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مقدمة الطبعة التاسعة

يرشفنيأنأقدمللقراءاألفاضلالطبعةالتاســعةمنكتايب)حواريات
فقهیة(وفقفتاوىسامحةآيةاهللالعظمىالسیدحممدسعیدالطباطبائياحلکیم

)مدظله(.

وقدكنتأدعواهللعّزوجلحنيكتبتهأنيکونعندحسنظنإخواين
املؤمنني،يرجعونإلیهإذاأعوزهمحکم،ويســتنطقونهإذاأغلقعلیهمفهم،
ويلجؤونإلیهإذاغمتعلیهمفتوى،تستهوهيمطريقةعرضهفیقبلونعلیه،
ويستحثهمنظممجلهفینســاقونإلیه،ويستحثهمنسجتألیفهفیستزيدونمنه،
اســتزادةآملأنتوصلهمملاآمل...إىلأرضیةمعرفیَّــةبأحکامدينهمأولیَّه،
كانجيبأنيتوافرواعلیهايومكانوايتعلمونأبجدياتعلومهماألساســیة
يفمدارستعلیمهم،ومعاهدتدريبهم،وُدورتنشــئتهم،وجامعاتتثقیفهم،

ولکنهمحرموامنهاوقتها،والزالوا،لغرضيفنفسيعقوب.

،ِة ُهْم َغاِفُلوَن ْنَيا َوُهْم َعِن اْلِخــرَ َياِة الدُّ َن احْلَ فشــّبواَيْعَلُموَن َظاِهرًا مِّ
ونشــأواجيهلونكثريًامماكانحريًاهبمأنيعرفوه،وكربوايتذكرونقلیاًلمما
كانغريمأسوٍفعلیهلونسوه،وهمإىلأحکاموقواعددينهمالقويموأخالق

وآدابرشعهمالعظیمعىلأشّدماتکوناحلاجة،وأبعدمايکونالطلب.
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فقدِحيَل َبْيَنُهْم َوَبْيَ َما َيْشــَتُهوَنكامحیلبنالظمآنواملنهلالعذب
الروي،وحجزبینهموبنيمايطمعونكامحجزبنيرضیعوصدرأمه.

وإينإذأضــعبنييديإخوايناملؤمننيهذاالکتاب،أرجوأنأكونقد
يّستهلماملقصد،فإنكنتقدوفقتملاابتغیت،فبعوناهللوتسديدهماكان،
ْلُت َوإَِلْيِه  وإنتکناألخرى،فحسبيأننيسعیت َوَما َتْوِفيِقي إاِلَّ بِالّلِ َعَلْيِه َتَوكَّ

.ُأنِيُب

ْلَنا َوإَِلْيَك َأَنْبَنــا َوإَِلْيَك امْلَِصرُيواحلمدهللربالعاملني َنــا َعَلْيَك َتَوكَّ بَّ  رَّ
وصىلاهللعىلسیدناحممدوآلبیتهالطیبنيالطاهرين.

27/حمرماحلرام/1420هـ
1999/5/14م

املؤلف
عبداهلاديالسیدحممدتقياحلکیم



مقدمة الطبعة األوىل

احلمدهللربالعاملنيوالصالةوالســالمعىلسیدناحممدوآلهالطیبني
الطاهرين

ن لَِّساِن * َيْفَقُهوا  ْ ِل َأْمِري * َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّ ْح ِل َصْدِري * َوَيسِّ َربِّ ارْشَ
.َقْوِل

وبعد..فقدحرصتعىلأنيکونأسلوبكتابتيلکتاب)حواريات
فقهیة(سهالبسیطا،ســائدايفالتخاطباملعتادالیومبنيالکتابوقارئیهم،
مألوفا،حماوالقدراإلمکانحلعقدةغموضالنصالفقهيواهبامهعىلجل

قارئیهمناملحتاجنيإلیهالعاملنيبهمنغريأهله.

جاعالطريقةعريضلألحکامالرشعیةطريقةمشوقةتستدرجالقارئ
أوتســتمیلهوتســتحثهعىلاإلحاطةبامينبغيلهأنحيیطبهمــنتعالیمدينه

القويم.

متناواليفحوارياتمســتقلةأحکامالتقلید،والنجاســة،والطهارة،
واجلنابة،واحلیض،والنفاس،واالســتحاضة،واملوت،والوضوء،والغسل،
والتیمم،واجلبرية،والصالة،والصوم،واحلج،والزكاة،واخلمس،والتجارة،
والذباحة،والصید،والزواج،والطالق،والوصیة،واإلرث،والوقف،واألمر
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باملعروفوالنهيعناملنکر،خمتتاماحلوارياتبحواريتنيعامتنيمنوعتني.

خمتارامناألحکامأكثرهاأمهیةوحاجةللمکلفني..يعقبوهناإذاأرادوا
بمراجعةماهوأوســع،وأشــمل،وأكثرتفصیالمنكتبالفقهاإلســالمي

ورسائلهالعملیةاألخرى.

حماوالهناوهناكإعادةوصلاللحمــةيفقلبالقارئبنيعلمالفقه
وعلماألخالق.بنيروحالعمــلالذييؤديه،والعملالذييؤديه.راجیاأن

أكونقدحققتماعزمتعلیه.

وقــدحظیتهــذهاحلواريــاتاملفرتضــةبمراجعةوافیــةمنقبل
 مکتبســامحةاملرجعالدينيالکبريالفقیهالســیدحممدســعیدالطباطبائي

احلکیم)مدظله(،فجاءتمطابقةلفتاوىسامحته.

وإينإذأشــکرمنأعاننيعــىلماهنضتبه،أســألاهللعزوجلأن
جيعلنيممنأويتكتابهبیمینهفیقولهآؤماقرؤاكتابیه.وأنجيعلعميلخالصا

لهوحده،ينفعنيبهيومالينفعمالوالبنونإالمنأتىاهللبقلبسلیم.

.َنا َوإَِلْيَك امْلَِصرُي َنا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا، ُغْفَراَنَك َربَّ  َربَّ

واحلمدهللأواًل،وآخرًا،وظاهرًا،وباطنًا

املؤلف



إضاءة
األحــکامالرشعیةاملوضوعةبنيهاتــنيالعالمتني]...[
احتیاطــاتوجوبیة:أنتخمريبنيأنتعملهبــاأوأنتقلدهبا
جمتهداآخر،معمراعاةاألعلمفاألعلم.وفقالرشوطالرشعیة.

 






هاأنذاالیومأكملتالســنةاخلامســةعرشةمنعمري،ملأدركحني
أفقتمننوميصبیحتهأنيوميهذاســیکونمسکونًابالدهشة،واملفاجأة،
والرتقــب،والزهو،واإلنبهــار،ممهــورًاباملتعة،والشــغف،واملحبة،ولذة
االكتشــاف.يومًاسینقلنيمنمرحلةســلفت،ويضعنيعىلأعتابمرحلة

أخرىبدأت.

اســتیقظتمبکرًاكعــاديتكليوم،ومــاأنأهنیتواجبــايتالیومیة
املعتــادةـتلكالتيتفصلبنييقظتيوجلــويسإىلمائدةاإلفطارالصباحي
ـحتىأبرصتعىلوجهأيبشــیئًاماخمتلفًاعامكنتآلفهمنهكليوم،شیئًاما
جعلنيأمخنأنأمرًاخيصنيباتيراودهويشــغله،ويستأثرباهتاممه.فالعینان
املفتوحتانأكثرمناملعتاد،كاملوكانتاحتدقانيفالفراغ،والشفتاناملضمومتان
امللمومتــانبعضاليشءكاملوكانتاتتهیآنلقولمثــري،هتاّمنأنتفضیابهثم
متســکا،واألصابعالتيتنقربانتظاموتتابعنقــراتوقورةعىلمائدةاإلفطار

تنبئبأنالقلبممتلئبعصارةأمرهام،ويوشكلفرطامتالئهأنيفیض.

وماأنجلستقبالتهعىلالطرفالثاينمناملائدةحتىبادرينويفعینیه
فرحرزينمکتومقائاًل:

الیوميــابنّيوّدعتمرحلةســلفتمنعمرك،واســتقبلتمرحلة
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جديدةبدأت..الیومأصبحتيفنظراملرّشعاإلسالميرجاًلتاماألهلیةألن
تکلف..الیوممّناهللعلیكفخاطبكبالتکلیف،وتلطففأمركوهناك.

وأضافأيب:

كنتحتىالبارحةيفنظراملرّشعاإلســالميطفاًلملتبلغبعُدمرحلة
الرجــال،فلمجيدكاملرّشعأهاًلألمرهوهنیهفرتككوشــأنك..أماالیومفقد
تغــريكليشء..أنتالیومرجلكالرجال،معرتفلــكبالرجولةواألهلیة
التامةللخطاب،وحنيبلغبكالنضجهذهاملرحلة،وأســلمكإلیها،مّناهلل

علیكفخاطبكبأمرهوهنیه.

عفوًا،ملأفهمقصدككیفيمّناهللعيّلفیأمرين؟أيکوناألمرمّنة؟!
كیفيکونذلك؟

دعنيأوضحلكاألمربمثالكیفيکونأمرهلكمّنةعلیك..أنت
اآلنطالبيفاملدرسة،تقفمعزمالءلكطالب،بینکمالذكي،واملواظب،
واملجّد،وامللتزم،والواعي،وبینکمغريهم،تقفونمســتعّدينألمرماجديد
سیفجؤكم،تقفونويمّرالسیداملديريستعرضکم،وماأنتلتقيعیناهبعینیك
حتىيرتيث،ويتطلعإلیكبرضاأولاألمر،ثميزّفإلیكـمبتســاًمـبرشى
انتقالــكملرحلةطاملاحلمتهبا،معرتفًالكمنخــاللذلكبأهلیتكالتامة
ملرحلتــكاجلديدة،متوجهًاإلیكممیزًالكمنبــنيزمالئك،بأمرماينّمعن

اعرتافبأهلیتك.

أالتشعريومئٍذباعتزاٍزمننوعخاصألمره،وحبملاأمركبه،مشوب
باالعتــدادوالثقةبالنفس،لتوجیههاخلطابإلیكمندونغريكمنأقرانك،
متبوعبســعيحثیثلتنفیــذماأمركبه..كلذلكواآلمرمديرمدرســتك،
فکیفسیکونشعوركلوكاناآلمرهوالسیداملديرالعاملرتبیتك؟!بلكیف
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سیکوناحلاللوكاناآلمرهوالســیداملفتشالعام؟!كیفسیکونشعورك
لوكاناآلمر...

واســتمرأيبيرتقيباآلمراملخاطبرتبةرتبة،ومــعكلرتبةيرتقیها
يتجــىليلأكثرفأكثريشءماكانخافیًاعيّلمنقبل..كاملوأينأفقتللتّومن

سباتعمیق.

ومــاأنوصلأيبإىلأمراهللعزوجلوخطابهإيّل،وتکلیفهإيايحتى
ُصعقت.

اهللخياطبنيأنا....يأمرينأنا..أنا.

نعميابني:اهللخياطبكأنت..أنتابنمخسعرشةسنة..ويکّلفك
أنت..أنتابنمخسعرشةسنة..ويأمركأنت..وينهاكأنت.

أَوأستحّقأناكلهذاالتکريم..خالقاخللقكلهميرّشفنيفیکّلفني
..جبارالسامواتواألرضيتلطففیأمرينوينهاين..ماأحىليوميهذا،وما

أمجلسنتيهذه..ماأهبىالرجولة.

علیكيابنيأنتطیعماأمركبهخالقكفرّشفكبه.

بلسأسعىبشغفعاشٍقإىلتطبیقتکالیفهاحلبیبة.ولکن..

ولکنماذا..؟

ولکنماهيهذهالتکالیفالتيكّلفنيهبا؟

التکالیــفالرشعیةعىلمخســةأنحاء...واجبــات،وحمرمات،
ومستحبات،ومکروهات،ومباحات.

وماهيالواجبات؟وماهياملحرمات؟وماهياملســتحبات؟..
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واملکروهات؟..واملباحات؟

كلمــاحتتمعلیكفعلهفهومنالواجبــات،كالصالة،والصوم،
واحلج،والزكاة،واخلمس،واألمرباملعروفوالنهيعناملنکر،وغريهاكثري.

وكلمــاحتتمعلیكتركهفهومناملحرمــات،كرشباخلمر،والزنا،
والسقة،والتبذير،والکذب،وغريهاكثري.

وكلماحســنفعلهمندونإلــزامفهومناملســتحبات،كالصدقة
عىلالفقري،والنظافة،وحســناخللق،وقضاءحاجةاملؤمناملحتاج،وصالة

اجلامعة،واستعاملالطیب،وغريهاكثري.

وكلماحســنتركــهواالبتعادوالنــأيعنهمندونإلــزامفهومن
املکروهات،كالبخل،وتأخريزواجالرجلواملرأة،والغالءيفاملهر،وســوء
اخللق،وردطلباملؤمناملحتاجإىلالقرضمعالقدرةعلیه،وغريهاكثري.

أماماتركتلكحريةاالختیارفیه،أنتفعلهأوترتكهفهومناملباحات،
كاألكلوالرشبوالنوم،واجللوس،والسفر،والسیاحة،وغريهاكثري.

وأّنــىيلأنأمیــزالواجباتمــناملســتحبات،واملحرماتعن
املکروهات.كیفأعرفأنهذاواجبفأفعلهوأؤديهوألتزمبه،وهذاحرام

فأجتنبهوأدعهوأتركهوأنأىعنه؟كیفأعرفأن...؟

قاطعنيأيبمبتساًم،ثمنظرإيّلنظرةرمحةوإشفاق،وَهّمأنيقولشیئًا
إالأنهأعرضعنهمؤثرًاالرتيث،ثمانکفأفغاصيفتأملعمیق.

وســادلوهلةصمتعمیقكثیفكالفراغملأستطعأنأمخنخاللهما
داريفرأسأيب،غريأينكنتأرقبســحابةداكنةمعتمةمتّرمتأنیةعىلجبهته
ثمتنشــطرلتغطيبقیةقســامتوجههوصواًلإىلشــفتیهاللتنيانفرجتاعن
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صوتضعیف،فیهمنالرقةوالعطفاليشءالکثري.

ســتمیزالواجباتمناملحرمات،واملستحباتمناملکروهاتإذا
اســتعرضتكتبعلم)الفقهاإلسالمي(.وستجدأنلبعضهاأركانًاوأجزاء
ورشائط،ولبعضهاحركاتخاصةجيبأنتؤدىهبا،ولبعضهاخصوصیات
اليمکنأنحتیدعنها،ولبعضها...ولبعضها...راجعكتبالفقهاإلسالمي
وستجدفیهاضالتك..ثمستکتشفبعدذلكأنهعلمواسع،غزير،كتبفیه
مئاتاملجلدات،وأشبعالعلامءمسائلهوطروحاتهبحثًا،ومتحیصًا،بعمققّل

نظريهيفعلومإنسانیةأخرى.

وهلجيبعيّلأنأمّلبکلهذهالکتبألعرفماجيبعيّلأنأفعله؟

بــليکفیكأنتراجعأخرصهاوأيسهاعىلالفهم،وســتجدأهنا
ُقّسمتإىلقسمني:قسمخاصبالعبادات،وقسمخاصباملعامالت.

وماالعبادات؟ومااملعامالت؟

متهلقلیاًل،وراجعكتبالفقهاإلســالمي،وســتعرفتدرجيیًاما
أنتاآلنبصددمعرفته.

درجتأعدوإىلاملکتبة،عّلنيأعثرعىلكتبالفقهاإلســالميهذه..
أعدو،ويعدومعيشوقيوحاجتي.وماأنوقعتعینايعلیهاحتىأرستني

فرحةغامرةهزتكیاينكلههزًاعنیفًا،أوهکذاخّیلإيّل.

 هاهيذيكتبالفقهاإلســالمي،لقدوصلتأخريًاإىلغايتي..
سأقرأها،وسأجدفیهاإجاباتشافیةعنأسئلتي..وسأسرتيح.

وعــدتإىلغرفتيهلفانمسعًا،مزهوًابامأنجزت،فتحتالبابعىل
عجل،ودخلتالغرفةعىلعجل،وفتحتكتايبعىلعجل.وماأنبدأتأقرأ
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حتىارتســمتعىلمالحميخطوطمنغرابةمتوحشةأولاألمر،رسعانما
حتولتإىلدهشةمکتومة،ثماستقرتمتخذةشکلوجعحارقمتوهجمؤمل.

لقدوجدتنفيسأقرأكثريًا،والأفهمشیئًاذابالمماقرأت.

ُترى:كیفيلأنأعالجحرييت،التيمننوعخاصغريمألوف.

وكابرت.قلتفألواصــلالقراءة،وحماولةالفهــم،وإعادةالقراءة،
وإعادةحماولةالفهم،عّلنيأستفید.

ومــرالوقتثقیاًل،بطیئًا،متأنیًا،كانصــدرييرزحخاللهحتتثقل
ضاغط،جاثم.الينفكيطاردينويضیــقخناقهعيل،وبنييديالکتابوإذ

أتلو،ثمأتلو،ثمأعیدتالوةماتلوت،والأفهمشیئًا.

وبدأتســحباخلیبةتتجمعحويلشــیئًافشــیئًا،ثمراحتتتحول
تدرجيیًاإىلمايشبهسحابةمنحزنشفیفتطلعبنيعیني.

لقدقرأتكثريًا،وعيّلأنأعرتفأننيملأفهمشیئًاذابالمماقرأت.

لقدوجدتنفيسأمامكلامتملتطرقســمعيمنقبل..فلمأعرف
ماذاتعنيكلــامت)النصاب،والبینة،واملؤنة،واألرش،واملســافة»امللفقة«،

واحلول،والدرهم»البغيّل«،واآلبق،والذمي(.

كــامأخذتتتقافزأمامعینيمفرداتوتركیباتيبدوأهنامصطلحات
خاصةبعلممليسبقيلدراسته.فلمأدرمااملقصودبـ»العلماإلمجايل،والشبهة
املحصورة،واحلکــمالتکلیفي،واحلکــمالوضعي،والشــبهةاملوضوعیة،
واألحوطلزومًا،والتجزييفاالجتهاد،والصدقالعريف،واملناط،واملشــقة

النوعیة«.

وقرأتبعدذلكمجاًلمسبوكةســبکًاخاصًا،ملأعتدهمنقبل،ومجاًل
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عاجلتقضايــاالوجودهلايفحیايتاملعیشــةالیــوم،الأدريملاذاذكرت،
ومجاًلفیهامنالتشــقیقوالتفريعوالعمقوالتشــطريالدقیقوأحیانًاالغريب

لالحتامالت،تركتنييفحريةمنأمرها.

فلمأفهممــاذاتعنيـمثاًلـمجلة:»إذاعلــمالبلوغوالتعلقومليعلم
الســابقمنهامملجتبالزكاة،ســواءأعلمتاريخالتعلقوجهلتاريخالبلوغ،
أمعلــمتاريخالبلوغوجهلتاريخالتعلــق،أوجهلالتارخيني.وكذااحلکم
يفاملجنونإذاكانجنونهســابقًاوطرأالعقل،أماإذاكانعقلهســابقًاوطرأ

اجلنون،فإنعلمتاريخالتعلقوجبتالزكاةدونبقیةالصور«.

والمجلة:»الظنبالركعــاتكالیقني،أماالظنباألفعالفکونهكذلك
عىلإشــکال،فاألحوطفیامإذاظــنبفعلاجلزءيفاملحــلأنيميضويعید
الصــالة،وفیامإذاظنبعدمالفعلبعدجتاوزاملحــلأنيرجعيتداركهويعید

أيضًا«.

والمجلــة:»األقوىأنالتیممرافعللحدثرفعــًاناقصًاالجيزيمع
االختیار،لکنالجتبفیهنیةالرفعوالنیةاإلستباحةللصالةمثاًل«.

وملأِعاملقصــودبـ»إذاتوضأيفحالضیــقالوقتعنالوضوء،فإن
قصــدأمرالصالةاألدائــيبطل،وإنقصدأمرغايةأخــرىولوالکونعىل

الطهارةصح«.

والبجملة:»يکفييفاســتمرارالقصدبقاءقصدنوعالسفر،وإنُعّد
منالشخصاخلاص«.

والبجملة:»فلوأحدثباألصغرأثناءالغســلأمّتهوتوضأ،ولکنال
يرتكاالستئنافبقصدماعلیهمنالتاممأواإلمتام،ويتوضأ«
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والبجملة:»مناطاجلهرواإلخفاتالصدقالعريف،واملشقةالنوعیة«.

وغريهاكثريمماوقعتعینايعلیــه،وملأدرككنهه.ودارتالدنیايف
عیني..ثمدارتدورةثانیة.

ُترى:كیفيتسنىيلأنأعرفحاللاهللفأواقعه،وحراماهللفأجتنبه؟

ورفعترأيسإىلالســامءـويفعینينثیثمــنعصارةدمعحمرتقـ
ومتتمت...

إهليأعلمانككلفتني،ولکنيالأعلمبامذاكلفتني.

إهليأّنىيلأنأعرفماطلبتمني،أُلنجزماطلبتمني.

اللهمأعّنيعىلفهمماأقرأ.

اللهمأعنكتبالفقهعىلاإلفصاحعامتريدقوله،ألحققماتريدقوله.

وانتظرتأيبعىلاملائدةاللیلیةمساءالیوم...

وحنيحّلاملساء،بدتعیوينمتعبة،قلقة،منکسةاألجفانأولاألمر،
ثممالبثتأنأخذتتومضبربيقكالفضة،امتزجفیهاألسىباإلرصارعىل

التحدي.

وماأنانتظمتبنــااملائدة،وحرضأيبحتىأخذقلبييدق،وتوردت
وجنتــاي،وارتفعتدرجةحرارةأذينكأنمحىمفاجئةأشــعلتهام،ودامهني
شــعورباحلرج،واخلجل،واحلرية،واالرتباك،والــرتدد،وأناأعیديفذاكريت

وُارددكلامتومجاًلتوحيبالعجزعناستیعابمادةمقروءة.

واستنجدتبشجاعتيوبعزميعىلاالعرتافبالنقص،وقلتأليب:

 لقدراجعتكتبالفقهفاستعصتعيّل،وأبتأنتفتحيلقلبها...
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وماكدتأهنيحريفاألخريمنكلمتياألخرية،حتىرشدتعیناأيب،
وغارتاكاميبدويفمستنقعمناملايضعمیق،ثمعادتابعدبرهةكمنيعودمن
سفرشاقممّضطويل،ودارتاحولعینيكأهنامتريدانأنتقوالشیئًا،غريأن

شفتیهانفرجتاعنصوتخافتمشوببحزنعمیق:

لقدمررتبتجربةشــبیهةبتجربتك،عندماكنتيفحدودسنك.
لقدقرأتكتبالفقهفلمأفهممنهاشیئًاذابال،مثلكمتامًا..غريأينملأمتلك

شجاعتكفأعرتفبعجزيعنفهمها.

لقدحالتتربیتياملحافظة،وحجزحیائيالشــديد،بینيوبنيسؤال
أيبعــنبعضخصوصیاتمرحلةاملراهقة،ثــمالرجولة،فلمأكنأدركأن

البلوغقديتحققبغريالعمرالزمنياملحددله،إىلأن..

وقاطعتأيب:

 وهليتحققالبلوغبغريذلك؟

 نعم،يتحققالبلوغيفالذكرإذاتوفرتإحدىعالماتثالث:

أوهلا:أنينهيمخسعرشةسنةقمريةمنعمره،وهواحلساباملعتمد
يفالتاريخاهلجري.

ثانیها:أنخيرجالســائلاملنويمنه،ســواءأخرجباتصالجنيس،أم
باحتالملیيل،أمبغريمها.

ثالثها:أنينبتالشــعراخلشــنعىلالوجهأوعىلالعانة.أقولالشعر
اخلشناملشابهلشعرالرأس،ألستثنيبذلكالشعرالناعمالذييغطيـعادةـ

أكثرمناطقاجلسمكالیدينمثاًل.

 وماالعانة؟
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 العانةمنطقةتقعأســفلالبطنفوقنقطةاتصالالعضوالتناســيل
بجدارالبطنمبارشة.

 هذهعالماتالبلوغللذكر،أمااألنثى؟

 يتحقــقالبلوغيفاألنثىإذاأهنتتســعســننيهجريةقمريةمن
عمرها.

 أمــاوقدأفصحتلكالیومعنقصوري،وتلکؤي،وعجزيعن
اســتیعابكتبالفقه،فاســمحيلأنأقرتحعلیكـحتتضغطاحلاجةـأن
تعقديلجلســاتتتناولفیهابالرشحوالتبســیطكلماعــسعيّلفهمه،مما
يتوجبعيّلفهمهواإلحاطةبهواســتبیانه،لتطبیقحکميالرشعي،صحیحًا

كامرشعهاهللسبحانهوتعاىليل،وأمرينبه.

 كامحتب.

 وياحبذالوكانتجلساتناتنهجهنجاحلوارواملساءلة.

 كامحتبكذلك.

 ولکن،بامذاسنبدأحواريتنااألوىل؟

 سنبدأها)بالتقلید(فهواألساسالذيسیحددلناتقاطیعومالمح
ماسنطبقهمنفقهنا.

 اتفقنا.

 



حوارية التقليد
قالأيبـوهويبدأحواريةالتقلیدـ:

دعنيأرشحلكأواًلمعنىالتقلید.

التقلید:أنترجــعإىلعاملجمتهدلتطبیقفتواه،فتفعلماانتهىرأيهإىل
فعله،وترتكمــاانتهىرأيهإىلتركه،مندونإعــادةنظرومتحیص،فکأنك

وضعتعملكيفرقبته)كالقالدة(حمماًلإياهمسؤولیةعملكأماماهلل.

 وملاذانقّلد..؟

 عرفــتيفمامىضأنالشــارعاملقدسقدأمــرك،وهناك..أمرك
بواجبــاتيتحتمعلیكأنتؤدهيا،وهناكعــنحمرماتيتحتمعلیكأنمتتنع
عنها،ولکنبامذاأمركوعنماذاهناك.بعضماأمركبهتســتطیعـربامـمن
خاللمارّبتكعلیهبیئتكامللتزمةأنتشــخصه،وبعضماهناكعنهتستطیع
ـربامـمنخاللتنشــئتكاملحافظةأنمتیزه.والکثريالکثريمابنيهذهوتلك

منالواجباتواملحرمات،ستبقىجمهولةلكغائبةأوغائمة.

أضافأيب:

 أنتتعرفأنالرشيعةاإلســالمیةقدأملّتبجمیعجوانبحیاتك
املختلفة،فوضعتلکلواقعةمنهاحکاًم.فکیفســتعرفحکمكالرشعي
وأنتمتارسنشــاطاتكاحلیاتیةاملختلفة.كیفســتعرفأنهذاالفعلحيله
الشــارعاملقدسفتبارشه،وأنهذاالعملحيرمهالشــارعاملقدسفتنأىعنه
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وجتانبه.ُترىهليمکنكأنترجــعيفكلصغريةوكبريةإىلاألدلةالرشعیة
لتستخرجمنهاحکمكالرشعي؟

 وملال؟

 لقدبعدتالشــقةيابنيبنيعــرصكوعرصالترشيع،وقدأضفى
هذاالبعدمعضیاعكثريمنالنصوصالرشعیة،وتغريلغةوأســالیبوأنامط
التعبــري،معوجودالوّضاعــنيالذيناختلقواأحاديثكثــريةورّسبوهامع
أحاديثنــاالصحیحةصعوبــاتومعوقاتعستعملیةاســتخراجاحلکم

الرشعي.

ثمأضافتمشــکلةوثاقةناقيلالرواياتلذلكعقدةأخرىيفطريق
الساعنيلذلك.ثملنفرتضأنكاستطعتأنتتحققبشکلمامنوثاقةرواة
النص،وصدقهم،ودقتهميفماينقلون،وضبطهم؛وأنكاستطعتأنختتزل
الزمنلتضبطنبــضإيقاعاملفرداتيفداللتهاعىلمعانیها،فهلستســتطیع
أنهتضمعلاًمعمیقًا،واســعًا،متشعبًاحيتاجإىلمقدماتطويلة،وسربأغوار
عمیقــة؟!لتحصــلمنهبعدذلــكأوالحتصلعىلماأنتبصــددمعرفته،

والبحثعنهواستبیانه.

 وكیفالعملإذًا؟

 ترجــعإىلاملتخصصنييفهــذاالعلم،فتأخــذأحکامكمنهم..
)تقلدهــم(.لیسهذايفجمــالعلمالفقهفقط،بــليفكلعلم.لقدأنتجت
احلضــارةاحلديثةمبــدأالتخصصيفالعلــوم،فقدغدالــکلعلمرجاله
ومتخصصوهُيرجعإلیهمكلامطرأتحاجةمالشأنمنشؤونذلكالعلم.

واستطردأيبقائاًل:
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فامذا عافاكاهللـ لنأخــذمثاًللذلكمــنعلمالطب..فلومرضــتـ
ستفعل؟

 أراجعالطبیب،وأعرضعلیهحالتياملرضیةلیشــّخصولیصف
يلالدواءاملناسب.

 وملاذاالتشّخصأنتبنفسكمرضكوتصفالدواء؟

 لستطبیبًا.

 كذلكاحلاليفعلمالفقهأنتحمتاجإىلمراجعةالفقیهاملتخصص
ملعرفةأمــراهللوهنیه،أولعرضمشــکلتكالرشعیةعلیــه،كاحتیاجكإىل

مراجعةالطبیباملختص،ملعرفةأمرطبيما،أولعرضحالتكاملرضیة.

فکــامأنكحمتاجإىل)تقلید(الطبیبيفجمالاختصاصه،أنتحمتاجإىل
)تقلید(الفقیهاملجتهديفجمالاختصاصه.

وكامأنكســتبحثعنطبیبفاضل،عامليفجمالاختصاصهوالسیام
إذاكانمرضكخطريًا؛فأنتملزمبالبحثعنجمتهدعامليفجمالاختصاصه
)لتقّلــده(وتأخــذمنهحکمكالرشعي،كلاماســتدعتكالظروفاملعیشــة

الستیضاححکمرشعيمافیها.

 وكیــفأعرفأنهــذاالرجلجمتهــد؟أوأنهأعلــماملجتهدين
وأفضلهم؟

قالأيبجمیبًا:

 دعنيأســألك..كیفتعرفأنهــذاالطبیبفاضلأوأنهأفضل
األطباءيفجمالاختصاصه،لرتاجعه،وتســلمهجسدكيفعلبهمايراهمناسبًا

لعالجه.
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قلت:

 أعرفذلكمنســؤالاملهتمنيبشــؤونالطب،العارفنيبه،ممن
هلمعلم،ومعرفة،ودراية،و)خربة(،وجتربةفیه؛أوأعرفهلشهرتهبنيالناس

و)شیوع(وانتشار،وذيوعاسمهيفهذااحلقلالعلمي.

 بالضبط..وكذلكتعرفاملجتهد،أواملجتهداألعلم.

تســألرجاًلملتزمــًاثقةصاحلــًاألداءمثلهذهاألمانــة..تتوفرفیه
املعرفةبآراءالعلامءو)اخلربة(عىلمتییزاملســتوىالعلميلألشخاصيفجمال

االختصاص.

أوأن)يشیع(ويشــتهرويذيعبنيالناس:اجتهادشخص،أوأعلمیته
يفاالجتهاد،بحیثجتعلكتلكالشــهرةالواسعةوذلكالذيوعواالنتشار،

و)الشیوع(متأكدًامناجتهاده،أوأعلمیتهيفاالجتهاد.

 وهلهناكرشوطأخرىيفمنجيبعلیناتقلیده،بعدأننصلإىل
سنالبلوغعدارشطاالجتهاد؟

 أنيکونمقلــدك:]رجاًل،طاهراملولد[،عاقاًل،مؤمنًا،عىلدرجة
عالیةمنالتقــوىوالعدالةيتحّصنهباعنالوقوعيفأيةمعصیة،ولووقعت

منهنادرًاألرسعإىلالتوبةواإلنابةإىلاهلل.

 هاأنذاقدبلغتمبلغالرجال،وقدعرفتمنكشــیئًاعنالتقلید،
فامذاجيبعيلأنأفعلاآلن؟

 تقّلدأعلــماملجتهدين،وتلتزمباميفتيبهيفعباداتكاملختلفة..يف
أحکاموضوئكـمثاًلـوغسلك،وتیممك،وصالتك،وصومك،وحّجك،
 مثاًلـ ومخسك،وزكاتك،وغريها،كامتقلّدهيفمعامالتك..يفأحکامبیعكـ
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ورشائك،وحوالتك،وزواجك،وزراعتك،وإجارتك،ورهنك،ووصیتك،
وهبتك،ووقفك...

ورحتُاعددمعأيب:

وأمركباملعروف،وهنیكعناملنکر،وإيامنكباهلل،وأنبیائهورسلهو..

 ال..اإليامنبــاهللوتوحیده،ونبوةنبیناحممــد،وإمامةاألئمة
اإلثنــيعرش،واملعاد..هذهأمورالجيــوزالتقلیدفیها،فهيمنأصول
الديــن،والجيوزالتقلیــديفأصولالدين.بلجيبأنيعتقدكلمســلمهبا
اعتقادًاجازمًاالشــكفیه،والشــبهةوالضبابیةوالالتواءواصاًلإىلإيامن
قاطعباهلل،باحثًاعنهبجهودك،مســخرًامامنحهاهللمــنطاقاتفکريةفیه

منتهیًامنخاللذلككلهإىلقناعةتامةراسخةالتتزعزعبه.

 طیبأالحيقيلأنأقلدجمتهــدًامعوجودجمتهدأعلممنهيفجمال
اختصاصه؟

 اليمکنكذلك]إذاتوقعــتوجوداالختالفبنيفتاوىمقلدك
وفتاوىاملجتهداألعلميفمسائلكالتيحتتاجهالتعملهبا[.

 أســتطیعحنيأراجعالطبیبأنأعرفرأيهيفحالتيالصحیةلو
استدعتصحتيمراجعته،فکیفأستطیعأنأعرففتوىمقلَّدييفمسائيل

الرشعیة؟كیفأصلإىلفتاواهألطّبقها؟هلأراجعهيفكلمسألة؟

 تســتطیعمعرفةفتاواه..بســؤالهمبارشةعنها،أوبسؤالمنتثق
بنقلهومعرفتهوأمانتهيفنقلتلكالفتاوى،أومراجعةكتبهالفقهیةكرســالته

العملیةاملمضاةمنقبله.

 أوبسؤالكأنت.
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ابتســمأيببوقاررزين،واعتدليفجلســتهبینامراحــتعیناهتومئ
بومیضموعدجلسةقادمة.

 قلت:نبدأبالصالة.

 قال:نبدأبالصالة،وأضاف..

غريأنالصالةتتطلبطهارةاإلنسانمنكلمايدنسطهارته.

 وماالذييدنسطهارةاإلنسان؟

 تدنسطهارةاإلنسان:

أمورماديةتقعيفنطاقعملاحلواسكالنجاسات.

وأمورمعنويةغريمدركةباحلواسلو)حدثت(بأحدأسباهبامنجنابٍة
أوحیٍضأواستحاضٍةأونفاٍسأومسمیتأوموتأوخروجبولأوغائط

أوريحأونوم،للزمإزالتهابالوضوءأوالغسلأوالتیمم.

وتســتدعیناهیکلیــةالبحثوصــواًلإىلالصــالةأننبــدأحوارنا
)بالنجاســات(.فنتعرفعلیهاأواًل،ثمنتعرفبعــدذلكعىل)مطهراهتا(،

لنضمنطهارةاجلسدمنكلمايسلبطهارته،وخيدشنقاءه.

ثمننثنيفنتحاورباملو)حدث(لوجب)غســلهبالوضوء(أو)مسحه
بالتیمم(ســواءأحدثمنبولأمغائطأمريحأمنومأماســتحاضةقلیلةأم

غريها.

ونســتأنف،فنتجاذبأطرافاحلديثباملو)حدث(لوجب)غسله
بالغسل(أو)مسحهبالتیمم(ســواءأحدثمنجنابةأمحیضأماستحاضة
أمنفاسأممسمیــتأمموت،رافعنيمنطريقنــاكلمايعرتضأويعیق
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حرمةالتقربهللعزوجلبالصالة،فائزيــنبعدذلكبلذةالوقوفبنييديه
مکرّبينمهّللنيحامدينموحدينمنّعمنيبولعذكرهودعائه،راجنيأنجيعلنا
ممنترســختأشجارالشــوقإلیهيفحدائقصدورهم،وأخذتلوعةحمبته
بمجامــعقلوهبم،متناولنيبعدالصالةمايتطلــبـمثلهاـالطهارةكالصوم
واحلج،معّرجنيبعدذلكعىلاخلمسوالزكاةوالبیعوالرشكةو..وغريها.

 إذًاسنبدأبالنجاساتأواًل.

 نعم،سنبدأهباأواًليومغدإنشاءاهلل.

 إنشاءاهلل.





حوارية النجاسة
بدأأيبحوارهويفعینیهبريقمنحزمرصنيقائال:

 دعنيأضــعأمامكقاعــدةعامةذاتأثركبــرييفحیاتكوهي
»كليشءلكطاهر«..كليشء..البحار،واألمطار،واألهنار،واألشــجار،
والبیــوت،واألجهزة، والصحــاري،واجلبال،والشــوارع،والعــامرات،
واألدوات،واملالبساملختلفة،وإخوانكاملسلمون،..و..و..كليشءطاهر

..كليشءحتىيتنجسإال..

 إالماذا؟

 إالماكاننجسًابطبیعته،بتکوينه،بذاته،)بعینه(.

 وماالذييکوننجسًابطبیعته،بذاته..؟

 عرشةأشیاءسأعددهالكعىلشکلنقاطمتسلسلة..

1-الغائطمناإلنســانومنكلحیــوانحيرمأكلحلمهإذاكانتله
نفسسائلة.

2-البولمناإلنســانومنكلحیوانحيــرمأكلحلمهإذاكانتله
نفسسائلة.

 وإنمليکنلهنفسسائلة؟

 إنكانلهحلم]فبولهنجس[وإنمليکنلهحلمفبولهطاهر.
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 وماالنفسالسائلة؟

 مصطلحســیمرعلیكأكثرمنمرةيفهذااحلوار،حيسنأننلقي
علیهبعضالضوء..نقول:هلذااحلیواننفسســائلة..إذااندفعالدممنهعند
ذبحهبقوة،لوجودرشيانعنده.ونقول:لیسهلذااحلیواننفسســائلة..إذا

سالالدممنهعندذبحهبفتور،وهدوء،وأناة،لعدموجودرشيانعنده.

3-املیتةمناحلیوانذيالنفسالسائلةوإنكانحالاًلأكله،وكذلك
أجزاؤهااحلیةاملقطوعةمنها.

 وماهياملیتة..؟

 كلماماتمندونأنيذبحعىلالطريقةالرشعیةاإلسالمیة.

 مثاًل؟

 احلیــوانالذييموتملرضأوبحــادث،أوأنيذبحبطريقةغري
رشعیة،هذهكلهامناملیتة.

4-منياإلنســان،ومنيكلحیوانذينفسسائلةإذاكانحيرمأكل
حلمه.

5-الدماخلارجمنجســداإلنسان،ومنجسدكلحیوانذينفس
سائلة.

 ودماحلیوانالذيلیسلهنفسسائلة..؟

 طاهر..كدمالسمك،ودمالربغوثوالقمل.

6-الکلبالربيبکلأجزاءجسده،حیًاومیتًا.

7-اخلنزيرالربيبکلأجزاءجسده،حیًاومیتا.
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 والکلبواخلنزيرالبحريان..؟

 طاهران.

8-اخلمروسائراملرشوباتاملسکرة.

9-]الکافراملنکر[للدياناتالســاموية.وأماأهلالدياناتالساموية
منالیهودوالنصارىواملجوسفهمطاهرون.

10-عرقاإلبلاجلاّللة]بلكلحیوانجاّلل[.

 وماهواجلاّلل؟

 احلیوانالذييتغذىعىلغائطاإلنسان.

هذهاألشــیاءالعرشةنجســةبطبیعتها،وتنقلالنجاسةمنهاإىلكلما
القاهاومسهاواحتّكهبامعوجودالبلل.

 وإذامليوجدبللبینهام؟

 إذامليکــنهناكبللفالتنتقلالنجاســة،ألهنــاالتنتقليفحالة
اجلفافأبدًا.

 هلبــولأوغائطاحلیواناتالتــيحيلأكلها،كالبقــر،والغنم،
والدجــاج،والطیــوربأنواعهااملختلفــة،والعصافري،والزرازيــرطاهرأو

نجس..؟

 طاهر.

 وخملفاتاخلفاش..؟

 طاهرة.
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 والريشمناملیتةوالوبر،والصوف،واألظافر،والقرون،والعظام،
واألسنان،واملناقري،واملخالب..؟

 كلهاطاهرة.

 واللحمالذينشرتيهلنأكله،فنالحظعلیهدمًا؟

 هذاالدمطاهر..وكلدميبقىمتخلفــًايفالذبیحةاملأكولةاللحم
بعدذبحهابطريقةرشعیة،طاهرغرينجس.

 وفضالتاجلرذوالفأر..؟

 نجســةغريطاهــرة.ولوفکرتقلیاًلفیامعــّددتلكمننقاط،
الستطعتأنجتیبعنهذاالتساؤلبنفسك..نعمألجبتعنهبنفسك،ذلك

أنهلارشيانًايتدفقمنهالدمعندالذبح.

وعــادلعینيأيبذلكالربيقالرصنيالذيملحتــهيفأولحوارناهذا
فحّدقيب،ثمأردفقائاًل:

 لقدبدأتمعكحواريتيهذهبقاعدةعامةذاتأثركبرييفحیاتك.
وسأختتمهابقواعدعامةهياألخرىذاتأثركبرييفحیاتك.

القاعدةاألوىل:كليشءكانطاهرًايفمامىض،ثمتشــكهلتنجس
بعدذلكأوبقيعىلطهارتهالسابقة..فهوطاهر.

 ارضبيلمثاًلعىلذلك.

كانطاهرًاســابقًا،وتشكاآلنهلالقته مثاًلـ  رششــفنومكـ
نجاسةمافنّجسته،أمبقيعىلطهارتهالسابقة؟تقول:رششفنوميطاهر.

القاعدةالثانیة:كليشءكاننجسًايفمامىض،ثمتشكهلطهرتهبعد
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ذلك،أمبقيعىلنجاستهالسابقة..؟فهونجس.

 مثاًل؟

 يدكـمثاًلـكانتنجسة،أنتمتأكدمنذلكقبلاآلن،وشککت
بعدذلك،هلطّهرهتامننجاســتهاالســابقة،أمملتطّهرهامنها،تقول:يدي

نجسة.

القاعدةالثالثة:كليشءالتعلمحالتهالســابقة،أكاننجســًاهوقبل
اآلنأمكانطاهرًا،فهواآلنطاهر.

 مثاًل؟

 كأساملاءهذهـمثاًلـ،جتهلحالتهاالسابقةالتدريأنجسةكانت
هيقبلاآلن،أمطاهرة؟تقول:كأساملاءطاهرة.

القاعدةالرابعة:كليشءتشــكهلأصابتهنجاســةفتنجسهباأومل
تصبه،عندئــٍذالجيبعلیكالفحصوالتحريوالتدقیقللتأكدمنطهارته.
بــلتقولهوطاهرمــندوناحلاجةإىلفحصواستکشــافحتىولوكان

الفحصسهاًليسريًاعلیك.

 مثاًل؟

 ثوبككانطاهرًاـمثاًلـ،أنتمتأكدمنذلكقبلاآلن،وشککت
اآلنهلأصابهبولفتنجسبهأوبقيعىلطهارتهالسابقة؟

عندئٍذ..الجيبعلیكفحصثوبك،والبحثعنأثرالبولفیهحتى
لوكانذلكالبحثوالفحصسهاًليسريًاعلیك،بلتقول:ثويبطاهر.





رات حوارية املطهِّ
قبلأنحيرضأيبجلســةحوارناهذه،كنتمســتغرقًايفتأملعمیق،
حماواًلتطبیقاملعلوماتالنظرية..تلكالتيســلفتيف)حواريةالنجاســة(
عىلواقعحیايتالیومیةاملعاشــة،مصححًامنخاللذلكموروثايتاخلاطئة
عنالنجاسة،منتظرًابشــغفوترقبأنأحلظيفجلسةالیومكیفستستعید
األشیاءطهارهتااألوىلونقاءهااجلمیلبعدأنصافحتهايدالنجاسةفلوثتها.

وماأنحرضأيبحتىبدأته:

 قلتيلأمس:إناألشیاءالطاهرةتفقدطهارهتاإذاالقتالنجاسة.

ُترىكیفستستعیدتلكاألشیاءطهارهتااملفقودة؟

 أكثرمايعیدلألشــیاءاملتنجسةطهارهتاالسابقةاملسلوبة)املاء(،أن
تغتسلمنأدراهناباملاء،أوأنُتغسلبه،لذلكفسنبدأبـ:

راألول:املاء. املطهِّ

أضافأيب:

 املاءمطلقومضاف.

 ومااملاءاملطلق..؟

 املــاءاملطلق..ذلكالذينرشبهنحن،وترشبهاحلیواناتويســقى
بهالزرع..ماءاملحیطاتوالبحارواألهنــارواآلبارواجلداولواألمطار،ماء
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األنابیبالذييصلناعربخزاناتاملیــاهاملنترشةيفاملدنوالقرىوالنواحي،
ويبقىاملاءمطلقًاحتىلواختلطمعقلیلمنالطنيأوالرمل.

 واملاءاملضاف..؟

 املاءاملضافتعرفهبســهولةمنإضافةلفظآخرإىلاملاءكلامنطقت
بــه،فتقول:ماءالورد،ماءالرمان،ماءالعنب،مــاءاجلزر،ماءالبطیخ،وماء
مساحیقالغســیل،وهوكامتالحظمناألمثلةلیسممايعنیناأمرههنا،فنحن
نتحــدثعناملاءذلكالــذينطّهربهونرشبه،نتحدثعــناملاءالعنماء

الرمانوماءالعنبمثاًل.

ثمإناملاءأواملاءاملطلقعىلقسمني..كثريوقلیل.

 ومااملاءالکثري..؟

 املــاءالکثري:مابلغبالوزن»465«كغمتقريبًا،وباحلجممامکعبه
»27«شربًا]بالشرباملســاويلربعاملرتتقريبًا[،وهومقدارالکر،سواءأكان

املاءجاريًاأمراكدًا.

وطبیعيأنتکونمیاهالبحار،واألهنار،والروافد،واجلداول،والرتع
الکبرية،والعیون،واآلبــار،وكذلكاملاءاجلارييفاألنابیبذاكالذييصل
إىلبیوتنامنخزاناتاملیــاهالکبريةاملنترشةيفاملدن،وماءخزاناتنااملوضوعة
عىلســطوحمنازلناإذاكانحجممائهاأووزنــهاحلجمأوالوزناملذكورين
آنفًا،وماءخزاناتناالصغريةماداميتصلهبااملاءاجلاري؛طبیعيأنتکونكل

تلكاملیاهمیاهًاكثرية.

 ومااملاءالقلیل..؟

 املاءالقلیلماكانوزنهأوحجمهأقّلمنالوزنأواحلجماملذكورين
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يفاملــاءالکثري..أيأقّلمنالکر،ومليکنمنماءاملطرأثناءهطوله،مثلاملاء
يفاألواينوالقناينوالکؤوسوغريها.

أماوقدحددنــامعنىاملاءاملضاف،واملاءاملطلقبقســمیه:الکثريمنه
والقلیل،فسُابنيلكحکمكلمنهامإذاالقىالنجاسةسواءمسهاأممسته.

 وماحکماملاءاملضاف؟

 املاءاملضافيتنجسبمجردمالقاتهالنجاســةسواءأكانتكمیته
كثريةأمقلیلةكالشايمثاًل.وتلحقباملاءاملضافالسوائلاألخرىكاحللیب،

والنفط،وحمالیلاألدوية،وغريهافإهناتتنجسبمجردمالقاهتاالنجاسة.

 وحکماملاءالقلیل..؟

 يتنجسبمجردمالقاتهالنجاسة.

 وحکماملاءالکثري..؟

 اليتنجسبمالقاةالنجاسةكامءاإلسالة،وماءالکروغريهاإالإذا
تأثرهبالونهأوطعمهأورائحته،..وكذلككل...

 كلماذا؟

 كلماءقلیلاتصلبهاملاءالکثريصــاركثريًا،فخزاناملاءالصغري
إذاجرىعلیهأنبوباإلســالةصاركثريًا،وماءالِقدراملوضوعيفاملغسلةإذا
فتحتعلیهأنبوباملاءاملتصلبالکر،فاتصلماءالِقدربامءاألنبوبصارماء

الِقدركثريًا،وهکذا..

 لووقعتقطراتمنالدميفخزانماءراكدبحجمكر..؟

 اليتنجسإالإذاكثرتالقطراتفتغريلونماءالکرفاصفّربتأثري
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لونالدم.

 إذاوقعتيفإناءصغري؟

 يتنجساإلناء.

 وإذافتحناعلیهماءاإلسالة..؟

 يطهراإلناء.

 إذاصببنامنماءاإلبريقعىليشءنجس،فهليتنجسماءاإلبريق؟

 ال،ألنالنجاسةالتتســلقإىلعموداملاءالساقطمناإلبريق،فال
عموداملاءيتنجسوالماءاإلبريق.

 وكیفيطّهرماءاملطراألشیاء..؟

 إذاتقاطرعلیهامبارشةســواءأكاناملتنجسأرضًا،أمماًء،أمثیابًا
وأفرشــةبعدأنينفذفیها،أمإناًء،أمماشاكلذلكوشاهبهبرشطأنيصدق

عرفًاعىلالنازلأنهاملطر.

 وكیفنطّهرباملاءالقلیلأوالکثرياألشیاءاملتنجسة..؟

 نطّهركليشءمتنجس..كليشءبغســلهباملاءقلیاًلكانأوكثريًا
مرةواحدةعدامايأيت..

1-املتنجسبالبول؛تغسلهباملاءالقلیلمرتني.

2-اإلناءالذييرشبمنهالکلب؛فإنهيغســلبالرتاباملمزوجباملاء
ثميغسلباملاءالقلیلمرتني،وإذاُغسلبالکثريفمرةواحدة.

3-اإلناءالذيلطعهالکلبأووقعفیهيشءمنلعابه؛]تغسلهبالرتاب
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املمزوجباملاءثمتغسلهباملاءالقلیلثالثمرات[وبالکثريمرةواحدة.

4-اإلناءالذييلغفیهاخلنزير؛تغسلهباملاءالقلیلسبعمراتوبالکثري
مّرةواحدة.

5-اإلناءالذيتنّجسبموتاجلرذ؛]تغسلهباملاءالقلیلسبعمرات[
وبالکثريمّرةواحدة.

6-باطناإلناءالذيجيتمعفیــهاملاءونحوهإذاتنجسبغريماتقدم؛
تغسلهباملاءالقلیلثالثمراتوبالکثريمّرةواحدة.

 وظاهراإلناء..؟

 يطهربغســلهمرةواحدة،حتىباملاءالقلیل،وهکذااإلناءالذيال
جيتمعفیهاملاءكالصحن.

 كیفُاطّهركفياملتنجسةوعنديماءقلیل؟

 صبعلیهااملاءفإنانفصلماءالتطهريعنكفكفقدطهركفك.

املطّهرالثاين:الشمس.

 وماذاتطّهرالشمس..؟

 تطّهــراألرضوكلاألشــیاءالثابتةعلیهاكاألبنیــة،واحلیطان،
واألبواب،واألخشاب،واألوتادواألشجاروأوراقها،والنباتات،والثامرقبل

قطافها،وغريذلكمماالينقل.

 كیفتطّهرالشمساألشیاءالثابتة..؟

 برشوقهاعلیهاحتىجتفبتأثريأشعتهامعزوالعنيالنجاسة.
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 وإذاكانتاألرضالنجسةجافة،وأردناتطهريهابالشمس؟

 صببناعلیهااملاءحتىإذاجففتهاالشمسطهرت.

 وإذاتنجستاألرضبالبولوأرشقتعلیهاالشمسفجفت؟

 طهرتاألرض.

 واحلىصوالرتاب،والطــني،واألحجاراملعدودةجزًءمناألرض
إذاتنجستبالبولفجففتهاالشمس؟

 طهرت.

 واملسامرالنابتيفاألرض،أويفالبناء..؟

 حکمهحکماألرض،يطهركذلكبالشمسبعدأنجتففه.

املطّهرالثالث:زوالعنيالنجاسةعنجسداحلیوان.

 ارضبيلمثاًلعىلذلك.

 مثــاًل،بمجردأنيــزولالدمعنمنقارالدجاجــةيطهرمنقارها،
وبمجردأنيزولالدمعنفمالقطةيطهرفمها،وهکذا...

 بقيأنأســألكعنكیفیةالتطهريداخلجسماإلنسانمثلباطن
الفم.

 باطنجســماإلنسانالينجسأصاًل،فباطنالفمواألنفواألذن
والعنيكلهاطاهرةحتىمعوجودالدمفیها.

 وهلتتنجساإلبرة-إبرةالدواء-إذازرقتداخلجسماإلنسان
أواحلیوان،فالقتالدمداخلاجلسم؟
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 ال،التتنجسإذاخرجتاإلبرةمنداخلاجلســموهيغريملوثة
بالدمفمالقاةالدمداخلاجلسمالتوجبنجاسته.

املطّهرالرابــع:األرض..كلمايســمىأرضًافهــومطّهركاحلجر،
والرمل،والرتابواجلصواإلسمنت،وغريها،ويشرتطيفاألرضأنتکون

يابسةوطاهرة.

 وكیفأعرفأهناطاهرة؟

 مادمتالتعرفأهناقدتنجستفهيطاهرة،ومنثمفهيمطّهرة.

 وماذاتطّهراألرض؟

 تطّهرباطنالقدم،واحلذاء،باملــيشعلیهابعدأنتزولعنالقدم
واحلذاءالنجاسةالعالقةهباممناألرض،برشطأنتکونالنجاسةقدحصلت

بسببامليش.

املطّهراخلامس:التبعیة.

 ارضبيلمثاًلعىلالتبعیة؟

 الکافرمثاًلإذاأسلمطهر،وطهر)تبعًاله(طفلهالصغري.

واخلمرإذاانقلبخاًلطهر،وطهر)تبعًاله(إناؤهاملوضوعفیه.

واملیتإذاُغسلاألغسالالثالثةطهر،وطهرت)تبعًاله(يدالغاسل،
والسدةالتيُغسلعلیها،وثیابهالتيُغسلهبا.

والثوباملتنجسإذاغســلتهباملاءالقلیلـمثاًلـطهر،وطهرت)تبعًا
له(الیدالتيغسلته،وهکذا.

املطّهرالسادس:اإلسالم.
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 وكیفيطّهراإلسالم؟ومنيطّهر؟

 يطّهراإلسالمالکافربعدأنيسلم،فیطهرهوويطهرتبعًالهشعره،
وأظافره،وغريذلكمنأجزاءجسده.

املطّهرالسابع:االنتقال.

 مثاًل؟

 دماإلنسانـمثاًلـذاكالذييتغذىعلیهالبقوالربغوثوالقمل،
إذارشبهاحلیوانفأصبحجزًءمنه،ثمقتلتاحلیوان،فصبغذلكالدمجسدك

أوثیابك،فهودمطاهر.

املطّهرالثامن:االستحالة.

 ومااالستحالة؟

 االستحالة:تبدليشءإىليشءآخرخمتلفعنه،وحتولهإلیه.

 أرضبيلمثاًلعىلذلك.

 اخلشباملتنجسإذااحرتقوصاررمادًا،فالرمادطاهر.وخمّلفات
احلیوانإذااستعملتوقودًاللنارفرمادهايفالتنورطاهر،وهکذا...

املطّهرالتاســع:خروجالدمباملقــدارالطبیعيمــنالذبیحةاملأكولة
اللحــم،بلوغرياملأكولةاللحمغريالنجسالعنيبعدذبحهابطريقةرشعیة.

عندئٍذسنحکمبطهارةالدمالباقيداخلها.

املطّهرالعارش:انقالباخلمرخاًل،ذلكأناخللأثناءتکونهيتخمريف
مرحلةماأحیانًافیتنجسثمينقلببعدذلكإىلخلفیطهر.

املطّهراحلاديعرش:احلیواناجلاّللإذامنعمنأكلالعذرةمدةطويلة
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حتىيتغذىعىلغريهافإنهتطهرخملفاتهالتيتنجستبسببأكلالعذرة.

 أريدأنأسألكعنمسألةقدأحتاجهايفتعاميلمعأصدقائي.

 سل.

 قدأرىحاجةألحدأصدقائياملســلمنيقدتنجســتثميفارقني

ويعودبعدفرتةوهويعاملهامعاملةاحلاجةالطاهرة،فهليلأنأعتربهاطاهرة

مندونأناسأله؟

 إذاكانصديقكقدعلمبنجاستهاواحتملتأنهقدطهرهايفغیبته

فلكأنتعاملهامعاملةالطاهرةفتأكلوترشبهبا]نعمإذاكانتثیابًاونحوها

فالتصّلهباحتىتسألهعنطهارهتا[.





حوارية اجلنابة
سبقنيـعىلغريالعادةـأيبهذاالیومإىلجلسةاحلوارهذه.

وحــنيحرضتمليلحظأيبأولاألمرحضوري،كانصامتًا،متأماًل،
مطرقًابرأسهإىلاألرض،مرخیًاعینیهيفقلبه،تاركًاـكاميبدوـملشاعرهحرية
التسللخارججدرانالغرفةاملفضضةببیاضاألسئلةوبراءةقلبهاالطفل.

وماأنملحنيحتىعادلعینیهحزمهاماجلمیلاهلادئ،فرناإيّلقائاًل:

سأبدأحواريبمقدمةتســلمنيإىلفحوىحديثالیوم..إىلحوارية
اجلنابة،ثمأردف:

حدثتكيف)حواريةالنجاســة(عنالنجاسات،تلكالتيتسلبمن
أجسادناوأجساداألشیاءطهارهتااألوىلالتيكانتعلیها.

ثــمحدثتكيف)حواريةالطهارة(عناملطّهــرات،تلكالتيتعیدمرة
أخرىألجسادناوأجساداألشیاءطهارهتااملغصوبة.

ولورجعتبقلبكإىل)النجاســات(لوجدتأهناأشیاءماديةطارئة
عىلاجلسد،منهأومنغريه.

غــريأنهناكأمورًامعنويةغريحمسوســة،لو)حدثت(لســلبتمن
اإلنسانطهارتهوالحتاجبعدئٍذإىلمايعیدلهطهارتهاملسلوبةونقاءهاجلمیل

املفقود.
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ذلك)احلدث(عىلنحوين..أكربوأصغر.

فاحلدثاألكربكاجلنابةواحلیضوالنفاسواالســتحاضةبقســمیها،
ومساملیتواملوت.

واحلدثاألصغركالبولوالغائطوالريحوالنومواالستحاضةالقلیلة
وغريها.

واحلدثاألكرب)يغسلهالغسل(أو)يمسحهالتیمم(.

واحلدثاألصغر)يغسلهالوضوء(أو)يمسحهالتیمم(.

وســتتناولحوارياتناالقادمــةهذهاألمورأمرًاأمــرًامبتدئنيالیومبـ
)اجلنابة(.

قلتأليب:

 بامذاتتحققاجلنابة؟

 قال:تتحققبأحدأمرين:

أواًل:خروجالســائلاملنوي،سواءأخرجبمامرسةجنسیة،أمباحتالم
لیيل،أمبعادةرسية.

 وماهيصفاتالسائلاملنوي؟

 ســائللزجكثیف،رائحتهرائحةالعجــنياملختمر،حلیبياللون
يمیللونــهأحیانًاإىلالصفرةأواخلرضة،خيرجعندبلوغالشــهوةاجلنســیة

ذروهتامصحوبًابالدفقوملحوقًابارختاءوفتورللجسد.

 وإذاشــککتبأنهذاالسائلاللزجاخلارجهلهوسائلمنويأو
غريهمنالسوائلاألخرى؟
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 سأعطیكعالماتثالثًا،إذااجتمعتثالثهافهوسائلمنوي.

هذهالعالماتهي:الشــهوة،والدفق،وارختاءاجلســدأوفتوره.ويف
النائمتکفيالشهوةوالدفق.ويفاملريضتکفيالشهوة.

 ولوحتققتلغريالنائمواحدةمنهنأواثنتان؟

 قلإنهلیسسائاًلمنويًا،سوىاملريضكامذكرتقبلقلیل.

ثانیًا:االتصالاجلنيسولومليؤدإىلنزولالســائلاملنوي،ويکفييف
حتقــقاالتصالاجلنيسدخولرأسالعضوالتناســيلالذكري)احلشــفة(يف

الفرج]أوالرشج[.

 وإذاخرجالسائلاملنويأوحتققاالتصالاجلنيس؟

 حتققــتاجلنابــة،للفاعلواملفعولبــهمنغريفــرقبنيالکبري
والصغري،والعاقلواملجنون.

 وإذاحتققتاجلنابة..؟

أولتطــوفيفحجك.فإن مثاًلـ  وجــبعلیكالغســللتصيلـ
الصالةوالطوافتتوقفصحتهامعىلالغســل،وســأرشحلكيف)حوارية

الغسل(التيستأيتكیفتغتسل.

علاًمأنهحترمعلیكمادمتجنبًاأمور:

1-مــسكتابةالقــرآنالکريمضمناملصحــفالرشيف]بلحتى
اآلياتاملوجودةيفالکتب[.

2-]مسلفظاجلاللة)اهلل(،وأســامءاهللوصفاتهكـ)اخلالق([إالأنه
جيوزمسمايکتبعىلالعمالتمنالقرآنالکريموأسامءاهلل.
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3-قراءةآيةالسجدةمنكلســورةمنسورالعزائماألربع،وهي:
)العلق،والنجم،والسجدة،وفّصلت(.

4-دخولاملســاجدلوضعيشءفیهاأواملکــثفیها.وجيوزللجنب
اجتیازهــابالدخولمنبابواخلروجمنبابآخرإالاملســجدينالرشيفني
املســجداحلرامبمکةواملســجدالنبويباملدينة]والجيوزاملکثيفاملشــاهد

.]املقدسةللمعصومني

 وهليلحقالصحنوالرواقباملشهد؟

 كال،اليلحقبه.

 قبلأننودعحواريةاجلنابةُاحبأنأسألكوأخجل.

 سلماشئتدونخجلفالحیاءيفالدين،أقوهلادائاًمدائاًم.

 أحیانًابعدأنأثارجنسیًاأشــاهدنقطةلزجةلسائلأبیضشفاف
خترجمناإلحلیل.

 نعم،هذاالســائلطاهرالينّجساملالبسوالاجلســد،والجيب
علیكالغســلإذاخرج،وهناكسائلآخرخيرجبعدالبولأحیانًا،إنهكذلك

طاهروالجيبعلیكالغسلإذاخرج.

 والعادةالسية؟

 العادةالسيةحمّرمةجيبعلیكاجتناهبا.كامأنالدراســاتالطبیة
تنّبهإىلرضرهاالصحيعىلالنفسواجلســدمعًا،وقدحداذلكباألطباءإىل

إرشادالناسوتوجیههموحثهمعىلتركهاواالبتعادعنها.



حوارية احليض
جلــسأيبعىلمقعدهاملعّدلهيفغرفةاحلوارهذاالیوم،وعىلشــفتیه

ابتسامةعريضة،جعلتنيأمخنأنأمرًاغريمألوفيراوده،جلسلیقول:

 سأحدثكالیومعناحلیض.

ملأكنأعرفقبلالیومماذايعنياحلیض،وإنكنتأذكرأينقدسمعت
هذهاللفظةمنقبل..غريأنماأثارفضويلملعرفتها..أينسمعتهاتلفظمنهن
رقیقًاعاجاًلكأنيفالکلمةماخيجل.وبمجردما عىلاستحیاء..تلفظمهســاً
تیقنتأناحلديثعناحلیضقدبدأ؛خجلتورحتأداريخجيلفســألت
نفيس:ملاذايوظباخلجلنفســهلیحرضمعي؟وألحعيّلهذاالتساؤل...ثم

تطاولفاستحکمُترىملاذايوظباخلجلنفسهلیحرضهنا؟

واستحوذتعيّلالفکرةوأرستني..ملاذااخلجل..ومَل؟إذاكاناحلیض
أمرًاخمجاًلحقًافکیفسیحدثنيعنهأيبهذاالیوم؟ثم..ملاذاحيدثنيعنأمر

خمجلحيسنأاليتحدثبهأحد؟!

واستذكرت..فموضوعحوارياتناكلهايدورحولأحکامرشعیةفال
بدأنيکوناحلیضموضوعًايتناولهبالبحثالفقهاإلسالمي.وإذاكاناألمر
كذلكفاممعنىأننخجلمناحلديثيفأمــريذكرهالقرآنالکريمويتناوله
النبيالکريمحممدويتحــدثعنأحکامهاملعصومونألصحاهبم،

ثمبعدذلكمامعنىأننخجلمنأمرجيبأننحیطبأحکامهلنطبقها.

وأفقتعىلصوتأيبيقول:
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 ســبباحلیض،خروجدماحلیــض،وهودمتعتادعلیهالنســاء
وتعرفه.خيرجيففرتاتمنتظمةكلشــهرتقريبًاويوصفبأنه)أمحر(أومائل

إىل)السواد(،وحار،وخيرجبحرقة.

 هلأندماحلیضحالةمرضّیةللمرأةأوأنهحالةطبیعیةهلا؟

 احلیــضحالةطبیعیةللمرأة،وهلذافإنكلمــاتراهاملرأةمنالدم
وكانجامعًاللرشوطاآلتیةفهوحیض..

 وماهيالرشوط؟

 رشوطاحلیض..

1-أناليستمرالدمأكثرمنعرشةأيام.

2-أنالتکونالفرتةبنيخروجالدموانقطاعدماحلیضالسابقأقل
منعرشةأيام.

3-أناليقلخروجالدمعنثالثةأيام.

 وهليشرتطيفالثالثةأيامأنتکونمتوالیةبالانقطاع؟

 اليشرتطالتوايليفاأليامالثالثة.نعميشرتطأنيکونالدميفثالثة
أيــاميفضمنعرشةأيام.فمثاًلإذاخرجالدميومًاكاماًلثمانقطعيومني،ثم
عــاديفيومآخر،ثمانقطعيومنيوعاديفيومثالثكاماًل،فإنالدميفاأليام

الثالثةيکونحیضًا.

 وهلاملقصودمنالیومالیومالتام)أربعوعرشونساعة(؟

 نعم،فاليکفيوجودالدميفالنهاردوناللیلأوبالعکس.

 وإذااستمرالدمأكثرمنعرشةأيام؟
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 فإنبعضهلیسبحیض،وسیأيتبیانأحکامه.

 وإذاكانــتفرتةالطهروانقطاعالدمبنيخروجالدماجلديدوالدم
السابقأقّلمنعرشةأيام.

 فهذايعنيأنالدمالثاينلیسبحیض.

 متىتعداملرأةنفسهاحائضًا؟

1-إذارأتاملرأةالدمأولمــرة،ومليکنأقّلمنثالثةأياموالأكثر
منعرشةأيامفهوحیض.

2-إذارأتاملــرأةالدممرةأخرىبعدفــرتةطهرأكثرمنعرشةأيام
منالدماألول،فإهناتتحیض.فإناســتمرالدمثالثــةأيامفهوحیض،وإن
مليســتمرثالثةأيام-ولومتفرقة-فهواستحاضة.سواءجاءهاالدميفوقت

عادهتااملحددأمال.

 وكیفتکونللمرأةعادة؟

 تکونللمرأةعادةإذاتکررنزولالدممنهايفنفساملوعداملحدد،
فــإذااتفقالدمالثاينمعالدماألوليفاملوعدوالعددفإهناتســمىذاتعادة
وقتیــةوعددية،وأماإذااتفقالدمالثاينمــعالدماألوليفاملوعددونالعدد
كانهلاعادةوقتیةفقط،مثاًل:إذارأتالدماألوليفأولالشهرملدةسبعةأيام
ورأتالدمالثاينيفأولالشــهرالثاينوملدةسبعةأيامأيضًا،كانتذاتعادة
وقتیةوعدديــة.وإذااختلفالعددكانتذاتعادةوقتیةفقط،وحکمهاأهنا
إذارأتالدميفأولالشهرتتحیضإذاكانالدممستمرًاثالثةأيامولومتفرقة

يفضمنعرشة.

 وإذااتفقالدمالثاينمعالدماألوليفالعددفقطدوناملوعد؟
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 تکوناملرأةذاتعادةعدديةفقط.

 وهلهلاحکمخاص؟

 نعم،فإهناإذارأتالدمبعدفرتةطهرعرشةأيامأوأكثرواســتمر
الــدمأكثرمنعرشةأيام،فلهاأنتتحیــضبمقدارعادهتافقطويکونالزائد
استحاضة.وهلاأنتضیفيومًاأويومنيأوثالثةإىلأنتکملالعرشةوجتعل

الباقياستحاضة.

 والتيملتستقرهلاعادةكیفتتحیض؟

 إذارأتالدمبعدعرشةأيامأوأكثرمننقائهامناحلیضالســابق
واستمرثالثةأيامولومتفرقةفإهناتعرفنفسهاحائضًا.

 عرفتحکــماملرأةالتيترىالدموتعرفه،فإذاكانتاملرأةحائضًا
وانقطعالدميفالظاهر،ولکنبقیتحتتملوجودهيفالباطن؟

 وجبعلیهاالفحص،وإذاكانالشكلیاًلجازهلاتأخريالفحص
إىلالنهار.

 وكیفتفحص؟

 أنتدخلالقطنةيفموضعخــروجالدموترتكهافرتة،ثمخترجها
فإنكانتبیضاءنقیةفهيطاهرة،وعلیهاأنتغتســلوتأيتبعبادهتاكالصالة

والصومـمثاًلـ.وإنكانتملّوثةبالدمفهيمازالتحائضًا.

 هلاحلیضمالزمللمرأةيفمجیعأدوارحیاهتا؟

 الحیضقبلبلوغهاتسعسنني.كامأنهإذابلغتاملرأةمخسنيسنة
منعمرهاوكانتغريقرشیةفالحیضهلاويعربعنهايائس.
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 وإذاكانتقرشیة؟

 فإهناتتحیضبنزولالدمبالرشوطاملتقدمةإىلأنتبلغســتنيسنة،
فإذابلغتهافالتتحیضوتکونيائسًا.

 وإذاعلمتاملرأةأهناحائض،فامذاتفعلوماذاترتك؟

 يرتتبعىلاحلائضمايأيت:

1-التصحمنهاالصالة..الالصالةالواجبةوالاملستحبة.

2-التقيضمايفوهتامنالصالةأثناءاحلیض.

3-اليصحمنهاالصوم.

4-جيبعلیهاقضاءمايفوهتاأثناءاحلیضمنالصیام.

5-اليصحمنهاالطوافيفاحلج..واجبًاكان]أومستحبًا[.

6-اليصحطالقهاوهيحائض.إاليفحاالتخاصة.

7-حيرماالتصالاجلنيسهبا.

8-حيرمعلیها]مجیع[ماحيرمعىلاجلنب)راجعحواريةاجلنابة(.

9-جيبعلیهابعدانتهاءفرتةاحلیضأنتغتسلللصالة.

وسأرشحلككیفتغتسليفحواريةقادمة.





حوارية النفاس
قالأيب:سأحدثكالیومعنالنفاس.

 وماالنفاس؟

 دمتــراهاملرأةعندالــوالدةأوبعدهامععلمهابأنســببهالوالدة
وتسمىاملرأةنفساء.

 وكميستمرالنفاس؟

 أكثرالنفاسعرشةأيام،وســیأيتحکممناستمرالدمعندهاأكثر
منعرشةأيام.

 وماأقله؟

 الحّدألقله،فقديکوندقیقةواحدةوقديکونأقلمنذلك.

 وهلختتلفالنساءيفالنفاس؟

 نعمختتلف،وسأذكرلكمنهنثالثةأقسام:

األول:مناليتجاوزدمهاعرشةأيام.

 وماحکمها؟

 تعتربفرتةنزولالدمكلهانفاسًا.

الثــاين:منيتجاوزالدمعندهاعرشةأيام،وهلاعادةيفاحلیضحمددة،
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كأنتکونعادهتايفاحلیضمخسةأياممنكلشهر.

 وماحکمها؟

،]وتضیفعلیها[يومًاواحدًاأويومني  أنتعتربمدةعادهتانفاســاً
أوأكثرإىلمتامالعرشة.

 واأليامالباقیة؟

 تعتربهااستحاضة.

الثالــث:منيتجاوزنزفدمهاعرشةأيــام،ولیسهلاعادةيفاحلیض
حمددة.

 وماحکمها؟

 حکمهــاأنجتعلعرشةأيامنفاســًاثمبعدها]جتمــعبنيتروك
النفســاءوواجباتاملستحاضةإىلثامنیةعرشيومًا[،وإناستمرالدمأكثرمن

ذلكأخذتأحکاماملستحاضة.

 إذاكانتالنفســاءذاتعادةيفاحلیــضحمددة،وجتاوزنزفدمها
عددأيامعادهتا،وهيالتدريهلســینقطعنزفالــدمقبلعرشةأيام،أو

سیستمرإىلمابعدالعادة؟

 يمکنهــاأنترتكالعبادةإىلمتامعرشةأيــام،فإنانقطعنزفالدم
،وإنجتاوزالدمالیومالعارشتغتسلوتعملعمل اعتربتاملدةكلهانفاســاً
املســتحاضة.ويمکنهاأنتــرتكالعبادةأيامعادهتا]وتضیــفهلا[ولويومًا
واحدًا،وجتعلالباقياســتحاضة،أوتضیفيومنيوالباقياســتحاضة،أو

تضیفأكثرإىلمتامالعرشة.
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 إذاانقطــعنزفالدميفالیوماألولثمعــادلینقطعمرةأخرىيف
الیومالعارشمثاًلأوأييومكانقبله..

 حکمهايففرتةانقطاعالدمحکمالطاهر.

 إذاانقطعنزفالدمثمعاد،ثــمانقطع،ثمعاد،وهکذا،ولکنهمل
يتجاوزبمجموعهعرشةأيام؟

 كانتأيامالدمكلهانفاسًا،لکنهايفأياماالنقطاعطاهرة.

 إذاأمتتالنفساءنفاسها،ثمرأتالدمبعدذلك؟

 كلدمتراهالنفســاءبعدإمتامنفاســهاوإىلعرشةأيامالحقةفهو
اســتحاضة،والفرقيفذلكبنيأنيکونالــدمبصفاتاحلیضأومليکن،
وسواءكانيفأيامعادهتاأممليکن،ولکنهإذاجاءهابعدعرشةأيامطهروكان

جامعًالرشوطاحلیضفهودمحیض.

 ومايرتتبعىلالنفساءمنأحکام؟

 يرتتبعلیهــاكلمايرتتبعىلاحلائضمنأحکامســواءكانت
واجباتأمحمرماتأممستحباتأممکروهات)راجعحواريةاحلیض(.





حوارية االستحاضة
جلسأيبجلســتهاملعتادةمزدانًابهمکانــهاملخصصلهكليوم،وبدأ

فأضفىعىلحوارالیوماسم)االستحاضة(.

وماأنمتتكلمةاالســتحاضةبتکوينهااللفظيواســتوتكجســد
مــنكالمحتىفوجئت،حروفالکلمةهيحــروفكلمةاحلیض،مصاغة
منها،أوحموّرةعنها.وإذاســتوىلعيّلهذااخلاطــربرقيفذهنيخیطمندم
راعف،تشکلتيفذهنيصورةعىلهیئةامرأة،فقلت:وهلاالستحاضةمن

خمتصاتالنساء؟

 قال:نعم.

 قلت:وهلهينضحدموي؟

 قال:نعم..ولکن..

 ولکنماذا؟

 لکنرشطأاليکوندمحیــض،والنفاس،والجرح،والقرح،
والافتضاضبکارة.

 قلت:معنىهذاأناالســتحاضةهــيكلدماليکونحیضًاوال
نفاسًاوالجرحًاوالقرحًاوالدممتزقغشاءالبکارة؟

 قال:نعم.
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 قلت:هذهدماءعديدة.

 قال:بعضهادلیلخصوبةاملرأةوشــباهبا.أالترىأهناحنيتشیخ،
وينقطععنهادماحلیضالتنجب.

 قلــت:دماجلروحوالقروحوالنفاسمعروفــةعادة.ولکنكیف
تعرفاملرأةأنهذاالدمدماستحاضةولیسدمحیض؟

 قال:تذكرمواصفاتدماحلیض؟

 قلت:نعم،فهودمأمحرأوأسود،خيرجبحرقةوحرارة.

 قالأيب:غالبًاماتکونمواصفاتدماالستحاضةخمالفةملواصفات
دماحلیض،فدماالســتحاضةغالبًادميمیلإىلاالصفرار،ورقیق،وخيرجبال

لذعوحرقة.

 قلت:وكیفتشــخصاملــرأةأنهذاالدملیسبدممتزقغشــاء
البکارةإذاصادفذلكيومالزواج؟

 قال:دممتزقغشاءالبکارةحيیطبالقطنة،ويطّوقهاكهاللمندم،
بینامقدتنغمسالقطنةبدماالستحاضةوقديزيدفیتجاوزهاإىلاخلارج.

 إذًادماالستحاضةقديستوعبالقطنةبخضابه؟

 نعم،وقداليستوعبها،فاالستحاضةعىلثالثةأقسام:

استحاضةكثرية:إذاانغمستالقطنةبالدموزاد،فتجاوزهاوسالإىل
خارجها.

واستحاضةمتوسطة:إذاانغمســتالقطنةبالدمولکنهتوقفعندها
فلميسلإىلاخلارج.
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واستحاضةقلیلة:إذالّونالدمالقطنةومليغمسها،لقّلته.

 وماحکمكلمنها؟

 يفاالســتحاضةالکثرية:جيبعىلاملرأةأنتغتسلثالثةأغسال...
غســاًللصالةالصبح،وغســاًللصاليتالظهروالعرصإذامجعتهام،وغساًل

لصاليتاملغربوالعشاءإذامجعتهام.

 وإذافّرقتبینهام؟

 اغتسلتلکلصالة.

ويفاالستحاضةاملتوســطة:جيبعىلاملرأةأنتتوضألکلصالة،ثم
تغتسلكليوممرةواحدة.

 ارضبيلمثاًلعىلذلك.

 قبلصالةالفجرـمثاًلـاكتشــفتاملرأةأهنامستحاضةفاختربت
نفســهافکانتاستحاضتهامتوسطةتغتســللصالةالفجرمندونوضوء،
ويکفیهاغسلهاهذالکلصلواتذلكالیوممعوضوءلکلصالة،فإنحل
الیومالثايناغتســلتلصالةالفجروتوضأتللصلــواتاآلتیة..وهکذالو

توالتعلیهااألياموهيعىلاستحاضتهااملتوسطة.

ويفاالســتحاضةالقلیلة،جيبعلیهافقطأنتتوضألکلصالةواجبة
أومستحبة.

 ذكرتيلأندماالستحاضةمائلإىلاالصفرارفهلخيتلفحکمه
إذاكاناخلارجسائاًلأصفرممااليمکنتسمیتهدمًا؟

 نعم،ألنــهإذامليکندمًافحکمهأنتتوضــألکلصالةوإنكان
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كثريًا.

 وهلتتبدلاستحاضةاملرأةمنقسمإىلقسم؟

 نعــم،قدتتبدلفتتحولالقلیلةإىلالکثرية،والکثريةإىلمتوســطة
وهکذا.بلقدتتبدلمنكوناخلارجمائاًلإىلالصفرةوبالعکس،بلأكثرمن

ذلكقدتکونللمستحاضةفرتةالينزلفیهاالدم.

 وإذاكانهلافرتةالينزلفیهاالدمفامحکمها؟

 إذاكانتالفرتةتتســعللطهارةـمنغســلأووضوءـوالصالة
وجبعىلاملرأةانتظارهاوتتطهروتصيلفیها.

 وكیفتعرفاملرأةبعدمنزولالدمأوبتبدلاستحاضتهامنقسم
إىلآخر؟

 باالختباروإدخالالقطنة.فــإنخرجتالقطنةنقیةكانتهلافرتة
نقاءوإنخرجتملوثةفعىلاألقسامالثالثة.

 إذاخرجتالقطنةملوثةبالدمفهلجيبعىلاملرأةتبديلهاللصالة؟

 نعمجيــبتبديلها،ولکــنإذاكانحکماملســتحاضةاجلمعبني
الصالتنيفالجيبتبديلهاللصالةالثانیة،وجيبعىلاملســتحاضةبعدالغسل

أوالوضوءأنتتحفظمنخروجالدممهامأمکن.

 معنىهذاأنتسعإىلالصالةبعدالغسلأوالوضوء؟

 نعم.

 وماذايرتتبعىلاالستحاضةمنأحکام؟

 أواًل:جيبعىلاملســتحاضةأنتتطهربعدانقطاعالدمبالوضوءإن
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كانتاستحاضتهاقلیلة،وبالغسلإنكانتاستحاضتهامتوسطةأوكثرية.

ثانیًا:حيرمعىلاملستحاضةبأقسامهاالثالثةمسكتابةالقرآنالکريم.

ثالثًا:]حيرمعىلاملستحاضةالدخولإىلالکعبةالرشيفة[.

رابعًا:اليرتتبعىلاملســتحاضةمايرتتبعــىلاحلائضمنأحکام،

فیجوزاالتصالاجلنيسهبا،ويصحطالقها،والحيرمعلیهادخولاملســاجد

واملکثفیهاوأخذيشءمنهاووضعيشءفیها،وجيوزهلاقراءةآياتالسجدة،

لکناألفضلأنتقومبواجباهتاالتيمّرذكرهايفماســبقأيتغتسلوتتوضأ

قبلالدخولللمساجد،وقراءةآيةالسجدة.

خامســًا:يصحالصوممناملستحاضةبجمیعأقسامها،واليشرتطيف

صحةصومهاأنتغتسلقبلالفجر.





حوارية املوت
الأكتمکمأينســاعةبــدأأيبحوارهعناملوتكنتمتوترًا،مســتفز
األعصاب،مســتنفرًا،قلقًا،مشدودًاشــدًاعنیفًاإىلوجهأيبونرباتصوته

وانحناءاهتاوهويتحدثعناملوتببطءحذر،ينّمعنتوجسحمسوب.

تلكالکلمة والأكتمکــمكذلكأينكلــامتفوهأيببکلمة)املــوت(ـ
املخیفةاملبهمةالغامضةـأحسســتبتســارعغريطبیعيلنبضباتـلفرط
بصفرةداكنة عىلغريقصدمنيـ يصبغوجهيوأذينـ خوفــهممايصغيإلیهـ

وينرشفوقجبهتيوأنفيحباتمکتنزةمنعرقحمموم.

وإذاكتستنربةصوتأيباخلفیضةوشاحًارماديًامنحزندافئرقیق
وهويسدالتفاصیلعن»املوتواملیت«راحتوتائرخويفوقلقيتتصاعد
شیئًافشــیئًاحتىفضحتني.ثمزادت،فضیقتعيّلبعدافتضاحأمريفرجة

بوابةاالعرتاف.

وحنيالحظأيبإماراتاخلوفعىلتضاريسوجهيوحدقاتعیني
طاغیةمستحکمةسألني..

 أأنتخائف..؟

 وكیفالأخاف!

 أخائفأنتمناملوتأممناملیت؟

وإذكنتأخافمناملیتأكثرمماأخافمناملوت،قلت:
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 مناملیت.

لقدكانخوفًامرعبًاذاكالذياعرتفتبهالیوم.فلمأكنقدشاهدت
طیلةعمريشــخصًاحيترضأويموت.بلملأكنقدســمعتقبليوميهذا

رسدًاعامينبغيعيّلأنأفعلهوأماميمنحيترضأويموت.

كنتقبلهذاالیومحنيأشــاهدجنازةحممولــةتنتابنيحالةاكتئاب
مضجر،وضیــقموجعحتىألحّولبرصيعنهاألقطعخیطالذاكرةمنأن

يسرتسل.

 نعمأخافمناملیت.

قلتهامرةأخرىألعیدتثبیتقناعتي.

 أختافمناملیتأكثرمماختافاملوتومابعداملوت؟

قاهلاأيبوأضاف:

أختافممنكانقبلحلظــةموتهحیًامثلكيــأكل،ويرشب،ويبکي،
ويضحك،ويتنزه،وحيلم،وينام...،ثــم..ثمهجمعلیهمالوهجمعىلكل

حيلرصعه.

ملاذاالتکونواقعیًاأكثر،فتخافاملوت؟

أسألتنفســكأينذهبتكلتلکماألممالســالفةوأجیاهلااملتعاقبة
يوم»أصبحتمســاكنهمأجداثًا،وأمواهلممرياثًا،اليعرفونمنآثارهم،وال

حيفلونبـمنبکاهم،والجيیبونمندعاهم«.

فکم..وَكــْم َتَرُكوا ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن * َوُزُروٍع َوَمَقــاٍم َكِريٍم * َوَنْعَمٍة 
.َكاُنوا ِفيَها َفاِكِهَي * َكَذلَِك َوَأْوَرْثَناَها َقْومًا آَخِريَن
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ثمأينذهبمنتعرفممنماتورحل؟

أينآباؤكالسابقون،وأجدادكاملاضون..أينفالن..أينفالن..أين
فالن..لقد»اســتبدلوابظهراألرضبطنًا،وبالســعةضیقًا،وباألهلغربة،

وبالنورظلمة«.

ثمأنشدأيب:

ُكـلنايفغـفلةواملـوتيغـدوويـروح

نحعىلنفسكيامسکنيإنكنتتنوح

لستبالباقيولوعمرتماعّمرنـوح

ورانصمــتكثیفعىلوجههكانتالدقائقمترفیهثقیلةبطیئةمتأنیة
كمنيعیدترتیبصورةمايفذهنــه،أويعیدجتمیعيشءمتناثرهناوهناكيف

ذاكرتهحتىقطعصوتهحبلذلكالصمتقائاًل:

رمحكاهللياأبااحلسنيومقلتقبلساعةموتك:»أنا باألمس صاحبكم، 
وأنا اليوم عربة لكم، وغدًا مفارقكم، ليعظكم هدوئي، وخفوت إطراقي، وســكون 

أطرايف، فإنه أوعظ للمعتربين من املنطق البليغ والقول املسموع«.

ويومقلت:

»واعلموا أنه ليس هلذا اجللد الرقيق صرب عىل النار، فارمحوا نفوسكم فإنكم 
قــد جربتموها يف مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشــوكة تصيبه، والعثرة 
تدميــه، والرمضاء حترقه. فكيف إذا كان بــي طابقي من نار، ضجيع حجر، وقرين 
شــيطان! أعلمتم أن )مالكًا( إذا غضب عىل النار حطــم بعضها بعضًا لغضبه، وإذا 

زجرها توثبت بي أبواهبا جزعًا من زجرته«.

وأردفأيب:
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آنلكـوقدتکّلفتـأنختافاملوتوهولمابعداملوتَيْوَم َتَرْوَنَها 
ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى  َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ
ا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر  ِه َشِديٌد َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس مَّ َوَما ُهم بُِســَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَّ
ُرُكُم الّلُه َنْفَســهُ  ْحَضرًا َوَما َعِمَلْت ِمن ُســَوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه َأَمدًا َبِعيدًا َوُيَحذِّ مُّ
َوالّلــُه َرُؤوُف بِاْلِعَبــاِد.ولیکناملیتأواملحترضمذّكرًالكبامســیؤولإلیه

مصريكالخمیفًامرعبًالك.

وأخــذتحینهاأتدبــرترتیبخماويفمنجديــد،إىلأنقطعأيبعيّل
تأماليتمؤكدًا:

 إذاصادفأنحرضتحمترضًامؤمنًافدعخماوفكجانبًاووّجههإىل
القبلةفإنهيستحبذلك.

 وكیفأوّجهه؟

 ضعهعىلقفاهواجعلباطنرجلیهإىلالقبلة.

 معنىهذاأنُامددرجلیهباجتاهالقبلة.

 بالضبط.ســواءأكاناملحترضرجاًلأمامرأة،كبريًاأمصغريًا،كام
يستحبأنتلّقنهالشــهادتني،واإلقراربالنبيواألئمة،وتقرأعنده
ســورة)الصافات(؛لیســهلعلیهالنزعويکرهأنحيــرضاملحترضجمنبأو

حائض،وأنيمسحالالنزع.

 وإذامات؟

 إذامــاتجيــبأنتوّجههإىلالقبلةويســتحبأنتغمضعینیه،
وتغلقفمه،ومتديديهإىلجانبیه،وساقیه،وتغطیهبثوب،وتقرأعندهالقرآن،
وتضئاملکانالذيماتفیهإنماتيفاللیل،وخترباملؤمننيبموتهلیحرضوا
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جنازته،ويستحباإلرساعيفجتهیزهإالأنتشتبهبموتهوتشكفیه.

 وإذااشتبهتبموته؟

 عندئٍذجيبتأخريهحتىتتأكدمنموته،فإذاتأكدتوجبتغسیله
رجاًلكانأوامرأة،صغريًاكانأوكبريًا.

 والسقط؟

 حتىالســقطإذاكملتخلقتهونمتأعضاؤه]أوأتمأربعةأشهر
ولوقبلمتامخلقته[،يغّسلوحيّنطويکفنويدفن،ولکنالجتبالصالةعلیه.

 وكیفُاغّسلاملیت؟

 تغّسلهثالثةأغسال،يغّسلالذكُرالذكر،وتغسلاألنثىاألنثى،إال
يفالزوجني،ويفمنعمرهثالثسننيأوأقل.نعم...تغّسلهثالثةأغسال:

األول:بامءالسدر.

الثاين:بامءالکافور.

الثالث:باملاءاخلالص.عىلأنيکون:

أ-السدربمقدارحيصلبهتنظیفاجلسد،والکافوربمقدارحيصلبه
تطییباملیت.

ب-أنيکوناملاءاملستعمليفالغسلطاهرًاغرينجس.

ج-ومباحًاغريمغصوب.

د-أنيکوناملاءيفالغسلالثالثمطلقًاغريمضاف.

هـ-وأنيکونالسدر،والکافور،والصخرةالتييغّسلعلیهااملیت،
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واإلناءاملستعمليفالغسل،والفضاءالذيجيريفیهالغسل،مباحًاغريمغصوب.

 وهلأخلعمالبساملیتأثناءالغسل؟

 جيوزتغسیلهبمالبسه،ولعلهأفضلممالوكانجمردًامنها.

و-أنيغّســلهمماثلهيفالذكورةواألنوثة،إاليفالصبيوالصبیةدون
ثالثسنني،كامجيوزللزوجأنيغسلزوجته،وجيوزللزوجةأنتغّسلزوجها

]لکنعندعدموجودرجليغسله[،]لکنالجيوزهلامالنظرإىلالعورة[.

 وإذامليکنهناكمنيامثلاملیتلیغّسله؟

 غّسلهأحدحمارمه،كالبنتتغســلأباهاأوأخاها،أوالولديغّسل
ُامهأوُاختهأوعمتهأونحوذلكوالجيوزالنظرإىلالعورةحینئٍذ.

 وإذامليکنهناكمماثلأصاًلوالكانأحدمنحمارمه؟

 يستحبأنيغّسلهغرياملامثللکنمنوراءالثیاب.

 وإذاتنجسجسداملیتبنجاسةخارجیةأوبنجاسةمناملیتأثناء
الغسل؟

 وجبتطهريماتنجسمنه.والجتبإعادةالغسل.

 وبعدأنننتهيمنتغسیلاملیت؟

 جيبحتنیطهوتکفینه.

 وماالتحنیط؟

 مسحمواضعالسجودالسبعةبالکافوراملسحوقاملحتفظبرائحته
املباحغرياملغصوب]والطاهر[.
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 وكیفنکفناملیت؟

 جيبتکفنياملیتبقطعثالث:

1-القمیص:وجيبأنيسرتمابنيالکتفنيإىلالفخذين.

2-األزار:وجيبأنيسرتالبدنكلهإالالرأسمنه.

3-الرداء:وجيبأنيسرتالبدنكلهحتىالرأس.

 وهلهناكرشوطأخرىهلذهالقطع؟

 ]أنتکونكلقطعةمنهاســاترةملاحتتهاغريشفافة،أيغريحاكیة
عامحتتها[.

 وإنملتتیسالقطعالثالث؟

 يکفناملیتباميتیسمنها،ويشرتط..

 يشرتطماذا؟

 يشــرتطيفالکفنأنيکونطاهرًا،ومباحًاغريمغصوب،وأنال
يکونمناحلرير،]والمناجللدالطبیعيونحوهممااليکونمنسوجًا[إالمع

الرضورة.

 وماذابعدتغسیلاملیتوحتنیطهوتکفینه؟

 جتبالصالةعلیهإذاكانبالغًا.

 وكیفنصيلعلیه؟

 الصالةعىلاملیتختتلفعنالصالةالیومیةفهيمخستکبرياتال
قراءةسورةفیها،والركوع،والسجود،والتشهد،والتسلیم.
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 زدينتوضیحًا.

 يکفيأنتکرّبالتکبريةاألوىلوتتشــهدالشهادتنيثمتکرّبالتکبرية
الثانیةوتصيلعىلالنبيحممدوآلهثمتکرّبالتکبريةالثالثةوتدعوللمؤمنني،
ثمتکرّبالتکبريةالرابعةوتدعوللمیت،ثمتکرّبالتکبريةاخلامسةوتنرصف.

 هلهناكأشیاءمعتربةيفالصالةعىلاملیت؟

 يعتربفیهاأمور:

1-النیة.

2-القیامإذاكانممکنًا.

3-أنتکونبعدغسلاملیتوحتنیطهوتکفینه.

4-أنيکونرأساملیتعىليمنياملصيلورجالهإىليساره.

5-أنيوضعاملیتعىلظهرهعندالصالةعلیه.

6-أنيستقبلاملصيلالقبلة.

7-أنيکوناملیتأماماملصيل.

8-أنالحيولبنياملیتواملصيلعلیهحائلكاحلائطـمثاًل.

9-أناليفصــلبنياملیتواملصيلبعدمفرط،وأاّليعلوأحدمهاعىل
اآلخرعلوًامفرطًا.

10-انيأذنويلاملیتـكأبیهأوابنهمثاًلـللمصيلبأداءالصالة.

11-]أنيوايلاملصيلبنيالتکبرياتواألدعیة[.

 ملاذاملتذكررشططهارةاملصيلكأنيکونعىلوضوءأوغسلأوتیمم؟
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 ألهناغريواجبةيفهذهالصالة.

 وإذاانتهتالصالة؟

 جيــبدفناملیتبمواراتهيفاألرضباميؤمنحفظهمناحلیوانات
املفرتســةوإخفاءرائحته،واضعیهعىلجانبهاأليمنيفقربه،موّجهنيوجهه

إىلالقبلة.

 وهلمنرشوطملکانالدفن؟

 نعم..

1-أنيکوناملکانمباحًاغريمغصوب.

2-أاّليســتلزمهتكحرمةاملیتاملسلمكأنيدفنيفمواضعقذرةأو
مزابلأويفمقابرالکفار.

 وبعدالدفن؟

 رويعنالنبيأنهقال:»اليأيتعىلاملیتأشــدمنأوللیلة،
فارمحواموتاكمبالصدقة«،ورويأنهيصىللیلةدفناملیتركعتانله،يقرأيف
األوىلبعداحلمدآيةالکريس،ويفالثانیةبعداحلمدســورةالقدرعرشمرات.
يقولاملصيلبعدالسالم:»اللهمصلعىلحممدوآلحممدوابعثثواهباإىلقرب

فالن«ويسمياملیت.

 ذكرتيليفحواريةسابقةغساًلأسمیتهغسلمساملیت.

 نعم،جيبالغسلعىلمنمسبدناملیتبعدأنيربدجسمهمسلاًم
كانأمكافرًا،وقبلأنيتمتغسیلهلوكانمسلاًم.

 معوجودالبلل؟
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 معهوبدونه،سواءأكانمساملیتاضطراريًاأماختیاريًا.

 وماذايرتتبعىلمنمساملیت؟

 يرتتبعلیه:

1-وجوبالغسلملايشرتطيفصحتهالطهارةكالصالة،فإذاأرادأن
يصيلجيبعلیهأنيغتسلأواًل.

2-حرمةمسكتابةالقرآنالکريم،وكلماحرمعىلاملحدثمّسه.

قالأيبذلكثمصمتقلیاًلوأضاف:

 إذاتويفالــزوجوجبتعىلزوجتهالعدةواحلــدادمهامكانعمر
الزوجة،باميفذلكغرياملدخولهبا،لکنالحدادعىلالصغرية.وتعتدالزوجة
غرياحلاملأربعةأشــهروعرشةأيامترتكخالهلاالزينةيفاجلســدواملالبس،
حیــثحيرمعلیهالبساملالبسالتيتعتربمالبسزينةكاملالبساحلمراءمثاًل
وغريهــا،كامحيرمعلیهالبساحليلواالكتحالواســتعاملالطیبواخلضاب
واحلمرة.بینامحيقللمعتدةتنظیفاجلسدواملالبسوتقلیماألظافرواالستحامم
واخلروجمنالبیت،وخاصةألداءحقأوقضاءحاجةأوفعلطاعةأورضورة.

أماالزوجــةاحلاملإذاتويفعنهازوجهافحکمهاأنتبقىمعتدةحتى
تضعمحلهــاوتلد،ثمتنظرفإنكانقدمىضعىلوفــاةزوجهاعندماولدت
أربعةأشــهروعرشةأيامفقدانتهتعدهتا،وإنملتکــنقدمضتهذهاملدة

تستمريفعدهتاحتىتبلغهذهاملدة.

 هلجيوزللزوجةأنتتزوجأثناءفرتةالعّدة؟

 كال،الجيوزهلا،بليکونزواجهاباطاًلأيضًا.
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عنالوضوءســأحدثكالیومقالأيب،وســأحدثكبعدهعنالغسل

والتیمم.

فقلتيفرسي:إذننحنعىلبابأولمطّهرجلسدسلبمنه)حدث(
ّماطهارته.

ورحتاستذكرعىلعجلنامذجمما)حيدث(فیسلبطهارةجسٍدكان
متنعاًمقبلذلكبنقائهمکسوًاببیاضطهارته.

وحنيتميلذلكالتذكروطاوعذاكاالسرتجاععدتفسألتنفيس..
ُترىملــاذاأتطهربالوضوء؟ثمعّنيلأنأنقلهذاالتســاؤلإىلأيبمادامهو

أمامياآلن..

 وملاذانتوضأ؟

 حتىنصيل..حتىنطوفحولبیتاهللاحلراميفاحلجأوالعمرة..
حتىجيوزلنامسكتابةاملصحفالرشيف]ولفظاجلاللةوسائرأسامئهتعاىل

وصفاته[،أوأتوضأألناهللحيباملتطهرين.

 أتوضأباملاءطبعًا..ولکنهلمنرشوطيفاملاءالذيأتوضأبه؟

 نعم..

1 –أنيکوناملاءطاهرًا،وأعضاءوضوئككلهاطاهرة،ويکفييفأن
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يکونغسلهابالوضوءعىلالنحوالذييتحققبهتطهريها.

2-أنينــويالتقربإىلاهللتعاىلبالوضــوء،وهلذااليصحالوضوء
باملاءاملغصوبوالبالفضاءاملغصوبمعااللتفات.

3-أنيکــونمطلقًاغريمضاف،كامءاإلســالة،وماءالکأسالذي
ترشبه،الماءالرمانـمثاًلـ.

4-إذاكانماءالوضوءقلیاًلفیجبأاليکونقدســبقاســتعاملهيف
التطهريمنالنجاسة.

5-أناليکوناملاءمســتعماًليفغســلواجبمثلغسلاجلنابةأو
احلیضأوالنفاسأواالستحاضة.

 وكیفأتوضأ؟

 بعدأنتنويالوضوءتقربًاإىلاهللتعاىلتبدأ:

أواًل:تغســلوجهكالذييتحّددمنحیثالطولبمنبتالشعرأعىل
اجلبهةإىلالذقن،ومادارتعلیهاإلهبامواإلصبعالوسطىمنحیثالعرض.
فإذافتحتكفكعىلسعتهاووضعتهاعىلوجهكفکلمااستوعبتهكفكما
بنيطرفاإلهباموطرفإصبعكالوســطىفهوماتغسلهمنعرضوجهك
]معمالحظةأنتغسلوجهكمبتدئًامنأعالهإىلأسفله[مندونحاجةإىل

ختلیلالشعرالکثیف.

ثانیًا:تغســليديكمناملرفقإىلأطرافاألصابعمبتدئًابالیدالیمنى
ثمالیسىغاساًلمنأعىلاملرفقونازاًلإىلأطرافأصابعكمنتهیًابأصابعك

دائاًم.

 ومااملرفق؟
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 جممععظميالعضدوالذراع.

ثالثًا:متسحمقدمرأســك]بباطنكفكالیمنىـبرطوبتهامندونأن
ختتلطبامءجديدـ[.

رابعًا:متســحرجلكالیمنىبامءكفك]الیمنى[]ثم[رجلكالیسى
[مندون برطوبتها]مندونأنختتلطبــامءجديدـ بــامءكفك]الیــسى[ـ

حاجةإىلختلیلالشعر.مالحظًايفوضوئكماييل..

أ-الرتتیب،فتغســلوجهكقبليدكالیمنى،ويدكالیمنىقبليدك
الیسى،ومتســحرأسكقبلمســحرجلیك.]ومتســحرجلكالیمنىقبل

رجلكالیسى[.

ب-املواالةوالتتابع:بأنتغســلكلعضوأومتســحهقبلأنجيف
ماءاألعضاءالســابقةعىلذلكالعضوالذيتغســله،فإنجفتمجیعهابطل

الوضوء.

ج-املبارشة:بأنتتوضأبنفسكإنأمکنكذلك.

 وإذامليمکّنيذلك؟

 إذاملتســتطعيمکنأنيوضئكغريكـلکنبطلبمنكـ.فريفع
يدكويغســلهباوجهك،ثميغســليديكويمسحبکفكاأليمنرأسكثم

يمسحبکفیكرجلیكبامءيديكطبعًا.

د-أاّليکونهناكحائليمنعوصولماءالوضوءإىلالبرشةكالصبغ
والصمغوطالءاألظافرللنساءوغريها،علاًمبأنالدسومةالترضوالحتجب.

هـ-أاّليکونهناكســببيمنعكمناســتعاملاملاءكاملرض،وإاّل
وجبعلیكالتیممبداًلمنالوضوء.
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 إذاتوضأتللصالةفهليمکنأنينتقضوضوئيويتهدمويزول
فیجبعيّلأنأتوضأمرةأخرى؟أوأبقىمتوضئًادائاًم؟

 نواقــضالوضوءونواســخهســبعة:البول،والغائــط،وخروج
الريح،والنوم،]وكلمايزيلالعقلكاإلغامءوالسکر[واالستحاضةالقلیلة،

واملتوسطة،والکثرية)راجعحواريةاالستحاضة(،واجلنابة.

ثمملعتعیناأيبفحدستأنقاعدةّماأوقواعدبدأتتلملمخیوطها
يفذهنهفصّدقالواقعحديس.

هــاهوذاأيبيقــول:ســأختتمحواريتيبقواعدعامــةعنالوضوء
تنفعك..

القاعــدةاألوىل:كلمنتوضأثمشــكبعدذلكهــلانتقضوزال
وضــوؤهبأحدالنواقضالســبعةاملاضیةأوبقيعىلطهارتــه؛فهوباقعىل

طهارته.

 مثاًل..؟

 توضأتصباحًا،أنتمتأكدمنذلكاآلن،وحنيحّلوقتصالة
الظهرأردتأنتصيل،فشــککتهلدخلــتاملرافقبعدوضوئكفانتقض
وضوءكأوملتدخلهافبقیتعىلطهارتك،حینئٍذتقول:أنامتوضئوتصيل.

القاعدةالثانیة:كلمــنمليتوضأأوتوضأوانتقضوزالوضوؤه،ثم
شكبعدذلكهلتوضأثانیةأومليتوضأ،فهوغريمتوضئ.

 مثاًل..؟

 اســتیقظتمننومكصباحًاوحنيحّلوقتصالةالظهرأردت
أنتصــيلفدامهكالشــك:ُترىهلتوضأتبعداســتیقاظيمننوميأومل
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أتوضأ؛حینئٍذتقول:إينغريمتوضئفتتوضأوتصيل.

القاعــدةالثالثة:كلمنتوضأوانتهىمنوضوئه،ثمشــكيفصحة
وضوئهبعدفراغهمنه؛فوضوؤهصحیح.

 مثاًل..؟

 توضأتوانتهیتمنوضوئك،ثمشــککتبعدذلك:ُترىهل
غســلتوجهيأوملأغسله،أوهلغسيللوجهيكانصحیحًاأوال؟حینئٍذ

تقول:وضوئيصحیح.

 وإذاشککتيفمسحالرجلالیسى؟

 إذاكنتترىنفسكقدفرغتمنوضوئكفالتعیدوضوءك.





حوارية الغسل
هانحنالیومسنتحاوريفالغسل،وسأخرجعامقلیلبعدهنايةحماوريت
هذه،مزهوًابامتعلمتهالیوم،متباهیًابامافدته،فرحًاباماوتیته،فتطهرياجلســد
منأدرانهيســتهويني،وربامأضفىعلیهحبيللامء،ووهليبه،وعشــقيله،
طعاًمإضافیًاآخر،بنکهةحمببةملتکنلوالاملاءلرتدأوتکون،فأناعاشــقللامء
قديم،أحببتهمذكنتطفاًل،أتراشقبهمعأيب،وأكركر،كلامسنحتيلفرصة
اللعببه،والغطسفیه،والتســيلبرضبهبرفقعــىلصفحةوجهه،والفرح
بمالعبته.وإذهتیأتيلفرصةتعلمالســباحةـوالسباحةمستحبةكامقاليل
كنتأظامللامءكلامأبعدتعنهقسًاظمأربامقاربظمأســمکةوهلى أبــىـ

أبعدتبفضاضةعنصدرحبیبهااملاءقسوةوغلظةورشاسةوعسفًا.

نعــمأناكلفباملاء،مولعبه،منذاكتشــفتانهوحدهاملطهرواملنظف
ـوالنظافةمناإليامنـاغسلبهجســدي،وبهاغتسل،وسیرشحيلأبىهذا

الیومكیفأغتسل.

الغسل..قالأيبقسامن:ترتیبيوإرمتايس..

 ومااالرمتايس؟

 انتغمسجسدكباملاءدفعةواحدة.

 والرتتیبي؟

 يکفيأنتغســلرأســكورقبتكوشــیئًاممايتصلهبامنالبدن
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أواًل،والتنسغســلأذنیكمناخلارجوالداخل،ثمتغسلجسمكمبتدئًا
بجانبكاأليمنوبعضًاممــايتصلبهمنالرقبةوبعضًامناجلانباأليس.ثم
تثّنيوتغسلجانبكاأليس،وشــیئًاممايتصلبهمنالرقبةوشیئًامناجلانب
األيمن،والجيبانيکونغســلكلبدنكبعدمتامالرأس،لکنجيبأنتبدأ

بالرأس.

 وهلللغسلمنرشوط؟

 يشــرتطفیهمااشــرتطيفالوضوءمننیةالتقربإىلاهلل،وهوال
حيصــلمعغصباملاءواملکانمعااللتفاتإىلذلك،كاميشــرتطفیهطهارة
املاءوإطالقهوطهارةأعضاءاجلسد،ويشرتطالبدءبالرأسيفالغسلالرتتیبي
ويشرتطأنيبارشاملغتسلغســلهبنفسهـإنأمکنهـواناليکونهناكمانع
مناســتعاملاملاءرشعًاكاملرض)راجعحواريةالوضوء(ولکنهخيتلفعن

الوضوءيفأمرين:

 ومامها؟

 األول:اليشرتطيفغسلكلعضوهناأنيکونغسلهمناألعىل
إىلاألسفلكامكانيفالوضوء.

الثاين:اليشــرتطيفالغســلهنااملواالةوالتتابعكامكانيفالوضوء،
فیمکنكأنتغســلالرأسوالرقبة،ثمتغســلبقیةجسدكبعدفرتةحتىلو
جفرأسكـقبلأنحتدثـكامانكيفالوضوءحنيتغسلوجهكومترعىل
شعرحاجبیكمثاًلتغســلظاهرمها،وحنيمتسحرأسكمتسحظاهرالشعر
منــه،بینامجيبيفالغســلأنتوصلاملاءإىلبرشةالرأس،وكذلكيفشــعر

احلاجبنيوالشاربواللحیة،ثمانه..
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 ثمماذا؟

 ثمأنغسلاجلنابةيغنيعنالوضوء.

 معنىهذاإينإذااغتسلتللصالةفالأتوضأبعدالغسل.

 نعم،تصيلبغســلكرأســًابالوضوء.كامانهإذااجتمعتعلیك
أغسالمتعددةكغســلاجلنابةواجلمعةمثاًلجازلكأنتغتسلغساًلواحدًا
بقصــداجلمیع،أولكانتنويغســاًلواحدًاـكاجلنابةمثــاًلـفیغنیكعن

اجلمیع.

 وإذااحتاجتاملرأةإىلغسلاجلنابةوغسلاحلیضواجلمعةمثاًل؟

 يمکنهاأنتغتســلغساًلواحدًابنیةاجلمیع،أوتنويغساًلواحدًا
منهافیکفیهاذلكعناجلمیع.

أضافأيب..

سأذكرلكمالحظاتتنفعكيفغسلك..

تأكدمنأنكأزلتكلأثرللسائلاملنويكانعىلجسدكقبلأنتبدأ
بالغسل.

تدخلاملرافقللتبولقبلأنتبدأبالغســل،لتخرجبقاياالسائلاملنوي
معالبول.

جيبأنتزيلكلحاجبأوحائليمنعوصولاملاءإىلالبرشةكالصمغ
مثاًل،أماإذاتعذرأوتعسعلیكإزالته]فامجعبنياملسحعلیهوالتیمم[.

إذااعرتاكشــكأثناءالغسلتعتنيبهوتغسلاملکانالذيشککتيف
غسله،وإذاكانشکكبعدالفراغمنالغسلفالتعرهأّياهتامم.
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 غسلاجلنابةواحلیضوالنفاسواالستحاضةواملوتومساملیت
هذهكلهاأغســالواجبةسبقأنحدثتنيعنها،ولکنهمرعيّليفاحلوارغسل

أسمیتهأنت)غسلاجلمعة(فهلهناكأغسالأخرىملتذكرهايل؟

 نعم،هناكأغسالأخرىكثرية،ولکنهامستحبةغريواجبةسأعدد
لكبعضها..

أ-غســلاجلمعةوهومســتحبمؤكد..ووقتهيوماجلمعةمنطلوع
الفجرإىلالظهر،ولکنهبعدالزواليکونبنیةالقضاء.

ب-غسللیلةعیدالفطر.

خ-غسليوميالعیدين)الفطرواألضحى(،ووقتهاممنطلوعالفجر
إىلالظهر.

د-غســلالیوماألول،ولیلةالســابععرشولیلةالتاسععرشولیلة
احلاديوالعرشينولیلةالثالثوالعرشينمنشهررمضاناملبارك.

هـ-غسلالولیدعندوالدته.

وهناكغريهاكثريممااليسعاملجاليفهذهالعجالةلذكره.

 بقيأنأســألكسؤايلاألخري،وهو؛إذااغتسلتوانتهىكليشء
ثمخرجتبقاياسائلمنويبعدذلك؟

 جيبعلیكالغسلثانیةحتىولوخرجالسائلاملنويبدونشهوة
وبدونمالعبة،كامإذاملتستربءبالبولبعدجنابتكقبلأنتغتسل،أوعلمت

بکونهمنیًاولويفغريتلكالصورة.



حوارية التيمم
حنيقالأيبســنتحدثيومــًاعنالتیمم،أحسســتأنهذهالکلمة
لیســتغريبةعيّل،بلهيألیفةودافئة،غريأينـســاعتهاـملأستطعحتديد

سببهذاالدفءومنشأتلكالعذوبة،ورسنکهةذاكالعطر.

وماأنحّليوماحلوارحتىاكتشــفتعلةتلكاأللفةاملحببة،فلفظة
)التیمم(سبقأنقرأهتاوسمعتهاوأناأتلوالقرآنالکريم،أوأستمعإلیهمقروًء
بصوتأحدمقرئیهاملشــهورين،فقدعودينأيبأنأقرأكليوممنكتاباهلل
العزيزمــايتیسيلقراءته،وقددرجتعىلهذااملنوالكليومتقريبًا..أقرؤه
فیتطیببتالوتهفمــي،وقلبي،ورئتاي،وذاكريت.وأتدبــرهفأعیدعىلهداه
ترتیبقناعايتوأولويايت،وأقّوموفقهنجهأبجدياتســلوكيوترصفايتيف

جمتمعي،ومعأفرادأرسيت،ومعاريف،وإخواينوأصدقائي.

ولکنيرغماكتشــايفأللفةتلكاملفردةوطیبهــا،إالأينملأمتکنمن
استحضاراآليةالقرآنیةالکريمةالتيتضمنتها،والاستذكاراسمالسورةالتي

وردتفیها،ولذلكفقدبدأتحواريالیومبالسؤالالتايل.

 أيب..لقدحاولتاســتحضاراسمالســورةالتيوردتفیهالفظة
)التیمم(فلمتسعفنيذاكريت.

ْرَض َأْو َعىَل َسَفٍر   إهناســورة)النســاء(،قالتعاىل:... َوإِن ُكنُتم مَّ
بًا  ُموْا َصِعيدًا َطيِّ ُم النَِّساء َفَلْم َتُِدوْا َماء َفَتَيمَّ ن اْلَغآئِِط َأْو اَلَمْســتُ نُكم مِّ َأْو َجاء َأَحٌد مِّ

. َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم إِنَّ الّلَ َكاَن َعُفّوًا َغُفورًا
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 لقدبینتاآليةالکريمــةـكامتالحظـمتى،وبامذا،وكیفنتیمم،
ولنبدأهبّنواحدةواحدة..

 ومتىياأيبأتیمم؟

 تتیممعوضًاعنالغسل،أوالوضوء،وبداًلعنهاميفمواضعمنها:

1-إذاملجتدمناملاءمايکفیكللغسلأوالوضوء،كّليفحمله.

2-إذاوجــدتاملاء،ولکنــهكانمماحيرمالترصفبــه،كامإذاكان
مغصوبًامثاًل.

3-إذاخفتعىلنفسكالعطش،أوعىلمنهيمكأمرهممنيتعلقبك
كأهلكوعیالك،بلحتىحیواناتكالتيهيمكأمرها.

4-إذاكانجيبرصفاملاءيفغريالوضوءوالغسل،كتطهرياملسجد
أوتطهــريالبدنأوالثیابللصالة،أوكانهناكنفسجيبإنقاذهامنالتلف

نتیجةالعطش،فإنذلككلهمقدمعىلالوضوءوالغسل.

5-إذاخفتعىلنفسكالرضرمناستعاملاملاءيفالغسلأوالوضوء،
ألناستعاملهيسببمرضًا،أويطّورهويعّقده،أويطیلأمدشفائه،ومليمکنك

املسحعىل)اجلبرية(.

 ومااجلبرية..؟

 سأحدثكعنهاتفصیاًليفحواريتناالقادمة.

 عرفتاآلنمتىأتیمم،ولکنبامذاأتیمم؟

 تتیمــمبوجهاألرضمنتراب،أورمــل،أوحجر،أوحىص،أو
صخرأملس،أوماشــاكلوجيوزالتیممبمثلاجلصواإلســمنترشطأن
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يکونماتتیممبهطاهرًا،وغريمغصوب.

 وكیفأتیمم؟

 سأتیممأمامكلتتعلم..

قالأيبذلكوبدأ..

فخلــعخامتًاكانيفيده،ورضببباطنكفیــهمعًاعىلاألرضرضبة
واحدة،فضمهاملیمسحهبامجبهته.

ثممســحبکفهاأليسمتامظاهــركفهاأليمنمنالزنــدإىلأطراف
األصابع.ومســحبعدذلكبکفهاأليمنمتامظاهــركفهاأليسمنالزندإىل

أطرافاألصابع.

 أهبذهالبساطةوالسعةينتهيالتیمم؟

 نعــم،ولیسالتیمموحدهفقطهبذهالســهولةوالیس.قالتعاىل:
.ُيِريُد الّلُه بُِكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْسَر

 وهلللتیممرشوط،إذاماحتققتصحيلالتیمم؟

 نعم،وهي:

1-أنتکونمعذورًاالتستطیعالغسلأوالوضوءـكاممرسابقًاـ.

2-أنتنويالتیممقربةهللتعاىل؛وهلذااليصحالتیممباملغصوبمع
االلتفات.

3-أنيکونمــاتتیممبهطاهرًا،وغريممزوجبــاماليصحالتیممبه
كالرمادمثاًل،]كامجيبأنتکونأعضاءالتیممطاهرةعندالتیمم[.
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4-أنيکونمسحكاجلبهةمناألعىلإىلاألسفل.

5-]أنتتیممبعددخولوقتالصالةإذاكانتیممكللصالة[.

6-أنتبارشبنفسكقدراإلمکان.

7-]أنتتابعاملسحفالتفصلبنيأفعالالتیمم[.

8-أناليکونهناكفاصلأوحائلبنيمامتســحبهومامتسحه،أي
بنيكفكوجبهتكمثاًل.

9-أنمتسحجبهتكقبلكفكالیمنى،وكفكالیمنىقبلالیسى.

 أنااآلنمعذور،الأســتطیعاســتعاملاملاء،اليفالغســلواليف
الوضوء،ولکنيأعلمأنعذريسیزولقبلخروجوقتالصالة،فهلُاصيل

اآلنأوأنتظروأتريثحلنيزوالالعذر؟

إذاكانحکمكالغسل  انتظروتريثحتىيزولالعذر،ثماغتسلـ
ـأوتوضأللصالةبعدذلك.

 إذاكنتمعذورًامناستعاملاملاءللغسلأوالوضوءبسببمريض
فتیممتوصلیت،ثمراجعتالطبیبفســمحيلباســتعاملاملاءوكانهناك

وقتللصالة؟

 اغتســلأوتوضأوأعدالصالةالتيصلیتهــابالتیممماداموقت
الصالةملينتهبعد.

 إذامنعنــيالطبیبمناســتعاملاملاءعدةأيامملــرض،فتیممت
وصلیت،ثمســمحيلباستعاملاملاءبعدشــفائي،فهلُاعیدصلواتاأليام

املاضیةالتيصلیتهابالتیمم؟



حواريةالتیمم ...................................................................... 91

 ال،التعدها.

 إذاتیممتبعددخولوقتالصالةوصلیت،ثمحّلوقتصالة
أخرىومليرتفعالعذر.فهلأتیمممرةأخرىهلذهالصالة؟

 ال،الحاجــةإلعادةالتیمممادامالعذرموجودًاوأنتحمتفظبعُد
بتیممك.

 إذاتیممتبداًلمنغسلاجلنابةفهلأتوضأللصالة؟

 ال،فهويغنیكعنالغسلوالوضوءمعًا.

 وإذاتیممتللغسلثمدخلتإىلاملرافقمثاًلأونمت.فهلأتیمم
مرةأخرىللوضوءأوالغسل؟

 تتیممللوضوء.وإذاأمکنكالوضوءفتوضأواليصحمنكالتیمم.

 إذاشککتيفمسحاجلبهةأومسحالکفالیمنىوأناأمسحالکف
الیسى؟

 الُتِعرشکكهذاأياهتامم.

 وإذاشککتفیهامبعدانتهائيمنالتیمم؟

 كذلكالتعرشکكهذاأياهتامم.

 أحببــتأنأســألكأينإذافقدتاملاءوملأتوقــعحتصیلهيفأثناء
الوقتفهليلأنأتیمم؟

 نعم،لكأنتتیمم.
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 فــإذاحصلتعىلاملاءبعدالصــالة،والوقتبعدملينتهفهلأعید
الصالة.

 التعدصالتكالتيصلیتهابتیمم،ولکنتوضأللصلواتاآلتیة.



حوارية اجلبرية
قلتأليبـوقدحرضتســاعةاحلوارـ:ذكــرتيلأمس)اجلبرية(

وأرجأتاحلديثعنهاإىلالیوم.

 نعــم،فإذاوضعتعىلجرحأوقرحأوكسأوورمأونحوذلك،
لفافةأوماشاهبها،فقدصنعت)جبرية(.

 وكیفأغتسلأوأتوضأأوأتیمممعوجوداجلبرية؟

 إذاأمکنكرفعاجلبريةبدونرضرفارفعها،واغسلأوامسححتتها
ماجيبغسلهأومسحه.

 وإذامليمکّنيرفعاجلبريةألنهيرضباجلرح؟

 فحاولأنتوصلاملــاءإىلبرشتكولوبغمسالعضويفاملاءإذامل
يرضكاملاء.

 وإذاأرضيناملاءومليمکّنيذلك؟

 اغســلماحولاجلبريةممايمکنكغســلهمنالبرشة،وامسحعىل
اجلبريةعوضًاعناجلزءاملغطىباجلبريةمعمالحظةمايأيت:

1-أنيکــونظاهراجلبريةـذاكالذيمتســحعلیهبیــدكاملبلولةـ
طاهرًا،والهيمكنجاسةباطناجلبريةاملالصقللجرح.

2-أنيکــونحجماجلبريةباملقداراملعتادواملتعارفوالطبیعيحلجم
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اجلرحأوالکس.

،ومليمکّنــيتبديلهاأوتطهريها،أو  وإذاكانظاهراجلبريةنجســاً
نزعهاوتركاجلرحمکشوفًا؟

 ]فامجعبنيالتیمموالوضوء[،مندونمسحعىلاجلبريةإذاكانت
نجسة.

 وإذاكانحجــماجلبريةأكثــرمماحتتاجهطبیعــةاجلرحومليمکن
نزعها،كاممليکنهناكغريهالتبديلها؟

 ]امجعبنيالتیمموالوضوء[.

 إذاأمکننيرفعاجلزءالزائدعنحجماجلرحمناجلبرية؟

 ارفعهواغسلماحتته.

3-أالتکوناجلبريةمغصوبة.

 إذااســتوعبتاجلبريةمتــاموجهي،أومتامإحــدىيدّي،فکیف
أغسلهاميفالوضوء؟

 تتوضأباملسحعىلاجلبرية.

 وإذااســتوعبتمتامموضعاملسحمنالرأس،أومتامإحدىرجيّل
فکیفأمسحيفالوضوء؟

 امسحعىلاجلبرية.

 وإذاكانيفوجهــيأويديجرحأوقرحمکشــوفبدونلفاف،
ولکنالطبیبمنعنيمنإيصالاملاءالیه،فکیفأتوضأ؟
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 اغسلماحولهواتركغسله.

 وإذاكانيفوجهيأويديكسمکشــوفـيرضهاملاءـمندون
جرح.فکیفأتوضأ؟

 توضأواغسلماحوله.

 وإذاكاناجلرحاملکشــوفالذييرضهاملاءيفأحدمواضعاملسح،
كامإذاكانيفالرجلأوالرأس،فکیفأمسحيفالوضوء؟

 امســحعلیه،]وإنملتتمکنفضعقطعةلفاف،أوماشــابهذلك
علیه،ثمامسحعىلالقطعة[.

 وإذاأردتالغسل،وكانيفجسديجرحأوقرحمکشوف؟

 اتركغسلاجلرحأوالقرحواغسلماحوله.

 وإذاكانيفجسديكسمکشوف،فکیفأغتسل؟

 اغسلماحوله.





حوارية الصالة األوىل
هانحناآلنقدوصلنايفحوارناإىلالصالةـقالأيبـ،والصالةـكام
ورديفاحلديثالنبويالرشيفـعمودالدينأنقبلتقبلماســواها،وإن

رّدترّدماسواها..

إهناـأضافأيبـمواعیدلقاءاتحمددةثابتةبنياخلالقوخملوقه.رسم
اهلل)سبحانهوتعاىل(أوقاهتاالسعیدة،وطرائقها،وصورهاوكیفیاهتاوأوضحها
لعباده..تقفخالهلابنييديه،متوجهًاإلیهبعقلكوقلبكوجوارحك،حتادثه
وتناجیه،فیسکبعلیكخاللتلكاملناجاةصفاًءذهنیًاونفسیًارائعًا،وشفافیة
روحیةتسبحخالهلابطیباملشافهة؛وتنعممعهابدفءوعذوبةوولهوسعادة
ولذةالوصالوالتالقي،وطبیعــيأنتعرتيكتلكالرهبةاملحببةوأنتتقف

بنييديخالقكالعظیم..الرحیمبك،الرؤوفبحالك،السمیعالبصري.

لقدكاناســتغراقجدكأمرياملؤمنني بعبــادةربهوتوجههإلیه
بکّلهفرصةمناسبةالستاللالنصالمنجسدهيفمعركةصفني،النشغالهعن

معاناةأملاجلسد،بمناجاةربه.

وكانإمامكزيــنالعابدينإذاتوضأللصالةاصفّرلونه،فیقول
لهأهله:ماهذاالذييعتادكعندالوضوء؟فیقول:أتدرونبنييديمنأريد

أنأقوم.

وكانإذاقامإىلالصالةأخذتهالرعدة،فیجیبمنيسأله:أريدأنأقوم
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بنييديريبوأناجیه،فلهذاتأخذينالرعدة.

وكانإمامكالکاظمإذاقامإىلالصالةوخالبربهبکىواضطربت
أعضاؤه،وخفققلبهخوفًامناهللعزوجلوخشیةووجاًلمنه.

وملاأودعه)الرشــید(ظلمةســجنهالرهیبتفرغلطاعةاهللوعبادته.
شــاكرًاربهعىلهتیئتههذهالفرصةاجلمیلةاحلبیبةلهخماطبًاربهقائاًل:رب إن 

.طاملا كنت أسألك أن تفّرغني لعبادتك وقد استجبت مني فلك احلمد عىل ذلك

والصــالةـأردفأيبـإبرازحيسظاهــريحلاجةداخلیةمتأصلةيف
النفــسهياالنتامءهللعزوجلواالرتباطباخلالقاملکّون،املســیطر،املالك،
املهیمــن،فحنيتقــول)اهللاكرب(حمدثًاصالتــكفإنُمثلاملــادةوأنظمتها
ونامذجهاوأنامطهاوزخارفهاســتتضاءليفنفســك،وربامتضمحل،ألنك
واقفبنييديخالقالکوناملســیطرعىلمادتهاملسخرهلابقوةمشیئته،فهو

أكربمنكليشءوبیدهكليشء.

 اَك َنْسَتِعيُن اَك َنْعُبُد وإِيَّ ثمحنيتقولـوأنتتقرأســورةاحلمدـ:إِيَّ
فأنتتغسلنفسكوجســدكمنكلأثرلالستعانةبغرياهللالقادراحلکیمأّيًا

كان.

بتلكالنکهةاملحببةللخشــوعتســتحمكليوممخــسمراتصباحًا
وظهرًاوعرصًاومغربًاوعشاًء،وإنشئتزدتعىلذلكباميستحبلكمنها.

 معنىهذاأنالصلواتواجبةومستحبة؟

 نعم،فهناكصلواتواجبةوأخرىمستحبة.

 الصلواتالواجبةأعرفها..إهناالصلواتالتينؤدهياكليوم..إهنا
صالةالصبحوالظهروالعرصواملغربوالعشاء.
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 لیســتهذهفقطهيالصلواتالواجبة،بلهناكصلواتواجبة
أخرىغريهاوهي..

1-صالةاآليات)انظرحواريةالصالةالثانیة(.

2-صالةالطوافالواجبيفاحلج)انظرحواريةاحلج(.

3-الصالةعىلاملیت)انظرحواريةاملوت(.

4-الصــالةالتيمليصّلهــاالرجلاملیتفیجبعــىلورثتهالذكور
قضاؤهاعنهإذاكانهوعازمًاعىلقضائهايففرتةحیاته)انظرحواريةالصالة

الثانیة(.

5-الصالةالتيجتببالنذرأوالیمنيأوغريمها.

وسأحدثكعنكلمنهابعدحني.

 إذنستبدأحديثكبالصالةالیومیة؟

 نعم،غريأنللصلواتالیومیةمخسمقدماتهي..

أـوقتالصالة.

بـالقبلة.

جـمکانالصالة.

دـلباساملصيل.

هــالطهارةيفالصالة.

سأعرضهلنبالتفصیلواحدةواحدة.

 ستبدأإذنبوقتالصالة؟
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 نعم،بُاوالهن..

1-وقــتالصالة:لکلمــنالصلواتالیومیةوقــتحمددالجيوز
ختطیه،فوقتصالةالصبحمنطلوعالفجرإىلطلوعالشمس،ووقتصالة
الظهرين)الظهــروالعرص(منزوالالشــمسإىلغروهبا،لکنخيتصأول

الوقتبصالةالظهر،وآخرهبصالةالعرص.

 وكیفأعرفالزوالـذلكالوقتالذيتبدأبهصالةالظهرينـ؟

 إنهمنتصفالوقتبنيطلوعالشمسوغروهبا.

أماوقتصالةالعشــاءين)املغربوالعشــاء(فهــومنأولغروب
الشــمسإىلمنتصفاللیل،لکنخيتصأولالوقــتبصالةاملغرب،وآخره

بصالةالعشاء.

وإذاكنتملتعرفوقتغروبالشمسفاجعلزوالاحلمرةاملرشقیة
عالمًةعىلغروهبا.

 ومااحلمرةاملرشقیة؟

 إهنامحرةيفالسامءمنجهةاملرشقيفاجلهةاملقابلةلغروبالشمس
تزولبعدغروبالشمسبحوايل)12(دقیقةعادة.

 وكیــفُاحددمنتصــفاللیلـذلكالذيينتهــيبهوقتصالة
العشاءـ؟

 إنهمنتصفالوقتبنيغروبالشمسوطلوعالفجر.

 وإذاانتصفاللیلوملأمتکنأنُاصيلصاليتاملغربوالعشــاء؟أو
نسیت؟
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 علیــكأنتصلیهامقبلالفجرمــندونأنتقصدأداءالصالةوال
قضاءها]وكذاإذاتعمــدتتأخريمهاإىلنصفاللیل[علاًمأنهحيرمتأخريمها

إىلمنتصفاللیلمندونرضورة.

مــعمالحظةهامةيفكلصالةوهيأنتتأكدمندخولوقتالصالة
قبلالبدءهبا،سواءأكانتصالةالفجرأمالظهروالعرصأماملغربوالعشاء.

2-القبلة:جيبعلیكأنتســتقبلالقبلةوأنــتتصيل،والقبلةـكام
تعرفـهيالکعبةالرشيفةبمکةاملکرمة.

 وإذاملأمتکنمنمعرفةجهةالقبلة؟

 صّلإىلاجلهةالتيتظنأهناجهةالقبلة.

 وإنملأستطعأنُارجحجهةعىلأخرى؟

 صّلإىلأيةجهةحتتملأهناجهةالقبلة.

 وإذاتأكــدتأنجهةماهيجهةالقبلــةوصلیت،ثمعرفتبعد
الصالةأننيكنتعىلخطأ؟

 إذاكانانحرافكعنالقبلةمابنيالیمنيوالشاملصحتصالتك..
وإذاكانانحرافــكأكثرمنذلكأوكانتصالتكإىلاجلهةاملعاكســةجلهة
القبلةومليمضوقتالصالةبعد،أعدصالتك؛وإنانتهىوقتالصالةفال

إعادةعلیك.

3-مکاناملصــيل:جيبأناليکونمکانصالتــكمغصوبًا،ذلك
أنالصالةالتصّحيفاملــکاناملغصوبمعااللتفات.وُيعّدمناملغصوبما
وجبأنتدفعمخســهأوزكاتهوملتدفعمخســهأوزكاته،بیتًاكانأوفراشًاأو
غريمها.وســأرشحلكبالتفصیلماجيبفیهاخلمــسوالزكاةيف)حواريتي
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اخلمسوالزكاة(القادمتني،غريأينُاشــريهنافقط..رضورةعدمالســقوط
يفهاويةالغفلة،والتسامح،والالمباالةتلكالتيسقطفیهاكثريون،فعطلوا

حدًامنحدوداهلل،ومنعواحقاهللعزوجليفأمواهلم.

 افــرتضأناألرضكانتغريمغصوبةولکنهامفروشــةبفراش
مغصوب؟

 كذلكالتصحصالتكهباعىلذلكالفراشمعااللتفات.

أضافأيب:ثمجيبأنيکونمکانسجودكطاهرًاغرينجس.

 تقصدبمکانالسجودموضعسجوداجلبهة؟

 نعم،طهارةمکانالسجودفقطأيالرتبةوأشباهها.

 وبقیةمکاناملصيل،موضعالرجلــنيمثاًل،املکانالذيحيتلهبقیة
اجلسديفالصالة؟

 اليشرتطفیهالطهارة،إذاكانيابسًاالتسيالنجاسةمنهإلیك.

ثمإنهبقیتهناكموضوعاتختصمکاناملصيلســأحددهالكعىل
شکلنقاط..

أـالجيــوزالتقدميفالصالةعىلقبــوراملعصومنيبمعنىأنال
جتعلقرباملعصومخلفك.

بـتصحصالةكلمــنالرجلواملرأةإذاكانامتحاذينيمتجاورين،
وعىلمستوىواحد،أوإذاكانتاملرأةمتقدمة،ولکنهمکروه.

جـتستحبالصالةيفاملســاجد،وأفضلاملساجداملسجداحلرامثم
مســجدالنبيثممسجدالکوفةواملسجداألقىص.كامتستحبالصالةيف
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.مشاهداألئمةاملعصومني

دـمناالفضلللمرأةأنتصيليفبیتها.

4ـلباساملصيل:وفیهرشوط.

أـأنيکونطاهرًا.

بـأنيکونمباحًاغريمغصوبـمعااللتفاتطبعًاـ.

جـأناليکــونمنأعضاءاملیتةالنجســةالتيحتلهــااحلیاة،كجلد
احلیواناملذبوحبطريقةغريرشعیة.

 واملیتةالطاهرة؟

 أنكانهلاجلدكاألفعى]فالتصّليفجلدهاوأجزائها[وإنمليکن
هلاجلدفالبأسبالصالةيفأجزائها.

 وهلتصحالصالةيفاحلزاماجللدياملأخوذمنيداملسلمواملصنوع
يفبالدإسالمیةمثاًل،وهوغريمعلومالتذكیة؟

 نعمتصحالصالةفیه،إالإذاعلمتأناملســلمأخذهمنالکافر،
وأناملسلماليبايلبذلك،عندئٍذالتصحالصالةفیه.

 واحلزاماجللدياملأخوذمنيدالکافرأواملصنوعيفبالدكافرة؟

 التصحالصالةفیه.

 وإذاملأتأكــدمنأنهذااحلزاماجللــديـمثاًلـمصنوعمنجلد
طبیعيأوصناعي؟

 جتوزالصالةفیهحتىلوأخذتهمنيدالکافر،أواســتوردأوكان
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مصنوعًايفبالدكافرة.

دـأناليکــونلباساملصيلمصنوعًامناحلیواناتالتيالجيوزأكل
حلمها،وأناليکونيشءمنأجزائها)1(.

هــأناليکونمناحلريراخلالصبالنسبةللرجال،أماالنساءفیجوز
هلنالصالةيفاحلريراخلالص.

وـأناليکونمنالذهباخلالصأواملغشوشبالنسبةللرجال.

 ولوكانخاتميدأوحلقةزواج؟

 ولوكانخاتميدأوحلقةزواج،فإنهالتصحصالةالرجلبه.كام
أنهحيرمالتزينبالذهب]ولبسهولومندونتزّين[للرجلدائاًم.

 حتىيفغريوقتالصالة؟

 دائاًم..دائاًمحتىيفغريوقتالصالة.

 واألســنانالذهبیةالظاهرةالتيتصنعلبعضالرجال،واألوسمة
التيحيملهاالرجال؟

 إذاكانتظاهرةوزينةهلمفتحرمعلیهموتبطلصالهتمهبا.

 إذاكانالرجــلاليعلمأنخامتهذهبيوصىلفیه.أوأنهكانيعلم
أنهذهبيونيسوصىلفیهثمتذّكربعدانتهاءالصالة؟

 صالتهصحیحة.

)1( والفرقيفذلكبنيمالهنفسســائلة]وماالنفسســائلةلهإذاكانلهحلم[]حتى
الشعريات[.
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 والنساء..؟

 جيوزهلنلبسالذهبدائاًموتصحصالهتنبه.

بقیــتيفلباساملصيلمالحظةذاتأمهیةوهــيأنهجيبعىلالرجل
سرتعورتهيفالصالة،وهياالحلیلواخلصیتانواملخرجفقط.

وجيبعىلاملرأةســرتمجیعجسدهايفالصالةباميفذلكالشعر،حتى
لوكانتوحدهاواليراهاأحد،عداوجههاـوحّدهمابنيقصاصالشعرإىل

ماحتتالذقناملسامتللرقبةـوالکفنيوالقدمني.

هذههيمقدماتالصالة،أماالصالةنفســهافسأقسمهاتسهیاًللك
إىلأجزاءعدة،وهي:النیة،وتکبريةاإلحرام،والقراءة،والركوع،والسجود،

والتشهد،والتسلیم.

 وملاذاملتبدأباألذانواإلقامة؟

 األذانواإلقامةيفالصلواتالیومیةالواجبةمناملستحباتاملؤكدة
التيحيسنأنيأيتهباماملصيل،ولکنهجيوزلهتركهام.

أمتنىأنالترتكاألذانوالاإلقامةيفصلواتكالواجبةالیومیةفتخس
ثواهبام.

 وإذاأردتأنأؤذنفکیفأؤذن؟

 تقول..

اهلّلأكرب...أربعمرات

أشهدأنالإلهإالاهلّل...مرتني

أشهدأنحممدًارسولاهلّل...مرتني
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حيعىلالصالة...مرتني

حيعىلالفالح...مرتني

حيعىلخريالعمل...مرتني

اهلّلأكرب...مرتني

الإلهإالاهلّل...مرتني

 واإلقامة؟

 يفاإلقامةتقول:

اهلّلأكرب...مرتني

أشهدأنالإلهإالاهلّل...مرتني

أشهدأنحممدًارسولاهلل...مرتني

حيعىلالصالة...مرتني

حيعىلالفالح...مرتني

حيعىلخريالعمل...مرتني

قدقامتالصالة...مرتني

اهلّلأكرب...مرتني

الإلهإالاهلّل...مرةواحدة

 والشهادةبواليةاإلمامعيلبنأيبطالبأمرياملؤمنني؟

 إهنامکملةللشهادةبالرسالةوحمببَّة،ولکنهالیستجزءًامناألذان
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والمناإلقامة.

 إذًافأولأجزاءالصالةهيماأسمیتهاأنتبالنیة؟

 نعم.

 وماالنیة؟

 أنتقصــدالصالةتقربًاهللتعاىلبحیــثيکوندافعكللصالةهو
التقربإىلاهللتعاىلالخوفًامنشخصوالهبدفأنيمتدحكاآلخرون.

 وهلللنیةلفظجمردخمصوص؟

 ال،إهنامنأعاملالقلبالاللســان،ولذلكفلیسهلالفظحمددما
دامحملهاالقلب،فتقصدالصالةتقربًاإىلاهللتعاىل.

ثانیها:تکبريةاإلحرام.

 وكیفُاكرّبتکبريةاإلحرام؟

أكرب،وأنتواقفعىلقدمیك]مســتقريفوقوفك[،  تقــول:اهلّلُ
متوجهــًاإىلالقبلة..تقوهلــاباللغةالعربیة،موضحًالــدىنطقكهباصوت
حرف)اهلمزة(يفكلمة)أكرب(والتقل)اهللوكرب(كاميقرؤهاكثريمنالناس،
]فاصاًلبنيتکبريةاإلحرامهذهوبدايةســورةاحلمدبيشءمنالصمتقلیل

حتىالتلتصقالتکبريةبأولسورةاحلمد[.

 قلتيلجيبأنتکرّبوأنتقائمعىلقدمیك،فلوملأســتطعالقیام
عىلقدميملرضمثاًلفکیفُاكرّب؟

 كرّبوأنتجالس،وإنملتتمکــنكذلككرّبوأنتمضطجععىل
جانبكاأليمنووجهكإىلالقبلة.
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 وإنملأستطع؟

 كرّبوأنتمضطجععىلجانبكاأليسووجهكإىلالقبلة.

 وإنملأستطع؟

 كرّبوأنتمستلقعىلقفاكورجالكإىلالقبلة.

ثالثهًا:القراءة.

وتأيتبعدالتکبريةحیثتقرأسورةاحلمدوسورةكاملةأخرىبعدها،
رشيطةأنالتکونمنســورالعزائماألربع،قــراءةصحیحةدونخطأ،مع
مالحظةأنالبسملةجزءمنكلسورةجتبقراءهتامعهابقصدهااملخصوص،
فإذاخصصتالبســملةلسورةمعینةملجيزلكقراءةغريهامنالسورإالبعد

إعادةالبسملةهلا.

 وإذامليسعفنيالوقتلقراءةالسورةالثانیةبعدسورةاحلمد؟

 اتركقراءةالســورةواقرأاحلمدوحدها..كذلــكتفعلإذاكنت
خائفًا،أوإذاكنتمريضًاأومســتعجاًل]يشــقعلیكقراءةسورةثانیةبعد

سورةاحلمد[.

 وكیفأقرأالسورتني؟

 جيبعىلالرجالقراءةالسورتني)جهرًا(أيبصوتعاللصلوات
الصبحواملغربوالعشاء،وقراءهتامهبمسأيبصوتواطئخفیضلصاليت

الظهروالعرص.

 والنساء؟

 الجيباجلهرعىلالنساء.
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 إذاأخطأتفقرأتالســورتنيأوبعضهامبصوتواطئوأناُاصيل
الصبــحأواملغربأوالعشــاء،أوقرأهتامأوبعضهامبصــوتعاٍلوأنااُصيل

الظهرأوالعرص،أيعکساملطلوب؟

 صالتكصحیحة.

 هــذاماســأقرؤهيفالركعتــنياألوىلوالثانیة،وماذاعــنالثالثة
والرابعة؟ماذااقرأهبام؟

 أنــتخمرّيبنيأنتقــرأيفالركعتنيالثالثةوالرابعةســورةاحلمد
وحدها،أوأنتقرأالتسبیحات،بصوتواطئطبعًايفكلتااحلالتني.

 وإذااخرتتالتسبیحفامذاأقولفیه؟

 يکفیكأنتقولـبصوتواطئـ)ســبحاناهللواحلمدهللوالإله
إالاهللواهللأكرب(مرةواحدةأوثالثمرات،وهوأفضل.

 وهلهناكمالحظةأخرىيفالقراءة؟

 احذفمهزةالوصلوأنتتسرتسليفقراءتكوتنطلقهبا،وأظهر
مهزةالقطعبحیثتبدوعىللسانكواضحةبّینةجلیة.

 مّثليلمهزةالوصلومهزةالقطع.

 اهلمــزةيف)اهلل،الرمحن،الرحیم،اهدنا(مثاًلمهزةوصل،التظهر
عىلاللســانيفالنطقأثناءالدرجواالنطالقواالسرتسال،بیناممهزة)إياك،
أنعمت(مثاًلمهزةقطع،تظهرعىلاللسانواضحةجلیةأثناءالنطقهبا..ثم..

 ثمماذا؟

 ثمإذارغبتأنتقرأسورةالتوحیدبعدسورةاحلمدواخرتهتامن
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بنيالسوراألخرى،فمناأليسلكواألسهلعلیكأنتقفعىلكلمة)أحْد(
ُه َأَحٌدأيترتيثقلیاًلقبلأن فســّکنهاوأنتتقرأاآليةالکريمة:ُقْل ُهَو اللَّ
َمُد.ومــنأجلأنتضمنصحةقراءتكيف ُ الصَّ تقرأاآليةالالحقةهبااللَّ
صالتكأنصحكبــأنتصيلأماممنحيســنالصالةلیضبــطلكقراءتك
وصالتــك،فإنتعسعلیــكذلكفالأقلمنأنتدقققراءتكللســورتني
)ســورةاحلمدوالسورةالالحقةهلا(وفققراءةأحداملقرئنياملعروفنيبصحة
النطقاملهتمنيبدقةالضبط،تقرأمعقراءتهالسورتنيوتتابععىلهديقراءته

قراءتك،فستکتشفعندئذأخطاءكـأنوجدتـلتصححها.

ذلكأجــدىلكمنأنتســتمرعىلقراءةخاطئةنشــأتعلیهامنذ
الصغرحتىإذااكتشــفتخطأكبعدحني،تکونقدصلیتســنواتصالة

غريصحیحةالقراءة.

رابعها:الركوع.

وبعدقراءتكللسورتنيجيبأنتركع.

 وكیفأركع؟

 تنحنيبمقــدارماتصلأطرافأصابعــكإىلركبتیك،وحيّبذأن
تنحنيبحیثتضــعباطنكفّیكعىلركبتیك،]وحنييســتقربكالركوع[
تقول:)ســبحانريبالعظیموبحمده(مرةواحدة،أوتقول)ســبحاناهلل(
ثالثًا،أو)اهللأكرب(ثالثًا،أو)احلمدهلل(ثالثًا،أوغريهامماهوبقدرهامنذكر

اهلل.كالتهلیلثالثًا.

ثمتقوممنركوعكوتســتقیم،حتىإذااســتقربــكالقیامهويت
للسجود.
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خامسها:السجود.

وجيبيفكلركعةسجدتان.

 وكیفأسجد؟

 تضــعبعضًامنجبهتك،وكفیكوركبتیــكوإهباميقدمیكعىل
األرض.ويشرتطيفماتسجدعلیهوتضععلیهجبهتكأنيکونمناألرض

أومننباهتاغرياملأكولوالامللبوس.

 مّثليلملاالجيوزالسجودعلیهألنهمأكولأوملبوس؟

 البقــولوالفواكهالجيوزالســجودعلیهاألهنــامأكولة،والقطن
والکتانالجيوزالسجودعلیهاألهناملبوسة.

 عىلماذاأسجدمثاًل؟

 اســجدعىلالرتاب،أوالرمل،أواحلىص،أوالصخر،أوالطني،أو
الطابوق،أواإلســمنت،أواخلشب،أوماالنأكلهمنأوراقالشجر..اسجد
عــىلالتبن،وغريماذكرتكثري.والتســجدعىلاحلنطةوالشــعريوالقطن

والصوفوالقريوالزجاجوالبلور.

وأفضلماتسجدعلیهالرتاب،وأفضله)الرتبةاحلسینیة(.

 وإندخلتاملســجدمثاًلفلمأجدمايصحالســجودعلیهلعدم
توفرهمثاًل؟

 اسجدعىلثیابك]واخرتمنهاماكانمنالقطنأوالکتانأنتیس[
وإنمليتیسالثوبفاسجدعىلظهركفك.

معمالحظــةأنيکونموضعســجودكبمســتوىموضعوقوفك
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ومســاجدكااُلخرى،فاليزيدارتفاعأحدمهاعناآلخرأكثرمنأربعأصابع
مضمومة.

 لووضعتجبهتيوكفيوأصابعقدميوركبتيعىلاألرضفامذا
أصنع؟

:)سبحانريباألعىلوبحمده( بعدأنيســتقربكالسجودـ  قلـ
مرةواحدة،أوقل:)ســبحاناهلل(ثالثًا،أو)اهللأكــرب(ثالثًا،أو)احلمدهلل(

ثالثًا،أوغريهامناألذكارالتيهيبقدرها.

ثمارفعرأســكحتىجتلسمطمئنًا،فإنجلستمطمئنًامستقّرًافأعد
الکرة،واسجدالسجدةالثانیةواقرأفیهاأحداألذكاراملتقدمة.

 وإنملأمتکنمنالسجودملرضمثاًل؟

 ]حاولاالنحناءأقىصماتستطیعثمارفعماتسجدعلیهإىلجبهتك
واضعًاجبهتكعلیه[.

 وإنملأمتکنمنذلكأيضًا؟

 أومئبرأسكإىلموضعالسجود،وإنملتتمکنفأومئبعینیك.

سادسها:التشهد.

وجيببعدالســجدةالثانیةمنالركعةالثانیةيفكلصالة،ويفالركعة
الثالثةمنصالةاملغرب،ويفالرابعةمنصلواتالظهروالعرصوالعشاء.

 وماذاأقولفیه؟

 يکفیكأنتقول:)أشهدأنالإلهإالاهللوحدهالرشيكله،وأشهد
أنحممدًاعبدهورسوله،اللهمصلعىلحممدوآلحممد(تقوهلابنطقصحیح،
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وأنتجالس،]مطمئن[يفجلوسك.

سابعها:التسلیم.

وهوواجبيفالركعةاألخريةمنكلصالة،تقولهبعدالتشهدوأنت
جالس]مستقريفجلوسك[.

 وماذاأقولفیه؟

 قل:)الســالمعلیناوعىلعباداهللالصاحلني(أو)السالمعلیکم(،
ويستحبأنتضیفعلیها)ورمحةاهللوبركاته(،كاميستحبأنجتمعبینهام.

االنبيورمحةاهللوبركاته(. ويستحبأنتقولقبلهام:)السالمعلیكأهيُّ

هذههيأجزاءالصالةتؤدهيامتسلسلةكامعددهتاوفصلتهالكمتوالیة
ييلبعضهابعضًاويمسكبعضهابزمامبعض.

 ملتذكريلالقنوترغمأنكترفعيديكوتقنتيفصالتك؟

 القنــوتمســتحبيفكلصالةولیــسواجبًا،فبعــدقراءتك
للســورتنيمنركعتكالثانیةوقبلركوعكارفعيديكللقنوتإذاأردتأن

تفعلاملستحب.

 وهللهذكرحمددأقوله؟

 ال،يمکنكأنتتلوفیهآيةقرآنیةتدعوفیهااهللســبحانهوتعاىل،أو
تناجيربكوتدعوهبأيدعاءشئت.

 اآلنوقدعرفتمنككیفُاصيل،وماذاأقولأوأفعليفكلجزء
منالصالة،ُاحبأنأسألكعاميبطلالصالةفهلهناكأمورتبطلالصالة؟

فیجبعيلأنُاكرروأعیدصاليتلوحصلت.
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 نعم،وسأعددهالك:

1-أنتفقدالصالةأحدأجزائهاالســابقةعمدًامــنالنیةأوتکبرية
اإلحرامأوالركوعأوالسجودأوغريها.

2-أنحيدثاملصيلأثناءالصالةمضطرًاأمخمتارًا)راجعبدايةحوارية
اجلنابة(.

3-أنيلتفتاملصيلعنالقبلةبتاممجسدهعمدًاأوسهوًا.

 وااللتفاتبالوجهفقطمعبقاءالبدنإىلجهةالقبلة؟

 يبطلالصالةإذاكانكثريًابحیثيرىماخلفه،وكانذلكعمدًا.

4-أنيتعمداملصيلالقهقهةواليرضالتبســمإذاكانبالصوٍتولو
عمدًا..

5-]أنيبکياملصــيلألمرمنأمورالدنیاعامــدًا[واليرضجريان
الدموعإذاكانبالصوتكاماليرضالبکاءألمٍرمنأموراآلخرة.

6-أنيتکلماملصيلعامدًاســواءكانلهمعنىأممليکنأثناءصالته،
باستثناءردالسالمبمثلهفإنهواجب.

7-أنيأكلاملصيلأويرشبأويصفقأوخيیطأوحيوكأوماشــاكل
ذلكبحیثخيّلعملهبصورةالصالةوهیئتها.

8-أنيضعاملصيلإحدىيديهعىلاألخرىعامدًامعتربًاذلكجزءًا
منأجزاءالصالةوهواملسمىبالتکفري.

9-]أنيقولاملصيلعامدًاكلمة)آمني(بعدأنينتهيمنقراءةسورة
الفاحتة[.
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ثمعندنابعدذلكماحيسنأنأشريإلیهموضوعالشكيفالصالة.

 وهلالشكيفالصالةمبطلهلا؟

 لیسالشــكيفالصالةمبطلهلادائــاًمويفمجیعاحلاالت،فبعض
الشکوكمبطلللصالة،وبعضهاقابلللعالج،وبعضهااليعتنىبهبلهيمل.

وبشکلعامسأحددلكقواعدعامةتتناولبعضحاالتالشك.

القاعدةاألوىل:كلمنشكيفصحةصالتهبعدأنأهنىصالتهاعترب
صالتهصحیحة.

 مثاًل؟

 إذاشــککتبعدأنصلیتصالةالصبــحوانتهیتمنهاهلأنك
صلیتهاركعتنيأوأكثرأوأقلفقل:صاليتصحیحة.

القاعدةالثانیة:كلمنشكيفصحةجزءمنأجزاءصالتهبعدأنأداه
اعتربذلكاجلزءالذيشكفیهصحیحًاوصالتهصحیحة.

 مثاًل؟

 إذاشــککتيفصحةقراءتكأوصحةركوعكأوسجودكبعد
أنأهنیتالقراءةأوالركوعأوالســجود،فقلقــراءيتصحیحة،أوركوعي

صحیح،أوسجوديصحیح..ثمصاليتبعدذلكصحیحة.

القاعدةالثالثة:كلمنشكيفاإلتیانبجزءمنأجزاءالصالةبعدأن
دخليفاجلزءالالحقبهفیعتربنفسهقدأتىبذلكاجلزءاملشکوكفیهوصالته

صحیحة.

 مثاًل؟
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 إذاشککتوأنتيفالسورةالثانیةهلأنكقرأتسورةالفاحتة،أو
نسیتهافلمتقرأهافقل:)إينقرأهتا(واستمريفصالتكفهيصحیحة.

القاعدةالرابعة:كلمنكثرشــکهعناحلدالطبیعيهيملالشكوال
يعتنــيبهواليلتفتإلیهإذامليکنذلكلســببطــارئكخوفأومرض،

وصالتهالتيشكفیهاصحیحة.

 مثاًل؟

 إذاكنتكثريًاماتشــكـوأنتتصيلصالةالصبحمثاًلـيفعدد
ركعاهتا،علیكأنهتملهذاالشــكوتقول:)صــاليتصحیحة(وإذاكنت
كثريًاماتشكيفأنكسجدتسجدةواحدةأوسجدتنيتقول:إنكسجدت
سجدتنيوالتلتفتوالهتتمبالشــكبلتعتربصالتكصحیحة،وهکذا..
دائاًمكثريالشكيفالصالةهيملشکهويعتربصالتهصحیحة..دائاًم..دائاًم.

 وكیفأعرفأينكثريالشك؟

 كثريالشكيعرفنفسهبســهولة..يکفيأنيزيدشکهعىلالناس
الطبیعینيمنأمثاله،ويکفيأيضًاأناليصيلثالثصلواتمتتالیةإاّلويشك

يفكلواحدةمنها.

القاعدةاخلامسة:كلمنشكيفعددركعاتصالةالصبح،أوصالة
املغرب،ويفالركعتنياألوىلوالثانیةمنكلصالةرباعیة،ومليرتجحيفذهنه
أحداالحتاملنيعىلاآلخر..مليرتجــحيفذهنهعددمعنيللركعات،بلبقي

متحريًاشاكًااليدريكمركعفقدبطلتطالته.

 مثاًل؟

 إذاشــكوهويصيلصالةالصبحهلأنهاآلنيفالركعةاألوىلأو
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الثانیــة،تأملقلیاًل،وفکرثمفکــر..وإذامليصلإىلقرارحمددومليرتجحيف
ذهنهأهناالركعةاألوىلمثاًلأوأهناالركعةالثانیةفقدبطلتصالته.

 وإذاترجحيفذهنهأحداالحتاملني،كأنترجحيفذهنهإهناالركعة
األوىل؟

 إذاترجحيفذهنهعــددمعنيللركعاتعملوفقمايقتضیهذلك
االحتاملالراجــح،مثاًلقديرتجحيفذهنهاحتاملأهنــاالركعةاألوىل،فیأيت

بالركعةالثانیةويتمصالتهفهيصحیحة.

وكذلكاحلاليفصالةاملغــرب،ويفالركعتنياألوىلوالثانیةمنكل
صالةرباعیة.

 عرفتاآلنحکمالشاكيفصاليتالصبحواملغرب،ويفالركعتني
ااُلوىلوالثانیةمنصلواتالظهروالعرصوالعشاء،ولکنماهوحکمالشاك

يفالركعتنياألخريتنيالثالثةوالرابعةمنالصلواتالرباعیة؟

 إذاترجحيفذهنهعددمعــنيللركعات،عملبمقتىضظنهووفق
ماترجحيفذهنه.

 وإذابقيمتحريًاشاكًامرتددًا؟
 عندئذستحتاجإىلتفصیلأكثرفلکلموضعهناحکمهاخلاصبه،

وسأتناولبعضهابالتعدادوالأطیل.
1-منشــكبنيالركعةالثالثةوالرابعة،قالإهناالركعةالرابعةوأتم

صالته،ثمجاءبركعتنيمنجلوس،أوبركعةمنقیام.
2-منشكبنيالركعةالرابعةواخلامسةبعدأنأهنىالسجدتني،قال

إنهيفالركعةالرابعة،ثميتمصالتهويسجدسجديتالسهوبعدالصالة.
3-منشــكبنيالثانیةوالثالثةبعدأنأكملذكرالسجدتني.قالإنه
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يفالركعــةالثالثةويأيتبالرابعةبعدها،ثمبعدأنيفرغمنصالته]يأيتبركعة
منقیام[.

 وكیفيأيتبركعةمنقیام؟

 بعدأنينتهيمنصالتهمبارشةومندونأنيلتفتيمینًاأوشاماًل،
ومندونأنيفعلمايبطلالصالة]يقوملصالةركعةمنقیام[،فیکرّبثميقرأ
الفاحتةبصوتخافتواليقرأبعدهاسورةأخرى،ثميركعويسجدويتشهد

ويسّلم.

 وسجودالسهوذاكالذيذكرته؟

 تنويوتسجدبعدالصالة]مبارشة[ومندونأنتکرّب،ويکفيأن
تقوليفسجودك:)بسماهللوباهللالسالمعلیكأهّياالنبيورمحةاهللوبركاته(،
ثمترفعرأســكمنالسجودوجتلسثمتعاودالســجوداملتقدممرةثانیة،ثم

ترفعرأسكوجتلس]وتتشهدوتسّلم[وبذلكتنهيسجودالسهو.

ولیکنيفاعتباركأنكتســجدسجودالســهولیسفقطعندماتشك
بنيالركعةالرابعةواخلامســةبعدالســجدتني،بليفمواضعُاخرىغريها،،

فحاالتوجوبسجودالسهوهي..

أـإذاتکلمــتيفصالتكســهوًاوغفلة،أوتصــّورتأنكخارج
الصالة.

بـإذاتشــهدتوسّلمتسهوًايفغريموضعهام.]وكذلكإذازدت
التســلیمفقطســهوًاـمثاًلأتیتبالتســلیميفغريالركعةاألخريةـفقلت:

)السالمعلیکم(أوقلت:)السالمعلیناوعىلعباداهللالصاحلني([.

جـإذاشککتبنياألربعواخلمسبعدالسجدتني.
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دـإذاجئتيفحالاجللوسبامجيبأنتأيتبهقائاًمأوبالعکسسهوًا.
مثاًلسهوتوقرأتسورةالفاحتةوأنتجالسبداًلأنتقوموتقرأها.

هــإذاســّبحتيفالركعتنياألولینيسهوًابدلالقراءة.أوقرأتيف
حملجيبالتسبیحفیه،كحالالركوعوالسجود.

وـإذاعلمتبأنكإمازدتأونقصتيفصالتكمندونأنتبطل.

زـإذانســیتالتشهداألوليفصالتك،فتســجدسجودالسهوبعد
إكاملالصالةوقضاءالتشهد.

أماإذانســیتالتشهداألخريحتىسّلمت،فاقضالتشهدبعدالسالم
]واسجدسجودالسهو[.

ويفّضلأنتسجدسجديتالسهولکلزيادةأونقیصةيفالصالة.

 وإذاتکررمنيمايوجبســجودالسهويفصاليت،كامإذاسهوت
مرتنييفصالةواحدة.

 كررسجودالسهوبعددمايوجبه،أياسجدمرتني.

كــدتبعدأنانتهىبنااحلوارإىلهذااملوضــعمنالصالةأطلبمن
تطبیقیًالصالةرباعیة،كوهنــاأطولصالةيومیةواجبة أيبأنيقدميلدرســاً
ألالحظعنكثبوأناةكیفيکرّبأيبويقرأويركعويســجدويتشهدويسّلم،
غريأينآثرتأنأتراجععنطلبيهذابعدأنتذكرتأنهيصيلكليومصالة
العشاءوهيصالةرباعیةجهرية،فقلتيفنفيس:إذنفألراقبهوهويصلیها.

وحنيهــّمأيببأنيبدأصالتــهالرباعیةاجلهريةتلككنتمشــدود
األعصابإلیه،شديدالیقظةوأناأحلظكلشاردةوواردةمنحركاتصالته،

وسأصفلکمكیفصىلأيب..



120................................................................... حوارياتفقهیة

بدأأواًلفأســبغوضوءه.ووقفيفمصالهمستقباًلالقبلةوهوخاشع
فأّذنللصالةوأقام.ثمبدأصالته،فکرّبقائاًل:)اهللاكرب(،ثمقرأسورةالفاحتة

وأتبعهابقراءةسورةالتوحید.

وملاأمتهاوهوواقفمنتصبركع،وملااســتقّربهالركوعسّبحقائاًل:
)سبحانريبالعظیموبحمده(.

وبعدأنانتهىمننطقاحلرفاألخريمنالتسبیحوهوراكع،انتصب
مستقیاًمواقفًاعىلقدمیه.

وملااستقربهالقیامهوىللســجود،وإذهدأسّبحقائاًل:)سبحانريب
األعىلوبحمده(،وبعدأنأتمنطقاحلرفاألخريمنهاوهوساجدجلسمن
ســجوده،وحنياستقّربهاجللوسهوىللســجدةالثانیةفقرأفیهاكامقرأيف

ُاختهاالسجدةااُلوىل:)سبحانريباألعىلوبحمده(.

ثمرفعرأسهمنسجودهوجلسلیقوممنتصبًاعىلقدمیهللركعةالثانیة.

وحنياستقّربهالقیامقرأسورةالفاحتةثمأتبعهاهذهاملرةبقراءةسورةالقدر.

وملافــرغمنقراءهتامرفعيديــهللقنوتوقرأيفقنوتــهاآليةالقرآنیة
الکريمة:َربِّ اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولَِمن َدَخــلَ َبْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت 

.الِِميَن إاِلَّ َتَبارًا َواَل َتِزِد الظَّ

ثمأســبليديهمنالقنوتوهوىللركوعوحنياستقربهالركوعقرأ:
)سبحانريبالعظیموبحمده(.

ثمانتصبقائاًمهيويللسجود،وحنيسجدقرأيفسجوده:)سبحان
ريباألعىلوبحمده(ثمجلسمنسجدتهاألوىللیهويللسجدةالثانیةوحني

سجدقرأ:)سبحانريباألعىلوبحمده(،ثمجلسمنسجوده.
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وملااســتقّربهاجللوستشّهدفقرأ:)أشــهدأنالإلهإالاهللوحدهال
رشيكله،وأشهدأنحممدًاعبُدهورسوُله،اللهمصلعىلحممدوآلحممد(.

وملافرغمنتشــهدهقاممنتصبًاللركعةالثالثةفبدأهابعدأناســتقّربه
القیامبالتسبیحقائاًل:)ســبحاناهللواحلمدهللوالإلهإالاهللواهللأكرب(ثالثًا

وبصوتواطئ.

ثمهوىللركوعفقرأفیهكامقرأيفركوعهالسابق:)سبحانريبالعظیم
وبحمده(.

ثمانتصبقائاًممنركوعه،وهوىللســجودفقرأفیهكامقرأسابقًايف
ســجوده:)ســبحانريباألعىلوبحمده(،ثمجلسمستقرًالیهويللسجدة

الثانیةفیقرأفیها:)سبحانريباألعىلوبحمده(كذلك.

وملاأمتهاانتصبقائاًمعىلقدمیهللركعةالرابعةواألخرية،فبدأهاكامبدأ
سابقتهابالتسبیحقائاًل:)سبحاناهللواحلمدهللوالإلهإالاهللواهللأكرب(ثالثًا.

ثمهوىللركوعقارئًا:)سبحانريبالعظیموبحمده(.

ثمانتصبلیهويللســجودقارئًافیه:)سبحانريباألعىلوبحمده(،
 كعادتهـ ثمجلسلیســجدسجدتهالثانیةواألخريةيفهذهالصالةفقرأفیهاـ

)سبحانريباألعىلوبحمده(.

ثمجلسمطمئنًالیتشــهدقارئًاكامقرأيفتشهدهاألول:)أشهدأنال
إلهإالاهللوحدهالرشيكله،وأشهدأنحممدًاعبدهورسوله،اللهمصلعىل

حممدوآلحممد(.

وملاأتمتشــهدهســّلم،لیختتمصالتهفقال:)السالمعلیكأهّياالنبي
ورمحةاهللوبركاته()الســالمعلیناوعىلعباداهللالصاحلني()السالمعلیکم
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ورمحةاهللوبركاته(.وبهأهنىصالته.

هکذاصىلأيبصالةالعشاءوكانقدصىلمثلهابالضبطصاليتالظهر
غريأنهقرأالســورتنييفركعتیهاماألوىل ومهارباعیتــانكذلكـ والعــرصـ

والثانیةبصوتواطئخفیض.

ولقدراقبتهوهويصيلصالةاملغربفوجدتهيصلیهاكاميصيلالعشاء،
غريأنهملاانتهىمنسجدتهالثانیةوهويفركعتهالثالثة،جلسلیتشهدويسّلم

وخيتمصالته)ألنصالةاملغربثالثركعات(.

ثــمراقبتهكذلكوهويصيلصالةالصبــحفوجدتهيصلیهاكاميصيل
صالةالعشــاء،غريإنهملاانتهىمنسجدتهالثانیةوهويفركعتهالثانیةتشهد

وسّلمهذهاملرةلیختمصالته)ألنصالةالصبحركعتان(.

إمعانًامنــييفاملالحظة هکــذاصــىلأيبصلواتهالیومیة،غــريأينـ
والتثّبتوالضبطوالدقةـسأثبتلکمبعضخصوصیاتالصالةكامصاّلها

أيبعىلشکلنقاط..

1-كانحيرصحرصًاشديدًاعىلأنيصيلصالتهيفأولوقتها،فهو
يصيلالظهرمثاًلعندماحينيوقتصالةالظهر)الزوال(،وهويصيلاملغرب
يفأولوقتها،وهکذا،وحنيسألتهعنسبباملبادرةإىلالصالةيفأولوقتها،
متثــلبحديثلإلمامالصادققالفیه:)فضلالوقتاألولعىلاألخري

كفضلاآلخرةعىلالدنیا(.

2-وكانعندمايقفبنييديربهلیصيلتظهرعلیهآثاراخلشوعواخلضوع
ولکنبصوتمسموعقبلأنيتوجه والتذلل،وكانيرددأحیانًابینهوبنينفسهـ
، ِذيَن ُهْم يِف َصاَلِتِْم َخاِشُعوَن إىلمصالهـقولهتعاىل:َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن * الَّ
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وكأنهيرّوضنفسههلاقبلأنيرشعهبافیذّكرقلبهبأمهیةاخلشوعهلليفالصالة.

3-وكانقبــلأنيصــيلصالةالصبحيصيلركعتــني،ويصيلثامين
قبلصالةالظهر،وأخرىبقدرها ركعتنيركعتنيكصالةالصبحـ ركعــاتـ
قبلصالةالعرص،ويصيلأربعركعاتـركعتنيركعتبنكصالةالصبحـبعد
صالةاملغرب،ويصيلركعتنيمنجلوسبعدصالةالعشــاء،وبعدمنتصف
اللیــليصيلثامنركعاتثميتبعهابركعتنيثــمبركعةواحدةويقنتيفهذه

الركعةقنوتًاطوياًلوهويفحالةبکاٍءوخشوع.

ســألتهمرةعنتلكالصلواتفقالإهنا)النوافل(؛تلكالتيقالعنها
.إهناإحدىعالماتاملؤمن :اإلماماحلسنالعسکري

4-وألناهلمزةيفكلمة)أكرب(منمجلة)اهللأكرب(مهزةقطع،فیجب
أنتظهرواضحةجلیةعىللسانكعندماتکرّب.هکذاقالأيب.

 قلتلهمرة:أنبعضالناسينطقونهذهاهلمزةشــبیهةبالواوكام
لوكانتاجلملة)اهللوكرب(.

فقال:حذارأنتنطقهاكنطقهم،إهنمخمطئون.وأضاف:وكذلكاحلال
ِذيَن َأنَعمَت  يفمهزة)أنعمت(مناآليةالکريمةمنســورةالفاحتة:ِصَراَط الَّ
َعَليِهْمفهيمهزةقطع،وجيبأنتظهرعىللسانكواضحةجلیةأثناءالنطق
هبا.ومثلهامتامًامهزة)األعىل(من)ســبحانريباألعىلوبحمده(يفالسجود

فهيمهزةقطعوجيبأنتظهرعىللسانكواضحةجلیةأثناءالنطقهبا.

5-وقــاليل:حاولأنتقفعىلحرفالدالمنكلمة)أحْد(وأنت
ُ َأَحٌد.ثمترتيث تقرأاآليةالقرآنیةالرشيفةمنســورةالتوحید:ُقــْل ُهَو اللَّ
َمُد،ذلكأســهل ُه الصَّ قلیــاًلقبلأنتردفهاباآليــةالکريمةالتالیةهلا:اللَّ
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علیكوأيس،كاميفضلأنتقرأكلمةُكُفوًايفســورةالتوحیدبضمالفاء،
كامهيمکتوبةيفاملصحفالرشيف.

مْحِن 6-سألتأيبمرة:أســمعكحنيتقرأقولهتعاىل:بِْسِماهللِالرَّ
ِحیِمتکسحرفالنونمنكلمة)الرمحن(وحرفاملیممنكلمة)الرحیم(، الرَّ
ِحیِم*َمالِِكَيْوِم مْحِنالرَّ وتقرأمهاكذلكبالکــسعندماتقرأقولهتعاىل:الرَّ
يِنمنسورةاحلمد.بینامأسمعبعضالناسيقرأمهابالضموهميصّلون. الدِّ

اَك َنْعُبُدتضم كامأســمعكحنيتقرأقولهتعاىلمنسورةاحلمد:إِيَّ
الباءمنكلمة)نعُبد(،بینامأسمعبعضالناسيکسوهناوهميصّلون.

فقال:أملتدرسالنحوبعد؟

قلت:درسته.

قال:فاميقولعلمالنحويفحركةكلمتي)الرمحنالرحیم(؟

قلت:الکسةكامتقرأأنت.

قال:هاتيلنســخةمنالقرآنالکريم.فأتیتلهبنسخةمنكتاباهلل
كانتقريبةمني.

قال:أخرجســورةاحلمدوالحظها،فأخرجتسورةاحلمدفوجدت
الکسةظاهرةعىلآخركلمتي)الرمحــنالرحیم(،ووجدتحرفالباءمن

اَك َنْعُبُدمضمومةالمکسورة. كلمة)نعبد(منقولهتعاىل:إِيَّ

قلت:وجدهتاكامتقرأهاأنت.

قال:اقرأإذنكامهوحمّركيفكتاباهلل،وانتبهإىلاألخطاءالشــائعةيف
القراءةكيالتقعفیها.



125 ............................................................ حواريةالصالةاألوىل 

7-وكاناليبدأبقراءةالذكريفالركوعأوالســجودإالبعدأنيستقّر
بهالركوعأوالسجود،واليرفعرأسهإاّلمنبعدأنينتهيمننطقالذكرمتامًا

وهوراكعأوساجد.

8-وكانإذارفعرأسهيفسجدتهاألوىلتريثقلیاًلحتىإذااستقّربه
اجللوسهوىللسجدةالثانیة.

9-سألتهمرةأسمعكتدعولنفســكوألبويكوإلخوانكاملؤمنني
بعدالصالةمبارشة؟

قــال:نعم،فقدقــالأبواحلســن :من دعا إلخوانــه من املؤمني 
.واملؤمنــات واملســلمي واملســلامت، وّكل الّل به عــن كل مؤمن ملــكًا يدعو له

10-وسألته:أراكتسّبحبعدكلفريضة؟

قال:إنهتســبیحالزهراءعّلمهاإياهرســولاهلل،وهو:)اهلّل
أكرب(أربعةوثالثنيمرة،ثم)احلمدهلل(ثالثًاوثالثنيمرة،ثم:)ســبحاناهلل(

ثالثًاوثالثنيمرة،فیکوناملجموعمائةتسبیحة.

 وهللتسبیحالزهراءفضل؟

 نعــم،فقدقالاإلمامالصادقأليبهــاروناملکفوف:يا أبا 
هارون إّنا نأمر صبياننا بتسبيح الزهراء  كام نأمرهم بالصالة فالزمه، فأنه مل يلزمه 
عبد فيشقى.وقال :تسبيح فاطمة الزهراء  يف كل يوم يف دبر كل صالة 

.أحّب إّل من صالة ألف ركعة يف كل يوم

 فاطمةولــوكانهناكماهوأفضــلمنهلعّلمهرســولاهلل
.ملکانتهاعنده،كاموردعناألئمة

11-كانأيبأحیانًايصيلصالةالظهرثميتبعهامبارشةبصالةالعرص،
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أويصيلصالةاملغربويلحقهامبارشةبصالةالعشاء،بینامكانأحیانًاأخرى
يفصلبنيالصالتــني،فیصيلالظهرثميتفرغلبعضشــؤونه،حتىإذاحّل

وقتالعرصصىّلالعرص،وكذلكيفعلمعصاليتاملغربوالعشاء.

وحنيسألتهعنذلكأجابني..

 أنــتخمرّيبنيأنتفصلبینهاموأنالتفصــل)1(،وإنكانالفصل
بینهامأفضل؟

 12-أســمعكـقلتأليبـحنيتقرأسورةالقدرتظهرحرفالالم
 عندمــاتقرأقولهتعاىل:إِنَّــا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِربینامأســمعبعضالناس

اليظهرونهحتىكأنحرفالالمغريموجود،ـيقرؤوهنا)أنزّناه(ـ؟

وأسمعكتقرأ:)ُسبحانريبالعظیموبحمده(فتضمحرفالسنييف
)ُسبحان(وتظهرالفتحةيف)ريَب(بینامأسمعبعضهمالينطقوهناكامتنطق؟

وأسمعكحنيتتشهدوتقول:)اللهمصلعىلحممد(تصمتقلیاًلثّم
تردفهابعد)وآلحممد(]أوحتّركوتدغمحنيتدرج[،بینامأسمعبعضالناس

يدرجونبالساكنفالحيركونواليدغمون؟

 أملأقللكانتبهلقراءتك.

)1(وقدمجعرسولاهللبنيالصالتنيمنغريعذروالسفر.عىلمارواهالفريقني.



حوارية الصالة الثانية
قبلأنحينيموعدحواريةالصالةالثانیةحاولتأنأعیداســتذكارما
داريفحواريةالصالةاألوىلمنأفکارألختربمدىفعالیةذاكريتوألسألعام
ملأحفظأوملأســتوعبمادمنابعُدملنودعحواريةالصالة،وماأنحرضأيب

حتىبادرتهبسؤالعّنيلفلماستطعاجلوابعنه،قلتله:

 أيمکنأناصيلصالةالعشاءبركعتني؟

 ال..أملأقللكأهناصالةرباعیة.

 ولکنيرأيتكصلیتهامرةبركعتني.

 أكّنايفسفر؟

 نعم.

 هــذاصحیح،فالصالةالرباعیة)صالةالظهروالعرصوالعشــاء(
جيبأنتقترصعىلركعتنييفالسفر،إذامتترشوطقرصهاالتالیة..

1-أنتقصدالسفرملسافةتبعد)46كیلومرتًا(تقريبًاأوتزيدعنحمل
سکناك،سواءأكانتهذهاملسافةللذهابفقطأمللذهابواإلياب.

 وضحيلأكثر.

 إذاسافرمسافرماملدينةتبعدعنحملسکناه)46كم(فأكثر،جيب
علیهالتقصــرييفصالتهبأنيصيلالصالةذاتأربــعركعاتركعتنيفقط.
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وكذلكإذاسافرملدينةتبعد)23كم(عنحملسکناهوكانعازمًاعىلالرجوع
منهالبلدهمرةأخرى.فکیفسیصيليفتلكاملدينةصالته؟!كیفسیصلیها؟

 وهلجيبعلیهأنيصلیهاقرصًا؟

 نعم،جيبعلیهأنيصلیهاقرصًاإنكانتصالتهرباعیةكالظهرأو
العرصأوالعشاء.

 ومنأيمکانيبدأبقیاساملسافة؟

 منآخربیوتاملدينةوملسافة)46كم(.

2-أناليکوناهلدفمنسفرهذاكارتکابمعصیةكرشباخلمرأو
الزناأوالسقة،والاهلدفالصیدمناجلاللهوواللعب.

 وإذاكانقاصدًامنسفرهارتکابمعصیة؟

 يتمصالتهأثناءالسفريفذهابهواليقرّص.

3-أنالينوياملســافراملروربوطنهأومقرإقامتهأثناءالســفر،وال
ينوياإلقامةعرشةأيامفصاعدًايفالبلدالذيسافرإلیه،فإنهعندئٍذيقرّصيف
صالتهمنأولســفرهواليتم،وإذابقياملسافرمرتددًايفبلدٍةاليدريمتى
سیغادرها،واســتمرترددهملدةثالثنييومًافإنهيقرّصصالتهأثناءهذهالفرتة

ويتمصالتهإذابقيفیهابعدهذهالفرتة.

 وإذانوىاملروربوطنه،أومقرإقامتهأثناءسفرهذاك،أوكانعازمًا
عىلاإلقامةيفالبلدالذيسافرإلیهعرشةأيامفصاعدًا،أوكانقدبقيمرتددًا

اليدريمتىسیعودمنسفرهذاكمدةثالثنييومًا؟

 عندئذيتمصالته.



129 ............................................................ حواريةالصالةالثانیة 

4-أناليکونالسفرمنطبیعتهكالسائقواملالحوالراعي.

 معنىهذاأنالسائقيتمصالتهأثناءالسفر؟

 نعم،فمنكانتمهنتهالقیادةيتمصالتهأثناءممارستهمهنته.

 والتاجروالطالــبواملوظفإذاكانيقیميفبلــدماوجامعتهأو
دائرتــهأومركزجتارتهيفبلدآخريبعدعنحملإقامتــه)46كم(فأكثروهو

يسافركليومأويومنيلیلتحقهبا؟

 يتمصالتهواليقرّص.

 ومتىيبدأاملسافربالتقصري؟

 علیهالتقصريإذامليُعديسمعأذانمؤذنبلده،ومليعديرىأشخاص
ساكنیهفإنهعندئٍذيقرّصيفصالته.وإذاحتققأحداألمريندوناآلخرفیصيل

صالتهمرتنيمتامًاوقرصًا.

 قلتيل:إذامراملســافربوطنهأومقرإقامتهيتمصالته،فامذاتقصد
بوطنهومقرإقامته؟

 اقصــدبالوطنهنا:املکانالذييســکنهاإلنســانســکنمکث
واستقرار،والفرقيفذلكبنيأنيملكفیهمسکنًاوأناليملك.

ومقــراإلقامة:هواملکانالذييتخذهاإلنســانلإلقامةفیهطوياًلمن
دونأنينوياالستقرارفیهدائاًم،مثلالبلدالذييمکثفیهالطالبللدراسة

اجلامعیة.

 معنىهذا..

1-إذامراملسافربوطنهأومقرإقامتهالطويلة.
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2-وإذاقصداإلقامةعرشةأياممتتالیةأوأكثريفمکانماسافرإلیه.

3-وإذاســافرلبلدماوبقيفیهمدةثالثنييومًامرتددًااليدريمتى

سیعودمنهإىلوطنه.فإناملسافريفهذهاحلاالتالثالثيتمصالتهواليقرّص.

 وإذاسافرومليعرتضهيشءمنهذهالنقاطالثالثاملتقدمة؟

 يقرّصيفصالته.فکلمسافرـلغريمعصیةـملسافةتبعد)46كم(

فأكثرعنمدينتهيقرّصيفصالته،إالإذامّربوطنه،أومقرإقامتهأوأقامناويًا

عرشةأيام..أو..

 نعم..نعم...

أثناءالسفر،بلعاد  وإذاحانوقتالصالةوهومســافرومليصلِّ

لبلده،فکیفيصيليفبلده؟

 يتمصالته،ألنهحنيصىّلصىّليفبلده.

 وإذاحانوقتالصالةوهويفبلدهومليصلثمســافرمسافة)46 

كم(أوأكثر؟

 يقرصيفصالته،ألنهحنيصىلصىلوهومسافر.
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صالة اجلماعة
 أشــاهدبعضاألحیانجمموعةمنالناسيصلونالفرائضسوية

يركعونمعًاويسجدونمعًاويقومونمعًا.

 إهنميصلونصلواهتمالیومیةاملفروضة)مجاعة(الفرادى.

 وكیفنصيلصالتنامجاعة؟

 إذااجتمــعشــخصانأوأكثروكانأحدمهاجامعــًالرشائطإمام
اجلامعةجازهلمأنيقدموهلیصيلهبممجاعةفینالوابذلكأجرًاإضافیًا.

 إذنصالةاجلامعةمستحبة؟

 نعم،وهلاثوابعظیم،خاصةخلفالرجلالعامل،وخلفالقريش،
اجلامعــنيلرشائطإماماجلامعة،ففياحلديث:الصالة خلف العامل بألف ركعة، 
وخلف القريش بامئة،فکیفإذاكانإماماجلامعةعاملًاقرشــیًا؟ثمإنهكلامزاد

عددأفراداجلامعةزادفضلها.

 وماهيرشائطإماماجلامعةتلكالتيأرشتإلیهايفحديثك؟

 يشــرتطيفإماماجلامعةأنيکون]بالغًا[عاقاًلغريجمنون،مؤمنًا،
عــاداًل]صحیحالقراءةفیاميتحملهمنالقراءةبداًلعناملأمومإذاكاناملأموم
صحیحالقراءةأيضًا،وكاناإلئتــامميفالركعتنياألوىلأوالثانیةمنالصالة
اجلهريــة[والدتــهرشعیة،وإناليکــونحمدودًابحدرشعــي،والجاهاًل
فال بحیثتکثرمنهخمالفةاحلکمالرشعيبســببجهلهـ باألحکامالرشعیةـ
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يصحللعارفباألحکامأنيصيلخلفاجلاهلاملذكور.

 وكیفنعرفأنهذاالرجلمؤمن،عادلحتىنصيلخلفه؟

 يکفيفیهحسنظاهره،أوشهادةعادلنيمطلعنيعىلعدالته.

 وكیفاصيّلصاليتمجاعة؟

 ختتارشــخصًامعینًاجامعًالرشائطإماماجلامعةمارةالذكروتصيل
خلفهمجاعًةمراعیًاماييل:

أـتقفإىلجانبه]متأخرًاعنهقلیاًل[أوتقفخلفهمبارشة.

بـأناليفصلبینكوبینهحائلكاجلدارمثاًل.

جـأناليرتفــعموضعوقوفهعىلموضــعوقوفكبمقدارملحوظ
]حتىبمقداريزيدعىلإصبعني[.

دـأناليکونالفاصــلبینكوبنيإماماجلامعة،أوبینكوبنياملصيل
إىلجنبكأوقدامكاملرتبطبإماماجلامعة]مايقارباملرتوالربع[.

 إذنعــىلاملصلنيأناليفصلبنيأحدهــموصاحبهأكثرمنمرت
وربعتقريبًا.

 نعــم،ويکفيأنيرتبطاملصيلبصاحبهولومنجهةواحدة،يکفیه
عنشــاملهبحیثيکون عنيمینهأوبمصلٍّ أمامهأوبمصلٍّ أنيرتبطبمصلٍّ

هناكارتباطباإلمامولومنخاللواحد.

 وماذابعدذلك؟

 إذاكرّبإماماجلامعةمبتدئًاصالتهكرّباملصلونخلفه،فإذاقرأسورة
احلمدوالســورةالالحقةهلامليقرأاملأمومون،واألفضلأنيســمعواصوت
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تالوتــهوينصتواله،ذلــكأنتالوتهجتزئعنتالوهتمفهــويتحملعنهم
قراءهتم،فإذاركعركعواخلفه،وإذاسجدسجدواخلفه،وإذاجلسجلسوا،
حتىالتســلیمفاألفضلهلمأنيسلموابعدتســلیمهلیکملهلمبذلكفضل

اجلامعة.

 وهــلأتلــوالذكريفركوعيوســجوديوتشــهدي،وهلأتلو
التسبیحاتيفالركعتنيالثالثةوالرابعة،أواصمتأنصتله؟

 بــلاقرأكامكنتتقرأوأنتتصيلمنفــردًا..اقرأالذكريفالركوع
والسجودوالتشهد،ورّددالتسبیحاتيفالركعتنيالثالثةوالرابعةكاماعتدت..
واليتّحملعنكإالقراءةالسورتنيإذاالتحقتبهيفالركعةاألوىلأوالثانیة،

ثمإنعلیكمتابعتهبأفعالالصالةكلها.

 ماذاتقصد؟

 علیكأنتتابعإماماجلامعةيفكلفعليفعلهمنالصالة،فإذاركع
ركعتمعه،وإذاســجدســجدتمعه،وإذارفعرأســهمنالسجودرفعت

رأسكمعه،وهکذا...

 ومتىالتحقبإماماجلامعة؟

 التحقباإلمامبعدتکبريهإىلقبلقیامهمنالركوع،لتحســبلك
ركعة،وإذاالتحقتبهبعدقیامهمنالركوعملحتسبلكركعة.

 إذاالتحقتبهوهويتلوالسورتنيفالاقرأالسورتنيفإنهيتحملهام
عنيكامقلتيل،ولکنإذاكانراكعًافکیفالتحقبه؟

 كــرّبلصالتكثماركعمبارشةحتىإذاأهنــىإماماجلامعةركوعه
وقامقمتمعه.
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 وقراءيتللسورتني؟

 تسقطقراءهتامعنكإذاالتحقتبهوهوراكع.

 إذاالتحقتبهوهوقائميسّبحلركعتهالثالثةأوالرابعة؟

 كرّبثماقرأالسورتنيبصوتخافت.

 وإذامليسعنيالوقتإلمتامهام؟

 اقرأماتیّسلك.

 التحــقبإماماجلامعةألصــيلصالةالظهر،وإمــاماجلامعةيصيل
العرص؟

 نعم،حيقلكأنتلتحقباجلامعة،حيقلكوإناختلفتصالتكمع
صالةإماماجلامعةمنحیثاجلهــرواالخفات،أوالقرصوالتامم،أوالقضاء

واألداء.

 وهلللنساءمجاعةكالرجال؟

 نعم،فیجوزللمرأةأنتصــيلصالهتامجاعةخلفرجلتتوفرفیه
رشوطإماماجلامعةمارةالذكر،كامجيوزهلاأنتأتّمباملرأةولکنإذاأّمتاملرأة
النساء]وجبأنتقفيفصفهنوتتقدمعلیهنقلیاًلعىلأنالخترجمنصفهن[.

 وإذاصّلتالنساءمعالرجال؟

 إذاصّلتالنساءمعالرجالوجبأنيصلنيإّماخلفالرجال،أو
بصّفهم.وجيوزوضعاحلائــلحینئٍذولوكانجدارًا.والتصحصالةالرجل

مجاعةخلفاملرأة...

هذههيصالةاجلامعة.
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صالة اجلمعة 
 غريأينأسمعبصالةتسمى)صالةاجلمعة(فهلهيغريها؟

 نعــم،إهناركعتانجهريتــانكصالةالصبح،غريأهنــامتتازعنها
بوجودخطبتنيقبلهــا،حیثيقفاإلمامويتکلمفیهــامباميريضاهللوينفع
الناس،وأقّلماجيــبعلیهيفاخلطبةاألوىلأنحيمداهللويثنيعلیه،ويويص
بتقوىاهلل]باللغةالعربیة[.أماإذاكاناحلارضوناليعرفونالعربیةفیوصیهم

بتقوىاهلل]باللغةالعربیةوبلغتهم[ويقرأسورةمنالقرآنالکريم..

ثمجيلسقلیاًللیقوممرةأخرىللخطبةالثانیة،فیحمداهللويثنيعلیه،
ويصيلعىلحممدوآلحممد]وعىلأئمةاملســلمني،يذكرهمواحدًا
واحدًا[ويستغفرللمؤمننيواملؤمنات،باللغةالعربیةطبعًاكامتقدميفاخلطبة

األوىل.

ويشرتطيفصحتها:

أـأنيدخلوقتصالةالظهر.

بـأنجيتمعمخسةمصّلنيرجالبضمنهمإماماجلمعة.

جـأنيکونإمــاماجلمعةجامعًاللرشائطتلكالتيمّرذكرهايفإمام
اجلامعة.

وإذاأقیمتصالةاجلمعةيفبلٍدماجامعًةللرشائطخترياملسلمونبني
إقامتهاوبنيإقامةصالةالظهــر،وهلذاالحيرمالبیعوالرشاءاملنافیانللصالة
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بعدالنداءهلا،وإذاحرضتلصالةاجلمعةفالجيوزالتکلمأثناءاشــتغالإمام
اجلامعةبخطبته،بلينبغياإلصغاءإىلكالمه.

 ولوصىلاملصيلصالةاجلمعة؟

 لوصىلاملصيلصالةاجلمعةاجلامعةللرشوطاكتفىهباعنصالة
الظهرفهيجتزئعنها.

بقيأنأشريإىلأمرين:

أوهلام:أناملسلمخمرّيبنيأنيقیمصالةاجلمعةبرشوطهااملتقدمةوبني
أنيصيلصالةالظهر.

ثانیهام:أنالتکوناملسافةبینهاوبنيصالةمجعةأخرىاقّلمن)6كم(
تقريبًا..هذههيصالةاجلمعة.

 أحببتأنأسألكسؤااًلاستحيأناسأله.

 سلماشئتفالحیاءيفالدين.

بعضالصلواتالواجبةلعذرتارة،وبســببالتسامح  إذاملُاصلِّ
والالمباالةواجلهلتارةأخرى؟

 جيــبعلیكقضاؤها،فانكانتجهريــةكصالةالصبحواملغرب
والعشــاءتقضیهابصوتجهريعــال،وإنكانتاخفاتیــةكصالةالظهر
والعرصتقضیهابصوتخافتواطــئ،وإنكانتقرصًاتقضیهاقرصًاوإن
كانتمتامًاتقضیهامتامًا.ولیکنيفبالكأنتركالصالةإذاكانعنإمهالوال

مباالةفهومناملحرماتوجيبعلیكالتوبةإىلاهللتعاىل.

 وهلاقيضصالةالظهرعندماحيــنيالزوالمنيومآخر،واقيض
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صالةالعشاءعندماحينيوقتصالةالعشاءوهکذا.

 ال،بلحيقلكقضاءأيةصالةفاتتكمتىشــئت،لیاًلكانوقت
القضاءأمهنارًا،فیحقلكأنتقيضصالةالصبحمساًءوهکذاالعکس.

 وإذاملاعلمكمصالةفاتتنيفکمصالةاقيض؟

ماتأكدتمنفواهتاعلیكوأنكملتصلهايفوقتها،أماالتي  صــلِّ
تشكيففواهتافالجيبعلیكقضاؤها.

 ارضبيلمثاًل.

صالةالصبحمنذشهروجبعلیكقضاء  إذاتأكدتأنكملتصلِّ
صالةالصبحملدةشــهر...لکــنإذاملتکنمتأكدًامنفــواتصالةالصبح

علیكفالجيبعلیكالقضاء.

صــالةالصبحمدةمنالزمن، مثــالآخر:إذاكنتتعلمأنكملتصلِّ
وداراألمريفنفسكبنياحتاملني،إماأنكمطلوبشهرًاواحدًا،أومطلوب
شــهرًاوعرشةأيام،جازلكحینئٍذأنتصيلالشهروتقترصعلیهوحدهدون

الزائدعلیه.

 وهلجيبأننقيضمافاتنافورًاوبدونتأخري؟

 ال،بلجيوزالتأخريمندونهتاونأوتسامح،وأوصیكأنتقيض
كلصالةتفوتكيفنفسالیومالذيفاتتكفیه،فإذاملتستیقظلصالةالصبح
مثاًلفاقضصالةالصبحيفنفسالیــومعندماتصيلالظهر،قبلهاأوبعدها،
لئالترتاكمعلیكفیصبحقضاؤهاصعبًا.أعاذكاهللمنالتهاونوالتسامحيف

القضاء،ووّفقكألداءصلواتكيفأوقاهتااملحددةهلا.

 دعنانعودإىلالوراءقلیاًل،ففيبدايةحواريةالصالةاألوىلذكرت



138................................................................... حوارياتفقهیة

يلـوأنــتتعددالصلواتالواجبةـصالةتفــوتالرجلاملیتفیجبعىل
ورثتهالذكورقضاؤها...

 نعــمجيبعىلورثةاملیتالذكورقضاؤهاإنكاناملیتعازمًاعىل
القضاء،لکناليتحّتمعىلالويلأنيبارشالقضاءبنفسهبلحيقلهأنيستأجر

غريهللقضاءنیابة.
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صالة اآليات

 وذكرتيلصالةاآليات.

 جتبصــالةاآلياتعىلكلمکلفعدااحلائضوالنفســاء،عند
كسوفالشــمس،أوخســوفالقمرولوجزئیًا،]وعندالزالزلحتىإذامل
توجباخلوف[وكلخموفســامويكالصاعقةوالصیحةوالريحالســوداء
وغريهــا،]وخموفاريضكاخلســف[وتصىلصالةاآليــاتمجاعةوتصىل

فرادى.

 ومتىجيبأداءصالةاآليات؟

 وقتهاموّسعيفالکسوفواخلسوفمنبدايتهامإىلهنايتهام.

 ويفالزالزلوالصاعقةوكلأمرسامويأواريضخمیف؟

 جتبالصالةفورًا.

 وكیفاصيلصالةاآليات؟

 إهناركعتان،يفكلركعةمنهامخسةركوعات.

 وكیفذاك؟

 تکــرّبأوالثمتقرأســورةالفاحتةوتلحقهابســورةتامةغريهاثم
تركع،فإذارفعترأســكمنركوعكتقرأالفاحتةمرةأخرىوســورةتامة
غريها،وهکذا...إىلأنتركعالركوعاخلامس،فإذارفعترأسكمنههويت
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للســجودفتسجدسجدتنيكامكنتتسجددائاًميفصلواتك،ثمتقومللركعة
الثانیةفتفعلفیهاكامفعلتيفأختهاالركعةاألوىلمتامًا،ثمتتشــهدوتسّلم،
وبذلكختتمصالتــك،وهبذايتضحأهناحتتويعىلعــرشةركوعاتولکن

ضمنركعتني.

وهناكصورأخرىهلذهالصالةأسهل،فیکفیكأنتکرّبثمتقرأسورة
الفاحتةوختتارسورةذاتمخسآياتأوأكثرفتقرأمنهابعدالفاحتةآيةواحدة،
وبعدهاتركعـمثلماتفعليفصالتكالیومیةـثمترفعرأسكمنهفتقرأآية
أخرىمنتلكالسورة،وبعدهاتركعالركوعالثاينثمترفعرأسكمنهفتقرأ
آيةأخرىمنتلكالسورة،وبعدهاتركعالركوعالثالثوهکذا..إىلأنتركع
الركوعاخلامس،فإذارفعترأسكمنههتويللسجودحینئٍذفتأيتبسجدتني
ثمتقــومللركعةالثانیةفتفعلفیهاكام ـكامكنتتســجديفصالتكالیومیةـ

فعلتيفهذهالركعةثمتتشهدوتسّلم،فتنهيصالتك.

 وإذاحصــلكســوفأوخســوف،وملاعلمبحصولــهحتىتم
االنجالء،وانتهىكليشء؟

 إذاكانالکسوفأواخلسوفكلیًابحیثشملالقرصكلهوجب
علیكالقضاء،وإنمليکنكلیًابلكانجزئیًابأنشــملبعضالقرصالكله

ملجيبعلیكالقضاء.

 والزلزلةوالصاعقة؟

 إذاعلمتهبامحنيوقوعهاموملتصّل]فاقضالصالة[وإذاملتعلم
بحدوثهامحتىمىضالوقتفالقضاءعلیك.

 وهلجيــبعيّلأناصيلصالةاآلياتعندماحيدثخســوفأو
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كسوفيفأيةبقعةمنبقاعاألرض؟

 ال،بــلجتبعلیكالصالةعندمايقــعاحلدثيفبلدكومايلحق
بهأويشــرتكمعهيفرؤيةاحلدثلووقع.والجتبعلیكالصالةعندمايقع

احلدثيفمکاٍنمامنالعاملبعیدعنك.

 قلتيل:إنالصلواتواجبةومســتحبة،وملحتدثنيعنالصلوات
املستحبة؟

 إهناكثريةاليســعاملجاللذكرهاهنا،ولذلكفسأقترصعىلبعض
منهافقط:

1ـصالةاللیل:ووقتأدائهامنمنتصــفاللیلحتىالفجر،وكلام
ماملصيل اقرتبالوقتمنطلوعالفجركانافضل،وهيثامينركعاتيســلّ
بعدكلركعتنيمنهامثلصالةالصبح،فإذاانتهىمنذلكصىلالشفعوهي
ركعتان،ثمصــىلالوتر،وهيركعةواحدة،فیکــوناملجموعإحدىعرشة

ركعة.

 علمنيكیفأؤديالوتروهيركعةواحدة.

 كرّبهلاأوالثماقرأاحلمد،ويستحبأنتقرأبعدهاسورةالتوحید
ثالثًاوسوريتالناسوالفلق،ثمترفعيديكبالدعاءفتدعوبامشئت.

ويســتحبلكأنتبکيمنخشــیةاهلل،وأنتســتغفرألربعنيمؤمنًا
تذكرهمباسامئهم،وأنتقولسبعنيمرة:)استغفراهللريبوأتوبإلیه(وسبع
مرات:)هذامقامالعائذبكمنالنار(وثالثامئةمرة:)العفو(.فإذافرغتمن
القنوتفاركعثماسجدكامكنتتركعوتسجديفصلواتكالیومیةثمتتشهد
وتســلم.ولكأنتقترصعىلالشــفعوالوتروحدمها،بلعىلالوتروحدها،
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وخاصةإذاضاقبكالوقت.

 وماهوفضلصالةاللیل؟

 لصالةاللیلفضلكبري،فقدرويعناإلمامالصادقأنهقال:
قــال النبي يف وصيته لعيل : وعليك بصــالة الليل، وعليك بصالة الليل، 
وعليك بصالة الليلوعنالنبــيأيضًا:صالة ركعتي يف جوف الليل احب 
إل من الدنيا وما فيها.وعناإلمامأيبعبداهلل :أنه جاءه رجل فشــكا إليه 
احلاجة فأفرط يف الشكاية حتى كاد أن يشكو اجلوع، فقال له أبو عبد الل : يا هذا 
أتصــيل بالليل؟ فقال الرجل: نعم، فالتفت أبو عبد الل  إىل صاحبه فقال:كذب 
مــن زعم أنه يصيل بالليل وجيوع بالنهــار، إن الل عز وجل ضمن بصالة الليل قوت 

.النهار

2ـصالةالوحشــةأوصالةلیلةالدفن:ووقــتأدائهااللیلةاألوىل
منالدفنيفأيةســاعةشــئتمنه،وهيركعتانتقرأيفاألوىلبعداحلمدآية
الکريس،وتقــرأيفالركعةالثانیةبعداحلمدســورةالقدرعرشمرات،وبعد
 اللهم صلِّ عىل حممد وآل حممد وابعث ثواهبا إىل قرب فالن:التشهدوالسالمتقول

وتسمياملیت.

3ـصــالةالغفیلة:وهيركعتانبنياملغربوالعشــاءتقرأيفالركعة
ْقِدَر  َهــبَ ُمَغاِضبًا َفَظنَّ َأن لَّن نَّ وِن إِذ ذَّ األوىلبعــداحلمداآليةالکريمة:َوَذا النُّ
الِِميَن.وتقرأ ُلَماِت َأن الَّ إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكنُت ِمَن الظَّ َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُّ
يفالركعةالثانیةبعداحلمداآليةالکريمة:َوِعنَدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها إاِلَّ ُهَو 
ٍة ِفي ُظُلَماِت اأَلْرِض  َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة إاِلَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبَّ

.بِيٍن َواَل َرْطٍب َواَل َيابٍِس إاِلَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ

ثــمترفعيديكبالدعاءفتقــول:اللهم إن أســألك بمفاتح الغيب التي 
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ال يعلمهــا إال أنت أن تصــيل عىل حممد وآل حممد وأن تفعــل يب كذا وكذاوتذكر

حاجتك،ثمتقــول:اللهم أنــت ولُّ نعمتي والقادر عىل طلبتــي تعلم حاجتي 

فأســألك بحق حممد وآله عليه وعليهم الســالم ملّا قضيتها لثمتسألحاجتك،

فإهناتقىضأنشاءاهلل.

4ـصالةالیوماألولمنكلشهر:وهيركعتانتقرأيفالركعةاألوىل

بعداحلمدسورةالتوحیدثالثنيمرة،وتقرأيفالركعةالثانیةبعداحلمدسورة

القدرثالثنيمرة،ثمتتصدقبامتیّس.تشرتيبذلكسالمةالشهرويستحب

قراءةبعضاآلياتالقرآنیةاملخصوصةبعدها.

5ـصالةاإلمامعيل:وهيأربعركعاتتصلیهاركعتنيركعتني

كصالةالصبحتقرأيفكلركعةسورةاحلمدمرةوسورةالتوحیدمخسنيمرة.

ُه  يقولاإلمــام :من صىل أربع ركعات يقرأ يف كل ركعة ُقْل ُهَو اللَّ

.مخسي مرة مل ينفتل وبينه وبي الل ذنب َأَحٌد

6ـصالةلتیسرياألمرالعســري:وهيركعتان،قالاإلمامأبوعبداهلل

الصــادق :إذا عس عليك أمر فصل ركعتي تقــرأ يف األوىل فاحتة الكتاب و 
ُه َنْصرًا  بِينًا.. إىل قوله: َوَينُصَرَك اللَّ ا َفَتْحَنا َلــكَ َفْتحًا مُّ ُه َأَحٌد و إِنَّ ُقْل ُهَو اللَّ

ُه َأَحٌد و أمل نرشح لك صدرك.وقد َعِزيــزًا . ويف الثانية الفاحتة و ُقْل ُهَو اللَّ

ُجربِّت.





حوارية الصوم
بدأأيبحديثهعنشهررمضانويفصوتهبّحةمرتعشة،ويفعینیهنثارة
مندمعمتوهجمشــتعل،ويفروحهينبوعمنحنانمتفجر.فاســمرمضان
يقرتنعندهبکلاملعاينالعذبةاجلمیلةاخلريةللصفحوالسامحوالربكةوالرمحة

واملغفرةوالرضوان.

ومنأجلأنيثّبتقناعاتهتلكويوثقمشــاعرهنقلنيإىلمشهديعبق
بعطراجلاللووســامةاملهابة..إىلحیثيقفرسولاهللحماطًابأهلبیته

وأصحابهخيطبفیهم،فیقول:

أهيا الناس انه قد أقبل إليكم شــهر الل بالربكة والرمحة واملغفرة، شــهر هو 
عند الل افضل الشــهور، وأيامه افضل األيام، ولياليه افضل الليال، وساعاته افضل 
الساعات، هو شهر دعيتم فيه إىل ضيافة الل، وُجعلتم فيه من أهل كرامة الل، أنفاسكم 
فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فسلوا 
الل ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتالوة كتابه، فان الشــقي 

من ُحرم غفران الل يف هذا الشهر العظيم.

أهيا الناس أن أبواب اجلنان يف هذا الشــهر مفّتحة، فسلوا ربكم أن ال يغلقها 
عليكــم، وأبواب النــريان مغلقة، فســلوا ربكم أن ال يفتحها عليكم، والشــياطي 

.مغلولة، فسلوا ربكم أن ال يسلطها عليكم

ثمانعطفيبإىلشــقآخرمنخطبةالنبيالکريم،وكأنهيريدأن
يشــرييلإىلماينبغيعيّلعملهيفهذاالشــهراملباركفقرأعيّلقوله :أهيا 
النــاس من فّطر منكم صائاًم مؤمنًا يف هذا الشــهر كان له بذلــك عند الل عتق رقبة، 
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 :ومغفرة ملا مىض من ذنوبه، قيل: يا رســول الل وليس كلنا يقدر عىل ذلك. فقال
اتقوا النار ولو بشــق مترة، اتقوا الل ولو برشبة من ماء، فإن الل تعاىل هيب ذلك األجر 
ملن عمل هذا اليســري إذا مل يقدر عىل أكثر منه.. يا أهيا الناس من حّسن منكم يف هذا 
الشهر خلقه كان له جواز عىل الرصاط يوم تزّل فيه األقدام، ومن خفف يف هذا الشهر 
عاّم ملكت يمينه خفف الل عليه حســابه، ومن كّف فيه رشه كّف الل عنه غضبه يوم 
يلقاه، ومن أكرم فيه يتيــاًم أكرمه الل يوم يلقاه، ومن وصل فيه رمحه وصله الل برمحته 
يوم يلقاه، ومن قطع فيه رمحه قطع الل عنه رمحته يوم يلقاه.. ومن تال فيه آية من القرآن 

.كان له مثل أجر من ختم القرآن يف غريه من الشهور

وماأنانتهىيبإىلهذااملوضوعمنخطبةالنبيحتىتناولبالنقد
والتجريحبعضًامناملظاهرالسلوكیةلصائمنييظنونأنالصومهواالمتناع
عناألكلوالرشبفقط،موثقًاجترحيهذاكبحديثلإلمامعيلقالفیه:
كم مــن صائم ليس له من صيامــه إال الظمأ، وكم من قائم ليس لــه من قيامه إال 
العناء.ثــمأردفبحديثآخرلإلمامالصادققــالفیه:إذا أصبحت 
 وقال،صائاًم فليصم ســمعك وبرصك وشــعرك وجلدك ومجيع جوارحك
أيضًا:إن الصيام ليس من الطعام والرشاب وحدمها، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم 
عن الكذب وغّضوا أبصاركم عام حّرم الل، وال تنازعوا، وال حتاســدوا، وال تغتابوا، 
وال تسابوا وال تشامتوا، وال تظلموا.. واجتنبوا قول الزور والكذب، واخلصومة وظن 
السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مرشفي عىل الخرة، منتظرين أليامكم، منتظرين ملا 
وعدكم الل متزودين للقاء الل، وعليكم الســكينة والوقار واخلشوع واخلضوع وذل 

.العبيد اخليف من موالها خائفي راجي

ثمقّصعــيّلبعدذلكقصةحدثتمعرســولاهلل،فقدســمع
النبيامرأةتســابجاريةوهيصائمة،فدعارسولاهللبطعامفقال
هلــا:كيل.فقالت:إينصائمةيارســولاهلل.فقال:كيــف تكوني صائمة وقد 
سببت جاريتك إن الصوم ليس عن الطعام والرشاب، وإنام جعل الل ذلك حجابًا عن 
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.سوامها من الفواحش من الفعل والقول، ما أقّل الصوم وأكثر اجلوع

قلتأليبوقدمتلکتنيرهبةوشّدينخشوعمهیب:

 جيبعيّلإذنأنأصومشهررمضانهذهالسنة،ولکنكیفأعرف
أنشهررمضانقدبدأحتىأصومه؟

 تعرفذلكبثبوتاهلاللفإذاثبتلديكأنهاللشهررمضانقد
هّلفقدوجبعلیكصومالشهر.

 وكیفاعرفأنهاللشهررمضانهّل؟

 تعرفذلكممايأيت:

1-أنترىاهلاللبنفسك.

2-أنيشهدرجالنعادالنبرؤيته.

3-أنيميضثالثونيومًامنشهرشعبانفستعرفأنشهرشعبانقد
انتهىبالتأكیدوبدأشهررمضانالیوم.

4-أنيشیعويشــتهرعندالناسثبوتهاللشــهررمضانفتتیقن
بثبوته.

 وإذاملأعرفأولالوقتهلثبتهاللشهررمضانفأصومغدًا
أومليثبت.فهلأصوموأناالأدريأنيومغدًاهوآخريوممنشــعبانأوأنه

أوليوممنشهررمضان؟

 صمهعىلأنهمنشعبان،فإذاتبنيبعدذلكأثناءالنهارأنهمنشهر
رمضانجددتالنیة،وحســبلكمنشهررمضانواليشءعلیك،وجيوز

لكأنالتصوميومالشك.
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 وكیفأعرفأنشــهررمضانقدانتهىوأنشــهرشوالقدبدأ
فافطر؟

 بالطريقةاملتقدمةنفسهاالتيعرفتهبابدايةشهررمضانبأنترى
هاللشهرشوالبنفسكأو..أو...

 نعم..نعم..وإذاثبتلديأنهاللشهررمضانقدهّل؟

 وجبعلیكالصوموعىلكلمســلم،بالغ،عاقل،آمنمنرضر
الصومعلیه،حارضغريمسافر،والمغمًىعلیه.

وبالنسبةللنســاءجيبالصومعىلاملرأةالطاهرةمناحلیضوالنفاس،
فاحلائضأوالنفساءالتصوم.

 وإذاخافاإلنسانعىلنفسهمنالصوم؟

 اليصوممنخافعىلنفســهاإلصابةبمرضجــّراءالصوم،أو
اشتدادمرض،أوتأخريشفاءمرض.

 واملسافر؟

 إذاسافربعدالزوالبقيعىلصیامه.

 وإذاسافربعدالفجر؟

 إذاســافربعدالفجروكانعازمًاعىلالسفرمناللیلأفطر،وإذامل
تکنلديهنیةسفرمناللیلوسافربعدالفجربقيعىلصیامه.

 إذاأردتأنأصومفکیفأصوم؟

 تقصدأوتنويأوتعزمعىلتركاملفطراتمنأولالفجرإىلغروب
الشمسقربةهللتعاىل.
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 ومااملفطراتالتيأعزمعىلتركها؟

 املفطراتتسعة..

1و2ـتعمداألكلوالرشبقلیاًلكانأوكثريًا.

 وإذاملأتعمدبلنسیتأينصائمفأكلتورشبت؟

 مادمتغريعامدفصومكصحیح.

 وهلحيقيلأنأغسلفميباملاءثمأرميباملاءخارجًا؟

 نعم،حيقلكذلك،ولکنإذاسبقكاملاءفنزلإىلحلقكولوبدون
تعمدوجبعلیكالقضاء،إالعندمضمضةالوضوءللفريضة.

3ـتعّمــدالکــذبعــىلاهللأوعــىلرســولهأوعــىلاألئمة
.املعصومني

4ـتعّمــداالتصالاجلنــيسأواجلامعيفالفــرج]أوالدبر[فاعاًلأو
مفعواًلبه.

 والزوجالصائموالزوجةالصائمة؟

 حيقهلامممارسةاجلنسيفلیلشهررمضانفقطالهناره.

5ـاالستمناءوهوخروجاملنيبمالعبةأوممارسة)العادةالسية(بأية
صورةمنالصوراملثريةللشهوة.

ألي تعمدالبقاءعىلاجلنابةحتىيطلعالفجر،فلوأجنباإلنسانـ 6ـ
ســببكانـأثناءاللیلوجبعلیهأنيغتسلقبلأنيطلعالفجر،كييطلع

علیهالفجروهوطاهرفیصوم.
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 ولوأجنبتأثناءاللیلوملأمتکنمناالغتسالملرضمثاًل؟

 إذاكنتتعلممننفســكأنكالتتمکنمنالغســلفالجيوزلك
إجنابنفســك،ولوأجنبتعامدًابطلصومك،وعلیكالقضاءوالکفارة،

وإنملتکنتعلمأنكالتقدرعىلالغسلوأجنبتفاليشءعلیك.

 واملرأة؟

 إذاطهرتاملرأةمناحلیضأوالنفاسلیاًلوجبعلیهاأنتغتسل
حتىيطلععلیهاالفجروهيطاهرةفتصوم،علاًمبأناملرأةاحلائضأوالنفساء
التصوم،وجيبعلیهاقضاءمافاهتامنصومبعدذلك،والجيبعلیهاقضاء

الصالة.

 ولواحتلمتفنزلمنيالســائلاملنويأثناءالنهاروأناصائم،وملا
أفقتمننوميوجدتنفيسجمنبًا؟

 احتالمالصائماليفســدصومه،فلوأفاقيفأيةساعةمنساعات
النهارفوجدنفسهجمنبًااغتســلمنجنابتهوصومهصحیحإاليفقضاءشهر

رمضانإنعلمبحدوثهايفنومهقبلالفجر.

 وهلحيقللصائمأنينظفجسمهباملاءويغسله؟

 نعم،جيوزلهأنينظفجســمهباملاءوأنيغسلهمتىشاءواليؤثر
 ذلــكعىلصومه.لکنينبغــيللصائمأناليرمسرأســهيفاملاء،فیمکنهـ

ختلصًامنذلكـأنيصباملاءعىلرأسهأوجسمه،حتىيغسلهكله.

7ـ]التدخنيبالنحواملتعارفيفزمانناومنه)الغرشة([.

8ـتعمدالقيء.
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 وإذامليتعمدالصائمالقيءبلألقىمايفمعدتهدونعمد؟

 اليرضذلكبصومه.

9ـتعمداالحتقانباملاءأوبغريهمنالسوائل.

 ولوتعمدالصائميفشــهررمضانفارتکبإحدىاملفطراتمارة
الذكر؟

 بطلصومهذلكالیوم،ووجبعلیهاإلمساكبقیةالنهار،ووجب
علیهبعدذلكأنيکّفرعنفعلهذاكإمابتحريررقبة،أوبإطعامستنيمسکینًا،
أوبصومشــهرينمتتابعنيعنكليومأفطره،إنكانإفطارهعىليشءحملل
كاألكلمثاًل،ثميقيضذلكالیومأيضًا،ويستثنىمنذلكاإلفطارباالحتقان

وتعمدالقيءوالکذبعىلاهللورسولهواألئمةفالكفارةعلیه.

 وإذاكانإفطارهعىليشءغريحملل؟

 إذاأفطــرالصائمعىليشءحمّرمكرشباخلمر،أوممارســةاجلنس
املحّرمــةمثاًلوجبعلیهأنجيمعبنيهذهاخلصالالثالثعنكليومأفطره

بذلكثميقيضبعدذاكيومهالذيأفطرفیهأيضًا.

 تقصديصومشهرينمتتابعنيويطعمستنيمسکینًاويعتقرقبةعن
كليوم؟

 نعم..نعم،ثالثتهاعنكليومأفطربذلك.

 وإذامليتمکنمنعتقرقبةلعدموجودها؟

 يقترصعىلمايتمکنمنه.

 لووجبعيّلإطعامستنيمسکینًا،فکمسأطعمكلمسکني؟
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 تطعمه)900(غرامتقريبًامنالتمرأواحلنطةأوالطحنيأوالرزأو
املاشأوغريهاممايســمىطعامًاعنكليوم،وجيوزلكإشباعاملسکني،وال
جيــوزلكدفعاملاللهبدلالطعامبلالطعاموحدهدونســواه،نعمجيوزأن

تعطیهمااًلوتوكلهأنيشرتيهعنكثميتملکهلنفسه.

 ولوأردتأنأصومشهرينيمتتابعنيفکیف؟

 يکفیكأنتصومشهرًاويومًاواحدًامتتابعة،ثمجيوزلكأنتصوم
تتمةالشهرالثاينمتفرقةغريمتوالیة.

 وإذاأفطرتيومًامنشــهررمضانلعذركاملرضاملانعمنالصوم
أوالسفرمثاًل؟

 جيبعلیكالقضاءحینئٍذبأنختتاريومًامنأيامسنتكغريالعیدين
فتصومهعوضًاعنذلكالیومالذيمرضتفیهأوسافرتفیه.

 وإذااســتمريّفاملرضأوتوالتعيّلأعــذارأخرىفلمأمتکنمن
القضاءمنشهررمضانإىلشهررمضاناآليت؟

 سقطعنكالقضاءحینئٍذووجبتالفدية.

هذاوقبلأنأودعحواريةالصومُاحبأنأشريإىلماييل:

1ـالجيــوزصوميوميالعیدين)عیــدالفطروعیداألضحى(قضاء
والغريقضاء.

2ـإذاوجــبعىلالرجلالصوموكانعازمــًاعىلأدائهفامتوجب
عىلالذكورمنورثتهالقضاءعنهولوبأنيســتأجرواشخصًالقضاءالصیام

عناملیت.
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وردتالرخصةيفإفطارشهررمضانألشخاصمعدودينملجيب 3ـ
علیهمصیامشهررمضانمنهم:

أـكبارالسنمنالشیوخوالعجائز،وكذلكاملريضبداءالعطش)ذو
العطاش(إذاتعّذرعلیهمالصوم،أوكانيســببهلممشقةوحرجًا،وحینئٍذ
جتبعلیهمالفديةعنكليومأفطروافیه،ومقدارها)900(غرامتقريبًامن

الطعاموأفضلأنواعالطعاماحلنطة،والجيبعلیهمقضاءالصوم.

بـاحلاملاملقرب،إذاكانالصومجمهدًاهلاومليکنفیهرضرعلیهاأو
عىلجنینهافیجوزهلااإلفطار،وعلیهاالقضاءوالفديةمعًا.

جـاملرضعإذاأوجبالصومشحةلبنهاأوانقطاعهكامهوالغالبمن
دونأنيســببرضرًاعلیهاأوعىلرضیعهافیجــوزهلااإلفطار،وعلیهابعد

ذلكالقضاءوالفدية.

 هــذاإذامليرضالصومهبام،فإذاأرّضهبام؟أوباحلمل؟أوبالرضیع
ومليمکنتعويضهعنالرضاعةمنأمه؟

 وجبعلیهاماإلفطاركامجيبعىلاملريــض،وعلیهامالقضاءبعد
ذلك.

4ـوكامأنالصالةواجبةومستحبة،فالصومواجبومستحبأيضًا،
بلهومناملســتحباتاملؤكدة،فقدورديفالرواياتأنه:جنة من النار،وأنه
زكاة األبــدان،وبه يدخل العبد اجلنــةونوم الصائم عبادة، ونفســه وصمته 
تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مســتجابوللصائم فرحتان، فرحة عند اإلفطار 

وأخرى حي يلقى الل عز وجلوقدنصتالرواياتعىل:

أـصومثالثةأياممنكلشهرقمري،واألفضلصومأولمخیسمن
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الشهروآخرمخیسمنه،وأولأربعاءمنالعرشةالثانیةمنه.

بـصوميوممولدالنبيالکريمويوممبعثه.

جـصوميومالغدير.

دـصوميوماخلامسوالعرشينمنذيالقعدة.

هــصوميومالرابعوالعرشينمنذياحلجة.

وـصومشهررجبكلهأوبعضه.

زـصومشهرشعبانكلهأوبعضه.

وغريهذهكثرياليسعاملجاللذكرههنا.
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زكاة الفطرة

جيبعىلكلبالغعاقلغنّيأنخيرجزكاةالفطرةعننفسهومنيعول
بــه،قريبًاكانأمبعیدًا،صغريًاكانأمكبريًا،حتىضیفهإذانزلبهقبلدخول

لیلةعیدالفطروكانمنعیاله.

 ومنهوالغني؟وماهيحدودالغنى؟

 الغنيهوالذييملكمؤنتهومرصوفهالسنويلهولعیالهبالشکل
الالئقبحاله،أوهوالقادرعىلحتصیلذلكبالعملالیوميمثاًلأوبالتجارة.

 وكمهومقدارزكاةالفطرة؟

 مقدارزكاةالفطرةعنكلشــخص)ثالثةكیلوغراماتونصف(
تقريبًامناحلنطةأوالشعريأوالتمرأوالزبیبأوكّلطعامشائعيطعماملکّلف
عیالــهمنهأوماهــوبقیمتهامنالنقودخيرجهاأويعزهلايــومعیدالفطربعد
الفجر]إىلالزوال[،واألفضلملنيصيلصالةالعیدأنيدفعهاقبلالصالة.

يدفعهاملنحتلعلیهالزكاةكالفقريأواملســکني)انظرحواريةالزكاة(
علاًمبأندافعالزكاةإذامليکنهاشمیًافالجيوزلهدفعهاللهاشمي.والتعطى
زكاةالفطرةملنجتبنفقتهعىلدافعالزكاةكاألبأواألمأوالزوجةأوالولد.





حوارية احلج
بَِوَلِهعاشــققديممليندملبعدجرحعشــقه،وبحرقةمولعمتیمعاد
لتوهمننعمىلقاءباذخ،راحأيبيقصعىّلذكرياتحجتهاألوىل،ويفعینیه
فتورمستثار،وعىللســانهخدرناعم،وفوقفمهابتسامهمرشبةبحبحتاول

أنتفصحعننفسها،فیمنعهاـكاميبدوـحیاءمهیبووقاروجاللهبي.

قلتأليبـوقداســتثارتنيحالتهتلــكـ:أراكتتحدثعنحجتك
األوىلكاميتحدثمغرمعنسعادةوصالهاألول.

قــالـوقدهتدجصوتهوتکــسوهوخياطبنيـ:وأناأســتعیدمعك
اآلنرشيطذكرياتذلكالشــوطاملمتع،اسرتجعبشوقرافقدفًءوعذوبة
ونشــوة،ذلكاهلوىاملمضاملربحاملغروسيفالقلــب..أملتقرأقولهتعاىل:
 :وقولهتعاىلعىللساننبیهإبراهیم، َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّاِس َوَأْمنًا
اَلَة  َنا لُِيِقيُموْا الصَّ ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك اْلُمَحرَّ يَّ َنا إِنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ رَّ

.... َن النَّاِس َتْهِوي إَِلْيِهْم َفاْجَعْل َأْفئَِدًة مِّ

وهاهوذافــؤاديهيفوثانیةاآلنكامهفاأولمرةلذلكالبیتالطاهر
يفالوادياملقفراملســکونبجاللالوحي،اخلصیببالنوروالطیبوالعشق

اخلالصواجلاملواملحبة.

قالأيبذلك،ثمأطرقإطراقةخفیفةوأنشــدبصوتخفیضمناجیًا
نفسه:
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احلبیــبحممد وادي أيــامهجتــي

خصیباهلوىوالزرعغريخصیب

هناالکعبةالزهراءوالوحيوالشــذا

فافنييفهــَواهوذويب النــور، هنا

وزمزم احلطیــم بــني مهجتي ويــا

تركــتدموعــيشــافعًالذنــويب

مقلتي الثرىســبعًاوكحلت لثمت

مهیــب الســامء كأرسار بحســن

يفالکعبــةالزهــراءزينــتلوعتي

وذّهــبأبــوابالســامءنحیبــي

ثمرفعرأســهوخاطبنيقائاًل:هکذاتعلققلبيباحلجةاألوىل،وماأن
حيلموســمذلكاللقاءالسنويحتىأحّنله،وقدكنتدعوتريبهناكأن

يرزقنيسعادةاحلجثانیةوثالثةورابعة.

وقاطعتأيبباستغراب:

 أَوجيبأنحيجحجةأوىلثمثانیة،وثالثة،ورابعة؟

 ال،بلجيبعلیــكأنحتجمرةواحدةبعداســتطاعتك،قالاهلل
َطاَع إَِلْيِه  ســبحانهوتعاىليفكتابهاملجید:َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْســتَ

. َسبِياًل
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أمااحلجةالثانیةوالثالثةوالرابعةفهيمناملستحبات.

 قّصعيّلإذنقصةحجتكاألوىلتلكالتيولعتهبا.

 بعدأنوصلت)اجلحفة(وهيمکانمنعدةأماكنحددهتاالرشيعة
اإلسالمیةلإلحراموأسمتهااملواقیت،بعدأنوصلتهاونويتاإلحرامللحج
خلعتمالبيسو]لبســتثويباإلحرام[ومهــارداءوإزارأبیضان،ثملبیت
فقلتبلغةعربیةصحیحة:)لبیكاللهملبیك،لبیكالرشيكلكلبیك،إن

احلمدوالنعمةلكوامللك،الرشيكلكلبیك(.

ومــاأنقلت:)لبیك(حتىارتعدتمفاصــيل،فقدمتلکتنيحالةمن
الرهبةواخلشــوعملأعهدمهايفنفيسمنقبل،فتذكرتحینهاماكانيعرتي
إمامكمنرهبٍةواصفراِرلوٍنوتعثِرلساٍنوتلکٍؤساعةالتلبیةخشیًةمن

اهللعزوجلوفرقًامنه.

ومذأحرمتفقدوجبعيّلأنأتركجمامعةالنســاءوتقبیلهن،وإزالة
الشعروقصاألظفاروالنظريفاملرآةللزينة،ولبساجلورب)للرجال(وسرت

الرأس)للرجال(،وغريهاممانّصتعلیهكتبالفقه.

 وبعدأنأحرمت؟

 بعدأنأحرمتتوجهتإىلمکةاملکرمةوأنامتطهر،ألطوفحول
البیتالعتیقأشواطًاسبعةمبتدئًاباحلجراألسودوخمتتاًمبه،مصلیًابعدفراغي

.منالطوافركعتنيكصالةالصبحعندمقامإبراهیم

بعدذلكتوجهتللسعيبنيالصفاواملروةأشواطًاسبعةكذلكمبتدئًا
بالصفاوخمتتاًمباملروة.
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وملاأمتمتشــوطيالســابعباملروةقرّصتفقصصتشیئًامنشعر
رأيسوبالتقصريأمتمتعمرةاحلج،وحتللتمنإحراميمنتظرًاحلولالیوم
الثامنمنذياحلجة)يومالرتوية(ألحرممنمکةنفســهامرةُاخرى،ولکن

اإلحرامللحجهذهاملرةالللعمرة.

ومــاأنحلالیومالثامنحتىلبســتإزاريوردائــيثانیة،ونويت
إلحراماحلج،ولّبیت،ثمتوجهتلـ)عرفات(بســیارةمکشوفةحیثجيب
عيّلأنأقفوأكونهناك،بدًءمنبعدالظهربساعةتقريبًاإىلغروبالشمس

منالیومالتاسعمنذياحلجة.

وملاغربتشمسالیومالتاســعوأنابعرفات،توجهتإىل)املزدلفة(
فبتفیهالیلــةالعارشمنذياحلجة،إىلمابعــدالفجر]حیثجيبعيّلأن
أكونيفاملزدلفةمنمنتصفلیلةالعارشإىلمابعدالفجربحیثيتضحالضیاء

حتىيرىاإلنسانطريقهعندالسري[.

وقبلطلوعشــمسالیومالعارشأفضتمناملزدلفةإىل)منى(ومعي
حصّیــاتالتقطتهامناملزدلفة،حیثتنتظرينثالثةواجباتيومذاك،عيّلأن

أؤدهياوهي:

1-رميمجرةالعقبةبسبعحصیاتواحدةتلوااُلخرى.

2-النحرأوذبحاحلیوانبمنى.

3-احللقوجيبإلقاءالشــعربمنــى،واألوىلأنيکوناحللقبمنى
أيضًا.

وحنيأمتمتهــاوحلقتحتللتمنإحرامي،فتوجهــتثانیةإىلمکة
ألطوفطوافاحلج،وُاصيلصالةالطواف،وأســعىبنيالصفاواملروة،كام
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طفتوصلیتوسعیتأولوصويلإىلمکة.وملاأمتمتهاطفتطوافالنساء،
وصلیــتصالةالطواف،ثمعُدتبعدذلــككلهإىلمنىحیتجيبعيّلأن
أبیتهنــاكلیلةاحلاديعرشولیلةالثاينعرش،وأبقىبمنىحتىمابعدظهر
الیومالثاينعرش.رمیتخاللهذهالفرتةاجلمراتالثالثـكاًلمنهابســبع
حصیاتـاجلمرة)األوىل(و)الوسطى(و)العقبة(بالرتتیبيفالیوماحلادي

عرش،ثمعدتفرمیتهاثانیةيفالیومالثاينعرشكامرمیتهاسابقًا.

وملــاحّلظهرالیومالثاينعرشوأنابمنى،غادرهتاوقدانتهیتمنكل
واجباتاحلج.

ورغمالزحامالشــديدوالشــمسالالهبةوالرملاحلارق،ورغمأين
أجهــدتنفيسـكامهواملفــروضـألتأكدمتامًامــنأينواقفبعرفاتال
خارجهــا،وأينباملزدلفةالخارجها،وأينبمنــىالخارجها..رغمذلككله
فقدكاناحلجموســاًمخصبًاللتفردباهللعزوجلوالتقــربإلیهوالتعلقبه

والوقوفبنييديهوالتلذذبمناجاتهلیلهنار.

بعدذلكغادرتمکةاملکرمةوكيّلشوقهلا،وأسفممضعىلفراقها،
مســافرًاللمدينةاملنورةحیثترشفتبزيارةقربالنبيالکريمحممد،وقرب
 وقبورأئمةالبقیعاإلماماحلســنالصديقةالطاهرةفاطمةالزهراء
واإلمامعيلبناحلسنيواإلمامحممدالباقرواإلمامجعفرالصادق
وكذلكزيارةاملساجدواملشاهداملرشفةومنهامرقدمحزةبنعبداملطلب

وشهداءأحد...قفلتبعدهاراجعًاإىلبلدي.

هذهباختصارقصةحجتياألوىلأوجزهتالكاآلن،وحنيمتلكمااًل
)تســتطیع(بهاحلجوتطّهرهبإخراجزكاتهومخسهإذاكانقدتعلقبهمخسأو

زكاة،حینئٍذسأرشحلكبالتفصیلكلخطوةختطوهاهناك.
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وّفقكاهلللزيارةبیتهاحلرامونفعبكهناكإنهقريبجمیب.

 قبلأنتنهــيحواريتناهذهياأبتيُاحبأنأســألكعن)تطهري
األموال(بإخراجزكاهتاومخسهاتلكالتيذكرهتايفحديثك.

 لیساآلن،فاحلديثعنالزكاةواخلمسيطول،وسنفردلکلمنهام
حواريةخاصةهبا،إنشاءاهلل.

 ستحدثنيعنالزكاةإذنيفحواريتناالقادمة،وبعدهاعناخلمس؟

 إنشاءاهللتعاىل.

 إنشاءاهلل.



حوارية الزكاة
الزكاةركنمنأركانمخســةبنيعلیهااإلســالمـقالأيبـوهيمن
رضورياتالدين،وألمهیتهاالکبريةفقدورديفاحلديثالرشيف:أن الصالة 

.ال تقبل من مانع الزكاة

ذكرذلكأيبوأضاف:ملانزلتآيةالزكاةخذ من أمواهلم صدقة تطّهرهم 
وتزكيهــم هباأمررسولاهللمناديهفنادىيفالناس:إن الل تبارك وتعاىل قد 
فرض عليكم الــزكاة كام فرض عليكم الصالةوملاحــالاحلولأمرمناديه
 ثموجه،أهيا املســلمون زّكــوا أموالكم تقبل صالتكم:فنادىيفاملسلمني

عاملالصدقةلقبضهامنالناس.

وقالأيب:بینامكانرســولاهلليفاملســجدإذقال:قميافالن،قم
يافــالن،قميافالن،قميافالن،حتىأخرجمخســةنفر،فقال:اخرجوامن

مسجدنا،التصّلوافیهوأنتمالتزكون.

وأردفأيبقائاًلـوقدعلتوجههســحابةمعتمةكئیبةوهوينقليل
حديثــًاعناإلمامأيبجعفرجاءفیهـ:إن الل عــز وجل يبعث يوم القيامة 
أناســًا من قبورهم، مشدودة أيدهيم إىل أعناقهم، ال يســتطيعون أن يتناولوا هبا قيد 
أنملة، معهم مالئكة يعريوهنم تعيريًا شديدًا، ويقولون: هؤالء الذين منعوا خريًا قلياًل 

.من خري كثري، هؤالء الذين أعطاهم الل فمنعوا حق الل عز وجل يف أمواهلم

وممــاالحظتهوأناأتلوكتاباهللعزوجلمرةتلوأخرىـقالأيبـأن
القرآنالکريمكثريًاماكانيقرنالزكاةبالصالةيفآياتهالکريمة،ممايکشــف
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عنمدىأمهیتهايفالترشيعاإلسالمي.

 وحنيسألتأيبعنوضعالزكاةأجابنيبحديثلإلمامالصادق
قال:إنام وضعت الزكاة اختبارًا لألغنياء، ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أّدوا زكاة 
أمواهلم ما بقي مسلم فقريًا حمتاجًا، والستغنى بام فرض الل له، وإن الناس ما افتقروا، 
وال احتاجوا وال جاعوا، وال عروا إاّل بذنوب األغنياء، وحقيق عىل الل تبارك وتعاىل 

.أن يمنع رمحته ممن منع حق الل يف ماله

 وسألته:أيفكلمالجتبالزكاة؟

 قالجمیبًا:جتبالزكاةيفمايأيت:

األول:يفالنقدينالذهبوالفضةبرشوط.

الثاين:يفاحلنطةوالشعريوالتمروالزبیببرشوطكذلك.

الثالــث:يفاإلبلوالبقرواجلاموسواألغنامبقســمیهااملعزوالضان
وبرشوطهياألخرى.

]وتستحبالزكاة[والجتبيفأموالالتجارة،ويفاحلبوبالتيتنبت
يفاألرضكالسمسمواألرزوالدخنوالعدسواملاشوالذرةوغريها.

 وماالرشوطالواجبتوفرهايفزكاةالنقدينالذهبوالفضةتلك
التيأرشتإلیهايفحديثك؟

 رشوطعدة:

1-أنتبلغكمیــةالذهبعرشيندينارًاذهبــًا،وزكاهتاربعالعرش،
وكلــامزادتأربعةدنانريوجبإخراجربععرشهازكاًة،علاًمأنوزنالدينار

أربعةغراماتوربعتقريبًا.
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 أماالفضةفیجبأنتبلــغكمیتهامأيتدرهم،وزكاهتاربعالعرش،
وكلامزادتكمیتهاأربعنيدرمهًاوجبإخراجربععرشهازكاًة،علامأنوزن

الدرهمثالثةغراماتإالربععرشالغرام)2.975(.

 وإذاقّلتكمیةالنقدينعناحلداملذكور؟

 الجتبفیهاالزكاة.

2-أنيميضعلیهامأحدعرششهرًاويدخلعلیهامالشهرالثاينعرش
ومهايفملكاملالك.

3-أنيکونــاـالذهبوالفضةـمســکوكنيعملــةرائجةللتداول
الیومييفالبیعوالرشاءوغريمها.

 وســبائكالذهبواحلــيلاملصنوعةمنالذهــبأوالفضةوقطع
الذهبوالفضةاألخرى؟

 الجتبفیهاالزكاة.

الثاينمماجتبفیهالزكاة:احلنطةوالشعريوالتمروالزبیب،وجتبفیها
الزكاةإذابلغتكمیةكلمنها)1044كغم(تقريبًاوكاميأيت:

إذاســقیتبامءاملطرأوبامءالنهرأوماشاهبهامبحیثالحيتاجسقي أـ
الزرعإىلجمهودتکونزكاهتاحینئٍذ)%10(.

بـإذاسقیتبالیدأوباآللةأوماشاهبهامتکونزكاهتاحینئٍذ)%5(.

جـإذاســقیتباملطرتارةوبالیدأواآللةأخــرىتکونزكاهتاحینئٍذ
)7.5%(،إالإذاكانأحدالســقینيقلیاًلجدًابحیثاليعتّدبهفینســبإىل

السقيالغالب.
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 وإذاقّلتكمیةاملحصولعن)1044كغم(؟

 إذاقّلتعناحلداملقررللزكاةفالزكاةفیها.

الثالثممــاجتبفیهالزكاة:املعزوالضانواإلبــلوالبقرواجلاموس.
ويشرتطيفوجوبزكاهتاأمور:

1ـبلوغعددهاالنصاب،وهورقممعنيإذابلغتهوجبتفیهاالزكاة.

(فزكاهتا)شــاة(،وإذابلغ)عرشًا( ففياإلبل:إذابلغعددها)مخســاً
فزكاهتا)شــاتان(،وإذابلــغ)مخسعرشة(فزكاهتا)ثالثشــیاه(،وإذابلغ
)عرشين(فزكاهتا)أربعشــیاه(،وإذابلغ)مخســًاوعرشيــن(فزكاهتا)مخس
شیاه(،وإذابلغ)ستًاوعرشين(فزكاهتا)ناقةيفالسنةالثانیةمنعمرها(،وإذا
بلغ)ستًاوثالثني(فزكاهتا)ناقةيفالسنةالثالثةمنعمرها(.وهناكغريهامن

األرقاماليسعاملجالهنالذكرها.

ويفالغنــم:إذابلغعددهــا)أربعني(فزكاهتا)شــاة(،وإذابلغ)مائة
وواحدًاوعرشين(فزكاهتا)شاتان(،وإذابلغ)مائتنيوواحدًا(فزكاهتا)ثالث
شیاه(،وإذابلغ)ثالثامئةوواحدًا(فزكاهتا)أربعشیاه(،وإذابلغ)أربعامئة(أو

أكثرفزكاهتاعنكل)مائة()شاةواحدة(مهامبلغعددها.

ويفالبقرواجلاموس:إذابلغعددهــا)ثالثني(فزكاهتا)تبیعدخليف
الســنةالثانیةمنعمره(،وإذابلغالعدد)أربعني(فزكاهتا)مســّنةدخلتيف
الســنةالثالثةمنعمرهامنالبقرأواجلاموس(،وإذاتصاعدتاألرقامففي
ة(.وتوضیــحذلكمذكوريفكتب كلثالثني)تبیع(ويفكلأربعني)مســنّ

الفقه.

والزكاةيفمــابنيالنصابــنيأوالرقمنياملحدديــنيفاإلبلوالبقر
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والغنم،فإذامازادالعددعــنالنصابفالزكاةعلیهحتىيصلإىلالنصاب
اجلديد.

2ـأنتکوناحلیواناتسائمةترعىيفأرضاهلل،أماإذاكانتمعلوفة
يعطیهاصاحبهاعلفهاولويفبعضالسنةفالزكاةفیها.

3ـأنالتکوناإلبلوالبقرعوامل،فلواســتعملتيفالســقيأويف
النقلأوغريذلك،فالزكاةعلیها.

4ـأنيميضعلیهاعامجامعةللرشائطاملتقدمة،ويکفيفیهالدخول
يفالشهرالثاينعرش،فاليرضفقدبعضالرشوطقبلمتامالشهرالثاينعرش.

 وإذاأخرجتالزكاةفلمنأدفعها؟

 تدفعالزكاةللمســتحقني،وهمثامنیةأصنافبرشوط،قالتعاىل:
َقاِب  َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّ َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلَّ إِنََّما الصَّ

. َن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم بِيِل َفِريَضًة مِّ َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسبِيِل الّلِه َواْبِن السَّ

 وماالفرقبنيالفقريواملسکني؟

 الفقريواملســکني:كالمهامناليملكمؤنةسنتهالالئقةبحالههو
وعیاله،ولیســتلهصنعةأوحرفةتوفرلهمرصوفهخاللالســنة،واملسکني

أسوأحااًلمنالفقري.

 ومنهمالعاملونعلیها؟

 والعاملونعلیهاهماملنصوبونلقبضالزكاةوحســاهباوإيصاهلا
إىلأصحاهبا.

 واملؤلفةقلوهبم؟
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 واملؤلفةقلوهبم:هماملسلمونالذينيعززإسالمهمبدفعاملالإلیهم
فیعطونمنالزكاةتألیفًالقلوهبملیأنسوابالدينويتحللوامنعقداجلاهلیة.

 ويفالرقاب؟

 ويفالرقاب:همالعبیدُيشرتونوُيعتقون.

 والغارمون؟

 الغارمون:هماملدينونالعاجزونعنتسديدديوهنم.

 ويفسبیلاهلل؟وابنالسبیل؟

 يفســبیلاهللهومرصفمجیعســبلاخلريكبناءاملساجدواجلسور
وغريها.

وابنالسبیل:هواملســافراملنقطعأيالذينفذتأموالهواليملكما
يبیعهلیعودبثمنهإىلبلدهرشطأناليکونسفرهيفمعصیة.

هذههيأصنافاملستحقني،غريأنهيشرتطيفمنتدفعلهالزكاةمنهم
أنيکونمؤمنًا،وأناليکونشــاربًاللخمر]أومــاهواعظممناخلمرمن
الکبائركــرتكالصالة[بلكلعاٍصإذاأمکنهنیهعناملنکربواســطةمنعه
عــنالزكاةوجبمنعــهعنها،وأناليکونممنجتبنفقتــهعىلدافعالزكاة

كالزوجة،وأناليکونهاشمیًاإذاكانالدافعغريهاشمي.



حوارية اخلمس
دلــفأيبلقاعةاحلوارالیوموبنييديــهمصحفكريم،وعىلتقاطیع
وجهههیبةطاغیةوماأنجلسقبالتيحتىانحنىعىلمصحفهالرشيففقّبله

ثمرفعهبکلتايديهإجالاًللهوناولنيإياه.

وملاتلقیتهمنهواحتضنتهبکلتايديوقّبلتهرستيفجسديرهبةآرسة،
واحتواينجاللمهیبوإذاستقرمصحفهبیديقالأيب:

افتحكتاباهللوأتُلعىلمسامعيبعضًامنبدايةاجلزءالعارشمنه.

ففتحتاملصحفالرشيــفوأخرجتاجلزءالعارشوتلوتـبعدأن
ن َشْيٍء  استعذتباهللمنالشیطانالرجیمـقولهتعاىل:َواْعَلُموْا َأنََّما َغنِْمُتم مِّ
بِيِل إِن ُكنُتْم  ُســوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ َفَأنَّ لِّلِه ُخُمَسُه َولِلرَّ
آَمنُتْم بِالّلِه َوَما َأنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 

.َقِديٌر

فقاطعنيأيبقائاًل:

 أعدعىلمسامعيماتلوت.

ٍء َفَأنَّ لِّلِه ُخُمَسُه  ن َشــيْ فأعدتتالوةقولهتعاىل:َواْعَلُموْا َأنََّما َغنِْمُتم مِّ
.... بِيِل ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ َولِلرَّ

قال:كفى..كفى..

ن َشْيٍء  ثمأطرققلیاًلوأعادكمنحيّدثنفســهَواْعَلُموْا َأنََّما َغنِْمُتم مِّ
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َفَأنَّ لِّلِه ُخُمَسُه ....،ورفعرأسهإيّلوأردفبنربةحازمةقائاًل:

يقولاهللسبحانهوتعاىل:َواْعَلُموْا فهلعلمتبوجوباخلمس؟

قلتـوقداجتاحتنيموجةمنطمأنینةواثقةورهبةوخوفـ:نعم..
نعم..علمت.

ثمقاممنمقعدهوناولنيثانیةجملدًاكانقريبًامنهيســمیه)الوسائل(
فقرأتعىلوجهصفحتهاألوىلاســممؤلفه)حممدبناحلســناحلرالعاميل(

وقاليل:أخرجيلمنهكتاباخلمسواقرأ.

فأخرجتكتــاباخلمسوقرأتلهأحاديثعــنالنبيواإلمام
عيلواإلمــامالباقرواإلمامالصادقواإلمامالکاظميف
اخلمس،وكانمماقرأتلههذااحلديثاملرويعنرجليســمىسامعةقال:
ســألتأبااحلســنعناخلمس،فقال:يف كل ما أفــاد الناس من قليل أو 
كثري،وهذااحلديثاملرويعنحممدبناحلســناألشعريقال:كتب بعض 
أصحابنا إىل أيب جعفر الثان : أخربن عن اخلمس أعىل مجيع ما يســتفيد الرجل 
من قليــل وكثري، ومن مجيع الرضوب وعىل الصنــاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: 

.اخلمس بعد املؤنة

وإذانتهیتمنتالوةهذااحلديثسألتأيب:

 يفحواريةالصالةقلــتيل:التصّلبمالبستعلقهبااخلمسومل
ختّمــس،ثمعدتثانیةوقلتيليفحواريةاحلج:طّهرمالكبإخراجمخســه
وزكاتهـإنكانمشــمواًلهبامـقبلأنحتجبــه،فهلجيبعيّلأنُامخسكل

مايلياُترى؟

قالأيب:جيباخلمسفیاميأيت:
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1-مايغنمهاملسلمونيفاحلرباملرشوعةمناألموالاملنقولةللکفار
الذينحيلقتاهلم.

2-مايســتخرجمناملعــادنكالذهبوالفضــةوالنحاسواحلديد
والکربيــتوغريها،وكذلكالنفطوالفحماحلجــري،رشطأنتبلغالقیمة
السوقیةللکمیةاملستخرجةمنهمنموضعواحدبعدطرحتکالیفاالستخراج

قیمةعرشينمثقااًلمنالذهب،وهيتساويمخسةوثامننيغرامًاتقريبًا.

3-الکنوز،رشطأنتبلغقیمةالکمیةاملستخرجةمقدارمخسةوثامنني
غرامًاتقريبًامنالذهب،أومخســامئةومخسةوتسعنيغرامًاتقريبًامنالفضة،
ويشرتطيفوجوباخلمسأنيکونالکنزمنالنقديناملسکوكنيللمعاملة،

وإالملجيبفیهاخلمس.

4-ماُاخرجبالغوصأوباآللةمنالبحرأوالنهرممايتکونفیهكاللؤلؤ
واملرجانوغريمهابرشطأنهيبلغقیمتهأربعةغراماتوربعًامنالذهب،عىل

تفصیلمذكوريفالکتبالفقهیة.

5-املالاحلاللاملختلطباملالاحلرام.

6-األرض]وكذامثلالداروالبستان[التيمتّلکهاالکافرالذميمن
مسلمببیع]أوهبةأونحوها[.

7-األرباحالسنويةاملتحصلةمنجتارةأوصناعةأوهديةأوزراعةأو
حیازةأوأّيكسبآخر،باميفذلكأجورالعملوالرواتبو...

فقاطعته:

 معنىهذاأنأرباحالتجارجيبأنختّمس؟

 لیستأرباحالتجاروحدهاجيبأنختّمس،بلأرباحكلمستفید
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بامفیهمأنتوأنابعدأننستثنيرأساملالونطرحمارصفناهيفسبیلحتصیل
األرباحمنرشاءاآلالتأودفعاإلجيارأوأجورالنقلأوالرضائبأوغريها.
ثمنطرحمصاريفناومصاريفعائلتناالســنوية،املناســبةحلالنا،وبعدذلك

ندفعمخسالربح.

 تقصدنطرحمنصايفالربحمصاريفناالسنويةومصاريفعوائلنا
املناسبةحلالناثمندفعمخسالباقي.

 بالضبطبعدأنتستثنيرأساملالإذاكانخمّمسًافإذاكانجمموعما
عندكهلذاالعام)10000(عرشةآالفدينار،وكانرأسمالكاملخّمسمن
العاماملايضيســاوي)9000(تسعةآالفدينارمثاًل،فسیکونصايفربحك
بعدطرحرأساملالهو:)10000-9000=1000(دينارصايفالربح،وهو
ماجيبعلیكأنتدفعمخسه)1000÷5=200(ديناراملبلغالواجبدفعه.

 ومنأّيتاريخأبدأبحســاباألرباححتىإذامرعلیهاعاموجب
أنأدفعمخسها؟

 مــنأوليومربحتفیه،يکونرأسســنتكفــإذامرعىلذلك
التاريخعامـبالتاريخالقمريـوملترصفربحكالسنوييفمأكلأوملبس

أوعالجأوأثاثأوسفرةأو..أو..فادفعمخسماربحت.

 لواشرتيتبدلةيلوملألبسها؟

األرسة  إذامّرعلیهارأسسنتكفادفعمخسها،وكذلكخيّمسربُّ
وكّلمالكمااشــرتاهمنحاجیاتهالبیتیةأثناءالعامومليستخدمها،بام ـمثاًلـ
يفذلكمايفضليفبیتهمنرزوطحنيوحنطةوشــعريوسکروشايوأنواع

احلبوبومعلبات،ودهنوحلوياتونفطوغازوغريها.
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 معنىهذاكلمازادعناحلاجةفلميستخدمأويؤكلأويلبسأو..؟

 نعم،فإذاحّليومإخراجاخلمستقومبعملیةجردشاملةللفائض
عناحلاجةالسنويةفتقدرقیمتهوتدفعمخسه.

 أأقدرقیمتهيومحساباخلمسأوقیمتهحنيالرشاء؟

 بلقیمتهالسوقیةعندحساباخلمس،القیمتهالتياشرتيتههبا.

 ولوملأمّخسحاجةقدوجبعيّلختمیسها؟

 الحيللكالترصفهباحینئــذحتىتدفعاخلمس،وجيوزالتأخري
بإذناحلاكمالرشعيإذارأىمصلحةيفذلك،حتىاملتوىف..املتوىفإذاكانيف
عنقهمخس،]وجبإخراجهمنأصلماخّلفهمقدمًاعىلالوصیةواإلرثإذا

كانعازمًاعىلدفعاخلمسأثناءحیاته[.

 ذكرتيلرأسالسنةمندونأنحتدديلمعناه.

 رأسالســنةهــوأوليومربحتفیهأوملکتفیهمااًلأوســلعة
وإنكانذلكيففرتةالطفولة،فإنهيکونيومحســابكالذيجيبفیهعلیك

حسابأرباحكوإخراجمخسهاكّلاممّرتسنةقمريةعربیة.

 ومــاذايفعلالتاجرأومالــكاألرضالزراعیةأوصاحباملعمل
الصناعــيأوالعاملأواملوظفأوالطالــبأوغريهمإذاكانالخيّمسوال
حياسبنفســهإلخراجاخلمسسنواتوسنوات،غنمخالهلاواستفادوربح
أموااًلوعّمرديارًاواشــرتىأثاثًاوفراشــًاوحاجیاتومالبــسثمتنبهإىل

وجوبإخراجاخلمسمنهذهاألرباح؟

 جيــبعلیهإخراجاخلمسمــنهذهاألرباح،مــنكلماذكرت
وعّددتإذامليکنقدرصفهايفمؤنتهضمنالسنةالتيحصلفیهاكلواحد



174................................................................... حوارياتفقهیة

مناألرباحبلكانفائضًاعنحاجتهالسنويةتلك.

 ارضبيلمثاًلعىلماتقول؟

 الدارالتياشــرتاهاومليتخذهاســکنًاله-ألنهيملكدارًاُاخرى
غريهامالئمةلسکناه-جيبعلیهإخراجمخسها.

واألثاثالذياشــرتاهومليســتخدمهلعدماحتیاجــهإلیهجيبعلیه
إخراجمخسه.

واحلاجیاتالتياشرتاهامندونأنحيتاجإلیهاجيبعلیهإخراجمخسها.

 وماكانمنمؤنتهالســنويةكالدارالتياشرتاهالسکناهأواألثاث
الذياشرتاهواستخدمهحلاجتهإلیهأوماشاكلذلك؟

 إذاكانقداشرتىالدارمثاًلأواألثاثمنأرباحنفستلكالسنةـ
سنةرشائهللدارأواألثاثـوسکنالدارأواستخدماألثاثأيضًابنفستلك

السنةفالجيبعلیهختمیسها،وكذلكغريهامنأمثاهلا.

 وإذاكانقداشــرتىالدارلسکناهمثاًلمنأرباحجتمعتعندهمن
سننيســابقةمضافًاإلیهاأرباحتلكالسنةـســنةرشائهللدارـكامهوحال
الکثريمنالناسالیومكامأظن،ممنجتمعتلدهيمأرباحمنســننيســابقة

فاختلطعلیهمحساباخلمس؟

 يراجــعاحلاكمالرشعيالعارفأووكیلهالذييقوممقامهلیجري
لــه)مصاحلة(حيددبموجبهامالهمنحقوماعلیه،ثميعنيلهيومًايتخذمنه
رأسسنةحياسبهبانفسهلیخرجمخسأرباحههباكلعامإنكانتلهأرباح.

 فانكنتأسکنمعكيفبیتكيفنفسالدارفهلجيبعيّلاخلمس
يفأموايلاخلاصةأويکفيختمیسكأنتلبیتك؟
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 جيــبعلیكإخراجاخلمسمنربحكحتىلوكنتمعييفنفس
الدار،إذاربحتوبقيعندكسنةكاملةملتستخدمهفیهالعدماحتیاجكإلیه.

بأجرشهريوملتأخذه أناالطالبـ  لواشتغلتيفالعطلةالصیفیةـ
أنــتـأيبـمنيكيأرصفــهعىلنفيس..عىلمالبسـمثــاًلـأوغريهامن

حاجیايتفهلجيبعيّلأنامّخسراتبيالشهري؟

 إذارصفتــهيفاحتیاجاتكاخلاصةفالمخسعلیك،وإنادخرتهأو
بعضًامنهحتىمرعلیهرأسسنتكوجبعلیكختمیساملّدخر.

 حملجتارياشــرتاهصاحبــه)بسقفلیة(هــووأدواتالعملفیه
وأخرجمخسهيفســنتهااُلوىل،فهلجيبعلیهإخراجمخسالزيادةالتيتطرأ

عىلالسقفلیةواألدواتكلعام؟

 ال،لکنإذاباعهأوبــاعاألدواتبربحفیجبعلیهختمیسالربح
املذكورفقط.

 األوايناملعدةللطعاموالرشابلواستعملتكتحفیاتللزينة،فهل
يعدهذااإلستعاملاستعاماًلمسقطًاللخمس؟

 إذاكانوجودهاللزينةمتعارفًاعندأمثالهمنالناسحسبتحینئٍذ
منمؤنةالسنةوالمخسعلیها.

 بعــضاملوادالغذائیةتوزعهاالدولةفتباعبأســعارزهیدةقیاســًا
بأســعارهاالسوقیةاملرتفعة،فلومليســتهلكمنهامالکهاشیئًاحتىمرعلیها
عام،فهليتماحتســابقیمةاملوادعىلأســاسالسعراملدعومأوعىلأساس

سعرالسوق؟

 تقدرعىلأساسســعرالسوقوقتدفعاخلمس،بمعنىأنهيدفع
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مخسالقیمــةالتيُتدفعلهلــوباعهاهو،مثاًلعندهحاجــةيبیعهاأصحاب
املحالتبألفدينــار،ولکّنهعندمايعرضهاللبیعتباعمنهبتســعامئةفیدفع

مخسالتسعامئةالاأللف.

 قطعةأرضاشــرتاهاصاحبهامــنالدولةأومنحتهــاالدولةله
وسجلهاباسمهوبقیتعندهسنةمندونأنيبنیهاهلجيبعلیهختمیسها؟

 الجيبعلیهختمیسهااآلنمادامتغريمسیجة،لکنإذاسیجهاأو
بناهاومليسکنهاوجبختمیسها.

 املکافــأةالتقاعديةالتيتدفعهاالدولــةإىلاملوظفاملتقاعدأجيب
علیهإخراجمخسهاعندقبضهامبارشةأوحتىيمرعلیهاعام؟

. بعدإجراءحکمجمهولاملالكـ  ختّمسبعدمروررأسسنتهعلیهاـ

 وإذاأخرجتاخلمسفلمنأدفعه؟

 اخلمسنصفان،نصفلإلماماملهدياملنتظر ُيرصفيفاألمور
التييضمنأوحيرزرضااإلماميفرصفههباوبإجازةمناملجتهدالعادلاملطلع

واملحیطباجلهاتالعامةالذيحيسنرصفهيفمواقعها.

والنصفاآلخرللفقراءوأبناءالسبیلمناهلاشمینياملؤمنني،وكذلك
األيتامالفقراءاملؤمنونمنبنيهاشم.

 ماذاتقصدباهلاشمیني؟

 أقصدباهلاشمینيالذينينتسبونمنجهةاألبإىلهاشمجدالنبي
.الکريمحممد

هــذاوالجيوزإعطاءاخلمسإىلمنيرصفــهيفمعصیة،والملنجتب
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نفقتهعىلصاحباملالكاألبواألموالزوجــةوالولد،نعمإذااحتاجلنفقة
الجتبعىلصاحباملــالكوفاءالدينفالمانعمنإعطائهاخلمسإذاكانت

الرشوطمنطبقةعلیه.

 وهلجيبيفرصفاخلمسمراجعةاملجتهدالعادل؟

 نعم،جتبمراجعةاملجتهدالعادلالعارفـولوباإلســتعانةبغريه
ـبمواضعالرصف.

واعلميابنيأناخلمسحقجعلهاهللأمانةبیداملالكأواًل،ويشــاركه
يفهذهاألمانةاملجتهدالعادلالذيجعلهاإلمامحجةعىلشیعتهفیجب
التعاونبینهامحتىتصلهذهاألمانةإىلأهلهافیرصفســهمالسادةيففقراء
 الســادةلسّدحاجتهم،ويرصفســهماإلمامالذيهوأمانةمنهـ
يفعهدةاملالكواملجتهدالعارفحتىيرصفيفخدمة وماأعظمهامنأمانةـ
الذينهم الدينوالدفاععنه،وســّدحاجةشیعةأهلالبیتاملضطرينـ
بعیدًاعناملغانمالشــخصیةواملصالــحالفردية،وإاّلصاروبااًل عیالهـ
عىلالدينواملؤمنــنيبعدأنكانبأصلترشيعهخلدمةالدينونرشه،واهللهو

املوفق،وهوحسبناونعمالوكیل.





حوارية التجارة وما يلحق بها
هلتودأنمتتهنالتجارة؟إذنفتفقهيفدينك.

قالأيبذلكوأردف:

مــن أراد التجارة فليتفقه يف دينه ليعلم بذلك ما حيل له مما حيرم عليه، ومن مل 
.يتفقه يف دينه ثم اتر تورط يف الشبهات

هبذااحلواراملعززبنصرشيفلإلمامجعفربنحممدالصادقبدأ
أيبحواريةالتجارةلیشريإىلقضیة.

قال:إنهغفلعنهاالکثريونأوتغافلوافتورطوايفالشبهات.

وملاكنتملأدركبعدكنهورّسهذاالربطبنيالفقهوالتجارةسألتأيب:

 وماعالقةالفقهبالتجارةياأيب؟

قالموضحًابنربةهادئةمستعینًابحركةبسیطةلیديه:

لقدكفللناالترشيعاإلسالميمعاجلةخمتلفجوانبحیاتنااالقتصادية
باميضمنالعدالةوحســناســتثامروتوزيعوانتقالالثــروةبنيخمتلفأفراد

وطبقاتاملجتمعملافیهخريومصلحةوسعادةاجلمیع.

وطبیعيأنيؤســساملرّشعاإلسالميألجلتطبیقمبدئهاالقتصادي
منخاللمنظورهذاكعدةضوابطجتیزأوحتظربعضاألنشــطةاالقتصادية

أحیانًا،أوتضیقأوتوسعقنواتبعضمنهاأحیانًاأخرى.
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فهويوجبعىلاملکلفالســعيللتکسبملعیشةنفسهولضامنمعیشة
منجيبعلیهاإلنفاقعلیهمكالزوجةواألوالدواألبوينعندحاجتهم،إذامل

يکناإلنسانواجدًاهلا.

وهوإذيلزمهبالسعيلکسبلقمةالعیشاليرتكلهالبابمفتوحًاعىل
مرصاعیهملزاولةأيمناألعاملوالنشــاطاتالتييقعاختیارهعلیها،فهناك

مناألنشطةالتجاريةماهوحمرمةعلیهمزاولتهأومبارشته.

حرام، عداكلبالصیدـ فمثاًلبیعاخلمروالبريةحرام،وبیعالکالبـ
وبیعاخلنزيرحرام،وبیعاملیتةـبــاميفذلكحلوموجلوداحلیواناتاملذبوحة
بطريقةغــريرشعیةـحرام،وغصباملالوبیعهحــرام،وبیعاآلالتاملعدة
للحــراممثلآالتالقامروآالتاللهوكاملزمارحــرام،والغشحرام،والربا
حرام،والرشــوةعىلالقضاءباحلقأوالباطلحــرام،واللعببآالتالقامر
كالدوملــةوالطاويلمعالرهنوبدونهحرام،ورشاءاملأخوذبالقامرأوالسقة

حرام،واالحتکارحرام..إىلغريذلكممايذكريفكتبالفقهاإلسالمي.

 ماهياألمورالتيحيرماحتکارها؟

 إهناعىلقسمني..

1-حيرماحتکاراحلنطةوالشــعريوالتمروالزبیبوالزيتوالســمن
]بــلأنواعالطعامكّلهاإذاكانممايعتمدعلیهأهلالبلديفمأكلهم[معحاجة

الناسهلاوعدموجودهايفاألسواقبحیثيوجبالضیقعىلالناس.

2-حيــرماحتکارمايــؤديإىلالرضرالکبريعىلالنــاسكاألدوية
املستعملةلعالجاألمراضالصعبة،أواختاللالنظاماالجتامعيالعام،وهذا
القسممناالحتکاراحلراماليقترصعىلالطعام،بليشملغريهكالدواء،بل
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حتــىاألعاملالتييترضراملجتمعمنحرمانــهمنهارضرًاكبريًا،فیحرمعىل
العلامءواألطباءوأصحاباملهناالمتناععنتعلیمالناسإذاكانيؤديذلك

إىلاإلرضارالکبريباملجتمعأوإىلاختاللالنظاماالجتامعيالعام.

وهناكمنالنشــاطالتجــاريماهومرجوحغــريمبغوضللمرّشع
اإلسالمي،ولکنتركهواجتنابهوالنأيعنهغريملزمللمکلفني،فهومکروه

الحمّرم.

 ارضبيلمثاًل؟

 بیعالعقارـمثاًلـمکروهإالأنيشــرتيبثمنــهعقارًاآخر،وبیع
الطعاممکروه،وبیعاألكفانمکروه،وبیعالذهببالذهبأوالفضةبالفضة
مکروه،واالقرتاضمنمستحدثالنعمةمکروه،كاميکرهلإلنسانأنيمتهن

جزارًاأوصائغًا،وهناكغريها.

ثمإنبعضًامنأســالیبوطرقالتعامليفاألنشطةالتجاريةمکروه
للمرّشعاإلسالمي.

 مثاًل؟

 مثاًل،يکرهكتامنالعیبإذامليؤدإىلغش،أماإذاأدىإىلغشفهو
حرام،ويکرهاحللفيفاملعاملةإذاكانصادقًا،أمااحللفالکاذبفهوحرام،
ويکرهزيادةالربحعىلاملؤمنإذازادذلكالربحعىلمقداراحلاجةالیه،ويکره
طلبتنقیصالســعربعدالبیع،ويکرهالبیعيفاملکاناملظلمالذياليظهرفیه

عیبالسلعة،ويکرهمدحالبائعسلعتهوذماملشرتيهلا،وهناكغريها...

 هذهكلهاغريمرغوبةللمرّشعاإلسالميفهل..؟

 نعــم،هناكمنالنشــاطالتجــاريماهومرغوبفیــهللمرّشع



182................................................................... حوارياتفقهیة

اإلســالميوحمبوبله،ولکنــهغريملزمللمکلفــنيوالواجبعلیهمفهو
مستحب.

فمثاًلإقراضاملؤمــنبغريطلبالزيادةمســتحب،وزراعةاألرض
وغرسهامســتحبة،ورشاءالعقارمســتحب،وإعطاءاملالملنيتاجربهوفق
نســبةمنالربحللعاملبهمعینةمتفقعلیهامســتحب،ومبارشةالعملبالید

مستحبة،والرعيمستحب،وغريذلك.

كامإنبعضًامنأســالیبوطرقالنشــاطالتجــاريحمبوبللمرّشع
اإلسالميومرغوبفیه.

 مثاًل؟

 مثاًل،يستحبالتســويةبنياملسلمنييفالثمنفاليفرقالبائعبني
وبنيغريهممنيشرتيدون ذلكالذييلحعىلختفیضالسعرـ املشرتياملامكسـ
ذاكالذييشرتيالبضاعةثم مماطلةأومماكسة،ويستحبللبائعانيقیلالنادمـ
ويستحبلإلنسان يندمعىلرشائهاويرغببإعادهتالبائعهاواسرتجاعثمنهاـ
أنيأخذالناقصويعطيالراجح،ويســتحبالتســاهليفالثمن،ويستحب
فتحالبابواجللوسيفاملحل،ويســتحبالتعرضللرزقوطلبهوالتصدي
له،ويســتحباإلحســانيفالبیعوالســامحفیه،ويســتحباختیارورشاء
اجلیدوبیعه،ويســتحباالغرتابيفطلبالــرزقوالتبکريإلیه...وغريها.

أضافأيب:وكامأنبعضًامناألنشــطةالتجاريةوأسالیبهاغريحمبوبة
للمرّشعاإلسالمي،والمبغوضةله،فاإلنسانخمريبنيفعلهاوتركهامندون
ترجیحللفعلأوللرتك،فهيمباحةكامهيحالالکثريمناألنشطةالتجارية

السائدةالیوم.
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يشرتطرشوطًا قالأيبـ ثمإناملرّشعاإلســالميإضافةإىلذلككلهـ
يفمايباع،ورشوطًايفمنيبیعويشرتي.

 وماالذييشرتطيفمايباع؟

 رشوطعدة:

1-العلمبمقداروزنأوكیلأوعددأومســاحةمايباع،كلحسب
نوعه،إالإذاتعارفبیعهمندونتقديروحتديد.

2-القدرةعىلتســلیماملبیع،فالجيوزمثاًلبیعالسمكوهويفالنهر
والبیعالطائروهوحملقيفاجلو.

3-أناليتعلــقباملبیعحقألحد،فالجيوزبیعالوقفمثاًل،واملنذور
بنفسهجلهةخاصة.

4-أنيکوناملبیعمــناألعیانكالدارأوالکتابأواجلهازمثاًل،فال
جيوزبیعمنفعةالدارالالدارنفسها.

وأردفأيبمضیفًا:

كامأنمايباعبالــوزنيفبلدمااليصحبیعهيفذلكالبلدإالبالوزن.
ومايباعباملســاحةيفبلدماالجيوزبیعهاإالباملســاحةيفذلكالبلد.وهکذا

حتىاليکونتغريريفالبیع.

 ارضبيلمثاًلعىلذلك؟

 الفاكهــةمثاًلتباعيفبلدمابالوزنفالجيوزبیعهايفذلكالبلدإال
بالوزن،واألقمشةمثاًلتباعيفبلدماباملساحةياردةكانتأومرتًاأوغريمها،
فالجيوزبیعهايفذلكالبلدإالباملساحةوهکذا..خوفًامنحصولتغرير.
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كامأنهالجيوزتعلیقالبیععىلأمرغريحاصلساعةالبیع.

 ارضبيلمثاًلعىلذلك؟

 الجيــوزأنتقولللمشــرتيمثاًلبعتكداريهــذاإذاهّلهالل
الشــهر،والأنتقوللهبعتكســیاريتهذهإذاولديلولدذكر،وغريها.بل

البدمنجتديداالتفاقثانیةبعدوالدةالولدأوبزوغاهلاللمثاًل.

هذههيمجلةمنالرشوطالواجبتوفرهايفمايباعويشرتى.

 وماهيالرشوطالواجبتوفرهايفمنيبیعويشــرتي،تلكالتي
أرشتإلیهايفحديثك؟

 يشرتطيفمنيبیعأويشرتيأنيکونبالغًا،عاقاًل،رشیدًا،قاصدًا
البیع،خمتارًاغريجمربوالمکره،حيقلهالترصف،ســواءأكانمالکًا،أموكیاًل

عنه،أممأذونًامنه،أمولیًاعلیه.

 ولوُاكرهأواجربمالكعىلبیعمايملك؟

 اليصحالبیعإذاأجربهأوأكرههالظاملفباعخوفًامنوقوعالرضر
عىلنفسهأومالهأومنيتعلقبهممنهيمهأمرهم.

 أحیانًاجيربإنســانماعىلتغیريحملإقامتهظلامفیضطرإىلأنيبیع
بعضأمالكهأوحاجیاته؟

 هذاالبیعصحیح.

 قلتيليشــرتطيفمــنيبیعأنيکونمالکًاأووكیــاًل،أوولیًاأو
مأذونًافلوباعغريهؤالءكالصديقأواجلارأوالقريبأوماشاكلذلك؟

 اليصحالبیعإالإذااقرهاملالكأوالوكیلأوالويلأواملأذونبالبیع،
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وإالفالبیعباطل.

 ولوتمبیعاملالاملغصوبثمريضاملالكبعدذلكببیعماله؟

 صحالبیع.

 قلتيل:يشــرتطيفاملتبايعنيأنيکونابالغــني.وهذايعنيأنهال
يصحبیعالصبي؟

 نعــم،اليصحبیعالصبيإالبإذنولّیــهإذاكانيفماله،ويفمال
غريهالبدمنإذنصاحباملال.

 ولوتــمالبیعوفقالرشوطمــارةالذكربیــعأّييشء،فهلحيق
للمشرتيأنيعیدمااشرتاهويستعیدالثمن؟

 حيقإلغاءالبیعيفحاالتعدة:

1-إذاكانالبائعواملشــرتيمازاالبعُدجمتمعنيومليتفرقافیحقألي
منهامإلغاءالبیع.

 وإذاتفرقاوذهبكلمنهامحلالهوسبیله؟

 عندئٍذيلزمالبیعويثبت.

2-إذاكانالبائعأواملشــرتيمغبونًافیحقلــهإلغاءالبیع،فمثاًلإذا
باعالبائعبأقلمنالقیمةالســوقیةللبضاعــةوكانغافاًلعنالفرق،أوكان
اليعلمثمعلمبذلكفیحقلهإلغاءالبیع،وكذلكإذااشــرتىاملشرتيبأكثر
منالقیمةالســوقیةللبضاعةوهواليدريثمتبنيلــهذلكفیحقلهإرجاع

البضاعةواستعادةمالهالذيدفعه.

3-إذارأىاملشــرتيالبضاعةبحالةفاشرتاهاثموجدهاوقدتغريت
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حالتهاعامرآه.أوإذاوصفالبائعالبضاعةفاشــرتاهااملشــرتيمندونأن
يراهاثمتبنيلهبعدذلكأنالبضاعةفاقدةللصفاتالتيذكرهاالبائعفیحق

للمشرتيإرجاعالبضاعةوإلغاءالبیع.

4-إذااشرتطالبائعأواملشرتيعىلاآلخررشطًاخيولهبموجبهإرجاع
البضاعةخاللمدةمعینةفلهحقإعادهتاخاللتلكاملدة.

5-إذااشــرتىاملشرتيشــیئًافوجدفیهعیبًاجازلهإرجاعه،كامإذا
وجدالبائععیبًايفالثمنجازلهإرجاعهواستعادةالبضاعة.

6-إذااشرتىجمموعةمناحلاجیاتصفقةواحدةثمتبنيأنبعضها
اليباعلکونهوقفًامثاًلأوملکًالغريالبائعأونحوذلكجازإلغاءالبیعيفمجیع

الصفقة،كامجيوزذلكللبائع.

7-إذاكاناملبیعحیوانًافللمشــرتيحقإلغاءالبیعوإرجاعاحلیوان
لصاحبهخاللثالثةأياممنتاريخالبیعواستعادةالثمن.

8-إذاأرىالبائــعبضاعتــهبأفضلمماهيعلیــهيفالواقعلیزيدمن
قیمتهاالسوقیةفللمشــرتيحقإرجاعهاللبائعواســتعادةثمنهإذاملتوافق

النموذجالذيرآه.

9-إذاتعهــدأحداملتبايعنيبالعملبطريقــةمعینةثممليعملوفقما
قال،أواشــرتطاملشرتيوجودصفةخاصةبالبضاعةفلمجيدهابعدالرشاء،
أواشرتطتســلیمالبضاعةيفوقتحمددفلمينفذالبائعأونحوذلك،كانله
حقإعادهتا.وكذلكالبائعإذااشرتطرشطًاعىلاملشرتيكامإذااشرتطتسلیم
الثمنيففرتةحمددةفلمينفذاملشــرتيالرشطفإنلهحقإلغاءالبیعوالجيب
يفالرشطأنيکــونمذكورًارصاحةبليکفيأنيکونرشطًاضمنیًامتعارفًا
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علیهيفمثلتلكاملبايعات.

10-إذابــاعالبائــعبضاعةمعینةومليأتاملشــرتيلیأخذهاانتظره
البائــعثالثةأيامثمحيقلهإلغاءالبیع،ســواءكانقددفــعالثمنللبائعأممل
يکندفعه،وسواءكانالبائعراضیًابالتأخري]أممليکن[.هذاإذامليکنبینهام
اتفاقرصيحعىلتعجیلالتســلیمأوتأخريهلوقــتحمدد.وكذلكإذاقبض
املشــرتيالبضاعةوتأخريفتسلیمالثمن]فینتظرهالبائعثالثةأيام[ثمحيقله

إبطالالبیعوإلغاؤه.

 إذاتمالبیعولزمولکنالبائعواملشرتياتفقاعىلتأجیلدفعالثمن
وتأخريه،أقصدالبیعبالدين؟

 يصــحالبیع]ولکنجيــبأنتکونمدةالدينحمــدودةغريقابلة
للزيــادةوالنقصان،المبهمةغامضة،فلــواتفقاعىلدفعالثمنحنياحلصاد

بطلالبیع،ألنموعداحلصادغريحمدد[.

 وإذاحلموعدتسديدالدينواتفقاعىلتأجیلهملدةمعینةمقابلزيادة؟

 الجيوزذلــكألنهمنالربــا،والرباحمرمقالاهللتعــاىليفكتابه
.َبا َم الرِّ الکريم: َأَحلَّ الّلُ اْلَبْيَع َوَحرَّ

 يتفقالبائعواملشــرتيأحیانــًاعىلبیعمائةكیلومــناحلنطةبامئة
وعرشينكیلومنها؟

 هذامنالرباأيضًا،وهوحمّرم.

 ويتفقانأحیانًاأخرىعىلبیعمائــةكیلومناحلنطةبامئةكیلومن
احلنطةزائدًامخسنيدينارًا؟

 هــذهالبیعمنالرباكذلكوهوـكامعرفتـحرامإالأنيضمإىل
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الناقصشیئًامتمّواًلـذاقیمةـ.

 وكیفأعرفأنهذهاملعاملةمنالربافأجتنبها؟

 يشرتطيفحتققالرباباملعاملةشیئان:

1-أنيکونكلمنالعوضنيممايکالأويوزنكاحلنطةأوالشعريأو
الرزأوالعدسأواملاشأوالفاكهةأوالذهبأوالفضةوكلمايوزنأويکال.

2-أنيکونامنجنسواحد.

 وإذاكانكلمــنالعوضنييباعبالعددمثــاًلالبالوزنأوالکیل
كالبیضمثاًل،أوكانيباعباملساحةكاألقمشةالتيتباعباألمتاروغريمها؟

 عندئٍذجيوزبیعهابزيادة،فیجوزبیعثالثنيمرتًامنالقامشبأربعني
مرتًامنها،كامجيوزبیعثالثنيبیضةبأربعنيبیضة،وهکذاغريمها.

 والذهب؟

 الجيوزفیه،ألنهموزون.

 وبیعالذهباملصوغبأكثرمنهمنغرياملصوغ،كامهوالسائدالیوم
عندبعضالصاغة؟

 هذامنالربا،وهوحرامإالأنيضميشءإىلالناقص.

 لواختلفتنوعیةاحلنطة،كاملوبیعتمائةكیلوحنطةرديئةبتسعني
كیلوحنطةجیدة،أوالرزكاملوبیعتمائةكیلومنالعنرباجلیدبامئةوعرشين

كیلومنالعنربالرديء،وهکذاغريمها؟

 كذلكالجيوزبیعكهذا،ألنهرباإالمعالضمیمة،كامسبق.
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 ولوبیعتمائةكیلومناحلنطةبسبعنيكیلومنالرز؟

 جيــوزالبیع،ألناحلنطةجنسوالرزجنــسآخر،معمالحظةأن
احلنطةوالشــعرييفالرباجنسواحد،فالجيوزبیعمائةكیلومناحلنطةمثاًل
بامئةومخسنيكیلومنالشــعريبمفرده،كامأنالتموربأنواعهااملختلفةجنس
واحــد،واحلنطةوطحینهاواخلبزمنهاجنسواحد،واحللیبمعاجلبنجنس
واحد،والعنبوالزبیبجنسواحد،والرطبوالتمرجنسواحد،]والتمر

معالدبس،والعنبوعصريالعنبجنسواحد[.

هذا،وهناكنوعآخرمنالربايسمىبـ)رباالقرض(.

 ومارباالقرض؟

 رباالقرضأنيشــرتطاملقرضزيــادةيفالدينعىلاملقرتضكأن
يقرضــهألفدينارعىلأنيدفعلهبعدفرتةمنالزمــنألفًاومائةدينار،وهو

كذلكحمّرم،حمّرمعلیهاممعًا..)املقرضواملقرتض(.

 رباالقرضإذندينبفائدة،أماالدينبالفائدة؟

 إقراضاملؤمندونفائدةمناملستحباتاألكیدة،كامقلتلكمن
قبل،وخاصةلذوياحلاجةوالعوزمنهم،فعــنالنبي :من أقرض مؤمنًا 

.قرضًا ينظر به ميسوره كان ماله يف زكاة وكان هو يف صالة من املالئكة حتى يؤديه

وعنالنبيأيضًا:من شــكا إليه أخوه املســلم ومل يقرضه حّرم الل عز 
.وجل عليه اجلنة يوم جيزي املحسني

وعناإلمــامأيبعبداهلل :مكتوب عىل بــاب اجلنة الصدقة بعرشة 
.والقرض بثامنية عرش

 كانهذاهوحالالقرض..أماالرشكة؟
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 الرشكةجائزةبنيرشيکنيبالغني،عاقلني،رشیدين،خمتارين،غري
جمربين.

 كیفحتصل؟

 حتصلالرشكةبامتالكشــخصنيأوأكثرملاٍلواحدعىلأنتکون
لکلمنهامنسبةمعینةفیه.

وحيقلکلمنالرشيکنيأوالرشكاءطلبالقســمةوإلغاءالرشكةإذا
كانذلكاليؤديإىلرضررشيکهرضرًاملموسًا،فإذاطلبالقسمةأحدمها

ملجيزلآلخرالترصفيفاملالاملشرتكإالبإذنه.

ويلحقكاًلمنالرشيکنيمنالربحواخلسانبنســبةمالهفإنتساويا
يفاحلصةكانالربحواخلسانبینهامبالســوية،وإناختلفافنسبةكلمنهاممن

الربحواخلسارةبنسبةماوضعمناملال.

 وإذااتفقالرشيکانعىلزيادةألحدمهايفالربح،ألنهيقومبالعمل
أوألنعملهأكثرمنعملرشيکه؟

 االتفاقصحیحنافذ.

 وإذاتلفبیدمنيعملمنهاميشءمنمالالرشكة؟

 الرشيكالعاملأمنيفاليضمنالتلفإالبالتعديوالتفريط.

 إذادفعمالكأموالهلشــخصقادرعىلالتجارةلیتاجرهباعىلأن
يکونللعاملنسبةحمددةمنالربحكالنصفأوالثلثأوالربع؟

 صحتاملعاملةإذااتفقاوكانابالغني،عاقلني،خمتارين،رشــیدين،
وحيقلکلمنهامبعدئٍذإلغــاءاالتفاققبلالرشوعبالعملأوبعده،قبلحتقق
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الربحأوبعــده،والخسانعىلالعاملإذامليتــرصفبخالفاالتفاقمع
املالكومليّفرطومليتعّد.

 وإذااشرتطصاحباملالعىلالعاملأنتکوناخلسارةعلیهاممعًا
كالربح؟

 مليصحذلكوكانللاملكرأسمالهفقطويکونللعاملالربحكله.

 وإذااختلفايفمقدارنصیبالعامل،فادعىاملالكنسبةأقلوادعى
العاملنسبةأكثر،والبّینةللعامل؟

 القولقولاملالكويأخذبــهاحلاكمالرشعيعندرفعالقضیةإلیه
معحلفهبه.

 وإذاادعىاملالكأنالعاملقدخانأوفّرطيفاألموال؟

 القولقولالعامليأخذبهـكسابقهـاحلاكمالرشعيعنداملرافعة.

 وإذاادعىالعاملتلفالبضاعة،أواخلسارة،أوعدمالربح،وأنکر
قولهاملالك؟

 القولقولالعاملعنداملرافعةإىلاحلاكمالرشعي.

 لووكلإنسانإنسانًاآخرلیقوممقامهيفعملكانهويبارشه،كأن
يوكلإنسانإنسانًاآخربأنيبیعدارهأوحملهأوماشاكل؟

 جيــوزلهذلك،ويعتربيفالوكیلواملوكلأنيکونابالغني،عاقلني،
قاصدينإجراءالوكالةخمتارينغريجمربينعلیها،كاميعتربيفاملوكلالرشد.

 وهلهناكلفظةمعینةللوكالةأوصیغةحمددة؟

 ال،فلیسللوكالةلفظحمددوالصیغــةمعینة،ويکفيفیهاكلما
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يدلعلیهامنقولأوفعلأوكتابة،وتبطلالوكالةبموتالوكیلأواملوكل.

 واإلجارة؟

 تصحاإلجارةمــناملالكأوالوكیلأوالويل،وتصحمناآلخرين
ويعتربيفاملؤجرواملســتأجرالبلوغوالعقل ـإذاأجازهــابعدذلــكاملالكـ
ركاملحــلأنتکونمدةاالنتفاعبه واالختیاروالرشــد.بیناميعتربيفمايؤجَّ
وكیفیةاالنتفاعمعینــة]وحمددةبالنحواملتعــارف[،]وأنيتمکناملؤجرمن
تســلیمهللمســتأجر[،وأنيکونقاباًللالنتفاعبه،وأنيکونذلكاالنتفاع

حملاًل،فالتصحإجارةاملحلمثاًللبیعاخلمر،وهکذاغريهمناملحرمات.

 وهللإلجارةلفظحمدد؟

 لیسلإلجارةلفظحمدد،بليکفييفصحتهاكلفعليدلعلیها،
فیکفيلآلخرمثاًلأنيشريإشارةمفهمةلإلجيابأواالستئجارفتصحإجارته.

 وإذاأجرإنسانبیتًاأوحماًلواشرتطعلیهاملؤجرأنيسکنههودون
غريهأويعملفیههومندونغريه.فهلحيقللمستأجرأنيؤجرهعىلغريه؟

 ال،الحيقلهذلك.

 وإذامليشرتطعلیهاملؤجررشطًاكهذا؟

 للمســتأجرحینئٍذاحلقيفإجيارهلغريهرشطأناليؤجرهبأكثرمما
استأجرهبهإالأنيرممهأويصبغهأويعمرهأوماشاكل.

والتصحاإلجارةإالإذاحددتمدهتافمنآجردارًاجيبأنحيددمدة
إجارته،ومنآجرحماًلجيبأنحيددمدةإجارتهوهکذا.

 ارضبيلمثاًلعىلإجارةغريحمددةوبالتايلفهيغريصحیحة؟
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 لوقالاملالكللمســتأجر:)آجرتكداريكلشهربامئةدينارمهام
أقمتفیها(فاإلجارةصحیحةإنقبلاملستأجرهبذا.

ولوقالاملالكللمســتأجر:)آجرتكحميلهلذاالشــهرفقطبخمسني
دينارًا،وكلامأقمتبعدذلكمنحســابه(فاإلجارةصحیحةبالنسبةللشهر
األولفقطوباطلةيفغريها،هذاإذاكانتاملعاملةالســابقةبعنواناإلجارة،

ويمکنأنتعالجوفقعناوينأخرىالجمالهنالذكرها.

 وإذاسلماملؤجردارهأوحملهللمستأجر؟

 وجبعىلاملستأجرتسلیماألجرةيفأولاملدةأويفآخرهاحسبام
يتفقانعلیه.

 وإذااهندمتالدارأثناءمدةاإلجارةوهيبیداملستأجر؟

 إذامليقرصاملستأجريفحفظهاومليتعّدفیتسببيفهدمهافهوغري
مسؤولعنذلك.

 ولوآجرمؤجرسیارتهملستأجرمثاًل؟

 ]وجــبحتديدكیفیةاســتخدامها[فهلهــيللركوب،أوحلمل
البضاعة،أولکلیهاممعًا،ويکفــييفالتحديدالفهمالعامللحالة.وهکذايف

بقیةاألشیاءاألخرىجيبتعینينوعاملنفعة.

 وإذاآجرهالنقــلكمیةمناللحوماملذبوحــةبطريقةغريرشعیة
لطرحهايفاألسواق؟

 أملأقللكســابقًاالتصحإجارةحمــللبیعاخلمر...هذهمثلهاال
تصحكذلك.
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 لووكلمالكشــخصًالیســتأجرلهعاماًلبأجرمعنيفاستأجرهم
الوكیلبأقلمماحددهاملالك؟

 حيرمعىلالوكیلأخذالزيادةوجيبإعادهتاإىلاملالك.

 ولوآجرشخصًاصباغًالصبغدارهبصبغحدّدللصباغنوعهولونه
ومواصفاتهفصبغهالصباغبغريهجتاهاًللالتفاق؟

 مليســتحقالصباغأجرةأصاًلمادامتاملواصفاتاملذكورةجزءًا
منالعملاملؤجرعلیه.

 بقيأنأسألكعن)السقفلیة(أو)اخللو(؟

 إذااتفقمالكومســتأجرعىلأنهالجيوزللاملــكحقزيادةبدل
اإلجياروختلیةاملحل،أوجيوزلهالزيادةلکنوفقنظاميتفقانعلیهوللمستأجر
حقختلیةاملحللغــريه،ويکونللاملكيفمقابلذلكأخــذ)السقفلیة(أو
)اخللو(مناملستأجر،فیحّقللمستأجراألوليفهذهاحلالةأخذالسقفلیةمن

املستأجراجلديدالذيخييلاملحلله.

 لوأهدىإنسانإنسانًاشیئًامادونمقابلووهبهإياه؟

 إذاكانالواهــبامُلهديبالغًاعاقاًلقاصدًااإلهداءخمتارًاغريجمرب
والحمجرعلیــهصحتهديتهأوهبتهباميفذلكهديــةأوهبةاملريضوهو
مهاـإذاملتکنهي يفمــرضاملوت،وماعىلاملوهوبلهإالقبضهاأوتســلّ
باألصلعنــدهـلتصبحتلكاهلديةأواهلبةملکه.علاًمبأناهلبةعقدحيتاجإىل

إجيابوقبول،ويکفيفیهامكلمايدلعلیهاممنقولأوفعل.

 وإذاملتکناهلبةأواهلديةعنداملوهوبلهومليقبضهامنالواهب؟

 تبقىعىلملكمالکهااألولحتىيقبضهاأويتسلمهااملوهوبله
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يفحیاةالواهبفتنتقلإىلملکه.

 وكیفيمکنقبضمثلالدارلوأعطیتهدية؟

 إذارفعالواهبيدهعنالدارأوالعقاروأخالهوجعلهحتتسیطرة
املوهوبلهفقدتمالتسلموالقبضوصحتاهلديةأواهلبة.

 ولوماتالواهبأواملوهوبلهقبلالقبضأوالتسلم؟

 بطلتاهلبةأواهلديةوانتقلاليشءاملوهوبإىلوارثالشــخص
الواهب.

 أحیانًاجيداإلنسانحاجةأومااًلضائعًااليعرفصاحبهفیلتقطه؟

 إذاكانماالتقطهأقلمنقیمة)2.975غم(تقريبًامنالفضةجاز
متلکه،]لکنإذاكانعىلبابدارـمثاًلـأوبجنبشــخٍصيتوقعأنيکون
هوصاحبهوجبسؤالهعنه[،وإذاوجدمالکهوهوبعداليزالموجودًاغري

تالفأعطاهله.

 وإذاكانأكثرمنذلكاملقدار؟

 وجبعىلامللتقــطاملبادرةإىلالتعريفبهوالتحريعنمالکهمن
تاريخااللتقاطوإىلمتامالســنة،وإذاكانااللتقاطيفطريقعامأوســوقأو
میدانرئیيسأونحوذلكوجبأنيکونالتعريفبهيفأماكنتواجدالناس
وجتمعهاكاألســواقواملحالتالعامةواملجالسوغريهاحیثيتوقعوجود

صاحبههناك.هذاإذاكانللاملعالمة.

 وإذامليعثرعىلاملالكبعدسنةمنالتعريفوالتحري؟

 يتخريامللتقطبنيأمــورثالثة:أنيتملكماالتقطه،أويتصدقبه،
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أويبقیهأمانةيفيده،وإذاعرفصاحبهبعدذلكضمنهله]حتىلوكانتالفًا
مندونتفريط[.

 لوكاناليشءامللتقطجمموعةمنالدراهمأوالدنانري؟

 إذاأمکنمعرفةمالکهابســبببعضخصوصیاهتامثلعددهاأو
زماهنااخلاصأومکاهنااخلاصوجبالتعريفهبا.

 ولوادعىمدعأنهمالکها؟

 إذاعلــمصدقهوجبدفعهاإلیه،وإذاوصفهاوكانوصفهمطابقًا
للحقیقةفحصلاالطمئنانبصدقهوجبكذلكدفعهاإلیه.

 االطمئنان،وإذاملحيصلاالطمئنانبصدقهبلحصلالظن؟

 اليکفيحصولالظن.

 كانهذاهوحکممالملتقطمليعرفصاحبه،أماإذااستوىلإنسان
ماعىلأموالأوحاجیاتأوعقارإنسانآخرظلاًموعدوانًاوغصبًا؟

 الغصبمنكبائراملحرمات،ويعذبالغاصبيومالقیامةبأشــد
أنواعالعذابفقــدقالالنبياألكرمحممد :من غصب شــربًا من األرض 

.طّوقه الل من سبع أرضي يوم القيامة

وجيبعىلالغاصبرداملغصوبإىلمالکهدارًاكاناليشءاملغصوب
أونقودًاأوحاجیاتأوغريذلك.

 الداراملغصوبةجيبإعادهتالصاحبها؟!

 وجيبأيضًاإعطاؤهأجرهتاللمدةالتيسکنهاالغاصب.

 لوغصبإنسانأرضًافغرسهاوزرعها؟
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 عىلالغاصبإزالةغرسهوزرعهفورًاحتىلوترضرالغاصببذلك،
بللواستلزمقلعالغرسوالزرعنقصانًايفقیمةاألرضبسببالقطعوجبعىل
الغاصبالتعويضبدفعبدلالنقصان،كامأنعلیهأجرةاألرضفرتةالزراعة.

 وإذاتلفاملغصوبعندالغاصبدونتعمدمنه؟

 جيبعلیهردعوضهإىلمالکهوعوضمنافعهالتياســتغلهاحني
الغصب.

 وإذاأخذتغصبًاسلعةمنغاصبهااألولثمتلفتالسلعة؟

 حيقلصاحبهامطالبةأّيمنالغاصبنيشــاءببدهلا،غاصبهااألول
أوغاصبهاالثاين.

 إذاعلماملالكبوجودمالهاملغصوبعندالغاصب؟

 حيقلهانتزاعهمنيدغاصبهولوبالقوة.

 وإذاوقعيفيدهمالللغاصب؟

 جازلهأخذهبدلمالهاملغصوب،إذالوكانمساويًالهيفالقیمة.

 وإذاكانمالالغاصبأكثرقیمةمناملالاملغصوب؟

 جيــوزلصاحباملالاملغصوبأخذحصةمنهمســاويهلقیمةماله
املغصوبيستويفهباحقه.

 قبلأنختتمحواريةالیومُاحبأنأسألكسؤااًلشخصیًا؟

 تفضل.

 كثريًاماأشاهدكتدفعالصدقة.
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 نعــم،ولکنكیفالحظتنيفأناحنيأتصــدقأحاولأناليراين
أحد،ذلكأنالصدقةاملستحبةإذادفعترسًاكانتأفضلممالودفعتجهرًا
أمامأعــنيالناس،فقدكانإمامكعيلبناحلســنييقول:صدقة الس 

.تطفئ غضب الرب

 وهليعتربيفالصدقةيشء؟

 يعتربيفالصدقةقصدالقربةهللتعاىل.

 وهلهلاوقتحمدد؟

 ال..ولکنيستحبالتبکريهبا،فإنالتبکريهبايدفعرشذلكالیوم،
ويستحبدفعهايفأولاللیلكذلكفإندفعهايفأولاللیليدفعرشاللیل.

يقولمعىلبنخنیس:خرج أبو عبد الل  يف ليلة قد رّشــت السامء، 
وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه يشء، فقال: بسم الل اللهم رد 
علينا. قال: فأتيته فســلمت عليه، فقال: أنت معىل؟ قلت: نعم، جعلت فداك، فقال 
ل: التمس بيدك فام وجدت من يشء فادفعه إّل، قال: فإذا بخبز منترش فجعلت أدفع 
إليــه ما وجدت فإذا أنا بجراب من خبز، فقلت: جعلت فداك أمحله عنك، فقال: ال، 
أنا أوىل به منــك ولكن امض معي. قال: فأتينا ظلة بني ســاعدة فإذا نحن بقوم نيام 
فجعــل يدس الرغيف والرغيفي حتت ثوب كل واحد منهم حتى أتى عىل آخره، ثم 
انرصفنا. فقلت: جعلت فداك يعرف هؤالء احلق؟ فقال: لو عرفوا لواسيناهم بالدقة 
ـ والدقة هي امللح ـ، إن الل مل خيلق شــيئًا إال وله خــازن خيزنه إال الصدقة فإن الرب 
تبارك وتعاىل يليها بنفسه، وكان أيب إذا تصدق بيشء وضعه يف يد السائل ثم ارتده منه 
.وقبّله وشّمه ثم رده يف يد السائل، وذلك إهنا تقع يف يد الل قبل أن تقع يف يد السائل

 أفهممنهذهالقصةأنللصدقةفضاًلعظیاًم؟

 نعم،فقدتواترتالروايــاتيفاحلثعلیهاوالرتغیبفیها.فورد
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أهنادواءاملريض،وهبايدفعالبالءوقدُابرمإبرامًا،وهبايســتنزلالرزق،وهبا
يقىضالدين،وأهناتزيديفاملال،وتدفعمیتةالســوءوالداء،و..و..إىلأنعّد

سبعنيبابًامنأبوابالسوءتسدهبا.

ولکنرغمكلهذاالفضلللصدقة،فإنالتوســعةعىلالعیالأفضل
منالصدقةعىلغريهم،كامأنالصدقةعىلالقريباملحتاجأفضلمنالصدقة

عىلغريه،وأفضلمنهاالصدقةعىلالرحماملعادي.

 عىلالرحماملعادي؟!

 نعم،عىلالرحماملعادي.

وأفضلمنالصدقةالقرض.نعمأفضلمنالصدقةالقرضكامسبق
نقلالروايةفیها.واهللالعامل.





حوارية الذباحة والصيد
الأكتمکمأينساعةدخلتالقاعةحلواريةاسمها)الذباحةوالصید(

ماكانخيطرببايلأنأسمعماسمعت،والأنأخرجمنهابامخرجتبه.

فقدكنتأظنأينسأســمعالیومعن)الذباحة(قساوةيفالتعاملمع
املذبوحتساوققساوةالذبح،ولکنيفوجئت..

ُترىأبکلهذهالرقةيفالتعاملمعاحلیوانيويصاملرّشعاإلســالمي
ذابحاحلیوانأنيذبحعندمايذبح!

ُترىأبکلهذهاالهتاممحتىبمشاعراحلیوانوأحاسیسهمنأنتتوتر
أوتتشنجأوتثورحيثاملرّشعاإلسالميذابحاحلیوانأنيترصف!

ُترىأبکلهذااحلرصعىلعدمتعذيباحلیوانأوإيذائهيدعواملرّشع
اإلسالميذابحاحلیوانأنيکون!..

اســتعرضتهذهاألفکاريفذهنــيعىلعجل،واســتعرضتمعها
باملقابلببطءقاٍسصورًامفزعةحلاالتتعذيبمريعةللحیوان،وأناأستمع

إىلأيبوهوحيدثنيعنمستحباتالذباحة.

قالأيب:

يستحبلذابحاحلیوانأنيسوقحیوانهإىلمذبحهبرفق.

ويستحبلذابحاحلیوانأنيوفرعىلحیوانهاملاءقبلذبحه.

ويستحبلذابحاحلیوانأنالُيريحیوانهشفرةالذباحة.
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ويســتحبلذابحاحلیوانأنُيمرالسکنيعىلمذبححیوانهبقوةحتى
يرحيهساعةالذبح.

ويســتحبلذابحاحلیــوانأنجُيّديفاإلرساعبذبــححیوانهلیضمن
سهولةالذبح.

ويســتحبلذابحاحلیوانأنالحيركحیوانــهبعدذبحهمنمکانهإىل
آخرحتىيموت.

ويکرهأنتکونالذباحةبمنظرمنحیوانآخر.

ويکرهأنيذبحاإلنسانبیدهمارّباهمناألنعام.

ويکرهسلخجلدالذبیحةقبلخروجروحها.

قالأيبذلك،وأضافمعززًاقولهبحديثلنبیناالکريمحممدجاء
فیه:إن الل تعاىل شأنه كتب عليكم اإلحسان يف كل يشء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، 

.وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحّد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته

 ولکنيالأعرفكیفأذبححیوانًاياأيب؟

 إذاأردتأنتذبحفاقطعاألوداجاألربعةمتامًا.

 وماهياألوداجاألربعة؟

 إهنا)املريء(جمرىالطعام،و)احللقوم(جمرىالتنفس،و)الودجان(
ومهاعرقانحيیطانباحللقومواملريء.

 زدينإيضاحًاياأيب.

 يقولاخلــرباءاملتمرســونيفالذباحةبأنــكإذاقطعتاألوداج
األربعةفســتجد)اجلوزة(يفجهةالرأس،أمالووجدتبعضهايفاجلســد
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فمعنىذلــكأنقطعكاألوداجاألربعةمتامًامليتحقق،ألناجلوزةهيجممع
احللقومواملريء،وفوقهاالحلقوموالمريء.

 معنىهذاأينحنيأذبحأقطعمنحتتاجلوزةالمنفوقها؟

 بالضبط..إقطعمنحتتاجلوزةحتىالتکوناجلوزةيفاجلسد.

 ولوأخطــأتفقطعتمنفوقاجلوزةالمنحتتهاثمانتبهتفورًا
خلطأي؟

 عدفاقطعمنحتتاجلوزةقبلأنمتوتالذبیحةفیحرمأكلحلمها
علیك.

أضافأيبقائاًل:

 ختتصاإلبلواجلاملمــنبنيالبهائمبأهنا)ُتنحر(إذاأريدللحمها
أنحيل،وال)تذبح(.

 وكیفأنحرها؟

 إذاأردتأنتنحــراإلبلفأدخلالســکنيأوالرمحأوغريمهامن
اآلالتاحلديديةاحلادةيف)لّبتها(.

 ومااللبة؟

 اللبةهياملوضعاملنخفضالواقعيفأعىلالصدرمتصاًلبالعنق.

 عرفتاآلنكیفأذبحالغنمأوالبقرأوالدجاجأواحلاممأوغريها،
وعرفتكیفأنحراإلبلأواجلامل.

 إذاعرفــتذلكومنأجلأنحيللكأكلحلومحیواناتكالغنم
والبقروالدجــاجواحلامموغريها،فالبدمنتوفــررشوطعدةيفذباحتها،
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وهذهالرشوطهي:

1-أنيکونالذابحمسلاًم،رجاًلكانأوامرأة،أوصبیًاممیزًا،فالحتل
ذبیحةالکافر.

2-أنيکــونالذبحبآلةقاطعةحديديةقدراإلمکان،أماإذاملتوجد
اآللةاحلديديةعندإرادةالذبحجازالذبحبالنحاسأوالصفرأوالرصاصأو
الزجــاجأواحلجارةاحلادةأوغريهاممايقطــعاألوداج،]لکنالجيوزالذبح

بمثلاملقص[.

 والسکاكنياملصنوعةمناالستیل؟

 إذبحهبامادامتمعدودةمناحلديدكامهوالغالب.

3-أنتوجــهالذبیحــةللقبلةحالالذبح،وذلكبــأنتوجهمقاديم
جسدهاـمنالوجهوالیدينأوالصدرواملذبحـللقبلة.

 ولوملتوجهالذبیحةللقبلةحالالذبح؟

 حرمتمعالعمد.

 ومععدمالعمد؟

 إذاكانســببعدمتوجیههاللقبلةهوالنسیان،أواخلطأ،أوعدم
العلــمبجهةالقبلةأوعدمالتمکنمنتوجیــهالذبیحةهلا،أوعدمالعلمبأن
توجیههــاللقبلةرشطمنالرشوطالتيحيلبموجبهاأكلالذبیحة،ـإذاكان

السببواحدًامماتقدمـفالحترمالذبیحةبعدمتوجیههاللقبلة.

4-أنيذكرالذابحاسماهللعلیهامقرتنًابالتعظیموهوينويأويقصد
الذبح،يذكراسماهللعلیهامقرتنًابالتعظیمحنييضعالسکنيعىلمذبحها.
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 ماذايقوليفالتسمیة؟

 يکفيأنيقول:)بسماهلل(أو)اهللاكرب(أو)احلمدهلل(.

 ولونيسالذابحالتسمیةعلیها؟

 ملحترمالذبیحة.

5-أنيکونالذبحمناملذبــح]فالجيوزأنيکونمنالقفا[،وذلك
بأنيضعالذابحالســکنيعــىلاملذبحثميقطــعاألوداج]واليکفيإدخال

السکنيمنحتتاألوداجثمقطعهاإىلمافوق[.

 أشاهدبعضالقصابنييقطعرأسالذبیحةعندمايذبحها.

 ]قــللهالتقطعرأسالذبیحةمتعمدًاقبلأنمتوت[لکنإذافعل
ذلكخمطئًاأومتعمدًاملحترمذبیحته.

6-أنخيرجالدمبالشکلاملتعارفاملعتادفالحتلالذبیحةإذاملخيرج
منهاالدمأوخرجقلیاًلبالنسبةإىلأفرادنوعها.

7-حیــاةاحلیوانعندذبحه،بلجيبأنيتحــركبعدالذبحولوبأن
تتحركرجلهأوتطرفعینیه.

هذههيالرشوطالواجبةيفالذباحة.

 قلــتيلإناإلبلجيبأنتنحر،فهــلهناكمنرشوطحللیةأكل
حلمهاإضافةللنحر؟

 يشرتطيفالناحرمايشرتطيفالذابح)راجعفقرةـ1ـ(.

ويشرتطيفآلةالنحرمايشرتطيفآلةالذبح)راجعفقرةـ2ـ(.
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وجيبيفالنحراســتقبالالقبلةباملنحوروالتسمیةواحلیاةحالالنحر
وخروجالدماملعتادواحلركةبعدالنحركامتقدميفالذبح.

 واجلننيالذييفبطناحلیوان؟

 إذاُاخرجحیًامنبطنأمــهفحکمهحکمأمه،يذبحأوينحر،كّل
حسبنوعه.

 قدخيرجمیتًا؟

 إذاذبحــتأمهأونحرتوفقالرشوطالســابقةفامتيفداخلها
وكانتاماخللقةقدنبتشعرهأوصوفهأووبرهحلأكلحلمه.هذاوالجيوز
تأخرياجلننييفبطنأمهحتىيموتبلجيبالتعجیلبشقبطنهابعدذبحها.

 وإذاماتتأمهمندونتذبحأوتنحروماتجنینهايفبطنها؟

 حرمأكلحلمه.

الــرشوطمارةالذكرـقالأيبـإذااجتمعــتيفذبححیوانأونحره
قلنــاإنهذااحلیوانمذّكى،بمعنىأنهمذبوحوفــققواعدوأصولالرشيعة

اإلسالمیة.

أضافأيبشارحًا.

واحلیواناتـكامتعلمـبعضهامأكولاللحم،كالغنموالبقروغريمها،
وبعضهاغريمأكولاللحمكاألســدوالنمروالثعلبوالفهدوالصقروالنس
وبعضاحلرشاتالتيتســکنباطناألرض،وبعضهانجــساليطهرأبدًا

كالکلبواخلنزيرالرّبيني.

وتقعالتذكیــةعىلكلحیوانمأكولاللحم،فإذاذكيطهروحّلأكل
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حلمه،والتقععىلاحلیوانالنجسالذياليطهرأبدًاكالکلبواخلنزير.

 واحلیواناتغريمأكولةاللحمكالثعلبواألسدوالنس؟

 تقــعالتذكیةعلیهاكذلكفیطهرحلمهــاـرغمأنهالجيوزأكلهاـ
وجيوزاســتعاملجلدهاآنذاكبشتىأنواعاالستعامالتاملمکنة،حتىلواختذ
منــهـكامكانيفعلأجدادناـظرفًاللســمنأوللامءفالينجسمايالقیهوإن

كانرطبًاألنهمذّكى.

 إذاوجدناحلمحیوانقابلللتذكیةأوجلدهبیدشخصمسلميبیعه
أويلبسهأويفرشهوالنعلمهلهومذّكىأوال؟

 قلإنهمذّكىمادمتوجدتهبیداملســلم،إالإذاثبتلكبأنهغري
مذّكى.

أكثرمنذلكـقالأيبـإذاوجدتهبیداملسلميبیعهمثاًلوكانقباًلبید
الکافروحيتملأناملسلمقدحتققمنتذكیتهفقلكذلكإنهمذّكى،إالإذاثبت
لكبأنهغريمذّكى،معمالحظةجديرةبالتأملوهي:أنهإذاعلمتأناملسلم
إذاعلمت أخــذهمنالکافرمندونحتقیقيفتذكیتــهوالفحصوالتّثبتـ

ذلكـفقلإنهغريمذّكى.

 قلتيل:إذاوجدتحلمحیوانقابلللتذكیةأوجلدهبیدمســلم
والتعلــمإنهمذّكىأوال،فقلإنهمذّكىحتــىيثبتلكعدمتذكیته،ألیس

كذلك؟

 نعم.

 املسلمونكامتعلمياسیديمذاهبوفرقخمتلفة؟

 نعم،قلإنهمذّكىسواءأكانمذهباملسلمهذاموافقًاملذهبكأم
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خمالفًاله.

 هناكرباممناملذاهباإلســالمیةأوالفرقمناليشرتطالرشوط
التيذكرهتاللتذكیة،فاليشرتطاســتقبالالقبلةمثاًل،والالتسمیة،والكون
الذابحمسلاًم،واليشــرتطقطعاألوداجاألربعة،وأناالأدريأنهكیفذبح

الذبیحة.

 أعرُفذلك،وهذاالهيم،قلإنهمذّكىماداماملسلمـأّيمسلمـ
يترصفبهويعتربهمذّكى.

 واحلیواناتاملذبوحةباملکائنيفالبلداناإلسالمیة؟

 جيــبيفذبحاملکائــنأنيکونعىلاملاكنةعاملمســلميتوىلهو
حتريكالســکینةبیدهبحیثيستندالذبحإلیه،واليرّضأنيکونعملاملاكنة
آلیًامادامالعاملهوالذييشــغلهاواليــرضبذلكإهناتذبحعددًاكبريًامن

احلیواناتيفآنواحد.

 واللحومواجللوداملأخوذةمنيدالکافر؟

 قلإهنــاغريمذكاةحتىلوأخربكالکافرأهنــامذكاة،إالإذاكان
صادقًابحیثتیقنتبصحةكالمه.

 إذاوجدتحلاًمبیداملســلميبیعهوقدأخذهمنالکافرمندونأن
يتثبتيفأمرتذكیتهبفحصأوتدقیق؟

 أملأقللكســابقًاُاحکمعلیهبعــدمالتذكیة،وبالتايلفالحيللك
أكلحلمه.
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 واألسامك؟ملحتدثنيعنتذكیةاألسامك.

 تذكیةاألسامكوبالتايلحلیةأكلحلمهاختتلفعنتذكیةاحلیوانات
األخرىمارةالذكر،ذلكأنالســمكمتىمااستولیتعلیهحیًاخارجاملاء
كأنتکــوناصطدتهبیدكداخــلاملاءوأخرجتهحیًاللخــارج،أواصطدته
بالشباكأوبالسنارةأوبالفالة،أوكأنيکونالسمكقدخرجبعدنضوباملاء
عنهفأخذتهحیًافقدذّكیته،أوكأنيکونالســمكقدقفزبنفســهإىلالساحل
فأمسکتهحیًافقدذكیته،أووثبيفسفینةفأخذتهحیًافقدذكیته،وهکذا...

 وإذاوثبتسمکةإىلاألرضفلمتؤخذحتىماتت؟

 حــرمعلیكأكلحلمها.أكثرمنذلكلونظرتإىلســمکةوهي
حیةـوملتعلمأنإنســانًاأخرجهامناملاءـتضطربعىلاألرضوملتستوِل

علیهاأنتحتىماتتفقدحرمأكلحلمهاعلیك.

 ورشطالتسمیة؟ملتذكررشطالتسمیةعىلالسمك.

 اليشرتطيفتذكیةالسمكالتسمیة.

 واإلسالم؟أقصدأنيکونصائدهاـوهيحیةـمسلاًم.

 اليشرتطيفتذكیةالسمكأنيکونصائدهاـوهيحیةـمسلاًم.

 معنىهذاأنهإذاأخرجالکافرالسمكحیًامناملاءجازيلأكله؟

 نعمجازلكأكله،فالفرقهنابنياملســلموالکافر،إذاكنتتعلم
باستیالئهعلیهاخارجاملاءوهيحیة.

 إذاوجدتســمکةيفيدمسلميبیعهامثاًلوملأدرإنهاستوىلعلیها
حیةخارجاملاءفیحليلأكلها،أواستوىلعلیهامیتةفالحيليلأكلها؟
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 قلإهنامذكاةمادامتيفيداملســلميتــرصفهباترصفًادااًلعىل
التذكیةكأنيبیعهامثاًلأوماشاكل.

 وإذاوجدهتايفيدالکافروملأدرأنهاستوىلعلیهاخارجاملاءحیةأو
میتة.أقصدهلهيمذكاةأوال؟

 قلإهناغريمذكاة.أكثرمنذلــكلوأخربكالکافرأهنامذكاةفال
حيللــكأكلحلمها،إالإذاعلمتأنهقدأخرجهامــناملاءقبلموهتاأوأنه

أخذهاخارجاملاءوهيحیة.

 إذاألقىالصیادالزهر)الســم(يفاملاءفابتلعهالســمكفطفاعىل
سطحاملاءلعجزهعنالسباحة؟

 إذاأخذتهحیًاجازلكأكلحلمه،أماإذاماتقبلذلكفقدحرم.

 يرميالصیادشــباكهيفاملاءثمخيرجهاحمملةبسمكماتوهويف
الشبکة؟

 لیسلكأنتأكله.

 خيرجالصیادالسمكاحليمناملاءفیشقبطنهأويرضبهعىلرأسه
فیموت؟

 حيللكأكلحلمه،ألنهاليشرتطيفالسمکةإذاأخرجتمناملاء
حیةأنمتوتبنفسها،فیجوزأكلحلمهالوماتتبالتقطیعأوبالشواءأوبغري

ذلك.

 والدماخلارجمنها؟أالحتتاجقبلالشواءإىلتطهري؟

 دمالسمکةطاهر.
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 قلتأليب:حدثتنيعنصیدالسمكوملحتدثنيعنصیداحلیوانات
كالغزالمثاًلإذااصطیدبالبندقیة؟

 يشرتطيفتذكیةاحلیوانالوحيشاملحللأكلهكالغزالوالطريوبقر
 إذااصطیدبالبندقیةأوبغريهامنالســالحـ الوحشومحارالوحشوغريهاـ

رشوطعدةإذااجتمعتحلأكلهوطهركاملوذبح،منهذهالرشوط...

1-أنيکونالصائدمسلاًم.

2-أنيکونقاصدًااالصطیادوهويســتعملسالحه،فلورمىهدفًا
فأصابحیوانًاخطأفقتلهصدفةملحيل.

3-أنيسميعنداستعاملسالحهيفاالصطیاد،ويکفييفالتسمیةأن
يقول:)اهللاكرب(أو)بسماهلل(أو)احلمدهلل(.

4-أن]اليــرتكصیــدهحتىيموتوحيــاولأنيدركه[،فلوأدرك
صیدهحیًاوكانالوقتيتسعلذبحهومليذبحهحتىماتملحيلأكله.

5-يفصیدالبندقیةجيبأنتکوناإلطالقةحمددةخمروطةتنفذيفبدن
احلیوانوخترقهبحیثيکونسببقتلهاخرتاقهاونفوذهايفجسده.

 وإذااصطیداحلیوانالوحيشاملحللأكلــهكالغزالأوالطريمثاًل
بکلبالصیدالبالسالح؟

 حيلأكلهويطهربعداصطیادهإذاتوفرتالرشوطالتالیة:

1-أنيکــونالکلبمعلــاًملالصطیادمتدربًا،والفــرقبنيأنواع
الکالب]إالاألسودالشديدالسوادالذيالخيالطهلونآخر[.

2-أنيکونصیدهبإرسالصاحبهلهلالصطیاد،فاليکفياسرتساله
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بنفسهمندونإرسال.

3-أنيکونمرسلهلالصطیادمسلاًم.

4-أنيسميمرسلهعندإرساله،ويکفيمثل)اهللاكرب(أو)بسماهلل(
أو)احلمدهلل(.

5-أنيستندموتاحلیوانإىلجرحالکلبوعقره.

6-أنيــدركصاحبالکلبصیدهبعدموتــه،فلوأدركصیدهحیًا
وكانالوقتيتسعلذبحهومليذبحهحتىماتملحيلأكله.

 وإذااصطادالباشقأوالصقرأوالبازيأوالفهدأوغريهاحیوانًا؟

 الحيلأكلهإالإذاصادهالکلبفقط.علاًمبأنموضععضةالکلب
نجسجيبغسله،والجيوزأكلمکانالعضةقبلغسله.

 أحیانــًايصطادغريالکلبكالصقرمثــاًلحیوانًاويدركصاحب
الصقرصیدهقبلأنيموتفیذبحه؟

 حيلأكلــهإذاكانالصیدمأكولاللحــمذكاهصائدهوفقأصول
وأسسالتذكیةمارةالذكر.

 أشاهدكأحیانًاتســتعملعبارة)احلیواناملأكولاللحم(أوعبارة
)احلیوانغريمأكولاللحم(فهلهناكحیواناتالحيلأكلحلمهادائاًم؟

 نعمهناكحیواناتحيرمأكلحلمهادائاًمـقالذلكأيبـثمصمت
قلیاًلكأنهيلملمخیوطفکرةراحتتتجمعبطیئةمتأنیةيفذهنهثمرفعرأسه

قائاًل: إيلَّ

مــنأجلأنأضعكيفالصورةمتامًاســأعددلكاملهممناحلیوانات
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التيحيلأكلحلمها،واملهممناحلیواناتالتيالحيلأكلحلمهاحتىتکون
عىلبینةمنها.

وأردفأيبيقول:

مــنحیواناتالربحيللكأكلحلمالدجــاجبأنواعهاملختلفةوالغنم
والبقــرواإلبلواخلیلوالبغــالواحلمريوكبشاجلبلوبقــرالوحشومحار

الوحشوالغزال.

ويکرهمنهاـوالحيرمـأكلحلماخلیلوالبغالواحلمرياألهلیة.

وحيرمأكلكلحیوانمفرتسوكلذينابكاألسدوالثعلبوغريمها.

كامحيرمأكلاألرنبوالضبوالريبوعواحلرشات.

وحيــرمأكلاحلیواناجلاّلل،وهــواحلیوانالذييتغــذىعىلعذرة
اإلنسان.

وحيرمأكلحلــمماوطأهاإلنســانمنالبهائم]بلمــنكلحیوان[
]وحيرمحلمنسلهكذلك[ولبنهام.أقصدبالوطءهناأنيامرساإلنساناجلنس
معاحلیــوان.فإنكاناحلیواناملوطوءمماُيطلبحلمــهكاإلبلوالبقروالغنم

وغريهاوجبأنيذبحأواًلثمحيرق.

وإنكاناحلیــواناملوطوءممايقصدظهرهللركــوبكاخلیلوالبغال
واحلمريوجبنفیهمنالبلدوبیعهيفبلدآخراليعرففیهالواطئ.

أضافأيب:

ومنحیواناتالبحر:حيللكأكلحلمالســمكبکلأنواعهوأشکاله
رشطأنيکونلهقرشأوفلس.
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وحيرماملیتالطايفمنهعىلوجهاملاء.

كامحيرمأكلحیواناتالبحراألخرىعداالســمكالذيلهقرشمثل
)اجِلّري(و)الزّمري(و)املارماهي(والسلحفاةوالضفدعوالسطان.

 وحلمالروبیان؟

 حيللكأكلهألنلهقرشًا.

وأردفقائاًل:

 ومناحلیواناتالطائرة،حيللــكأكلحلماحلاممبأنواعهاملختلفة
والعصافريبأنواعهاوالبلبلوالزرزوروالقربة.

وحيرمعلیكأكلالســباعمنالطريوهيالطیوراملفرتســةالتيتأكل
اللحــمكالصقروالعقابوالبازي،وحيــرمأكلحلمكلطائريصفجناحیه

أثناءطريانهغالبًاواليدفهباموالحيركهاميفطريانهإالقلیاًل.

وإنمليعرفكیفیةطريانه،أوشــاعيفطريانهالصفیفوالدفیفمعًا
فإنمليکنلهقانصــةوالحوصلةوالصیصیةفإنهحيــرمأيضًا.والصیصیة

شوكةخلفرجلالطائرخارجةعنكفه.

 أشاهدأحیانًابعضالقصابنيخيرجمنالذبیحةأثناءتقطیعهابعض
األجزاءلريمیهاخارجًا.

 نعمالتأكلمنالذبیحةاألجزاءالتالیةإنوجدهتافیها:

الدموالقضیبوالغددوالبیضتــنيوالطحال]والرحمواحلیاءـوهو
فرجاألنثىـوالعصبتنياللتنيخلفالرقبةوالنخاعواملثانةواملرارة[.

وملاانتهىأيبمنتعدادهوصمت،قلتيفنفيس:
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 مادمنانتحدثعامحيلأكلهمنالذبیحةوماالحيل،فلامذاالأسأل
عامحيرمتناولهمنغريالذبیحةمنأشــیاء؟ثمملاذاالأسألـمادمنانتحدث

عناألكلعاميستحبيفأكلالطعام؟

وإذاختمرتيفذهنيفکرةالسؤالقلتأليب:

 دعنيأخرجعناملوضوعقلیاًل،ألسألعنسؤالنيشغالبايل:

أوهلام:هلياُترىهناكأشیاءحيرمتناوهلاغريماذكرت؟

ثانیهام:مادمنــانجلسعىلمائدةالطعامكليــومثالثمرات،فهل
هناكمستحباتيفأكلالطعام؟

ابتسمأيبأولاألمرثماعتدليفجلستهلیقول:

سأجیبكعنالسؤالاألولثمُاثّنيفأجیبكعنالسؤالالثاين.

نعم،هناكأشــیاءحيرمتناوهلامنغريماذكرت،سأخصبالذكرمنها
شیئنيمهمنيمها..

1-حيــرمرشباخلمروغريهمناملســکراتباميفذلــك)البرية(.
 وقــدنصالقرآنالکريمعــىلحرمةرشباخلمر،قالاهللســبحانهوتعاىل:
َطاِن َفاْجَتنُِبوُه  ــيْ ْن َعَمِل الشَّ ُ َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس مِّ ْمُر َوامْلَْيــسِ  ... إِنَّــامَ اخْلَ

. ُكْم ُتْفِلُحوَن َلَعلَّ

كــامورديفبعضاألحاديــثأنهمنأعظــماملعايص،قــالاإلمام
.اخلمر أم اخلبائث ورأس كل رش :الصادق

أكثرمنذلك:حيرمأكلكبلحتىجلوسكعىلمائدةيرشبأويوزع
فیهامخر،إذاحسبتمناجلالسنيعلیها.

2-حيــرمتناولكلمايرضباإلنســانرضرًاكلیًاكالســمومالقاتلة
وأمثاهلا.
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 هذامايتعلقبالسؤالاألول؟

 نعمهــذامايتعلقبالســؤالاألول.أمامايتعلقبالســؤالالثاين
)مستحباتأكلالطعام(فمســتحباتأكلالطعامكثرية،ولکنهلستلتزم

هبا؟

 أعدكأنأحاول.

 إذًاخذ:

1-غسلالیدينمعًاقبلالطعاموبعده.

2-التسمیةعندالرشوعباألكل.

3-األكلبالیمني.

4-تصغرياللقمة.

5-أنجتیدمضغالطعام.

6-أنتطیلاألكلواجللوسعىلاملائدة.

7-أنتفتتحوختتتمبامللح.

8-أنتغسلالثامرباملاءقبلأكلها.

9-أنالتأكلوأنتشبعان.

10-أنالتأكلالطعاماحلار.

11-أنالتنفخيفالطعاموالرشاب.

12-أنالتقرشالثامر.

13-أنالترميالثمرةمنيدكقبلأنتستقيصأكلها.
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14-أنالتنظريفوجوهالناسوهميأكلون.

15-أنيبدأصاحبالطعامقبلاجلمیعوخيتتمبعداجلمیع.

16-أنالتتناولاملاءعىلاألغذيةالدسمة.

17-أنتأكلمنأمامكالمنأماماآلخرين.

18-أنالمتتلئمنالطعام.

19-أنالتقطعاخلبزبالسکني.

20-أنالتضعاخلبزحتتاإلناء.

وهناكغريهااليسعجمايلاآلنلذكرها.





حوارية الزواج
نحنمدعوونـقــالأيبـحلضورحفلةعقدقــرانيفدارجارناأيب
عيل،وعلیناأننتهیأيفحدودالساعةاخلامسةمنبعدظهريوماجلمعةالقادم

لنشاركجارناالعزيزأفراحههبذهاملناسبةالسعیدة.

 عقدقرانَمن؟

 عقدقرانابنهعيل.

 ولکنعلیًامازاليفمقتبلشــبابهبعــد،فهواآلنيفالعرشينمن
عمره،وملحينبعُدوقتزواجه.

 يفالعرشينمنعمــرهوتقولملحينبعُدوقتزواجه...!إنهاآلن
يفعزالشبابويفأوجتفّتحقواهالعقلیةواجلسديةباميفذلكطاقاتهاجلنسیة.

أضافأيب:

وملاكانضغطاجلنسفاعاًلوحمركًايفعمركهذا،إذنحيســنبالشاب
أنيتزوجيفســنمبکرةلیعصمنفسهمنالوقوعيفهاويةفعلحمّرم،فالنفس
وِء  اَرٌة بِالسُّ ْفَس أَلمَّ ُئ َنْفِسي إِنَّ النَّ أمارةبالسوءكامتقولاآليةالکريمة:َوَما ُأَبرِّ

. ِحيٌم إاِلَّ َما َرِحَم َربَِّي إِنَّ َربِّي َغُفوٌر رَّ

وماأنسمعتبضغطاجلنسحتىخجلت،ففيسنمثلسنيخيجل
أحدناأنيتحدثأويســمعشیئًاعناجلنسرغمشوقهوحاجتهألنيتحدث

أويسمعشیئًاماعنه.
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وإذالحظأيبإماراتاخلجلباديةعىلوجهيسألني:

 أخجلت؟

 نعم،فاحلديثعناجلنسخمجل.

 وعنضغطالغريزةاجلنسیةخمجلهواآلخرألیسكذلك؟

 نعم.

 ولکنهاحاجةبايولوجیةيشــعرهباكلإنسانسويمکتمل..إهنا
كالطعاموالرشابوغريمهامنحاجاتاجلسداألخرى.

فکــامأنكحتتضغطاحلاجــةإىلالطعــامتأكل..وأنكحتتضغط
احلاجةإىلرشباملاءترشب..فإنكحتتضغطاحلاجةإىلاجلنسمتارسه.

 ولکنعلیًامازالشابًا؟

 أحیانًاجيبالزواجعىلاإلنسان.

 أحیانًاجيبالزواج..تقصدجيبرشعًا؟

 نعمجيبالزواجرشعًاإذاكاناإلنســاناليســتطیعحتتضغط
احلاجةأنيمنعنفسهمنالوقوعيففعلحمّرمبسببعدمزواجه.

 إذنكانعيلشــجاعًاحنياختذقرارهبالتزويجوهوبعُديفمقتبل
عمره؟

 شــجاعًا،نعموجريئًاومبدئیًا.فمنذأحّسبضغطاحلاجةاجلسدية
ورأىانثیالاملغريــاتأمامهأّنىتوجهأوتلفتأوســارأدركبوعيامللتزم

ومبدئیتهأنثباتهأصبحعرضةلالهتزازوربامالسقوط.
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فهاهيذينفســهتلّحعلیهوجتاذبهوتراوده،وهاهوذايضعفأمامها
ويرتددوينهار،ويفظلظرفضاغطكهذاومقلقوحمرضومســتفزوحرج
آثرعيلأنيفاتــحأباهبرغبتهيفالزواجلیحرزنصفدينهعماًلبمنطوققول
النبــياألكرمحممد :من تــزوج فقد أحرز نصف دينه فليتــق الل يف النصف 

.الخر

قالأيبذلكوأضافمعقبًا:

الــزواجعملحمبوبهللعزوجــل،قالاهللســبحانهوتعاىليفكتابه
َتْسُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم  ْم َأْزَواجًا لِّ ْن َأنُفِســكُ املجید:َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ًة َوَرْحَمًة.وقالتعاىليفموضعآخرمنكتابهالکريم:ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم  َودَّ مَّ

.ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إَِلْيَها مِّ

ونقــللنااإلمامالباقرعنجدهرســولاهللقوله:مابنييف
.جوا جواوزوِّ إىلاهللعزوجلمنالتزويج،وقال :تزوَّ اإلسالمأحبُّ

ونقلــتلناكتباحلديثعــناإلمامعيلبــنأيبطالبقوله:
تزوجوافإنالتزويجسنةرسولاهللفإنهكانيقول:منكانحيبأنيتبع

.سنتيفإنسنتيالتزويج

وقالاإلمامأبوعبداهلل :منأخالقاألنبیاءحبالنساءقاهلاأيب
فخجلت،ولکنهمليعبأبخجيل،بلأضافقالاإلمامالصادق :ركعتان

.يصلیهاماملتزوجأفضلمنسبعنيركعةيصلیهاأعزب

وقالاإلمامالکاظم :ثالثةيستظلونبظلعرشاهلليومالقیامة
.يومالظلإالظّله:رجلزّوجأخاهاملسلم،أوأخدمه،أوكتملهرسًا

وهناكغريهذهاألحاديثمايشــريإىلاســتحبابالــزواجوكراهیة
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العزوبةللرجلواملرأة.

 تقولللرجلواملرأة؟!املرأة!!

 املرأة.نعمكراهیةالعزوبةللرجلواملرأةمعًا،فهناكمناألحاديث
مايدعواملرأةإىلالزواجوحيثعلیه.

فهاهوذااإلمامأبوعبداهلليقول:هنىرسولاهللالنساءأن
.يتبتلنويعطلنأنفسهنمناألزواج

بلأكثرمنذلكفهناكمناألحاديثمايدعوإىلتعجیلزواجالبنت
.منبركةاملرأةرسعةتزوجيها:قولهوعدمتأخريها،فقدوردعنالنبي

 التبکريبالزواجحسن.إذنهذاجید،ولکنتکالیفالزواجباهضة
ياأيب.فمنأينيأيتالشاببکلهذهاألمواللیتزوج،والزواجمتطلباتهكثرية؟

 اإلسالميدعوإىلختفیفمؤنةالتزويجوتقلیلتکالیفه.

 تقلیلتکالیفالزواج؟

 نعميدعواإلسالمإىلتقلیلتکالیفالزواج.

 واملهورالغالیةتلكالتييشکومنهاالکثريون؟

 يستحبتقلیلاملهرويکرهتکثريه.

 ماذاتقول؟!يکرهتکثرياملهر؟

 نعميکرهتکثرياملهرويســتحبتقلیله،فهاهوذارســولاهلل 
يقول:أفضلنســاءأمتيأصبحهنوجهًاوأقّلهنمهــرًا.وهاهوذااإلمام
الباقريقول:تذاكرواالشؤمعندأيبفقال:فأماشؤماملرأةفکثرةمهرها

.وعقمرمحها
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وقدورديفاألحاديثالرشيفةكذلك:منبركةاملرأةقلةمهرها،ومن
.شؤمهاكثرةمهرها

قــالأيبذلكثمأطرققلیاًلكمنتذكرشــیئًاذابال،وأضافمعززًا
 ابنتهالصديقةالطاهرةفاطمةالزهراءحديثهقائاًل:زّوجرســولاهلل
وهيسیدةنساءالعاملني..زّوجهامنأمرياملؤمننيعيلبنأيبطالبعىل

مهرقلیل،عىل)درعحطیمیة(.

قالاإلمــامالصادق :زّوجرســولاهللعلیًاعىلدرع
.حطیمیة

 فراشالصديقةفاطمةالزهراءووصفلنااإلمامأبوجعفر
.كانفراشفاطمةأهابكبشيلقیانهويفرشانهوينامانعلیه:فقال

قلتأليب:

ومشکلةعدموجودموردماديمضمونعندالشابلیقّومأرسةبعد
زواجهأوفلنقلخوفاحلاجةبعدالزواج؟

َياَمى  قالأيب:يقولاهللســبحانهوتعاىليفكتابهاملجیــد:َوَأنِكُحوا اأْلَ
ُه  ُه ِمن َفْضِلِه َواللَّ الِِحيَن ِمْن ِعَباِدُكــْم َوإَِمائُِكْم إِن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغنِِهُم اللَّ ِمنُكْم َوالصَّ

.َواِسٌع َعِليٌم

ويعقباإلمامالصادقعىلهذهاآليــةفیقول:من ترك التزويج 
ُه ِمن  خمافة العيلة فقد أســاء الظن بالل، يقول ســبحانه:  إِن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغنِِهُم اللَّ

.َفْضِلِه

قلت:هناكمشــکلةيطرحهابعضالوجهــاءواألثرياءوذوياملکانة
املرموقةيفاملجتمع.ملخصها:إنهاليزوجابنتهإاللرجليراههوـبحساباته
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اخلاصةـالئقًاهبا،وحنياليقدممنيعتربههومناسبًاهلارغمكثرةمنيتقدم
خلطبتهاتبقىالبنتبالزواج.

قــالأيب:دعنيأنقللكنظرةاإلســالمللزوجالالئقاملناســبمن
خاللرســالةوردتلإلمامالباقروجواباإلمامعلیها،فقدكتبعيل
بنســاباطإىلاإلمامالباقريفأمربناتهوأنهالجيدأحدًامثله،فکتبإلیه

اإلمامجمیبًا:

فهمــت ما ذكرت يف أمر بناتك وأنك ال تد أحــدًا مثلك فال تنظر يف ذلك 
رمحك الل، فإن رسول الل قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزّوجوه، إاّل 

.تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري

تركنيأيبعنــدهذهالنقطةغارقًايفتأماليتومســتعرضًابنقدجارح
عاداتوتقالیداجتامعیةضارةنشــأتخاللتراكامتزمنیةسیئةفرتسخت

ضاربةأطناهبايفجمتمعاتنا.

اإلسالميدعوإىلختفیفتکالیفالزواج،والتقالیدختالفه.

اإلسالميدعوإىلتقلیلاملهور،والتقالیدختالفه.

واإلسالميقول:تزوجواوالختشواالفقر،ونحننخالفه.

واإلسالميضعيفاعتبارهاخُللقوالدينمقیاسًاللزوجالالئقاملناسب،
واملجتمــعيضعمقايیسأخرىربــاميفمقدمتهاالثــروةوالوجاهةوالطبقة

االجتامعیة.

وماأنقاربتالســاعةاخلامســةحتىتوجهناأناوأيبإىلحیثبیت
جارناأيبعيلوحفلةالعقد.

وسأصفلکمحفلةعقدقرانعيلكامشاهدهتا..



225 ................................................................... حواريةالزواج 

صالةاالســتقبالمکتظةباملدعويناملهنئني،املالبــساألنیقةاملرتفة،
متألعینیكأّنىتلّفّتفرحمکتوميکحلأعنياجلالســني،األضواءترفرفيف
ســامءالصالةاملشعةبالبیاضاملزدانةبالنور،بینامراحتباقاتمنوردابیض
وأخرىمنوردبنفســجيتتفتحتّوًاأوتکادتتاميــلمثقلةبحملهاأومتثاقلة

فتضفيعىلجوالصالةنکهةبراءةذاتسحررسيغامض.

العريسعيلجيلسيفصدرالصالةقرببابداخيلمغلق،وجيلسإىل
جوارهســیدمهیبالطلعةتبدوعلیهسیامءالصالحوالوقاروالطیبة،ويطغى

عىلتقاطیعوجهههباءرزين.

الصالةالفخمةضاجةبالصمتبینامراحالســیداملهیبالوقوريقرع
جــدارالصمتبصوتهالقويالرصني،وهوخياطبالعروسمنوراءالباب
املغلق،بعدأنقرأبعضاآلياتالقرآنیةالکريمةواألحاديثالرشيفةقائاًل:

أترضــنييافاطمةبأنأكونوكیلكعىلأنأزوجكمنالشــابعيل
بنحممدبمهرقــدره)500(درهمنقدًا،فإنرضیتبذلكفقويل:نعم،أنت

وكیيل.

فأجابتالعروسبصوتخفیضحیياليکاديسمعقائلة:نعم،أنت
وكیيل.

وماأنقالتمجلة)أنتوكیيل(حتىعلت)اهلالهل(والزغاريدوسط
الداركأجراسمتصلةتتقاطعأحیانًاوتنفردأحیانًاأخرى.

فبادرالسیدقائاًل:َقبِلُتالتوكیل.

وعلتاالبتســامةالوجوه،وتوجهذلكالسیدالرزينالوقورصوب
الشابعيلقائاًلله:زّوجتكموكلتيفاطمةبنتامحدعىلمهرقدره)مخسامئة(
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درهمنقدًا.

فأجــابالعريسعيلمبارشةمــندونفصل:قبلــتالتزويجباملهر
املذكور.

 وملاذاهذااملهرالقلیلياأبِت؟

 إنــهمهرالزهراءوتیمنًاهبارضیتبــهالعروسفاطمةوهي
مسورة،فقدزّوجالنبيالکريمحممدابنتهالزهراءسیدةنساءالعاملنيعىل
مهــرقدره)500(درهممنالفضةيفذلكالوقتأيمايعادلبالفضةالیوم

)1487.5(غمتقريبًا.

قلتأليب:وهلحيقللعروسفاطمةأنتزّوجنفســهامندونتوسط
هذا)السیدالعاقد(؟

قال:نعمحيقللزوجنيإجراءالعقدبنفســیهامدونتوسطأحدوحيق
ألحدمهاأوكلیهامتوكیلمنينوبعنهاميفإجراءالعقد.

 مثاًل؟ارضبيلمثاًل؟

 إذاقالتالزوجةمثاًل:)زوجُتكنفيسبمهرقدُره..(جيبأنيقول
الزوجمبارشةمندونفصل:)قبِلتالتزويجباملهراملذكور(.

هذاإذاكانالزواجزواجًادائمیًا.

ولکنبســببأمهیةالزواجواآلثاراملرتتبةعلیهفأويصالشــبابأن
يکــونزواجهمبإرشافمنيکونعــىلعلمودرايةكافیــةبأحکامالزواج

الفقهیةلیضمنواوقوعهصحیحًا.

 وهلهناكزواجغريدائم؟
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 نعم،هناكزواجمؤقتدّلــتعلیهاألدّلةالرشعیة،منهانصوص
،رواهامجهوراملسلمنيوعملهبابعضالصحابةإىلمابعدوفاةالرسول
وهذاالزواجتتعنيفیهاملدةواملهروتتحدداملدةبیوممثاًلأوشــهرأوسنةأو
ماشــاكلذلك،وحيقللزوجنيمنهـمتامًاكامالــزواجالدائمـمبارشةالعقد
بنفســیهامأوتوكیلمنينوبعنهامفیه،فلوبــارشالزوجانالعقدغريالدائم
بنفســیهامفقالتاملرأةللرجلمثاًل:)زوجتكنفيسمدةسنةبامئةدينار(وقال

الرجلمبارشةمندونفصل:)قبلتالتزويج(صحالعقد.

 وإذاتمذلك؟

 إذاتمذلكفســتصبحاملرأةزوجةحتّللزوجهامدةالعقدمندون
توارثبینهام،ولکنالجيبعىلالزوجاإلنفــاقعلیهاوالمضاجعتها،فإذا
انتهتاملدةاملتفقعلیهــاحرمتعلیه،بینامحتّلاملرأةيفالعقدالدائملزوجها

مدىاحلیاة.

هذاولعقدالزواجرشوط.

 وماهي؟

 إهناـقالأيبـ:

1-اإلجيابوالقبولفاليکفيترايضالزوجنيواتفاقهامعىلالزواج،
بــلالبدمناإلجيابوالقبوليفالزواجالدائــمأواملؤقتوالبدمنالتلفظ

هبام،وقدمرتعلیكصیغةالعقدفیاممىض.

2-قصداإلنشــاءيفإجــراءالصیغة،بمعنىأنيقصــدالزوجانأو
وكیالمهاحتققالــزواجفتقصدالزوجةبقوهلــا:)زّوجتكنفيس(صريورهتا
زوجــةله،كامأنالزوجيقصــدبقوله:)قبلتالتزويج(قبــولزوجیتهاله،
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وهکذاالوكیالنعنالزوجني.

3-رضــاالزوجنيواقعًا،فاملهمهواملوافقــةالقلبیةمنالزوجومن
الزوجةعىلالزواج.

 أحیانًاترىضالزوجةوالترّصحبرضاهاحیاًءوخجاًل؟

 إذاحصلرضاهاواقعًافهوكاٍف،واليرضعدمرصاحتهابالرضا
حینئٍذ.

4-تعیــنيالزوجوالزوجةلیتفّردكلمنهامعناآلخرينباالســمأو
بالوصفأوباإلشــارة،فاليصحالعقدإذاقالرجــلآلخرمثاًل:)زّوجتك

إحدىبنايت(وملحيددها.

5-العقليفمنجيريالعقد.

أضافأيب:

إذامتتهذهالرشوطصحالعقدوحّلتالزوجةعىلالزوجبعدالعقد
مبارشة.

 مبارشةحتىقبلأنيتمالزفاف؟

 نعم،فبالعقدحتّلالزوجةلزوجها.

ولکنقبلالعقدجيبعىلاملرأةالبالغةالباكرأنتستأذنأباهاأوجدها
يفتزوجيهابالزواجالدائم.

 وإذامليکــناألبواجلدموجودينكأنكانامفقودينأواليمکن
الوصولإلیهامواليمکناستئذاهنام؟

 جيوزهلاالزواجمندونأنتستأذهنام.
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 وهلجيبعىلغريالباكرـأيمنتزوجتسابقًاودخلهبازوجها
ثمُطلِّقتأوماتزوجهاـأنتستأذنأباهاأوجدهايفتزوجيها،كامجيبعىل

الباكر؟

 ال،الجيبعلیهاذلك،بلحيقهلاأنتســتقليفاختاذقرارزواجها
بنفسها.

 وإذاتزوجرجــلامرأةعىلأهناباكر،ثمظهرلــهبعدالزواجأهنا
مدخولهبامنقبل؟

 عندئٍذســینقصمنقیمةمهرهابقدرنســبةالتفاوتاحلاصلبني
مهرامرأةباكروأخرىغريها.

 أحيقلرجلأنيتزوجأيامرأةيشاء؟

 نعــمحيقلهذلك،يفماعداحاالتحيرمعلیهالزواجهبا.منهذه
احلاالت:

1-أمهوجّدته.

2-ابنتهوبناهتا.

3-أختهوبناهتاوبناهتن.

4-بناتأخیهوبناهتن.

5-عامتهوخاالته.

6-أمزوجتهوجدهتااُلمهاوأبیها.

7-بنتزوجتهإذاكانقددخلبأمها.
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8-أختزوجتهماداممتزوجًاأختها،فالجيوزاجلمعبنياألختني.

 ولوتوفیتزوجتهمثاًل،فهلحيقلهأنيتزوجأختها؟

 نعمحيقلهذلك.

9-أمــهمــنالرضاعةوبناتمرضعتــهوغريهنمّمــنحيرمنعلیه
بالرضاع،حیثحيرمبالرضاعماحيرمبالنسب.

هذاوالجيوزأليبالرضیعأنيتزوجمنبناتالرجلالذيرشبابنه
مــنلبنه،علاًمبأنهلیسكلإرضاعيــؤديإىلحتريمبلالبدمنتوفررشوط

عدةحتىيؤثرالرضاعأثره.منهذهالرشوط..

أنيکــوناإلرتضاعمنالثديمبارشةالبالواســطةفالأثرحللیب أـ
امرأةإذارشبهالطفلبامللعقةمثاًل.

عدمجتاوزعمرالرضیعسنتني]حتىلوكانقدفطممنالرضاع[، بـ
فلورضعبعدالسنتنيفالأثرله.

جـأنيبلــغالرضاعدرجةمعینةحتددمنـناحیةاألثرـبامأنبتحلم
الرضیعوشــّدعظمه،وحتددـمنجهةالعددـبــامبلغمخسعرشةرضعة،
كاملة،متوالیة،مليفصلبینهــارضاعمنامرأةأخرى]أوطعام[وحتددـمن
ناحیةالزمانـباستمرارالرضاعيومًاولیلةيکونرضاعالطفلغذاءهالوحید
طیلةالفرتةاملقررة،فاليتناولفیهاطعامًاآخرأولبنًاآخرمنمرضعةأخرى،

فإذاحتققواحدمنهذهالتحديداتالثالثةترتتبأحکامالرضاعة.

وهناكأحکامخاصةبالرضاعفّصلتهاكتبالفقهفراجعهاإنشئت.

 لوتزوجرجلوفقالضوابطاملقررةيفالرشيعةالغراء؟
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 حّلــتلهزوجتهكامقلتلك،ووجــبعلیهاتبعًالذلكأنمتّکن
زوجهامننفســهامتىشاء،فالحيقهلامنعهمناالتصالاجلنيسهباإاللعذر
رشعي،كامحيرمعىلالزوجــةالدائمةأنخترجمنبیتهابغريإذنزوجها،إال

لرضورةأوأداءواجبرشعيكاحلج.

 هلجيبعىلاملرأةمطاوعةزوجهايفسفربعید؟

 نعم،جيبعلیهاذلكإالإذاكانهلاعذررشعييمنعهامنالســفر
كاخلوفمنالظامل،أوالرضريفالسفرأواحلرج.

ومنناحیةأخرىفقدوجبعىلالــزوجأنينفقعىلزوجتهالدائمة
منالغذاءواملســکنوامللبسمايؤمنهلااملعیشــةاملتعارفة.كامالحيقلهترك

االتصالاجلنيسهباـمندونرضاهاـأكثرمنأربعةأشهر.

 وإذامليبذلالزوجلزوجتهنفقتهااملستحقةهلا؟

 جازهلاأنترفعأمرهــاإىلاحلاكمالرشعيوتطلبالطالقفیأمره
احلاكــمبطالقهافإنامتنعطّلقهااحلاكم،وجازهلــاأنتطالببالنفقةفیأمره

احلاكمبالنفقةفإنامتنعأخذاحلاكممنهوأنفقعلیها.

هذاوســأضیففُاعددلكبعــضاألحکاماهلامةعىلشــکلنقاط
حمددة..

1-حيرمالنظرواللمسمعالتلذذواالســتمتاعوالشــهوةمنالرجل
للمرأة،بلحتىللطفلةالصغرية؛ومناملرأةللرجلبلحتىللصغري،باستثناء
الزوجوالزوجة-ونحومها-طبعًا؛ومنالرجلللرجلحتىللصبيالصغري،

ومناملرأةللمرأةحتىللصبیةالصغرية.

2-حيرمالنظرإىلعورةاإلنســاناآلخر،عــداالزوجوالزوجةطبعًا
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ومــنهميفحکمهام،فإنهجائز،وجيوزالنظرلعــورةالطفلإالإذابلغمرتبة
بحیثيقبحالنظرإىلعورتهويکونتوهینًاله.

3-جيبعىلاملرأةأنتســرتوتغطيجســدهاوشــعرهاعنكلمن
الجيــوزلهالنظرإلیها،وجيبعىلالرجلأنالينظرإىلجســداملرأةمنغري

املحارم.

 أَوحيقللرجلأنينظرإىلبعضالنساء؟

 نعمأحیانًا،فیحقلهأنينظرإىلمثلأمهوأختهوعمتهوخالتهوبنت
أخیهوبنتأختهوجّدتهـمندونتلذذواســتمتاعورغبةجنسیةوشهوةـما

عداالعورتني.

 وزوجةأخیهوبنتعمهوبنتعمتهوبنتخالهوبنتخالته؟

 ال..الجيوزلهالنظرإلیهنكلهن.

قالأيبذلكوأضاف:

 كامحيقللرجلالنظرمندونتلذذواستمتاعورغبةجنسیةوشهوة
إىلنســاءالکفاراملتربجاتوحتىاملســلامتاملتبّذالتالــاليتالينتهنيعن
كشفأجســادهنوشــعورهنإذاهننيعنذلكعندمااليفیدمعهناألمر

باملعروفوالنهيعناملنکر.

4-جيــوزللرجلالنظــرإىلمنيريدالتزويجهبــاواختیارهارشيکة
حلیاته،فتخرجلهبثیابالبیتاملألوفة]والتکشفلهأكثرمنذلك[.

 قبلإجراءالعقد؟أقصدجيوزلهأنينظرإلیهاحتىقبلإجراءالعقد؟

 نعم،حيقلهالنظرإلیهاوالتحدثمعهاقبلإجراءالعقد،بلقبلأن
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يتقدملطلبيدهاحتىيرىبنفسهمجالیاهتاثميقرربعدذلكالتقدمخلطبتها،
بدونشهوةجنسیةطبعًا.

5-حيقللطبیبالنظرإىلجســداملرأةوملسهإذاتوقفتمعاجلتهاعىل
اللمسوالنظر،طبعًاذلكإذاملتتوفرالطبیبةاملعاجلة.

6-جيــوزالنظرإىلصــورةاملرأةيفالســیناموالتلفزيــونوالفیديو
والصحفواملجالتمندونتلذذوشهوة.

7-حيقللمرأةكشفوجههاوإبرازكفیها]والتکشفقدمیها[.

8-حيــقللرجلاملســلمأنيتزوجاملرأةالکتابیةأقصداملســیحیةأو
الیهوديةمثاًلزواجًادائمیًاأومؤقتًا.

 ولکنهالیستمسلمةوالمؤمنةفهيالتعتقدبجوازوحّلیةالزواج
املؤقت،ورّبامالتعتقدبجوازالزواجمناملسلم.

 معذلكإذاأجرياصیغةالعقــدبینهامقاصدينالزواجحقیقًةكان
صحیحًا،دائمیًاأومؤقتًا،حتىلوكاندافعهاإىلالزواجاملؤقتاملال.

9-الجيوزللرجلأنيتزوجبأكثرمنأربعنســاءزواجًادائمیًا،وله
احلقيفتطلیقنسائه،ولکنهمکروه.

 باملناسبةملحتدثنيعنالطالق.

 أحدثكعنهيفحواريتناالقادمةإنشاءاهللفقدضاقبناالوقتاآلن.

 حسنًافإىلاحلواريةالقادمةإنشاءاهللإىلحواريةالطالق.

 إنشاءاهللتعاىل.



 



حوارية الطالق
كنتأظّنأولاألمرأينوحديأكرهالطالق.

غريأينماأنسمعتمنأيبحديثهحتىعرفتأينلستوحديأكره
الطالق.فهذاأيبمثــيليکرهه،وهؤالءالناسمثلنايکرهونه.أكثرمنذلك،

فقدقاليلأيب:

إناهللعزوجليبغضالطالق.

وزادفنقليلنصوصًامناحلديثالرشيفتذكرذلك.

فقــدنقليلأيبعناإلمامأيبعبداهللقوله:ما من يشء أبغض إىل 
.الل عز وجل من الطالق

وأورديلعنــه :ما من يشء أبغض إىل الل عز وجل من بيت خيرب يف 
.اإلسالم بالفرقة يعني الطالق

ونقليلعناحلسنبنالفضلعنهاحلديثالرشيف:تزّوجوا وال 
.تطلقوا، فإن الطالق هيتز منه العرش

وقدتعدىبغضالطالقيفحديثرشيفإىلبغضالرجلالذييکثر
منهأيالرجلاملطالق،فقدقالاإلمامأبوعبداهلل :سمعت أيب يقول: إن 

.الل عز وجل يبغض كل مطالق

قلتأليب:أناأكرهالطالق،ولکنهرغمذلكحيسنيبأنأحیطببعض
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أحکامه.

قال:نعمهوكذلــك،وأضافمبتدئًاأحــکامحواريةالطالققائاًل:
يشــرتطيفاملطّلق:البلوغ،والعقل،والرشد،واالختیارـفاليصحمناملکره
والاملجربعىلالطالقـوانيقصــداملطّلقالفراقحقیقةبصیغةالطالقفال

يصحطالقاهلازلوالساهيومناليفهممعنىالطالق.

 وماهيصیغةالطالق؟

 اليقعالطالقإاّلإذاأنشــئبصیغةخاصةوبلغةعربیةوبمحرض
رجلنيعادلنييسمعانإنشــاءالطالقـيقولالزوجمثاًل:)زوجتيـويذكر
اســمهاـطالق(،أوخياطبزوجتهمثــاًلقائاًلهلا:)أنــتطالق(،أويقول
وكیلالزوج:)زوجةموكيلـويذكراسمهاـطالق(ـعندئٍذيقعالطالقبني

الزوجني.

 وهلجيبذكراسمالزوجةيفصیغةالطالق؟

 ال،الجيبذكراســمهاإذاكانتمعینــةمعروفة،كامإذامليکنله
غريها.

قالأيب:والجيوزالطالقماملتکناملرأةاملطّلقةطاهرةمناحلیضأو
النفاس،إاليفحاالتعدةنّصتعلیهاكتبالفقه.

كــامالجيوزللزوجطالقزوجتهيفطهــرجامعهافیه،بلعىلالرجل
االنتظــارحتىحتیضزوجتهثمتطهرمنحیضهــاثميطّلقهابعدطهرهامن

احلیض.

هذا،والتطلقالزوجةيف)الزواجاملؤقت(بليتحققالفراقبانقضاء
املدةاملتفقعلیهامعها،أوببذلاملدةاملتبقیةهلاكأنيقولالرجللزوجتهمثاًل:
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)وهبتكاملــدةالباقیة(فتنتهيبذلكالعالقةبینهــام.واليعتربيفالفراقعن
الزواجاملؤقتوجودشهود،واليشرتطفیهطهارةاملرأةمنحیضوالنفاس.

أضافأيبقائاًل:إذاطّلــقالرجلامرأتهالتيضاجعهاودخلهبابعد
إكامهلاالتســعوقبلبلوغهاســنالیأسوجبعلیهاأنتعتّدابتداءمنتاريخ

وقوعالطالقالتاريخعلمهابه.

 وكمهيعدةالطالق؟

 عدةالطالقلغرياحلاملثالثةأطهار،وحيســبالطهرالفاصلبني
يومالطالقوحیضهاطهرًاواحدًا.

 معنىهذاأنعدهتاتنتهيبمجردرؤيتهاالدمالثالث؟

 نعمبمجردرؤيتهادماحلیضالثالث.

 وعدةاملطلقةاحلامل؟

 عدةاملطلقةاحلاملمدةمحلها،وهيتنقيضبوضعاحلمل،تامًاكان
ذلكاحلملأوسقطًا.

 ولووضعتبعدالطالقبیومفهلتنتهيبالوالدةعدهتا؟

 نعمحتىلوكانتوالدهتابعدالطالقبساعةالبیوم.

 وهلعىلاملتزوجةزواجًامؤقتًاعدةبعدافرتاقهاعنزوجها؟

 إذاكانتبالغةمدخواًلهباغرييائسفعدهتاُطهرانوحتسبالطهر
الفاصلبنييومالفراقوبنيحیضهاطهرًاواحدًا،وتکملطهرًاآخربعده.

قالأيبذلكوأضاف:
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أمرالطالقبیدالزوج،وهوقسامن:بائنورجعي؛فالطالقالبائنهو
الذيالحيّقللــزوجبعدهالرجوعإىلالزوجةإاّلبعقدجديدكطالقالزوجة

قبلالدخولهبا.

وأماالطالقالرجعيفهوماكانللزوجاحلقيفإرجاعزوجتهاملطلقة
إلیهمادامتيفالعدةمندونعقدجديدوالمهرجديد.

غريأنهناكمنفروعالطالقالبائنطالقًايسمىبـ)الطالقاخللعي(
ويقصــدبه)الطالقبفديةمنالزوجةالکارهةلزوجهاممتنعةعنأداءحقوقه
أومهــددةبذلك(.فإذاقالــتالزوجةلزوجها:)بذلُتلــكمهريعىلأن
ختلعنــي(،وقالالزوجبعدذلكـوبحضورشــاهدينعادلنيـ:)زوجتيـ
ويذكراسمهاـخالعتهاعىلمابذلت(،أويقول:)فالنةطالقعىلكذا..(فقد

طّلقهاطالقًاخلعیًا.

 وهلجيبذكراسمالزوجةهنا؟

 إذاكانتمعینةالجيبذكراسمها.

 وهلجيوزأنيکوناملالاملبذولللزوجغرياملهرحتىخيلعزوجته؟

 نعمجيوزذلك.كامحيقللزوجةوالزوجأنيوكالمنيقوممقامهام
يفالطالقاخللعي.

 أحیانًايغیبالزوجواليظهرلهأثرومليعلمموتهوالحیاته؟

  حيــقللزوجةيفحالةكهــذهأنترفعأمرهــاإىلاحلاكمالرشعي
ـاملجتهدالعادلـفتعملباميقررهفیمهلهامدةأربعسنني،وبعدهامنحقها
أنيطّلقهااملجتهداحلاكمأووكیلهالذييّرخصهيفذلك،عىلتفصیلمذكور

يفكتبالفقه.
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 إذاحکمعىلالزوجبالسجنحکاًممؤبدًاوهواليقدرعىلاإلنفاق
عىلزوجتهـوالينفقأحدنیابةعنهـويمتنععنالطالق؟

 إذاأحرزاحلاكــمالرشعيامتناعالزوجعنالطالقبطريقرشعي
جازلهيففرضالسؤالتطلیقالزوجةإذاطلبتهيذلكمنه.

 الطفلهلتکونحضانتهلاُلم،ومتىينتقلهذااحلقلألب؟

 األمأحقبالطفلمادامتترضعــه،فإذافطمعنالرضاعفاألب
أحقبه،لکناليعنيهذاأهناحيقهلامنعالطفلعنأبیه،بلحيقلألبيفدور
الرضــاعاإلرشافعىلالطفلمنوراءاألم،كامينبغيلألببعدالفطامإبقاء
التواصلبنيالطفلوأمهإشــباعًاحلاجتهإىلحناناألم،رعايةملصلحةالطفل
التييشــخصهااألب.ولیسالطفلمتاعًامملوكًاألحداألبوينكييستخدمه

سالحًاضداآلخر،بلالبدمنرعايةمصلحته.





حوارية النذر والعهد واليمني
يفطريقعوديتإىلالبیتسمعتاحلوارالتايلبنيوالدةوولدها:

الوالدة:لقدنذرتهللعزوجلأنأذبحخروفًاإنشفيأخوكالصغري
منمرضهوهاهوذاشفيـواحلمدهللـفوجبعيّلأنأيفبالنذر.

الولد:أملأقللكدائاًمياأميأنكتفضلنيأخيالصغريعيّل؟

الوالدة:وملذاك؟

أمليکنمرضأخیكخطريًا..أمليفقدوعیهفلميعديسمعويرى..أمل
يقلالطبیبعنهلوالعنايةاهللبهملاشفي...أمل...أمل..أنسیتحالته؟!ألیس
منالواجبأنأشــکراهللعىلشفائه،فأذبحخروفًاهللعزوجل،محدًالهعىل
نعمتههذه؟!َأَويعنيأينحنيأنذرهللعزوجلراجیةوطالبةشفاءأخیكمن
مرضخطريأمّلبهأينأفضلهعلیك؟!أملنعّقعنكعقیقةكانتخروفًاسمینًا
يفالیومالسابعبعدوالدتك..أملنضحيعنكأضحیة؟..عقیقة..أضحیة.

 ماالعقیقة؟...ومااألضحیة؟

 العقیقــةيابنيـقــالأيبـأنُيذبحعناملولودذكــركانأوأنثى
يفالیومالســابعمنوالدتهخروفأوبقرةمثاًل...قالاإلمام:)يسمى
الصبييفالیومالســابعو)يعق(عنهوحيلقرأســهويتصدقبزنةالشعرفضة
وترســلالرجلوالفخذللقابلةالتيعاونــتاألميفوضعاحلمل،ويطعم
النــاسبالباقيمنهاويتصــدقبه(.ويکرهلألبأوأحــدعیالهأنيأكلمن
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عقیقةصبیه.

والعقیقةسنةمؤكدةملنيقدرعلیها،قالاإلمامالباقر :إن رسول 
.الل أّذن يف أذن احلسني )صلوات الل عليهام( يوم والدتام وعّق عنهام يف اليوم السابع

ومنمليعقعنهأبوهجازلهأنيعقهوعننفسهبعدذلكعندمايکرب،
فقدسألعمربنيزيداإلمامالصادققائاًل:إن والل ما أدري كان أيب عّق 

عني أم الفأمرهبالعقیقة،فعّقعننفسهوهوشیخ.

 هذههيالعقیقة،ولکنماهياألضحیة؟

 األضحیةـقالأيب:ـأنيذبحاإلنسانـإنمتکنـخروفًامثاًل،ويا
حبذالوكانســمینًايومالعیدـعیداألضحىـوإىلثالثةأيامملنكانخارج
منى.وهيســنةمؤكدةكذلك،وجيوزالتربعباألضحیةعناحليواملیتعىل
الســواءباميفذلكعنالصبيالصغريفقدضحىرســولاهللعننسائه،
وضحىعمنمليضحمنأهلبیتــه،وضحىعمنمليضحمنأمته.كامكان

.كلسنةعنرسولاهلليضحيأمرياملؤمنني

 وهلوفاءتلكاألمبنذرهاواجبعلیهاأوهوكالعقیقةواألضحیة
غريواجببلمستحبمؤكد؟

 دعنيأقللكأواًلماهوالنذر.

النذر:أنتلتزمبفعليشءمعنيأوتركيشءمعنيهللتعاىل...أّييشء
كان.

ولکنلیسدائــاًمجيبالوفاءبالنذر،وإنامبــرشوطلوحتققتوجب
الوفاءبه.

 وماهيالرشوطالتيلوحتققتجيبالوفاءبالنذر؟
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 الرشوطهي..

1-أنُينشأالنذرهللتعاىلكأنيقولمنيريدأنينذرمثاًل:)هللعيّلأن
أذبحخروفًاوأتصدقبلحمهعىلالفقراءإنشــفيولدي(،أويقول:)هللعيّل

أنأدعوأتركالتعرضجلاريبسوء(،أوغريذلك.

 ولوملُينشئالناذرنذرههللتعاىل،بلاكتفىبالنیةيفقلبهمندونأن
ينطقبهأوأنشأنذرهلغرياهللتعاىل؟

 الجيبعلیهالوفاءبالنذرحینئٍذ.

2-أنيکوناليشءاملنذورراجحًاحسنًا.

وإذاكاناليشءاملنذورغريراجحوغريحســن،بــلكانمکروهًاأو
مرضًاأومباحًااليصحالنذر.

3-يشرتطيفالشخصالناذرالبلوغوالعقلواالختیاروالقصد،كام
اليصحالنذريفحالةالغضبالشديد.

4-أنيکوناليشءاملنذورمقدورًاومستطاعًاللناذر.

 إذانذرإنسانشیئًااليقدرعلیهواليستطیعفعله؟

 اليصحالنذر.

 وإذانذراإلنسانوفقالرشوطمارةالذكر؟

 وجبعلیهالوفاءبنذرهوااللتزامبامنذر،ســواءأكانفعليشءهلل
عزوجلصــالةكانذلكاليشءأمصومًاأمصدقةأمزيارةأمحجًاأمتربعًا

بيشءأمنذرتركيشءكرتكالتدخنيأوتركاملعصیةأوغريذلك.

 وإذاخالفاإلنساننذرهعامدًا؟
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 وجبتعلیهالکفارة،وهيعتقرقبةأوإطعامعرشةمســاكني،أو
كسوهتم.

 وإذاعجزعنذلكلفقرهمثاًل؟

 جيبعلیهصیامثالثةأياممتوالیات.

 لونذراإلنسانمااًلملشهدمناملشاهداملقدسة؟

 ينفقذلكاملالعىلعامرتهأوإنارتهأوفرشــهأوتدفئتهأوتربيدهأو
ماشاكلذلكمنشؤوناملشهد.

 ولــونذرهللتعاىلأنيبذلمــااًلللنبيأواإلمامأوبعض
أوالدمها؟

 ينفــقيفالقرباتواملربات،كالصدقةعــىلالفقراءوإطعامالزوار
.أواإلماموينويثواهباللنبي

 إذاظناإلنســانظنًاقويــًاانهقدنذرنذرًامعینــًا،فهلجيبعلیه
الوفاءبه؟

 إذاعلمأنهقدنــذروجبعلیهالوفاءبالنذر،أماإذامليعلمبالنذر
فالجيبعلیهالوفاءبه.

قالأيبذلكوأضاف:وقديعاهداإلنســاناهللسبحانهوتعاىلفیقول:
)عاهدتاهللأنأفعل..(أويقول:)عيّلعهداهللإنهمتىكان...فعيّل...(فإذا
قالذلكوجبعلیهااللتزامبامعاهــدعلیه،]بلإذاعزمعىلذلكونواهيف

قلبهوجبعلیهااللتزامبه[.

 معنىهذاأنالعهدكالنذراليصحكونهلغرياهللتعاىل؟
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 نعم،واليصحالعهدعىلماكانمکروهًارشعًاولوبلحاظمفسدة
دنیويةكاالعتیادعىلالتدخنيمثاًل،ويشرتطيفالعهدمايشرتطيفالنذر،وقد

رشحتلكذلك.

 وإذاخالفاإلنسانماعاهداهللعلیه؟

 أثمووجبتعلیهكفارة،وهيعتقرقبةأوإطعامستنيمسکینًاأو
صومشهرينيمتتابعني.

قالأيبذلكوأردفمضیفًا:

وجيــبالوفاءبالیمنيكذلــك،ولوخالفهاعامدًاأثــمووجبتعلیه
كفارة،وهيعتقرقبةأوإطعامعرشةمســاكنيأوكســوهتمومعالعجزعن

ذلكيصومثالثةأياممتوالیات.

وبعــضالناسالينتبهإىلأنخمالفةالنــذرأوالیمنيأوالعهدمعصیة
هلل،فیســتهنيهباويکتفيبدفعالکفارة،غافاًلعنالتوبةواالستغفار،لذلك
أحذركمناملســارعةيفالیمنيأوالنذرأوالعهــد،كيالتقعيفاملعصیةإذا

خالفتها.

ويشــرتطيفالیمنيأوالقسماللفظ،وأنيکونالقسمباهللتعاىل،وأن
يکونماأقسمعلیهمقدورًاأومستطاعًاحنيالوفاءبه،وأنيکونأمرًاراجحًا
أوممدوحًارشعًاولوبلحاظمصلحةدنیويةكحفظاملالمنالضیاعوالتلف.
لکنإذاحلفعىلفعليشءثمرأىتركهخريًامنفعلهجازلهتركه.ويشرتط
يفاحلالــفالتکلیفواالختیاروالقصد،والينعقــدالیمنييفحالةالغضب
الشــديد،بلالينعقدإذاصدرالیمنيمناحلالفاندفاعًامنهبســببالعادة

اجلاريةعىللسانهكاميشیعذلكعندكثريمنالناس.
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 مّثليلللیمنيأوالقسمالتيجيبالوفاءهبا؟

 إذاقالاإلنســانمثاًل:)واهللألفعلن(،أوقال:)باهللألفعلن(،أو
قال:)ُاقسمباهلل(،أوقال:)ُاقسمبرباملصحف(،أوغريذلك.

 وإذاقالاإلنسانخماطبًاشخصًاآخرقائاًلله:)واهلللتفعلن(؟

 اليتعلقالیمنيأوالقسمبفعلاإلنساناآلخر،والبالزمناملايض
كأنيقول:)واهلللقدحدثاألمرالفــالين(.ولذلكفالترتتبالکفارةعىل
يمنيكهذارغــمإنهحرامومعصیةإذاكانكذبًا،كامالينعقديمنيأوقســم
الولدإذامنعهأبوه،ويمنيالزوجةإذامنعهازوجها.بلإذاأقســمالولددون
إذنأبیهوالزوجةدونإذنزوجهافالقیمةهلذاالیمني،والجتبالکفارةعىل

خمالفته،ألنهوقعمندونإذهنام.

 قدحيلفأويقســماإلنسانعىلصدقكالمهوهوصادقبالفعل،
أوحيلفعىليشءمعنيوهوصادقيفحلفه؟

 األيامنالصادقةلیستحمرمة،ولکنهامکروهة.

أمــااأليامنالکاذبــةفهيحمرمة،بلهيمناملعــايصالکبريةإالعند
الرضورة.

 وكیفذلك؟

 إذاقصداإلنســانأنيدفعبقسمهأوحلفهالظلمعننفسهأوعن
املؤمننيفهذاالقســمجائز،بلرباميکونالقســمالکاذبواجبًاكامإذاهدد

الظاملنفساملؤمنأوعرضهأومؤمنًاآخرأوعرضه.

 شخصأقســمأوحلفقائاًل:)واهللالأعملالعملالفالينأبدًا(
ثــمأرادأنيتحللمنقســمههذاويعملذلكالعمل،فهــليکفیهأنيدفع
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الکفارة؟

 الينحــلالیمنيبدفعالکفارة،ويرتکــبمعصیةإذاعملالعمل
املذكور.

 شخصآخرأقســمقائاًل:)واهللكلامفعلتكذاأدفعمبلغكذاإىل
الفقراء(واســتمريفعلويدفــعاملبلغحتىأصبحدفعاملبلــغثقیاًلوحرجیًا

وشاقًاعلیهوضارًابحاله،فامذايفعل؟

 ينحلالیمنيإذاكانحرجیًاومرضًابحاله.





حوارية الوصية
استهّلأيبجلسةحواريةالوصیةباحلديثالرشيفالتايل:

 الوصیةحق،وقدأوىصرســولاهلل:قــالاإلمامأبوجعفر
فینبغيللمسلمأنيويص(.

 ولکنبعضالناسـيــاأيبـاليوصونمعتربينأنالوصیةتعني
قربحلولاملوت،فیتشاءمونمنها.

 الوصیةمستحبة،ويقال:إهناعىلالعکسمنذلكتطیلالعمر،ثم
إنتركالوصیةمکروهوغريحسن.

 وبعدذلككله)املوتحق(ألیسكذلك؟

 ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت:نعماملوتحق،قالتعاىليفكتابهالکريم 
أسمعهاكثريًاترتددعىلشفاهالناسوأقرؤهاعىلاملقابريفالطريق،نعماملوت

حق.

 إذاكانكذلكفلامذاالتهربمنحقیقةواقعةالحمالة؟

 ألیسمناألجدربناأننکونواقعیني،أوقلعملینيفنستعدملاهو
آتالمناصمنــهوالمهربعنهطالبناالعمرأوقرصفیکونمصدرالعظة

واالعتبار.

 ولکنيالأعرفكیفيويصاإلنسان؟

 يســتحبلكأنتبدأبالوصیةالتيعّلمهارســولاهلللإلمام
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عيلوللمسلمني.

 وماهي؟

هنضأيبملکتبتهوعادومعهكتابعزيزعلیهيســمیه)الوسائل(فقرأ
عيّلمنهنفسالوصیةالتيعّلمهارسولاهلللإلمامعيلوللمسلمني

وأناأكتبمايقرأ.وهاأنذاأنقلإلیکمماقرأوكتبته..

اللهّم فاطر الســموات واألرض عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم، 
اللهّم إن أعهد إليك يف دار الدنيا أن أشــهد أن ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك، 
وأن حممدًا عبدك ورسولك، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، واحلساب 
حــق، والقدر وامليزان حق، وأن الدين كام وصفت، وأن اإلســالم كام رشعت، وأن 
القول كام حدثت، وأن القرآن كام أنزلت، وأنك أنت الل احلق املبي، جزى الل حممدًا 

خري اجلزاء وحّيا حممدًا وآل حممد بالسالم.

اللهم يا عديت عند كربتي وصاحبي عند شديت ويا ولَّ نعمتي، إهلي وإله آبائي 
ال تكلني إىل نفيس طرفة عي أبدًا فإنك إن تكلني إىل نفيس أقرب من الرش وأبعد من 

.اخلري، فآنس يف القرب وحشتي واجعل ل عهدًا يوم ألقاك منشورًا

ثميويصاإلنسانبحاجته،أيحاجةيشاء.

 وبامذايويص؟

 يــويصباملحافظةعىلأوالدهالصغاروعائلتــهمثاًل،يويصبصلة
الرحممثاًل،يويصبتسديدديونهوأداءأماناته،يويصبقضاءمافاتهمنصالة
وصیاموحج،يويصبدفعمخسأموالملخيّمسهاسابقًاأوزكاةاستحقتعلیه
وملخيرجها،يويصبإطعامالفقراءنیابةعنــه،يويصبالقیامبأعاملخاصةله

بعده،يويصبالتصدقنیابةعنه،يويص...يويصباميشاء.

قالأيبذلكوأردف:
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ويشــرتطيفمنيويص:البلوغوالعقلواالختیــار.فالتصحوصیة
اإلنســاناملکَره،والالصبيإالإذاأدركوبلغعرشســننيوكانتوصیتهيف
وجوهاخلري]كامتصحوصیةابنســبعسننييفالیسريمناخلريواملعروف[،
ويشــرتطأناليکوناملويصقاتلنفسهممنجرحنفسهأوتناولساًممنتحرًا
عاصیًاعامدًا،ثمأوىصبأموالهوماتبسببذلك،ملتنفذوصیتهتلكبأمواله

]بلحتىبغريأموالهكالواليةعىلأطفاله[.

وأضافأيب:يســّمىالشــخصالذيخيتارهصاحبالوصیةلتنفیذ
وصیته)بالويص(.ولیسللــويصأنيفوضأمرالوصیةإىلغريه.نعملهأن
يوكلمنيثقبهللقیامبشــأنمامنشؤونالوصیةإذامليکنغرضصاحب

الوصیةمبارشةالويصذلكاألمربنفسه.

 وهليشرتطيفالوصیةأنتکونمکتوبة؟

 ال،يمکنلإلنسانأنيويصباللفظأوحتىباإلشارةاملفهمةملايريد،
كاميکفيوجودكتابةبخطهأوإمضائــهيظهرمنهاإرادةالعملهبابعدموته.

 وهليکتباإلنسانوصیتهحالاملرضفقط؟

حالاملرضوحــالمتتعهبالصحــةوالعافیة  ال،يفاحلالــنيمعــاً
والسالمة.

 ويويصباميريد؟

 نعم،رشطأناليکونيفمعصیةكمعونةالظاملوغريها.

 وباملبالغأواملخّلفاتالتييملکها؟

 حيقلإلنســانأنيويصباماليزيدعىلثلثماتركهفقطمنأموال
أوغريها.
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 وإذاأوىصبامزادعىلثلثه؟

 بطلتوصیتهيفمازادعىلالثلثإالإذاأجازذلكالورثةفتصحآنذاك.

 وإذاأريدتنفیذالوصیة.

 تســتثنىأواًلـقبلتنفیــذالوصیةـمنجمموعمــاخّلفهاملويص
احلقوقاملالیةالتيبذمتهكاملالالذياستدانهوثمناحلاجیاتالتياشرتاهاومل
يســددثمنها،وغريها،باميفذلكالزكاةالواجبةالتيبذمته،واحلجالواجب

باالستطاعةسواءأوىصبذلكأممليوص.

وأمــااخلمسفالجيبدفعاخلمسعنهمنمالهبعدوفاته]إالإذاكان
املیتعازمًاعىلدفعاخلمس[.

ثميقّسمماخّلفه-الباقيطبعًا-ثالثةأقسام:

ثلثمنهاملاأوىصبهوثلثانللورثة.

 أحیانًايويصاملیتبدفعمبلغمعنيإىلشخصمعنيأوبتملیكدار
أوعقارأوقطعةأرضإىلشــخصمعني،أوقديأمربدفنهيفمکانمعنيأو

بتجهیزهوفقضوابطخاصة،أوغريذلك.

 حيقلهكلذلكإذامليستلزمرصفأكثرمنثلثماتركمناملال.

 قديتلفيشءمنمالاملويصبیدالويص.

 الويصغريمسؤولعنتلفمايفيدهإالمعالتعديأوالتفريط.

قالأيبذلكوأضاف:

 إذاملتظهرعالماتاملوتلإلنسانفالوصیةمستحبة،أماإذاختّوف
منحدوثاملوتأوظهرتعالماتهفتجبعلیهحینئٍذأشیاءمنها:
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1-وفاءديونهالتيحانوقتوفائهامعقدرتهعىلالوفاء.أماالديون
التيملحينوقتوفائهافتجبعلیهالوصیةهباواالستشــهادعلیهاإذاملتکن

معلومةعندالناس.

2-إرجاعاألماناتإىلأهلهاأوإعالمأصحاهبابأماناهتمعندهأوأن
يويصبإرجاعها.

3-أداءاخلمــسوالزكاةفــورًاإنكانيفرقبتهيشءمنهاوكانقادرًا
عىلاألداء.

4-قضاءالصالةوالصیامالواجــبيفذمته،وإنمليتمکنمنأدائه
بنفسهفیويصباختاذأجريمنمالهلیصيلويصومنیابةعنه.

املهمانهجيبعلیهالتوثقمنأداءماجيبعلیهيفذمتهمنصوموصالة
وحقــوق،والفرقيفذلكبنيأنيکونبوصیةأوطلبوتعهدمنأوالدهأو

غريهمباألداءعنهوتفريغذمته.

5-]إخبــارالورثةبامأخفىمنماٍلعنــدغريهأويفمکانخاصال
يعلمهغريه،لئاليضیعحقهمبعدوفاته[.

 قلتيليفبدايةاحلواريةأنالوصیةمستحبة.فلومليوصاإلنسان؟

 لومليوصاإلنســانسقطحقهيفالترصفبثلثماتركهكامحيب
ويشاء،فتقّسممجیعتركتهوفقضوابطخاصةعىلورثته.

 وكیفتقّسم؟

 هذاماسأتناولهيفحواريةاإلرثالقادمةإنشاءاهلل.





حوارية اإلرث
قالأيبمبتدئًاحواريةاإلرث:

يمکنناأننقسمطبقاتاألقرباءمنزاويةاإلرثإىلثالثطبقات:

الطبقةاألوىل:األبوانواألوالدوأوالداألوالدوهکذا..

غريأنالولدإنوجدمنعاحلفیدوالسبطمناإلرث.

 ومااحلفیدوماالسبطياأبتي؟

 احلفیدهوابناألبن،والسبطهوابنالبنت.

الطبقةالثانیة:ااُلخوةواألخوات،وإنمليوجدوافأوالدهم،وإذاتعدد
أوالداألخمنعالولُداألقربمنهمالولداألبعدمناإلرث،ويشاركاألخوة
يفهذهالطبقــةاألجدادواجلداتفــإنمليوجدوافآبــاءاألجدادواجلدات

وأمهاهتم.

 ارضبيلمثاًلعىلماتقول؟

 ابناألخمثاًلإنوجدمنعحفیداألخمناملرياث.

الطبقةالثالثة:األعاممواألخــوالوالعامتواخلاالت،وإنمليوجدوا
فأبناؤهم.

ويــرثاألقربمنهمفاألقرب،حیثاليرثأبناءالعم،أواخلال،أو
العمةأواخلالةمــعوجودالعمأواخلالأوالعمةأواخلالةإاليفحالةواحدة
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نّصتعلیهاكتبالفقه.

 إذامليوجدللمتوىفأعاممأوأخوالوالأوالدهم؟

 حینئٍذســريثهعمومــةأبیهوُامــه،وعامهتاموأخواهلــاموخاالهتام
وأبناؤهم.

 ومععدموجودهم؟

 ســريثاملتوىفعمومةجدهوجّدتهوأخواهلــاموعامهتاموخاالهتام
وبعدهمأوالدهم،علاًمبأناألقربمنهممقدمعىلاألبعد.

متاألقرباءإىلطبقاتهذهاملرةوملتقسمهمكاماعتدت  وملاذاقسَّ
يفالتقسیامتالسابقةإىلأقسام.

أقصدملاذاقلت:نقسماألقرباءإىلطبقات،وملتقلإىلأقسام؟

 سؤالكوجیه،فهنايفاإلرثاليرثالقريبمنالطبقةالالحقةما
دامهناكقريبمنالطبقةالسابقة،فهممتدرجونطبقةبعدطبقة.

 وملتذكريلالزوجوالزوجةيفأيمنالطبقاتالثالثمارةالذكر؟

 إهنــاميرثانوفقضوابطخاصةبمعــزلعنهذهالطبقات،بلمع
مجیعهايرثان.

 سأســألكإذنأواًلعــنإرثالطبقةاألوىلثمانتقــلإىلالثانیة
فالثالثة.

 سلكامتشاء.

 إذامليکنللمتوىفقريبمنالطبقةاألوىلإالأبناؤهفقط؟
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 ورثوامالهكله.

 فإنكانالولدواحدًاذكرًاكان،أوأنثى؟

 ورثاملالكله.

 وإنكانواذكورًاكلهمأوإناثًاكلهن؟

 تقاسموااملالبینهمبالسوية.

أماإذاكانواذكورًاوإناثًامعًافللذكرمثلحظااُلنثیني.

 أراكتطلقلفظالولدعىلالذكــروااُلنثىمعًاالعىلالذكروحده
كامهوشائععندنا.

َكِر   نعم،قالتعاىليفكتابهالکريم:ُيوِصيُكــمُ الّلُه ِفي َأْواَلِدُكْم لِلذَّ
.ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن

 لوفرضناأنرجاًلماتولهابنوبنتفکیفيقّسمبینهماإلرث؟

 يقّسممالاملیتثالثةأسهم،لإلبنمنهسهامنوللبنتسهمواحد.

 إذامليکنللمیتقريبمنالطبقةاألوىلغريأبويه،وكانأحدمها
حیًاواآلخرمیتًا؟

 ورثاحلياإلرثكله.

 لوكاناألبواألمحینّيمعًاومليکنللمیتُاخوة؟

 أخذاألبثلثياملال،وأخذتاألمالثلثالباقي.

 لوكاناألبواألممعًاحینّيوكانتللمیتبنتواحدة؟

 قسماملالثالثنيحصة،أعطيستمنهالاُلم،وستلألب،وثامن
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عرشةحصةللبنت.

 وإذااجتمعللمیتأحداألبوينمعأوالدوبنات؟

 كانســدساملاللألبأولاُلم،ويقســمالباقيبنياألوالدوفق
.َكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن قاعدةلِلذَّ

 دعناننتقلإىلإرثالطبقةالثانیة..أذكرأنكقلتيلأناألخوةمن
الطبقةالثانیة.

 هذاصحیح.

 إذاماتاإلنسانولهأختواحدةأوأخواحد؟

 لألخالواحد،أواألختالواحدةاملالكله.

 وإذاكانلهأخوةمتعددونمنأبیهوأمه؟

 قّســماملالبینهمإنكانواكلهمذكورًاأوكلهــنإناثًا،أماإذاكان
َكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِنإنكانواأخوة بعضهمذكورًاوالبعضاآلخرإناثًافـلِلذَّ
ألبیهوأمه،أوألبیهفقطمندونُامه،أماأخوةاألمفقطفیقتســمونبالسوّية

مهامكانوا.

 طیب،والعموالعمةمنالطبقةالثالثة،ألیسكذلك؟

 نعم،وكذلكاخلالواخلالة.

 لوفرضناأنشخصًاماتولیسلهإالعمواحدأوعمةواحدة.

 املالكلهللعمأوالعمة.

 إذاكانلهأعامممتعددون،وعامتمتعددات.
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.َكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن  ُقّسماملالبینهممجیعًالِلذَّ

 إذااجتمعللمیتعمأوعمةأوأكثرمعخالأوخالةأوأكثر.

 كانثلثاملالللخؤولةوالباقيللعمومة،طبعًايقّســماملالبینهم
.َكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن عىلطريقةلِلذَّ

 وإرثالزوجوالزوجة؟

 للزوجةحکمخاصيفاإلرثفبعضخمّلفاتالزوجالترثمنها
زوجتهمطلقًا،اليفنفسماتركالزوجوخّلفواليفثمنه.

فــاألرايضبصورةعامــة،أرضالدارمثــاًل،أرضاملزرعــةمثاًل،
وغريمها...كلأرضللزوجالنصیبللزوجةفیهاواليفثمنها.

هذايشء،وهناكيشءآخرخيصإرثالزوجة.

 ماهو؟

 بعضأموالالزوجترثالزوجةقیمتهافقطكاألبنیةالتييفالدور
مثاًلواألشجاروالزروع،والترثعینها،فالزوجةالحقهلايفنفسالبناءوال
يفنفسالشجروالالزرع.فهيالترثهوإنامحقهافقطيفقیمةالبناءوقیمةالشجر
وقیمةالزرع.والجيوزللورثةالترصفيفماترثمنهالزوجةإالباستئذاهنا.

والبدهلمـلکــييعطواالزوجةحقهاوحصتهامنقیمةاألشــجار
درواقیمةموادالبناءوالشجرلیستخلصواإرثالزوجة أنيقِّ والبناءونحوهاـ

منجمموعقیمةهذهاألشیاءبعدتقديرها.

 وغرياألرايضواألبنیةواألشجاروالزروعمماتركالزوجوخّلف؟

 ترثمنهاالزوجةكاميرثسائرالورثةاآلخرون.
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 وهليرثالزوجزوجته؟

 نعم،يــرثالزوجمنكلماتركتهالزوجــةوخّلفتهمنقواًلوغري
منقولأرضًاوأموااًلوأشجارًاوبناًء...وغريها.

 إذاماتتالزوجةوزوجهاحيولیسهلاولد؟

 للزوجنصفمــاخّلفتالزوجةوالنصفاآلخرلباقيالورثةمن
سائرالطبقاتإنكانواموجودين.

 وإنكانهلاولد؟

 للزوجالربع،والباقيلسائرالورثة.

 لوعکسناالسؤال..لوقلنا:إذاماتالزوجولیسلهولد،وزوجته
حیة،فکمنسبةماترثهمنزوجها؟

 للزوجةالربع،والباقيللورثة.

 وإنكانلهولد؟

 للزوجةالثمنوالباقيللورثة.

قالأيب:هناكمسائلأخرىوفروضأخرىيفاإلرثأشبعتهابحثًاكتب
الفقه،فإذارغبتاملزيدفراجعها،غريأينسأشريلكيفختاملقائناإىلأمرين:

1-يعطىمنتركــةاملتوىفللولداألكربقرآناملتوىفوخامتهوســیفه
ومالبسهسواءلبسهااملتوىفأمأعدهاللبسه.

2-القاتــلاليرثاملقتولإذاكانالقتلعمدًاظلاًم،]بلحتىإذاكان
القتلخطأ[.



حوارية الوقف
قلــتأليبـبعدأنجلسـمبتدئًاأناهذهاملرةحواريةالیوم،قلتله:
وأناأؤديمراســیمالزيارةملراقدأئمتياألطهارأشــاهدأحیانًاعبارة
)وقف(مکتوبةعىلبعضاملصاحفالکريمةاملوضوعةداخلاملرقدالطاهر،

أوعىلالثريات،وأجهزةالتربيد،واملصابیح،وغريها.

كامأشــاهدعبــارةالوقفهــذهأحیانًاأخرىعىلبعــضالعامرات،
والبنايات،واملحالت،وعىلاملراوح،واملصابیحيفاملســاجدواحلســینیات،

وربامعىلبعضالثالجاتيفالشوارعالعامةوغريها.

 نعم،حيقلإلنســانأنيوقفاألشــیاءالتيذكرهتــاوأمثاهلاوفق
ضوابــطخاصة،فإذاتمالوقفبرشوطهالرشعیــةخرجاليشءاملوقوفعن
ملــكَمنوقفه،وأصبحمااًلاليوهب،واليــورث،واليباعإاليفحاالت

تعلیهاكتبالفقه. خاصةنصَّ

قالأيبذلكوأضاف:

 يکونالوقفتارةللموقوفعلیهكامإذاوقفشخصملکًالهعىل
ذّريتهأوالعلامءأوالفقراءأوغريهم.

وأخرىاليکونكذلككامإذاوقفشخصملکًالهلیکونمسجدًا.

وقديعنيالواقفشــخصًاعىلالوقفيديرشــؤونهويعملبامقرره
الواقفمنرشوطويسمىبـ)املتويل(.



262.................................................................. حوارياتفقهیة

 وهلللوقفصیغةحمددة؟

 ال،واللغةمعینة،فلوبنىشــخصمابناًءلیکونمســجدًا،وأِذن
بالصالةفیهصاروقفًاوأصبحمسجدًا.

ويشرتطيفالوقفـقالأيبـرشوط:

1-]أنيکونبنیةالقربة[.

دهالواقفبوقت 2-االســتمراروالدوام،فاليصحالوقــفإذاحدَّ
معني.

 ارضبيلمثاًلعىلماتقول.

 إذاوقفإنسانمادارهعىلالفقراءمدةسنةمثاًل،فاليصحالوقف
ألنهغريدائموالمستمر.

3-أنخيرجالواقفنفسهعنالوقف.

 مثاًل؟

 إذاوقفإنسانماعامرةعىلنفسهمثاًل،كييرصفمردودهااملادي
عىلمؤونتهوشؤونهمليصحالوقف.

 وإذاوقفاإلنســاندارهعىلشــخصمعني،أوأشخاصمعینني
كأوالدهأوأقربائهمثاًل.

 صحالوقفبعدقبضهمله،ذلكأنالوقفاليصحمندونقبض
املوقوفعلیهأووكیلهأوولیه.

 وكیفيتمقبضهمللدارمثاًل؟
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 يکفييفقبضاألموالغرياملنقولةرفعالواقفيدهعنها،واستیالء
املوقوفعلیهأووكیلهأوولیهعلیها.

 أحیانًايکوناملالاملوقوفبیداملوقوفعلیه؟

 يکفيذلكيفقبضهوالحاجةإىلقبضجديد.

 واألوقافالعامةمنيقبضها؟

 ]البدمناستعامهلافیاموقفتله[.

 قلتيل:يشرتطيفالوقفالدوامواالستمرار،فالحيقللواقفأن
حيددمدةمعینةيرجعبانقضائهاملکهإلیه.

 نعم،وحيقلهإذاأرادعدمالدوامـأن)حيبس(ملکهوال)يوقفه(ـ
أنحيبسملکهعىلجهةمعینةأوشخصمعنيمدةحيددهابنفسه،وحینئٍذال
جيــوزلهالرجوعقبلانقضائها،حتىإذاماانتهتاملدةعادكليشءإىلحالته

األوىل.

قالأيبذلك،ثمأطرققلیاًلوتنهدكمنتذكرشیئًاحمزنًا.

قلتلهـألقطععلیهسلسلةأفکاركئیبةتناهبتهـ:

 ارضبيلمثاًلعىلذلك.

 إذاقالمالكسیارةنقلمثاًل:سیاريت)حبیسة(عىلنقلاحلجاجإىل
بیتاهللاحلرامعرشســنني،حبستسیارتهعىلنقلاحلجاجعرشسنني.فإذا

انتهتاملدةاملحددةعادتسیارتهإىلوضعهاالسابق.

 لوفرضناأنهذاالشــخصماتقبلانقضــاءاملدةاملحددة،فهل
تعودسیارتهإىلورثتهلیتقاسموهناكإرث؟
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 إذاماتاحلابسبقياليشءاملحبوسعىلحبســهحتىتنتهياملدة،
فإذاانتهتعادوأصبحمرياثًا.

 وهلحيقلإلنسانأنحيبسملکهمدةحیاتهعىلشخص؟

 نعــم،حيقلهذلك،والجيوزلهالرجوعمادامحیًا،فإذاماترجع
ذلكاليشءمرياثًاإىلورثته.

 إذاقالاملالكلشخص:أسکنتكهذهالدارلكوألوالدك؟

 ملجيــزلهالرجوعيفهذه)الســکنى(مادامالســاكنموجودًاهو
وأوالده،فإذاماتوارجعتالدارإىلمالکهاأوورثته.

 وإذاقالله:أسکنتكداريمدةحیاتك،فامتالشخصاملالكقبل
الساكن؟

 ملجيزللورثةإخراجالســاكنحتىيموت،فإذاماتعادتالدار
إرثًاللورثة.

 أجيوزلزوجأنيويص)بتحبیس(أقلمنثلثمالهعىلزوجتهمنأجل
أنتستثمرهيفالتجارةمدةحیاهتاعىلأنيعوداملالبعدوفاهتاإىلورثةالزوج؟

 نعم،جيوزلهذلك.

 فراشاملسجدوقفللمسجدألیسكذلك؟فهلجيوزللويلإعارته
مثاًللعرسأومناسبة؟

 معكونهوقفًاخمصوصًاالجيوزاالنتفاعبهيفغريجهةالوقف.

 وهلجيوزتأجريه؟

 كذلكالجيوز.



حوارية األمر باملعروف  
والنهي عن املنكر

اآلنـقالأيبـوقدأحطــتبالکثريمماحتتاجهمنأحکامكالرشعیة
وتعلمتالکثري.

اآلنوقدعرفتمنأحکاماهللماعرفت،واســتوضحتمنواجباهتا
مااستوضحت،وحفظتمنحمرماهتاماحفظت.

اآلنوقدبرصتبامملتبرصبهمنقبل..

اآلنولیسبعداآلن..جيبأنتتذكراملايضبکلقساوته،يومرفعت
رأسكإىلالسامءوقلبكيقطرأسىوأملًاوحريةولوعةوأنتتقول:

إهليأعلمانككلفتنيولکنيالأعلمبامذاكلفتني..

إهليأنىيلأنأعرفحاللكفأفعله،أوحرامكفأجتنبه.

اآلنولیسبعداآلن..آنلكأنتدركأنأعدادًاكثريةممنهميفمثل
ســنكأومرحلتكالدراسیةأوأكربمنكيعیشونمأساتكالسالفة،ويعانون
معاناتك،ويکابدونمکابدتك،تکتــويأجفاهنمكاماكتوتأجفانكبنثیث

دمعكاملشتعلوأنتتقول:

الّلهمأعنكتبالفقهاإلســالميعىلاإلفصاحعامتريدقولهألفهمما
تريدقوله.

اآلنوقدتعّلمتماتعّلمت،وأملمتمنأحکامالفقهبامأملمت.
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ٌة  نُكْم ُأمَّ آنلكأنتعملبقولهسبحانهوتعاىليفكتابهاملجید:َوْلَتُكن مِّ
َيْدُعوَن إَِلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلـــئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

فتدعوإىلاخلريوتأمرباملعروفوتنهىعناملنکر.

 آمربامذاياأبتيوأهنىعنماذا؟

 ُاأمربامعلمتمنمعروف،وانَهعامعلمتمنمنکر.

 ولکنمايلوللناسياأبتي،وماعالقتيبمنيفعلاملنکرمثاًلحتى
آمرهبرتكه،ثمملاذاأتدخليفشــؤوناآلخريــنفآمرهموأهناهممادمتأنا

أفعلاملعروف،وأجتنباملنکر،وهذايکفیني؟

 حــاذرأنتقولذلكيابنيالیوم،وحــاذرأنتکررهثانیةـفاألمر
باملعروفوالنهيعناملنکرواجبانكفائیانـفإذامليأمرباملعروفوملينهعن
املنکــرأحد..الأناوالأنتوالأحدآخرغريناأثمنامجیعًا،وتعرضنالغضب

اهللعزوجلوعقابهوسخطه..أماإذاقامبهأحدنافقدسقطعناجلمیع.

ٌة َيْدُعوَن إَِلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف  نُكْم ُأمَّ أملتقرأقولهتعاىل:َوْلَتُكن مِّ
. َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلـئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

أملتســمعقولالنبيالکريمحممــد :ال تزال أمتي بخــري ما أمروا 
باملعــروف، وهنوا عن املنكر، وتعاونــوا عىل الرب، فإذا مل يفعلــوا ذلك نزعت منهم 

.الربكات، وسلط بعضهم عىل بعض، ومل يكن هلم نارص يف األرض وال يف السامء

أملتقرأقــولاإلمامأيبجعفرالباقر :إن األمــر باملعروف والنهي 
عن املنكر سبيل األنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة هبا تقام الفرائض، وتأمن 
املذاهب، وحتلُّ املكاســب، وتردُّ املظــامل، وتعمر األرض، وينتصــف من األعداء، 

.ويستقيم األمر
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وقوله :األمر باملعــروف والنهي عن املنكر خلقان من خلق الل، فمن 
.نرصمها أعزه الل ومن خذهلام خذله الل

ثمأملتقرأقولالنبيالکريمحممد :كلكم راع وكلكم مســؤول عن 
رعيته؟

 نعم،قرأته.

 فأنتإذنراٍعومســؤولكذلكعنرعیتــك،وللراعيواجبات
وعلیهحقوقوتبعاتواملسؤولیةثقیلة.

أَوبعــدكلهذاتقول:ملاذاأكونفضولیًافأتدخليفشــأناليعنیني،
لیسأمركباملعروفوهنیكعناملنکرفضواًل..ولیسامهاتدخاًلمنكيابني
يفشأناليعنیك..هذاشانك..نعم،شأنك..فالذيأوجبعلیكالصالة،
والصوم،واحلج،والزكاة،واخلمس،هوالذيأوجبعلیكاألمرباملعروف

والنهيعناملنکر.

 ولکنيلسترجلدينحتىآمرباملعروفوأهنىعناملنکر؟

 ومــنقالأناألمــرباملعروفوالنهيعناملنکرمســؤولیةرجل
وعىل الدينوحده..األمرباملعروفوالنهيعــناملنکرواجبانعلیكوعيلَّ
رجلالدين،والطالب،واملدرس،والتاجر،والعامل،واملوظف،والصناعي،
والعســکري،والرئیس،واملرؤوس،والعادل،والفاســق،والغني،والفقري،
واملرأة،والرجل..األمرباملعــروفوالنهيعناملنکرواجبانعىلاجلمیعإذا

حتققتالرشوطالتالیة:

1-أنترتتبعىلاألمرباملعروفوالنهيعناملنکرفائدةولوبالنسبة
إىلغريالفاعــلللمنکرأوالتــاركللمعروف،كأنيســمعالنهيعناملنکر
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شخصثالثفینتهيعناملنکرفیکونيفذلكتقلیلللحرام.

2-أناليکــونفاعلاملنکرأوتاركاملعروفمعذورًايففعلهللمنکر
أوتركــهللمعروف،العتقادهمثاًلأنمافعلهلیسحرامًا،أوأنماتركهلیس
واجبًا،وكانمعذورًايفذلكاالشــتباه،وإالوجبعلیكإرشادهإىلحکمه

إذاكانمنشأنكبیاناألحکام.

3-أناليرتتــبعىلاألمرباملعــروفوالنهيعناملنکررضربنفس
اآلمرباملعروفأوالناهيعناملنکرأوبأحدمناملسلمني.

 وإذالــزماألمرجّراءباملعروفوالنهيعــناملنکررضرباآلمرأو
الناهيأوبغريهمناملسلمني؟

 ملجيباألمرباملعروفوالنهيعناملنکر؛وجيبيفحاالتخاصة
يراجعهبااحلاكمالرشعي.

 رباميعلماإلنسانبتأثريأمرهوهنیهفهلجيبعلیهاألمرأوالنهي؟

 إذاعلمبتأثريأمرهوهنیهوجزمبذلكفالبدمنمراعاةاألمهیة؛فقد
 مهمأرجوأنتنتبهإلیهـ وهذاأمــرّ جيــباألمرباملعروفوالنهيعناملنکرـ
أقول:قدجيباألمرباملعروفوالنهيعناملنکرحتىمعالرضراملؤكدفضاًل

عنالظنبالرضرأواحتاملالرضرولکنبأمرمناحلاكمالرشعي.

 وإذاأردتأنآمرباملعروفأوأهنىعناملنکر؟

 لألمرباملعروفوالنهيعناملنکرمراتب:

املرتبةاألوىل:اإلنکارالصامتأوإظهاركراهةتركاملعروف،أوفعل
املنکر.
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 وكیفُاظهرذلك؟

 بطرقعديدة،باإلعــراضوالّصدعنالفاعــل،أوبإظهارإبراز
االنزعاجوالتأثرمنه،أوبرتكالکالممعه..أوبغريذلك.

املرتبةالثانیة:اإلنکاربالقولواللسان.

 وكیفأنکربالقولواللسان؟

 بطرقعدة،بنصــحالفاعلووعظه،بتذكريهبامأعداهللســبحانه
وتعــاىلللعاصنيمنالعقاباأللیم،بإرشــادهبتذكريهبامأعّدهاهللســبحانه
وتعاىلللمطیعنيمنالثوابالعظیــم،بتهديدهباإلنکارعلیه..بإهانته..بغري

ذلكمنالطرقاملناسبة.

املرتبةالثالثة:اإلنکاربالید،وهيالجتبإاّلبمراجعةاملجتهدالعادل.

 وكیفأنکربالید؟

 يتماإلنکاربالیدبواســطةالرضباملؤمل،املوجع،املربحالرادععن
املعصیة.

قالأيبذلكوأضاف:إنلکلمرتبةمنهذهاملراتبدرجاتمتفاوتة
شدةوضعفًاحسبمقتضیاتاحلالوالظرف.

 وهلأبدأأواًلباملرتبةااُلوىل،فإنملتکِفأنتقلإىلاملرتبةالثانیة؟

 ابدأباألنفعمنهاواألحســنتأثريًايفدفعاملنکرأوامزجبینهامإذا
تطلــباألمرذلك،وجتنبالعنفإذاكانموجبًاللتنفري،قالاهللتعاىل:اْدُع 

.إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة

 وإذاملينفعاإلنکارالصامتواإلنکارباللسان؟
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 البدمنمراجعةاملجتهدالعادللتنتقلإىلاملرتبةالثالثةإىلاإلنکار
بالیدمتدرجًامنالرضباألخفإىلالرضباألشــدواألقوىإىلاجلرحأو

الکسأوالشللأوغريها.

قالأيبذلكوأردفمؤكدًا:

األمرباملعروفوالنهيعناملنکــرواجبانلکنهاميتأكدانأكثريف
حقكإذاكانتــاركاملعروفأوفاعلاملنکرواحدًامنأهلك،فقدجتدـعىل
سبیلاملثالالاحلرصـبنيأهلكمنيتسامحيفبعضالواجباتأويتهاون.

قــدجتدفیهممناليتوضأبالشــکلالصحیح،أواليتیممبالشــکل
الصحیح،أواليغتســلغسلاجلنابةبالشــکلالصحیح،أواليطّهرجسده
ومالبسهبالشکلالصحیح،أواليقرأالســورتنيواألذكارالواجبةبالشکل

الصحیح،أوالخيّمسمالهواليزكیه،ومالهمستحقللخمسأوالزكاة.

قــدجتديفأهلكمثاًلمــنيرتکباملحرمات؛يــامرسالعادةالسية
مثاًل،أويلوط،أويزين،أويرشباخلمر،أويأكلاملیتة،أويأكلأموالالناس

بالباطل،أويغش،أويسق.

قدجتديفالنســاءمنأهلكمنالتتحجبوالتغطيشعرها،قدجتد
فیهنمنالتزيلأثرطالءاألظافرعنأظافرهاعندماتتوضأأوتغتسل.

قدجتدفیهنمنتتعطرلغريزوجهامنالرجال،أوالتســرتشــعرها
وجسدهامنأنظارابنعمهاأوابنعمتهاأوابنخاهلاأوابنخالتهاأوأخي
زوجهــاأوصديقهقائلة:إنهيعیشمعهايفبیتواحد،فهوكأخیها...أوغري

ذلكمناألعذارالواهیةاألخرى.

قــدجتديفأهلبیتكمــنيکذب،ويغتاب،ويعتــديعىلاآلخرين،
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ويبذرأمواله،ويعنيالظاملنيعىلظلمهم..

قدجتدوجتدوجتد...

 وإذاوجدت؟

 إذاوجدتشــیئًامنذلــكفأمرباملعروفواْنَهعــناملنکرمبتدئًا
باملرتبتنياألوىلوالثانیة،اإلنکارالصامتأوباللسان،ومنتقاًلإذاملينفعذلك

إىلاملرتبةالثالثة،إىلاإلنکاربالیدمتدرجًافیهامناألخفإىلاألشد.

وأودأنأشريإىلجانبيفحیاتكالدينیة،وهواإلنکاربالقلب،والتأمل
النفــيسلوقوعاحلرام،والرفضحلالةاجلرأةعــىلاهللتعاىلباملعصیة،فإنمن
واجبكأنتشــعرنفسكذلكعندكلمعصیةتراهافإهناماأعظمهامنجرأة

وماأقبحهامنفعلة.

 أحیانًايکوناملعروفمستحبًا؟

 يســتحباألمربهحینئــذوالجيب؛فإذاأمرتبهكنتمســتحقًا
للثــواب،وإذاملتأمربهملتکنمســتحقًاللعقاب،ذلــكأنالّدالعىلاخلري

كفاعله.

 قلــتيلأناألمرباملعروفوالنهيعناملنکرواجبان،وقدعرفت
أنآمربه،وبعضماجيبعيّلأنأهنى منخاللأمثلتكبعضماجيبعــيلَّ
عنه،غريأينُاحبأنتضعالنقاطعىلاحلروففتذكريلبالتحديدأمورًاجيب
عيلأنآمرهبا،أويســتحب،وأمورًاجيبعيّلأنأهنــىعنها،غريتلكالتي

ذكرهتاقبلقلیل،وغريتلكالتيمرتيفحوارياتناالسابقة.

 سأحددلكعىلشــکلنقاطأمورًاهيمناملعروفأواًل،وأمورًا
هيمناملنکرثانیًا،غريأينأشرتطعلیكقبلأنأجیبرشطًاواحدًا.
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 وماهو؟

 أنتعملهبامســتحبةكانتأوواجبة،وتدعــوإلیهاوتأمرهباإن
كانتمعروفًا،وتبتعدعنهاوتنهىإنكانتمنکرًا.

 أعدكبذلك.

 سأبدأأواًلبذكرأمورهيمناملعروفعىلشکلنقاطحمددة.

إىلذلكوبدأأيبيعددمســتعینًابذاكرتهتارة،وبمصادروضعهاأمامه
مناملعروفمايأيت: تارةُاخرى،فعدَّ

1-التوكلعىلاهللتعاىل:قالاهللسبحانهوتعاىليفكتابهاملجید:َوَمن 
.ِه َفُهَو َحْسُبُه ْل َعَلى اللَّ َيَتَوكَّ

وقدســألسائلاإلمامعنهذهاآليةفقال :التوكل عىل الل 
درجات، منها أن تتــوكل عىل الل يف أمورك كلها فام فعل بك كنت عنه راضيًا، تعلم 
أنه ال يألوك خريًا وفضاًل، وتعلم أن احلكم يف ذلك له، فتوكل عىل الل بتفويض ذلك 

.إليه، وثق به فيها ويف غريها

2-االعتصامباهللتعاىل:قالاهللسبحانهوتعاىليفكتابهاملجید:َوَمن 
ْسَتِقيٍم.قالاإلمامأبوعبداهلل :أوحى  َيْعَتِصم بِالّلِه َفَقْد ُهِدَي إَِلى ِصَراٍط مُّ
الل عز وجل إىل داود: ما اعتصم يب عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك 
من نيته، ثم تكيده الســاموات واألرض ومن فيهــن إال جعلت له املخرج من بينهن، 
وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إال قطعت أســباب 

. الساموات من يديه، وأسْخُت األرض من حتته، ومل أبال بأي واٍد هلك

3-شــکراهللتعاىلعىلنعمهاملتواترة:قالاهللسبحانهوتعاىليفكتابه
َر  ن نِّْعَمٍة َفِمَن الّلِهوقالعزوجل: َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشــكُ املجید:َوَما بُِكم مِّ
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تِي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالِحًا َتْرَضاُه.وقالاإلمامأبو نِْعَمَتَك الَّ
عبــداهللالصادق :ما أنعم الل عىل عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الل عليها 

.إال كان محده لل أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن

4-حســنالظنباهللتعاىل:قالاإلمامأبوجعفرالباقر :وجدنا 
يف كتاب عيل  أن رســول الل قال عىل منربه: والذي ال اله إال هو ما أعطي 

. مؤمن قط خري الدنيا والخرة إال بحسن ظنه بالل ورجائه، وُحسن ُخلقه

5-الیقــنيباهللتعاىليفالــرزقوالعمروالنفعوالــرض:قالاإلمام
عيل :ال جيد عبد طعم اإليامن حتى يعلــم أن ما أصابُه مل يكن ليخطئه، وأن ما 

.أخطأه مل يكن ليصيبه، وأن الضار النافع هو الل عز وجل

6-اخلوفمناهللعزوجلمعرجائهتعاىل:قالاهللســبحانهوتعاىل
ُهْم  يفكتابهالکريميصفاملؤمنني:َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهــمْ َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَّ
ِة َأْعُيٍن  ن ُقرَّ ــا ُأْخِفَي َلُهم مِّ ــا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن * َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس مَّ َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّ
َجَزاء بَِما َكاُنوا َيْعَمُلوَن.وقالاإلمامالصادق :من خال بذنب فراقب الل 
تعاىل فيه واستحيى من احلفظة غفر الل عز وجل له مجيع ذنوبه، وإن كانت مثل ذنوب 
الثقلي.وقالاإلمام :ارُج الل رجاًء ال جيرئك عىل معصيته، وخف الل خوفًا 

.ال يؤيسك من رمحته

7-الصربوكظمالغیظ:قــالاهللتباركوتعاىليفكتابهاملجید:إِنََّما 
ابِِريَنوقال ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْيِر ِحَساٍب،وقالتعاىل:إِنَّ الّلَه َمَع الصَّ ى الصَّ ُيَوفَّ

.َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن:تعاىل

وقــالالنبي :ما جرع عبد جرعًة أعظم أجــرًا من جرعة غيظ كظمها 
ابتغاء وجه الل.وقال :من أحب السبيل إىل الل عز وجل جرعتان، جرعة غيظ 

.يردها بحلم وجرعة مصيبة يردها بصرب
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وقالاإلمامالباقرلبعــضولده:يا بني ما من يشء أقر لعي أبيك 
.من جرعة غيظ عاقبتها صرب

8-الصربعىلحمارماهللتعــاىل:قالاإلمامعيل :الصرب صربان: 
،صرب عند املصيبة حسن مجيل، وأحسن من ذلك الصرب عن ما حرم الل تعاىل عليك

.اتقوا معايص الل يف اخللوات فإن الشاهد هو احلاكم :وقال

9-العدل:قــالاهللتعاىليفكتابــهالکريــم:إِنَّ الّلَه َيْأُمــُر بِاْلَعْدِل 
.َواإِلْحَساِن

وقــالاإلمامأبوعبداهللالصادق :ثــالث هم أقرب اخللق إىل الل 
عز وجل يوم القيامة حتى يفرغ من احلســاب، رجل مل تدعه قدرته يف حال غضبه إىل 
أن حييف عىل من حتت يديه، ورجل مشــى بي اثني فلم يمل أحدمها عىل الخر ولو 

.بشعرية، ورجل قال احلق يف ما عليه

10-تغلیبالعقلعىلالشــهوة:قالاهللســبحانهوتعــاىليفكتابه
َواِت ِمَن النَِّســاء َواْلَبنِيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن  ــهَ الکريم:ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ْنَيا َوالّلُه  ِث َذلَِك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ َمِة َواأَلْنَعاِم َواْلَحــرْ ِة َواْلَخْيِل اْلُمَســوَّ َهِب َواْلِفضَّ الذَّ
ِري  ِْم َجنَّاٌت َتْ َقْوا ِعنَد َرهبِّ ِذيَن اتَّ ن َذلُِكْم لِلَّ ُئُكم بَِخرْيٍ مِّ ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب *  ُقْل َأُؤَنبِّ
.َن الّلِ َوالّلُ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد َرٌة َوِرْضَواٌن مِّ َطهَّ ــاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج مُّ تَِها اأَلهْنَ ِمن حَتْ

وقالرسولاهلل :طوبى ملن ترك شــهوة حارضة ملوعد مل يره،وقال
.كم من شهوة ساعة أورثت حزنًا طوياًل :اإلمامعيل

التواضع:قالالنبي :إن أحبكم إل وأقربكم مني يوم القيامة جملســاً 
.أحسنكم ُخلقًا، وأشدكم تواضعًا

ودعااإلمامزيــنالعابدينربهقائاًل:اللهــّم صل عىل حممد وآل 
حممــد وال ترفعني يف الناس درجة إال حططتني عنــد نفيس مثلها، وال حتدث ل عزًا 



275 ......................................... حواريةاألمرباملعروفوالنهيعناملنکر 

.ظاهرًا إال أحدثت ل ذلة باطنة عند نفيس بقدرها

12-االقتصاديفاملأكلواملرشبونحومهــا،قالاهللتعاىل:وُكُلوْا 
.ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا إِنَّ

وقالاإلمامأبوعبداهللالصادق :أفطر رسول الل عشية مخيس 
يف مســجد قبا فقال: هل من رشاب؟ فأتاه أوس بن خــوىل األنصاري بعس خميض 
بعســل، فلام وضعه عىل فيه نحــاه، ثم قال: رشابان يكتفــى بأحدمها عن صاحبه ال 
مه، ولكــن أتواضع لل فإنه من تواضع لل رفعه الل، ومن تكرب خفضة  أرشبه وال ُاحرِّ
الل، ومن اقتصد يف معيشــته رزقه الل، ومن بّذر حرمه الل، ومن أكثر ذكر املوت أحبه 

.الل

13-إنصافالناسولومنالنفس،قالرســولاهلل :من واسى 
الفقري مــن ماله وأنصف الناس من نفســه فذلك املؤمن حقًا.وقال :ســيد 

.األعامل إنصاف الناس من نفسك، ومواساة األخ يف الل تعاىل عىل كل حال

وقــالاإلمامعيل :أال إنه من ينصف الناس من نفســه مل يزده الل إال 
.عزًا

14-العفة:قالاإلمامأبوجعفرالباقر :أفضل العبادة عفة البطن 
.والفرج

15-اشــتغالاإلنسانبعیبهعنعیوبالناس:قالالنبي :طوبى 
ملن شــغله خوف الل عز وجل عن خوف الناس، طوبى ملن شــغله عيبه عن عيوب 

.املؤمني

16-التخلــقبمــکارماألخالق:قالاهللتعاىليصــفنبیهالکريم:
.َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم

وقالرســولاهلل :حســن اخللق خلق الل األعظم،وقال :أال 
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أخربكم بأشــبهكم يب؟ قالوا: بىل يا رسول الل، قال: أحسنكم خلقًا، وألينكم كنفًا، 
وأبركــم بقرابته، وأشــدكم ُحبًا إلخوانه يف دينه، وأصربكــم عىل احلق، وأكظمكم 
للغيظ، وأحســنكم عفوًا، وأشــدكم من نفســه إنصافًا يف الرضا والغضب.وقیل
له :أيُّ املؤمني أفضلهم إيامنًا؟ قال: أحسنهم خلقًا.وقال :أكثرمايلُج

.بهأمتياجلنة:تقوىاهلل،وحسناخللق

17-احللم:قالرســولاهلل :ما أعــزَّ الل بجهٍل قط، وال أذلَّ بحلم 
.ال يكون الرجل عابدًا حتى يكون حلياًم :وقالاإلمامالرضا.قط

18-حفظالقرآن:والعملبه،وقراءته،قالاهللتعاىليفكتابهالکريم:
ا َرَزْقَناُهْم ِسّرًا َوَعاَلنَِيًة َيْرُجوَن  اَلَة َوَأنَفُقوا ِممَّ ِه َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَّ إِنَّ الَّ

.تَِجاَرًة لَّن َتُبوَر

قالالنبيالکريمحممد :إن أهل القرآن يف أعىل درجة من الدميي ما 
.خال النبيي واملرسلي

وقــالاإلمامأبوعبداهللالصادق :احلافــظ للقرآن والعامل به مع 
ــَفرِة الكرام الربرة.وقال :من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن  السَّ
بدمــه وحلمه، وجعله الل مع الســفرة الكرام الربرة، وكان القــرآن حجيجًا عنه يوم 
القيامة.وهناكفضلخاصلقراءةســورمعینةمنالقرآنالکريممذكوريف

كتباحلديثإنشئتراجعها.

،وأمرياملؤمننيواحلســنواحلسنيواألئمة19-زيارةالنبي
قالاإلمامأبوجعفرالباقر :قال احلســي بن عيل  لرسول الل :يا 
أبــِت ما جزاء من زارك؟ فقال: مــن زارن، أو زار أباك، أو زارك، أو زار أخاك 

. كان حقُا عيلَّ أن ازوره يوم القيامة حتى أخلصه من ذنوبه

وقالاإلمامأبوعبداهللالصادق :من زار قرب احلسي بن عيل  عارفًا 
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. من زار واحدًا منا كان كمن زار احلسي :وقال.بحقه كتب يف عليِّي

 .ازهــد يف الدنيا حيبك الل :20-الزهديفالدنیا:قالرســولاهلل
وقال :اســتحيوا من الل حق احلياء، قالوا: لنســتحي منه تعــاىل، قال: فليس 
كذلك، تبنون ما ال تسكنون، وتمعون ما ال تأكلون،وقال :إذا أراد الل بعبد 

.خريًا زهدُه يف الدنيا، ورغبه يف الخرة، وبرصه بعيوب نفسه

،إن من أعون األخالق عىل الدين الزهد يف الدنيا :وقالاإلمامعيل
وقال :إن عالمة الراغب يف ثواب الخرة زهده يف عاجل زهرة الدنيا.وقال
اإلمامزينالعابدين :ما من عمل بعد معرفة الل عز وجل ومعرفة رســوله 
أفضل من بغض الدنيا.وقالرجلأليبعبداهللالصادق :إن ال ألقاك إال 
يف السني فأوصني بيشء حتى آخذ به، قال: أوصيك بتقوى الل، والورع، واالجتهاد، 
وإيــاك أن تطمح إىل من فوقك، وكفى بام قال الل عز وجل لرســول الل :َواَل 
نَياوقال:َواَل ُتْعِجْبَك  ْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّ ْعَنا بِِه َأْزَواجًا مِّ نَّ َعْيَنْيَك إَِلى َما َمتَّ َتُمدَّ
َأْمَواُلُهــْم َوَأْواَلُدُهْم. فإن خفت ذلك فاذكر عيش رســول الل، فإنام كان قوته 
من الشــعري، وحلواه من التمر، ووقوده من السعف، وإذا أصبت بمصيبة يف نفسك 
 .فإن اخلالئق مل يصابوا بمثله قط أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برســول الل
ووقفاإلمامالکاظمعىلقربفقال:إن شــيئًا هذا آخره حلقيق أن يزهد يف 

.أوله، وإن شيئًا هذا أوله حلقيق أن خياف من آخره

21-إعانةاملؤمن،وتنفیــسكربته،وإدخالالسورعلیه،وإطعامه،
وقضــاءحاجته.قالاإلمامأبوعبداهللالصادق :ما من مؤمن يعي مؤمنًا 
مظلومًا إال كان أفضل من صيام شــهر رمضان واعتكافه يف املســجد احلرام،وما من 
مؤمن ينرص أخــاه وهو يقدر عىل نرصته إال ونــرصه الل يف الدنيا والخره، وما من 
 :وقال.مؤمن خيذل أخاه وهو يقدر عىل نرصته إال خذله الل يف الدنيا والخرة
أيام مؤمن نّفس عن مؤمن كربة نفس الل عنه ســبعي كربة من كرب الدنيا وكرب 
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يوم القيامــة.وقال :من يّس عىل مؤمن وهو معــس يّس الل له حوائجه يف 
الدنيا والخــرة،وقال :وإن الل عز وجل يف عــون املؤمن ما كان املؤمن يف 
عــون أخيه املؤمن.وقال :من رسَّ امرًا رسه الل يوم القيامة، وقيل له متنَّ عىل 
الل ما أحببت، فقد كنت حتب أن تس أولياءه يف دار الدنيا.وقال :من أدخل 
السور عىل مؤمن فقد أدخله عىل رســول الل، ومن أدخله عىل رسول الل فقد وصل 
ذلك إىل الل، وكذلك من أدخل عليه كربًا.وقال :من أطعم مؤمنًا من جوع 
أطعمه الل من ثامر اجلنة، ومن سقى مؤمنًا من ظمأ سقاه الل من الرحيق املختوم، ومن 
كسا مؤمنًا كســاه الل من الثياب اخلرض.وقال :ما قىض مسلم ملسلم حاجة 

.إال ناداه الل عيلَّ ثوابك وال أرض لك دون اجلنة

22-حماســبةالنفسكليوم:أوىصالنبيأبــاذرفقال:يا أبا ذر 
حاســب نفسك قبل أن حتاسب، فإنه أهون حلسابك غدًا، وزن نفسك قبل أن ُتوزن، 
وتهز للعرض األكرب يوم تعــرض ال ختفى عىل الل خافية.وقال :يا أبا ذر ال 
يكون الرجل من املتقي حتى حياســب نفسه أشد من حماسبة الرشيك رشيكه، فيعلم 
من أين مطعمه، ومن أين مرشبه، ومن أين ملبســه، أِمن حالل أو من حرام. يا أبا ذر 

.من مل ُيبال من أين اكتسب املال مل يبال الل من أين أدخله النار

وقالاإلمامزيــنالعابدين :ابــن آدم إنك ال تــزال بخري ما كان 
لك واعظ من نفســك وما كانت املحاســبة من مهك، ابن آدم إنك ميت، ومبعوث، 

.وموقوف بي يدي الل فأعدَّ جوابًا

23-االهتاممبأموراملســلمني:قالرسولاهلل :من أصبح ال هيتم 
بأمور املسلمي فليس بمسلم.وقال :من أصبح ال هيتم بأمور املسلمي فليس 

.منهم، ومن سمع رجاًل ينادي يا للمسلمي فلم جيبه فليس بمسلم

وقالاإلمامأبوجعفرالباقر :إن املؤمن لرتد عليه احلاجة ألخيه فال 
.تكون عنده فيهتم هبا قلبه فيدخله الل تبارك وتعاىل هبمه اجلنة
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24-السخاءوالکرمواإليثار:قالاهللسبحانهوتعاىليفكتابهالکريم:
َوُيْؤثُِروَن َعَلى َأنُفِســِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصٌةوقالرسولاهلل :ما جعل 
الل أولياءه إال عىل السخاء وحسن اخللق.وقال :أن من موجبات املغفرة بذل 
الطعام، وإفشاء السالم وحسن الكالم.وقال :تافوا عن ذنب السخي فإن الل 
آخذ بيده كلام عثر.وقال :اجلنة دار األسخياء.وقال :إن أفضل الناس 

.إيامنًا أبسطهم كفًا

25-اإلنفاقعىلاألهلوالعیال:قالرسولاهلل :الكاد عىل عياله 
كاملجاهد يف ســبيل الل.وقال :خريكم خريكم ألهله.وقال :ما أنفق 
الرجل عــىل أهله فهو صدقة.وقال :دينار أنفقته عىل أهلك، ودينار أنفقته يف 
ســبيل الل، ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار تصدقت به عىل مســكي، وأعظمها أجرًا 

.الدينار الذي أنفقته عىل اهلك

26-التوبــةمنالذنــوبصغريهاوكبريها،والنــدمعلیها،قالاهلل
ِه َتْوَبًة نَُّصوحًا َعَســى  ِذيَن آَمُنوا ُتوُبوا إَِلى اللَّ َها الَّ ســبحانهيفكتابهاملجید:َيا َأيُّ
ْنَهاُر.وقال َئاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأْلَ َر َعنُكْم َســيِّ ُكْم َأن ُيَكفِّ َربُّ
ُكْم ُتْفِلُحوَن .وقالتعاىل:إِنَّ  َها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّ ِه َجِميعًا َأيُّ تعاىل:َوُتوُبوا إَِلى اللَّ
ْوَبَة َعْن  ِريَن .وقالتعاىل:َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّ ابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ الّلَه ُيِحبُّ التَّوَّ
ِذيَن  َئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن .وقالتعاىل:ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ ــيِّ ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن السَّ
ُه ُهَو  ُنوَب َجِميعًا إِنَّ َه َيْغِفُر الذُّ ِه إِنَّ اللَّ ْحَمِة اللَّ َأْســَرُفوا َعَلى َأنُفِســِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رَّ

.ِحيُم اْلَغُفوُر الرَّ

وقالاإلمامالباقرملحمدبنمسلم:يا حممد بن مسلم ذنوب املؤمن 
إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل املؤمن ملا يســتأنف بعد التوبة واملغفرة، أما والل إهنا 
ليســت إاّل ألهل اإليامن. قلت: فإنه يفعل ذلك مرارًا ُيذنب ثم يتوب ويستغفر الل، 

.فقال: كلام عاد املؤمن باالستغفار والتوبة عاد الل عليه باملغفرة
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وقــال :التائب من الذنب كمن ال ذنب لــه، واملقيم عىل الذنب وهو 
مســتغفر منه كاملستهزئ.وقالاإلمامالصادق :ما من عبد أذنب ذنبًا فندم 
عليه إال غفر الل له قبل أن يستغفر.وقال :إن الل يفرح بتوبة عبده املؤمن إذا 

.تاب كام يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها

وهناكمناملعروفمســتحباتكثريةغريمــاتقدم،وقدنصتعلیها
كتبالفقهواحلديثفراجعهاإنشئتاملزيد.

قلــتأليب:األرقامالتيمرتأشــارتملاهومــناملعروف،أما
املنکرات؟أومايعدمناملنکر؟

قال:مايعدمناملنکركثريســأعددلــكبعضًامنهاولکنبالرشط
السابقنفسه.

قلت:تقصدأنأعدكباجتناهباوالنهيعنها؟

قال:نعم.

قلت:أعدكبذلك.

قال:إذنإلیكبعضًامماهومناملنکر..

مناملنکر وبدأأيبيعددمستعینًابذاكرتهوبمصادرهكامفعلسابقًافعدَّ
مايأيت:

ِذيَن َظَلُموا َأيَّ  ْعَلُم الَّ 1-الظلــم:قالاهللتعاىليفكتابهالکريم:َوَســيَ
. ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن

 .أعظم اخلطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغري حق :وقالاإلمامعيل
ني إىل  وقالاإلمامأبوجعفرالباقر :ملا حرضت عيل بن احلسي الوفاة، ضمَّ
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صــدره ثم قال: يا بني أوصيك بام أوصان به أيب حي حرضته الوفاة، وما ذكر أن أباه 
أوصاه به قال: يا بني إياك وظلــم من ال جيد عليك نارصًا إال الل.وقالاإلمامأبو
 .من ظلم مظلمة ُاخذ هبا يف نفســه أو يف ماله أو يف ولده :عبــداهللالصادق
.من أكل من مال أخيه ظلاًم ومل يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة :وقال

2-اإلعانةعىلالظلموالرضابه:قالالنبيحممد :من مشــى إىل 
ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلسالم.وقال :رشُّ الناس من باع 

.آخرته بدنياه، ورشُّ منه من باع آخرته بدنيا غريه

قالاإلمامأبوعبداهللالصادق :العامل بالظلم، واملعي له، والرايض 
به رشكاء ثالثتهم.وقال :من عذر ظاملًا بظلمه سلط الل عليه من يظلمه، فإن 
دعا مل يستجب له.وقاليفوصیتهألصحابه:وإياكم أن تعينوا عىل مسلم 
مظلوم فيدعو عليكم فيســتجاب له فيكم، فإن أبانا رســول الل كان يقول: أن 
دعوة املســلم املظلوم مستجابة.وقال :من أعان عىل قتل مؤمن بشطر كلمة 
جاء يوم القيامة بي عينيه مكتوب آيس من رمحة الل.وقال :جييء يوم القيامة 
رجل إىل رجل حتى يلطخــه بدمه، فيقول: يا عبد الل مالك ول؟ فيقول: أعنت عيل 

.يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت

3-كوناإلنسانممنيتقىرشه:قالرسولاهلل :رش الناس عند الل 
.يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء رشهم

وقــالاإلمامأبوعبداهللالصادق :مــن أبغض خلق الل عبد اتقى 
.الناس لسانه

ْيُتْم  4-قطیعةالرحم:قالاهللتعاىليفكتابهالکريم:َفَهْل َعَسْيُتْم إِن َتَولَّ
.ُعوا َأْرَحاَمُكْم ْرِض َوُتَقطِّ َأن ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَ

.ال تقطع رمحك وإن قطعك :وقالرسولاهلل
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وقالاإلمــامأبوجعفرالباقر :يف كتــاب عيل  ثالث خصال 
ال يموت صاحبهن أبدًا حتى يرى وباهلــن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمي الكاذبة 
يبارُز الل هبا.وقالاإلمامأبوعبداهلل :إن رجاًل من خثعم جاء إىل رســول 
الل فقال: يا رســول الل أخربن ما أفضل اإلســالم؟ قال: اإليامن بالل، قال: ثم 
ماذا؟ قال: صلة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال: 
فقــال الرجل: فأخربن أي األعامل أبغض إىل الل؟ قــال: الرشك بالل، قال: ثم ماذا؟ 

.قال: قطيعة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال: األمر باملنكر والنهي عن املعروف

5-الغضــب:قالاإلمامأبوجعفرالباقر :إن الرجل ليغضب فام 
يرض أبــدًا حتى يدخل النار، فأيام رجل غضب عىل قومــه وهو قائم فليجلس من 
فوره ذلك ، فإنه ســيذهب عنه رجس الشــيطان، وأيام رجــل غضب عىل ذي رحم 
فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت.وقالاإلمامأبوعبداهللالصادق

.الغضب مفتاح كل رش :

6-االختیالوالتکرب:قالاهللسبحانهوتعاىليفكتابهاملجید:اْدُخُلوا 
َك  ْر َخدَّ َم َخالِِديَن ِفيَها َفبِْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّريَنوقالتعاىل:َواَل ُتَصعِّ َأْبَواَب َجَهنَّ

.َه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر ْرِض َمَرحًا إِنَّ اللَّ لِلنَّاِس َواَل َتْمِش ِفي اأْلَ

وقالرســولاهلل :أكثر أهل جهنم املتكربون.وقال :من مشى 
عىل األرض اختيااًل لعنته األرض ومن حتتها ومن فوقها.وقال :من تعظم يف 

.نفسه واختال يف مشيته لقي الل وهو عليه غضبان

وقالاإلمامانالباقروالصــادق :ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال 
ذرة من كــرب.وقالاإلمامأبوعبداهللالصادق :اجلبارون أبعد الناس من 

.الل يوم القيامة

7-أكلمالالیتیمظلاًم:قالاهللســبحانهوتعاىليفكتابهاملجید:إِنَّ 
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.َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطونِِهْم َنارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيرًا ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلمًا إِنَّ الَّ

8-الیمنيالکاذبة:نقــلاإلمامأبوجعفرالباقر :عن كتاب عيل 
 :إن اليمي الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بالقع من أهلها.وقالاإلمام

.من حلف عىل يمي وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الل عز وجل :الصادق

.شاهد الزور كعابد الوثن :9-شهادةالزور:قالالنبي

وقــالاإلمامأبوعبــداهللالصادق :ما من رجل شــهد شــهادة 
.زور عــىل مــال رجل يقطعــه إال كتب الل عــز وجل لــه مكانًا ضنــكًا إىل النار

.ليس منا من ماكر مسلاًم :10-املکرواخلديعة:قالرسولاهلل

وقــالاإلمامعــيل :لوال أن املكــر واخلديعة يف النــار لكنت أمكر 
.العرب

11-حتقرياملؤمن،وخاصةالفقري،واالستخفافبه،وقالاإلمامأبو
عبداهللالصادق :ال حتقروا مؤمنًا فقريًا فإنه من حقر مؤمنًا واستخف به حقره 
الل تعاىل ومل يزل ماقتًا له حتى يرجع عن حتقريه أو يتوب.وقال :من استذل 

.مؤمنًا وحقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الل إىل يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق

.ومن رش حاسد إذا حسد:12-احلسد:قالتعاىليفكتابهاملجید

وقالاإلمامأبوعبداهللالصادق :إن احلسد ليأكل اإليامن كام تأكل 
 .إن املؤمن يغبط وال حيســد، واملنافق حيسد وال يغبط :وقال.النار احلطب

.أصول الكفر ثالثة: احلرص واالستكبار واحلسد :وقال

ُسوا َواَل  13-الغیبة:قالاهللسبحانهوتعاىليفكتابهاملجید:َواَل َتَجسَّ
. َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعضًا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه
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وقالرسولاهلل :إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا فإن الرجل قد 
.يزن ويتوب فيتوب الل عليه، وإن صاحب الغيبة ال يغفر له حتى يغفر له صاحبه

وقــالاإلمامالصــادق :الغيبة حرام عىل كل مســلم، وإهنا لتأكل 
احلسنات كام تأكل النار احلطب.وقالاإلمامأبوجعفرالباقر :من اغتيب 
عنده أخوه املؤمن فلم ينــرصه ومل ُيِعنُه ومل يدفع عنه وهو يقدر عىل نرصته وعونه إال 

.حقره الل يف الدنيا والخرة

14-حباملالواحلرصعىلالدنیا:قالاهللســبحانهوتعاىليفكتابه
ِه َوَمن َيْفَعْل  ِذيَن آَمُنوا اَل ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َعن ِذْكِر اللَّ َها الَّ املجید:َيا َأيُّ
َذلَِك َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَخاِســُروَن.وقالتعاىل:َواْعَلُموْا َأنََّمــا َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم 

.ِفْتَنٌة

 .من أصبح والدنيا أكرب مهه فليس من الل يف يشء :وقالرســولاهلل
 :وقال.لتأتينكم بعدي دنيا تــأكل إيامنكم كام تأكل النار احلطب :وقال
 .دعوا الدنيا ألهلها، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو ال يشعر
 :وقال.إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم ومها مهلكاكم :وقال

.من أحب دنياه أرض بآخرته

وقالاإلمامزينالعابدين :رأيت اخلري كله قد اجتمع يف قطع الطمع 
عام يف أيدي النــاس.قالاإلمامأبوجعفرالباقر :بئس العبد عبد يكون له 
طمع يقوده، وبئــس العبد عبد له رغبة تذله.وقالاإلمــامأبوعبداهللالصادق

.حب الدنيا رأس كل خطيئة :

 15-الفحش،والقذف،وبذاءةاللسان،والسب:قالرسولاهلل
لعائشــة:يا عائشــة إن الفحش لو كان مثااًل لكان مثال سوء.وقال :إن الل 
يبغــض الفاحش البذيء الســائل امللحف.وقال :إن مــن أرش عباد الل من 
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تكره جمالسته لفحشــه.وقال :سباب املؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل حلمه 
.معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه

وروىعمــروبننعامناجلعفيقــال:كان أليب عبد الل  صديق ال 
  يكاد يفارقه، فقال يومًا لغالمه: يا ابن الفاعلة أين كنت؟ قال: فرفع أبو عبد الل
يده فصك هبا جبهة نفســه ثم قال: سبحان الل تقذف أمه قد كنت أرى لك ورعًا فإذا 
ليس لك ورع. فقال: جعلت فداك إن أمه سندية مرشكة، فقال : أما علمت أن 

.لكل أمة نكاحًا! تنحَّ عني. فام رأيته يميش معه حتى فّرق بينهام املوت

16-عقوقالوالدين:قالاهللسبحانهوتعاىليفكتابهالکريم:وقىض 
ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحســانًا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها 

.فال تقل هلام أٍف وال تنهرمها وقل هلام قواًل كرياًم

وقالرســولاهلل :إياكم وعقوق الوالدين.وقال :من أصبح 
.مسخطًا ألبويه أصبح له بابان مفتوحان إىل النار

وقالاإلمامأبوجعفــرالباقر :إن أيب  نظر إىل رجل ومعه ابنه 
 .يمــيش، واالبن متكئ عىل ذراع األب، قال: فــام كلمه أيب مقتًا له حتى فارق الدنيا
وقالاإلمامالصادق :من نظر إىل أبويه نظر ماقت ومها ظاملان له مل يقبل الل 
له صالة.وقال :لو علم الل شــيئًا هو أدنى من أٍف لنهى عنه، وهو من أدنى 

.العقوق، من العقوق أن ينظر الرجل إىل والديه فيحد النظر إليهام

َما َيْفَتِري  17-الکذب:قالاهللســبحانهوتعاىليفكتابهاملجیــد:إِنَّ
ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن.وقالتعاىل:َفَأْعَقَبُهْم نَِفاقًا ِفي ُقُلوبِِهْم إَِلى َيْوِم َيْلَقْوَنُه  اْلَكِذَب الَّ

.بَِما َأْخَلُفوْا الّلَه َما َوَعُدوُه َوبَِما َكاُنوْا َيْكِذُبوَن

وقالرسولاهلل :كربت خيانة أن حتدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق 
.الكذب ينقص الرزق :وقال.وأنت له به كاذب
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وقــالاإلمامعيل :ال جيد العبد طعم اإليامن حتى يرتك الكذب هزله 
وجده.وقالاإلمامالسجاد :اتقوا الكذب الصغري منه والكبري، يف كل جٍد 
وهزل، فإن الرجل إذا كذب يف الصغري اجرتأ عىل الكبري.وقالاإلمامالعسکري

.جعلت اخلبائث كلها يف بيت وجعل مفتاحها الكذب :

18-خلفالوعد:قالاهللسبحانهوتعاىليفكتابهالکريم:َفَأْعَقَبُهْم 
....نَِفاقًا ِفي ُقُلوبِِهْم إَِلى َيْوِم َيْلَقْوَنُه بَِما َأْخَلُفوْا الّلَه َما َوَعُدوُه

وقالالنبيالکريمحممد :من كان يؤمن بالل وباليوم الخر فليِف إذا 
.وعد

وقــال :أربع من كنَّ فيه كان منافقًا، ومــن كانت فيه خّلة منهن كانت 
فيه خّلة من النفاق حتى يدعها: إذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، 

.وإذا خاصم فجر

19-اإلرصارعــىلالذنببتکرارارتکابهوعــدمتركه،وعدمالندم
ِذيَن إَِذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموْا َأْنُفَسُهْم  عىلفعله،قالاهللســبحانهوتعاىل:َوالَّ
وْا َعَلى َما َفَعُلوْا  ُنوَب إاِلَّ الّلُه َوَلْم ُيِصرُّ َذَكُروْا الّلَه َفاْســَتْغَفُروْا لُِذُنوبِِهْم َوَمن َيْغِفُر الذُّ
بِِّهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأَلْنَهاُر  ن رَّ ْغِفَرٌة مِّ َوُهْم َيْعَلُموَن * ُأْوَلـــئَِك َجَزآُؤُهم مَّ

.َخالِِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن

.إن من مجلة عالمات الشقاء اإلرصار عىل الذنب :وقالرسولاهلل

وقــالاإلمامعيل :أعظم الذنوب ذنــب أرصَّ عليه صاحبه.وقال
اإلمامأبوعبداهللالصادق :ال والل ال يقبل الل شــيئًا من طاعته مع اإلرصار 

.عىل يشء من معاصيه

20-احتکارالطعامبقصدزيادةسعره:قالرسولاهلل :أيام رجل 
اشرتى طعاما فكبســه أربعي صباحًا يريد له غالء املسلمي ثم باعه فتصدق بثمنه مل 
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م الل عليه ريح  يكــن كفارة ملا صنع.وقال :من احتكر فــوق أربعي يومًا حرَّ
اجلنــة.وقال :من حبس طعامًا يرتبص به الغالء أربعي يومًا فقد برئ من الل 

.وبرئ منه

 .من غش مســلاًم يف رشاء أو بيع فليس منا :21-الغش:قالالنبي
وقال :أال ومن غشــنا فليس منا.قاهلاثالثمراتومن غش أخاه املسلم 

.نزع الل بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إىل نفسه

وقالاإلمامالباقر :مر النبي يف سوق املدينة بطعام فقال لصاحبه: 
ما أرى طعامك إال طيبًا وســأله عن سعره. فأوحى الل عز وجل إليه أن يدس يده يف 
الطعام ففعل فأخرج طعامًا ردّيًا فقال لصاحبه: ما أراك إال وقد مجعت خيانة وغشــاً 

.للمسلمي

22-اإلرساف،وعــدماالقتصاد،والتبذير،وإتــالفاملالولوكان
ُه  قلیاًل،قالاهللســبحانهوتعاىليفكتابهاملجید:وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا إِنَّ
اِر .وقال ِفيَن ُهْم َأْصَحاُب النَّ اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن .وقالتعاىل:َوَأنَّ اْلُمْســرِ

.ْيَطاُن لَِربِِّه َكُفورًا َياِطيِن َوَكاَن الشَّ ِريَن َكاُنوْا إِْخَواَن الشَّ تعاىل:إِنَّ اْلُمَبذِّ

وقالأمرياملؤمنني :إن الل إذا أراد بعبد خريًا أهلمه االقتصاد، وحسن 
التدبري، وجّنبه ســوء التدبــري واإلرساف.وقالاإلمامالصادق :أترى الل 
تعــاىل أعطى من أعطى من كرامــة عليه، ومنع من منع من هــوان به عليه؟! ولكن 
ز هلم أن يأكلوا قصدًا، ويرشبوا قصدًا،  املال مال الل يضعه عند الرجــل ودائع، وجوَّ
وينكحوا قصــدًا، ويركبوا قصدًا، ويعودوا بام ســوى ذلك عــىل الفقراء املؤمني، 
ويلموا به شــعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حــالاًل، ويرشب حالاًل، ويركب 
حالاًل، وينكح حالاًل، ومن عدا ذلك كان عليه حرامًا.ثمقال :وال تسفوا 
إن الل ال حيــب املسفــي.وقــال :إن القصد أمر حيبه الل عــز وجل، وإن 
.الــسف يبغضه حتى طرحك النواة فإهنا تصلح ليشء وحتى صبك فضل رشابك
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23-تــركأحدالواجبــات:كرتكالصالةأوالصــومأوغريمهامن
الواجبات،قالرسولاهلل :من ترك الصالة متعمدًا فقد برئ من ذمة الل وذمة 

.رسوله

وقالاإلمامالصادق :وال ينظر الل إىل عبده وال يزكيه لو ترك فريضة 
من فرائض الل أو ارتكب كبرية من الكبائر.ويضیفاإلمامالصادققائاًل:
إن الل أمره بأمر، وأمره إبليس بأمر، فرتك ما أمر الل عز وجل به، وصار إىل ما أمر به 

.إبليس، فهذا مع إبليس يف الدرك السابع من النار

وهناكغريهذهوتلكمناملنکراتاليسعاملجاللذكرهاهنافراجعها
إنشئتيفكتباحلديثوالفقه.

قالأيبذلك،ثمأضــافمؤكدًابحزمبینامراحتوتائرصوتهتکتيس
طابعرصاحةرزينهمؤثرةقال:ســأختتمحواريةاألمرباملعروفوالنهيعن

املنکربکالمألحدأكابراملجتهدين)قدساهللرسه(جاءفیه:

إنمنأعظمشــواهداألمرباملعروفوالنهيعــناملنکر،وأعالها،
وأتقنها،وأشدهاخصوصًابالنســبةإىلرؤساءالدينأنيلبسرداءاملعروف
واجبهومندوبه،وينزعرداءاملنکرحمرمهومکروهه،ويستکملنفسهباألخالق
الکريمة،وينزههاعناألخالقالذمیمة،فإنذلكمنهســببتاملفعلالناس
املعروفونزعهماملنکــر،خصوصًاإذاأكملذلكباملواعظاحلســنةاملرغبة
واملرهبة،فــإنلکلمقاممقــااًل،ولکلداءدواء،وطــبالنفوسوالعقول
أشــدمنطباألبدانبمراتبكثرية،وحینئٍذيکونقدجاءبأعىلأفراداألمر

باملعروفوالنهيعناملنکر.

وبحواريــةاألمرباملعروفوالنهــيعناملنکرســننهيحوارياتنا،ـ
راجیًامناهللعزوجلأنجيعلهــاخالصةلوجههالکريمنافعةلك قــالأيبـ
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وإلخوانكاملؤمنني،وسأخصصحواريةغٍدلإلجابةعنأسئلةعامةختتارها
أنتلعّلحوارياتناالسابقةقدأغفلتاإلجابةعنها،أوأوجزهتا،أوقدتکون

هذهاألسئلةخارجنطاقبحثاحلوارياتالتيمرتآنفًا.

قلت:فکرةجیدةوأتوقعأنتکونمفیدة.

قال:فإىلجلســةيومغدإنشــاءاهللتعاىل،إىلجلسةالغدواحلوارية
العامة.





احلوارية العامة األوىل
بمجردأنفارقنــيأيبمودعًامللمتأوراقمذكرات)األمرباملعروف
والنهيعــناملنکر(ألختتــمبذلكآخــرحواريةفقهیةملوضوعمســتقل،
وألســتعدبعدذلكلفتحملفخاصباحلواريةالقادمة،تلكالتيســأحدد

أسئلتهاوحواراهتاواجتاهاهتاأناـكاموعدينأيبـ.

وماأنانقضتســاعةحتىكنتدونتجمموعةأسئلةشکلتالنواة
األوىلألسئلةاحلواريةالعامةالقادمة،أعقبتهابعدذلكساعاتعملوأعداد

مناألسئلة.

وحنيحلموعداحلوار،وجاءأيب،وسّلم،ومحداهللوأثنىعلیه،مبتدئًا
احلواريةالعامة،اهنالتأسئلتيعلیه،واطردتإجاباتهعنها.

وكانأولأسئلتيعناجللودالطبیعیةاملصنعةواملستوردةمندولغري
إسالمیةكدولأوربامثاًلوغريها.

 قلتأليب:رجليلبسســاعةســوارهامصنوعمنجلدطبیعي
اســتوردمنبلدغريإســالمي،واليدريالبســهماإذاكانهذااجللدجلد

حیوانمذبوحبطريقةرشعیةأمال،وأرادالصالةبه.

 قــال:التصحالصالةبه،إالإذاعلموتأكدأنهذاالســوارجلده
جلدحیوانمذبوحبطريقةرشعیة.

 وحــزامالبنطلونوحمفظةالنقــوداملوضوعةداخــلاجلیبأثناء
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الصالة،إذاكانجلدهاكجلدذلكالسوارمارالذكر؟

 كذلكالتصحالصــالةهبامإالإذاعلــمأنجلدمهاجلدحیوان
ذباحتهرشعیة،لنفرتضأنهصىلهبامنســیانًاثمتذكروهويصيلفخلعساعته

أوحزامهبطلتصالتهكذلك.

 غســالةكهربائیةجتففاملالبسبعدقطعاملــاءالکرعنها،جتففها
بواسطةقوةالدورانالالعرصفهليکفيذلكيفتطهريها؟

 نعم،يکفيذلكيفتطهريهاـمعمراعاةرشوطالتطهرياملتقدمةـ.

 أصافحمراتبعضاألشخاصويديمبتلة،والأدريأمسلمهذا
أنأسألهألتأكد؟ الذيصافحتهأمكافر؟فهلجيبعيلَّ

 كال،الجيبعلیكسؤاله،يمکنكأنتقولإنيديالتيالمست
يدهطاهرة.

 طالبجامعي،أوتاجر،أوسائح،أوماشاهبهميسافرإىلدولغري
إســالمیةكدولأوربامثاًل،حیثالتکادختلوحیاتهالیومیةمنمتاسمبارش
معســکاهنابرطوبةمسية،يفمقهى،أوعندحــالق،أوطبیب،أوصاحب

مکوى،أوغريهمممايصعبعلیهإحصاؤهفامالعمل؟

 إذاكانوامسیحًاأوهيودًاأوجموسًافلهأنيبنيعىلطهارهتم،إالإذا
علمتنجسهمبنجاسةخارجیة.

 ولودخلتمنزاًلكانيقطنهقبيلأناسغريمســلمني،فهلحيقيل
أنأحکمبطهارةكليشء؟

 نعم،احکمبطهارةكليشءملتعلمبأنهنجسفعاًلأوأنهقدأصابته
نجاسةمنقبل.
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 دعنيأنتقلإىلالصالةفأســألعنحکمشــخصيصيلويصوم،
اآلنمنأنبعضًامن ولکنهكانكثريًاماخيطئيفالغســل،فهومتأكدمتامــاً

أغسالهالسابقةباطلة.ولکنهاليدريكمهي؟

 بالنسبةإىلصیامهفصیامهصحیح،وإنكانغسلهباطاًل،وبالنسبة
لصالتهجيبعلیهأنيعیدكلصالةصالهابغسلباطل.

 أحیانًاأريدالصــالةويفجیبيبعضاألوراقالنقديةفهلجيوزيل
السجودعلیها؟

 الجيوزلكالسجودعلیهاإالإذاكانتمصنوعةممايصحالسجود
علیه.

 والسجودعىلاإلسمنتوالبالطبجمیعأنواعه؟

 نعم،جيوزلكالسجودعلیهامادامتطاهرة.

 اســتمعمنجهازتســجیل،أومذياع،أوجهــازتلفزيونرشيطًا
مسجاًلملقرئللقرآنيتلوآيةجيبالسجودهلا،فهلأسجد؟

 الجيبعلیكالسجود.

 امرأةتصيل،والتعلمأنبعضًامنشــعرهاخارجمنحتتســاتر
إخبارهابذلكأثناءصالهتاأوبعدها؟ الرأس،فهلجيبعيلَّ

 ال،الجيبعلیكإخبارها،وماملتعلمهيبهفصالهتاصحیحة.

 شــخصيســتیقظقبلدخولوقتصالةالفجربدقائقفهلحيق
لهمعــاودةالنومثانیة،إذاكانيعلمأوحيتملاحتاماًلقويًاأنهاليســتیقظإال

والشمسطالعة؟
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 حيرمعلیهذلكالنوم.

 طالــب،أوعامــل،أوموظفيدرسأويعمــلبمنطقةتبعدعن
مدينتهأكثرمن)46كم(وهــويذهبيومیًاملقرعملهويعودإىلمدينتهوربام

استمركذلكلسنةأوأكثر.

 يصيلصالتهتامةويصوم.

 ولوكانيسافرمرتنيأوثالثمراتأسبوعیًاوبشکلدائمبحیث
يکونأكثروقتهأونصفوقتهيفالسفر؟

 يتمصالتهويصوم.

 مادمنانتحدثعنالســفر،فاسمحيلأنأسألعنحکمشخص
سافربعدالزواليفشهررمضانوكانصائاًم؟

 يتمصومهواليفطر.

 وإذاسافرقبلالزوالوكانناويًاومصماًمعىلالسفرمناللیل؟

 جيوزلهاإلفطاريفذلكالیومبعدوصولهإىلحدالرتخص،وجيب
قضاؤهبعدالشهر.

 ولوســافرقبلالزوالومليکنناويًاللســفر،والمصماًمعلیهمن
اللیل؟

 يتمصومه.

 صائميفشهررمضانأفطرألنهسافروعادإىلوطنهأوحملإقامته
بعدالزوال؟

 الجيبعلیهالصومبقیةذلكالنهار.
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 ولوعادقبلالزوالوقدأفطريفسفره؟

 كذلكالجيبعلیهصومبقیةالنهار.

 ولورجعإىلوطنهأوحملإقامتــهفوصلقبلالزوال،ومليفطريف
سفره؟

 جيبعلیهأنينويالصوم،ويصومبقیةذلكالنهاروالقضاءعلیه.

 شخصيصوميفشهررمضانسنني،وهواليعلمبوجوبغسل
اجلنابةعلیهجهاًلمنهفاليغتسل؟

 صومهصحیحوالجتبعلیهالکفارة.

 يســتعملبعضمرىضاحلساســیة)حساســیةالصــدر(جهازًا
يســاعدهمعىلالتنفساملريحنســمیهنحن)البّخاخ(،يرسلهذااجلهازبعد
ضغطهيفالفممايشــبهالغازاملضغوط.فهلجيتمعاســتعاملهذااجلهازمع

الصوم؟

 نعم،يبقىمســتعملهــذااجلهازعىلصومــهإذامليعلمبوصول
الدواءإىلاملعدة.

 هلجيوزتقديموجباتالطعامللمفطرينيفشهررمضانسواءيف
املطاعمأمالبیوتللمعذورينيفإفطارهموغرياملعذورينإذامليستلزمذلك

التقديمهتکًاحلرمةالشهرالرشيف؟

 جيوزللمعذورينفقط.

 املغذيأواملصل،وهوكیسمنالبالســتكحيتويعىلماءوسکر
وبعضاألدويةيعطىللمريضبواسطةاإلبرةوللدممبارشةفهلحتبذللصائم
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اجتنابهملرضأوبدونمرض.

 نعــم،أحبذذلك،ولکنالجيب،وإذامتکناملريضمنالصوممع
استعاملاملغذيوجبالصوم.

 ســأنتقلإىلاحلجفأسألعنرجلاستطاعماديًايفسنةمنالسنني
ومنعمنالســفر،ومليستطعاحلصولعىل)الفیزة(لیحجتلكالسنة،فاضطر
حلاجتــهاحلیاتیةإىلرصفاملالللحجبعداملوســم،ثممليســتطعبعدذلك

حتصیلاملالالذييکفیهحلجه؟

 إذااستطاعيفالسننياآلتیةوجبعلیهاحلجوإنمليستطع،ملجيب
علیه.

 قلتيليفحواريةاحلج،إنــكرمیت)مجرةالعقبة(وملتقليلمن
أيةجهةرمیتها.

 لكأنترمیهامنأيةجهةشئت.

 وقلتإنــكأحرمتللحجمناملیقاتاملســمى)باجلحفة(،بعد
وصولكإىل)جدة(بالطائرة،فلوأحرمشخصماجهاًلمنهمنجدةمبارشة

المناجلحفة؟

 وجــبعلیهجتديداإلحرامعندمايمــرباملیقاتأوماحياذيه،وإذا
دخلمکةبذلكاإلحرامرجعإىلأحداملواقیتوأحرممنه.

 وقلتإنكبعدالطوافوالســعيقرصتلنفســك،فلوقرصت
ألحدمنإخوانكطلبمنكذلكقبلأنتقرصلنفسك؟

 الحيقيلأنُاقرصلغرييقبلأنُاقرصلنفيسأواًل.
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 اســمحيلأنأجتاوزبعضاملوضوعاتألسألعنفروضخاصة
بالتجارةأبدؤهابالتعاملمعالبنوكغرياألهلیةفقديودعبعضاألشــخاص

أمواهلمللتوفري.

 جيوزذلكوجيوزأخذاألرباحأيضًا،لکناملالواألرباحتؤخذعند
االستالمبصفتهاجمهولةاملالكوبأذنمناحلاكمالرشعي.

 وإذامليکونوايعرفونأهناجمهولةاملالكفکانوايضعوهنايفصندوق
التوفريبنیةالقرضللصندوقوألجلاالستفادةمنالفوائداملرتتبةعلیها؟

 الجيوزهلمذلكألهنمقاصدونللرباحینئٍذ.

 بعضاألشخاصيقرتضونمنالبنوكغرياألهلیةفیشرتطعلیهم
البنكفائدةمعینةكييقرضهم،وأحیانًايکونالقرضمعالرهن؟

 جيوزقبضاملالمنهعــىلأنهجمهولاملالك،وبإذناحلاكمالرشعي
أووكیله،حتىمعالعلمبأنالبنكسیســتويفالفائدةمنهمقهرًا،فلوطالبهم
البنكجازهلمدفعالزيادةحیثاليســعهمالتخلفعندفعهاإىلالبنكوال

تکونربا.

ثمإينُاحبأنأقوللكبــأنالترصفيفأموالالبنوككهذهالجيوز
بدونإذناحلاكمالرشعيأووكیله.فلوســحبتمااًلمنحســابكاجلاري
تقبضهبإذناحلاكــمالرشعيأووكیله،ولورصفتشــیکًاتقبضمالهبإذن

احلاكمالرشعيأووكیلهوهکذاغريها.

 شخصاليملكمسکنًايســکنهفهلحيقلهاالقرتاضمنالبنك
بفوائد؟

 الجيوزاالقــرتاضبنیةالفائدةكامتقدم،ولکنجيوزأخذاملالمن
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البنوكغرياألهلیةعىلأنهجمهولمالکه،والمانعحینئٍذبإعطاءالفائدةباعتبار
أنهجمبورعىلدفعهاكلامطالبهالبنكبذلك.

 وفتحاعتامداتاالستريادوالتصديريفالبنوكغرياألهلیة؟

 جائزةحتــىمعأخذالبنكفائدةجّراءقیامهبفتحهذهاالعتامدات
كامتقدم.

 والکفالة،أوالتعهداملــايلعندتلكالبنوك،كأنيکفلالبنكأحد
زبائنهأمامجهةمارسمیةمثاًلأوغريها؟

 جائزةحتىلوأخذالبنكعمولةعلیهامنالزبونلقاءكفالتهتلك
وتعهده.

 وبیعاألسهمورشاؤهالرشكةمسامهةمثاًلأوغريها؟

 جيوزبیعورشاءاألســهملرشكةمــا،رشطأنالتکونمعامالت
تلكالرشكةمعامالتربويةأوحمرمة.

 قدتطالبالرشكاتاملســامهةوســاطةالبنكيفبیعاألسهمالتي
متتلکها،فیقومالبنكبدورالوسیطلقاءعمولةمعینة.

 حيقهلاذلكوهيمعاملةجائزة.

 وعملیاتالتحويلالداخيلواخلارجي؟

 حدديلسؤالكبالضبطأومثللهكيأجیبكعنيشءحمدد.

 يصدرالبنكصکًالعمیلهبتســلیممبلغماعىلحســابهمنوكیله
يفالداخــلأواخلارج،إذاكانللعمیلرصیدمــايليفالبنك،ثميأخذالبنك

عمولةمعینةجراءقیامههبذاالدور؟
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 حيرمذلكمعالبنكاألهيلوجيوزمعغرياألهيلكامتقدم.

 يدفعشخصمامبلغًامنالنقودإىلبنكيفمدينةما،ويأخذحتوياًل
باملبلــغأوباميعادلهعىلالبنكيفالداخلأويفاخلارج،ثميأخذالبنكعمولة

معینةجّراءقیامههبذاالعمل.

 حيقلهذلك.

 يقومالبنكببیعالعمالتاألجنبیةورشائهامعزيادةمالیة؟

 حيقلهذلك.

 شــخصلهدينبذمةشــخصآخر،فیأخذمنــه)كمبیالة(بذلك
الدين،ثميرغبأنيبیعدينه)املؤجل(هذابأقلمنه)حااًل(؟

 ]الجيوزذلك[.

 عقــودالتأمنيعىلاحلیاة،أوعىلاألمــوال،أوعىلالغرق،أوعىل
احلريق،أوعىلالسیارة،أوعىلالطائرة،أو...أو...؟

 كلهاجائزةمعرشكاتالتأمنياحلکومیة،ألنأمواهلابحکمجمهولة
املالككامتقدم.

 سأدعالبنوكومعامالهتاجانبًاألسألعن..

بیعمثقالمصوغمــنالذهببمثقالغريمصــوغمنهمعأخذأجرة
الصیاغة؟

 حيرمذلكوالجيوز،رغمأنهشــائععندالصاغةهذهاأليام،وقد
أجبتكعنهذاالسؤالسابقًا،وأؤكدهاآلن:حيرموالجيوز.

 بعضحلقالزواجمصنوعةمنالذهباألبیض،فهلجيوزلبسها
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للرجال؟

 الذهــببجمیعأنواعهوعیاراتهالجيوزلبســهللرجالمادامعند
العرفذهبًا.

 ولکنبعضالصاغةيقولونعنهاإهنامنالبالتني؟

 البالتنياألصيلالذيهوفلزآخرغريالذهبجيوزلبسهللرجال،
والجيوزلبسالذهب.

 املصحفالکريمهلجيوزبیعهأوإهداؤهلغرياملسلمنيممنيرغب
بعضهميفاالطالععىلالقرآنالکريم؟

 ماداماليؤديذلكإىلالتوهنيفهوجائز.

 صنعالدمىعىلهیئةإنسانأوحیوان؟

 الجيوز.

 بیعورشاءالتامثیلاملجسمةلإلنسانواحلیوانوعرضهاللزينة؟

 جائز.

 بعضاملالبسالرقیقةالناعمةيســمیهاالباعةحريرًاوالأعلمأهنا
حريرطبیعيأمال؟فهلجيبعيّلأنأحترىألتأكد؟

 ال،الجيبعلیكأنتبحثللتأكد،وحيقلكلبسها.

 رشاءوبیعآالتاللهووالطرب،كالبیانو،واملزمار،واالسطوانات
الغنائیــة،والطبولحرام،ولکنهناكآالتشــبیهةبــآالتاللهووالطرب

مصنوعةلألطفاللغرضتسلیتهم،فهلجيوزبیعهاورشاؤها؟
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 نعم،جيوزرشاءوبیــعآالتاللهووالطــرباملصنوعةلألطفال
لغرضتسلیتهم،إنملتصدقعلیهاآلةاللهووإالفیحرم.

 يتفقمالكقطعةأرضومقاولعىلأنيقوماملقاولببناءمســکن
لصاحبقطعةاألرضمقابلمبلغحمددفیشرتطصاحباملسکنعىلاملقاول
أنيقوماملقاولبإنجازالبناءخاللســنةمثاًل،فإذاتأخراملقاولعنهذهاملدة
دفعغرامةشــهريةحمددةلصاحباملسکن؟وقديشرتطاملقاولعىلصاحب
املسکنأنيقومهوبإنجازبناءاملسکنخاللسنة،رشطأناليتأخرصاحب
املسکنعنتزويداملقاولباملواداإلنشــائیةخاللمدةالعمل.فإذاتأخرعن
رشطهفرضعلیهاملقاولغرامةمالیةحمددة.فإذاانتهتالسنةومليستنجزبناء
املسکن،وكانسببالتأخريمنصاحباملســکنفرضعلیهاملقاولغرامة
مالیةقدتکونشهرية،وقدتکوندفعةواحدةطالتفرتةالتأخريأمقرصت.
فهلجيوزأخذالزيادةهذهيفكالاالحتاملني؟علاًمبأهناماشــرتطاذلكضمن

عقدالزم؟

 جيوزأخذالزيادةيفكالاالحتاملني.

 إجازاتورخصتأســیسالــرشكات،ودورالنــرش،واملعامل،
واملصانعوأمثاهلا،إذاملتلغاعتبارهاالدولةالتيرخصتها،وأجازهتافهيتباع

وتشرتىوتستأجر،فهلجيوزذلكرشعًا؟

 نعم،جيوزذلك.

 حتنیطاحلیواناتوعرضهايفغرفاالستقبالأوصاالتاجللوس
للزينة؟

 جائز.
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 بیعالدمورشاؤهللعالج؟

 جائز.

 بیعمااليؤكلحلمهحلرمةأكلهكاجلّريملنيسمحلهمذهبهبأكله؟

 ]الجيوز[.

 ماهياحلیواناتالربيةالتيجيوزأكلها؟

 أمههااإلبل،واجلاموس،والبقراألهيلوالوحيش،والغنم،والکبش
اجلبيل،والظبي،والیحمور،ومحارالوحش،وكذلكاحلامراألهيل،والفرس،

والبغل.علاًمأنأكلحلومالثالثةاألخريةمکروه.

 قلتيليفمامىضأنجلوسكعىلمائدةيرشبعلیهااخلمرحرام،
فهلحيــقيلالتعاقدعىلعمللقاءأجرمعصاحبحمــليبیعيفحملهاخلمر

والبريةواملیتةمعأشیاءالجيوزبیعهاعلاًمبأينالأبیعإالاألشیاءاملحللة؟

 جيوزلكذلك.

 وهلحيقيلأناشــتغليفمطعموظیفتيفیهأنأطهواللحمغري
املذكىتذكیــةرشعیةمععدمقیاميبتقديمذلكالطعــامللزبائنألنعميل

سیقترصعىلالطبخفقط؟

 الجيوزلكذلك.

 سأنتقليفأسئلتيإىلالطعاموالرشاب،فأسألأواًلعنجوازأكل
وبیعورشاءالدجاجاملســتوردمنبلدانإسالمیةمکتوبعلیه:)مذبوحعىل

الطريقةاإلسالمیة(؟

 جيوزلكأكلهوبیعهورشاؤه.
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 وذلكاملستوردمنبلدانغريإسالمیةمکتوبعلیهعبارة:)مذبوح
عىلالطريقةاإلسالمیة(؟

 الجيوزلكأكلهإذاملتعلمبأنهمذبوحعىلالطريقةاإلسالمیةحقًا
الادعاء.

 اجلبناملســتوردمنبالدغريإســالمیةإذاملأعرفبالضبططريقة
صناعتهوحمتوياته؟

 جيوزلكأكله.

 بعضأنواعاألســامكاليغطيالقرشأوالفلسكلجســمهافهل
جيوزأكلها؟

 نعم،جيوزلكأكلهاحتىلووجدتفیهافلسًاواحدًا.

 السمكاملعلباملستوردمناخلارج،والأعلمبوجودفلسأوقرش
فیه،ولکناسمالسمكاملثبتعىلالغالفلهفلس،فهلحيقيلاالعتامدعىل

ذلك؟

 حيقلــكالتعويلعىلذلكوحده،إالأنيکــونالکاتبمتهاًميف
كتابته.

 هناكمطاعممنترشةيفأسواقاملسلمنيتقدملزبائنهااللحوم؟

 جيوزلكأكلحلومها.

 حتىمندونسؤالصاحباملطعمعنها؟

 جيوزلكأكلهامندونحاجةإىلســؤالصاحباملطعمعنها،كام
الحاجةإىلسؤالهعنديانةالعاملنييفاملطعم.



304................................................................... حوارياتفقهیة

 هلجيبالفحصوالتأكدقبلتناولالدواءمنسالمةتركیبهملعرفة
ماإذاكانحيتويعىلموادحمرمة؟

 ال،الجيبالفحصوالالتأكد.

 هناككثريمناألسئلةالعامةاملتفرقةضمنموضوعاتشتى..

 سلماشئت.

 ســأبدأهاأواًلبســؤالعنجوازالتربعبالکلیةمنإنسانحيإىل
إنسانحيآخر؟

 جيوزإلنقاذاملؤمنمناملوت،إذامليتعرضاملتربعللخطر.

 أحیانًاتربطأنابیبمرورالبويضةداخلجسداملرأة،وتغلقإذاكان
احلمليمثلخطرًاعىلصحتها،معإمکانیةفتحهابعدذلك؟

 جيوزذلكإذاأمکنفتحهاثانیة.

 تقــومبعضالــرشكاتبتجربةالــدواءعىلمريــضدونعلمه
وإخباره،ملالحظةأنالدواءفعالوناجح،أوضار؟

 الجيوزهلافعلذلك.

 الترشيح،ترشيحاجلثةبعداملوتإذاكانلسببمعقولكاكتشاف
جريمةأوتعلیمطبأوماشاكلذلك؟

 جيوزعىلجسدغرياملسلمأومشکوكاإلسالميفغريبلدإسالمي.

 قدتقدمبعضاهلداياللعائلةبمناســبةمولودجديدوتتخذاهلدية
عادةشکلمصوغاتذهبیةأومأكوالتفهلهيللمولوداجلديدأولوالديه؟
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 ختتلفاهلدايااملهداةعنبعضهاالبعض؛فمنهماحيملشاهدًاعىل
كوهنــاللمولوداجلديدكبعضاملصوغاتالذهبیةاملناســبةللمولودفهيله،

ومنهاماينتفعبهغرياملولودكاملأكوالتفهيلوالديه.

 والنقود؟

 النقودتتبــعالعرف،وظاهرحالامُلهدي،فــإنالظاهرمنبعض
األعرافكوهناللوالدين،بینامبعضاألعرافجتعلهاللمولود.

 هلجيوزترّصفالوالدينباملولدمهاغريالبالغملصلحةولدمها؟

 نعم،ملصلحتــهجيوزللوالدذلك،أماباميعــودلولدهبالرضرفال
جيوز،وجيبعلیهحفــظأموالهحتىيکرب،وأمااألمفــالبدهلامنمراجعة

الوالد،فإنهويلالطفل.

 الســحراألبیضالذييســتخدمللخرياتعکسالسحراألسود
الذييستخدمهالرشيرون،هلجيوزاستخدامه؟

 السحربجمیعأشکالهوأنواعهحرام،إالإذاكانألجلحّلالسحر
]معاالضطرارلذلك[.

 حتضرياألرواحلسؤاهلاعنحالصاحبهاوعنالربزخوغريذلك
مناألموراألخرى.

 حيرمحتضرياألرواحإذااســتلزمإيذاءمؤمــن،أوإذاكانبطريق
الســحر،وحيرماالعتامدعىلإخبارها.ولیکنيفعلمكأنذلكقديکونمن

والشیاطني. عملاجلانِّ

 الصوراملرسومةللنبيواألئمةهلجيوزتعلیقهايفاملنزل؟



306................................................................... حوارياتفقهیة

 جيوزتعلیقها.

 يرميالناساجلرائدواملجــالتوبعضالکتباملحرتمةيفأماكن
مجعالنفايات،برغماحتوائهاعىلبعضاآلياتالقرآنیةأوأســامءاهللسبحانه

وتعاىل؟

 الجيوزذلك،وجيبختلیصهامنتلكاحلال.

 عندوقوعمشــاجرةكالمیةيتلفظبعضاألشــخاصـلألسفـ
بألفاظالسبهللسبحانهوتعاىلواملعصومني؟

 حکمهمالقتل.

 بقیتبعضاألسئلةاملتفرقةمنهناوهناك.

أجيوزللمرأةأنتتعلمقیادةالســیارةعندرجلغريب،معمايستلزم
ذلكمــنانفرادهابه،وذهاهبامعهإىلأماكنصاحلــةللتدريب،وهيأماكن

ختلوعادةمناالزدحام؟

 جيوزهلاذلك،رشطأناليستلزمذلكالوقوعيفاحلرام.

 وهلحيقهلاأنتلتقطصورةهلامندونحجابلتضعهاعىلجواز
السفرمثاًل؟

 جيوزهلاإنكاناملصورمنحمارمها.

 هلجيوزذبححیوانمنقفاه؟

 ال،الجيوز.

 هلجيوزنبشقرباملیتإذاكانذلكاليلزمهتكحرمةاملیت؟
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 جيوزإنكانفیهمصلحةللمیت،كالنقلإىلجواراملراقداملقدسة.

 إعطاءفلمحيتويعىلصورنســاءحمجباتيفحالةتکشفلرجل
غريبأجنبيعنالنساءلغسلهوحتمیضهوتظهريه؟

 جيوزذلك،ولکنالجيوزلهالنظربشهوة.

 مالوجدتهيفمکانعاميفشارعمثاًل،أوسوق،أومطار،أوحمطة
قطار،أومیناء،أوسیارةتکيس،وأناجازمبعدمإمکانعثوريعىلصاحبه؟

 تصّدقبهنیابةعنه،أوأستملکهإذاكانتقیمتهثالثةغراماتفضة
أوأكثر.وإذااحتملتالعثورعىل إالربععرشالغرام)2.975غم(تقريبــاً

صاحبهولوبطريقالصدفةوجبانتظارهوالتعريفبهسنةكاملة.

 ســأنتقلإىلسؤالعقائديهذهاملرةفاسألعنجوازطلبالرزق
أوالولدأواحلفظأوالشفاءمناملعصومنيمبارشة؟

 دعنيأســألكأواًل:تطلبمنهمذلكألهنمخيلقون،أويرزقون،
أوحيفظون؟

 ال،بلألهنمالوسیلةإىلاهللســبحانهوتعاىلوالشفعاءإلیهبقضاء
وعال. احلاجاتوألهنماليفعلونشیئًاإالبأذنهجلَّ

 تقصديسألونهفیخلق،ويسألونهفريزق،ويسألونهفیحفظ،وألهنم
شأنه،ولواليتهمعلینا؟ شفعاءالتردهلممسألةأودعاء،وملنزلتهممنهجلَّ

 نعم..نعم..أقصدذلك.

 وهمَواْبَتُغوْا إَِليِه اْلَوِسيَلَة:هذاجائز،قالســبحانهوتعاىل 
وسیلتكإىلاهللسبحانهوتعاىل...هذاجائز.





احلوارية العامة الثانية
وأنا أسئلةكثريةتراودأذهانالناسوخاصةالشبابمنهم،أحلتعيلَّ
أطرحأســئلتييفاحلواريةالعامةاملاضیةجتاوزهتاعنعمدملابعدها،عىلأن
أحظىبتخصیصحواريةمســتقلةهلايفمابعد،وهاهوذاأميليتحقق،فقد
طالبنااحلوارإىلاحلدالذيأصبحمعهطلبختصیصجلســةقادمةحلوارية

قادمةواردًاومقبواًل،بلومستحسنًا.

فهاأنذاأطلب..وهاهوذاأيبجيیبطلبي.

قلتيفنفيسألبدأحواريالیومبأســئلةحــولمعاناةبعضالطلبة،
وهمعىلمقاعدهمالدراســیةمنظواهرُاحــبأنأعرفوجهةنظراملرشع

اإلسالميهباقلتأليب:

 يفكلیاتالطب،يتحتمعىلالطالبأنيقومبفحصاملرأةالغريبة
عنهوالرجــل،ورباموصلبهالفحــصإىلجهازمهاالتناســيلالذكري،أو
االنثوي،أواملخرج،ولورفضالطالبذلكلرسبيفاالمتحان،فهلجيوز

لطالبالطبذلكالفحص؟

 نعم،جيوزلطالبالطبذلكإذاكانيعلمأنهسیعالجيفاملستقبل
املصاباتاملؤمناتوحيفظحیاهتنرشطأناليؤديفحصهإىلإثارةجنسیة.

 يفاملستشفیاتتقوماملمرضاتبجسالنبض،وقیاسضغطالدم،
وتضمیداجلرح،وغريذلك...
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أـفهلجيبعىلالرجلاملريضرفضملساملمرضةجلسده؟

بـإذاتعذروجوداملمرضالذكرفامهوواجباملريضرشعًا؟

جـإذاكانالتضمیديشملعورةالرجل،ولیسهناكرجلممرضفام
العمل؟

دـلوعکســنااحلالةفامهوحکماملريضةيفاحلاالتمارةالذكرإذامل
تتیساملمرضةاألنثى؟

 يمکنللمريــضأنيطلبمناملمرضة،ويمکــنمناملريضةأن
تطلبمناملمرضلبسكف،أووضعحاجز،أوحائلكاملنديل،أواللفاف،

أوقطعةالقامش،وماشاكلحيولدونملساجلسد.

 أحیانــًااليمکنذلك،حیــثتدعواحلاجةاملرضیــةإىلاللمس
املبارش.

 إذادعتالرضورةإىلاللمساملبــارشدونعازلجازذلك،ومع
عدموجودالرضورةالجيوز.

 لوأبدلنااللمسبالنظريفاحلاالتالسابقة،فامهوحکمالنظر؟

 حکمالنظرنفسحکــماللمس،فهوجيوزمعالرضورةفقط،وال
جيوزمعانتفائهاأوزواهلا.

 بعــضاألزواجيطلبمنزوجتهتركالصــالة،أورفعاحلجاب
الرشعي،أوتقديماخلمرأوالبريةللضیوف،أومشــاركتهيفلعبالقامر،أو
مصافحةالقادمني،واليساكنهايفحالةامتناعهاعنذلك،فهلحيقللزوجة

تركمساكنتهحفاظًاعىلواجباهتاالرشعیة؟
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 نعم،حيقللزوجةتركمساكنتهوتستحقمنهالنفقة.

 امرأةملتزمةباحلجابالرشعي،ولکــنزوجهايمنعهامنذلك،
وخيريهابنيخلعاحلجابوالطالق؟

 إذاداراألمربینهامفعىلاملرأةأنتطلبالطالق.

 استعاملوســائلمنعاحلملشــائعهذهاأليامفلولزماحلرجمن
اســتعاملالعقاقريوأمثاهلا،وتوقفاألمرعىلوســائلالبــدمعهامنإجراء
الکشفاملوضعيلدىالطبیبأوالطبیبة،علاًمبأنيفاحلملحرجًاأورضرًا؟

 جيــوزإذاكانيفاحلمــلحرجأورضر،وعــىلاملريضةأنتراجع
الطبیبةإنأمکنذلك.

 هلجيوزللمرأةأنتنظرإىلاملنطقةاملحصورة)بنيالّسةوالركبة(
منجسدامرأةأخرىباستثناءاجلهازالتناسيل؟

 نعم،جيوزهلاذلك.

 بعضالنساءيمتنعنمناإلنجابمندونإذنأزواجهن؟

 ]الجيــوزذلك[إالأنختشــىالرضرمناحلملفــالجيبعلیها
استئذانه..

 لوعکســناالســؤالفقلناهلحيقللزوجأنجيربزوجتهعىلعدم
اإلنجابوهيتريده،كأنجيربهاعىلاستعاملدواءأوإجراءعملیة.

 ال،الحيقلهذلك.

 بعضالعقاقريالطبیةتتناوهلاالنســاءلتمنعنزولالعادةالشــهرية
عندها؟
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 جيوزهلاذلكاالستعامل.

 يفاألياماألوىلمناحلمليکونمنالســهلإســقاطاجلنني،فهل
حيقلاُلمأنتسقطه؟

 ال،الجيوزهلاذلك.

 تعانقوتقبیلبعضالنســاءالنساءيفاملطارات،والشوارعالعامة،
والساحات،واألسواق؟

 عناقالنساءللنساءوتقبیلهنلبعضهنجائز،رشطأنيتممندون
حصولفعلحمرمكالتربج.

كاشفاتلبعضما  خترجالنساءهذهاألياميفالشوارعالعامةوهنَّ
جيبعلیهنسرته،فهلجيوزالنظرإلیهنبدونشهوةأوتلذذ؟

 نعم،جيوزذلك.

 مــناملألوفهذهاأليامأنتتزيناملرأةبزينةصارخة،ثمخترجأمام
الناسيفاألسواقوالشوارع؟

 الجيوزهلاذلك.

 مادمنانتحدثعناحلجاب،فسأســألعنامــرأةخترجللناس،
وظاهرقدمهامکشوفيراهاالناظرالغريب؟

 ]الجيوزهلاذلك[.

 وأخرىتصيلوظاهرقدمهامکشوفكذلك؟

 هذهجيوزهلا،فکشفظاهرالقدميفالصالةجائز.
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 تركببعضالنساءسیاراتاألجرة،وتکونهيوالسائقالثالث
هلام؟

 وهليؤديذلكإىلإثارةالشهوةأوالوقوعيففعلاملحّرم؟

 ال،أسألعنمسألةاعتیاديةسائدةهذهاأليامبالغبار.

 مادامركوهبامعهاليؤديإىلفعلحمرمفهوجائز.

 امرأةحتبأنتتعلمالقیادة،فیعّلمهاسائقأجنبيعنهادونوجود
شخصثالث؟

 قلتلكيفمامىضحيقهلاذلك،رشطأناليؤديإىلفعلحمرم.

 حفلةنسائیةصورتيففلم،فهلجيوزإرسالهإىلاملصورالغريب
األجنبيعنهنلتحمیضهوتظهريه؟

 جيوزإذامليکنفیهإثارةشهوة.

ّية(أو)االستمناء(؟  يستعملبعضالشباب)العادةالسِّ

 العادةالسية)االستمناء(حمرمةبکلأنواعها،وأشکاهلا،وصورها،
وهيضارةصحیًاكاميقولاألطباء،وربامتؤديإىلالعقم.

 واملرأة..استعاملاملرأةللعادةالسية؟

 حيرمعىلالنساءكذلكاستعاملالعادةالسية.

 حالةمرضیةاستدعتأنيطلبالطبیبمنمريضهفحصالسائل
املنــويبعدتعذرإخراجهبالطريقالرشعــيألنإخراجهالبدأنيکونعند

الطبیب؟
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 إذااضطــراملريضإىلذلــكجازله،لکنمعتعــذرإخراجهمع
الزوجةأواًل.

 وإذاأرادشــخصأنخيتربمدىقدرتــهعىلاإلنجاب،فطلبمنه
الطبیبأنخيرجالسائلاملنويلیفحصه؟

 مادامغريمضطرلذلكفالجيوزلهاالستمناء.

 التلقیحاالصطناعي،أوإدخالســائلمنويلرجلغريبأجنبي
داخلامرأةمتزوجةمنرجلعقیم،بطريقاإلبرةأوماشاكلمنالطرق؟

 حرام.

 وهليلحقالولدعىلتقديرإنجابهفرضًابالزوج؟

 البليلحقبالرجلصاحبالسائلاملنوي.

 سأعودإىلالطلبةمرةأخرىوقضاياهم،فأسألعنرضبالطفل
يفاملدرسة؟

 الجيوزذلك،نعمإذاأذنولیهملعلمهإذنًارصحيًاجازذلك،لکنال
جيوزرضبهأكثرمناحلاجةانتقامًاوعصبیةأواستهوانًابهلضعفه.وإذامليکن
الويلقدأذنللمعلمبرتبیةالطفلوتأديبهإذنًارصحيًا،بلكانذلكمفهومًامن
جمردوضعهلهيفاملدرسةـمثاًلـملجيزللمعلمأنيرضبهعنداحلاجةأكثرمن

ثالثرضبات.

 هلجيوزالنظرإىلامرأةيريدأنيتزوجها؟

 نعمجيوزذلك،خترجلهبثیابالبیتاملألوفة]والتکشفأكثرمنذلك [.

 والکرة،لعبةالکرةبکافةأشکاهلاوأنواعها،ضمنمبارياتبدون
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رهان؟

 جائز.

 واملصارعةواملالكمةبدونرهان؟

 جائزتان،إذاملتؤدياإىلوقوعرضربدينمعتٍدبه.

 مناملسائلالتيهتمالرجال)حلقاللحیة(،فقدحيلقبعضالرجال
حلاهمويبقونشعرالذقنوحده،فهليکفيذلكرشعًا؟

 نعم،يکفيذلكرشعًا.

 رجلحلقحلیتهباملوســىهذاالیوم،ثمعادإمراراملوسىعلیهايف
الیومالثاين،فهلجيوزإمراراملوسىعلیهايفالیومالثاين؟

 حيرمذلك.

  اسمحيلأنأنتقلإىلالسؤالعنالعالقةبنيالوالدوولده،ألسألـ
بعداالعتذارمنكـعنحدودماجيبعىلالولدااللتزامبهمنأوامروالديه؟

 يوجباإلسالمعىلالولدمعارشةوالديهباحلسنى.

 حسنًا،فهلحيسنرشعًاإطاعةالوالدينيفكليشءحتىيفاألمور
الیومیــةاحلیاتیة،كأنيقولالوالدلولده:كلهذهالفاكهة،أونميفالســاعة

العارشة،أوماشاكل؟

 نعم،حيسنذلكولکنالجيب.

 إذاهنىالوالدولدهعــنفعليشءمعني،حمتماًلأنرضرًامايعود
عىلولدهإنهوفعله،علاًمبأنهغريمصیبيفختیله؟
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 إذامليکنيفذلكقطیعةمعأبیهأواعتداءعلیهبحسباملتعارفجاز.

 سأنتقلإىلموضوعيشــغلبالكثريمنالشباباآلنوهواللعب
بالطاويلوالدومنةولکنبدونرهان؟

 الجيوزلعبهام.

 يلعــببعضالناسبــاألوراق،أواآلالتاملعــدةللقامر،ولکن
للتسلیةوبدونرهان؟

للقامر،ولوبغريرهان.  حيرماللعببکلماُاعدَّ

 بعضاأللعاباإللکرتونیةتظهرعىلالتلفازبواسطةجهازيسمى
)األتاري(،ويلعبهبابواسطةأزراروهيللتسلیة،وتلعببدونرهان؟

 جائزة.

 ومــنآالتالقامرأنتقلإىلالرقص،فأســألعــنرقصالزوجة
لزوجهامنأجلإسعادهأوإثارته؟

 جيوزهلاذلك.

 ورقصهاأمامزوجهابحضورمجعمنالنساءيفحفلةمثاًل؟

 جيوزهلاكذلك،ولکنالجيوزهلاأنترقصأمامغريزوجهامنالرجال.

 أنتقلفأسألعنجوازاالستامعلألغاينالدينیة.

 دعنيأسألكأواًلـقبلأنأجیبكـهلأنأحلاهنامناسبةملجالس
أهلالطربوالفسوق؟

 نعم.
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 إذنحيرماســتامعها،فکلحلنيناســبأحلانجمالسأهلالطرب
والفسوقحيرماستامعه.

 هــليمکنتوضیحذلك؟فاألغاينواملوســیقىهلــاأنواعكثرية،
وبعضهاكانتسائدةيفوقتمىض،ولیستهيمطلوبةوالمرغوبةاآلن؟

 لیساملهمأنتکونســائدةيفأوســاطأهلالفســوقيفالوقت
احلارض،إناماملهمأنتکونأحلاهنامبتنیةعىلهّزمشــاعرالنفسوإبعادهاعن
الواقعاحلــارضإىلنحومنالعبثواللهو،وتنبیــهغرائزهاوإثارةرغبتهايف

املزيدمناالبتهاجأوالغرامأواحلزنوالتفجعأونحوذلك.

 أجيوزللمرأةاملحجبةأنخترجمنبیتهالبعضشؤوهنامعطرة،يشم
عطرهااألجنبيالغريبعنها؟

 الجيوزهلاذلك،إذاكانموجبًاالفتتانذلكاألجنبيالغريبعنها.

 إثروفاةعزيزتلبسالنساءالسوادجزعًاعلیه،وقدترضبالوجوه
والصدوروغريها،فهلجيوزذلك؟

 نعم،جيوزولکنهمکروه.

 اسمحيلأنأسألكسؤايلاألخري.

 تفضل.

 إذارمىشخصزجاجةمثاًلوسطالطريقفّمرهباإنسانفجرحته
أوسیارةفتمزقإطارهافهليتحملالرامياملسؤولیةويضمن؟

 إذامليکنرمیهايفالطريقاملذكورمألوفًا،يتحملاملسؤولیةويضمن.

واحلمد لل رب العاملي إنه حسبنا ونعم الوكيل.
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-يفصفاتالرجلاملناســب-نقدلبعضالتقالیداالجتامعیةاملخالفة

للســنة-عقدالزواجإجيابوقبول-صیغةعقدزواجدائممنخاللمثال

له-تطابقاإلجيابوالقبولومثالله-هليمکنللزوجنيانشاءالعقددون

توسطأحد-الزواج:دائمومؤقت-حتديدالزواجاملؤقت-الزواجاملؤقت:

زواجتتحــددفیهاملدةواملهر-هليمکــنللزوجنييفالزواجاملؤقتإجراء

العقدبنفســیهامدونتوســطأحد-صیغةعقدزواجمؤقتمنخاللمثال

له-رشوطعقدالزواج-بالعقدحتلالزوجةلزوجها-استئذانالباكرألبیها
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يفأمرزواجهاالدائمأواملؤقت-نســاءحيرمعىلاملرءالزواجهبن-الرضاع

والزواج-حقالزوجعىلالزوجــة-حقالزوجةعىلالزوج-حرمةالنظر

واللمسمعالشهوة-حرمةالنظرإىلعورةانسانآخر-جيبعىلاملرأةسرت

ئجسدهاوشــعرهاوجيبعىلالرجلأنالينظرإىلماالحيقلهالنظرإلیه-

حرمةالنظرإىلزوجةاألخوبنــتالعموبنتاخلالوبنتاخلالة-النظرمن

دونشهوةإىلنساءالکفاروالنســاءاملتربجات-جيوزللمرأةكشفوجهها

وكفیهــاوقدمیهاإذاخافتالرضرمناحلجاب-حيــقللرجلالنظرإىلمن

يريدالتزويجهبابدونشــهوة-النظرإىلصورةاملرأةيفالتلفزيونوالســینام

والفیديــووالصحفواملجــالتبدونشــهوة-جوازالتزويــجبالکتابیة

كالیهوديةواملسیحیةوغريمهازواجًادائمیًاأومؤقتًا-حرمةالزواجبأكثرمن

أربعنساءزواجًادائمیًا.

235 ................................................. حوارية الطالق

مقدمةيفكراهیــةالطالقمنخاللأحاديثرشيفة-رشوطيفاملطلق-

صیغــةالطالق-الطالقيفالزواجاملؤقت-عــدةاملطلقة-عدةاملتزوجة

زواجًامؤقتًا-الطــالقبائنورجعي-الطالقاخللعــي-إذاغابالزوج

واختفىأثرهومليعلمموتهوالحیاته-حضانةالطفل.

241 ............................. حوارية النذر والعهد واليمني

مقدمــة-العقیقــة-األضحیة-ماهوالنذر-الــرشوطالتيلوحتققت
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وجبالوفاءبالنذر-أمثلةعلیها-للنذرصیغةحمددة-إذاخالفاإلنســان

نذرهعامدًا-لونذراإلنسانللنبيأوألهلبیته.

244 ................................................... العهد

للعهدصیغةحمددة-إذاخالفاإلنسانماعاهداهللعلیه.

245 ................................................... اليمي

للیمــنيلفظخــاص-أمثلةعىلالیمــني-جيبالوفــاءبالیمنيإذامتت

الرشوط-القســمالصادقمکروه-القســمالکاذبحمرمإاليفحاالت-

أسئلةختصالیمني.

249 ................................................. حوارية الوصية

مقدمةيفاســتحبابالوصیة-كیفنويص-بامذانويص-يشرتطفیمن

نويصرشوط-اليشــرتطيفالوصیةأنتکونمکتوبة-الوصیةيفالصحة

واملرض-الوصیــةيفالثلث-إذاتلفمالاملويصبیــدالويص-الوصیة

الواجبة.

255 .................................................. حوارية اإلرث 

طبقاتاألقرباءمنزاويةاإلرث-الطبقةاألوىل-الطبقةالثانیة-الطبقة

الثالثة-أســئلةختصإرثالطبقةاألوىل-أســئلةختصإرثالطبقةالثانیة

-أســئلةختصإرثالطبقةالثالثة-إرثالزوجوالزوجة-مايعطىللولد

األكربمنمرياثأبیه-القاتلاليرثاملقتولإذاكانالقتلعمدًاظلاًم.
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261 .................................................. حوارية الوقف

مقدمةيفالوقف-هلللوقفصیغةحمددة-يشــرتطيفالوقفرشطان

-أمثلة-الوقفوالقبض-حتبیسامللكومثاله-الســکنىومثاهلا-أسئلة

ختصالوقف.

265 ........... حوارية األمر باملعروف والنهي عن املنكر

مقدمةيفأمهیــةاألمرباملعروفوالنهيعناملنکر-بــامذانأمروعنماذا

ننهى-األمرباملعروفوالنهيعناملنکرودعوىالتدخليفشؤوناآلخرين

-األمرباملعروفوالنهيعناملنکرواجبانكفائیان-األمرباملعروفوالنهي

عناملنکرلیســامنخمتصاترجلالدينوحده-متىجيباألمرباملعروف

والنهيعــناملنکر-مراتباألمــرباملعروفوالنهيعــناملنکر-االنکار

الصامت-كیــفيکوناالنکارالصامت-االنکارباللســان-كیفننکر

باللســان-االنکاربالید-كیفننکربالید-يتأكــداألمرباملعروفوالنهي

عناملنکــرإذاكانالفاعلمنأهلك-أمثلةملنکراتشــائعة-جيباإلنکار

بالقلبلــکلمعصیةتراهاـأحیانًايکوناملعروفمســتحبافیکوناألمربه

مســتحبًا-أمورهيمناملعــروفمنخاللآياتقرآنیــةكريمةوأحاديث

 رشيفةدالــةعلیها-1-التوكلعــىلاهللتعاىل.2-االعتصــامباهللتعاىل.

 3-شکراهللتعاىلعىلنعمهاملتواترة.4-حسنالظنباهللتعاىل.5-الیقني

 باهلليفالرزقوالعمروالنفعوالرض.6-اخلوفمناهللعزوجلمعرجائه.

 7-الصربوكظمالغیظ.8-الصربعنحمارماهللتعاىل.9-العدل.10-تغلیب
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العقلعىلالشهوة.11-التواضع.12-االقتصاديفاملأكلواملرشبونحومها.
ة.15-اشتغالاالنسانبعیبه 13-إنصافالناسولومنالنفس.14-العفَّ
عنعیوبالناس.16-التحيلبمکارماألخالق.17-احللم.18-حفظ
 .واملعصومنيالقــرآنالکريموالعملبهوقراءته.19-زيارةالنبي
20-الزهديفالدنیا.21-إعانةاملؤمنوتنفیسكربتهوإدخالالسورعلیه
واطعامهوقضاءحاجته.22-حماســبةالنفسكليوم.23-االهتاممبأمور
 املسلمني.24-السخاءوالکرموااليثار.25-األنفاقعىلاألهلوالعیال.
26-التوبــةمــنالذنوبصغريهــاوكبريهاوالنــدمعلیهــا-أمورهي
مناملنکرمــنخاللآيــاتقرآنیةكريمــةأوأحاديثرشيفةدالــةعلیها:
1-الظلــم.2-اإلعانــةعــىلالظلموالرضــابه.3-كوناالنســانممن
 يتقــىرشه.4-قطیعــةالرحــم.5-الغضــب.6-االختیــالوالتکرب.
  7-أكلمــالالیتیــمظلــام.8-الیمــنيالکاذبــة.9-شــهادةالزور.
  10-املکرواخلديعة.11-حتقرياملؤمنوخاصةالفقريواالســتخفافبه.
12-احلسد.13-الغیبة.14-حباملالواحلرصعىلالدنیا.15-الفحش
 والقذفوبذاءةاللســانوالســب.16-عقوقالوالديــن.17-الکذب.
 18-خلــفالوعد.19-اإلرصارعىلالذنــببتکرارارتکابهوعدمتركه
 وعدمالندمعىلفعله.20-احتکارالطعامبقصدزيادةسعره.21-الغش.
 22-االرسافوعــدماالقتصــادوالتبذيــروإتالفاملالولــوكانقلیاًل.
 23-تركأحــدالواجبات.-منأعظمأفراداألمــرباملعروفوالنهيعن

املنکرخاصةلرجالالدين.
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احلوارية العامة األولى........................................ 291

عة-الصالةبسوارالساعةأواحلزامأوحمفظة مقدمةيفإعداداألسئلةاملنوِّ

النقوداملصنوعةمنجلدمســتورديفبلدغريإسالميوالنعلميفأمرتذكیته

بالبللمعأناسال شیئًا-غسالةجتففاملالبسبالدورانالبالعرص-التامسُّ

بالبللمعأناسنعلمأهنمغريمسلمني- نعلمأمسلمونهمأمكفار-التامسُّ

لودخلتمنزاًلكانيقطنهقبيلأناسغريمسلمنيهلأحکمبطهارةكليشء

-شخصيصيلويصوموهومتأكداآلنمنعدمصحةأغسالسابقةاليعلم

كمهيوالكمصالةوقعتهبا-السجودعىلاالسمنتوالبالط-سامعآية

منجهازتسجیليوجبسامعهاالسجود-هلجيباخبارمنتصيلوبعض

شــعرهاخارجمنحتتاحلجاب-معاودةالنومقبــلدخولوقتالصالة

بوقتقصري-الصیاموالسفرمنخاللعدةأسئلة-شخصيصومرمضان

اخيف سننيوهواليعلمبوجوبغسلاجلنابةعلیهجهاًلمنه-استعاملالبخَّ

الصوم-تقديموجباتالطعامللمفطرينيفشهررمضان-استعاملالصائم

للمغذي-مناســتطاعاحلجويمنعمنالســفرفیرصفمالهومليستطعبعد

منحتصیلماليکفیهللحج-رميمجرةالعقبةمنمجیعاجلهات-منأحرم

مــنجدةجهاًلالمــناملیقات-منقرصلآلخرينقبلأنيقرصلنفســه-

معامالتالبنوكمنخاللعدةأسئلة-بیعمثقالمنالذهبمصوغبمثقال

مــنغريمصوغمعأخذُأجرةالصیاغة-لبسالرجالحللقالزواجاملصنوعة

منالذهباألبیض-حکمبیعاملصحف-صنعالدمىعىلهیئةإنســانأو
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ةلإلنسانواحلیوان-بیعورشاءآالت حیوان-بیعورشاءالتامثیلاملجســمَّ

اللهــووالطرب-آالتالطرباملصنوعةلألطفال-عقدالزمقانونًايوجب

االخاللبهدفعغرامة-بیعورشاءإجازاتورخصتأسیسالرشكاتودور

النرش-حتنیطاحلیواناتوعرضهاللزينة-بیعالدمورشاؤه-بیعمااليؤكل

حلمهملنيســمحلهمذهبهبأكله-االشتغالبمحليبیعاخلمروغريه-طباخ

يطبخاللحمغرياملذكىواليقدمهللزبائن-بیعورشاءوأكلاللحماملستورد

منبلدانإســالمیةوغريإسالمیة-اجلبناملستوردمنبلدانغريإسالمیةإذا

ملنعرفطريقةصناعتهوالحمتوياته-الســمكاملســتوردإذاملنعلمبوجود

قرشيغطيجسدالســمکة-جوازأكلاللحوميفاملطاعماملنترشةيفالبلدان

اإلســالمیةدونحاجةلســؤالصاحباملطعمعنها-احلیواناتالربيةالتي

جيوزأكلها-األدويةوالکحول-التربعببعضأجزاءاجلسممنحيحلي-

ربطأنابیبمرورالبويضةداخلجســداملرأة-جتربةالدواءعىلمريضدون

علمهواخباره-ترشيحجثتاملیت-هدايااملولوداجلديدوترصفالوالدين

هبا-السحراألبیض-حتضرياألرواح-الصوراملرسومةللنبيأواألئمة

-إخراجفلمعنالنبيأواألئمةيفســؤالني-رميماحيمل

اآلياتالقرآنیةأوأســامءاهللتعاىليفأماكنجتمــعالنفايات-التلفظبألفاظ

لذلكوغرياجلاد الکفــرباهللتعاىلأوباماليلیقباملعصومنيمنالقاصداجلادِّ

القاصد-استلزامتعلماملرأةلقیادةالسیارةانفراداملعلمالغريبعنهاهبافهل

جيــوزالتعلم-التصويرواحلجاب-ذبحاحلیوانمنقفاه-نبشقرباملیت-



335 ............................................................. املحتوياتالتفصیلیة 

مالوجديفمکانعاممعاجلزمبعدمإمکانیةالعثورعىلمالکه-طلبالرزق

أوالولدمنالنبيأوأهلبیتهباعتبارأهنمالوسیلةهللسبحانهوتعاىل

الباعتبارأهنميرزقونأوخيلقون.

احلوارية العامة الثانية ........................................ 309

مقدمةيفإعدادأسئلةختصالشباب-فحصطالبالطبالبرشيجلسد

املريضةوقديصلاحلالإىلفحصاجلهازالتناسيل-فحصاملمرضاتجلسد

الرجلاملريضوفحصاملمرضنيجلسداملرأةاملريضةمنخاللعدةأسئلة-

الزوجزوجتهاملحجبةبنيخلعاحلجابوالطالق-اســتعاملوسائل لوخريَّ

منعاحلملتلكالتيتؤديإىلإجراءالکشــفاملوضعــي-امتناعاملرأةمن

االنجابوالرجليريدهأوالعکس-اســتعاملالعقاقريالطبیةالتيمتنعنزول

العادةالشهرية-اســقاطاجلننييفاألياماألوىلمناحلمل-تعانقالنساءيف

األماكنالعامة-اســتعاملاملرأةالصارخةثماخلروجهباأمامأعنيالغرباء-

كشــفظاهرالقدملعنيالناظرالغريب-كشفظاهرالقدمأثناءالصالة-

حتمیضالفلماحلاويعىلصورنســاءحمجباتيفحفلةنسائیةلدىاملصور

الغريب-استعاملالعادةالسية-اخراجالسائلاملنويعندالطبیبلفحصه

-التلقیحالصناعي-رضبالتالمیذباملدرســة-لعبالکرةبدونرهان-

املصارعةواملالكمةبدونرهان-حلقاللحیة-العالقةبنيالوالدوولدهمن

خاللعدةأسئلة-اللعببالطاويلوالدومنةبدونرهان-اللعبباألوراق

ةللقامربدونرهان-اللعبباأللعاباأللکرتونیةكاألتاري-الرقص املعــدَّ
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منخاللعدةأســئلة-االســتامعلألغاينالدينیة-اســتعاملالنساءللعطر

هاألجنبيعنها-لبسالســوادورضبالوجوه ثمخروجهابهبحیثيشــمَّ

والصدورأثروفاةعزيز-رميالزجاجةوسطالطريق.

319 ........................................... احملتويات التفصيلية


