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 اجلزء الثاين

 )(زين الدين اجلبعي العاملي الشهيد الثاين 
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 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للرتاث والفكر اإلسالمي) (شبكة اإلمامني احلسنني 
 .نصه وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى قريبة إنشاء هللا تعاىل�نتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح 

_______________________________ 
 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية

 اللمعة الدمشقية
 للشهيد السعيد
 ) الشهيد االول(دمحم بن مجال الدين مكى العاملى 
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 االهداء
أن كـــان النـــاس يتقربـــون إىل االكـــرب بتقـــدمي جمهـــودا�م فلـــيس لنـــا أن نتقـــرب إىل أحـــد ســـوى ســـيد� ومـــوال� إمـــام زماننـــا 

ليـك � حـافظ الشـريعة �لطافـك اخلفيـة، وإليـك � صـاحب االمـر فإ. عجـل هللا تعـاىل فرجـه) االمام املنتظـر(وحجة عصر� 
و�موس احلقيقـة أقـدم جمهـودي املتواضـع يف سـبيل إعـالء كلمـة الـدين وشـريعة جـدك املصـطفى وبقيـة آ�ر آ�ئـك االجنبـني، 

 .ورجائي القبول والشافعة يف ترجى إال شفاعتكم أهل البيت. دينا قيما ال عوج فيه وال امتا
 اجيعبدك الر 
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كـان املـي وطيـدا �لقـوز فيمـا اقـدمت عليـه مـن مشـروع يف سـبيل اهلـدف االقصـى ) عند الصباح حيمـد القـوم السـرى( 
فاردت اخلدمـة �ـذا الصـدد ال زيـل بعـض مشـاكل الدراسـة واآلن وقـد حقـق ). الفقه االسالمي الشامل(للدراسات الدينية 

: فرأيــت النجــاح البــاهر نصــب عيــين. االول مــن هــذا الكتــاب الضــخم إىل االســواقهللا عزوجــل تلــك االمنيــة �خــراج اجلــزء 
 .ا�الت الطلبة على اقتناء بكل ولع واشتياق

فله الشكر على ما انعم واحلمد على ما وفق بيـد أن االوضـاع الراهنـة، ومـا اكتسـبته اال�م مـن مشـاكل إجنـازات العمـل 
 .وفق املراد احرجتين بعض الشئ

بتلـــك الصـــورة املنقحـــة املزدانـــة �شـــكال توضـــيحية، ويف اســـلوب شـــيق كلفـــيت فـــوق مـــا كنـــت اتصـــوره مـــن  فـــإن الطبعـــة
 .ن حتت عبئه الثقيل، وال من مؤازر أو مساعد حساب وارقام مما جعلتين اء
. الــرتك حـىت يقضــي هللا امــرا كــان معفــوال، أو االقــدام ا�هـد مهمــا كلــف االمــر مــن صــعو�ت: فرأيـت نفســي بــني امــرين

ت صــعو�ته يف ســبيل الــدين، واالشــادة بشــريعة  أئمــة اهلــدى (، وإحيــاء آ�ر )ســيد املرســلني(فــاخرتت الطريــق الثــاين واحتملــ
 .صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم امجعني) املعصومني

حانه وتعـاىل وكل اعتمادي علـى هللا سـب. بعزم قوي، ونفس آمنة) �جلزء الثاين) (اجلزء االول(فاتبعت بعون هللا عزوجل 
وال سـيماوحنن يف جـوار سـيد� الكـرمي . وتوسلي إىل صاحب الشريعة الغراء واهل بيته االطهار عليهم صلوات امللك العـالم

ـــك � مـــوالي استشـــفع إىل ريب ليســـهل لنـــا العقبـــات ويـــؤمن علينـــا . عليـــه الصـــالة والســـالم) امرياملـــؤمنني(مـــوىل الكـــونني  فب
 .عليهالتبعات أنه ويل ذلك والقادر 

 السيد دمحم كالنرت
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 كتاب الزكاة
���﷽ 

 )١(كتاب الزكاة
 وفصوله اربعة

___________________________________ 
 .يستعمل ال زما. اى منا وازاداد" زكى : " اسم مصدر لزكى يزكي من �ب التفعيل، يقال: الزكاة) ١(

 .متعد�. اي طهره وأصلحه" زكاه " و 
ىن التطهــري واالصــالح: والزكــاة الشــريعة ىن النمــاء واالزد�د، وجيــوز كو�ــا مــأخوذة مــن معــ فــإن املزكــي مالــه قــد أمنــاه �خــراج . جيــوز كو�ــا مــأخوذة مــن معــ

 . الثاين ورت الروا�تو�ذا املعىن. الزكاة إىل الفقراء، نظرا إىل ما تستجليه الزكاة من اخلري والربكة يف املال، وكذا قد طهره من أد�سه وأو ساخه
 ".غساالت ايدى الناس : " ويف رواية" امنا هذا املال من الصدقة او ساخ الناس : " قال 

 . ولذلك حرمت على بين هاشم، تشريفا ملقامهم السامي
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 )جتب زكاة املال على البالغ العاقل - الفصل االول (
 فال زكاة على الصيب
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 .نعم يستحب. )١(وال يف غريمها على أصح القولني. النقدين امجاعاوا�نون يف 
 ).احلر( )٣(لو اجتر الويل، أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة )٢(وكذا

�حلجر عليه، وإن أذن له املوىل، لتزلزله، وال فـرق بـني " فال جتب على العبد ولو قلنا مبلكه، لعدم متكنه من التصرفات 
، أمــا مــن تبعضــت رقبقــه فيجــب يف نصــيب احلريـــة )٧(، واملكاتــب الــذي مل يتحــرر منــه شــئ)٦(، وأم الولــد)٥(ملــدبر، وا)٤(القــن
 )٨(بشرطه

___________________________________ 
 .للروا�ت الصحيحة الصرحية يف ذلك، راجع الوسائل كتاب الزكاة ابواب من جتب عليه الزكاة، ومن ال جتب الباب االول) ١(
ض االخبـار)الغـالت واملواشـي(من وجـوب الزكـاة يف : ما) الشيخني(ما حكي عن : قابل القول االصحوم لكنهـا ال تقـاوم تلـك . ، اسـتنادا اىل بعـ

 .االخبار الصحيحة التيي اشري اليها آنفا
 .اي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو اجتر الويل له) ٢(
 .هو بقاء رأس املال إىل متام احلول، وبلوغ املال حبد النصاب فيما وجب فيه الزكاة، ومضي احلول: جارةاملراد من اجتماع شرائط الت) ٣(
 .اي الرق احملض الذي مل يتحرر منه شئ ومل يتشبث �حلرية) ٤(
 .مبعىن اخللف) دبر(اي الرق الذي اوسى مواله بعتقه بعد وفاته، مأخوذ من ) ٥(
 .ا، فتنعتق بعد وفاة املوىل من نصيب ولذها اذا كان للولد نصيبهي االمة اليت ولدت ملواله) ٦(
 .هو العبد الذي اتفق مع مواله يف حترير نسه �زاء ما يدفعه من املال جنوما، فكلما دفع قسطا حترر منه حبسبه) ٧(
 . اي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط) ٨(
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، )١(املـال، فـال زكـاة علـى املمنـوع منـه شـرعا، كـالراهن غـري املـتمكن مـن فكـه ولـو ببيعـهيف أصـل ) املتمكن من التصرف(
�لنســـبة إىل االصـــل، أمـــا  )٤(الصـــدقة بعينـــه مطلقـــا، أو مشـــروطا، وإن مل حيصـــل شـــرطه علـــى قـــول، واملوقـــوف عليـــه )٢(و�ذر

ختليصـــه ولـــو ببعضـــه فيجـــب فيمـــا زاد علـــى كاملغصـــوب واملســـروق، وا�حـــود إذا مل ميكـــن   )٥(النتـــاج فيزكـــى بشـــرطه، أو قهـــرا
 .مل يقبض ولو بوكيله )٩(، أوارث)٨(، أو لغيبته بضالل)٧(، أو �الستعانة ولو بظامل)٦(الفداء
االبل والبقـرو الغـنم �نواعهـا، مـن ) الثالثة(اجلار يتعلق �لفعل السابق، أي جتب الزكاة بشرطها يف االنعام ) يف االنعام(
 ،)١٠(عراب

___________________________________ 
 .فلو متكن من فك الرهينة فالزكاة واجبة) ١(
 ".الراهن " �جلر عطفاعلى ) ٢(
 .سواء حصل الشرط، ام ال) ٣(
 ".الراهن " �جلر عطفا على ) ٤(
 ".شرعا " �لنصب عطفا على ) ٥(
 .واجبة يف املقدار الباقي بعد الفديةيعىن اذا متكن من ختليص ماله بدفع بعضه فدية، وجب وكانت الزكاة ) ٦(
 .يعين لو توقف ختليص ماله على االستعانة بظامل وجب ذلك) ٧(
 .اي كان املال غائبا، لكونه مفقوداال يدري مكانه) ٨(
ط وكيلــه، فانــه لــو امكــن قــبض اال" �جلــر عطفــا علــى ) ٩( رث بواســطة وكيلــه لغيتــه ز هــذا ســبب آخــر لغيبــة املــال، وهــو كونــه ار� مل يقــبض ولــو بتوســ

 .وجب القبض حىت يعطي زكاته
 . النوع االصيل منها: العراب من االبل، او اخليل) ١٠(
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، )٣(، والن االبـل أكثـر أمـوال العـرب)٢(ة �ـا يف احلـديث وبـدأ �ـا �البـل للبـداء. وبقر، وجاموس، ومعز، وضأن )١(وخبايت
 .الذهب والفضة) والنقدين(، والتمر، والزبيب )٥(والشعري ومنه السلت )٤(احلنطة �نواعها ومنها العلس): والغالت االربع(

 )٦(، واسـتثىن املصـنف يف غـريه احلضـر، وهـو حسـن، وروي)فيما تنبت االرض مـن املكيـل واملـوزون(الزكاة ) يستحب(و 
، محلهـا )٨(اسـتنادا إىل روايـة) وأو جبها ابن �بوية فيـه(وفتوى  )٧(على االشهر رواية) ويف مال التجارة(استثناء الثمار أيضا، 

غـري املعلوفـة مـن مـال املالـك ) اخليـل السـائمة )٩(ويف إ�ث(على االستحباب طريق اجلمع بينها، وبني مادل على السـقوط، 
 )١١(من الذهب اخلالص، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم )١٠(كل واحد مثقال) ديناران(عرفا، ومقدار زكا�ا 

___________________________________ 
 .االبل اخلراسانية: بضم الباء مث اخلاء املعجمة. البخايت) ١(
 .من ابواب زكاة االنعام ٧/  ٦الوسائل ) ٢(
 .فلذلك أهتم �ا اكثر من غريهايف �ب الزكاة) ٣(
 .نوع من احلنظة، له حبتان يف قشر واحد: بفتح العني وسكون الالم) ٤(
 .ال قشر له، اواحلامض منه قسم من الشعري: �لضم) ٥(
 .من ابواب زكاة االنعام ١١/  ١الوسائل ) ٦(
 .من ابواب الزكاة ١٤/  ١الوسائل ) ٧(
 .من ابواب الزكاة ١٣/  ١الوسائل ) ٨(
 .بضم اهلمزة. مجع االنثى: بكسر اهلمزة) ٩(
 .وهوثالثة ار�ع املثقال الصرييف. حبة شعري املقصود من املثقال يف �ب الزكاة هو الشرعي منه، وهو مايساوي مثاين عشرة) ١٠(
ب كو�ــا مقــدرة ) ١١( ب العصــور فــال جيــ ث إن قيمــة الــذهب ختتلــف حســ الن تقــدير الــدينار الشــرعي بعشــرة دارهــم، امنــا كــان يف ذلــك العصــر، وحيــ

 .بشئ آخرعلى االطالق فاالعتبار الشرعي بنفس الذهب واملقدار الذي قدر فيه، من غري اعتبار مقايسته. بذلك املقدار أبدا
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ربذون، بكسـر البـاء أم طــرف ) ودينــار عـن غـريه(وهـو الكــرمي مـن الطـرفني ) عـن العتيـق( سـواء كــان ردئ الطـرفني وهـو الــ
ويشـرتط مـع السـوم أن ال تكـون . ، وقـد يطلـق علـى الثالثـة اسـم الـرب ذون)١(االم وهو اهلجني، أم طـرف االب وهـو املقـرف

ريه، )٢(رأس كامــل ولــو �لشــركة كنصــف اثنــني، وفيهمــا خــالفعوامــل، وأن خيلــص للواحــد  ، واملصــنف علــى االشــرتاط يف غــ
إمجاعــا، يشــرتط بلــوغ النصــاب، وهــو ) وال يســتحب يف الرقيــق والبغــال واحلمــري(فرتكــه هنــا جيــوز كونــه اختصــارا، أو اختيــارا 

 .)٣(املقدار الذي يشرتط بلوغه يف وجو�ا، أو وجوب قدر خمصوص منها
مــن النصــب اخلمســة ) يف كــل واحــد(مــن االبــل ) كــل واحــد مخــس(منهــا ) مخســة(نصــا� ) االبــل اثنــا عشــر فنصــب(

مبعـــىن أنـــه الجيـــب فيمـــا دون مخـــس، فـــإذا بلغـــت مخســـا ففيهـــا شـــاة، مث ال جتـــب يف الزائـــد إىل أن تبلـــغ عشـــرا ففيهـــا ) شــاة(
اه، مث يف عشــرين أربــع، مث يف مخــس وعشــرين شــا�ن، مث ال جيــب شــئ يف الزائــد إىل أن يبلــغ مخــس عشــرة ففيهــا ثــالث شــي

 مخس
___________________________________ 

 .الذي امه عربية من أب غري عريب: املقرف كمحسن من اخليل) ١(
 ".أن خيلص للواحد رأس كامل " و " ال تكون عوامل : " اي يف الشرطني املذكورين) ٢(
ىن أن النصــاب شــرط الصــل وجــوب الزكــاة، ) ٣( او شــرط لوجــوب اداء املقــدار اخلــاص واحــدة يف مخــس ابــل، ومخــس شــياه يف مخــس وعشــرين ابــال يعــ

 . مثال
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 .بتأويل الشاة )٣(بتأويل الدابة، ومثلها الغنم )٢(تبعا للنص )١(وال فرق فيها بني الذكر واالنثى، و�نيثها هنا
ــت مــا مــن شــأ�ا أن تكــون ماخضــا أي بفــتح املــيم، أ) بنــت خمــاض(فيهــا )  ف(بــز�دة واحــدة ) مث ســت وعشــرون( ي بن
ولــو  )٤(بفــتح الــالم، أي بنــت ذات لــنب) بنــت لبــون(وفيهــا ) مث ســت وثالثــون(وهــي مــا دخلــت يف الســنة الثانيــة . حــامال

بكسر احلاء، سـنها ثـالث سـنني إىل أربـع فاسـتحقت ) حقة(مث ست وأربعون وفيها (�لصالحية وسنها سنتان إىل ثالث، 
مسيـت بـذلك ال�ـا : بفـتح اجلـيم والـذال، سـنها أربـع سـنني إىل مخـس، قيـل) مث إحدى وستون فجذعة(، احلمل، أو الفحل

إذا بلغـت مائـة ) حقتـان، مث(وفيهـا ) مث ست وسبعون ففيها بنتالبون، مث احدى وتسـعون(جتذع مقدم أسنا�ا أي تسقطه، 
ق املصنف احلكم بذلك بعد االحدى وتسـعني ويف إطال) يف كل مخسني حقة، وكل أربعني بنت لبون(  واحدى وعشرين ف

 )٥(نظر
___________________________________ 

ث قــال) ١( ــ ت وعشــرون.. مخــس: " حي ت " فحــذف التــاء مــن " اخل . وســ وهــي عالمــة كــون املعــدود مؤنثــا، مــه أن الزكــاة ال ختــتص " اخلمــس والســ
 .لنص الوارد �ذا الفظ، وللتأويل املذكورأنه تبع ا: �ملؤنث، بل تعم املذكر واملؤنث فالوجه يف ذلك

 .من ابواب الزكاة ١٦/  ٣الوسائل ) ٢(
 ".الشاة " وهو �ويل " فاربع : " اي كما عند التعرض لنصب الغنم أيضأحبذف التاء يف قوله) ٣(
ت يف الثالثـة، فهـذ" إىل ذات لنب " بنت " �ضافة ) ٤( ت لبـون "   ه تسـمى بوهي الناقة اليت استكملت السنة الثانية ودخلـ ، الن المهـا حينئـذ "بنـ

 .تلد أخرى فتكون صاحبة لنب
االحــدى " فيمــا اذا زاد عــدد االبــل عــن " ، أو مخســني مخســني "اربعــني اربعــني " أن املصــنف اطلــق حكمــه �لتخــري بــني التعــداد : حاصــل النظــر) ٥(

مـع أنـه ". مخسـينني " ، او حقتان، �عتبـار "املائة وعشرين " الشكال فيما اذا بلغ ، ام مل يبلغ فريد ا"املائة واحدي وعشرين " ، سواء بلغ "والتسعني 
 ".املائة واحدى وعشرين " مل يقل أحد بوجوب ذلك مامل يبلغ 

    



١٧ 

لشموله مادون ذلك، ومل يقل أحد �لتخيري قبل ما ذكـر�ه مـن النصـاب، فـإن مـن مجلتـه مـا لـو كانـت مائـة وعشـرين فعلـى 
إن مل تــزد الواحــدة، ومل يقــل بــذلك أحــد مــن االصــحاب، واملصــنف قــد نقــل يف  )١(هــا ثــالث بنــات لبــون وإطــالق العبــارة في

الدروس ويف البيان أقـواال �درة ولـيس مـن مجلتهـا ذلـك، بـل اتفـق الكـل علـى أن النصـاب بعـد االحـدى وتسـعني ال يكـون 
 .أقل من مائة وإحدى وعشرين، وإمنا اخلالف فيما زاد

 على االطالق أن الزائد عن النصاب احلادي عشرله  )٢(واحلامل
___________________________________ 

 .هناوصلية" إن ) " ١(
فـال اشـكال اصـال، حيـث العـد ال يكـون اال �خلمسـني، " املائـة وعشـرين " أن العـدد اذاكـان دون : هذا جـواب عـن االشـكال املـذكور، وحاصـله) ٢(

 ".جبتني، قبل ذلك �لعدد ز احدى وتسعني وال جتب سوى حقتني، وقد كا� وا
 .فحيث ميكن عدها بثالث اربعينات، لتكون فيها ثالث بنات لبون فاالشكال �ق" املائة وعشرين " أما اذا بلغ 
رط له، فال اشكال وأن الواحدة الزائدة ليست جزء من النصاب، بل هي ش" مائة وعشرين " يرى أن النصاب هو العدد  ) املصنف(لكن مبا أن 

 . بصدد ذكر النصب، والواحدة مل تكن جزء من النصاب االخري لالبل، فلذلك أمهلها ) املصنف(عليه اذن فحيث كان 

    



١٨ 

وإمنا يتخلف يف املائة وعشرين، واملصنف . ال حيسب إال خبمسني كاملائة ومازاد عليها، ومع ذلك فيه حقتان وهو صحيح
، ومـن )٢(نصـا وفتـوى )١(كون الواحدة الزائدة جـزء مـن الواجـب، أو شـرطا، مـن حيـث اعتبارهـا يف العـددتوقف يف البيان يف  

 .)٤(وأطلق عده �حدمها )٣(ا، وهو االقوى، فتجوز هنا أن إجياب بنت اللبون يف كل أربعني خيرجها فيكون شرطا ال جزء
�مـــا، كاملـــائتني، وإال تعـــني املطـــابق كاملائـــة و إحـــدى واعلـــم أن التخيـــري يف عـــده �حـــد العـــددين إمنـــا يـــتم مـــع مطابقتـــه 
مـــع  )٥(ولـــو مل يطـــابق احـــدمها حتـــرى أقلهمـــا عفـــوا. وعشـــرين �الربعـــني، واملائـــة واخلمســـني �خلمســـني، واملائـــة وثالثـــني �مـــا

 .)٦(احتمال التخيري مطلقا
النـه تبـع قرنـه اذنـه، . يف ذلـك، مسـي بـذلكخمـري ) أو تبيعـة(وهو ابن سـنة إىل سـنتني، ) ويف البقر نصا�ن ثالثون فتبيع(

 وال جيزئ املسن. أنثى سنها ما بني سنتني إىل ثالث) و أربعون فمسنة(أو تبع أمه يف املرعى 
___________________________________ 

 .ية الواحدة الزائدة للنصاب االخري دليل على جزء) ١(
 .دليل على شرطية الواحدة الزائدة) ٢(

ن فرض اخراج بنت لبون يف كل اربعني قرية على أن االعتبار �الربعني، فعند اجتماع ثالث اربعينات تكون الواحـدة خارجـة، فهـي شـرط أ: وحاصله
 .لوجوب الزكاة، ال أ�ا جزء من النصاب

 .اي فتسامح يف امهال ذكر الواحدة الزائدة، فنظرا إىل خروجها عن عدد النصاب، كو�ا شرطا لوجوب الزكاة) ٣(
 .اي االربعني واخلمسني) ٤(
 .حال، اي وجب اختيار االقل عفوا يف حاله احتمال التخيري) ٥(
 .سواء كان االقل عفوا يف تعداد اخلمسني مخسني، أم يف االربعني اربعني) ٦(
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ــرب �ملطــابق مــن العــددين، و�مــا مــع مطابقتهمــا كالســتني �لثالثــني، والســبعني �مــا، والثمــا . نني �الربعــنيوهكــذا أبــدا يعت
 .ويتخري يف املائة وعشرين

أربعون فشاة، مث مائة وإحدى وعشرون فشا�ن، مث مائتان وواحدة فـثالث، مث ثلثمائـة وواحـدة (نصب ) وللغنم مخسة(
ومنشأ اخلـالف . ثالث، نظرا إىل أنه آخر النصب، وأن يف كل مائة حينئذ شاة �لغا ما بلغت: ، وقيل)فأربع على االقوى

 .ف الروا�ت ظاهرا، وأصحها سندا ما دل على الثاين، وأشهرها بني االصحاب ما دل على االولاختال
وفيــه إمجــال كمـا ســبق يف آخـر نصــب االبــل، لشـموله مــا زاد عــن ) يف كــل مائــة شـاة(إذا بلغـت أربعمائــة فصـاعدا ) مث(

ولكنـه اكتفـى �لنصـاب املشـهور، إذ ال قائـل  الثلثمائة وواحدة ومل تبلغ االربعمائة، فإنه يستلزم وجوب ثالث شياه خاصة،
 .�لواسطة

كاالربع من االبـل بـني النصـب ) فعفو(يف الثالثة، وهو ما بني النصابني، وما دون االول، ) وكلما نقص عن النصاب(
عـدم تعلــق اخلمسـة وقبلهـا والتسـع بـني نصـايب البقـر، والتسـع عشـر بعـدمها، والثمـانني بـني نصـايب الغـنم ومعـىن كو�ـا عفـوا، 

ري تفــريط، فإنــه يســقط مــن الواجــل . ، فــال يســقط بتلفهــا بعــد احلــول شــئ)١(الوجــوب �ــا خبــالف تلــف بعــض النصــاب بغــ
 االخريين من الغنم )٣(، ومنه تظهر فائدة النصابني)٢(حبسابه

___________________________________ 
 .مثال) كاالربع والتسع: (املؤنث بقولهالضمري راجع إىل ما بني النصابني املذكور بصيغة العدد ) ١(
. ربعهـا) شاة واحدة(عشرة فيسقط من الزكاة اليت هي ) االول للغنم(اي يسقط من الزكاة بنسبة التالف إىل النصاب كما لو تلفت من النصاب ) ٢(

 .الن نسبة التالف إىل النصاب هو الربع
وبني ). القول املشهور) بناء على) ثالمثائة وواحدة(بني النصاب االخريوهو بلوغ الغنم أن وجوب اخراج اربع شياه مشرتك : وهنا اشكال حاصله) ٣(

 .االربعمائة بناء على أنه بعد النصاب االخري يف كل مائة زادت على النصاب االخري شاة
وهـو ) احلـادي عشـر(ينـه يسـري يف النصـاب وهـذا االشـكال بع. اذن فما الفائدة يف النصابني، وماذا جعال مستقلني، بـل الـالزم جعلهمـا نصـا� واحـدا

فلـم يكـن فـرق ) علـى القـول اآلخـر(يف وجوب اخراج ثالث شياه، النه مشرتك ايضا بـني هـذا النصـاب، النصـاب االخـري ) مائتني وواحدة(بلوغ الغنم 
 .بينهما فلماذا جعال نصابني مسقلني

أما حمل الوجوب، فالنه . أن الفائدة تظهر يف حمل الوجوب، ويف الضمان: منافاجاب الشارح قذدس سره عن االشكال مبا حاصله مع ز�دة توضيح 
ت الشــياه اربعمائــة فمحــل الوجــوب جممــوع  ت الشــياه اقــل مــن اربعمائــة ولــو بواحــدة فمحــل الوجــوب هــو ). االربعمائــة(اذا كانــ الثالمثائــة (وأمــااذا كانــ

 .، والباقي عفو)واحدة
هـذا . علـى القـول االخـر) الثالمثائة وواحدة(و ) املائتني وواحدة(وكذا الكالم يف . التقديرين اال أن حمل وجو�ا خمتلفوان وجب على ) فاالربع شياه(

 .حمل الوجوب
لــو كــان املخــرج للزكــاة هــي القيمــة وكانــت االربــع شــياه : وأمـا الضــمان فإنــه متفــرع علــى حمــل الوجــوب وتلــف جــزء مــن مــأة جــزء الشــاة خــذ لــذلك مــثال

 ).درهم واحد(درهم فتسقط منها  ٤٠٠تسوى 
ث كـان حمـل الوجـوب هـو  فـال يسـقط مـن الفريضـة شـئ مادامـت الثلثمـاة ) الثلثمـاة وواحـدة(أما لو كان عدد الشـياه اقـل مـن اربعمـاة ولـو بواحـدة، حيـ

 .والزائد عفو. وواحدة حمفوظة لوجود النصاب
) االربعمـاة(وهو أن النصاب بعد بلـوغ . وتظهر الفائدة أيضايف وجه آخر: قال. قول اآلخرعلى ال) والثلثماة وواحدة) (املأتني وواحدة(كذا القول يف 

، فأ�ــا وان أوجبــت أربــع )الثلثمــاة وواحــدة(خبــالف ). كــل مــأة(لــيس هــو هــذا العــدد املخصــوص، وامنــا هــو أمــر كلــي، وهــو  -علــى القــول املشــهور  -
 .شياه ايضا اال أ�ا نفس النصاب
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، فيســقط مــن )١(ان وجــوب االربــع يف االزيــد واالنقــص خيتلــف حكمــه مــع تلــف بعــض النصــاب كــذلكعلــى القــولني، فــ
مـن أربـع شـياة، ومـن  )٤(الواجب بنسبة ما اعترب من النصاب، فبالواحدة من الثلثمائة وواحدة، جـزء مـن ثلثمائـة جـزء وجـزء

 .)٣(االربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها
 وأصله الرعي) السوم( )٤(مطلقا أي يف االنعام) ويشرتط فيها(

___________________________________ 
 .اي بال تفريط) ١(
  ٣٠١ - ١= اي يسقط جزء واحد من الزكاة وتكون نسبة الساقط إىل ا�موع كنسبة الواحد إىل الثلثماة وواحدة ) من(�جلر عطفا على جمرور ) ٢(

 ).فيسقط: (فاعل لقولهاملتقدم بناء على أنه ) جزء(كما وأن رفع 
 .اي تقسط االربع شياه إىل اربعمائة جزء فيسقط منهاجزء واحد) ٣(
 .ابال وبقرا وغنما) ٤(

    



٢٢ 

يوما يف السـنة، وال يف الشـهر، ويتحقـق العلـف  )١(واملراد هنا الرعي من غري اململوك واملرجع فيه إىل العرف، فال عربة بعلفها
، ال مــا اســتاجره مــن االرض لرتعــى فيهــا، أو دفعــه إىل الظــامل عــن )٣(الوزرع هلــا قصــيالولــو �لرعــي كمــ )٢(�طعامهــا اململــوك

ويف حتققه بعلف غري املالك هلـا علـى وجـه ال يسـتلزم غرامـة املالـك . الكال وفاقا للدروس، وال فرق بني وقوعه لعذر، وغريه
 .وجهان

 ال على احلكمة، وإن )٧(كم على االسملتعليق احل )٦(وأجودمها التحقق )٥(السوم، واحلكمة )٤(من انتفاء
___________________________________ 

 .مصر اي تعليفها: العلف) ١(
 .اي العلف اململوك) ٢(
 .ما جيزمن الزرع قبل بلوغه لعلف الدواب واملواشي: القصيل �لقاف) ٣(
، ال نتفـاء شـرط الوجـوب وهـو كـون )مال املالـك وال يلـزم املالـك عرامـةعدم وجوب الزكاة يف االنعام لو علفت من غري (وهو : دليل للوجه االول) ٤(

 .احليوان سائما، لرعيها العلف اململوك وان كان لغري املالك
أن احلكمـة : وحاصـله) وجـوب الزكـاة فيهـا(اي ومن انتفاء احلكمة يف االنعام فهـو دليـل للوجـه الثـاين وهـو ) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(

ب قوط الزكاة عن املعلوفة امنا هو حتمل املالك الغرامة على احليوان وهي منتفية هنا، الن املالك مل يتحمل اي عرامة يف سبيل االنعـام حـيف س ىت ال جيـ
 ).السوم(اخراج زكا�ا، بل الالزم وجوب اخراج زكا�ا امنا هو صدوق االسم وهو 

 .النصوهو كو�ا معلوفة على االطالق فتدخل حتت ) ٧(
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ت مناســبة وكـــذا يشــرتط فيهــا أن ال تكـــون عوامــل عرفــا، ولـــو يف بعــض احلــول وإن كانـــت ســائمة، وكــان عليـــه أن . )١(كانــ
وهــل يســتقر . فيجــب بــدخول الثــاين عشــر وإن مل يكمــل) مبضــي أحــد عشــر شــهرا هالليــة(وحيصــل هنــا ) واحلــول( )٢(يــذكره

ــى متامــه قــوالن؟ أجودمهــا  ، فلــه اســرتجاع العــني لــو )٣(الثــاين، فيكــون الثــاين عشــر مــن االولالوجــوب بــذلك، أم يتوقــف عل
 .)٦(كماىف كل دفع متزلزل، أو معجل، أو غريه مصاحب للنية  )٥(، أوعلم القابض �حلال)٤(اختلت الشرائط فيه مع بقائها

___________________________________ 
 .واحلكمة ام اعتباري ال تصح أن تكون مستند اللحكم الشرعي الن تعلق احلكم امنا هو على االسم، ال على احلكمة،) ١(
 .حيث مل يذكر هذا الشرط يف شرائط وجوب زكاة االنعام اعرتاض على املصنف ) ٢(
 .٦ - ٥ - ٤ اي يعد الشهر الثاين عشر من احلول االول، ال من احلول الثاين، ونتيجة هذا القول ترتب الفروع اآلتية عليه يف التعليقة رقم) ٣(
 .اي فللمالك اسرتجاع العني اليت اعطاها من الزكاة ان كانت �قية، وذلك فيما اذا اختلت الشرائط) ٤(
وعليـه  اي يف صروة علم القابض �ختالل الشرائط جيب عليه ان يتحفظ �لعني لكو�ا أمانة ملالكها االصلي ومل تنتقل ليه فلو اتلفها كان ضامنا) ٥(

 .مثلها، وان كانت موجودة وجب ردها إىل صاحبها اداء ميتها او
 .بثالثة امور -سواء علم القابض مل مل يعلم، قبل �اية احلول  -ره حالة اختالل شرائط الوجوب شرائط الوجوب ) املصنف(شبه ) ٦(
ث إن املشــرتي ال جيــوز لــه ا) االول( ــ ك فلــو كــل دفــع متزلــزل حمتمــل الــرد إىل صــاحبها كمــايف البيــع الفضــويل، حي لتصــرف يف املبيــع مــا مل �ذن لــه املالــ

 .تصرف واحلال هذه كان ضامنا للعني مثال، أو قيمة
كل دفع معجل، وذلك كما لو دفع املالك الزكـاة قبـل متاميـة احلـول بعنـوان الـدين، مث اختـل احـد شـروط الوجـوب، كـان لـه اسـرتجاع العـني ان  ) الثاين(

 .ت �لفة وكان القابض عاملاكانت �قية، ومثلها، أو قيمتها لو كان
ت �ق) الثالــث( ت الزكـــاة غــري مصـــاحبة للنيــة فا�ـــا حينئــذمل يتعـــني كو�ازكــاة الشـــرتاط النيــة يف الزكـــاة فللمالــك اســـرتجاع العــني ان كانـــ ــ يـــة، فيمـــا اذا كان

 .ومثلها، او قيمتها لو كانت �لفة مع علم القابض �ختالل الشرائط

    



٢٤ 

إن كانـت نصـا� مسـتقال بعـد نصـاب االمهـات كمـا لـو ولـدت مخـس مـن ) حول �نفرادها(وهي االوالد  )١(وللسخال(
 غري مستقل ففي ابتداء )٢(االبل مخسا، أو أربعون من البقر أربعني، أو ثالثني، أما لوكان

___________________________________ 
 .استعماال للفظ املوضوع للمعىن اخلاص يف املعىن العام. ا هنا اوالد الغنم والبقر واالبلولد الشاة، لكن املراد منه: بكسر السني مجع سخلة) ١(
ت(ويف بعــــض النســــخ ) ٢( ــتقل) كانــــ ــان غــــري مســ ــري املســــتقل، النصــــاب اذا كــ ــيل اآليت، وذلــــك الن املقصــــود مــــن غــ ــع التفصــ ــه ال ينســــجم مــ ال . لكنــ

 .واليك املثال لتطلع على حتقيق احلال). السخال
ن الغنم ولدت اربعني فاالربعون يف نفسه نصاب فهو مستقل من حيث هو لكنه غري مستقل مبالحظة ما قبله من عدد االمهـات، الن مـا زاد مثانون 

 ).١٢١(معفو عنه حىت يصل إىل النصاب الثاين) االربعون(على النصاب االول 
 .يبلغ نصا� من حيث هي) الربعونفاالحدى وا(مثانون من الغنم ولدت احدى واربعني . وهكذا املثال الثاين

 .اال أ�ا ال حتسب اال �نضمام ما قبلها ليتكمل النصاب الثاين

    



٢٥ 

. هلمـا، أوجـه )٤(فيجـزي الثـاين)٣(، أو عدم ابتدائه حىت يكمل االول)٢(، أو مع إكماله النصاب الذي بعده)١(حوله مطلقا
فشـاة عنـد متـام حوهلـا، أو  )٦(مل جيـب فيهـا شـئ، وعلـى االول فلو كان عنده أربعون شـاة فولـدت أربعـني )٥(أوجودها االخري

جتـب أخـرى  )٨(، وعلـى االولـني)٧(مثانون فولدت اثنني وأربعني فشاة لالوىل خاصة، مث يستأنف حول اجلميع بعد متام االول
 .عند متام حول الثانية

___________________________________ 
لو كانت : مثال الثاين. اذا كانت االمهات مثانني فولدت واربعني: امها�ا النصاب الثاين، ام مل تكمل مثال االولاي سواء اكملت السخال مع ) ١(

 .االمهات مثانني فولدت اربعني
 .١كاملثال يف التعليقة رقم ) ٢(
 .فال يبتدأ بنصاب السخال حىت ينتهي حول االمهات، مث يبدأ حبساب جديد للجميع يف احلول الثاين) ٣(
 .اي جيزي احلول الثاين لالمهات والسخال) ٤(
ت كبــارا) ٥( ىت لــو كانــ أمــا لــو بلــغ النصــاب الثــاين فيعفــى عنــه ايضــا، النــه متــأخر . الن مــا حيصــل اثنــاء احلــول معفــو عنــه مــامل يبلــغ النصــاب الثــاين حــ

 .ب جديد للحول الثاين للمجموعوجوده عند املالك عن ابتداء حول االمهات، فينتظر اكتمال احلول االول، مث يبدا حبسا
 .وهو القول �تبداء احلول مطلقا للسخال) ٦(
 .) املصنف(على ما اختاره ) ٧(
وأما على القول الثاين، فال�ا اكملت النصاب الثاين فتجب . أما على القول االول، فالن االثنني واالربعني نصاب براسه فتجب فيه شاة اخرى) ٨(

 .شا�ن

    



٢٦ 

، ال�ا زمن الرضاع معلوفة مـن مـال املالـك وإن رعـت معـه، وقيـده املصـنف )بعد غنائها �لرعي(حول السخال  وابتداء
 .يف البيان بكون اللنب عن معلوفة، وإال فمن حني النتاج، نظرا إىل احلكمة يف العلف وهو الكلفة على املالك

ت ضــعفه  )٣(، وهــو املــروي صــحيحا)٢(أن مبــدأه النتــاج مطلقــا، واللــنب مملــوك علــى التقــديرين ويف قــول �لــث )١(وقــد عرفــ
من الزكاة علـى  )٥(ولو فربه(لفقد الشراط، ) فال شئ(ولو بلحظة ) احلول(متام ) النصاب قبل )٤(ولو ثلم(فالعمل به متعني، 

 ، وما فاته به من اخلري أعظم مما أحرزه من املال، كما ورد)٦(االقوى
___________________________________ 

 .سبق ان املدار يف العلف على االطالق العريف، ال احلكمة) ١(
خال(االول أن ابتــداء حــول : (االقــوال الثالثــة هــي) ٢( خال(التفصــيل وهــو أن ) الثــاين(مــن حــني غنائهــا �لرعــي علــى االطــالق ) الســ ت ) الســ اذا كانــ

من حني الوالدة مطلقا، سواء كانت ترتضع من ) السخال(ان مبدأ حول ) الثالث. (فال حيسب هلاحول حىت تستقل �لرعي) لنب معلوفة(ترتضع من 
 ).لنب سائمة(، او من )لنب معلوفة

 .من ابواب زكاة االنعام ٩/  ١الوسائل ) ٣(
 .اي اصيب بنقص، او فقد شرط) ٤(
 .اي ولو كان النقص، او فقد شرط من �حية املالك فرارا عن تعلق الزكاة مباله) ٥(
ره بوجوب الزكاة مع نقص النصاب بسبب املبادلة بقصد الفرار، سواء كانت املبادلة جبنسه، أم بغري جنسه، استنادا ) الشيخ(االقوى قول مقابل ) ٦(

 .كم ابواب زكاة الذهب والفضة. �١١ب  - ٦راجع الوسائل احلديث ) معاوية(إىل رواية 

    



٢٧ 

 .يف اخلرب
) والثــين ومــن املعــز(وهــو مــا كمــل ســنه ســبعة أشــهر، ) اجلــذع مــن الضــأن(نم والغــ )٢(يف الشــاة الواجبــة يف االبــل) وجيــزئ(

إمنـا جيـذع كـذلك إذا كـان : حينئذ، واملعز ال ينزو إال بعـد سـنة، وقيـل )٣(وهو ما كمل سنه سنة، والفرق أن ولد الضأن ينزو
بـاء، وهـي الوالـدة مـن أالنعـام عـن قـرب بضـم الـراء وتشـديد ال) وال تؤخـذ الـرىب(أبواه شابني، واال مل جيـذع إىل مثانيـة أشـهر، 

) وال ذات العـوار(إىل مخسة عشر يوما ال�ا نفساء، فال جتزي وإن رضي املالك، نعم لو كانت مجـع رىب مل يكلـف غريهـا، 
 بفـتح اهلمـزة) وال تعـد االكولـة(املسـنة عرفـا، ) وال اهلرمـة(، )٥(كيـف كـان) وال املريضة(مطلق العيب،  )٤(بفتح العني وضمها

وهـو احملتـاج إليـه لضـرب املاشـية عـادة، ) الضـراب(فحـل ) وال(، )٦(وهي املعدة لالكل، وتؤخـذ مـع بـذل املالـك هلـا ال بدونـه
 فلوزاد

___________________________________ 
 .الذهب والفضةمن ابواب زكاة  - ١١الباب  - ٤ - ١من ابوب ازكاة الذهب والفضة واحلديث  - �١٢ب  - ٢الوسائل احلديث ) ١(
 .وجوب اجلذع يف االبل يف كل من النصب اخلمسة االوىل) ٢(
 .وطي الذكر لالنثى يف ذات احلافر: النزو) ٣(
 .وجيوز الكسر ايضا) ٤(
 .اى مهما كان نوع املرض) ٥(
 ).مراعاة حاله(االكولة يسقط حقه وهو الن عدم جواز اخذ االكولة إمنا هو ال جل مراعاة حال املالك، ال لعني فيها فعند ما يبذلك املالك ) ٦(

    



٢٨ 

، ويف البيـــان أو جـــب عـــدها مـــع تســـاوي الـــذكور واال�ث، أو ز�دة )٢(أمـــا االخـــراج فـــال مطلقـــا )١(كـــان كغـــريه يف العـــد
 .)٣(الذكور دون ما نقص وأطلق

ت الغـنمولـ(وإن كانـت القيمـة أنفـع، ) العـني أفضـل(االخـراج مـن ) و(، )٤(عـن العـني مطلقـا) وجتزي القيمـة( ، أو )و كانـ
مع احتاد نوع املرض، وإالمل جيز االدون، ولو ماكس املالك قسط وأخـرج وسـط ) )٥(فمنها(مجع ) مرضى(غريهال من الغنم 

 )٦(يقتضيه، أو القيمة كذلك
___________________________________ 

 .املراد �لز�دة هنا ز�دة الفحول عن حاجة الغنم اململوكة) ١(
 .زكاة سواء احتج اليه ام ال) فحل الضراب(جيوز اخراج اي ال) ٢(
زكـاة، بـل االنثـى، او فحـل آخـر ) فحـل الضـراب(فلو كانت اال�ث ثالثني وكان عند املالك عشرة من الفحول فـا�موع نصـاب ولكـن ال يؤخـذ ) ٣(

 .القيمةكما لو كانت العني انفع للمستحقني، أم قيمتها، أم تساوى العني و ) فحل الضراب(غري 
 .اي خيرج الواجب من املرضى، وال يكلف املالك �لصحيحة) ٥(
ب: كيفية التقسـيط �لنسـبة إىل العـني) ٦( ) املـرض الشـديد(لـو كـان ثلـث نصـاب البقـر االول مصـا� بنـوع مـن : هـو اخـراج احـدى املرضـى �ـذا الرتتيـ

 .ملخرج يكون من النوع املتوسطفا) �لنوع اخلفيف(والثلث االخري ) �لنوع املتوسط(والثلث الثاين 
، ومن أما كيفية التقسيط من حيث القيمة فهي كما لو كانت كل بقرة من الثلث االول من النصاب يساوي دينارا، ومن الثلث الثاين يساوي دينارين

ث يســاوي ثالثــة د�نــري فتكــون جممــوع القــيم ســتني دينــارا مث تقســم علــى ثالثــة، يكــون النــاتج عشــرين وهــو قيمــة عشــرة مــن البقــر فتكــون قيمــة كــل  الثالــ
 .فاذن يعطى ديناران للمستحق. واحدة دينارين

    



٢٩ 

 .واهلرم. وكذا لوكانت كلها من جنس ال خيرج، كالرىب
ب،  ، )٤(واملشــــرع )٣(واملــــراح )٢(، متحــــد املســــرح)١(وإن كــــان مشــــرتكا، أو خمتلطــــا) وال جيمــــع بــــني متفــــرق يف امللــــك(واملعيــــ

ب )٥(والفحــل ــ ــبو  )٦(واحلال ــك علــى حدتــه، )٧(احملل ــك ) وال يفــرق بــني جمتمــع فيــه(، بــل يعتــرب النصــاب يف كــل مل أي يف املل
 .)٨(الواحد وإن تباعد �ن كان له بكل بلد شاة

___________________________________ 
أو كــان كــل . واحــدة واحــدة مــن الشــياهمشــرتكا بــني شحصــني اشــرتاكا يف اجلميــع اي يف كــل ) اربعــني شــاة(كمــا لــو كــان قطيــع غــنم حيتــوي علــى ) ١(

 .�النفرايد فاختلطت وصارت القطيع املشرتك، أو املختلط) عشرين غنما(واحد منها ميلك 
 .اسم مكان للرعي اي حمل الرعي: املسرح) ٢(
 ).االبل والبقرو الغنم(مأوى : �لضم) ٣(
 .حمل شرب املاء) ٤(
 .مصدر �ب املفاعلة: وهو وزان مثال) فحل الضراب(اي احتاد ) ٥(
 .اي الذى حيلب االنعام) ٦(
 .بكسر امليم وسكون احلاء وفتح الالم اآللة اليت حيلب فيها) ٧(
ب عليــه مجــع ":  " مقصـوده ) ٨( ب عليـه الزكــاة، بــل الواجـ ىت ال جتــ أن املالــك لـو كــان لــه بكـل بلــد شــاة فـال جيــوز لــه التفريـق بــني تلــك الشـياه حــ

 .ا�ا، مث اعطاء زكا�االشياه كلها واحتس

    



٣٠ 

 )١(وهـي الــنقش املوضـوع للداللــة علـى املعاملـة اخلاصــة، بكتابـة وغريهــا) وأمـا النقـدان فيشــرتط فيهمـا النصــاب وللسـكة(
ولــو اختــذ املضــروب  )٤(وإن تعومــل بــه، واحللــي، وزكاتــه إعارتــه اســتحبا� )٣(واملمســوح )٢(وإن هجــرت فــال زكــاة يف الســبائك

ت املعاملــة بــه علــى وجهــه ممكنــة،  )٥(ة وغريهــا مل يتغــري احلكــم، وإن زاده، أو نقصــه�لســكة آلــة للزينــ وقــد ) واحلــول(مــا دامــ
) مث أربعـة د�نـري( )٨(، وهـو درهـم وثالثـة أسـباع درهـم)٧(كـل واحـد مثقـال) عشـرون دينـارا(االول ) فنصاب الذهب( )٦(تقدم

 فال شئ فيما دون العشرين، وال فيما دون
___________________________________ 

 .واملراد من غريها هي الصور والنقوش الىت تضرب على الدراهم والد�نري). الكتابة(مرجع الضمري ) ١(
 .السبائك مجع السبيكة وهي القطعة من الذهب او الفضة، تذاب وتفرغ يف القالب كما تصنعه الصاغة وضربوا النقود) ٢(
 .الذي ذهب نقشه وحميت كتابته) ٣(
 .من ابواب زكاة الذهب والفضة �١٠ب  ١، والوسائل احلديث ٥١٨راجع املستدرك كتاب الزكاة ابواب الذهب والفضة ص ) ٤(
 .عليه، كماو أن النقيصة عبارة عن ثقبه) عرى(، او )اطار(املراد �لز�دة اضافة ) ٥(
 .معىن احلول وشرائطه فراجع ٢٣مر يف الصفحة ) ٦(
 .حبة ٢٤شرع واملتشرعة ما يساوي مثاين عشرة حبة، كما وأن املثقال الصرييف ما يساوي املثقال يف لسان ال) ٧(
 .الن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل) ٨(

    



٣١ 

، )٢(، والـدرهم نصـف املثقـال ومخسـه)مائتـا درهـم(االول ) ونصـاب الفضـة(، )١(بل يعترب الزائد أربعـة أربعـة أبـدا. أربعة بعدها
 .�لغا ما بلغ، فال زكاة فيما نقص عنهما) مث أربعون درمها(، )٣(بة شعري متوسطة، وهي ستة دوانيقأو مثانية وأربعون ح

ومــن املــائتني مخســة  )٥(فمــن عشــرين مثقــاال نصــف مثقــال، ومــن االربعــة قرياطــان )٤()ربــع العشــر(يف النقــدين ) واملخــرج(
 عنده من غري أن، ومن االربعني درهم، ولو اخرج ربع العشر من مجلة ما )٦(دراهم

___________________________________ 
 .اي �لغا ما بلغ) ١(
ت مثــاين عشــر جبــة، ونصــفه تســع حبــات، ومخســه ثــالث حبــات وســتة اعشــار) ٢( ين عشــرة حبــة وســتة . املثقــال الشــرعي كمــا عرفــ فــا�موع يكــون اثــ

 .اعشار احلبة
 .ودوانيق -شرة حبة خرنوب واجلمع دوانق الدانق بفتح النون وكسرها، والدانق االسالمي ست ع) ٣(
 - ١×  ٤ - ١. نصــفا واملخــرج منــه نصــف واحــد ٤٠والعشــرون مثقــاال يســاوي  ١٠ - ١×  ٤ - ١=  ٤٠ - ١: اي جــزء مــن اربعــني جــزء) ٤(
٢ - ١=  ٤٠ - ٢٠=  ٢٠×  ١٠. 

 .٤٠ - ١املخرج للزكاة قرياطني على قياس قرياطا فيكون  ٨٠قرياطا فاالربعة مثاقيل تساوي  ٢٠الن كل مثقال شرعي يساوي ) ٥(
 .الن املائتني حتتوي على مخس اربعينات) ٦(

    



٣٢ 

) مـن العـني، وجتـزي القيمـة(والواجـب االخـراج  )١(يعترب مقداره مع العلم �شـتماله علـى النصـاب االول أجـزأ، ورمبـا زاد خـريا
 .)٢(كغريمها

أي انتقــال الــزرع، أو الثمــرة ) أو االنتقــال(، )٣(إن كــان ممــا يــزرع) فيشــرتط فيهــا للتملــك �لزراعــة(االربــع ) وأمــا للغــالت(
، وبــدو الصــالح، وهــو االمحــرار، أو االصــفرار فيالنخــل، )٤(يف الكــرم) قبــل انعقــاد الثمــرة(مــع الشــجرة، أو منفــردة إىل ملكــه 

ا أطلقـت الزراعـة علـى ملـك احلـب يف الزرع، فتجب الزكاة حينئذ علـى املنتقـل إليـه وإن مل يكـن زارعـا، ورمبـ) وانعقاد احلب(
ــى هــذا الوجــه ــئال يــدخل يف االنعقــاد مــع أنــه ال قائــل بتعلــق . )٥(والثمــرة عل وكــان عليــه أن يــذكر بــدو الصــالح يف النخــل ل

 .، وإن كان احلكم بكون االنتقال)٦(الوجوب فيه به
___________________________________ 

 .ا حيصل معه اليقني بربائة ذمته، ويف ذلك توفري للخري على الفقراء يف الغالبالن املسلم حيتاط يف اخراج زكاته مم) ١(
 .اي كغري الذهب والفضة من سائر االعيان الزكوية) ٢(
 .أويغرس، الن الكالم يف مطلق الغالت) ٣(
 .شجر العنب: بفتح الكاف وسكون الراء) ٤(
 .املراد �لوجه متلك الشجرة، أو احلب قبل انعقادها) ٥(
ك عنــد : أن للنخــل حــالتني: ره حاصــله) املصــنف(ره علــى ) الشــارح(اعــرتاض مــن ) ٦( حالــة االنعقــاد، وذلــك بعــد اللقــاح، وحالــة بــدو الصــالح وذلــ

ت ) متلكـه قبــل بــدو صــالحه(االمحـرار، أو االصــفرار فكــان علــى املصـنف أن يــذكر شــرط وجــوب الزكـاة يف النخــل مســتقال وهــو  لـئال يــدخل النخــل حتــ
فإنـه مل يـذهب احـد مـن الفقهـاء إىل تعلـق الوجـوب يف النخـل مبجـرد االنعقـاد، بـل الوجـوب يف النخـل امنـا يتعلـق عنـد بـدو ) قبل االنعقاد: (هعموم قول
 .صالحه

    



٣٣ 

إال أنـه يف النخـل خـال عـن الفائـدة إذ هـو كغـريه مـن  )٣(على املنتقل إليه صـحيحا )٢(يوجب الزكاة )١(قبل االنعقاد مطلقا
أن تعلــق الوجــوب �لغــالت، عــن انعقــاد احلــل والثمــرة وبــدو صــالح  )٥(وقــد اســتفيد مــن فحــوى الشــرط )٤(بقةاحلــاالت الســا

النخـــل، وهـــذا هـــو املشـــهور بـــني االصـــحاب، وذهـــب بعضـــهم إىل أن الوجـــوب ال يتعلـــق �ـــا إىل أن يصـــري أحـــد االربعــــة 
 .)٧(وظاهر النصوص دال عليه. وهو بلوغها حد اليبس املوجب لالسم؟ )٦(حقيقة

___________________________________ 
 .مطلقا منصوب على احلالية لالنتقال اي يف اية حالة) ١(
 ).بكون االنتقال: (منصوب حمال خربا للكون يف قوله) يوجب(مجلة ) ٢(
 .ان كان احلكم: منصوب خربا لكان يف قوله) ٣(
فــاذن ال فائـدة يف ذكــر قيـد االنعقــاد للنخـل، الن املــدار يف وجــوب . للثمــرة قبــل انعقادهـااملـراد مــن احلـاالت الســابقة احلـاالت والتطــورات الطاريـة ) ٤(

 .من دون فرق بني ان يكون التملك قبل االنعقاد او بعده). هو التملك قبل بدو الصالح(الزكاة فيه 
 .ق الوجوب �لثمرة امنا هو يف هذه احلالةالن شرط وجوب الزكاة يف الثمرة مثال ان كان هو التملك هلا قبل انعقادها فيفم ان تعل) ٥(
 .اي يصدق عليها اسم التمر والزبيب واحلنطة والشعري، فال يتعلق الوجوب �ا قبل صدق هذه العناوين) ٦(
 .اي أن النصوص الواردة يف �ب الزكاة ظاهرها تعلق احلكم على صدق اسم التمرمثال، فال يكون هناك متر قبل اجلفاف) ٧(

    



٣٤ 

) ألفــان وســبعمائة رطــل(الــذي ال جتــب فهيــا بــدون بلوغــه، واكتفــى عــن اعتبــاره شــرطا بــذكر مقــداره جتــوزا ) ونصــلبها(
�لعراقي، أصله مخسة أوسق، ومقدار الوسـق سـتون صـاعا، والصـاع تسـعة أرطـال �لعراقـي، ومضـروب سـتني يف مخسـة، مث 

وإن قـل مبعـىن أن لـيس لـه إال نصـاب واحـد، وال ) مطلقـا(صـاب عـن الن) يف الزائـد(الزكـاة ) وجتـب(، )١(يف تسعة تبلـغ ذلـك
 .عفو فيه

ـــزرع   )٢()العشـــر إن ســـقي ســـيحا(مـــن النصـــاب ومـــا زاد ) واملخـــرج( �ملـــاء اجلـــاري علـــى وجـــه االرض ســـواء كـــان قبـــل ال
يســـقى �ملطـــر،  ، وهـــو أن)٤(بكســـر العـــني) أو عـــذ�(وهـــو شـــربه بعروقـــه القريبـــة مـــن املـــاء، ) أو بعـــال(، أو بعـــده، )٣(كالنيـــل

ب(، )٩(وحنوهــــا )٨(والداليــــة )٧(والناضــــح )٦(�ن ســــقي �لــــدلو )٥()ونصــــف العشــــر بغــــريه( عــــددا مــــع ) ولــــو ســــقي �مــــا فاالغلــــ
 )١٠(تساويهما يف النفع، أو نفعا ومنوا، لواختلفا

___________________________________ 
 ).٢٧٠٠=  ٩×  ٥×  ٦٠:(هكذا" الفني وسبعماة " اي ) ١(
 .هو اجلري على وجه االرض: السخ )٢(
 .الن سقي الزرع يف وادى النيل يكون بفيضان النيل الزراعة فرتوى االرض، مث تزرع) ٣(
 .وآخره �ء مثناة من حتت) ٤(
 .اي بغري املذكور من سيح، وعذي، بعل) ٥(
 .اي االستقاء من ماء البئر بسبب الدالء اليت جتر �ليد) ٦(
 .ء البئر بسبب الدالء اليت جتر �لبعرياي االستقاء من ما) ٧(
 .الناعورة: الداليه) ٨(
 .كاملضخات، واملكائن احلديثة مثال) ٩(
 .اي لو اختلف السقيان من حيث النفع للزراعة) ١٠(

    



٣٥ 

ع ثالثـة أر�(فالواجـب . فيمـا اعتـرب التفاضـل فيـه) ومـع التسـاوي(، )١(وفاقا للمصنف، وحيتمل اعتبـار العـدد والزمـان مطلقـا
 .، وذلك ثالثة أر�عه من اجلميع)٢(الن الواجب حينئذ يف نصفه العشر، ويف نصفه نصفه) العشر

، )٥(لالحتيـــاط، وإحلاقـــه بتســـاويهما لتحقـــق �ثريمهـــا )٤(، والعشـــر)٣(ولـــو أشـــكل االغلـــب احتمـــل وجـــوب االقـــل، لالصـــل
 .وهو االقوى )٦(واالصل عدم التفاضل

ؤذن بعــدم اعتبــار اســتثناء املؤنــةواعلــم أن إطالقــه احلكــم بوجــوب املقــد ــ ، حمتجــا ، وهــو قــول الشــيخ )٧(ر فيمــا ذكــر ي
 )٨(�المجاع عليه منها، ومن العامة، ولكن املشهور بعد الشيخ استثناؤها، وعليه املصنف يف سـائر كتبـه وفتـاواه، والنصـوص

 ، نعم)١٠(مطلقا )٩(خالية من استثنائها
___________________________________ 

 .أي سواء اختلفا يف النفع، ام تساو�) ١(
 .اي يف نصف النصاب اآلخر نصف العشر) ٢(
 .ة عن وجوب الزائد اي اصل الرباء) ٣(
 .ة اليقينية اي احتمل وجوب العشر احتياطا، لتحصيل الرباء) ٤(
 .اي السيح والسقي) ٥(
 .اي أصالة عدم ز�دة هذا على ذالك، وذاك على هذا) ٦(
 .بضمهما) مؤن(بفتح امليم وضم العمزة مجعها ) ٧(
 .من ابواب زكاة الغالت - ١٠، ٤الوسائل �ب ) ٨(
 ).املؤنة(مرجع الضمري ) ٩(
 .سواء كانت املصاريف قبل تعلق الزكاة، ام بعده) ١٠(

    



٣٦ 

راد �ملؤنـة مـا يغرمـه وهو أمـر خـارج عـن املؤنـة وإن ذكـرت منهـا يف بعـض العبـارات جتـوزا، واملـ )١(ورد استثناء حصة السلطان
املالـك علــى الغلـة مــن ابتـداء العمــل الجلهـا وإن تقــدم علــى عامهـا إىل متــام التصـفية ويــبس الثمـرة ومنهــا البـذر، ولــو اشــرتاه 

ويزكـي  )٢(اعترب املثل، أو القيمة، ويعترب النصاب بعدما تقدم منها على تعلق الوجوب، وما �خر عنه يستثىن ولو مـن نفسـه
، ولــو اشــرتى الــزرع او الثمــرة فــالثمن مــن املؤنــة، ولــو اشــرتاها مــع االصــل وزع )٣(البــاقي وإن قــل، وحصــة الســلطان كالثــاين

، كمــا يســقط )٥(، ويعتــرب مــا غرمــه بعــده، ويســقط مــا قبلــه)٤(الــثمن عليهمــا، كمــا يــوزع املؤنــة علــى الزكــوي وغــريه لــو مجعهمــا
 .ولده اعتبار املتربع وإن كان غالمه أو

___________________________________ 
 .اي الضرائب اليت تفرض على الزرع من قبل احلكومة) ١(
أن املصاريف بعد تعلق الزكاة تستثىن من نفس النصاب، فـال تسـقط الزكـاة بـنقص النصـاب حينئـذ، خبـالف املصـاريف قبـل تعلـق : مقصوده ) ٢(

 .فاذا نقص عن النصاب فالزكاة تسقطالزكاة فا�ا تستثىن من اصل املال 
 .اي من قبيل ما تصرف بعد تعلق الزكاة) ٣(
 .احدمها زكوي، واآلخر غري زكوي، فإن املصاريف توزع عليهما، وختص الزكوي حبصته) زرعني(كما اذا صرف على ) ٤(
 . املشرتي كاملصاريف اليت يتربعها املتربعاي أن املصاريف اليت صرفها املشرتى بعد الشراء تكون من املؤنة، ال�ا �نسبة إىل) ٥(

   



٣٧ 

 )السابق) احلول(مضي ) إمنا تستحب زكاة التجارة مع( -الفصل الثاين (
ونصــاب (فالزكــاة،  )٢(ولــو طلــب املتــاع �نقــص منــه وإن قــل يف بعــض احلــول )١(طــول احلــول) وقيــام رأس املــال فصــاعدا(
ــغ إن كــان أصــله ع) املاليــة وفهــم مــن احلصــر أن  )٥(وإن نقــص �آلخــر )٤(واالفنصــاب أصــله )٣(روضــاوهــي النقــدان �يهمــا بل

وهو قوي، وبه صرح يف الدروس وإن كان املشهور خالفـه، وهـو خـرية البيـان،  )٦(قصد االكتساب عند التملك ليس بشرط
 )٨(� يف ثبو�ـا عليـه، ويعتـرب بلـوغ حصـة العـامل نصـا)٧(ولو كانت التجارة بيـد عامـل فنصـيب املالـك مـن الـربح يضـم إىل املـال

 .)٩(كالنقدين) فيخرج ربع عشر القيمة(وحيث جتتمع الشرائط 
___________________________________ 

 .اي بقاء رأس املال من اول السنة إىل آخرها) ١(
 .اي نقصت قيمة املتاع السوقية عن مقدار النصاب اثناء احلول) ٢(
 .تاع، فاملال اذا كان متاعا، فاالعتبار بقيمته �لقياس إىل الذهب، او الفضةامل: كفلس  -مجع العرض بسكون الراء ) ٣(
 .اي ان كان املال ذهبا، او فضة فاعتبار النصاب بنفسه، ال بقيمته) ٤(
 .مأيت درهماي ان كان رأس املال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقاال فهو نصاب، وان كانت قيمته لو قيست �لقياس إىل قيمة الفضة ال تبلغ ) ٥(
 .، ومل يذكر شرطا آخر"مضي احلول، وقيام رأس املال، وبلوغ النصاب " حيث حصر شروط استحباب الزكاة يف ) ٦(
 .اي إىل اصل رأس املال، فاذا بلغ ا�موع النصاب استحبت الزكاة) ٧(
 .اي على العامل) ٨(
 .اي الذهب والفضة) ٩(

    



٣٨ 

، وما يف حكمهـا، )١(يف اعتبار النصاب والزراعة) حكم الواجب(الزكاة  الذي يستحب فيه) وحكم �قي أجناس الزرع(
 .)٤(وغريها )٣(الواجب )٢(وقدر
ـــت الوجـــوب(للزكـــاة ) وال جيـــوز �خـــري الـــدفع( ـــت االخـــراج واحـــدا، وهـــو التســـمية �حـــد ) عـــن وق إن جعلنـــا وقتـــه ووق
التصــفية، ويــبس الثمــرة، وميكــن أن يريــد بوقــت  ، وعلــى املشــهور فوقــت الوجــوب مغــاير لوقــت االخــراج، النــه بعــد)٥(االربعــة

�خــريه عــن أول وقــت الوجــوب  )٦(الوجــوب وجــوب االخــراج، ال وجــوب الزكــاة، ليناســب مذهبــه، إذ جيــوز علــى التفصــيل
أو  )٨(، فلو تعذر لعدم التمكن مـن املـال، أو اخلـوف مـن التغلـب)مع االمكان( )٧(إمجاعا، إىل وقت االخراج، أما بعده فال

ــأخري إىل زوال العــذر، عــدم  ــأخري(املســتحق جــاز الت ري تفــريط، ) فيضــمن �لت لالخــالل ) و�مث(ال لعــذر وإن تلــف املــال بغــ
 .�لتفرقة هلا ولغريها )٩(�لفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي

___________________________________ 
 .ة الواجبةاي اعتباركون املالك زارعا �لوجه الذي تقدم يف الزكا) ١(
 .اليه" اعتبار " عطفا على النصاب ا�رور �ضافة  -�جلر ) ٢(
 .اي مقادر ما خيرج للزكاة) ٣(
 .اي غري املذكورات) ٤(
 ".التمر " و " الزبيب " و " الشعري " و " احلنطة " اي اسم ) ٥(
 .أي على القول �ن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب اخراجها) ٦(
 .ال جيوز �خري االخراج عن وقته أى) ٧(
 .أي من تسلط قاهر وهو الظامل) ٨(
 .اي يضمنان لو �خرا يف االخراج) ٩(

    



٣٩ 

ويف البيـان كـذلك، وزاد �خريهـا املعتـاد الطلـب منـه مبـا  )١(وجوز املصنف يف الـدروس �خريهـا النتظـار االفضـل، أو التعمـيم
علـى ) وال يقدم علـى وقـت الوجـوب(وهو قوي  )٣(خصوصا مع املزية )٢(االيؤدي إىل االمهال وآخرون شهرا، وشهرين مطلق

ب(أشــهر القــولني  املوجبــة لــال ســتحقاق فلــو ) عنــد الوجــوب بشــرط بقــاء القــابض علــى الصــفة(�لنيــة ) إال قرضــا، فتحتســ
 .)٨(أخرجت على غريه )٧(، وال�ما)٦(ال �صلها )٥(خرج عنها ولو �ستغنائه بنمائها

فيـه فيجـوز إخراجهـا إىل غـريه مقـدما لالقـرب إليـه فـاالقرب، إال ) ا عن بلـد املـال إال مـع اعـواز املسـتحقوال جيوز نقله(
 لو نقلها إىل غري البلد) فيضمن(أن خيتص االبعد �المن، وأجرة النقل حينئذ على املالك 
___________________________________ 

 .�لنسبة إىل مجيع طبقات املستحقنياي يكون يف التاخري تعميم ايصال الزكاة ) ١(
 .وان مل تكن يف التاخري مصلحة) ٢(
 .اي مع املصلحة، فهذا القول االخري ال يرى لزومايف وجود املصلحة بل ان مراعا�ا تكون اوىل) ٣(
 .مرجع الضمري الصفة اي خرج القابض عن صفة الفقر) ٤(
 .ات اليت حصلت عنده اصل الزكاة مل يرجع إىل الفقر، بل يبقى على االستغناء والكفاية �لنماءاي بنماء الزكاة، النه لو استعيد من القابض ) ٥(
 .اي ال يكون استغناؤه �صل الزكاة) الزكاة(مرجع الضمري ) ٦(
 .لو كان ستغناؤه �صل الزكاة ومنائها حتتسب الزكاة عليه ايضا: مرجع الضمري الزكاة والنماء اي) ٧(
 .لزكاة من القابض ودفعت إىل غريه بعد ان استغىن القابض بنمائها، ال �صل الزكاة، او �صلها مع منائهااي اسرتجعت ا) ٨(

    



٤٠ 

عــــن الصــــادق  )١(أجودمهــــا وهــــو خــــرية الــــدروس العــــدم، لصــــحيحة هشــــام) ويف االمث قــــوالن(أي ال مــــع االعــــواز ) ال معــــه(
وإمنـا يتحقـق . علـى القـول بـه )٤(للنهـي )٣(، مـع احتمـال العـدم)٢(ولنيلو نقلها، أو أخرجها يف غريه علـى القـ) وجيزئ(، 

، وإال فالـــذاهب مـــن مالـــه لعـــدم تعيينـــه، وان عـــدم املســـتحق، مث إن كـــان املســـتحق )٦(�لنيـــة )٥(نقـــل الواجـــب مـــع عزلـــه قبلـــه
أو مــا يف حكمــه مـــع  ،)٧(معــدوما يف البلــد جــاز العــزل قطعــا، وإال ففيــه نظــر، مـــن أن الــدين ال يتعــني بــدون قــبض مالكــه

 ، وأما نقل)١١(هنا )١٠(تبتين املسألة )٩(، وعليه)٨(االمكان، واستقرب يف الدروس صحة العزل �لنية مطلقا
___________________________________ 

 .كتاب الزكاة ابواب املستحقني  ٣٧/  ١الوسائل ) ١(
 .اي على القول �المث، وعلى القول �لعدم) ٢(
 .االجزاءاي عدم ) ٣(
 .من ابواب املستحقني، الن النهى عن العبادة مفسد هلا على القول �حلرمة - ٣٨الوسائل الباب ) ٤(
 .اي عزل الواجب قبل النقل) ٥(
 .اى اذا كان العزل مصحو� �لنية) ٦(
 .إىل وكيلهان الزكاة دين واملديون ال يربأ اال اذا اقبض الدين إىل الدائن نفسه، او : مقصوده ) ٧(
 .اي سواء وجد املستحق، ام ال يوجد) ٨(
 .اي على القول بصحة العزل، والقول بعدم صحته) ٩(
 .وهو عدم صحة العزل غري جائز) القول الثاين(وعلى . وهي صحة العزل جائز) القول االول(اي مسألة جواز النقل، فعلى ) ١٠(
 .اي يف مسألة حتقق النقل) ١١(

    



٤١ 

إذا صــار يف بلــد آخــر ففــي جــواز . )٢(مطلقــا )١(يــة فهــو كنقــل شــئ مــن مالــه، فــال شــبهة يف جــوازهقــدر احلــق بــدون الن فــ
عـدم صـدق النقـل املوجـب للتغريـر �ملـال،  )٥(نظـر، مـن )٤(على مستحقيه مع وجودهم يف بلده على القول �ملنـع )٣(احتسابه
 .)٧(كون احلكمة نفع املستحقني �لبلد وعليه  )٦(وجواز

___________________________________ 
 .اي جواز نقل ماله) ١(
 .سواء وجد املستحق، ام مل يوجد) ٢(
 .اي احتساب املال) ٣(
 .اي على القول مبنع نقل الزكاة من بلده مع وجود املستحقني) ٤(
فهذا ليس تغريرا، النه لـو تلـف املـال كـان التلـف مـن مالـه، ) احتمال التغرير مبال الفقراء(دليل جلواز االحتساب فإنه ان كان املانع من النقل هو ) ٥(

 ).النقل املمنوع(فليس هذا النقل من 
وهو دليل لعدم جواز احتساب الزكاة على مستحقيها، النه كان املانع من نقل الزكـاة عـن بلـد املالـك هـي ) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٦(

 .من النقل املمنوع فال جيوز نقلها من بلده إىل غري بلده، لصدق احلرمانحكمة استفادة فقراء بلد املالك فهو 
 .تتفرع مسألة اخرى) احتمال التغرير واحتمال احلكمة(ومها . اي وعلى االحتمالني السابقني) ٧(

يكـون االحتسـاب ) هـو التغريـر(و ) االحتمـال االول(وهي جواز احتساب قيمة الزكاة، أو مثلها على فقراء غري بلده، وعدم جواز االحتسـاب، فعلـى 
 .جائزا، لعدم وجود تغرير يف املال

فاذا نقل املالك الزكاة إىل غري بلده فقد . وهي احلكمة فاالحتساب املذكور غري جائز، الن احلكمة استفادة فقراء بلد املالك) االحتمال الثاين(وعلى 
 .صدق احلرمان الذي هو املالك واحلكمة يف عدم اجلواز

    



٤٢ 

 .)١(رع ما لو احتسب القيمة يف غري بلده، أو املثل من غريهيتف
___________________________________ 

 .اي ماال آخر من مثل املال الزكوى) ١(

 )يف املستحق -الفصل الثالث ( 
ميلـك مؤنـة وهـم الفقـراء واملسـاكني، ويشـملهما مـن ال (الالم للجنس أو االسـتغراق، فـإن املسـتحقني هلـا مثانيـة أصـناف 

واختلـــف يف أن أيهمـــا أســـوأ حـــاال مـــع . فعـــال أو قـــوة، لـــه ولعيالـــه الـــواجيب النفقـــة حبســـب حالـــه يف الشـــرف ومادونـــه) ســـنة
، وعلـــى )٣(، وال مثـــرة مهمـــة يف حتقيــق ذلـــك لالمجـــاع علــى إرادة كـــل منهمــا مـــن اآلخـــر حيــث يفـــرد)٢(اشــرتاكهما فيمـــا ذكــر

 ).٥(، وإمنا تظهر الفائدة يف أمور �درة)٤(إال فيها استحقاقهما من الزكاة، ومل يقعا جمتمعني
 أن املسكني( يف صحيحة أيب بصري عن الصادق ) واملروي(

___________________________________ 
 ).متلك مؤنة سنته(وهو عدم ) ٢(
اي اذا اجتمعا يف كالم واحد كان املعين من كـل منهمـا . رتقا اجتمعاالفقري واملسكني اذا اجتمعا افرتقا، واذا اف: فهما من مصاديق القول املتداول) ٣(

 .غري اآلخرال حمالة وأما اذا افرتقا فذكر كل واحد منهما يشمل اآلخر
 .حيث اجلتمع الفقري واملسكني )إنما ا�صدقات �لفقراء وا�ساك�(: اآلية الكرمية يف قوله تعاىل: مرجع الضمري) ٤(
. ي مسكينا، او وقف شيئا على املساكني، فعلى القـول �ن املسـكني اسـوء حـاال مـن الفقـري ال جيـوز اعطـاء النـذر إىل الفقـريكما لو نذر أن يعط) ٥(

 .وهكذا يف الوقف، فإنه جيب ان يقتصر على املسكني فقط

    



٤٣ 

ــنص أهــل اللغــة أيضــا"  )١(الفقــري الــذي ال يســأل النــاس، واملســكني أجهــد منــه: " النــه قــال) أســوأ حــاال ، )٢(وهــو موافــق ل
 )والدار واخلادم(

___________________________________ 
 .- ٣ -احلديث  - �١ب  -الوسائل كتاب الزكاة ابواب اصناف املستحقني للزكاة ) ١(
 .يف أن أيهما اسوأ حاال) الفقري واملسكني(اختلف يف معىن ) ٢(

 . من الفقرياملسكني احسن حاال): االصمعي(قال 
: املسـكني اسـوء حـاال مـن الفقـري قـال): يـونس(وقـال ): الفقري الذي له بلغة من العيش ال تكفيه، واملسـكني الـذي ال شـئ لـه): (ابن السكيت(وقال 

 ).ال وهللا، بل مسكني: قلت ال عرايب أفقري انت قال
 ).الفقري الذي ال شئ له، واملسكني مثله): (ابن االعرايب(وقال 
 .وهو عدم وفاء الكسب واملال مبؤنته، ومؤنة عياله) وصف عدمي(متحدان ومشرتكان يف ) الفقري واملسكني): (بعض احملققني( وقال
أو مسـكينا ذا : (املسكني اسوء حـاال لقولـه تعـاىل): الفراء وتغلب وابن السكيت(قال : إمنا اخلالف يف أن أيهما اسوء حاال، وقال هذا البعض: وقال
 .املطروح على الرتاب، لشدة االحتياج وهو) مرتبة

 .الفقري اسوء حاال، الن هللا تعاىل بدأ به يف آية الزكاة: وقال آخر
واحشـرين مـع اللهم احيين مسكينا، وامتين مسكينا، : (من الفقر، مع قوله  وهذا يدل على االهتمام بشأنه يف احلاجة، وال ستعاذة النيب 

 .فكأن احلاجة قد كسرت فقار ظهره) فقار الظهر(، الن الفقري مأخوذ ومشتق من )املساكني
ايب ) عـن) عبدهللا بن مسكان(واحلق أن املسكني اسوء حاال من الفقري، ال ملا ذكر من الوجوه، فإ�ا استحسانية حمضة، بل ملا روي يف الصحيح عن 

ت : قـال) بصـري أ الفقــري الـذي ال يســأل النـاس، واملســاكني اجهـد منــه،  إمنــا الصـدقات للفقــراء واملسـاكني قـال : ول هللا تعـاىلقــ) اليب عبـدهللا(قلــ
 .من ابواب املستحقني للزكاة/  ١/  ٣الوسائل . والبائس اجهدهم

ث البــابو ) �لــذين ال يســألون النــاس احلافــا: () العــامل(والفقــراء يف حــديث الزكــاة فســرهم  الفقــراء هــم اهــل الزمانــة واحلاجــة، : (يف بعــض احاديــ
 ).واملساكني اهل احلاجة من غري الزمانة

    



٤٤ 

ـــب العلـــم، ومثنهـــا )مـــن املؤنـــة( )١(الالثقـــان حبـــال مالكهمـــا كميـــة وكيفيـــة ، ومثلهمـــا ثيـــاب التجمـــل وفـــرس الركـــوب، وكت
اجــة ولــو إىل أزيــد مــن واحــد، ولــو زاد أحــدها يف إحــدامها ، أو احل)٣(، ويتحقــق مناســبة احلــال يف اخلــادم �لعــادة)٢(لفاقــدها

 .)٤(تعني االقتصار على الالئق
___________________________________ 

 .من حيتاج يف حياته إىل تعدد الدور واخلدم وغريمها: املقدار والعدد، واملقصود: الكمية) ١(
 .يعة، أو خادم حمنك ال يتيسران اال بثمن �هض جدامن حيتاج إىل دار وس: النوع والصفة، واملقصود: والكيفية

 .كمن احتاج يف شؤون حياته إىل ثياب، او كتب غالية االسعار، فامثان هذه املذكورات �لنسبة اليه تعد من املؤنة) ٢(
لشخصــية بنفســه، �لنظــر إىل العــرف اال قتضــاء العــريف، كمــن نشــتغل مكانــة اجتماعيــة ســامية، فهكــذا انســان ال يناســبه مباشــرة اعمالــه ا: العــادة) ٣(

 .وان كان شخصيا قادرا على القيام حبوائجه بنفسه. والعادة
 .هو االضطرار ايل من يعينه على رفع ضرورات حياته، مل يكن له مقام اجتماعي شامخ: واالحتياج

 .اي املناسب له واما الزائد على ذلك فهو خارج عن املؤنة) ٤(

    



٤٥ 

واملعترب يف الضيعة مناؤها ال أصـلها ) إذا �ضت حباجته(وحنوها من العقار ) والضيعة(الالئقة حباله، ) ومينع ذو الصنعة(
، ولـو اشـتغل عـن الكسـب )١(يعترب االصل، ومستند املشهور ضعيف، وكذا الصـنعة �لنسـبة إىل اآلالت: يف املشهور، وقيل

ــين جــاز لــه تناوهلــا وإن قــدر عليــه لــو تــرك تنهضــا حباجتــه ) وإال(لــو أمكــن اجلمــع مبــاال ينافيــه تعــني،  نعــم )٢(بطلــب علــم دي
: إن أخذها دفعة، أو دفعات، أما لو أعطى مـا يزيـد دفعـة صـح كغـري املكتسـب، وقيـل) ال غري(ملؤنة السنة ) تناول التتمة(

ريه غــين مــع ومــن جتــب نفقتــه علــى غــ. واستحســنه املصــنف يف البيــان، وهــو ظــاهر إطالقــه هنــا وتــردد يف الــدروس )٣(�لفــرق
 .)٤(بذل املنفق، ال بدونه مع عجزه

وحتصينها جبباية، ووالية، وكتابة، حفظ، وحساب، وقسمة، وغريهـا، وال ) وهم السعاة يف حتصيلها(عليها ) والعاملون(
يشرتط فقر هم، ال�م قسيمهم، مث ان عني هلم قدر جبعالة، أن اجارة تعني، وإن قصر ما حصلوه عن فيكمل هلم مـن بـني 

 .املال، وإال أعطوا حبسب مايراه االمام
 �السهام هلم) واملؤلفة قلو�م وهم كفار يستمالون إىل اجلهاد(

___________________________________ 
 .اي ادوات العمل) ١(
 .يعين قدرعلى الكسب لو ترك حتصيل العلم) ٢(
 .اما الثاين فجائزة لهاي الفرق بني املكتسب وغريه، فال جيوز لالول اخذ الز�دة، ) ٣(
 .ان كان املعيل ال يبذل على عائلته، وكانت العائلة عاجزة عن القيام مبؤنة نفسها فعند ذلك جيوز هلا اخذ الزكاة: يعين) ٤(

    



٤٦ 

ـــع فـــرق، قـــوم هلـــم نظـــراء مـــن املشـــركني إذا أعطـــي ) ومســـلمون أيضـــا: ()١(والقائـــل املفيـــد والفاضـــالن) قيـــل(منهـــا،  وهـــم أرب
ب نظراؤهم يف االسالم، وقم نيا�م ضعيفة يف الدين يرجى �عطـائهم قـوة نيـتهم، وقـوم �طـراف بـالد االسـالم املسلمون رغ

إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، أو رغبـوهم يف االسـالم، وقـوم جـاوروا قومـا جتـب علـيهم الزكـاة إذا أعطـوا منهـا جبوهـا 
دم اقتضـاء ذلـك االسـم، إذا ميكـن رد مـا عـدا االخـري إىل سـبيل هللا، ونسـبه املصـنف إىل القيـل، لعـ. منهم واغنوا عـن عامـل
ري إىل العمالــة تقــل فائــدة اخلــالف،  )٣(، لبيــان املصــرف كمــا هــو املنصــور)٢(وحيــث ال يوجــب البســط، وجتعــل اآليــة. واالخــ

 .اجلواز إعطاء اجلميع من الزكاة يف اجلملة
يـــة، وتنبيهـــا علـــى أن اســـتحقاقهم لـــيس علـــى وجـــه امللـــك، أو جعـــل الرقـــاب ظرفـــا لالســـتحقاق تبعـــا لآل) ويف الرقـــاب(

ريهم ، إذ يتعــني علــيهم صــرفها يف الوجــه اخلــاص، خبــالف غــريهم، ومــثلهم يف ســبيل هللا واملناســب لبيــان )٤(االختصــاص كغــ
 )٥(املستحق التعبري �لرقاب وسبيل هللا، بغري حرف اجلر

 
___________________________________ 

 .ماوالعالمة احللي  -صاحب الشرائع  -قق أي احمل) ١(
 .٦١: التوبة ) الخ.. إنما ا�صدقات �لفقراء وا�ساك�(اي آية  )٢(
ــى وجـــوب البســط علـــيهم مجيعــا، فاحلصـــر اضــايف، قصـــرا ) ٣( اي احلــق، الن اآليــة بصـــدد بيــان عـــدم جــواز التجـــاوز عــن املـــذكورين، وهــذا ال يـــدل عل

 .إفراد�
ث إن ) ٤( ى فــك " يف الرقــاب " وا، أمــا هــذا الصــنف  ســائر املســتحقني ميلكــون مــا أوتــوا مــن زكــاة يصــرفو�ا فيمــا شــاءحيــ ب اقتصــار صــرفها علــ فيجــ

 .رقا�م، دون سائر حوائجهم
 .والرقاب بدون حرف جر: الن الرقبة بنفسها ان كانت مستحقة، كانت الزكاة ملكا هلا، فكان املناسب حينئذ أن يقول) ٥(

    



٤٧ 

عنــد مــوالهم، أو مــن ســلط علــيهم، ) والعبيــد حتــت الشــدة(مــع قصــور كســبهم عــن أداء مــال الكتابــة، ) املكــاتبونوهــم (
، )٢(إىل العـــرف، فيشــرتون منهـــا ويعتقـــون بعـــد الشــراء، ونيـــة الزكـــاة مقارنـــة لــدفع الـــثمن إىل البـــائع، أو للعتـــق )١(واملرجــع فيهـــا

مــن ســهم ســبيل هللا إن جعلنــاه   )٤(علــى االقـوى، ومعــه )٣(ســتحق مطلقــاوجيـوز شــراء العبــد وإن مل يكــن يف شــدة مـع تعــذر امل
 .كل قربة

وال يتمكنــون مــن القضــاء فلــو اســتدانوا وأنفقــوه يف معصــية منعــوا مــن ســهم ) والغــارمون وهــم املــدينون يف غــري معصــية(
عــن الرضــا ) و املــروي(ل هللا الغـارمني، وجــاز مــن ســهم الفقـراء إن كــانوا مــنهم بعــد التوبـة، إن اشــرتطناها، أو مــن ســهم سـبي

، وأجـازه مجاعـة )٦(فيمـا أنفـق هـل هـو يف طاعـة أو معصـية، وللشـك يف الشـرط) أنه ال يعطى جمهول احلـال( )٥(مرسال 
 ويقاص(محال لتصرف املسلم على اجلائز، وهو قوي، 

___________________________________ 
 .اي يف الشدة) ١(
 .للعتقاي مقارنة ) ٢(
 .اي مجيع اصناف املستحقني) ٣(
لكن اذا قلنا ��ا سبيل اجلهاد فقـط فـال جيـوز . ، حيث إ�ا كل قربة"سبيل هللا " اي مع وجود مستحق، فيجوز شراء العبيد واعتاقهم من سهم ) ٤(

 .ذلك
 .من أبواب املستحقني للزكاة ٥/  ١الوسائل ) ٥(
 .بفراغ الذمة �لدفع إىل ا�هول احلال اي شرط االستحقاق، فال سحصل اليقني) ٦(

    



٤٨ 

ت عليـه) الفقري �ا و�خـذها مقاصـة مـن دينـه وإن مل يقبضـها املـديون ومل يوكـل  )١(�ن حيتسبها صاحب الدين عليـه ان كانـ
او ، )٣(املـديون مـع قصـور تركتـه عـن الوفـاء) وإن مـات(، وكذا جيوز ملن هي عليه دفعها إىل رب الـدين كـذلك، )٢(يف قبضها

 .)٧(، واالخذ منه مقاصة)٦(، أوجحوده وعدم إمكان إثباته شرعا)٤(جهل الوارث �لدين
لتوقف متكنـه منهـا علـى قضـاء  )١٠(وهو ضعيف )٩(بناء على انتقال الرتكة إىل الوارث، فيصري فقريا. )٨(جيوز مطلقا: وقيل

 أي كان الدين على من جتب نفقته على رب الدين، فإنه) أو كان واجب النفقة(الدين لو قيل به، 
___________________________________ 

ىن" عليــه " الضــمري مــن ) ١( ت علــى ذمــة الــدائن زكــاة : اوال يرجــع إىل الــدين، و�نيــا يرجــع إىل املــديون، واملعــ جيــوز لــه احتســا�ا علــى املــديون، إن كانــ
 .مقاصة لطلبه

ين ال يشــرتط أن يــدفع الزكــاة إىل املــديون مث يســرتجعها منــه، ليكــون االول اخراجــا للزكــاة، والثــاين اســتيفاء للــدين، كــال علــى حــده، فــإن ) ٢( هــذا ال يعــ
 .جيب

 .اي كانت اقل من دينه) ٣(
 .ند ذلك يضطر الدائن إىل مقاصة امليت الزكاةوال بينة للدائن، فال جيوز للوارمثوافقته، فع) ٤(
 .يعىن يعلم الوارث �لدين، لكنه ينكره وال سبيل للدائن إىل االثبات وأخذ حقه، فعند ذلك يقاص امليت الزكاة) ٥(
 .يف صورة جهل الوارث، أو انكاره) ٦(
 .اي ال ميكنه االخذ من الوارث اجلاهل، أو املنكر مقاصة) ٧(
 .ت الرتكة تفي، أم ال وسواء جهل الورثة أم انكرته، ام الاي سواء كان) ٨(
 .اي فيصري امليت فقريا، فتجوز مقاصته �لزكاة) ٩(
 .الن االنتقال إىل الورثة بعد الديون، بناء على ذلك) ١٠(

    



٤٩ 

ه الـدفع إليـه منهـا ، وال مينع منهـاوجوب نفقتـه، الن الواجـب هـو املؤنـة ال وفـاء الـدين، وكـذا جيـوز لـ)١(جيوز مقاصته به منها
 .)٣(، كما جيوز اعطاؤه غريه مما ال جيب بذله كنفقة الزوجة)٢(ليقضيه إذا كان لغريه

الطريــق إليــه، واملــراد هنــا الطريــق إىل رضــوانه : علــى أصــح القــولني، الن ســبيل هللا لغــة) ويف ســبيل هللا وهــو القــرب كلهــا(
ة إىل ذلــك، كعمــارة املســاجد ومعونــة احملتــاجني، وإصــالح ذات وثوابــه، الســتحالة التحيــز عليــه فيــدخل فيــه مــا كــان وصــل

خيـتص �جلهـاد : البني وإقامة نظام العلم والدين، وينبغي تقييده مبا ال يكـون فيـه معونـة لغـين ال يـدخل يف االصـناف، وقيـل
 .)٤(السائغ، واملروي االول

ببيـع، أو ) عنـه )٥(بلـده مـع عـدم متكنـه مـن االعتيـاضوال مينـع غنـاه يف " (يف غـرب بلـده، ) وابن السـبيل وهـو املنقطـع بـه(
 ، وحينئذ فيعطى ما يليق حباله من املأكول، وامللبوس،)٦(إقرتاض أو غريمها

___________________________________ 
 .لى املعيلاي اذا كان للمعيل دين على ااحد افراد عائلته، فتجوز له مقاصته �لزكاة، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة ع) ١(
 .يعين يدفع املعيل مقدارا من الزكاة إىل احد افراد عائلته ليقضي به دينه اذا كان لغري املعيل) ٢(
 .اي كما جيوز اعطاء غري الدين ايضا من الزكاة مماال جيب على املنفق انفاقه، كنفقة زوجة أحد افراد عائلته) ٣(
 .من ابواب املستحقني للزكاة ١٧/  ١الوسائل ) ٤(
 .مصدر اعتاض، مأخوذ من العوض، قلبت واوه �ء لكسرة ما قبلها: االعتياض) ٥(
 .كاحلوالة) ٦(

    



٥٠ 

، أو إىل حمـل ميكنـه االعتيـاض فيـه، فيمنـع حينئـذ، وجيـب رد املوجـود )١(و املركوب، إىل أن يصـل إىل بلـده بعـد قضـاء الـوطر
ومنشـئ . كم، فـإن تعـذر صـرفه بنفسـه إىل مسـتحق الزكـاةمنه وإن كان مأكوال علـى مالكـه، أو وكيلـه، فـإن تعـذر فـإىل احلـا 

، بـل )الضـيف(أي مـن ابـن السـبيل ) ومنـه. (على االقـوى )٣(، وال يقدر على ماله يبلغه، ابن سبيل)٢(السفر مع حاجته إليه
 االكـل، وال �حنصاره فيه إذا كان �ئيا عـن بلـده وإن كـان غنيـا فيهـا، مـع حاجتـه إىل الضـيافة، والنيـة عنـد شـروعه يف: قيل

 .)٤(حيتسب عليه إال ما أكل وإن كان جمهوال
قلــو�م مــن أصــناف املســتحقني، أمــا املؤلفــة فــال، الن كفــر هــم مــانع مــن العدالــة، ) ويشــرتط العدالــة فــيمن عــدا املؤلفــة(

يف املسـألة، بـل والغرض منهم حيصل بدو�ا أما إعتبار عدالة العامل فموضع وفاق، أما غريه فاشـرتاط عدالتـه أحـد االقـوال 
ال تعتــرب ) و(، )٥(كمــا مينــع الفاســق يف غــريه) معصــية منــع(مــن ابــن الســبيل ) ولــو كــان الســفر(ادعــى املرتضــى فيــه االمجــاع، 

يف املسـتحق غـري ) املعتـرب: وقيـل(اتفاقـا، ) يعطى الطفل ولو كان أبـواه فاسـقني(، لعدم إمكا�ا فيه، بل )يف الطفل(العدالة 
 دون غريها من الذنوب) جتنب الكبائر( )٧(، أو بعدمها)٦(العدالةمن استثين �شرتاط 

___________________________________ 
 .اي احلاجة من السفر) ١(
 .اي مع حاجته إىل السفر) ٢(
 ".ومنشئ السفر : " خرب لقوله: مرفوع) ٣(
 .اي وأن كان قدر املأكول جمهوال) ٤(
 .اي يف غري ابن السبيل) ٥(
 .العاملني عليها كمايف) ٦(
 .كما يف املؤلفة قلو�م) ٧(

    



٥١ 

، )٢(ورد علــى منــع شـــارب اخلمــر وهــو مـــن الكبــائر، ومل يــدل علـــى منــع الفاســق مطلقـــا )١(وإن او جبــت فســقا، الن الـــنص
 .وأحللق به غريه من الكبائر للمساواة

 )٤(ة كبـائر، وإال مل توجـب الفسـق، واملـروء، وبطالن القياس، والصغائر إن أصر عليها أحلقـت �ل)٣(وفيه نظر ملنع املساواة
غري معتربة يف العدالة هنا على ما صرح به املصنف يف شـرح االرشـاد فلـزم مـن اشـرتاط جتنـب الكبـائر اشـرتاط العدالـة، ومـع 

طفـل، ذلك ال دليل على اعتبارها، واالمجاع ممنوع، واملصنف مل يرجح إعتبار، إال يف هذا الكتـاب، ولـو اعتـربت لـزم منـع ال
 .)٧(، وخروجه �المجاع موضع �مل)٦(كاف يف سقوطه  )٥(لعتذرها منه، وتعذر الشرط غري

الـيت أوقعهـا علـى وجههـا ) وال يعيد �قي العبادات( )٨(، بل غري املستحق مطلقا)ويعيد املخالف الزكاة لو أعطاها مثله(
 حبسب معتقده والفرق

___________________________________ 
 .من ابوات املستحقني للزكاة ٧/  ١الوسائل ) ١(
 .اي مل يدل النص الوارد يف منع شارب اخلمر على املنع عن كل فاسق على االطالق، بل على خصوص شارب اخلمر فقط) ٢(
 .وعلى تقدير ملساواة فهو قياس. اي ليس سائر الكبائر على االطالق تساوي شرب اخلمر) ٣(
 .ملتعارفة غري املنافية للدين والشؤون الالئقةوهو االلتزام �لعادات ا) ٤(
 ".وتعذر الشرط : " �لرفع خرب لقوله) ٥(
 .الن الشرط موضوع للحكم، فال يعقل ثبوت احلكم اي جواز الدفع مع فقد موضوعه وهو الفقري املقيد �لعدالة) ٦(
 .الحتمال كون نظر ا�معني إىل عدم اعتبار اصل العدالة مطلقا) ٧(
 .اء كان خمالفا ام موافقاسو ) ٨(

    



٥٢ 

أن الزكاة دين وقد دفعـه إىل غـري مسـتحقه، والعبـادات حـق هللا تعـاىل وقـد أسـقطها عنـه رمحـة كمـا أسـقطها عـن الكـافر إذا 
أسلم، ولو كان املخالف قد تركها أو فعلها على غري الوجه قضاها، والفـرق بينـه وبـني الكـافر قدومـه علـى املعصـية بـذلك، 

 .، خبالف ما لو فعلها على الوجه، كالكافر إذا تركها)١(واملخالفة �
ب النفقـة علـى املعطـي(ويشرتط يف املسـتحق ( وابـن . والعمولـة. مـن حيـث الفقـر أمـا مـن جهـة الغـرم) أن ال يكـون واجـ
 .)٤(، والزائد عن نفقة احلضر)٣(فيدفع إليه ما يويف دينه )٢(وحنون إذا اتصف مبوجبه فال. السبيل

وهـو ) وال هامشيـا إال مـن قبيلـه" (واجـب النفقـة إمنـا مينـع مـن سـهم الفقـراء لقـوت نفسـه مسـتقرا يف وطنـه،  والضابط أن
ب،  ري بــني ) أو تعــذر كفايتــه مــن اخلمــس(هــامشي مثلــه، وإن خالفــه يف النســ فيجــوز تنــاول قــدر الكفايــة منهــا حينئــذ، ويتخــ

ال يتجـاوز مـن زكـاة غـري قبيلـه : أو سـاخ يف اجلملـة، وقيـل زكاة مثلـه، واخلمـس مـع وجودمهـا، واالفضـل اخلمـس، الن الزكـاة
قوت بوم وليلة، إال مع عدم اندفاع الضرورة به، كأن الجيد يف اليوم الثاين ما يدفعها به، هـذا كلـه يف الواجبـة، أمـا املندوبـة 

 .فال مينع منها، وكذا غريها من الواجبات على االقوى
___________________________________ 

عتـرب فهـو النه يعتقد وجوب العبادة، فلو تركها، او اتى �ا على غري وجهها املعترب عنده فقد عصى هللا بنظهر، وأمـا لـو كـان فعلهـا علـى الوجـه امل) ١(
 .لعبادةعلى خمالفة هللا تعاىل، لعدم عقيدته بوجوب تلك ا -يف نظره  -كما أن الكافر التارك للعبادة رأسا مل يقدم . ممتثل يف عقيدته

 .أن ال يكونوا واجيب النفقة على املعطي: اي ال يشرتط يف هؤالء) ٢(
 .هذا راجع إىل جهة الغرم) ٣(
 .هذا راجع إىل ابن السبيل) ٤(

    



٥٣ 

إىل (جيـــب دفعهـــا ) وكـــذا: قيـــل( )١(لوجـــوب طاعتـــه مطلقـــا) وجيـــب دفعهـــا إىل االمـــام مـــع الطلـــب بنفســـه، أو بســـاعيه(
لـو طلبهـا بنفسـه أو وكيلـه، النـه �ئـب لالمـام كالسـاعي بـل أقـوى، ولـو خـالف املالـك ) غيبـةال(حال ) يف(الشرعي ) الفقيه

) ودفعهـا إلـيهم ابتـداء(، )٣(وللمالك استعادة العني مـع بقائهـا، أو علـم القـابض )٢(فرقها بنفسه مل جيز، للنهي املفسد للعبادة
: )٥(والقائــل املفيــد والتقــي) وقيــل(، وأخــرب مبواضــعها، مــن تفريقهــا بنفســه، ال�ــم أبصــر مبواقعهــا) أفضــل( )٤(مــن غــري طلــب

 دفعها ابتداء إىل االمام أو �ئبه، ومع الغيبة إىل الفقيه املأمون، وأحلق) جيب(
___________________________________ 

 .يف امر الزكاة وغريها) ١(
االمـر �لشـئ يقتضـي النهـي (بقانون  -والسالم وطلبه يقتضي النهي عن خمالفته اي النهي املستفاد من االمر، حيث إن أمر االمام عليه الصالة ) ٢(

فالزكاة اليت خولف فيها امر االمام عليه الصالة والسالم . ومبا أن اداء الزكاة عبادة والنهي يف العبادة مقتض لفسادها -على رأي القدامى ) عن ضده
املال إىل الفقري �ختياره وهو الذي سلطه على ماله ولكنه مل يقع عن زكاتـه، فلـه اسـرتجاع عـني مالـه مبا أن املالك قد دفع ) ٣(تقع �طله، وغري جمزية،

 .أن تكون العني �قية مل يتلفها الفقري سواء كان عاملا بواقع االمر، ام ال: االوىل: يف صورتني
إىل مالكهــا، ســواء أتلفهــا، ام ال، النــه كــان يعلــم بعــدم اســتحقاقه هلــاذ ان يكــون الفقــري عاملــا بفســاد هــذا الــدفع، فيجــب عليــه ارجــاع العــني ). الثانيــة(

 .املال
 .اي طلب االمام او �ئبه او الفقيه) ٤(
 .هو الشيخ تقي الدين بن جنم الدين احلليب، كان معاصرا للشيخ الطوسي، قرأ عليه وعلى السيد املرتضى رضوان هللا عليهم امجعني) ٥(

 ".الشسخ الفقيه السعيد خليفة املرتضى يف البالد احللبية : " بقوله وصفه الشهيد الثاين 

    



٥٤ 

 )١(، واالجياب عليه يستلزم االجياب عليهم، والنائـب كـاملنوب"خذ من أمواهلم صدقة : " التقي اخلمس حمتجني بقوله تعاىل
 .واالشهر االستحباب

، وال يعلــم إال مــن قبلــه، وجــاز احتســا�ا مــن )٢(ليــهالنــذلك حــق لــه كمــا هــو ع) ويصــدق املالــك يف االخــراج بغــري ميــني(
، وكذا تقبل دعواه عدم احلول، وتلف املال وما يـنقص النصـاب، مـامل يعلـم كذبـه، وال )٣(دين وغريه مما يتعذر االشهاد عليه

 ،)٥(إال مع احلصر )٤(تقبل الشهادة عليه يف ذلك
___________________________________ 

يب اي أن اجيــاب ) ١( يب  االخــذ علــى النــ ب عــن النــ فــذلك  واالئمــة  يســتلزم اجيــاب الــدفع علــى اصــحاب الزكــاة ومبــا أن الفقيــه �ئــ
 .احلكم جيري �لنسبة اليهم أيضا، فيجب الدفع إىل الفقيه كما كان جيب الدفع إىل النيب 

 .اخراج الزكاة حق للمالك، كما أنه ايضا حق للفقراء على املالك فال هو مذع وال منكر، او مدع منكر معااي أن ) ٢(
 .كما يف الديون السرية بني االصدقاء واالقر�ء) ٣(
 .اي يف ادعاء املالك عدم احلول وتلف املال ال حتمال عدم اطالع الشهود على فعله اخلفي) ٤(
ك،  رف الزكــاة يف مصـرف خــاص معـني، او �عطاءكمـا لــو ادعـى املالــك صـ) ٥( ت معــني، ومكـان معــني فـانكر الشــاهد عليـه ذلــ هــا فقـريا معينــا يف وقـ

 .وشهد �نه كان حاضرا ومل �ت املالك إىل ذلك املكان يف ذلك الوقت ومل يلتق مع ذلك الفقري
ك ت زكــايت بيــدى يــوم اخلمــيس يف بلــديت : كمــا لــو قــال املالــ ك اليــوممــن شــهر رمضــ ١٥اعطيــ ــ ك مســافرا بصــحبة صــديقه ذل ــ فشــهادة . ان وكــان املال

 .فاحنصر النفي واالثباب يف موضوع واحد. صديقه عليه حينئذ تقبل واحلال انه كان مسافرا مع صديق له يف ذلك اليوم

    



٥٥ 

و عمــال ، )٣(مــن فضــيلة التســوية بــني املســتحقني )٢(الثمانيــة ملــا فيــه) ويســتحب قســمتها علــى االصــناف(، )١(النــه نفــي
، وال جيـب التسـوية بيـنهم، بـل االفضـل التفضـيل )٥(اعتبارا بصيغة اجلمـع) وإعطاء مجاعة من كل صنف( )٤(بظاهر االشرتاك

 .)٦(�ملرجح
) و(لبيـان املصـرف، فالجيـب التشـريك،  )٧(والفرد الواحـد منـه، ملـا ذكـر�ه مـن كونـه) الواحد(الدفع إىل الصنف ) وجيوز(
ــأخر عــن امللــك فــال ) إذا كــان دفعــة(طــاء فــوق الكفايــة وهــو إع) االغنــاء(جيــوز  واحــدة، الســتحقاقه حــال الــدفع والغنــا مت

 .ينافيه، ولو أعطاه دفعات امتنعت املتأخرة عن الكفاية
___________________________________ 

ك اثبــات، والنفــي ال يعــارض االثبــات مــامل هــذا دليــل لعــدم قبــول الشــاهد يف صــورة عــدم احلصــر، الن شــهادة الشــاهد �لعــدم نفــي ودعــوى ا) ١( ملالــ
 .ينحصرا يف موضوع واحد شخصي من كل اجلهات

 .اي يف التقسيم على االصناف) ٢(
 .مثال) كذوى الرقاب(هذا اذا وجدت اال صناف مجعاء، أما يف زماننا هذا فبعض االصناف معدوم الوجود ) ٣(
 .الزكاة حيث عطفهم �لواو املقتضي للجميعاي ظهور اآلية الكرمية يف اشرتاك اجلميع يف ) ٤(
 .حيث ذكرت اآلية الكرية كل صنف بلفظ اجلمع) ٥(
 .كالعلم والفضيلة) ٦(
 .اي ذكر اآلية هلؤالء واالصناف يكون لبيان املواضع اليت تصرف فيها الزكاة) ٧(

    



٥٦ 

إن كـــان املـــدفوع منهمـــا، و أمكـــن بلـــوغ  )٢(مـــا جيـــب يف أول نصـــب النقـــدين )١(اســـتحبا�(املســـتحق ) وأقـــل مـــا يعطـــى(
. القدر، فلو تعذر كما لو أعطي ما يف االول لواحد سقط االستحباب يف الثاين، إذا مل جيتمع منه نصب كثرية تبلـغ االول

، ومــع تعــذره كمــا لــو وجــب عليــه شــاة )٣(ولــو كــان املــدفوع مــن غــري النقــدين، ففــي تقــديره �حــدمها مــع االمكــان وجهــان
 .مع إمكانه، وهو ضعيف )٤(إن ذلك على سبيل الوجوب: تبلغه يسقط قطعا، وقيلواحدة ال 

، بعـــد أمـــره "وصـــل علـــيهم : " عنـــد قبضـــها منـــه، لالمـــر بـــه يف قولـــه تعـــاىل) ويســـتحب دعـــاء االمـــام أو �ئبـــه للمالـــك(
ب كــاملنوب وقيــل روس وجيــوز بصــيغة جيــب لداللــة االمــر عليــه، وهــو قــوي وبــه قطــع املصــنف يف الــد: �خــذها مــنهم والنائــ

 .النه معناها لغة )٧(، وبغريها)٦(وداللة االمر )٥(الصالة لالتباع
 يتع� لفظ ا�صالة(:، وقيل)٨(واالصل هنا عدم النقل

___________________________________ 
 .االستحباب �لنظر إىل املقدار، ال �لنسبة إىل اصل الدفع) ١(
 .دراهم يف الفضة وهو نصف مثقال يف الذهب، ومخسة) ٢(
 .ال: وقيل. انعم: قيل) ٣(
 .اي اعطاء ما يعادل نصف مثقال ذهب، او مخسة دراهم فضة لكل فقري واحد) ٤(
 ).الصالة(، حيث كان يدعو هلم بلفظ اي اتباع الرسول ) ٥(
 ".وصل عليهم إن صالتك سكن هلم : " قوله تعاىل: االمر) ٦(
 .لصالة من انواع الدعاءاي بغري لفظ ا) ٧(
 .ها على معناها االول ما مل يعلم الناقل الن معىن الصالة اللغوي هو الدعاء، واالصل بقاء) ٨(

    



٥٧ 

ب هنــا مــا يشــمل الســاعي والفقيـه، فيجــب عليهمــا أو يســتحب، أمــا املســتحق فيســتحب لــه بغــري ))١(��ــك و املــراد �لنائــ
 .خالف

ب ) ملــن حيتــاج إليــهومــع الغيبــة ال ســاعي وال مؤلفــة إال ( وهــو الفقيــه إذا متكــن مــن نصــب الســاعي وجبايتهــا، وإذا وجــ
ريه، وكــذا ســهم ســبيل هللا لــو قصــر�ه علــى اجلهــاد، وأســقط  اجلهــاد يف حــال الغيبــة واحتــيج إىل التــأليف فيجــوز �لفقيــه وغــ

 .لبطالن التأليف بعده، وهو ضعيف سهم املؤلفة بعد موت النيب  الشيخ 
، معلــال �ن ، وزكــاة النقــدين والغــالت غـريهم، رواه عبــدهللا بــن سـنان عــن الصــادق )ولـيخص زكــاة الــنعم املتجمـل(

، )وإيصــاهلا إىل املســتحىي مــن قبوهلــا هديــة(االمــرين عنــد النــاس،  )٢(أهــل التجمــل يســتحيون مــن النــاس، فيــدفع إلــيهم أجــل
 .�ا عليه بعد وصوهلا إىل يده، أويد وكيله، مع بقاء عينهاواحتسا

___________________________________ 
 .، وورود لفظ الصالة يف اآلية الكرميةاي لالتباع �لرسول االكرام ) ١(
 .تحقني للزكاةمن ابواب املس - ١ -حديث رقم  ٢٦راجع الوسائل الباب ) أمجل(واحلديث ورد بلفظ ) ٢(

 )يف زكاة الفطرة -الفصل الرابع ( 
ــــدين  ــــى االســــالم، واملــــراد �ــــا علــــى االول زكــــاة االبــــدان مقابــــل املــــال، وعلــــى الثــــاين زكــــاة ال ــــى اخللقــــة وعل وتطلــــق عل

 ،)٣(واالسالم
___________________________________ 

وإن فسـر�ها �السـالم، فالزكـاة زكـاة الـدين واالسـالم، اي . أن تلـك الزكـاة زكـاة االمـوال �خللقـة فالزكـاة زكـاة االبـدان، كمـا) الفطـرة(اي إن فسر� ) ٣(
 .مالية على نفس االسالمية، ولذلك وجبت على املسلم فحسب

    



٥٨ 

ال علـى الصـيب وا�نـون والعبـد، بـل علـى ) وجيب على البـالغ العاقـل احلـر(، )١(ومن مث وجبت على من أسلم قبل اهلالل
ــب، إال إذا حتــرر بعــض املطلــق فيجــب عليــه )٢(كــان مــن أهلهــا  مــن يعــوهلم إن ، وال فــرق يف العبــد بــني القــن واملــدبر واملكات

فعــال، أو ) املالــك قــوت ســنته( )٤(، ويف جزئــه الــرق واملشــروط قـوالن أشــهر مهــا وجو�مــا علـى املــوىل مــامل يعلــه غـريه)٣(حبسـابه
ره وال يشــرتط يف مــامل قــوت الســنة أن يفضـل عنــه أصــواع بعــدد مــن قـوة، فــال جتــب علــى الفقـري وهــو مــن اســتحق الزكــاة لفقـ

 .من ولد، وزوجة، وضعيف) فيخرجها عنه وعن عياله(خيرج عنه، 
واملعترب يف الضعيف وشبهه صدق إمسـه قبـل اهلـالل ولـو بلحظـة، ومـع وجو�ـا عليـه تسـقط عـنهم وإن مل . )٥()ولو تربعا(

مل يربأ من وجلت عليه، وتسقط عنه لو كان �ذنـه، وال يشـرتط يف وجـوب فطـرة  خيرجها، حىت لو أخرجوها تربعا بغري إذنه
 ، نعم يشرتط كون الزوجة واجبة النفقة،)٨(ممن جتب عليه )٧(، بل جتب مطلقا، مامل يعلهما غريه)٦(الزوجة والعبد العيلولة

___________________________________ 
 .اي هالل شوال) ١(
 .رائط وجوب الزكاة عليهاي كان جامعا لش) ٢(
 .من الربع او النصف او الثلث) ٣(
 .اي غري املوىل وعند ذلك جتب الزكاة على من يعوله) ٤(
 .اي ولو كانت االعالة تربعية) ٥(
 .اي إن زكاة فطرة الزوجه والعبد على الزوج واملوىل ولو كا� يف نفقة أنفسهما) ٦(
 .اي غري املوىل والزوج) ٧(
 .عيل خماطبا �لزكاة، �ن كان موسرا، واال كانت الزكاة على املوىل والزوجاي كان امل) ٨(

    



٥٩ 

 .فال فطرة للناشز والصغرية
ب( ، مــع أنــه لــو أســلم بعــد اهلــالل )وال تصــح منــه حــال كفــره(كمــا جيــب عليــه زكــاة املــال، ) علــى الكــافر(الفطــرة ) وجتــ

، وإمنـا تظهـر الفائـدة يف عقابـه علـى تركهـا )١(لم بعد وجو�اسقطت عنه وإن استحبت قبل الزوال، كما تسقط املالية لو أس
فلـو أعتـق العبـد بعـده، أو اسـتغىن الفقـري، أو أسـلم ) واالعتبار �لشروط عند اهلـالل(، )٢(لو مات كافرا كغريها من العبادات

وهو الغروب ليلة العيـد  )ما بني اهلالل(املوجب ) لو جتدد السبب(الزكاة ) وتستحب(الكافر، أو أطاعت الزوجة مل جيب، 
 .من يومه) إىل الزوال(

ب، أو االرز(عــن كــل إنســان  )٣(وقــدرها صــاع( أو (منــزوع القشــر االعلــى، ) مــن احلنطــة، أو الشــعري، أو التمــر، أو الزبيــ
هــذه و ) وهــذه االصــول جمزيــة وإن مل تكــن قــو� غالبــا أمــا غريهــا فإمنــا جيــزي أو اللــنب) أو اللــنب(وهــو لــنب جــاف،  )٤()االقــط

النـه أسـرع منفعـة ) وأفضـلها التمـر(االصول جمزيـة وإن مل تكـن قـو� غالبـا أمـا غريهـا فإمنـا جيـزي مـع غلبتـه يف قـوت املخـرج، 
مـــن ) مث مـــا يغلـــب علـــى قوتـــه(لقربـــه مـــن التمـــر يف أو صـــافه، ) مث الزبيـــت(وأقـــل كلفـــة، وال شـــتماله علـــى القـــوت واالدام، 

 .االجناس وغريها
ــإن مقابــل االقــوى إجــزاء )٥(هــذا غايــة لوجــوب الصــاع، ال لتقــديره) ولــو مــن اللــنب يف االقــوىوالصــاع تســعة أرطــال ( ، ف

 ستة أرطال منه،
___________________________________ 

 .اي بعد وقت وجو�ا او بعد متام احلول، فإنه ال جتب عليه الزكاة) ١(
 .بناء على تكليفهم �لفروع كما هم مكلفون �الصول) ٢(
 .ثالث كيلوات تقريبا: الصاع )٣(
 .مثلث اهلمزة والقاف مع سكونه) ٤(
 .راجع إىل اصل وجوب الصاع يف اللنب ال إىل تقدير الصاع يف اللنب بوزن غري وزنه يف سائر االشياء واالضاس) على االقوى(اي أن قوله ) ٥(
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مـن غـري احنصـار يف درهـم عـن الصـاع، ) الوقـت وجيـوز إخـراج القيمـة بسـعر(، )٢(قدر آخـر )١(أو أربعة، ال أن الصاع منه
 .أوثلثي درهم، وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت

مـن املالـك، أو وكيلـه عنـد الـدفع إىل املسـتحق، أو وكيلـه عمومـا كاالمـام و�ئبـه عامــا، أو ) وجتـب النيـة فيهـا ويف املاليـة(
 )٦(أو وكيلـــه اخلـــاص فنـــوى القـــابض )٥(نـــد دفعهـــا إىل غـــري املســـتحقكوكيلـــه، ولـــو مل ينـــو املالـــك ع  )٤(، أو خصوصـــا)٣(خاصـــا

مث (مـانع مـن تعجيـل إخارجهـا، ) لعـذر(�ن عينها يف مال خاص بقدرها �لنية، ) ومن عزل إحدامها(عنددفعها إليه أجزأ، 
إن  )٧(ضــمن مطلقــا، النــه بعــدذلك مبنزلــة الوكيــل يف حفظهــا، ولــو كــان ال لعــذر )مل يضــمن(بعــد العــزل بغــري تفــريط ) تلفــت

 ،)٨(جوز� العزل معه، وتظهر فائدة العزل يف احنصارها يف املعزول فال جيوز التصرف فيه، ومناؤه �بع
___________________________________ 

 .اي من اللنب) ١(
 .فإن الصاع وزن واحد �لنسبة إىل مجيع االجناس) ٢(
 .م بورود نص خاص بشأنه، او خاصا يف أخذ الزكاة فحسباي �ئبا خاصا لالمام عليه الصالة والسال) ٣(
 .اى وكيل املستحق وكالة خصوصية) ٤(
 .املراد به االمام، او �ئبه العام، او اخلاص) ٥(
 .اي االمام، او �ئبه) ٦(

 .جمز� أن املالك لو مل ينو عند رفع الزكاة إىل االمام ولكن االمام نوى عند دفعها إىل الفقري كان ذلك: ومقصوده
 .مع التفريط وعدمه) ٧(
 .اي مناء املعزول �بع يف كونه حقا للفقري) ٨(
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 .وهو االصناف الثمانية) ومصرفها مصرف املالية(، )١(وضمانه كما ذكر
علـى االقـوى، واملشـهور أن ذلـك علـى وجـه الوجـوب، ومـال إليـه ) عـن صـاع(للواحد ) ويستحب أن ال يقصر العطاء(

فيســـقط ) وضـــيق املـــال(أي اجتمـــاع املســـتحقني، ) إال مـــع االجتمـــاع(بـــني صـــاع نفســـه ومـــن يعولـــه،  يف البيـــان، وال فـــرق
ويسـتحب (الوجوب، أو االستحباب، بل يبسط املوجود عليهم حبسبه، وال جتب التسوية وإن استحبت مـع عـدم املـرجح، 

الزهـــد وغريمهـــا، وتـــرجيحهم يف ســـائر ، وختصـــيص أهـــل الفضـــل �لعلـــم و )٢(بعـــده) أن خيـــص �ـــا املســـتحق مـــن القرابـــة واجلـــار
 .املراتب
الدافع �لبحث عـن  )٣(ومع التعذر جتزي إن اجتهد(عينا أو بدال مع االمكان، ) ولو �ن اآلخذ غري متسحق ارجتعت(

إال (�ن اعتمـد علـى دعـواه االسـتحقاق مـع قدرتـه علـى البحـث،  )٤(حاله على وجـه لـو كـان خبالفـه لظهـر عـادة، ال بدونـه
يف نفس  )٦(ويف االستثناء نظر، الن العلة. ، النه مل خيرج عن ملك املالك)٥(فال جيزي مطلقا) عبده(املدفوع إليه ) نان يكو 

 االمر مشرتكة، فإن
___________________________________ 

 .اي ضمان التابع كضمان املبتوع يضمن حيث يضمن، وال يضمن، حيث ال يضمن) ١(
 .فإن االقر�ء مقدمون على اجلرياناي بعد القرابة، ) ٢(
 .اي فحص فحصا جيدا عن حال الفقري) ٣(
 .اي ال بدون الفحص واالجتهاد) ٤(
 .اي لو �ن ان املدفوع اليه الزكاة عبدا لدافع، فال جتزي هذه الزكاة مطلقا سواء اجتهد وفحص فحصا جيدا، ام ال) ٥(
فالزكاة �قيـة علـى ملـك . العبد وغريه من سائر االشخاص الذين يتبني عدم استحقاقهم للزكاة اي عدم خروج الزكاة عن ملك املالك مشرتك بني) ٦(

 .كان عبدا له، ام غريه مالكها مع عدم استحقاق اآلخذ، سواء

    



٦٢ 

ــك مطلقــا وإن بــرئ الــدافع، بــل يبقــى املــال مضــمو� عليــه، وتعــذر االرجتــاع مشــرتك ، )١(القــابض مــع عــدم اســتحقاقه ال ميل
 .)٢(لقوالنص مط

___________________________________ 
 .جواب عن سؤال مقدر، تقديره أن اسرتجاع املال من غري العبد متعذر، فاجاب �ن احتمال التعذر وعدمه آت يف كل من العبد وغريه) ١(
 .اي النص الوارديف املقام مطلق ال خيتص �لعبد او بغريه) ٢(
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 كتاب اخلمس

 :أشياء) وجيب يف سبعة(

 )االول الغنيمة(
مـن منقـول وغـريه،  )١(مـن أمـوال أهـل احلـرب بغـري سـرقة، وال غيلـة وهي ما حيـوزه املسـلمون �ذن النـيب، أو االمـام 

. إذاحواهـا العسـكر عنـد االكثـر ومـنهم املصـنف يف مخـس الـدروس، وخالفـه يف اجلهـاد ويف هـذا الكتـاب )٢(ومن مـال البغـاة
ومــا أخرجنــاه مــن الغنيمــة بغــري إذن االمــام والســرقة والغيلــة مــن أمــواهلم فيــه . املشــركني ومــا صــوحلوا عليــهومــن الغنيمــة فــداء 

، الن االول لالمـام خاصـة، والثـاين آلخـذه، نعـم هـو غنيمـة )٣(اخلمس أيضا لكنه ال يدخل يف إسم الغنيمـة �ملعـىن املشـهور
وهـي مــا أنفــق عليهـا بعــد حتصــيلها ) بعـد إخــراج املــؤن(الغنيمــة فيصــح إخراجـه منهــا، وإمنــا جيـب اخلمــس يف  )٤(بقـول مطلــق

 .على االقوى )٥(حبفظ، ومحل، ورعي، وحنوها، وكذا يقدم عليه اجلعائل
___________________________________ 

 .بال سابقة وال مربر. االخذ بغتة واختالسا: الغيلة) ١(
 .االمام املعصوم عليه الصالة والسالممجع الباغي اي الظامل وهواخلارج على : البغاة) ٢(
 .الن الغنيمة مبعناها املشهور هو االخذ قهرا �حلرب �ذن االمام املعصوم عليه الصالة والسالم) ٣(
 .اى مبعناها اللغوي الذي هو مطلق االنتفاع والفائدة) ٤(
 .داللةما جيعله االمام او يعد به طائفة، او شخصا خاصا �زاء عمل، أو : وهي) ٥(
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 )الثاين املعدن(
ت أصــله ــ ، مث اشــتمل علــى خصوصــية يعظــم االنتفــاع �ــا كــامللح، )١(بكســر الــدال وهــو مــا اســتخرج مــن االرض ممــا كان

 .واجلص وطني الغسل، وحجارة الرحى، واجلواهر من لزبر جد، والعقيق، والفريوزج، وغريها

 )والثالث الغوص(
 )٢(واملرجـــان، والـــذهب، والفضـــة الـــيت لـــيس عليهـــا ســـكة االســـالم، والعنـــرب، واملفهـــوم منـــهأي مـــا أخـــرج بـــه مـــن اللؤلـــؤ، 

االخـــراج مـــن داخـــل املـــاء فلـــو أخـــذ شـــئ مـــن ذلـــك مـــن الســـاحل، أو مـــن وجـــه املـــاء مل يكـــن غوصـــا، وفاقـــا للمصـــنف يف 
ب. الدروس، وخالفا للبيـان ط، ويف احلـاق صـيد البحـر وتظهـر الفائـدة يف الشـرائ. )٣(وحيـث ال يلحـق بـه يكـون مـن املكاسـ

 .)٤(�لغوص، أو املكاسب وجهان، والتفصيل حسن، احلاقا لكل حبقيقته

 )والرابع أر�ح املكاسب(
 من جتارة، وزراعة، وغرس، وغريها مما يكتسب من غري االنواع

___________________________________ 
. عدن واملراد مـا هـو خملـوق يف �طـن االرض، وذلـك الخـراج امثـال الـدائن والكنـوزخربا لكانت اي كانت االرض أصال لذلك امل) اصله(بنصب ) ١(

 .اذن فآ�ر النفط والزفت داخلة يف املعادن
 ).الغوص(اي من لفظ ) ٢(
 .اي اذا مل يصدق اسم الغوص عليه فليحق مبطلق أر�ح املكاسب اليت فيها اخلمس ايصا ويلحقه احكامها) ٣(
ت املـــاء فهـــو ملحـــق �لغـــوص ومـــا اخـــذ �لشـــبكة، او مـــن وجـــه املـــاء، او مـــن الســـاحل فهـــو ملحـــق  �ن يكـــون مـــا أخـــذ مـــن) ٤( االمســـاك �لنـــزول حتـــ

 .�ملكاسب
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 .، وتولد، وارتفاع قيمة، وغريها، خالفا للتحرير حيث نفاه يف االرتفاع)٢(، ولو بنماء)١(املذكورة قسيمها
 )�حلرام )٣(واخلامس احلالل املختلط(
إن إخــراج مخســه حينئــذ يطهــر املــال مــن احلــرام فلــو متيــز كــان للحــرام ) ، وال يعلــم صــاحبهوال يتميــز( وال قــدره بوجــه، فــ

ــك حيــث ال يعلــم ــتخلص منــه ولــو . حكــم املــال ا�هــول املال ولــو علــم صــاحبه ولــو يف مجلــة قــوم منحصــرين فــال بــد مــن ال
 يعلم ز�دته، أو ما يغلـب علـى ظنـه إن علـم ز�دتـه، أو إن مل )٤(دفع إليه مخسه: بصلح، وال مخس، فإن أىب قال يف التذكرة

، ولـو علـم قـدره مجلـة، ال تفصـيال فـإن علـم )٥(نقصانه، ولو علم قدره كالربع والثلـث وجـب إخراجـه أمجـع صـدقة، ال مخسـا
 .صدقة )٧(وحيتمل قو� كون اجلميع. )٦(أن يزيد على اخلمس مخسه وتصدق �لزائد ولو ظنا

___________________________________ 
 ).املذكورة(منصوب، حال من الضمري يف ) ١(
 .اي ز�دة يف الزرع والشجر من غري ان يدخل يف العنوان الزكوي) ٢(
 .النه فعل الزم. بكسر الالم) ٣(
 ).بين هاشم(وليس املقصود اخلمس املصطلح الذي يدفع إىل . اي مخس املال املختلط، فيدفعه إىل صاحب املال ختلصا من حقه) ٤(
 .الن اخراج اخلمس إمنا يكون حيث جيهل املقدار) ٥(
 .فيدفع مقدار اخلمس إىل بين هاشم، املقدار الزائد إىل الفقراء) ٦(
 .اي مقدار اخلمس والزائد) ٧(
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ان ، علـى الظـاهر، ومخسـا يف وجـه، وهـو أحـوط، ولوكـ)٥(ة صـدقة اقتصـر علـى مـا يتـيقن بـه الـرباء )١(ولو علم نقصانه عنـه
احلالل اخلليط مما جيب فيه اخلمس مخسه بعد ذلك حبسبه، ولو تبني املالك بعد إخراج اخلمـس ففـي الضـمان لـه وجهـان، 

 .)٣(أجودمها ذلك

 )السادس الكنز(
، أو دار االســالم وال أثــر لــه عليــه، ولــو كــان عليــه أثــره )٤(وهــو املــال املــذخور حتــت االرض قصــدا يف دار احلــرب مطلقــا

هذا إذا مل يكن يف ملك لغريه ولو يف وقت سابق، فلو كان كذلك عرفه املالك، فإن اعرتف بـه فهـو  )٥(القوىفلقطة على ا
إن اعــرتف بــه، وإال فمــن قبلــه ممــن ميكــن، فــإن تعــددت الطبقــة )٦(لــه بقولــه جمــردا ــ ، وإال عرفــه مــن قبلــه، مــن �ئــع وغــريه، ف

 م، ولو ادعاه بعضه)٧(وادعوه أمجع قسم عليهم حبسب السبب
___________________________________ 

 .اي نقصان احلرام عن مقدار اخلمس) ١(
 .نصب على احلالية، اي حالكون ما يتيقن صدقة) ٢(
فإن دفع مال الغري صدقة إىل الفقري او مخسـا، ال يرفـع الضـمان الـذي اوجبتـه اليـد املتسـلطة ) على اليد ما أخذت حىت تؤدي(اي الضمان، الن ) ٣(

ك . مــال الغــري بــال رخصــة منــهعلــى  ك، الن الشــارع هــو املالــ ع اخلمــس ملــا وقــع �ذن الشــارع فكأنــه وقــع �ذن املالــ أمــا وجــه عــدم الضــمان فهــو أن دفــ
 .احلقيقي فتكفي رخصته

 .سواء كان عليه اثر االسالم، ام ال) ٤(
 .�يت احكامها يف �ب اللقطة) ٥(
 .بال ميني وال توصيف وال بينة) ٦(
كان سبب ملكيتهم هي الوارثة قسم بينهم حسب فـروض االرث مـثال، وان كـان السـب الشـراء قسـم بيـنهم �لسـوية ان كـانوا مجيعـا سـواء يف فان  ) ٧(

 .نسبة الشراء

    



٦٩ 

إن ذكــر ســببا يقتضــي التشــريك ســلمت إليــه حصــته خاصــة لونفــوه  )٤(كمــا  )٣(، وحصــة البــاقي)١(، وإال اجلميــع)١(خاصــة فــ
ولــو مسكــة مملوكــة بغــري  )٦(إن مل يكــن عليــه أثــر االســالم، وإال فلقطــة، ومثلــه املوجــود يف جــوف دابــةفيكــون للواجــد  )٥(أمجــع
 )٨(.، أما�ا فلواجده، لعدم قصد احمليز)٧(احليازة

___________________________________ 
 .كما لو ادعى امللكية �الرث فيعطي نصيبه اخلاص فقط) ١(
 .لكه، بل قال اشرتيته، او متلكته �هلبة فإنه يعطى اجلميعاي اذا مل يذكر السب يف مت) ٢(
 .خربه..) كما لو(مبتداء و ) حصة الباقي. (مجلة مستانفة) ٣(
 ).وحصة الباقي(اجلار وا�رور مرفوع حمال خربا للمبتداء وهو ) ٤(

 .الكل للواجد اذا نفته مجيع الطبقةه نصيبه يكون الباقي للواجد، كما وأن  أن يف صورة ادعاء السبب واعطاء: واملقصود
 .للتفريع والنتيجة) فيكون(الفاء يف ) ٥(
 .اي ومثل الكنز يف وجوب اعطائه إىل �يع الدار ما يوجد يف بطن الدابة من أي احليوا�ت مسكة كانت، ام دابة فإنه يعطى إىل �يعها) ٦(
خبالف ما لو كان متلك البايع للسمكة، او الدابة من طريق . ازة كان املوجود فيها لبايعهااي لو كان املببع مسكة مملوكة للبايع عن غري طريق احلي) ٧(

 .احليازة، فإن ما يف جوفها لواجده
 ).حائز(مل يسمع جمئ اسم الفاعل من هذه املادة على وزان حميز، بل احملفوظ ) ٨(
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عينـا، أو ) إن بلغ عشرين دينارا(منا جيب يف الكنز وإ. شرط امللك على االقوى )١(إىل متلك ما يف بطنها وال يعلمه وهو
 .قيمة

وجه احتمله املصنف يف البيـان، مـع قطعـه �ال كتفـاء �ـا يف  )٣(كغريه، ويف االكتفاء مبائيت درهم  )٢(واملراد �لدينار املثقال
ن مـا جيـب الزكـاة منـه يف مثلـه ففيـه تضـمن أ املدن، وينبغي القطع �ال كتفاء �ا هنا، الن صحيح البزنطي عن الرضـا 

يشــرتط بلوغــه عشــرين دينــارا، ونســبته إىل القيــل تــدل علــى توقفــه فيــه، مــع جزمــه بــه يف ) واملعــدان كــذلك: قيــل(اخلمــس، 
، مـع أن )٦(بلوغـه مـائيت درهـم كمـا مـر عنـد املصـنف )٥(دال عليه، فالعمل به متعـني، ويف حكمهـا )٤(غريه، وصحيح البزنطى

 .)٧(ال تدل عليه الرواية هنا
 ، بل جيب يف مسماه)ال نصاب له: وقال الشيخ يف اخلالف(

___________________________________ 
 .قصد التملك يف احليازة شرط للملكية: اي) ١(
 .املراد املثقال الشرعي الذي قدره مثاين عشرة محصة) ٢(
 .قد تقدم يف اجلزء االول تعريف الدرهم والدينار فراجع) ٣(
 .١احلديث  �٥ب . الوسائل كتاب اخلمس ابواب ما جيب فيه اخلمس) ٤(
 ).البيان(مبأيت درهم يف الكنز كما يف  ) املصنف(اي وىف حكم عشرين دينارا مائتا درهم كما عرفته يف الكنزمن اكتفاء ) ٥(
يف ) البيـــان(ف مبـــايت درهـــم يف الكنـــز، وقطعـــه �الكتفـــاء مبـــايت درهـــم يف مـــن اكتفـــاء املصـــن) البيـــان(مـــن املصـــنف يف  اي يف مـــا نقـــل الشـــارح ) ٦(
 ).املعدن(
 ).هو االكتفاء مبأيت درهم عن عشرين دينارا(و  اي مع أن الرواية الثانية عن البزنطي ال تدل على ما يدعيه املصنف ) ٧(
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، )فيـه دينـارا كـالغوص( )٣(احللـيب) واعتـرب أبوالصـالح، التقـي(، )٢(والروايـة حجـة علـيهم )١(وهو ظاهر االكثـر، نظـرا إىل االسـم
 .)٥(، نعم يعترب الدينار، أو قيمته يف الغوص قطعا، واكتفى املصنف عن اشرتاطه فيه �لتشبيه هنا)٤(إستنادا إىل رواية قاصرة

 )٦(وآلـة الغـوص، او أرشـها، ويعترب النصاب يف الثالثة بعد املؤنة اليت يغرمها علـى حتصـيله، مـن حفـر وسـبك يف املعـدن،
رب النصـاب بعـدها يف ظـاهر االصـحاب، وال يعتـرب  )٨(مطلقـا )٧(وأجرة الغواص يف الغوص، وأجرة احلفر وحنوه يف الكنز، ويعتـ

 )١٠(يف الثالثة )٩(احتاد االخراج
___________________________________ 

 .قليالاي نظر إىل اطالق املعدن على ما خيرج منه وان كان ) ١(
 .اي الرواية الثانية عن البزنطي املنقولة يف الوسائل احلديث االول الباب الرابع من ابواب ما جيب فيه اخلمس حجة ترد عليهم) ٢(
 .هو الشيخ اجلليل تقي بن جنم احلليب وقد تقدمت االشارة اليه) ٣(
 .٣احلديث  ٧ابواب ما جيب فيه اخلمس، الباب  -الوسائل ) ٤(
 .كالغوص: عن اشرتاط بلوغ الدينار يف الكنز �لتشبيه على الغوص يف قوله ) املصنف(فى اي اكت) ٥(
 .بدل ما يدخل على اآلالت من النقص بسبب االستعمال: املراد من االرش هنا) ٦(
 .اي بعد املؤنة) ٧(
 .اي من دون خالف بينهم ظاهرا) ٨(
أن يكون االخراج يف دفعة واحدة، بل جيب اخلمس فيها بعـد بلـوغ النصـاب املعتـرب : لكنز والغوصاي ال يشرتط يف وجوب اخلمس يف املعدن وا) ٩(

 .وإن كان االخراج يف دفعات متعددة متقاربة، او متباعدة
 .اي املعدن والكنز والغوص) ١٠(
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ة عـــدم نيـــة بـــل يضـــم بعـــض احلاصـــل إىل بعـــض وإن طـــال الزمـــان، أو نـــوي االعـــراض، وفاقـــا للمصـــنف، واعتـــرب العالمـــ
وجهـان، أجودمهـا اعتبــاره يف الكنـز واملعـدن، دون الغـوص، وفاقـا للعالمـة، ولـو اشــرتاك  )١(االعـراض، ويف اعتبـار احتـاد النـوع

 .مجاعة اعترب بلوغ نصيب كل نصا� بعد مؤنته

 )والسابع أرض الذمي املنتقلة إليه من مسلم(
ت إليــه بشـراء، أم غــريه، وإن تضــمن بعـض اال ت ممـا فيــه اخلمــس كاملفتوحــة  )٢(خبــارسـواء انتقلــ لفــظ الشـراء، وســواء كانــ

، أم ال، وسواء أعدت للزراعة، أم لغريها، حىت لواشرتى بستا�، أو دارا أخـذ منـه مخـس االرض، )٣(عنوة حيث يصح بيعها
معرفــة اخلمـس أن تقــوم مشــغولة مبـا فيهــا �جــرة  )٦(وعلــى مــا اخـرت�ه فطريــق. )٥(، وخصــها يف املعتـرب �الوىل)٤(عمـال �الطلــق

 )٨(، ويتخري احلاكم بني أخذ مخس العني، واالرتفاع)٧(للمالك
___________________________________ 

ط، او فضــة، او فريوزجــا، دون مــا اذا كــان املســتخرج ) ١( خمتلطــا مــن اي الوحــدة النوعيــة فيمــا يســتخرج مــن املعــدن والكنــز مــثال، �ن يكــون ذهبــا فقــ
 .فإنه ذلك التقدير يشرتط بلوغ كل نوع نصا� مستقال. االنواع املختلفة

 .٩ابواب ما جيب فيه اخلمس الباب : كتاب اخلمس: الوسائل) ٢(
 .اي يف موارد جواز بيع االراضي املفتوحة عنوة، كما لو احتيج إىل مصاريف اجلند والعسكر) ٣(
 .اي اطالق اخلرب املتقدم) ٤(
 .االرض املعدة للزراعةاي ) ٥(
 .من كون االض اعم من أن تكون معدة للزراعة، أم ال) ٦(
يت فيهــا البنــاء فيؤخــذ مخــس قيمــة : فــرض املســألة هكــذا) ٧( غ معــني فهنــا تقــوم هــذه االرض الــ ت ارض لشــخص فاســتأجرها عمــر وللبنايــة مببلــ لــو كانــ

 .االرض
 .اي القيمة، أو فرض سنوي يعينه احلاكم) ٨(

    



٧٣ 

 .هنا، وال نصاب، والنية وال حول
يف البيـان، وال يسـقط ببيـع الـذمي هلـا قبـل  )٢(عن اآلخذ، ال عنه، وعليـه املصـنف يف الـدروس، واالول )١(وحيتمل وجو�ا

، مـع احتمالـه هنـا، بنـاء علـى أ�ـا فسـخ، لكـن ملـا كـان مــن )٣(االخـراج وإن كـان ملسـلم، وال �قالـة املسـلم لـه يف البيـع االول
 .)٤(حينه ضعف

 .من االصحاب كابن أيب عقيل، وابن اجلنيد، واملفيد، وسالر، والتقي) مل يذكرها كثري(االرض ) وهذه(
 .عن الباقر  )٦(والشيخ من املتقدمني على وجوبه فيها، ورواه أبوعبيدة احلذاء يف املوثق )٥(واملتأخرون أمجع

 حمتجا �نه، )وأوجبه أبوالصالح يف املرياث، والصدقة، واهلبة(
___________________________________ 

 .اي وجوب النية على اآلخذ وهو احلاكم، او اجلايب) ١(
 .اي عدم وجوب النية) ٢(
 .�ن استقال الذمى من املسلم البايع، فأقاله املسلم) ٣(

 .فال يسقط اخلمس عن البيع االولبسقوط اخلمس عن الذمي، بناء على أن اال قالة فسخ، أما لو قلنا ��ا بيع جديد : فقيل
 .اي ملا كان الفسخ يف االقالة من حني ايقاعها ال من حني العقد ضعف احتمال سقوط اخلمس) ٤(
اي ان املتــأخرين مجــيعهم وكذاالشــيخ مــن املتقــدمني . خــرب) علــى وجوبــه فيهــا(عطــف عليــه و ) والشــيخ(مبتــداء ) املتــأخرون امجــع. (مجلــة مســتأنفة) ٥(

 .لوجوبقائلون �
 .من ابواب ما جيب فيه اخلمس ٩/  ١الوسائل ) امياذمي اشرتى من مسلم ارضا فإن عليه اخلمس: عن ايب جعفر ) ٦(
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واالول (، والشـك يف السـبب، )٢(، لالصـل)وأنكره ابـن ادريـس والعالمـة(، )١(نوع اكتساب وفائدة، فيدخل حتت العموم
اختيـــارا، فيكـــون املـــرياث  )٤(حصـــوله )٣(االعـــم فتلحـــق �ملكاســـب، إذ ال يشـــرتط فيهـــا ، لظهـــور كو�ـــا غنيمـــة �ملعـــىن)حســـن
 .)٥(منه

ــــث جيــــب ــــأظهر، الن قبوهلــــا نــــوع مــــن االكتســــاب ومــــن مث جيــــب القبــــول حي ،  )٦(وأمــــا العقــــود املتوقفــــة علــــى القبــــول ف
ريا مـــا يـــذكر االصـــحاب  )٧(كاالكتســـاب للنفقـــة، وينتفـــي حيـــث ينتفـــي أن قبـــول اهلبـــة وحنوهـــا  كـــاال كتســـاب للحـــج، وكثـــ

 على بن مهز�ر عن أيب جعفر الثاين، )٨(اكتساب، ويف صحيحة
___________________________________ 

 ).واعلموا أمنا غنمتم من شئ فإن � مخسه وللرسول: " قال عز من قائل. اي عموم آية اخلمس) ١(
ىت تشـتغل ذمتـه بـه، ام ال اي برائة ذمته من وجـوب اخلمـس عليـه، النـه يشـك يف أن ا) ٢( الرث، واهلبـة، والصـدقة هـل هـي موجبـة لتحقـق اخلمـس حـ

 .ة حىت تكون بريئة فاملرجع هي اصالة الرباء
 .يف املكاسب: اي) ٣(
 .حصول الربح: اي) ٤(
 .من الربح احلاصل من غري اختيار: اي) ٥(
 .اي أ جيب االكتساب كما ذكره) ٦(
 .ينتفي وجوب االكتساب كاالكتساب للحج فإنه ليس بواجبينتفي وجوب القبول حيث : اي) ٧(
ب بعـض اصـحابنا إىل ايب جعفـر الثـاين : عـن دمحم بـن احلسـن االشـعري قـال) علـي بـن مهـز�ر(عـن ) ٨( اخـربين عـن اخلمـس أعلـى مجيـع مــا  كتـ

ب خبطــه مــن ابــواب مــا  ٨/  ١الوســائل ". اخلمــس بعــد املؤنــة " : يســتفيد الرجــل مــن قليــل وكثــري مــن مجيــع الضــروب وعلــى الصــناع، وكيــف ذلــك فكتــ
 .جيب فيه اخلمس

 ).أعلى مجيع ما يستفيد الرجل من قليل، وكثري، من مجيع الضروب: (فإن يف سؤال الراوي عن االمام 
رياث، والصــدقه، لكــون اجلــواب مطلقــا، مــن دون أن دلــيال وإشــعارا علــى وجــوب اخلمــس يف اهلبــة، واملــ) اخلمــس بعــد املؤنــة: (لــه وجــواب االمــام 
 .شيئا مما ذكرىف السؤال يستثين االمام 

    



٧٥ 

علـى جمـرد نقـل اخلــالف،  )١(مـا يرشـد إىل الوجـوب فيهــا، واملصـنف مل يـرجح هـذا القــول إال هنـا، بـل اقتصـر يف الكتــابني
 .وهو يشعر �لتوقف

 )٤(، أو لكونـه أعـم منـه مـن وجـه)٣(بعد الغوص ختصـيص بعـد التعمـيم )٢(ذكره) نربواعترب املفيد يف الغنيمة والغوص والع( 
واملشـهور أنـه . عشـرين دينـارا عينـا، أو قيمـة(المكان حتصيله من الساحل، أو عن وجه املـاء، فاليكـون غوصـا كمـا سـلف 

 جمردة عن حجة،، ومل نقف على ما أوجب إخراجه هلا منه، فإنه ذكرها )٥(، لعموم االدلة)نصاب للغنيمة
___________________________________ 

 ).الدروس والبيان: (اي) ١(
 ).العنرب(اي ) ٢(
 .ختصيص بعد التعميم -اي ذكر العنرب بعد ذكر الغوس، مع أنه منه، لكونه، مأخوذا من ماء البحر ) ٣(
وخيتص الغـوص فيمـا لـو . فيما لو استخرج العنرب �لغوص حتت املاءفيجتمعان . اي كون العنرب اعم من الغوص عمومامن الغوص عمومامن وجه) ٤(

 .وخيتص العنرب فيما لو اخذ من وجه املاء، او من الساحل. استخرج من حتت املاء غري العنرب
 .اخل.. واعلموا أمنا غنمتم من شئ: اليت منها قوله تعاىل) ٥(

 .من ابواب ما جيب فيه اخلمس ٢/  ٩خل الوسائل ا) اخلمس من مخسة اشياء من الغنائم: (وقوله 
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ت أن نصــابه دينــار، للروايــة عــن الكــاظم إن دخــل فيــه  )١(وأمــا الغــوص فقــد عرفــ فبحمكــه وإال فــبحكم  )٢(وأمــا العنــرب فــ
 .ولو �لنقصان عن النصاب )٣(وكذا كل ما انتفى فيه اخلمس من هذه املذكورات لفقد شرط. املكاسب

) مقتصـدا(الـواجىب النفقـة وغـري هـم حـىت الضـيف ) مؤنته ومؤنـة عيالـه(إخراج ) االر�ح(يف وجوب اخلمس يف ) ويعترب(
إن أســرف حســب عليــه مــا زاد، وإن قــرت: فيهــا أي ب الالئــق حبالــه عــادة، فــ ب لــه مــا نقــص )٤(متوســطا حبســ ، ومــن )٥(حســ

، واحلقــوق الالزمــة لــه )٦(نة قهــرا، أو يصــانع بــه الظــامل اختيــارااملؤنــة هنــا اهلديــة والصــلة الالئقــان حبالــه، ومــا يؤخــذ منــه يف الســ
ب إن اســتطاع عــام االكتســاب، وإال وجــب يف الفضــالت الســابقة  بنــذر، وكفــارة، ومؤنــة تــزويج، ودابــة، وأمــة، وحــج واجــ

 ، والظاهر أن احلج املندوب، والز�رة، وسفر الطاعة)٧(على عام االستطاعة
___________________________________ 

 .من ابواب ما جيب فيه اخلمس ٧/  ٢الوسائل ) ١(
اي يف الغـــوص فـــأن اســـتخرج مـــن حتـــت املـــاء فحكمـــه مخـــس الغـــوص، وإال اي وان أخـــذ مـــن وجـــه املـــاء، او مـــن الســـاحل فحكمـــه حكـــم ار�ح ) ٢(

 .املكاسب
ت االرض) ٣( ت الغنيمــة احلاصــلة بســرقة، او غيلــة، او كــان الكنــز املــذخور حتــ فــإن . مــن غــري قصــد لفاعلــه، بــل كــان واقعــا ال عــن إختيــاره كمــالو كانــ

 .دون تلكم العناوين اخلالصة. ذلك كله يدخل حتت ار�ح املكاسب
 .اي ضيق على نفسه وعياله) ٤(
 .اي ليس فيه مخس) ٥(
 .اي يدفع اليه مقدارا من املال بعنوان الرشوة كي �من شره) ٦(
فيجب اخلمس يف فضالت كل عام، وال يسقط كى جيمع لديه مقدار حتصـل بـه االسـتطاعة، بـل يـؤدي  اي ان مل يكن مستطيعا عام االكتساب) ٧(

 .وكانت مؤنة احلج يف ذلك العام من مجلة مؤنة تلك السنة. مخس فاضل كل عام إىل عام االستطاعة
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 .)١(لربح وإن كان يف عامهكذلك، والدين املتقدم واملقارن حلول االكتساب من املؤنة، وال جيرب التالف من املال �
، ولـو كـان لـه مـا آخـر ال مخـس فيـه ففـي )٢(ويف جرب خسران التجارة برحبها يف احلول وجه قطع بـه املصـنف يف الـدروس

، ويف االول احتيـاط، ويف االخـري عـدل، ويف االوسـط قـوة، ولـو )٣(أخذ املؤنـة منـه أو مـن الكسـب، أو منهمـا �لنسـبة أوجـه
ب مخســه )٤(متصــلة أو منفصــلة زاد بعــد ختميســه ز�دة ممــا ال مخــس يف أصــله، ســواء أخــرج  )٥(وجــب مخــس الزائــد، كمــا جيــ

، واملراد �ملؤنة هنا مؤنة السنة، ومبدؤها ظهور الربح، ويتخـري بـني تعجيـل إخـراج مـا )٦(اخلمس أوال من العني، أم من القيمة
 يعلم ز�دته

___________________________________ 
 .و تلف بعض رأس ال مال مل جيرب مبقدار الربح، بل جيب اخلمس يف الربح كلهيعين ل) ١(
 .النه ال يصدق الربح يف التجارة حىت جترب اخلسارة الواردة على املال) ٢(
 .سبةأن تؤخذ منهما �لن): الثالث. (أن تؤخذ مما فيه اخلمس) الثاين. (أن تؤخذ املؤنة كلها من ذلك املال) االول(وهي ثالثة ) ٣(
 .ما كان من شأ�ا االنفصال كالنب يف الضرع، الصوف على الغنم، والثمر على الشجر: وهي) ٤(
 .اي جيب مخس الزائد املتصل، او املنفصل يف االشياء اليت ال مخس فيها اصال، كما يف االرث الذي مخسه املورث قبل موته) ٥(
مخسـه بنـاء علـى أنـه منـاء حصـل مـن خـالص مـا خيـتص بـه بعـد إخـراج اخلمـس خبـالف مـا لـو  فال يتوهم أنه لو خرج من العـني وزاد ز�دة ال جيـب) ٦(

 .أخرج من القيمة
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عليها، والصرب به إىل متام احلول، ال الن احلول معترب فيه، بـل الحتمـال ز�دة املؤنـة، ونقصـا�ا، فإ�ـا مـع تعجيلـه ختمينيـة، 
نعــم تــوزع املؤنــة يف املــدة املشــرتكة بينــه، وبــني مــا ســبق . حــول �نفــرادهولـو حصــل الــربح يف احلــول تــدرجيا إعتــرب لكــل خــارج 

وكما ال يعترب احلـول هنـا ال يعتـرب النصـاب، بـل خيمـس الفاضـل وإن قـل، وكـذا غـري . ، وهكذا)٢(، وخيتص �لباقي)١(عليهما
 .)٥(والوجوب يف غري االر�ح مضيق. )٤(، أما احلول فمنفي عن اجلميع)٣(ما ذكر له نصاب

 عمال بظاهر )٦(على املشهور) ستة أقسام(اخلمس ) ويقسم(
___________________________________ 

ث يف اول اخلريــف) ١( ب مــايلي. كمــا لــو حصــل ربــح يف اول الربيــع، وربــح آخــر يف اول الصــيف، و�لــ مــن اول : فاملؤنــة يف هــذه احلــاالت تــوزع حســ
ومن اول . ومن اول الصيف إىل اول اخلريف توخذ املؤنة من الرحبني االول والثاىن. يشرتك الثاين فيها الربيع إىل اول الصيف تؤخذ من الربح االول وال
 .اخلريف فما بعد تؤخذ املؤنة من االر�ح الثالث

 .اي وختتص مؤنة ما سبق على املدة املشرتكة مل بقي من الربح االول) ٢(
 .س وان قلتكالغنائم واملختلط �حلرام فإنه جيب فيها اخلم) ٣(
 .اي ال يعترب احلول يف شئ مما جيب فيه اخلمس مطلقا) ٤(
 .فيجب اخلمس يف غرياالر�ح احلصول عليه، أما يف ار�ح املكاسب فقد وسع الشارع إىل حول) ٥(
 .مقابل املشهور قول بعضهم بتقسيم اخلمس إىل مخسة اقسام �دراج سهم هللا يف سهم الرسول ) ٦(

    



٧٩ 

وهـــي ســـهم هللا ورســـوله وذي القـــرىب، وهـــذا الســـهم وهـــو نصـــف ) لالمـــام (منهـــا ) ثالثـــة(، )٢(، وصـــريح الروايـــة)١(اآليـــة
، ال�ــم )٣(وهــم الفقهــاء العــدول االمــاميون اجلــامعون لشــرائط الفتــوى) يصــرف إليــه إن كــان حاضــرا، أو إىل نوابــه(اخلمــس 
على سبيل التتمـة كمـا  )٥(تضيه مذهبهم، فمن يذهب �م إىل جواز صرفه إىل االصناف، مث جيب عليهم فيه ما يق)٤(وكالؤه

هو املشهور بني املتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه، من بسط، وغـريه، ومـن ال يـرى ذلـك جيـب عليـه أن يسـتودعه 
إذا حضــرته الوفــاة أو دعــه مــن ثقــة، وهكــذا مــا دام  ق أ) غائبــا، أو حيفــظ(لــه إىل ظهــوره، فــ ــ ي خيفظــه مــن جيــب عليــه بطري

، وال لغــري احلــاكم الشــرعي، )٧(، ولــيس لــه أن يتــويل إخراجـه بنفســه إىل االصــناف مطلقـا)٦(االسـتيداع كمــا ذكــر�ه يف النائـب
 ، ويظهر من إطالقه)٨(فإن تواله غريه ضمن

___________________________________ 
 .)ى القر� وا�تا� وا�ساك� وابن ا�س�يلفأن هللا �سه و�لرسول و�(: وهي قوله تعاىل) ١(
 .من ابواب قسمة اخلمس ١/  ٩الوسائل ) ٢(
 .�يت تفصيل الشرائط يف كتاب القضاء) ٣(
 .كذلك �يت يف كتاب القضاء) ٤(
 ).بين هاشم(من ) ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن سبيل(اي االصناف املستحقني لسهم ) ٥(
 .الشرعي، فيتوىل من جيب عليه اخلمس حفظه وديعة عنده، مث يودعه ثقة، وهكذاوهو احلاكم ) ٦(
 .سواء وجد االمام او النائب، أم ال) ٧(
 .اي فإن توىل إخراج اخلمس إىل االصناف غرياحلاكم الشرعي ضمن، وعليه دفع مثله لالمام، او �ئبه) ٨(

    



٨٠ 

واملشهور بني االصحاب ومنهم املصنف يف �قي  . )١(لغيبة شئ لغري فريقهإىل نوابه أنه ال حيل منه حال ا صرف حقه 
واملـراد مـن االول االمـة املسـبية حـال  )٢(كتبه وفتاواه استثناء املناكح واملساكني واملتاجر من ذلك، فتبـاح هـذه الثالثـة مطلقـا

ا، ومـن الثالـث الشـراء ممـن ال يعتقـد اخلمـس، ، ومهر الزوجـة مـن االر�ح، ومـن الثـاين مثـن املسـكن منهـا أيضـ)٣(الغيبة ومثنها
، )٥(وتركه هنا إما اختصـارا، أو اختيـارا، النـه قـول جلماعـة مـن االصـحاب، والظـاهر االول. )٤(أو ممن ال خيمس، وحنو ذلك

 .النه ادعى يف البيان اطباق االمامية عليه، نظرا إىل شذوذ املخالف
، واملــراد �ــم هنــا مــا يشــمل )واملســاكني(هــم االطفــال الــذين ال أب هلــم، و ) لليتــامى(وهــي بقيــة الســتة ) وثالثــة أقســام(

إىل ) مــن اهلــامشيني املنتســبني(علــى الوجــه املــذكور يف الزكــاة ) وأبنــاء الســبيل(الفقــراء كمــا يف كــل موضــع يــذكرون منفــردين، 
 ، دون االم، ودون املنتسبني)�الب(هاشم 

___________________________________ 
 .أنه ال حيل من اخلمس شئ لغري بين هاشم من سائر الناس: اي يظهر من املصنف يف هذا الكتاب) ١(
 .اي سوء من حصة االمام، او بين هاشم، وسواء كان �ذن احلاكم الشرعي، ام ال) ٢(
لكـن هـذان خارجـان بـال حاجـة إىل . ؤنـةيعين أن الثمن الذي يـدفع لشـراء االمـة، وكـذا مهـر الزوجيـة مسـتثىن فـال جيـب فيهـا اخلمـس فيكـو�ن كامل) ٣(

 .لشيعته فهي حمللة من قبله . فيختص حتليل املناكح �المة املسبية اليت هي ملك االمام شرعا. حتليل
 .كالدور املبنية يف ارض االنفال، أو مشرتاة من الغنائم احلربية) ٤(
 .اي أن تركه كان الجل االختصار) ٥(

    



٨١ 

النـه  )١(ويدل على االول استعمال أهل اللغة، وما خالفه حيمل على ا�از. هاشم على أشهر القولنيإىل املطلب أخي 
اصالة عدم االستحقاق، مضافا إىل مـادل  )٣(ما يدل عليه، وعلى الثاين )٢(خري من االشرتاك، ويف الرواية عن الكاظم 

 .)٥(القائل منها، وقصوره عن الداللة، واستضعافا ملا استدل به )٤(على عدمه من االخبار
___________________________________ 

ث تعـــارض ) ١( ــ خص إىل هاشـــم مـــن طـــرف االم جمـــاز، ولـــيس مـــن �ب االشـــرتاك يف الوضـــع، فـــإن ا�ـــاز مقـــدم علـــى االشـــرتاك حيـ ــ اي انتســـاب الشـ
ع يف ا�ـــاز ك اذا كـــان االشــرتاك احمل. االحتمــاالن، لعــدم تعـــدد الوضــ ــ تمـــل اشــرتاكا لفظيــا، أمـــا االشــرتاك املعنـــوى فهــو مقــدم علـــى ا�ــاز، النـــه لكــن ذل

 .على ان هذه أمور استحسانية ال ميكن اثبات اللغة �ا. حقيقة
 ادعـوهم: " وليس له من اخلمس شئ، فـإن هللا يقـول. ومن كانت امه من بين هاشم وأبوه من ساير قريش، فإن الصدقات حتل له: " قال ) ٢(

 ".آل�ئهم 
 )من ابواب املستحقني للزكاة ٣٠/  ١الوسائل (
 ".اخل .. ودون املنتسبني إىل املطلب: " اي ويدل على الثاين وهو قوله) ٣(
 .من ابواب قسمة اخلمس ١/  ٨الوسائل ) ٤(
 .ا وداللةمن االخبار ضعيفة سند) املنتسب إىل املطلب(يعين أن ما استدل به القائل جبواز دفع اخلمس إىل ) ٥(

ــا مــــا روي عــــن زرارة عــــن ايب عيــــد هللا  ــال منهــ ــا احتــــاج هــــامشي وال مطلــــيب إىل صــــدقة . " قــ ــان عــــدل مــ مــــن ابــــواب  ٣٣/  ١الوســــائل ". لــــو كــ
 .املستحقني للزكاة

هكذا امساء مضافة إىل عجزهـا املضـاف اما ضعف الداللة فالحتمال كون املراد �ملطليب يف هذه الرواية هو املنتسب إىل عبداملطلب، النه ينسب إىل 
 .اليه

    



٨٢ 

هــذان  عــن احلســنني  ، اســتنادا إىل قولــه )�الم(لــو ) و(يســتحق املنتســب إىل هاشــم : ) وقــال املرتضــى(
 .)٢(، خصوصا مع وجود املعارض، واالصل يف االطالق احلقيقة، وهو ممنوع، بل هو أعم منها ومن ا�از)١(إبناى إمامان

 .)٣(يستحق املطليب أيضا وقد بيناه: وقال املفيد وابن اجلنيد
أما املساكني فظاهر، وأما اليتامى فاملشهور اعتبـار فقـرهم الن اخلمـس عـوض الزكـاة ) ويشرتط فقر شركاء االمام (

يقســـمه بيـــنهم علـــى قـــدر  العـــوض، والن االمـــام  فكـــذا )٤(ومصـــرفها الفقـــراء يف غـــري مـــن نـــص علـــى عـــدم اعتبـــار فقـــره
 .، عليه، فإذا انتفت احلاجة انتفى النصيب)٥(حاجتهم، والفاضل له واملعوز

 ، ومن مث ذهب مجاعة إىل عدم اعتباره فيهم،)٦(وفيه نظر بني
___________________________________ 

 .٤٩١ص  ٢ج ، واثباة اهلداة ٣٧٣ص  ١ينابيع املودة ج ) ١(
 .٨١ص  - ٢ -وهو ما ذكر�ه يف التعليقة رقم ) ٢(
 .٨١ص  - ٣ -عند التعليقة رقم ) ٣(
 .كالعاملني عليها واملؤلفة قلو�م ويف سبيل هللا) ٤(
. ف حبــاجتهمأن ســهم اوىل القــرىب اذا مل يــ: أعــوز الشــئ اي نقــص ومل يســتوف الكمــال، واملقصــود: بصــيغة اســم الفاعــل مــن �ب االفعــال، يقــال) ٥(

 .فعند ذلك يكمل االمام نقصهم من سهمه
 .وعدم ثبوت كون االستحقاق دائرا مدار احلاجة. لعدم الدليل على مساواة العوض واملعوض يف مجيع اجلهات) ٦(

    



٨٣ 

نظــرا إىل أ�ــا ال تقتضــي املباينــة فعنــد عــدم  )٢(ولــو ســلم عدمــه )١(الن اليتــيم قســيم للمســكني يف اآليــة، وهــو يقتضــى املغــايرة
 .وتوقف املصنف يف الدروس )٣(املخصص يبقى العموم

وإن كــان غنيــا يف بلــده بشــرط أن يتعــذر وصــوله إىل املــال علــى الوجــه ) ويكفــي يف ابــن الســبيل الفقــر يف بلــد التســليم(
 .)٥(يل اليتيم آتيا فيهوظاهرهم هنا عدم اخلالف فيه، وإال كان دل )٤(الذي قرر�ه يف الزكاة

، والنـه صـلة )٨(بغـري خـالف، مـع وجـوده )٧(ال عتبـاره يف املعـوض) ويعتـرب االميـان(، )٦(الطـالق االدلـة) وال تعترب العدالـة(
 .، والريب أن اعتباره أوىل)٩(وموادة، واملخالف بعيد عنهما، وفيهما نظر

___________________________________ 
 .واملسكنة كان داخال يف املسكني ومتحدا معه. قسيما للمسكني يقتضي املغايرة معه، فلو اعترب فيه الفقريعىن كونه ) ١(
ومصـداقا  الن العطف �لواو ال يقتضي املغايرة الكلية، بل تكفي املغايرة ولو يف وجه، واملغايرة موجودة بال شك، الن اليتيم غـري املسـكني مهومـا) ٢(

 .يف اجلملة
 .عامة تشمل الفقري منهم، وغري الفقري) اليتيم واليتامى(ظة الن لف) ٣(
 .من عدم متكنه من االعتياض ببيع، او اقرتاض، او حنومها) ٤(
 .اي لو اعترب الفقر فيه كان متحدا مع املسكني والفقري ومل يكن قسيمها) ٥(
 .من سورة االنفال ٤١من ابواب قسمة اخلمس، واآلية  - ١ -الوسائل �ب ) ٦(
 .اي الزكاة اليت يكون اخلمس عوضا عنها لبين هاشم) ٧(
 .اي مع وجود املؤن) ٨(
ــول هللا ) ٩( ــة صــــلة املخالفــــة بعنــــوان أنــــه قريــــب مــــن رســ ــوض واملعــــوض يف مجيــــع االحكــــام، وال غرابــــة يف مطلوبيــ النــــه ال دليــــل علــــى جــــوب احتــــاد العــ
 .فإن ذلك يكون اكراما للرسول  

    



٨٤ 

ــيب  ــى قبيلهمــا واالمــام  وأمــا االنفــال فهــي املــال الزائــد للن ــت لرســول هللا  )١(بعــده عل يف حياتــه  وقــد كان
يــد بــه عــن قبيلــه، الــذي يز ) ونفــل االمــام : (، وهــي بعــده لالمــام القــائم مقامــه، وقــد أشــار إليهــا بقولــه)٢(�آليــة الشــريفة

أو (مـن غـري قتـال كـبالد البحـرين، ) طوعـا(للمسـلمني ) أو سـلمت(، )٣(وتركوهـا) أرض اجنلـى عنهـا أهلهـا(ومنه مسـي نفـال 
 .أي هلكو مسلمني كانوا أم كفارا، وكذا مطلق االرض املوات اليت ال يعرف هلا مالك) �د أهلها

ة مـن القصـب وحنـوه، يف غـري  �لتحريـك املفتـوح وهـي االرض اململـوءبكسر اهلمزة وفتحها مع املد مجع أمجـة ) واالجام(
مـــن شـــجر، ومعـــدن، ) ومـــا يكـــون �مـــا(، واملرجـــع فيهمـــا إىل العـــرف، )ورؤوس اجلبـــال، وبطـــون االوديـــة(االرض اململوكـــة، 

 ،)احلرب(أهل ) ملوك )٥(وصوايف(، )٤(وغريمها، وذلك يف غري أرضه املختصة به
___________________________________ 

يب واالمــام صــلوات هللا ) الزائــد: (متعلــق بقولــه) ١( ين هاشــم الــذين هــم مــن قبيــل النــ ــ ــى ســهم ســائر ب يب واالئمــة عل اي هــذه االنفــال ز�دة يف ســهم النــ
 .أ�ا ختص النيب واالمام وال سهم لغيهما فيا بتا�: وسالمه عليه وعليهم، واملراد

 .- ١ -: االنفال ) االنفال قل االنفال هللا و�لرسول�سئلونك عن  (: وهي قوله تعلى) ٢(
 .يقال اجنلى القوم عن املكان اي تفرقوا عنه: اجنلي: عطف تفسريي لقوله) وتركوها) (٣(
ــع اجلبــل اي اختصــاص احلكــم بــرؤوس اجلبــال وبطــون االوديــة إمنــا يكــون يف غــري االرض املختصــة �المــام ) ٤( ، أمــا االرض املختصــة بــه فجمي

 .من غري اختصاص برأس اجلبل، او بطن الوادي والوادي لالمام 
 مجع صافية وهي ما ختتاره امللوك ال نفسهم خاصة من الغنائم وحنوها، ) ٥(

    



٨٥ 

ري املغصــوبة، مــن  )١(وقطــائعهم ــك الكفــار لنفســه واخــتص بــه مــن االمــوال املنقولــة وغريهــا، غــ وضــابطه كــل مــا اصــطفاه مل
والغنيمـة بغـري (وارث من يكون كذلك،  اخلاص، وهو من االمام، وإال فهو ) ومرياث فاقد الوارث(مسلم، أو مسامل، 

 .مرسلة إال أنه ال قائل خبالفها ظاهرا )٣(وبه رواية )٢(غائبا كان، أم حاضرا على املشهور) إذنه
مباحة حال الغيبة فيصح التصرف يف االرض املذكورة �الحياء، وأخذ ما فيها مـن شـجر،  )٣(واملشهور أن هذه االنفال

، ، لضعف املخصـص)٦(�لفقراء مطلقا: ، وقيل)٥(نعم خيتص مرياث من ال وارث له بفقراء بلد امليت وجريانه، للرواية. وغريه
 .)٧(مطلقا كغريه: وقيل. وهو قوى

 فالناس( الظاهرة والباطنة يف غري أرضه ) وأما املعادن(
___________________________________ 

 .ومايذكره الشارح ضابط لكال القسمني. مجع قطيعة، وهي ما ال ينقل من املال، خبالف الصوايف الىت هي منقولة) ١(
 .املستند، ال وجود املخالفاشارة إىل ضعف ) ٢(
 .من ابواب االنفال ١/  ١٦الوسائل ) ٣(
 .يعين �الضافة إىل ما مر من حتليل املناكح واملساكن واملتاجر) ٤(
 .من ابواب والء ضمان اجلريرة ٤/  ١١الوسائل ) ٥(
 .- ٥ -ة تقدمت يف تعليقة رقم من دون اختصاص ببلد امليت، الن ما دل على التخصيص بفقراء بلد امليت هي رواية ضعيف) ٦(
 .مباحا جلميع الشيعة من غري اعتبار فقرهم، على غرار االنفال املباحة جلميع الشيعة) مرياث من ال وارث له(يعين يكون ) ٧(

    



٨٦ 

هـي مـن االنفـال أيضـا، أمـا االرض املختصـة بـه فمـا فيهـا مـن : على االصح، الصالة عدم االختصـاص، وقيـل )١(فيها شرع
بــع هلــا، النــه مــن مجلتهــا، وأطلـق مجاعــة كــون املعــادن للنــاس مــن غـري تفصــيل، والتفصــيل حســن، هــذا كلــه يف غــري معـدن �

 .)٢(املعادن اململوكة تبعا لالرض، أو �الحياء، فإ�ا خمتصة مبالكها
___________________________________ 

 .ى املفرد واملثىن واجلمع بصيغة واحدةويطلق عل. بفتح الشني وسكون الراء وفتحها مبعىن التساوي) ١(
 .اي ليس للناس حق يف املعادن املستخرجة يف االرض اململوكة، او احملياة، بل هي خمتصة بصاحب امللك، او احملىي) ٢(

   



٨٧ 

 كتاب الصوم  
قبال ودبرا، ) واجلماع كله(، )٢(املعتاد منهما وغريه) عن االكل والشرب مطلقا( )١(�ارا كما سيأيت التنبيه عليه) وهو الكف(

وإن كـان  )٤(وهـو طلـب االمنـاء بغـري اجلمـاع مـع حصـوله، ال مطلـق طلبـه) واالسـتمناء(، )٣(آلدمي وغريه على أصح القـولني
كمـا ) ٦(، ويف حكمـه النظـر واالسـتمتاع بغـري اجلمـاع والتخيـل ملعتـاده معـه)٥(حمرما أيضا، إال أن االحكـام االتيـة ال جتـري فيـه

 )٧(إىل احللق) وإيصال الغبار املتعدي(سيأيت، 
___________________________________ 

 ".اخل .. والكف من طلوع الفجر الثاين: " يف قول املصنف) ١(
فمـه، او مـن  �ن �كـل مـن. أو �لنسـبة إىل كيفيـة االكـل. التعميم إما �لنسبة إىل املأكول �ن يكون من املآكل املعتادة، او غريهـا كـالرتاب مـثال) ٢(
 .أنفه

 .والقول اآلخر عدم البطالن بوطئ غري اآلدمي) ٣(
 .فلو طلب املين من نفسه بلعب وغريه لكنه مل خيرج ال يبطل صومه) ٤(
 .اي يف الطلب ا�رد عن حصول املين) ٥(
 .اخل.. اي ملن اعتاد االمناء مع كل من التخيل والنظر) ٦(

 .ون يف بعض النسخفلو مل يكن معتادا وخرج اتفاقا ال يك
الن املراد مـن التعـدي هـو " املتعدي : " وقوله" ايصال : " مث يشكل االمر يف اجلمع بني قوله. داخلة يف املنت يف بعض النسخ) إىل احللق(لفظة ) ٧(

ق وله إىل احللــق، واالفهــو وميكــن اعتبــار كــل واحــد علــى حــده، فالغبــار قــد يكــون بنفســه متعــد�، وقــد يكــون الصــائم هــو ســبب وصــ. الوصــول إىل احللــ
 بنفسه مل يكون يصل إىل احللق 

    



٨٨ 

وتقييـده �لغلـيظ يف بعــض العبـارات ومنهـا الــدروس ال وجـه لـه، وحــد . غليظـا كـان أم ال، مبحلــل كـدقيق، وغـريه كــرتاب
النـوم جنبـا بعـد  ومعـاودة(أم ال،  )١(مـع علمـه �ـا لـيال، سـواء نـوى الغسـل) والبقـاء علـى اجلنابـة(احللق خمرج اخلاء املعجمة، 

فيكفـر مـن مل (، )٢(متأخرتني عن العلم �جلنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا، ال مبجرد النـوم كـذلك) انتباهتني
 .)٣(عن أحد هذه السبعة إختيارا يف صوم واجب متعني، أو يف شهر رمضان مع وجوبه بقرينة املقام) يكف
واحلكـم يف السـتة السـابقة قطعـي، . �لكـف املـؤدي إىل فعـل أحـدها) االخـالل لـو تعمـد(الصوم مع الكفارة ) ويقضي(

، ويف وجــوب الكفــارة عليــه )٥(، ودخــل يف املتعمــد اجلاهــل بتحرميهــا وإفســادها)٤(ويف الســابع مشــهوري، ومســتنده غريصــاحل
 ال كفارة، واملكره، وخرج الناسي فال قضاء عليه، و )٦(والذي قواه املصنف يف الدروس عدمه وهو املروي. خالف

___________________________________ 
 .اي كان يف قصده االغتسال �ارا، او ليال ولكنه أمهل) ١(
 .فإنه يصح صومه. اي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا، كما اذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثرية) ٢(
 .الواجب املوسعالنه ال كفارة يف إبطال الصوم املستحب، او ) ٣(
 .من ابواب ما ميسك عنه الصائم ١٦/  ٤وهي ما روي يف الوسائل ) ٤(

وقـد محلـت علـى النـائم يف املـرة الثالثـة بقرينـة ". فمن أجنب يف شهر رمضان فنام حىت يصبح فعليه عتق رقبة، او اطعام سـتني مسـكينا : " قال 
 .غريها من الروا�ت

 .لم �آلخر فإنه ايضا داخل �لطريق االوىلأو �حدمها مع الع) ٥(
 .من ابواب ما ميسك عنه الصائم ٩/  ١٢الوسائل ) ٦(

    



٨٩ 

واعلم أن ظاهر العبارة كـون مـا ذكـر تعريفـا للصـوم كمـا هـو عـاد�م، . )١(عليه ولو �لتخويف فباشر بنفسه على االقوى
، )٣(وميكـن أن يكـون جتـوز فيـه ببيـان أحكامـه )٢(كمـاالخيفىولكنه غري �م، إذ لـيس مطلـق الكـف عـن هـذه االشـياء صـوما  

مـن حيـث جعلـه كفـا وهـو أمـر عـدمي  )٥(وأمـا دخلـه )٤(ويؤيده أنه مل يعرف غـريه مـن العبـادات، وال غريهـا يف الكتـاب غالبـا
يقــع االخــالل إال ، وبــه يتحقــق معــىن االخــالل بــه إذ ال )٧(أو تــوطني الــنفس عليــه )٦(فقابــل للتأويــل �رادة العــزم علــى الضــد
 ، وإمنا اقتصر على الكف مراعاة ملعناه)٨(بفعل فال بد من رده إىل فعل القلب

___________________________________ 
 .بوجوب القضاء عليه، النه �شر بنفسه: ومقابل االقوى قول الشيخ يف املبسوط". رفع ما استكرهوا عليه : " حلديث) ١(
 .معني مع االخالص بل ال بد فيه من وقت) ٢(
 .يعين تسامح يف مقام التعريف ببيان االحكام بدال عن احلد، او الرسم االصطالحيني) ٣(
 .بعض ابواب املعامالت كالرهن واالجارة -�درا  -قد عرف ) ٤(
ف امرعـدمي ال يصـلح لتوجيـه التكليـف اليـه) ٥( ب �نـه قابـل لتأيـل �ن املـراد . يعين االعرتاض على املصنف ره جيعله الكف تعريفـا للصـوم والكـ واجيـ

ــى الضــد اي تــرك املفطــرات ف فعــل الــنفس، وهــو أمــر وجــودي ولــيس امــرا . �لكــف هــو العــزم عل ث إن الكــ ــ لكــن االعــرتاض مــن اصــله غــري وارد، حي
 .عدميا

 .اي ضد الفعل املبطل للصوم) ٦(
 .اي على الضد املذكور) ٧(
 .او العزماي رد الصوم إىل فعل نفسي وهو التوطني، ) ٨(

    



٩٠ 

 .)١(اللغوى
واحدة فأصبح جنبا، وال بد ) بعد انتباهة(اجلنب إىل النوم �و� للغسل ليال ) لو عاد(خاصة من غري كفارة ) ويقضي(

مع ذلـك مـن احتمالـه لالنتبـاه عـادة، فلـو مل يكـن مـن عادتـه ذلـك، وال احتمالـه كـان مـن أول نومـه كمتعمـد البقـاء عليهـا، 
يف قــول، واالقــوى عــدم القضــاء �ــا وإن ) أو إحــتقن �ملــايع(، )٢(فــال شــئ فيهــا وإن طلــع الفجــر بشــرطيهوأمــا النومــة االوىل 

وإن بقـي  )٣(�ن غمـس رأسـه أمجـع يف املـاء دفعـة واحـدة عرفيـة) أو ارمتـس(حرمت، أما �جلامد كالفتائل فال على االقوى، 
وحيـث يكـون االرمتـاس . الـدروس أوجـب بـه القضـاء والكفـارة، ويف )٤(واالقوى حترميه من دون إفسـاد أيضـا) متعمدا(البدن 

 )من دون مراعاة ممكنة(املفطر ) أو تناول(، ولو نسي صح، )٥(يف غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للنهي
___________________________________ 

 .هو االمساك ومطلق كف النفس -لغة  -الن معىن الصوم ) ١(
 .وشرط احتمال االنتباه اي شرط نية الغسل) ٢(
أما لو غمس بعض رأسـه، مث اخـرج هـذا الـبعض، وغمـس الـبعض اآلخـر . كون الرأس منغمسا يف املاء جبميعه يف آن واحد: املراد �لوحدة العرفية) ٣(

ق عليـه الغمـس دفعــة يف هـذا خبـالف مــالو غمـس رأسـه شيئافشـيئا وهكـذا إىل أن غمــس مجيـع رأسـه تـدرجييا فإنـه مبطــل، النـه يصـد. فـال يضـر بصـومه
 .اآلن االخري

 )االبطال(دون الوضعي ) احلرمة(فهو قول بثبوت حلكم التكليفي ) ٤(
أما لو نسي ال�ـي فـإن ارمتاسـه حينئـذ لـيس مبحـرم فـال . الن نفس االرمتاس منهي على الصائم، فال ميكن له أن حيقق غسله �ذا االرمتاس املنهي) ٥(

 .�س بغسله

    



٩١ 

 .�ن ظهر تناوله �ارا) فأخطأ( )١(يل، ظا� حصولهللفجر، أو الل
) أو النهـار(�ن تنـاول آخـر الليـل مـن غـري مراعـاة بنـاء علـى أصـالة عـدم طلـوع الفجـر، ) سواء كـان مستصـحب الليـل(

�ن أكــل آخــر النهــار ظنــا أن الليــل دخــل فظهــر عدمــه، واكتفــى عــن قيــد ظــن الليــل بظهــور اخلطــأ، فإنــه يقتضــي اعتقــاد 
ث ال جيــد  )٢(واحــرتز �ملراعــاة املمكنـة عمــن تنــاول كـذلك خالفـه، مــع عــدم إمكـان املراعــاة كغــيم، أو حـبس، أو عمــى، حيــ

وإن أخطـأ ظنـه، ويف  )٤(فإنه ال يقضي، النه متعبد بظنه، ويفهم مـن ذلـك أنـه لـو راعـى فظـن فـال قضـاء فيهمـا )٣(من يقلده
 .فارقا بينهما �عتضاد ظنه �الصل يف االول وخبالفه يف الثاين، دون االول، )٥(الدروس استقرب القضاء يف الثاين

دخولـــه مـــن غـــري ) ظـــا�(أي موجبـــة لظـــن دخـــول الليـــل ) لـــو أفطـــر لظلمـــة مومهـــة: (والقائـــل الشـــيخ والفاضـــالن) وقيـــل(
مــع تقصـــريه يف تقصــر عــن الداللـــة،  )٦(، اســتنادا إىل أخبـــار)فـــال قضــاء(مراعــاة، بــل اســـتنادا إىل جمــرد الظلمــة املثـــرية للظــن 

 ، فلذلك نسبه إىل القيل واقتضى)٧(املراعاة
___________________________________ 

 .اي حصول الليل) ١(
 .اي ظا� حصول الليل) ٢(
 .ولو عدال واحدا ليعتمد على قوله) ٣(
 .اي الظان ببقاء الليل يف طرف الفجر، والظان بدخول يف طرف الغروب) ٤(
 .الليل يف طرف الغروب فقطاي الظان بدخول ) ٥(
 .من ابواب ما ميسك عنه الصائم ٥١/ و  ٤و  ٣و  ٢الوسائل ) ٦(
 .اي أن االخبار املذكورة ال تشمل ما اذا قصر الصائم ي املراعاة واالجتهاد) ٧(

    



٩٢ 

رة أنـــه ال كفـــا )١(حكمـــه الســـابق، وجـــوب القضـــاء مـــع عـــدم املراعـــاة وإن ظـــن، وبـــه صـــرح يف الـــدروس، وظـــاهر القـــائلني
لتحـرمي التنـاول علـى هـذا  )٣(، ويشكل عدم الكفارة مع إمكان املراعاة، والقدرة على حتصـيل العلـم يف القسـم الثـاين)٢(مطلقا
، بـــل ينبغـــى )٦(وذلـــك يقتضـــي حبســـب االصـــول الشـــرعية وجـــوب الكفـــارة )٥(، ووقوعـــه يف �ـــار جيـــب صـــومه عمـــدا)٤(الوجـــه

 .)٨(عن االفطار )٧(اه الصالة عدم الدخول، مع النهىوجو�ا وإن مل يظهر اخلطأ، بل استمر االشتب
لكـن ال  . )١٠(فوجوب القضاء خاصة مع ظهور اخلطأ متوجه، لتبـني إفطـاره يف النهـار، ولالخبـار )٩(وأما يف القسم االول

 كفارة عليه،
___________________________________ 

ت القــراء. اي القــائلني بوجــوب القضــاء) ١( ــى قــراءه ب هــذا ان كانــ ىن، فــاملراد صــيغة اجلمــع وأمــا عل القضــاء وعدمــه، الن : القائــل بكــال القــولني: ة املثــ
 .اشارة إىل القولني: فيكون املراد �الطالق. ظاهرمها معا عدم الكفارة

 .اي سواء امكنه االجتهاد واملراعاة وأمهل، ام مل ميكنه ذلك) ٢(
 .اي الظان بدخول الليل) ٣(
 .دخول الليل من دون مراعاة وفحصاي مبجرد الظن ب) ٤(
 .اي وقع التناول عمدا يف �ار جيب صومه، الن اجلهل عن تقصري مساوق للعمد" وقوعه : " قيد لقوله) ٥(
 .اي مع ظهور اخلطاء) ٦(
 .من ابواب ما ميسك عنه الصائم ٤٤/  ٢و  ١الوسائل ) ٧(
 .اي يف �ار شهر رمضان الثابت �ستصحاب البقاء) ٨(
 .الظان ببقاء الليل اي) ٩(
 .وهو النص املتقدم) ١٠(

   



٩٣ 

   



٩٤ 

   



٩٥ 

واز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول، ولوال النص على القضاء المكن القول بعدمه، لـالذن املـذكور، وأمـا جل
قيـق وقد اتفق لكثري مـن االصـحاب يف هـذه املسـألة عبـارات قاصـرة عـن حت )٢(فأوضح )١(وجوب الكفارة على القول احملكي

 .احلال جدا فتأملها، وعبارة املصنف هنا جيدة لوال إطالق عدم الكفارة
مــع أن املشــهور لغــة واصــطالحا أن . واعلــم أن املصــنف نقــل القــول املــذكور جامعــا بــني تــوهم الــدخول �لظلمــة وظنــه

وعبارا�م وقعـت أنـه لـو أفطـر للظلمـة املومهـة وجـب القضـاء ولـو ظـن مل يفطـر أي مل  )٣(الوهم اعتقاد مرجوح، وراجحه الظن
فجمعه هنا بني الوهم والظن، يف نقل كالمهم، إشارة إىل أن املراد من الـوهم يف  . يفسد صومه، فجعلوا الظن قسيما للوهم

وجــوب الكفــارة، وإمنــا يقتصــر علــى  كالمهــم أيضــا الظــن، إذ ال جيــوز االفطــار مــع ظــن عــدم الــدخول قطعــا، والــالزم منــه
القضاء لو حصل الظن مث ظهرت املخالفة، وإطالق الوهم على الظن صحيح أيضا، النـه أحـد معانيـه لغـة، لكـن يبقـى يف  

 حيث حكموا مع الظن �نه ال إفساد، إال أن يفرق بني مراتب الظن فرياد من الوهم )٤(كالمهم سؤال الفرق بني املسألتني
___________________________________ 

 .اي مسألة االفطار �رد ظلمة مومهة) ١(
اذن يكــون  . الن جمـرد االعتمــاد علــى ظلمـة مومهــة مــن غـري جمــوز شــرعي ال يرفـع وجــوب الكفــارة، وال سـيماوهو مل يفحــص ومل يــراع ومل جيتهـد أبــدا) ٢(

 .وض وقوعه �اراكاملفطر عمدا، الن املفطر من غري جموز شرعي عامد ال حمالة، واملفر 
 .اذن فهما متقابالن. فالطرف الراجح هو الظن، والطرف املرجوح هو الوهم. يعين اذا ترحج عند النفس وجود شئ فيكون عدمه مرجوجا) ٣(
 .فلماذا فرقوا بينهما يف احلكم بوجوب القضاء يف مسألة الوهم، وعدمه يف مسألة الظن. يين لو كان الوهم والظن مبعىن واحد) ٤(
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أول مراتبه، ومن الظـن قـوة الرجحـان، و�ـذا املعـىن صـرح بعضـهم، ويف بعـض حتقيقـات املصـنف علـى كالمهـم أن املـراد مـن 
الــوهم تــرجيح أحــد الطــرفني المــارة غــري شــرعية، ومــن الظــن الرتجــيح المــارة شــرعية، فشــرك بينهمــا يف الرجحــان، وفــرق مبــا 

رية لــهال يــتم، الن الظــن ا�ــ )١(ذكــره، وهــو مــع غرابتــه للتنبيــه  )٢(وإمنــا ذكــر� ذلــك. وز الفطــار ال يفــرق فيــه بــني االســباب املثــ
 .على فائدة مجعه هنا بني الوهم والظن، تفسريا لقوهلم

واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهـار جـرى فيـه علـى قـول اجلـوهرى، سـواء علـي قمـت أو قعـدت، وقـد 
يف املغــىن مــن االغــاليط، وأن الصــواب العطــف بعــد ســواء �م بعــد مهــزة التســوية عــده مجاعــة مــن النحــاة مــنهم ابــن هشــام 

سـواء علينـا أجزعنـا أم (،))٤(سواء عليهم أنذرتهم أم �م تنذرهم (: كان كذا أم كذا كما قـال تعـاىل سواء: )٣(فيقال
يف الكتـاب وغـريه وهـو  ، وقـس عليـه مـا �يت مـن نظـائره ) )٦(سواء عليهم أدعوتمـوهم أم أنـتم صـامتون( ) )٥(ص�نا
 .كثري
ــت الكفــارة أيضــا، وا حــرتز �لتعمــد عمــا لــو )٧(مــع عــدم رجــوع شــئ منــه إىل حلقــه إختيــارا) أو تعمــد القــئ( ، وإال وجب

 سبقه بغري إختياره،
___________________________________ 

 .حيث مل حيفظ تفسري الوهم والظن مبا ذكره املصنف ) ١(
 .صنف يف تفسري الوهم والظناي كالم امل) ٢(
 .هو االخري الذي اثبتناه يف الكتاب -ظاهرا . والصحيح" فيقال " و " فنقول " و " فيقول " اختلفت نسخ الكتاب بني ) ٣(
 .٦اآلية : البقرة) ٤(
 .٢١اآلية : ابراهيم) ٥(
 .١٩٣: اآلية: االعراف) ٦(
 .سواء مل يرجع اصال، ام رجع بغري اختياره) ٧(

    



٩٧ 

أفطر(، )١(ه ال قضــاء مــع حتفظــه كــذلكفإنــ ويشــكل �نــه إن كــان قــادرا علــى . ، تعــويال علــى قولــه)أو أخــرب بــدخول الليــل فــ
فينبغـي عـدم القضـاء  )٣(، وإن كـان مـع عدمـه)٢(املراعاة ينبغي وجوب الكفارة كمـا سـبق لتقصـريه وإفطـاره، حيـث ينهـى عنـه

 .والذي صرح به مجاعة أن املراد هو االول. )٥(فكاالول كالعدل، وإال  )٤(أيضا، إن كان ممن يسوغ تقليده له
، ووجـوب القضـاء )٧(حال من االمرين) ويظهر اخلالف(تعويال على اخلرب ) فتناول( )٦(ببقاء الليل: أي) أو أخرب ببقائه(

رب بعــدم الطلــوع ، ورمبــافرق يف الثــاين بــني كــون املخــ)١٠(، خبــالف الســابق)٩(الســتناده إىل االصــل )٨(خاصــة هنــا متجــه مطلقــا
 .أنه لو مل يظهر اخلالف )١١(حجة شرعية كعدلني وغريه فال جيب القضاء معهما حلجية قوهلما شرعا، ويفهم من القيد

___________________________________ 
 .اي التتحفط من دخول شئ إىل حلقه اختيارا) ١(
 .اي عن االفطار) ٢(
 .اي عدم كونه قادرا على املراعاة) ٣(
 .اي هلذا العاجز عن االجتهاد) ٤(
 .اى كمن افطر مع امكان االجتهاد، النه افطر من غري جموز شرعي) ٥(
 ).بقاء الليل: " يف اكثر النسخ) ٦(
 .اي االفطار بسبب االختيار بدخول الليل واالخبار ببقاء الليل) ٧(
 .أمكنه املراعاة، ام ال، أخربه العدل، مل ال) ٨(
 .اء الليلاي استصحاب بق) ٩(
فإنه قد جيب فيه القضاء والكفارة كما لو امكنه االجتهاد ومل جيتهد فافطر مبجرد إخبار املخرب الذي مل يكن حجة . وهو االخبار بدخول الليل) ١٠(

 .شرعية
 .الذي هو حال" ويظهر اخلالف " وهو قوله ) ١١(

    



٩٨ 

ي يناســـب االصـــل فيـــه وجـــوب القضـــاء والكفـــارة، مـــا مل والـــذ. )١(فيهمـــا القضـــاء، وهـــو يـــتم يف الثـــاين، دون االول، للنهـــي
نعم لـو كـان يف هـذه الصـور جـاهال جبـواز التعويـل علـى ذلـك، جـاء فيـه اخلـالف يف . )٣(املوافقة، وإال فاالمث خاصة )٢(تظهر

 .تكفري اجلاهل، وهو حكم آخر
 .بقرينة )٤(حمرمة) أو نظر إىل امرأة(

ولو قصد فاالقرب الكفارة، وخصوصا مع االعتيـاد، إذ ال (ناء، وال اعتياده، مع عدم قصده االم) أو غالم فأمىن(قوله 
 )٥(لكــن يفهــم منــه أن االعتيــاد بغــري قصــد االمنــاء غــري كــاف. ، ومــا قربــه حســن)يــنقص عــن االســتمناء بيــده، أو مالعبتــه

، )٧(عـدم الوصـفني، للنهـي عنــهوإمنـا وجـب القضــاء مـع النظـر إىل احملـرم مـع . واالقـوى االكتفـاء بـه، وهـو ظـاهره يف الـدروس
فأقل مراتبه الفساد، كغريه من املنهيات يف الصوم، من االرمتاس واحلقنة، وغريمها، واالقوى عدم القضـاء بـدو�ما كغـريه مـن 

 .)٨(املنهيات
___________________________________ 

 .النهي عن االفطار، حيث كان استصحاب بقاء النهار) ١(
 ".مل يظهر : " خيف بعض النس) ٢(
 .وذلك للتجري، والدخول على ما مل �من من خالف الواقع) ٣(
 .بصيغة اسم املفعول من �ب التفعيل) ٤(
 .اي يف وجوب الكفارة) ٥(
 .االكتفاء مبجرد االعتياد يف وجوب الكفارة: اي ظاهر املصنف ره يف الدروس) ٦(
 .من ابواب مقدمات النكاح �١٠٦ب  الوسائل: اي النهي عن النظر الوارد يف االخبار) ٧(
 .حيث إن جمرد النهي عن شئ ال يدل على فساده، نعم مع االعتياد على االمناء وقصده فالفساد مسلم) ٨(

    



٩٩ 

. وإن أمث، إذ ال داللــة للتحــرمي علــى الفســاد، النــه أعــم، فــال يفســد إال مــع الــنص عليــه، كالتنــاول، واجلمــاع، و نظائرمهــا
 .)١(احملللة، واحملرمة إال يف االمث، وعدمهوال فرق حينئذ بني 

، )٣(ولــو يف اليــوم الواحــد، ويتحقــق تكــرره �لعــود بعــد النــزع )٢(بتكــرر الــوطء مطلقــا(مــع فعــل موجبهــا ) وتتكــرر الكفــارة(
ت، بـني الفعلـني، وإن احتـد اجلـنس والوقـ) أو ختلـل التكفـري(، )٤(�ن وطئ وأكل واالكل والشرب غـري ان) أو تغاير اجلنس(
كـــذلك، �ن احتــد اجلــنس يف غــري اجلمــاع والوقــت، ومل يتخلـــل ) وإال يكــن(وإن احتــد اجلــنس أيضــا، ) أو اخــتالف اال�م(

 .على املشهور) فواحدة(التكفري 
، وهـو متجـه، إن مل يثبـت االمجـاع علـى خالفـه، لتعـدد )٥(تتكـرر مطلقـا: ويف الدروس قطعـا، ويف املهـذب إمجاعـا، وقيـل

عدد املسبب، إال مـا نـص فيـه علـى التـداخل، وهـو منفـي هنـا، ولـو لـوحظ زوال الصـوم بفسـاده �لسـبب السبب املوجب لت
 .، ويتحقق تعدد االكل والشرب)٨(، وله وجه، والواسطة ضعيفة)٧(االول، لزم عدم تكررها يف اليوم الواحد مطلقا

___________________________________ 
 .احملللهاالمث يف احملرمة، وعدمه يف ) ١(
 .سواء ختللت الكفارة، ام ال) ٢(
 .اي االخراج) ٣(
 .بتشديد الياء، اي متغايران) ٤(
 .ومل من جنس واحد يف غري اجلماع مع عدم ختلل التكفري) ٥(
 ".وهو متجه : " هذا تعليل لقوله) ٦(
 .حىت يف اجلماع ولو مع ختلل الكفارة) ٧(
 اختالف اجلنس وعدمه، ضعيف، الن السبب ان كان نفس هذه االمـور فـال فـرق بينهـا، وإن كـان مـع اي الفرق بني ختلل التكفري وعدمه، وبني) ٨(

 .حلاظ كون كل واحد منها مفسدا للصوم فال فرق ايضا

    



١٠٠ 

 .وإن قل، ويتجه يف الشرب إحتاده مع إتصاله وإن طاف للعرف )١(�الزدراد
فيعــزر (سـوطا ) خبمسـة وعشــرين( )٢(املقــدر علـى الــوطى) زيـرالكفــارة والتع(علــى اجلمـاع ) ويتحمـل عـن الزوجــة املكرهـة(
ري اجلمـاع ولـو )٤(، والزوجة لـه)٣(، وال حتمل يف غري ذلك، كإكراه االمة، واالجنبية، واالجنيب هلما)مخسني ، واالكـراه علـى غـ

فــة للــذنب، فقــد ال للزوجــة، وقوفــا مــع الــنص، وكــون احلكــم يف االجنبيــة أفحــش ال يفيــد أولويــة التحمــل، الن الكفــارة خمف
، وقــد جيتمــع يف حــال واحــدة )٧(نعــم ال فــرق يف الزوجــة بــني الــدائم واملســتمتع �ــا )٦(يثبــت يف االقــوى كتكــرار الصــيد عمــدا

 وال فرق )٨(االكراه واملطاوعة، ابتداء واستدامة، فيلزمه حكمه، ويلزمها حكمها
___________________________________ 

 .وهو االبتالع) ١(
 ".الوطئ : " يف بعض النسخ) ٢(
 .يعين كا كراه االجنيب للزوجني على الوطي) ٣(
 .يعين مثال اكراه الزوجة زوجها على اجلماع) ٤(
 .من ابواب ما ميسك عنه الصائم، ولكو�ا خاصة بوطي الزوج زوجته، مكرها هلا، فيقتصر على موردها ١٢/  ١الوسائل ) ٥(
 .ا يثبت العقاب وال كفارة للمتكررحيث إن يف تكرار الصيد متهمد) ٦(

 .٩٨املائدة " ومن عاد فينتقم هللا منه : " قال تعاىل
 ).املتمتع �ا(يف بعض النسخ ) ٧(
طاوعـة، حيث إن الزوجة كانت مكرهة يف االبتداء، مطاوعـة يف االنتهـاء فيلـزم الـزوج حكـم االكـراه، نظـرا إىل ابتـداء االمـر، ويلـزم الزوجـة حكـم امل) ٨(

 .إىل �اية االمر نظرا
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، )٢(وكما ينتفي عنهـا الكفـارة ينتفـي القضـاء مطلقـا )١(يف االكراه بني ا�بورة، واملضروبة ضر� مضراحىت مكنت على االقوى
 .الكفارة والتعزير مثله) ولو طاوعته فعليها(

___________________________________ 
 .الطالق النص املتقدم) ١(
 .رة ام مضروبة، خالفا للشيخ حيث اوجب القضاء على املضروبة املتمكنةسواء كانت جمبو ) ٢(

 )القول يف شروطه(
فال جيب على الصيب وا�نـون واملغمـى ) ويعترب يف الوجوب البلوغ والعقل(، )٣(أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته

املوجــب للقصــر، ) ض والنفــاس والســفروا خللــو مــن احلــي(، )٤(عليــه، وأمــا الســكران فــبحكم العاقــل يف الوجــوب، ال الصــحة
ريه ، وأمـا �وي االقامـة عشـرا، ومـن مضـى عليـه ثالثـون يومـا مـرتددا، ففـي معـىن )٦(، والعاصـي بـه، وحنومهـا)٥(فيجب علـى كثـ

، وبـه صـرح )٨(وإن مل يكـن مكلفـا، ويعلـم منـه أن صـوم املميـز صـحيح فيكـون شـرعيا )٧(يف الصحة التمييز(يعترب ) و(املقيم، 
 الدروس، وميكن الفرق �ن الصحة من أحكام الوضعيف 

___________________________________ 
ــف متاميـــة العمـــل وصـــحته عليـــه، ســـواء كـــان العمـــل واجبـــا، ام : مـــا يتوقـــف عليـــه كـــالبلوغ والعقـــل مـــثال، وشـــرط الصـــحة: شـــرط الوجـــوب) ٣( مـــا تتوقـ

 .الن اخللو من السكر شرط الصحة ال الوجوب) ٤(�لنسبة إىل الصوممستحبا، كالوضوء �لنسبة إىل الصالة، وكاخللو عن احليض 
 .اي كثري السفر على حنو ما تقدم يف كتاب الصالة) ٥(
 .كغري القاصد للسافة) ٦(
 ".التميز : " يف بعض النسخ) ٧(
 .فاحلكم �لصحة مستلزم للحكم �لشرعية. الن الصحة هي متامية العمل وفق االمر الشرعي) ٨(

    



١٠٢ 

، واالوىل كونــه مترينيــا، ال شــرعيا، وميكــن معــه الوصــف �لصــحة كمــا ذكــر�ه، خالفــا لبعضــهم، )١(يقتضــي الشــرعيةفــال 
ويشـكل ذلـك يف بعـض ا�ـانني لوجـود . ، أما ا�نون فينتفيان يف حقه، النتفاء التمييز، والتمرين فرعـه)٢(حيث نفى االمرين

 .)٣(التمييز فيهم
، فكـان عليـه أن يـذكره، إذ اخللـو )٥(عنـد املصـنف )٤(فـاس، وكـذا يعتـرب فيهمـا الغسـل بعـدهمـن احلـيض والن) واخللو منها(

، )٦(منهمــا ال يقتضــيه، كمــا مل يقتضــه يف شــرط الوجــوب إذ املــراد �مــا فيــه نفــس الــدم لوجوبــه علــى املنقطعــة وإن مل تغتســل
 ، فإن الكافر)ومن الكفر(

___________________________________ 
فالصـــحة والـــبطالن . الن الصـــحة مـــن االحكـــام الوضـــعية، وهـــي ال تـــالزم االحكـــام التكليفيـــة. ميكـــن ثبـــوت الصـــحة مـــن غـــري ثبـــوت الشـــرعيةاي ) ١(

ف وغــري املكلــف أمــا املطلوبيــة الشــرعية اجيــا�، او اســتحبا� فمقتصــرة علــى مــورد دليلهــا، . والطهــارة والنجاســة وأضــرا�ا كلهــا احكــام وضــعية تعــم املكلــ
 .ب ال يشمل غري املكلففالوجو 

لـك وكذا االستحباب ما مل يدل عليه ديليل خاص اذن فلو حكمنا على الصيب حبكم وضعي امثال النجاسة والطهارة والصحة والبطالن، ال يستلزم ذ
 .حكمنا عليه �ملطلوبية إيضا

 .الصحة والشرعية) ٢(
 .فيصح مترينهم) ٣(
 .االغتسال بعد انقطاعها -إىل اخللو عن دم احليض والنفاس �الضافة  -يعين يعبرت يف صحة الصوم ) ٤(
 .وميكن عدوله عو رأيه السابق. يف غري هذا الكتاب) ٥(
 .اخللو من احليض مع االغتسال ال مطلق اخللو -يف صحة الصوم  -ان الشرط : خالصته) ٦(

ك مــن غــري اشــكالعلــى احلــدث احلاصــل مــن دم احلــي" اخللــو منهــا " نعــم لــو محلنــا كــامل املصــنف ره  لكــن املــراد مــن احلــيض . ض والنفــاس، اســتقام ذلــ
 .والنفاس هو الدم، ال احلدث عليه فال يستقيم هذا احلمل

    



١٠٣ 

 .)١(جيب عليه الصوم كغريه، ولكن ال يصح منه معه
ب مــن الغســل( النهــاري، وإن كــان واحــدا �لنســبة إىل الصــوم احلاضــر، أو ) ويصــح مــن املستحاضــة، إذا فعلــت الواجــ
 )٤(النص ، نظراإىل اطالق)٣(، وميكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا)٢(طلق الغسل �لنسبة إىل املقبلم

___________________________________ 
 .اي مع الكفر اي حالته) ١(
ين إن كــان املــراد ) ٢( عليــه فغســل كــال �ــار شــرط يف و . االغتســال النهــاري -هــو : مــن االغتســال الــذي هــو شــرط يف صــحة صــوم املستحاضــة -يعــ

ين شـرطية الغسـل الليلـي . وإن كـان املـراد مطلـق االغتسـال النـاري والليلـي. صحة ذلك اليوم فيكـون الغسـل شـرطا لصـوم املستحاضـة مطلقـا وعليـه فمعـ
 .صحة صوم اليوم املنصرمفال يكون الغسل الليلي شرطا يف . ، اذ ال يعقل �ثري املتأخر يف املتقدم.شرطيته �لنسبة إىل الصوم املقبل

 .اشرتاط مطلق االغتسال �ار� وليليا يف صحة مطلق الصوم املاضي واملقبل: يعين ميكن أن يكون املراد) ٣(
ت اليـه : " من ابواب ما ميسلك عنه الصـائم قـال ابـن مهـز�ر ١٨/  ١لعله اشارة إىل مايف الوسائل ) ٤(  امـرأة طهـرت مـن حيضـها، او دم كتبـ

ت فصــلت وصــامت شــهر رمضــان كلــه مــن غــري أن تعمــل مــا تعمــل املستحاضــة مــن الغســل لكــل  نفاســها يف اول يــوم مــن شــهر رمضــان، مث استحاضــ
 .ويف االطالق نظرا، يظهر وجهه للمتأمل". تقضي صومها : " ؟ فكتب "هل جيوز صومها وصال�ا، ام ال . صالتني

    



١٠٤ 

نعــم هــو شــرط يف اليــوم . ين ال جيــب إال بعــد انقضــاء اليــوم فــال يكــون شــرطا يف صــحته العشــاءواالول أجــود، الن غســل 
 )١(.اآليت، ويدخل يف غسل الصبح لو اجتمعا

وهـو مثانيـة عشـر يومـا للمفـيض مـن عرفـات ) وبـدل البدنـة(�لنسبة إىل الثالثة، ال السبعة،  )٢(ومن املسافر يف دم املتعة(
�لسـفر إمـا �ن نـذره سـفرا، أو سـفرا وحضـرا وإن كـان النـذر يف حـال السـفر، : اي) ر املقيـد بـهوالنـذ(قبل الغـروب عامـدا، 

�لقصـد منفـردا، أو منضـما، خالفـا للمرتضـى  )٣(ال إذا أطلق وإن كان االطـالق يتنـاول السـفر، إال أنـه ال بـد مـن ختصيصـه
و القائـل إبنـا ) قيـل(عدا شهر رمضـان،  )٥(ب مطلقا، وللمفيد حيث جوز صوم الواج)٤(حيث اكتفى �الطالق لذلك 
 وهو ضعيف،) )٦(وجزاء الصيد: (�بويه

___________________________________ 
 .يعين لو مل تغتسل للعشائني يكفيها الغسل الواحد لصالة الصبح من غري حاجة إىل التكرار) ١(
سبب االعسار فعليه أن يصوم ثلالثة أ�م يف سفر احلج، وسبعة ا�م بعد وصـوله إىل أهلـه يعين أن احلاج حج متتع لو مل يستطع من ذبح اهلدي ب) ٢(

 .فهذه الثالثة اال�م يصومها سفرا
ين لــو نــوى الصــوم يومــا معينــا مــن غــري التفــات إىل الســفر واحلضــر، فــال جيــوز لــه أن يصــوم ذلــك اليــوم يف الســفر) ٣( إال اذا كــان قاصــدا للســفر . يعــ

 .ضما فحينئذ ميكنه الصيام ذلك اليوم�خلصوص او من
 .اي لشمول االطالق كلتا حاليت السفر واحلضر) ٤(
 .اي سواء أطلق او خصص �لسفر، ام ال) ٥(
 .يعين أن هذا القائل جيوز يف الصوم الذي هو كفارة الصيد يف احلج أو يصومه يف حالة السفر) ٦(

    



١٠٥ 

 .)٢(، وعدم ما يصلح للتخصيص)١(لعموم النهي
ليعتــاده فــال يثقــل عليــه عنــد البلــوغ، وأطلــق مجاعــة مترينــه قبــل الســبع ) لســبع(، وكــذا الصــبية علــى الصــوم )وميــرن الصــيب(

، واالول أجــود ولكــن يشــدد للتســع، ولــو )لتســع(يف النهايــة ميــرن ) وقــال إبنــا �بويــه والشــيخ(وجعلــوه بعــد الســبع مشــددا 
ذكـــره  )٣(وجـــوب والنـــدب، الن الغـــرض التمـــرين علـــى فعـــل الواجـــب،أطـــاق بعـــض النهـــار خاصـــة فعـــل، ويتخـــري بـــني نيـــة ال

 .املصنف وغريه، وإن كان الندب أوىل
إن ظــن الضــرر بــه أفطــر، وإال صــام، وإمنــا يتبــع ظنــه يف االفطــار، أمــا الصــوم فيكفــي فيــه اشــتباه ) واملــريض يتبــع ظنــه( فــ
ا، أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا، وال فرق يف ، واملرجع يف الظن إىل ماجيده ولو �لتجربة يف مثله سابق)٤(احلال

الضرر بني كونه لـز�دة املـرض، وشـدة االمل حبيـث ال يتحمـل عـادة، وبـطء برئـه، وحيـث حيصـل الضـرر ولـو �لظـن ال يصـح 
 ).فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى( )٥(الصوم، للنهى عنه

___________________________________ 
 .عن الصوم يف السفر املستفاد من االخبار راجع الوسائل الباب الرابع من ابواب من يصح منه صوم اي النهي) ١(
لكـــن االصـــل مقطـــوع، لعمـــوم النهـــي الـــوارد يف ". القيـــاس علـــى بـــدل اهلـــدى " و ". أصـــل اجلـــواز : " الن مـــا اســـتدل بـــه هـــذا القائـــل عبـــادرة عـــن) ٢(

 .والقياس �طل. الروا�ت
 .لتمرين على الواجب مقدمة للواجب فيمكنه قصد الوجوب و�عتبار أن نفس التمرين مستحب فينوي الندبفباعتبار أن ا) ٣(
 .يعين أنه مع الشك يف الضرر وعدمه جيب عليه الصوم، فال جيوز االفطار حىت حيصل له الظن �لضرر) ٤(
 .املستفاد من االخبار) ٥(

 .صح منه الصوممن ابواب من ي ٢١و  ١٩و  ١٨راجع الوسائل الباب 
 .بل وصريح بعض االخبار وجوب القضاء لو صام مع الضرر

 .من نفس االبواب ٢٢/  ١راجع الوسائل 

    



١٠٦ 

أمـا القربـة فـال شـبهة ) والقربـة(مـن وجـوب، أو نـدب، ) املشتملة علـى الوجـه(وهي القصد إىل فعله ) فيه النية )١(وجتب(
) لكـل ليلـة(النيـة  )٤(وتعتـرب(، )٣(هر رمضـان، لعـدم وقوعـه علـى وجهـني، خصوصا يف ش)٢(يف وجو�ا، وأما الوجه ففيه ما مر

، )٥(علــى االقــوى إن اتفقــت، الن االصــل يف النيــة مقارنتهــا للعبــادة املنويــة) جمزئــة(، لطلــوع الفجــر )واملقارنــة �ــا(أي فيهــا، 
إن الطلــوع ال يعلــم إال بعــد الوقــوع، ولعلــه لتعــذر املقارنــة. ، وظــاهر مجاعــة حتــتم إيقاعهــا لــيال)٦(وإمنــا اغتفــرت هنــا للعســر ، فــ

ربة فيهــا، وظــاهر االصــحاب أن النيــة للفعــل املســتغرق للزمــان املعــني يكــون بعــد  )٧(فتقــع النيــة بعــده، وذلــك غــري املقارنــة املعتــ
 ، ال قبلــه لتعــذره كمــا ذكــر�ه، وممــن صــرح بــه املصــنف يف الــدروس يف نيــات أعمــال احلــج، كــالوقوف بعرفــة، فإنــه)٨(حتققــه

 جعلها مقارنة ملا بعد الزوال فيكون هنا
___________________________________ 

 ".وجيب : " فر بعض النسخ) ١(
 .عند الكالم يف نية الوضوء والصالة) ٢(
 .من وجوب وندب، بل هو متعني للوجوب حبسب الشرع) ٣(
 .والكلمة داخلة يف املنت". يعترب : " يف بعض النسخ املطبوعة) ٤(
 .والعبادة يف الصوم هي من اول الفجر) ٥(
 .يعين أن عسر املقارنة أوجب جواز التقدم �لنية على الفجر) ٦(
 ".فيقع : " فر بعض النسخ) ٧(
 .يعين بعد حتقق اول ذلك الزمان) ٨(

    



١٠٧ 

 .)١(كذلك، وإن كان االحوط جعلها ليال، لالتفاق على جوازها فيه
ولكـن جيــب الفـور �ــا عنـد ذكرهــا، فلـو أخرهــا عنــه  )٢(مبعــىن أن وقتهـا ميتــد إليــه) الـزوالجيــددها إىل (لـيال ) والناسـي هلــا(

هذا يف شهر رمضان، والصـوم املعـني، أمـا غـريه كالقضـاء والكفـارة والنـذر املطلـق فيجـوز جتديـدها قبـل . عامدا بطل الصوم
�متـــدادها فيـــه إىل : فاملشـــهور أنـــه كـــذلك، وقيـــل، وأمـــا النافلـــة )٤(، بـــل ولـــو نـــوى االفطـــار)٣(الـــزوال وإن تركهـــا قبلـــه عامـــدا

 .الغروب، وهو حسن، وخرية املصنف يف الدروس
فيــــه  )٥(الرســـية(يف املســـائل ) وادعـــى املرتضـــى(شـــهر رمضـــان، ) واملشـــهور بـــني القـــدماء االكتفـــاء بنيـــة واحـــدة للشــــهر(

يف املعترب، والعالمة يف املختلف، استنادا إىل أنه عبـادة ، ووافقهم من املتأخرين احملقق ] [ ، وكذا ادعاه الشيخ )االمجاع
، وهــذا يــدل علــى اختيــاره االجتــزاء �لواحــدة، وبــه صــرح أيضــا يف شــرح )أوىل(وهــو ايقاعهــا لكــل ليلــة ) واالول(واحــدة، 

 دةويف أولوية تعددها عند ا �تزئ �لواحدة نظر، الن جعله عبا. اختار التعدد )٦(االرشاد، ويف الكتابني
___________________________________ 

 .فحيث أن جواز النية يف الليل متفق عليه، وجوازها بعد طلوع الفجر خمتلف فيه فاالحتياط يقضي �ختيار التقدمي) ١(
 .فلو تذكر قبل الزوال وجب عليه الفور �لنية، وال جيوز له �خريها، وإال فيبطل صومه) ٢(
 ". عمدا: " يف بعض النسخ) ٣(
 .فوقها االختياري إىل الزوال) ٤(
 .اتسم موضع كتب اهله إىل السيد مبسائل فاجا�م عليها، فسميت تلك املسائل واجوبتها �ملسائل الرسية: الرس) ٥(
 ).البيان والدروس) (٦(

    



١٠٨ 

لــى أعضــاء واحــدة يقتضــي عــدم جــواز تفريــق النيــة علــى أجزائهــا، خصوصــا عنــد املصــنف فإنــه قطــع بعــدم جــواز تفريقهــا ع
نعـم مـن فـرق بـني العبـادات وجعـل بعضـها ممـا يقبـل . الوضوء، وإن نوى االستباحة املطلقة، فضـال عـن نيتهـا لـذلك العضـو

االحتاد والتعدد كمجوز تفريقها يف الوضوء �يت عنده هنا اجلواز، من غري أولوية، ال�ا تناسب االحتيـاط وهـو منفـي، وإمنـا 
ومثله �يت عند املصنف يف غسـل االمـوات، حيـث اجتـزأ يف الثالثـة . ا�موع، والنية لكل يوماالحتياط هنا اجلمع، بني نية 
 .مث النية لآلخرين. بتعددها لكل غسل، فإنه ال يتم إال جبمعها ابتداء )١(بنية واحدة لو أراد االحتياط

ري ) ويشرتط يف مـا عـدا شـهر رمضـان التعيـني( ، خبـالف شـهر رمضـان، )٢(هلصـالحية الزمـان ولـو حبسـب االصـل لـه، ولغـ
ووجـه دخولـه مـا أشـر� إليـه مـن عـدم . فال اشـرتاك فيـه حـىت يتميـز بتعينـه، ومشـل مـا عـداه النـذر املعـني )٣(لتعينه شرعا للصوم

املعـني كـأ�م البـيض، ويف  )٦(يف البيان، وأحلق به النـدب )٥(، ورجحه)٤(تعينه حبسب االصل، الشرتاكهما يف حكم الشارع به
 يقاته مطلق املندوب، لتعينه شرعا يف مجيعبعض حتق

___________________________________ 
كــان عليـــه أن ينــوى لثالثـــة يف الغســل االول، مث ينـــوى لكــل مـــن الغســـلني   - وفـــق مــا افـــاده املصـــنف  -يعــين أنـــه لــو اراد العمـــل �الحتيــاط ) ١(

 .اآلخرين بنية منفردة
 .من أقسام الصيام اي للصوم املقصود ولغريه) ٢(
 .وهو صوم شهر رمضان فقط. يعين للصوم اخلاص) ٣(
 .اي �لتعيني) ٤(
 .اي احلاق النذر املعني بشهر رمضان) ٥(
 ".املندوب : " يف طبعه مصر) ٦(

    



١٠٩ 

ريه، وإمنــا يكتفــى يف شــهر رمضــان بعــدم تعيينــه بشــرط أال يعــني . ، فيكفــي نيــة القربــة وهــو حســن)١(اال�م، إال مــا اســتثين غــ
كصـوم   )٣(، لعدم نية املطلوب شرعا، وعدم وقوع غريه فيه، هذا مع العلم، أما مـع اجلهـل بـه)٢(وإال بطل فيهما على االقوى

 .آخر شعبان بنية الندب، أو النسيان فيقع عن شهر رمضان
ـــت يف حـــق غـــريه، ) برؤيـــة اهلـــالل(شـــهر رمضـــان ) ويعلـــم( ـــى مـــن رآه وإن مل يثب برؤيتـــه ) أو شـــهادة عـــدلني(فيجـــب عل
برؤيتــه وهــو إخبــار مجاعــة �ــا �مــن الــنفس مــن تــواطئهم علــى الكــذب وحيصــل خبــربهم الظــن املتــاخم ) أو شــياع(، )٤(مطلقــا

، وال فـرق بـني الكبـري والصـغري والـذكر )٥(للعلم، وال ينحصر يف عدد نعم يشرتط ز�د�م عن إثنني، ليفـرق بـني العـدل وغـريه
بني هالل رمضـان وغـريه، وال يشـرتط حكـم احلـاكم يف حـق مـن علـم بـه، أو مسـع الشـاهدين، واالنثى واملسلم والكافر، وال 

ى بــه فيــه �لنســبة إىل  ، خالفــا لســالر )الواحــد يف أولــه(�لشــاهد ) مــن شــعبان ال(يومــا ) أو مضــي ثالثــني( حيــث اكتفــ
 ، فال يثبت لو كان منتهى)٦(الصوم خاصة

___________________________________ 
 .فاالوالن حمرمان، واالخريان مكروهان. ويوم عرفة ملن يضعفه الصيام. كالعيدين، وعاشوراء) ١(
 .أي مل يقع ذلك الصوم ال عن رمضان النه نوى غريه، وال عن ذلك املعني، النه ال جيوز صوم غري رمضان يف هذا الشهر) ٢(
 .اي برمضان) ٣(
 .سواء اطمأنت النفس خبربمها، ام ال) ٤(
 .فلو اكتفي يف غريه �ثنني ايضا مل يبق فرق بني اعتبار العدالة وعدمها. حيث يف العدل يعترب شاهدان) ٥(
 .يعين يثبت بشهادة الواحد وجوب الصيام، اما اثبات الشهر وترتيب مجيع اآل�ر عليه فال) ٦(
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ت نعــم يثبــت هــالل شــوال مب. نعــم وحنــوه. أجــل ديــن، أو عــدة، أو مــدة ظهــار وحنــوه ــ ضــي ثالثــني يومــا منــه تبعــا وإن مل يثب
 .)١(أصالة بشهادته

ب إليــه بعضــهم، اســتنادا إىل روايــة) وال يشــرتط اخلمســون مــع الصــحو( ــى عــدم العلــم بعــدالتهم،  )٢(كمــا ذهــ ــت عل محل
 .كما يظهر من الرواية، الن الواحد مع الصحو إذا رآه رآه مجاعة غالبا  )٣(وتوقف الشياع عليهم، للتهمة

إىل عدشهر �ما وشهر �قصا، يف مجيـع  )٤(وهو حساب خمصوص مأخوذ من تسيري القمر ومرجعه) ربة �جلدولوال ع(
 أ�م السنة مبتد�

___________________________________ 
صوم اكثر مـن ثالثـني يومـا، يعين أن اثبات وجوب الصيام بشهادة الواحد كما يؤثر �لنسبة إىل اول شهرالصيام، كذلك يؤثر يف آخره، فال جيوز ) ١(

ث . على أن االثر �لنسبة إىل االنتهاء يكـون أقـوى منـه �لنسـبة إىل االبتـداء. من ذلك اليوم الذي ابتداء فيه �لصيام بسبب شهادة العدل الواحد حيـ
هـذا مـع العلـم أنـه لـو قـام . وغريمها من آ�ريف االبتداء مل يكن يثبت غري وجوب الصوم، أما �لنسبة إىل االنتهاء فيثبت هالل شوال، ووجوب الفطرة 

 .إذن فأثر شهادة الواحد تبعا اقوى من شهادته أصالة. شاهد واحد على رؤية هالل شوال مل يكن كافيا
 .من ابواب احكام رمضان ١١/  ١٠الوسائل ) ٢(
 .، استبعادا لتواطئهم على الكذب، او االشتباهالن الواحد واالثنني قد يتهمان �لكذب، او االشتباه أما لو بلغوا مخسني فال �مة) ٣(
بــل أن مــا ذكــره الشــارح رمبــا يكــون مــن أضــعف مــا يقــال �ــذا . اجلــداول املــأخوذة مــن تســيري القمــر ال تنحصــر يف أخــذ شــهر �مــا وشــهر �قصــا) ٤(

فق حساب خمصوص يكون مرجعه إىل مالحظة منازل فإن التقاومي املتداولة قد �خذ الشهر والشهرين والثالث نواقص، او �مات متواليات و . الصدد
 .والتفصيل يف كتب اهليئة. القمر وحاالته ومقدار حماقه وغريه ذلك
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للحســاب أيضــا، الحتيــاج تقييــده بغــري  )٢(، وخمالفتــه مــع الشــرع)١(�لتــام مــن احلــرم، لعــدم ثبوتــه شــرعا، بــل ثبــوت مــا ينافيــه
 .جة �ما، أما فيها فيكون ذو احل)٣(السنة الكبيسية

وهــو عــد شــبعان �قصــا أبــدا، ورمضــان �مــا أبــدا وبــه فســره يف الــدروس، ويطلــق علــى عــد مخســة مــن هــالل ) والعــدد(
 .، وعلى عد شهر �ما)٤(املاضي، وجعل اخلامس أول احلاضر

___________________________________ 
 .�حلسحيث قد تثبت �لرؤية نقصان شهرين متوالني، او متامهما ) ١(
 .١١٠ص  - ٤ -من ابواب احكام شهر رمضان أما خمالفته للحساب فكما نبهنا عليه يف التعليقه رقم  ٥و  ٣راجع الوسائل الباب ) ٢(
فاصـطلح املنجمـون علـى الغـاء هـذا الربـع مـن ثـالث سـنني، مث يف السـنة الرابعـة يضـيفون يومـا كـامال . يومـا وربـع يـوم) ٣٥٤(ذلك الن سنة القمر) ٣(
ك الســنة. لــى العــدد املــذكورع ق اذا  ). الكبيســة(وهــذه تســمى . يومــا) ٣٥٥(ليصــري جممــوع ا�م تلــ إذن فأخــذ شــهر �قصــا، وشــهر �مــا أبــدا إمنــا يتوافــ

 .أما وكون كل سنة رابعة بعد ثالث سنني تزداد يوما فال يتوافق وذلك. يوما ٣٥٤كانت السنني كلها 
جنعـل . فلو كـان خـامس رمضـان املاضـي يـوم اخلمـيس مـثال.. اضية اوال لشهر رمضان من هذه السنةاي جعل خامس شهر رمضان من السنة امل) ٤(

 : اول رمضان هذه السنة مخيسا، وهذا يتوافق لو كان شهر �قصا وشهر �ما أبدا، كما يوضحه هذا اجلدول املرسوم
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. والكـل ال عـربة بـه. كـل شـهر ثالثـني  ، وعلـى عـد)٢(، وعلى عـد تسـعة ومخسـني مـن هـالل رجـب)١(وآخر �قصا مطلقا
كلهـا مقيـدا بعـد سـنة يف الكبيسـية وهـو موافـق   )٣(نعم اعتربه �ملعىن الثاين مجاعة منهم املصنف يف الدروس مع غمة الشـهور

مـن تعـارض . ، وفيمـا زاد نظـر)٥(أمـا لـو غـم شـهر وشـهران خاصـة، فعـدمها ثالثـني أقـوى. ، وال �س به)٤(للعادة وبه روا�ت
 .)٧(، وظاهر االصول ترجيح االصل)٦(صل والظاهراال

وهــو عظــم جرمــه املســتنري حــىت رؤى بســببه قبــل الــزوال، أو ) واالنتفــاخ(وإن �خــرت غيبوبتــه إىل بعــد العشــاء، ) والعلــو(
 .، ليلة رؤيته)٨(رؤى رأس الظل فيه

___________________________________ 
 .ر احلراممن غري تقييد جبعل مبدأ التام حمم) ١(
 .وجعل اليوم الستني اوال لرمضان) ٢(
ك املـدة. غمـم �لضـم و�لفـتح: مـا يسـرت الشـئ، مجعهـا: الغمة �لضم) ٣( : والتقييـد بغـري الكبيسـية جـاء يف مجلـة مـن االخبـار. واملـراد تطبيـق الغيـوم تلـ

 .من ابواب احكام شهر رمضان ١٠/  ٢راجع الوسائل 
 .حكام شهر رمضانمن ابواب ا ١٠الوسائل �ب ) ٤(
 .لعدم مشول االخبار ملثله. عمال �الستصحاب) ٥(
 .يقتضي االستمرار واحلكم ببقاء الشهر مامل يكمل ثالثني يوما -وهو االستصحاب  -حيث االصل ) ٦(

 .عدم توايل ثالثة او اربعة اشهر كامالت -احلاصل من مالحظة الشهور القمرية عادة  -وأما الظاهر 
 .وهنا ال دليل على حجية هذا الظاهر احلاصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض. حيث ال دليل الن االصل) ٧(
رؤي رأس : " يعين رؤي الظل يف نور القمر اي كان نورا القمر مقدارا حيدث فيه الظل وقد أخذه بعضهم كالما مقلو�، ليكون املقصود من قولـه) ٨(

هر البقاء على نفس العبارة، وذلك الن النور اذا كان خفيفا ال يرى من الظل اال رأسه وحواشيه حبيث ميكن ، لكن الظا"ان يرى ظل الرأس ": الظل 
 .متييز أن هذا نور، وهذا ظل، أما وسط الظل ومنتهاه فال ميكن متييزه يف النور اخلفيف أصال
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 .)١(ه الليلة املاضيةبظهور النور يف جرمه مستديرا خالفا لبعض، حيث حكم يف ذلك بكون) و التطوق(
 .، خالفا ملا روي يف شواذ االخبار من اعتبار ذلك كله)٢(يف احلكم به بعدمها) واخلفاء ليلتني(
ب) يتــوخى(حبيــث غمــت عليــه الشــهور ) واحملبــوس( ب عليــه صــومه ) علــى ظنــه( )٤(أي يتحــرى شــهرا يغلــ أنــه هــو، فيجــ

يف إفســاد يــوم منــه، ووجــوب متابعتــه وإكمالــه ثالثــني، لــو مل يــر أجــزأ (، أو ظهــر متــأخرا، أو اســتمر االشــتباه )فــإن وافــق(
 .)٥(اهلالل وأحكام العيد بعده من الصالة والفطرة، ولو مل يظن شهرا ختري يف كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بني الشهرين

 وقته من طلوع الفجر الثاين إىل ذهاب(عن االمور السابقة، ) والكف(
___________________________________ 

 .لتكون تلك الليلة ليلة �نية من الشهر) ١(
 .، وما اثبتناه أصح)بعدها: (يف بعض النسخ) ٢(
 .من ابواب احكام شهر رمضان - ٩ -راجع الوسائل الباب ) ٣(
 .اي جيتهد حسب قدرته فيختار شهرا يكون حسب ظنه الغالب انه شهر رمضان) ٤(
 .فصل بني ما ختاره يف هذه السنة وما خيتاره يف السنة االخرى اقل وال اكثر من أحد عشر شهرافال ي) ٥(
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 .)١(يف االشهر) احلمرة املشرقية
، )٣(علــى الــدخول، أو مقارنــة، أو الحقــة قبــل الــزوال )٢(بلــده، أو مــا نــوى فيــه االقامــة عشــرا، ســابقه) ولــو قــدم املســافر(

أو (، )٤(أو مساع االذان يف بلده ومـا نـوى فيـه االقامـة قبلـه، أمـا لـو نـوى بعـده فمـن حـني النيـةويتحقق قدومه برؤية اجلدار، 
ربء، ) بــرأ املــريض قبــل الــزوال ، بــل وجــب عليهمــا، )أجزأمهــا الصــوم(مــن مفســد الصــوم ) ومل يتنــاوال شــيئا(ظــرف للقــدوم والــ

وا�نـون واملغمـى عليــه، (إذا طهـر�، ) ائض، والنفسـاءواحلـ(إذا أســلم بعـده ) والكـافر(إذا بلـغ بعـد الفجـر، ) خبـالف الصـيب(
، وإن إسـتحب هلـم االمسـاك بعـده، إال أنـه ال يسـمى )٥(يف صـحته ووجوبـه) قبـل الفجـر(يف اجلميـع ) فإنه يعترب زوال العـذر

 .)٦(صوما
إال ( ،)٧(مـــن ســـفر، أو مـــرض، وغريمهـــا) كـــل �رك لـــه عمـــدا، أو ســـهوا، أو لعـــذر(أي صـــوم شـــهر رمضـــان ) ويقضـــيه(

 )الصيب وا�نون
___________________________________ 

 .خالفا ملن ذهب إىل االكتفاء بغروب قرص الشمس) ١(
 .قيد للنية، اي سوء كانت النية سابقة على الدخول ام ال حقة ام مقارنة) ٢(
 .اي البد أن تكون قبل الزوال. قيد للنية ايضا) ٣(
البلد، او إىل حمل االقامة قبل الزوال متوقفة على حتقق النية قبل ذلك، اما لو حتققـت بعـده فاالعتبـار مـن حـال  اي أن صحة الصوم �لقدوم إىل) ٤(

 .النية، فان كانت بعد الزوال مل يصح صومه ذلك اليوم، وان كانت قبل الزوال صح
ىت بعــد الفجــر مل يكــن الصــوم واجبــا علــيهم وال يصــح مــ) ٥( ين لــو مل يــزل العــذر عــنهم حــ يب. نهم لــو صــاموا ذلــك اليــوميعــ امــا فيــه . هــذا يف غــري الصــ

 .فاملشهور على صحة صومه وان مل يكن واجبا عليه
 .اي شرعا) ٦(
 .من موانع الصحة كاالفطار بقية، او كرها) ٧(

    



١١٦ 

 )٣(تقييـدها ، وال بـد مـن)٢(، أما العارضي كاملرتد فيدخل يف الكليـة)والكافر االصلي(، )١(يف االصح) واملغمى عليه(إمجاعا، 
فـإن الفديـة . بعدم قيام غري القضاء مقامه، ليخرج الشيخ والشيخة، وذو العطاش، ومن اسـتمر بـه املـرض إىل رمضـان آخـر

 .تقوم مقام القضاء
تتضـمن اسـتحباب  )٥(وروايـة عمـار عـن الصـادق (، )٤(، لصحيحة عبدهللا بـن سـنان)ويستحب املتابعة يف القضاء(
، فكان القول االول أقوى، وكماال جتب املتابعـة ال )٦(مل �ا بعض االصحاب، لكنها تقصر عن مقاومة تلك، وع)التفريق

 .)٧(جيب الرتتيب،، فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل
مـن نسـي غسـل اجلنابـة قضـى الصـالة والصـوم (االوىل : وكذا ال ترتيب بـني القضـاء والكفـارة وإن كانـت صـوما مسـائل

أمــا الصــالة فموضــع وفــاق، وإمنــا اخلــالف يف الصــوم، مــن حيــث عــدم اشــرتاطه �لطهــارة مــن االكــرب إال مــع ) يف االشــهر
 العلم، ومن مث لو �م جنبا أوال فأصبح يصح صومه، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أوىل ووجه القضاء فيه صحيحة

___________________________________ 
ابـواب مـن يصـح منـه  ٢٤/  ٣الوسـائل " كلما غلب هللا عليه فليس علـى صـاحبه شـئ " عبدهللا الصادق عليه الصالة والسالم ملا روي عن ايب ) ١(

 .الصوم
 ".جيب القضاء على من فاته االداء : " أي القاعدة الكلية) ٢(
 .فهي مقيدة مبا اذا امل يقم غري القضاء مقام القضاء) ٣(
 .م شهر رمضانابواب احكا ٢٦/  ٤الوسائل ) ٤(
 .ابواب احكام شهر رمضان ٢٦/  ٦الوسائل ) ٥(
 .لضعف سند هذه، وصحة اسناد تلك) ٦(
 .اي وان كان الرتتيب أفضل) ٧(

    



١١٧ 

عـدم الفـرق بـني اليـوم واال�م ومجيـع الشـهر، ويف حكـم اجلنابـة  )٣(، ومقتضـى االطـالق)٢(وغريهـا عن الصادق  )١(احلليب
، وبـني )٤(ويشكل الفرق على هذا بينه. احليض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد االنقطاع، ويف حكم رمضان املنذور املعني

 .ما ذكر من عدم قضاء ما �م فيه وأصبح
 )٦(حكمــه �لعــزم، أو حبملــه )٥(ئم عاملــا عازمــا، فضــعفورمبــا مجــع بينهمــا حبمــل هــذا علــى الناســي، وختصــيص ذاك �لنــا

بـل ال ختصـيص فيـه الحـد  )٨(، وإمنـا هـو مجـع حبكـم آخـر، واالول أوفـق)٧(على ما عدا النـوم االول ولكـن ال يـدفع إطالقهـم
لغسـل حـىت وميكن اجلمع أيضا �ن مضمون هذه الرواية نسيانه ا. النصني، لتصريح ذاك �لنوم عامدا عازما، وهذا �لناسي

 خرج
___________________________________ 

 .ابواب من يصح منه الصوم ٣٠/  ١و  ٣الوسائل ) ٢و  ١(
 .يعين اصالق الصحيحة املتقدمة) ٣(
ب احلكــم �لـــبطالن يف . بــني قضــاء الناســي، وبــني مــا ذكــر قــبال مــن عــدم قضــاء النــائم) ٤( ت شــرطا يف الصــحة وجــ فــان الطهــارة عــن االكــربان كانــ

 .الصورتني واال لزم احلكم �لصحة فيهما
 .فال ختفيف عليه. اي خفف عليه احلكم بسبب عزمه على الغسل خبالف الساهي فانه ال عزم اله) ٥(
ول النوم اال" بدل " اليوم االول : " اي حبمل دليل القضاء على ما عدا النوم االول، ومحل دلل عدم القضاء على النوم االول، ويف بعض النسخ) ٦(

." 
 .الن اطالق كالمهم بوجوب القضاء على النائم، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم االول والثاين، واليوم االول والثاين) ٧(
 اي التوجيه االول وهو ختفيف حكم النوم مع العزل ) ٨(

    



١١٨ 

ســــتلزم قضــــاء االبعــــاض، ، إال أنـــه يشــــكل �ن قضــــاء اجلميــــع ي)١(الشـــهر، فيفــــرق بــــني اليــــوم واجلميــــع عمــــال مبنطوقهمــــا
ونسب املصنف القول إىل الشـهرة دون القـوة، ومـا يف معناهـا، إيـذا� بـذلك، فقـد  )٢(الشرتاكهما يف املعىن، إن مل يكن أوىل
 .)٣(رده ابن إدريس واحملقق هلذا، أو لغريه

ن الـذي هـو ظـرف املكلـف الضـمري يعـود إىل الزمـا) ما بينه(بني البقاء عليه، واالفطار ) رمضان(شهر ) ويتخري قاضي(
حــىت لــو مل يكــن هنــاك ) وبــني الــزوال(يتخــري يف املــدة الــيت بينــه حــال حكمنــا عليــه �لتخيــري، : املخــري، ومــا ظرفيــة زمانيــة أي

مبعــىن ختيــريه مــا بــني الفجــر  )٤(�ن كــان فيــه، أو بعــده فــال ختيــري، إذ ال مــدة وميكــن عــوده إىل الفجــر بداللــة الظــاهر. بينــه
 .مع سعة وقت القضاء والزوال هذا

، كمـا يف كـل واجـب موسـع، )٥(أما لو تضيق بدخول شهر رمضان املقبل مل جيز االفطار، وكـذا لـو ظـن الوفـاة قبـل فعلـه
 لكن ال كفارة

___________________________________ 
 .ومنطوق دليل القضاء كونه جلميع الشهر فان منطوق دليل عدم القضاء يف النوم االول، ووجوبه يف النوم الثاين كونه ليوم واحد،) ١(
 .يعين قضاء االبعاض اوىل من قضاء اجلميع، فال اقل من املساواة) ٢(

 .الن حرجه أخف، ومشقته أقل. انه اذا وجب قضاء اجلميع مع ما فيه من املشقة واحلرج، فقضاء البعض اوىل: ووجه االولوية
 .اي ملا ذكر من االعرتاض واالشكال او غريه) ٣(
 .حيث أن ذكر الزوال قرينة على كون مرجع الضمري هو الفجرالذي هو مبدأ الصوم) ٤(
 .فيجب عليه تقدمي القضاء والتعجيل به. قبل ان �يت به يف الوقت الذي يريد فعله -لو أخر القضاء  -اي يظن أنه ميوت ) ٥(

    



١١٩ 

واحـرتز بقضــاء رمضـان عـن غــريه، كقضـاء النــذر  ، وإن وجبـت الفديـة مــع �خـريه عـن رمضــان املقبـل)١(هنـا بسـبب االفطــار
 )٤(، وكذا كل واجب غري معني كالنذر املطلق والكفارة، إال قضـاء رمضـان)٣(، فال حترمي فيه)٢(املعني، حيث أخل به يف وقته

زالـت ، ومـىت )٦(حيـرم قطـع كـل واجـب، عمـال بعمـوم النهـي عـن إبطـال العمـل: ، وقيـل)٥(ولو تعـني مل جيـز اخلـروج منـه مطلقـا
عـن االطعـام ) فـإن عجـز(كل مسكني مدا، أو إشـباعه ) فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكني(الشمس حرم قطع قضائه، 

 .)٨(والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله )٧(، وجيب املضي فيه مع إفساده)صام ثالثة أ�م(
 يف أصح) الثانية الكفارة يف شهر رمضان، والنذر املعني والعهد(

___________________________________ 
 .وحيث ال دليل هنا على وجوب الكفارة فال جتب. الن الكفارة خاصة �الفطار يف شهر الصيام فحسب، او ما دل عليه دليل من خارج) ١(
 .اي مل يصم يف الوقت احملدد يف النذر) ٢(
 .اي يف االفطار بعد الزوال) ٣(
 .قضاء رمضان املبارك وان مل يتضيق ومل يتعنيفإنه حيرم االفطار بعد الزوال يف ) ٤(
 .قبل الزوال، او بعده) ٥(
 ]٣٣/  ٤٧" [وال تبطلوا اعمالكم : " يف قوله تعاىل) ٦(

 .كما يف املستحبات. إال ما أخرجه الدليل. حيث إن اجلمع املضاف يفيد عموم املنع
 .يعين جيب االمساك وان كان قد أبطل صومه) ٧(
 .طعام يتكرر بتكرر االفطار كذلك الصوم ثالثة ا�م يتكرر بتكرر ذلك االفطاراي كما أن اال) ٨(

    



١٢٠ 

هـي مرتبـة بـني اخلصـال الـثالث، : ، وقيـل)عتق رقبة، أو صيام شـهرين متتـابعني، أو إطعـام سـتني مسـكينا( )١(االقوال فيهما
كــالز� واالســتمناء، وتنــاول مــال الغــري أصــليا كــان حترميــه  ) مطلقــا(أي أفســد صــومه بــه ) ولــو أفطــر علــى حمــرم(واالول أشــهر 

، أم عارضـــيا كـــوطء الزوجـــة يف احلـــيض، ومالـــه )٢(بغـــري إذنـــه، وغبـــار مـــا ال جيـــوز تناولـــه، وخنامـــة الـــرأس إذا صـــارت يف الفـــم
 .)٣(وهي أفراد املخرية سابقا جمتمعة على أجود القولني، للرواية الصحيحة عن الرضا ) فثالث كفارات(النجس 

 .طريق اجلمع )٥(وتقييدها بغريه. )٤(واحدة كغريه، استنادا إىل إطالق كثري من النصوص: قيلو 
ويفـدي عـن كـل (ملا أفطـره، ) إىل رمضان آخر فال قضاء( )٦(الذي أفطر معه يف شهر رمضان) الثالثة لو استمر املرض(
�جلمــع، ومهــا �دران، وعلــى املشــهور ال تتكــرر  :القضــاء ال غــري، وقيــل: ، وقيــل)٧(مــن طعــام يف املشــهور، واملــروي) يــوم مبــد

 )٨(الفدية بتكرر السنني
___________________________________ 

 .اي يعترب الرتتيب فيها. إن فيهما كفارة الظهار: فقد قيل) ١(
 .فال جيوز بلعها حينئذ، اما اذا مل تصل إىل الفم فال �س به) ٢(
 .الصائم عنه ابواب ما ميسك ١٠/  ١الوسائل ) ٣(
 .ابواب ما ميسك الصائم عنه ١٠الوسائل الباب ) ٤(
 .�ن حتمل ما دل علي وجوب الثالث على االفطار على حمرم، وما دل على وجوب واحدة على االفطار بغري حمرم. اي بغي احملرم) ٥(
 .اي كان مريضا طول املدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه) ٦(
 .لكفاراتابواب ا ٥/  ١٢الوسائل ) ٧(
 فلو اخر اداء الفدية سنني متعددة فالفدية ال تتعد حبسب تعدد السنني ) ٨(

    



١٢١ 

، وكـذا كـل فديـة، ويف تعـدى احلكـم )٣(وإن اختـذ )٢(، وحمل الفدية مستحق الزكـاة حلاجتـه)١(وال فرق بني رمضان واحد وأكثر
 .)٥(لتأخري ال لعذر، ووجوب القضاء مع دوامه، أجودمها وجوب الكفارة مع ا)٤(إىل غري املرض، كالسفر املستمر وجهان

يف القضاء �ن مل يعزم عليه يف ذلك الوقت، أو عزم يف السعة فلمـا ضـاق الوقـت عـزم علـى ) و�اون(بينهما، ) ولو برأ(
�ن عزم على القضاء يف السعة وأخر اعتمادا عليها فلمـا ضـاق الوقـت عـرض لـه مـانع ) فدى وقضى ولو مل يتهاون(عدمه 
 .يف املشهور) قضى ال غري( عنه

___________________________________ 
 .كمن استمرعذره عدة أعوام) ١(
 .) الخ.. الفقراء وا�ساك� (: وهم املذكورون يف اآلية) ٢(
 .فتدفع الفدية اليه. اي احنصر مستحق الزكاة يف واحد) ٣(
وجب عليه الفداء، النـه مبنزلـة مـن وجـب عليـه الصـوم فلـم . " عليه الصالة والسالممشول صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا ): وجه التعدي) (٤(

ب عليــه الفــداء كمــا قــال هللا تعــاىل ففديــة مــن : " ، وكمــا قــال"فصــيام شــهرين متتــابعني فمــن مل يســتطع فاطعــام ســتني مســكينا : " يســتطع اداه، فوجــ
قصور ): وجه عدم التعدي(و . ابواب احكام شهر رمضان ٢٥/  ٨الوسائل " ر عليه ، فأقام الصدقة مقام الصيام اذا عس"صيام، او صدقة اونسك 

 .داللة الرواية وإعراض االصحاب عن ظاهرها، والرجوع إىل العمومات، وبطالن القياس
االمر فعليه الكفـارة والقضـاء  وان كان لتماهله وتكاسله يف. يعين إن كان �خريه القضاء �شئا عن دوام عذره فعليه القضاء فقط مىت زوال عذره) ٥(
 .معا

    



١٢٢ 

، من وجوب الفديـة مـع القضـاء علـى مـن قـدر عليـه ومل يفعـل حـىت دخـل )١(واالقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة
، وطرحـا )٣(، عمـال �آليـة)٢(الثاين سواء عـزم عليـه أم ال، واختـاره املصـنف يف الـدروس، واكتفـى ابـن إدريـس �لقضـاء مطلقـا

 .)٤(أصله، وهو ضعيفللرواية على 
وهـو مـن لـيس لـه أكـرب منـه، وإن مل يكـن لـه ولـد ) الرابعة إذا متكن من القضاء مث مات، قضـى عنـه أكـرب ولـده الـذكور(

ولو تعددوا وتساووا يف السن اشـرتكوا  )٥(متعددون مع بلوغه عند موته، فلو كان صغريا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قوالن
، )٨(فكفــرض الكفايــة، ولــو اخــتص أحــدهم �لبلـــوغ )٧(ط علــيهم �لســوية، فــإن انكســـر منــه شــئفيقســ )٦(فيــه علــى االقــوى

 ، ولو مل يكن)٩(واآلخر بكرب السن فاالقرب تقدمي البالغ
___________________________________ 

 .ابواب احكام شهر رمضان ٢٥/  ٣ - ٢ - ١الوسائل ) ١(
 .عليه مع التمكن، ام ال سواء استمر املرض، ام ال، وسواء عزم) ٢(
 ].١٨٤/  ٢[ ) ومن �ن �ر�ضا او � سفر فعدة من ايام اخر (: وهو قوله تعاىل) ٣(
 .الن الرواية إن كانت صحيحة االستاذ فهي حجة ال ميكن طرحها مبجرد كو�ا رواية احدة) ٤(
 .عليه وإن كان صغريا يف نفسه" الولد االكرب " واالكثر على وجوبه لصدق ) ٥(
 .لعدم امكان ترجيج أحدهم) ٦(
 .فإن اخلامسة جيب على اجلميع فرض كفاية. كما لو كان عددهم اربعة وكان ما فات عن والدم مخس صلوات) ٧(
 .�الحتالم، او االنبات مثال) ٨(
 .وعد يف نظر الشرع كبريا ويعد أخوه صغريا. النه سبق أخاه يف التكليف الشرعي) ٩(

    



١٢٣ 

ب القضــاء علــى �قــي االوليــاء وإن كــانوا أوالدا اقتصــارا فيمــا خــالف االصــل علــى حمــل الوفــاق مل )١(لــه ولــد �لوصــف ، )٢(جيــ
 .)٣(وللتعليل �نه يف مقابل احلبوة

مــن مراتــب االرث حــىت الــزوجني، واملعتــق، وضــامن اجلريــرة، ويقــدم االكــرب  )٤(علــى الــويل مطلقــا(القضــاء ) جيــب: وقيــل(
ولـو مـات املـريض قبـل الـتمكن مـن القضـاء  )٦(وال ريـب أنـه أحـوط. اال�ث، واختاره يف الدروس، مث )٥(من ذكورهم فاالكرب

 )٧(.سقط
 )والقضاء )٩(خالف أقربه مراعاة متكنه من املقام(بسبب السفر  )٨(ملا فاته منه) ويف القضاء عن املسافر(

___________________________________ 
 .ونه ذكرا، او عاقالاي �لوصف املعترب شرعا من ك) ١(
 .ففي مورد الولد الذكر االكرب موجود ومتقق عليه، اما غريه فليس كذلك. الن ثبوت تكليف امليت على وليه حباجة إىل دليل خاص) ٢(
 .فكذلك القضاء ال جيب على غريه مع فقده. حيث احلبوة خاصة �لولد االكرب، فال متنح غريه مع فقده) ٣(
 .ذكرا ام انثى. ولد كان ام غري) ٤(
 .فحينئذ جيب على االكرب الذي بعده. يعين لو كان االكرب فاقدا لشرائط التكليف كالعقل مثال) ٥(
 ".فعلى وليه أن يقضي عنه : " ابواب احكام شهر رمضان ففي بعضها ٢٣/  ١٣و  ٦و  ٥راجع الوسائل . وموافق الطالق بعض الروا�ت) ٦(
 . �لتبععن امليت �الصالة، وعن الويل) ٧(
 .مصدرميمي لباب االفعال: بضم امليم) ٩:(اي من الصوم) ٨(

    



١٢٤ 

مــن االداء، خبــالف  )٥(، ومتكنــه)٤(الطــالق الــنص )٣(يقضــي عنــه مطلقــا: ، وقيــل)٢(كــاملريض  )١(ولــو �القامــة يف أثنــاء الســفر
مـا فا�مـا علـى ) املـرأة والعبـدويقضـي عـن (، )٦(املريض، وهو ممنـوع، جلـواز كونـه ضـرور� كالسـفر الواجـب، فالتفصـيل أجـود

ة وانتفـاء  ال، الصـالة الـرباء: ومسـاوا�ما للرجـل احلـر يف كثـري مـن االحكـام، وقيـل )٨(كـاحلر، الطـالق الـنص  )٧(الوجه السـابق
 ،)٩(النص الصريح، واالول يف املرأة أوىل

___________________________________ 
 .لو مل يفعل كان قد تركه صومه إختيارا مباحا. تمكن من االقامة يف حمل خاص فيصومفي. �ن يدركه شهر رمضان وهو يف سفر) ١(
كـذلك املسـافر اذا مل . فكما أن املريض اذا مل يتمكن مـن القضـاء حـىت مـات كـان علـى وليـه القضـاء وأمـا اذا متكـن وأمهـل مل يكـن علـى وليـه شـئ) ٢(

 .فعلى وليه القضاء، واال فال يتمكن من الصوم ال �القامة، وال �لقضاء بعد السفر
 .سواء متكن من االقامه، او القضاء، ام ال) ٣(
 .ابواب احكام شهر رمضان ٢٣/  ١٦و  ١٥و  ١١الوسائل ) ٤(
 .هذا دليل �ن للحكم بوجوب القضاء) ٥(

النـه قـد . لكنـه ممنـوع. من الصوم مطلقـا أن املسافر متمكن من الصيام ال حمالة بسبب قدرته على االقامة، خبالف املريض حيث ال يتمكن: وحاصله
 .فاملسافر كاملريض ينقسم قسمني بال فرق. يعرض ما يضطر االنسان إىل السفر، وعدم االقامة يف مكان

 .ا وعدم مكنته اي مراعاة مكنته من الصيام اداء، وقضاء) ٦(
 .يعين ملرض، او سفر مع عدم التمكن من القضاء) ٧(
 .ابواب احكام شهر رمضان ٢٣/  ٥و  ٤راجع الوسائل . لقضاء عنه�لنسبة إىل من جيب ا) ٨(
/  ١٦و  ٤اي وجوب القضاء عن املرأة أوىل، الشرتاكها مع الرجل يف كثري من االحكام، ولصراحة بعض االخبار بذلك راجـع الوسـائل : االول) ٩(

 .ابواب أحكام شهر رمضان ٢٣

    



١٢٥ 

وعلـى . ة ، الصـالة الـرباء)ال تقضي(من االوالد على ما اختاره ) واالنثى(، )٢(، والويل فيهما كما تقدم)١(ويف العبد أقوى
يتصـدق مـن الرتكـة عـن كـل ( )٤(حيـث ال يكـون هنـاك ويل، أو مل جيـب عليـه القضـاء) و(، )٣(القول اآلخر تقضـي مـع فقـده

 )٦(.عنههذا إذا مل يوص امليت بقضائه، وإال سقطت الصدقة حيث يقضي . )٥(يف املشهور) يوم مبد
، وهـذا احلكـم ختفيـف عـن )٧(من مال امليت على املشهور) املتتابعني صوم شهر، والصدقه عن آخر(وجيوز يف الشهرين 

وعلى القول . ، فوجوب قضاء الشهرين أقوى)٨(الويل �القتصار على قضاء الشهر، ومستند التخري رواية يف سندها ضعف
 ، فالصدقة عن الشهر االول،)٩(به

___________________________________ 
 ابواب أحكام شهر رمضان ٢٣/  ٥وهو يشمل العبد ايضا راجع الوسائل ) الرجل(لو ورد النص بلفظة ) ١(
 .من أنه الولد، الذكر االكرب، أو مطلق الويل) ٢(
 .اي فقد الذكر) ٣(
 .�ن كان، ولكنه كان جمنو� مثال) ٤(
 .تيجار من يقضي عنهخالفا لبعضهم حيث ذهب إىل وجوب اس) ٥(
 .الن القضاء ثبت �لوصية فال جمال لبدله وهو التصدق) ٦(
 .خالفا البن ادريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين) ٧(
 .ابواب احكام شهر رمضان ٢٤/  ١راجع الوسائل ) سهل بن ز�د: (الن يف السند) ٨(
 .اي جبواز االقتصار على قضاء شهر، والتصدق عن اآلخر) ٩(

    



١٢٦ 

ككفـارة رمضـان،   )٢(، وال فرق يف الشهرين بني كو�ما واجبني تعيينـا كاملنـذورين، وختيـريا)١(والقضاء للثاين النه مدلول الرواية
 .لو عمل به )٣(وال يتعدى إىل غري الشهرين، وقوفا مع النص

) ولـو كـان جـاهال(بـادة، للع )٤(قضـاء، للنهـي املفسـد) عاملـا أعـاد(حيـث جيـب عليـه القصـر ) اخلامسة لو صـام املسـافر(
يلحــق ( )٥(للحكــم، أو للقصــر) والناسـي(، وهــذا أحــد املواضـع الــيت يعــذر فيهـا جاهــل احلكــم، )فــال إعـادة(بوجـوب القصــر 

ت خاصــة للــنص. ، لتقصــريه يف الــتحفظ)�لعامــد  )٦(ومل يتعــرض لــه االكثــر مــع ذكــرهم لــه يف قصــر الصــالة �العــادة يف الوقــ
 عدم االعادة، لفوات وقته، ومنع تقصري )٧(والذي يناسب حكمها فيه

___________________________________ 
 .ابواب احكام شهر رمضان ٢٤/  ١املتقدمة من الوسائل ) ١(
 ".أو ختيريا : " يف نسخة) ٢(
 .ابواب احكام شهر رمضان ٢٤/  ١الوسائل . على فرض العمل به. املتقدم) ٣(
 .سفر راجع الوسائل الباب االول من ابواب من يصح منه الصومحيث ورد النهي عن الصوم يف ال) ٤(
 .، والصحيح ما اثبتناه"وللقصر : " يف طبعة مصر) ٥(

 .وجوب القصر شرعا، واملقصود من القصر نفس اتيان القصر عمال: واملقصود من احلكم
 .ابواب صالة املسافر ١٧/  ٢الوسائل ) ٦(
الن الصالة ال تقضى مع نسيان القصر حىت خرج الوقت فكذلك الصوم، . صوم فاملناسب هو عدم القضاءيعين اذا الحظنا حكم الصالة يف ال) ٧(

 .الن التذكر إمنا جاء بعد الغروب

    



١٢٧ 

 .، ولو علم اجلاهل والناسي يف أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا)٢(، وإن كان ما ذكره أوىل)١(الناسي، ولرفع احلكم عنه
إال أنــه (ضــعيف،  )٤(، وفــرق بعــض االصــحاب بينهمــا يف بعــض املــوارد)٣(، للروايــة)الصــوم وكلمــا قصــرت الصــالة، قصــر(

قبلـه، وإال أمت وإن قصـر الصـالة علـى أصـح االقـوال  )٥(حبيث يتجاوز احلـدين) الصوم اخلروج قبل ا لزوال(قصر ) يشرتط يف
 .لداللة النص الصحيح عليه، وال اعتبار بتبييت نية السفر ليال

مبـد، وال (عـن كـل يـوم ) فـد�(عـن الصـوم أصـال، أو مـع مشـقة شـديدة ) إذا عجـزا( )٦(ذكرا وأنثـى) الشيخانالسادسة (
ى زوالــه، ال�مــا يف نقصــان، وإال فلــو فــرض . لتعــذره) قضــاء عليهمــا ب مــن أن عجزمهــا عنــه ال يرجــ ــى الغالــ ــين عل وهــذا مب

 .قدر�ما على القضاء وجب
___________________________________ 

 ..رفع عن اميت تسعة اخلطاء والنسيان: يف احلديث النبوي املشهور) ١(
 .�٣٣ب  ٤٧راجع حبار االنوار كتاب العلم حديث 

 .النه احتياط يف الدين وهو مرغوب فيه) ٢(
 .ابواب صالة املسافر ١/  ٦الوسائل ) ٣(
 .للتجارة وال دليل عليه ظاهراكما عن الشيخ يف النهاية واملبسوط بوجوب التمام على من سافر ) ٤(
ت الشـمس وهـو غـري متجـاوز. فما مل يتجاوز احلدين قبل الزوال ال يفطر. حد مساع االذان وحد رؤية اجلداران) ٥( وجـب صـومه ذلـك اليـوم . فلـو زالـ

 .أمات صالته فيصرها حينئذ
 .ابواب من يصح منه الصوم ٥/  ٤و  ٣و  ٢و  ١راجع الوسائل 

 .تغليب كالشمسني والقمرين) الشيخان(  ، وما اثبتناه اوىل، والتعبري ب)ثىأو ان(يف نسخة ) ٦(

    



١٢٨ 

 .يف الدروس )١(وهل جيب حينئذ الفدية معه؟ قطع به
واالقوى أ�ما إن عجزا عن الصوم اصال فال فدية وال قضاء، وإن أطاقاه مبشقة شديدة ال يتحمل مثلها عادة فعليهمـا 

، ال�ا وجبت �الفطار أوال )٢(جب واالجود حينئذ ما اختاره يف الدروس من وجو�ا معهالفدية، مث أن قدرا على القضاء و 
، والقضــاء وجــب بتجــدد القــدرة، واالصــل بقـــاء الفديــة المكــان اجلمــع، وجلــواز أن تكــون عوضــا عـــن )٣(�لــنص الصــحيح

 .)٤(االفطار ال بدال عن القضاء
املــأيوس مــن برئــه  (ال يــتمكن مــن تــرك شــرب املــاء طــول النهــار وهــو داء ال يــروي صــاحبه، و . بضــم أولــه) وذو العطــاش(

وإمنا ذكره هنا المكانـه حيـث إن املـرض ) ولو برأ قضى(يسقط عنه القضاء، وجيب عليه الفدية عن كل يوم مبد، ) كذلك
 .مما ميكن زواله عادة، خبالف اهلرم

___________________________________ 
أما احتمال سقوط الفدية فلكو�ا بدال عن القضاء، فلو متكـن مـن املبـدل منـه سـقط . �ا ثبتت �لعجز فتستصحباي بوجوب الفدية ايضا، ال) ١(

وأمـا وجــوب القضـاء بعــد ذلـك فهــو �مـر جديــد ال . البـدل، لكنــه حكـم �العبتــار، واملتبـع مــا ذكـره الشــارح، مـن أن الفديــة ثبتـت �لــنص حـني العجــز
 .يوجب سقط ما وجب أوال

 .مع القضاء اي) ٢(
 .ابواب من يصح منه الصوم ١٥/  ١الوسائل ): دمحم بن مسلم(وهو ما رواه ) ٣(
ت كـى ترتفـع بوجـوب الصـوم قضـاء بـل حيتمـل أ�ابـدل عـن اصـل الرتخـيص الشـرعي يف االفطـار يف ) ٤( يعين مل يثبت أن الفدية بدل عن الصـوم الفائـ

 .ئت فيحتاج إىل قضاء�ار رمضان فالرتخيص يعوض �لفدية أما الصوم الفا
 .الشيخوخة): فرس(على وزان ) ٥(

    



١٢٩ 

ب مــع القضــاء الفديــة املاضــية؟ االقــوى ذلــك، بتقريــب مــا تقــدم وبــه قطــع يف الــدروس، وحيتمــل أن يريــد هنــا  )١(وهــل جيــ
ري فديــة، كمــا هــو مــذهب املرتضــى واحــرتز �ملــأيوس ب  )٢(القضــاء مــن غــ مــن برئــه عمــن ميكــن بــرؤه عــادة، فإنــه يفطــر وجيــ

 .كالشيخني يسقطان عنه مع العجز رأسا  )٣(واالقوى أن حكمه. القضاء حيث ميكن كاملريض من غري فدية
مبـا ) تفطـران وتفـد�ن( )٤(إذا خافتـا علـى الولـد) السابعة احلامل املقرب، واملرضعة القليلـة اللـنب(وجتب الفدية مع املشقة 

ــث إن عــذرمها آيــل إىل الــزوال فــال تقــدم، وتقضــيان مــع زوال العــذر، وإمنــا مل يــذكر القضــاء مــ ع القطــع بوجوبــه، لظهــوره حي
أوضـح  )٦(، ويف بعض النسخ وتعيدان بدل وتفد�ن، وفيه تصريح �لقضاء، وإخـالل �لفديـة، وعكسـه)٥(تزيدان عن املريض

ن وتقضـيان الن الفدية ال تستفاد من استنباط اللفظ، خبـالف القضـاء، ولـو كـان خوفهمـا علـى أنفسـهما فكـاملريض تفطـرا
 بني اخلوف وعطش، وال يف املرتضع )٨(وال فرق يف ذلك. )٧(من غري فدية، وكذا كل من خاف على نفسه

___________________________________ 
 .اخل.. الفدية وجبت �الفطار اوال �لنص: من قوله) ١(
 .امليئوس: يف نسخة) ٢(
 .اي حكم ذي العطاش املأيوس من برء ه) ٣(
 .جهة صومها، فيتضرر الولد بذلك، او ميوتمن ) ٤(
 .وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع الربء، وزوال العذر، فكذلك ينبغي احلكم يف املرضعة واحلامل املقرب) ٥(
 .يف منت الكتاب -فعليا  -اي الثبت ) ٦(
 .�ي سبب كان، ولو لشدة حرارة مفرطة ال تطاق �لنسبة اليه) ٧(
 .النفساي يف اخلوف على ) ٨(

    



١٣٠ 

ب والرضــاع، وال بـني املســتأجرة واملتربعــة متربعــا، أو آخــذا مثلهــا، أو  )١(نعــم لـو قــام غريهــا مقامهـا. بـني كونــه ولــدا مـن النســ
 .)٢(أنقص امتنع االفطار والفدية من ماهلما وإن كان هلما زوج والولد له واحلكم �فطارمها خرب معناه االمر، لدفعه الضرر

 .)٤(عن قطع العمل خمصوص ببعض الواجب )٣(فيه، الصالة عدم الوجوب، والنهي) ة بشروعهوال جيب صوم النافل(
املصرحة بوجوبه حينئذ احملمولة على �كد االستحباب، لقصورها عـن االجيـاب  )٥(، للرواية)نعم يكره نقضه بعد الزوال(

 )٧(، بــل يكــره املضــي عليــه، وروي أنــه)٦(فــال يكــره لــه قطعــه مطلقــا) إال ملــن يــدعى إىل طعــام(ســندا وإن صــرحت بــه متنــا، 
 ،)٨(أفضل من الصيام بسبعني ضعفا، وال فرق بني من هيأ له طعاما، وغريه

___________________________________ 
 .اي مقام املرضعة اليت يضرها الصوم) ١(
 .خيص، بل مبعىن االمر بذلك، حفظا للنفس احملرتمةتفطر ان إخبار عن الرت : الن دفع الضرر عن الولد، او عن النفس واجب، فليس قوله) ٢(
 ].٤١/  ٨" [ال تبطلوا اعمالكم : " يف قوله تعاىل) ٣(
 .يعين أن بعض الواجبات ايضا ال حيرم قطعها فضال عن النوافل، وذلك كما يف النذر غري املعني مثال) ٤(
 .ابواب وجوب الصوم ٤/  ١١الوسائل ) ٥(
 .حيت بعد الزوال) ٦(
 .ابواب اداب الصوم ٧/  ٦ي االفطار لدى الطلب مه، والرواية يف الوسائل ا) ٧(
 .�ن أحضر الطعام ودعاه إىل التناول، ام دعاه إىل بيته مثال وإن مل يكن الطعام حاضرا حني الدعوة) ٨(

    



١٣١ 

ث االكــل )١(وال بــني مــن يشــق عليــه املخالفــة، وغــريه ت مــن حيــ ، بــل إجابــة دعــاء )٢(نعــم يشــرتط كونــه مؤمنــا، واحلكمــة ليســ
، النــه عبــادة )٤(، ال مبجــرده)٣(املــؤمن، وعــدم رد قولــه، وإمنــا يتحقــق الثــواب علــى االفطــار مــع قصــد الطاعــة بــه لــذلك وحنــوه

 .يتوقف ثوا�ا على النية
نع حيـث ال يضـيق وقتـه بظـن الوفـاة، أو طـروء العـذر املـا) النـذر املطلـق: إال أربعـة(الواجـب ) الثامنة جيب تتابع الصوم(

 .من العهد واليمني) وما يف معناه(من الصوم، 
كرمضان والنذر املعني وإن كان االصل متتابعا كما يقتضيه إطالق العبارة وهو قول ) الواجب مطلقا(الصوم ) وقضاء(

والســبعة (، )٦(وإن كـان بـدل النعامـة علـى االشـهر) وجـزاء الصـيد(، )٥(قـوي، واسـتقرب يف الـدروس وجـوب متابعتـه كاالصـل
 .)٧(يشرتط فيها املتابعة كالثالثة، وبه رواية حسنة: يف االقوى، وقيل) يف بدل اهلدي

 كحيض، ومرض،) لعذر(حيث جتب ) وكل من أخل �ملتابعة(
___________________________________ 

 .النه إحرتام لدعوة املؤمن، وان مل يكن يتأثر �لرد) ١(
 .ابة املؤمن هو املندوب اليه شرعاليس االكل هو املرغوب اليه، بل اج) ٢(
 .اي قصد االحرتام والتجليل ملقامه االمياين) ٣(
 .اي مبجرد االفطار من دون قصد الطاعة �، او احرتام دعاء املؤمن) ٤(
 .اي متابعة قضاء رمضان، حيث الصوم يف رمضان متتابع، فليكن القضاء ايضا كذلك، ومثله النذر املعني املتتابع) ٥(
 .وجوب التتابع يف الستني بدل كفارة النعامة) املفيد واملرتضى وسالر(وعن ) ٦(
 .ابواب احكام رمضان ٢٦/  ٨الوسائل ): الرضا (عن ) سليمان بن جعفر(وهي رواية ) ٧(

    



١٣٢ 

مطلقــا، كصــوم كفــارة اليمــني، وكفــارة  )١(، إالأن يكــون الصــوم ثالثــة أ�م فيجــب اســتئنافها)بــين عنــد زوالــه(وســفر ضــروري 
ال لعـذر : أي) وال لـه(، )٣(، حيـث ال يكـون الفاصـل العيـد بعـد اليـومني)٢(قضاء رمضـان، وثـالث االعتكـاف، وثالثـة املتعـة

شــهر ويــوم مــن الثــاين، ويف (صــوم ) بعــد(كفــارة ونــذرا، ومــا يف معنــاه ) الشــهرين املتتــابعني(مواضــع ) يســتأنف إال يف ثالثــة(
) مخسـة عشـر يومـا، ويف ثالثـة املتعـة(صـوم ) بعد( )٤(الواجب متتابعا بنذر، أو كفارة على عبد بظهار أو قتل خطأ) رالشه

ســواء علــم إبتــداء بوقوعــه بعــدمها، أم ال فــإن التتـــابع ) يــومني �لثهمـــا العيــد(صــوم ) بعــد(الواجبــة يف احلــج بــدال عــن الــدم 
 .إىل انقضاء أ�م التشريق ، ويف الثالث)٥(يسقط يف �قي االولني مطلقا

، وذوق املـرق، )ورزق الطـائر، ومضـغ الطعـام(وشبهه، وأما مص النواة فمكروه، ) التاسعة ال يفسد الصيام مبص اخلامت(
واالكتحــال مبــا فيــه (بغــري اجلمــاع، إال ملــن ال حيــرك ذلــك شــهوته، ) ويكــره مباشــرة النســاء(وكــل مــا ال يتعــدى إىل احللــق، 

 وإخراج الدم( ،)٦(، أو صرب)مسك
___________________________________ 

 .سواء كان لعذر، ام لغريعذر) ١(
 .يعين بدل هدى التمتع) ٢(
 .كما اذا صام بدل اهلدى يوم الثامن والتاسع من ذي احلجة وأخر الثالث إىل ما بعد ا�م التشريق، فهذا الفصل ال يضر) ٣(
 .او قتل اخلطاء، شهر واحد نصف احلر الن الكفارة على العبد بسبب الظهار) ٤(
 .وا�م التشريق هي احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث عشر من ذي احلجة احلرام. فيجوز التأخري ما مل يعد �او�، او ظن الوفاة) ٥(
 .عصارة شجر مر): فلس(وزن ) ٦(

    



١٣٣ 

النــون فســكون الــراء فكســر اجلــيم، وال بفــتح ) وخصوصــا النــرجس )١(وشــم الــراحني(املضــعف، ) املضــعف، ودخــول احلمــام
حيــرم، وجيــب بــه القضــاء، : يف املشــهور وقيــل) واالحتقــان �جلامــد(، )٢(يكــره الطيــب، بــل روي اســتحبابه للصــائم وأنــه حتفتــه

 .)٣(جيب القضاء عليهما به، وهو �در: ، وقيل)وجلوس املرأة واخلنثى يف املاء(
، دون بـل )وبل الثوب على اجلسـد(، )٤(ته هلما يف قرب املنفذ إىل اجلوف، ملساوا)والظاهر أن اخلصي املمسوح كذلك(

ري فائــدة دينيــة، وكــذا اســتماعه، بــل ) واهلــذر(، )٥(اجلســد �ملــاء، وجلــوس الرجــل فيــه وإن كــان أقــوى تربيــدا وهــو الكــالم بغــ
 .ن، أو ذكر، أو دعاءتعاىل، من تالوة القرآ )٧(مسعه وبصره وجوارحه بصومه، إال بطاعة هللا )٦(ينبغي أن يصم

أول مخــيس مــن الشــهر، وآخــر مخــيس منــه، وأول أربعــاء مــن العشــر (علــى اخلصــوص ) العاشــرة يســتحب مــن الصــوم(
 .عليها )٨(فاملواظبة) االوسط

___________________________________ 
 .كل نبات طيب الرائحة: مجع رحيانة) ١(
 .ابواب ما ميسك عنه الصائم ٣٢/  ٣الوسائل ) ٢(
 ).ايب الصالح(حكي ذلك عن ) ٣(
 .ابواب ما ميسك عنه الصائم ٣/  ٦كما يستفاد من التعلل الوارد يف الرواية بشأن املرأة الوسائل ) ٤(
 .الن العلة مل تكن هي التربيد، بل املتبع هو لفظ النص) ٥(
 .يصيم: يف نسخة) ٦(
 .فيشغل جوارحه كلها بطاعة هللا تعاىل) ٧(
 .، �لواو)واملواظبه(: يف نسخة) ٨(

    



١٣٤ 

الصــدر وهــو وسوســته، وخيــتص �ســتحباب قضــائها ملــن فاتتــه، فــإن قضــاها يف  )٢(، وتــذهب بــوحر)١(تعــدل صــوم الــدهر
 .)٣(مثلها أحرز، فضليتهما

حبذف املوصوف أي أ�م اليايل البيض وهي الثالث عشر، والرابع عشر، واخلـامس عشـر مـن كـل شـهر، ) وأ�م البيض(
ت بــذلك ل ــ ب اللغــة، وروي. بضــوء القمــر )٤(بيــاض لياليهــا امجــعمسي ملــا أصــباته  أن آدم عــن النــيب  )٥(هــذا حبســ

اخلطيئة إسود لونه فاهلم صوم هذه اال�م فابيض بكل يوم ثلثه فسميت بيضا لذلك، وعلى هذا فالكالم جار على ظـاهره 
 )٨(ويـوم الغـدير )٧(ومبعثـه(، )٦(، وهو عنـد� سـابع عشـر شـهر ربيـع االول علـى املشـهور)ومولد النيب (من غري حذف، 

 لالرض) والدحو
___________________________________ 

 .الوسائل الباب السابع من ابواب الصوم املندوب) ١(
 .بفتح الواو واحلاء على وزان فرس) ٢(
 .ضاه يف الشهر القادم يف نفس اليوم فقد أحرز فضيلتني، فضسلة قضاء ما فات، وفضيلة اذاء ذلك اليوم ايضايعين اذا فاته شهر فق) ٣(
 .مجع: يف نسخة) ٤(
 .ابواب الصوم املندوب ١٢/  ١الوسائل ) ٥(
 .اعلى هللا مقامهما إىل أنه اليوم الثاين عشر من شهر ربيع االول) الكليين(ذهب العالمة وثقة االسالم ) ٦(
هلدايــة عامــة النــاس وانقــاذهم مــن اجلهالـــه  اليــوم الــذي بعــث فيــه الرســول االعظــم . وهــو اليــوم الســبع والعشــرون مــن شــهر رجــب االصــب) ٧(

 .والضاللة
ب النـيب االعظـم . الثمن عشر من ذي حجة احلرام) ٨( : " ة علـى املسـلمني مـن بعـده، وقـالعليـا صـلوات هللا عليـه خليفـ وهـو اليـوم الـذي نصـ

 .، وكان ذلك مبشهد مأة ألف من املسلمني وهو عيد هللا االعظم ومن اكرب االعياد، ليس يف االسالم عيد اعظم منه"من كنت مواله فعلي مواله 
 ].٥ملائدة اآلية ا[) ا�وم اكملت ل�م دين�م واتممت علي�م نعم� ورضيت ل�م االسالم دينا(ويف ذلك نزلت اآلية الكرمية 

 .عرفوا نعمة هللا مث انكروها: لكن القوم
 ].٨٥النحل اآلية [ ) يعرفون نعمة اهللا ثم ينكرونها واك�هم الفاسقون(: كما قال تعاىل

    



١٣٥ 

 .أي بسطها من حتت الكعبة وهو اخلامس والعشرون من ذي القعدة
ويسـتفاد منـه أن الـدعاء يف ذلـك . اليـوم كميـة وكيفيـةالـذي هـو عـازم عليـه يف ذلـك ) وعرفة ملن ال يضـعفه عـن الـدعاء(

 .، فلو حصل يف أوله إلتباس، لغيم، أو غريه كره صومه، لئال يقع يف صوم العيد)مع حتقق اهلالل(اليوم أفضل من الصوم 
ري فصـل متواليـة، فمـن صـامها مـ) وسـتة أ�م بعـد عيـد الفطـر(يف كل أسبوع، ) واخلميس واجلمعة )١(واملباهلة( ع شـهر بغـ

 ، ويف اخلرب أن املواظبة)٢(رمضان عدلت صيام السنة
___________________________________ 

ع أهـــل بيتــه)نصـــارى جنــران(ان يباهــل  وهــو اليـــوم الرابــع والعشـــرون مــن ذي احلجـــة احلــرام، اراد الرســـول االكـــرم ) ١( علـــي وفاطمـــة : ، فخـــرج مــ
انمـا و��ـم اهللا  (: خبامتـه يف حالـة الركـوع فنزلـت اآليـة الكرميـة ويف ذلك اليوم ايضا تصـدق علـي . ة والسالمواحلسن واحلسني عليهم الصال

 ].٦٠املائدة اآلية [ ) ورسو� وا�ين آمنوا ا�ين يقيمون ا�صالة و�ؤتون ا�ز�ة وهم راكعون
 .٢٥١ص  ٤نيل االوطار ج ) ٢(

    



١٣٦ 

وعلـــل يف بعـــض االخبـــار �ن الصـــدقة بعشـــر أمثاهلـــا، فيكـــون رمضـــان بعشـــرة أشـــهر، والســـتة ، )١(عليهـــا تعـــدل صـــوم الـــدهر
والتعليـل وإن اقتضـى عـدم الفـرق بـني فعلهـا متواليـة، . )٢(بشهرين، وذلك متام السـنة فـدوام فعلهـا كـذلك يعـدل دهـر الصـائم

، وهــو إمــا )٤(يكــون فضــيلة زائــدة علــى القــدر، ف)٣(ومتفرقــة بعــده بغــري فصــل، ومتــأخرة إال أن يف بعــض االخبــار اعتبــار القيــد
وهـو مولـد إبـراهيم اخلليـل ) وأول ذي احلجـة(، أو عود إىل العبادة، للرغبـة، ودفـع احتمـال السـأم، )٥(ختفيف للتمرين السابق

 ).ورجب كله، وشعبان كله(، )٦(و�قي العشر غري املستثىن 
___________________________________ 

 .٢٥١ص  ٤نيل االوطار ج ) ١(
 .نفس املصدر) ٢(
 .اي قيد التوايل) ٣(
 .صوم الدهر، أما التوايل فله ثناب فوق ذلك: اي أن التوايل تكون فضيلة زائدة على فضيلة الستة اال�م يف نفسها ففضيلة الستة) ٤(
ث إن االنســان قــد متــرن علــى الصــوم شــهرا كــامال، ) ٥( وجهــة . فــال يصــعب عليــه الصــوم ســتة ا�م متواليــات بعــد ذلــكهــذا تعلــل العتبــار التــوايل، حيــ

. لسـابقةاخرى وهي أن العبد عندما يعود ويصوم هذه الستة متتالية فهو قد أبدى من نفسه رغبة يف العبادة من غى إظهار سأم او مالل من العبادة ا
 .وهي رغبة يف االمتثال مطلوبة

 .وكالعيد فإن صومه حرام. ومها مكروهكعرفة ملن يضعفه الصوم عن الدعاء، فإن ص) ٦(
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وإن كـان قبـل ) يف املسافر واملريض بـزوال عـذرمها بعـد التنـاول(، ال�ا عبادة )٢(�لنية )١(احلادية عشر يستحب االمساك(
 )٤(ه، وجيـوز للمسـافر التنـاول قبـل بلــوغ حمـل الـرتخص وإن علـم بوصـوله قبلــ)٣(وإن كـان قبـل التنــاول) أو بعـد الـزوال(الـزوال، 

لكـل (فيكون إجياب الصـوم منوطـا �ختيـاره كمـا يتخـري بـني نيـة املقـام املسـوغة للصـوم، وعـدمها، وكـذا يسـتحب االمسـاك 
كــذات الــدم، والصــيب، وا�نــون، واملغمــى عليــه، والكــافر   )٥(مطلقــا) مــن ســلف مــن ذوي االعــذار الــيت تــزول يف أثنــاء النهــار

 .يسلم
، عمــال )٦(وإن جــاء �ــارا مــا مل تــزل الشــمس، مــع احتمالــه مطلقــا )٦(ن إذن مضــيفهالثانيــة عشــرة ال يصــوم الضــيف بــدو (

بـدون (، بـل مطلـق اململـوك، )وال املـرأة والعبـد(لكن قل مـن ذكـره،  )٩(وهو مروي) �لعكس أيضا: وقيل(، )٨(�طالق النص
 ).إذن الزوج واملالك، وال الولد

___________________________________ 
 ).صوم التأدب( ويسمى) ١(
 .اي يستحب االمساك مصحو� �لنية، فإن االمساك عفوا، ومن غري قصد الطاعة ال يكون عبادة) ٢(
 .فلوزال العدر قبل الزوال، وقبل تناول شئ فصوم ذلك اليوم واجب) ٣(
 .اي قبل الزوال) ٤(
 .سواء كان قبل الزوال، ام بعده، وسواء تناول مفطرا، ام ال) ٥(
 .فاعل من �ب االفعالاسم ) ٦(
 .اي احتمال االحتياج إىل رخصة املضيف، سواء ورد عليه قبل الزوال ام بعده) ٧(
 .ابواب الصوم احملرم واملكروه ١٠/  ٤و  ٢/  ١الوسائل ) ٨(
 .ابواب الصوم احملرم واملكروه ٩/  ١الوسائل ) ٩(

    



١٣٨ 

 .فإن صام أحدهم بدون إذن كره )١(ىنوإن عال، وحيتمل اختصاصه �الد) بدون إذن الوالد(وأن نزل، 
 )٣(من أن الضيف يكون جاهال، والولد عاقا، والزوجة عاصية، والعبد آبقـا )٢(، ملا روي)واالوىل عدم انعقاده مع النهي(

ؤذن �نعقــاده، ويف الــدروس اســتقرب اشــرتاط إذن الوالــد، والــزوج واملــوىل يف صــحته، واالقــوى الكراهــة بــدون  ــ وجعلــه أوىل ي
فيشــرتط االذن، فــال  )٥(، يف غــري الزوجــة واململــوك، استضــعافا ملســتند الشــرطية، ومأخــذ التحــرمي، أمــا فيهمــا)٤(ن مطلقــااالذ

 .ينعقد بدونه، وال فرق بني كون الزوج واملوىل حاضرين، أو غائبني، وال بني أن يضعفه عن حق مواله، وعدمه
�ســـكا، أو غـــري ) ملـــن كـــان مبـــىن(وهـــي الثالثـــة بعـــد العيـــد ) شـــريق، وأ�م الت)٦(الثالثـــة عشـــرة حيـــرم صـــوم العيـــدين مطلقـــا(

مطلـق، فتقييـده حيتـاج إىل دليـل،  )٧(حبـج، أو عمـرة والـنص) �لناسـك( وهو العالمـة ) وقيده بعض االصحاب(�سك، 
ــى مــن لــيس مبــىن إمجاعــا وإن أطلــق حترميهــا يف بعــض العبــارات، كاملصــنف يف الــدروس فهــو مــراد مــن  وال حيــرم صــومها عل

 ، ورمبا حلظ املطلق أن مجعها كاف عن تقييد كو�ا)٨(قيد
___________________________________ 

 .ال نصراف الوالداىل الذي ولده مباشرة وهو االب، دون اجلد) ١(
 .ابواب الصوم احملرم واملكروه ١٠/  ٢الوسائل ) ٢(
 ".والعبد فاسقا عاصيا : " ولفظ احلديث) ٣(
 .ي يف الضيف والولد مطقا سواء �يا، ام الا) ٤(
 .اي الزوجة و اململوكية) ٥(
 .املن كن مبىن، او غريمها) ٦(
 .ابواب الصوم احملرم واملكروه ٨/  ٦و  ٥و  ١الوسائل ) ٧(
 .اى يكون املقصود �الطالق هو التقييد" مراد من قيد " هو " مراد من أطلق " اي " فهو : " قوله) ٨(

    



١٣٩ 

 .)٢(ثالثة إال مبىن فإ�ا يف غريها يومان ال غري، وهو لطيف )١(ن أقل اجلمع ثالثة، وأ�م التشريق ال تكونمبىن، ال
 )٣(وهــو يــوم الثالثــني مــن شــعبان إذا حتــدث النــاس برؤيــة اهلــالل، أو شــهد بــه مــن ال يثبــت بقولــه) الشــك(يــوم ) وصــوم(

، أما لو نواه واجبا عن غـريه كالقضـاء والنـذر مل حيـرم وأجـزأ )٤(هياملعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه، للن) بنية الفرض(
ولـــو صـــامه بنيـــة النفـــل أجـــزأ إن ظهـــر كونـــه مـــن (، )٦(، وأمـــا بنيـــة النفـــل فمســـتحب عنـــد� وإن مل يصـــم قبلـــه)٥(عـــن رمضـــان
 .، وفاقا للمصنف يف الدروس)٧(، وكذا كل واجب معني فعل نبية الندب، مع عدم علمه)رمضان

___________________________________ 
 ).اليكون: (يف نسخة) ١(
 .ففهم القيد من جمرد كون اللفظ مجعا حباجة إىل عناية ودقة. الدقيق الذي ال يدرك �دىن نظر: الطيف) ٢(
 .لعدم عدالته، اوعدم العدد املعترب يف الرائني) ٣(
 .ابواب الصوم احملرم واملكروه ٨/  ٨و  ٧راجع الوسائل . عن الصوم يوم الشك بنية رمضان) ٤(
 .لو ظهر كونه من رمضان) ٥(
أمـا املشـهور عنـد االماميـة . ٣٧٤ص  ٤خالفا البناء السنة حيث حيرمون التقدم على رمضان يصوم يـوم، او يـومني فقـط راجـع نيـل االوطـار ج ) ٦(

 .من ابواب وجوب الصوم ونيته ٥/ هو اجلواز واالستحباب راجع الوسائل الباب 
ب، ولــيس حباجــة إىل  )٧( اي اذا مل يكــن الصــائم عاملــا بوجــوب صــوم ذكــل اليــوم عليــه فصــامه نــد�، مث بتــني وجوبــه، فــإن صــومه ذاك جيزيــه عــن الواجــ

 .القضاء

    



١٤٠ 

فقـوالن (، بـني الوجـوب إن كـان مـن رمضـان، والنـدب إن مل يكـن )١(نيته يوم الشـك، بـل يـوم الثالثـني مطلقـا) ولو ردد(
، والنه لو جزم �لنـدب أجـزأ )٢(حلصول النية املطابقة للواقع، وضميمة اآلخر غري قادحة، ال�ا غري منافية ،)أقر�ما االجزاء

، ووجه العدم اشرتاط اجلزم يف النيـة حيـث ميكـن، وهـو هنـا  )٣(عن رمضان إمجاعا، فالضميمة املرتدد فيها أدخل يف املطلوب
. ، ومـن مث مل جيـز لـو جـزم �لوجـوب فظهـر مطابقـا)٤(تقـدير اجلهـلكذلك بنية الندب، ومنع كون نية الوجـوب أدخـل علـى 

، )٦(، وإمنــا هــو يف الوجــه، وهــو علــى تقــدير اعتبــاره أمــر آخــر)٥(ويشــكل �ن الــرتدد لــيس يف النيــة، للجــزم �ــا علــى التقــديرين
م �لوجــوب، والرتديــد فيــه ، والفــرق بــني اجلــز )٧(والنــه جمــزوم بــه علــى كــل واحــد مــن التقــديرين الالزمــني علــى وجــه منــع اخللــو

 النهي عن االول شرعا املقتضي للفساد
___________________________________ 

 .من شعبان سواء كان له شك أنه من رمضان، ام ال) ١(
 .يعين الضميمة غري منافية لنية رمضان، النه نوى الندب على قيد أن ال يكون رمضان، ال مطلقا) ٢(
 .رمضان، حيث إن نية الندب جز� كان جمز� عن رمضان، فنيته مرتددا اوىل �الجزاء وهو وقوع الصوم عن) ٣(
 .يعين مع اجلهل بكونه من رمضان) ٤(
 .فأصل نية الصوم جمزوم �ا، إمنا الرتديد يف وجه العبادة اي كو�ا ند� ام فرضا) ٥(
 .اي أن قصد الوجه امر آخر وراء النية املعتربة يف أصل العبادة) ٦(
 .اي أن قصد الوجه ايضا جمزوم به، لكنه على وجه منع اخللو، إما الندب، أو الوجوب، ال خارجا عن أحدمها قطعا) ٧(

    



١٤١ 

 .)١(خبالف الثاين
الـذي  )٣(وصـومه(، )٣(، أو فعـل احملـرم، وزجـرا علـى العكـس)٢(جبعـل اجلـزاء شـكرا علـى تـرك الواجـب) وحيـرم نـذر املعصـية(

فإنـه حمـرم يف شـرعنا، ال الصـوم  )٥(�ن ينـوي الصـوم سـاكتا) الصـمت(صـوم ) و(وعدم التقرب به، هو اجلزاء لفساد الغاية، 
 �ن ينوي صوم يومني فصاعدا، ال يفصل بينهما بفطر) والوصال(ساكتا بدون جعله وصفا للصوم �لنية 

___________________________________ 
. وم، وال يقع من رمضان مع الشك فيه، ففي صـورة الرتديـد بـني الوجـوب والنـدب ال نقـول �لـبطالنيعين اذا قلنا �ن اجلزم �لوجوب مبطل للص) ١(

 .أما الصورة الثانية فلم يرد �ا �ي. وهذا الفرق بني الصورتني إمنا هو الجل النص الوارد �لنهي عن الصورة االوىل
 .راجع الوسائل الباب اخلامس من ابواب وجوب الصوم ونيته

ب، فيقــول�) ٢( أو يكــون نــذره رغبــة يف فعــل . � علــي كــذا مــن الصــيام لــو صــليت الصــبح، او صــمت اليــوم مــثال: ن يكــون نــذره رغبــه يف تــرك واجــ
فـان النـاذر يف مثـل املقـام يعـد تـرك الواجـب، أو فعـل احلـرام فضـيلة . � علي كذا من الصيام إن مل أضرب فال�، او مل أسع يف قتلـه مـثال: حرام، فيقول

 .يريد الشكر عليها بنذره
 اي ترغب نفسه يف ترك الواجب فحذرا من اقدامه على الفعل عفوا ينذر على نفسه صـوم كـذا لـو فعلـه، زجـرا لنفسـه عـن االقـدام بتـا�، وكـذا يف) ٣(

 .فعل حرام، حيذر أن يرتكه فينذر لو تركه عليه كذا، زجرا لنفسه عن الرتك
 .وراء حرمة أصل النذرالنذر، فلو صام فعل حراما آخر ) ٤(
 �ن يكون السكوت قيدا يف الصوم شطرا، او شرطا، ) ٥(
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ت مــرتاخ عــن الغــروب، ومنــه أن جيعــل عشــاء ، ال إذا أخــر االفطــار بغريهــا، أو تركــه )١(ه ســحوره �لنيــة أو صــوم يــوم إىل وقــ
 .ليال

بـه، وثالثـة اهلـدى، وبـدل البدنـة،  مـن املنـذور املقيـد) سـوى مـا مـر(على وجه موجـب للقصـر، ) وصوم ا لواجب سفرا(
وفهم من تقييـده �لواجـب جـواز املنـدوب وهـو الـذي اختـاره يف غـريه عـى كراهيـة، وبـه روايتـان . )٢(وجزاء الصيد على القول
 .)٣(ميكن إثبات السنة �ما

 .)٥(واملشاهد كذلك: قيل، ومع ذلك يستثين ثالثة أ�م للحاجة �ملدينة املشرفة، )٤(حيرم الطالق النهي يف غريمها: وقيل
كسـالمة مـن غـرق، وإنقـاذ ) ال إن أفطر لعذر(�لتحرمي، ) يعزر من أفطر يف شهر رمضان عامدا عاملا -الرابعة عشرة (

، وآخر رمضـان وأولـه، مـع االقتصـار علـى مـا يتـأدى بـه الضـرورة، ولـو زاد فكمـن ال عـذر لـه، )٦(غريق، وللتقية قبل الغروب
 االفطار �نياإىل ) فإن عاد(

___________________________________ 
 .يعين يتعمد يف �خري العشاء إىل وقت السحور �و� أنه من مقومات صومه، فإ�ا بدعة حمرمة) ١(
 .اي على القول املتقدم جبواز اتيانه سفرا، وأما على املشهور فال جيوز) ٢(
 .ابواب من يصح منه الصوم ١٢/  ٥و  ٤يف أدلة السنن والروايتان يف الوسائل  ا على التسامح لضعف سندمها، اللهم إال بناء) ٣(
 .اي يف غري الروايتني من سائر أخبار الباب) ٤(

ومشــاهد ســائر  ا علــى التســوية يف احلكــم بــني حــرم الرســول االعظــم  بنــاء) ٥(مــن ابــواب مــن يصــح منــه الصــوم ١٢و  ١١راجــع الوســائل البــاب 
 .ئمة صلوات هللا وسالمه عليهماال
 .فافطر مبجرد غروب القرص تقية. اي قبل الغروب الشرعي املعترب عند االمامية) ٦(
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إن عــاد(أيضــا، ) عــزر( )١(�لقيــدين ــ ب يف الــدروس قلتــه يف الثالثــة إىل مقطوعــة مساعــة)قتــل )٢(�مــا(إليــه �لثــا ) ف ، )٣(، ونســ
 .مع ختلل التعزير مرتني، أو ثال�، ال بدونه )٥(وإمنا يقتل فيهما، )٤(يقتل يف الرابعة، وهو أحوط: وقيل
) إن كـان ولـد علـى الفطـرة(�ول مـرة ) قتـل(لالفطار أي معتقدا كونه حالال، ويتحقق �القـرار بـه ) ولو كان مستحال(

إذا كـان ذكـرا، أمـا  هـذا. فـإن �ب وإال قتـل) وإسـتتيب إن كـان عـن غريهـا(االسالمية �ن انعقـد حـال إسـالم أحـد أبويـه، 
مسـتحل االفطـار مبجمـع  )٧(بل حتبس وتضرب أوقات الصالة إىل أن تتـوب، أومتـوت، وإمنـا يكفـر )٦(االنثى فال تقتل مطلقا

. )٨(على إفساده الصوم بني املسلمني حبيث صـار ضـرور� كاجلمـاع واالكـل، والشـرب املعتـادين، أمـا غـريه فـال علـى االشـهر
 )٩(وفيه

___________________________________ 
 ).العلم، والعمد(ومها ) ١(
 .اي �لعلم والعمد اي معهما) ٢(
 .ابواب احكام شهر رمضان ٢/  ٢الوسائل ) ٣(
 .نظرا إىل كون املورد قضية الدم) ٤(
 .اي يف الثالثة والرابعة، بناء على كل من القولني) ٥(
 .سواء ولدت على الفطرة، ام ال) ٦(
 .حبلية أمر كانت االمة جممعة على حرمته، حىت ال تكون هناك شبهة دارئة: من قال اي حيكم بكفر) ٧(
 .حيث حكم بكفر من استحل حمرما سواء كان من االمور ا�مع عليها، ام ال) ابوالصالح(املخالف للمشهور ) ٨(
 .، ويدرأ عنه احلدوكان حمتمال قبل منه ذلك. يعىن ويف ا�مع عليه ايضا لو ادعى عروض شبهة يف نفسه) ٩(
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 .احلكم ليس جبيد )١(لو أدعى الشبهة املمكنة يف حقه قبل منه، ومن هنا يعلم أن إطالقه
يف الــذكر واالنثــى ومــن  )٢(وهــو خــروج املــين مــن قبلــه مطلقــا) اخلامســة عشــرة البلــوغ الــذي جيــب معــه العبــادة االحــتالم(

يف (هالليـة ) مخس عشـرة سـنة(أي إكمال  )٤(أو بلوغ(، )٣(نة مطلقاللشعر اخلشن على العا) أو االنبات(فرجيه يف اخلنثى، 
أي ) بلوغهــا: يف املبســوط وتبعــه ابــن محــزة(الشــيخ ) وقــال(علــى املشــهور، ) تســع يف االنثــى(إكمــال ) و(واخلنثــى، ) الــذكر
، وتقدمـه )٦(علـم بنسـبهما، وال يعتـد خبالفهمـا، لشـذوذه وال)علـى التسـع(وقـاع ) االمجـاع: ، وقـال ابـن إدريـس)٥(بعشـر(املرأة 

 ،)٨(، وأما احليض واحلمل للمرأة فدليالن على سبقه)٧(عليهما و�خره عنهما
___________________________________ 

 .بقتل مستحل احلرام من غري تقييد مبا ذكر"  " اي اطالق املصنف ) ١(
 .نوما أو يقظة، جبماع أم بغريه) ٢(
 .املعني، ام ال، وسواء كان ذكرا، ام انثى، ام خنثىبلغ السن  سواء) ٣(
 .�الكمال"  " البلوغ إىل �اية العام اخلامس عشر، ولذا فسره الشارح : املراد �لبلوغ هنا) ٤(
 .بلوغ مبدء العشر، ليكون املقصود االنتهاء من التسع فيتحد مع املشهور: لعل املقصود) ٥(
ب والشخصــية حيتمــل كونــه االمــام  الن املخــالف لالمجــاع) ٦( أمــا اذا كــان . ، فخــالف لــئال جتتمــع االمامــة علــى ضــاللاذا مل يكــن معلــوم النســ

 .املخالف معلوم النسب والشخصية، فإن خمالفته لالمجاع غري ضائرة
 .يعين أن االمجاع حتقق قبل هذين العلمني وبعدمها، فاالمجاع احملصل حاصل وهو حجة) ٧(
ليس احليض واحلمل دليلني على البلوغ، بل مهـا كاشـفان عـن سـبق البلـوغ عليهمـا، اذ ال بلـوغ املـرأة سـن الرشـد والكمـال والبلـوغ ال حتـيض، : اي )٨(

 .وما مل حتض ال حتبل
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 ، ويعلــم الســن �لبينــة والشــياع، ال بــدعواه واالنبــات)١(ويف إحلــاق اخضــرار الشــارب، وإنبــات اللحيــة �لعانــة قــول قــوي
 )٤(واالحـــتالم �مـــا، )٣(، فإنـــه جـــائز مـــع االضـــطرار إن جعلنـــا حملـــه مـــن العـــورة، أو بدونـــه علـــى املشـــهور)٢(�مـــا، و�الختبـــار

 .)٥(وبقوله، ويف قبول قول االبوين، أو االب يف السن وجه
___________________________________ 

 .نظرا إىل تالزم ما ذكر مع إنبات العانة غالبيا) ١(
 .البينة، الشياع، االختيار: اي يعرف االنبات �مور ثالثة) ٢(
 .لعدم كو�ا من العورة) ٣(
 .يعين يثبت االحتالم �لبينة والشياع وبقوله أيضا) ٤(
 .حيث إ�ما أعرف بسن ولدمها) ٥(
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 االعتكاف
مباحثـه ) ٢(واسـتحبابه مؤكـدا يف شـهر رمضـان، وقلـة )١(، وإمنـا جعلـه مـن لواحقـه الشـرتاطه بـه)ويلحق بذلك االعتكـاف(

خصوصـــا يف العشـــر االواخـــر مـــن شـــهر (اســـتحبا� مؤكـــدا ) وهـــو مســـتحب(يف هـــذا املختصـــر عمـــا يليـــق �لكتـــاب املفـــرد، 
وفاتـه عـام ، تضرب له قبـة �ملسـجد مـن شـعر، ويطـوى فراشـه، )٣(، فقد كان يواظب عليه فيها، �سيا �لنيب )رمضان

 .)٥(إن اعتكافها يعدل حجتني وعمرتني: يقول فقضاها يف القابل، فكان  )٤(بدر بسببها
فـــال يصـــح إال مـــن مكلـــف يصـــح منـــه الصـــوم، يف زمـــان يصـــح (وإن مل يكـــن الجلـــه، ) الصـــوم(يف صـــحته ) ويشـــرتط(
ــى أن عبــادة الصــيب مترينــا )صــومه ــف فيــه مبــين عل ت صــحيحة، وال شــرعية وقــد تقــدم مــا يــدل علــى ، واشــرتاط التكلي ليســ

 ، ويف الدروس صرح بشرعيته،)٦(صحة صومه
___________________________________ 

 .اي الشرتاط االعتكاف �لصوم، ولشدة استحبابه يف شهر الصيام) ١(
 .اي ولكونه قليل املباحث ال يليق جعله كتا� مستقال) ٢(
 .ابواب االعتكاف ١/  ١الوسائل . ن رمضاناي يف العشر االواخر م) ٣(
 ".بدر "   اي احلرب اليت وقعت يف ذلك املوضع الذي كانت فيه بئر تسمى ب" بدر " اي بسبب ) ٤(
 .ابواب االعتكاف ١/  ٣الوسائل ) ٥(
 .اي صحة صوم الصيب راجع اول كتاب الصوم من هذا الكتاب) ٦(
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بينها ليلتـان، فمحـل ) وأقله ثالثة أ�م( )١(ن املميز مترينا فال شبهة يف صحته كغريهفليكن االعتكاف كذلك، أما فعله م
 .نيته قبل طلوع الفجر

وهو ما جيتمع فيـه أهـل البلـد وإن ) واملسجد اجلامع(، )٢(يعترب اللياىل فيكون قبل الغروب، أو بعده على ما تقدم: وقيل
 .مل يكن أعظم، ال حنو مسجد القبيلة

املـذكورة، بنـاء علـى اشـرتاط صـالة ) أو اخلمسـة(احلرمني وجامع الكوفة والبصـرة، أو املـدائن بدلـه، ) االربعةواحلصر يف (
االعتكــاف ) واالقامــة مبعتكفــه، فيبطــل(، لعــدم مــا يــدل علــى احلصــر، وإن ذهــب إليــه االكثــر، )ضــعيف(نــىب، أو إمــام فيــه 

يف غريه ملن عليه فيـه غضاضـة،  )٤(ومشروب، وفعل االول كتحصيل مأكول،) إال لضرورة(منه وإن قصر الوقت ) خبروجه(
 مما ال بد منه، وال ميكن فعله يف املسجد، )٦(، وحنو ذلك)٥(قضاء حاجة، واغتسال واجب ال ميكن فعله فيه

___________________________________ 
 .اي ال شبهة يف صحة مترين الصيب على االعتكاف، كما يف سائر العبادات) ١(
 .من أن نية االفعال املستغرقة للوقت تكون بعد حتققه، ال قبله) ٢(
 .وكذا مسجد السوق واحمللة مما ال جيتمع فيه معظم اهل البلد) ٣(
 .يف غري املسجد: يف غريه اي. اي االكل) ٤(

 .اخلروج الجل االكل خراجه اي منقصة عرفية، فمن مل يكن من شأنه االكل يف املسجد جيوز له. غضاضة. يف املسجد: ملن عليه فيه اي
 .ملنافاته مع وضع املسجد من جناسة، او تلويث، او مكث جنبا وامثال ذلك) ٥(
 .كاالحتياج إىل غسل البدن، او الثوب مما ال ميكن داخل املسجد) ٦(
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فطــال، وإال  )٣(، وكــذا لــو خــرج �ســيا)٢(نعــم لــو خــرج عــن كونــه معتكفــا بطــل مطلقــا )١(وال يتقــدر معهــا بقــدر إال بزواهلــا
 .رجع حيث ذكر، فإن أخر بطل

حتمـال وإقامـة، إن مل ميكـن بـدون ) أو شـهادة(، ويلبث عنده حبسب العادة ال أزيـد، )٤(مطلقا) أو طاعة كعيادة مريض(
ت عليــه، أم ال ؤمن ، وقيــده �ملــ)٦(وهــو توديعــه، وإذا أراد ســفرا إىل مــا يعتــاد عرفــا) أو تشــييع مــؤمن(، )٥(اخلــروج، ســواء تعينــ

قيد فيهما، أو يف االخري، ) مث ال جيلس لو خرج، وال ميشى حتت الظل اختيارا(، )٨(، خبالف املريض ال طالقه)٧(تبعا للنص
 ، �ن)٩(الن االضطرار فيه أظهر

___________________________________ 
 .اي يسمح �لبقاء خارج املسجد على قدررفع الضرورة ال أزيد) ١(
وان مل يكـن عـن تقصـري، وسـواء زاد عـن : ثة خارج املسجد حىت مل يصدق عليه أنه معتكف، فعند ذلـك يبطـل اعتكافـه مطلقـا، اي�ن طال مك) ٢(

 .قدر الضرورة، ام مل يزد
 .حىت خرج عن كونه معتكفا) ٣(
 .سواء كان مؤمنا ام خمالفا) ٤(
 .�ن كان واجبا كفائيا) ٥(
 .عاي إىل حد يتعارف اخلروج اليه للتشي) ٦(
 .لعله يشري إىل اطالق روا�ت التشيع أما وكون املشيع معتكفا فال نص فيه خبصوصه) ٧(

 .ابواب املسافر ١٠/  ٣و  ٢و  ١راجع الوسائل 
 .كتاب االعتكاف  ٧/  ٢الوسائل . اي الطالق النص يف املريض) ٨(
 ". " شي حتت الظل كما مثل الشارح حيث إن االضطرار إىل اجللوس حتت الظل �در جدا، خبالف االضطرار إىل امل) ٩(
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، ولـو وجـد فيهمـا قـدم )١(ولو وجد طريقني إحدامها ال ظل فيها سـلكها وإن بعـدت. ال جيد طريقا إىل مطلبه إال حتت ظل
 .، ولو اتفقا قدرا فاالقرب)٢(أقلهما ظال

قــوى وإن كــان مــا ذكــره أحــوط، فعلــى مــا ، وهــو اال)٣(واملوجــود يف النصــوص هــو اجللــوس حتــت الظــالل، أمــا املشــي فــال
، وأوىل منـــه لوكـــان القصـــري أطوهلـــا )٥(، لـــو تعـــارض املشـــي يف الظـــل بطريـــق قصـــري، ويف غـــريه بطويـــل قـــدم القصـــري)٤(اخـــرت�ه
، إال مـــع الضـــرورة  )٧(فريجـــع اخلـــارج لضـــرورة إليـــه، وإن كـــان يف مســـجد آخـــر أفضـــل منـــه) وال يصـــلي إال مبعتكفـــه(، )٦(ظـــال

 ، فيصليها حيث أمكن، مقدما للمسجد مع االمكان، ومن الضرورةكضيق الوقت
___________________________________ 

 .اي الطريق اليت ال ظل فيها) ١(
 .اي الطريق اليت يكون ظلها أقل) ٢(
 .كتاب االعتكاف  ٧/  ٣راجع الوسائل . اي ال نص على حترمي املشي حتت الظل) ٣(
 .حترمي املشي حتت الظلمن أن االقوى عدم ) ٤(
 .وأما املشي حتت الظالل فال حرمة فيه نصا. الن إطالة املكث خارج املسجد مع القدرة على أقصر منها حرام) ٥(
ع التعــارض بــني ســلوك الطريــق االطــول ذي الظــل القصــري، او الطريــق االقصــر ذي الظــل الطويــل، ) ٦( ث إن الظلــل موجــود يف كلتــا الطــريقني فوقــ حيــ

ث االطـول، والظـل االطـول، فـريجح حرمـة االول علـى االحتيـاط الثـاين وحيث إن ث حـرام، أمـا املشـي . التعارض واقع بني املكـ نظـرا إىل ان إطالـة املكـ
 .حتت الظل فإحتياط صرف

 .حفظا على وقوع الصالة الواجبة يف معتكفه) ٧(
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) إال يف مكـة( )٢(لضـرورة ال تصـح الصـالة أيضـا، للنهـي، وبـدون ا)١(إىل الصالة يف غريه إقامة اجلمعة فيـه دونـه فيخـرج إليهـا
 .)٣(فيصلي إذا خرج لضرورة �ا حيث شاء، وال خيتص �ملسجد

ت) وجيـــب االعتكـــاف �لنـــذر وشـــبهه( ، ويشـــرتط يف )٥(، واســـتئجار عليـــه)٤(مـــن عهـــد وميـــني، ونيابـــة عـــن االب إن وجبـــ
، وأمــا )٦(فصــاعدا، أو مبــا ال ينــايف الثالثــة، كنــذر يــوم ال أزيــد النــذر، وأخويــه إطالقــه فيحمــل علــى ثالثــة، أو تقييــده بثالثــة

 ولو مندوبني) ومبضي يومني(، )٩(، ولو عن نفسه)٨(فإن قصر عنها اشرتاط إكماهلا يف صحته )٧(االخري ان فبحسب امللتزم
___________________________________ 

: فيه اي يف غريمعتكفه، وقوله. فقوله. املعتكف هي إقامة صالة اجلمعة يف غري معتكفه اي ومن الصور اليت توجب االضطرار إىل الصالة خارج) ١(
 .فيخرج اليها اي إىل اجلمعة املقامة يف غري معتكفه. دونه اي دون معتكفه

 .من كتاب االعتكاف ٨/  ٣و  ٢الوسائل ) ٢(
 .من ارض مكة مطلقا اي ال جيب أن يوقع صالته يف مسجد من مساجد مكة، بل يوقعها حيث شاء) ٣(
 .يعين إن كانت النية واجبة فاالعتكاف الواجب على االب ينتقل إىل ولده وجو�، وهذا بناء على وجوب قضاء ما فات عن الوالد مطلقا) ٤(
 ).من عهد وميني(عطف ىل ) ٥(
 .هذا مثال ملا ال جيوز، وهو نذر اعتكاف يوم واحد فقط) ٦(
 .الثة ا�م، او أزيداي ما التزمه على نفسه من ث) ٧(
فحينئذ ينعقد النذر وجيب إكماله ثالثة ا�م حىت يصح اعتكاف ذلك . يعين أن كان النذر يوما واحدا ولكن مطلقا ومن غري تقييده بعدم الزائد) ٨(

 .اليوم الواحد املنذر
 .مني آخرين من عنده ولو كان بال أجرةكما لو كان أجريا على يوم واحد فيشرتط يف صحة اعتكاف ذلك اليوم الواحد إكماله بيو ) ٩(

    



١٥٤ 

، وعلـى االشـهر يتعـدى )٢(مطلقـا) �لشـروع(جيـب ) ويف املبسـوط(، )١(، لداللـة االخبـار عليـه)علـى االشـهر(فيجب الثالـث 
وقيـل يف املنـدوب،  )٣(خيـتص �الول خاصـة: إىل كل �لث على االقوى كالسادس والتاسع لو اعتكف مخسة ومثانية، وقيـل

والفـرق أن اليـومني يف املنـدوب منفصـالن . و نذر مخسة فال جيب السـادس، ومـال إليـه املصـنف يف بعـض حتقيقاتـهدون مال
، خبالف الواجب، فإن اخلمسة فعل واحد واجـب )٤(عن الثالث شرعا، وملا كان أقله ثالثة كان الثالث هو املتمم للمشروع

ب احلكــم إىل الشــهرة، الن مســتنده . متصــل شــرعا ري نقــي الســندوإمنــا نســ ب مجــع إىل عــدم )٥(مــن االخبــار غــ ، ومــن مث ذهــ
 .)٦(وجوب النفل مطلقا

فريجــع عنــده، وإن مضــى يومــان، ) كــاحملرم(يف ابتدائــه، للرجــوع فيــه عنــد العــارض ) االشــرتاط(للمعتكــف ) ويســتحب(
 فريجع مىت شاء، وإن مل يكن لعارض،) مطلقا(جيوز اشرتاط الرجوع فيه ): وقيل(

___________________________________ 
 .كتاب االعتكاف  ٤/  ٣و  ١الوسائل ) ١(
 .مضى يومان، ام أقل) ٢(
 .اي االعتكاف االول وهو ايوم االول والثاين والثالث فقط) ٣(
 .فيجب السادس، والتاسع، هكذا) ٤(
وكـذلك  بسند آخر صحيح غريالسند الذي يرويه الشارح ) الكايف(وهو جمهول، لكن الرواية واردة يف ) علي بن فضال(ال مشال السند على ) ٥(
 .حيث ضعف الرواية) املنتهى واملختلف(يف ) العالمة(
 حىت يف اليوم الثالث ) ٦(

    



١٥٥ 

، الن احملـرم خيـتص شــرط �ملعـارض، إال أن جيعـل التشــبيه )١(ة يرشـد إليــهوظــاهر العبـار . واختـاره يف الـدروس، واالجـود االول
وال فرق يف جـواز االشـرتاط بـني الواجـب وغـريه، لكـن حملـه يف الواجـب وقـت النـذر وأخويـه، ال وقـت  )٢(يف أصل االشرتاط

 .)٤(ال الواجب مطلقا، وفائذة الشرط يف املندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما جيوز الرجوع، وإبط)٣(الشروع
إن شــرط وخــرج فــال قضــاء( هــو كــذلك، وهــو ظــاهر : ، وكــذا الواجــب املعــني، أمــا املطلــق فقيــل)٥(يف املنــدوب مطلقــا) فــ
الثالـث ) أمت(يف املنـدوب ) ولو مل يشرتط ومضى يومان(وتوقف يف الدروس، وقطع احملقق �لقضاء، وهو أجود،  )٦(الكتاب

 وحيرم عليه �ارا ماحيرم(، )٧(وجو�، وكذا إذا أمت اخلامس وجب السادس، وهكذا كما مر
___________________________________ 

 .حملرميعين يرشد إىل االول من جهة التشبيه �) ١(
يعـــين أنـــه كـــاحملرم يف أصـــل مشـــروعية االشـــرتاط وإن كـــان بنهمـــا فـــرق مـــن جهـــة اختصـــاص اشـــرتاط احملـــرم بصـــورة عـــروض العـــارض، دون اشـــرتاط ) ٢(

 .املعتكف، فإنه عام مطلقا
اط فيه هو وقت الشروع يف اي وقت االشرتاط يف االعتكاف هو وقت النذر، ال وقت الشروع يف االعتكاف، خبالف االحرام، فإن وقت االشرت ) ٣(

 .االحرام
 .سواء يف اليوم الثاين، والثالث) ٤(
 .اي حىت بعد اكمال اليومني والدخول يف الثالث) ٥(
 ).فال قضاء:(الطالق قوله) ٦(
 .١٥٤وعلى االشهر يتعدى إىل كل �لث على االقوى ص  -  -عند قنل الشارح ) ٧(

    



١٥٦ 

وشـم (قـبال ودبـرا، ) ولـيال و�ـارا اجلمـاع(، )٢(وإن فسـد يف بعضـها )١(واجبـا، وإال فـال حيث يكون االعتكـاف) على الصائم
ملسـا وتقبـيال ) واالسـتمتاع �لنسـاء(، لو رودها معه يف االخبار وهـو خمتـاره يف الـدروس، )٣(، والر�حني على االقوى)الطيب
 .، ولكن ال يفسد به االعتكاف عل االقوى، خبالف اجلماع)٤(وغريمها

لالعتكـاف ز�دة علـى مـا ) ويكفـر(من حيـث فـوات الصـوم، الـذي هـو شـرط االعتكـاف، ) ويفسده ما يفسد الصوم(
وجيب �جلماع يف الواجـب �ـارا كفـار�ن، (وإن مل يكن �لثا، ) أو كان واجبا(، )٦(مطلقا) إن أفسد الثالث( )٥(جيب للصوم

الكفـار�ن �جلمـاع يف الواجـب  )٧(جتـب): وقيـل(العتكـاف، إحدامها عن الصوم، واالخرى عـن ا) إن كان يف شهر رمضان
 نعم لو كان وجوبه. ، وهو ضعيف)٨(مطلقا(

___________________________________ 
 .اي وان مل يكن االعتكاف واجبا مل حيرم عليه ما حيرم على الصائم) ١(
كنـه لـيس حبـرام عليـه، فإنـه اذا أفسـد الصـوم �الكـل مـثال مل يفعـل حرامـا، يعين وإن كان بعض ما حيرم علـى الصـائم يفسـد االعتكـاف املنـدوب، ل) ٢(

 .بل أفسد إعتكافه بذلك
 .كتاب االعتكاف  ١٠/  ١اي االقوى كون مطلق الر�حني حراما على املعتكف، لكو�ا واردة عموما يف االخبار راجع الوسائل ) ٣(
 .كالنظرو التكلم) ٤(
 .رمضان مثال من كفارة كما اذ كان صوم شهر) ٥(
 .وان مل يكن االعتكاف يف اليومني االولني واجبا) ٦(
 .�لياء) جيب: (يف نسخة) ٧(
 .وان مل يكن يف شهر رمضان) ٨(

    



١٥٧ 

يف ) و(، )٣(ويف الـدروس أحلـق املعـني برمضـان مطلقـا )٢(، وهـو أمـر آخـر)١(متعينا بنذر وشبهه، وجـب �فسـاده كفـارة بسـببه
الفساده، ولـو كـان  )٤(يف رمضان وغريه، إال أن يتعني بنذر وشبهه فيجب كفارة بسببه أيضا) واحدة(كفارة ) ليال(اجلماع 

ء لـيال إال أن يكـون متعينـا بنـذر وشـبهه  ، وال شـس)٥(إفساده بباقي مفسـدات الصـوم غـري اجلمـاع وجـب �ـارا كفـارة واحـدة
ــب والبيــع واملمــاراةمــن احملرمــات علــى املعتكــف كالت )٦(فيجــب كفارتــه أيضــا، ولــو فعــل غــري ذلــك أمث، وال كفــارة، ولــو   )٧(طي

�خلروج يف واجب متعني �لنذر وشـبهه وجبـت كفارتـه، ويف �لـث املنـدوب االمث والقضـاء ال غـري، وكـذا لـو أفسـده  )٨(كان
 .)٩(وكفارة ظهار يف آخر، واالول أشهر، والثاين أصح رواية. بغري اجلماع، وكفارة االعتكاف ككفارة رمضان يف قول

___________________________________ 
 .فتجب كفارة خلف النذر مضافة كفارة إفساد االعتكاف الواجب. اي بسبب خلف النذر) ١(
 .غري كفارة الصوم مبا هو صوم) ٢(
 .سواء كان تعينه بنذر، ام مبضي يومني) ٣(
 .اي بسبب خلف النذر اضافة إىل كفارة ابطال االعتكاف) ٤(
 .الصوم الواجب اذا كان يف شهر رمضان الجل ابطال) ٥(
 .اخل.. غري املفسدات من االمور اليت حترم على املعتكف من دون ان بطل إعتكافه كا لتطيب) ٦(
 .اي ا�ادلة وهي تناول البحث لغرض ابدا شخصيته وتفوقه ال لغرض بيان احلق واحلقيقة) ٧(
 .اي لو كان إفساد االعتكاف) ٨(
 ) كتاب االعتكاف  ٦/  ٥و  ١(راجع الوسائل. ردة دليال للقول الثاين أصح سندااي الرواية الوا) ٩(

    



١٥٨ 

، إثنتان عنـه، وإثنتـان يتحملهمـا عنهـا )فأربع(�ارا يف شهر رمضان مع وجوب االعتكاف  )١(عليه) فإن أكره املعتكفة(
 املختلـف ان القـول بـذلك مل يظهـر إنه ال يعلـم فيـه خمالفـا، سـوى صـاحب املعتـرب، ويف: بل قال يف الدروس) على االقوى(

وإال فاالصــل يقتضــي عــدم التحمــل فيمــا ال نــص عليــه، وحينئــذ فيجــب عليــه ثــالث   )٢(لــه خمــالف، ومثــل هــذا هــو احلجــة
ولـو كـان اجلمـاع لـيال فكفـار�ن  )٣(كفارات اثنتان عنه لالعتكاف والصـوم، وواحـدة عنهـا للصـوم والنـه منصـوص التحمـل،

 .)٤(ملعليه على القول �لتح
___________________________________ 

 .اي على اجلماع) ١(
 .لكونه مبين االمجاع احملصل) ٢(
 .ابواب ما ميسك عنه الصائم ١٢/  ١راجع الوسائل ) ٣(
 .كفارة عنها) ٤(

   



١٥٩ 

 كتاب احلج
 ):وفيه فصول(

 )يف شرطه وأسبابه - الفصل االول (
و�خـريه  ) ٢(�مجـاع الفرقـة احملقـة) علـى الفـور) ١(الرجـال والنسـاء واخلنـاثيمـن (مبـا سـيأيت ) جيب احلج على املستطيع(

، واملـراد �لفوريـة ووجـوب املبـادرة إليـه يف أول عـام االسـتطاعة مـع االمكـان، وإال ففيمـا يليـه، وهكـذا، ولـو )٣(كبرية موبقة
يف العـام الواحـد ) ٥(دت الرفقـةولـو تعـد) ٤(توقف على مقدمات من سفر وغريه وجب الفور �ا علـى وجـه يدركـه كـذلك

 ، وإال كان كمؤخره عمدا يف استقراره)٧(فإن أخر عنها وأدركه مع التالية) ٦(وجب السري مع أوالها
___________________________________ 

 .مجع خنثى: وزن دراهم) ١(
 .المأتباع مذهب اهل البيت عليهم الصالة والس: اى الشيعة االمامية االنثى عشرية) ٢(
 .اي مهلكة، من أوبقه إىل أهلكه) ٣(
 .اي يف اول عام االستطاعة مع االمكان، واالففيما يليه) ٤(
 .مجاعة املرافقني: الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء) ٥(

 .رفاق ورفق ورفق وأرفاق: واجلمع
 .تسرعا يف اداء الواجب لئال يفوت. اي أوىل الرفاق) ٦(
 .انية والثالثة هكذا، واال اي ان مل يسر معها مجعاي الرفقة الث) ٧(

    



١٦٠ 

   



١٦١ 

   



١٦٢ 

فیتعدد بحسب وجود ) واالستئجار، واالفساد(من العھد والیمین، ) بأصل الشرع، وقد یجب بالنذر وشبھھ(واحدة ) )١(مرة(
.السبب  

الشـــرائط عـــن حجـــة مـــا فعلـــه مـــع فقـــد ) وال جيـــزئ(متكلفـــا، ) ولفاقـــد الشـــرائط(ملـــن أداه واجبـــا، ) ويســـتحب تكـــراره(
 .مث يعتق ويستطيع فيجب احلج �نيا) �ذن مواله(حيج ) والعبد(حيج مث يستطيع، ) كالفقري( )٢(االسالم بعد حصوهلا

تفتقـر إىل قطـع  )٣(مبـا يناسـبه قـوة، ضـعفا، ال شـرفا، ضـعة فيمـا) وشرط وجوبه البلوغ، والعقل، واحلرية، والزاد، والراحلة(
، ويستثىن له من مجلة ماله داره، وثيابه، وخادمه ودابته، وكتب علمـه )٤(كان معتادا له أو للسؤالاملسافة وإن سهل املشي و 

 .)٧(�لصحة، وختلية الطريق، وسعة الوقت) والتمكن من املسري(، )٦(، كما و كيفا عينا وقيمة)٥(الالئقة حباله
ب عليــه، ) وشــرط صــحته االســالم(  )٨(ومــا يف حكمــه) رته مــع االســالمو شــرط مباشــ(فــال يصــح مــن الكــافر وإن وجــ

 فيباشر أفعاله) التمييز(
___________________________________ 

 ".جيب احلج : " مبنزلة املفعول املطلق لقوله) ١(
 .فيجب احلج �نيا �الستطاعة. اي حصول الشرائط) ٢(
 .اجلار قيد للزاد والراحلة) ٣(
 .فال جيب عليه ذلك. اي وان كان معتادا للسؤال واالستجداء) ٤(
 .الظاهر كونه قيدا جلميع املذكورات) ٥(
 .فال جيب عليه احلج، بل يشرتي �احوائجه. يعين اذا مل تكن عني املذكورات موجودة لديه، لكنه كان حباجة اليها وكان ميلك قيمتها) ٦(
 .مبقدار ميكنه اداء املناسك فيه) ٧(
 .كالطفل وا�نون حيجان مع وليهما) ٨(

    



١٦٣ 

طفال كان، أو جمنو�، حمرمـا كـان الـويل، أم حمـال، ) ند�(إن أراد احلج به  )٢(وحيرم الويل عن غري املميز(، )١(املميز �ذن الويل
اللهـــم إين أحرمـــت �ـــذا إىل آخـــر النيـــة، ويكـــون املـــوىل عليـــه حاضـــرا : النـــه جيعلهمـــا حمـــرمني بفعلـــه، ال �ئبـــا عنهمـــا فيقـــول

يــة إن أحســنها، وإال لــىب عنــه، ويلبســه ثــويب االحــرام، وجينبــه تروكــه، وإذا طــاف بــه أوقــع بــه صــورة مواجهــا لــه، و�مــره �لتلب
، ويصــلي عنــه ركعتيــه إن نقــص ســنه عــن )٥(ولــو علــى املشــى، أو ســاق بــه، أو قــاد بــه، أو إســتناب فيــه )٤(، ومحلــه)٣(الوضــوء
ت إذا فعــل بــه ذلــك فلــه أجــر حجــة ، ولــو أمــره بصــورة الصــالة فحســن، وكــذا القــول يف ســائر االفعــال،)٦(ســ ــ وشــرط ( )٧(ف

 .، ولو أذن له فله)٨(وإن تشبث �حلرية كاملدبر واملبعض فلو فعله بدون إذنه لغا) صحته من العبد إذن املوىل
___________________________________ 

 .، بل يف وجوبهيعين أن الطفل املميز حيج بنفسه، لكن �ذن الويل، فليس البلوغ شرطا يف صحة احلج) ١(
 .يعين يليب الويل، وعقد النية بدال عن الطعل غري املميز أما ثو� االحرام فيلبسهما الطفل) ٢(
 .الن حقيقه الوضوء هو أن ينوي شخص املتوضى بنفسه، وهنا غري ممكن، النه طفل غااير مميز) ٣(
 .ن جيله خلفهاي يدعوه إىل الطواف مشيا، او يسوقه �ن ميشي خلف، أو يقوده �) ٤(
 .بنفسه، أو �خر) ٥(
 .وإال أمر �لصالة لقدرته بعد الست على الصالة كاملة) ٦(
 .�لضمري، واالوىل ما اثبتناه) حجه(يف نسخة ) ٧(
 .أما املبعض اذا ها�ه مواله فاوقع احلج يف نوبته فحجه صحيح من غري حاجة إىل االذن من املوىل. هذا يف غري املبعض) ٨(

    



١٦٤ 

 .)١(قبل التلبس، ال بعده الرجوع
، أن الولـد ال يتوقـف حجـه منـدو� )٢(، أما الواجب فـال، ويظهـر مـن إطالقـه)وشرطه صحة الندب من املرأة إذن الزوج(

علـــى إذن االب أو االبـــوين وهـــو قـــول الشـــيخ رمحـــة هللا ومـــال إليـــه املصـــنف يف الـــدروس وهـــو حســـن إن مل يســـتلزم الســـفر 
ق العبــد( )٣(شــرتاط إذ�مــا أحســناملشــتمل علــى اخلطــر وإال فا ــ أو بلــغ الصــىب، أو (�حلــج �ذن املــوىل،  )٤(املتلــبس) ولــو أعت

وجيـددان نيـة  )٦(علـى املشـهور) قبل أحد املوقفني صح وأجزأ عـن حجـة االسـالم( )٥(بعد تلبسهما به صحيحا) أفاق ا�نون
 .، فاالجزاء فيه أو ضح)٧(فعالهالوجوب بعد ذلك أما العبد املكلف فبتلبسه به ينوى الوجوب بباقي أ

___________________________________ 
 .فليس للموىل منعه عن االمتام. لوجوبه �لشروع فيه صحيحا) ١(
باي اطــالق كــالم املصــنف ) ٢( ث ل يشــرتط يف صــحة احلــج ســوى االســالم، والتمميــز واذن املــوىل والــزوج هــذا فحســ فيظهــر منــه عــدم . ، حيــ

 .اذن الوالد اشرتاط
 .نظرا إىل �ذي الوالدين مبثل هذه السفرة اخلطرة، وإذاؤمها حرام) ٣(
 ).بعد التلبس(يف نسخة ) ٤(
 .وأما ا�نون فبأن حيرم، مث جين مث يفيق بل املواقفني، كذا عن الشارح . أما الصيب فصحته �عتبار اذن وليه) ٥(
من ابواب وجوب احلج وشرائطه، وإمنا احلقوا به  ١٧حيث إن النص وارد يف خصوص العبد راجع الوسائل  وتردد بعضهم يف احلكم على اطالقه) ٦(

 .الصيب وا�نون تنقيحا للمناط
 .الكتمال شرائط الوجوب حينئذ) ٧(

    



١٦٥ 

ويشــكل ذلــك يف . )١(ويشــرتط اســتطاعتهم لــه ســابقا وال حقــا، الن الكمــال احلاصــل أحــد الشــرئط فــاالجزاء مــن جهتــه
للـزاد والراحلـة ) ويكفـي البـذل(، أمـا الالحـق فيعتـرب قطعـا، )٣(بعـدم اشـرتاطها فيـه للسـابق: ورمبـا قيـل )٢(عبد إن أحلنا ملكهال
 .على املبذول له) يف حتقق الوجوب(

، بــل يكفــي جمــرده �ي صــيغة اتفقــت، ســواء )٤(للبــذل مــن هبــة، وغريهــا مــن االمــور الالزمــة) وال يشــرتط صــيغة خاصــة(
ب �جلــائز ينــدفع،)٦(لبــاذل أم ال، الطــالق الــنص� )٥(وثــق ب املطلــق،  )٧(، ولــزوم تعليــق الواجــ �ن املمتنــع منــه إمنــا هــو الواجــ

 املسقطة )٩(من االمور اجلائزة )٨(الاملشروط كما لو ذهب املال قبل االكمال، أو منع من السري وحنوه
___________________________________ 

 .جهة االستطاعة املاليه وغريها ايضا فيشرتط االكمال من) ١(
 .النه قبل االعتاق مل يكن ميلك شيئا فكيف ميكن فرض استطاعته �موع هذه احلجة اليت فقل بعض مناسكها قبل االنعتاق) ٢(
 .إىل ما بعد االعتاق فتشرتط قطعا يعين أن العبد املعتق اثناء احلج ال تشرتط االستطاعة �لنسبة إىل ما سبق من أفعاله زمن الرقية وأما �لنسبة) ٣(
 .كاهلبة الالزمة، أو الصلح املشرتط يف عقد الزم مثال) ٤(
 .�نه ال يرجع يف بذله، أم ال يثق به يف ذلك) ٥(
 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ١٠/  ٧و  ٤الوسائل ) ٦(
لواجب إن كان مطلقا امتنع ترتبه على جـائز، وأمـا اذا كـان واجبـا أن ا: ؟ وجوابه)البذل(كيف يرتتب على جائز : اشارة إىل اشكال املسألة وهو) ٧(

 .تهمشروطا ببقاء شرطه وهو البذل فال امتناع هلذا التعليق والرتتب، نظري ما لو ذهب مال املستطيع قبل اكمال مناسكه فيكشف عن عدم استطاع
 .كاملرض املانع من السري) ٨(
 .اي املمكنة الوقوع) ٩(

    



١٦٦ 

ت  إمجاعــا، واشــرتط يف الــدروس التمليــك، أو الوثــوق بــه، وآخــرون التمليــك، أو وجــوب بذلــه بنــذر وشــبهه، للوجــوب الثابــ
فلـو بـذل لـه أمثا�مـا مل جيـب القبـول وقوفـا فيمـا خـالف االصـل . نعـم يشـرتط بـذل عـني الـزاد و الراحلـة. )١(واالطالق يدفعـه
 .جوب �لبذلالو  )٣(، وال مينع الدين وعدم املستثنيات)٢(على موضع اليقني

، أما لـو شـرط احلـج )٥(، وكذا لو وهب ماال مطلقا)٤(نعم لو بذل له ما يكمل االستطاعة اشرتط ز�دة اجلميع عن ذلك
، وال جيـب لـو كـان مـا ال غريمهـا، الن )٧(خالفـا للـدروس )٦(به فكاملبذول فيجـب عليـه القبـول، إن كـان عـني الـزاد والراحلـة،

 يظهر الفرق بني البذل )٩(، وبذلك)٨(جب لهقبول اهلبة اكتساب وهو غري وا
___________________________________ 

 .١٦٥ص  - ٦ -اي اطالق النصوص املتقدمة يف تعليقة رقم ) ١(
ث إنـه علــى خــالف االصـل فيقتصــر عليـه، وأمــا ف) ٢( ت �لــنص وهـو مــورد بـذل عــني الــزاد والراحلـة، وحيــ يمــا الن تقبـل البــذل لـيس واجبــا اال فيمـا ثبــ

 .سوى ذلك فاالصل هو عدم وجوب التقبل
يعين أن صوره البذل اعم من صورة االستطاعة، حيث إنه ال يشـرتط يف البـذل عـدم . ، لكنه مراد)عدم(�سقاط لفظة ) واملستثنيات: (يف نسخة) ٣(

 .الدين، وال املستثنيات، خبالف االستطاعة اليت كان ذلك شرطا فيها
 .ياتاي عن الديون واملستثن) ٤(
 .اي من غري عنوان البذل املتداول يف احلج) ٥(
 .يعين إن كان املوهوب بشرط احلج عن الزاد والراحلة) ٦(
 .حيث إن مل يوجب قبول هذه اهلبة) ٧(
 .وهو اي االكتساب غري واجب له اي للحج) ٨(
 .اي بوجوب القبول يف البذل، وعدم وجوبه يف اهلبة) ٩(

    



١٦٧ 

فلـو حـج (لـيحج بنفسـه، أو ليصـحبه فيـه فينفـق عليـه،  )١(وال فرق بني بذل الواجـب. يها االيقاعواهلبة، فإنه إ�حة يكفي ف
 .)٣(، لتحقق شرط الوجوب)٢(به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض

مـا يعـم الكسـوة  )٦(واملراد �ا هنا) عياله الواجيب النفقة، إىل حني رجوعه )٥(وجود ما ميون به( )٤(مع ذلك كله) ويشرتط(
ب حــاهلم، وحنو  ث حيتــاجون إليهــا، ويعتــرب فيهــا القصــد حبســ ــ مــن مباشــرته بنفســه ) اســتنابة املمنــوع(وجــوب ) ويف(هــا، حي

، حيث أمر شيخا مل حيج، ومل يطقه مـن كـربه )ذلك عن علي ( )٧(صحيحا) بكرب، أو مرض، أو عدو قوالن واملروي(
اآلخـــر عـــدم الوجـــوب، لفقـــد شـــرطه الـــذي هـــو االســـتطاعة، وهـــو أن جيهـــز رجـــال فـــيحج عنـــه، وغـــريه مـــن االخبـــار والقـــول 

ــت قــوال واحــدا)٩(ممنــوع وهــل يشــرتط يف وجــوب . ، وموضــع اخلــالف مــا إذا عــرض املــانع قبــل اســتقرار الوجــوب، وإال وجب
 االستنابة اليأس من الرباء

___________________________________ 
 .اي بذل الزاد الواجب قبوله) ١(
 .االسالماي حجة ) ٢(
 .وهو التمكن من احلج من غري تسكع وذلك حاصل �لبذل) ٣(
 .يف صوريت االستطاعة والبذل كلتيهما) ٤(
 .اي متحل املؤنة) ما ن ميون: (يقال. اي ما يقوم به كفاية معاشهم) ٥(
 .اي يف �ب اجلج)٦(
 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ٢٤/  ٦و  ١الوسائل ) ٧(
 .الباب املتقدمراجع الوسائل نفس ) ٨(
 .الن االستطاعة يف خصوص هذا اعم من املباشرة واالستنابة، وهو قادر عليها) ٩(

    



١٦٨ 

فيجـب الفوريـة كاالصـل حيـث . )١(أم جيب مطلقا وإن مل يكن مع عـدم اليـأس فـور�، ظـاهر الـدروس الثـاين، ويف االول قـوة
 .، مث إن استمر العذر أجزأ)٢(جيب
وإن كان قديئس منه، لتحقق االسـتطاعة حينئـذ، ومـا وقـع نيابـة إمنـا ) حج �نيا(ج بنفسه ، وأمكنه احل)ولو زال العذر(

ب للــنص يف الوجــوب �الســتطاعة ز�دة علــى مــا تقــدم ) وال يشــرتط(، )٤(وإال مل جيــب لــو قوعــه قبــل شــرط الوجــوب )٣(وجــ
: وقيـل )٧(، عمـال بعمـوم الـنص)االقـوىعلـى ( )٦(أن بضـاعة، أو ضـيعة، وحنوهـا )٥(من صـناعة، أو حرفـة) الرجوع إىل كفاية(

وهــي ال تــدل علــى مطلــو�م، وإمنــا تــدل علــى اعتبــار املؤنــة  )٨(يشــرتط وهــو املشــهور بــني املتقــدمني لروايــة أىب الربيــع الشــامي
 .ذاهبا، وعائذا، ومؤنة عياله كذلك، وال شبهة فيه

 )٩(وهو هنا) احملرم(مصاحبة ) يف املرأة(ال يشرتط ) وكذا(
___________________________________ 

 .الختصاص النصوص املتقدمة بصورة اليأس) ١(
 .اي كما أن اصل احلج اذا كان واجبا كان فور�، فكذلك اال ستنابة فيه) ٢(
 .ابواب وجوب احلج وشرائطه) ٢٤(املتقدم من الوسائل �ب) ٣(
 .وهو االستطاعة من مجيع اجلهات) ٤(
ث ال حتتاجــان إىل عــل جــار حــي : ج إىل عمــل جــار حــي كالنجــارة واخلياطــة واحلرفــةمزاولــة فــن حيتــا : الصــناعة) ٥( أعــم فتشــمل البقالــة والعطــارة حيــ

 .املرزعة وحنوها: رأس املال عينا، او سلعة والضيعة: والبضاعة
 .من عقارات يستفيد من اجارا�ا) ٦(
 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ٩/  ٢و  ١الوسائل ) ٧(
 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ٩/  ١يف الوسائل ) ٨(
 .أما هنا فاملراد ذلك �ضافة الزوج. اي يف �ب احلج خبالف �ب النكاح، فاحملرم يف �ب النكاح من حيرم نكاحه مؤيدا) ٩(

    



١٦٩ 

الـــزوج، او مـــن حيـــرم نكاحـــه عليهـــا مؤبـــدا بنســـب، أو رضـــاع، أو مصـــاهرة وإن مل يكـــن مســـلما إن مل يســـتحل احملـــارم  
 .)١(كا�وسي

، وإن مل حيصــل الظــن �ــا، عمــال بظــاهر )٣(برتكــه )٢(، بــل عــدم اخلــوف علــى البضــع، أو العــرض)ويكفــى ظــن الســالمة(
، وال جيــب عليــه إجابتهــا )٥(، وفاقــا للمصــنف يف الــدروس، ومــع احلاجــة إليــه يشــرتط يف الوجــوب عليهــا ســفره معهــا)٤(الــنص

وأنكرتـه  )٧(، ولو ادعى الزوج اخلوف عليها، أو عـدم أمانتهـا)٦(تطاعتهاا من اس إليه تربعا، وال �جرة، وله طلبها فتكون جزء
 )٨(عمل بشاهد احلال مع انتفاء البينة، ومع فقدمها

___________________________________ 
 .فال حمرمية له يف املذكورين. املستحل للمحارم) ١(
اجلمـاع، أمــا العـرض فكـل أمــر يـتحفظ عليــه بغيـة الـتحفظ علــى كرامـة االنســان  فـإن البضــع هـو الفــرج، أو النكـاح، أو. البضـع اخـص مــن العـرض) ٢(

 .وشرفه
 .اي برتك احملرم) ٣(
 .الذي اعترب فيه كون املرأة مأمونة، أو مع قوم ثقات) ٤(

 .من ابواب وجوب احلج وشرائطه ٥٨راجع الوسائل الباب 
 .عليها، وأما احملرم فال جيب عليه القبولفسره معهما شرط وجوب احلج . اي أن يسافر احملرم معها) ٥(
 .ا من استطاعة املرأة، فلو مل تتمكن من ذلك مل جيب عليها احلج اي املبلغ الذي يريده احملرم ليسافر معها يكون جزء) ٦(
 .�ن ال تتحفظ على نفسها يف الطريق) ٧(
 .م اخلطر، واصالة عدم اخلوفاي مع فقد شاهد احلال والبينة، يقدم قوهلا، الصالة السالمة، وعد) ٨(

    



١٧٠ 

النه حمق عنـد  )٢(، وقرب يف الدروس عدمه، وله حينئذ منعها �طنا)١(يقدم قوهلا، ويف اليمني نظر، من أ�ا لو اعرتفت نفعه
 .نفسه، واحلكم مبين على الظاهر

أي متكلفـا لـه بغـري زاد، وال راحلـة لـو جـود شـرط الوجـوب وهـو االسـتطاعة، خبـالف ) واملستطيع جيزيه احلج متسـكعا(
إال مــع الضــعف عــن العبــادة، فــالركوب أفضــل، فقــد حــج (منــه ركــو�، ) واحلــج مشــيا أفضــل(مــا لــو تكلفــه غــري املســتطيع 

، ومل يــذكر يف )٤(عشــرون رواه الشــيخ يف التهــذيب: ، وقيــل)حجــة )٣(إ�ــا مخــس وعشــرون: مــا شــيا مــرارا، قيــل احلســن 
ريه ريه، والنــه أكثــر مشــقة، ) واحملامــل تســاق بــني يديــه(، )٥(الــدروس غــ وهــو أعلــم بســنة جــده عليــه الصــالة والســالم مــن غــ

 وأفضل
___________________________________ 

ــث إ�ــا منكــرة بــدليل) ١( . " أ�ــا لــو اعرتفــت بقــول الــزوج نفعــه هــذا االعــرتاف وهــذا شــأن املنكــر يف �ب القضــاء هــذا وجــه ثبــوت اليمــني عليهــا حي
 ".واليمني على من أنكر 
ك الوجــه خمصــوص ببــاب القضــاء املــايل وهنــا تكــون الــدعوى راجعــة إىل العبــادات، كمــا لــو ادعــى أحــد علــى غــريه حــق رد : ووجــه عــدم اليمــني ــ أن ذل

 .السالم فليس على منكره اليمني
 .يين أن حكمنا بتقدمي قوهلا هو حكم ظاهري ال يغري الواقع عما هو عليه، فلو كان الزوج يعلم بواقع االمر فله منعها �ي صورة استطاع) ٢(
 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ١٢/  ٥مستدرك الوسائل ) ٣(
 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ٣٢/  ٣ويف الوسائل . ط جنف ١١ص  ٥ج ) ٤(
 .ول االخرياي غري الق) ٥(

    



١٧١ 

، وال يقولـون )٤(، قلنا فقـد طـاف راكبـا)٣(فقد حج راكبا ، �سيا �لنيب )٢(وقيل الركوب أفضل مطلقا )١(االعمال امحزها
عف عــن واالقــوى التفصــيل اجلــامع بــني االدلــة �لضــ. وقــع لبيــان اجلــواز، ال االفضــلية �فضــليته كــذلك فبقــي أن فعلــه 
وأحلـق بعضـهم �لضـعف كـون احلامـل لـه علـى املشـي تـوفري  )٥(ة، ووصـفها مـن احلشـوع، وعدمـه العبادة، من الدعاء، والقـراء

 .عن النفس من أفضل الطاعات، وهوحسن، وال فرق بني حجة االسالم وغريها )٧(، الن دفع رذيلة الشح)٦(املال
ن احلــج، ســواء مــات يف احلــل، أم احلــرم، حمرمــا، أم حمــال كمــا لــو ، عــ))٩(ومــن مــات بعــد االحــرام، ودخــول احلــرم أجــزأ(

 مات بني االحرامني
___________________________________ 

ب منــه يف النهايــة " افضــل االعمــال أمحزهــا ) " ابــن عبــاس(يف جممــع البحــرين عــن . اشــارة إىل حــديث نبــوي مرســل) ١( ــ وفســروه ). البــن االثــري(وقري
 .المنت�الشد واالتقن وا

 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ٣٣/  ٤و  ١الوسائل ) ٣(حىت يف صورة عدم الضعف عن العبادة، عدم البخل من صرف املال) ٢(
 .من ابواب الطواف ٨١/  ٢و  ١الوسائل ) ٤(
تركبـون احـب ايل، فـإن : " قـال والدليل على هذا اجلمـع صـحيحة سـيف التمـار عـن الصـادق . يعين مع عدم شئ من ذلك فاملشي أفضل) ٥(

 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ٣٣/  ٥الوسائل " ذلك اقوى على الدعاء والعبادة 
 .وهذا �ش عن خبل وهو مبغوض. يعين ازد�ده وتكثره) ٦(
 .اي البخل الشديد، أو هو مع احلرص) ٧(
 .أجزأه: يف نسخة) ٩(يعين وهذا االحلاق حسن، نظرا إىل العنوان الثانوي احململ على ذلك) ٨(

    



١٧٢ 

ب االســتنابة يف إكمالــه، وقبلــه )٢(، وال يكفــي جمــرد االحــرام)١(يف إحـرام احلــج، أم العمــرة ث أجــزأ ال جيــ ، )٣(علــى االقـوى وحيــ
قــد اســتقر يف (احلــج ) ولــو مــات قبــل ذلــك وكــان(إن كــان مســتقرا، وإال ســقط، ســواء تلــبس، أم ال،  )٤(وجتــب مــن امليقــات

قضــي (�ن اجتمعــت لــه شــرائط الوجــوب ومضــى عليــه بعــده مــدة ميكنــه فيهــا اســتيفاء مجيــع أفعــال احلــج فلــم يفعــل ) ذمتــه
 ).من بلده يف ظاهر الرواية(احلج ) عنه

ظــاهر أربــع روا�ت يف الكــايف أظهرهــا داللــة روايــة أحــد بــن أيب نصــر عــن دمحم بــن  االوىل أن يــراد �ــا اجلــنس، الن ذلــك
علــى قــدر : ال عــن الرجــل ميــوت فيوصـي �حلــج مــن أيــن حيــج عنــه؟ قــال  ســألت أ� احلســن الرضــا : عبـدهللا قــال

وإمنــا  )٥(فــإن مل يســعه مــن الكوفــة فمــن املدينــة مالــه، إن وســعه مالــه فمــن منزلــه، وإن مل يســعه مالــه مــن منزلــه فمــن الكوفــة،
جعله ظاهر الرواية المكان أن يراد ملاله ما عينه أجرة للحج �لوصية، فإنه يتعـني الوفـاء بـه مـع خـروج مـازاد عـن أجرتـه مـن 

 ،)٧(إمجاعا )٦(امليقات، من الثلث
___________________________________ 

 .بشرط دخوله احملرم) ١(
 .من ابواب وجوب احلج وشرائطه ٢٦ري دخوله احلرم وذلك للنصوص الواردة يف الوسائل الباب من غ) ٢(
 .جتب االستنابة عنه. اي قبل دخول احلرم) ٣(
 .�ن كان �ين عام استطاعته، وإال سقط احلج رأسا، لكشفه عن عدم الوجوب أصال) ٤(
 .جابواب النيابة يف احل ٢/  ٣الوسائل  ٣٠٨ص  ٤الكايف ج ) ٥(
 .اي أن القدر الزائد عن اجرة احلج امليقايت خيرج من الثلث) ٦(
 .اخل.. يتعني الوفاء: قيد لقوله) ٧(

    



١٧٣ 

ق الوصــية واالقــوى القضــاء عنــه مــن امليقــات . ، أو علــم أن عليــه حجــة االســالم ومل يــوص �ــا)١(وإمنــا اخلــالف فيمــا لــو أطلــ
رباء ب احلــ خاصــة، الصــالة الــ ج عنــه، والطريــق ال دخــل هلــا يف حقيقتــه، ووجــوب ســلوكها مــن �ب ة مــن الزائــد، والن الواجــ

املقدمة، وتوقفه على مؤنة فيجب قضاؤها عنه، يندفع �ن مقدمة الواجـب إذا مل تكـن مقصـودة �لـذات ال جتـب وهـو هنـا  
أجـزأ، وكـذا لـو سـافر  بعـد الوصـول إىل امليقـات احلـج )٣(كذلك، ومن مث لو سافر إىل احلج ال بنيته، أو بنية غريه، مث بدا لـه

ــق لغــريه ، أو يف نفقــة )٥(، أو حــج متســكعا بــدون الغرامــة)٤(ذاهــال، أو جمنــو� مث كمــل قبــل االحــرام، أو آجــر نفســه يف الطري
 يف وجوب )٧(من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب، وكثري من االخبار ورد مطلقا )٦(غريه، أو غري ذلك

___________________________________ 
 .يعين أوصى �حلج ومل يقيده ببلد وال عني ماال مقدرا) ١(
ت هـذه تعـد مؤنـة مـن مـؤ�ت . ولـو مـن �ب املقدمـة. أن املنوب عنه لو كان حيـج بنفسـه لكـان عليـه سـلوك الطريـق: وحاصله. هذا اعرتاض) ٢( وكانـ

 .فليكن يف النائب ايضا كذلك. احلج عله
 .اي آجر قاصد احلج يف نفسه اثناء الطريق للعمل لغريه) ٤(ولكن عند مروره على امليقات عرض له عزم على احلجيعين مل كني عازما على احلج ) ٣(
 .اي من غري أن يغرم زادا أو راحلة فكان يف الطريق متسكعا مع أنه مستطعيع يف نفسه) ٥(
 .افاق يف امليقات �ن سافر وهو غري �لغ، مث بلغ عند امليقات، أو كان جمنو� يف الطريق مث) ٦(
 .من غري تقييد �لبلد) ٧(

 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ٢٦و  ٢٥الوسائل الباب 

    



١٧٤ 

على مالوعني قدرا، وميكن محل غـري  )١(واالوىل محل هذه االخبار. احلج عنه، وهو ال يقتضي ز�دة على أفعاله املخصوصة
دمحم بـن عبـدهللا يف سـند هـذا اخلـرب بـني الثقـة، والضـعيف،  ، مـع ضـعف سـندها، واشـرتاك)٣(منها على أمـر آخـر )٢(هذا اخلرب
ب هنــا أن ابــن إدريــس ادعــى تــواتر االخبــار بوجوبــه مــن عــني البلــد، ورده يف اخلتلــف �� مل  )٤(وا�هــول ومــن أعجــب العجــ

ا اخلـرب لكـان ، ولوصـح هـذ)٥(نقف على خرب واحـد فضـال عـن التـواتر، وهنـا جعلـه ظـاهر الروايـة، واملوجـود منهـا أربـع فتأمـل
محله على إطالقه أوىل، الن ماله املضاف إليه يشمل مجيع ما ميلكه، وإمنا محلناه، ملعارضته لالدلة الدالة علـى خالفـه، مـع 

وعلـى القـول . عدم صحة سنده، ونسبة احلكم هنا إىل ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف، ولكنـه قطـع بـه يف الـدروس
 إن) ولو من امليقات(إن أمكن االستئجار من الطريق، ) فمن حيث بلغت(االجرة من بلده  ، عن)فلو ضاقت الرتكة(به 

___________________________________ 
 .اي االخبار الدالة على االستنابة من البلد) ١(
 .املتقدم) امحد بن ايب نصر(اي خرب ) ٢(
 .الوصية، او التصريح بهكاحلمل على صورة قيام القرينة على ارادة البلد يف ) ٣(
 .اذن فيسقط اجلميع عن صالحية االستدالل �ا) ٤(
مـن التـواتر هـو قطعيـة االمـر ولـو �لقـرائن فـذكر امللـزوم ) ابـن ادريـس (لعله اشارة إىل املكان اجلمع بني كلمات االصحاب �ن يقال مقصـود ) ٥(

ــى خــرب صــحيح �م الداللــة، مقصــوده هنــا مــن الروايــة جنســها، أو خصــوص اخلــرب املــذكور يف عــدم الوقــوف ع) العالمــة (واراد الزمــه، ومقصــود  ل
 .الشرح لعدم االعتناء �لباقي

    



١٧٥ 

إال مــن امليقــات، لــو عــني كو�ــا مــن البلــد فــأوىل  )٢(ســواه، وكــذا لــو مل ميكــن بعــد فــوات البلــد، أو مــا يســع منــه )١(مل حتتمــل
ث مـع عـدم إجـازة الـوارث )٣(له ما لو دلت القرائن على إرادتـه�لتعيني من تعيني مال يسعه منه، ومث ، ويعتـرب الزائـد مـن الثلـ

، وإال فمن أالصل وحيث يتعذر من امليقات جيب من االزيد ولـو مـن البـد حيـث يتعـذر مـن )٤(إن مل نوجبه من البلد ابتداء
مل (إىل االسـالم ) مث ارتـد، مث عـاد(لما، مس) ولو حج(من �ب مقدمة الواجب حينئذ، ال الواجب يف االصل  )٥(أقرب منه

 ،)٧(، واخلرب)٦(، لالصل، واآلية)على االقرب(حجه السابق ) يعد
___________________________________ 

 .الضمري املسترت راجع إىل الرتكة) ١(
 .�ن مل حتتمل الرتكة ال من بلد امليت، وال من البالد التالية له) ٢(
 .اي ارادة البلد) ٣(
 .فلو او جبنا احلج عنه من البلد ابتداء مل حيسب الزائد على امليقات من الثلث، بل من االصل) ٤(
 .يعين مل ميكن االستنابة ال من امليقات، وال من بلد اقرب إىل امليقات من بلده) ٥(
 .ة ذمته أما االصل فهي أصالة عدم الوجوب �نيا، وأصالة براء) ٦(

 )١*() ومن يرتدد من�م عن دينه فيمت وهو �فر فاو�ك حبطت أعما�م (: تعاىلوأما اآلية فمفهوم قوله 
 ) ".٢*()ومن يعمل مثقال ذرة خ�ا يره (: دلت على أنه اذا مل ميت على الكفر، بل �ب قبل موته مل حتبط أعماله، وقوله تعاىل

 .ابواب مقدمات احلج ٣٠/  ١الوسائل ) ٧(
___________________________________ 

 .٢١٧اآلية : البقرة) ١*(
 .٧اآلية : الزلزلة) ٢*(

    



١٧٦ 

كمـا اشــرتط يف ثــواب االميــان   )٣(، وينــدفع �شـرتاطه �ملوافــاة عليــه)٢(، أو الن املســلم اليكفــر)١(يعيــد آليــة االحبـاط: وقيـل
وكمـا ال يبطـل جممـوع احلـج كـذا بعضـه ممـا ال يعتـرب . وعكسـه ، لآليـة املثبتـة للكفـر بعـد االميـان،)٥(، ومنع عدم كفره)٤(ذلك

 فيبىن عليه )٦(استدامته حكما كاالحرام
___________________________________ 

 .ا واالحباط هو افساد العمل وجعل هباء"  )١(*)ومن ي�فر بااليمان فقط حبط عمله (: وهوقوله تعاىل) ١(
 ". )٢(*)ا منثورا ن علم فجعلناه هباءوقدمنا إ� ما عملوا م(: قال تعاىل

ىن . ا علــى أن مــن رأى احلــق ال ميكنــه إنكـاره، فيكشــف ارتــداد املســلم عــن أنـه مل يكــن مســلما حينمــا أتــى �حلـج، فوقــع حجــه �طــال بنـاء) ٢( لكــن املبــ
 .فاسد بصريح اآل�ت واالخبار

 .من سورة البقرة وقد تقدمت ٢١٧كفر كما يف اآلية حيث إن االحباط مشروط �ملوت على ال. هذا دفع اشكال االحباط) ٣(
 .اي املوت على االميان) ٤(
إن ا�ين آمنوا ثم �فروا ثم �فـروا ثـم ازدادوا �فـرا �ـم (: واآلية املشار اليها هـي قولـه تعـاىل. هذا جواب عن اشكال عدم ارتداد املسلم) ٥(

 ". )٣(*)ي�ن اهللا �غفر �م وال �هديهم س�يال
ف ثـــال ملـــا ال تعتـــرب فيــه االســـندامة احلكميـــة، فمـــن أحـــرم مث نــوى الرجـــوع يف االثنـــاء، مث بدالـــه يف االمتـــام فإنــه ال يبطـــل احرامـــه، وهـــذا خبـــالهــذا م) ٦(

 .الطواف فإنه لو طاف اربعة اشواط، مث رجع عن نيته وقطعة، مث بدا له يف االمتام كان عليه استيناف الطواف
___________________________________ 

 .٥اآلية : املائدة)١*(
 .٢٣اآلية : الفرقان) ٢*(
 .١٣٧اآلية : النساء) ٣*(

    



١٧٧ 

عنـــد�، ال عنــــده علـــى مـــا قيـــده املصــــنف يف ) ولــــو حـــج خمالفـــا، مث استبصـــر مل يعــــد إال أن خيـــل بـــركن(، )١(لـــو ارتـــد بعـــده
، وال )٣(، والنصـوص خاليـة مـن القيـد، مع أنه عكس يف الصالة فجعل االعتبار بفعلها صحيحة عنـده، ال عنـد�)٢(الدروس

، ال )٥(ومن االخـالل �لـركن حجـه قـرا� مبعنـاه عنـده. )٤(فرق بني من حكم بكفره من فرق املخالفني، وغريه يف ظاهر النص
 ، وهل احلكم بعدم االعادة لصحة العبادة يف نفسها بناء على عدم اشـرتاط االميـان)٦(املخالفة يف نوع الواجب املعترب عند�

 .مايدل على الثاين )٨(قوالن، ويف النصوص )٧(فيها، أم اسقاطا للواجب يف الذمة كاسالم الكافر
___________________________________ 

 .اى ان كان االرتداد بعد دخوله يف العمل الذي ال تعترب فيه االستدامة احلكمية) ١(
 .هنا، لكنه مراد بقرية ذكره يف الدروس يعين هذا التقييد ال يستفاد من ظاهر كالم املصنف ) ٢(
 ٢٣/ حيث دلت على أنـه لـو ج مث استبصـر مل بعـد حجـه مـن غـري تقييـد �ن حجتـه كانـت صـحيحة ام ال، راجـع النصـوص يف الوسـائل البـاب ) ٣(

 .من ابواب وجوب احلج وشرائطه
 .من ابواب وجوب احلج وشرائطه ٢٣/ الوسائل الباب ) ٤(
معـا . أن حيـرم للحـج ويسـوق اهلـدي وبعـد اكمـال احلـج حيـرم للعمـرة أمـا عـن اهـل النسـة فهـو أن ينـوي �الحـرام للحـج والعمـرة: القران عند�حج ) ٥(

فهـو خمـالف �لقـران فلو حج من خيالفنا يف املذهب قرا� �ملعىن املعترب عند� وكان فرضه القران مثال مل يكن خمال �لركن أما لو كان فرضه التمتع واتـى 
 .يف نوع الواجب

 .يعين املخالفة يف نوع الواجب عند� ال يكون اخالال �لركن) ٦(
 .حيث ان واجبا يف ذمته قبل اسالمه، لكن بعد اسالمه سقط) ٧(
 .٢٩/ ابواب مقدمات العبادة وكذلك الباب  ٣١/  ٤راجع الوسائل ) ٨(

    



١٧٨ 

لــى إشــرتاط االميــان املقتضــي لفســاد املشــروط بدونــه و�خبــار جيــب، بنــاء ع: ، وقيــل)١() نعــم يســتحب االعــادة، للــنص(
 .)٢(محلها على االستحباب طريق اجلمع

___________________________________ 
 .ابواب احلج وشرائطه ٢٣/  ٣و  ٢و  ١راجع الوسائل ) ١(
 .ج وشرائطهابواب وجوب احل ٢٣/  ٦ - ٥الوسائل  -بينهما وبني ما يدل على عدم وجوب االعادة ) ٢(

 )�لنذر وشبهه والنيابة) ٣(القول يف حج االسباب(
، الثـاين إن كـان )٤(خمـريا يف النـوع والوصـف، إال أن يعـن أحـدمها، فيتعـني االول مطلقـا) لو نذر احلج وأطلق كفـت املـرة(

، أم ال، )٧(ع حال وجو�اسواء وق) عن حجة االسالم(املنذور ) وال جيزئ(، )٦(وحنوه )٥(مشروعا كاملشي، والركوب، الاحلفاء
 .حجة االسالم أم النذر أم مها، الختالف السبب املقتضي التعدد املسبب )٨(وسواء نوى به

عن النذر وحجـة االسـالم علـى تقـدير وجو�ـا حينئـذ، ) إن نوى حجة النذر أجزأت: (والقائل الشيخ ومن تبعه) وقيل(
 ، استنادا)وإال فال(

___________________________________ 
 .اي احلج الواجب �سباب عارضة) ٣(
 .متتعا، وقرا�، وإفرادا) ٤(
 .بكسر احلاء هو املشي من غري نعال وال خف) ٥(
 .كاملشي على االيدي واالرجل، واملشي على رجل واحدة) ٦(
 .يعين وقع النذر زمان حتقق االستطاعة) ٧(
حجة االسالم، فال يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط، ومثله مـا لـو نـوى كليهمـا معـا  أنه -عند االمتثال واالحرام  -يعين نوى �ملنذر ) ٨(

 .�حرام واحد

    



١٧٩ 

وهــي حجــة االســالم، وتتأكــد ) ولــو قيــد نــذره حبجــة االســالم فهــي واحــدة(محلــت علــى نــذر حجــة االســالم،  )١(إىل روايــة
قبل فعلها  )٣(أو موته )٢(�لنذر بناء على جواز نذر الواجب، وتظهر الفائدة يف وجوب الكفارة مع �خريها عن العام املعني

ب هــذا إذا كــان عليــه حجــة االســالم حــال . مــع االطــالق متهــاو� النــذر، وإال كــان مراعــى �الســتطاعة، فــإن حصــلت وجــ
 .مبدة معينة فتخلفت االستطاعة عنها بطل النذر )٥(، وقول قيده)٤(�لنذر أيضا وال جيب حتصيلها هنا على االقوى

قطعــا، مث إن كــان مســتطيعا حــال النــذر، وكانــت حجــة النــذر ) فهمــا اثنتــان(أي غــري حجــة االســالم ) ولــو قيــد غريهــا(
، أو مقيــدة بزمــان متــأخر عــن الســنة االوىل قــدم حجــة االســالم، وإن قيــده بســنة االســتطاعة كــان انعقــاده مراعــى )٦(مطلقــة

إن بقيـــت بطــل، لعـــدم القـــدرة علــى املنـــذور شـــرعا، وإن زالــت انعقـــد، ولـــو تقــدم النـــذر علـــى  بزواهلــا قبـــل خـــروج القافلــة، فـــ
 ن النذر مطلقا،االستطاعة مث حصلت قبل فعله قدمت حجة االسالم، إن كا

___________________________________ 
 .من ابواب وجوب احلج وشرائطه ٢٧بل روا�ت راجع الوسائل الباب ) ١(
 .فإنه بدون النذر ال كفارة عليه، ومعه جيب عليه كفارة خلف النذر) ٢(
 .يكن �ذرا فال جيب سوى القضاءأما لو مل . فيجب على الورثة القضاء، وكفارة خلف النذر). �خريها(عطف على ) ٣(
 .حيث قيده حبجة االسالم وهي ال جتب مامل حتصل االستطاعة بنفسها وال جيب حتصيل االستطاعة) ٤(
 .يعين قيد نذرحج االستطاعة مبدة معينة) ٥(
 .تشمل السنة القادمة �طالقها) ٦(

    



١٨٠ 

لنـذر، وروعـي يف وجـوب حجـة االسـالم بقـاء االسـتطاعة إىل ، وإال قـدم ا)٢(عن تلك السنة، أو مبغايرها )١(أو مقيدا مبا يزيد
مــــع حصــــول  )٤(واعتــــرب املصــــنف يف الــــدروس يف حــــج النــــذر االســــتطاعة الشــــرعية، وحينئــــذ فتقــــدم حجــــة النــــذر. )٣(الثانيــــة

ــنص )٥(االســتطاعة بدعــه وإن كــان مطلقــا والفتــوى كــون  )٦(ويراعــى يف جــوب حجــة االســالم االســتطاعة بعــدها، وظــاهر ال
ــى  )٨(ولــو أمهــل حجــة النــذر يف العــام االول، قــال املصــنف فيهــا. )٧(طاعة النــذر عقليــة، فيتفــرع عليــه مــا ســبقاســت تفريعــا عل
 ويشكل بصريورته حينئذ كالدين. )٩(وجبت حجة االسالم أيضا: مذهبه

___________________________________ 
 .�ن قيد نذره بثالث، او مخس سنني) ١(
 .لسنة من السنني االخرىاي غري تلك ا) ٢(
ت حجـة االســالم، واال فــال) ٣( ب يف الســنة االوىل وهـو مــانع شــرعي عــن . اي السـنة الثانيــة، فلــو بقيـت االســتطاعة اليهــا وجبــ ج املنــذور واجــ الن احلـ

 .اتيان حجة االسالم، واملانع الشرعي كاملانع العقلي
ين اذا كــان املعتــرب يف حــج النــذر االســتطاعة الشــرعي) ٤( ة فــاالزم هــو تقــدم حــج النــذر مــع حصــول االســتطاعة بعــد النــذر، الن االســتطاعة احلاصــلة يعــ

 .حمققة ملوضوع النذر، مث إن بقيت االستطاعة إىل السنة الثانية وجبت حجة االسالم ايضا، وإال فال
 .يعين وإن كان النذر مطلقا وغري مقيد بتلك السنة) ٥(
 .لعهدمن كتاب النذر وا ٨الوسائل الباب ) ٦(
 .من التفصيل بني ما لو قيده بتلك السنة، أو أطلق، او قيده بغريها حسب ما تقدم) ٧(
 .يف الدروس) ٨(
. قد حصلت، فيصدق أنـه كـن مسـتطيعا للحـج إسـتطاعة ونـذرا ومل يفعـل) حج النذر(و ) حجة االسالم(الن االستطاعة اليت هي شرط وجوب ) ٩(

هو حج النذر فاذا مل يفعله بقي دينا يف ذمته فما لو يؤده ال يصدق أنـه مسـتطيع حلجـة االسـالم، الن اداء  لكن يشكل �ن الواجب يف السنة االوىل
 .الديون من املؤنة اليت هي شرط يف وجوب حجة االسالم

    



١٨١ 

مــع إمكانــه، ســواء جعلنــاه أرجــح مــن ) العهــدو اليمــني، ولــو نــذر احلــج ماشــيا وجــب(حكــم ) وكــذا(فيكــون مــن املؤنــة، 
 .، وكذا لو نذره راكبا)١(أم ال على االقوى الركوب،
. علــى غــريه فيتبــع )٢(ال ينعقــد غــري الــراجح منهمــا، ومبــدؤه بلــد النــاذر علــى االقــوى، عمــال �لعــرب، إال أن يــدل: وقيــل

احلـج ، الن املشـي وصـف يف )٤(عليه، وآخره منتهى أفعالـه الواجبـة، وهـي رمـي اجلمـار )٣(وحيتمل اول االفعال، لداللة احلال
واملشـــهور وهـــو الـــذي قطـــع بـــه املصـــنف يف الـــدروس أن آخـــره طـــواف . املركـــب مـــن االفعـــال الواجبـــة، فـــال يـــتم إال �خرهـــا

 .النساء
لــو اضــطر إىل عبــوره، وجــو� علــى مــا يظهــر مــن العبــارة وبــه صــرح مجاعــة، اســتنادا إىل روايــة تقصــر، ) ويقــوم يف املعــرب(

 .)٥(لضعف سندها عنه
___________________________________ 

ق الرجحــان الــذايت ولــو كــان �لنســبة إىل غــريه ) ١( ث ال يعتــرب يف انعقــاد النــذرأن يكــون متعلقــه ارجــح، بــل يكفــر مطلــ لكونــه مشــروعا يف اجلملــة حيــ
 .مرجوحا

 .�لقرائن اللفظية، او املقامية) ٢(
، فراكبا حـال وهـو قيـد للحـج واحلـج "احج راكبا : " اللة احلال اي داللة قولهاي حيتمل اعتبار الركوب او املشي املنذور من اول افعال احلج، لد) ٣(

 .هي االفعال املخصوصة
كـن بناء على تقدمي طواف الز�رة والسعي وطواف النساء على املبيت مبىن فلو أخرها كان آخر افعال احلج هو طـواف النسـاء، و�ـذا التفصـيل مي) ٤(

 .اجلمع بني القولني
 .ابواب وجوب احلج وشرائطه ٣٧/  ١اثبات الوجوب وان مل تقصر عن اثبات االستحباب راجع الوسائل اي عن ) ٥(

    



١٨٢ 

وتوجيهـــه �ن . ، وتســـاهال يف أدلـــة االســـتحباب)١(ويف الـــدروس جعلـــه أوىل، وهـــو أوىل خروجـــا مـــن خـــالف مـــن أوجبـــه
، )٢(تـه بقـي اآلخـر مشـرتك، النتفـاء الفائـدة فيهمـااملاشي جيب عليه القيام وحركة الـرجلني، فـإذا تعـذر أحـدمها ال نتفـاء فائد

 .وإمكان فعلهما بغري الفائدة
مث ان كانــت الســنة معينــة فالقضــاء . فلــم جيــز )٣(لالخــالل �لصــفة) أو بعضــه قصــى ماشــيا(أمجــع، ) فلــو ركــب طريقــه(

ت مطلقـة فالقضــاء مبعــىن الفعــل �)٤(مبعنـاه املتعــارف، ويلــزم مــع ذلـك كفــارة بســببه نيـا وال كفــارة، ويف الــدروس لــو ، وإن كانــ
ركب بعضه قضى ملفقا، فيمشي ما ركـب ويتخـري فيمـا مشـى منـه، ول اشـتبهت االمـاكن إحتـاط �ملشـي يف كـل مـا جيـوز 

ب(، )٥(ومـا اختـاره هنـا أجـود. فيه أن يكون قـد ركـب مـع تعيـني السـنة، أو االطـالق واليـأس مـن ) ولـو عجـز عـن املشـي ركـ
 ،)٦(ن الوفاةالقدرة ولو بضيق وقته لظ

___________________________________ 
مل نوجب ذلك ومل خنالف من قال �لوجوب، فقد خرجنا عن خمالفة القائل �لوجـوب خمالفـة : يعين لو قلنا �ولوية القيام يف املعرب فهو قول وسط) ١(

 .بل وافقناه يف أصل الرجحان وان خالفناه يف اللزوم والوجوب. �لكلية
 .ين أن القيام يف املعترب ايضا خال عن الفائدة، كما كانت حركة الرجلني فيه خالية عن الفائدةيع) ٢(
 .واملعىن واحد). بصفته(يف نسخة ) ٣(
 .اي بسبب النذر املعني الذي خالفه) ٤(
حـج واحـد موصـوف �ملشـئ فلـيس يف  ، فإن هنا حجني كل منهما ملفق مـن الركـوب واملشـي، أمـا)احلج ماشيا(اذا مع التلفيق ال يصدق عنوان ) ٥(

 .تعليل لضيق الوقت) ٦(البني

    



١٨٣ 

 )٢(، جـربا للوصــف الفائـت، وجــو� علـى ظــاهر العبـارة، ومــذهب)سـاق بدنــة(حيــث جـاز الركــوب ) و. ()١(وإال توقـع املكنـة
 .، وتردد يف الدروس)٣(مجاعة، واستحبا� على االقوى، مجعا بني االدلة

ث ال يريــد إال  )٤(ا شــيا أو نــذرمهاهــذا كلــه مــع اطــالق نــذر احلــج مــ ال علــى معــىن جعــل املشــيي قيــدا الزمــا يف احلــج حبيــ
 .مجعهما، وإال سقط احلج أيضا مع العجز عن املشي

 )٥(مـع الـتمكن(يف ذلـك العـام، ) مـن حـج واجـب(أي خلو ذمته ) البلوغ والعقل واخللو(يف احلج ) ويشرتط يف النائب(
 كاملستقر من حج االسالم مث يذهب املال،  )٦(ه االستطاعةحيث ال يشرتط في) منه ولو مشيا

___________________________________ 
 .يعىن إن مل يعني ومل ييأس بعد اتتظر وقتا ميكنه الوصف) ١(
 ".ظاهر " جمرور عطفا على ) ٢(
ب ايل): " ابن ادريس(، ويف رواية "بدنة فلريكب وليسق : " الدالة بعضها على الوجوب، وبعضها على العدم، ففي رو�ية احلليب) ٣( . اذبح فهو أحـ

 .وجوب احلج ٣٤/  ٦ - ٣راجع الوسائل ". من جل هللا على نفسه شيئا فبلغ فيه جمهوده فال شئ عليه وكان هللا أعذر لعبده : إىل ان قال
 .نذر حجا ونذرا مشيا إىل احلج: أي) ٤(
 .ه عن نفسه وال يفعله وهو يريد النيابة عن الغري واجب وهو قادر على أداء اي ال يكون عليه حج. قيد للخلو من حج واجب) ٥(
 .يعين أنه بعد استقرار الوجوب ال تشرتط االستطاعة الشرعية فيجب عليه ولو تسكعا) ٦(

    



١٨٤ 

كمـن   )٤(عـام بعـده، ولو كان يف )٣(، وال مشغول الذمة به يف عام النيابة للتنايف)٢(، وال ا�نون مطلقا)١(فال تصح نيابة الصيب
حيـث يعجـز عنـه ولـو مشـيا لسـقوط الوجـوب يف ذلـك العـام،  )٥(نذره كذلك أو استؤجر له صحت نيابته قبله، وكذا املعني

فلـو . للعجز وإن كان �قيا يف الذمة، لكـن يراعـى يف جـواز اسـتنابته ضـيق الوقـت، حبيـث ال حيتمـل جتـدد االسـتطاعة عـادة
، كمـــا لـــو جتـــددت االســـتطاعة حلـــج االســـالم )٧(تطاعة علـــى خـــالف العـــادة مل ينفســـخ، مث اتفقـــت االســـ)٦(اســـتؤجر كـــذلك

إن صـححنا عبـادة املخـالف، ) واالسـالم. (، فيقدم حج النيابة، ويراعى يف وجوب حج االسالم بقاؤها إىل القابل)٨(بعدها
 قوال )٩(ويف الدروس حكى صحة نيابة غري املؤمن عنه. وإال اعترب االميان أيضا، وهو االقوى

___________________________________ 
 اخل.. يشرتط يف النائب البلوغ: تفريع على قوله) ١(
فإن ذلـك ال جتوزلـه النبابـة عـام االشـتغال فقـط، أمـا . االطالق �لنسبة إىل الصيب وا�نون كليهما وهو �ظر إىل التقييد �لنسبة إىل مشغول الذمة) ٢(

 .النيابة مادام وصف عدم البلوغ واجلنون �قيامها فال جيوز هلما 
 .أي بني النيابة عن الغري ذلك العام، وبني اشتغال ذمته فيه أيضا) ٣(
 .أي كانت ذمته مشغولة �حلج فيعام بعد عام النيابة) ٤(
 .ينوب عن الغري يعين لو تعني عليه احلج يف عام خاص لكنه لعجزه عن االداء مطلقا حىت مشيا يسقط عنه فيصح له أن) ٥(
 .أي يف ضيق الوقت، مع عدم احتمال جتدد االستطاعة) ٦(
 .أي عقد االجارة والنيابة) ٧(
 .أي حصلت االستطاعة بعد أن آجر نفهس للنيابة) ٨(
 .، وهذا يشعر �ستضعافه هلذا القول"قيل " هذا القول بنحو ) ره(فقد حكى املصنف . أي نيابة غري املؤمن عن املؤمن) ٩(
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إال أن (، )١(فــال يصــح احلــج عــن املخــالف مطلقــا) وإســالم املنــوب عنــه، واعتقــاده احلــق(مشــعرا بتمريضــه، مل يــرجح شــيئا، 
واسـتقرب يف الـدروس اختصـاص املنـع �لناصـب، . )٢(وإن عـال لـالب، ال لـالم، فيصـح وإن كـان �صـبيا) يكون أ� للنائـب
ويف احلـاق �يف العبـادات بـه . )٥(، والشـهرة، ومنعـه بعـض االصـحاب مطلقـا)٤(واالجـود االول، للروايـة. )٣(ويستثىن منه االب

 .)٧(، خصوصا إذا مل يكن �صبيا)٦(وجه
�نه يقصد كونه �ئبا، وملا كـان ذلـك أعـم مـن تعيـني مـن ينـوب عنـه نبـه علـى اعتبـاره أيضـا بقولـه، ) ويشرتط نية النيابة(

ولواقتصر يف النية على تعيني املنـوب عنـه، �ن ينـوي أنـه عـن فـالن . إليهايف نية كل فعل يفتقر ) وتعيني املنوب عنه قصدا(
 أجزأ، الن ذلك يستلزم النيابة

___________________________________ 
 .سواء كان من أقاربه أم ال، يكون وسواء كان �صبيا أم غري �صيب) ١(
 .ت من نصب العداء الهل البي: أي كان االب �صبيا، والناصيب) ٢(
 .يعين تصح النيابة عن املخالف مامل يكن �صبيا، إال يف االب فإ�ا جتوز وإن كان �صبيا) ٣(
 .من أبواب نيابة احلج ٢٠املروية يف الوسائل الباب ) ٤(
 .أي لو كان أ� للنائب) ٥(
لــه وجــه . مل يكــن �صــبيا، أو كــان أ� للنائــب كمــا يف احلــج؟ عــن اخلــالف إذا -يف ســائر العبــادات كالصــالة والصــوم  -يعــين هــل تصــح النيابــة ) ٦(

 .للجواز، استفادة من التعليل الوارد يف جواز النيابة يف احلج �نه ختفيف له يف العذاب، وهذه العلة جتري يف سائر العبادات أيضا
 .النه أوىل خبفيف العذاب عنه) ٧(أبواب قضاء الصلوات ١٣/  ٨راجع الوسائل 

    



١٨٦ 

، ويف املـواطن كلهـا )لفظا عند �قي االفعال(تعيينه ) يستحب(امنا ) و(، )٢(وال يستحب التلفظ مبدلول هذا القصد ،)١(عنه
ب: بقولـه وهـذا أمـر خــارج . فــأجر فـالن بـن فــالن، وأجـرين يف نيـابيت عنــه )٣(اللهـم مــا أصـابين مـن تعــب، أو لغـوب، أو نصـ

إن كانـت مشـغولة . أي ذمـة النائـب مـن احلـج، وكـذلك ذمـة املنـوب عنـه) وتـربأ ذمتـه(متقدم عليها، أو بعـدها،  )٤(عن النية
ب ) لــو مــات( أي بعــد دخولــه ) بعــده(مــن احلــرم ) وإن خــرج منــه(حمرمــا بعــد دخــول احلــرم ظــرف للمــوت ال لالحــرام، (النائــ

املـوت يف حـال كونـه  ومثله ما لو خرج من االحرام أيضا كما لو مات بـني االحـرامني، اال أنـه ال يـدخل يف العبـارة، لفرضـه
 املوت )٧(وأو لوية )٦(، لصدق البعدية بعدمها)٥(حمرما ولو قال بعد االحرام، ودخول احلرم مشلهما

___________________________________ 
 .النه ال معىن لتعني املنوب عنه يف نية االحرام سوى أنه عنه) ١(
 .اص فال اعتبار به من حيث هوالن االعتبار �لنية وهي القصد، أما اللفظ اخل) ٢(
ىن االعيـاء الشـديد) كقعـود(ولغـوب . بكسـر العـني مبعـىن أعـىي) تعب(مصدر ) كحسن(تعب ) ٣( ) كحسـن(ونصـب . مصـدر لغـب بضـم العـني مبعـ

 .أيضا مصدر مبعىن تعب
 .ا منها يعين هذا دعاء مستحب خارج عن اعتبار النية، وىل جزء) ٤(
 .اخلروج عن االحرام وصورة موته بعد اخلروج عن احلرم اي مشل لفظه صورة موته بعد) ٥(
 .لصدق املوت بعد االحرام ودخول احلرم على املوت بعد اخلروج عن احلرم وبعد اخلروج عن االحرام) ٦(
 .�البراءأنه اذ كان املوت يف اثناء االحرام مربء للذمة فاملوت بعد إمتام االحرام اوىل : جواب عن سؤال مقدر، توضيح السؤال) ٧(
ض): واجلــواب( نظــرا إىل ان حكــم الشــارع بكفايــة احلــج ملــن مــات يف اثنــاء االحــرام، يرجــع إىل قبــول . أن االولويــة ممنوعــة، لــوت االولويــة هنــا قيــاس حمــ

 .والتفضل منه. احلج الناقص، بدال من كامله، وهذا تفضل منه
ت الثانيــة إىل يف نظــر االعتبــار، الن التفضــل حمتــاج إىل نــص خــاص يف كــل  .والتفضــل يف حالــة، ال يســتلزم الســر�ن والتعــدي إىل حالــة أخــرى وإن كانــ

 .مورد، وهو منفي، فالفارق النص
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ســواء كـان قـد أجـرم، أم ال مل يصــح احلـج عنهمـا، وإن كـان النائــب  )٤(ولــو مـات قبـل ذلـك(، )٣(منوعـة )٢(منـه حالتـه )١(بعـده
، فـإن كـان االسـتئجار )٥(أي بنسـبة مـا بقـي مـن العمـل املسـتأجر عليـه) نسبةاستعيد من االجرة �ل(أجريا وقد قبض االجرة 

، وكـان موتـه بعـد االحـرام اسـتحق بنسـبته إىل بقيـة أفعـال احلـج، وإن كـان عليـه وعلـى )٦(على فعل احلج خالصـة، أو مطلقـا
نسـبته إىل اجلميـع، وإن كــان فب )٧(الـذهاب اسـتحق أجـرة الـذهاب واالحــرام، واسـتعيد البـاقي، وإن كـان عليهمـا وعلــى العـود

 موته قبل
___________________________________ 

 ).االحرام(مرجع الضمري ) ١(
 ).املوت(مرجع الضمري ) ٢(
 ).االحرام(مرجع الضمري ) ٣(
 .اي قبل االحرام، وقبل دخول احلرم معا، �ن مل حيرم اصال، او احرم ومل يدخل احلرم بعد) ٤(
هل هي نفس أعمال . ولكن جيب أن يلحظ العمل الواقع عليه صيغة االجرة. تعيد نصف االجرة، وأن بقي ثلثه استعيد ثلثهافإن بقي نصفه اس) ٥(

 .احلج، أو هي مع مقدما�ا، فإن النسبة ختتلف يف كل من الصورتني
هـذه الصـورة حتمـل االجـارة علـى االعمـال فقـط، اي غري مبني أنه لالعمال فقط، او هي مع املقدمات واملؤخرات من الذهاب واال�ب، فـإن يف ) ٦(

 .الن لفظة احلج ظاهرة يف ذلك
 .اي على فعل احلج وعلى الذهاب اليه وعلى العود منه) ٧(
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بنسـبة مـا قطـع مـن املسـافة إىل مـا بقـي مـن املسـتأجر عليـه، وأمـا  )٢(ال يستحق شيئا، ويف االخريين )١(االحرام، ففي االولني
االطــالق بنســبة مــا فعــل مــن الــذهاب إىل ا�مــوع منــه ومــن أفعــال احلــج والعــود كمــا ذهــب إليــه  القــول �نــه يســتحق مــع

، دون الـذهاب إليـه، وإن )٣(مجاعة، ففي غاية الضعف، الن مفهـوم احلـج ال يتنـاول غـري ا�مـوع املركـب مـن أفعالـه اخلاصـة
 .)٦( ما يتوقف عليها بوجهالذي ال مدخل له يف احلقيقة، وال )٥(، والعود)٤(جعلناه مقدمة للواجب

قيــد يف تعـــني الطـــرق ) حـــىت الطريــق مـــع الغـــرض(مــن نـــوع احلـــج ووصــفه ) وجيــب علـــى االجــري االتيـــان مبـــا شــرط عليـــه(
 مبعىن أنه ال يتعني به إال مع الغرض املقتضي لتخصيصه، كمشقته وبعده، حيث يكون داخال. �لتعيني

___________________________________ 
 .وىف صورة االطالق اليت تنصرف إىل فعل احلج فقط. يف صورة االجارة على فعل احلج فقط اي) ١(
 .اي يف صورة االجارة على الذهاب وفعل احلج، وىف صورة االجارة على احلج والذهاب واال�ب) ٢(
 .إال أن االستيجار إن كان من البلد فظاهره دخول الذهاب واال�ب يف االجارة) ٣(
 .قدمة ال تدخل يف لزوم ذي املقدمة إن كان العقد واقعا على ذي املقدمةفإن امل) ٤(
 .فالعود الذي ال توقف لفعل احلج عليه خارج بطريق اوىل. الن الذهاب الذي كان مقدمة للحج اذا مل يدخل يف االجارة) ٥(
 .املوصلة) ما(�عتبار لقظ  -" عليه : " يف نسخة) ٦(
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، )٣(مســافة االحـرام، وميكــن كونـه قيـدا يف وجــوب الوفـاء مبــا شـرط مطلقــا )٢(ز�دة الثــواب، أو بعـد، السـتلزامها )١(يف االجـارة
ــى املنــوب عنــه، فمــع انتفائــه)٤(فــال يتعــني النــوع كــذلك إال مــع الغــرض كتعيــني االفضــل ب   )٥(، أوتعينــه عل كاملنــدوب والواجــ

املخري كنذر مطلق، أو تساوي منزيل املنوب عنه يف االقامة جيوز العدول عـن املعـني إىل االفضـل، كالعـدول مـن االفـراد إىل 
ولكن يشكل ذلك يف امليقات، فـإن املصـنف وغـريه . ، وال من القران إىل االفراد)٦(القران، ومنهما إىل التمتع، ال منه إليهما

 عينه �لتعيني، من غري تفصيل �لعدول إىل االفضل وغريه، وإمنا جوزوات )٦(أطلقوا
___________________________________ 

 .يعين أن التزام الطريق على االجري إمنا يكون اذا وقعت االجارة على الطريق ايضا) ١(
 .�ن يشرتط عليه سلوك طريق يكون امليقات منه ابعد إىل مكة) ٢(
ــع الغـــرض : " هاي أن قولـــ) ٣( ــى االجـــري، فـــال جيـــب عليـــه العمـــل �ي شـــرط إال اذا كانـــت هنـــاك فائـــدة عقالنيـــة يف " مـ قيـــد لكـــل شـــرط يشـــرتط علـ

 .نعم ال جيوز له العلم �الدىن على اي حال. االشرتاط
 .مثال للغرض امللحوظ يف �لنوع) ٤(
فيجـوز للنائــب يف .. املنـوب عنـه، بـل كــان منـدو�، أو كـان عليـه واجبـا خمـريا اي انتفـاء الغـرض يف الشـرط، كمـا لـو مل يكـن نــوع احلـج متعينـا علـى) ٥(

 .هذه الصور أن يعدل عن املشرتط عليه إىل االعلى، دون االدىن
 .اي ال من التمتع إىل القران واالفراد) ٦(
 .وظة، ام مل تكناي حكموا بتعيني امليقات على النائب مع االشرتاط عليه مطلقا، سواء كانت هناك فائدة ملح) ٧(
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فيه متوجها أيضـا، إال أنـه  )٤(، وإن كان التفصيل)٣(، وملا انتفى يف امليقات أطلقوا تعينه به)٢(يف الطريق والنوع �لنص )١(ذلك
ال يستحق يف النـوع شـيئا، ويف الطريـق  )٥(وحيث يعدل إىل غري املعني مع جواره يستحق مجيع االجرة، وال معه. ال قائل به

، النـه غـري )٩(للطريـق املسـلوكة )٨(اجـرة مـا تركـه مـن الطريـق، وال يـوزع )٧(، وتسـقط)٦(يستحق بنسبة احلج إىل املسمى للجميع
 القول يف امليقات )١١(الرجوع عليه �لتفاوت بينهما، وكذا )١٠(مااستؤجر عليه وأطلق املصنف ومجاعة

___________________________________ 
 .اي العدول إىل االفضل) ١(
 .ابواب النيابة يف احلج ١٢/  ١الوسائل ) ٢(
 .اي تعني امليقات به اي �لتعيني مطلقا، لعدم النص على التفصيل) ٣(
 . االفضلاي التفصيل بني ما اذا كانت فائدة يف االشرتاط، وما اذا مل تكن ليجوز له يف الصورة الثانية العدول إىل) ٤(
 .اي وحيث يعدل ال مع اجلواز) ٥(
 .فإنه يستحق أجرة نفس فعل احلج فيأخذ منها، ما قابل فعل احلج، ويرد منهاما قابل الطريق. يعين خالف الطريق املشرتط عليه) ٦(
 .الن الفاعل مؤنث جمازي" ويسقط : " يف نسخة) ٧(
 .النه غري املستأجر عليه. ي سلكه على خالف االجارةاي ال يقسط للنائب شئ من الثمن �زاء الطريق الذ) ٨(
 .الن الطريق يذكر ويؤنث" املسلوك : " يف نسخة) ٩(
اي أ�ـم حكمـوا �خـذ النسـبة بــني احلـج املـأيت بـه، واحلــج املسـتأجر عليـه مطلقـا بشـمول الطريــق املسـلوك، فيقـاس بـني مــن حـج مـن طريـق كــذا، ) ١٠(

 .ومن حج من طريق كذا
 ن الكالم يف خمالفة امليقات املعني كالكالم يف خالفة الطريق املعني يعين أ) ١١(
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 .أجرة )١(ويقع احلج عن املنوب عنه يف اجلميع وأن مل يستحق يف االول
مــن جيــوز لــه االذن فيهــا كاملســتأجر عــن نفســه، أو الوصـــي، ال ) صــرحيا(لــه فيهــا ) ولــيس لــه االســتنابة إال مــع االذن(

فإوه يقتضي املباشـرة بنفسـه،  )٢(، ال ايقاعه مطلقا)أو إيقاع العقد مقيدا �الطالق(ملوكل له يف ذلك، الوكيل، إال مع إذن ا
، أو مبا يـدل عليـه كـأن يسـتأجره لتحصـيل احلـج عـن )٣(واملراد بتقييده �الطالق، أن يستأجره ليحج مطلقا بنفسه، أو بغريه

ث جيــوز لــه . ن هــذا االطــالق يقتضــي مباشــرته، ال اســتنابته فيــهأن يســتأجره لــيحج عنــه، فــإ )٤(و�يقاعــه مطلقــا. املنــوب وحيــ
 .)٥(االستنابة يشرتط يف �ئبه العدالة، وإن مل يكن هو عدال

هــذا إذا كــان . )٦(واحــد، الن احلــج وإن تعــددت أفعالــه عبــادة واحــدة فــال يقــع عــن اثنــني) وال حيــج عــن اثنــني يف عــام(
 أما لو كان مندو�. إيقاعه عن كل واحد منهما احلج واجبا على كل واحد منهما، أو أريد

___________________________________ 
 .وهو املخالف يف النوع املعني له) ١(
إن االطــالق ينصــرف إىل . اي وقــع العقــد بينهمــا) ٢( ريه، دون مــا اذا كــان العقــد مطلقــا اي غــري مقيــد بشــئ، فــ بقيــد االطــالق، اعــم مــن مباشــرته وغــ

 .املباشرة
 .هذا تفسري لالطالق املشرتط يف العقد )٣(
 .اي واملراد �يقاعه مطلقا هو العقد ا�رد عن االشرتاط) ٤(
 .وسيجئ تفصيل ذلك. فيما ال تعترب عدالة النائب) ٥(
ت معــني ال ميكــن إيقاعــه مــرتني يف نفــس ) ٦( ت معــني وينتهــي يف وقــ مــثال الوقــوف . الزمــانالن العمــل الواحــد احملــدود بزمــان خــاص والــذي يبتــدء بوقــ

 .بفرفات بعد ظهر يوم عرفة حىت الغروب وقوف واحد، واليوم واحد ال ميكن تكرار هذا الوقوف، وهكذا بقية املواسم، واملشاعر
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 )٣(يســتنيبان فيــه كــذلك )٢(عليهمــا كــذلك، �ن ينــذرا االشــرتاك يف حــج )١(وأريــد إيقاعــه عنهمــا، ليشــرتكا يف ثوابــه، أو واجبــا
الصـــحة فيقـــع يف العـــام الواحـــد عنهمـــا، وفاقـــا للمصـــنف يف الـــدروس، وعلـــى تقـــدير املنـــع لـــو فعلـــه عنهمـــا مل يقـــع فالظـــاهر 

 .)٤(عنهما، وال عنه، أما استئجاره لعمرتني، أوحجة مفردة، عمرة مفردة فجائز، لعدم املنافاة
�ن أوجبـاه معـا ) وإن اقـرت�(الحـق، وبطـل ال) صح السابق(�الجارة ) أحدمها )٥(فان سبق(واحد ) ولو استأجراه لعام(

ال سـتحالة الرتجـيح مـن غـري مـرجح، ) بطـال(صـيغة واحـدة عنهمـا  )٦(فقبلهما، أو وكل أحدمها اآلخر، أو وكـال �لثـا فـاوقع
صـــح، وإن اتفـــق العقـــدان، إال مـــع  )٨(ال قتضـــائه التعجيـــل، أمـــا لـــو اختلـــف زمـــان االيقـــاع )٧(ومثلـــه مـــا لـــو اســـتأجراه مطلقـــا

 .املتأخر، وإمكان استنابة من يعجله فيبطل )٩(فورية
___________________________________ 

 .�ن نذرا معا حجا واحدا عنهما مجيعا) ١(
 ".يف احلج : " يف نسخة) ٢(
 .�الشرتاك: أي) ٣(
 .نظرا إىل عدم حتديد العمرة بيوم خاص كي يتناىف مع عمرة أخرى يف ذلك العام، أو مع حج االفراد) ٤(
 ".فسبق : " يف بعض النسخ) ٥(
 .يعين أوقع اآلخر أو الشخص الثالث صيغة واحدة عنه وعن مولكه أو عن موكلني) ٦(
 .غري مقيد �لفور، أو الرتاخي) ٧(
 .ايقاع احلج: أي) ٨(
خاص) ٩( فـال . ميكـنهم االسـتنابة يف ذلـك احلـج يعين كان احلج املستأجر عليه املتأخر واجبا على املنوب واجبا على املنوب عنه فورا، وكان هنـاك أشـ

 .جيوز استنابة ذلك الشخص الذي هو أجري لغريه ذلك العام
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، ال االحـــرام، والوقـــوف، )والســـعي والرمـــي(، )٢(وركعتيـــه) كـــالطواف(الـــيت تقبـــل النيابـــة ) النيابـــة يف أبعـــاض احلـــج )١(وجتـــوز(
. )٤(، أو مـرض يعجـز معـه ولـو عـن أن يطـاف أو يسـعى بـه)٣(ةعـن مباشـر�ا بنفسـه، لغيبـ) مـع العجـز(واحللق، واملبيـت مبـىن 

ولـو (، )٦(، وحكم االكثر بعـدوهلا إىل غـري النـوع لـو تعـذر إكمالـه لـذلك)٥(ويف احلاق احليض به فيما يفتقر إىل الطهارة وجه
 جره للحمل، إال أن يستأ)٧(او نو�ه) وحيتسب هلما(مقدما على االستنابة، ) أمكن محله يف الطواف والسعي وجب

___________________________________ 
 ".وجيوز : " يف أغلب النسخ) ١(
 .�ن يطوف بنفسه، مث يستنيب من يصلي عنه صالة الطواف) ٢(
 .�ن ينسي الطواف، او السعي حىت خيرج من مكة وال يستطيع العود اليها) ٣(
 .أي يعجز عن الطواف والسعي مطلقا، مستقال وحمموال) ٤(
الن احليض مانع شرعي عن دخول املسجد احلرام الجل الطواف فيجوز هلا االستنابة يف الطواف ان مل تكن ترتجى انقطاع حيضـها قبـل القفـول  )٥(

 .مع الرفقة
ىت بعـد احلـيض) ٦( عـن  فعنـد ذلـك تعـدل. أي للحيض �ن انفق حيضها قبل طواف عمر�ا وهي يف عمرة التمتـع �حلـج وكـان ا�ـال ضـيقا للصـرب حـ

ــع إىل حــج االفــراد أوالقــران ج التمت وجتعــل احرامهــا احــرام احلــج فتــذهب إىل عرفــات للوقــوف �ــا وتقضــي مناســك احلــج، وبعــد ذلــك �يت �لعمــرة . حــ
 .املفردة، والتفصيل فيما بعد انشاء هللا

 .أي احلامل واحملمول) ٧(
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ع االطالق قد صارت مستحقة عليـه لغـريه، فـال جيـوز ، م)٢(، فال حيتسب للحامل، الن احلركة)١(ال يف طوافه، أو مطلقا
 .)٣(صرفها إىل نفسه، واقتصر يف الدروس على الشرط االول

، ال املسـتنيب، النـه فاعـل السـبب، وهـي كفـارة )يف مـال االجـري(الالزمة بسبب فعل االجـري موجبهـا ) وكفارة االحرام(
، )٥(، لوجوبه بسبب االفساد، وإن كانت معينة بذلك العـام)بلالقا(العام ) ولو أفسد حجه قضى يف( )٤(للذنب الالحق به

حينئـذ، لعـدم ) وميلـك االجـرة(، والقضـاء عقوبـة، )٦(عن فرضه املستأجر عليه، بناء على أن االوىل فرضه) واالقرب االجزاء(
لالخـالل �ملشـروط  )٧(ه ظـاهرووجه عدم االجزاء يف املعينة، بناء على أن الثانية فرضـ. االخالل �ملعني، والتأخري يف املطلق

ب عـدم االجـرة، بنـاء  وكذا يف املطلق على مـا اختـاره املصـنف يف الـدروس، مـن أن �خريهـا عـن السـنة االوىل ال لعـذر يوجـ
 فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخري. على أن االطالق يقتضي التعجيل فيكون كاملعينة

___________________________________ 
 .تعق االجارة على احلمل من غري تقييد أي) ١(
 .هذا تعليل لكون االجارة املطلقة تنصرف إىل املقيدة �لعدم) ٢(
 ).ال يف طوافه(  أي صورة القيد ب) ٣(
 .أي بفاعل السبب الن الكفارة ختفيف للذنب احلاصل لفاعل السبب) ٤(
ئب بسبب أفساده للحج، وال يكون حجا عن املنوب عنه كي ال جيوز أداؤه يف فهو واحب تكليفا على النا. يعين أن سبب القضاء هو االفساد) ٥(

 .غري عام التعيني
 .وأما القضاء فهو عقوبة على النائب نفسه. أي أن الذي وقع فاسد حيتسب فرضا فيقع عن املنوب عنه) ٦(
 ".وجه العدم : " خرب قوله: �لرفع) ٧(
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يف حســنه زرارة أن االوىل فرضــه، والثانيــة عقوبــة، وتســميتها حينئــذ فاســدة  )١(وياملطلــق، فــال جيــزئ وال يســتحق أجــرة، واملــر 
، كمـا )٤(لكـن الروايـة مقطوعـة، ولـومل نعتربهـا لكـان القـول �ن الثانيـة فرضـه أوضـح. الـذي مـال إليـه املصـنف )٣(، وهو)٢(جماز

 .ذهب إليه ابن إدريس
قضاء الفاسـدة يف السـنة الثانيـة، واحلـج عـن النيابـة بعـد ذلـك،  )٦(، فأوجب يف املطلقة)٥(وفصل العالمة يف القواعد غريبا

، الن غايتــه أن تكــون العقوبــة هــي االوىل، فتكــون الثانيــة فرضــه، فــال وجــه للثالثــة، ولكنــه بــىن )٧(وهــو خــارج عــن االعتبــارين
مل تقــع عــن املنــوب،  علــى أن االفســاد يوجــب احلــج �نيــا، فهــو ســبب فيــه كاالســتئجار، فــإذا جعلنــا االوىل هــي الفاســدة

ب الثالثــة ت بســبب االفســاد وهــو خــارج عــن االجــارة فتجــ فعلــى هــذا ينــوى الثانيــة عــن نفســه، وعلــى جعلهــا . والثانيــة وجبــ
 الفرض

___________________________________ 
 .أبواب كفارات االحرام ٣/  ٩الوسائل ) ١(
ت فريضــة فتقتضــي كوهــا مــأمورا �ــا ) ٢( اذن فتســميته حجــا فاســدا . وهــو يســتلزم كو�ــا صــحيحة وإال مل تكــن مصــداقا للمــأمور بــهالن االوىل ان كانــ

 .تكون من �ب ا�از
 .أي كون االوىل فرضه، والثانية عقوبة) ٣(
يقتضي االمتثـال أما االوىل فوقعت فاسدة هي ال تصلح مصداقا للمأمور به الذي . ة للذمة و�ا يسقط االمر الن الثانية يف الصحيحة فهي املربء) ٤(

 .الصحيح
 .هو مفعول مطلق) تفصيال(صفة ملصدر حمذوف وهو ) غريبا(  ف. اي تفصيال غريبا) ٥(
 .أي غري املقيدة بتكل النية اليت وقع احلج فهيا فاسدا) ٦(
 .جعل الفريضة هي الثالثة فإن العالمة . أي اعتبار كون االوىل فريضة الثانية عقوبة واعتبار العكس) ٧(

    



١٩٦ 

 .)١(ينويها عن املنوب، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه، مع إحتمال كو�ا عن املنوب أيضا
مـن املسـتأجر عـن نفسـه، أو ) واالمتام لـه(عما أنفقه يف احلج ذها� وعودا، ) إعادة فاضل االجرة(لالجري ) ويستحب(

تنظـــر املصـــنف يف  )٣(وهـــل يســـتحب لكـــل منهمـــا إجابـــة اآلخـــر إىل ذلـــك) لـــو أعـــوز،( )٢(مـــن الوصـــي مـــع الـــنص، ال بدونـــه
رباء وهــي الــيت مل حتــج، للنهــي ) نيابــة املـرأة الصــرورة )٦(وتــرك( )٥(ومــن أنــه معاونـة علــى الــرب والتقــوى )٤(ة الـدروس، مــن أصــالة الــ

يــق اجلمــع بينهــا وبــني مــا دل علــى اجلــواز، ، حــىت ذهــب بعضــهم إىل املنــع لــذلك، ومحلهــا علــى الكراهــة طر )٧(عنــه يف أخبــار
ــيت هــي مــورد )وكــذا اخلنثــى الصــرورة( ــى، للشــك يف الذكوريــة، وحيتمــل عــدم الكراهــة، لعــدم تنــاول املــرأة ال ، احلاقــا هلــا �النث

 .هلا )٨(النهي
 ولو إمجاال، ليتمكن من تعلمها تفصيال) ويشرتط علم االجري �ملناسك(

___________________________________ 
 .ال حتمال أن الثانية من تبعات االوىل ومن متمما�ا، فاذا كانت االوىل عن املنوب عنه فالثانية اليت هي من مستتبعا�ا تكون عنه أيضا) ١(
 .أي ان الوصي يكمل اعواز الائب مع نص املنوب عنه على االكمال) ٢(
 .اشارة إىل الرد واالمتام" إىل ذلك : " إعوازه فقولهأي قبول املنوب عنه رد الفاضل، وقبول النائب إكمال ) ٣(
 .بناء على جر��ا يف املستحبات وهو دليل عدم االستحباب) ٤(
 .وهو دليل االستحباب) ٥(
 .أي يستحب ترك نيابة املرأة الصرورة) ٦(
 .الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة احلج) ٧(
 .ة احلجالوسائل الباب التاسع من أبواب نياب) ٨(

    



١٩٧ 

علــى الوجــه الــذي عــني، فلــو كــان عــاجزا عــن الطــواف بنفســه، واســتؤجر ) وقدرتــه عليهــا(ولــو حــج مــع مرشــد عــدل أجــزأ، 
 .على املباشرة مل يصح، وكذا لو كان ال يستطيع القيام يف صالة الطواف

ميـت، أو مـن جيـب حيـث تكـون االجـارة عـن ) وعدالتـه(جاز،  )١(نعم لو رضي املستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا
العدالـة، لصـحة حـج الفاسـق، وإمنـا املـانع  )٣(مل تعتـرب )٢(، أمـا لـو اسـتأجره لـيحج عنـه تربعـا)فال يسـتأجر فاسـق(عليه احلج، 

ريه ) ولــو حــج(، )٤(عــدم قبــول خــربه ريه ) اجــزأ(الفاســق عــن غــ عــن املنــوب عنــه يف نفــس االمــر، وإن وجــب عليــه اســتنابة غــ
 .)٥( غريه من العبادات كالصالة والصوم والز�رة املتوقفة على النيةلوكان واجبا، وكذا القول يف

وهــو مــا يبـــذل غالبــا للفعــل املخصــوص، ملـــن ) ينصــرف إىل أجـــرة املثــل(مطلقــا مــن غـــري تعيــني مــال ) والوصــية �حلــج(
 هذا إذا مل يوجد من �خذ )٧(وحيتمل إعتبار االوسط )٦(استجمع شرائط النيابة يف أقل مراتبها

___________________________________ 
 .�ن كان االستيجار يف حج مندوب مثال، وكان املستأجر مستأجرا عن نفسه) ١(
 .قيد لالستيجار) ٢(
 ".مل يعترب : " يف نسخة) ٣(
 .فال يضر �لتطوع عن نفسه) ٤(
 .يف أنه نوىفإن الفاسق لو أخرب �يقاع هذه االعمال ال يقبل منه، لعدم االعتماد على صدقه ) ٥(
 .وهو صالحيته للقيام �عمال احلج مع كونه مؤمنا �لغا عاقال عدال) ٦(
 .الن املتفاهم العريف يف غالبية االمور هو االوسط يف كل شئ فتحمل االطالقات الشرعية على ذلك) ٧(
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مـع ) ويكفـي(، )٢(على اخلـالف ، ويعترب ذكل من البلد، أو امليقات)١(أقل منها، وإال اقتصر عليه، وال جيب تكلف حتصيله
اقتصــر عليــه، إن مل جيــز  )٥(فيكــرر حســب مــا دل عليــه اللفــظ، فــإن زاد عــن الثلــث )٤(املــرة إال مــع إرادة التكــرار( )٣(االطــالق

 .)٦(الوارث، ولو كان بعضه، أو مجيعه واجبا فمن االصل
ربت )٨(وعـن اجـرة املثـل يف الواجـب )٧(إن مل يـزد القـدر عـن الثلـث يف املنـدوب) ولو عني القـدر والنائـب تعينـا( ، وإال اعتـ

الز�دة من الثلث مع عدم إجازة الوارث، وال جيب على النائب القبول، فإن إمتنع طلبا للز�دة مل جيب إجابتـه، مث يسـتأجر 
ـــأجرة املثـــل إن مل يـــزد عنـــه )٩(غـــريه ســـقط �متناعـــه أو يعلـــم إرادتـــه خاصـــة في. �لقـــدر إن مل يعلـــم إرادة ختصيصـــه بـــه، وإال فب

 ، ولو عني النائب خاصة أعطي أجرة مثل)١٠(�لقدر، أو مطلقا
___________________________________ 

 .يعين إن كان هناك من �خذ االقل اقتصر عليه، وإال فال جيب السعي املفرط يف سبيل حتصيل �ئب هكذا صفته) ١(
 .لد، أو من امليقاتاملتقدم يف أن الواجب أصالة هي النيابة من الب) ٢(
 .أي اطالق الوصية �حلج عنه) ٣(
 .حسب ما دل لفظ الوصية) ٤(
 .فيقتصر على ما وىف به الثلث من التكرار. أي زادت اجرة املقدار املوصى به من تكرار احلج عن الثلث) ٥(
 .يعين أن احلج الواجب �الصل، أو �لنذر خيرج من أصل املال) ٦(
 .من الثلث فيجب أن ال يزيد عنهالن املندوب خيرج ) ٧(
 .يعىن ال يكون املقدار الذي عينه للحج الواجب زائدا عن أجرة املثل) ٨(
 .أي غري هذا النائب الذي ال يرضى بذلك املقدار) ٩(
 .اي ميتنع من النيابة مطلقا وإن بذل له ما بذل) ١٠(
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 .، وإال سقط)٢(استؤجر غريه، إن مل يعلم إرادة التخصيصفإن إمتنع منه، أو مطلقا  )١(من حيج جمز� وحيتمل أجرة مثله
الثانيـــة، ) وقصـــر كمـــل مـــن الثانيـــة فـــإن مل تســـع(مفصـــال كـــألف، أو جممـــال كغلـــة بســـتان، ) ولـــو عـــني لكـــل ســـنة قـــدرا(

أجــرة املثــل، ولــو جبــزء وصــرف البــاقي مــع مــا بعــده كــذلك ولــو كانــت الســنون معينــة ففضــل  )٣(، فصــاعدا مــا يــتمم)فالثالثــة(
، أجودمهـا االول إن كـان القصـور )٤(منها فضلة ال تفي �حلج اصال ففي عودها إىل الورثة، أو صرفها يف وجوه الرب وجهـان

، والوجهان آتيان فيما لو قصر املعني احلجة واحدة، أو قصر ماله أمجع عن احلجة الواجبـة، )٥(ابتداء، والثاين إن كان طار�
 راجه يف وقت آخر وجب مقدما على، أو رجي إخ)٦(ولو أمكن استنمائه

___________________________________ 
 .أي يلحظ املقام والرتبة اليت حيويها ذلك الشخص املعني، وأن مثله ماذا يستحق من االجرة لو حج �ئبا) ١(
 .أي ارادة املوصي نيابة خصوص ذلك الشخص املعني، دون غريه) ٢(
 ".ما يتم : " يف نسخة) ٣(
 .ان تعىي ذلك املبلغ إمنا كان الجل احلج وغايته، فاذا قصر فريجع إىل الورثة): وجه االول() ٤(
 .أن ذلك املبلغ خرج عن صالحية ملك الورثة �لوصية فيجب صره يف وجوه الرب): وجه الثاين(
أمـا اذا طـرأ القصـور بعـد أن كـان وافيـا حـني . ثـة ابتـداءا كانت الوصية مـن أول أمرهـا فاسـدة فـاملبلغ داخـل يف ملـك الور  الن الصور اذا كان ابتداء) ٥(

 .الوصية، فإن الوصية يف حينها وقعت صحيحة فيخرج املال عن ملك الورثة وال يعود
 ).استثماره: (يف نسخة) ٦(

    



٢٠٠ 

 .)١(االمرين
) يف عــام(فصــاعدا إن وســع ) مــرتني(عنــه بــه ) حــج(املعــني للســنة عــن أجــرة حجــة ومل يكــن مقيــدا بواحــدة ) ولــو زاد(

فصـــاعدا، وال يضـــر اجتماعهمـــا معـــا يف الفعـــل يف وقـــت واحـــد، لعـــدم وجـــوب الرتتيـــب هنـــا كالصـــوم ) )٢(مـــن اثنـــني(واحـــد 
املــال إنســان ) والــودعي( )٤(ولــو فضــل عــن واحــدة جــزء أضــيف إىل مــا بعــده إن كــان، وإال ففيــه مــا مــر. )٣(خبــالف الصــالة

وغـــري ) هــو بنفســـه(عنـــه ) يســتأجر عنـــه مــن حيـــج أو حيــج( )٥(عليـــه عنـــه مـــن إخــراج احلـــج الواجــب) العــامل �متنـــاع الــوارث(
ب حبكمهــا مــن احلقــوق الــيت ختــرج مــن أصــل املــال، كالزكــاة واخلمــس  )٦(وحكــم غــريه. الوديعــة مــن احلقــوق املاليــة حــىت الغصــ

ولــو  )٨(اختيـارا ضـمن، فــإن ذلـك واجـب عليــه حـىت لـو دفعـه إىل الــوارث )٧(واخلــري هنـا معنـاه االمـر. والكفـارة والنـذر حكمـه
 علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به حبيث حيصل الغرض منه

___________________________________ 
 .مها الرد إىل الورثة، والصرف يف وجود الرب) ١(
 .أي من �ئبني اثنني عنه الواحد) ٢(
 .صالتني من �ئبني عن موب عنه واحد يف عرض واحد فال ميكن ايقاع. اليت يقول أكثر العلماء بوجوب الرتتيب فيها) ٣(
 .من الوجهني يف رده إىل الورثة، أو صرفه يف وجوه الرب) ٤(
 .اخراج، والضمريان راجعان إىل امليت الذي أودعه املال: متعلق بقوله) عنه(الواجب، و : متعلق بقوله) عليه) (٥(
 .الودعي لنو علم �متناع الورثة من االداء لو أعلمهم �حلال ه على أي غري احلج حكمه حكم احلج يف وجوب اداء) ٦(
 .يستأجر، يراد به الوجوب: أي قوله) ٧(
 .أما لو أخذوه منه قهرا فال ضمان) ٨(
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واملـراد �لعلـم هنـا مـا يشـمل الظـن الغالـب املسـتند . )١(وجب الـدفع إلـيهم، وإال اسـتأذن مـن يـؤدي مـع االمكـان وإال سـقط
جيـب إخراجهمـا ) ولو كان عليه حجتان إحـدامها نـذر فكـذلك( )١(يف اعتبار احلج من البلد او امليقات ما مرو . إىل القرائن

ال شرتاكهما يف كو�ما حقا واجبـا ماليـا ومقابـل االصـح إخـراج املنـذورة مـن الثلـث، ) إذ االصح أ�ما من االصل(فما زاد 
، فـــإن قصـــرت )٥(ولـــو قصـــر املـــال عنهمـــا حتاصـــتا فيـــه )٤(قع يف املـــرضحممولـــة علـــى نـــذر غـــري الزم كـــالوا )٣(اســـتنادا إىل روايـــة

عن إخراج احلجة �قل ما ميكن ووسع احلج خاصة أو العمرة صرف فيه، فإن قصر عنهما، ووسـع أحـدمها، ففـي  )٦(احلصة
 )لو وسع و  )٩(.، أو تقدمي حجة االسالم، أو القرعة أو جه)٨(تركهما والرجوع إىل الوارث، أو الرب على ما تقدم

___________________________________ 
 .أي سقط وجوب االستيذان مطلقا) ١(
 .سابقا من اخلالف) ٢(
 .أبواب وجوب احلج وشرائطه ٢٩/  ١الوسائل ) ٣(
 .الذي مات فيه، فان وصا�ه يف تلك احلالة غري �فذة إال مع اجازة الوارث) ٤(
 .االسالم، وحصة للحج املنذورحصة حلجة : أي جعل املال حصتني) ٥(
 .أي قصرت حصة كل حجة عن أجرة حج كامل مع عمرته، ووسع حلج مفرد، أو عمرة مفردة) ٦(
 .حجة االسالم، وحج النذر: أي قصر املال عن احلجني) ٧(
 .من التفصيل بني كونه قاصرا من أول االمر أو طرأ القصور) ٨(
ث. (تركهمـــا والصـــرف يف وجـــوه الـــرب) الثـــاين. (رثـــةتركهمـــا والـــرد إىل الو ) االول: (أربعـــة) ٩( ــ أن يقـــرع يف تقـــدمي ) الرابـــع. (تقـــدمي حجـــة االســـالم) الثالـ

 .أحدمها
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أو علــم . فيمــا لـو أقــر �حلجتـني )٣(، والتفصـيل آت)٢(، ولـو مل يســع أحـدمها فــالقوالن)١(احلـج خاصــة، أو العمـرة فكــذلك
أجــرة ) وزعــت(عنــده الوديعــة أو احلــق، وعلمــوا �حلــق وبعضــهم بــبعض مــن ) ولــو تعــددوا(الــوارث أو الوصــي كو�مــا عليــه 

، ولــو أخرجهـــا بعضــهم �ذن البـــاقني، فالظــاهر االجـــزاء، )٥(علــيهم بنســـبة مــا �يـــديهم مــن املـــال )٤(احلجــة، ومــا يف حكمهـــا
ــى العــامل يف كونــه مــال امليــت الــذي يقــدم إخــراج ذلــك منــه علــى االرث ولــو مل يعلــم بعضــهم �حلــق ت )٦(الشــرتاكهم عــني عل
 )٨(أو حجوا فال ضمان مع االجتهاد. ، ولو علموا به ومل يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا مجيعا)٧(�لتفصيل

___________________________________ 
 .�يت الوجوه االربعة املذكورة) ١(
 ).االول والثاين(أي الوجهان ) ٢(
 .تني، فكذلك �يت هذه التفاصيل لو أقر حبجتني وماتيعين كل هذه التفاصيل كانت فيما لو أوصى حبج) ٣(
 .من احلقوق املالية كاخلمس والزكاة وغريمها) ٤(
 .ثلثاه) الثاين(اخراج نثلث الواجب على امليت، وعلى ) االوىل(فعلى . فإن كان بيد أحدمها مخسون، وبيد اآلخر مائة) ٥(
 .امليت، فأيهم أخرج الواجب فقد وقع يف حملهأي ال شرتاك اجلميع يف كون ما �يديهم مال ) ٦(
 .اخل. أي التفصيل املذكور يف أول املسألة إىل هنا، من درها إىل الوارث مع اداء كلهم، أو بعضهم، واستيذان من ال ميتنع مع اختالفهم يف ذلك) ٧(
ت،: يعين) ٨( فـال . فلـم يعثـر عليـه، فحجـوا مجيعـا مث تبـني هلـم ذلـك اجتهـد كـل واحـد مـنهم يف أنـه هـل هنـاك غـريه مـن يكـون عنـده شـئ مـن مـال امليـ

 .ضمان حينئذ

    



٢٠٣ 

، )٢(ولو علموا يف االثناء سقط من وديعة كل منهم ما خيصه من االجرة. ضمنوا مازاد على الواحدة )١(على االقوى وال معه
سابق خاصـة، وضـمن الالحـق ، ولوحجوا عاملني بعضهم ببعض صح ال)٣(وحتللوا ما عداواحد �لقرعة، إن كان بعد االحرام

إن أحرمــوا دفعــة وقــع اجلميــع عــن املنــوب وســقط مــن وديعــة كــل واحــد مــا خيصــه مــن االجــرة املوزعــة ، وغــرم البــاقي وهــل )٤(فــ
يتوقف تصرفهم على إذا احلاكم؟ االقوى ذلك مع القدرة على إثبات احلق عنده، الن والية إخراج ذلك قهـرا علـى الـوارث 

إذن لــه  )٧(فالعــدم أقــوى، حــذرا مــن تعطيــل احلــق الــذي يعلــم مــن بيــده املــال ثبوتــه، وإطــالق الــنص )٦(، ولــو مل ميكــن)٥(إليــه
وإفضـــائه إىل خمالفتـــه حيـــث  )٩(الطـــالق الـــنص) وهـــو بعيـــد(، بنـــاء علـــى مـــا ســـبق )٨(مطلقـــا) يفتقـــر إىل إذن احلـــاكم: وقيـــل(

 .)١٠(يتعذر
___________________________________ 

 .يعا بدون الفحص واالجتهاد، ضمنوا املقدار املصروف زائدا عن حجة واحدةأي لو حجوا مج) ١(
 .إىل حني علم بعضهم ببعض) ٢(
 .النه لو كان قبل االحرام إنصرفوا فروا إال واحدا منهم يتعني �لقرعة) ٣(
 .عليهم بنسبة ما �يديهم من املال) ٤(
 .موكول إىل احلاكمأن التصدي لذلك : يعىن" والية : " متعلق بقوله) ٥(
 .يعىن لو مل ميكن اثبات احلق عند احلاكم فال يعترب اذنه) ٦(
 .أبواب النيابة يف احلج ١٣/  ١الوسائل ) ٧(
 .سواء أمكن اثبات احلق أم مل ميكن) ٨(
 ).٧(املتقدم يف التعليقة رقم) ٩(
ين لــو اعتــرب االذن علــى االطــالق لــزم يف صــورة عــدم امكــان اثبــات احلــق) ١٠( ان يتعطــل احلــق وذلــك يلــزم خمالفــة لــنص القائــل بوجــوب احلــج عنــه  يعــ

 .مطلقا
   



٢٠٤ 

 )يف أنواع احلج -الفصل الثاين (
هذا النوع به، ملا يتخلـل بـني عمرتـه وحجـه مـن التحلـل املوجـب جلـواز االنتفـاع  )١(وأصله التلذذ مسي) متتع: وهي ثالثة(

تـه حبجـه حـىت أ�مـا كالشـئ الواحـد شـرعا، فـإذا حصـل بينهمـا ذلـك  ، مـع ارتبـاط عمـر)٢(والتلذذ مبا كان قد حرمـه االحـرام
) عـــن مكـــة بثمانيـــة وأربعـــني مـــيال مـــن كـــل جانـــب علـــى االصـــح(أي بعـــد ) وهـــو فـــرض مـــن �ى(فكأنـــه حصـــل يف احلـــج 

علـى كو�ـا محـال للثمانيـة واالربعـني . والقول املقابل لالصح اعتبار بعده �ثين عشـر مـيال. الصحيحة الدالة عليه )٣(لالخبار
ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكـة إىل منزلـه، وحيتمـل إىل بلـده . كل واحدة اثىن عشر  )٤(موزعة على اجلهات االربع، فيخص

ــع( )٦(وميتــاز هــذا النــوع عــن قســيميه. ، وإال فمحلتــه)٥(مــع عــدم ســعتها جــدا ــى حجــه �و� �ــا التمت ، )أنــه يقــدم عمرتــه عل
 .)٧(ةخبالف عمرتيهما فإ�ا مفردة بني

 ويشرتكان يف �خري العمرة عن احلج ومجلة) وقران وإفراد(
___________________________________ 

 ".ومسي : " يف نسخة) ١(
 .والعمدة يف تسمية حج التمتع هي هذه الناحية من التمتع اجلنسي. ومنه التلذذ �لنساء) ٢(
 .من أبواب أقصام احلج ٦الوسائل الباب ) ٣(
 .وهو فعل الزم حمتاج إىل تقدير جار أي خيتص بكل واحدة" فيختص : " نسخةيف ) ٤(
 .أي سعة خارجة عن املتعارف) ٥(
 .االفراد والقران) ٦(
 .جأما يف عمريت االفراد والقران، فنية العمرة فيهما نية مفيدة ال يضاف اليها قصد احل" عمرة التمتع إىل احلج " يعين أن عمرة التمتع يوين فيها ) ٧(

    



٢٠٥ 

أن يقـــرن بـــني احلـــج : وقيـــل القـــران )٣(�لتخـــري يف عقـــد إحرامـــه بـــني اهلـــدي والتلبيــة، واالفـــراد �ـــا )٢(وينفـــرد القـــران. )١(االفعــال
 .)٤(والعمرة بنية واحدة، فال حيل إال بتمام أفعاهلما مع سوق اهلدي

ريا بـني النـوعني، والقـران مـن ) فرض من نقص عن ذلك املقدار(أي كل واحد منهما ) وهو(واملشهور االول  املسـافة خمـ
وكذا يتخري مـن حـج نـد� والتمتـع أفضـل ( )٦(مكيا كان أم أفقيا) ختري يف الثالثة( )٥(وشبهه للحج) ولو أطلق الناذر(أفضل 
 عمال) العدول إىل غريه، على االصح( )٩(�الصالة أو العارض) وليس ملن تعني عليه نوع( )٨(وان حج ألفا وألفا )٧(مطلقا

___________________________________ 
 .أي جمموع أفعال احلج) ١(
 .اخل.  يعين ميتاز القران عن االفراد ب) ٢(
 .أي ميتاز االفراد عن القران �ن إحرامه ينعقد �لتلبية فقط) ٣(
 .تعيينا ال ختيريا) ٤(
 .الناذر للحج: متعتلق بقوله) ٥(
 .، فذكر االفق كناية عن البعد املفرطأي كان من آفاق مكة أي بعيدا عنها) ٦(
 .يف املندوب، سواء املكي، واالفقي، وسواء كان قد تكرر منه اجلج كثريا، أم ال) ٧(
 .أبواب أقسام احلج ٤/  ٢١الوسائل، ) ٨(
�لعارض كمـن نـذر التمتـع، أو االفـراد، ومن مل يبعد فرضه القران، أو االفراد، وأما التعني . التعني �الصالة كمن بعد عن مكة ففرضه التمتع تعينا) ٩(

 .أو القران خبصوصه
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والقـول اآلخـر جـواز التمتـع للمكـي، وبـه روا�ت محلهـا علـى الضـرورة . ، وعليـه االكثـر)٢(، وصـريح الروايـة)١(بظاهر اآليـة
ويتحقـق ضـرورة  )٤(ول مطلقـااستثناء من عدم جواز العـد) إال لضرورة(أما الثاين فال جيزئه غري التمتع اتفاقا . )٣(طريق اجلمع

عـن الرفقـة إىل  )٦(، أو التخلـف)٥(املتمتع خبوف احليض املقـدم علـى طـواف العمـرة، حبيـث يفـوت اختيـاري عرفـة قبـل امتامهـا
 ، وضرورة املكي خبوف)٨(من دخول مكة قبل الوقوف ال بعده وحنوه )٧(عرفة حيث حيتاج إليها، وخوفه

___________________________________ 
 .، وظاهر اآلية هو تعني التمتع هلؤالء١٩٦البقرة  ) ن �م ي�ن أهله حا�ي ا�سجد ا�رام�ذ�ك أي حج ا�متع  (: وهو قوله تعاىل) ١(
 .من أبواب أقسام احلج من وسائل الشيعة ٦و  ٣املتضافرة يف الباب ) ٢(
 .نوع خاص أي اجلمع بينها وبني ما دل على عدم جواز العدول ملن عليه فرض) ٣(

 .من أبواب أقسام احلج ٧و  ٤راجع الوسائل الباب 
 .سواء فيمن فرضه التمتع، أو القران، أو االفراد) ٤(
 .فإ�ا تعدل بنيتها يف االحرام إىل حج االفراد، أو القران. أي قبل إمتام العمرة املتمتع �ا) ٥(
 .يضا خبوف التخلف عن الرفقةأي يتحقق ضرورة املتمتع أ" خبوف احليض : " عطف على قوله) ٦(
 .خبوف دخول مكة حينئذ الجل الطواف والسعي -أيضا  -أي يتحقق ضرورة التمتع " خبوف احليض " عطف على قوله ) ٧(
 .كضيق الوقت للطواف والسعي واالحالل مث االحرام والذهاب إىل عرفات) ٨(

    



٢٠٧ 

وال ( )٣(عدو بعده، وفوت الصـحبة كـذلك )٢(مع عدم إمكان �خري العمرة إىل أن تطهر وخوف )١(احليض املتأخر عن النفر
شـوال وذي القعـدة وذي (أشـهر احلـج ) أو عمـرة التمتمـع إال يف(جبميـع أنواعـه ) االحـرام �حلـج(ويف نسخة ال يصـح ) يقع
شهر احلـج الشـهران وتسـع مـن ذي احلجـة على وجه يدرك �قي املناسك يف وقتها، ومن مث ذهب بعضهم إىل أن أ) احلجة

 .بعدها )٤(لفوات اختياري عرفة اختيارا
فـوات عرفـة اختيـار�، ومـن جعلهـا  )٥(عشر المكان إدراك احلج يف العاشر �دراك املشعر وحـده، حيـث ال يكـون: وقيل

 صيغة اجلمع، ويف جعل احلج أشهرا ب)٦(الثالثة نظر إىل كو�ا ظرفا زمانيا لو قوع أفعاله يف اجلملة
___________________________________ 

 .فتخاف لو أخرت عمر�ا أن حتيض حينذال، وال متكنها العمرة بعد احلج. أي النفر من مىن الجل الطواف والسعي للحج) ١(
ئال ميكــث مب. فلــو أخــر عمرتــه صــادفه ذلــك العــدو. �ن خيــاف عــدوا ينتظــره بعــد أعمــال احلــج) ٢( كــة بعــد أعمــال احلــج، ويغادرهــا هــذا يقــدم عمرتــه لــ
 .فورا

 .فيقدم عمرته. أي أن رفقته يرحلون من مكة بعد قضاء أعمال احلج مباشرة، وهذا ال ميكنه البقاء وحده) ٣(
 .وفوته اختيارا موجب لفوت احلج. قيد لفوات يعين بعد التاسع يفوت اختيارا عرفة) ٤(
 .ادراك اليوم العاشر اذا مل يفته الوقوف بعرفة يف اليوم التاسع إختيارا يعين انه امنا ميكن. قيد المكان ادراك احلج) ٥(
ذه االشهر  يعين ال يلزم أن يكون مجيع ا�م االشهر الثالثة ظرفا جلواز اداء افعال احلج فيها، بل اذا صح وقوع مجلة من افعال العمرة واحلج يف ه) ٦(

مجلـة أعمـال العمـرة املتمتـع �ـا يصـح وقوعهـا يف شـوال، وذي القعـدة، هـذا ال يقضـي جـواز كفى وصف هذه االشهر ��ا ظرف للحج والعمرة، فإن 
 .اداء مجيع افعال احلج فيها ايضا
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ويشـرتط (ووقتهـا جممـوع أ�م السـنة  )٣(، وبقـي العمـرة املفـردة)٢(وبـذلك يظهـر أن النـزاع لفظـي. إرشاد إىل ترجيحـه )١(يف اآلية
أمـا قسـيماه . )٤(فلـو أخـر احلـج عـن سـنتها صـارت مفـردة، فيتبعهـا بطـواف النسـاء) لعـام واحـديف املتمتع مجع احلج والعمرة 

ث اعتربهــا )٥(فــال يشــرتط إيقاعهمــا ــ أي ) واالحــرام �حلــج لــه(يف القــران كــالتمتع  )٦(يف ســنة يف املشــهور، خالفــا للشــيخ حي
ت امليــزاب(الفضــل منــه ا) مث(احلــرام ) وأفضــلها املســجد(مــن أي موضــع شــاء منهــا ) مــن مكــة(للتمتــع  ريا ) املقــام، أو حتــ خمــ
ويف الـــدروس االقــرب أن فعلــه يف املقــام أفضــل مـــن احلجــر حتــت امليــزان، وكالمهـــا . وظــاهره تســاويهما يف الفضــل )٧(بينهمــا
 )مل جيز إال مع التعذر املتحقق(أي غري مكة ) بغريها( )٩(املتمتع حبجه) ولو أحرم( )٨(مروي

___________________________________ 
 " ١٩٧البقرة  )ا�ج اشهر معلومات فمن فرض فيهن ا�ج الخ (: يف قوله تعاىل) ١(
 .لعدم اختالفهم يف املعىن ويف زمان امكان ادراك احلج اختيارا واضطرارار) ٢(
 .يعىن مل يذكر وقتها إىل اآلن) ٣(
 .فحيث انقلب عمرة مفردة لزم فيها طواف النساء. اء يف كل نسك غري عمرة التمتعاشارة إىل ما �يت من وجوب طواف النس) ٤(
 .يف سنة واحدة -يف االفراد والقران  -اي ال يشرتط ايقاع العمرة واحلج ) ٥(
 .لكن يف القران فقط. يعين اعترب وقوعهما يف سنة واحدة. اي السنة الواحدة) ٦(
 .اي بني املقام وامليزاب) ٧(
 .ابواب املواقيت ٢١/  ١راية واحدة راجع الوسائل يف و ) ٨(
 .أحرم، اي أحرم للحج: وعليه فاالم متعلق بقوله" حلجه : " يف نسخة) ٩(
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وال فـرق بـني مـروره علـى أحـد  )٢(، أو تعـذر العـود إليهـا مـع تركـه �ـا نسـيا� أو جهـال ال عمـدا)١(بتعذر الوصول إليهـا ابتـداء
ــت وعدمــه ــع ) ولــو تلــبس( )٣(املواقي حبــيض أو ( )٤(قبــل االكمــال وإدراك احلــج) وضــاق الوقــت عــن إمتــام العمــرة(بعمــرة التمت
وأكمــل احلــج ) االفــراد(حــج ) إىل(�لنيــة مــن العمــرة املتمــع �ــا ) عــدل( )٥(مــانع عــن االكمــال بنحــو مــا مــر) نفــاس أو عــذر

احلــج، وأجــزأه عــن فرضــه كمــا جيــزئ لــو انتقــل ابتــداء  إكمــال) مــن بعــد(املفــردة ) وأتــى �لعمــرة(�نيــا علــى ذلــك االحــرام 
 )٧(ونيـة العـدول عنـد إرادتـه. أمـا اختيـارا فسـيأتى الكـالم فيـه. إىل التمتـع للضـرورة )٦(وكـذا يعـدل عـن االفـراد وقسـيمه. للعذر

 .قصد االنتقال إىل النسك املخصوص متقر�
ميكـــن الغـــىن عنهـــا بـــذكر  )٨(وعلـــى هـــذا. لنســـك املخصـــوصواملـــراد �انيـــة االحـــرام �) االفـــراد النيـــة(حـــج ) ويشـــرتط يف(

 االحرام، كما يستغىن
___________________________________ 

اي ال ميكنه دخول مكة فعال الجل الطواف والسعي واالحالل من عمرتـه، أو أنـه خـرج مـن مكـة �سـيا للطـواف والسـعي واالحـالل واراد العـود ) ١(
 .النه ال عذر للعامد) ٢(اليها لذلك لكنه مل يتمكن

 .دفعا ملا يتوهم أنه لو كان مروره على أحد املواقيت كفاه االحرام منه) ٣(
 .يعين ضاق الوقت، الن يكمل العمرة ويتحلل مث يستأنف االحرام للحج) ٤(
 .إال لضرورة: يف شرح قوله) ٥(
 .اي القران) ٦(
 .اي عند ارادة العدول) ٧(
 .فذكر االحرام كاف عن ذكر النية، حيث االحرام عبادة، وحباجة إىل نية يف أوله. راد �لنية هي نية االحراماي بناء على أن يكون امل) ٨(
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بـل هـو . أنـه الـركن االعظـم �سـتمراره ومصـاحبته الكثـر االفعـال وكثـرة أحكامـه )١(ووجه ختصيصه. عن �قي النيات �فعاهلا
، وميكـن )٣(، إذ ال يعتـرب اسـتدامته)٢(علـى تـرك احملرمـات املـذكورة ال خيـرج عنهـايف احلقيقة عبارة عن النيـة الن تـوطني الـنفس 

والــذي . أقربــه العــدم )٥(ويف وجو�ــا نظــر. بــه نيــة احلــج مجلــة، ونيــة اخلــروج مــن املنــزل كمــا ذكــره بعــض االصــحاب )٤(أن يريــد
 )٧(أو مــن دويــرة( )٦(تيــة ومــايف حكمهــاوهــو أحــد الســتة اآل) مــن امليقــات(بــه ) وإحرامــه(اختــاره املصــنف يف الــدروس االول 

ــت أقــرب رب القــرب إىل عرفــات الن احلــج بعــد االهــالل) إىل عرفــات(مــن امليقــات ) أهلــه، إن كان ــ بــه مــن امليقــات ال  )٨(اعت
فينبغـى اعتبـار القـرب فيهـا إىل مكـة، ولكـن . يتعلق الغرض فيه بغري عرفات خبالف العمرة فإن مقصدها بعـد االحـرام مكـة

 ،)١٠(، ويف الدروس أطلق القرب)٩(مل يذكره هنا
___________________________________ 

 .م ركنأن االحرا: اي وجه ختصيص االحرام �فراد ذكر نيته) ١(
 .اي أن توطني النفس ليس خبارج عن النية القلبية، وكالمها فعل النفس) ٢(
 .اي ان التوطني النفسي كالنية يف سائر العبادات ال جيب استدامته تفصيال بل تكفي استدامته حكما) ٣(
 .اي يكون مراده من ذكر النية هنا نية إتيان احلج مجلة) ٤(
 .لنية �الضافة إىل النيات املعتربة يف كل نسك نسكاذ ال دليل على وجوب هذه ا) ٥(
 .اي ما كان حماذ� الحد املواقيت على ما سيأتى) ٦(
 .الن التصغري يرد االشياء إىل اصوهلا. تصغري دار والتاء الدار) ٧(
 .االهالل �حلج هو التلبية املعتربة يف عقد االحرام) ٨(
 .اي يف هذا الكتاب) ٩(
 .يف احرام حج، أو عمرة. �نه إىل عرفات أو إىل مكةمن غري تبني ) ١٠(
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فالعمـل بـه متعـني، وإن كـان مـا ذكـره هنـا  )٢(هو القرب إىل مكة مطلقا )١(واملصرع به يف االخبار الكثرية. وكذا أطلق مجاعة
ربه املصــنف مــن مراعــاة القــرب إىل عرفــات فأهــل مكــة حيرمــون مــن منــزهلم، الن دو . )٣(متوجهــا يــر�م أقــرب مــن وعلــى مــا اعتــ

، إال أن االقربية ال تتم القتضائها املغايرة بينهما، ولو كـان املنـزل مسـاو� )٤(امليقات إليها، وعلى اعتبار مكة فاحلكم كذلك
يشـرتط ) و(، ولو كان جماورا مبكة قبـل مضـي سـنتني خـرج إىل أحـد املواقيـت، وبعـدمها يسـاوى أهلهـا )٥(للميقات أحرم منه

بشـق سـنامه مـن اجلانـب ) بسـياق اهلـدي، وإشـعاره( )٧(الحرام) عقده(يزيد ) و(يف حج االفراد  )٦(املذكور) يف القران ذلك(
) �ن يعلــق يف رقبتـــه نعــال قــد صـــلى(غـــري البدنــة ) غريهــا(اهلــدي ) إن كـــان بدنــة، وتقليــده إن كـــان(االميــن، ولطخــه بدمــه 

 )فيه ولو �فلة، ولو قلد االبل(السايق 
___________________________________ 

 .من ابواب املواقيت ١٧الوسائل الباب ) ١(
 .من غري تقييد �حرام حج، أو عمرة) ٢(
 .الن الغرض يف احرام احلج ال يتعلق إال بعرفات فيقتضي اعتبار القرب يف ذلك اليها) ٣(
�ن القائـل �القربيـة . رب مكان إىل مكة، ال�ا هي ولكن يشكلفاهل مكة ايضا حيرمون منها، الن دوير�م اق. يعين لو اعترب� االقربية إىل مكة) ٤(

الن االقربيـة املعتـربة خمتصـة بغـريه علـى هـذا . �ظر إىل اعتبار التغاير بني حمل امليقات ومكـة، فمـن كـان مـن اهلهـا فينبغـى اخلـروج واالحـرام مـن امليقـات
 .الفرض

 .اي من امليقات) ٥(
 .، أو احدا املواقيتمن النية واالحرام من الدويرة) ٦(
 .اي يزيد القران على االفراد أن االول يعترب فيه سياق اهلدي) ٧(
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 ).جاز(بدل إشعارها 

 )مسائل(
لكــن ال (الثــاين  )١(إختيــارا وهــذه هــي املتعــة الــيت أنكرهــا) التمتــع(عمــرة ) جيــوز ملــن حــج نــد� مفــرادا العــدول إىل(االوىل 

والتلبيــة عاقـدة لالحــرام فيتنافيـان والن عمــرة التمتـع ال تلبيــة  )٢(ن مـن العمــرة يف اجلملـةال�مـا حملــال) يلـيب بعــد طوافـه وســعيه
ت متعتــه(بعــدمها ) فلــو لــىب(فيهــا بعــد دخــول مكــة  اســحاق ابــن  )٣(الســابق لروايــة) وبقــي علــى حجــه(الــيت نقــل إليهــا ) بطلــ
الطـــواف والســـعي، جلـــواز تقـــدميهما  )٤(ينـــايف ذلـــكوالن العـــدول كـــان مشـــروطا بعـــدم التلبيـــة وال  عمـــار عـــن الصـــادق 

ال (والقائــل ابــن ادريــس ) وقيــل( )٥(للمفــرد علــى الوقــوف، واحلكــم بــذلك هــو املشــهور، وإن كــان مســتنده ال خيلــو مــن شــئ
وال جيـوز (من جواز النقل �لنية، والتلبية ذكـر ال أثـر لـه يف املنـع  )٧(وعمال �حلكم الثابت )٦(إطراحا للرواية) إعتبار إال �لنية
 حيث بقي �سيا �لنىب ) العدول للقارن

___________________________________ 
 ".املتعة " اي عمربن اخلطاب، حرمها يف قصة طويلة �يت شرحها يف كتاب ) ١(
 .و بعد التقصريالن االحالل الكامل إمنا ه) ٢(
 .أبواب اقسام احلج ٥/  ٩الوسائل ) ٣(
 .اي أن التلبية بعد الطواف والسعي ال تضر بصحتها) ٤(
 .فطحي املذهب، فهو فاسد العقيدة -راوي احلديث  -الن اسحق بن عمار ) ٥(
 .نظرا إىل ضعف السند �سحق بن عمار الفطحي) ٦(
 .�لنيةاي القاعدة االولية من جواز النقل ) ٧(
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ق اهلــدي �لعــدول بــل جيــوز (ال خيــتص جــواز العــدول �الفــراد املنــدوب ) وقيــل( )١(علــى حجــه لكونــه قــار�، وأمــر مــن مل يســ
، وذي املنـزلني املتسـاويني، لعمـوم )٢(سواء كان متعينا أم خمريا بينه وبني غره كالنـاذر مطلقـا) العدول عن احلج الواجب أيضا

مـن غـري تقييـد بكـون املعـدول عنـه منـدو� ) من مل يسـق مـن الصـحابة كما أمر به النيب ( )٣(زاالخبار الدالة على اجلوا
بـني جــواز العـدول عـن املعــني إختيـارا وعـدم جــوازه إبتـداء، بـل رمبــا   )٥(لكـن فيـه ســؤال الفـرق) وهـو قــوي( )٤(أو غـري منـدوب

، ومــن مث خصــه بعــض االصــحاب مبــا إذا مل يتعــني عليــه االفــراد وقســيمه  )٦(كــان االبتــداء أوىل لالمــر �متــام احلــج والعمــرة �
 ، وما دل على اختصاص كل)٧(كاملندوب والواجب املخري مجعا بني ما دل على اجلواز مطلقا

___________________________________ 
 .ابواب اقسام احلج ٢/  ٤راجع الوسائل ) ١(
 .غريه من غري تقييد نذره �لتمتع او) ٢(
 .الوسائل الباب اخلامس والرابع من ابواب اقسام احلج) ٤ - ٣(
اعـــرتاض وهـــو أن العـــدول ابتـــداء اوىل �جلـــواز مـــن العـــدول بـــد الشـــروع، الن الثـــاين رمـــا يتصـــادم مـــع قولـــه تعـــاىل  ) املصـــنف(يعـــين يتوجـــه إىل ) ٥(
اذن فلمــاذا ال جيــوز العــدول ابتــداء مــع انــه أهــون يف حــني انــه جيــوز بعــد . ب االمتــامبنــاء علــى كو�ــا �ظــرة إىل وجــو ) ١*() واتمــوا ا�ــج والعمــرة(

 .الشروع
ه اي من جة ما ذكر�ه من اولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه اجلهة خصص بعضهم جواز العدول مبا اذا مل يتعني عليـ) ٦(

 .نوع خمصوص
 .الواجب احمليزمن غري تقييد �ملندوب، او ) ٧(

___________________________________ 
 .١٩٦اآلية : البقرة) ١*(
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 .إن مل نقل جبواز العدول عن االفراد إىل التمتع إبتداء )١(قوم بنوع، وهو أوىل
ب او النــدب(، )٢(، للــنص علــى جــوازه مطلقــا)الثانيــة جيــوز للقــارن واملفــرد إذا دخــال مكــة الطــواف والســعي(  )إمــا الواجــ

، ملنـع بعضـهم مـن تقـدمي الواجـب، واالول خمتـاره يف الـدروس، )٤(، والرتديـد)٣(ميكن كـون ذلـك علـى وجـه التخيـري، لالطـالق
وكـذا جيـوز . فاحلكم خمتص بطواف احلج، دون طواف النساء، فال جيوز تقدميه إال لضرورة كخوف احليض املتـأخر )٥(وعليه

يعقـدان �ـا االحـرام ) لكن جيددان التلبية عقيـب صـالة الطـواف(ل عليه قوله هلما تقدمي صالة لطواف جيوز تقدميه كما يد
 .لئال حيال

 وقيل. )٦(، للنصوص الدالة عليه)فلو تركاها أحال على االشهر(
___________________________________ 

ى عـدم جـواز العـدول مـن االفـراد إىل التمتـع صـحيحة، يعين هذا التخصيص واجلمع اوىل من العمـل بعمـوم جـواز العـدول، وهـذه االولويـة بنـاء علـ) ١(
 .وأما اذا جوز� العدول ابتداء عن االفراد إىل التمتع فالعمل �لعموم هو االوىل

 .من ابواب اقسام احلج ١٤راجع النص يف الوسائل الباب . من غري تقييد �الضطرار، وال �لندب) ٢(
ــى جــواز الطــواف للقــارن) ٣( راجــع . واملفــرد اذا دخــال مكــة، مــن غــري تقييــد �لطــواف والســعي الــواجبني مقــدما علــى الوقــوفني اي اطــالق مــا دل عل

 .من ابواب اقسام احلج ١٤الوسائل الباب 
 .عطف على التيري، فاملعىن أنه إما على وجه التخيري، او الرتديد) ٤(
 .ى على التحلل برتك التلبيةا) ٦(يف الدروس ) املصنف(اي على الوجه االول الذي اختاره ) ٥(

 .ابواب اقسام احلج ١٦راجع النصوص يف الوسائل الباب 
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، وعلى املشهور ينبغي الفورية �ا عقيبها، وال يفتقـر إىل إعـادة نيـة االحـرام، )١(ال حيالن إال �لنية، ويف الدروس جعلها أوىل
، بـل إطـالق هـذا )٤(بـدو�ا، لعـدم الـدليل علـى ذلـك )٣(على ما ذكره املصنف من أن التلبيـة كتكبـرية االحـرام ال تعتـرب )٢(بناء

صار حجهما عمرة وأنقلب متعا وال جيـزئ عـن فرضـهما، النـه عـدول اختيـاري  )٥(ولو أخال �لتلبية. دليل على ضعف ذاك
لى الوقوف اختيارا، وجيوز لـه تقـدمي الطـواف وركعتيـه خاصـة مـع االضـطرار  واحرتز �ما عن املتمتع فال جيوز له تقدميهما ع

فـإن فعـل جـدد  )٨(، ويف جـواز طوافـه نـد� وجهـان)٧(وحينئـذ فيجـب عليـه التلبيـة، الطـالق الـنص )٦(كخوف احليض املتـأخر
 .)٩(التلبية كغريه

 مث حج على ميقات أحرم(عن امليقات ) الثالثة لو بعد املكي(
___________________________________ 

 .يعين جعل التلبية اوىل، فال �س برتكها، وال حتلل إال �لنية) ١(
 .هذا وجه إعتبار اعادة النية) ٢(
 ).ال يعترب: (يف نسخة) ٣(
 .وجه لعدم احلاحة إىل اعادة النية.. لعدم الدليل: قوله) ٤(

بيـان لـزوم اعـادة النيـة ايضـا، بـل إن اطـالق دليـل لـزوم إعـادة التلبيـة دليـل علـى عـدم اعتبــار أن الـدليل دل علـى لـزوم اعـادة التلبيـة ولـيس فيـه : وحاصـله
 .النية، واال لذكرها

 .صار حجهما عمرة -على املشهور  -يعين لو أخال �لتلبية فتحلال ) ٥(
 .يف صورة عدم متكنها من الصرب حىت ينتهي حيضها حينذاك) ٦(
 .احلجابواب اقسام  ١٦/  ١الوسائل ) ٧(
ىت آخـر مناسـك احلـج : أنه عبادة وهي مستحبة على االطالق، ووجـه العـدم: وجه اجلواز) ٨( أن الطـواف حملـل، وهـذا حمـرم جيـب البقـاء يف احرامـه حـ

 .وهو بعد مل يذهب إىل عرفات وغريها
 .اي كغري املندوب الذي كان عليه اعادة التلبية بعد الطواف) ٩(
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ت إذا مـر بغـري ميقاتـه، وإن كـان ميقاتـه دويـرة أهلـه، النه قد صار مي)منه وجو� ، )١(قاته بسبب مروره كغريه من أهل املواقيـ
، وإن غلبـت )وغلبـت إقامتـه يف اآلفـاق متتـع(املوجبـة للتمتـع ) و�آلفـاق(، )٢(، أو مـا يف حكمهـا)ولو كان لـه منـزالن مبكـة(

هـذا إذا مل حيصـل مـن إقامتـه . يف االنـواع الـثالث) خنـري(يف االقامـة ) ولـو تسـاو�(يف حكمها قـرن، أو أفـرد،  )٣(مبكة، أو ما
مبكة ما يوجب إنتقال حكمه كما لو أقـام مبنزلـه اآلفـاقي ثـالث سـنني، ومبكـة سـنتني متـواليتني، وحصـلت االسـتطاعة فيهـا 

ت إقامتــه يف اآلفــ ، وال فــرق يف االقامــة بــني مــا وقــع منهــا حــال )٤(اق أكثــر ملاســيايتفإنــه حينئــذ يلزمــه حكــم مكــة، وإن كانــ
ريه وال املنــزل اململــوك عينــا ومنفعــة،  )٦(، وال بــني االختياريــة واالضــطرارية)٥(التكليــف وغــريه وال بــني مــا أمت الصــالة فيهــا، وغــ

لـك كلـه، ومسـافة السـفر إىل كـل يف ذ )٧(واملغصوب، وال بني أن يكون بني املنـزلني مسـافة القصـر، وعدمـه، الطـالق الـنص
 ومىت حكم �للحوق �حد املنزلني اعتربت. منهما ال حيتسب عليهما

___________________________________ 
 .اذا كانت اقرب من امليقات) ١(
 .اي يف نواحيها امللحقة �ا) ٢(
 ".وما : " يف نسخة) ٣(
 .امة مبكة سنتني متواليتنيمن انقالب الفرض إىل القران واالفراد بعد االق) ٤(
ىت انقضـت السـنتان . كما لو فرض أنه مل يقم مبكة قاصد عشرة أ�م) ٥( إال وهو متزلزل يف البقـاء مث خـرج منهـا لـدون شـهر، مث رجـع اليهـا وهكـذا حـ

 .وهو يف هذه احلالة الرتددية
 .اي كانت اقامته فيها اضطرارية) ٦(
 .ابواب اقسام احلج ٩/  ١ راجع الوسائل. الشامل جلميع الفروض) ٧(
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 .)١(االستطاعة منه، لو اشتبه االغلب منه متتع
يف الثالثـــة إىل االفـــراد (فرضـــه ) ســـنتني ينتقـــل(بنيـــة االقامـــة علـــى الـــدوام، أو ال معهـــا مـــن أهـــل اآلفـــاق ) واحملـــاور مبكـــة(

ـــع(أي قبـــل الثالثـــة ) والقـــران، وقبلهـــا مـــا وجـــب مـــن  )٢(امـــة، وإال مل ينتقـــلهـــذا إذا جتـــددت االســـتطاعة يف زمـــن االق). يتمت
إن كانت االقامـة بنيـة الـدوام، وإال اعتـربت مـن بلـده، ولـو إنعكـس الفـرض �ن  )٣(الفرض، واالستطاعة �بعة للفرض فيهما

، كمــا )٥(يف الفــرض واالســتطاعة، إن مل تســبق االســتطاعة مبكــة كمــا مــر )٤(أقــام املكــي يف اآلفــاق اعتــربت نيــة الــدوام وعدمــه
 ذلك يعترب

___________________________________ 
�ئبـا فـأتى �لتمتـع  -يف الواقـع  -فأن املشكوك كونه �ئبا، أو من اهل مكة لو فـرض كونـه . بناء على جواز العدول إىل االفضل ملن عليه االدىن) ١(

وأمـا علـى القـول بعـدم . فرضه الذي هو القران، او االفـراد فقد عدل إىل االفضل من) مكة(يف الواقع من اهل  -فقد امتثل وظيفته اخلاصة، وان كان 
 .والبد له من االحتياط. فاحلكم �جزاء التمتع مطلقا مشكل. جواز العدول ملن عليه فريضة خاصة

 .اي وان مل تتجدد االستطاعة، بل كانت قبل اقامته مبكة فالواجب عليه هو فرضه السابق) ٢(
السنتني اذا كانت االقامة بقصد الدوام، وحينئذ تتبع االستطاعة فريضة أهل مكة، واال يعين اذا مل تكن له نية الدوام  يعين أن االستطاعة تعترب يف) ٣(

 .فتعترب االستطاعة من بلده ووطنه
ب فـرض مـن كـان مـن أهـل يعين كما أن اآلفاقي ال ينقلب فرضه إىل االفراد والقران ما مل ينو االقامة الدائمية مبكة ومضي سنتني، كـذلك ال ينق) ٤( لـ

 .مكة إىل التمتع حىت ينوي االقامة يف اآلفاق دائما، ومتضي عليه سنتان
ت يف زمـن كونـه مبكـة . فهذا عكسه. يف ا�اور الذي كانت استطاعته قبل جماورته) ٥( يعين لو هاجر مكة إىل غريها من اآلفاق، لكن اسـتطاعته كانـ

 .فالواجب عليه هو فرض أهل مكة
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ريه)١(فـاقي لــو انتقـل مــن بلـد إىل آخــر يشــار كـه يف الفــرضيف اآل ، وال بــني )٢(، وال فـرق أيضــا بــني االقامـة زمــن التكليـف وغــ
 .)٣(االختيارية واالضطرارية لالطالق

ري املتمــع( ب إبتــداء) وال جيــب اهلــدي علــى غــ وإن تعــني بعــد االشــعار أو  )٤(وإن كــان قــار�، الن هــدي القــران غــري واجــ
كغـريه مـن مناسـك احلـج، وهـي أجـزاؤه مـن الطـواف، والسـعي، وغريمهـا،   )٥(نسـك(أي هـدي التمتـع ) وهـو(ح، التقليد للـذب

 :قول) للشيخ (من امليقات على املشهور بني أصحابنا، و  )٦(ملا فات من االحرام له) ال جربان(
___________________________________ 

احلج منه مبلغ خاص، مث انتقال إىل بلد آخر حيتاج إىل مؤنـة اكثـر، لكنـه حصـلت اسـتطاعته يف ذلـك البلـد قبـل  كما لو كان يف بلد يكفي ملؤنة) ١(
 .انتقاله فهذا مستطيع، وال تعترب االستطاعة من بلده احلايل

 .حلج من بلد أقامتهفاذا كان اول بلوغه مستطيعا فرضه ا. �ن يقيم يف بلد صبيا، مث يبلغ وهو �ق على اقامته يف ذلك البلد) ٢(
ت اقامتـه عــن اختيــاره، ام عـن اضــطرار، او اجبــار، وهـذا االطــالق مســتفاد مـن اطــالق االخبــار) ٣( ابــواب  ٩ - ٣راجـع الوســائل ب . اي سـواء كانــ

 .اقسام احلج
 .ملا عرفت من ختيريه بني السوق والتلبية) ٤(
 .والنسك بتثليث النون وسكون السني. اي فريضة) ٥(
 .التمتع اي حلج) ٦(
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ربان، وجعلــه تعــاىل مــن الشــعائر ــى االول )٢(، وأمــره �الكــل منــه)١(�نــه جــ وتظهــر الفائــدة فميــا لــو أحــرم بــه مــن . )٣(يــدل عل
ربان، حلصــول الغــرض، ويبقــى علــى النســك، أمــا لــو )٤(امليقــات ، أو مــر بــه بعــد أن أحــرم مــن مكــة، فيســقط اهلــدي علــى اجلــ

 .ري أن مير �مليقات وجب اهلدي على القولني وهو موضع وفاقأحرمز من مكة وخرج إىل عرفات من غ
فيبطــل  (ســواء يف ذلــك القــران، وغــريه علــى املشــهور ) بنيــة واحــدة(احلــج والعمــرة ) الرابعــة ال جيــوز اجلمــع بــني النســكني(

ينعقـد احلـج خاصـة، وللحسـن : حيـث قـال )٦(املفسد للعبـادة كمـا لـو نـوى صـالتني، خالفـا للخـالف )٥(للنهي) كل منهما
 .حيث جوز ذلك وجعله تفسريا للقران مع سياق اهلدي

 إكمال) قبل(�ن ينوي الثاين ) وال إدخال أحدمها على اآلخر(
___________________________________ 

 )١*() وا�دن جعلناها ل�م من شعائر اهللا(: يف قوله تعاىل) ١(
 )٢*() وا منها واطعموا القانع وا�ع�ف� (: يف قوله تعاىل) ٢(
ت كفـارة لكانـت كسـائر الكفـارت صـدقات مضـة تـدفع كلهـا ) ٣( اي على كونه فريضة ونسكا، كما جعلت سائر اعمال احلج شعائر، وال�ـا لـو كانـ

 .إىل الفقراء
 .وذلك يف حال الضرورة، فإنه ال جيوز ذلك إختيارا) ٤(
 .ابواب اقسام احلج، ولكونه تشريعا حمرما ١٨احدمها على اآلخر، وذلك للنص الوارد يف الوسائل ب  عن اجلمع بني نسكني، او إدخال) ٥(
 .) للشيخ الطوسي) (اخلالف(اي كتاب ) ٦(

___________________________________ 
 .٢٢اآلية : احلجة) ١*(
 .٣٦اآلية : احلج) ٢*(
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مطلقـا حـىت لـو أو قعهـا قبـل املبيـت ) فيبطـل الثـاين إن كـان عمـرة(، )١(طلـق التحلـلوهـو الفـراغ منـه، ال م) حتلله من االول(
قبــل التقصــري وتعمــد (بعــده و ) ولــو كــان(هلــا، ) قبــل الســعي(علــى العمــرة ) حجــا(الــداخل ) أو كــان(مبــىن ليــاىل الشــرتيق، 

ــك فــاملروي مبعــىن بطــالن عمــرة التمتــع، ) إنــه يبقــى علــى حجــة مفــردة( صــحيحا عــن أيب بصــري عــن أيب عبــدهللا  )٢(ذل
ريور�ا �الحــرام قبــل إكماهلــا حجــة مفــردة فيكملهــا مث يعتمــر بعــدها عمــرة مفــردة ونســبته إىل املــروي يشــعر بتوقفــه يف . وصــ

لزمـان إن خالف ما نواه إن أدخـل حـج التمتـع، وعـدم صـالحية ا )٤(، عن االحرام الثاين، وبوقوع)٣(حكمه من حيث النهي
املتمتــع إذا طــاف وســعى مث لــىب " ، النــه قــال )٥(أدخــل غــريه، فــبطالن االحــرام أنســب، مــع أن الروايــة لــيس صــرحية يف ذلــك

قال املصنف يف الدروس ميكن محلهـا علـى متمتـع عـدل مـن االفـراد مث "  )٦(قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة
 والشيخ. )٧(ك يف رواية أخرىلىب بعد السعي، النه روي التصريح بذل

___________________________________ 
 .الن مطلق التحلل حبصل �لطواف والسعي، أما التحلل الكامل فيحصل �لفراغ عن مجيع مناسك احلج)١(
 .ابواب االحرام ٥٤/  ٥٩الوسائل ) ٢(
 .ابواب االحرام ٥٤/  ٥٩الوسائل وهو يقتضي بطالن العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟ والنص يف ) ٣(
 .هذا وجه �ن للبطالن رأسا، اي أن ما وقع مل يقصد، وما قصد مل يقع) ٤(
 .اي يف انقالب متتعه إىل االفراد) ٥(
 .ابواب االحرام ٥٤/  ٤الوسائل ) ٦(
 .ابواب اقسام احلج ٥/  ٩الوسائل ) ٧(
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أن من دخل يف احلج قبل التقصري �سيا ال شئ عليـه " حسنة عمار املتضمنة ، مجعا بينها، وبني )١(محلها على املتعما 
وحيـــث حكمنـــا بصـــحة الثـــاين وانقالبـــه مفـــردا ال جيـــزى عـــن فرضـــه، النـــه عـــدول اختيـــاري ومل �ت �ملـــأمور بـــه علـــى . )٢("

 .)٤(، واجلاهل عامد)٣(وجهه
ربه (، )٥(ري النــه لــيس جــزء، بــل حملــالوحجــه، وال يلزمــه قضــاء التقصــ) ولـو كــان �ســيا صــح إحرامــه الثــاين( ويســتحب جــ
. ، ولــو كــان االحــرام قبــل إكمــال الســعي بطــل ووجــب إكمــال العمــرة)٧(احملمولــة علــى االســتحباب مجعــا )٦(، للروايــة)بشــاة

يسـمى واعلم أنه ال حيتاج إىل استثناء من تعذر عليه إمتام نسكه فإنه جيوز له االنتقال إىل اآلخر قبل إكماله، الن ذلـك ال
 .إدخاال، بل انتقاال وإن كان املصنف قد استثناه يف الدروس

___________________________________ 
 .يف إدخال احلج على العمرة) ١(
 ).معاوية ابن عمار(أبواب االحرام، واحلديث مروي عن  ٥٤/  ٣الوسائل ) ٢(
 .وهو التمتع. املعترب شرعا) ٣(
 .اي حبكم العامد) ٤(
 .اجة اليه بعد االحرام الثاينفال ح) ٥(
 .ابواب االحرام ٥٤/  ٥الوسائل ) ٦(
 .ابواب االحرام ٥٤/  ٣راجع الوسائل . بينها وبني ما دل على عدم وجوبه) ٧(

 )يف املواقيت - الفصل الثالث (
االحــرام قبـــل ال يصـــح (، )٨(وهـــو لغــة الوقــت املضـــروب للفعــل، واملوضـــع املعــني لــه، واملـــراد هنــا الثــاين. واحــدها ميقــات

 إذا وقع االحرام(من العهد واليمني ) امليقات إال �لنذر وشبهه
___________________________________ 

 .النه على االول اسم زمان، وعلى الثاين اسم مكان) ٨(

    



٢٢٢ 

) ولــو كــان عمــرة مفــردة مل يشــرتط(وعمــرة التمتــع،  )١(هــذا شــرط ملــا يشــرتط وقوعــه فيهــا، وهــو احلــج مطلقــا) يف أشــهر احلــج
والقــول جبـواز تقدميــه  )٢(وقـوع إحرامهمــا يف أشـهر احلــج، جلوازهـا يف مطلــق السـنة فيصــح تقدميـه علــى امليقـات �لنــذر مطلقـا

ر بعضــها صــحيح فــال يســمع إنكــار بعــض االصــحاب لــه استضــعافا  )٣(�لنــذر وشــبهه أصــح القــولني وأشــهرمها، وبــه أخبــا
 .)٤(ستندهمل

ب ) ولــو خــاف مريــد االعتمــار يف رجــب تقضــيه جــاز لــه االحــرام قبــل امليقــات( أيضــا، ليــدرك فضــيلة االعتمــار يف رجــ
 )٦(وإن وقعت االفعال يف غريه، وليكن االحـرام يف آخـر جـزء مـن رجـب )٥(الذي يلى احلج يف الفضل وحتصل �الهالل فيه

 يف أصح القولني، لالمثال املقتضي لالجزاء )١٠(يف املوضعني )٩(إعادته فيه )٨(وال جيب( )٧(تقريبا ال حتقيقا
___________________________________ 

 .سواء كان متتعا، ام غريه) ١(
 .سواء وقع يف اشهر احلج، ام ال) ٢(
 .ابواب املواقيت ١٣راجع الوسائل ب ) ٣(
 .املنتهى والتذكرةاستضعف احلديث يف املختلف، لكنه صححه يف : وهو العالمة) ٤(
 .يل عقد االحرام يف رجب) ٥(
 .النه قبل ذلك غري مضطر إىل االحرام قبل امليقات فال جيوز) ٦(
 .لعدم امكان معرفة ذلك عن حتقيق، ال حتمال دخول شعبان قبل اكمال رجب ثلثني) ٧(
 ).وال جتب: (يف نسخة) ٨(
 .اي اعادة االحرام يف امليقات) ٩(
 .الحرام قبل امليقات، وفيما لو خاف تقضي رجبفيما لو نذر ا) ١٠(

    



٢٢٣ 

 .)١(نعم يستحب خروجا من خالف من أوجبها
عدا ما استثين مـن املتكـرر، ومـن دخلهـا لقتـال، ومـن لـيس بقاصـد ) أن يتجاوز امليقات بغري إحرام(جيوز ملكلف ) وال(

ؤالء بغــري إحــرام  ) فلــو تعــذر بطــل(مــع االمكــان، ) رجــوع إليــهفيجــب ال(مكــة عنــد مــروره علــى امليقــات، ومــىن جتــاوزه غــري هــ
ري إحــرام عاملــا بوجوبــه ووجــب عليــه قضــاؤه وإن مل يكــن مســتطيعا، بــل كــان ســببه إرادة ) إن تعمــده(نســكه  أي جتــاوزه بغــ

وإال (قبل دخول احلرم فال قضـاء عليـه، وإن أمث بتـأخري االحـرام،  )٣(كاملنذور، نعم لو رجع  )٢(الدخول، فإن ذلك موجب له
) أحــرم مــن حيــث أمكــن، ولــو دخــل مكــة(متعمــدا بــل نســي، أو جهــل، أو مل يكــن قاصــدا مكــة مث بــدا لــه قصــدها ) يكــن

الوصـول  )٦(وهـو مـا خـرج عـن منتهـى احلـرم إن مل ميكنـه )٥(خـرج إىل أدىن احلـل( )٤(معـذورا مث زال عـذره بـذكره وعلمـه وحنومهـا
، النـه )ولـو أمكـن الرجـوع إىل امليقـات وجـب(مبكـة، ) فمـن موضـعه(اخلروج إىل أدىن احلـل ) فإن تعذر(إىل أحد املواقيت، 

 الواجب �الصالة، وإمنا قام غريه مقامه للضرورة، ومع إمكان الرجوع إليه ال ضرورة، ولو كمل غري امللكف �لبلوغ والعتق
___________________________________ 

ين) ١( يعـين نفـس ارادة الـدخول سـبب لوجوبـه كاملنـذور، حيـث يكـون النــذر ) ٢(يف أصـل الرجحــان كـي ال خنـرج عـن خمالفتـه �لكليـة، بـل نوافقـه: يعـ
 .سبيا لوجوبه، فاذا فاته الواجب يف وقته وجب عليه القضاء

 .مل حيصل له) وهو دخول مكة(الن السبب ) ٣(
 .كاملكره على دخول مكة) ٤(
 .يعين اول نقطة بعد احلرم) ٥(
 . أحد املواقيت وجبيعين اذا امكنه الوصول إىل) ٦(

    



٢٢٤ 

 .)١(بعد جتاوز امليقات فمكن ال يريد النسك
ســـتة ( )٢(هـــن هلـــن، وملـــن أتـــى علـــيهن مـــن غـــري أهلهـــن: الهـــل اآلفـــاق مث قـــال الـــيت وقتهـــا رســـول هللا ) واملواقيـــت(

وهو النبـات . )٤(والفاء بعد الياء بغري فصل تصغري احللفة بفتح احلاء والالم واحد احللفاء )٣(وفتح الالم بضم احلاء) ذواحلليفة
. وهو ماء على سـتة أميـال مـن املدينـة. لتحالف قوم من العرب به )٦(قاله اجلوهرى أو تصغري احللفة وهي اليمني )٥(املعروف

بــل يتعــني منــه لتفســري : ، وقيــل)٧(نــه أفضــل وأحــوط للتأســيوبــه مســجد الشــجرة، واالحــرام م. واملــراد املوضــع الــذي فيــه املــاء
 .للمدينة(، وهو جامع بينها )٨(ذي احلليفة به يف بعض االخبار

، )١٠(وهـي اآلن الهـل مصـر) للشام(وهي يف االصل مدينة أجحف �ا السيل، على ثالث مراحل من مكة  )٩(واجلحفة
 :ويقال) ويلملم(

___________________________________ 
 .فريجع إىل امليقات إن امكنه، واال فمن حيث املمكن) ١(
 .�ب ميقات اهل اليمن ٩٤ص  ٥سنن النسائي ج ) ٢(
 .بكسره: وقيل) ٣(
 .بكسر احلاء وسكون االم ومد الفاء) ٤(
 .ينبت يف املياه وتصنع منه السالل، والبواري الضخام) ٥(
 .مبعىن القسم واحللف) ٦(
 .ابواب اقسام احلج ٢/  ٣راجع الوسائل  برسول هللا ) ٧(
 .ابواب املواقيت ١/  ٣الوسائل ) ٨(
 ).رابغ(تقرب من . بضم اجليم وسكون احلاء وفتح الفاء) ٩(
 أما اهل الشام فيحجون برا على طريق املدينة، وحبرا على طريق جدة ) ١٠(

    



٢٢٥ 

بفتح القاف فسكون الراء، ويف الصحاح بفتحهمـا، وأن أويسـا ) وقرن املنازل .لليمن( )٢(وهو جبل من جبال �امة. )١(أمللم
جبــــل صــــغري ميقــــات : )٣(بطــــن مــــن مــــراد، وقــــرن: منهــــا، وخطــــأوه فيهمــــا، فــــإن أو يســــا ميــــين منســــوب إىل قــــرن �لتحريــــك

أن  )٥(وروي. لعــراقوهــو أولــه مــن جهــة ا) للعــراق وأفضــله املســلخ( )٤(وهــو واد طويــل يزيــد علــى بريــدين) والعقيــق. للطــائف(
 .أوله دونه بستة أميال، وليس يف ضبط املسلخ شئ يعتمد عليه

يليـه يف ) مث(، )٦(أنه �لسني واحلاء املهملتني واحد املساحل وهو املواضع العالية و�خلاء املعجمة لنزع الثياب بـه: وقد قيل
هـــة املغـــرب، وبعـــدها عـــن مكـــة مرحلتـــان وهـــي آخـــره إىل ج )٥(مث ذات عـــرق(وهـــي يف دوســـط الـــوادي،  )٧(غمـــرة(الفضـــل 
 .)١٠(كبعد يلملم وقرن عنها  )٩(قاصد�ن

 ،)وحج االفراد منزله(، )١١(كما مر) وميقات حج التمتع مكة(
___________________________________ 

 .كالمها وزان غضنفر) ١(
 .بالد يف جنوب مكة: بكسر التاء) ٢(
 .بسكون الراء) ٣(
 .اثنا عشر ميال= ربعة فراسخ ا": أمري " وزان ) ٤(
 .ابوب املواقيت ٢/  ٢الوسائل ) ٥(
 .الن السلخ هو نزع الثياب، ومنه مسلخ احلمام) ٦(
 ".مترة " وزان ) ٧(
 .جبل صغري: بكسر العني وسكون الراء) ٨(
 .اي متوسطتان يف املسافة) ٩(
 .اي عن مكة) ١٠(
 .عند بيان اقسام احلج والفرق بينهما) ١١(

    



٢٢٦ 

مطلقا، ملا عرفت من أن أقرب املواقيت إىل مكة مرحلتان هي مثانيـة وأربعـون مـيال  )١(أقرب إىل عرفات من امليقاتالنه 
مــن أن مــن كــان منزلــه أقــرب إىل عرفــات فيمقاتــه منزلــه ويشــكل �مكــان ) كمــا ســبق(وهــي منتهــى مســافة حاضــري مكــة 
 .)٣(ت فيهما وإن مل يتفق ذلك مبكةفيتعني امليقا )٢(ز�دة منزله �لنسبة إىل عرفة واملساواة

ــت يف ) فهــو لــه(كالشــامي ميــر بــذي احلليفــة ) وكــل مــن حــج علــى ميقــات( وإن مل يكــن مــن أهلــه، ولــو تعــددت املواقي
الطريق الواحد كذي احلليفة واجلحفة والعقيق بطريق املدين أحرم من أوهلـا مـع االختيـار، ومـن ��ـا مـع االضـطرار، كمـرض 

ث ال يتحمــل ذلـك عــادة، ولــو عـدل عنــهيشـق معــه التجريــد  جــاز التــأخري  )١(وكشـف الــرأس، او ضــعف، أوحـر، أو بــرد حبيــ
 .)٦(أمث وأجزأ على االقوى )٥(ولو أخر إىل اآلخر عمدا. إىل اآلخر اختيارا

 وهي مسامتته. للميقات) ولو حج على غري ميقات كفته احملاذاة(
___________________________________ 

 .سبة إىل مجيع املواقيت�لن) ١(
 اي ميكن أن يكون منزله أبعد من امليقات إىل عرفات، او مساو� له فكيف اطلق القول �الحرام من منزله؟) ٢(
 .نعم من كان منزله مبكة فهذا ال ميكن أن يكون منزله ابعد من امليقات إىل عرفات: يعين) ٣(
 .مير بذلك امليقات، لكنه مر مبيقات آخر يعين احنرف يف طريقه إىل مكة، فأخذ طريقا ال) ٤(
 .يعين مر �مليقات ولكنه مل حيرم وأخرا احرامه إىل ميقات آخر عمدا) ٥(
 .لصدق االحرام من امليقات على الفرض، وال وجه لتعيني ميقات خمصوص، ومع ورود الرخصة بذلك ايضا) ٦(

    



٢٢٧ 

وهـو قـدر بعـد أقـرب ) ميقـا� أحـرم مـن قـدر تشـرتك فيـه املواقيـتولـو مل حيـاذ (، )١(�الضافة إىل قاصد مكة عرفا إن اتفقـت
رب�ه، الن املشــرتك بينهمــا . ، يف بــر، أوحبــر)٢(املواقيــت مــن مكــة وهــو مرحلتــان كمــا ســبق علمــا، أو ظنــا والعبــارة أعــم ممــا اعتــ

ري ت املوافقــة، أو اســتمر االشــتباه أجــ)٤(، وكأنــه أراد متــام املشــرتك)٣(يصــدق �ليســ زأ، ولــو تبــني تقدمــه قبــل جتــاوزه ، مث ان تبينــ
 .بظنه املقتضي لالجزاء )٧(وتعبده )٦(، أو تبني �خره وجهان من املخالفة)٥(أعاده وبعده

___________________________________ 
ائـرة مركزهـا مكـة، حميطهـا ميـر وتتفـق املسـامتة بفـرض د. اي ان اتفقت املسـامتة العرفيـة، وأمـا ان مل تتفـق املسـامتة فلـه حكـم آخـر يـذكره بعـد ذلـك) ١(

امتة مـع بذلك امليقات فاملسافة بني امليقات ومكة نصف قطر تلك الدائرة، فما كانت املسافة بىن حمـاذى امليقـات ومكـة بقـدر تلـك املسـافة فهـي املسـ
 .امليقات، ولكن الدقة العقلية غري معتربة، بل الصدق العرىف كاف

 .ن علم، او عن ظناي الوقوف على ذلك البعد يكون ع) ٢(
 .الن االشرتاك أعم من االشرتاك يف جمموع املسافة، او يف بعضها) ٣(
 .اذا اطلقت تنصرف إىل التمام) االشرتاك(الن لفظة ) ٤(
 .اي لو تبني تقدم احرامه على امليقات بعد جتاوزه عنه رجع وأعاد) قبل(عطف على ) ٥(
 .دليل لوجوب الرجوع واالعادة) ٦(
 .وهو دليل على عدم وجوب الرجوع واالعادة، النه عمل بظنه، والعمل �لظن مقتض لالجزاء ظاهراً ) من اجلارة(فا على مدخول �جلر عط) ٧(

   



٢٢٨ 

 )العمرة )١(يف أفعال - الفصل الرابع (
ويزيد يف عمـرة (فيها عمرة االفراد والتمتع،  )٣(وهذه االربعة تشرتك) وهي االحرام والطواف والسعي والتقصري( )٢(املطلقة

 .وركعتيه) االفراد بعد التقصري طواف النساء
والثالثة االول منها أركان دون الباقي، ومل يذكر التلبية من االفعال كما ذكرها يف الدروس، إحلاقـا هلـا بواجبـات االحـرام  

، بـــل يتعـــني )ال يف عمـــرة التمتمـــع(ا بينـــه، وبـــني التقصـــري، خمـــري ) احللـــق(أي يف العمـــرة املفـــردة ) وجيـــوز فيهـــا(كلـــبس ثوبيـــه، 
 .الشعر يف إحرام حجته املرتبط �ا )٤(التقصري، ليتوفر

___________________________________ 
 ".اعمال العمرة : " يف نسخة) ١(
 .املتمتع �ا ام املفردة) ٢(
 : ".يشرتك: " يف نسخة) ٣(
 .ا الواجب فيه التقصري أو احللق أيضا فينبغي أن يبقي من شعره ما ميكنه ذلكالن عمرة التمتع تستتبع حجه) ٤(

 )القول يف االحرام( 
ريه ) يســتحب تــوفري شــعر الــرأس ملــن أراد احلــج( ريه ) مــن أول ذي القعــدة وآكــد منــه(متتعــا وغــ هــالل ذي  )٥(عنــد(تــو فــ
عنــد إرادة ) واســتكمال التنظيــف(تــوفريه شــهرا،  )٧(مــرة�الخــالل بــه دم شــاة، وملــن أراد الع) ٦(جيــب التــوفريو: وقيــل) احلجــة

االطـالء علـى ) ولو سبق(ملا حتت رقبتة من بدنه وإن قرب العهد به،  )٨(بقص االظفار، وأخذ الشارب، واالطالء(االحرام 
 )ما مل ميض مخسة عشر يوما(يف أصل السنة وإن كانت االعادة أفضل ) أجزأ(يوم االحرام 

___________________________________ 
 .خارج عن املنت" عند : " يف نسخة) ٥(
 .القول �لوجوب منقول عن الشيخني) ٦(
 ).ملن اراد احلج(عطف على ) ٧(
 .اي استعمال النورة) ٨(

    



٢٢٩ 

 .)١(فيعاد
عرفـا، ووقتـه يـوم االحـرام حبيـث ال  )٢(، بل قيل بوجوبه، ومكانه امليقات إن أمكن فيـه، ولوكـان مسـجدا فقربـه)والغسل(

ب، أو لـبس مــاال حيـل للمحــرم، ولـو خــاف عـوز املــاء فيـه قدمــه يف اقـرب أوقــات  )٣(يتخلـل بينهمـا حــدث، أو أكـل، أو طيــ
وصـــالة ســـنة ( )٤(إمكانـــه إليـــه فيلـــبس ثوبيـــه بعـــده ويف التـــيمم لفاقـــد املـــاء بدلـــه قـــول للشـــيخ ال �س بـــه، وإن جهـــل مأخـــذه

) الظهـر، أو فريضـة( )٦(فريضـة) واالحرام عقيـب(ركعات، مث أربع، مث ركعتان قبل الفريضة إن مجعهما،  وهي ست) االحرام
، ولـيكن )عنـد عـدم وقـت الفريضـة(املـذكورة ) ويكفـي النافلـة(إن مل يتفق الظهر ولو مقضية إن مل يتفق وقـت فريضـة مـؤداة 

 .)٧(فصلذلك كله بعد الغسل، ولبس الثوبني ليحرم عقيب الصالة بغري 
مـــن كونـــه إحـــرام حـــج، أو عمـــرة متتـــع، أو غـــريه، اســـالمي أو منـــذور، أو ) وجيـــب فيـــه النيـــة املشـــتملة علـــى مشخصـــاته(

 لبيك اللهم( )٨(قوله) ويقارن �ا(اليت هي غاية الفعل املتعبد به، ) مع القربة(غريمها، كل ذلك 
___________________________________ 

 .اي االطالء) ١(
 .حتفظا على حرمة املسجد من التلطخ والبلل) ٢(
 .اي فقده) ٣(
 .ابواب التيمم ٢١/  ١الوسائل " التيمم احد الطهورين " وقد يستدل له بعموم ) ٤(
 .يعين االفضل هي الست وبعدها الركعتان) ٥(
 .داخل يف املنت" فريضة " يف نسخة ) ٦(
 .االحرام والصالةالنه لو لبس الثوبني بعد الصالة وقع الفصل بني ) ٧(
 .اي �لنية مع القربة) ٨(

    



٢٣٠ 

ب املصــنف وغــريه النيــة للتلبيــة أيضــا وجعلوهــا ) لبيــك لبيــك، إن احلمــد والنعمــة وامللــك لــك، ال شــريك لــك لبيــك وقــد اوجــ
لصـالة، وإمنـا لنيـة ا )٣(املقارنـة بينهمـا كتكبـرية االحـرام )٢(مجلة، لتحقـق )١(مقدمة على التقرب بنية االحرام حبيث جيمع النيتني

ري التحرميــة مــن  وجبــت النيــة للتلبيــة دون التحرميــة الن أفعــال الصــالة متصــلة حســا وشــرعا فيكفــي نيــة واحــدة للجملــة كغــ
وعلــى هــذا . شــرعا وحســا، فالبــد لكــل واحــد مــن نيــة )٤(االجــزاء خبــالف التلبيــة فإ�ــا مــن مجلــة أفعــال احلــج وهــي منفصــلة

، وبعـض االصـحاب جعـل نيـة التلببـة )٥(ها مـن مجلـة افعـال احلـج أوىل كماصـنع يف غـريهفكان إفراد التلبية عن االحرام وجعل
والنصـوص خاليـة عـن اعتبـار املقارنـة، . )٧(وكثري منهم مل يعتربوا املقارنة بينهما مطلقا )٦(بعد نية االحرام وإن حصل �ا فصل

إقامة، أو إخالصا من لب �ملكان إذا أقام  ولبيك نصب على املصدر، واصله لبا لك أي. )٨(بل بضعها صريح يف عدمها
 .وثين �كيدا أي إقامة بعد إقامة وإخالصا بعد إخالص، هذا حبسب االصل. به، أو من لب الشئ وهو خالصه

___________________________________ 
 .اي بني نية االحرام ونية التلبية) ١(
 ".ليتحقق " يف نسخة ) ٢(
 .مع نية الصالة حيث اقرتنت التكبرية) ٣(
 .عن سائر افعال احلج) ٤(
 .ا من االحرام التلبية من مجلة افعال احلج، ال جزء -يف غري هذا الكتاب  -اي جعل ) ٥(
 .اي فصل بني نية االحرام، ونفس االحرام بسبب نية التلبية) ٦(
 .ابواب االحرام ٣٥/  ٣الوسائل ) ٨(سواء حصل الفصل بني نية االحرام بنية التلبية، ام مل حيصل) ٧(

    



٢٣١ 

ابـراهيم �ن يـؤذن يف النـاس �حلـج ففعـل،  )١(وقد صار موضـعا لالجابـة وهـي هنـا جـواب عـن النـداء الـذي أمـر هللا تعـاىل بـه
 .فكان أوىل )٣(على االستئناف، وفتحها بنزع اخلافض وهو الم التعليل، ويف االول تعميم )٢(وجيوز كسر إن

احملرم فال جيوز أن يكون من جلد، وصوف، وشـعر، ووبـر مـا ) من جنس ما يصلي فيه(الكائنني ) ولبس ثويب االحرام(
، وال يف النجس غري )٥(مطلقا )٤(ال يؤكل حلمه وال من جلد املأكول مع عدم التذكية، وال يف احلرير للرجال، وال يف الشاف

، )٧(، والـدرع املنسـوج كـذلك)٦(ملخيط مـن اللبـداملعفو عنها يف الصالة، ويعتـرب كو�مـا غـري خميطـني، وال مـا أشـبه املخـيط كـا
 .عن هذا الشرط مبفهوم جوازه للنساء )٩(، واكتفى املصنف)٨(واملعقود

___________________________________ 

 )١.() وأذن � ا�اس با�ج يأتوك رجاال( :يف قوله تعاىل )١(
 ".اخل .. إن احلمد: " يف قوله) ٢(
 .غري مرتبط �لتلبية. التلبية بشئ، فالتلبية عامة، ووقع إنشاء احلمد انشاء مستقالحيث مل تعلل ) ٣(
 .الثوب الرقيق احلاكي ملا حتته: اي الشفاف) ٤(
 .سواء يف ذلك املرأة والرجل) ٥(
 .ثوب غليظ يصنع من الصوف من غري نسج) فرس(وزان ) ٦(
 .اي على حنو يكون حميطا) ٧(
 .حىت أحاط �لبدناي ما عقد بعضه ببعض ) ٨(
 .اي مل يذكر اشرتاط عدم احمليط للرجال، الن االجازة للنساء تدل على عدم اجلواز للرجال) ٩(

___________________________________ 
 .٢٧اآلية : احلج) ١*(

    



٢٣٢ 

لـز�دة عليهمـا، ا )١(�ن يغطي به منكبيـه، أو يتوشـح بـه �ن يغطـي بـه أحـدمها، وجتـوز) �نزر �حدمها، ويرتدي �آلخر(
 .)٢(ال النقصان، واالقوى أن لبسهما واجب، ال شرط يف صحته، فلو أخل به اختيارا أمث وصح االحرام

 )٣(املتقــدمني، و�يهمـا بــدأ اسـتحب اآلخــر) أو �الشــعار، أو التقليـد(بعـد نيــة االحـرام، ) والقـارن يعقــد إحرامـه �لتلبيــة(
يقــع ولكــن ال حيــرم حمرمــات  )٥(واصــح فبــدو�ما ال يصــح أصــال، وعلــى املشــهور )٤(ومعــىن عقــده �مــا علــى تقــدير املقارنــة

 .)٦(االحرام بدون أحدمها
لــبس ) وجيــزئ(، )٨(علــى كراهــة، دون الرجــال واخلنــاثى )٧(يف أصــح القــولني) يف احلريــر واملخــيط للنســاء(االحــرام ) وجيــوز(

 ،)القباء(
___________________________________ 

 ".جيوز : " يف نسخة) ١(
 .�لنية والتلبية، ولبس ثويب االحرام ليس شرطا يف صحته، بل هو واجب مستقل -صحيحا  -الن االحرام ينعقد ) ٢(
ت التلبيـة مسـتحبة �لنسـبة . يعين لو بدأ �لتلبية كان االشعار، او التقليد مستحبا) ٣( فلو مل يفعل ذلك وقع مفردا، ولو بدأ �الشعار، أو التقليـد كانـ
 .اليه

 .اي اعتبار مقارنة نية االحرام �لتلبية، او�الشعار، او التقليد) ٤(
 .من عدم اعتبار املقارنة، فهو حيرم مبجرد نية االحرام، لكن حمرمات االحرام ال حترم عليه اال بعد التلبية، او االشعار، او التقليد) ٥(
 ).االشعار، او التقليد(و ) التلبية(اي ) ٦(
 .ابواب االحرام ٣٣بعض االخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب لداللة ) ٧(
 .لعدم العلم بكو�ن نساء، واجلواز خمتص �لنساء) ٨(

    



٢٣٣ 

وفاقــا  )٢(ظــاهره مــن غــري أن خيــرج يديــه مــن كميــه، واالول أوىل )١(جبعــل ذيلــه علــى الكتفــني، أو �طنــه) مقلــو�(أو القمــيص 
ليكون بـدال منـه، ولـو أخـل �لقلـب، أوأدخـل يـده ) لو فقد الرداء( )٣(بس القباء كذلكوإمنا جيوز ل. للدروس واجلمع أكمل
 .)٧(وال فدية يف املوضعني )٦(من غري اعتبار قلبه) لو فقد االزار )٥(السراويل(جيزئ ) وكذا(، )٤(يف كمه فكلبس املخيط

ــق املدينــة، أو مطلقــا ) رفــع الصــوت �لتلبيــة( )٨(، بــل ملطلــق الــذكر)ويســتحب للرجــل( حيــث حيــرم إن كــان راجــال بطري
، وعســر املــرأة واخلنثــى، )١٢(متمتعــا )١١(راكبــا بطريــق املدينــة، وإذا أشــرف علــى االبطــح )١٠(، وإذا علــت راحلتــه البيــداء)٩(بغريهـا

 وجيوز اجلهر حيث ال يسمع االجنيب
___________________________________ 

 ).جبعل �طنه(اي ) ذيله(�جلر عطفا على ) ١(
 .يعين قلبه على النحو االول اوىل) ٢(
 .اي مقلو�) ٣(
 .ويكون احرامه صحيحا. تكون عليه كفارة) ٤(
 .وهو ثوب خميط يسرت اسفل البدن) شلوار. (معرب: مجه سروالة) ٥(
 .اي ال جيب قلب السروال) ٦(
 .لسروال اذا كان لعذر الفقداناي يف لبس القباء املقلوب، ولبس ا) ٧(
 .وان مل يكن �لغا) ٨(
 .اي بغري طريق املدينة) ٩(
 .تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق: البيداء) ١٠(
 ".املعلى " مسيل مكة، اوله عند منقطع الشعب بني وادى مىن، وآخره متصل مبقربة : االبطح) ١١(
 .ن مكةيعين احملرم �حرام حج التمتع م) ١٢(

    



٢٣٤ 

 .)١(وهذه التلبية غري ما يعقد به االحرام إن اعترب� املقارنة، وإال جاز العقد �ا، وهو ظاهر االخبار
بركـــوب ونـــزول، وعلـــو وهبـــوط، ومالقـــاة أحـــد ويقظـــة، وخصوصـــا �الســـحار، وأد�ر ) وليجـــدد عنـــد خمتلـــف االحـــوال(

 .اخل )٢(ملعارجوهي لبيك ذا ا) ويضاف إليها التلبيات املستحبة(الصلوات، 
عقبة املدنيني إن دخلها مـن أعالهـا، وعقبـة ذي طـوى إن دخلهـا  )٤(وحدها) إذا شاهد بيوت مكة )٣(ويقطعها املتمتع(

ت، وإن كـان قـد خـرج ) واحلاج إىل زوال عرفة، واملعتمر مفردة إذا دخل احلرم(من أسفلها  إن كان أحرم �ا من أحد املواقيـ
 .)٥(فإذا شاهد بيوت مكة إدال يكون حينئذ بني أول احلرم وموضع االحرام مسافة هلا من مكة إىل خارج احلرم،

اللهـم إين أريـد التمتـع �لعمـرة إىل : " )٧(ولفظه املـروي. متصال �ا �ن حيله حيث حبسه) قبل نية االحرام )٦(واالشرتاط(
 ، فإن عرضاحلج على كتابك وسنة نبيك 

___________________________________ 
 .من أبواب االحرام ٣٥الوسائل الباب ) ١(
أبـواب  ٢٦/  ٨ - ٧إىل اخـر مـا وري يف املسـتدرك ".. لبيك ذا املعارج لبيك، لبيك داعيا إىل دار السالم، لبيـك لبيـك غفـار الـذنوب : " متامه) ٢(

 .االحرام
 .اي املعتمر مبعرة التمتع) ٣(
 .شاهدة البيوت، أو حد التلبية يف منتهى استحبا�ااي حد م) ٤(
 .اي ال مسافة بينهما كى ميكنه أن يقوهلا يف تلك املسافة) ٥(
 .اي ويستحب االشرتاط: رفع الصوت" عطف على ) ٦(
 .ابواب االحرام ١٦/  ١الوسائل ) ٧(

    



٢٣٥ 

فعمـرة، أحـرم لـك شـعري وبشـري  يل شئ حيبسين فحلين حيث حبستين لقـدرك الـذي قـدرت علـي اللهـم إن مل تكـن حجـة
 ".وحلمي ودمي وعظامي وخمي وعصيب من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار اآلخرة 

، وقيـــدها يف )٢(وشـــبهها )١(واملعصـــفرة(، بـــل مطلـــق امللونـــة بغـــري البيـــاض كـــاحلمراء )الســـود(الثيـــاب ) ويكـــره االحـــرام يف(
أي نـوم احملـرم علـى الفـرش املصـبوغة ) والنـوم عليهـا(والفضل يف البيضـص مـن القطـن،  ، فال يكره بغريه،)٣(الدروس �ملشبعة

إذا كا�لوسـخ إبتـداء، أمـا لـوعرض يف أثنـاء االحـرام كـره غسـلها، إال  )٥(والوسخة(من االلوان،  )٤(�لسواد، ولعصفر وشبهها
ى لــون آخــر خيــا) واملعلمــة(، )٦(لنجاســة ــ لف لو�ــا حــال عملهــا كــالثوب احملســوك مــن �لبنــاء للمجهــول، وهــي املشــتملة عل

 .�لطرز والصبغ )٧(لونني، أوبعده
النه يف مقام التلبية �، فال يشرك غـريه، فيهـا " لبيك : " �ن يقول له) وتلبية املنادي(حالة االحرام، ) ودخول احلمام(

 بل جييبه بغريها
___________________________________ 

 ).صفرة تضرب إىل احلمرة(صبغ معروف : لعصفر، وزان قنفذاي امللونة بلون ا) ١(
 .اي شبه املعصفرة من االلوان القربية منها) ٢(
 .اي ذات اللون الشديد) ٣(
 .اي شبه املذكور" وشبهه : " يف نسخة) ٤(
 .عطف على املعصفرة اي يكره يف الثوب الوسخ) ٥(
 .ب طهارة ثويب االحرامفال يكره غسلها، بل جيب حينئذ، أو تبديليها لوجو ) ٦(
 .اي جعلت االعالم بعد النسج) ٧(

    



٢٣٦ 

 .من االلفاظ كقوله �سعد، أو � سعديك
 .، وضابطه احليوان احمللل املمتنع �الصالة)فثالثون صيد الرب )١(وأما الرتوك احملرمة(

ـــب والضـــب: ومـــن احملـــرم ب واالرن ، فـــال حيـــرم قتـــل االنعـــام وإن )٤(ة والقنفـــذ والقمـــل والزنبـــور والعظـــاء )٣(والريبـــوع )١(الثعلـــ
وال خيـتص التحـرمي  )٩(واحليـة وحنومهـا )٨(وشـبهها مـن حيـوان الـرب، وال الفـأرة )٧(والصـقر )٦(والنمـر )٥(توحشت، وال صيد الضبع
 عليها،) ولو داللة(، )١١(االعانة عليه )١٠(مبباشرة قتلها، بل حيرم

___________________________________ 
 .فإن الرتك ليس حمرما فالوصف هنا حبال املتعلق. ك لالمور احملرمةاي الرت ) ١(
 .وهو حيوان من نوع الزحافات ذنبه كثري العقد) ٢(
 .نوع من القواضم يشبه الفار قصري اليدين طويل الرجلني وله ذنب طويل: بفتح الياء وضم الباء) ٣(
 .عرف �لسقاية تشبه الضبدويبة ملساء اصغر من احلر ذون وت: بفتح العني واهلمزة) ٤(
 .ضرب من السباع اخلطرة: بفتح الضاد وضم الباء وسكو�ا) ٥(
 .ضرب من السباع من عائلة السنور اصغر من االسد: بفتح النون وكسر امليم، أو بفتح النون وكسرها وسكون امليم) ٦(
 .طائر يصيد: بفتح الصد وسكون القاف) ٧(
 .دويبة يف البيوت يصطادها اهلرة: بفتح الفاء وسكون اهلمزة) ٨(
 .من حشرات االرض) ٩(
 ".حترم : " يف نسخة) ١٠(
 .اي يدل الصائد على تلك احليوا�ت احملرمة) ١١(

    



٢٣٧ 

وال فـرق يف حترميهـا علـى احملـرم بـني كـون املـدلول حمرمـا وحمـال وال . )١(إليها �حد االعضاء وهي أخص من الداللـة) وإشارة(
ق )٤(ز�دة انبعــاث عليهــا فــال حكــم هلــا )٣(، نعــم لــو كــان املــدلول عاملــا بــه حبيــث مل يفــده)٢(بــني اخلفيــة والواضــحة ، وإمنــا أطلــ

 .)٦(، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص)٥(املصنف صيد الرب مع كونه خمصوصا مبا ذكر تبعا لآلية
كــالبط، واملتولــد بــني   )٨(وإن الزم املــاء ، ال إذا ختلــف أحــدمها)فيــه(معــا  )٧(وال حيــرم صــيد البحــر، وهــو مــا يبــيض ويفــرخ(

مــن ) والنســاء بكــل اســتمتاع(، )١٠(وكــان ممتنعــا فهــو صــيد إن حلــق �حــد أفــراده )٩(الصــيد وغــريه يتبــع االســم، فــإن انتفيــا عنــه
 وإقامتها وإن حتملها حمال أو كان )١١(الشهادة عليه) وال(، )حىت العقد(اجلماع ومقدماته 

___________________________________ 
 .النه قد يدله بغري إشارة) ١(
 .اي الداللة اخلفية والواضحة) ٢(
 .شيئا من داللة احملرم -يف الوقوف على الصيد  -اي مل يستفد ) ٣(
 .اي ال توجب هذه الداللة حرمة وال فسادا) ٤(
 )٩٩اآلية : املائدة( ) وحرم علي�م صيد ال� ما دمتم حرما (: وهي قوله تعاىل) ٥(
 .اي ختصيص اآلية مبا ذكر من االنعام املتوحشه والضبع والنمر) ٦(
 .صارت ذات فرخ: -من �ب التفعيل  -فرخت الطائرة : يقال) ٧(
 .اي غالبا) ٨(
 .اي اسم الصيد واسم غري الصيد) ٩(
 .إمتناعه، وإحلاقه �حد أفراد الصيد امسا: مشروطا �مرين -حكما  -فيكون احلاقه �لصيد ) ١٠(
 .�ن حيضر العقد لغاية حتمل الشهادة عليه) ١١(

    



٢٣٨ 

ممـا أحـاط  ) وشـبهه(وإن قلـت اخلياطـة، ) ولبس املخيط(وهو استدعاء املين بغري اجلماع، ) واالستمناء(، )١(العقد بني حملني
فإنه جـائز  )٦(االزار وحنوه، دون عقر )٥(وحنو ذلك )٤(وزره )٣(وختليله) وعقد الرداء(، )٢(كالدرع املنسوج واللبد املعمول كذلك

غـري الـر�حني   )٨(وهو اجلسم ذو الريح الطيبة املتخذ للشم غالبا) ومطلق الطيب(فعفي عن خياطته،  )٧(ويستثىن منه اهلميان
غالبــــا   )١١(والزعفــــران ومــــاء الــــورد وخــــرج بقيــــد االختــــاذ للشــــم مــــا يطلــــب منــــه االكــــل، أو التــــداوى )١٠(والعنــــرب )٩(كاملســــك
 ،)١٢(كالقرنفل

___________________________________ 
 .اي كان الزوجان حملني) ١(
 .اي حبيث حييط �لبدن) ٢(
 .�ن يشد طرفيه على وسطه) ٣(
 .�ن جيعل له ازرارا) ٤(
 .�ن يشد طرفيه خبيط مثال) ٥(
 .كالتخليل واالزرار على ما عرفت) ٦(
 .ى الوسطكيس من جلد جتعل فيه النفقة ويشد عل: بكسر اهلاء) ٧(
 .قيد �لغالبية، نظرا إىل أن بعض أقصام الطيب يستعمل دواء فليس الغرض منه الشم، لكن مع ذلك يصدق عليه اسم الطيب) ٨(
 .طيب معروف معرب: بكسر امليم) ٩(
 .طيب يؤخذ من وجه ماء البحر: بفتح العني وسكون النون) ١٠(
 ".والتداوي : " يف نسخه) ١١(
 .جرة تشبه اليامسني، له رائحة طيبة تستعمل دوبة حارة املزاجمثر ش: القرنفل) ١٢(

    



٢٣٩ 

ــب كــالفوتنج )٢(وســائر اال�زيــر )١(والــدار صــيىن وأمامــا  )٦(والعصــفر )٤(واحلنــاء )٣(الطيبــة فــال حيــرم مشــه، وكــذا مــا ال ينبــت للطي
ب كــالورد وعليــه املصــنف يف الــدروس . )٨(واالقــوى حتــرمي مشــع أيضــا. فهــو رحيــان )٧(واليــامسني )٦(يقصــد مشــه مــن النبــات الرطــ

ت رحيــا� )١٢(والقيصــوم)١١(واالذخــر )١٠(واخلزامــى )٩(وظــاهره هنــا عــدم التحــرمي، واســتثىن منــه الشــيح ، ونبــه �الطــالق )١٣(إن مسيــ
 على خالف الشيخ

___________________________________ 
 .يستعمل قشره كأقسام التوابل، أو خيدر كالشاي شجر هندي يشبه شجرالرمان) ١(
 .أي التوابل املستعملة غالبا يف الطعام والشاب وحنومها) ٢(
 .نبت يشبه النعناع" پونه : " معرب) ٣(
 .شجر يؤخذ ورقه وجيفف مث يسحق ويستعمل يف اخلضاب االمحر: بكسر احلاء وتشديد النون) ٤(
 .وقد تقدم -وزان قنفذ ) ٥(
)٦ ( 

 .الورد االمحر املعروف وهو
 .نبت معروف له أزهار طيبة الرائحة) ٧(
 .وقد ورد النهي عنه. كما حيرم شم الطيب) ٨(
 ).أبواب تروك االحرام ٢٥/  ٣ - ٢يف الوسائل (
 .نبات طيب الرائحة: بكسر الشني وآخره حاء مهملة) ٩(
 .نبت صحراوي طيب االزهار: بضم اخلاء وفتح امليم) ١٠(
 .نبت طيب الرائحة: اهلمزة واخلاء بكسر) ١١(
 .نبت صحراوي كثري االزهار: بفتح القاف وضم الصاد) ١٢(
 .أما لو مل تسم رحيا� فال تشملها عمومات املنع) ١٣(

    



٢٤٠ 

ــث خصــه رب والزعفــران والــورس: �ربعــة )١(حي ــ . والكــافور إليهــا )٤(بســتة �ضــافة العــود )٣(ويف قــول آخــر لــه )٢(املســك والعن
، لكـن لـو فعـل فـال شـئ عليـه غـري )مـن كريـه الرائحـة )٧(والقـبض( )٦(الكعبـة والعطـريف املسـعى، )٥(الطيب خلـوق ويستثىن من

 .)٨(االمث، خبالف الطيب
مبطيـب وغـريه اختيـارا  )١٠(واالدهـان( )٩(، لكن ال فدية يف االول، والثاين من افـراد الطيـب)واالكتحال �لسواد واملطيب(

، )واجلدال، وهو قول ال وهللا وبلى وهللا(إمجاعا ) وجيوز أكل الدهن غري املطيب(منه، بل االمث، وال كفارة يف غري املطيب 
وإمنــا حيــرم مــع عــدم احلاجــة إليــه فــول اضــطر إليــه الثبــات حــق، أونفــي �طــل . مطلــق اليمــني، وهــو خــرية الــدروس: وقيــل

 .فاالقوى جوازه، وال كفارة
___________________________________ 

 .أي خص حترمي الطيب) ١(
 .نبت يشبه السمسم ينبت يف مىن: بفتح الواو وسكون الراء) ٢(
 .يعين للشسخ قول آخر حبرمة ستة منها) ٣(
 .نوع من الطيب يتبخر به: بضم العني) ٤(
 .طيب مركب من الزعفران وغريه وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها: بفتح اخلاء) ٥(
 ).أبواب تروك االحرام ٢٠/  ١الوسائل ( .وقد ورد النص جبوازه) ٦(
 .أي القبض على االنف) ٧(
 .فإن فيه كفارة كما ستأيت) ٨(
 .حيث كان الطيب مطلقا حراما) ٩(
 .مصدر �ب االفتعال قلبت التاء داال مث ادغمت: بتشديد الدال) ١٠(

    



٢٤١ 

ت يف اال )٢(والســباب( )١(مطلقــا) والفســوق وهــو الكــذب( ــ  )٣(حــرام وغــريه، ولكنــه فيــه آكــد كالصــومللمســلم، وحترميهمــا �ب
وإخـراج الـدم (بكسـر املـيم وبعـد اهلمـزة ألـف وال فديـة لـه، ) والنظـر يف املـرآة( )٤(واالعتكاف وال كفارة فيـه سـوى االسـتغفار

شـق جـرح، و  )٦(، واحـرتز �الختيـار عـن إخراجـه لضـرورة كـبط)٥(واالقوى أنـه ال فديـة لـه. ولو حبك اجلسد والسوال) اختيارا
 .دمل، وحجامة، وفصد عند احلاجة إليها فيجوز إمجاعا

نعم حيـرم مـن جهـة إخـراج الـدم، . جمهولة مقطوعة، ومن مث أ�حه مجاعة خصوصا مع احلاجة )٧(والرواية) وقلع الضرس(
. )٩(، بـل مطلـق إزالتـه، أو بعضـه اختيـارا، فلـو انكسـر فلـه إزالتـه)وقـص الظفـر(أن فيه شـاة،  )٨(ولكن ال فدية له، ويف روايته

 )١٠(واالقوى أن فيه
___________________________________ 

 .سواء كان على هللا، أو على رسوله، أو أحد االئمة ) ١(
 .الشتم: بفتح السني) ٢(
 .فسه، وتغلط احلرمة يف احلج والصوم واالعتكافأي أن سب املؤمن حرام يف ن) ٣(
 .أي التوبة وطلب املغفرة من هللا تعاىل) ٤(
 .ة الصالة الرباء) ٦(
 ".عن رجل من أهل خراسان : " ، أبواب بقية كفارات االحرام، والرواية وردت بلفظ١٩الوسائل �ب ) ٧(
 .له شاةأي أن تلك الرواية الواردة يف الضرس ذكرت اراقة دم وأق) ٨(
 .الن يف بقاء املكسور أذية) ٩(
 .أي يف قص الظفر املكور) ١٠(

    



٢٤٢ 

 .)١(الفدية كغريه للرواية
حبلق ونتف وغريمها مع االختيار، فلو اضـطر كمـا لـو نبـت يف عينـه جـاز إزالتـه وال شـئ عليـه، ولـو كـان ) وإزالة الشعر(

ــأذي بكثرتــه، حلــر، أو قمــل واملعتــرب إزالتــه بنفســه، فلــو   )٣(جــاز أيضــا لكــن جيــب الفــداء، النــه حمــل املــؤذي، ال نفســه )٢(الت
 .جلدة عليها شعر فال شئ يف الشعر، النه غري مقصود �ال�نة )٤(كشط
 )٥(نعـم يسـتثىن عصـام. بثـوب وغـريه حـىت �لطـني واحلنـاء واالرمتـاس ومحـل متـاع يسـرته، أو بعضـه) وتغطية الرأس للرجل(
، وقطـع يف التـذكرة جبـوازه، ويف الـدروس جعـل )٦(ة، وعصابة الصداع وما يسـرت منـه �لوسـادة، ويف صـدقه �ليـد وجهـانالقرب

فــاالذ�ن . )٨(، واملـراد �لـرأس هنـا منابـت الشـعر حقيقـة، أو حكمـا)٧(واالقـوى اجلـواز لصـحيحة معاويـة بـن عمـار. تركـه أوىل
 .ليستامنه، خالفا للتحرير

___________________________________ 
 .أبواب بقية كفارات االحرام ١٢/  ٤الوسائل ) ١(
 .أى كان التأذي لوجود القمل يف شعره) ٢(
 .أي ليس الشعر نفسه مؤذ�، بل كان حمال للموذي) ٣(
 .أي ازاهلا �حلك) ٤(
 .حبل يشد �لقربة وجيعله السقاء على عاتقة عند محل القربة) ٥(
 .وكون السرت يف نظر العرف منصرفا إىل غري ذلك. صدق السرت لغة: ي املنهي عنه شرعا مبحرد تظليل الرأس �ليد، وجهانيعين يف صدق التغط) ٦(
 .ابواب تروك االحرام ٦٧/  ٣الوسائل ) ٧(
 .�ن يكون أصلع، أو أقرع) ٨(

    



٢٤٣ 

سـرت  )٢(، يستثىن من الوجه مايتم بـهكالرأس، وال �لنوم عليه  )١(، وال تصدق �ليد)للمرأة(، أو بعضه )الوجه(تغطية ) و(
علـى ) إىل طـرف أنفهـا بغـري إصـابة وجههـا )٣(وجيـوز هلـا سـدل القنـاع(الـرأس الن مراعـاة السـرت أوقـى، وحـق الصـالة أسـبق، 

الز�دة، ويتخري اخلنثـى بـني وظيفـة  )٦(ال خيتص �النف، بل جيوز )٥(خال من اعتبار عدم االصابة، ومعه )٤(املشهور، والنص
للمـرأة، وخصـه مـع دخولـه يف حتـرمي تغطيـة  )٩(والنقـاب( )٨(الرجـل واملـرأة فتغطـي الـرأس، أو الوجـه، ولـو مجعـت بينهمـا كفـرت

إىل  )١٢(، ال للســـنة ســـواء الرجـــل واملـــرأة، واملرجـــع فيهمـــا)واحلنـــاء للزينـــة( )١١(، وإالفهـــو كاملســـتغىن عنـــه)١٠(الوجـــه تبعـــا للروايـــة
 واملشهور فيه. القصد، وكذا حيرم قبل االحرام إذا بقي أثره إليه

___________________________________ 
 .اي التغطية) ١(
 .الجل املقدمة العلمية لوجوب سرت الرأس عليها) ٢(
 .اي ارخاؤه والقاؤه) ٣(
 .ابواب تروك االحرام ٤٨/  ٢الوسائل ) ٤(
 .اي مع عدم اصابة الوجه) ٥(
 ".جتوز : " يف نسخة) ٦(
 .يعين إن أخذت لنفسها وظيفة املرأة فتغطي رأسها وجو�، وإن أخذت وظيفة الرجل فيجوز له تغطية وجهه) ٧(
 .أ�ا فعلت حمرما، إما سرت رأسها أو سرت وجهها -امجال  -ال�ا علمت ) ٨(
 "تغطية الرأس " عطف على ) ٩(
 .امابواب تروك االحر  ٤٨/  ١الوسائل ) ١٠(
 .سرت الوجه يشمل النقاب" الن ذكر ) ١١(
 .يف كونه للزينة أو للسنة) ١٢(

    



٢٤٤ 

 .)١(الكراهة، وإن كان التحرمي أوىل
 .)٢(ال للسنة واملرجع فيهما إىل القصد أيضا) والتختم للزينة(
ريه مــن احملــارم) للــزوج(منــه ) ولــبس املــرأة مــا مل تعتــده مــن احللــي، وإظهــار املعتــاد( حيــرم عليهــا لبســه للزينــة ، وكــذا )٣(وغــ
 .وال فدية له سوى االستغفار )٥(والقول �لتحرمي كذلك هو املشهور )٤(مطلقا
والظاهر أن بعض الظهر كاجلميع إال مـا يتوقـف عليـه . )٦(مع تسميته لبسا) ولبس اخلفني للرجل وما يسرت ظهر قدميه(

 .)٧(إمجاعا، وال ماشيا إذا مر حتت احململ وحنوهفال حيرم �زال ) والتظليل للرجل الصحيح سائرا(لبس النعلني 
___________________________________ 

 .ابواب تروك االحرام ٤٩/  ٩راجع الوسائل . نظرااىل رواية حريز) ١(
 .ابواب تروك االحرام ٢٣/  ٢لكن املشهور محلها على الكراهة، مجعا بينها وبني خرب ايب الصالح الكناين الوسائل 

 .ما يف احلناءك) ٢(
 .أما غري احملارم فيحرم إظهار الزينة هلم مطلقا، سواء كانت هي حمرمة ام حملة) ٣(
 .سواء املعتادة وغريها) ٤(
 .اسناده إىل املشهور بلحاظ عدم جزمه بذلك، بل يف صحيحة دمحم بن مسلم جوازه إال حليا مشهورا للزينة) ٥(

 .ابواب تروك االحرام ٤٩/  ١٤الوسائل 
 .فال �س بوضع حجر عليها، او تطليتها بطني وحنوه )٦(
 .مما ميكن للمحرم االستظالل بظله اجلانيب، ومن دون أن جيعله فوق الرأس) ٧(

    



٢٤٥ 

رب منــه واحــرتز �لرجــل عــن . مــا كــان فــوق رأســه فــال حيــرم الكــون يف ظــل احملمــل عنــد ميــل الشــمس إىل أحــد جانبيــه )١(واملعتــ
احلر والربد حبيث يشق عليه مبـا ال يتحمـل  )٢(ظل اتفاقا، و�لصحيح عن العلبل، ومن ال يتحملاملرأة والصيب فيجوز هلما ال

، ومـع احلاجـة إليـه يبـاح )٣(يف املشـهور وإن ضـعف دليلـه) ولبس السالح اختيـارا(عادة، فيجوز له الظل لكن جتب الفدية، 
 .)٤(قطعا، وال فدية فيه مطلقا

ــت )٥(إال االذخــر( االخضــرين،) وقطــع شــجر احلــرم وحشيشــه( �لفــتح وهــي البكــرة ) يف ملكــه، وعــودي احملالــة )٦(وماينب
ورودهــــا لغــــة  )٩(نظــــر، مــــن )٨(ويف تعــــدي احلكــــم إىل مطلــــق البكــــرة. الــــيت يســــتقى �ــــا علــــى االبــــل قالــــه اجلــــوهري )٧(الكبـــرية

 خمصوصة، وكون احلكم على خالف
___________________________________ 

 .رماي من الظل احمل) ١(
 ".الحيتمل : " يف نسخة) ٢(
 .ابواب تروك االحرام ٥٦الن الدليل هو املفهوم املستفاد من روا�ت وردت يف الوسائل �ب ) ٣(
 .سواء كانت كان حمتاجا اليه، ام ال) ٤(
 .نظرا إىل جواز قطعه احملرم) ٥(
 .بصيغة املتين للفاعل) ٦(
 .تعلق على البئر مبعلقني من جانبيها) ٧(
 .ولو كانت لغري االستقاء )٨(
ث إن هـذا اجلـواز علـى خـالف االصـل اي " عودي احملالـة " أن الدليل على جواز القطع ورد بلفظ : دليل على عدم جواز التعدي، حاصله) ٩( وحيـ

 .فيجب االقتصار على لفظ الرواية. خالف القاعدة االولية يف االحرام من حرمة قطع االشجار

    



٢٤٦ 

وقتــل هــوام (علــى احملــل أيضــا، ولــذا مل يــذكره يف الــدروس مــن حمرمــات االحــرام،  )٢(، وحيــرم ذلــك)كــهالفوا  )١(وشــجر(االصــل 
وال فـرق بـني . أجودمهـا العـدم )٥(�اقوالن )٤(، وهي دوابه كالقمل والقراد، ويف احلاق الربغوث)٣(�لتشديد مجع هامة) اجلسد

والفتـــوى عـــدم  )٦(مكـــان إىل آخـــر مـــن جســـده، وظـــاهر الـــنصمـــن ) وجيـــوز نقلـــه(قتلـــه مباشـــرة وتســـبيبا كوضـــع دواء يقتلـــه، 
 .اختصاص املنقول إليه بكونه مساو� لالول، أو أحرز، نعم ال يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا، أو غالبا

___________________________________ 
 ".االذخر " عطف على ) ١(
 .اي قطع شجر احلرم وحشيشه) ٢(
 .بتشديد امليم) ٣(
 .وزان عصفور )٤(
أن احلكم متص �ـو ام اجلسـد، وظـاهره مالـه اختصـاص �لبـدن، أمـا الربغـوث فلـيس مـا خيـتص بـذلك، بـل يعـم يف البـدن ويف : وجه عدم االحلاق) ٥(

املثـل الربغـوث ظاهر صحيحة معاوية بن عمار علـى حرمـة قبـل الـدواب مطلقـا فـيمكن مشوهلـا : غريمهن املواضع الندية يف االرض وحنوها ووجه االحلاق
 .ايضا

 .ابواب تروك االحرام ٨١/  ٢الوسائل 
 .ابواب تروك االحرام ٧٨/  ٥الوسائل ) ٦(

 )القول يف الطواف(
مقتضــاه عـدم صــحته مــن املستحاضــة واملتــيمم، لعـدم إمكــان رفعــه يف حقهمــا وإن اســتباحا ) ويشـرتط فيــه رفــع احلــدث(

 تزاء بطهارة املستحاضة واملتيممويف الدروس أن االصح االج. )٧(العبادة �لطهارة
___________________________________ 

 .حيث تغتسل وتتوضأ املستحاضة وتصلي، وكذلك املتيمم، لكنهما �قيان على احلدث) ٧(

    



٢٤٧ 

 مع تعذر املائية، وهو املعتمد، واحلكم خمتص �لواجب، أما املندوب فاالقوى عدم اشرتاطه �لطهارة وإن كـان أكمـل، وبـه
، واطالقــه أيضــا يقتضــي عــدم الفــرق بــني مــا يعفــى عنــه يف الصـــالة )اخلبــث(رفــع ) و. ()١(صــرح املصــنف يف غــري الكتــاب

ريه ، وممختـار املصــنف )٢(وهـو يـتم علــى قـول مـن منــع مـن إدخـال مطلــق النجاسـة املسـجد ليكــون منهيـا عـن العبــادة بـه. وغـ
 .كذلك، وظاهر الدروس القطع به  )١(حترمي امللوثة خاصة فليكن هنا

مع إمكانه فلو لعذر وضاق وقته سقط، ) واخلتان يف الرجل(، )٤(�لعفو عن النجاسعة هنا مطلقا: وهو حسن، بل قيل
رب يف املــرأة، وأمــا اخلنثــى فظــاهر العبــارة ــى  )٦(عــدم اشــرتاطه يف حقــه، واعتبــاره قــوي، لعمــوم الــنص )٥(وال يعتــ إال مــا أمجــع عل

الــيت جيــب ســرتها يف ) وســرت العــورة(كالطهــارة �لنســبة إىل صــالته،   )٨(وإن مل يكــن مكلفــا )٧(خروجــه، وكــذا القــول يف الصــىب
 .الصالة وخيتلف حبسب حال الطائف يف الذكورة واالنوثة
___________________________________ 

 .من سائر كتبه" اللمعة " اى يف غري ) ١(
 .ومبا أن الطواف عبادة، والدخول يف املسجد الجل الطواف بثوب متنجس منهي فال جيتمعان. والنهي يف العبادة موجب فسادها )٢(
 .اى يف االحرام) ٣(
 .سواء كانت مما يعفي عنها يف الصالة، ام ال) ٤(
 .حيث خص الذكر �لرجل، واخلنثى غريمعلوم الرجولية) ٥(
 .اب مقدمات الطوافابو  ٣٣/  ٤ - ١الوسائل ) ٦(
 .لعموم النص يف الذكور) ٧(
 .الن شرطية شئ يف صحة العبادة تعم املكلف وغري املكلف من يريد اتيان تلك العبادة) ٨(

    



٢٤٨ 

ــع، أو أحــد قســيميه، ) وواجبــه النيــة( ــى قصــده يف النســك املعــني مــن حــج أو عمــرة إســالمي، أو غــريه، متت املشــتملة عل
�ن يكـون أول جـزء ) ة �حلجـر االسـود والبـداء(، )٢(واملقارنـة للحركـة يف اجلـزء االول مـن الشـوطوالقربـة  )١(والوجه على مـامر

مث �خـذ يف . )٥(حـال النيـة بوجهـه للتأسـي )٤(واالفضـل اسـتقباله. )٣(من بدنه �زاء أول جـزء منـه حـىت ميـر عليـه كلـه ولـو ظنـا
مصـرحة  )٩(والنصـوص )٨(جـاز مـع عـدم التقيـة، وإال فـال، )٧(داءولـو جعلـه علـى يسـارة ابتـ. عقيب النية )٦(احلركة على اليسار

ليكمـــل  )١٠(�ن حياذيـــه يف آخـــر شـــوطه، كمـــا ابتـــدأ أوال) واخلـــتم بـــه(�ســـتحباب االســـتقبال، وكـــذا مجـــع مـــن االصـــحاب، 
 .الشوط من غري ز�دة وال نقصان

 حال الطواف، فو استقبله بوجهه،) وجعل البيت على يساره(
___________________________________ 

 .يف �ب الوضوء والصالة) ١(
 .وهي الدورة الواحدة حول الكعبة) ٢(
 .اى ال يشرتط العلم بذلك، لتعذر حصوله) ٣(
 .يعين استقبال احلجر االسود والتوجه اليه) ٤(
 .افابواب الطو  ١٢راجع الوسائل �ب . كما يستفاد ذلك من الروا�ت  �لنيب ) ٥(
 .اى يسار الطائف، فيكون يساره إىل الكعبة يف الطواف) ٦(
 .من غري أن يتوجه اليه حال النية) ٧(
 .فيجب يف حال التقية استقبال احلجر موافقة هلم) ٨(
 .ابواب الطواف ١٥ - ١٢الوسائل �ب ) ٩(
 .�ن حياذي اول جزء من بدنه اول جزء من احلجر عند اكمال الشوط) ١٠(

    



٢٤٩ 

ث هــو اآلن، مراعيــا لتلــك  )٣(والطــواف بينــه وبــني املقــام(ولــو يف خطــوة مــن بطــل،  )٢(أوجعلــه علــى ميينــه )١(أو ظهــره حيــ
من خارجـه وإن جعلنـا  )٧(املسافة من جهة احلجر )٦(ولو قليال بطل، وحتتسب )٥(اجلهات، فو خرج عنها )٤(النسبة من مجيع

لصــخرة، ال مــا عليــه مــن البنــاء، ترجيحــا لالســتعمال الشــرعي علــى والظــاهر أن املــراد �ملقــام نفــس ا. ه خارجــا مــن البيــت
 .)٨(العريف لو ثبت

أنـــه لـــيس منـــه، أو أن بعضـــه  )١٠(يف الطـــواف للتأســـي، واالمربـــه ال لكونـــه مـــن البيـــت، بـــل قـــد روي )٩(وإدخـــال احلجـــر(
 وأما )١١(منه،

___________________________________ 
 .اى وسقيتها ماء �ردا" علفتها تبنا وماء �ردا : " قبيل العطف يف قول الشاعروهذا من . اى استدبره بظهره) ١(
 .�ن يطوف بعكس املشروع) ٢(
 .يعين به مقام ابراهيم ) ٣(
 .�ن يكون بعهد عن البيت مبقدار بعد املقام عن البيت يف مجيع الدور وهو اربع وعشرون ذراعا) ٤(
 .املذكورة اى عن النسبة واملسافة) ٥(
 ".وحيتسب : " يف نسخة) ٦(
 .حجر امسعيل : بكسر احلاء وسكون اجليم) ٧(
 .يف نفس البناء إستعماال عرفيا فحينئذ يقدم االعتبار الشرعي على العريف" احلجر " يعين لو فرض ثبوت استعمال ) ٨(
 .�ن جيعل احلجر منضما إىل البيت يف الطواف) ٩(
 .ابواب الطواف ٣٠ - ٦ - ١الوسائل ) ١٠(
 .فقط اي ال لكونه من البيت، او كونه بعضا منه، بل الجل التأسي برسول هللا " كونه من البيت " عطف على ) ١١(

    



٢٥٠ 

، )٢(فلـو أدخـل يـده يف �بـه حالتـه(وخروجه جبميع بدنه عن البيت (، )١(اخلروج عن شئ آخر خارج احلجر فال يعترب إمجاعا
ولو خطوة، أو مسه حائطه من جهته ما شيا بطل فلو أراد مسه وقف حالته،، لـئال يقطـع جـزء  )٣(أو مشى على شاذروانه

 .من الطواف غري خارج عنه
ولــو خطــوة، ولــو زاد ســهوا فــإن مل ) وعــدم الــز�دة عليهــا فيبطــل ان تعمــده(مــن احلجــر إليــه شــوط، ) وإكمــال الســبع(

ختـــري بـــني القطــع وإكمـــال أســبوعني، فيكـــون الثـــاين  )٥(وإن بلغــه )٤(، فــإن زاد فكاملتعمـــديكمــل الشـــوط الثــامن تعـــني القطـــع
 .على السعي ويؤخر صالة النافلة )٧(، ويقدم صالة الفريضة)٦(مستحبا

 حيث هو اآلن، أو إىل أحد جانبيه،) والركعتان خلف املقام(
___________________________________ 

 .جيعل شيئا آخر غري احلجر نفسه منضما إىل احلجر يف الطوافيعين ال يعترب أن ) ١(
 .اي حالة الطواف أدخل يده يف �ب البيت، فحينئذ ال يكون طائفا جبميع بدنه، حيث خرجت يده عن الطواف) ٢(
 .الطواف ابواب ٣٠/  ٩الوسائل : روي أنه كان من البيت. هو من جدار البيت، ترك من عرض االساس خارجا: بفتح الذال) ٣(
 .اي أنه بعد وجوب القطع عليه أن زاد فهو كمن تعمد الز�دة من اول الشوط) ٤(
 .اي بلغ إكمال الشوط الثامن) ٥(
 .اي االسبوع الثاين) ٦(
 .اي صالة االسبوع االول الذي كان واجبا، يصليها قبل السعي، أما صالة االسبوع الثاين الذي هو مستحب فيصليها بعد السعي) ٧(
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وقد اختلفت عبارته يف ذلك فـاعترب هنـا خلفـه، وأضـاف إليـه أحـد جانبيـه . )١(وإمنا أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض االخبار
أوســط،  )٢(يف االلفيـة، ويف الـدروس فعلهمــا يف املقـام، ولــو منعـه زحــام، أو غـريه صـلى خلفــه، أوإىل أحـد جانبيــه، واالوسـط

عني متقر�، واالوىل إضافة االداء، وجيوز فعل صالة الطواف املندوب حيث شـاء ويعترب يف نيتهما قصد الصالة للطواف امل
 .من املسجد، واملقام أفضل

وإن كـــان لضـــرورة، أو دخـــول البيـــت، أو صـــالة ( )٣(مطلقـــا) لـــدو�ا بطـــل(الطـــواف ) وتواصـــل أربعـــة أشـــواط فلـــو قطـــع(
ة و�فلـــة خيـــاف فو�ـــا، وقضـــاء حاجـــة مـــؤمن، ال وبعـــد االربعـــة يبـــاح القطـــع لضـــرورة، وصـــالة فريضـــ )٤(بريضـــة ضـــاق وقتهـــا

ث يقطعــه جيــب أن حيفــظ موضــعه ليكمــل منــه بعــد العــود، حــذرا مــن الــز�دة أو النقصــان، ولــو شــك أخــذ . )٥(مطلقــا ــ وحي
، )٨(، ويســتأنف قبـل بلــوغ االربعـة، اللــه مطلقــا)٧(أمـا النافلــة فيبـىن فيهــا لعــذر مطلقـا. هــذا يف طـواف الفريضــة. )٦(�الحتيـاط

 .)٩( الدروس أطلق البناء فيها مطلقاويف
___________________________________ 

 .ابواب الطواف ٣٦/  ٧و  ٢٦/  ١٠الوسائل ) ١(
 .يف االلفية أوىل يعين ما اختاره ) ٢(
 .) املصنف(يعين حىت لو كان القطع لضرورة كما صرح به ) ٣(
 .وهو من الضرورة الشرعية) ٤(
 .يعين القطع لقضاء احلاجة جيوز اذا كانت احلاجة ملؤمن، ال لغريه )٥(
 .وال ينايف احتمال الزايدة حينئذ، الن االصل عدمها) ٦(
 .ولو كان قطعه قبل اكمال اربعة أشوط) ٧(
 .يعي ال لعذر مطلقا، ال عذرا شرعيا، وال عقليا، وال عرفيا) ٨(
 .ريهسواء اكمل االربعة، أم ال، لعذر، ام لغ) ٩(
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إن كــان نقصــان الطــواف قبــل )يف أثنــاء الســعي ترتبــت صــحته وبطالنــه علــى الطــواف(نقصــان الطــواف ) ولــو ذكــر( ، فــ
ــــىن عليهمــــا وإن مل يتجــــاوز نصــــف الســــعى، فإنــــه �بــــع للطــــواف يف البنــــاء )١(إكمــــال أربــــع اســــتأنفهما ، وإن كــــان بعــــده ب

ويف االثنـاء يبطـل (، )٢(مطلقـا) مل يلتفـت(أي بعـد فراغـه منـه ) بعـده(أي عـدد االشـواط ) ولو شـك يف العـدد(واالستئناف، 
ويبــين علــى (كــأن شــك بــني كونــه �مــا، أو �قصــا، أو يف عــدد االشــواط مــع حتققــه عــدم االكمــال، ) إن شــك يف النقيصــة

  )٤(ولــــو كــــان قبلـــه بطــــل أيضــــا مطلقــــا )٣(إذا حتقــــق إكماهلــــا، إن كــــان علـــى الــــركن) االقـــل إن شــــك يف الــــز�دة علــــى الســـبع
بــدون  )٦(والقطــع احملتمــل للنقيصــة، وإمنــا اقتصــر عليــه. احملتمــل للــز�دة عمــدا )٥(إالكمــال: كالنقصــان، لــرتدده بــني حمــذورين

ـــز�دة، أم ) علـــى االقـــل مطلقـــا(فيـــه ) وأمـــا نفـــل الطـــواف فيبـــين(القيـــد لرجوعـــه إىل الشـــك يف النقصـــان،  ســـواء شـــك يف ال
 جاز )٧(هو االفضل، ولوبىن على االكثر حيث ال يستلزم الز�دةهذا . النقصان، وسواء بلغ الركن، أم ال

___________________________________ 
 .اي الطواف والسعي) ١(
 .من غري فرق بني الشك يف الز�دة أو النقيصة) ٢(
 .اي الركن العراقي الذي فيه احلج االسود) ٣(
 .من غري فرق بني حتققه اكمال السبع، وعدمه) ٤(
 .اي اكمال الشوط الذي بيده) ٥(
، الن الشـك يف الـز�دة مـالزم لكونـه علـى الـركن، واال  "كونـه علـى الـركن " ومل يـزد قيـد " ان شك يف الز�دة على السـبع : " اي اقتصر على قوله) ٦(

 .كان شكا يف الز�دة والنقصان معا، ال حتمال كونه الشوط السابع 
جوز له البناء على كونه الشوط السابع، كما يف صالة النافلة اذا شك بني االقل واالكثر جيوز له البناء على كما لو شك بني السادس والسبع في) ٧(

 .االكثر مل يستلزم الز�دة على املشروع
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 .أيضا كالصالة
و أ(على فرسـخ مـن مكـة بطريـق املدينـة،  )١()فخ(بئر ) أو(�البطج، ) من بئر ميمون(قبل دخول مكة ) وسننه الغسل(
، ســواء يف )٣(مــن عقبــة املــدنيني للتأســي) ودخــول مكــة مــن أعالهــا(بكــر اهلمــزة واخلــاء املعجمــة ) ومضــغ االذخــر )١(غريمهــا

ــك املــدين وغــريه  وهــو الطمأنينــة يف الــنفس، وإحضــار ) ووقــار(وهــو االعتــدال يف احلركــة ) بســكنية(ونعلــه بيــده ) حافيــا(ذل
 .البال واخلشوع

ــــين شــــيبة( ــــد  )٤(ليطأهبــــل )والــــدخول مــــن �ب ب وهــــو اآلن يف داخــــل املســــجد بســــبب توســــعته، �زاء �ب الســــالم عن
 والدعاء(االسود، ) والوقوف عند احلجر(عند الباب،  )٥(بعد الدعاء �ملأثور(االساطني 

___________________________________ 
 ." علي بن احلسن بن علي بن ايب طالب  احلسني: " هو املكان املعروف الذي قتل فيه: بفتح الفاء وتشديد اخلاء) ١(
 .اي غري البئرين املذكورتني) ٢(
 .حيث وردت الروا�ت بفعله ذلك  �لنيب ) ٣(

 .ابواب مقدمات الطواف ١٤/  ١راجع الوسائل 
 .اعظم صنم يف اجلاهلية كان العرب يعبدونه": صرد " وزان ) ٤(
ــول هللا: " وهـــو) ٥( ــه، بســـم هللا و�� ومــــا شـــاء هللا، والســــالم علـــى أنبيــــاء هللا ورســـله، والســــالم علـــى رســ  الســـالم عليــــك أيهـــا النــــيب ورمحـــة هللا وبركاتــ
 .وهناك دعاء آخر أطول. والدعاء طويل. اخل.. وسلم، والسالم على ابراهيم خليل هللا 

 ابواب مقدمات الطواف  ٨راجع الوسائل الباب 
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ة القـــدر، وذكـــر هللا تعـــاىل،  وقـــراء(، )١(�ملنقـــول) ويف حـــاالت الطـــواف(أي يف حالـــة الوقـــوف مســـتقبال، رافعـــا يديـــه، ) فيـــه
بفـــتح املـــيم وهـــو االســـراع يف املشـــي مـــع تقـــارب ) والرمـــل(، )٢(مبعـــىن االقتصـــاد فيـــه مطلقـــا يف املشـــهور) والســـكينة يف املشـــي
يف املبسـوط يف طـواف ) علـى قـول الشـيخ(بقيـة الطـواف ) واملشـي أربعـا(وهـي االوىل، ) ثال�(وب والعدو اخلطى، دون الوث

، وإمنـا يسـتحب علـى القـول بـه للرجـل الصـحيح، دون املـرأة، واخلنثـى، )٤(الن كالمـه اآلن فيـه )٣(القدوم خاصة، وإمنا أطلقـة
، ولـو )٦(وال فـرق بـني الـركنني اليمـانيني وغريمهـا )٥(اكبا حـرك دابتـهوالعليل بشرط أن ال يؤذي غريه، وال يتأذى به، ولو كان ر 

 .)٧(تركه يف االشواط أو بعضها مل يقضه
مبا أمكن من بدنه، واالسـتالم بغـري مهـز املـس مـن السـالم �لكسـر وهـي احلجـارة مبعـىن مـس السـالم، ) واستالم احلجر(

 وهي الدرع، كأنه اختذه )٩(�هلمز من الالمة: ، وقيل)٨(أو من السالم وهو التحية
___________________________________ 

 .وغريمها من ابواب الطواف ٢٦و  ٢٣راجع تفصيله يف الوسائل �ب ) ١(
 .بذلك فيها دون االربعة االخرية: التفصيل بني الثالثة االول، فقيل: ويقابل املشهور) ٢(
 .ومل يقيده بطواف القدوم) ٣(
 .القدوماي يف طواف ) ٤(
 .يف االشواط الثالثة االول، ليحصل االسراع بد ال عن الرمل) ٥(
 .وال تثنية �ليمانيني تغليب. اي الركن القراقى اليماين) ٦(
 .يف االشواط االربعة الباقية، لفوات حمله) ٧(
 .لتكون حتية احلجر االسود هي إمساسه ببشرة البدن) ٨(
 .إستالم الرجل اي لبس الدرع :الالم وامليم وسكون اهلمزة يقال) ٩(
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، ولـيكن ذلـك يف كـل )٢(إن تعـذر) او االشارة اليه(مع االمكان، وإال استلمه بيده، مث قبلها ) وتقبيله(وسالحا،  )١(جنة
 .)٣(شوط، وأقله الفتح واخلتم

الشــوط ) املســتجار يف(، واســتالم )٤(كلهــا كلمــا مر�ــا خصوصــا اليمــاين والعراقــي، وتقبيلهمــا للتأســي) واســتالم االركــان(
، وتتـأدى )٦(ببشرته به يف هذا الطـواف، المكانـه) وإلصاق البطن(، دون الركن اليماين بقليل، )٥(وهو حبذاء الباب) السابع(

 .أيضا) اخلدبه(إلصاق بشرة ) و(، )٧(السنة يف غريه من طواف جمامع للبس املخيط ولو من داخل الثياب
ؤمن يقــر لربــه بذنوبـه فيــه إال غفرهــا لـه إن شــاء هللا، رواه معاويــة بــن مفصــلة) والـدعاء وعــده ذنوبــه عنـده( ، فلــيس مـن مــ
، حـذرا مـن الـز�دة يف )٩(، ومىت استلم حفظ موضعه �ن يثبت رجليه فيه، وال يتقدم �ما حالتـهعن الصادق  )٨(عمار

 .الطواف، أو النقصان
___________________________________ 

 .الرتس: اجليم وتشديد النونبضم ) ١(
 .اي التقبيل واالستالم �ليد) ٢(
 .اي افتتاح الشوط االول، واختتام الشوط االخري) ٣(
 .أبواب الطواف ٢٢/  ٢حيث فعل ذلك كما روي يف الوسائل  �لبين ) ٤(
 .اي �ب الكعبة) ٥(
 .بطن، أما يف طواف احلج فال ميكن بسهولة، النه ال بس للقميص حينذاكلكونه ال بساثويب االحرام، ويسهل معها كشف ال) ٦(
 .�ن يكون الثوب فاصال بينه وبني البطن) ٧(
 .ابواب الطواف ٢٦/  ٥الوسائل ) ٨(
 .اي برجليه حالة االستالم، بل يثبتهما يف حمله، لئال حتصل ز�دة يف الطواف، او نقصان) ٩(
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يف   )١(وإن كـان قـد ورد. اخلطى، فجاز اشتمال القليلة على مزية وثواب زائد عن الكثريةوإن قلت ) والتداين من البيت(
ــري الطــواف ويكــرة الكــالم يف ( )٢(كــل خطــوة مــن الطــواف ســبعون ألــف حســنة، وميكــن اجلمــع بــني تكثريهــا والتــداين، بتكث

 .)٣(وما ذكر�ه ميكن دخوله يف الذكر. ، والدعاء والصالة على النيب )أثنائه بغري الذكر والقرآن
___________________________________ 

 .ابواب وجوب احلج وشرائط ٤٣/  ٦الوسائل ) ١(
 .فلوطاف كثرا متدانيا من البيت فقد احرز اخلطى الكثرية يف الطواف) ٢(
 .من مجلة االذكار، بل هو ذكر هللا تعاىل الن الدعاء والصالة على النيب وآله ) ٣(

 )مسائل(
، واجلاهـل عامـد، )إال طواف النساء(النسك برتكه عمدا كغريه من االركان  )٤(يبطل) ركن(واجب ) كل طواف(االوىل 

والظـاهر أن املـراد بـه ). ومـع التعـذر(ولـو مـن بلـده ) فيعـود اليـه وجـو� مـع املكنـة(وال يبطل برتكه نسـيا� لكـن جيـب تداركـه 
رية وفاقــا للــدروس، وحيتمــل إرادة العجــز عنــه مطلقــا ــ ق الــبطالن برتكــه عمــدا، وجهــال فيــه، ) يســتنيب( )٥(املشــقة الكث ويتحقــ

 ، ويف عمرة التمتع يضيق وقت الوقوف إال عن التلبس �حلج)٦(خبروج ذي احلجة قبل فعله إن كان طواف احلج مطلقا
___________________________________ 

 .لعله بلحاظ أن املراد من النسك هي العبادة" تبطل : " يف نسخة) ٤(
 .أم عجزا شرعيا، ام عجزا عرفيا، واالخري يتحد مع املشقة الكثرية -وهو التعذر . لياسواء كان عجزا عق) ٥(
 .سواء كان حج متتع، ام حج إفراد، او قران) ٦(

    



٢٥٧ 

 .وميكن اعتبار نية االعراض عنه. )٢(، ويف املفردة ا�امعة للحج واملفردة عنه إشكال)١(قبله
وإن أمكن العود لكـن او اتفـق عـوده مل ) اختيارا(فيه ) االستنابة جازت(حىت خرج من مكة ) ولو نسي طواف النساء(
االستنابة أما لو تركه عمدا وجب العـود إليـه مـع االمكـان، وال حتـل النسـاء بدونـه مطلقـا حـىت العقـد، ولـو كـان امـرأة  )٣(جيز

غــري طــواف النســاء بعــد ، ولــو كــان املنســي بعضــا مــن )٥(واجلاهــل عامــد كمــا مــر )٤(حــرم عليهــا متكــني الــزوج علــى االصــح
 .كطواف النساء  )٦(إكمال االربع جازت االستنابة فيه

بعرفة اختيـارا، لكـن جيـددان التلبيـة عقيـب ) على الوقوف(، وكذا القارن )الثانية جيوز تقدمي طواف احلج وسعيه للمفرد(
، والنفـاس املتـأخرين، وعليـه كخـوف احلـيض) للتمتمع عند الضـرورة(كذا جيوز تقدميهما ) و(، )٧(صالة كل طواف كما مر

 وطواف(، )٨(جتديد التلبية أيضا
___________________________________ 

 .اي قبل الطواف، فلو اراد االحرام بعد الطواف مل يدرك الوقوف) ١(
 .إنه يبطل خبروج ذي احلجة: من حيث إنه ال خصوصية لطوافها بذي احلجة، حىت يقال) ٢(
 ". مل جتز: " يف نسخة) ٣(
 .احتمال جواز التمكني، بل وجوبه عليها لدى طلب الزوج، لعموم وجوب التمكني: ومقابل االصح) ٤(
 .جيف مواضع كثرية، حيث ال عذر إال للنسي، أما اجلاهل �حلكم، او املوضوع فهو والعامل سواء يف كثري من االحكام، وال سيما يف أعمال احل) ٥(
 .وإن أمكنه الرجوع) ٦(
 .ملسألة الثانية من الفصل الثاين يف اقسام احلجيف ا) ٧(
 .اي كما يقدم الطواف والسعي جيب عليه التلبية بعدمها أيضا) ٨(

    



٢٥٨ 

حجــا كــان، أم عمــرة ) واجــب يف كــل نســك(أي طــواف النســاء ) وهــو. إال لضــرورة(، وال للقــارن )١()النســاء ال يقــدم هلمــا
، فيشــمل )٣(وهـو ضــعيف) وأوجبـه فيهــا بعـض االصــحاب(، )٢(فيهــا فـال جيــب) إال عمـرة التمتــع(للنســك ) علـى كــل فاعـل(

وهـو كـذلك إال أن إطـالق الوجـوب علـى . قوله كل فاعل، الذكر واالنثى، والصغري والكبري، ومن يقدر على اجلماع وغـريه
وهـو (أو يفعـل عنـه، غري املكلف جماز، واملراد أنه �بت عليهم حىت لوتركه الصيب حرم عليه النساء بعد البلوغ حـىت يفعلـه، 

 .، فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده، و�سيا جيزئ، واجلاهل عامد)متأخر عن السعي
ت تلــبس ) الثالثــة حيــرم لــبس الربطلــة( بضــم البــاء والطــاء وإســكان الــراء وتشــديد الــالم املفتوحــة، وهــي قلنســوة طويلــة كانــ

والقائـــل ابـــن إدريـــس واســـتقربه يف ) وقيـــل(اليهـــود،  )٥(مـــن النهـــي عنهـــا معلـــال ��ـــا مـــن زي )٤(ملـــا روي) يف الطـــواف(قـــدميا 
وهــو االقــوى، وميكــن . )٦(كطــواف العمــرة، لضــعف مســتند التحــرمي) مبوضــع حتــرمي ســرت الــرأس(التحــرمي ) خيــتص: (الــدروس

 ، وعلى تقدير)٧(محل النهي على الكراهة بشاهد التعليل
___________________________________ 

 .اي املتمع واملرد) ١(
 .ال رتباطها �حلج، وطواف النساء الذي للحج يكون هلما) ٢(
 .لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره يف الروا�ت راجع الوسائل ابواب الطواف الباب الثاين) ٣(
 .ابواب الطواف ٦٧/  ٢الوسائل ) ٤(
 . امللبساهليئة اخلاصة يف: الزي) ٥(
 .ابواب الطواف وهي ضعيفة ٦٧/  ٢الوسائل : وهي الرواية السابقة) ٦(
 .-على فرض حرمته ايضا  -الن جمرد التزيي بزيهم ال يكون حراما، مامل يكن هناك التشبه قصدا ) ٧(

    



٢٥٩ 

 .وكذا لو طاف البسا للمخيط )١(التحرمي ال يقدم يف صحة الطواف، الن النهي عن وصف خارج عنه
) أن عليهـا طـوافني(يـديها ورجليهـا ) يف امـرأة نـذرت الطـواف علـى أربـع(بسـند ضـعيف  )٢(رابعة روي عـن علـي ال(

، وقوفــا فيمــا خــالف )علــى املــرأة(�حلكــم ) يقتصــر: (والقائــل احملقــق) وقيــل(، ] [ وعمــل مبضــمونه الشــيخ  )٣(�ملعهــود
الن هــذه اهليئــة غــري معتــد �ــا شــرعا، فــال ينعقــد يف غــري موضــع الــنص، ) رجــلويبطــل يف ال(علــى موضــع الــنص،  )٤(االصــل

 .ملا ذكر، واستضعافا للرواية )٥(يبطل فيهما: (والقائل ابن إدريس) وقيل(
واالقـوى . )٦(للنصن، وضعف السند منجرب �لشهرة وإذا ثبت يف املرأة ففي الرجل بطريق أوىل) واالقرب الصحة فيهما(

 مااختاره
___________________________________ 

 .الن حقيقة الطواف هو الشوط، أما وكون شئ على رأسه، او بيده وحنو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف. اي عن الطواف) ١(
 .ابواب الطواف ٧٠/  ٢ - ١الوسائل ) ٢(
 .اي �ملتعارف وهو الطواف قائما على رجلني) ٣(
أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر، أما وانعقاده بغـري ذلـك الوجـه فهـو خـالف االصـل، : -ة يف �ب النذر وهي القاعد -الن االصل االويل ) ٤(

 .وحيث ورد الدليل هنا �خلصوص فيقتصر عليه
 .نظرا إىل ضعف الرواية، وكونه خالف املشروع فال ينعقد النذر رأسا. اي يف الرجل واملرأة) ٥(
 -لكـن االولويـة ممنوعـة، وال سـيما أن هـذا النـذر . ا يف حـق املـرأة وهـي أقـرب إىل التعفـف فانعقـاده يف الرجـل أوىلالن هذا النذر اذا كان مشـروع) ٦(

 .إمنا ينعقد على النحو املعهود املتعارف، دون الكيفية اليت وقع النذر عليها، وعليه فال فرق بني الرجل واملرأة -على فرض العقاده 

    



٢٦٠ 

 .)٣(ينعقد النذر، دون الوصف ويضعف بعدم قصد املطلق: ، ورمبا قيل)٢(لقامن البطالن مط )١(ابن إدريس
، )٥(مطلقــا )٤(مـا اسـتطاع وهـو أفضـل مـن الصـالة تطوعـا للـوارد(لكـل حاضـر مبكـة ) اخلامسـة يسـتحب إكثـار الطـواف(

) ولـيكن(،، )٨(ة أفضـل كـاملقيم، فيشرك بينهما، ويف الثالثة تصري الصـال)٧(يف السنة االوىل، ويف الثانية يتساو�ن )٦(وللمجاور
فتكـون أحـدا ومخسـني طوافـا، ويبقـى ثالثـة أشـواط تلحـق ) جعلها أشـواطا(عنها ) ثلثمائة وستني طوافا فان عجز(الطواف 

 )٩(�لطواف االخري، وهو مستثىن من كراهة القران
___________________________________ 

 .اجلابرة، وأن احلكم على خالف االصللضعف السند، وعدم ثبوت الشهرة ) ١(
 .للمرأة والرجل) ٢(
 ".ما وقع مل يقصد، وما قصد مل يقع " فيكون من قبيل ) ٣(
 .ومل ينو ا�اورة وان طال مكثه) مكة املكرمة(اي من ورد ) ٤(
 .اي يف مجيع أ�م السنة) ٥(
 .وهو الناوي لالقامة) ٦(
 .اي الصالة تطوعا، والطواف) ٧(
 .ما أن املقيم تكون الصالة �لنسبة اليه افضل كذلك ا�اور يف السنة الثالثةاي ك) ٨(
والقـران هنـا مبعنـاه اللغـوي، ال مبعنـاه املصـطلح، فـإن معنـاه املصـطلح . هي الز�دة يف االشواط، هذه الز�دة مستثناه من كراهة اجلمع بني الطـوافني) ٩(

 .هو اجلمع بني االسبوعني

    



٢٦١ 

. �ربعـة أخــرى لتصـري مـع الــز�دة طوافـا كـامال، حــذرا مـن القــران )٢(، واســتحب بعـض االصـحاب إحلاقــه)١(يف النافلـة �لـنص
وهـو حسـن وإن اسـتحب  )٥(الينايف االستحباب )٤(ال ينايف الز�دة، وأصل القران يف العبادة مع صحتها )٣(واستحباب ذلك

 .)٦(االمران
ث ال جيعــل بي) السادســة القــران( مبطــل يف ( )٧(نهمــا تراخيــا، وقــد يطلــق علــى الــز�دة عــن العــدد مطلقــابــني أســبوعني حبيــ

، ونبـه �فضـلية تركـه علـى بقـاء فضـل معـه، كمـا هـو شـأن  )أفضـل )٨(طواف الفريضـة، وال �س بـه يف النافلـة، وإن كـان تركـه
 وهل تتعلق الكراهة. كل عبادة مكروهة

___________________________________ 
) احلـاق الـز�دة �السـبوع االخـر(لكن الرواية ليست صرحية يف املطلـوب وهـو  ٢ - ١احلديث  - �٧ب  -احلج ابواب الطواف الوسائل كتاب ) ١(

بـل حتتمـل هـذا وذاك، وحتتمـل ايضـا تفريقهمـا علـى اسـابيع الطـواف، وداللـة الروايـة علـى عـدم ). االتيـان �لـز�دة وحـدها(كمـا وأ�ـا ليسـت صـرحية يف 
 .ن الزائد �لداللة االلتزاميةالكراهية �تيا

 ).احلاق الباقي(اي ) ٢(
 .ال ينايف ز�دة اربعة اشواط اخرى، الن الطائف قد اتى �الستحباب مع الز�دة) ثالمثائة وستني شوطا(اي استحباب ) ٣(
 ).مع صحة العبادة(اي ) ٤(
 ).ز�دة اربعة اشواط اخرى(وهي ) ٥(
 .واحلاقها �لطواف االخري) االكتفاء �لثالثة الباقية(و  ن طوافا كامال كما ذهب اليه ابن زهرة لتكو ) ز�دة اربعة اخرى: (ومها) ٦(
 .سواء بلغ اسبوعني أم ال) ٧(
 ).ترك القران بني االسبوعني(اي ) ٨(

    



٢٦٢ 

ـــز�دة؟ االجـــود الثـــاين  )٤(فـــاالول، وعلـــى التقـــديرين )٣(بعـــد االكمـــال، وإال )٢(إن عـــرض قصـــدها )١(مبجمـــوع الطـــواف، أم �ل
 .قل )٦(وإن )٥(فالز�دة يستحق عليها ثواب يف اجلملة

___________________________________ 
 .بعد اكمال الطواف ان عرض قصد الز�دة) تعلق الكراهة �الشواط الزائدة(وهو ) ١(
 ).قصد الز�دة(اي ) ٢(
 .تعلقت الكراهة ��موع اي وإن كان قصده للز�دة من ابتداء الطواف) ٣(
 .لتكون الز�دة وحدها مكروهة) قصد الز�دة بعد أكمال(أو . ليكون ا�موع مكروها) قصد الز�دة من ابتداء الطواف: (ومها) ٤(
 ).وإن مل يكن نفس الثواب املعني ملطلق الطواف(اي ) ٥(
 ).اقل ثوا�(بناء على أن الكراهة مبعىن ) ٦(

 )لتقصري ومقدماتهالقول يف السعي وا(
ب املـاء منـه عليــه(عنـد إرادة اخلـروج إليــه، ) اسـتالم احلجــر( )٧(كلهـا مسـنونة مـن الـدلو املقابــل ) والشـرب مـن زمـزم، وصــ

اللهم اجعله علما �فعا، ورزقـا واسـعا، : ، واالفضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب، والصب)٩(للحجر، وإال فمن غريه
 .وشفاء من كل داء وسقم

ــث أيضــا، : وقيــل. مــن احلــدث علــى أصــح القــولني) والطهــارة( وهــو اآلن ) واخلــروج مــن �ب الصــفا(يشــرتط ومــن اخلب
 داخل يف املسجد كباب

___________________________________ 
 .اي كلها مستحبة واردة عن الرسول االكرم واالئمة االطهار عليهم الصالة والسالم) ٧(
 ).إىل السعي(اي ) ٨(
 ).من غري الدلو(اي ) ٩(
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ويف الــدروس الظــاهر اســتحباب اخلــروج مــن البــاب املــوازي هلمــا . �ســطوانتني فليخــرج مــن بينهمــا )١(بــين شــيبة، إال أنــه معلــم
 .أيضا
ت مــن �بــه ) والوقــوف علــى الصــفا( ــ قبــل الشــروع ) مســتقبل الكعبــة، والــدعاء والــذكر(بعــد الصــعود إليــه حــىت يــرى البي

مث، الصـالة علـى النـيب وآلـه  )٤(، وليكن الذكر مائة تكبرية، وتسبيحة، وحتميدة، و�ليلة)٣(للتأسي )٢(مرتسال ة البقرة بقدر قراء
 .مائة 
املشــتملة علــى قصــد الفعــل املخصــوص متقــر�، مقارنــة للحركــة وللصــفا �ن يصــعد عليــه فيجــزئ مــن أي ) وواجبــه النيــة(

ليسـتوعب  )٧(إن مل يصعد، فإذا وصل إىل املروة ألصق أصابع رجليه �ـا إن مل يـدخلها )٦(به ، أو يلصق عقبه)٥(جزء كان منه
 .سلوك املسافة اليت بينهما يف كل شوط

علــى املــروة، وتــرك (يــتم ) آخــر فالســابع( )٨(مــن املــروة إىل الصــفا) والبــدأة �لصــفا، واخلــتم �ملــروة، فهــذا شــوط، وعــوده(
 الز�دة على السبعة

___________________________________ 
 ).جعلت له عالمة(اي ) ١(

 .جعل له عالمة يعرف �ا من �ب التفعيل: علم الشئ: من قوهلم
 .اي متأنيا وعلى مهل ال يستعجل) ٢(
 ". ١احلديث "  ٤ -�ب  -كتاب احلج ابواب السعي : الوسائل) ٣(
 .ة مرة �موع ماءة مرة، ال ا اي كل واحد من هذه االذكار ماء) ٤(
 ".الصفا " اي من ) ٥(
 ".�لصفا " اي ) ٦(
امنا عرب �لدخول دون الصعود كي يشمل ما اذا ازيل مقدار من اجلبل كما يف عصر� احلاضر أخذ القسـم ). (املروة(اي ان مل يدخل الساعي يف ) ٧(

 وافر من املروة والصفا فيصدق الدخول حينئذ
 .اي شوط آخر) ٨(

    



٢٦٤ 

، أو كـان دون االربـع، )٢(وإن طال الزمان، إذ ال جتب املـواالة فيـه) فيأيت �ا )١(والنقيصة(، ولو خطوة )عمدا(و زاد فيبطل ل
إن مل يـذكر حـىت أكمـل الثــامن، ) وتكميـل أسـبوعني(للزائـد،  )٣(وإن زاد سـهوا ختـري بـني االهـدار(بـل يبـين ولـو علـى شـوط، 

. )٨(، وأطلـــق يف الـــدروس احلكـــم ومجاعـــة)٧(ميكـــن اســـتفادته مـــن التشـــبيه )٦(القيـــدوهـــذا . )٥(كـــالطواف(تعـــني إهـــداره،  )٤(وإال
 .مستحبا )١١(فمع االكمال يكون الثاين )١٠(مبا ذكر، وحينئذ )٩(واالقوى تقييده

 .، وال يشرع ابتداء مطلقا)١٢(ومل يشرع استحباب السعي إال هنا،(
___________________________________ 

 .اي ترك النقيصة) ترك(على مدخول  �جلر عطفا) ١(
 ).السعي(اي يف ) ٢(
 .االبطال، اي جيعل الزائد كأن مل يكن: االهدار) ٣(
 .اي وإن ذكر قبل اكمال الثامن) ٤(
 .تعني ابطاله واهداره، كذلك فيما حنن فيه) الشوط الثامن(قبل اكمال ) الطواف(اي كما أنه لو تذكر يف ) ٥(
 .ال الثامنوهو التذكر قبل اكم) ٦(
 ).كالطواف(وهو قوله ) ٧(
 .يف الدروس ومجاعة من الفقهاء رضوان هللا عليهم اطلقوا احلكم ومل يقيدوه �لتذكر بعد اكمال الثمانية اي املصنف ) ٨(
 .اي تقييد احلكم مبا ذكر وهو التذكر بعد اكمال الثمانية) ٩(
 .اي مع التقييد) ١٠(
 ).الثاينالسعي (اي ) ١١(
 .وهو فيما اذا زاد سهوا) ١٢(
 .اي ال يشرع سعي بالطواف يف اي زمان، ال وجو�، وال استحبا�) ١٣(

    



٢٦٥ 

وإن جهـــل احلكـــم، ال بنســـيانه بـــل �يت بـــه مـــع االمكـــان، ومـــع ) بتعمدتركـــه(النســـك ) ركـــن يبطـــل(أي الســـعي ) وهـــو(
 )٣(ولـو ظـن فعلـه فواقـع(، )٢(أو �ئبـه )١(ات حىت �ين به كمالالتعذر يستنيب كالطواف وال حيل له ما يتوقف عليه من احملرم

يف املشـــهور، اســـتنادا إىل ) أمتـــه، وكفـــر ببقـــرة(وأنـــه مل يـــتم الســـعي ) فتبـــني اخلطـــأ(ظفـــره ) أو قلـــم(بعـــد أن أحـــل �لتقصـــري، 
 .وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط. )٥(دلت على احلكم )٤(روا�ت

ريةواحلكــم خمــالف لال ــ يف تقلــيم  )٧(الكفــارة علــى الناســي يف غــري الصــيد، والبقــرة )٦(وجــوب: صــول الشــرعية مــن وجــوه كث
أســـقط وجو�ـــا بعضـــهم ومحلهـــا علـــى  )١١(للقلـــم، ومـــن مث )١٠(، ومســـاواته)٩(�جلمـــاع مطلقـــا )٨(الظفـــر أو االظفـــار، ووجو�ـــا
 للظن )١٢(االستحباب، وبعضهم أوجبها

___________________________________ 
 ).كامال(اي ) ١(
 ).�ئب احلاج الذي نسي السعي(اي ) ٢(
 .اي اتى زوجته بعد ان أحل �لتقصري) ٣(
 .٢احلديث  ١٤الوسائل كتاب احلج ابواب السعي �ب ) ٤(
 .وهو امتام السعي، والتكفري ببقرة) ٥(
 .هذا احد الوجوه) ٦(
 .هذا �ين الوجوه) ٧(
 ).البقرة(هذا الثالث، ومرجع الضمري ) ٨(
 .اي بدن التفصيل بني املعسر، واملوسر، و املتوسط) ٩(
 .هذا رابع الوجوه) ١٠(
 .اي من جهة كون هذا احلكم خمالفا لالصول الشرعية) ١١(
 ".البقرة " اي ) ١٢(

    



٢٦٦ 

هنـا يف ظـن االكمـال، فـإن مـن  )٤(بتقصـريه )٣(وميكن توجيهه. )٢(�لقبول مطلقا )١(وإن مل جتب على الناسي، وآخرون تلقوها
سعى ستة يكون على الصـفا فظـن االكمـال مـع اعتبـار كونـه علـى املـروة تقصـري، بـل تفـريط واضـح، لكـن املصـنف ومجاعـة 

 .وكيف كان فاالشكال واقع. فيشمل ما يتحقق فيه العذر كاخلمسة )٥(فرضوها قبل إمتام السعي مطلقا
وإن مل ) واالسرتاحة يف أثنائه(، )٦(قبل بلوغ االربعة، وبعدها على املشهور وقيل كالطواف) وغريهاوجيوز قطعه حلاجة، (

 .يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذرا من الز�دة والنقصان
وهـو ) مبسـماه(أي بعـد السـعي ) بعـده( )٧(وهـو إ�نـة الشـعر، أو الظفـر حبديـد ونتـف، وقـرض، وغريهـا) وجيب التقصري(
ري بينـه ) العمـرة )٨(إذا كـان سـعي(وإمنا جيب التقصـري متعينـا . صدق عليه أنه اخذ من شعر، أو ظفرما ي أمـا يف غريهـا فيتخـ

 )من الشعر(وبني احللق 
___________________________________ 

 ".الروا�ت " اي ) ١(
 .اي وان خالفت الروا�ت االصول الشرعية) ٢(
 ".احلكم " اي توجيه ) ٣(
 .واملراد من التقصري هنا التهاون ال التقصري املعترب يف االحالل" الساعي " اي تقصري ) ٤(
 .سواء كان يف السادس، ام يف اخلامس) ٥(
 ".ال جيوز قطع السعي قبل اربعة اشواط " اي ) ٦(
 ".وغري هذه االمور كاستعمال النورة، وقرض االظافري �السنان، و�آلالت املستحدثة " اي ) ٧(
 .وهي عمرة التمتع. �لنصب بناء على أنه خرب لكان وامسه مسترت اي كان السعي سعي العمرة) ٨(

    



٢٦٧ 

ــق بعــض ) أوالظفــر(،  )١(متعلــق �لتقصــري، وال فــرق فيــه بــني شــعر الــرأس، واللحيــة، وغريمهــا مــن اليــد، أو الرجــل، ولوحل
ــع الــرأس، أو مــا يصــدق عليــه عرفــا ــع مــاحرم ) وبــه يتحلــل مــن إحرامهــا(، )٢(الشــعر أجــزأ وإمنــا حيــرم حلــق مجي فيحــل لــه مجي

 .�الحرام حىت الوقاع
جيـزئ، حلصـوله �لشـروع، واحملــرم : ، وقيـل)٣(، وال جيـزئ عـن التقصـري للنهـي)فشـاة(مجيـع رأسـه عامـدا عاملـا ) ولـو حلـق(
لــو جــامع قبــل (، ، و�ســيا، أو جــاهال الشــئ عليــه، وحيــرم احللــق ولــو بعــد التقصــري)٤(وهــو متجــه مــع جتــدد القصــد. متــأخر

ري عمــدا فبدنــة للموســر، وبقــرة للمتوســط، وشــاة للمعســر ب حــاهلم وحملهــم)التقصــ ، )٥(، واملرجــع يف الثالثــة إىل العــرف حبســ
 .ولو كان جاهال أو �سيا فال شئ عليه

، )٧(بــارةوالع )٦(أي بعــد التقصـري بــرتك لـبس املخــيط وغـريه كمــا يقتضـيه إطــالق الـنص) ويسـتحب التشـبه �حملــرمني بعـده(
 ويف الدروس اقتصر

___________________________________ 
 .كالعانة واالبط) ١(
 .الصدق العريف كمن حيلق اكثر رأسه ويبقي منه قليال) ٢(
 .٢احلديث  - ٤الوسائل كتاب احلج ابواب التقصري �ب ) ٣(
ق بقيـــة رأســه بعــد أن حلـــق الــبعض) ٤( ــ البقيــة يكــون بقصـــد جديــد، وهــو وان كـــان حمرمــا، لكنــه ال ينـــايف يف فاحلاصــل أن حلـــق . اي جتــدد قصــد حل

 .التقصري، النه يف اول حلظة من احلظات احللق يصدق التقصري
 ".مكة املكرمة " فأنه رمبا يكون الشخص موسرا يف حمله، معسرا يف ) ٥(
 .٣ - ٢ - ١احلديث  - �٧ب  -الوسائل كتاب احلج ابواب التقصري ) ٦(
 .حيث مل خيص لبس املخيط" ويستحب التشبه ��رمني : " يف قوله " املاتن " ة اي عبار ) ٧(

    



٢٦٨ 

أمجع أي موسم احلج، أوله وصول الوفود إليهم  )٢(الهل مكة يف املوسم( )١(يستحب ذلك) وكذا(على التشبة برتك املخيط 
 .حمرمني وآخره العيد عند إحالهلم

___________________________________ 
 ".التشبه �حملرمني " اي ) ١(
 .بفتح امليم وكسر السني) ٢(

 )يف أفعال احلج - الفصل اخلامس (
ــت مبــىن)٤(ومناســك مــىن )٣(وهــي االحــرام، والوقوفــان ) ، وطــواف احلــج، وســعيه، وطــواف النســاء، ورمــي اجلمــرات، واملبي

 .والسعي )٦(، والطواف االول)٥(ولواالركان منها مخسة، الثالثة اال
___________________________________ 

 ". .الوقوف بعرفات، والوقوف �ملشعر " اي ) ٣(
 .وهي رمي اجلمرات، والذبح، واحللق مرتبا اي يبدأ �لرمي أوال، مث �لذبح �نيا مث �حللق �لثا) ٤(
 .واملراد منها االحرام، وقوف عرفات، وقوف املشعر. ثةبضم اهلمزة وفتح الواو مجع اول فهو صفة للثال) ٥(
 ".هو طواف احلج " و ) ٦(

 )القول يف االحرام والوقوفني(
وجـــو� موســعا، إىل أن يبقـــى للوقــوف مقـــدار مــا ميكـــن إدراكــه بعـــد ) جيــب بعـــد التقصــري االحـــرام �حلــج علـــى املتمتــع(

هـو الثـامن مـن ذي احلجـة، مسـي بـذلك الن احلـاج كـان يـرتوي املـاء و ) يوم الرتوية(إيقاعه ) ويستحب(، )٧(االحرام من حمله
 ماء كاليوم، )٨(لعرفة من مكة إذمل يكن �ا

___________________________________ 
 ".هي مكة " قيد لالحرام من حمل االحرام و ) ٧(
 .ها كثري جدايف الزمان السابق ماء خبالف زماننا هذا فإن املاء في" يف عرفة " اي مل يكن ) ٨(

    



٢٦٩ 

االحــرام  )٢(، ويف الــدروس بعــد الظهــرين املتعقبــني لســنة)بعــد صــالة الظهــر( )١(تــرويتم لتخرجــوا: فكــان بعضــهم يقــول لــبعض
يف الواجبــــات واملنــــدو�ت  )٤(كمــــا مــــر  )٣(وصــــفته(واحلكــــم خمــــتص بغــــري االمــــام، واملضــــطر وســــيأيت اســــتثناؤ مهــــا . املاضــــية

 .)٥(واملكروهات
املشـــتلة علـــى قصـــد الفعـــل ) بعرفـــة مـــن زوال التاســـع إىل غـــروب الشـــمس مقـــرو� �لنيـــة( )٦(مبعـــىن الكـــون) مث الوقـــوف(

ــك)٧(املخصــوص، متقــر� بعــد حتقــق الــزوال بغــري فصــل ت بعــد النيــة  )٨(، والــركن مــن ذل أمــر كلــي وهــو جــزء مــن جممــوع الوقــ
 وحد عرفة(، )١٠(، والواجب الكل)٩(ولوسائرا

___________________________________ 
 .تروينا لنخرج: كما يقال" وحيتمل ان تكون إخبارية ". " اجلملة استفهامية ) " ١(
فـال بـد ملـن يريـد درك . اي الصالة سنة االحرام وهي ست ركعات، مث اربع، مث ركعتان فالسنة ابتداء ستة، ودو�ا يف الفضيلة اربع، ودو�ا ركعتـان) ٢(

 .باب والفضيلة من إتيان احدى هذه املراتب من الصلواتاالستح
 ".صفة االحرام " اي ) ٣(
 ".الفصل الرابع القول يف االحرام " يف ) ٤(
 ".وصفة االحرام يف الواجبات واملندو�ت واملكروهات كما مر " اي ) ٥(
 .وهو احللول والوجود واملكث) ٦(
 .الزوال ويف اول حلظة من حلظات" بغري تراخ " اي ) ٧(
 ".من الوقوف " اي ) ٨(
 .اي سواء كان راكبا، ام ماشيا حبيث مل يستقر يف مكان ما هناك) ٩(
 .اي الواجب كل الوقت من اول الزوال إىل الغروب) ١٠(

    



٢٧٠ 

ت بفــتح املثلثـة، وكســر الـواو، وتشــديد اليـاء املثنــاة مـ )٢(وثويـة(بضـم العــني املهملـة، وفــتح الـراء والنــون  )١(مـن بطـن عرنــة ن حتــ
) )٥(إىل االراك( )٤(بفــتح النــون، وكســر املــيم، وفــتح الــراء، وهــي بطــن عرنــة فكــان يســتغىن عــن التحديــد �ــا )٣(ومنــرة(املفتوحـة، 

 .فال يصح الوقوف �ا )٧(وهذه املذكورات حدود ال حمدود. )٦(إىل ذي ا�از(بفتح اهلمزة 
 ،)٨(قبل الغروب عامدا ومل يعد فبدنة(من عرفة ) ولو أفاض(

___________________________________ 
 ".موضع بعرفة وليس من املوقف ) " ١(
 ".حد من حدود عرفة وليست منها ) ٢(
 .اي عالمات احلرم وهي حدوده. وهو اجلبل الذي عليه انصاب احلرم". احد حدود عرفة وليست منها " هي أيضا ) ٣(
 .اي بنمرة، فإ�ا بطن عرنة وقد ذكرها يف عرنة) ٤(
ب ميــال العنقـود الكــف" سـحاب " االراك بفـتح اهلمــزة وزان ) ٥( جر يســتاك بقضـبانه اي يؤخــذ منـه الســواك، لــه محـل كعنــا قيـد العنــ واملـراد بــه هنــا . شــ

 .موضع بفرفة من �حية الشام قرب منرة فهو حد من حدود عرفة
 .يف اجلاهليةكان يقام به سوق من اسواق العرب . مبىن: ويقال" موضع عند عرفات ) " ٦(
 .اي ليست هذه من نفس عرفة، بل خارجة عنها فال يصح للحاج الوقوف �ا) ٧(
وتقـع علـى اجلمـل والناقـة والبقـرة عنـد مجهـور . بضـم البـاء وسـكون الـدال وامنـا مسيـت ببدنـة لعظـم بـد�ا" بـدن " بفتح البـاء والـدال مفـردة، مجعهـا ) ٨(

 .هنا ذبح بعري، أو �قة اهل اللغة وخصها الفقهاء �البل، واملراد
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 )٢(، وغـري متتابعـة يف أصـح القـولني، ويف الـدروس أوجـب فيهـا)١(سـفرا، أو حضـرا، متتابعـة) فإن عجز صام مثانية عشر يومـا
وإن أمث، ولـــو كـــان  )٦(ولـــو عـــاد قبـــل الغـــروب فـــاالقوى ســـقوطها. أوىل )٥(يف الصـــوم أحـــوط، وهـــو )٤(، وجعلهـــا)٣(املتابعـــة هنـــا

فهــو  )٨(وجــب العــود مــع االمكــان، فــإن أخــل بــه )٧(�ســيا، أو جــاهال فــال شــئ عليــه إن مل يعلــم �حلكــم قبــل الغــروب، وإال
 .وأما العود بعد الغروب فال أثر له. )٩(عامد
بــل واقفــا، وهــو ، )وراكبــا(أي الكــون �ــا قاعــدا، ) )١٠(وقاعــدا(، بــل يف اســفله �لســفح، )ويكــره الوقــوف علــى اجلبــل(
 )١٢(.يف إطالق الو قوف على الكون، إطالقا الفضل افراده عليه )١١(االصل
 واملستحب(

___________________________________ 
 ".متصلة " اي ) ١(
 ".يف صوم الثمانية عشر " اي ) ٢(
 ".يف احلج " اي ) ٣(
 ".املتابعة " اي ) ٤(
 ".القول �الحتياط اوىل " اي ) ٥(
 ".سقوط البدنة وبدهلا وهو الصوم مثانية عشر " اي ) ٦(
 ".وجوب املكث، وحرمة اخلروج " اي وان علم �حلكم وهو ) ٧(
 .اي �لعود بعدان علم �حلكم) ٨(
 .فتجب عليه البدنة، او بدهلا وهو الصوم مثانية عشر) ٩(
 .اى ويكره الكون قاعدا وراكبا) ١٠(
 .افضل أفراد الكون على الكون" الوقوف " على الكون بعرفات هو أن " وف الوق" اي ان املنشأ يف إطالق ) ١١(
 .يعين يطلقون لفظ الوقوف على الكون بعرفات، لكونه أفضل أفراد الكون. اي أفراد الكون على الكون) ١٢(
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ليـايل التشـريق،  )٣(كمبيتهاالليل   )٢(عن توهم سقو ط الوظيفة بعد نصف )١(احرتز �لغاية) املبيت مبىن ليلة التاسع إىل الفجر
إىل مـىن (مـن مكـة ) خيـرج )٥(حـىت تطلـع الشـمس، واالمـام(بكسـر السـني وهـو حـد مـىن إىل جهـة عرفـة  )٤(وال يقطع حمسـرا(

كالتقييــد ملــا أطلقــه ســابقا مــن اســتحباب إبقــاع االحــرام بعــد   )٦(الظهــرين يــوم الرتويــة ليصــليهما مبــىن، وهــذا) قبــل الصــالتني
 وكذا(، )٧(لتأخر اخلروج عنها الصالة املستلزم

___________________________________ 
 ".إىل الفجر : " وهو قوله) ١(
 .اي ال يسقط املبيت يف ليلة التاسع بعد نصف الليل مبىن، بل هو �ق إىل الفجر، كما أنه يسقط يف ليايل التشريق) ٢(
ىن ليــايل التشــريق وهــي ليلــة احلـادى ع) ٣( ث عشــراي كاملبيـت يف مــ ت . شــر، والثــاين عشــر والثالــ ت ليــايل التشــريق، الن حلــوم االضــاحي كانــ وإمنـا مسيــ

 .تقدد يف تلك اال�م وتبسط يف الشمس لتجف
 .التجفيف، أو الن العرب كانت ال تنحر اهلدي و الضحا� حىت تشرق الشمس: والتقديد

 .إىل مىن اقرب، وهو من حدودهاواد معرتض يف الطريق بني مجع ومىن، وهو : بكسر السني وتشديها) ٤(
 .اعىي لكل فيه فحسر اصحابه بفعله، وأوقعهم يف احلسرات" ابرهة " إن فيل : مسي بذلك ملا قيل

 .امرياعلى احلجاج " االمام " او من نصبه ) ٥(
 .اي قبل الصالتني) ٦(
 .اي عن الصالة) ٧(
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، بــل لــه التقــدم )٤(مبقــدار االمــام كمــا ســلف )٣(، وال يتقيــد خروجــه)٢(الزحــام، والعليــل، واملــرأة، وخــائف )١(كــاهلم) ذو العــذر
 .بيومني وثالثة

والــدعاء (، )٦(�ملــأثور )٥(وفيهــا(إىل عرفــة، ) منهــا(عنــد اخلــروج ) و(أي إىل مــىن يف ابتدائــه، ) والــدعاء عنــد اخلــروج إليهــا(
ـــت  )٧(�الدعيـــة املـــأثورة) بعرفـــة ـــار (،  )٩(احلســـني، وولـــده زيـــن العابـــدين )٨(صـــا دعـــاء، خصو عـــن أهـــل البي وإكث

 ).وليذكر إخوانه �لدعاء، وأقلهم أربعون(�ا، ) الذكر� تعاىل
. روي الكليىن عن علي بن ابراهيم عن أبيه قال رأيت عبدهللا بن جندب �ملوقف فلم أر موقفـا كـان أحسـن مـن موقفـه

تمــا زال مــادا يــده إىل الســماء و  ت : دموعــه تســيل علــى خديــه حــىت تبلــغ االرض، فمــا انصــرف النــاس قلــ � أ� دمحم مــا رأيــ
 وهللا: موقفا قط أحسن من موقفك قال

___________________________________ 
 .أمهام: الشيخ الفاين ومجعه: -بكسر اهلاء  -اهلم ) ١(
 ".خياف كثرة الناس ومدافعتهم " اي ) ٢(
 .اهلرم والعليل وخائف الزحام ال يتقيد مبقدار خروج االمام فإ�م يتقدمون بيوم، او يومني ان شاؤا، خبالف االماماي خروج احلاج ك) ٣(
 .يف تقييد خروج االمام قبل الصالتني) ٤(
 ".يف مىن " اي ) ٥(
 .١احلديث  ٦راجع الوسائل كتاب احلج ابواب احرام احلج �ب ) ٦(
 .١احلديث  ١٤ج والوقوف �ب الوسائل كتاب احلج ابواب احل) ٧(
 .أعمال يوم عرفة: االقبال للسيد ابن طاووس) ٨(
 اخل .. احلمد � رب العاملني. ، وكان من دعائه عليهم يوم عرفة٤٧زبور آل دمحم صلى هللا عليهم امجعني الدعاء ) الصحيفة الكاملة السجادية) (٩(
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أخـربىن أنـه مـن دعـا الخيـه بظهـر الغيـب نـودي مـن  )٣(سـن موسـى أ� احل )٢(إال الخـواىن، وذلـك الن )١(ما دعـوت فيـه
وعـن . )٨(، أم ال)٧(الأدرى تسـتجاب )٦(لواحـدة )٥(أن أدع مائـة ألـف ضـعف )٤(العرش ولـك مائـة ألـف ضـعف مثلـه، وكرهـت

ــت: عبــدهللا بــن جنــدب قــال ت أتي صــا� �حــدى ابــراهيم بــن شــعيب فســلمت عليــه وكــان م )٩(كنــت يف املوقــف فلمــا أفضــ
 .عينيه وإذا عينه الصحيحة محراء كأ�ا علقة دم

ال وهللا : مـن البكـاء قلـيال قـال )١١(االخـرى، فلـو قصـرت )١٠(قد أصبت �حدى عينيك وأ� وهللا مشفق على: فقلت له
 فلمن دعوت: )١٣(، قلت)١٢(�أ� دمحم ما دعوت لنفسي اليوم دعوة

___________________________________ 
 .ليست موجودة) فيه(كلمة   ٧يف نسخة الكاىف الطبعة اجلديدة كتاب احلج �ب الوقوف بعرفة احلديث ) ١(
 ).الالم(يف نفس املصدر ال يوجد حرف ) ٢(
 .) موسى بن جعفر(يف نفس املصدر ) ٣(
 ).فكرهت(يف نفس املصدر ) ٤(
 ).مضمونة(يف نفس املصدر ) ٥(
 ).واحدل(يف نفس املصدر ) ٦(
 ).يستحاب(يف نفس املصدر ) ٧(
 .الطبعة احلديثة ٧احلديث ) �ب الوقوف بعرفة(الكاىف كتاب احلج ) ٨(
 .٩احلديث ) لقيت(نفس املصدر ) ٩(
 ).عينك االخرى(نفس املصدر ) ١٠(
 ).بفتح القاف وضم الصاد مبعىن كففت) (١١(
 ).بدعوة(نفس املصدر ) ١٢(
 ).فقلت(نفس املصدر ) ١٣(
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ولــك : مــن دعــا الخيــه بظهــر الغيــب وكــل هللا بــه ملكــان يقــول: يقــول دعــوت الخــواين الين مسعــت أ� عبــدهللا : لقــا
يـدعو يل، الين يف شـك مـن دعـائي لنفسـي، ولسـت يف شـك مـن  )٢(أدعـو الخـواىن، وامللـك )١(مثاله، فـأردت أن أكـون أ�

 .)٣(دعاء امللك يل
ندفاع بكثرة، أطلق على اخلروج من عرفة ملا يتفق فيـه مـن انـدفاع اجلمـع الكثـري منـه  واصله اال). مث يفيض أي ينصرف(

املعلـــوم بـــذهاب احلمـــرة املشـــرقية حبيـــث ال ) بعـــد غـــروب الشـــمس(كإفاضـــة املـــاء، وهـــو متعـــد، ال الزم، أي يفـــيض نفســـه، 
عـن ميـني ) االمحـر )٤(إذا بلـغ الكثيـبيف سـريه داعيـا (متوسطا ) مقتصدا(احلرام، ) إىل املشعر(يقطع حدود عرفة حىت تغرب 

 .الطريق بقوله
اللهــم ارحــم مــوقفي، وزد يف عملــي، وســلم يل ديــين، وتقبــل مناســكي، اللهــم ال جتعلــه آخــر العهــد مــن هــذا املوقــف، (

واقفــا كــان، أم ) لــيال إىل طلــوع الشــمس، والواجــب الكــون(، أي يكــون �ملشــعر )، مث يقــف بــه)٥(وارزقنيــه أبــدا مــا أبقيتــين
 .عند وصوله) �لنية(�ئما، أم غريمها من االحوال 

ب الــركين منهــا إختيــارا املســمى فيمــا بــني طلــوع الفجــر إىل  واالوىل جتديــدها بعــد طلــوع الفجــر لتغــاير الــواجبني، فــإن الواجــ
 طلوع الشمس والباقي

___________________________________ 
 ).إمنا(املصدر السابق ) ١(
 ).يكون امللكو (نفس املصدر ) ٢(
 .٩الكايف كتاب احلج �ب الوقوف بعرفة احلديث ) ٣(
 .كثب وكشبان وأكثبة: التل من الرمل، اجلمع: الكثيب) ٤(
 .١احلديث  - �١ب  -الوسائل كتاب احلج ابواب الوقوف �ملشعر ) ٥(

    



٢٧٦ 

 .)١(واجب ال غري كالوقوف بعرفة
فمـــن أحياهـــا مل ميـــت قلبـــه يـــوم متـــوت القلـــوب، ) والـــذكر والقرائـــةوالـــدعاء، (�لعبـــادة، ) ويســـتحب إحيـــاء تلـــك الليلـــة(

والظـاهر أنـه املسـجد املوجــود اآلن، : ، ولـو يف نعـل، أو ببعـريه، قـال املصـنف يف الـدروس)املشـعر برجلـه) )٢(ووطء الصـرورة(
 .بضم القاف وفتح الزاى املعجمة) والصعود على قزح(

 .أعم منه )٣(، ومجع)ذكر هللا عليه(م، وهو جبل هناك يستحب الصعود عليه، و هو املشعر احلرا]:  [ قال الشيخ 
 )مسائل(
كما هو ) سهوا(برتكه ) يبطل احلج برتكه عمدا، وال يبطل(وهو مسمى الوقوف يف كل منهما ) كل من املوقفني ركن(

 .حكم أركان احلج أمجع
) ولكل( )٥(وفوا�ما أو أحدمها لعذر كالفوات سهوا )٤(�لوقوفني، وهذا احلكم خمتص )بطل(معا ) نعم لو سهى عنهما(

 اختياري، واضطراري، فاختياري عرفة ما بني الزوال والغروب، واختياري املشعر ما بني طلوع الفجر، وطلوع(من املوقفني 
___________________________________ 

 .باقي واجب ال غري كذلك هناكما أن يف عرفة يكون الركن من الوقوف مسماه، وال) ١(
 .الصرورة يقال ملن مل حيج بعد) ٢(
 ).اجلمع اعم واوسع من املشعر) (٣(
 .اي الوقوف بعرفات واملشعر) ٤(
اي وكما أن فوات الوقوفني كليهما سهوا مبطـل للحـج، خبـالف احـدمها فإنـه ال يكـون مـبطال للحـج، كـذلك فـوات الوقـوفني كليهمـا لعـذر مبطـل ) ٥(

 .ون فوات احدمهاللحج، د
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ـــع مشســـه ) واضـــطراري املشـــعر(مـــن الغـــروب إىل الفجـــر ) الشـــمس، واضـــطراري عرفـــة ليلـــة النحـــر ولـــه ). إىل زوالـــه(مـــن طول
ووجــه شــوبه اجتــزاء املــرأة بــه اختيــارا . اضــطراي آخــر أقــوى منــه، النــه مشــوب �الختيــاري، وهــو اضــطراري عرفــة ليلــة النحــر

، )٤(والواجـب مـن الوقـوف االختيـاري الكـل )٣(بشاة واالضطراري احملـض لـيس كـذلك )٢(ربهمع ج )١(واملضطر واملتعمد مطلقا
 .)٦(كالركن من االختياري  )٥(ومن االضطراري الكلي

 )٧(وأقســـــام الوقــــــوفني �لنســـــبة إىل االختيــــــاري واالضـــــطراري مثانيــــــة، أربعـــــة مفــــــردة وهـــــي كــــــل واحـــــد مــــــن االختيــــــاريني
 ، وأربعة مركبة)٨(واالضطراريني

___________________________________ 
 .سواء كان رجال، ام امرأة، وسواء كان مضطرا، ام ال) ١(
 ).جربان االضطراري بشاة(اي ) ٢(
 ).ال جيرب بشاة(اي ) ٣(
والركىن منه . سمن الفجر إىل طلوع الشم) املشعر(ويف ). عرفات(اي الواجب من الوقوف االختياري كل الوقت من اول الزوال إىل الغروب يف ) ٤(

 .ما يقع بعد طلوع الفجر
 .اي مسمى الوقوف) ٥(
 .اي كما أن الوقوف االختياري يكون الركن مسمى الوقوف وان كان الواجب الوقوف كله فكذلك فيما حنن فيه) ٦(
 .االختياري فقط) املشعر(االختياري فقط، ودرك وقوف ) فرفة(اي درك وقوف ) ٧(
 .فهذه املوافق مفردات من دون ضم مع االخر. فقط) وفوق املشعر االضطراري(فقط، ودرك ) االضطراريوقوف عرفة (اي درك ) ٨(

    



٢٧٨ 

 .، واختياري عرفة مع اضطراري املشعر وعكسه)٢(واالضطرار�ن )١(وهي االختيار�ن
إال االضـطراري ( ، فإن العامد يبطل حجه بفوات كل واحد مـن االختيـاريني)٣(يف اجلملة ال مطلقا) وكل أقسامه جيزى(
عبــدهللا بــن مســكان  )٥(علــى املشــهور، واالقــوى إجــزاء اضــطراري املشــعر وحــده لصــحيحة )٤(فإنــه ال جيــزى ء مطلقــا) الواحــد

 هنا، النه )٨(كما عرفت، ومل يستثنه  )٧(فمجزئ مطلقا )٦(أما اضطراريه السابق. عن الكاظم 
___________________________________ 

 )درك املشعر االختياري(مع ) درك الوقوف بعرفة االختياري: (ومها )١(
 ).درك املشعر االضطراري(مع ) درك الوقوف بعرفة االضطراري: (ومها) ٢(
 .اي ال عمدا فإنه يف صورة العمد وترك كل من االختياريني مبطل للحج) ٣(
 ).اضطراري عرفات(ام ) كان اضطراري املشعر اي سواء) ٤(
 .) الكاظم(ال عن االمام  ) الصادق(رواها عن االمام  ١٣احلديث  - ٢٣ائل كتاب احلج ابواب الوقوف �ملشعر �ب الوس) ٥(
ع وإمنـا قيـد �ملسـابق، الن اضـطرارية االخـري مـؤخر مـن طلـو . إنـه املشـوب �الختيـار: الـذي قلنـا) ليلـة الفجـر(اي السـابق علـى طلـوع الفجـر وهـو ) ٦(

 .الفجر، فإنه من طلوع الشمس إىل الزوال
 .اي سواء كان ترك االختياري عمدا ام اضطرارا) ٧(
 .اي االضطراري السابق وهو ليلة النحر) ٨(

    



٢٧٩ 

ث خــص االضــطراري مبــا بعــد طلــوع الشــمس، ونبــه علــى حكمــه )١(جعلــه ــ ولــو : (أيضــا بقولــه )٢(مــن قســم االختيــاري، حي
قـوالن، وكـذا  )٣(ويف إحلاق اجلاهل �لعامـد كمـا يف نظـائره، أو الناسـي. سيا الشئ عليه، و�)أفاض قبل الفجر عامدا فشاة

 .)٤(يف ترك أحد الوقوفني
من (، ورفيق املرأة )٦(والصيب مطلقا(كل مضطر كالراعي واملريض،   )٥(، بل)للمرأة واخلائف(االفاضة قبل الفجر ) وجيوز(

ري جــرب ــك)٧(غــ وحــد املشــعر مــا بــني (�جيابــه النيــة لــه عنــد وصــوله  )٩(قــوف لــيال كمانبــه عليــهمــع نيــة الو  )٨(، وال خيفــى أن ذل
 )١١(واملأزمني )١٠(احلياض

___________________________________ 
 .اي االضطراري السابق) ١(
 .االضطراري السابق) ٢(
 .لشاة عليهوقول �نه كالناسي يف عدم وجوب ا. قول �ن اجلاهل كالعامد يف وجوب الشاة عليه) ٣(
 .والوقوف �ملشعر احلرام عند عمد. الوقوف بعرفة. اي جتب الشاة يف ترك احد الوقوفني -كذا ) ٤(
 .كاخلائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من خيصه) ٥(
 .اي مع عذر، وبدن عذر) ٦(
فهـو ايضـا جيـوز لـه االفاضـة منهـا بـال جـربان شـاة قبـل طلـوع . مرافقهـا: واملـراد برفيـق املـراة. اي من غاير حاجة إىل جربان ذلك بفداء شاة وحنوهـا) ٧(

 .الفجر
 .اي جواز االفاضة قبل طلوع الفجر) ٨(
 .اي على جواز االفاضة مع النية) ٩(
 .حدود وادي احملسر) ١٠(
 .احلد الثاين لوادي حمسر مقابل احلياض: �لتثنية) ١٢(

    



٢٨٠ 

ق الضـيق بــني اجلبلـني، �هلمـز السـاكن، مث كســر الـزاى املعجمــة وهـو  ، )١(وهـو طــرف مـىن كماســبق) ووادي حمســر(الطريــ
 .فال واسطة بني املشعر ومىن

فينبغـي التقاطـه مـن املشـعر، لـئال يشـتغل عنـد  )٢(، الن الرمي حتيـة ملوضـعه كمـامر)ويستحب التقاط حصى اجلمار منه(
ريه ط املــدلول عليــه �اللتقــاط، ولــو الــتقط أزيــد منهــا ذكــر الضــمري لعــوده علــى امللقــو . حصــاة )٤(وهــو ســبعون(، )٣(قدومــه بغــ

 .احتياط، حذرا من سقوط بعضها، أو عدم إصابته فال �س
، وقـدرها )٦(للماشئ والراكب فيحرك دابته) يف وادي حمسر( )٥(وهي االسراع فوق املشي ودون العدو، كالرمل) واهلرولة(

حالــــة اهلرولــــة ) داعيــــا(نســــيها رجــــع إليهــــا وإن وصــــل إىل مكــــة، مائــــة ذراع، أو مائــــة خطــــوة، واســــتحبا�ا مؤكــــد حــــىت لــــو 
 فيمن تركت )٧(اللهم سلم عهدي، واقبل توبيت، وأجب دعويت، واخلفين: وهو) �ملرسوم(

___________________________________ 
 .٢٧٢ص  ٤يف اهلامش رقم ) ١(
 ).الرمي(، وحتية مىن )االحرام(، وحتية احلرم )الطواف(حلرام ، وحتية املسجد ا)الصالة(أن حتية املسجد ): كتاب الصالة(يف ) ٢(
 .اي بغري الرمي) ٣(
 .استحباب السبعني الحتمال البقاء إىل اليوم الثالث عشر فيضاف إىل التسع واالربعني واحدة وعشرون فيصري ا�موع سبعني) ٤(
 .االسراع �ملشي كاهلرولة فهو فوق املشي، ودون العدو: الرمل) ٥(
 .راكبا بعريه فجعل يهرول هكذا حني دخل املسجد احلرام، وكان ). احلديبية(بعد عام  �سيا �لرسول االكرم ) ٦(
 .اي كن خلفا عين عليهم) ٧(

    



٢٨١ 

 .)١(بعدي
___________________________________ 

 .١احلديث  �١٣ب ) ابواب وقوف املشعر(الوسائل كتاب احلج ) ١(

 ))٢(القول يف مناسك مىن(
ولـو عـرب �لنسـك كـان هـو احلقيقـة، . مجع منسك، وأصله موضع النسـك وهـو العبـادة، مث أطلـق إسـم احملـل علـى احلـال

ريه �نيثــه مسـي بــه املكـان املخصــوص لقـول جربائيــل  ومـىن بكسـر املــيم والقصـر اســم مـذكر منصــرف قالـه اجلــوهرى، وجـوز غـ
الـيت هـي أقـرب ) وهي رمي مجرة العقبة(ثالثة ) يوم النحر(ومناسكها . )٣(متن على ربك ما شئت: فيه البراهيم  

فلــو عكــس عمــدا أمث (مرتبــا كمــا ذكــر، ) مث الــذبح، مث احللــق(، )٤(اجلمــرات الــثالث إىل مكــة، وهــي حــدها مــن تلــك اجلهــة
 وأجزأ وجتب

___________________________________ 
 .والغالب عليها التذكري كما جائت به الرواية وهو من العقبة إىل وادي حمسر) مكة املكرمة(على بعد فرسخ من : مقصورا) عنب(وزان ) مىن) (٢(

 ).يهراق(ملا ميىن به من الدماء اي : مسي مىن: واختلف يف وجه تسميتها، فقيل
مسيـت بـذلك الن : وقيـل. أمتين اجلنة فسميت مىن، المنية آدم �ا: متن قال: فقال له السالم عليهوقيل مسيت بذلك الن جربئيل اراد مفارقة آدم 

ىن واصـطلح عليهـا النــاس: فقـال لـه اتـى ابــراهيم  جربئيـل  يف احلـديث إن ابـراهيم متــن هنـاك ان جيعـل هللا مكــان . متــن � ابـراهيم فسـميت مــ
 .لهابنه كبشا �مره بذحبه فدية 

 )مىن(جممع البحرين مادة : راجع تفصيل احلديث) ٣(
 .اي من جهة مكة املكرمة) ٤(

    



٢٨٢ 

واالوىل التعـــرض . )٣(، والقربـــة واملقارنـــة الولـــه)٢(، وكونـــه يف حـــج االســـالم، أو غـــريه)١(املشـــتملة علـــى تعيينـــه) النيـــة يف الرمـــي
 .، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء)٥(والعدد )٤(لالداء
ــع، ولــو كــان قــد ) الســبع وإكمــال( فــال جيــزي مــا دو�ــا ولــو اقتصــر عليــه اســتأنف إن أخــل �ملــواالة عرفــا ومل يبلــغ االرب
ممـا جيتمـع مـن احلصـا،   )٧(وهـي البنـاء املخصـوص، أو موضـعه ومـا حولـه) مصـيبة للجمـرة(قبل القطـع كفـاه االمتـام،  )٦(بلغها

 .كذا عرفها املصنف يف الدروس
 .)٨(ون السائلهي جممع احلصا د: وقيل
 .، ولو مل يصب مل حيتسب)٩(هي االرض: وقيل

فــال جيــزي االســتنابة فيــه اختيــارا، وكــذا لــو ) بفعلــه(ولــو شــك يف االصــابة أعــاد، الصــالة العــدم، ويعتــرب كــون االصــابة 
 حصلت االصابة مبعونة

___________________________________ 
 .اي تعيني الرمي) ١(
 .ندوب وحنومهاكاحلج النيايب وامل) ٢(
 .اي مقارنة النية الول الرمي) ٣(
 .اي ينوي أن الرمى اداء، او قضاء) ٤(
 .اي أنه رمي اجلمرة االوىل، أو الثانية، أو الثالثة، وكذا أ�ا احلصاة االوىل، أو الثانية أو الثالثة، أو الرابعة) ٥(
 .اي بلغ االربع) ٦(
 .اي حول البناء) ٧(
 .حول املكاناي دون املتفرق ) ٨(
 .اي ارض اجلمرة) ٩(

    



٢٨٣ 

ت علـى  )٣(، ولو وثبت حصاة)٢(، ولو حصاة أخرى)١(غريه �ا فأصابت مل حيتسـب الواثبـة، بـل املرميـة إن أصـابت، ولـو وقعـ
 )٤(ما هو أعلى من اجلمرة مث وقعـت فأصـابت كفـى، وكـذا لـو وقعـت علـى غـري أرض اجلمـرة، مث وثبـت إليهـا بواسـطة صـدم

وقـد اقتصـر هنـا ويف الـدروس عليـه، ويف رسـالة احلـج . )٥(واشرتاط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيـده .االرض، وشبهها
رب كونــه مــع ذلــك ب )مبــا يســمى رميــا(أجــود  )٧(�ليــد وهــو )٦(اعتــ ، فلــو وضــعها، أو طرحهــا مــن غــري رمــي مل جيــز، الن الواجــ

 .)٩(، ويف الدروس نسب ذلك)٨(صدق امسه
___________________________________ 

 �ن �خذ الغري يد الرامي فريمي حبصاته يف يد الرامي، أو أن ميي الغري حبصاة فتصيب حصاته حصاة هذا الشخص فتبعث فيها قوة الوصول إىل) ١(
 .اجلمرة حبيث لوالها ملا وصلت اليها بنفسها

 .- ١ -كما يف الفرض الثاين من التعليقة رقم . خرىعلى أنه خرب لكان احملذوفة اي ولو كان املعني حصاة ا) حصاة(بنصب ) ٢(
 .اي اصابت حصاة حصاة اخرى فوثبت احلصاة الثانية فاصابت اجلمرة) ٣(
 .اي االصطدام مع االرض) ٤(
 .أو بغريها من بقية االعضاء واجلوارح فإنه حينئذ حيتسب) ٥(
 .مي بيده ايضااي عالوة على اعتبار كون االصابة من فعله ال بد ان يكون الر ) ٦(
 .اي الرمي �ليد اجود، النه املعهود من فعل من فعل الرسول االكرم واالئمة االطهار صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم امجعني) ٧(
 .اي اسم الرمي) ٨(
 .اي ايصال احلصاة إىل اجلمرة مبا يسمى رميا) ٩(

    



٢٨٤ 

عنـه �السـتحالة، وال فـرق فيـه  )١(الرمي بغريه ولو خبروجه، فال جيزى )مبا يسمى حجرا(وهو يدل على متريضه . إىل قول
 .)٢(بني الصغري والكبري وال بني الطاهر والنجس، وال بني املتصل بغريه كفص اخلامت لو كان حجرا حرميا، وغريه

رب فيــه أن اليكــون مســجدا، لتحــرمي إخــراج احلصــامنه املقتضــي)حرميــا( ريه، ويعتــ لعبــادة للفســاد يف ا )٣(، فــال جيــزي مــن غــ
رب مــع ذلــك) بكــرا( ب مل خيــرج عــن كو�ــا بكــرا، ويعتــ ري نيــة، أو مل يصــ كلــه   )٤(غــري مرمــي �ــا رميــا صــحيحا، فلــو رمــي �ــا بغــ

 .االصابة )٧(واحدة، وال يعترب تال حق )٥(الرمي فال جيزي الدفعة وإن تال حقت االصابة، بل حيتسب منها )٥(تالحق
 ويف كل )٩(خمتلفة بينها املشتملة على ألوان) )٨(ويستحب الربش(

___________________________________ 
 .اي ولو خبروج الغري عن اجلمرية �الستحالة) ١(
 .اي كغريفص اخلامت) ٢(
 .اي التحرمي الذي هو النهي) ٣(
 .اي مع الشروط السابقة) ٤(
 .وهو كون كل واحدة عقيب االخرى) ٥(
 .االصابةاي من احلصيات اليت تالحقت يف ) ٦(
 .اي لو رمى متالحقا فاصابنا دفعة واحدة اجزأت، الن املعترب تالحق الرمي، دون تالحق االصابة) ٧(
 .الربش بضم الباء وسكون الراء مجع االبرش هو احلصاة املختلفة االلوان االنثى برشاء) ٨(
 .اي بني كل حصاة وحصاة اخرى، فيختلف لون كل واحدة عن االخرى) ٩(

    



٢٨٥ 

أراد �لـربش  )٦(، ومـن مجـع بـني الوصـفني)٥(، وغـريه)٤(يف غريه )٣(، ال كما فعل)٢(، ومن مث اجتنرأ �ا عن املنقطة)١(نهاواحدة م
�ن يكــون كــل واحــدة منهــا مــأخوذة مــن االرض منفصــلة، واحــرتز �ــا عــن ) امللتقطــة(، )٨(، و�ملنقطــة الثــاين)٧(املعــىن االول

 .بفتح اهلمزة وضم امليم رأس االصبع) بقدر االمنلة( )٩(صى وال تكسرن منهاشيئااملكسرة من حجر ويف اخلرب التقط احل
دمحم بــن مســلم الدالــة علــى النهــي عنــه بــدو�ا،  )١٠(مــن احلــدث حالــة الرمــي يف املشــهور، مجعــا بــني صــحيحة) والطهــارة(
ريه، وفيــه نظــر، الن ا�ــ )١١(وروايــة وزة جمهولــة الــراوي فكيــف �ول أيب غســان جبــوازه علــى غــري طهــر كــذا عللــه املصــنف وغــ

 ، ومن مث ذهب مجاعة من االصحاب)١٢(الصحيح الجلها
___________________________________ 

 .اي من احلصيات فتشتمل كل واحدة على الوان خمتلفة) ١(
 .اي احلصاة املشتملة على النقط املختلفة عن لو�ا االصلي) ٢(
 .) املصنف(اي ) ٣(
 .ى يف غاير هذا الكتابا) ٤(
 .حيث عربوا �حلصاة املنقطة ايضا) غري املصنف(اي و ) ٥(
 .واملنقطة. الربش: ومها) ٦(
 .هو اختالف االلوان فيما بينها) ٧(
 .وهو اختالف االلوان يف كل واحدة من احلصيات) ٨(
 .٣٨احلديث  ٢٠الوسائل كتاب احلج ابواب الوقوف �ملشعر �ب ) ٩(
 .١احلديث  ٢الوسائل كتاب احلج ابواب رمى مجرة العقبة الباب ) ١٠(
 .٥نفس املصدر احلديث ) ١١(
 .اي ال جل الرواية ا�هولة الراوي) ١٢(

    



٢٨٦ 

وميكــن أيريــد طهــارة احلصــا فإنــه مســتحب أيضــا علــى املشــهور، . )٢(، والــدليل معهــم)١(مــنهم املفيــد واملرتضــى إىل اشــرتاطها
، ولـو )٥(، لينتظم مع ما سـبق منهـا)٤(الطاهرة: أرجح، الن سياق اوصاف احلصا أن يقول )٣(االول وإمنا كان. بوجوبه: وقيل

 .كان أوىل  )٦(أريد االعم منها
للتكبـري والـدعاء  )٩(، وميكـن كـون الظـرف)والتكبـري مـع كـل حصـاة( )٨(بيده �ملأثور )٧(حالة الرمي وقبله، وهي) والدعاء(
واملشـــهور يف تفســـريه أن يضـــع  )١٠(ورميهـــا خـــذفا(إىل عشـــر، ) حنـــو مخـــس عشـــرة ذراعـــا( الرامـــي عـــن اجلمـــرة) وتباعـــد(معـــا 

 احلصاة على بطن إ�ام اليد اليمىن ويدفعها
___________________________________ 

 .اي الطهارة) ١(
 .الجل الرو�ة ا�هولة) لصحيحةا(لعدم امكان التأويل يف  ٢٨٥ص  ١٠املشار اليها يف اهلامش رقم ) دمحم بن مسلم(وهي صحيحة ) ٢(
 ).الطهارة من احلدث(اي ) ٣(
جم مـع مـا سـبق مـن االوصـاف املـذكورة ) الطـاهرة: (وصفا للحصى، ال للرامى كان الالزم اتيـان الصـفة مؤنثـة فيقـال) الطهارة(اي لو كانت ) ٤( لتنسـ

 .للحصى
 ).من االوصاف(اي ) ٥(
 .دث واخلبث �ن تكون احلصة طاهرة، والرامي متطهرا كان اوىلاالعم من احل) لو اريد من الطهارة(اي ) ٦(
 ).احلصاة(اي ) ٧(
 .١احلديث  - ٣الوسائل كتاب احلج ابواب رمي مجرة العقبة الباب ) ٨(
 .فيكرب ويدعوا معا يف هذه احلالة) مع كل حصاة: (الظرف هوقوله) ٩(
 .احلذف بذال معجمة ساكنة وهو رمي احلصاة �المنلة) ١٠(

    



٢٨٧ 

ويف الصـحاح . بظفر السبابة، وأؤجبه مجاعة منهم ابـن إدريـس �ـذا املعـىن، واملرتضـى، لكنـه جعـل الـدفع بظفـر الوسـطى
، النه قـال يف روايـة البزنطـي عـن )١(اخلذف �حلصا الرمي �ا �الصابع، هو غري مناف للمروي الذي فسرة به �ملعىن االول

أن ذلــك أمــر زائــد علــى  )٣(وظــاهر العطــف )١(علــى اال�ــام وتــدفعها بظفــر الســبابةختــذفهن خــذفا، وتضــعها : الكــاظم 
، )٦(واالخرى جعلـه �هليئـة املـذكورة: إحدامها رميها خذفا �الصابع ال بغريها وان كان �ليد: سنتان )٥(فيكون فيه )٤(اخلذف
ــف اتفــق، وفيــه )٧(وحينئــذ ــأدى ســنة اخلــذف برميهــا �الصــابع كي خــرى للتباعــد �لقــدر املــذكور، فــإن اجلمــع مناســبة أ )٨(فتت
 وبني اخلذف �ملعنيني السابقني بعيد وينبغي )٩(بينه

___________________________________ 
 .) السيد املرتضى(وهو جعل احلصاة على بطن ا�ام اليد اليمىن ودفعها بظهر السبابة أو الوسطى ىل تفسري ) ١(
 .١احلديث  ٧ابواب رمي مجرة العقبة �ب  الوسائل كتاب احلج) ٢(
 ).ختذفهن خذفا(املعطوف على ) وتضعها على اال�ام: (وهو قوله ) ٣(
 .والدفع بظفر السبابة اخص من اخلذف املطلق. والوضع على اال�ام. كما تومهه بعض) ليس تفسريا للخذف(اي ) ٤(
 .اي يف احلديث) ٥(
 .ال�ام ودفعها بظفر السبابةوهو وضعها على بطن ا) ٦(
 .اي حني كان املراد من احلذف مطلق الرمي �الصابع) ٧(
 .اي ويف اخلذف �ملعىن االعم وهو رمي احلجر �الصابع كيف اتفق يناسب البعد عن اجلمرة مخس عشرة ذراعا، أو عشرة اذرع) ٨(
ىن : (اي اجلمع بني التباعد املذكور وهو مخـس عشـرة ذاراعـا، أو عشـرة اذرع، وبـني املعنيـني السـابقني ومهـا) ٩( جعـل احلصـاة علـى بطـن ا�ـام اليـد اليمـ

�ـذين املعنيـني، بـل ال تعاىل بعيد جدا النه ال جيتمع التباعد املذكور مع اخلذف  ) السيد املرتضى(على تفسري ) ودفعها بظفر السبابة او الوسطى
 ).رميه �الصابع كيف اتفق(جيتمع إال مع اخلذف مبعىن 

    



٢٨٨ 

أي يف مجــرة العقبــة، واملــراد �ســتقباهلا  ) واســتقبال اجلمــرة هنــا(تــرجيح احلــذف، خروجــا مــن خــالف موجبــه  )١(مــع التعــارض
 )٤(هـا، وال ترمهـا مـن أعالهـا، وإال فلـيس هلـاارمهـا مـن قبـل وجه )٣(، ال عاليا عليها كما يظهـر مـن الروايـة)٢(كونه مقابال هلا

 .وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة. وجه خاص يتحقق به االستقبال
 )٥(ويف اجلمرتني االخريني يستقبل القبلة، والرمي ماشيا إليه(

___________________________________ 
أو حتصيل اخلذف مع تـرك البعـد املـذكور عـن اجلمـرة، فإنـه حينئـذ يـرجج اختيـار  اي اذا دار أمر احلاج بني حتصيل البعد املذكور مع ترك اخلذف،) ١(

 .اخلذف خروجا من خالف من اوجب اخلذف �ملعنيني السابقني
 .اي يكون احلاج مقابال هلا وجها لوجه ومتساو� معها �ن ال يكون اعلى منها، بل مقابال للجمرة حالة الرمي) ٢(
 .١احلديث  ٣رمي مجرة العقبة �ب  الوسئل كتاب احلج ابواب) ٣(
) الشـارح(فـال وجـه لنفـي . ال خيفى أن اجلمرة ظهرها مالصق �جلبل، والرمي يكون من أمامها فاذن هلـا وجـه خـاص ميكـن اسـتقباهلا. اي للجمرة) ٤(
 .أن ال يرميها، من احد جانبيها: من االستقبال الوجه اخلاص للجمرة ولعل مراده  

 .كان يرمي راكبا  بقرية ما �يت قريبا أن النيب ) راجال(حيتمل أن يكون ماشيا مبعىن ) ٥(
وحيتمــل ايضــا كــال ). ماشــيا اليــه مــن منزلــه: () الشــارح(مــن حملــه إىل موضــع اجلمــرة علــى رجليــه بقريــة قــول ) املشــي) (ماشــيا(وحيتمــل أن يــراد مــن 
 .واحدة اي املشي من منزله للرمي، راجال يف حالة الرمي املعنيني يف حالة

    



٢٨٩ 

 .من منزله، ال راكبا
علي بن جعفر عـن أخيـه  )٢(رمى ماشيا أيضا رواه ويضغف �نه  �لنيب  )١(االفضل الرمي راكبا، �سيا: وقيل
. 
 .قد كمل سنه سبعة أشهر) من الضأنجذع (هلدي التمتع ) وجيب يف الذبح(

ريه(ســتة : وقيــل ، فــال جيــزي )�م اخللقــة(وهــو البقــر واملعــز مــا دخــل يف الثانيــة، ومــن االبــل يف السادســة، ) أو ثــين مــن غــ
، )٥(ومقطـــوع شـــئ مـــن االذن، واخلصـــي )٤(ومكســـور القـــرن الـــداخل )٣(االعـــور ولـــو ببيـــاض علـــى عينـــه، واالعـــرج واالجـــرب

ريه، وســاق)٦(واالبــرت ري أن يــذهب منهــا شــئ وثقبهــا وومسهــا، وكســر )٧(ط االســنان لكــرب وغــ ، واملــريض، أمــا شــق االذن مــن غــ
 القرن الظاهر، وفقدان القرن واالذن خلقة

___________________________________ 
 .١احلديث  ٨الوسائل كتاب احلج ابواب رمر مجرة العقبة �ب ) ١(
 .١احلديث  ٩مجرة العقبة �ب  الوسائل كتاب احلج ابواب رمي) ٢(
كحمقـــى ومحـــق واملؤنـــث جـــر�ء  ) جـــرىب وجــرب(ومجعـــه ) جــرب وجـــر�ن واجـــرب(وهــو داء حيـــدث يف اجللـــد بثـــورا صــغارا هلـــا حكـــة شـــديدة فهـــو ) ٣(

 .كحمقاء
 ).االبيض الذي يف وسط الغالف اخلارجي(وهو ) ٤(
 ).خصية وخصيان(ونزعتا، مجعه وهو الذي سلت خصيتاه  -بفتح اخلاء وزان فعيل  -اخلصى ) ٥(
 .املراد هنا مقطعوع الذنب، أو االلية) ٦(
 .الظاهر من العبارة سقوط مجيع االسنان) ٧(

    



٢٩٠ 

 .�ن يكون ذا شحم على الكليتني وإن قل) غري مهزول(، )٢(اخلصيتني فليس بنقص، وإن كره االخري )١(ورض
أجــزأ، وإن ظهــر مهــزوال،  )٣(العلــم بــه غالبــا فمــىت ظنــه كــذلك املســتند إىل نظــر أهــل اخلــربة، لتعــذر) ويكفــي فيــه الظــن(

. فتبــني خالفــه مســتند إىل تقصــريه )٤(الن متــام اخللقــة أمــر ظــاهر) خبــالف مــا لــو ظهــر �قصــا، فإنــه ال جيــزئ(لتعبــده بظنــه، 
مـع  )٧(، ولـو ظهـر اهلـزال قبلـهأجزأ قطعا )٦(بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبله )٥(وظاهر العبارة أن املراد ظهور املخالفة فيهما

ـــنص أحـــوط، ولـــو اشـــرتاه مـــن غـــري  )٩(، وإن كـــان عدمـــه)٨(ظـــن مسنـــه عنـــد الشـــراء ففـــي إجزائـــه قـــوالن أجودمهـــا االجـــزاء، لل
وحيتمــل قــو� االجــزاء لــو ظهــر مسينــا . قبــل الــذبح )١١(، أو مــع ظــن نقصــه، أو هزالــه مل جيــز، إال أن تظهــر املوافقــة)١٠(اعتبــار

 )١٢(بعده، لصحيحة
___________________________________ 

 ).واملراد هنا دق اخلصيتني(الدق : الرض) ١(
 .وهو رض اخلصيتني) ٢(
 ).ذا شحم(اي ) ٣(
 .اي ميكن معرفته قبل ذحبه بسهولة) ٤(
 ).اي يف املهزول و�قص اخللقة) ٥(
 ).قبل الذبح(اي ) ٦(
 ).قبل الذبح(اي ) ٧(
 .١احلديث  ٢٤اب الذبح �ب ابو  -الوسائل كتاب احلج ) ٨(
 ).عدم االجزاء(اي ) ٩(
 ).من غري اختبار وامتحان(اي ) ١٠(
 ).السالمة وعدم العيب(اي ) ١١(
 .٦احلديث  ١٦الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ١٢(

    



٢٩١ 

 .العيص ابن القاسم عن الصادق 
ز�دة علــى مــا ) مسينــا( )١(ويكفــي قــول �ئعــه فيــه أي حضــر عرفــات وقــت الوقــوف) ويســتحب أن يكــون ممــا عــرف بــه(

ــرب فيــه ربك( )٢(يعت ــ ، إمــا )٥(، ويف روايــة ويبعــر يف ســواد)٤(اجلــار متعلــق �لثالثــة علــى وجــه التنــازع) يف ســواد )٣(ينظــر وميشــي وي
يـث ينظـر فيـه بكون هذه املواضع وهـي العـني والقـوائم والـبطن واملبعـر سـودا، أو بكونـه ذا ظـل عظـيم لسـمنه، عظـم جثتـه حب

ويربك وميشي جمازا يف السمن، أو بكون رعى ومشى ونظر وبرك وبعر يف السواد، وهو اخلضـرة واملرعـى زمـا� طـويال فسـمن 
 )٨(وأفضـله الكـبش) إ�� من االبل والبقر ذكرا� مـن الغـنم( عن أهل البيت  )٧(والتفسريات الثالثة مروية: قيل )٦(لذلك
 )٩(والتيس
___________________________________ 

 .�نه حضر عرفات، فقول �ئه هنا مصدق) ١(
 .أن يكون كثري الشحم عليها: اي يعترب يف اهلدي ز�دة على اعتبار وجود الشحم على كليته) ٢(
 ).وجيلس(اي ) ٣(
ربك(و ) ميشــي(و ) ينظــر(متعلــق �الفعــال الثالثــة ) يف ســواد(اي ) ٤( العوامــل الثالثــة علــى معمــول واحــد وهــو اجلــار وا�ــرور فكــل بنــاء علــى تنــازع ) يــ

 .واحد منها يريده معموال له
 .٦احلديث  - ١٣الباب  -الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح ) ٥(
 .اي لكونه رعي زما� طويال يف اخلضرة) ٦(
 .مل نعثر على مصدر هذه التفسريات يف مظا�ا) ٧(
 .ن وقيل اذا ثىن اي دخل يف الثاينة من العمر مجعه كباش ككتابفحل الضأن يف أي سن كا: الكبش) ٨(
 ).تيوس واتياس وتيسة(ذكر املعز مجعه : التيس �لفتح) ٩(

    



٢٩٢ 

 .من الضأن واملعز
 )٦(، مقتصـرا منهـا)٥(عليـه )٤(قـدمها )٣(يف أولـه )٢(، وبـني الـذكر)١(ولو تعذر اجلمع بينها. قبل الذبح مقارنة له) وجتب النية(

اختيـــارا،  )٩(ســـواء كـــان هـــو احلـــاج أم غـــريه، إذ جيـــوز االســـتنابة فيهمـــا) الـــذابح )٨(ويتـــوال�( )٧(ه مجعـــا بـــني احلقـــنيعلـــى أقلـــ
 .، وال يكفي نية املالك وحده)١٠(ويستحب نيتهما

إىل مــــؤمن، ) قســــمته بــــني االهــــداء(جيــــب ) و( )١١(مــــع الــــذابح لــــو تغــــايرا) معــــه(أي الناســــك ) ويســــتحب جعــــل يــــده(
 ، بل يكفي من االكل)١٣(، وال جيب التسوية)١٢(وال ترتيب بينها) واالكل(ليه مع فقره ع) والصدقة(

___________________________________ 
 .اي بني النية) ١(
 ).فكلوا مما ذكر اسم هللا عليه: (اي اسم هللا لقوله تعاىل) ٢(
 .اي اول الذبح) ٣(
 ).النية(اي ) ٤(
 ).على الذكر(اي ) ٥(
 .من الذكراي ) ٦(
 .اي بني حق النية وحق الذكر) ٧(
 .اي النية) ٨(
 ).يف النية والذبح) (٩(
 .اي نية املالك احلاج والذابح) ١٠(
 ).لو تغاير الناسك والذابح(اي ) ١١(
 ).االكل(و ) الصدقة(و ) االهداء: (اي بني هذه الثالثة) ١٢(
 ).تسوية التقسيم بني االهداء والصدقة واالكل(اي ) ١٣(

    



٢٩٣ 

مقارنـــة للتنـــاول، أؤ التســــليم إىل  )٢(وجتـــب النيـــة لكـــل منهـــا. أن ال يـــنقص كـــل منهمـــا عـــن ثلثـــه )١(مســـماه، ويعتـــرب فيهمـــا
 .�مث خاصة )٥(، و�الكل)٤(إال أن جيعله صدقة )٣(املستحق، أو وكيله ولو أخل �لصدقة ضمن الثلث، وكذا االهداء

ليمنــع مـن االضــطراب، أو تعقـل يــدها ) بـني اخلــف والركبـة(تمعتــني جم) يـداها )٦(ويسـتحب حنــر االبـل قائمــة قـد ربطــت(
�ن يقـف الـذابح علـى ) االميـن(اجلانـب ) وطعنهـا مـن )٨(على اليمىن، وكالمها مروي )٧(اليسرى من اخلف إىل الركبة ويوقفها

 )١٠(.متحد )٩(ذلك اجلانب، يطعنها يف موضع النحر، فإنه
___________________________________ 

 ).الصدقة(و ) يف االهداء(اي ) ١(
 .اي لكل من االهداء والصدقة واالكل) ٢(
 .اي لواخل به الثلث) ٣(
 ).االهداء(اي ) ٤(
 .اي اذا اخل �الكل ومل �كل فقد أمث خاصة من غري ضمان) ٥(
 ).شدت(اي ) ٦(
 ).االبل(اي ) ٧(
 .٣ - ١احلديث  ٣٥الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ٨(
 ).موضع النحر(اي ) ٩(
 .دفع وهم) ١٠(

 .أن وقوف الناحر على اجلانب االمين يستلزم أن ينحره من ذلك اجلانب: حاصله
فاذن ال فرق بني أن يكون . ان شاء هللا تعاىل) كتاب الصيد والذ�حة(كما �يت يف ) ثغرة النحر بني الرتقوتني(واجلواب أن موضع النحر متحد وهي 

 ).موضع ثغرة النحر بني الرتقوتني(اجلانب االمين، او االيسر، النه ال بد أن يكون النحر يف  الناحر واقفا على

    



٢٩٤ 

 .)١(�ملأثور) والدعاء عنده(
املقتضـي  )٢(لو عجز عن التام، لالمر �التيان �ملسـتطاع) ولو عجز عن السمني فاالقرب إجزاء املهزول، وكذا الناقص(

ينتقـــل إىل الصـــوم الن املـــأمور بـــه هـــو : وقيـــل" إن مل جتـــد فمـــا تيســـر لـــك " معاويـــة بـــن عمـــار  )٣(إمتثالـــه لالجـــزاء، وحلســـنة
 .الكامل فإذا تعذر انتقل إىل بدله وهو الصوم

) ذي احلجـة )٧(طـول(عنه من الثقات إن مل يقم مبكـة ) عند من يشرتيه ويهديه )٦(خلفه(مطلقا  )٤(ولو وجد الثمن دونه(
 .، ويتخري يف الثلث اآلخر)١١(االكل فيصرف الثلثني يف وجههما )١٠(، ويسقط هنا)٩(فمن القابل فيه )٨(فإن تعذر فيه

___________________________________ 
 .١احلديث  ٣٧الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ١(
 )اذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم: (وسلم لقوله ) ٢(
 ).فمااستيسر من اهلدى(واحلديث مروي بلفظ  ٧احلديث  - ١٢لوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ا) ٣(
 ).دون اهلدي(اي ) ٤(
 ).الثمن(اي ) ٦(
 ).إىل آخرذي احلجة(اي ) ٧(
 ).يف ذي احلجة(اي ) ٨(
 ).ففي العام القابل من ذي احلجة ايضا(اي ) ٩(
 ).عند عدم حضور احلاج(اي ) ١٠(
 ).هداء والصدقة يف موردمهااال(اي ) ١١(

    



٢٩٥ 

 .)٤(ومل يتعرضوا هلذا احلكم )٣(فيه )٢(، مع احتمال قيام النائب مقامه)١(بني االمرين
ولــو �الســتدانة علــى مــا يف بلــده، واالكتســاب الالئــق حبالــه  )٥(يف حملــه) عــن الــثمن(عــن حتصــيل الثقــة، أو ) ولــو عجــز(
ــع بعــد التلــبس ( )٨(إال مــا اســتثين) ثالثــة أ�م يف احلــج متواليــة(بدلــه عشــرة ا�م  )٧(صــام(مــا عــدا املســتثنيات يف الــدين  )٦(وبي
 )١٢(وآخر وقتها )١١(، ويستحب السابع و�لياه)١٠(ولو من أول ذي احلجة )٩()�حلج

___________________________________ 
 .وهواالهداء والصدقة يف الثلث الثالث) ١(
 ).مقام احلاج(اي ) ٢(
 ).يف االكل(اي ) ٣(
 ).هو قيام النائب مقام احلاج يف االكل(و ) ٤(
 ).حمل اهلدي(اي ) ٥(
 .اي ولو عجز من بيع غري داره) مدخول �ء اجلارة(�جلر عطفا على ) ٦(
االئـق حبالـه وهو العجز عن الثمن وعن االستدانة وعـن الكسـب (فهو جواب جلميع الشروط املتقدمة ) ولو عجز عن الثمن(جواب للشرط وهو ) ٧(

 ).وعن بيع ما عد املستثنيات
 ).احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر: هي ا�م العيدين االضحى والفطر وا�م التشريق(و ) ٨(
 ).بعد التلبس �صل احلج: (وقيل). ولو بعمرة(اي ) ٩(
 ).القولني ال جيوز اهلدي قبل ذي احلجةوعلى كال ) (بعدم جواز اهلدي قبل اليوم السابع: هو القول(ومقابل هذا القول ) ١٠(
 ).الثامن والتاسع(اي ) ١١(
 ).الثالثة اال�م(اي ) ١٢(

    



٢٩٦ 

ب لوصــل إىل أهلــه )١(حقيقــة) وســبعة إذا رجــع إىل أهلــه(آخــر ذي احلجــة  ، أو حكمــا كمــن مل يرجــع، فينتظــر مــدة لــو ذهــ
، وهوأجـود القـولني، وقـد )٦(فيهـا )٥(عـدم اعتبارهـا )٤(بعةويفهم من تقييد الثالثة �ملـواالة دون السـ. )٣(، أو مضي شهر)٢(عادة
 .)٧(تقدم
ففـر ضـه  )١٠(عـاجز عنـه )٩(، النـه)، وبـني أمـره �لصـوم)٨(بـني االهـداء عنـه(يف احلـج ) املـأذون لـه(اململـوك ) ويتخري موىل(

ربع املــوىل �الخــراج أجــزأ، كمــا جيــزي عــن غــريه ربع عليــه )١١(الصــوم لكــن لــو تــ ربع )١٢(لــو تــ ــري )١٣(، والــنصمتــ . ورد �ــذا التخي
 )١٤(وهودليل على أنه

___________________________________ 
 .�ن أتى بلده وحل فيه) ١(
 .�ن متضي مدة كان حمتاجا اليها يف قطع املسافة إىل بلده سريا معتادا) ٢(
 .كمن توقف يف مكان مرتددا إىل شهر، فإنه جيب عليه صوم سبعة ا�م) ٣(
 .واالصل عدمها وان كانت املواالة افضل) شك يف املواالةلل) (٤(
 ).املواالة(اي ) ٥(
 .لالصل كما عرفت) يف السبعة(اي ) ٦(
 .يف كتاب الصوم يف املسألة الثامنة) ٧(
 ).عن العبد املاذون. (اي) ٨(
 ).العبد املاذون(اي ) ٩(
 ).عن االهداء(اي ) ١٠(
 ).عن االهداء(اي ) ١١(
 ).عبدعلى ال(اي ) ١٢(
 .٣ - ٢ - ١احلديث  - ٢الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ١٣(
 ).العبد(اي ) ١٤(

    



٢٩٧ 

 .كالسفيه  )٦(غري مانع منه )٥(عليه )٤(، واحلجر)٣(عليه )٢(اجته وجوب اهلدي مع قدرته )١(ال ميلك شيئا، وإال
 .االقوالعلى أصح ) الواحد إال عن واحد، ولو عند الضرورة(اهلدي ) وال جيزئ(

 .واحد )٨(خوان )٧(جيزئ عن سبعة وعن سبعني أويل: وقيل
 )١٢(حممولة على املندوب )١١(روا�ت )١٠(وبه )٩(مطلقا: وقيل

___________________________________ 
 ).العبد(اي بناء على متلك ) ١(
 ).العبد(اي ) ٢(
 ).على اهلدي(اي ) ٣(
متلكــه يكـون حمجـورا عــن التصـرف مــن قبـل مــواله فـال جيـوز لــه ذبـح اهلــدي اذن فـال تفيــده امللكيـة فاجــاب أن العبـد بنــاء علـى : دفـع وهـم حاصــله) ٤(
 .أن احلج ال مينع العبد عن التصرف يف ماله يف اهلدي كما أن السفيه ال مينع من التصرف يف اهلدي: مبا حاصله ) الشهيد الثاين(
 
 .اي على العبد) ٥(
 ).من اهلدي(اي ) ٦(
 .واالكل اي �كلون على السفرة الواحدة فإنه جيوز اهلدي الواحد عن السبعني) كانوا رفقة واصدقاء يف الطريق واملصرف(اي ) ٧(
ويف احلـديث ) اخونـة وخـون(خوانچـه مجعـه ) معـرب(وهـو فارسـي ) السـفرة(وتسـميه العامـة . ما يوضع عليه الطعـام ليؤكـل: اخلوان �لضم والكسر) ٨(

 .على خوان قط تواضعا � عزوجل، النه كان من فعل اجلبارين يب ما اكل الن
 .اي سواء كانوا اويل خوان ام ال) ٩(
 ).االطالق(اي �ذا ) ١٠(
 .١٨الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ١١(
 ).اهلدي املندوب(اي ) ١٢(

    



٢٩٨ 

 )٥(اهلــدي أمـا الواجــب ولـو �لشــروع يف احلـج املنــدوب )٤(ه يطلــق عليهـا، واالضــحية فإنـ)٣(القـران قبــل تعينـه )٢(كهــدي  )١(مجعـا
 .إىل الصوم )٧(ولو بتعذره )٦(فال جيزئ إال عن واحد فينتقل مع العجز

أي مــن أصــله وإن مل يــوص ) املــال )١٠(مــن صــلب( )٩(عنــه) أخــرج( )٨(مــن وجــب عليــه اهلــدي قبــل إخراجــه) ولــو مــات(
 ،)١١(به

___________________________________ 
واالخبـار الدالـة علـى إجـزاء اهلـدي الواحـد عـن السـبعة، او السـبعني . اي بني االخبار الدالة على عدم إجزاء اهلـدي الواحـد اال عـن احلـاج الواحـد) ١(

 .حاجا
كذلك اهلدي عن نفسه فقـط، دون آخـرين، اي كما أن القارن ال بد ان يعني هديه �الشعار، او التقليد فيتعني عليه بذلك االشعار، أو التقليد  ) ٢(

 .تعيني ذلك جيزي عن مجاعة أن يشعروا، أو يقلدوا هد� واحد عنهم: لكن قيل
 ).قبل عني اهلدي(اي ) ٣(
 .اي على االضحية) ٤(
 .بناء على وجوب إمتام احلج �لشروع فيه ولو ند�) ٥(
 .على الثمن وغري ذلك�ن مل يوجد اهلدي، أو وجد ومل يقدر ). عن اهلدي(اي ) ٦(
 ).بتعذر اهلدي(اي ) ٧(
 ).قبل إخراج اهلدي(اي ) ٨(
 ).عن اجلاج امليت(اي ) ٩(
 ).من جمموع الرتكة، ال من الثلث(اي ) ١٠(
 ).�الخراج(اي ) ١١(

    



٢٩٩ 

عنــه ( )٤(صــوم، وقــد تقــدم بيانــه يف ال)قبــل الصــوم صــام الــويل( )٣(فاقــده) ولــو مــات(، )٢(مــن احلقــوق املاليــة الواجبــة )١(كغــريه
 .من الصوم )٧(مافاته )٦(االدلة بوجوب قضائه )٥(لعموم) العشرة على قول

 .من الصوم الواجب )١٠(فلو مل يتمكن مل جيب كغريه. يف الوجوب )٩(منها )٨(ويقوى مراعاة متكنه(
 .)١٢(دة املشرتطةيف احلج، ويف السبعة بوصوله إىل أهله، أو مضي امل )١١(ويتحقق التمكن يف الثالثة �مكان فعلها

___________________________________ 
 ).كغري اهلدي(اي ) ١(
 .كالزكاة واخلمس واحلج والدين فإ�ا خترخ من اصل الرتكة) ٢(
 .اي فاقد اهلدي �ن مل يوجد) ٣(
 .، واال فالاي يف كتاب الصوم أنه يشرتط يف قضاء الويل عن امليت متكن امليت من الصوم حىت جيب على الويل،) ٤(
 .٧احلديث  ٢٣الوسائل كتاب الصوم ابواب احكام شهر رمضان �ب ) ٥(
 ).الويل(اي ) ٦(
 ).امليت(اي ) ٧(
اي يشرتط متكن احلاج الفاقد للهدي الذي جيب عليه الصوم يف احلج وقدرته على الصوم فحينئذ جيب على الويل قضاء ذلك الصوم خبالف ما ) ٨(

 .ج على الصوم، فإنه ال جيب على الويل قضاء ذلك الصوماذا مل يكن قادرا يف احل
 .اي من العشرة) ٩(
 .اي كغري هذا الصوم) ١٠(
 .اي فعل الثالثة) ١١(
 .اي ينتظر مدة لو كان متوجها إىل اهله لوصل اليه وكان يتمكن، فإنه حينئذ جيب عليه الصوم يف ذاك املكان) ١٢(

    



٣٠٠ 

والقــول اآلخــر وجــوب قضــاء . ميكنــه فيهــا الصــوم، ولــو متكــن مــن العــبض قضــاه خاصــة )٢(ومضــي مــدة )١(إن أقــام بغــريه
 .، وهو ضعيف)٣(الثالثة خاصة

، ويظهـر مـن جعلـه )إىل وادي حمسـر(وهـي خارجـة عنهـا ) وحـدها مـن العقبـة. واحللق مىن(هلدي التمتع ) وحمل الذبح(
 .)٧(منها )٦(والظاهر من كثري أنه. أيضا )٥(عنها )٤(حدا خروجه

ب ذبــح هــدي القــران مــىت ســاقه وعقــد(  )١٠(هــو ســياقه شــرعا، فــالعطف )٩(�ن أشــعره، أو قلــده، وهــذا) بــه إحرامــه )٨(وجيــ
 عن ملك سائقه )١٢(، والخيرج)١١(تفسريي وإن كان ظاهر العبارة تغايرمها

___________________________________ 
 .اي بغريبلده) ١(
 .غرياهلهاي سواء كان يف اهله، ام يف ) ٢(
 .اي قضاء الثالثة فقط على الويل، دون السبعة) ٣(
 ).وادي حمسر(اي ) ٤(
 ).وادي حمسر(اي ) ٦(اي عن مىن) ٥(
 .اى من مىن) ٧(
 .اي عقد �هلدي إحرامه) ٨(
 .اي االشعار أو التقليد) ٩(
 .اذ املعطوف يفسر املعطوف عليه عطف تفسريي،) مىت ساقه: (عطف على قوله) عقد به إحرامه(و . ره) املصنف(اي قول ) ١٠(
 .الن ظاهر العطف تغاير املعطوف واملعطوف عليه) ١١(
 .اي اهلدي املسوق �الشعار، أو التقليد) ١٢(

    



٣٠١ 

، أو بولـده، ولــيس لــه إبدالــه بعـد ســياقه املتحقــق �حــد )٣(ركوبــه، وشــرب لبنــه مـا مل يضــر بــه )٢(، وإن تعــني ذحبــه فلـه)١(بـذلك
 .)٤(االمرين

عـــن ) )٧(ولـــو عجـــز(، )٦(ضـــمنه )٥(، ولـــو فـــرط فيـــه)بلـــده(إقامـــة ) مل جيـــب(قبـــل دحبـــه، أو حنـــره بغـــري تفـــريط ) كولـــو هلـــ(
 )١١(فيـه) ولـو مل يوجـد(، )١٠(يف موضـع عجـزه )٩(وصـرفه يف وجوهـه )٨(، أو حنـره)ذحبـه(الوصول إىل حملـه الـذي جيـب ذحبـه فيـه 

 )١٣(صفحة سنامه )١٢(يضرب �ا�ن يغمس نعله يف دمه، و ) أعلمه عالقه الصدقة(مستحق 
___________________________________ 

 .اي �لسوق �ملعىن املذكور) ١(
 .اي للسائق) ٢(
 .اي ما دام مل يضر الركوب �هلدي، وشرب اللنب بولد اهلدي) ٣(
 .ومها االشعار والتقليد) ٤(
 .اي يف اهلدى) ٥(
 .اى ضمن اهلدي ووجب إبداله �خر) ٦(
 .لو عجز اهلدي عن الدخول إىل حمل الذبح �ن اصابه خلل يف اعضائه أو مرض، أو غري ذلكاى ) ٧(
 .اى ذبح اهلدي العاجز عن الوصول إىل مكان الذبح ان كان مما يذبح، وحنره ان كان مما ينحر) ٨(
 .اى يف مصارف اهلدي املقررة) ٩(
 .اى يف موضع عجز اهلدي عن الوصول إىل حمل الذبح) ١٠(
 .اى يف موضع العجز )١١(
 .اى بنعل احلاج) ١٢(
فاملعىن أن احلاج يضرب نعله �حد جانيب سنام البعري بعد أن يغمسـه بـدم البعـري لـيعلم أنـه ) أسنمة(حدبة، يف ظهر البعري محعه : السنام �لفتح) ١٣(

 .هدى

    



٣٠٢ 

. )٣(احلكم �لتذكية، وإ�حـة االكـل، للـنصهنا يف  )٢(�نه هدي، وجيوز التعويل عليها )١(أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن
 .وإن أمكنت )٦(إىل أن يوجد )٥(وال جتب االقامة عنده. املقارنة لتناول املستحق )٤(وتسقط النية

ذحبــه يف حملــه مشــروط �مكانــه، وقــد تعــذر  )٨(ووجــوب) والصــدقة بثمنــه(وصــوله،  )٧(كســرا مينــع) وجيــوز بيعــه لوانكســر(
 .)١١(النص )١٠(، وبيعه)٨(كسره يف وجوب ذحبهفيسقط والفارق بني عجزه و 

___________________________________ 
 .اى يشعر ويعلم �نه هدي) ١(
 .اى جيوز للمارة ان يعتمدوا على هذه العالمة فياكلوا منه) ٢(
 .٤ - ٣احلديث  ٣١الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ٣(
 .أن ترك اهلدي وذهب عنهاى تسقط نية القربة من احلاج بعد ) ٤(
 .اى عند اهلدي املذبوح) ٥(
 .اى املستحق) ٦(
 .اى الكسر مينع وصوله) ٧(
ب وصـول اهلـدي إىل حملـه وهـي مـىن ليـذبح هنـاك فلـو بيـع يف غريحملـه وتصـقد بثمنـه فـال جيـزي) ٨(  ) الشـارح(فاجـاب . دفع وهم، حاصله أنـه جيـ

 .اما لو تعذر ذلك فال جيب الوصول فيسقط الوجوب. �ن وجوب وصول اهلدي إىل حمله وذبح هناك مشروط �لقدرة
 .اي ذبح اهلدي العاجز عن الوصول) ٩(
 .اي فيما لو انكسر اهلدي كسرا مينع وصوله إىل حمله) ١٠(
 ، ١احلديث  ٢٧الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ١١(

    



٣٠٣ 

، أو ال )٥(، أو عـن غـريه)٤(أمـا لـو ذحبـه يف غـريه. )٣(للـنص )٢(عنـه) أجـزأ( )١(عن صاحبه يف حملـه) ه الواجدولو ضل فذحب(
للـذبح، إذ جيـوز لصـاحبه إبدالـه قبـل ) لعدم التعيني(من غري صاحبه لو ضل، ) وال جيزي ذبح هدي التمتع(مل جيز،  )٦(بنيته

 .ر، أو التقليد، وهذا هو املشهورالذبح، خبالف هدي القران فإنه يتعني ذحبه �الشعا
فيســقط االكــل منــه،  )٩(وحينئــذ. الصــحيحة عليــه )٨(، لداللــة االخبــار)٧(واالقــوى وهــو الــذي اختــاره يف الــدروس االجــزاء

ت الــذبح �قيــا، ليــدفع عــن صــاحبه  ويصــرف يف اجلهتــني االخــريني، ويســتحب لواجــده تعريفــه قبــل الــذبح وبعــده مــا دام وقــ
 .)١٠(غرامة االبدال

___________________________________ 
 .اي يف حمل الذبح) ١(
 .اي عن صاحبه) ٢(
 .٢احلديث  ١٨الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ٣(
 .اي يف غريحمل الذبح) ٤(
 .اي عن غري صاحب اهلدي) ٥(
 ).القران(هذه الوجوه كلها يف هدي . اي ال بنية اهلدي) ٦(
 .دي الضال لو وجده غري صاحبه ان ذحبه عن صاحبهاي إجزاء ذبح اهل) ٧(
 .٢احلديث  ٢٨الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ٨(
 ).الصدقة، واالهداء: (اي حني يذبح هدي التمتع غري صاحبه يسقط وجوب االكل منه لصاحبه، بل يصرفه الذابح يف اجلهتني االخريتني ومها) ٩(
 . آخر ويتضرر بهحىت ال يشرتي صاحب اهلدي هد�) ١٠(

    



٣٠٤ 

فيــه مــا جيــب يف  )٣(وجيــب) إن قرنــه �حلــج )٢(العمــرة، ومــىن(�حــرام  )١(مكــة إن قربــه(أي حمــل ذبــح هــدي القــران ) وحملــه(
 .هدي التمتع على االقوى

قريبـــا  )٦(املصـــنف يف الـــدروس، مث جعـــل االول )٥(إن مل يكـــن منـــذور الصـــدقة، وجـــزم بـــه )٤(الواجـــب ذحبـــه خاصـــة: وقيـــل
 .)٨(، النه جعل الواجب الذبح وأطلق)٧(ه هنا تشعر �لثاينوعبارت
ب عــن االضــحية( وهــي مــا يــذبح يــوم عيــد . بضــم اهلمــزة وكســرها وتشــديد اليــاء املفتوحــة فيهمــا) وجيــزي اهلــدي الواجــ

ديـن اسـتحباب االقـرتاض هلـا وأنـه  )٩(بوجو�ـا علـى القـادر، وروي: االضحى تربعـا وهـي مسـتحبة اسـتحبا� مؤكـدا، بـل قيـل
 .وشرائطها وسننها كاهلدي) أفضل(بينهما ) واجلمع( )١٠(مقضي، فإن وجب على املكلف هدي أجزأ عنها

___________________________________ 
 .اي اهلدي) ١(
 .اي وحمل يذبح اهلدي مىن إن قرن اهلدي �حرام احلج) ٢(
 ).االهداء االكلالصدقة (اي يف هذي القران من صرفه يف الوجوه الثالثة ) ٣(
 .اي من دون صرفه يف الوجوه الثالثة) ٤(
 .اي �ذا القول االخريوهو ذحبه فقط) ٥(
 .وهو صرفه يف اجلهات الثالث) ٦(
 .وهو ذحبه خاصة) ٧(
 ).وحمله مكة إن قرنه �لعمرة، ومىن إن قرنه �حلج: (مصرفا للهدي بعد ذحبه بقوله ) املصنف(حيث مل يعني ) ٨(
 .١احلديث  ٦٤الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ٩(
 .اى عن االضحية) ١٠(

    



٣٠٥ 

أي ) وأ�مهـا(، والنـة يـورث القسـوة، )٢(للنهـي عنـه) ويكـره مبـا يربيـه(، )١(وما يف حكمـه) ويستحب التضحية مبا يشرتيه(
 .)٣(النحر كذلكأوهلا ) ثالثة(وإن كان مبكة ) مبىن أربعة أوهلا النحر، و�المصار(أ�م االضحية 

ولـو فاتـت مل تقـض، إال أن تكـون  )٤(وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صالة العيد واخلطبتـني بعـده
 .)١٠(، أو ما يريد إخراجه)٩(يف االمثان ما جيزي منها )٨(إن اتفق )٧(تصدق بثمنها )٦(ولو تعذرت( )٥(واجبة بنذر وشبهه

___________________________________ 
 .كما لو وهب له) ١(
 .١احلذيث  ٦١الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ٢(
 .اى كما يف مىن اوهلا النحر، كذلك يف االمصار اوهلا النحر) ٣(
 .اى بعد طلوع الشمس) ٤(
 .كالعهد واليمني) ٥(
 .اى االضحية) ٦(
 .اي بثمن االضحية) ٧(
 ).ما جيزي: () الشارح(ول الذي يف ق) مال املوصولة(فاعل اتفق ) ٨(
ت االمثــان يف اجلميــع . اى مــن االضــحية) ٩( ت قــيم االضــية �ن كانــ فــاملعىن أنــه يف صــورة تعــذر االضــحية وعــدم وجودهــا يــدفع مثنهــا صــدقة إن اتفقــ

 .واحدة إىل كل واحد من الغنم قيمته دينار ان مثال فهنا يدفع دينارين إىل الفقري صدقة
وة تعذر االضحية ودفـع مثنهـا عنهـا صـدقة او الـذي يريـد املكلـف اخراجـه أضـحية كمـا لـو اراد إخـراج بقـرة ال بـد ان تكـون البقـرة يف اى يف صر ) ١٠(

والفرق بني االول وهو االجزاء عن نوع االضحية سواء كانت شاة أم بقرة ام ابال مع . السن والسمن وخلقتها متفقة الثمن مع بقية أفرادها إىل ملثلها
هو اختصاص الثاين �رادة املكلف من االخراج من حيث السن والسمن والثمن واخللقة هذا  ): هو ما يريد إخراجه(تفاق يف االمثان، وبني الثاين و اال

 .كله يف صورة اتفاق االمثان

    



٣٠٦ 

ثنني النصـف، ومـن مبعىن إخراج قيمة منسوبة إىل القيم املختلفة �لسوية فمن اال) )٢(، فثمن موزع عليها)١(فإن اختلفت(
 .وهكذا. الثالث الثلث

فلـو كـان قيمــة بعضـها مائــة، وبعضـها مائــة ومخسـني تصــدق مبائـة ومخســة و عشـرين، ولــو كانـت �لثــة خبمسـني تصــدق 
 جمموع القيمة مقام )٣(وال يبعد قيام. مبائة

___________________________________ 
لـو كانـت قيمـة احـديها ثالثـة د�نـري وقيمـة االخـرى : " فطريقة معرفة إخـراج تلـك القـيم املختلفـة مـا يلـياى اختلفت أمثان االضحية عند تعذرها ) ١(

ت قيمـة احـديها ثالثـة والثانيـة سـتة والثالثـة تسـعة يكـون ). اربعـة د�نـري ونصـف(ستة د�نري فتجمع القيمتان تسـعة د�نـري ويؤخـذ نصـفها وهـو  ولـو كانـ
ين عشـر والثالثـة مثانيـة عشـر والرابعـة اربعـة وعشـرين فـا�موع سـتون يؤخـذ ). السـتة(ا�مـوع عشـر فيؤخـذ ثلثهـا وهـي  ت احـديها سـتة والثانيـة اثـ ولـو كانـ

 ).مخسة عشر(ربعها وهو 
 .١اي على االضحية كما عرفت يف اهلامش رقم ) ٢(
) الشــارح(بــدفع مجيــع مثنهــا؟ فاجــاب : كيــف يقــال  ففــي صــروة تعــذرها. أنــه يف صــورة وجــود االضــحية قلــتم بــدفع ثلثهــا صــدقة: دفــع وهــم حاصــله) ٣(
 .�نه ال مانع من يذل اى من قيام جمموع القيمة ثلث االضحية لو كانت موجودة 

    



٣٠٧ 

يف  )٤(�جلميع أفضل، فال إشكال حينئذ )٣(الصدقة: استحباب الصدقة �كثرها وقيل )٢(موجودة، وروي )١(بعضها لو كانت
فـــال �س، وكـــذا حكـــم  )٧(أمـــا صـــدقة إذا اتصـــف �ـــا. أجـــرة) اجلـــزار )٦(وإعطاؤهـــا )٥(مـــن جلودهـــاويكـــره أخـــذ شـــئ (القيمـــة 
مصـلى ينتفـع  )١٣(جعلـه )١٢(وروي )١١(بـل يتصـدق �ـا( )١٠(، وكـذا يكـره بيعهـا وشـبهه�لنـيب  )٩(وقالئـدها �سـيا )٨(جالهلا

 .)١٤(به يف البيت
 الفردين) التقصري، واحللق أفضلوأما احللق فيتخري بينه وبني (

___________________________________ 
 .اى االضحية) ١(
 .١حديث  ٤٠الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ٢(
 .بوجوب دفع االضحية �مجعها صدقة اذن فال اشكال يف دفع مجيع الثمن صدقة: اى قيل) ٣(
 .اى حني وجوب دفع االضحية صدقة) ٤(
 .ضحيةاى اال) ٥(
 .اى اعطاء اجللود إىل اجلزار وهو الذابح) ٦(
 .اى اذا اتصف اجلزار �لفقر) ٧(
 .�لكسر مجع جل �لضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذى يلبس اى تكره اعطاء هذه االشياء اجرة للجزار) ٨(
 .٣حديث  ٤٣الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ٩(
 .كهبتها) ١٠(
 .اى �جللود) ١١(
 .٥حديث  ٤٣الوسائل كتاب احلج ابواب الذبح �ب ) ١٢(
 .اى اجللد) ١٣(
 .اى يف داره) ١٤(

    



٣٠٨ 

 )٣(وجيعلـه يف رأسـه، لــئال يقمـل او يتســخ )٢(شــعره وتلبيـده هـو أن �خــذ عسـال وصــمغا )١()خصوصــا للملبـد(الـواجبني ختيـريا 
) ويتعـني علـى املـرأة التقصـري( )٥(الدالـة عليـه، ومحلـت علـى النـدب مجعـا )٤(ال جيزئهما إال احللـق، لالخبـار: وقيل) والصرورة(

ب فيـه)٧(الرجـل يف عمـرة التمتـع وإن نـذره )٦(فال جيزئها احللق، حىت لو نذرتـه لغـا، كمـا ال جيـزي النيـة املشـتملة علـى  )٨(، وجيـ
 )١٠(فعـل بغريهـا(يف وقتـه ) يف مـىن( فعله) ولو تعذر(، )٩(قصد التحلل من النسك املخصوص متقر�، وجيزي مسماه كما مر

ث �لشــعر إليهــا(وجــو�،  ري تــالزم، فلــو اقتصــر علــى أحــدمها �دت ســنته  )١٢(فيهمــا) مســتحبا(فيهــا ) ليــدفن )١١(وبعــ مــن غــ
 .خاصة

___________________________________ 
 .اسم فاعل من �ب التفعيل) ١(
 .حدة صمغة واجلمع صموغالوا: الصمغ شئ يسيل من الشجرة وجتمد عليها) ٢(
 .فقلبت الواو �ء واذا عمت بناء على قاعدته املشهورة. يوتسخ من الوسخ: اصله) ٣(
 .من ابواب احللق والتقصري ٧الوسائل الباب ) ٤(
 .بني االخبار الدالة على عدم جواز غري احللق، واالخبار الدالة على جوازه) ٥(
 .رمة التمتع التقصري اى احللق، بل املتعني على من كان يف) ٦(
 .اى احللق) ٧(
 .اى يف احللق، او التقصري) ٨(
 .يف التقصري حيث جيزى مسماه، ويف احللق ما يصدق عليه احللق عرفا) ٩(
 .اى بغري مىن) ١٠(
 .اى إىل مىن) ١١(
ى اآلخــر) ١٢( ث الشــعر اى كــل واحــد منهمــا مســتحب �الســتقالل فــال يتوقــف احــدمها علــ ىن  اى يف الــدفن ويف بعــ ث الشــعر إىل مــ فلــو دفــن ومل يبعــ

 .�دت السنة، او بعث ومل يدفنه �دت السنة ايضا
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ريه) علــى رأســه )١(وميــر فاقــد الشــعر املوســى( وجــو�، وال جيــزي االمــرار مــع  )٣(، وإال)٢(مســتحبا إن وجــد مــا يقصــر منــه غــ
 يعقـل إجـزاء االضـطراري مـع القـدرة علـى بـدل عـن احللـق اضـطراري، والتقصـري قسـيم اختيـاري، وال )٤(إمكان التقصـري النـه

 .االختياري
 .)٥(بوجوب االمرار على من حلق يف إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصري من غريه لتقصريه بفعل احملرم: ورمبا قيل

يـد عامدا فشاة، وال شئ على الناسي، ويع( )٨(عنه )٧(على طواف احلج فلو أخرها )٦(الثالثة) وجيب تقدمي مناسك مىن(
ويف احلــاق اجلاهــل �لعامـد والناســي قــوالن، أجودمهــا الثــاين يف . كــل منهمــا العامــد اتفاقــا، والناسـي علــى االقــوى) الطـواف

 ،)٩(نفي الكفارة، ووجوب االعادة
___________________________________ 

 .آلة للحلق) ١(
 .اى غري راسه) ٢(
 .املوسى على راسه وجو�، كما لو كان عادم الشعر والظفر، وكان اصلع الرأس امجع اى وان مل جيد يف غري راسه ما يقصر منه مر) ٣(
 .اى إمرار املوسى) ٤(
 .وهو احللق) ٥(
 .الرمي، الذبح، احللق) ٦(
 ).الرمي، الذبح، احللق(اى املناسك الثالثة، ) ٧(
 .اى عن طواف احلج) ٨(
 .اى إعادة الطواف) ٩(
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علــــى التقصــــري  )٤(أيضــــا علــــى االقــــوى ولــــو قــــدم الطــــواف أو مهــــا )٣(أعــــاده )٢(يف التقصــــري، ولــــو قــــدم الســــعي )١(وإن فارقــــه
. )١٠(أجودمهـا ذلـك. )٩(علـى التقصـري خاصـة وجهـان )٨(بتقدميـه )٧(على الذبح، أو الرمـي ففـي احلاقـه )٦(، ولو قدمه)٥(فكذلك

 .)١٣(مطلقا )١٢(اضطرارا وقسيميه )١١(هذا كله يف غري ما استثين سابقا من تقدمي املتمتع هلما
 من كل ما حرم االحرام،) يتحلل(بعد الرمي والذبح ) و�حللق(

___________________________________ 
 .اى فارق الناسي اجلاهل يف التقصري حيث إن الناسي ال ذنب له، واجلاهل مذنب) ١(
 .اي على مناسك مىن) ٢(
 .اى السعي) ٣(
 .والسعي على التقصري، حيث وظيفته، تقدمي التقصري على الطواف والسعياى الطواف ) ٤(
 .اى يعيد الطواف والسعي) ٥(
 .اى الطواف) ٦(
 .اي احلاق الطواف املقدم على الذبح أو الرمي) ٧(
 .اي بتقدمي الطواف فقط على التقصري، فإنه يعيد الطواف) ٨(
ب يف ذاك فيلحـق، ومـن عـدد الـنص يف هـذا من تساوي تقدمي الطواف على التقصري، وتقدمي ) ٩( الطواف على الذبح أو الرمي فما جيـب يف هـذا جيـ

 .املورد فال يلحق
 .اي اعداة الطواف بعد الذبح او الرمي) ١٠(
 .اي الطواف والسعي) ١١(
 .اي القران واالفراد) ١٢(
 .اى مع االضطرار وبدونه) ١٣(
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 )٧(علـى الثالثـة )٦(أو توقفـه )٥(بـه )٤(، ففـي حتللـه)٣(بينهمـا )٢(أو وسـطه. عليهمـا )١(ولو قدمـه) إال من النساء والطيب والصيد(
، )٩(حيـــل �لطـــواف خاصـــة: ، وقيـــل)حـــل الطيـــب(ســـعيه ) وســـعى(طـــواف احلـــج، ) فـــاذا طـــاف(، )٨(قـــوالن، أجودمهـــا الثـــاين

 .الصحيح )١١(أقوى للخرب )١٠(واالول
 .)١٢(هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفني

 )١٧(، أو توقفه)١٦(من حني فعلهما )١٥(ففي حله )١٤(على أحد الوجهني )١٣(لو قدمهما أما
___________________________________ 

 .اى احللق) ١(
 .اى احللق) ٢(
 .اى بني الرمي والذبح) ٣(
 .اى احملرم) ٤(
 .اى �حللق املتقدم على الرمي والذبح، او املتوسط بينهما) ٥(
 .التحللاى توفق ) ٦(
 ).الرمي، الذبح، احللق(اى اكمال الثالثة ) ٧(
 .اى توقف التحلل على إكمال الثالثة) ٨(
 .اى قبل السعي) ٩(
 .وهو عدم حل الطيب إال بعد السعي) ١٠(
 .١احلديث  - ١٣الوسائل كتاب احلج ابواب احللق والتقصري �ب ) ١١(
 .اي وقوف املشعر، ووقوف عرفة) ١٢(
 .والسعياى الطواف ) ١٣(
 .اضطرارا يف التمتع، ومطلقا يف القران واالفراد: ومها) ١٤(
 .اى حل الطيب) ١٥(
 .اى فعل الطواف والسعي) ١٦(
 .الرمي، الذبح، احللق: اى حل الطيب على افعال مىن) ١٧(
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إذا طــاف للنســاء فــ(، وبقــي مــن احملرمــات النســاء والصــيد )٢(وقطــع املصــنف يف الــدروس �لثــاين. )١(علــى أفعــال مــىن وجهــان
وإن مل حيــرمن عليــه حينئــذ  )٤(مــن حيــث اخلطــاب الوضــعي )٣(إن كــان رجــال، ولــو كــان صــبيا فالظــاهر أنــه كــذلك) حللــن لــه

وأمــا املـــرأة فـــال إشـــكال يف حتـــرمي الرجــال عليهـــا �الحـــرام، وإمنـــا الشـــك يف . )٦(بـــه )٥(فيحــرمن بعـــد البلـــوغ بدونـــه إىل أن �يت
كالرجـــل، ولـــو قـــدم طـــواف النســـاء علـــى الوقـــوفني ففـــي حلهـــن بـــه، أو توقفـــه علـــى بقيـــة املناســـك واالقـــوى أ�ـــا  . )٧(احمللـــل
 ، وبقي حكم الصيد غري معلوم من العبارة)٩(، وال يتوقف احمللل على صالة الطواف عمال �الطالق)٨(الوجهان

___________________________________ 
إن الطواف إمنا حيلل الطيب اذا وقـع : والتوق النه ميكن ان يقال. على طواف احلج وسعيه وقد أدامهااى عدم التوقف الن حلية الطيب متوقفة ) ١(

 .بعد افعال مىن
 .اى توقف حلية الطيب على فعال مىن) ٢(
 .اى حيللن له) ٣(
 .اى حيللن له بعد البلوغ) ٤(
 .اى الصيب البالغ) ٥(
 .اى بطواف النساء) ٦(
 .اي حملل الرجال عليهن) ٧(
 .٣١٠ص  ٩اى الوجهان السابقان يف اهلامش رقم ) ٨(
 .يف إطالق االخبار كي ترى اطالقها ٢راجع الوسائل كتاب احلج ابواب الطواف �ب ) ٩(
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 .بطواف النساء )٣(واالقوى حل االحرامي منه )٢(من غريها )١(وكثري
أيضـا، وكـذا يكـره تغطيـة الـرأس، والطيـب وهـو طـواف احلـج، وقبـل السـعي ) ويكره لـه لـبس املخـيط قبـل طـواف الـز�رة(

 .حىت يطوف للنساء
___________________________________ 

 .اى وكثري من العبائر من غري هذه العبارة) ١(
 .اى من غري العبارة) ٢(
 .اى من الصيد وهو احملرم �الحرام، وحيل بطواف النساء) ٣(

 )والسعي )٤(القول يف العود إىل مكة للطوافني(
ريه( )٥(ليومــه،) إىل مكــة(مــىت فــرغ مــن مناســك مــىن ) يســتحب تعجيــل العــود مــن يــوم النحــر( إىل الغــد، مث  )٦(وجيــوز �خــ

، )١٠(طــول ذي احلجـــه ال عنـــه )٩(امــا القـــارن واملفــرد فيجـــوز هلمــا �خريمهـــا. يف املشـــهور)) ٨(بعــده( )٧(إن أخـــره) �مث املتمتــع
ــــل( وهــــو االقــــوى لداللــــة . )١٢(كقســــيميه) وجيــــزئ طــــول ذي احلجــــة(عــــن الغــــد،  )١١(علــــى املتمتــــع يف �خــــريه) ال إمث: وقي

 )١٣(االخبار
___________________________________ 

 .اى طواف احلج وطواف النساء) ٤(
 .اى يوم النحر) ٥(
 .اى العود) ٦(
 .اى العود) ٧(
 .اى بعد اليوم احلادى عشر اى يف اليوم الثاين عشر) ٨(
 .والسعي اى الطوافني) ٩(
 .اى ال عن ذي احلجة، فاملعىن عدم جواز �خري الطوافني والسعي للقارن واملفرد عن ذي احلجة) ١٠(
 .اى العود) ١١(
 .اى القارن واملفرد) ١٢(
 .٣ - ٢احلديث  - ١الوسائل كتاب احلج ابواب ز�رة البيت �ب ) ١٣(
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 .�ملنع ال يقدح التأخري يف الصحة وإن أمث ، واختاره املصنف يف الدروس وعلى القول)١(الصحيحة عليه
 )٥(واملنـدو�ت، حـىت يف سـنن دخـول مكـة مـن الغسـل، والـدعاء، وغـري ذلـك )٤(يف الواجبـات )٣(كمـامر  )٢(وكيفية اجلميـع(

ري أنــه هنــا( )٨(مــامل حيــدث فيعيــده )٧(، و الليــل لليلتــه)٦(وجيــزي الغســل مبــىن، بــل غســل النهــار ليومــه �ــذه أي ) ينــوي �ــا )٩(غــ
، مراعيـــا )١٢(مـــن االفـــراد )١١(مناســـكه، فينـــوي طـــواف حـــج االســـالم حـــج التمتـــع، أو غريمهـــا )١٠(أي كو�ـــا) احلـــج(املناســـك 

 للرتتيب، فيبدأ بطواف احلج، مث بركعتيه،
___________________________________ 

 .اى على االجزاء طول ذى احلجة) ١(
 .اى الطوافني والسعي) ٢(
 ).السعي(القول يف : وايضا قوله ) الطواف(القول يف : ) ملصنفا(يف قول ) ٣(
 )وكيفية اجلميع( ) املصنف(اجلار وا�رور متعلق بقول ) ٤(
 .ووقاروسننه الغسل ومضغ االذخر، ودخول مكة من اعالها بسكينة ) فصل الطواف(يف قوله يف : ) املصنف(مر يف قول ) ٥(
 .اى متام النهار) ٦(
 .اى متام الليلة) ٧(
 .اى إن احدث يعيد الغسل سواء كان احلدث يف الليل ام النهار) ٨(
 .اى يف احلج) ٩(
 .اى كون املناسك احلج) ١٠(
 .اى غريحج االسالم وهو حج النذر وشبهه وحج االستيجار وغري حج التمتع وهو حج القران واالفراد) ١١(
 .عل ينوىحال لفا) ١٢(
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 .مث السعي، مث طواف النساء، مث ركعتيه

 )القول يف العود إىل مىن(
 .هكذا املوجود يف النسخ) وجيب بعد قضاء مناسكه مبىن العود إليها(

وال . بعد قضاء مناسكه مبكة العود إىل مىن، الن مناسك مكة متخللـة بـني مناسـك مـىن أوال وآخـرا: والظاهر أن يقال
وكيـف كـان . عبـارة الـدروس وغريهـا، واالمـر سـهل )١(مىن مـع أن بعـدها مـا هـو أقـوى، ومـا ذكـر�ه حيسن ختصيص مناسك

، مقـرو� �لنيـة املشـتملة )٢(ليلتـني، أو ثـال� كمـا سـيأيت تفصـيله) للمبيـت �ـا لـيال(فيجب العود إىل مىن إن كـان خـرج منهـا 
، أو �مث خاصـة مـع التعمـد )٤(ففـي كونـه كمـن مل يبـت )٤(هـاعلى قصده يف النسك املعني �لقربة بعد حتقق الغروب، ولو ترك

عــدم االعتــداد بــه شــرعا بــدو�ا،  )٦(تعليــق وجــوب الشــاة علــى مــن مل يبــت، وهــو حاصــل بــدون النيــة، ومــن )٥(مــن: وجهــان
 .يف كل يوم جيب مبيت ليلته) ورمي اجلمرات الثالث �ارا(

 ق عدم الفرقومقتضى االطال) ولو �ت بغريها فعن كل ليلة شاة،(
___________________________________ 

 .بعد قضاء مناسكه مبكة العود إىل مىن: من أن احلق يف املقام ان يقال) ١(
 ".واذا �ت مبىن ليلتني : " ) املصنف(عند قول ) ٢(
 .اى النية) ٣(
 .اى فعليه الشاة) ٤(
 .م املبيت وقد حصل وان بدون النيةتعليل لعدم وجوب الشاة، الن وجو�ا منوط بعد) ٥(
 .تعليل لوجوب الشاة، الن املبيت عبادة فيجب فيها النية ومل حتصل فال تعتد �ملبيت بال نية) ٦(
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، وإن جــاز خــروج املضــطر منهــا ملــانع خــاص، أو )١(بــني املختــار، واملضــطر يف وجــوب الفديــة، وهــو ظــاهر الفتــوى والــنص
على أن الشاة هـل  )٤(، ورمبا بين الوجهان)٣(مريض، وحيتمل سقوط الفدية عنه )٢(متريض عام، أو حاجة، أو حفظ مال، أو

 .)١٠(، أما الرعاة وأهل سقاية العباس)٩(دون الثاين )٨(فتسقط على االول )٧(وجربان )٦(، أوفدية)٥(هي كفارة
___________________________________ 

 .٢حديث  - ١مىن �ب الوسائل كتاب احلج ابواب العود إىل ) ١(
 .االعتناء �ملريض ومداواته: التمريض) ٢(
 .اى عن املضطر) ٣(
 .وجوب الفدية على املضطر، وسقوطها عنه: ومها) ٤(
 .اى موجب السقاط الذنب) ٥(
 .اى بدل عن املبيت فيجب على املضطر الفدية) ٦(
 .عطف تفسريى، ال أنه يف قبال الفدية) ٧(
 .كفارة، الن املضطر ال ذنب لهوهو أن الشاة  ) ٨(
 .وهو أن الشاة فدية وجربان فال تسقط الشاة) ٩(
اجعلم سقاية ا�اج وعمارة ا�سجد ا�رام كمن آمن باهللا وا�وم االخر وجاهد � س�يل (السقاية موضع يستقي فيه احلاج ومنها اآلية الكرميـة ) ١٠(

 .)ا�� اهللا ال �ستوون عند اهللا واهللا ال يهدي القوم الظ
العبـاس يتفــاخر �ن لـه السـقاية والقــائم . بينــا طلحـة ابـن شـيبة والعبــاس يتفـاخران: خالصـة القصـة كمـا رواهــا احلـاكم ابوالقاسـم احلســكاين �سـناده قـال

ي بـن ابطالـب عليـه اذ مر �ما امـري املـؤمنني علـ. وبيدى مفتاحه ولو شئت لبت فيه) سادنه(وطلحة بن شيبة يتفاخر �يب صاحب البيت اى . عليها
ت علــى صــغرى مــا مل تؤتياهــا فقــاال: الصــالة والســالم فقــال هلمــا ت � علــي فقــال: لقــد أوتيــ يت آمانتمــا �� : ومــا أوتيــ ضــربت خراطيمكمــا �لســيف حــ

مامحلـك علـى مـا : ال رسول هللا أما ترى ما يستقبلين به علي فق: وقال ورسوله فقام العباس مغضبا جير ذيله حىت دخل على رسول هللا 
ك فقــال علــي عليــه الصــالة والســالم ب ومــن شــاد فلــريض: اســتقبلت بــه عمــ ق فمــن شــاء فليغضــ فنــزل جربائيــل �ــذه اآليــة . � رســول هللا صــدمته �حلــ

 .الكرمية
 .قد رضينا ثالث مرات: فقال العباس

 .٢٠عن جممع البيان اجلزء اخلامس يف تفسري سورة التوبة اآلية . هذه خالصة القصة يف شأن نزول اآلية الكرمية

    



٣١٧ 

ت (لعبــادة وغريهــا  )٣(بــني مبيتــه بغريهــا )٢(وال فـرق يف وجو�ــا. هلــم يف تــرك املبيــت مــن غــري فديــة )١(فقـد رخــص إال أن يبيــ
مـن أكـل، وشـرب، وقضـاء حاجـة،  إال مـا يضـطر إليـه )٤(الواجبـة، أو املندوبـة مـع اسـتيعابه الليلـة �ـا) مبكة مشتغال �لعبادة

مبـا  )٥(ونوم يغلب عليه ومن أهـم العبـادة االشـتغال �لطـواف والسـعي، لكـن لـو فـرغ منهمـا قبـل الفجـر وجـب عليـه إكماهلـا
 )٦(ويف جواز رجوعه بعده. شاء من العبادة

___________________________________ 
 .٢١احلديث  ٢الوسائل كتاب احلج ابواب العود إىل مىن �ب ) ١(
 .اى وجوب الشاة) ٢(
 .اى بغري مىن) ٣(
 .اى �لعبادة) ٤(
 .اي اكمال الليلة) ٥(
 .اي بعد الفراغ من الطواف والسعي) ٦(

    



٣١٨ 

ت مبــىن ومبكــة متعبــدا، ومــن )١(مــن: إىل مــىن لــيال نظــر ري أحــد الوصــفني، أعــين املبيــ أنــه  )٢(اســتلزامه فــوات جــزء مــن الليــل بغــ
ب ويظهــر مــن الــدروس جــوازه ق . علــم أن ال يــدرك مــىن إال بعــد انتصــاف الليــل )٤(وإن )٣(تشــاغل �لواجــ ويشــكل �ن مطلــ

 .)٥(التشاغل �لواجب غري جموز
وجيـب (، )٦(فله اخلروج بعده منهـا ولـو إىل مكـة) نصف الليل(الكون �ا ) أن يتجاوز(يف وجوب املبيت ميىن ) ويكفي(

مث الوســطى، مث مجــرة (وهــي أقر�ــا إىل املشــعر تلــي مســجد اخليــف ) يبــدأ �الوىل(بــني اجلمــرات الــثالث ) بيف الرمــي الرتتيــ
 )٩(بطل رميه أي جمموعه من حيث هو جمموع) أو �سيا(كان، ) عامدا( )٨(فقدم مؤخرا )٧(العقبة، ولو نكس

___________________________________ 
 .كة إىل مىن بعد الفراغ من الطواف والسعيتعليل لعدم جواز الرجوع من م) ١(
 .تعليل جلواز الرجوع إىل مىن بعد الفراغ) ٢(
 .اي جواز الرجوع من مكة إىل مىن بعدالفراغ) ٣(
 .إن هذه وصلية) ٤(
 .نظرا إىل أن التشاغل ا�وز هو التشاغل �لعبادة يف مكة، ال مطلق التشاغل كالذهاب إىل مىن مثال) ٥(
 .حيث جوز اخلروج بعد االنتصاف ولكنه منع من دخول مكة حىت يطلع الفجر ) الشيخ(إشارة إىل ما ذهب اليه ) ٦(
 .النكس �لفتح مبعىن القلب والعكس اي جعل مقدم الشئ مؤخره) ٧(
 ).الثاين والثالث(اي ) ٨(
 .حا هو الرمي االولاي مل حيصل منه الرمي املطلوب وهو الرتتيب وان كان بعضه صحي) ٩(

    



٣١٩ 

ريور�ا أوال، فيعيـد علـى مـا حيصـل معـه الرتتيـب. فإنه صـحيح )١(وأمارمي االوىل إن كـان الـنكس حمضـا  . وإن �خـرت، لصـ فـ
 .)٤(ومجرة العقبة وهكذا )٣(أعاد على الوسطى )٢(كما هو الظاهر

بعــد  )٥(مــا بعــدها صــح، وأكمــل الناقصــةمبعــىن أنــه إذا رمــى اجلمــرة �ربــع وانتقــل إىل ) وحيصــل الرتتيــب �ربــع حصــيات(
، وكـذا لـو رمـى )١١(أجودمهـا االسـتئناف أيضـا )١٠(وجهـان )٩(ويف الناقصـة )٨(أقل من أربـع اسـتأنف التاليـة )٧(، وإن كان)٦(ذلك

 االخرية دون أربع، مث
___________________________________ 

 .االوىل صفة للجمرة اي اجلمرة االوىل) ١(
 .أنه رمي الثالثة اوال، مث رمي الوسطى، مث االوىلاملراد ) ٢(
 .اي اجلرمة الثانية مع مجرة العقبة وهي الثالثة، واما االوىل فال حتتاج إىل االعادة) ٣(
 .كما لو ابتداء �جلمرة العقبة اليت هي الثالثة، وكما أنه لو اتى �الوىل، مث �لثالثة، مث �لوسطى فإنه يعيد مجرة العقبة) ٤(
 .اى اجلمرة االوىل اليت رماها �ربع) ٥(
 .اي بعد أن اكمل اجلمرة الثانية) ٦(
 .اي وإن كان رمي اجلمرة االوىل اقل من اربع) ٧(
 .وهي اجلمرة اليت قد نقص رميها عن السبع) ٨(
 .وهي اجلمرة الثانية اليت قد نقص رميها عن السبع) ٩(
 .ووجه �نه بعد إكمال االوىل يستأنف الثانية. رماها �ربع بعد أن اكمل االوىل وجه �كمال الثانية بثالث بعد أن كان قد) ١٠(
 .اي كما لو كان رمى اجلمرة االوىل اقل من اربع فيجب استيناف الرمي من جديد، كذلك جيب استيناف الثانية ايضا) ١١(

    



٣٢٠ 

ــيت مل تكمــل مطلقــاهــذا كلــه مــع اجلهــل، أوالنســيان، أمــا مــع العمــد فيجــب . ، لوجــوب الــوالء)١(قطعــه ، )٢(إعــادة مــا بعــد ال
عليهــا واســتأنف البــاقي ويظهــر مــن  )٦(إن مل تبلــغ االربــع، وإالبــىن )٥(قبــل إكماهلــا وإعاد�ــا )٤(عــن االشــتغال بغريهــا )٣(للنهــي
 .قطع يف الدروس )٩(بني العامد وغريه، و�لتفصيل )٨(عدم الفرق )٧(العبارة
ــع(رمــي ) ولــو نســي( ولــو نســي (، )١٢(االوىل فتبطــل االخــري�ن )١١(، جلــواز كو�ــا))١٠(، إن مل تتعــنيمجــرة أعــاد علــى اجلمي
 واحدة) حصاة

___________________________________ 
 .اي لو رمى االخرية اقل من اربع فإنه جيب استيناف االخرية ايضا لوجوب التتابع) ١(
 .الشرعيةاي وان كان قد رمى اربعا، النه متعمد وخمالف لو ظيفته ) ٢(
 .املستفاد من وجوب الرتتيب) ٣(
 .اى بغري اجلمرة االوىل) ٤(
 .اى إعادة االوىل وإكماهلا) ٥(
 .اى وان بلغ الرامي االربع بىن على االربع واكملها، مث استأنف، اجلمرة الثانية والثالثة مثال) ٦(
 .ه اطلق ومل يقيدها �لعمد وغريهحيث إن) وحيصل الرتتيب �ربع حصيات: () املصنف(وهي قول ) ٧(
 .اى عدم الفرق يف حصول الرتتيب بني االربع) ٨(
 .وهوالفريق بني العامد والناسي) ٩(
 .اي اجلمرة املنسية) ١٠(
 .اي اجلمرة املنسيه) ١١(
 ).االخري�ن(اي اجلمرة الثانية والثالثة يف بعض النسخ ) ١٢(

    



٣٢١ 

الرتتيــب �كمـال االربــع، وكــذا لـو نســي اثنتــني وثــال�،  )٤(، حلصــول)٢(علــى اجلميـع )٢(رماهــا(مــن اجلمـرات  )١(واشـتبه النــاقص
عـن واحـدة  )٦(، الن الفائـت مـن واحـدة، ووجـوب البـاقي مـن �ب املقدمـة، كوجـوب ثـالث فـرائض)٥(وال جيب الرتتيب هنا
ــب. مشــتبهة مــن اخلمــس  ب الرتتي الرمــي �الصــالة،  )٧(لتعــدد نعــم لــو فاتــه مــن كــل مجــرة واحــدة، أو اثنتــان، أو ثــالث وجــ
 ة وشك يف كونه من واحدة، أو اثنتني، أو ثالث وجب رمي ما حيصل معه يقني الرباء )٨(ولوفاته ما دون أربع

___________________________________ 
 .اي ان الناقص هل هو من اجلمرة االويل، او الثانية، او الثالثة) ١(
 .اي احلصاة الواحدة) ٢(
 .اعلى اجلمرات الثالثاي ) ٣(
 .تعليل لعدم وجوب االعادة اذا نسي حصاة واحدة، او اثنتني او ثالثة) ٤(
 .اي يف احلصاة الواحدة او االثنتني او الثالثة املنسية اذا علم أ�ا من مجرة واحدة) ٥(
بقصــد مــا يف الذمــة هــذا اذا فاتتــه فيضــة واحــدة ومل  اي صــالة ثنائيــة عــن الصــبح، وثالثيــة عــن املغــرب، ور�عيــة عــن الظهــر او العصــر او العشــاء) ٦(

 .يعلمها بعينها
 .تعليل لوجوب الرتتيب، الن تعدد الرمي هنا �الصالة ال �لقدمية كما كان هناك) ٧(
ت مـن اجلمـرات الـثالث، او مـن مجـ) ٨( ب وهـو االثنتـان او الـثالث لكنـه شـك يف كـون الفائـت مـن مجـرة واحـدة وال يعلـم ايتهـا، او الفائـ رتني فهنـا جيــ

ك �ن يرمــي االوىل بــثالث، مث ا لثانيــة، مث الثالثــه عليــه رمــي مــا حتصــل بــه الربائــة اليقينيــة، الشــتغال الذمــة �لرمــي يقينــا فيحتــاج إىل الربائــة اليقينيــة وذلــ
 .فتحصل الربائة على كل تقدير

    



٣٢٢ 

 .استأنف اجلميع )٢(التعدد، ولو شك يف أربع كذلك )١(مرتبا جلواز
حالـة الرمـي ) والـدعاء(، )٤(�الضـافة إىل املسـتقبل )٣(اي ميني الرامي ويسـارها) االوىل عن ميينه(اجلمرة ) ب رميويستح(

) وكـذا الثانيـة(بعد الفراغ من الرمي، مستقبل القبلة، حامدا مصليا داعيا سـائال القـول، ) والوقوف عندها(، )٥(وقبله �ملأثور
، ولـو وقــف )٧(وهــي مجـرة العقبـة مســتحبا) وال يقــف عنـد الثالثـة(، )٦(ا بعـده كـذلكيسـتحب رميهـا عــن ميينـه ويسـارها، واقفــ

 .لغرض فال �س
يف إحــرام ) إن كــان قــد اتقــي الصــيد والنســاء(، ال قبلــه )وإذا �ت مبــىن ليلتــني جــاز لــه النفــر يف الثــاين عشــر بعــد الــزوال(

 واملراد �تقاء الصيد. )٨(احلج قطعا، وإحرام العمرة أيضا إن كان احلج متتعا على االقوى
___________________________________ 

 .تعليل لوجوب الرتتيب، النه حيتمل أن يكون الفائت من اجلمرات املتعددة) ١(
 .اي ال يدري من االوىل، أو الثانية، أو الثالثة استأنف اجلميع، النه حيتمل كون الفائت من االوىل فيبطل الرمي كله) ٢(
 .ر اجلمرةاي يسا) ٣(
 .اي �الضافة إىل املستقبل للقبلة) ٤(
 .٢احلديث  - ١٠الوسائل كتاب احلج ابواب رمي مجرة العقبة �ب ) ٥(
 .اي يدعو املاثور كما يف املصدر السابق) ٦(
خـص احلكـم مبـن اتقـى يف  مقابلـه قـول مـن. ايضا راجع الوسـائل املصـدر السـابق. ويستفاد من الرواية كراهة الوقوف. اي عدم الوقوف متسحب) ٧(

 .احرام احلج فقط وان مل يتق يف احرامه عمرته حىت ولو كانت العمرة عمرة متتع

    



٣٢٣ 

وهـل يفـرق . )٣(وجـه )٢(و�قـي احملرمـات املتعلقـة �ـن كالعقـد )١(عدم قتله، و�تقاء النسـاء عـدم مجـاعهن، ويف إحلـاق مقدماتـه
ومل تغــرب عليــه (مطلقــا، دون غــريه،  )٥(الصــيد والنســاء، لثبــوت الكفــارة فيــهالفــرق بــني  )٤(فيــه بــني العامــد وغــريه أوجــه �لثهــا

وجـب املبيـت ليلـة (جيتمع االمران االتقاء، وعدم الغروب، سواء انتفيـا، أم أحـدمها ) وإال). (الشمس ليلة الثالث عشر مبىن
قبـل أن خيـرج، وغـريه، وال بـني مـن ، وال فـرق مـع غرو�ـا عليـه بـني مـن �هـب للخـروج قبلـه فغربـت عليـه )الثالث عشـر مبـىن

 لغرض كأخذ شئ نسيه مل جيب )٩(نعم لوخرج منها قبله مث رجع بعده. )٨(ومل يتجاوز حدودها حىت غربت، وغريه )٧(خرج
___________________________________ 

 .اي مقدمات اجلماع كالتقبيل واللمس وحنومها) ١(
 .وكذلك الشهادة على العقد) ٢(
ووجه عدم االحلاق أن ظاهر اتقاء النساء عدم اتيا�ن كما يف . حلاق اجلميع �جلماع عدم صدق اتقاء النساء بواسطة ارتكابه هذه االشياءوجه ا) ٣(

 .الرواية ومعىن اتيا�ن مجاعهن
ث الوجـوه) ٤( ، خبـالف النســاء فإنـه يعتـرب اتقــاؤهن الفـرق بــني الصـيد والنسـاء، فــإن االتقـاء يف الصـيد يلــزم أن يكـون بتمـام معنـاه حــىت نسـيا�: اي �لـ

 .عمدا ال نسيا�
 .اي يف الصيد) ٥(
 .سواء كان عامدا، أم �سيا) ٦(
 .خرج من مكانه) ٧(
 .اي ومن مل خيرج) ٨(
 .اي بعد الغروب) ٩(

    



٣٢٤ 

ب ت قــوالن  )٢(�ــا، ولــو رجــع قبــل الغــروب لــذلك )١(املبيــت، وكــذا لــو عــاد لتــدارك واجــ ــ ــت عليــه �ــا ففــي وجــوب املبي فغرب
ــك ب ) و. ()٣(أجودمهــا ذل ــث عشــر وجــ ت ليلــة الثال ــ ب مبي ــث وجــ ث )٤(فيــه(الــثالث ) رمــي اجلمــرات(حي ــ ، مث ينفــر يف الثال

 ).عشر، وجيوز قبل الزوال بعد الرمي
ت الرمــي ) ووقتــه( ويرمــي (عنــد الــزوال  أولــه الفجــر، وأفضــله: يف املشــهور وقيــل) مــن طلــوع الشــمس إىل غرو�ــا(أي وقــ
يف �ليــه، ) مقـدما علـى االداء(يف بعــض اال�م ) لـيال، ويقضــي الرمـي لوفـات(واملـريض واملــرأة والراعـي  )٥(كاخلـائف) املعـذور

ـــى الثـــاين )٦(حـــىت لوفاتـــه رمـــي يـــومني قـــدم االول ، وخـــتم �الداء، ويف اعتبـــار وقـــت الرمـــي يف القضـــاء قـــوالن أجودمهـــا )٧(عل
 وقوع ما يف ذمته أوال على وجهني، )١٠(يف وقته والفرق )٩(واآلوىل االداء فيه. القضاء فيه ، وجتب نية)٨(ذلك

___________________________________ 
 .كما لو فاتته حصاة أو مجرة فإنه جيب عليه العود للتدارك، ولكن ال جيب عليه املبيت وان كان عوده بعد الغروب) ١(
 .ذ شي نسيهاى لتدارك واجب، أو الخ) ٢(
 .اي املبيت) ٣(
 .اي يف اليوم الثالث عشر) ٤(
 .على نفسه أو عرضه أو ماله) ٥(
 .اي قضاء رمي اليوم االول) ٦(
 .اي على اليوم الثاين) ٧(
 .اي اعتبار الوقت وهو النهار من اوله إىل آخره) ٨(
 .اي يعترب يف الرمي اذا وقع يف وقته نية االداء) ٩(
الضــاء اوال مث فيجــب التمييــز : جــوب نيــة القضــاء واو لويــة وجــوب نيــة االداء يف وقتــه هــو أن يف االول يكــون يف ذمتــه واجبــاناي الفــرق بــني و ) ١٠(

 .خبالف الثاين فإنه ليس يف ذمته اال االداء فيقع اداء، نواه أم مل ينوه. بينهم

    



٣٢٥ 

 .)١(دون الثاين
يف  )٣(استناب فيـه(عليه العود ) فإن تعذر(، )٢(يف أ�مه) له رجع(أي قبل الرمي أداء وقضاء ) قبله(من مىن ) ولو رحل(
 .وجو� إن مل حيضر، وإال وجبت املباشرة )٥(يف القابل(فإن فات استناب  )٤(وقته
 )٧(استحبا� مؤكـدا، ولـيس واجبـا عنـد� )٧(ملن مل جيب عليه والعود إىل مكة لطواف الوداع )٦(ويستحب النفر يف االخري(
أعـاده، ولـو نسـيه حـىت خـرج اسـتحب  )١٠(فلـوزاد عنـه. إرادة اخلروج حبيـث ال ميكـث بعـده إال مشـغوال �سـبابهعند  )٩(ووقته
 ، وإن بلغ)١١(العود له

___________________________________ 
 .وهو ما اتى �لرمى يف وقته) ١(
 .الثالث عشر -الثاين عشر  -احلادي عشر : وهي ا�م التشريق) ٢(
 .الرمياي يف ) ٣(
 .اي يف ا�م التشريق) ٤(
 .اي يف العام القابل فالقابل صفة للعام، ال للسنة) ٥(
ب عليـه التـأخري إىل اليــوم  مقصـوده ) ٦( ث عشـر مـن ا�م التشـريق ملـن مل جيـ أنـه يسـتحب للحـاج البقـاء يف مـىن اليـوم االخـري الـذي هــو اليـوم الثالـ

 ).او مل تغرب عليه الشمش(، )من اتقى الصيد والنساء(االخري وهو 
 .اي وداع البيت) ٧(
 .خالفا للشافعي يف احد قوليه وامحد بن حنبل فاوجبا طواف الوداع) ٨(
 .اي وقت طواف الوداع سواء كان ليال أم �ارا) ٩(
 .اي لو زاد وقته عن �يئة اسباب اخلروج اعاد مستحبا الطواف ايضا) ١٠(
 .اي للطواف) ١١(

    



٣٢٦ 

والـدخول مـن �ب بـين (ويسـتحب الغسـل لـدخوهلا، . غري إحـرام، إال أن ميضـي لـه شـهر، وال وداع للمجـاور من )١(املسافة
 .)٢(، والدعاء كما مر)شيبة
أن دخوهلــا دخـول يف رمحــة هللا واخلـروج منهــا خـروج مــن الـذنوب وعصــمة فيمـا بقــي مــن  )٣(فقـد روي) ودخـول الكعبــة(

، وليـــدخلها �لســـكينة والوقـــار، آخـــذا حبلقـــيت البـــاب عنـــد ))٤(ا للصـــرورةخصوصـــ(العمـــر، وغفـــران ملـــا ســـلف مـــن الـــذنوب، 
 .الدخول

ويســتحب أن يقــرأ يف أوىل الــركعتني احلمــد ). علــى للرخامــة احلمــراء( )٥(اللتــني تليــان البــاب) والصــالة بــني االســطوانتني(
االربـــع، يف كـــل زوايـــة ) يف زوا�هـــا(الصـــالة ) و(وهـــي ثـــالث أو أربـــع ومخســـون  )٧(، ويف الثانيـــة بعـــدد آيهـــا)٦(وحـــم الســـجدة
 ،)٩(والدعاء(أي الزوا�، ) واستالمها(، �لنيب  )٨(ركعتني �سيا

___________________________________ 
 .الظاهر إنه يريد مسافة القصر للصالة) ١(
 .القول يف الطواف: ) املصنف(عن قول ) ٢(
 .١احلديث  ١٦ج ابواب العود إىل مىن �ب الوسائل كتاب احل) ٣(
 .وهو من مل حيج بعد وهذه اوىل حجته) ٤(
 .اي �ب الكعبة) ٥(
 ).فصلت(وهي سورة ) ٦(
 .اي بعدد آي سورة السجدة وهي فصلت بعد قرائة احلمد) ٧(
 .٢احلديث  - ٣٦ابواب مقدمات الطواف �ب  -الوسائل كتاب احلج ) ٨(
 .٦ - ٥احلديث  -نفس املصدر السابق ) ٩(

    



٣٢٧ 

يف الـركن اليمـاين، مث الغـريب، مث الـركنني اآلخـرين، مث  )٢(، مث كـذلك)١(والقيام بني ركين الغريب واليماين، رافعا يديه، ملصـقا بـه
 .يعود إىل الرخامة احلمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إىل السماء ويطيل الدعاء، ويبالغ يف اخلشوع، وحضور القلب

 مسي به، الزدحام الناس عنده للدعاء )٣(احلطيموالدعاء عند (
___________________________________ 

اى االمام موسى بن جعفر صلوات هللا عليهما دخل الكعبة فصلى ) العبد الصاحل(رأيت : اي �حلائط الذي بني الركنني يف احلديث واليك نصه) ١(
ى الرخامــة احلمــراء مث �م فاســتقبل احلــا ئط بــني الــركن اليمــاين والغــريب يــده عليــه ولصــق بــه مث حتــول إىل الــركن اليمــاين فلصــق بــه ودعــا، مث ايت ركعتــني علــ

 .الركن الغريب مث خرج
 .٤احلديث  - �٣٦ب  -راجع الوسائل كتاب احلج ابواب مقدمات الطواف 

 .- ١ -الغريب واليماين كما عرفت يف اهلامش رقم : اي يصنع كما صنع بني الركنني) ٢(
واحلطيم هنا كما يف احلديث ما بني البيت واحلجر االسود وهو املوضع . حطمه اي رفعه: مبعين الرفع يقال) ضرب يضرب(حطم حيطم من �ب ) ٣(

الفرائض غريها عند احلطيم فافعل فإنه افضل بقعـة علـى وجـه : إن تيهأ لك ان تصلي صالتك كلها. الذي �ب هللا فيه على آدم واليك نص احلديث
ت واحلجــر االســود وهــو املوضــع الــذي �ب هللا فيــه علــى آدم، وبعــده الصــالة يف احلجــر افضــل وبعــد احلجــر مــا بــني ا لــركن االرض واحلطــيم مــا بــني البيــ

 .و�ب البيت وهو الذي كان فيه املقام، وبعده خلف املقام حيث هو الساعة، وما اقرب إىل البيت فهو افضل) العراقي(الشامي 
 .٧احلديث  - �٥٣ب  -كتاب الصالة ابواب احكام املساجد   راجع الوسائل

 .وامنا مسي حطيما الحنطام الذنوب عندها. فاحلطيم هنا مبعىن حاطم كقدير مبعىن قادر ومليك مبعىن مالك وفهيم مبعىن فاهم وعليم مبعين عامل

    



٣٢٨ 

ىن فاعــل، أو لتوبــة هللا فيــه علــى آدم، واســتالم احلجــر، فــيحطم بعضــهم بعضــا، أو ال حنطــام الــذنوب عنــده، فهــو فعيــل مبعــ
، )١(علــى وجـه االرض علـى مــا ورد يف اخلـرب عـن زيــن العابـدين وولـده البــاقر ) وهــو أشـرف البقـاع(فاحنطمـت ذنوبـه، 

 .)٣(، مث احلجر، مث ما دىن من البيت)٢(االسود، ويلي احلطيم يف الفضل عند املقام) وهو ما بني الباب واحلجر(
 ماء زمزم: فقد قال النيب . ، واالمتالء)، وإتيان زمزم والشرب منها)٥(واملستجار(كلها،   )٤(ستالم االركانوا(

___________________________________ 
وهـي القطعـة مـن : عـة بضـم البـاءوالبقـاع بكسـر البـاء مجـع البق. ٢كتاب احلج �ب فضل الكعبة واملسجد احلرام �ب ) الوايف(احلديث مروي يف ) ١(

 .االرض
 .اي مقام ابراهيم) ٢(
 .٣٢٧ص  ٣ -كما علمت يف اهلامش رقم ) ٣(
 .اي اركان البيت االربعة) ٤(
 احلائط املقابل للباب دون الركن اليماين بقليل، النه كان قبل جتديد البيت هـو البـاب املسـمى بـذلك، السـتجارة النـاس عنـده ��: املستجار هو) ٥(

 .من النار
ب(رضـي هللا تعــاىل عنهـا بـه عنـد والدة ) فاطمـة بـن اسـد(السـتجارة : وقيـل صـلوات هللا وسـالمه عليـه وهـو املشــهور وال ) امرياملـؤمنني علـى بــن ايب طالـ

 .ريب فيه

    



٣٢٩ 

ــب مهمــة فنالوهــا، وأمههــا . فينبغــي شــربه للمهمــات الدينيــة، والدنيويــة )١(ملــا شــرب لــه فقــد فعلــه مجاعــة مــن االعــاظم املطال
 .محله، وإهداؤه )٣(لديه، ويستحب مع ذلك )٢(طلب رضى هللا والقرب منه، والزلفى

�زاء الــركن الشــامي،  )٥(وهــو �ب بــىن مجــع. )٤(مســي بــذلك لبيــع احلنطــة عنــده، أو احلنــوط) واخلـروج مــن �ب احلنــاطني(
 .)٨(على االستقامة ليظفر به )٧(مارا من عند االساطني إليه )٦(داخل يف املسجد كغريه، وخيرج من الباب املسامت له

بكونـه كفـارة ملـا لعلـه دخـل  )٩(شـرعي، وجيعلهـا قبضـة قبضـة �ملعجمـة وعلـل يف االخبـار) والصدقة بتمر يشرتيه بـدرهم(
 عليه يف حجة من حك

___________________________________ 
 .اي يشرب ماء زمزم لقضاء احلوائج وطلب املهمات االخروية والدنيوية: بصيغة ا�هول) ١(

 .�ب ما جاء يف ماء زمزم ٩٢ص  ٥نيل االوطار ج 
 .مبعىن الدنو والقرب) ٢(
 .اي ويستحب مع شرب ماء زمزم لطلب احلاجات واملهمات محله واهداؤه) ٣(
 .وزان رسول، طيب يوضع مع امليت) ٤(
 .قبيلة من قريش: وزان زفر بضم اجليم وفتح امليم مع سكون املهملة) ٥(
 .اي �زاء الركن الشامي) ٦(
 .اي إىل الباب) ٧(
ع مـــارا مــن عنـــد االســـاطني علـــى االســتقامة فإنـــه يظ) ٨( ين مجـــ فـــر وميـــر ببـــاب اي ليظفــر ببـــاب احلنـــاطني، النـــه اذا خــرج مـــن البـــاب املســـامت لبــاب بـــ

 .احلناطني
 .١احلديث  ٢٠الوسائل كتاب احلج ابواب العمرة �ب ) ٩(

    



٣٣٠ 

موجب يتأدى �لصدقة فـاالقوى  )٢(وإن ظهرله )١(مث إن استمر االشتباه فهي صدقة مطلقة. أو قملة سقطت، أو حنو ذلك
 .)٧(نائه على الظاهر، مع أ� ال نعتربهالبت )٦(وال يقدح اختالف الوجه )٥(كمايف نظائره  )٤(، لظاهر التعليل)٣(إجزاؤها

 )٨(إىل احلج، فإنه من أعظم الطاعات، وروي) والعزم على العود(
___________________________________ 

 .اي ليس هلا سبب خاص) ١(
 .اي للحاج) ٢(
 .اي إجزاء الصدقة عن املوجب للكفارة) ٣(
 .دخل على يف حجه من حك او قملة سقطت او حنو ذلكفيكون كفارة ملا لعله : يف قوله ) ٤(

 .٢املصدر السابق احلديث 
 .اي كما يف نظائر املقام كصوم يوم الشك فإنه يصوم ند� اوال مث يظهر أنه من رمضان فيجزيه ذلك) ٥(
أن الصدقة إمنـا كانـت علـى وجـه االسـتحباب أمـا اذا ظهـر هلـا موجـب فيلـزم ان يكـون علـى وجـه الوجـوب فكيـف جيـزي : دفع وهم حاصل الوهم) ٦(

ب  ) الشارح(املستحب عن الواجب؟ فاجاب  هللا بعدم املنافاة يف ذلك الن االستحباب مبين على الظاهر حيث ال يعلم له موجب، ولكنه واجـ
 .كان له موجب يف الواقع ونفس االمر  إن
 .اي عدم اعتبار قصد الوجه يف النية كما مر يف كتاب الصالة يف فصل النية وىف كتاب الطهارة يف فصل نية الوضوء) ٧(
حلـديث بتمامـه ولعـل اليك نص احلديث وملا كان املذكور هنا خمالفا ملا يف الكايف نذكر نص ا - ١٧الوايف كتاب احلج �ب استطاعة احلج �ب ) ٨(
من رجع من مكة وهو ينوي احلج من قابل زيد يف عمره ومن خرج من مكة ال يريد العـود اليهافقـد : (نقل احلديث �ملعىن قال  ) الشارح(

 .اقرتب أجله ود� عذابه
 .٢جملد  ١٧الوايف �ب استطاعة احلج �ب 
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ؤال هللا  )٢(أن العــزم علــى تركــه مقــرب يف العمــر، كمــا )١(أنـه مــن املنشــئات لالجــل والعــذاب، ويســتحب أن يضــم إىل العــزم ســ
 .عند االنصراف )٣(تعاىل ذلك

ة ركعـة عـدلت عبـادة  أنـه مـن صـلى بـه مـاء )٥(كـان مبـين فقـد روي  )٤(ملـن) ويستحب االكثار من الصالة مبسجد اخليف(
ة عدلت إحياء نسـمة، ومـن  هللا فيه ماء )٦(ة تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل سبعني عاما، ومن سبح هللا فيه ماء

ع عنـه ينفق يف سبيل هللا، وإمنا مسـي خيفـا، النـه مرتفـع عـن الـوادي، وكـل مـا ارتفـ )٧(ة عدلت خراج العراقني محد هللا فيه ماء
 .مسي خيفا

___________________________________ 
ت هللا احلــرام) ١( ىن االنشــاء واالحــداث اي احــداث عمــر جديــد ملــن ينــوي الرجــوع يف القابــل إىل ز�رة بيــ ويف بعــض النســخ . املنشــئات �ملعجمــة مبعــ
 .�لسني املهملة مبعين املؤخرات واملؤجالت) املنسيات(
 .رمحه اله نفس املصدر السابق) الشارح(ها كلها مضمون احلديث الذي نقله �ملعىن هذه اجلملة وما قبل) ٢(
 .اي العود) ٣(
ع عــن سـيل املــاء ومنــه مســي : بفـتح اخلــاء) ٤( ظ اجلبـل وارتفــ ف(مــا احنـدر مــن غلــ ىن(النــه بـين يف خيــف اجلبــل واالصـل ) جمسـد اخليــ جد خيــف مــ ) مســ

 ).مسجد اخليف: (فخفف فقيل
 .١احلديث  ١٥الصالة ابواب احكام املساجد �ب الوسائل كتاب ) ٥(
 .املراد سبحان هللا ال إله اال هللا) ٦(
 .الكوفة والبصرة) ٧(
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، وكـــذا عـــن ميينهـــا ويســـارها )إىل القبلـــة بنحـــو مـــن ثالثـــني ذراعـــا )١(وفوقهـــا(الـــيت يف وســـطه، ) وخصوصـــا عنـــد املنـــارة(
، وأنــه صــلى مســجد رســول هللا  )٤(وإن ذلــك )٣(،ادق معاويــة بــن عمــار عـن الصــ )٢(وخلفهـا، روى حتديــده بــذلك

، وال وجـــــه )٦(، ويف الـــــدروس أضـــــاف ميينهـــــا ويســـــارها كـــــذلك)٥(فيـــــه ألـــــف نـــــيب، واملصـــــنف اقتصـــــر علـــــى اجلهـــــة الواحـــــدة
 .)١٠(من الصلوات صالة ست ركعات يف اصل الصومعة )٩(به )٨(ومما خيتص. )٧(للتخصيص

نعـم . ()١١(مبا يوجـب حـدا، أو تعزيـرا، أو قصاصـا، وكـذا ال يقـام عليـه فيـه) خراج من التجأ إىل احلرم بعد اجلنايةوحيرم إ(
 )١٢(�ن ال يزاد منهما على ما يسد الرمق) يضيق عليه يف املطعم واملشرب

___________________________________ 
 .١احلديث  ٥٠الوسائل كتاب الصالة ابواب احكام املساجد �ب ) ١(
 ".ثالثني ذراعا من كل جانب "   اي التحديد ب) ٢(
 .١احلديث  - ٥٠الوسائل كتاب الصالة ابواب احكام املساجد �ب ) ٣(
 .اي احلدود املذكورة) ٤(
 .اي اجلهة القبلية من املنارة) ٥(
 .وهو ثالثون ذراعا) ٦(
 .٢رقم  الن اخللف حمدود يف الرواية ايضا كما عرفت يف اهلامش) ٧(
 .فاعل خيتص ضمري يعود إىل املسجد) ٨(
 .واملراد العبادة املطلقة او اللصالة" ومما " املوصولة يف ) ما(مرجع الضمري ) ٩(
 .٢احلديث  �٥١ب  -الوسائل كتاب الصالة ابواب احكام املساجد ) ١٠(
 .اذا التجأ إىل احلرماي يف احلرم يعين أنه ال �قم احلد يف احلرم على اجلاين خارج احلرم ) ١١(
 .بقية احلياة يعين أنه يعطى من املأكل واملشرب ما حيفظ به حياته: الرمق بفتحتني) ١٢(
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 .فيستوىف منه) حىت خيرج(، )٣(، والميكن من ماله ز�دة على ذلك)٢(، وال غريه)١(ببيع
مسـجد النـيب  )٤(رمـة لـه، واحلـق بعضـهم بـه، النتهاكه حرمة احلرم، فال ح)فيه(مبقتضى جنايته ) فلو جىن يف احلرم قوبل(

 .)٥(، وهو ضعيف املستندومشاهد االئمة 
___________________________________ 

 ).�ن ال يزاد(اجلار متعلق بقوله، ) ١(
 .كاهلبة والصدقة) ٢(
 ).ما يسد الرمق(اي على ) ٣(
 .اي �حلرم) ٤(
يب االكـرم ومشـاهد االئمـة االطهـار صـلوات هللا وسـالمه علـيهم، لكنـه ضـعيف املستند هـو اطـالق اسـم احلـرم علـى) ٥( الن احلـرم ينصـرف . مشـهد النـ

 .عند االطالق إىل حرم هللا

 )يف كفارات االحرام -الفصل السادس (
 ):وفيه حبثان(الالحقة بفعل شئ من حمرماته 

الـيت كمـل سـنها مخـس سـنني، سـواء يف ذلـك   )٨(وهـي مـن االبـل االنثـى )٧()بدنـة )٦(ففي النعامة. االول يف كفارة الصيد(
 )٩(كبري النعامة وصغريها، ذكرها وأنثاها، واالوىل املماثلة بينهما يف ذلك

___________________________________ 
 .بضم النون وفتح امليم) ٦(
 .بفتحتني) ٧(
 .فال جيزي الذكر من االبل) ٨(
 ].٩٨/  ٥[ ) فيجزاء مثل ما قتل من ا�عم (:  والذكورة واالنوثة، الن اآلية ذكرت املماثلة، قال تعاىلاى يف الصغر والكرب) ٩(
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لـه، ( )٣(من قيمتها عن ذلـك) والفاضل(مسكينا، ) وإطعام ستني )٢(على الرب(أي فض مثن البدنة لو تعذرت  )١()مث الفض(
 .ما ال يبلغ مدا، أو مدين دفعه إىل مسكني آخر وإن قل )٥(، ولو فضل منه)٤()وال يلزمه االمتام لو اعوز

وظــاهره عــدم الفــرق بــني بلــو غ القيمــة علــى تقــدير . إن مل يقــدر علــى الفــض، لعدمــه، أو فقــره) مث صــيام ســتني يومــا(
ب ذلــك إىل قــول مشــعرا بتمريضــه )٢(إمكــان الفــض الســتني وعدمــه واالقــوى جــواز االقتصــار علــى صــيام . ويف الــدروس نســ

 .صام عنه يوما كامال )٨(، ولو زاد ما ال يبلغ القدر)٧(ما وسعت من االطعام قدر
وإن قــدر علـى صــوم أزيــد مـن الثمانيــة عشــر،  )٩(لــو عجــز عـن صــوم الســتني ومـا يف معناهــا) مث صـيام مثانيــة عشــر يومـا(

 )١٠(نعم لو عجز عن صومها
___________________________________ 

 .لتوزيعالتفريق وا: �لفتح) ١(
 .احلنطة: بضم الباء) ٢(
 .اي عن اطعام الستني مسكينا) ٣(
 .اي نقص ومل يف �طعام الستني) ٤(
 .اي من الرب) ٥(
 .يعين جيب عليه صيام ستني يوما، وان كانت القيمة على فرض امكان الفض التبلغ ستني مسكينا) ٦(
 .اي يصوم على قدر ما كانت القيمة تبلغه من عدد املساكني) ٧(
 .اي املدرمن الطعام) ٨(
 .وهو قدر ما بلغته قيمة البدنة على تقدير الفض) ٩(
 .اي صوم مثانية يوما) ١٠(
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ب املقــدور ــنص )١(والفــرق. وجــ بوجــوب الثمانيــة عشــر ملــن عجــز عــن التســني الشــامل ملــن قــدر علــى االزيــد فــال  )١(ورورد ال
ب ، ولــو شــرع يف صــوم )٤(، لعــدم املعــارض)٣(وأمــا املقــدور مــن الثمانيــة عشــر فيــدخل يف عمــوم فــأتوا منــه مــا اســتطعتم. جيــ

، مـع احتمـال وجـوب تسـعة الستني قادرا، عليها فتجدد عجزه بعد جتاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شـهرا
 .ال�ا بدل عن الشهر املعجوز عنه )٥(حينئذ
ويف بقـــرة (، )٧(وفيـــه قـــوة. )٦(مـــد ان يف املشـــهور، وقيـــل مـــد) نصـــف صـــاع(علـــى تقـــدير الفـــض ) واملـــدفوع إىل املســـكني(

 فصاعدا، إال أن ينقص سن املقتول عن سنها )٨(مسنة) الوحش ومحاره بقرة أهلية
___________________________________ 

 .والعجز عن الثمانية عشر، فانه جيب عليه ما استطاع. اي الفرق بني العجز عن الستني فينتقل إىل مثانية عشر وان كان يقدر على ازيد منها) ١(
 .من ابواب كفارات الصيد ٥ - ٣ - ١حديث  ٢الوسائل الباب ) ٢(
 .رواه صاحب كتاب التاج يف فصل احلج الباب الثاين" أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم اذا : " وهي ما روي عن النيب ) ٣(
مـن يعين يف صورة القدرة على ازيد من مثانية عشركان يشمله النبوي املـذكور لكـن الـنص القائـل بوجـوب مثانيـة عشـرفقط كـان يعارضـه وامـا االقـل ) ٤(

 .ذلك فيشمله النبوي من غري معارض 
 .صام شهرا وعجر عن الشهر الثاين اي حني) ٥(
 .اي ربع الصاع) ٦(
ــى " مــدين " فيحمــل مــا ورد يف غريهــا مــن اعتبــار " فعليــه أن يطعــم ســتني مســكينا لكــل مســكني مــد ): " معاويــة بــن عمــار(ملــا يف صــحيحة ) ٧( عل

 .ابواب كفارات الصيد ٢/  ٣ - ١االستحباب راجع الوسائل 
 .السنتني إىل الثالثوهي اليت سنها ما بني ) ٨(
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رب لــو تعــذر، ) مث الفــض(، )١(فيكفــي مماثلــه فيــه يف االطعــام والصــيام مــع �قــي االحكــام ) ونصــف مــا مضــى(للقيمــة علــى الــ
 .فيطعم ثالثني، مث يصوم ثالثني، ومع العجز تسعة

يطعم عشـرة، مث يصـوم فـ) وسدس ما مضى(املذكور لو تعذرت الشاة، ) ، مث الفض)٢(ويف الظيب والثعلب واالرنب شاة(
ومقتضــــى تســــاويها يف الفــــض والصــــوم أن قيمتهــــا لــــو نقصــــت عــــن عشــــرة مل جيــــب االكمــــال، ويتبعهــــا  )٣(عشــــرة، مث ثالثــــة

نعـم ورد . أمـا اآلخـران فأحلقهمـا بـه مجاعـة تبعـا للشـيخ، وال سـند لـه ظـاهراً . )٥(وهذا يتم يف الظيب خاصـة، للـنص. )٤(الصوم
وهـذا هـو . �طعام عشرة مساكني ملن عجز عنها، مث صيام ثالثة )٨(يرجع إىل الرواية العامة )٧(شاة، فمع العجزعنها )٦(فيهما

وتظهــر فائـدة القــولني يف وجــوب إكمــال . وهــو مشـعر �لضــعف. )٩(االقـوى، ويف الــدروس نســب مشـاركتهما لــه إىل الثالثــة
 إطعام العشرة وإن مل تبلغها القيمة

___________________________________ 
 .اي مماثل املقتول يف السن) ١(
 .اي يف كل واحد من املذكورات) ٢(
 .فالعشرة سدس الستني، والثالثة سدس الثمانية عشرة) ٣(
 .ففي بدهلا جيب الصوم سبعة ا�م. يعين لو كانت قيمتها ال تفي اال �طعام سبعة من املساكني) ٤(
 .ابواب كفارات الصيد ٣/  ٢الوسائل ) ٥(
 .ابواب كفارات الصيد ٤/  ٤ئل الوسا) ٦(
 .اي عن الشاة) ٧(
 .ابواب كفارات الصيد ٢/  ١١الوسائل ) ٨(
 .عليهم الرمحة) السيد املرتضى(و ) الشيخ الطوسي(و ) الشيخ املفيد: (هم) ٩(
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 .يف االطعام على مد )٢(، واالقتصار)١(على الثاين
. فصاعدا مع صدق اسـم الفـىت )٥(منهابنت املخاض )٤(وهي الفتية) من االبل )٣(ويف كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة(

أرســل (يــرتك ) وإال(يف البيضــة، ) إن حتــرك الفــرخ(واالقــوى إجــزاء الكــرب، الن مــورد الــنص البكــارة وهــي مجــع لبكــر وبكــرة 
 .ن الكفارات، ال كغريه م)٨(�لغ الكعبة) بعدد البيض، فالناتج هدي(منها ) االبل يف إ�ث )٧(فحولة

، وكفايــة الفحــل لــال�ث عــادة، والفــرق بــني كســر البيضــة بنفســه )٩(ويعتـرب يف االنثــى صــالحية احلمــل، ومشــاهدة الطــرق
، ويتخـري بـني صـرفه )١٠(ودابته ولو ظهرت فاسدة، أو الفرخ ميتـا فـال شـئ، وال جيـب تربيـة النـاتج، بـل جيـوز صـرفه مـن حينـه

 .)١١(ه من مال الكعبةيف مصاحل الكعبة ومعونة احلاج كغري 
___________________________________ 

 .وال جيب االكمال على االول كما عرفت ) ١(
 ..اى وتظهره فائدة هذا القول ايضا يف االقتصار على) وجوب(عطف على ) ٢(
 .الشابة من االبل، احلدثة السن: بفتح الباء سكون الكاف) ٣(
 .الشابة: الياء بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد) ٤(
 .١٦سبق تعريفها يف كتاب الزكاة ص ) ٥(
 ".وهو : " يف نسخة) ٦(
 .مجع فحل وهو الذكر من احليوان: بفتح الفاء وضم احلاء) ٧(
 .اى يبلغها إىل الكعبة يف صرف مصاحلها، وال تصرف إىل الفقراء) ٨(
 .نزو الفحل على االنثي: بفتح الطاء وسكون الراء) ٩(
 .حني النتاج والوالدة يعين من) ١٠(
 .فإن مجيع االموال الراجعة إىل الكعبة إمنا تصرف يف تلك اجلهات املذكورة) ١١(

    



٣٣٨ 

لكـــل ) مـــع العجـــز عـــن الشـــاة إطعـــام عشـــرة مســـاكني) مث(، )١(الصـــحيحة) فشـــاة عـــن البيضـــة(عـــن االرســـال ) فـــإن عجـــز(
، ال كاملبـدل، )٤(كغريمهـا  )٣(مصرف الشاة والصـدقةالن ذلك ضابطه حيث ال نص على الزائد، و  )٢(وإمنا أطلق. مسكني مد

 .أ�م لو عجز عن االطعام) مث صيام ثالثة(
يف ) مــن صــغار الغــنم إن حتــرك الفــرخ )٧(والــدراج(وهــو احلجــل  )٦(بســكون البــاء) والقــبج )٥(ويف كســركل بيضــة مــن القطــا(
مــن الغــنم، أي مــن شــأ�ا احلمــل، ومل  )٩(خماضــااملصــنف هنــا ومجاعــة، ويف الــدروس جعــل يف االولــني  )٨(كــذا أطلــق. البيضــة

 والنصوص خالية. يذكر الثالث
___________________________________ 

 .وأما الفاسدة فقد مر أنه ال شئ فيها) ١(
 .ومل يقيده، مبد، او مدين، فعند ذلك يكون الضابط هو االطعام مبد" إطعام املساكني "  ) املصنف(يعين اطلق ) ٢(
 .وهو إطعام عشرة مساكني ان عجز عن الشاة) ٣(
 .يعين الشاة والصدقة كغريمها من الكفارات تصرفان على الفقراء واملساكني، وليستا كمبدهلما يف وجوب الصرف على مصالح الكعبة) ٤(
 .طائر يف حجم احلمام اسود اللون �كل دقاق احلصى: مجع قطاة: قافبفح ال) ٥(
 ).كبك(معرب : وجيوزبفتح الباء ايضا) ٦(
 .طائر يف حجم احلجل، ارقط بسواد وبياض، قصري املنقار: بضم الدال وتشديد الراء) ٧(
 .اى من غري حتديد للصغر بسن خاص) ٨(
 .١٦مر بيانه يف كتاب الزكاة ص ) ٩(

    



٣٣٩ 

مــــن الغــــنم، وأمــــا املخــــاض فمــــذكور يف  )٢(أن يف بــــيض القطــــاة بكــــارة )١(الصــــغري، واملوجــــود يف الصــــحيح منهــــا عــــن ذكــــر
 )٥(الفــيت، وســيأين أن يف قتــل القطــا والقبــبح والــدراج محــل )٤(وقــد تقــدم أن املــراد �لبكــر. ، والعمــل علــى الصــحيح)٣(مقطوعــة

، إال أن حيمـــل الفــىت علـــى احلمـــل )٨(بـــيض أزيـــد مماجيــب يف االصـــل، فيلـــزم وجـــوب الفــداء لل)٧(أعظـــم منــه )٦(مفطــوم، والفـــىت
وأمـا بـيض القـبج والـدراج فخـال عـن الـنص، ومـن مث اختلفـت . )٩(وهـو سـهل. فصاعدا، وغايته حينئذ تساويهما يف الفـداء

 العبارات فيها، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا، ويف بعض
___________________________________ 

 .ابواب كفارات الصيد وتوابعها ٢٤/  ٤الوسائل : اى يف الصحاح من النصوص) ١(
 .اى حدثة السن) ٢(
 .ابواب كفارات الصيد وتوابعها ٢٤/  ٣الوسائل ): سليمان بن خالد(هي مضمرة ) ٣(
 .الصيد وتوابعهاابواب كفارات  ٢٤/  ٤الذى هوواحد البكارة املذكورة يف الرواية املتقدمة عن الوسائل ) ٤(
 .املقطوع عن شرب اللنب: املفطوم. ولد الضأن: بفتحتني) ٥(
 .من املفطوم، أو احلمل -عرفا  -وهو اكرب . الن الفىت يرادف الشاب) ٦(
 .اى من محل مفطوم) ٧(
 .الفتية من االبل) الفرع(وهو قتل القطا والقبح والدراج اذ فيها محل مفطوم ويف كسر البيض الذى هو ) ٨(
 .-كثريا   -لتساوى الصغري والكبري يف حكم الشرعي ) ٩(

    



٣٤٠ 

. )١(ومنــه الــدروس احلــاق القــبج، ويف �لــث إحلــاق الــدارج �مــا، وميكــن إحلــاق القــبج �حلمــام يف البــيض، النــه صــنف منــه
 ).امفكبيض النع(عن االرسال ) فإن عجز(يف النعام  )٢(كما تقدم) أرسل يف الغنم �لعدد(يتحرك الفرخ ) وإال(

أن يف كـــل بيضـــة شـــاة، فـــإن عجـــز اطعـــم عشـــرة  )٤(، وتبعـــه اجلماعـــة، وظـــاهره)٣(كـــذا أطلـــق الشـــيخ تبعـــا لظـــاهر الروايـــة
إن عجــز صــام ثالثــة أ�م، ويشــكل �ن الشــاة ال جتــب يف البيضــة ابتــداء  )٦(، بــل إمنــا جيــب نتاجهــا حــني تولــد)٥(مســاكني، فــ

مجاعـة مـن املتـاخرين مـنهم املصـنف �ن  )٧(ف جيب مع العجز، وفسـرهعلى تقدير حصوله، وهو أقل من الشاة بكثري، فكي
 ، ملنع كون الشاة أشق)٩(وهذا احلكم هو االجود، ال ملا ذكروه. دون الشاة )٨(املراد وجوب االمرين االخريين

___________________________________ 
 . فما دل على حكم بيض احلمام يشمله، وال وجه الحلاقه �لقطا) ١(
 .إىل آخر ما ذكر هناك.. من كفاية الفحل، وقابلية اال�ث للحمل) ٢(
 .ابواب كفارات الصيد ٢٤/  ٣الوسائل ) سليمان بن خالد(وهي مقطوعة ) ٣(
 ".إنه كبيض النعام : " يعين ظاهر قوله) ٤(
 .فكيف جتب بعد العجز. يعين قبل العجز) ٥(
 .فعل خاض من �ب التفعل: بفتح االول) ٦(
 .يعين فسروا اللفظ املذكور يف الرواية املتقدمة) ٧(
 .إطعام عشرة مساكني، وصوم ثالثة ا�م مع العجز عن االطعام: ومها) ٨(
 .من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن االرسال الشاة اليت هي اكثر من النتاج الذى قبل العجز) ٩(

    



٣٤١ 

زمـن احلمـل ومراجعتهـا  )٣(علـى حتصـيل اال�ث والـذكور، وحتـري )٢(وقفـه، بل هي أسهل على أكثـر النـاس، لت)١(من االرسال
ب أن تكــون  إىل حــني النتــاج، وصــرفه هــد� للكعبــة وهــذه أمــور تعســر علــى احلــاج غالبــا أضــعاف الشــاة، بــل الن الشــاة جيــ

ومــىت . ، واالرسـال أقلـه، فيكــون كـبعص أفـراد الواجــب)٥(بطريـق أوىل، ال�ــا أعلـى قيمـة وأكثــر منفعـة مـن النتـاج )٤(جمزئـة هنـا
عــن الداللــة، الن  )٦(تعـذر الواجــب انتقــل إىل بدلــه، وهــو هنـا االمــران اآلخــران مــن حيــث البـدل العــام، ال اخلــاص، لقصــوره

 .عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دو�ا قيمة بطريق أوىل )٧(بدليتهما
 )١٠(�ملهملة) املاء )٩(أوما تعب )٨(ويف احلمامة وهي املطوقة(

___________________________________ 
ب قبـل العجـز  -يعين أن ما ذكروه حلمل الرواية على خالف ظاهره ممنوع، الن الشاة لو وجبت بعد العجز ) ١(  -وان كانت اكثـر مـن النتـاج الواجـ

 .لكنها أسهل منه لكثري من الناس
 .يعين لتوقف النتاج على ذلك) ٢(
 .�ملراقبة واملواظبة عليها) ٣(
 .يف صورة العجز عن النتاج) ٤(
 .�لنظر إىل املنفعة والقيمة) ٥(
 .، ولعل املثلية يف أصل وجوب الكفارة، ال يف مقدارها"يف بيض القطاة كفارة مثل ما يف بيض النعام " الن فيه ) ٦(
 .ابواب كفارات الصيد ٢/  ١١املستفاد من احلديث املروى من الوسائل " الدليل العام " هذا بيان وجه داللة ) ٧(
 .عالمة كاحللقة يف عنقها) ٨(
 ".متد " وزان ) ٩(
 .يعين العني املهملة) ١٠(

    



٣٤٢ 

ريمص كمــا تعــب الــدواب ، وأو هنــا ميكــن كونــه )٢(، وال �خــذه مبنقــاره قطــره قطــرة كالــدجاج والعصــافري)١(أي تشــربه مــن غــ
، )٣(ال خـتالف الفقهـاء، وأهـل اللغـة يف إختيـار كـل منهمـاللتقسيم مبعىن كون كـل واحـد مـن النـوعني محامـا وكونـه للرتديـد، 

واملصـــنف يف الـــدروس اختـــار االول خاصـــة، واختـــار احملقـــق والعالمـــة الثـــاين خاصـــة والظـــاهر أن التفـــاوت بينهمـــا قليـــل، أو 
عريـف، وعلـى كـل تقـدير فـال بـد مـن إخـراج القطـا واحلجـل مـن الت )٥(، وهو يصلح جلعـل املصـنف كـال منهمـا معرفـا)٤(منتف

 .الن فهما كفارة معينة غري كفارة احلمام، مع مشاركتهما له يف التعريف كما صرح به مجاعة
علـى املشـهور، وروي أن عليـه فيـه ) شاة على احملرم يف احلل، ودرهم على احملل يف احلـرم(وكفارة احلمام �ي معىن اعترب 

ب )٨(وأمــا القيمــة فلــه )٧(قيمــة، أمــا الــدرهم فللـنصبوجــوب أكثــر االمـرين مــن الــدراهم، وال: ، ورمبــا قيــل)٦(القيمـة ، أو ال�ــا جتــ
 .للمملوك يف غري احلرم ففيه اوىل

___________________________________ 
 .فإن الدواب تعب املاء فهو مثال للعب) ١(
 .فإ�ما �خذ املاء قطرة قطرة) ٢(
 .لثاينفبغضهم عرب �الول وآخر عرب �. يف مقام تعريف احلمامة) ٣(
 .فهما متساو�ن يف الصدق) ٤(
 .حيث جيوز تعريف شئ واحد بعالمتني متالزمتني كما هنا) ٥(
 .ابواب كفارات الصيد ١٠/  ٩والرواية يف الوسائل . يعين على احملل يف احلرم قيمة احلمام) ٦(
 .ابواب كفارات الصيد ١٠/  ٦الوسائل ) ٧(
 .النص املتقدم: " مرجع الضمري) ٨(

    



٣٤٣ 

يف غري احلمام اململوك، وفيه االمران معـا الـدرهم �، والقيمـة للمالـك، وكـذا القـول يف   )١(قوى وجوب الدرهم مطلقاواال
 .)٢(كل مملوك �لنسبة إىل فدائه وقيمته

، االول لكونـه حمرمـا، والثـاين لكونـه يف احلـرم، واالصـل عـدم التـداخل، )على احملرم يف احلـرم(الشاة والدرهم ) وجيتمعان(
 .)٣(خصوصا مع اختالف حقيقة الواجب

ــك مــن اوالد الضــأن ماســنه اربعــة اشــهر فصــاعدا، ) ويف فرخهــا محــل( ــى احملــرم يف ) ونصــف درهــم عليــه(�لتحري اي عل
ــى احملــرم يف احلــل، والثــاين علــى احملــل يف احلــرم بقرينــة مــا تقــدم) ويتوزعــان علــى احــدمها(احلــرم،  ، ترتيبــا )٤(فيجــب االول عل

 .على احملرم يف احلرم)  بيضها درهم وربعويف(وواجبا، 
ــى احــدمها( اي الفــاعلني، او احلــالتني فيجــب درهــم علــى احملــرم يف  )٥(، ويف بعــض النســخ إحــدامها فيهمــا)ويتوزعــان عل

أمــا  )٦(والظــاهر أن مــراده االول،. ومل يفــرق يف البــيض بــني كونــه قبــل حتــرك الفــرخ وبعــده. احلــل، وربــع علــى احملــل يف احلــرم
 فحكمة حكم الفرخ )٧(ثاينال

___________________________________ 
 .سواء ساوت قيمته الدرهم ام زادت عليه ام نقصت عنه) ١(
 .ه الشرعي � فإ�ا واجبة ملالكه، مضافة إىل فداء) ٢(
 .فإن إحديهما شاة، واالخرى درهم) ٣(
 .رم يف قتل احلمام شاة على احملرم، ودرهم ىل احملل يف احمل) ٤(
 .يف املوضعني) يتوزعان على احدامها: (يعين قوله تعاىل) ٥(
 .اى قبل حترك الفرخ) ٦(
 .اى بعد حترك الفرخ) ٧(

    



٣٤٤ 

، ال خبلو من بعد، وكذلك مل يفرق بني احلمام اململوك وغـريه، )١(كما صرح به يف الدروس، وإن كان احلاقه به معا الطالق
، )٤(، واحلرمـي منـه)٣(، فغري اململوك حكمـة ذلـك)٢(الفرق كما صرح به يف الدروس وغريهواحلق ثبوت . وال بني احلرمي وغريه

، مـع إذ ن املالـك، أو كـون املتلـف، )٦(، واململـوك كـذلك)٥(يشرتى بقيمته الشاملة للفداء علفا حلمامه، وليكن قمحا للرواية
 .وإال وجب ما ذكر � وقيمته السوقية للمالك

، من صغري الغـنم )٧(قد كمل سنه أربعة أشهر، وهو قريب) واحلجل والدراج محل مفطوم رعى ويف كل واحد من القطا(
مـن محـل املصـنف املخـاض الـذي اختـاره،  )٩(وهـو أوىل. )٨(يف فرخها، وال بعـد يف تسـاوي فـداء الصـغري والكبـري كمـا ذكـر�ه

 مث على بنت
___________________________________ 

 .مبا حترك الفرخ اى من غري تقييده) ١(
 .اى وصرح غري صاحب الدروس. �لرفع عطفا على فاعل صرح) ٢(
 .املذكور يف املنت) ٣(
 .اى احلمام احلرمي من غري اململوك) ٤(
 .ابواب كفارات الصيد ٢٢/  ٦الوسائل ) ٥(
 .اى احلمام اململوك كغري اململوك جيب شراء القمح مقدار قيمته) ٦(
 .ا دون اربع اشهريشمل م) الصغري(الن ) ٧(
 .فيتحد مع صغار الغنم اليت ذكرها املصنف ) على احلمل) البكر(سابقا من محل ) ٨(
 .حباجة إىل تقدير أو �ويل) بنت املخاض(على ) املخاض(الن محل ) ٩(

    



٣٤٥ 

 .، على انتفاء االمرين)٢(هنا خماضا بطريق أوىل، لالمجاع )١(املخاض، أوعلى أن فيها
من أن مبىن شرعنا على اختالف املتفقات، واتفاق املختلفات، فجـاز أن يثبـت يف الصـغري ز�دة علـى : )٣(قيلوكذا مما 

هـذا علـى تقـدير اختيـار صـغري الغـنم يف الصـغري كمـا اختـاره املصـنف، أو . والوجـه مـا ذكـر�ه، لعـدم التنـايف بوجـه. )٤(الكبري
 .)٥( بقي االشكالعلى وجوب الفىت كما اخرت�ه، ومحله على احلمل وإال

، االول، وإن كـان الثـاين )٨(، واملـروي)٧(محل فطيم: وقيل. ، على املشهور)٦()ويف كل من القنفذ والضب والريبوع جدي(
 .)٩(ولعل القائل فسر به اجلدي. جمزء بطريق أوىل

 �لقاف املضمومه مث الباء املشددة بغري )١٠()ويف كل من القربة(
___________________________________ 

 .اى يف املذكورات من القطاء واحلجل والدراج) ١(
 .اي عدم وجوب بنت املخاض هناك واملخاض هنا) ٢(
 ".ما قيل : " يف نسخة) ٣(
 .وتقدم نظريه يف. الن هذا مسلم حيث يثبت �لدليل، ال مطلقا) ٤(
 .٢هامش رقم  ٣٩ص ): كيفية تطهري البئر(يف ) كتاب الطهارة(
 .ز�دة فداء الصغري على فداء الكبريوهو ) ٥(
 .ولد املعز: بفتح اجليم وسكون الدال) ٦(
 .اي مفطوم مبعىن املنقطع عن لنب امه) ٧(
 .ابواب كفارات الصيد ٦الوسائل �ب ) ٨(
 .اي فسر اجلدي �حلمل) ٩(
 .وهو العصفور الربي) ١٠(

    



٣٤٦ 

، )٢(بضـم العــني وهـو مــا دون احلمامــة) والعصــفور( )١(بــهوهــي عصـفور صــغري لــه ذنـب طويــل يـرمح ) والصـعوة(نـون بينهمــا، 
ـــنص ، وميكـــن أن يريـــد بـــه العصـــفور االهلـــي كماســـيأيت تفســـريه بـــه يف االطعمـــة، )٣(فيشـــمل االخـــريين، وإمنـــا مجعهـــا تبعـــا لل

 .)٥(ما يؤكل من احلبوب وفروعها، والتمر والزبيب وشبهها )٤(وهو هنا) اطعام(من ) مد(فيغايرمها 
 .)٧(، ومترة خري من جرادة)مترة )٦(ةويف اجلراد(
، واملرجـع يف )ويف كثري اجلراد شاة(واختاره يف الدروس،  )٩(وهو مروي أيضا، فيتخري بينهما مجعا) وقيل كف من طعام(

 .)١١(يف كل واحدة مترة، أو كف )١٠(الكثرة إىل العرف، وحيتمل اللغة فيكون الثالثة كثريا، وجيب ملا دونه
 من قتله، �ن كان على طريقه حبيث) لتحرزولو مل ميكن ا(

___________________________________ 
 .اي حيركه كحركة الرمح) ١(
 .اى اصغر منها) ٢(
 .ابواب كفارات الصيد ٧/  ٣ - ١الوسائل ) ٣(
 .اى يف �ب كفارة الصيد، النه قد يراد من الطعام جمرد احلنطة والشعري) ٤(
 .واكهمما له غذائية من الف) ٥(
 .بفتح اجليم) ٦(
 .ابواب كفارات الصيد ٣٧/  ٢ - ١هو حديث مروى يف الوسائل ) ٧(
 .ابواب كفارات الصيد ٣٧ - ٦يف الوسائل ) ٨(
 .٨ - ٧بني الروايتني املذكورتني للتمرة والكف منت الطعام كما يف هامش رقم ) ٩(
 .يعين دون الكثري العريف، أو اللغوى) ١٠(
 .بينهماختيريا ) ١١(

    



٣٤٧ 

يلقيهـا عـن ثوبـه، أو ) ويف القملـة. فـال شـئ( )١(ال ميكن التحرز منـه إال مبشـقة كثـريه ال تتحمـل عـادة، ال االمكـان احلقيقـي
ومجيــع مــا ذكــر حكــم احملــرم يف . وال شــئ يف الربغــوث وإن منعنــا قتلــه) طعــام(مــن ) كــف(، أو يقتلهــا )٢(بدنــه ومــا أشــبههما

علــى احملــرم يف احلــرم، ولــو مل يكــن لــه قيمــة  )٣(ليــه القيمــة فيمــا مل يــنص علــى غريهــا، وجيتمعــاناحلــل، أمــا احملــل يف احلــرم فع
 .فكفارته االستغفار

علـى املشـهور، ومسـتنده ) فعـن كـل واحـدة شـاة(يعـد ) وإال(عـن اجلميـع، ) فشاة(إىل حمله ) محام احلرم وعاد )٤(ولونفر(
ري معلــوم، وإطــالق احلكــم يشــتمل مطلــق التنفــري وإ ن مل خيــرج مــن احلــرم، وقيــده املصــنف يف بعــض حتقيقاتــه مبــا لــو جتــاوز غــ

احلرم، وظاهر هم أن هذا حكـم احملـرم يف احلـرم، فلـو كـان حمـال فمقتضـى القواعـد وجـوب القيمـة إن مل يعـد، ننـزيال لـه منزلـة 
واحــدة ففــي وجــوب  )٧(احملــرم لــو فعــل ذلــك يف احلــل، ولــو كــان املنفــر )٦(مــع العــود، وكــذاحكم )٥(ويشــكل حكمــه. االتــالف

 الشاة مع عودها وعدمه
___________________________________ 

 .االمكان العريف: بل املقصود) ١(
 .كشعره وخفه) ٢(
 .اى ما وجب على احملرم يف احلل، وما وجب على احملل يف احلرم جيتمعان على احملرم يف احلرم) ٣(
 .من �ب التفعيل) ٤(
 واالصل يقتضي عدمه. من جهة عدم الدليل على الفداء نفيا واثبا�) ٥(
 .واالصل عدمه. فإنه ال دليل على ثبوت شئ عليه) ٦(
 .بصيغة اسم املفعول) ٧(

    



٣٤٨ 

وميكـــن عـــدم وجـــوب شـــئ مـــع العـــود وقوفـــا فيمـــا خـــالف االصـــل علـــى موضـــع اليقـــني وهـــو . احلـــالتني وهوبعيـــد )١(تســـاوى
لــو عـاد الـبعض خاصــة وكـان كــل مـن الــذاهب  )٤(وكــذا االشـكال. )٣(، وإن مل جنعلـه إســم جـنس يقــع علـى الواحـدة)٢(مـاماحل

، مجاعـة ففـي )٦(، ولو كان املنفر)٥(بل االشكال يف العائد وإن كثر، لعدم صدق عود اجلميع املوجب للشاة. والعائد واحدة
يف إحلـاق غـري  )٨(وكـذا )٧(ع كون فعل كـل واحـد ال يوجـب النفـور وجهـانتعدد الفداء عليهم، أو اشرتاكهم فيه، خصوصا م

احلمام به، وحيث ال نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق، فلو عاد فـال شـئ، ولـو مل يعـد ففـي إالحاقـه �التـالف نظـر، 
 ، ولو شك يف العدد بين على االقل،)٩(ال ختالف احلقيقتني

___________________________________ 
وهـذا بعيـد، اذ صـورة عـدم العـود اسـوء مـن حالـة . حـاليت العـود وعدمـه. يعين لو قلنا �ن يف نفى احلمام شاة سـواء عـادت ام مل تعـد يلـزم تسـاوى) ١(

 !فكيف تتساو�ن؟ . العود
 .وهو يصلح لالطالق على الواحد وعلى االكثر) ٢(
 .يقياالن اسم اجلنس كاالنسان يطلق على الواحد إطالقا حق) ٣(
 .اى اشكال تساوي حاليت العود وعدمه) ٤(
 .هذا وجه عدم وجوب الشاة) ٥(
 .بصيغة اسم الفاعل) ٦(
 .أنه تنفري واحد موجب لفداء واحد: وجه عدم التعدد) ٧(

 .أن كل واحد �فر فعليه فداء خبصوصه: ووجه التعدد
 .اشكال عدم النص يف خصوص املورد) ٨(
 .عرفا يف امثال محام احلرمالن االتالف غري النفر ) ٩(

    



٣٤٩ 

 .)١(ويف العود على عدمه عمال �الصل فيهما
فيضــمن احملــرم يف احلــل محامــة  )٢()ولــو أغلــق علــى محــام وفــراخ وبــيض فكــاالتالف، مــع جهــل احلــال، أو علــم التلــف(

ربعــه، وجيتمعــان علــى مــن بشــاة، والفــرخ حبمــل، والبيضــة بــدرهم، واحملــل يف احلــرم احلمامــة بــدرهم، والفــرخ بنصــفه، والبيضــة ب
 .)٤(، وال فرق بني محام احلرم وغريه إال على الوجه السابق)٣(مجع الوصفني

، الن كــل واحــد مــن الفعلــني )فعلــى كــل فــداء(أو �شــر بعــض وتســبب البــاقون ) ولــو �شــر االتــالف مجاعــة أو تســببوا(
كمالو اصطاد وذبح وأكل، أو كسر البيض وأكـل ، وكذا لو �شر واحد أمورا متعددة جيب لكل منها الفداء،  )٥(موجب له

، فيجتمــع علــى احملــرم )٦(وال فــرق بـني كــو�م حمــرمني وحملــني يف احلـرم، والتفريــق فيلــزم كــال حكمـه. أو دل علـى الصــيد وأكــل
 .)٧(منهم يف احلرم االمران

 ويف كسر قرين الغزال نصف قيمته، ويف عينيه، أو يديه،(
___________________________________ 

 .يف العدد والعود) ١(
 .أما لو علم بعدم التلف فال شئ سوى االمث والعصيان) ٢(
 .اى وصف كونه حمرما، وكونه يف احلرم) ٣(
 .وهو أن احلرمي يشرتى بقيمته طعاما حلمام احلرم ) الشارح(الذي اختاره ) ٤(
 .يعين التسبيب واملباشرة موجبان للفداء) ٥(
 .احملرم يف احلرم حكمه، واحملل يف غاحلرم حكمه، واحملرم يف احلل حكمه اى يلزم) ٦(
 .يعين كفارة يف احلل، وكفارة احملل يف احلرم) ٧(

    



٣٥٠ 

. )٤(بينه وبني آخر من اثنني فتمام القيمـة، وهكـذا )٣(نصف القيمة، ولو مجع )٢(ففيه )١()أو رجليه القيمة، والواحد �حلساب
، وزعموا أن ضعفه منجـرب �لشـهرة، ويف الـدروس جـزم �حلكـم يف العينـني، و نسـبه يف )٥(عيفهذا هو املشهور ومستنده ض
واالقوى وجوب االرش يف اجلميع، النه نقص حدث على الصيد فيجب أرشـه حيـث ال معـني . اليدين والرجلني إىل القيل

 .)٦(يعتمد عليه
هـذا إذا كـان . وال غريها من االسـباب اململكـة كنـذره لـه، )وال يدخل الصيد يف ملك احملرم حبيازة، وال عقد، وال ارث(
ريه )٧(أمـا النــائي. عنـده خروجــه �الحـرام، واملرجــع  )٩(كـاالرث، وعـدم  )٨(فـاالقوى دخولــه يف ملكـه إبتـداء اخيتــارا كالشـراء وغــ

 .)١٠(فيه إىل العرف
___________________________________ 

 .كسر يد واحدة نصفهاففي كسر قرن واحد رب القيمة، وىف  ) ١(
 .يعين الواحدة من اليد والرجل والعني) ٢(
 .يعين لو مجع بني ما يوجب النصف من حيوان، وما يوجبه ايضا) ٣(
 .كما لو مجع بني يد واحدة ورجل واحدة من غزال واحد مثال) ٤(
 .ابواب كفارات الصيد ٢٨يف الوسائل �ب " ايب بصري " وهي رواية ) ٥(
 .املقام حيث ال معني يعتمد عليهكما يف ) ٦(
 .اى املبتعد عن احملرم فيملكه �رث، او شراء وكيله وحنو ذلك) ٧(
 .اى وغري االختيار) ٨(
 ).دخوله(عطف على ) ٩(
 .يف صدق النائي والقريب) ١٠(

    



٣٥١ 

بــل  )١(حـىت يســري اليهـا ، ولــيس يف العبـارة أنـه نتفهــا �ليـد)ومـن نتـف ريشــة مـن محـام احلــرم فعليـه صـدقة بتلــك اليـد اجلانيـة(
، ولـو اتفـق النتـف بغـري )٤(وردت �نه يتصدق �ليد اجلانيـة وهـي سـاملة مـن االيـراد )٣(أعم، جلواز نتفها بغريها، والرواية )٢(هي

ري اليــد اجلانيــة )٦(، وال تســقط)٥(اليــد جــازت الصــدقة كيــف شــاء وجيــزئ مســماها ــف . )٧(بنبــات الــريش، وال جتــزئ بغــ ولــو نت
اختــار �نيهمــا املصـــنف يف  )٨(شــة ففـــي الرجــوع إىل االرش عمــال �لقاعـــدة، أو تعــدد الصــدقة بتعــدده وجهـــانأكثــر مــن ري

الدروس، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب، وإال فاالول أحسـن ان أوجـب أرشـا، وإال تصـدق بشـئ، لثبوتـه بطريـق 
 ولو أحدث ما ال يوجب االرش، )١١(فاالرش )١٠(، ولو نتف غري احلمامة، أو غري الريش)٩(أوىل

___________________________________ 
 ".تلك : " بقوله) ١(
 .اى العبارة) ٢(
 .ابواب كفارات الصيد ١٣/  ٥الوسائل ) ٣(
 ).االشارة(اذ ليس فيها لفظ ) ٤(
 .اذ ال تقديرهلا يف النص) ٥(
 ".وال يسقط : " يف نسخة) ٦(
 .يف صورة كون النتف �ليد) ٧(
 ".نتف ريشة : " كونه خارجا عن مورد النص، الن موردها: وجه االول) ٨(

 .صدق ذلك على نتف كل واحدة منها: وجه الثاين
 .حيث لو ثبت يف ريشة واحدة ففي االكثر بطريق اوىل) ٩(
 .ولو من احلمامة) ١٠(
 .وهو التفاوت بني قيمتها قبل النتف وبعده) ١١(

    



٣٥٢ 

 .)٢(ضمن أرشه، وال جيب تسليمه �ليد اجلانية لالصل )١(نقصا
ب إخراجــه  )٣(أي جــزاء الصــيد مطلقــا) وجـزاؤه( ، ولــو افتقــر )يف إحــرام احلــج، ومبكــة يف إحــرام العمــرة(إن وقـع ) مبــىن(جيــ

ال، أو قـوة  أيضا كالصدقة، وال جتزئ الصدقة قبـل الـذبح، ومسـتحقه الفقـراء واملسـاكني �حلـرم فعـ )٤(إىل الذبح وجب فيهما
 .)٦(، وال جيوز االكل منه إال بعد انتقاله إىل املستحق �ذنه، وجيوز يف االطعام التمليك واالكل)٥(كوكيلهم فيه

) قـبال، او دبـرا قبـل املشـعر وإن وقـف بعرفـة(عامـدا عاملـا �لتحـرمي، ) يف كفارة �قي احملرمات يف الـواطء: البحث الثاين(
، وال )٩(وإن كــان احلــج نفــال( )٨(فــور� إن كــان االصــل كــذلك) يــتم حجــه و�يت بــه مــن قابــلبدنــة، و ( )٧(علــى أصــح القــولني

 .)١٠(فرق يف ذلك بني الزوجة واالجنبية، وال بني احلرة واالمة، ووطء الغالم كذلك يف أصح القولني
___________________________________ 

 .يف قيمته) ١(
 .ة عن وجوب ذلك اى أصالة الرباء) ٢(
 .فداء كان، او أرشا، او قيمة) ٣(
 .فذبح احلج يف مىن، وذبح العمرة يف مكة. اى يف مىن ومكة) ٤(
 .او وكيل الفقراء يف احلرم) ٥(
 .اى أكل املستحق) ٦(
 ." الصادق " لداللة صحيحة معاوية بن عمار عن ) ٧(

 .ابواب كفارات االستمتاع ٣/  ٢الوسائل 
 .واال فال اى فور� ايضا،) ٨(
 .النه �لشروع جيب االمتام) ٩(
 .لشمول أخبار الوطي واجلماع له) ١٠(
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االول، إال أن الروايــة مقطوعــة  )٢(وهــل االوىل فرضــه والثانيــة عقوبــة، أو �لعكــس قــوالن، واملــروي. )١(دون الدابــة يف االشــهر
، )٥(ويف كفـارة خلـف النـذر وشـبهه لـو عينـه بتلـك السـنة، )٤(وتظهـر الفائـدة يف االجـري لتلـك السـنة، أو مطلقـا. )٣(وقد تقدم
 .املصدود إذا حتلل مث قدر على احلج لسنته، أو غريها )٦(ويف املفسد

. فــال شــئ عليهمــا )٨(واحــرتز� �لعـامل العامــد عــن الناسـي ولــو للحكــم، واجلاهـل. كفـارة وقضــاء  )٧(وعليهـا مطاوعــة مثلــه(
 لناسي من حيث عدم كونه حمرما يف حقه، اما اجلاهلوإن امكن إخراج ا )٩(وكان عليه تقييده

___________________________________ 
 .ونقل العالمة يف املتهي اختالف العامة يف ذلك) ١(
 .ابواب كفارات االستمتاع ٣/  ٩الوسائل ) ٢(
 .أ�ا مقطوعة السند: يف حج االسباب) ٣(
 .واالطالق ينصرف إىل تلك السنة ايضا) ٤(
 .فان كانت االوىل فرضه فقد وىف، وان كانت الثانية فقد خالف وحنث فعليه كفارة خلف النذر) ٥(
يعين إن جعلنا االوىل عقوبة وصد عن إكماهلا فتحلل سقطت عنه العقوبة فإن زال العذر ومتكن من احلج يف تلك السنة وجب وأجزأ عن فرضه ) ٦(

وإن جعلنـا االوىل فرضــه وصـد عــن االكمـال مل يســقط الفـرض، بــل . بـل، وســقطت العقوبـة ايضــاوهـو حــج يقضـى لســنته، وإن مل يـتمكن قضــاه يف القا
 .جيب القضاء يف تلك السنة، أو بعدها، مث حيج يف القابل، للعقوبة

 .وان كانت مكرهة فال شئ عليها) ٧(
 .�حلكم الوضعي اي االفساد) ٨(
 .لعامل العامدتقييد حكم اجلماع � ) املصنف(اي كان على ) ٩(
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 .)١(فآمث
 .إىل آخر املناسك) القضاء(حج ) يف( )٣(حمرتم) إذا بلغا موضع احلطيئة مبصاحبة �لث )٢(ويفرتقان(
وبـــه قطـــع املصـــنف يف  )٤(مـــن موضـــع اخلطيئـــة إىل متـــام مناســـكه وهـــو قـــوى مـــروي) يف الفاســـد أيضـــا(يفرتقـــان ): وقيـــل(

ــق، وإن وصــلالــدروس، ولــو حجــا يف القابــل علــى غــري تلــك ا إىل موضــع يتفــق فيــه الطريقــان كعرفــة، مــع  )٥(لطريــق فــال تفري
 .إحتمال وجوب التفريق يف املتفق منه، ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة، أو نفقة وجبت عليهما

ا ال اي ال جيب عليه القضاء عنها، لعدم فسـاد حجهـا �الكـراه، كمـ) حتمل عنها البدنة ال غري(هلا ) ولو كان مكرها(
أقر�مــا العــدم، لالصــل، ولــو  )٨(لــو أكرههمــا وجهــان )٧(، وحتمــل االجنــيب)٦(يفســد حجــه لــو أكرهتــه ويف حتملهــا عنــه البدنــة

 لزمه )٩(نعم لو جامع يف القضاء. تكرر اجلماع بعد االفساد تكررت البدنة ال غري، سواء كفر عن االول ام ال
___________________________________ 

 .صريه يف ترك التعلملتق) ١(
 .هذا خرب معناه االمر) ٢(
 .اي من حيتشمانه) ٣(
 .ابواب كفارات االستمتاع ٤/  ٢الوسائل ) ٤(
 .اخل.. اي وصل الطريق إىل موضع) ٥(
 .لو أكرهته على اجلماع) ٦(
 .عن الزوجني لو اكرههما على اجلماع) ٧(
 .ة عدم النص، وأصالة الرباء: وجه عدم التحمل) ٨(

 .االستفادة من حتمل الزوج عنها لو اكرهها: التحمل ووجه
 .اي فيما �يت به من قابل) ٩(
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 .ما لزمه اوال، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة، وكذا القول يف قضاء القضاء
 )٢(بــل االقــوى) واالوىل. بعــد املشــعر إىل أربعــة اشــواط مــن طــواف النســاء(مــن دون االفســاد �جلمــاع ) البدنــة )١(وجيــب(

وجعلــه احلكــم أوىل يــدل علــى اكتفائــه . أي إىل متــام اخلمســة، أمــا بعــدها فــال خــالف يف عــدم وجــوب البدنــة) بعــد مخســة(
. ، وهــي ضــعيفة)٤(، ويف الــدروس قطــع �عتبــار اخلمســة، ونســب اعتبــار االربعــة إىل الشــيخ، والروايــة)٣(�الربعــة يف ســقوطها

 .الكفارة، ولو كان قبل كمال االربعة فال خيالف يف وجو�ا )٦(وإن وجبت )٥(نعم يكفي االربعة يف البناء عليه
وعجز عن البدنة ختري بينهـا وبـني بقـرة، أو (اي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة، ) ولكن لو كان قبل طواف الز�رة(و 
ة أوشـاة، ويف الـدروس الوجه للتخيري بني البدنة وغريها بعد العجز عنها، فكان االوىل أنه مع العجز عنها جيـب بقـر ). شاة

لكنـه مشـهور يف  )٨(خـري بـني البقـرة والشـاة، والنصـوص خاليـة عـن هـذا التفصـيل )٧(أوجب فيه بدنة، فإن عجـز فشـاة وغـريه
 .)٩(اجلملة على اختالف ترتيبه

___________________________________ 
 ".جتب " يف نسخة ) ١(
 .اب كفارات االستمتاعابو  ١٧لداللة معاوية بن عمار الوسائل �ب ) ٢(
 .سقوط البدنة) ٣(
 .ابواب كفارات االستمتاع ١١/  ٢الوسائل ) ٤(
 .اي البناء على ذلك الطواف، وعدم وجوب االستيناف) ٥(
 ".وجب : " يف نسخة) ٦(
 ".املصنف " يعين غري ) ٧(
 .بني صورة العجز عن البدنة، والقدرة عليها) ٨(
 .إىل مواضع اختالفا�م " الشارح " كما اشار ) ٩(
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 .يف بعضها اجلزور، ويف بعضها الشاة )١(وإمنا أطلق
ولــو جــامع أمتــه احملرمــة �ذنــه حمــال فعليــه بدنــة، أو بقــرة، أو شــاة، فــإن عجــز عــن البدنــة والبقــرة فشــاة، أو صــيام ثالثــة (
رههــا، أو طاوعتــه، لكــن مــع مطاوعتهــا وأفــىت �ــا االصــحاب، وهــي شــاملة �طالقهــا مــا لــو أك )٢(هكــذا وردت الروايــة) أ�م

واملـــراد . جيـــب عليهـــا الكفـــارة أيضـــا بدنـــة، وصـــامت عوضـــها مثانيـــة عشـــر يومـــا مـــع علمهـــا �لتحـــرمي، وإال فـــال شـــئ عليهـــا
والفتـــوى اجلمـــاع بوقـــت فيشـــمل  )٤(املوجـــب للشـــاة، أو الصـــيام إعســـاره عـــن البدنـــة والبقـــرة، ومل يقيـــد يف الروايـــة )٣(�عســـاره
، أمـــا �لنســـبة إليهـــا فيختلـــف احلكـــم كالســـابق، فلـــو كـــان قبـــل )٦(قـــات إحرامهمـــا الـــيت حيـــرم اجلمـــاع �لنســـبة إليـــهأو  )٥(ســـائر

الوقوف �ملشعر فسد حجها مع املطاوعة والعلم، واحرتز �حملرمة �ذنه عما لو فعلته بغريه، فإنه يلغـو فـال شـئ عليهمـا وال 
بعـدم الكفـارة عقوبـة كسـقوطها  )٨(، لعدم النص، وجواز اختصاص الفـاحش)٧(يلحق �ا الغالم احملرم �ذنه وإن كان أفحش

 .عن معاود الصيد عمدا لالنتقام
___________________________________ 

 .من غري تقييد �لقدرة، او العجز) ١(
 .ابواب كفارات االستمتاع ٨/  ٢الوسائل ) ٢(
 .الكتاباملذكور يف بعض العبائر واملعرب عنه يف هذا ) ٣(
 .ابواب كفارات االستمتاع ٨/  ٢املتقدمة عن الوسائل ) ٤(
 .اي مجيع اوقات االحرام) ٥(
 .اي إىل املوىل) ٦(
 .النه ال نص عليه خبصوصه) ٧(
 .المكان أن الفاحش تبقى عقوبته إىل دار االخرى وال ختفف �لكفارة يف دار الدنيا) ٨(

    



٣٥٧ 

وبقــــرة للمتوســــط، وشــــاة (أي عليــــه،  )٢(فبدنــــة للموســــر( )١(لــــه وال عــــادة مــــن غــــري قصــــد) ولــــو نظــــر إىل اجنبيــــة فــــأمىن(
 .، واملرجع يف املفهومات الثالثة إىل العرف)للمعسر
البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة، فـإن عجـز عنهـا فالشـاة، وبـه  )٣(ينزل ذلك على الرتتيب فتجب: وقيل

ــى اال )٤(قطــع يف الــدروس، والروايــة ، أو كــان مــن عادتــه )٦(، ولــو قصــده)٥(ول، وفيهــا أن الكفــارة للنظــر، ال لالمنــاءتــدل عل
 .)٧(فكاملستمين وسيأيت

ري شــهوة الشــئ(، )٨(والظــاهر اجزاؤمهــا. ، ويف الــدروس جــزور)ولــو نظــر إىل زوجتــه بشــهوة فــأمىن فبدنــة( وإن أمــىن، ) وبغــ
وإن أمــىن، مــامل حيصــل احــد )  ميــن، وبغــري شــهوة ال شــئولــو مســها فشــاة إن كــان بشــهوة وإن مل(، )٩(مــامل يقصــده أو يعتــده

 أي بغري) وبغريها(أنزل، أم ال، ولو طاوعته فعليها مثله، ) ويف تقبيلها بشهوة جزور(، )١٠(الوصفني
___________________________________ 

 .اي مل يكن من عادته االمناء) ١(
 .اي �بت والزم له) ٢(
 ".فيجب : " يف نسخة) ٣(
 .ابواب كفارات االستمتاع ١٦/  ٢املروية يف الوسائل ) ٤(
 .فمفاد الرواية غري املفىت به، وظاهر فتاواهم غري مدلول الرواية) ٥(
 .اي االمناء) ٦(
 ." املصنف " قريبا يف كالم ) ٧(
 .ابواب كفارات االستمتاع ١٧/  ١ - ٣ل راجع الوسائ" معاوية بن عمار " والبدنة يف خرب " مسمع " لو رود اجلزور يف صحيحى ) ٨(
 .أما إن قصد االمناء، أو كان معتاده فكاملستمين) ٩(
 .قصد االمناء واعتياده) ١٠(
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 .)١(انزل، أم ال، مع عدم الوصفني) شاة(شهوة 
العلـــم وهـــل يفســـد بـــه احلـــج مـــع تعمـــده و ). فبدنـــة )٣(عنـــه )٢(ولـــو أمـــىن �الســـتمناء، أو بغـــريه مـــن االســـباب الـــيت تصـــدر(

ري معــارض )٤(نعــم، وهــو املــروي: بتحرميــه قيــل ــيت  )٥(وينبغــي تقييــده مبوضــع يفســده اجلمــاع. مــن غــ ويســتثىن مــن االســباب ال
 .من املواضع اليت ال توجب البدنة �المناء وهي كثرية )٦(عممها ما تقدم

، واحلكــم )بدنــة(واحملــرم املعقــود لــه  أي مــن العاقــد) ، أواحملــل حملــرم علــى امــرأة فــدخل فعلــى كــل منهمــا)٧(ولــو عقــد احملــرم(
، )٩(، وموضــع الشــك وجو�ــا علــى العاقــد احملــل)٨(ومســتنده روايــة مساعــة. بــذلك مشــهور، بــل كثــري مــنهم ال ينقــل فيــه خالفــا

، لكــن هنــا قطــع املصــنف يف )١٠(وفيــه إشــكال. وتضــمنت أيضــا وجــوب الكفــارة علــى املــرأة احمللــة مــع علمهــا �حــرام الــزوج
 مالدروس بعد

___________________________________ 
 .اي قصد االمناء واعتياده) ١(
 .اي االسباب) ٢(
 .اي عن احملرم) ٣(
 .ابواب كفارات االستمتاع ١٥/  ١الوسائل ) ٤(
 .وهو قبل املشعر) ٥(
 .كما اذا نظر إىل اجنبية، او زوجته بشهوة فأمىن) ٦(
 .حملل) ٧(
 .االستمتاعابواب كفارات  ٢١/  ١الوسائل ) ٨(
 .حملرم) ٩(
 .الن الكفارة للحرمة احلاصلة �الحرام وهي غري حمرمة) ١٠(
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، وذهب مجاعة إىل عدم وجوب شئ علـى احملـل فيهمـا سـوى االمث، اسـتنادا إىل االصـل، )١(ويف الفرق نظر. الوجوب عليها
ت علــى نعــم لــو  . وضــعف مســتند الوجــوب أو حبملــه علــى االســتحباب، والعمــل �ملشــهور أحــوط كــان الثالثــة حمــرمني وجبــ

ت الكفـارة علـى املـرأة مـع الـدخول، والعلـم بسـببه، ال بسـبب العقـد ويف  اجلميع، ولو كان العاقـد واملـرأة حمـرمني خاصـة وجبـ
 .)٣(، وكذا الزوج)٢(وجو�ا على العاقد االشكال

، بناء علـى أنـه الزمـان )٥( الشهر الداخلقضاها يف( )٤(�جلماع قبل إكمال سعيها، أو غريه) والعمرة املفردة إذا أفسدها(
وعلى االقوى مـن عـدم حتديـد وقـت بينهمـا جيـوز قضـاؤها معجـال بعـد . ، ولو جعلناه عشرة أ�م اعترب بعدها)بني العمرتني

 .)٦(إمتامها، وإن كان االفضل التأخري وسيأيت ترجيح املصنف عدم التحديد
 )وكذا(طر، وإن اض) شاة )٧(ويف لبس املخيط وما يف حكمه(

___________________________________ 
 .بني املرأة احمللة، والعاقد احملل) ١(

 .أن الكفارة لو كانت حلرمة االحرام فينبغي عدم وجو�ا على كليهما، وان كانت للنص فهو متضمن لكليهما معا: ووجه النظر
 ).١(املتقدم بيانه يف هامش) ٢(
 . اجلماعاي غري) ٤(اذا مل يكن حمرما) ٣(
 .اي الشهر اآليت) ٥(
 .بني العمرتني بشهر وحنوه) ٦(
 .كاالثواب اليت �العمال اليدوية) ٧(

    



٣٦٠ 

وإن ) ، أو حلق الشـعر)٢(أو الطيب(، )١(بضم الشني وكسر امليم) أو الشمشك(، أو أحدمها، )يف لبس اخلفني(جتب الشاة 
 .، وكذا إزالته بنتف ونورة وغريمها)٣(قل مع صدق امسه

، )٥(كــــذلك) أو رجليـــه(خاصـــة يف جملـــس، ) يف جملـــس، أو يديـــه(أي اظفـــار يديـــه ورجليـــه مجيعـــا ) أو قـــص االظفـــار(
الشاة، كمـا أنـه لـوكفر بشـاة  )٨(، ولو كفر ملا ال يبلغ الشاة مث أكمل اليدين، أو الرجلني مل جيب)٧(فعن كل ظفر مد )٦(وإال(

 )١(، إال أن يقصـه يف دفعـات مـع احتـاد)١٠(الظـاهر أن بعـض الظفـر كالكـل )٩(الحدمها مث أكمل الباقي يف ا�لـس تعـددت و
 .الوقت عرفا فال يتعدد فديته

 ، وال فرق هنا)١٢(غري ما استثين) أو قلع شجرة من احلرم صغرية(
___________________________________ 

 .وسكون الشني الثاين) ١(
 .يعين استعمال الطيب) ٢(
 ".الشعر حلق " اي اسم ) ٣(
 .كما لو قرض شعره مبقراض او أحرقه) ٤(
 .يعين يف جملس واحد) ٥(
 .يعين وإن مل يكن يف جملس واحد) ٦(
 .من الطعام مبعناه االعم) ٧(
 ".مل جتب : " من نسخة) ٨(
 .الشاة) ٩(
 .فيجب فيه مد) ١٠(
 .وأماان تعدد الوقت عرفا تعددت الفدية ايضا) ١١(
 .مهامن عودي احملالة وغري ) ١٢(

    



٣٦١ 

، ويف معـــىن قلعهـــا قطعهـــا مـــن أصـــلها، واملرجـــع يف الصـــغرية والكبـــرية إىل العـــرف واحلكـــم بوجـــوب شـــئ )١(بـــني احملـــرم واحملـــل
 .)٣(هو املشهور، ومستنده رواية مرسلة )٢(للشجرة مطلقا

م احلاجـة إليـه يف مـع عـد) ضرسـه )٥(أو قلـع(، ولـو لضـرورة، أمـا غـري املطيـب فـال شـئ فيـه، وإن أمث، ))٤(أوادهن مبطيب(
به وجه بعيد، وعلى القول �لوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحـد شـاة  )٧(، ويف احلاق السن)٦(املشهور والرواية به مقطوعة

، أمـا لـو نتـف بعـض كـل منهمـا فأصـالة )ويف أحدمها إطعام ثالثة مساكني(أو حلقهما ) أو نتف أبطيه(وإن احتد ا�لس، 
ب شــئ، وهــو مســتثىن مــن عمــوم إزالــة الشــعر املوجــب للشــاة، لعــدم وجو�ــا �موعــه، فــالبعض ة تقتضــي عــدم وجــو  الــرباء
 .)٨(أوىل
، وال كونــه جمتهــدا )٩(؟ والظـاهر أنــه ال يشـرتط كــون املفــيت حمرمـا، الطــالق الـنص)أو أفـىت بتقلــيم الظفـر فــأدمى املســتفيت(

 نعم يشرتط صالحيته
___________________________________ 

 .النه من حمرمات احلرم، ال االحرام) ١(
 .اي شجرة كانت صغرية او كبرية) ٢(
 .ابواب بقية كفارات االحرام ١٨/  ٣الوسائل ) ٣(
 .بصيغة اسم املفعول من �ب التفعيل) ٤(
 .الظاهر أنه بصيفة املاضي) ٥(
 .ابواب بقية كفارات االحرام ١٩/  ١الوسائل ) ٦(
 .الطواحن منها: املراد من الضرس. والر�عياتالقواطع : املراد من السن) ٧(
 .بعدم الوجوب) ٨(
 .ابواب بقية كفارات االحرام ١٣/  ٢ - ١الوسائل ) ٩(

    



٣٦٢ 

وىف قبـول قولـه يف حقـه . ظـاهرا، ولـو تعمـد املسـتفيت االدمـاء فـال شـئ علـى املفـيت )١(لالفتاء بزعم املستفي، لتحقق الوصـف
 .)٤(، لالصل مع احتماله)٣(ول، وال شئ على املفيت يف غري ذلك، وقرب املصنف يف الدروس القب)٢(نظر

مــن غــري ضــرورة إليــه كإثبــات حــق، أو دفــع ) ثــال� صــادقا( )٦(، أو مطلقــا)٥(�ن حلــف �حــدى الصــيغتني) أو جــادل(
 .)٨(ومع ختلله فلكل ثالث شاة. ولو زاد الصادق عن ثالث ومل يتخلل التكفري فواحدة عن اجلميع )٧(�طل يتوقف عليه

إن مل يكفــر عــن الســابق، فلــو كفــر عــن كــل ) بدنــة(فصــاعدا ) ، ويف اثنتــني كــاذ� بقــرة، ويف الــثالث)٩(أو واحــدة كــاذ�(
ري فللواحــدة شــاة، ولالثنتــني بقــرة،  )١٠(واحــدة فالشــاة، أو اثنتــني فــالبقرة والضــابط اعتبــار العــدد الســابق ابتــداء، أوبعــد التكفــ

 .وللثالث بدنة
 يف املشهور، ويكفي فيها ويف الصغرية) ويف الشجرة الكبرية عرفا بقره(

___________________________________ 
 .اي وصف االفتاء) ١(
 ".أنه أفتاين بكذا : " اي قبول قول املستفيت يف حق املفيت) ٢(
 .حمرمات االحراممن ) ٣(
 .يعين احتمال وجوب الفداء على املفيت يف اجلميع) ٤(
 ".بلى وهللا " و " ال وهللا : " ومها) ٥(
 .سواء كان �لصيغتني، ام بغريمها) ٦(
 .اي على احللف) ٧(
 .أما يف اثنني فلى شئ عليه) ٨(
 .اي ميينا واحدة عن كذب) ٩(
 .لبقرة او البدنةاملذكور يف املنت املوجب للشاة او ا) ١٠(

    



٣٦٣ 

كون شئ منها يف احلرم سواء كـان أصـلها أم فرعهـا، وال كفـارة يف قلـع احلشـيش وإن أمث يف غـري الـذخر ومـا أنبتـه اآلدمـي، 
 .، ال قلعه إن كان أصله �بتا)٢(االخضرار، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا )١(وحمل التحرمي فيهما

فـإن (لكل مسـكني مـد، ) فعليه إطعام عشرة مساكني( )٣(اليت النص على بدهلا) ولو عجز عن الشاة يف كفارة الصيد(
الشـــاة الواجبـــة بغـــريه مــــن  )٥(الـــيت هـــي مســــتند احلكـــم تقييـــد �لصـــيد فتــــدخل )٤(، ولــــيس يف الروايـــة)عجـــز صـــام ثالثـــة أ�م

 .)٦(احملرمات
 .أ�م) احد مد، أو صيام ثالثةلكل و (مساكني ) ، وبني إطعام عشرة)٧(ويتخري بني شاة احللق الذى، أو غريه(

 .)٩(فال ينتقل إليهما إال مع العجز عنها، إال يف شاة وطء االمة فيتخري بينها وبني الصيام كما مر )٨(أما غريها
 )١٠(مبسه(قل أم كثر ) ويف شعر سقط من حليته، أو رأسه(

___________________________________ 
 .يعين يف الشجر واحلشيش) ١(
 .اء كان أصلع �بتا، ام السو ) ٢(
 .كالشاة يف قتل احلمامة، او تنفريها) ٣(
 .ابواب كفارات الصيد ٢/  ١١الوسائل ) ٤(
 .اي يف احلكم املذكور) ٥(
 .كما يف شاة لبس احمليط، ولبس اخلفني، وقص االظفار) ٦(
 .يعىن احللق لغري اذى، فإنه موجب للشاة) ٧(
 .اي غري شاة احللق) ٨(
 ".فإنه عجز عن البدنة "  " املصنف " يف كالم ) ٩(
 ".سقط "   متعلق ب) ١٠(

    



٣٦٤ 

 .كف من طعام
، )١(واحلق به املصنف يف الدروس الغسل وهـو خـارج عـن مـورد الـنص) فال شئ(واجبا أم مندو� ) ولو كان يف الوضوء(

 .يقول به )٤(وال )٣(وإزالة النجاسة �ما �نه فعل واجب فال يتعقبه فدية يوجب احلاق التيمم )٢(والتعليل
 )٥(، أمــا الســهو فموضــع وفــاق، وأمــا تكــرره عمــدا فوجهــه صــدق امســه)وتتكــر الكفــارات بتكــرر الصــيد عمــدا أو ســهوا(

اختـاره املصـنف يف الشـرح، للـنص  )٨(واالقـوى عدمـه و. غـري منـاف هلـا، المكـان اجلمـع بينهمـا )٦(املوجب له، واالنتقام منـه
 وموضع اخلالف العمد بعد. صرحيا يف صحيحة ابن أيب عمري مفسرا به اآلية، وإن كان القول �لتكرار أحوط )٨(عليه

___________________________________ 
 .ابواب بقية كفارات االحرام ١٦/  ٦الوسائل ) ١(
 .فارة على اثرسقوط شعر بسببهأن املس حيث كان واجبا فال ينبغي ثبوت ك: وحاصل التعليل" يوجب " مبتدأ خربه ) ٢(

 .أن التيمم وازالة النجاسة اخلبيثة ايضا واجبان مع أنه ال يقول �لعفو عن الكفارة عند سقوط شعر بسببها، وال يلحقهما �لوضوء: وحاصل اجلواب
 .اي �لوضوء والغسل الواجبني) ٣(
 .٢ال يقول �حلاقهما �لوضوء كما عرفت يف هامش رقم  " املصنف " الواو حالية اي واحلال أن ) ٤(
 .يعين صدق اسم الصيد �نيا املوجب لتكرار الكفارة) ٥(
 ].٩٥اآلية : املائدة[ ) ومن �د في�تقم اهللا منه (: املذكور يف قوله تعاىل) ٦(
 .اي عدم التكرار يف صورة العمد) ٧(
 ابواب كفارات الصيد، ٤٨/  ٥ - ٣ - ٣ - ٢ - ١الوسائل . اي على عدم التكرار) ٨(

    



٣٦٥ 

أمـا لـو تعـدد يف . )٢(فيتكـرر قطعـا، ويعتـرب كونـه يف إحـرام واحـد، أو يف التمتـع مطلقـا )١(العمد، أما بعـد اخلطـأ، أو �لعكـس
 .)٣(غريه تكررت

، أم )٥(لبسها دفعـة، )٤(، فلو احتد ا�لس مل يتكرر احتد جنس امللبوس، أم اختلف)يف جمالس(للمخيط ) وبتكرر اللبس(
ويف . يتكـرر) وإال فـال(متكثـرة عرفـا وإن احتـد ا�لـس، ) احللق يف أوقـات(بتكرر ) و(على التعاقب طال ا�لس، أم قصر، 

الدروس جعل ضابط تكررها يف احللق، واللبس، والطيب، والقبلة تعدد الوقت، ونقل ما هنـا عـن احملقـق ومل يتعـرض لتكـرر 
 .سرت ظهر القدم والرأس
ب االسـتعمال لبسـا، وطيبـا، وسـرتا، وحلقـا، وتغطيـة للـرأس)٧(كله تكررها بتكرره مطلقا  )٦(واالقوى يف ذلك  )٨(، مـع تعاقـ

 .مع إيقاعها دفعة �ن مجع من الثياب مجلة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها )٩(وإن احتد الوقت وا�لس، وعدمه
___________________________________ 

 .اي اخلطاء بعد العمد )١(
 .ولو كان احدمها يف العمرة واآلخر يف احلج، ال�ما يف التمتع عمل واحد) ٢(
 .يعين لو تعدد الصيد يف غري ما ذكركما اذا وقع احدمها يف حج االفراد واآلخر يف عمرة مفردة تكررت الكفارة حينئذ بال اشكال) ٣(
 .�ن لبس قباء وجبة وقميصا) ٤(
 .اجلبة على القباء ويلبسهما دفعة احدة �ن يضع) ٥(
 .فيما تقدم يف سرت الراس إىل لبس احمليط) ٦(
 .اي تتكرر الكفارة بتكرر كل واحد منها) ٧(
 .هذه الكلمة ال توجد يف اغلب النسخ) ٨(
 ).تكررها(عطف على ) ٩(

    



٣٦٦ 

على غري امللكف مبعىن اللزوم يف ماله، ، حىت )١(، أما فيه فتجب مطلقا)وال كفارة على اجلاهل والناسي يف غري الصيد(
 .)٢(أو على الويل

 .)٥(على املكلف حمرما وغريه )٤(، وإمنا حيرم مباشرة قطعه)للرعي يف احلرم(وغريها من الدواب  )٣(وجيوز ختلية االبل(
___________________________________ 

 .ولو كان �سيا، او جاهال) ١(
 .البالغلعدم التكليف على غري ) ٢(
 .اي عدم منعها) ٣(
 .اي قطع احلشيش) ٤(
 .الن ذلك من حمرمات احلرم، وال اختصاص له �الحرام) ٥(

 )يف االحصار والصد -الفصل السابع (
، )٨(كـاملوقفني  )٧(املنع واملراد به هنا منع الناسك �ملرض عن نسك يفـوت احلـج، أو العمـرة بفواتـه مطلقـا  )٦(أصل احلصر
، مــع قــدرة الناســك حبســب ذاتــه علــى االكمــال، )٩(لــل علــى تفصــيل �يت، والصــد �لعــدو ومــا يف معنــاهأوعــن النســك احمل

إن )١٠(ومهـا املصـدود حيـل لـه �حمللـل كلمــا  )١١(يشـرتكان يف ثبـوت أصـل التحلـل �مـا يف اجلملـة، ويفرتقــان يف عمـوم التحلـل فـ
 مكان ذبح هدي التحلل فاملصدود يذحبه، او ينحره حيث وجد )١٢(حرمه االحرام، واحملصر ما عدا النساء، ويف

___________________________________ 
 .اي معناه اللغوي) ٦(
 .حىت الفوت االضطراري) ٧(
 .الوقوف بعرفات، والوقوف �ملشعر) ٨(
 .كالسيل واملطر واحلر والربد اذا منعت الناسك عن اتيان نسكه) ٩(
 .اي الصد واحلصر) ١٠(
 .�لنسبة إىل املصدود، وعدم عمومه �لنسبة إىل احملصر) ١١(
 .اي ويفرتقان ايضا يف مكان الذبح) عموم التحلل(عطف على ) ١٢(

    



٣٦٧ 

بــدون  )٢(إفــادة االشــرتاط تعجيــل التحلــل للمحصــر، دون املصــدود، جلــوازه )١(ويف. املــانع، واحملصــر يبعثــه إىل حملــه مبكــة ومــىن
ري يف أخــذ حكــم مــا شــاء منهمــا، وأخــذ االخــف مــن وقــد جيتمعــان علــى امل. الشــرط كلــف �ن ميــرض ويصــده العــدو فيتخــ

 .)٥(املوجب لالخذ �حلكم، سواء عرضا دفعة، أم متعاقبني )٤(، لصدق الوصفني)٣(أحكامهما
معــا، أو عــن أحــدمها مــع فــوات اآلخــر أو عــن املشــعر مــع إدراك اضــطراري ) ومــىت أحصــر احلــاج �ملــرض عــن املــوقفني(
، أو عــن )املعتمــر عــن مكــة(أحصــر ) أو(و�جلملــة مــىت أحصــر عمــا يفــوت بفواتــه احلــج، . )٦(خاصــة، دون العكــس عرفــة

إن مل يكــن  )٧(هــد�، أو مثنــه(بعــث ) أو(إن كــان قــد ســاق هــد�، ) مــا ســاقه(كــل منهمــا ) بعــث(االفعــال �ــا وإن دخلهــا 
 هو املشهور، النه هدي )٨(واالجتزاء �ملسوق مطلقا. ساق

___________________________________ 
فهـذا هـي االمـور الثالثـة املوجبــة . اي ويفرتقـان ايضـا يف افـادة االشـرتاط التعجيـل �لنسـبة إىل احملصـر، دون املصـدود) عمـوم التحلـل(عطـف علـى ) ١(

 .لالفرتاق
 .تعجيال يف التحلل �لنسبة إىل املصدودفهو تعليل لعدم إفادة االشرتاط . اي جلواز التحلل للمصدود بدون االشرتاط ايضا) ٢(
 .املصدود واحملصر) ٣(
 .الصد واحلصر) ٤(
 .الن السابق ال مينع االخذ �لالحق) ٥(
 .فال يفوت حجه. " الشارح " فإنه جيزي يف نظر " املشعر " وادرك اضطراري " عرفة " �ن أحصر عن ) ٦(
 .ليشرتي به اهلدي يف حمله) ٧(
 .ب عليه �الشعار، او التقليدولو وج) ٨(

    



٣٦٨ 

املقتضـية لتعـدد  )٢(واالقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو �الشعار، أو التقليد ال ختالف االسـباب. )١(مستيسر
وإذابعـــث واعـــد �ئبـــه وقتـــا معينـــا . )٤(، إال أن إطـــالق هـــدي الســـياق حينئـــذ عليـــه جمـــاز)٣(املســـبب، نعـــم يتعـــني ذحبـــه كفـــى

 .أو حنره، )لذحبه(
إذا بلــغ اهلــدى حملــه( ت املواعــدة )، وهــي مــىن إن كــان حاجــا، ومكــة إن كــان معتمــرا)٥(فــ وحتلــل  )٦(حلــق، أو قصــر(، ووقــ
أو (، )٩(واجبــا مســتقرا(النســك الـذي دخــل فيــه ) إن كــان( )٨(يف القابـل، أو يعتمــر مطلقــا) إال مــن النســاء حــىت حيــج )٧(بنيتـه

 ، أو واجبا غري)إن كان ند�( )١١(مع وجوب طوافهن يف ذلك النسك )١٠(يطاف عنه للنساء
___________________________________ 

 ].١٩٦اآلية : البقرة[) فإن أح�تم فما است�� من ا�دي (: اشارة إىل دليل احلكم وهو قوله تعاىل) ١(
 .فإن احلصر والسوق كل منهما سبب مستقل لوجوب اهلدي) ٢(
 .وال جيب عليه هدي آخرحلصره ) ٣(
 .ملا عرفت أن السياق الشرعي وهو االشعار، او التقليد) ٤(
 .حبسب املواعدة، اذ ال جيب العلم بذلك، لتعسره، او تعذره) ٥(
 .على التفصيل السابق) ٦(
 .اي بقصد التحلل) ٧(
 .يف اي وقت شاء) ٨(
 .�ن كانت استطاعته لعام سابق) ٩(
 .نسكإن مل يستقر عليه ال) ١٠(
 .�ن كان يف حج مطلقا، او عمرة مفردة) ١١(

    



٣٦٩ 

 .)١(مستقر �ن استطاع له يف عامه
نعـم لـه تعجيــل (، )٢(وقـت االحــرام أن حيلـه حيـث حبسـه كمـا سـلف) �الشـرتاط(الـذي يتحلـل بـه ) وال يسـقط اهلـدي(
وأمــا فائدتــه يف املصــدود فمنتفيــة  .)٣(وهــذه فائــدة االشــرتاط فيــه. مــع االشــرتاط مــن غــري انتظــار بلــوغ اهلــدي حملــه) التحلــل

 .جلواز تعجيله التحلل بدون الشرط
، ودعـاء منـدوب، )٤(سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه واالقـوى أنـه تعبـد شـرعي: أ�ا سقوط اهلدي، وقيل: وقيل

 .من الفوائد )٥(إذ ال دليل على ماذكروه
ت املواعـدة وال بعـده، المتثالـه املـأمور املقتضـي ) ح اهلـديلـو ظهـر عـدم ذبـ(الـذي أوقعـه �ملواعـدة ) وال يبطل حتلله( وقـ

عمـا  )٨(وال جيـب االمسـاك عنـد بعثـه(، )٧(لفـوات وقتـه يف عـام احلصـر) ويبعثـه يف القابـل(، )٦(لو قوعه جمـز� يرتتـب عليـه أثـره
 .بع له، لزوال االحرام �لتحلل السابق، واالمساك �)على االقوى(ميسكه احملرم إىل أن يبلغ حمله 

___________________________________ 
 .اي يف ذلك العام الذي حج فيه) ١(
 .يف مستحبات االحرام) ٢(
 .اي يف احلصر حيث إنه بدون االشرتاط جيب انتظار بلوغ اهلدي حمله) ٣(
 .اذ ال يرتتب عليه أثرظاهر) ٤(
 .من سقوط اهلدي، وعدم القضاء) ٥(
 .وهوالتحلل من االحرام) ٦(
 .غالبا، واال فيمكن االستخبار قبل فوات الوقت، وال سيمايف مثل هذا العصر وسهولة املواصالت) ٧(
 .يف العام القابل) ٨(

    



٣٧٠ 

ث مــن قابــل وميســك أيضــا، " ، )١(واملشــهور وجوبــه لصــحيحة معاويــة بــن عمــار ــى املشــهور" يبعــ . ويف الــدروس اقتصــر عل
 .)٢(ث هديه من اآلفاق تربعاوميكن محل الرواية على االستحباب كإمساك �ع

وإن ذبح أو حنر هديه على االقوى، الن ) فإن أدرك، وإال حتلل بعمرة(وجو� وإن بعث هديه  )٣(ولو زال عذره التحق(
احلكم بكونـه حملـال قبـل الـتمكن  )٥(ووجه العدم. )٤(التحلل �هلدي مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل حنصر فيه

 .)٦(ملقتضي لهوامتثال االمر ا
له طريق آخـر ولكـن ) أو(أي غري املصدود عنه، ) وال طريق غريه( )٧(عن املوقفني ومكة) ومن صد �لعدو عما ذكر�ه(

وقصر، أو حلق وحتلـل (، )٩(كما تقرر  )٨(املسوق، أو غريه) ذبح هديه(تبلغه، ومل يرج زوال املانع خروج الوقت ) ال نفقة له(
ــث صــد حــىت مــن النســاء مــن ــع فتحلــل فالظــاهر حــل (، وال إنتظــار طــوافهن، )غــري تــربص حي ولــو أحصــر مــن عمــرة التمت

 ، إذ ال طواف هلن �ا حىت يتوقف)النساء أيضا
___________________________________ 

 .ابواب االحصار والصد ٢/  ١الوسائل ) ١(
 .فإنه يستحب له االمساك عن حمرمات االحرام) ٢(
 .درك االعمالاي حلق �حلجاج ل) ٣(
 .اي يف االتيان واالمتثال) ٤(
 .اي عدم وجوب العمرة) ٥(
 .اي للتحلل وترتيب آ�ره واقعا) ٦(
 .واملوقفني �لنسبة إىل احلاج. اي اعماهلا �لنسبة إىل املعتمر) ٧(
 .اي غري املسوق) ٨(
 .يف احملصر) ٩(

    



٣٧١ 

 )٣(واعلم أن املصنف وغريه أطلقـوا. )٢(إطالق االخبار بتوقف حلهن عليه من غري تفصيل )١(حلهن عليه ووجه التوقف عليه
ق الصــد واحلصــر بفــوات املــوقفني ومكــة يف احلــج والعمــرة ت مبــىن )٤(القــول بتحقــ ــ ــع عــن املبي ، واطبقــوا علــى عــدم حتققــه �ملن

منهـا منـع احلـاج عـن مناسـك . )٦(وبقي أمور )٥(.ورمي اجلمار، بل يستنيب يف الرمي يف وقته إن أمكن وإال قضاه يف القابل
أمـا . )١٠(وأصـالة البقـاء )٩(مـن إطـالق الـنص. )٨(، ويف حتققهمابه نظر)٧(مىن يوم النحر إذا مل ميكنه االستنابة يف الرمي والذبح

 .لو أمكنه االستنابة فيهما فعل وحلق، أو قصر مكانه وحتلل وأمت �قي االفعال
___________________________________ 

 .اي توقف حل النساء على طوافهن) ١(
 .ابواب االحصار والصد ١/  ١راجع الوسائل . بني احلج وعمرة التمتع) ٢(
 .من غري تفصيل بني اقسام احلج، والعمرة، وزوال املانع وعدمه) ٣(
 .فاملوقفني يف احلج، ومكة يف العمرة. بنحو اللف والنشر املرتبني) ٤(
 .ت فال يستناب فيه وال يقضىوأما البي) ٥(
 .غري متفق عليها) ٦(
 .وإن إمكن فيستنيب فيهما وحيلق يف مكانه ويبعث بشعره إىل مىن إن امكن استحبا� كما مر) ٧(
 .اي حتقق الصد �لصد عن مناسك من يوم النحر) ٨(
 .ابواب االحصار والصد ١/  ٢الوسائل ) ٩(
 .اي البقاء على إحرامه) ١٠(

    



٣٧٢ 

ومنهــا . )٥(للعمــوم )٤(واالقــوى حتققــه هنــا. )٣(معــا، وأوىل �جلــواز هنــا لــو قيــل بــه مث )٢(وأفعــال مــىن )١(املنــع عــن مكــةومنهــا 
 .املنع عن مكة خاصة بعد التحلل مبىن

ب والنســاء إىل أن �يت ببقيــة االفعــال، أو يســتنيب  )٦(واالقـوى عــدم حتققــه فيبقــى علــى إحرامــه �لنســبة إىل الصــيد والطيــ
ومنهـــا منـــع . )٨(، وحيتمـــل مـــع خـــروج ذي احلجـــة التحلـــل �هلـــدي، ملـــا يف التـــأخري إىل القابـــل مـــن احلـــرج)٧(حيـــث جيـــوزفيهـــا 

 .املعتمر عن أفعال مكة بعد دخوهلا
ومنهـا الصـد عـن الطـواف خاصـة فيهـا . )١٠(أن حكمه حكم املنع عن مكة، النتفاء الغاية مبجرد الدخول )٩(وقد أسلفنا

إىل أن يقــدر  )١١(نــه يســتنيب فيــه كــاملريض مــع االمكــان، وإال بقــي علــى إحرامــه �لنســبة إىل مــا حيللــهويف احلــج والظــاهر أ
 .)١٢(عليه، أوعلى االستنابة

___________________________________ 
 .بعد الوقوفني) ١(
 .يوم النحر، من الرمي والذبح واحللق) ٢(
 .اي هناك وهو الصد عن أعمال مكة) ٣(
 .الصد عن أعمال مىناي يف ) ٤(
 .ابواب االحصار، والصد - ١ -الوسائل �ب ) ٥(
 .اي عدم حتقق الصد) ٦(
 .كما اذا مل ميكنه العود إىل مكة) ٧(
 .وهي املشقة والكلفة) ٨(
 ".أو املعتمر عن مكة ": " املصنف " عند قول ) ٩(
 .فهو مساو لعدم الدخول يف حصول الغاية) ١٠(
 .فاي ما حيلله الطوا) ١١(
 .اذا تعذرت أو تعسرت عليه املباشرة) ١٢(

    



٣٧٣ 

، وحكمــه  )٢(، ويف احلــج علــى بعــض الوجــوه وقــد تقــدم)١(ومنهــا الصــد عــن الســعي خاصــة، فإنــه حملــل يف العمــرة مطلقــا
، وكـذا القـول يف عمـرة االفـراد لـو )٥(يف العمـرة،، لعـدم إفـادة الطـواف شـيئا )٤(، واحتمل يف الـدروس التحلـل منـه)٣(كالطواف

، ويف الصـد إذا كـان )٧(، وهـذه الفـروض ميكـن يف احلصـر مطلقـا)٦(واالستنابة فيـه أقـوى مـن التحلـل. د عن طواف النساءص
، )١١(حــبس بعــض احلــاج ولــو حبــق يعجــز عنــه )١٠(بــني العــام واخلــاص �لنســبة إىل املصــدود، كمــالو )٩(، إذال فــرق فيــه)٨(خاصــا

 جبواز ولو قيل. أوأتفق له يف تلك املشاعر من خيافه
___________________________________ 

 .من مجيع احملرمات) ١(
 .يف مناسك مىن يوم النحر) ٢(
 .فيستنيب مع االمكان، وإال فيبقى على احرامه إىل أن �يت به بنفسه، او يستنيب فيه من قابل) ٣(
 .اي من إحرامه) ٤(
 .جه حلرمة شئ عليه من حمرمات االحرام الجل الصد عن الطوافاي أن الطواف ال حيلل شيئا من حمرمات االحرام، فال و ) ٥(
 .�هلدي، النه قابل للنيابة) ٦(
 .سواء كان حصرا عاما، ام خاصا �لنسبة اليه) ٧(
 .�لنسبة إىل هاذا الشخص) ٨(
 .يف حكم الصد، يعين حىت لو فرض صد عام فهو �لنسبة إىل ذلك الشخص خاص) ٩(
 .للصد اخلاصهذا وما بعده مثال ) ١٠(
 .وال جيري عليه احكام الصد. فلو قدر على التخلص وجب، فلو مل يفعل كان ذلك عن اختياره) ١١(
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كــالطواف والســعي والرمــي والــذبح والصــالة كــان حســنا، لكــن يســتثىن منــه مــا   )١(االســتنابة يف كــل فعــل يقبــل النيابــة حينئــذ
 .لمعتمرل )٢(اتفقوا على حتقق الصد واحلصر به كهذه االفعال

 خامتة
وإن اسـتطاع إليهـا خاصـة، إال أن تكـون عمـرة متتـع فيشـرتط  )٣(بشروط احلـج(إليها سببال ) جتب العمرة على املستطيع(

�سبابه املوجبة له لو اتفقت هلا كالنذر وشبهه  )٤(يف وجو�ا االستطاعة هلما معا، ال رتباط كل منهما �آلخر، وجتب أيضا
أيضــا يف وجــوب أحــدمها ختيــريا لــدخول مكــة  )٦(بفــوات احلــج بعــد االحــرام، ويشــرتكان )٥(زيــد عنــهواالســتئجار واالفســاد، وت
 .)٨(لقتال، والداخل عقيب إحالل من إحرام، وملا ميض شهر منذ االحلل، ال االهالل )٧(لغري املتكرر، والداخل

، )٩(الدروس جوز �خريها إىل استقبال احملـرمويف . عن احلج مبادرا �ا على الفور وجو� كاحلج) ويؤخرها القارن واملفرد(
 وليس منافيا

___________________________________ 
 .يعين حني الصد او احلاصر عاما، او خاصا) ١(
 .اي جمموع أفعال العمرة) ٢(
 .اي �لشروط املذكورة يف استطاعة احلج) ٣(
 .حلجاي كما جتب العمرة �الستاطاعة، كذلك جتب �السباب كا) ٤(
 .اي تزيد العمرة على احلج) ٥(
 .اي العمرة واحلج) ٦(
 ".املتكرر " عطف على ) ٧(
 .وهو عقد االحرام �لتلبية) ٨(
 .اي إىل �اية ذي احلجة) ٩(

    



٣٧٥ 

واجبـــة ومندوبـــة، وإ ن وجـــب الكفـــور �لواجبـــة علـــى بعـــض ) بزمـــان خمصـــوص( )٢(العمـــرة �الصـــالة) وال تتعـــني(، )١(للفـــور
يف كــل  )٤(وهــي مســتحبة مــع قضــاء الفريضــة(وقــد يتعــني زما�ــا بنــذر وشــبهه، . أن ذلــك لــيس تعيينــا للزمــانإال  )٣(الوجــوه
 .)٥(على أصح الروا�ت) شهر
، وبعضـها )٦(، الن فيـه مجعـا بـني االخبـار الـدال بعضـها علـى الشـهر)وهـو حسـن(للمـدة بـني العمـرتني ) ال حـد: وقيل(

فاالفضــل الفصــل بينهمــا بعشـــرة أ�م، . علــى مراتــب االســتحباب )٨(بتنزيــل ذلـــك، وبعضــها علــى عشــرة أ�م )٧(علــى الســنة
وأكمـل منـه بشـهر، وأكثــر مـا ينبغـي أن يكــون بينهمـا السـنة، ويف التقييـد بقضــاء الفريضـة إشـارة إىل عــدم جوازهـا نـد� مــع 

 ،)٩(تعلقها بذمته وجو�، الن االستطاعة للمفردة ند� يقتضي االستطاعة وجو� غالبا
___________________________________ 
 .الفورية العرفية وهي تصدق إىل �اية ذي احلجة: الن املراد �لفورية) ١(
 .وال ينايف ذلك تعينها �لعرض كالنذر وشبهه) ٢(
 .كاملفردة الواجبة �صل الشرع، او بعد اتيان حج االفراد والقران) ٣(
 .اي بعد اتيان الواجب) ٤(
 .ابواب العمرة ٦الوسائل �ب  " الصادق " وهي رواية عبدالرمحن بن احلجاج عن ) ٥(
 .من ابواب احلج وشرائطه من الوسائل ٦٤ولعله يستفاد من الباب ) ٧(
 .اي اختالف االخبار يف هذا التحديد بني العمرتني) ٨(
 .لعمرة مندوبة على االطالقنظرا إىل أنه بعد قضاء الفريضة تكون ا" غالبا " قيد ) ٩(

    



٣٧٦ 

لـــو اســـتطاع إليهـــا وإىل  )٣(حيـــث يفتقـــر إىل مؤنـــة لقطـــع املســـافة وهـــي مفقـــودة، وكـــذا )٢(ميكـــن ختلفـــه ملتكلفهـــا )١(ومـــع ذلـــك
حجتها ومل تدخل أشهر احلج فإنه ال خياطب حينئذ �لواجب فكيف مينع من املندوب، إذ ال ميكن فعلها واجبـا، إال بعـد 

 .)٤(البحث كله يف املفردة وهذا. فعل احلج
___________________________________ 

 .اي ومع عدم قضاء الواجب ايضا ميكن فرض ندبية العمرة كما لو تكلف العمرة) ١(
 ".لتكلفها : " يف نسخة) ٢(
 .يعين يتخلف الندب عن االستطاعة والفريضة) ٣(
 .وال جتب، وال تستحب إال معها الن العمرة املتمتع �ا تعد مع احلج عمال واحدا،) ٤(

   



٣٧٧ 

 كتاب اجلهاد

 )١(كتاب اجلهاد
علـــى املســـلمني مـــن الكفـــار حبيـــث  )٢(وجهـــاد مـــن يـــدهم. لعـــدائهم إىل االســـالم. جهـــاد املشـــركني إبتـــداء) وهـــو أقســـام(
أخـذ مـال، أو  وإن قل، وجهاد من يريد قتل نفس حمرتمـة، أو )٤(استيالئهم على بالدهم، او أخذ ماهلم وماأشبهه )٣(خيافون

الـدفاع،  )٧(ورمبا أطلـق علـى هـذا القسـم. بني املشركني للمسلمني دافعا عن نفسه )٦(، ومنه جهاد االسري)٥(سيب حرمي مطلقا
 على االمام )٨(ال اجلهاد، وهو أوىل، وجهاد البغاة

___________________________________ 
 .الوسع والطاقة، كأن ا�اهد يبذل ما لديه من الطاقة ويصرفها يف سبيل الوصول إىل هدفهبضم اجليم وهو " اجلهد " اجلهاد مأخوذ من ) ١(

 .اجلهاد هو القتال حماماة عن الدين: ولذلك قالوا
 .بذلك النفس وما يتوقف عليه من املال يف حماربة املشركني، او الباغني يف سبيل اعالء كلمة االسالم على وجه خمصوص: وشرعا

 ".اي يهاجم " مينع " وزان ) ٢(
 .اي خياف املسلمون من استيالء الكفارة على البالد االسالمية) ٣(
 .وما اشبه االموال من االعراض وثلمة شوكة االسالمية) ٤(
 .اي سواء كان ذلك الكافر حربيا ام ذميا" يريد " حال للضمري يف ) ٥(
 .يعين من أفراد القسم الثالث وهو الدفاع عن النفس) ٦(
 .اي القسم الثالث) ٧(
 .مجع الباغي، وهو اخلارج على االمام املعصوم ) ٨(

    



٣٧٨ 

   



٣٧٩ 

   



٣٨٠ 

ث يف كتــاب )٢(ذكــر الثــاين مــن غــري اســتيفاء، وذكــر الرابــع يف آخــر الكتــاب )١(والبحــث هنــا عــن االول، واســتطرد ، والثالــ
 .احلدود
سـقوطا . مـن فيـه الكفايـة، فيسـقط عـن البـاقني )٣(مبعىن وجوبه علـى اجلميـع إىل أن يقـوم بـه مـنهم) وجيب على الكفاية(

الحـد علـى اخلصـوص  املطلـوب بـه شـرعا، وقـد يتعـني �مـر االمـام  )٤(مراعى �ستمرار القـائم بـه إىل أن حيصـل الغـرض
 .همبسبب كثرة املشركني، وقلتهم، وقو�م وضعف) حبسب احلاجة(الكفاية  )٥(وإن قام به من كان فيه كفاية وختتلف

اجلهـاد  )٧(أوجب بعـد انسـالخها))٦(فاذا ا�سلخ االشهر ا�رم فاقتلو ا���� (: لقوله تعاىل) وأقله مرة يف كل عام(
 .التكرر )٩(شرطا فيجب كلما وجد الشرط، وال يتكرر بعد ذلك بقية العام، لعدم إفادة مطلق االمر )٨(وجعله

___________________________________ 
 .ذكره يف عرض الكالم تبعامبعىن ) ١(
 .اي آخر كتاب اجلهاد) ٢(
 .يرجع إىل اجلهاد اي �جلهاد يقوم من اجلميع من به الكفاية" به " كماو أن الضمري يف . اي من اجلميع" منهم ) " ٣(
 .وهو الدعاء إىل االسالم، او دفع خطر الكفر) ٤(
 ".خيتلف : " يف نسخة) ٥(
 .٥اآلية : التوبة) ٦(
 .ها بعد انقضاءاي ) ٧(
 .اى انقضاء اشهراحلرم) ٨(
ب املطلـق اخلـايل عـن " اي اال مر �لطبيعة املطلقة وا�ردة عن كل شئ ال يـدل علـى التكـرار، وال علـى املـرة بنـاء علـى أن املوضـوع لـه االمـر ) ٩( الطلـ

 ".مجيع اخلصوصيات 

    



٣٨١ 

مع عدم احلاجة إىل الـز�دة عليهـا يف السـنة، وإال وجـب حبسـبها، وعـدم العجزعنهـا  )٢(هذا )١(ويف نظر يظهر من التعليل
 .)٣(وإال جاز التأخري حبسبه. فيها، أو رؤية االمام عدمه صالحا

، أمـا العـام كالفقيـه )٤(اخلـاص وهـو املنصـوب للجهـاد، أو ملـا هـو أعـم) بشرط االمام العادل، أو �ئبه(وإمنا جيب اجلهاد 
ريه مــن املعــاين  )٦(وال يشــرتط يف جــوازه )٥(توليــه حــال الغيبــة �ملعــىن االول فــال جيــوز لــه علــى املســلمني ) عــدو )٧(أو هجــوم(بغــ

 .أو �ئبه )١٠(بغري إذن االمام )٩(وهي أصله وجمتمعه فيجب حينئذ )٨(خيشى منه على بيضة االسالم(
___________________________________ 

 .حلظر ال يدل إال على رفع املنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخرالن وقوع االمر عقيب ا) ١(
 .يعين الوجوب يف كل عام مرة واحدة على تقديره) ٢(
 .اي حبسب العجز، أو الصالح) ٣(
 .من اجلهاد وغريه) ٤(
 .وهو اجلهاد االبتدائي لغاية الدعاء إىل االسالم) ٥(
 .به اخلاص، او العام، او الفقيه يف اجلهاد مبعىن الدفاع وحنوهيعين ال يشرتط وجود االمام، او �ئ) ٦(
 .اي بشرط هجوم. �جلر) ٧(
 .من �م قوام االسالم: أصل القوم وجمتمعهم، وبيضة االسالم: البيضة) ٨(
 .اي حنب اخلوف على بيضة االسالم) ٩(
 .اي ال جيب االستيذان منه) ١٠(

    



٣٨٢ 

ى من املسلم على االسالم نفسه وإن كان مبدعا، نعم لو خافوا على أنفسـهم كونه كاف، إذال خيش  )١(ويفهم من القيد
ب علـى مـن يليـه مسـاعدته، فـإن عجـز  )٢(وجب عليهم الدفاع ب عليـه، فـإن عجـز وجـ ولو خيف على بعض املسلمني وجـ

 .)٣(اجلميع وجب على من بعد ويتأكد على االقرب فاالقرب كفاية
املــانع مــن ) البلــوغ والعقــل واحلريــة والبصــر والســالمة مــن املــرض( )٤(عــىن االوليف مــن جيــب عليــه اجلهــاد �مل) ويشــرتط(

ب ملشــقة يف الســعي) والعــرج(، )٥(الركــوب والعــدو ال تتحمــل عــادة، ويف حكمــه الشــيخوخة  )٦(البــالغ حــد االقعــاد، أو املوجــ
ن سالحه، فال جيب على الصـيب وا�نـون املوجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله، وطريقه، ومث) والفقر(املانعة من القيام به، 

وكـان عليـه أن يـذكر . ، وكـذا االعـرج)٨(، وال على العبد وإن كان مبعضا، وال على االعمـى وإن وجـد قائـداو مطيـة)٧(مطلقا
 .الذكورية فإ�ا شرط فال جيب على املرأة

___________________________________ 
 .وهواخلوف على بيضة االسالم) ١(
 .وهو املعىن الثالث من معاين اجلهاد) ٢(
 .فلو مل يقم به االقرب جيب على الباقني فورا) ٣(
 .وهو اجلهاد االبتدائي لغرض الدعاء إىل االسالم) ٤(
 .اي الركض واملشي السريع) ٥(
 .وهي مزاولة القتال) ٦(
 .وغريه، وال يف ا�نون بني االدواري واالطباقيفال فرق يف الصيب بني املراهق . االطالق راجع إىل الصيب وا�نون كليهما) ٧(
 .اي مركو�) ٨(

    



٣٨٣ 

فيجب الدفع على القادر، سواء الذكر واالنثـى، والسـليم واالعمـى، واملـريض  )٢(، أما الثاين)١(هذايف اجلهاد �ملعىن االول
 .)٣(والعبد، وغريهم

مـن االذان، والصــالة، والصـوم، وغريهـا، ومســي ) موحيـرم املقـام يف بلـد املشــرك ملـن ال يـتمكن مـن إظهــار شـعائر االسـال(
، النـــه عالمـــة عليـــه، أو مـــن الشـــعار الـــذي هـــو الثـــوب املالصـــق للبـــدن فاســـتعري لالحكـــام الالصـــقة الالزمـــة )٤(ذلـــك شـــعارا

 .فال جتب عليه اهلجرة )٥(واحرتز بغري املتمكن ممن ميكنه إقامتها لقوة، أو عشرية متنعه. للدين
فال حـرج،  )٨(، فلو تعذرت ملرض، أو فقر، وحنوه)٧(يكثر سوادهم، وإمنا حيرم املقام مع القدرة عليها لئال )٦(نعم تستحب

وأحللق املصنف فيما نقل عنه بـبالد الشـرك بـالد اخلـالف الـيت ال يـتمكن فيهـا املـؤمن مـن إقامـة شـعائر االميـان، مـع إمكـان 
 .إنتقاله إىل بلد يتمكن فيه منها

___________________________________ 
 .اي االمور املذكورة شرط يف اجلهاد �ملعىن االول الذي كان لغرض الدعاء إىل السالم. وهو اجلهاد االبتدائي) ١(
 .اي اجلهاد �ملعىن الثاين وهو الدفاع عن بيضة االسالم) ٢(
 .كاخلنثى واملبعض) ٣(
 .مجعه شعائر. بكسر الشني وفتحه) ٤(
 .هاي حتميه وتدافع عن) ٥(
 .اي اهلجرة) ٦(
 .اي على اهلجرة) ٧(
 .من اسباب العجز كسد الطريق مثال) ٨(

    



٣٨٤ 

عليــه �مـــر االمــام لــه، أو بضـــعف املســلمني عـــن ) مــع عـــدم التعــني( )١(�ملعـــىن االول) ولالبــوين منــع الولـــد مــن اجلهــاد(
ويف احلـاق االجـداد �مـا . )٣(بـات العينيـةعينا فـال يتوقـف علـى إذ�مـا كغـريه مـن الواج )٢(املقاومة بدونه إذ جيب عليه حينئذ

 )٧(، ويف اشـرتاط إسـالمهما قـوالن)٦(، وال يشـرتط حريتهمـا علـى االقـوى)٥(فلو اجتمعـوا توقـف علـى إذن اجلميـع )٤(قول قوي
عليـه،  وظاهر املصنف عدمه، وكما يعترب إذ�ما فيه يعترب يف سائر االسفار املباحـة واملندوبـة والواجبـة كفايـة مـع عـدم تعينـه

إن كــان واجبــا عينــا )٩(، ومنــه)٨(لعــدم مــن فيــه الكفايــة ب العلــم، فــ كتحصــيل الفقــه ومقدماتــه مــع   )١١(أو كفايــة )١٠(الســفر لطلــ
 عدم قيام من فيه الكفاية،

___________________________________ 
 .وهو اجلهاد االبتدائي) ١(
 .له �خلصوص اي حني أمر االمام ) ٢(
 .كالصالة والصوم واحلج) ٣(
 .الصالق اسم االب عليهم) ٤(
 .اى االجداد واالبوان) ٥(
 .ابواب جهاد العدو ٢/  ١راجع الوسائل . الصالق ادلة وجوب االستيذان) ٦(
 .عدم استيالء الكافر على املسلم: اطالق االدلة املتقدمة، ووجه االشرتاط: وجه عدم االشرتاط) ٧(
 .به الكفاية وجب عليه عينايعين لو مل يكن من ) ٨(
 .اي من السفر الواجب) ٩(
 .�الصالة) ١٠(
 .�لذات مع تعينه عرضا) ١١(

    



٣٨٥ 

وعــدم إمكــان حتصــيله يف بلــدمها، ومــا قاربــه ممــاال يعــد ســفرا علــى الوجــه الــذي حيصــل مســافرا مل يتوقــف علــى أذ�مــا، وإال 
حـال اخلــروج ) مـع احللــول(القــادر علـى الفــواء ) املوسـر(يون املــد) مينـع(بضــم أولـه وهــو مسـتحق الــدين ) واملـدين( )١(توقـف،

 .)٢(إىل اجلهاد، فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجال وإن حل قبل رجوعه عادة مل يكن له املنع، مع احتماله يف االخري
) تحبمســـ(يف أطـــراف بـــالد االســـالم لالعـــالم �حـــوال املشـــركني علـــى تقـــدير هجـــومهم  )٤(وهـــو االرصـــاد )٣(والـــر�ط(

، )٧(نفسـه علـى االعـالم واحملافظـة فهـو مـرابط )٦(سـاكن الثغـر )٥(مع حضور االمام وغيبته، ولو وطن) دائما(استحبا� مؤكذا 
دون ثالثـــة، ولـــو نـــذره  )٨(فـــال يســـتحق ثوابـــه وال يـــدخل يف النـــذر، والوقـــف والوصـــية للمـــرابطني �قامـــة) وأقلـــه ثالثـــة أ�م(

 .ها، كاال عتكافوجب ثالثة بليلتني بين )٩(وأطلق
 فإن زاد أحلق �جلهاد يف الثواب، ال أنه) وأكثره أربعون يوما(

___________________________________ 
 .اي توقف على اذ�ما) ١(
 .الن اجلهاد حينئذ موجب لتأخري الواجب. اي احتمال املنع يف االخري وهو حلول وقت الدين قبل رجوعه من اجلهاد) ٢(
 ".فيجب : " خربه. هذا مبتدأ) ٣(
 .اي املراقبة) ٤(
 .اي �يأ واستعد) ٥(
 .اي ساكن احلدود، وامنا يقال الثغر للحدود اذا كانت هناك مظنة ثلمة خياف منها على االسالم واملسلمني) ٦(
 .اسم فاعل وهو املراقب واملواظب على حفاظة احلدود االسالمية) ٧(
 ".فال يستحق : " متعلق بقوله) ٨(
 .مل يقيد نذره بثالثة او غريها اي) ٩(

    



٣٨٦ 

ــرب، وهــو)أثيــب(لينتفــع �مــا مــن يــرابط ) ولــو أعــان بفرســه، أو غالمــه(، )١(خيــرج عــن وصــف الــر�ط يف  )٢(، العانتــه علــى ال
أو نـذر صـرف مـال (، )٣(أي نذر املرابطة اليت هي الر�ط املـذكور يف العبـارة) ولونذرها(معىن اال�حة هلما على هذا الوجه، 

ب الوفــاءإىل جيــوز : ، ال�ــا التتضــمن جهــادا فــال يشــرتط فيهــا حضــوره وقيــل)وإن كــان االمــام غائبــا( )٤(�لنــذر)  اهلهــا وجــ
 .)٨(وهو ضعيف. )٧(�لنذر، وحنوه )٦(برتكه، لعلم املخالف )٥(صرف املنذور للمرابطني يف الربحال الغيبة، إن مل خيف الشنعة

 :وهنا فصول
___________________________________ 

 .بل هو �ق على الوصف) ١(
 .اي االعانة �لفرس وحنوه) ٢(
 .يعين �نيث الضمري �ظر إىل املعىن) ٣(
 .فريابط يف االول ويصرف املال اليهم يف الثاين) ٤(
 .اي املذمة والتعبري) ٥(
 .يف املرابطةيعين أن العدو علم �لنذر وأن الناذر مل يصرف نذره ) ٦(
 .كما لو اشتهر بني االعداء ذلك) ٧(
 .اي الصرف يف وجوه الرب ال دليل عليه، بل جيب الوفاء وفق املنذور) ٨(

 )٩()فيمن جيب قتاله - الفصل االول (
وهــــو غــــري الكتــــايب مــــن أصــــناف الكفــــار الــــذين ال ينتســــبون إىل ) جيــــب قتــــال احلــــريب(وكيفيــــة القتــــال وأحكــــام الذمــــة 

 فالكتايب ال يطلق عليه اسم احلريب، وإن كان )١٠(االسالم
___________________________________ 

 .من اضافة املصدر إىل مفعوله) ٩(
 .اي الينتحلون دين االسالم ولو انتحاال مزيفا) ١٠(

    



٣٨٧ 

مـام فيقـاتلون مـن علـى اال )٣(وإن حكـم بكفـرهم كـاخلوارج، إال أن يبغـوا )٢(، وكذا فـرق املسـلمني)١(حبكمه على بعض الوجوه
ريه)٤(حيــث البغــي وســيأيت حكمهــم ريهم )٥(، أو علــى غــ ) بعــد الــدعاء إىل االســالم(، وإمنــا جيــب قتــال احلــريب )٦(فيــدافعون كغــ

 .)٨(، والداعي هو االمام، أو �ئبه)٧(�ظهار الشهادتني، والتزام مجيع أحكام االسالم
، مـن )١٠(بـين املصـطلق ، ومـن مث غـزا النـيب )٩(ر، أو بغـريهويسقط اعتباره يف حق من عرفه بسبق دعائه يف قتـال آخـ

) وامتناعـه(مـع علمهـم �حلـال،  )١٢(بعمـرو، وغـريه نعم يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي  )١١(غريإعالم واستأصلهم
 فلو أظهر قبوله ولو �للسان. من قبوله

___________________________________ 
 .كالنجاسة وكونه كافرا) ١(
 .اى ال يطلق عليهم اسم احلريب) ٢(
 .اى خيرجوا عليه) ٣(
 .اى حكم الباغني) ٤(
 ".على االمام " عطف على ) ٥(
 .اى كغري الباغني ممن عمد إىل القتال ظلما) ٦(
 .من التكاليف العبادية وغريها) ٧(
 .اخلاص) ٨(
 .�ملخالطة مع املسلمني او جماور�ميعين عرفوا االسالم بغري الدعاء ) ٩(
 .�١٨ب  ٢٠حي من خزاعة راجع تفصيل الغزوة يف البحار الطبعة احلديثة ج : بضم االول وسكون الثاين وفتح الثالث وكسر الرابع) ١٠(
 .اي قتلهم آلخرهم) ١١(
 عمــرو مــن ســائر الكفــار حــني �رزهــم يف ســاحة القتــال والســالم بغــري. اي كمــا فعــل علــي عليــه الصــالة) �ء اجلــارة(�جلــر عطفــا علــى مــدخول ) ١٢(

 .�٧٠ب  ٣٩الطبعة احلديثة ج  - -راجع الوسائل 

    



٣٨٨ 

 .)٢(، وال يقبل منه غريه)حىت يسلم أو يقتل(وجيب قتال هذا القسم . )١(كف عنه
) م بشـــرائط الذمـــةإال أن يلتـــز (يقاتـــل حـــىت يســـلم أو يقتـــل، ) كـــذلك( )٣(وهـــو اليهـــودي والنصـــراين وا�وســـي) والكتـــايب(

وللمسـلمني (ويف حكمهن الصـبيان،  )٥(، وترك التعرض للمسلمات �لنكاح)٤(وهي بذل اجلزية، والتزام أحكامنا(فيقبل منه 
، وجاسوســهم، )عــني املشــركني )٦(وإيــواء(علــيهم، وســرقة أمــواهلم، ) �لفتنــة عــن ديــنهم وقطــع الطريــق(ذكــورا وإ�� ) مطلقــا

وإظهـار املنكـرات ( )٩(ولـو �ملكاتيـة )٨(علـيهم كطريـق أخـذهم وغيلـتهم )٧(وهـو مـا فيـه ضـرر) سـلمنيوالداللة على عورات امل(
 كأكل حلم اخلنزير، وشرب اخلمر، وأكل الر�) االسالم(شريعة ) يف

___________________________________ 
 .اى كف عن قتاله) ١(
 .فال تقبل منه اجلزية. اى غرياالسالم) ٢(
 .ابواب جهاد العدد ٤٩/  ١حاديث تدل على أن ا�وسي من اهل الكتاب راجع الوسائل هناك ا) ٣(
 .يف القضاء واآلداب االجتماعية) ٤(
 .اى الوطي) ٥(
 .ا اي انزله يف منزله مصدر �ب االفعال من آوى يؤي ايواء) ٦(
 .واملراد �ا كل مايكون يف اطالع العدو عليه ضرر على املسلمني. اى العورة) ٧(
 .اخلديعة والقتل غفلة: بكسر الغني) ٨(
 .اى ولو كانت الداللة �ملكاتبة) ٩(

    



٣٨٩ 

وأمـا�قي الشـروط . )٢(البد منهما عقد الذمة، وخيرجون مبخالفتهما عنها مطلقـا )١(واالوالن). يف داراالسالم(ونكاح احملارم 
 .وبه صرح يف الدروس )٣(فظاهر العبارة أ�ا كذلك

 .)٤(مبخالفتها إال مع اشرتاطها عليهم وهو االظهرال خيرجون : وقيل
، وال تتقــدر مبــا )٦(علــى االقــوى )٥(، ويتخــري بــني وضــعها علــى رؤوســهم، وأراضــيهم، وعليهمــا)وتقــدير اجلزيــة إىل االمــام(

 )٧(قدره علي
___________________________________ 

 .بذل اجلزية والتزام احكامنا: ومها) ١(
" كمـا وأن مرجـع الضـمري يف . بـذل اجلزيـة، والتـزام احكامنـا: ومها" االوالن " " مبخالفتهما " ومرجع الضمري يف . هم صرحيا ام السواء شرط علي) ٢(

 .عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار -الذمة اى وخيرجون مبخالفتهم عن إعطاء اجلزية وعن التزام احكامنا " عنها 
 .وإن مل يشرتط عليهم صرحيا. م عن الذمة مبجرد املخالفةاى مثل االولني يف خروجه) ٣(
ىت خيـالفوا مـا اشــرتاط علـيهم، فـاذا اشـرتاط علــيهم وخـالفوا خرجـوا عـن الذمــة، والدليـل علـى غــ) ٤( ري ال�ـم يف ذمـة االسـالم فــال خيرجـون عـن الذمـة حــ

 ".شرائط الذمة " يف اشرتاطها يرجع إىل كما وأن الضمري ". شرائط الذمة " يرجع إىل " مبخالفتها " والضمري يف . ذلك
 .يف نسخة أو اراضيهم، أو عليهما) ٥(
 .لكن الرواية �ذا الصدد تنفي اجلمع بني الوضع على الرؤوس، واالراضي معا) ٦(

 .ابواب جهاد العدد ٦٨/  ٣راجع الوسائل 
 .لغين مثانية واربعنيوهو ان على الفقري اثين عشر درمها، وعلى املتوسط اربعة وعشرين، وعلى ا) ٧(

    



٣٩٠ 

 .عليه الصالة والسالم، فإنه منزل على اقتضاء املصلحة يف ذلك الوقت
ب �لصــغار) يــوم اجلبايــة(التقــدير ) ولــيكن( فيــه إشــارة إىل أن الصــغار أمــر ) ويؤخــذ منــه صــاغرا(، )١(ال قبلــه، النــه أنســ

. بــل يؤخــذ منــه إىل أن ينتهــي إىل مــايراه صــالحاهــو عــدم تقــديرها حــال القــبض أيضــا، : آخــر غــري إ�ــام قــدرها عليــه فقيــل
 .أو بدونه )٢(وقيل إلتزام أحكامنا عليهم مع ذلك

 )٤(وحيـين ظهـره، ويطــأطى ء )٣(أخـذها منهـا قائمـا واملســلم جـالس، وزاد يف التـذكرة أن خيـرج الـذمي يــده مـن جيبـه: وقيـل
 .واالذن )٦(ضربه يف هلزمتيه ومها جمتمع اللحم بني املاضغبلحيته وي )٥(ويصب ما معه يف كفة امليزان، و�خذ املستويف: راسه
�حلـارث بـن  فيبـدأ بـه كمـا فعـل النـيب ) إال مـع اخلطـر يف البعيـد(إىل االمـام، أو مـن نصـبه، ) ويبدأ بقتال االقـرب(

 عدو )١٠(وبينه )٩(ملا بلغه أنه جيمع له وكان بينه )٧(أيب ضرار
___________________________________ 

 .الن يف اال�ام واالخفاء صغار للكافر) ١(
 .يعين أن الصغار هو اال�ام، مع التزام احكامنا) ٢(
 .طوق القميص: بفتح اجليم) ٣(
 .من �ب دحرج) ٤(
 .اى اجلايب للجزية) ٥(
 .صفحة الوجه" ما بني املاضغ واالذن " اى �اية الفك، واملراد من ) ٦(
 .�١٨ب  ٢٠الطبعة احلديثة ج البحار ) ٧(
 .مرجع الضمري الرسول االكرم ) ٨(
 .مرجع الضمري الرسول االكوم ) ٩(
 .مرجع الضمري حارث بن ايب ضرار) ١٠(

    



٣٩١ 

 .ما لو كان القريب مهاد� )٢(ومثله. )١(أقرب، وكذا فعل خبالد بن سفيان اهلزيل
أوأقـــل إال ملتحـــرف (للمســلم املـــأمور �لثبــات أي قـــدره مــرتني،  )٣(إذا كــان العـــدو ضـــعفا(مــن احلـــرب ) وال جيــوز الفـــرار(
، )٧(، وطلــب الســعة)٦(وتســوية الالمــة )٥(مــن حالتــه الــيت هــو عليهــا كإســتد�ر الشــمس )٤(أي منتقــل إىل حالــة أمكــن) لقتــال

رية مــع صــالحيتها  )٨(يســتنجد) إىل فئــة(أي منضــم ) أو متحيــز(ومــورد املــاء،  ت أم كثــ �ــا يف املعونــة علــى القتــال، قليلــة كانــ
 .، وكو�ا غري بعيدة على وجه خيرج عن كونه مقاتال عادة)٩(له

___________________________________ 
ك بـدأ خبالـد بـن اىب سـفيان ومل يبـدأ �لعـدو وكان بينه وبني خالد بن ايب سفيان عدو اقرب ومـع ذلـ حيث كان بعيدا عن الرسول االعظم ) ١(

 .القريب
 .اي ومثل العدو القريب العدو املهادن يف عدم االبتداء به، بل �لبعيد اخلطر، الن العدو القريب املهادن ال خياف منه) ٢(
 .اى كان العدو اكثر من املسلمني مرتني ففي هذه الصورة ال جيوز الفرار على االطالق) ٣(
 .هلاى اس) ٤(
 .فإن الشمس اذا كانت على القفا كان القتال أيسر) ٥(
 .�هلمز اى الدرع) ٦(
 .من حيث املكان أو الطعام املاء والعلوفة) ٧(
 .اى يستعني بتلك الفئة) ٨(
 .اى صالحية تلك الفئة لالعانة) ٩(

    



٣٩٢ 

 .صرافاملضطر كمن عرض له مرض، أو فقد سالحه فإنه جيوز له االن )١(هذا كله للمختار أما
قطـع الشـجر ) وإن كـره(حيـث يتوقـف عليـه ) وقطع الشـجر )٤(واملنجنيق )٣(الفتح كهدم احلصون )٢(وجيوز احملاربة بطريق(

 .)٦(اشجار الطائف، وحرق على بين النضري، وخرب د�رهم  )٥(وقد قطع النيب
علـى االقــوى إال أن يـؤدي إىل قتــل  )٨(لنـار، وإلقــاء السـما(إرســال ) و(علــيهم، ومنعـه عـنهم،  )٧(وكـذا يكـره إرســال املـاء(

، )١١(ورجح املصنف يف الدروس حترمي القائه مطلقـا )١٠(عليه الفتح فيجب )٩(نفس حمرتمة فيحرم، إن امكن بدونه، او يتوقف
 لنهي النيب 

___________________________________ 
 ".وأما " يف نسخة ) ١(
 .اي جبميع طرقه املمكنة، وهذا شروع يف بيان كيفية القتال مع العدو) ٢(
 .مجع احلصن بكسر احلاء: بضم احلاء) ٣(
 .وهي آلة حربية يرمى �ا احلجارة فتنهدم �ا احلصون وهو معرب) ٤(
 .�٢٨ب  ٢١ج  -كما يف البحار الطبعة احلديثة ) ٥(
 .جماز فاالسناد إىل الرسول االكرم . دى املؤمننيخيربون بيو�م �يديهم واي: كما قال تعاىل) ٦(
 .على حنو يهدم عليه بنيا�م، ويهلك نفوسهم) ٧(
 .اى يف مائهم وطعامهم) ٨(
 .اى إال أن يتوقف) ٩(
 .اى ارسال املاء والنار والقاء السم) ١٠(
 .سواء توقف عليه الفتح ام ال) ١١(

    



٣٩٣ 

 .ضعيفة السند �لسكوين )١(عنه، والرواية
الفـتح علـى قـتلهم،  )٣(�ـم، وتوقـف )٢(�ن ترتسـوا) وال جيوز قتل الصبيان وا�انني والنسـاء، وإن عـاونوا إال مـع الضـرورة(

 .)٤(النه حبكم املرأة يف ذلك) وال اخلنثى املشكل(إال أن يعاون برأي، أو قتال، ) الشيخ الفاين(قتل ) الجيوز(كذا ) و(
بويقتــل ا( ري )٥(لراهــ إذا كــان ذا رأي، أو : (وهــو دون الشــيخ الفــاين، أو هــو، واســتدرك اجلــواز �لقيــد وهــو قولــه) والكبــ
ولـــو ترتســـوا (كالنســـاء والصـــبيان ) ممـــن ال يقتـــل )٧(جيـــوز قتـــل الـــرتس(كـــذا ) و. ()٦(وكـــان يغـــين أحـــدمها عـــن اآلخـــر) قتـــال

، )والديـة )٨(فـال قـود،(التوصل إىل املشركني إال بقتـل املسـلمني �ن الميكن ) ما أمكن، ومع التعذر(عنهم ) �ملسلمني كف
 لالذن

___________________________________ 
 .ابواب جهاد العدو ١٦/  ١الوسائل ) ١(
 .٧اى جعلوهم كالرتس حيفظون �م انفسهم ففي هذه الصورة جيوز قتلهم كما سيأيت يف اهلامش ) ٢(
 ).ويتوقف(يف نسخة ) ٣(
 .عدم جواز القتليف ) ٤(
 .وهو املعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى) ٥(
 .فكان يغين ذكر احدمها عن اآلخر، لعدم الفرق بينهما يف احلكم. الن الشيخ الفاين ايضا كالكبري يف جواز قتله اذا كان ذا رأي، أو قتال) ٦(
فلو جعل الكفار هؤالء امامهم وسيلة حلفظ انفسهم جاز . بيان وا�انني والنساءبضم التاء وهم الذين يترتس الكفار �م ممن ال جيوز قتلهم كالص) ٧(

 .قتلهم وإن مل جيز ابتداء
 .القصاص: بفتح القاف والواو) ٨(

    



٣٩٤ 

 .يف قتلهم حينئذ شرعا
ب الكفـارة( ري قاصـد للمســلم، وإمنــا  )١(مأخـذمها كونــه: وهــل هـي كفــارة اخلطـأ، أو العمــد وجهــان) نعـم جتــ يف االصـل غــ

وينبغي أن تكون من بني املال، النه للمصـاحل . وهوأوجه. إىل صورة الواقع، فإنه متعمد لقتله )٢(مطلوبه قتل الكافر، والنظر
 .عن احلرب لكثري )٣(وهذه من أمهها، والن يف إجيا�ا على املسلم إضرارا يوجب التخاذل

ت( ، الن أبــواب الســماء تفــتح عنــده، وينــزل )٤(، بــل بعــده)والقتــال قبــل الــزوال(علــيهم لــيال، وهــو النــزول ) ويكــره التبييــ
املســلم  )٧(وأن يعرقــب. )٦(زالــت( )٥(إىل االمــرين) ولــو أضــطر(وينبغــي أن يكــون بعــد صــالة الظهــرين، . النصــر، وتقبــل الرمحــة

 الت كما فعل جعفرصالحا ز  )٩(، أو أشرف على القتل، ولو رأى ذلك)٨(ولو وقفت به) الدابة(
___________________________________ 

 .هذا وجه عدم ثبوت كفارة العمد) ١(
 .هذاوجه ثبوت كفارة العمد) ٢(
 .اى الضعف عن املقاومة) ٣(
 .اى يرتجح القتال بعد الزوال) ٤(
 .التبييت، والقتال قبل الظهر: ومها) ٥(
 .اي كراهة القتال) ٦(
ب الدابــةفعــل ر�عــي مــن �ب دحــ) ٧( ب غلــيظ فــوق عقــ وهنــا كنايــة عــن قطــع قوائمــه �لســيف وحنــوه وهــو . رج، اى قطــع عرقــوب الفــرس وهــو عصــ

 .اي ويكره ان يعرقب املسلم الدابة) ويكره(عطف على 
 .�ن عجزت عن املشي) ٨(
 .مرجع االشارة عرقبة الدابة اى لو رأى املسلم يف احلرب عرقبة الدابة صالحا زالت الكراهة) ٩(

    



٣٩٥ 

 .واما دابة الكافر فال كراهة يف قتلها، كما يف كل فعل يؤدي إىل ضعفه، والظفر به )٢(وذحبها اجود. )١(مبؤنة
االمـــام منهـــا، ) وحتـــرم إن منـــع(، )٤(حتـــرم: علـــى اصـــح القـــولني وقيـــل) مـــن دون إذن االمـــام(بـــني الصـــفني ) )٣(واملبـــارزة(

مـن  )٦(، وتستحب إذا ندب إليها)٥(امر �امجاعة ليقوم �ا واحد منهم�ا شخصا معينا، وكفاية إن ) إن الزم(عينا ) وجتب(
 .غري امر جازم

، ملـا )٨(اى صـغريه) فليـوارى كمـيش الـذكر(�لكـافر ) فـإن اشـتبه(يف املعركـة، دون الكـافر  )٧(وجتب مواراة املسلم املقتـول(
وهـو . جيب دفن اجلميع إحتيـاط: ، وقيل)٩(إال يف كرام الناس ال يكون ذلك: يف قتلى بدر، وقال روي من فعل النيب 
 :وقيل )١١(�بعة للدفن: أما الصالة عليه فقيل )١٠(حسن، واللقرعة وجه

___________________________________ 
 .بلد �رض بلقاء من �حية الشام) ١(
 .اى أجود من عرقبتها) ٢(
 .الوهو الربوز بني الصفني ملقابلة االبط) ٣(
 .ابواب جهاد العدو ٣١/  ١للنهي الوارد يف رواية عمر بن مجع عن امري املؤمنني عليه الصالة والسالم راجع الوسائل ) ٤(
 .اى من اجلماعة الذين أمرهم االمام عليه الصالة والسالم) ٥(
 .اى طلب طلبا غري الزامي) ٦(
 .اى دفنه حسب املشروع) ٧(
 .لعله كناية عن ختانه) ٨(
 .ابواب جهاد العدو ٦٥/  ١الوسائل ) ٩(
 .ابواب مرياث اخلنثى ٤/  ١راجع الوسائل : لعموم دليلها) ١٠(
 .فمن عينته القرعة مسلما يصلى عليه ويدفن) ١١(

    



٣٩٦ 

 .وهو حسن. يصلى على اجلميع ويفر املسلم �لنية

 )يف ترك القتال -الفصل الثاين (
الــدال علــى ســالمة الكــافر نفســا، ومــا ال  )١(وهــو الكــالم ومــا يف حكمــه) المــور أحــدها االمــان(القتــال وجــو� ) ويـرتك(

البــالغ العاقــل املختــار، وعقــده مــا دل عليــه مــن لفــظ، وكتابــة،  )٤(مــن جيــب جهــاده، وفاعلــه )٣(، وحملــه)٢(اجابــة لســؤاله ذلــك
واملـراد �آلحـاد العـدد ). الكفـارآلحـاد  )٧(ولو من آحاد املسلمني: (من االمام بل جيوز )٦(، واليشرتط كونه)٥(وإشارة مفهمة

، )١١(وما هو أعم منه) للبلد( )١٠(عاما أو يف اجلهة اليت أذم فيها )٩(أومن االمام أو�ئبه(، )٨(وهو هنا العشرة فما دون. اليسري
 ولآلحاد

___________________________________ 
 .من الكتابة واالشارة) ١(
منصوب على املفعول الجله فاملعىن أن الكافر يعطـى االمـان ) اجابة(و ) الكافر(وأن مرجع الضمري يف لسؤاله كما ) االمان(مرجع اسم االشارة ) ٢(

 .اجابة لسؤاله االمان
 .اى حمل االمان) ٣(
 .اى فاعل االمان) ٤(
 .اى متيقنة املراد) ٥(
 .اى االمان) ٦(
 .بشرط البلوغ والعقل واالختيار) ٧(
 .مجع قلة اكثرها عشرة: -عال وزان أف -" آحاد " الن ) ٨(
 .اى الذى نصبه االمام شخصيا) ٩(
 .اى يف خصوص اعطاء الذمة املعينة) ١٠(
 .اى من البلد كالقطر واملنطقة) ١١(

    



٣٩٧ 

 .)١(بطريق أوىل
إذا وقـع مـن اآلحـاد، أمـا مـن االمـام فيجـوز بعـده، كمـا جيـوز لـه املـن ) أن يكـون قبـل االسـر(أي شرط جوازه ) وشرطه(
 ).وعدم املفسدة(، )٢(عليه

ب يف االســالم، وترفيــه اجلنــد  )٣(وجــود املصــحلة: وقيــل ب أمــورهم، وقلــتهم)٤(كاســتماملة الكــافر لريغــ ــ ، ولينتقــل )٥(، وترتي
، وكـذامن )٧(اجلاسـوس فإنـه الينفـذ )٦(كمـا لـو أمـن(االمر منه إىل دخولنا دارهم فنطلع على عـورا�م، وال جيـوز مـع املفسـدة 

شــرط الصــحة يــرد الكــافر إىل مأمنــه، كمــا لــو دخــل بشــبهة االمــان مثــل أن يســمع لفظــا  )٩(ث خيتــل شوحيــ )٨(فيــه مضــرة
 ، ومثله الداخل)١١(ال نذمك فيتوهم االثبات: فيظنها كافية، أو يقال له )١٠(فيعتقده أما�، أو يصحب رفقة

___________________________________ 
ين أن املصــنف ) ١( ك مــن قولــه  مل يــذكر يعــ ث االذمــام اذا كــان جــائزا الهــل بلــد كبــري، فلالفــراد " للبلــد " اآلحــاد، لكــن يفهــم ذلــ بطريــق اوىل حيــ

 .القالئل جائز �الوىل
 .اى اطالقه وختلية سبيله) ٢(
 .فلو استوى االمران مل جير) ٣(
 .اى اسرتاحتهم واذهاب االتعاب عنهم) ٤(
 .ة �يقاف احلرب كي يصل املدداى قلة جند املسلمني، فتقضي املصلح) ٥(
 .من �ب االفعال" آمن " يف نسخة ) ٦(
 .اى مل جيز ومل يصح) ٧(
 .على االسالم واملسلمني) ٨(
 ".ختتل : " يف نسخه) ٩(
 .مجاعة املصاحبني يف السفر: بكسر الراء وضمها) ١٠(
 ".نذمك : " �ن ال يسمع حرف النفي فيظن أنه قال له) ١١(

    



٣٩٨ 

 .)٢(ليسمع كالم هللا ، أو)١(بسفارة
ومل يــذكر شــرائط املختــار إتكــاال علــى عصــمته املقتضــية . االمــام) علــى حكــم االمــام، أو مــن خيتــاره )٣(و�نيهمــا النــزول(

 )٥(بـىن قريظـة كمـا أقـر النـيب ) فينفذ حكمـه( )٤(الختيار جامع الشرائط وإمنا يفتقر إليها من ال يشرتط يف االمام ذلك
ــى حكــم ســعد بــن معــاذ فحكــم فــيهم بقتــل الرجــال، وســيب الــذراري، وغنيمــة املــال، فقــال لــه النــيب حــ ني طلبــوا النــزول عل
�ن حيكـم مبـا ) مـا مل خيـالف الشـرع(وإمنـا ينفـذ حكمـه . )٦(لقد حكمت مبا حكم هللا تعاىل به من فـوق سـبعة أرقعـة: 

فمــىت أســلم الكــافر ) الثالــث، والرابــع االســالم وبــذل اجلزيــة(، )٨( حكــم الذمــة الهلهــافيــه للمســلمني، أو مــا ينــايف )٧(ال حــظ
 حرم

___________________________________ 
 .الرسالة إىل رئيس املسلمني) ١(
 )٧ية اآل: التوبة. () وان احد من ا���� استجارك فأجره ح� �سمع �م اهللا ثم ابلغه مأمنه (: كما يف قوله تعاىل) ٢(
 .يعين االستسالم والقبول) ٣(
 .معها ال حاجة اال اشرتاطها شئ آخر. يف االمام عليه الصالة والسالم -االمامية  -اي العصمة اليت نشرتطها حنن ) ٤(
 .قبيلة يهودية من خبري: بضم القاف وفتح الراء) ٥(
 .مبعىن السماء واملراد السماوات السبعمجع رقيع : واالرقعة. ٢٦٢ص  ٢٠ج  -الطبعة احلديثة  -البحار ) ٦(
 .اي ال فائدة ترجع إىل املسلمني) ٧(
 .�ن حيكم بقتل الكتايب الذي يلتزم بشرائط الذمة) ٨(

    



٣٩٩ 

، )٢(، أو بعـد حتكـيم احلـاكم عليـه، فحكـم بعـده �لقتـل)١(قتاله مطلقا حىت لوكان بعد االسر املوجب للتخيري بني قتلـه وغـريه
إذا بــذل الكتــايب ومــن يف  )٦(وبقـي البــاقي، وكــذا )٥(ســقط القتــل )٤(حلــاكم بقتلــه وأخــذ مالـه وســيب ذراريــهبعــدحكم ا )٣(ولوكـان
 .)٨(وميكن دخوله يف اجلزية، الن عقدها ال يتم إال به فال يتحقق بدونه. اجلزية وما يعترب معها من شرائط الذمة )٧(حكمه
علــى تــرك احلــرب مــدة (مــن جيوزقتالــه  )١٠(مــع )٩(أو مــن نصــبه لــذلك وهــي املعاقــدة مــن االمــام ) اخلــامس املهادنــة(
، وكمـا جيـوز أقـل )١٢(الـز�دة عنهـا مطلقـا )١١(فـال جتـوز) وأكثرها عشر سنني(بعوض وغريه حبسب ما يراه االمام قلة، ) معينة

 من أربعة أشهر إمجاعا، واملختار
___________________________________ 

 .القتل وهو االسرتقاقاي غري ) ١(
 .�لقتل -اي فحكم احلاكم بعده اي بعد اسالمه ) ٢(
 ".سقط " واجلواب قوله . شرطية" لو ) " ٣(
 .مجع ذرية وهي االهل واالوالد) ٤(
 .بسبب اسالمه وإن كان بعد حكم احلاكم) ٥(
 .اي يسقط قتله) ٦(
 .وهو ا�وسي) ٧(
 .اي بدون ما يعترب يف شرائطه الذمة) ٨(
 .اي لعقد املهادنة) ٩(
 ".املعاقدة " متعلق بقوله " ظرف " مع ) " ١٠(
 ".فال جيوز : " يف نسخة) ١١(
 .سواء كانت هناك مصلحة ام ال، وسواء بذل الذمي ز�دة على ذلك ام ال) ١٢(

    



٤٠٠ 

مـع الصـرب، أو لقلـتهم، أو رجـاء إسـالمهم ) وهي جائزة مع املصـلحة للمسـلمني(، )١(جواز ما بينهما على حسب املصلحة
ب. بـه االســتظهار )٢(مـا حيصــل مـع حاجــة املسـلمني إليهــا وقـد تبــاح �ـرد املصــلحة الـيت ال تبلــغ حــد  )٣(مث مـع اجلــواز قـد جتــ

 .)٤(احلاجة، ولو انتفت انتفت الصحة
___________________________________ 

 .لقتال ال جلهاعلى ما سبق تفصيلها يف آخر االمر االول من االمور اليت يرتك ا) ١(
 ".اسالمهم " عطف على ) ٢(
 .اذا اقتضت الضرورة ذلك) ٣(
 .فال جتوز وال تصح املهادنة حينذاك) ٤(

 )يف الغنيمة - الفصل الثالث (
، )٧(وسـرقة، فإنـه آلخـذه )٦(ما أخذته الفئـة ا�اهـدة علـى سـبيل الغلبـة، ال �خـتالس )٥(وأصلها املال املكتسب واملراد هنا

والـــذكور (وإن كانـــت احلـــرب قائمـــة ) ومتلـــك النســـاء واالطفـــال �لســـيب(أهلـــه عنـــه بغـــري قتـــال، فإنـــه لالمـــام،  )٨(ءوال �جنـــال
بني اسرتقاقهم واملـن  )٩(فيسقط قتلهم، ويتخري االمام حينئذ) البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا واحلرب قائمة إال أن يسلموا

 .عليهم، والفداء
 ، لعدم جواز اسرتقاقهم حال الكفريتعني املن عليهم هنا: وقيل

___________________________________ 
 .اي يف كتاب اجلهاد) ٥(
 .اي يف غفلة من العدو او إحتيال عليه) ٦(
 .اي كل ما أخذه فهو له خاصا، وال يقسم بني ا�اهدين) ٧(
 .اي تركه أهله) ٨(
 .اي حني أسلموا وسقط عنهم القتل) ٩(

    



٤٠١ 

، ال إكـرام فـال يلـزم مثلـه بعـد )١(وفيه أن عدم اسرتقاقهم حال الكفر إهانة ومصري إىل مـا هـو أعظـم منـه. أوىلفمع االسالم 
ري االمــام ختــري شــهوة)٣(، والن االســالم الينــايف االســرتقاق)٢(االســالم بــني ضــرب رقــا�م، وقطــع  )٤(، وحيــث جيــوز قــتلهم يتخــ

 .)٥( أجهز عليهمأيديهم، وأرجلهم، وتركهم حىت ميوتوا إن اتفق وإال
ريه وهـو كنايــة عـن تقضــيها  )٦(وإن أخـذوا بعـد أن وضــعت احلـرب أوزارهــا( مل يقتلـواو يتخــري (أي أثقاهلـا مــن السـالح وغــ
) واالسـرتقاق(والفـداء النفسـهم مبـال حسـب مـا يـراه مـن املصـلحة، (علـيهم ) بـني املـن( )٧(فيهم ختـري نظـر ومصـلحة) االمام
ــرب. كــانوا أم كتــابيني  )٨(حــر� ث تعت ــري إال مــع اشــرتاك الثالثــة فيهــا علــى الســواء، وإال تعــني  )٩(وحيــ املصــلحة ال يتحقــق التخي

 وحيث. )١٠(الراجح واحدا كان أم أكثر
___________________________________ 

 .اي اعظم من االسرتقاق وهو القتل) ١(
 .جلواز تنزل حكمهم �السالم من القتل إىل االسرتقاق) ٢(
 .جلواز كون الرقيق مسلما) ٣(
 .اى ارادته الشخصية) ٤(
 .مبا يعجل مو�م) ٥(
 .ضمري التأنيث راجع إىل احلرب وهي مؤنثة لفظية) ٦(
 .للمسلمني) ٧(
 .اى حربني) ٨(
 ".يعترب : " يف نسخة) ٩(
 .من واحد) ١٠(

    



٤٠٢ 

 .تداء فيها من النساء واالطفالكما دخل من اسرتق اب) يف الغنيمة )١(فيدخل ذلك(خيتار الفداء، أو االسرتقاق 
النه ال يدرى ما حكم االمـام فيـه �لنسـبة إىل نـوع  )٢(عن املشي مل جيز قتله(الذي جيوز لالمام قتله ) ولو عجز االسري(

فـــإن أمكـــن محلـــه، وإال تـــرك  )٥(وحينئـــذ. )٤(كـــالزاين احملصـــن  )٣(القتـــل، والن قتلـــه إىل االمـــام وإن كـــان مبـــاح الـــدم يف اجلملـــة
 .)٧(ولو بدر مسلم فقتله فال قصاص، وال دية، وال كفارة وإن أمث، وكذا لو قتله من غري عجز. )٦(ربللخ

ريه مــن العالمــات غالبـا) ويعتـرب البلــوغ �النبــات( كفــى، وكــذايقبل إقــراره   )٩(وإال فلــو اتفــق العلــم بــه �ــا )٨(لتعــذر العلــم بغــ
 .)١١(ة للقتل ته �لدواء فاالقرب القبول، للشبهة الدارءولو ادعى االسري استعجال إنبا )١٠(�ال حتالم كغريه

___________________________________ 
 .اى الفداء املأخوذ من االسرى الطالق سراحهم) ١(
 .اى قتل العاجز عن املشئ) ٢(
 .ال �لنسبة إىل كل أحد ولو �لنسبة إىل االمام ) ٣(
 .ال كل أحد فانه جيوز قتله لالمام ) ٤(
 .يعين حىن اذ عجز عن املشي ومل جيز قتله) ٥(
 .ابواب جهاد العدو ٢٣/  ٢الوسائل ) ٦(
 .فليس فيه سوى االمث) ٧(
 .لندور العلم بسنه او احتالمه) ٨(
 .يعين لو اتفق العلم ببلوغه �لعالمات االخريغري االنبات كفى) ٩(
 .مما ال يعرف اال من قبله) ١٠(
 .ابواب مقدمات احلدود ٢٤/  ٣الوسائل " تدرء احلدود �لشبهات : " للحديث املعروف) ١١(

    



٤٠٣ 

ســواء يف ذلــك ا�اهــدون ) جلميــع املســلمني(مــن أمــوال املشــركني كــاالرض واملســاكن والشــجر ) ومــا ال ينقــل وال حيــول(
مـن  )٢(لدليل على طريق، أو عورة وما يلحق الغنيمةاليت جيعلها االمام للمصاحل كا )١(بعد اجلعائل(منها ) واملنقول(وغريهم، 

ــغ ســهم مــن يعطــاه لوكــان مســتحقا للســهم )٤(والرضــخ(، )٣(مؤنــة حفــظ ونقــل وغريمهــا   )٥(واملــراد بــه هنــا العطــاء الــذي ال يبل
صـلحة حبسـب حـاهلم يعطيهم من الغنيمة حبسب مـا يـراه مـن امل كاملرأة واخلنثى والعبد والكافر إذا عاونوا، فإن االمام 

 .يف املسألة )٦(ومقتضى الرتتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه، وهو أحد االقوال). واخلمس(
واالقوى أن اخلمس بعد اجلعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره يف الدروس، وعتطفه هنا �لواو ال ينافيه، بنـاء علـى أ�ـا ال 

الـــز�دة واملـــراد هنـــا ز�دة االمـــام لـــبعض الغـــامنني علـــى نصـــيبه شـــيئا مـــن وأصـــله  )٨(�لتحريـــك) والنفـــل( )٧(تـــدل علـــى الرتتيـــب
 الغنمية ملصحلة،

___________________________________ 
 .ما جيعله االمام ملن يعمل عمال يف صاحل املسلمني احملاربني: كدراهم مجع جعالة كز�لة) ١(
 ).الدليل(، او على )املصاحل(عطف على ) ٢(
 .غنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة �لوزن، او الكيلكرعي اال) ٣(
 .بفتح الراء وسكون الضاد) ٤(
 .فالرضخ خاص مبن ال يستحق سهمامن الغنيمه ابتداء) ٥(
 .تقدمي اخلمس على املؤن واجلعائل: ، والقول الثالثما قواه الشارح : والقول الثاين) ٦(
 .معالن املعروف أن الواو ملطلق اجل) ٧(
 .أى بتحريك الفاء �لفتح) ٨(

    



٤٠٤ 

 .الكفار )٥(مما فيه نكاية )٤(، وغريها)٣(، أو حصن، وجتسس حال)٢(، وإمارة، وسرية، و�جم على قرن)١(كداللة
حبسب ما خيتاره، والتقييد بعدم االجحاف  )٨(، وجارية، وسيف، وحنوها)٧(من فرس فاره) االمام لنفسه )٦(وما يصطفيه(

املشـــروط للقاتـــل وهـــو ثيـــاب القتيـــل، واخلـــف  )١١(وبقـــي عليـــه تقـــدمي الســـلب )١٠(وقـــد تقـــدم تقـــدمي اخلمـــس. )٩(ســـاقط عنـــد�
تقـاد معـه، ال  )١٣(، ومنطقة، وخامت، ونفقة معه، وجنيبـة)١٢(وآالت احلرب، كدرع، وسالح، ومركوب، وسرج، وجلام، وسوار

 الفاضل) يقسم(فإذا أخر مجيع ذلك  مشدودة على الفرس مبا فيها من االمتعة، والدراهم، )١٤(حقيبة
___________________________________ 

 .أى كونه دليال) ١(
 .املبارز يف ميدان احلرب: بكسر القاف) ٢(
 .اى تفتيش حال العدو) ٣(
 .من سفارة وحنوها) ٤(
 .اى ضعفهم وانكسارهم) ٥(
 .اى خيتاره لنفسه) ٦(
 .أى النشيط اخلفيف) ٧(
 .فاخرة، او فرش، او كتب نفيسةمن ثياب ) ٨(
 .وهي تغين عن اشرتاط العدالة ال� نعترب العصمة يف االمام ) ٩(
 .هذه اجلملة ساقطة يف بعض النسخ) ١٠(
 .ما يسلبه القاتل من املقتول: بفتحتني) ١١(
 .حلية تلبسها املرأة يف معصمها) ١٢(
 .يهدابة تقاد جبنب: بفتح اجليم وكسر النون) ١٣(
 .كيس جيعل فيه النفقة) ١٤(

    



٤٠٥ 

، دون غــــريهم ممــــن )٢(الــــذكر مــــن أوالد املقــــاتلني) حــــىت الطفــــل(وإن مل يقاتــــل  )١(القتــــال ليقاتــــل) بــــني املقاتلــــة ومــــن حضــــر(
 ).املولود بعد احليازة وقبل القسمة( )٥(، واحلافظ إذا مل يقاتلوا)٤(، والبقال، والسائس)٣(حضرلصنعة، أوحرفة كالبيطار

أي حني إذ يكـون وصـوله بعـد احليـازة وقبـل القسـمة ) حينئذ(ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ) ا املدد الواصل إليهموكذ(
 .يف املشهور) للفارس سهمان(

و إن   )٧(سهم، ولذي االفـراس(وهو من ليس له فرس سواء كان راجال، أم راكبا غري الفرس ) واللراجل(، )٦(ثالثة: وقيل
 .، وحصول الكلفة عليهم �ا)٨(ومل حيتاجوا إىل أفراسهم لصدق االسهم) ولو قاتلوا يف السفن(أسهم، ) ثالثة(كثرت 

وهـــو الـــذي جيـــنب عـــن القتـــال، وخيـــوف عـــن لقـــاء االبطـــال، ولـــو �لشـــبهات الواضـــحة، والقـــرائن ) وال يســـهم للمخـــذل(
 )٩(الالئحة، فإن مثل ذلك

___________________________________ 
 .ضر لغري القتال فال سهم لهوأما من ح) ١(
 .احلاضرين معهم) ٢(
 .وهو معاجل احليوا�ت) ٣(
 .وهو القائم بشؤون الدواب) ٤(
 .وأما اذا قاتلوا فلهم سهم املقاتلني �الضافة إىل ما يستحقونه على اعماهلم تلك) ٥(
 .ابواب جهاد العدو ٣٨/  ٢ - ١راجع الوسائل . سهمان لفرسه، وسهم له) ٦(
 .صاحب الفرسني فما فوقاى ) ٧(
 .اى لصدق اسم كونه فارسا فيستحق اسهم الفرسان) ٨(
 .اى الشبهات احملتملة) ٩(

    



٤٠٦ 

وهــو الـــذي يــذكر قـــوة  )٢(وال املرجــف(، ال إظهـــاره علــى النـــاس، )١(ينبغــي إلقائــه إىل االمـــام، أو االمــري إن كـــان فيــه صــالح
ث يـؤدي إىل اخلـذالن والظـاهر أنـه أخـص مـن املخـذل ، وإذا مل يسـهم لـه فـأوىل أن ال يسـهم لفرسـه، )٣(املشركني وكثر�م حبيـ

وهـو الصـغري الـذي ال  )٥(بفـتح الضـاد املعجمـة والـراء) والضـرع(بفتح القاف وسكون احلاء وهو الكبـري اهلـرم ) )٤(وال للقحم(
 .)٦(لضعيفيصلح للركوب، أوا

�لـراء املهملـة مث الـزاء بعـد االلـف مث احلـاء ) والـرازح( )٨(مـن اهلـزال )٧(بفتح احلاء وكسر الطاء وهو الذي ينكـث) واحلطم(
واملراد هنا الـذي ال يقـوى بصـاحبه علـى القتـال، . ، ويف جممل ابن فارس رزح أعيي)٩(املهملة قال اجلوهري هو اهلالك هزاال

 ).من احليل( )١٠(ياء على الثاين الكائن يف االربعةهلزال على االول، وإع
 يسهم للجميع، لصدق: وقيل

___________________________________ 
 .وإال فايل اعظم منه) ١(
 .اى املخوف) ٢(
 .الن التخذيل قد حيصل بذكر برودة اهلواء، وصعوبة املوقف، وحنو ذلك من دون ختويف) ٣(
 .فرس الذي ال يستحق سهماهذا ومابعده من اوصاف ال) ٤(
 .اي وفتح الراء ايضا) ٥(
 .اي يطأطئ برأسه. اي الذي ال يصلح للركوب) ٦(
 .ضد السمن: �لضم) ٨(
 .اي املشرف على اهلالك من هزاله) ٩(
 .اي املتصف �الوصاف االربعة املذكورة يكون من نوع اخليل) ١٠(

    



٤٠٧ 

 .)٢(وليس ببعيد. )١(االسم
___________________________________ 

 .واسم الفارس على صاحبه. اي اسم الفرس على هذا اخليل) ١(
 .لعدم دليل معترب على التخصيص) ٢(

 ))٣(يف أحكام البغاة - الفصل الرابع (
كأهــل اجلمــل، ) أو أكثــر(كــابن ملجــم لعنــه هللا،   )٤(فهــو �غ واحــد كــان) ((مــن خــرج علــى املعصــوم مــن االئمــة 

) كقتـال الكفـار(، وقتالـه )أو يقتـل(أي يرجـع إىل طاعـة االمـام، ) حـىت يفـئ(إذا نـدب إليـه االمـام ) جيـب قتالـه( )٥(وصفني
 )٧(جيهــز(كأصــحاب اجلمــل ومعاويــة   )٦(فــذو الفئــة(يف وجوبــه علــى الكفايــة، ووجــوب الثبــات لــه، و�قــي االحكــام الســالفة، 

 )يفرقون(كاخلوارج   )٩(، ويقتل أسريهم، وغريهم)٨(على جرحيهم، ويتبع مدبرهم
___________________________________ 

 .بغية مجع �غي مثل كفرة مجع كافر، والياء املتحركة انقلبت الفا لفتحة ما قبلها: اصله) ٣(
 .خالفا ملن اعترب كثر�م) ٤(
 .موضع على الفرات من اجلانب الغريب بطرف الشام: بكسر الصاد وتشديد الفاء) ٥(
 .الطائفة والعدة جيتموعون حتت لواء رئيساي ) ٦(
 .اي شد عليه واسرع وامت قتله: أجهز على اجلريح: من �ب االفعال من اجهز جيهز اجهازا مبعىن االسراع يقال) ٧(
 .اي الفار) ٨(
 .اي غري ذي الفئة ممن ال يرأسهم رئيس) ٩(

    



٤٠٨ 

 )٢(، وال ذراريهـم يف املشـهور)١(وال تسـىب نسـاء الفـريقني. يحمن غري أن يتبع هلم مدبر، أو يقتل هلم أسري، أو جيهـز علـى جـر 
ــيت مل حيوهــا العســكر ت ممــا ينقــل وحيــول، وال مــا حــواه العســكر إذا رجعــوا إىل طاعــة  )٣(وال متلــك أمــواهلم ال ــ إمجاعــا وإن كان

 .وإمنا اخلالف يف قسمة أمواهلم اليت حواها العسكر مع إصرار هم. االمام
يف اهل البصرة، فإنه أمر برد أمواهلم فأخذت حـىت القـدر   عمال بسرية علي  )٤(اهلم مطلقاواالصح عدم قسمة أمو (
واالكثـــر ومــنهم املصــنف يف مخــس الــدروس علــى قســمته، كقســـمة . )٦(صــاحبها ملــا عرفهــا ومل يصــرب علــى أر��ــا )٥(كفاهــا

وظاهر . ملا فعله أوال )٧(بني املقاتلني، مث أمر بردها، ولو ال جوازه املذكورة، فإنه قسمها أوال الغنيمة عمال بسرية علي 
 أن ردها على طريق املن، )٨(احلال وفحوى االخبار

___________________________________ 
 .ذو الفئة وغربهم) ١(
 والسـالم علـى اصـحاب اجلمـل ومـن النـيب االخبار لالمام ان مين علـيهم أو �سـرهم كمـا مـن علـي عليـه الصـالة : خالفا للشيخ حيث قال) ٢(

 .على أهل مكة
 .اي اليت مل تكن معهم يف املعسكر) ٣"(ابواب جهاد العدو  ٢٥/  ٦راجع الوسائل " 
 .حىت اليت حواها العسكر) ٤(
 .اي قبلها) ٥(
 .٥٣٣املغين البن قدامة ج ص : راجع شرح القصة) ٦(
 .ا قسمها اوالاي لو مل جيز التقسيم مل) ٧(
 .ابواب جهاد العدو ٢٥الوسائل �ب ) ٨(

    



٤٠٩ 

ب بعــض االصــحاب إىل جــواز اســرتقاقهم ملفهــوم قولــه  ال االســتحقاق كمــا مــن النــيب  ري مــن املشــركني بــل ذهــ علــى كثــ
 .أن يسيب فكذا االمام وهو شاذ ، وقد كان له )١(على أهل مكة مننت على أهل البصرة كما من النيب 

___________________________________ 
 .٤٦١ص  ٨البحار الطبعة احلجرية ج ) ١(

 )يف االمر �ملعروف - الفصل اخلامس (
 .)٥(من فعل املعاصي قوال، أو فعال )٤(وهو املنع) والنهي عن املنكر( )٣(قوال، أوفعال )٢(وهو احلمل على الطاعة

 ،)٦(يف أصح القولني) ومها واجبان عقال(
 ___________________________________ 

 . اي هو البعث على الطاعة اليت هي املوافقة يف امتثال االمر عن اختيار) ٢(
عروف والنهي عن املنكر قوال عبارة عـن فاالمر �مل. واشارة إىل مراتب االمر �ملعروف والنهي عن املنكر الثالث" احلمل " قوال وفعال متييزان عن ) ٣(

 . فعال عبارة عن اعطاء شئ للمكلف لريغب يف اطاعة هللا وترك معاصيه. بيان ما يرتتب على تلك الطاعة من اآل�ر دنيو� واخرو�
 . اي هو زجرالعاصي عن املعصية اليت هي املخالفة عن اختيار) ٤(
 . متييزان عن املنع ) ٥(
. بعد االتفاق على وجـوب اصـل االمـر �ملـروف والنهـي عـن املنكـر يف اجلملـة" رضوان هللا عليهم " الف الذي وقع بني االصحاب اشارة إىل اخل) ٦(

 . واخلالف وقع بينهم يف مواضع من ذلك
 . عيأن هذا الوجوب هل هو عقلي ليكون ما ورديف الكتاب والسنة كلها ارشادات إىل حكم العقل، أم أن الوجوب هنا شر : منها

 . اصح القولني" الشارح " قدس هللا اسرارهم وجعله " الشيخ والعالمة واملصنف " ذهب إىل االول 
ب إىل الثــاين  يب " وذهــ ــ ب هــذا إىل" املرتضــى واحللــي واحلل ق الطوســي والكركــي وفخــر احملققــني والعالمــة : " ونســ يف املنتهــى رضــوان هللا علهــيم " احملقــ

 . امجعني

    



٤١٠ 

 .)٣(وهو واجب على مقتضى قواعد العدل، وال يلزم من ذلك )٢(فال�ما لطف )١(ما االولإمجاعا، أ) ونقال(
 ___________________________________ 

 . اي الوجوب العقلي) ١(
: تهمــاوهــي صــغرى و�ني. احــديهما أن االمــر �ملعــروف والنهــي عــن املنكــر لطــف: بيــان للوجــوب العقلــي وهــذا االســتدالل مركــب مــن مقــدمتني) ٢(

أن االمر �ملعروف والنهي عن املنكر واجبان . إذن فالنتجية. ذهبت العدلية اي االمامية واملعتزلة إىل تسليم الكربى. وهي كربى. اللطف واجب عقال
 . عقال

 . أ�ما مما يقر�ن إىل الطاعة، ويبعدان عن املعصية من غري أن يبلغا حد االجلاء: ومعىن أ�ما لطف
 . ك أما وجوب اللطف فالنه مما حيصل به الغرض ويلزم من عدم وجوبه عدم حصول الغرضوال ريب يف ذل

ص بتـا�. يف وجوب االمر �ملعروف والنهي عن املنكر العقلي هذا اشكال من العالمة ) ٣( فلـو كـا� واجبـني . وذلك الن احكـام العقـل ال ختصـ
أما التخصيص فال�ما ال جيبان على املوىل . فليس وجو�ما وجو� عقليا. وهنا خمصص ال حمالةحبكم العقل لزم عدم ختصيصهما يف مورد، دون مورد 

وحنـن نـرى الكثـري مـن النـاس قـد ختلفـوا عـن . تعاىل ال�ما لو كا� واجبني عليه لفعلهما، ولو فعلهما لكان من الالزم عدم ختلف مفعوله عن فعله البتة
 . فنستنتج أ�ما واجبان شرعيان على العباد بعضهم لعبض. ذن ال يكو�ن واجبني عليه تعاىلا. الطاعة فيظهر أنه تعاىل مل يفعل

ب علـــى هللا تعـــاىل هـــو أن يكمـــل نفـــوس العبـــاد ويرشـــدهم إىل منـــاهج الصـــالح، : عـــن االشـــكال مـــا حاصـــله ) الشـــارح(اجـــاب  أن اللطـــف الواجـــ
ك وحيذرهم عن مساقط اهللكة ببعث الرسل وانزال الكتب وتبليغ االحكام على حنو املتعـارف وال دليـل علـى وجـوب اللطـف عليـه تعـاىل �زيـد مـن ذ لـ

 . ال عقال، وال نقال
�زيـد  أما عقال فالن العقل حيكـم �ن الـذي ينبغـي عليـه تعـاىل أن يرسـل الرسـل وينـزل الكتـب الرشـاد النـاس إىل منـاهج السـعادة والصـالح، وال حيكـم

 . من ذلك
ــف، الن حكمــة التبليــغ  ب عليــه تعــاىل، بــل هــو خــالف حكمــة التكلي ث علــى االطاعــة خارجــا، واملنــع عــن املعصــية فهــو غــري واجــ هــو بلــوغ وأمــا البعــ

 . االنسان إىل الدرجات العالية والسعادات االبدية
 . وأما نقال فال دليل على ازيد من ذلك ال من اآل�ت، وال من الروا�ت

  عليـهوعلى هذا فال يلزم من نفي وجوب اللطف �ذا املعىن اي مبعىن البعث على الطاعة خارجا، والزجر عن العصية حمذور اصال واليه اشار رحم هللا
 ". اخل .. وال يلزم منت ذلك: " بقوله

 . وجيوز اختالف الواجب �ختالف حماله: ويشهد على ذلك قوله
أن اللطف الواجب عليه تعاىل مبعىن ارسال الرسل وانزال الكتب وتبليغ االحكام على حنو املتعارف مغـاير ملـا هـو الواجـب علـى العبـاد وهـو : توضيحه

ث علــى الطاعــة والزجـر عــن امل ب �خــتالف حمالـه وموضــوعه. عصــيةالبعـ ف عليــه تعـاىل هــو مــا ينبغــي . فــاذن خيتلـف الواجــ مث إن املــراد مــن وجـوب اللطــ
 . صدوره منه حلكمة داعية إىل ذلك، وكلما كان كذلك فهو الزم صدوره
" هلــا �� مســتقال يف  " املفيــد " ا ولــذا جعــل شــيخن" اثبــات النبــوة العامــة " وكيــف كــان فــال جمــال ال نكــار قاعــدة اللطــف ال�ــا احــدى االدلــة يف 

 ". اوائل املقاالت 
 ". اثبات االمامة " يف " علماء أبناء السنة " رضوان هللا تبارك وتعاىل عليه يف احتجاجاته مع " هشام بن احلكم " وتعرض هلا 

�ب أن " الطبعة احلديثـة كتـاب احلجـة  ١ج " اصول الكايف " اجع عليهما الصالة والسالم يف االخبار ر " امامنا الصادق والرضا " واشار اليها كثريا 
وما كنا معذب� ح� (: عـز مـن قائـل: واليه اشار الكتاب الكرمي يف قولـه" �ب أن احلجة ال تقوم � على اال �مام " و " االرض ال ختلوامن حجة 

 . ١٥اآلية : االسراء )نبعث رسوال

    



٤١١ 

   



٤١٢ 

 )٤(الســتلزام )٣(إن قــام بــه، أو االخــالل حبكمــه تعــاىل إن مل يقــم )٢(منــه خــالف الواقــع )١(زموجو�مــا علــى هللا تعــاىل الــال
خصوصــا مــع ظهــور  )٦(يف التكليــف، وجيــوز اخــتالف الواجــب �خــتالف حمالــه )٥(القيــام بــه علــى هــذا الوجــه االجلــاء املمتنــع

 .ال يبطل التكليف وقد فعلفيكون الواجب يف حقه تعاىل االنذار والتخويف �ملخالفة، لئ )٧(املانع
 ___________________________________ 

 . �لرفع صفة وجو�ما) ١(
 . ٤١٠ص  ٣كما عرفت يف اهلامش ) ٢(
 . ٤١٠ ٣كما عرفت يف اهلامش ص ) ٣(
 ). وال يلزم: (تعليل لقوله) ٤(
 . ٤١٠ص  ٣كما عرفت يف اهلامش ) ٥(
 . اى موارده: بتشديد الالم) ٦(
 . ٤١٠ص  ٣من لزوم االجلاء وابطال التكليف كما عرفت يف اهلامش  " الشارح " وهو ما ذكره ) ٧(

    



٤١٣ 

و��ن مـن�م أمـة يـدعون إ� ا�ـ� و�ـأ�رون بـا�عروف  (وأما الثاين فكثري يف الكتاب والسنة كقولـه تعـاىل 
عروف ولتنهون عن املنكر، أو ليسلطن هللا شـراركم علـى خيـاركم فيـدعوا لتامرن �مل: " وقوله  )١( )و�نهون عن ا�نكر

الظهـور فليقـف عليـه مـن أراده يف الكـايف،  )٣(فيـه مـا يقصـم ، ومـن طـرق أهـل البيـت " )٢(خيار كـم فـال يسـتجاب هلـم
 .)٤(وغريه

والن الغـرض شـرعا وقـوع املعـروف، وارتفـاع املنكـر مـن غـري  )٥(على الكفاية يف أجود القـولني، لآليـة السـابقة(ووجو�ما 
، )٧(وهو معىن الكفائي، واالستدالل على كونه عينيا �لعمومات غري كـاف للتوفيـق )٦(اعتبار مباشر معني فإذا حصال ارتفع

ب اجلميـع بـه، والن الواجب الكفائي خياطب به مجيع املكلفني كالعيىن، وإمنا يسقط عن البعض بقيام الـبعض فجـاز خطـا
 وال شبهة على القولني يف سقوط الوجوب بعد حصول املطلوب

 ___________________________________ 
 . ١٠٤اآلية : آل عمران) ١(
 . " موسى بن جعفر " اال أنه رواها عن االمام  ١١٦ص  ٢١ج  -حبار االنوار الطبعة احلجرية ) ٢(
 . اي يكسر) ٣(
 . ابواب االمر �ملعروف والنهي عن املنكر - ١ل �ب كالوسائ) ٤(
 . ظاهرة يف التبعيض، فيجب قيام البعض كفاية ) و��ن من�م (: يف اآلية الكرمية يف قوله تعاىل" منكم " الن لفظة ) ٥(
 . اى الوجوب) ٦(
 . اي لوجوب التوفيق واجلمع بني االدلة، وهو يقتضي احلكم بكونه واجبا كفائيا) ٧(

    



٤١٤ 

فائــدة القــولني يف وجــوب قيـام الكــل بــه قبــل حصــول الغــرض وإن  )٢(وإمنــا ختتلــف. )١(لفقـد شــرطه الــذي منــه إصــرار العاصـي
 .)٣(قام به من فيه الكفاية وعدمه

ال�مـا واجبـان يف . وال يـدخالن يف االمـر �ملعـروف والنهـي عـن املنكـر) ويستحب االمر �ملندوب والنهي عن املكـروه(
الفعـل  )٦(وإن أمكـن تكلـف دخـول املنـدوب يف املعـروف، لكونـه )٥(اعا، وهذان غري واجبني فلذا أفردمها عنهماإمج )٤(اجلملة

 .احلسن املشتمل على وصف زائد على حسنه من غري اعتبار املنع من النقيض
يح الـذي عـرف فاعلـه ، وأمـا املنكـر فالنـه الفعـل القبـ)٧(أما النهي عن املكروه فال يدخل يف أحدمها، أما املعروف فظاهر

 .عليه واملكروه ليس بقبيح )٨(قبحه أودل
 )املعروف واملنكر شرع(اآلمر والناهي ) وإمنا جيبان مع علم(

 ___________________________________ 
 . اي اصرار العاصي على املعصية) ١(
 ". خيتلف : " يف اغلب النسخ) ٢(
 . اي عدم وجوب القيام) ٣(

نعـم . وعلى القول �لعيىن فال يسقط بقيام البعض. على القول �لكفائي يسقط بقيام البعض سقوطا مراعي حىت حصول الغرض أنه: وحاصل كالمه
 . يسقط حبصول الغرض، وذلك الرتفاع موضوعه

 . سواء قيل �لكفائي ام �لعيىن) ٤(
 . اي ذكرمها منفصلني عن االمر �ملعروف، والنهي عن املنكر) ٥(
 . روفاى املع) ٦(
 . الن املكروه ليس مبعروف) ٧(
 . بصيغة ا�هول) ٨(

    



٤١٥ 

وإصـرار (ليشمل الدليل الظين املنصـوب عليـه شـرعا،  )١(لئال �مر مبنكر أو ينهى عن معروف، واملراد �لعلم هنا املعىن االعم
واكتفــي املصــنف يف الــدروس ومجاعــة يف  )٣(والنــدم ســقط الوجــوب، بــل حــرم )٢(فلــو علــم منــه االقــالع) الفاعــل، أو التــارك

 )٤(على املباشر، أو على بعض املـؤمنني نفسـا، أومـاال، أو عرضـا فبدونـه) واالمن من الضرر(الكسقوط بظهور إمارة الندم، 
 .�ن ال يكون التأثري ممتنعا، بل ممكنا حبسب ما يظهر له من حاله) وجتويز التأثري(، )٥(حيرم أيضا على االقوى

قـائم مـع الظـن وهـو حسـن، إذ ال يرتتـب  )٦(تضـي الوجـوب مـا مل يعلـم عـدم التـأثري وإن ظـن عدمـه، الن التجـوزوهذا يق
 )١٠(فقد أدى فرضه، إذالفرض إنتفاء الضرر )٩(، وإال)٨(فإن جنمع )٧(على فعله ضرر

 ___________________________________ 
 . من العلم والعلمي) ١(

 . و�لثاين ما قام عليه دليل معترب شرعي، فهو يف حكم العلم، وقد يسمى �لعلم التعبدي. جداينالعلم الو : واملراد �الول
 . اي إقالع نفسه عنه) ٢(
 . النه تعيري للمؤمن حينئذ، وهتك حلرمته) ٣(
 . اي بدون االمن) ٤(
ابـــواب االمـــر  ٢/  ٣الوســـائل ". مـــن تعـــرض لســـطان جـــائر فاصـــابته منـــه بليـــة مل يـــوجر عليهـــا، ومل يـــرزق الصـــرب عليهـــا : " لقـــول الصـــادق ) ٥(

 . �ملعروف والنهي عن املنكر
 . اي احتمال التأثري) ٦(
 . فال وجه لرفع اليد عن العمومات �المر �ملعروف والنهي عن املنكر) ٧(
 . جنح وأثربتقدمي النون على اجليم اي ) ٨(
 . اي إن مل ينجج ومل يؤثر) ٩(
 . فال مانع من مشول العمومات) ١٠(

    



٤١٦ 

، وهــذا خبــالف الشــرط الســابق فإنــه يكفــي يف ســقوطه )٢(، ولــيس جبيــد)١(واكتفــى بعــض االصــحاب يف ســقوطه بظــن العــدم
ا الشـرط الوجـوب، دون اجلـواز،، فاملرتفع مع فقد هذ )٥(ومع ذلك. للتحرز منه يكفي فيه ظنه )٤(، الن الضرر املسوغ)٣(ظنه

 .خبالف السابق
، واالعــراض عــن املرتكــب متــدرجا فيــه أيضــا، فــإن مراتبــه  )�ظهــار الكراهــة(فيبتــدئ ) يف االنكــار(املباشــر ) مث يتــدرج(

ؤثر اللــني متــدرجا يف الغلــيظ أيضــا، ) مث الغلــيظ(إن مل ينجــع االعــراض، ) مث القــول اللــني(كثــرية،  ن مل إ) مث الضــرب(إن مل يــ
ؤثر الكــالم الغلــيظ مطلقــا ــ ــى حســب مــا تقتضــيه املصــلحة ويناســب مقــام الفعــل، حبيــث )٦(ي ، ويتــدرج يف الضــرب أيضــا عل
 .)٧(يكون الغرض حتصيل الغرض

أحـدمها اجلـواز، ذهـب إليـه املرتضـى ) قـوالن(حيث ال يؤثر الضرب وال غريه مـن املراتـب ) ويف التدرج إىل اجلرح والقتل(
ري مــن كتبــه، لعمــوم االوامــر، وإطالقهــا  وتبعــه العالمــة يف ــ وهــو يــتم يف اجلــرح دون القتــل، لفــوات معــىن االمــر والنهــي . )٨(كث

 ، إذالغرض ارتكاب)٩(معه
 ___________________________________ 

 . اي بظن عدم التأثري) ١(
 . ملا عرفت من مشول العمومات) ٢(
 . اي ظن الضرر) ٣(
 . اي ا�وز) ٤(
 . اي مع ما ذكر من الفرق بني هذا الشرط، والشرط السابق) ٥(
 . �ية مرتبة من مراتبه املتدرجة) ٦(
 . وال يكون مقصوده التشفي وحنوه، بل حتصيل الغرض املشروع) ٧(
 . حيث مل تتقيد بشئ من ذلك) ٨(
 . اذ ال �ثريمع القتل قطعا) ٩(

    



٤١٧ 

ومهــا منتفيــان معــه، واســتقرب يف الــدروس تفويضــهما إىل االمــام وهــو حســن يف  وشــرطه جتــويز التــأثري. املــأمور، وتــرك املنهــي
 .)١(القتل خاصة

سواء اجتمعـت الشـرائط أم ) على كل حال(وهو أن يوجد فيه إرادة املعروف وكراهة املنكر ) �لقلب )٢(وجيب االنكار(
املعـىن مـن مقتضـى االميـان وال تلحقـه مفسـدة، ومـع ال، وسواء أمر أو �ى بغريه من املراتب أمال، الن االنكـار القلـيب �ـذا 

الواجب عليه من  )٤(الشرع �جياد )٣(ذلك ال يدخل يف قسمي االمر والنهي وإمنا هو حكم خيتص مبن اطلع على ما خيالف
 .)٦(وقد جتوز كثري من االصحاب يف جعلهم هذا القسم من مراتب االمر والنهي )٥(االعتقاديف ذلك

كذا جيوز هلـم ) و(على أنفسهم وغريهم من املؤمنني،  )٧()ال الغيبة إقامة احلدود مع االمن من الضرروجيوز للفقهاء ح(
مــع إتصــافهم بصــفات املفــيت وهــي االميــان والعدالــة ومعرفــة ( )٨(وإثبــات احلقــوق �لبينــة واليمــني وغريمهــا) احلكــم بــني النــاس(

 .التفصيلي) �لدليل(الشرعية الفرعية ) االحكام
 ، والقواعد)إىل االصول(من االحكام ) رة على رد الفروعوالقد(

 ___________________________________ 
 . ملا ذكر� من عدم مشول العمومات ملثل القتل) ١(
 . اي االمشئزاز النفسي) ٢(
 ". من خيالف : " يف نسخة) ٣(
 ". حكم "   الظاهر أنه متعلق ب) ٤(
 . اي فيما خيالف الشرع) ٥(
 .النه ليس من مراتبهما حقيقة، بل هو امر قليب يقتضه االميان) ٦(
 .نفسا، وماال، وعرضا) ٧(
 .على ما �يت تفصيله يف كتاب القضاء ان شاء هللا تعاىل) ٩(

    



٤١٨ 

وذكـره �كيــد، واملــراد �الحكــام . )٢(ومعرفــة احلكـم �لــدليل يغــين عــن هـذا، ال ســتلزامه لــه. الــيت هــي أدلـة االحكــام )١(الكليـة
ملعرفتها �لدليل إن مل جنوز جتزي االجتهاد، أو االحكام املتعلقة مبا حيتاج إليـه مـن الفتـوى واحلكـم إن  )٣(العموم مبعىن التهيؤ

 .قوي )٥(ومذهب املصنف جوازه وهو. )٤(جوز�ه
ب علـيهم املخـالف، ويفسـق،  )٦(يف ما حيتاجون إليه من االحكـام فيعصـي مـؤثر) الرتافع إليهم(على الناس ) وجيب( وجيـ

وائمـتهم علـيهم الصـالة والسـالم وعلـى هللا تعـاىل  النـه كـالراد علـى نبـيهم ) و�مث الـراد علـيهم(مـع االمـن  )٧(أيضا ذلك
ــك للفقهــاء املســتدلني عــدم جــوازه لغــريهم مــن )٨(وهــو علــى حــد الكفــر �� علــى مــا ورد يف اخلــرب ، وقــدفهم مــن جتــويز، ذل

ري نقــل خــالف يف ذلــك ســواء قلــد حيــا أو ميتــااملقلــدين، و�ــ نعــم جيــوز . ذا املفهــوم صــرح املصــنف وغــريه قــاطعني بــه مــن غــ
 أما احلكم. ملقلد الفقية احلي نقل االحكام إىل غريه، وذلك اليعد افتاء
 ___________________________________ 

 . عطف تفسريي لالصول) ١(
 . ال�ما شئ واحد" رد الفروع إىل االصول " للقدرة على " دليل معرفة احلكم �ل" يعين استلزام ) ٢(
 . ال مبعىن املعرفة الفعلية، لعدم امكا�ا �لنسبة إىل غري االمام املعصوم عليه الصالة والسالم) ٣(
 . اي جتزي االجتهاد) ٤(
 . اي جواز التجزي) ٥(
 . يه على املؤالفاي يقدم املخالف يف الرجوع ال" االيثار " اسم فاعل من ) ٦(
 . اي قبول الرتافع اليهم) ٧(
 . ابواب آداب القاضي ١١/  ١الوسائل ) ٨(

    



٤١٩ 

 .لالمجاع على اشرتاط أهلية الفتوى يف احلاكم حال حضور االمام وغيبته )١(فيمتنع مطلقا
والوالد علـى (، )٢(لتفريقدواما، ومتعة، مدخوال �ا، وغريه، حرين، أوعبدين، أو �) وجيوز للزوج إقامة احلد على زوجته(
، سـواء يف )٤(، فيجتمـع علـى االمـة ذات االب املزوجـة واليـة الثالثـة)٣(بـل رقيقـه مطلقـا) والسـيد علـى عبـده(وإن نـزل ) ولده

مــن وظــائف  )٨(ال �لبينــة فإ�ــا )٧(مشــاهدة، أو إقــرارا مــن أهلــه )٦(، كــل ذلــك مــع العلــم مبوجبــه)٥(ذلــك اجللــد والــرجم والقطــع
يف املـوىل مشـهور بـني االصـحاب مل خيـالف فيـه  )١٠(عند احلاكم، وهذااحلكم )٩(قيل يكفي كو�ا مما يثبت �ا ذلكو . احلاكم
 ، وأما اآلخران)١١(إالالشاذ

 ___________________________________ 
 . سواء اسند إىل نفسه ام نقله عن غريه) ١(
 . �ن كان احدمها حرا دون اآلخر) ٢(
 . سواء كانوا عبيدا ام إماء) ٣(
 . والية االبوة، والزوجية، والسيادة) ٤(
 . هللا تعاىل على ما �يت تفصيله يف كتاب احلدود ان شاء) ٥(
 . بصيغة اسم الفاعل اي سببه) ٦(
 . اي من اجتمعت فيه شرائط صحة االقرار ونفوذه على ما �يت يف كتاب االقرار ان شاء هللا تعاىل) ٧(
 . اي مطالبة البينة) ٨(
 . اي املشهود به) ٩(
 . اي جواز اقامة احلد) ١٠(
 . وهو سالر ) ١١(

    



٤٢٠ 

فقيهـا  )٣(نعـم لـو كـان املتـويل. وأصـالة املنـع تقتضـي العـدم. غريواضح )٢(ودليله. الشيخ وتبعه مجاعة منهم املصنف )١(فذكرمها
 .ال بدونه )٤(النزاع معهفال شبهة يف اجلواز ويظهر من املختلف أن موضع 

ملكـان الضـرورة، ) جـاز(للمشروع ) حلكم خمالف(اضطره ) اضطره السلطان إىل إقامة حد، أو قصاص ظلما، أو. ولو(
، وأحلقــه الشــيخ )٦(أنــه ال تقيــة يف قتــل النفــوس فهوخــارج )٥(ويــدخل يف اجلــواز اجلــرح، الن املــوري) إال القتــل فــال تقيــة فيــه(

 .)٧(تقية يف الدماء، وفيه نظر �لقتل مدعيا أنه ال
___________________________________ 

 ".فذكره : " يف نسخة )١(
 .يعين دليل الشيخ فيما ذكره )٢(
 .اي مقيم احلد الذي هو زوج، او اب )٣(
 .اي مع كونه فقيها )٤(
 .ا �ملضمونوالرواية مذكورة هن. ابواب االمر �ملعروف والنهي عن املنكر ٣١الوسائل �ب  )٥(
 .اي اجلرح خارج عن مورد الرواية )٦(
 ".الدم " ، دون جمرد "قتل النفس " الن الرواية وردت بلفظ  )٧(

   



٤٢١ 
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