة اخلمر.
االنقالب برشط أن ال يكون اإلناء ّ
املغسل ،والسدّ ة التي
الثالث :إذا ُغ ّسل امليت ُ
طهر ويتبعه يف الطهارة يد ّ

يغسل عليها ،والثياب التي ُي َّغسل هبا ،واخلرقة التي يسرت هبا عورته.
املغسل وبدنه وسائر آالت التغسيل؟
وهل يطهر لباس ِّ

ج /ال يطهر عىل االحوط وجوب ًا.

املسلم ولدَ الكافر فهو يتبع املسلم بالطهارة برشطني:
ُ
الرابع :إذا أسرّ

 -١أن ال يكون الصغري مم ّيز ًا ،وأما إذا كان مم ّيز ًا واختار الكفر ثم أسرّ ه
املسلم فال يتبعه يف الطهارة.
 -2أن ال يكون معه ابوه او جدّ ه الكافرين وإال تبعهام يف النجاسة.

املتنجسة او االرز او املاش ونحو ذلك يف
اخلامس :إذا ُغسلت املالبس
ّ
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طشت او اناء وطهرت فيطهر االناء بالتبع وال حاجة اىل التعدد يف غسله -

كام تقدم.-

السادس :إذا غسلت االواين الكبرية املثبتة و ُاخرج ماء ال ُغسالة املجتمع

بآلة  -سوا ًء كانت آنية ام غريها -فتطهر تلك اآللة بتبع طهارة اإلناء  -كام

تقدم.-

السابع :يطهر باطن االرض املتصل بالظاهر تبع ًا لطهارة الظاهر إذا

جف بإرشاق الشمس عىل الظاهر من دون فاصل زماين يعتد به بني جفافهام

 -كام تقدم.-

التا�سع :زوال عني النجا�سة
مطهر يف موردين:
وهو ّ

االول :بواطن اإلنسان غري املحضة ،كباطن األنف ،وباطن االذن،

وباطن العني ونحو ذلك ،فإذا أصاب داخل الفم مث ً
ال نجاسة خارجية فإنّه

يطهر بمجرد زوال عني النجاسة بال حاجة إىل غسله باملاء.
ُ

الرعاف
وأما إذا كانت النجاسة داخل ّية  -كدم ا ّللثة يصيب الفم او دم ّ

يصيب باطن االنفّ -
يتنجسان هبا اصالً.
فإن باطن الفم ،وباطن االنف ال ّ

س /ماحكم بواطن اإلنسان واحليوان املحضة كجوف اإلنسان وباطنه؟

تتنجس حتى وإن كانت النجاسة خارجية فلو رشب شخص
ج /ال ّ

ماء ًا متنجس ًا او مخر ًا مث ً
يتنجس اجلوف بمالقاة اخلمر
ال ودخل إىل جوفه فال ّ

تارّهطملا

او املتنجس.
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يطهر
الثاين :بدن احليوان فإذا اصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنّه ُ

بمجرد زوال عني النجاسة بال حاجة إىل ال َغسل ،مث ً
امللوث
ال منقار الدجاجة ّ
بالعذرة او الدم ،وبدن الدابة املجروحة ،وولد احليوان امللوث بدم الوالدة

تطهر مجيع ًا بمجرد زوال عني النجاسة بال حاجة اىل غسلها.
فإنا ُ
ونحو ذلك هّ
تنبيهان:
االول :كام أن بواطن االنسان واحليوان املحضة ال تتنجس كذلك

ال حتصل فيها رساية للنجاسة من النجس اىل الطاهر فاملالقي للنجس يف

البواطن املحضة لالنسان او احليوان ال حيكم بنجاسته اذا خرج وهو غري

ملوث بالنجاسة - ،سوا ًء كان النجس والطاهر متكونني يف الباطن ام كالمها
ّ
من اخلارج والتقيا يف الباطن ام كان النجس من الباطن والطاهر يدخل اليه-
ونذكر لذلك بعض التطبيقات:

 -1املذي او الوذي او الودي إذا القى البول او املني يف الداخل فال

حيكم بنجاسته إذا خرج.

املذي :السائل الشفاف الذي خيرج بسبب املالعبة او االستامع للكالم

املثري ونحو ذلك.

الوذي :السائل الشفاف الذي خيرج بعد املني.
الودي :السائل الشفاف الذي خيرج بعد البول.
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تتنجس اذا مل
 -2إبرة التزريق إذا دخلت يف العضلة والقت الدم ،فال ّ

ملوثة بالدم.
خترج ّ

 -3النواة او الدود او ماء االحتقان اخلارج من االنسان كل ذلك ال

ملوث ًا بالنجس.
حيكم بنجاسته إذا مل يكن ّ

متنجس ًا او مخر ًا وتالقيا يف
 -4إذا أكل شيئ ًا طاهر ًا ورشب عليه ماء ًا
ّ

الباطن ،ثم تق ّيأ ذلك الطعام فيحكم بطهارته إذا مل يكن ملوث ًا بالنجاسة.

الثاين :إذا حصلت املالقاة بني الطاهر والنجس يف بواطن االنسان غري

يطهر
بتنجس الطاهر وال ُ
املحضة ،وكان كل منهام متكون ًا يف اخلارج فيحكم ّ
املتنجس
إال بغسله باملاء ومثال ذلك :األسنان الصناعية إذا القت الطعام
ّ

تطهر إال بال َغسل ،وهذا بخالف األسنان الطبيعية
تتنجس وال ُ
فإنا ّ
يف الفم هّ
فإنا تتنجس بالنجاسة إذا كانت من اخلارج ولكن تطهر بمجرد
وباطن الفم هّ
زوال النجاسة بال حاجة اىل َغسل ،وأ ّما اذا كانت النجاسة من الداخل كدم
ا ّللثة فال تتنجس األسنان الطبيعية وباطن الفم اص ً
ال  -كام تقدم.-
أسئلة ثالث:

س /1ماحكم األسنان الصناعية إذا القتها نجاسة من الداخل كدم ا ّللثة؟

ج /تتنجس وال تطهر إال بال َغسل.

س /2إذا أكل شيئ ًا والقته نجاسة يف الفم وكانت النجاسة من الداخل

تارّهطملا

كدم ال ّلثة فهل يتنجس؟
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ج /نعم يتنجس وال جيوز أكله.
س /3هل مطبق الشفتني ومطبق العينني من الظاهر ام من الباطن؟

تنجسا بنجاسة خارجية فيكفي يف تطهريمها زوال
ج /مها من الباطن فإذا ّ

عني النجاسة بال حاجة إىل َغسل ،وأما إذا كانت النجاسة داخلية  -كدم
ا ّللثة مث ً
ال إذا القى مطبق الشفتني أو الدم من العني يالقي مطبق العينني -فال

يتنجسان اصالً.
ّ

العا�شر :غياب امل�سلم البالغ �أو املم ّيز

تنجس بدن املسلم أو ثيابه او خامته او ساعته او أوان ّيه ونحو ذلك
إذا ّ

مما يف حيازته ثم غاب فيحكم بطهارة بدنه أو ثيابه ونحو ذلك إذا احتمل
احتامالً عقالئي ًا معتدّ ًا به أنّه طهرها.
وهنا أسئلة:
س /1هل يشرتط يف احلكم بالطهارة بسبب الغَيبة أن يكون ذلك

الشخص ممن يبايل بالطهارة والنجاسة وهيتم بذلك؟

ج /ال يشرتط ذلك فحتى لو علمنا أنه ال يبايل بالطهارة والنجاسة وال

هيتم هبام  -كبعض افراد احلائض املتهمة التي ال تبايل بالنجاسة -نحكم
طهرها.
بالطهارة اذا احتملنا أنّه ّ

س /2هل يشرتط للحكم بالطهارة بسبب الغَيبة أن يكون ذلك الشخص
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عامل ًا بنجاسة بدنه او ثيابه ونحوها؟
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ج /ال يشرتط علمه ،فحتى لو كان جاه ً
ال بالنجاسة وغاب و ُاحتمل أنّه

طهرها حيكم بالطهارة.

س /3هل يشرتط يف احلكم بالطهارة بسبب الغَيبة أن يستعمل ثيابه

ونحوها يف ما يعترب فيه الطهارة كأن يصيل فيها او يطبخ باالواين الطعام ام ال

يشرتط؟

ج /ال يشرتط ذلك ،بل حيكم بالطهارة بمجرد احتامل التطهري احتامالً

معتد ًا به.

س /4هل يلحق ال َعمى والظلمة بالغيبة يف احلكم بالطهارة؟

تنجس بدن املسلم او ثوبه ونحو ذلك ،ومل َنر
ج /نعم يلحقان ،فإذا ّ
طهرها
طهرها بسبب الظلمة او العمى فنحكم بطهارهتا إذا احتملنا أنه ّ
أنّه ّ
احتامالً معتد ًا به حتى وإن مل يغب.

احلادي ع�شر :ا�سترباء احليوان

كل حيوان مأكول اللحم إذا صار جالالً (اي اعتاد أكل عذرة اإلنسان)

وينجس بوله وخرؤه وعرقه.
حيرم حلمه ولبنه ُ

وال حيكم بجواز أكل حلمه ورشب لبنه وطهارة بوله وخرئه إال بعد

االسترباء.

تارّهطملا

وما معنى االسترباء؟
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معناه :أن يمنع احليوان عن أكل النجاسة مدة من الزمن بحيث ال يصدق

عليه أنّه جالل (أي يصدق أنّه ترك أكل العذرة).
وهل هناك مدة معينه حمددة؟

دلت بعض الروايات عىل التحديد بمدّ ة معينة ،ولكن ال جيب مراعاة

تلك املدّ ة ،وإنام الالزم مراعاة الصدق العريف ،وإن كان مراعاة تلك املدّ ة

هي االحوط واألوىل حيث حددت الروايات املدّ ة يف اإلبل ب( )٤٠يوم ًا،
ويف البقر ب( )٢٠يوم ًا ،ويف الغنم ب( )١٠ايام ،ويف البط ب( )٥ايام ،ويف

الدجاجة ب( )٣ايام.

وعليه فلو فرض أن االبل اجلاللة منعت عن أكل العذرة وصدق عليها

عرف ًا أهنا تركت أكل العذرة خالل مدة عرشين يوم ًا فذلك يكفي حللية حلمها
ولبنها وطهارة عرقها وبوهلا ولكن االحوط االوىل((( االجتناب عن ذلك اىل

أن تبلغ اربعني يوم ًا.

الثاين ع�شر :خروج الدم عند تذكية احليوان
فإذا ذبح احليوان وخرج الدم منه فيحكم بطهارة الدم الباقي يف جوفه،

وهذا احلكم خمتص باحليوان الذي يؤكل حلمه كالدجاج والغنم وغريها

يتنجس بنجاسة خارجية كنجاسة السكني
عىل االحوط لزوم ًا ،هذا إذا مل ّ
املتنجسة بالدم اخلارج عند الذبح.
ّ

((( االحوط االوىل :ال جيب العمل به وجيوز تركه ولكن العمل به هو املوافق لالحتياط.
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وأ ّما احليوان الذي ال ُيؤكل حلمه فال حيكم بطهارة الدم املتخلف يف بدنه

بعد تذكيته عىل االحوط لزوم ًا.

(((

س /هل مجيع احليوانات تقبل التذكية؟

ج /نعم مجيعها تقبل التذكية عدا نجس العني  -الكلب واخلنزير -وعدا

احلرشات مطلق ًا.

وماذا ُيقصد من احلرشات؟

ج /هي الدواب الصغرية التي تسكن باطن االرض كالضب والفأرة

واألرنب واحلية والعقرب والريابيع ونحو ذلك.
س /2ما الفائدة املرتتبة عىل تذكية احليوان؟

ج /إذا كان احليوان حملل االكل – كالغنم والبقر -فيرتتب عىل تذكيته

طهارته وحلية أكل حلمه.

حمرم األكل  -كاألسد والفهد -فيرتتب عىل تذكيته طهارة حلمه
وأما ّ

وجلده ،فيجوز استعامله يف ما يعترب فيه الطهارة  -عدا الصالة والطواف-

كاستعامل جلده لرشب املاء.

س /3وكيف يذكّى احليوان؟

ج /تذكية االبل بالنحر وغريها بالذبح ،مع توفر جمموعة من الرشائط

ستأيت يف فصل الذباحة والنحر  -إن شاء اهلل تعاىل.-

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط والبناء عىل نجاسة الدم
املتخلف يف بدن احليوان غري مأكول اللحم بعد تذكيته اوالرجوع اىل فقيه آخر يبني عىل طهارة ذلك
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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ةمتاخ

خاتمة
وفيها امران:
االمر االول :ما تثبت به الطهارة
س /1كيف تثبت طهارة االشياء؟

ج /تثبت بأحد االمور التالية:
 -1العلم الوجداين.

 -2االطمئنان احلاصل من املنايشء العقالئية.
 -3الب ّينة وهي عبارة عن الشاهدين العادلني.

 -4اخبار ذي اليد ،فمن كانت يده عىل يشء  -سوا ًء كان مالك ًا له ام

ال -وأخرب بطهارته تثبت الطهارة إذا مل يكن متّه ًام بالكذب.
وهل تثبت الطهارة بإخبار الشخص الثقة؟

ج /ال تثبت عىل االحوط وجوب ًا إال إذا حصل االطمئنان بالطهارة من

اخباره.

(((

س /2إذا شككنا يف طهارة يشء او نجاسته وكانت حالته السابقة جمهولة

فعال َم نحكم؟

ج /نحكم عليه بالطهارة.

((( االحوط لزوم ًا :معناه أنّك خميرّ يف هذه املسالة بني العمل باالحتياط وعدم التعويل عىل خرب الثقة
غري املفيد لالطمئنان او الرجوع اىل فقيه آخر يرى حجية خرب الثقة ومن ثم البناء عىل ثبوت الطهارة
باخبار الثقة مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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تنجسه فام احلكم؟
س /3إذا ثبتت طهارة يشء ثم شككنا يف ّ

ج /نبني عىل الطهارة.

س /4إذا ثبتت نجاسة يشء ثم شككنا يف طهارته فام احلكم؟

ج /نبني عىل النجاسة.

س /4إذا شككنا يف نجاسة يشء او طهارته فهل جيب الفحص ملعرفة

احلال؟

ج /ال جيب الفحص وإن مل يكن فيه تكلفة ومؤنة ،بل جيوز لنا أن

نط ّبق القواعد السابقة فنبني عىل طهارته إن كانت حالته السابقة قبل الشك
جمهولة او كانت هي الطهارة ،ونبني عىل نجاسته إن كانت احلالة السابقة هي

النجاسة.

االمر الثاين :ا�ستعمال �أواين الذهب والف�ضة
س /1هل حيرم استعامل أواين الذهب والفضة يف االكل والرشب؟

ج /نعم حيرم استعامهلا يف االكل وال�شرب ،وال حيرم نفس املأكول

واملرشوب.

س /2هل حيرم استعامل أواين الذهب والفضة يف غري االكل والرشب؟

ج /حيرم استعامهلا مطلقا عىل االحوط لزوم ًا كاستعامهلا يف الوضوء أو

املتنجس أو أي استعامل آخر.
ال ُغسل أو استعامهلا لتطهري
ّ
س /3هل جيوز رشاء أواين الذهب و الفضة؟

ج /نعم جيوز بيعها ورشاؤها وصياغتها واقتناؤها والتزين هبا ،وإن كان

االحوط استحباب ًا الرتك يف اجلميع.
س /4بعض االقداح مفضضة فهل جيوز استعامهلا؟

ج /جيوز استعامهلا عىل كراهة ،وإذا أراد استعامهلا فاالحوط لزوم ًا عزل

الفم عن موضع الفضة عند الرشب منها.
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اختبر نفسك
س /1إذا ُغسل الثوب املتنجس ثم وجدنا الصابون ملتصق ًا به وشككنا

هل حجب عن وصول املاء ملو

ضع التصاقه ام ال ،فامذا نحكم عىل موضع االلتصاق؟

 -1حيكم عليه بالطهارة لقاعدة الطهارة.
 -2حيكم عليه بالنجاسة.
 -3حيكم عليه بالنجاسة عىل االحوط.

س /2وقعت فأرة يف اناء وماتت فيه ،فهل يتنجس؟ وكم مرة يغسل

ليطهر؟

 -1يتنجس ،وال يطهر اال بغسله سبع مرات مطلق ًا (سواءا باملاء القليل

او الكثري).

 -2يتنجس ويطهر بغسله ثالث مرات مطلق ًا (سواءا بالقليل ام الكثري).
 -3يتنجس ،ويطهر بغسله ثالث مرات اذا غسل بالقليل ،واذا غسل

بالكثري او اجلاري او ماء املطر فكذلك  -ثالث مرات -عىل االحوط.
 -4ال يتنجس الن احلكم خمتص باجلرذ.
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س /3اذا تنجست (السجادة اواحلصري اوالفراش مطلق ًا) بالبول ،فكم

مرة تغسل؟ وهل حتتاج اىل عرص او غمز ام ال؟

 -1يكفي غسلها مرة واحدة مطلق ًا (بالقليل او الكثري) وال حتتاج اىل

عرص او غمز.

 -2البد من غسلها مرتني مطلق ًا (بالقليل او الكثري) وال حتتاج اىل عرص

او غمز.

 -3اذا غسلت بالقليل فالبد من غسلها مرتني مع العرص او الغمز ،واذا

غسلت بالكثري فيكفي مرة واحدة مع العرص والغمز.

 -4يكفي غسلها مرة واحدة مطلقا (بالقليل او الكثري) والبد من العرص

او الغمز يف القليل ،واما الكثري فال حتتاج اىل عرص او غمز.

 -5يكفي غسلها مرة واحدة مطلق ًا (بالقليل او الكثري) وحتتاج اىل

العرص يف كليهام.

س /4اذا تنجست (السجادة اواحلصري او الفراش مطلق ًا) بغري البول

(كالدم او املني او …) ،فكم مرة تغسل؟ وهل حتتاج اىل عرص او غمز ام ال؟
 -1يكفي غسلها مرة واحدة مطلق ًا (بالقليل او الكثري) وال حتتاج اىل

عرص او غمز.

 -2البد من غسلها مرتني مطلق ًا (بالقليل او الكثري) وال حتتاج اىل عرص

او غمز.

كسفن ربتخا
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 -3اذا غسلت بالقليل فالبد من غسلها مرتني مع العرص او الغمز ،واذا

غسلت بالكثري فيكفي مرة واحدة مع العرص والغمز.

 -4يكفي غسلها مرة واحدة مطلقا (بالقليل او الكثري) والبد من العرص

او الغمز يف القليل ،واما الكثري فال حتتاج اىل عرص او غمز.

 -5يكفي غسلها مرة واحدة مطلق ًا (بالقليل او الكثري) وحتتاج اىل

العرص يف كليهام.

س /5اذا تنجست (السجادة او احلصري الفراش مطلق ًا) بغائط الصبي

او الصبية /الرضيع الذي مل ّ
يتغذ عىل الطعام /فكم مرة تغسل؟ وهل حتتاج

اىل عرص او غمز ام ال؟

 -1يكفي غسلها مرة واحدة مطلق ًا (بالقليل او الكثري) وال حتتاج اىل

عرص او غمز.

 -2البد من غسلها مرتني مطلق ًا (بالقليل او الكثري) وال حتتاج اىل عرص

او غمز.

 -3اذا غسلت بالقليل فالبد من غسلها مرتني مع العرص او الغمز ،واذا

غسلت بالكثري فيكفي مرة واحدة مع العرص والغمز.

 -4يكفي غسلها مرة واحدة مطلقا (بالقليل او الكثري) والبد من العرص

او الغمز يف القليل ،واما الكثري فال حتتاج اىل عرص او غمز.

 -5يكفي غسلها مرة واحدة مطلق ًا (بالقليل او الكثري) وحتتاج اىل
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العرص يف كليهام.

الفقه الميسر /العبادات

س /6اذا اصاب براز الفأرة االناء ،فهل حيكم بنجاسة االناء؟ وكم مر ًة

يغسل؟

 -1ينجس ،ويغسل ثالث مرات مطلق ًا (بالقليل او الكر او اجلاري او

املطر).

 -2ال ينجس ،وال حيتاج اىل غسل.
 -3ينجس ،ويغسل ثالث مرات بالقليل ،وبغريه (الكر او اجلاري او

ماء املطر) ثالث مرات ايض ًا عىل االحوط.

 -4ينجس ويكفي غسله مرة واحدة مطلق ًا.

س /7اذا تنجست االرض املفروشة بالسرياميك او الكايش او غريمها

بالبول ،فكم مرة تغسل؟

 -1يكفي غسلها مرة واحدة مطلق ًا (بالقليل اوغريه) اال انه البد من

انفصال ماء الغسالة بالتجفيف ونحوه اذا غسلت بالقليل دون غريه.

 -2البد من غسلها مرتني مطلقا (بالقليل او غريه عدا اجلاري) والبد

من انفصال ماء الغسالة.

 -3البد من غسلها مرتني مطلق ًا (بالقليل او بغريه عدا اجلاري) بال

حاجة اىل انفصال ماء الغسالة.

 -4البد من غسلها مرتني مطلق ًا (بالقليل او غريه) إال أنّه البد من

كسفن ربتخا

انفصال ماء الغسالة بالتجفيف ونحوه اذا غسلت بالقليل دون غريه.
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س /8هل يطهر الصابون اذا تنجس؟
 -1ال يطهر مطلقا.
 -2يطهر مطلقا.
 -3التفصيل بني الظاهر فيطهر بالغسل دون الباطن فال يطهر.
س /9اذا شككنا يف نجاسة يشء او طهارته فهل جيب الفحص؟
 -1جيب الفحص.

 -2ال جيب الفحص.
 -3جيب عىل االحوط.
س /10هل يتنجس مطبق الشفتني بمالقاة النجاسة؟

 -1يتنجس اذا كانت خارجية ويطهر بزواهلا ،وال يتنجس اذا كانت

داخلية.

 -2يتنجس مطلق ًا.

 -3ال يتنجس مطلق ًا.
س /11هل تتنجس ابرة التزريق اذا دخلت بالعضلة او الوريد والقت

الدم؟

 -1ال تتنجس مطلق ًا.
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 -2تتنجس مطلق ًا.

الفقه الميسر /العبادات

 -3ال تتنجس اذا مل خترج ملوثة.
س /12ما حكم بخار البول اذا القى البدن او املالبس؟
 -1ال ينجسهام.
 -2ينجسهام.
 -3ينجسهام عىل االحوط.
س /13هل يطهر النجس او املتنجس اذا تفرقت اجزاؤه بالتبخري؟
 -1ال يطهر.
 -2يطهر.
 -3ال يطهر عىل االحوط.
س /14هل تطهر الشمس االبواب والشبابيك املتنجسة؟
 -1ال تطهرمها عىل االحوط.
 -2تطهرمها.

 -3ال تطهرمها.

س /15هل تطهر حوايش القدم وحوايش النعل بامليش عىل االرض؟
 -1اذا كانت باملقدار املتعارف تطهر.
 -2ال تطهر مطلق ًا.

 -3تطهر بتبع طهارة الباطن.

املحتويات
الفقه امليسرّ (عبادات )2

1

مقدّ مة املؤ ِّلف

7

3

مقدّ مة املعهد

13

اإلهداء

البحث اخلام�س جتهيز امليت

15

الف�صل الأول احكام االحت�ضار

16

الف�صل الثاين غ�سل االموات

21

االمر االول وجوب تغسيل االموات

21

االمر الثالث الرشوط املعتربة يف التغسيل

29

االمر اخلامس

34

25

االمر الثاين كيف ّية تغسيل امليت
غسل
االمر الرابع رشوط ا ُمل ِّ

31

االمر السادس سنن التغسيل

35

الف�صل الثالث التحنيط

37

الف�صل الرابع تكفني امليت

41

االمر االول وجوب التكفني

41
45

االمر الثاين رشوط الكفن
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االمر الثالث سنن التكفني

46

الف�صل اخلام�س اجلريدتان

49

الف�صل ال�ساد�س ال�صالة على امليت

51

االمر االول وجوب الصالة عىل امليت

51

االمر الثالث ما يعترب يف صالة امليت

57

55

االمر الثاين كيفية الصالة عىل امليت

االمر الرابع آداب الصالة عىل امليت

59

الف�صل ال�سابع الت�شييع

61

الف�صل الثامن الدفن

63

االمر االول وجوب الدفن

63

االمر الثاين حرمة نبش القرب

69

االمر الثالث يف جواز نقل امليت بعد موته

72

االمر اخلامس مكروهات الدفن

77

البحث اخلام�س غ�سل م�س امليت

79

غسل مس امليت

81

البحث ال�ساد�س الأغ�سال امل�ستح ّبة

91

األغسال املستح ّبة

93

االمر الرابع مستحبات الدفن

74

القسم االول :االغسال الزمان ّية

95

القسم الثالث :االغسال الفعل ّية

101

99

القسم الثاين :االغسال املكان ّية
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املق�صد الرابع التي ّمم

109

الف�صل االول �أ�سباب التيمم

111

الف�صل الثاين اال�شياء التي ي�صح التيمم بها

117

الف�صل الثالث كيف َّية التيمم

121

الف�صل الرابع �شروط التيمم

123

الف�صل اخلام�س مالحظات يف التي ّمم

127

املق�صد اخلام�س االعيان النج�سة

137

االعيان النجسة

138

خامتة

155

األمر االول كيف ّية رساية النجاسة

155

املعفو عنها يف الصالة
االمر الثالث النجاسات
ّ

164

االمر الثاين أحكام النجاسة
املق�صد ال�ساد�س :املط ّهرات
املطهرات اثنا عرش
ّ

160
177
179
217

خامتة

221

اخترب نف�سك
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