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���﷽ 
اللهــم إين أمحــدك محــدا يقــل يف انتشــاره محــد كــل حامــد، ويضــمحل �شــتهاره جحــد كــل جاحــد، ويفــل بغــراره 

ة أعتـد �ـا لـدفع الشـدائد، واسـرتد حسد كل حاسد، وحيل �عتباره عقـدكل كائـد، وأشـهد أن ال إلـه إال هللا، شـهاد
�ـــا شـــارد الـــنعم االوابـــد، وأصـــلي علـــى ســـيد� دمحم، اهلـــادي إىل امـــنت العقايـــد واحســـن القواعـــد، الـــداعي إىل اجنـــح 
املقاصــد وأرجــح الفوائــد، وعلــى الــه الغــر االماجــد، املقــدمني علــى االقــارب واال�عــد، املؤيــدين يف املصــادر واملــوارد، 

 .ب وشاهد، وتقمع كل شيطان ماردصالة تسمع كل غائ
ــى مقابلــة الســؤال �جلــواب،  إن رعايــة االميــان توجــب قضــاء حــق االخــوان، والرغبــة يف الثــواب تبعــث عل وبعــد فــ
ومن االصحاب من عرفـت االميـان مـن شـأنه واسـتبنت الصـالح علـى صـفحات وجهـه ونفحـات لسـانه، سـألين أن 

مسـائل احلــالل واحلـرام، يكـون كـاملفيت الــذي يصـدر عنـه أو الكنــز أملـي عليـه خمتصـرا يف االحكــام، متضـمنا لـرؤوس 
 .الذي ينفق منه

 :)١(فأبتدأت مستعينا �� ومتوكال عليه، فليس القوة إال به، وال املرجع إال إليه وهو مبين على أقسام أربعة
__________________________________________________ 

املصـطفى وآلـه الطيبـني الطـاهرين ولعنـة هللا ) دمحم(� رب العاملني والصالة والسالم على خري خلقه واشـرف بريتـه ﷽��� احلمد
تعليق توضيح وشـرح تبيـني ) هذا(فيقول احملتاج إىل قبول الرب الكرمي صادق بن املهدى احلسيىن الشريازي) وبعد(على اعدائهم إىل يوم الدين

كتبتــه بغيــة التســهيل علــى الطــالب الــذين يقــرأون الكتــاب فتعصــى علــيهم كلمــات )  ســره قدس (مــام احملقــق احللــىلال) شــرائع االســالم(لكتــاب
 .ومسائل سائال من هللا العلى القدير أن يوفقىن لالمتام وجيعله خالصا لوجهه الكرمي، ليكون ترا بيىن وبني النار وهو الغاية واملنتهى

الحكام الن ما يبحث عنه يف الفقه أما اخروى أو دنيوى، واالول هو العبادات، والدنيوى أما ال حيتاج العبادات والعقود وااليقاعات وا) ١(
إىل لفظ وهو االحكام كالد�ت واملرياث والقصاص، أو حيتاج مـن الطـرفني وهـو العقـود كـالبيع واالجـارة او مـن طـرف واحـد وهـو االيقاعـات  

 .كالطالق والعتق
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  القسم االول
  )٢(:العبادات وهي عشرة كتبيف 

___________________________________ 
: ٨كتاب احلج : ٧كتاب االعتكاف : ٦كتاب الصوم : ٥كتاب اخلمس : ٤كتاب الزكاة : ٣كتاب الصالة : ٢كتاب الطهارة : ١) ٢(

 .كتاب االمر �ملعروف والنهى عن املنكر: ١٠كتاب اجلهاد : ٩كتاب العمرة 
عتكــاف عــن الصــوم، النــه غــري الصــوم، وان كــان الصــوم مــن شــرائطه، وكــذالك فصــل العمــرة عــن احلــج ال�ــا غــريه وان اشــرتكا فصــل اال) وامنــا(

 .عمال للجاج، ولكن قد يفرتقان يف العمرة املفردة
 بني االمر �ملعروف والنهى عن املنكر لوحدة احلكم فيهما من مجيع اجلهات) ومل يفصل(
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  كتاب الطهارة
 .)٣(اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له �ثري يف استباحة الصالة :الطهارة

 .واجب وندب: وكل واحد منها ينقسم إىل
واملنــدوب مــا  )٤(مــا كــان لصــالة واجبــة، أوطـواف واجــب إو ملــس كتابــة القــرآن إن وجــب: فالواجـب مــن الوضــوء

 .عداه
 .)٦(ة العزائم إن وجبا و لدخول املساجد أو لقراء، أ)٥(ما كان الحد االمور الثالثة: والواجب من الغسل

ولصـوم املستحاضـة اذا غمـس .بقـدر مـا يغتسـل اجلنـب.)٧(إذا بقي لطلوع الفجر من يوم جيب صومه: وقد جيب
 .واملندوب ما عداه.)٨(دمها القطنة

 .ليخرج به ،)١٠(، وللجنب يف أحد املسجدين)٩(ما كان لصالة واجبة عند تضيق وقتها: والواجب من التيمم
 .)١١(واملندوب ما عداه
 .)١٢(بنذر وشبهة: وقد جتب الطهارة

___________________________________ 
ب أ�حــة الصــالة وهــذا لقيــد لعلــه ) ٣( ب أ�حــة الصــالة، والتــيمم الــذى يوجــ أى الوضــوء الــذى يوجــب أ�حــة الصــالة، والغســل الــذى يوجــ

ب واحلــائض، أو التــيمم املســتحب وقــت النــوم مــع الــتمكن مــن الوضــوء وحنــو الخــراج مــا مل يقصــد بــه القربــة، أو مثــل الو  ضــوء املســتحب للجنــ
 ).طهارة(ذالك مما ال يستباح به الصالة، فانه ال يسمى

 بنذر أو عهد أو ميني، أو إصالح غلط ال يتم إال به أو لتطهريه كذالك) ٤(
 .الصالة الواجبة، والطواف الواجب، واملس الواجب) ٥(
 .بنذر أو شبهه) ٦(
 .كرمضان، وقضائه املضيق، والنذر املعني، وحنوها النه حيب االصباح غريجنب) ٧(
املستحاضة تدع قطنة عند فرجها، فان لوث �لدم ظاهر القطنة فقط فال غسل عليها، وان كان الدم كثريا حبيث غمس يف القطنة حيب ) ٨(

 .-وسيأتى تفصيله  -عليها الغسل 
 .اقصر وقتا من الغسل أو الوضوءوكون التيمم ) ٩(
ب عليـــه التـــيمم مث   -املســـجد احلـــرام يف مكـــة ومســـجد النـــىب ) ١٠( خص وهـــو يف احـــد املســـجدين جيـــ ب شـــ يف املدينـــة، فإنـــه إذا اجنـــ

 .اخلروج من املسجد، حىت يكون مكثه يف املسجد مبقدار اخلروج على الطهارة
ء لقرائة القرآن، او لدخول املساجد وحنوذالك، والغسـل املنـدوب كغسـل اجلمعـة، وغسـل االحـرام، وغسـل الوضوء املندوب مثل الوضو ) ١١(

 .التوبة، والتيمم املستحب كالتيمم للنوم، وحنوه
 .شبه النذر، هو العهد، واليمني) ١٢(
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 :)١٣(على أربعة أركان يعتمدكتاب ال هذا

 يف املياه: الركن االول
 :فيه أطراف
 :املاء املطلقيف : االول
 .)١٥(طاهر، مزيل للحدث، واخلبث: وكله )١٤(كل ما يستحق اطالق اسم املاء عليه، من غري اضافة: وهو

 .، وماء بئر)١٦(جاز، وحمقون: و�عتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إىل
 .)١٧(فال ينجس إال �ستيالء النجاسة على أحد أوصافه): أما اجلاري(

 .حىت يزول تغريه - )١٨(متدافعا -هر عليه ويطهر بكثرة املاء الطا
 .)١٩(ويلحق حبكمه ماء احلمام، اذا كان له مادة
 .، مل خيرج عن كونه مطهرا، ما دام اطالق اسم املاء �قيا عليه)٢٠(ولو مازجه طاهر فغريه، أو تغري من قبل نفسه

 .فما كان منه دون الكر فإنه ينجس مبالقاة النجاسة): وأما احملقون(
 .، على االظهر)٢١(طهر �لقاء كر عليه فمازاد، دفعة، وال يطهر �متامه كراوي

 .ال ينجس، إال أن تغري النجاسة أحد أوصافه )٢٢(وما كان منه كرا فصاعدا
 عليه )٢٣(ويطهر �لقاء كر

___________________________________ 
 .والنجاسات -وهى التيمم  -والطهارة الرتابية  -وهى الوضوء والغسل  -املياه، والطهارة املائية ) ١٣(
 .وحنوها) الورد ماء)(ماء اللحم)(ماء الرمان(بدون اضافة كلمة اخرى، مثل) ماء(ما يقال له: يعىن) ١٤(
 .كالدم، واخلمرالنجاسة الظاهرية،  ) واخلبث(احلدث هو النجاسة املعنوية، كاجلنابة، واحليض، وخروج البول والغائط والريح وحنو ذلك) ١٥(
 .الواقف، مثل املاء يف الغدير، واملاء يف اخلزان، واملاء يف االواىن: أى) واحملقون(كماء النهر وماء العني، وماء القناة) اجلارى)(١٦(
�لنجاســة، التغــري  )وخيــرج(الثالثــة املعينــة اللــون، والطعــم، والرائحــة دون غريهــا مــن االصــاف كالثقــل، واخلفــة، واحلــرارة، والــربودة وحنوهــا) ١٧(

 ..�ملتنجس كتغري الطعم �لدبس املتنجس فانه ال ينجس
 .أى �ستمرار، ال متقاطعا) ١٨(
 .أى أصل كثري متصل به) ١٩(
ث ال يقــال لــه مــاء امللــح، وامنــا يقــال لــه) مازجــة طــاهرفغريه)(٢٠( ط) مــاء(مــثال صــبب يف املــاء ملــح قليــل حبيــ �ن ) أو تغــري مــن بــل نفســه(فقــ

 .كثرية على املاء حىت أخضر لونه، أو اشرقت عليه الشمس حىت اخضر لونهمضت مدة  
 .بصب املاء الطاهر عليه حىت يصري ا�موع من املاء املتنجس واملاء الطاهر كرا: أى) ٢١(
 .أو اكثر من الكر: اى) ٢٢(
ث عليـه،  يعىن إن صب عليه كر من املاء فلم يزل تغريه �قيا، وجب صب كرآخر عليه، فان زال) ٢٣( تغريه طهر، وإال وجب صـب كـر �لـ

 .يف هذا الزمان يكفى وصل املاء املتنجس �حلنفية املتصلة مبخازن املاء، حىت يزول تغريه فيطهر) لكن(وهكذا حىت يزول التغري
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ــزول التغــري ه فيــه تزيــل عنــ.وال يطهــر، بزوالــه مــن نفســه، وال بتصــفيق الــر�ح، وال بوقــوع أجســام طــاهرة.فكــر، حــىت ي
 .التغري

أومـا كــان كـل واحـد مـن طولـه وعرضـه وعمقـه ثالثـة أشــبار .، علـى االظهـر)٢٤(ألـف ومائتـا رطـل �لعراقـي: والكـر
 .ويستوى يف هذا احلكم مياه الغدران واحلياض واالواين، على االظهر.)٢٥(ونصفا
 .)٢٦(دد، واالظهر التنجيسوهل ينجس �ملالقاة؟ فيه تر .فإنه ينجس بتغريه �لنجاسة إمجاعا): وأما ماء البئر(

علـــى قـــول  )٢٨(، أو مـــين، أو أحـــد الـــدماء الثالثـــة)٢٧(إن وقـــع فيهـــا مســـكر، أو فقـــاع: وطريــق تطهـــريه بنـــزح مجيعـــه
 -دفعـة  -عليهـا أربعـة رجـال، كـل اثنـني  )٣٠(، تـراوح)٢٩(وإن تعذر استيعاب مائها.مشهور، أو مات فيها بعري أوثور

 .يوما إىل الليل
 .مات فيها دابة إو محار أو بقرةإن : وبنزح كر

 .إن مات فيها إنسان: وبنزح سبعني
، أو كثـري الـدم كـذبح الشـاة -ون املـروي أربعـون أو مخسـ -إن وقعـت فيهـا عـذرة �بسـة فـذابت : وبنزح مخسني

ــــب أو خنزيــــر أو ســــنور أو كلــــب : وبنــــزح أربعــــني..-واملــــروي مــــن ثالثــــني إىل أربعــــني  إن مــــات فيهــــا ثعلــــب أو أرن
واملـروي دالء يسـرية  -للعذرة اجلامدة وقليل الدم كدم الطري والرعاف اليسري : وبنزح عشرة..ولبول الرجل )٣١(ههوشب

 )٣٣(ولبـول الصـيب الـذي مل يبلـغ والغتسـال اجلنـب -أو انتفخـت  )٣٢(إذا تفسخت -ملوت الطري والفأرة : وبنزح سبع
 لذرق الدجاج: وبنزح مخس.ولوقوع الكلب وخروجه حيا

___________________________________ 
ى، واملــدىن بينهمــا، والرطــل ) الرطـل)(٢٤( ف املكــ ى، فــالعراقى نصــ بكســر الــراء كيــل كــان متعارفــا يف ســابق الزمــان، وهــو عراقـى، ومــدىن، ومكــ

ف الكيلــو، وقــد حــدد بعــض العلمــاء الكــر مبــا يقــارب االربعمائــة كيلــو ربا، وســبعة ): ٢٥(العراقــى أقــل مــن نصــ ويبلــغ جمموعــه اثنــان واربعــون شــ
 ).٤٢و  ٨٧٥=  ٣، ٥ ١٢و  X 5 ،3 = 25 ٣، ٥:(وصورته الر�ضة هكذاامثان الشرب 

املشــهور بــني مــن �خــر عــن احملقــق صــاحب الشــرائع، عــدم تنجــيس البئــر مبالقــاة النجاســة، وان حكــم مــاء البئــر حكــم املــاء اجلــارى أو ) ٢٦(
 .الكر

 ).الفقاع مخر استصغره الناس(يف احلديث) ٢٧(
 .ودم االستحاضةدم احليص، ودم النفاس، ) ٢٨(
 .اخراج مجيع ماء البئر: أى) ٢٩(
 .كل اثنني يرحيان االخرين لذلك مسى �لرتاوح) ٣٠(
 .كالغزال والقرد) ٣١(
 .تالشت وتفرقت اجزاؤها: أى) ٣٢(
  املسالككما يف   -إذا كان جسمه جنسا لكنه غري ملوث بعني املىن والبول وحنومها، وإال وجب نزح املقدرات اخلاصة هلا ) ٣٣(
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أرة: وبنــزح ثــالث.)٣٤(اجلــالل ولبــول الصــيب الــذي مل يغتــذ  )٣٦(ملــوت العصــفور وشــبهه: وبنــزح دلــو )٣٥(ملــوت احليــة والفــ
 .)٣٧(والدلو اليت ينزح �ا ما جرت العادة �ستعماهلا.ويف ماء املطر وفيه البول وخرء الكالب ثالثون دلوا.�لطعام

 :فروع ثالثة
 .)٣٨(ان يف النزح حكم كبريهحكم صغري احليو : االول
، )٣٩(إختالف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، ويف تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطـه التضـعيف: الثاىن

 .)٤٠(إال أن يكون بعضا من مجلة هلا مقدر، فال يزيد حكم أبعاضها عن مجلتها
إن تعـــذر نزحهــ.إذا مل يقـــدر للنجاســـة منـــزوح، نــزح مجيـــع مائهـــا: الثالــث وإذا تغـــري أحـــد .ا مل تطهـــر إال �لـــرتاوحفـــ

فـإن تعـذر لغزارتـه راوح عليهـا أربعـة .ينـزح مجيـع مائهـا: ينزح حـىت يـزول التغـري، وقيـل: أوصاف مائها �لنجاسة، قيل
 .)٤١(رجال، وهو االوىل
مخـــــس أذرع، إذا كانـــــت االرض صـــــلبة، أو كانـــــت البئـــــر فـــــوق  )٤٢(أن يكـــــون بـــــني البئـــــر والبالوعـــــة: ويســـــتحب

وإذا حكــم .وال حيكــم بنجاســة البئــر إال أن يعلــم وصــول مــاء البالوعــة إليهــا.فســبع )٤٤(وإن مل يكــن كــذلك )٤٣(الوعــةالب
ولـو اشـتبه اال�ء .، وال يف االكـل واليف الشـرب إال عنـد الضـرورة)٤٥(بنجاسة املـاء مل جيـز اسـتعماله يف الطهـارة مطلقـا

 النجس
___________________________________ 

 .الدجاج اجلالل هو الذى اعتاد على اكل العذرة، أوكل جناسة، اما اذا اكل الدجاج العذرة مرة ومرتني فال يسمى جالل) ٣٤(
 .اذا مل تنتفخ ومل تنفسخ) ٣٥(
 .كالكنارى، والبلبل، واخلطاف وحنوها) ٣٦(
 .-كما يف املسالك   -على تلك البئر، وإال ففى ذالك البلد، وإال فأقرب البلدان ) ٣٧(
 .فينزح كر ملوت صغري احلمار والبقرة، كما ينزح كر ملوت احلمار الكبري والبقرة الكبرية وهكذا) ٣٨(
 .فلو سقط محاران يف البئر وما� وجب نزح كرين من مائها) ٣٩(
ــزح  فلـــو ســـقط فيهـــا يـــد انســـان، مث رجلـــه، مث رأســـه، مث جســـده، فـــال جيـــب اخـــراج اكثـــر مـــن ســـبعني دلـــوا مـــن مائهـــا، الن) ٤٠( االنســـان ينـ
 .سبعون.له
 .نزح اجلميع، فإن تعذر فالرتاوح: يعىن) ٤١(
 .خمزن بيت اخلالء: البالوعة): ٤٢(
كمــا يف   -) ولعــل االصــح(اى كــون قــرار البئــر فــوق قــرار البالوعــة، �ن كــان مــثال عمــق البئــر مخســة أمتــار، وعمــق البالوعــة ســتة أمتــار) ٤٣(

 .ر أعلى جهة من البالوعة، ال قراراهو كون البئ -اجلواهر نقال عن بعضهم 
 .�ن كا� متساويني، أم كانت البالوعة أعلى من البئر) ٤٤(
 .-كما يف اجلواهر   -سواء اختيارا واضطرارا، من رفع احلدث واخلبث : يعىن) ٤٥(
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 .وإن مل جيد غري مائهما تيمم.وجب االمتناع منهما )٤٦(�لطاهر
وهو طـاهر لكـن ال .)٤٧(اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا، يسلبه إطالق االسمكل ما : هو:الثاىن يف املضاف

ومـىت القتـه النجاسـة، جنـس قليلــه .)٤٩(وجيـوز اسـتعماله فيمـا عـدا ذلـك.)٤٨(يزيـل حـد� إمجاعـا، وال خبثـا علـى االظهـر
 .اطالق االسم عليهلو مزج طاهره �ملطلق، اعترب يف رفع احلدث به .وكثريه، ومل جيز استعماله يف اكل وال شرب

 .مباء اسخن �لشمس يف اآلنية، ومباء اسخن �لنار يف غسل االموات: ،)٥٠(وتكره الطهارة
فإنه طاهر مـا  )٥١(واملاء املستعمل يف غسل االخباث جنس، سواء تغري �لنجاسة أو مل يتغري، عدا ماء االستنجاء

ومـا اسـتعمل يف رفـع احلـدث .)٥٢( الوضـوء طـاهر ومطهـرواملسـتعمل يف.مل يتغري �لنجاسة أو تالقيـه جناسـة مـن خـارج
 .طاهر )٥٣(االكرب

 .)٥٤(وهل يرفع به احلدث �نيا؟ فيه تردد، واالحوط املنع
تردد، والطهارة  )٥٦(ويف سؤر املسوخ.كلها طاهرة، عداسؤر الكلب واخلنزير والكافر: وهي)٥٥(يف االسئار: الثالث
 .أظهر

 من أصناف!  )٥٧(ومن عدا اخلوارج والغالة
___________________________________ 

 .اشتباها حمصورا مع شرائط تنجز العلم االمجاىل الىت منها كون االطراف كلها حمال لالبتالء، ومل يكن يف البني متيقن، وغري ذالك) ٤٦(
 .لحم، والشاى، وماء الورد، وحنوهاكماء ال) واملمزوج مزجا شسلبه االطالق(كماء الرمان، والربتقال، والتفاح،) املعتصر)(٤٧(
 (للمفيـــد واملرتصـــى) خالفـــا(ازالـــة احلـــدث هـــو الوضـــوء والغســـل، وازالـــة اخلبـــث هـــو غســـل البـــول، والـــدم، واملـــىن وحنوهـــا عـــن االجســـام) ٤٨(

 .فانه نقل جوازغسل النجاسات �ملضاف) ما)١( سره قدس
 .كالشرب، والطلى، والصبغ وحنوها) ٤٩(
 .والغسليعىن الوضوء ) ٥٠(
 .االستنجاء هو غسل خمرج البول وغسل خمرج الغائط، واملاء املنفصل عنهما طاهر) ٥١(
 .وجيوز التوضوء واالغتسال منه: يعىن) ٥٢(
 .اذاكان البدن غري ملوث �لنجاسة) طاهر(وهو كل ما اوجب الغسل، كاجلنابة، واحليض، واالستحاضة، والنفاس وحنوها،) ٥٣(
 .والغسل بذالك املاء �نيا فال يصح الوضوء) ٥٤(
 .مجع سؤر، وهو لغة ما يبقى بعد الشرب، وشرعا ماء قليل �شره جسم حيوان: يف املسالك) ٥٥(
 .كالقرد، والفيل، والطاووس وحنوها) ٥٦(
هــم ) الغــالة(م وهــم أهــل النهــروان الــذين خرجــوا علــى أمرياملــؤمنني عليــه الصــالة والســالم، بــل كــل مــن خــرج علــى إمــام معصــو ) اخلــوارج)(٥٧(

ـــة  الســــالم عليهالــــذين قـــــالوا �لوهيــــة علـــــى  ـــد االئمــ ـــد مـــــن النــــاسالســــالم عليهمأو ألوهيـــــة أحـ ـــن قــــال �لوهيـــــة احـ ــا(، بـــــل كــــل مــ ي ) وحبكمهمـــ
ى ، كفرقة من االمساعيلية الـذين يسـبون االمـام موسـالسالم عليهموهم الذين يعادون ويسبون واحدا من االئمة املعصومني ) النواصب(النجاسة

  .- السالم  عليهما -بن جعفر 
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 .املسلمني طاهراجلسد والسؤر
ــف، إذا خــال موضــع املالقــاة مــن عــني النجاســة.)٥٨(ســؤر اجلــالل،: ويكــره ؤر مــا أكــل اجلي ــيت ال .وســ واحلــايض ال
ؤمن ــ ؤر البغــال واحلمــر والفــأرة واحليــة.)٥٩(ت  ويــنجس املــاء مبــوت احليــوان يف الــنفس.ومــا مــات فيــه الــوزغ والعقــرب.وســ
  .ينجسه، وهو االحوط: من الدم ال ينجس املاء، وقيل )٦١(وما ال يدرك �لطرف.، دون ما ال نفس له)٦٠(السائلة

  يف الطهارة املائية: كن الثاىنالر 
 :ويف الوضوء فصول،الوضوء وغسل :و هي

 :يف االحداث املوجبة للوضوء وهي ستة: الفصل االول
، ولو خرج الغايط مما دون املعـدة نقـض يف قـول، واالشـبه انـه )٦٢(املعتادخروج البول والغايط والريح، من املوضع 

 .ال ينقض
 .ولو اتفق املخرج يف غري املوضع املعتاد نقض، وكذالو خرج احلدث من جرح مث صار معتادا

 .)٦٣(والنوم الغالب على احلاستني
 .كل ما أزال العقل من اغماء أو جنون أو سكر: ويف معناه

 .)٦٤(قليلةواالستحاضة ال
 .)٦٥(مذي وال وذي وال ودي: وال ينقض الطهارة

 .وال قي وال خنامة..عداالدماء الثالثة )٦٦(ولو خرج من أحد السبيلني: وال دم
 وال تقليم ظفر وال حلق

___________________________________ 
 .هو كل حيوان تغذى على العذرة، أو أكل النجاسات االخرى: اجلالل) ٥٨(
 .هى احلائض الىت ال تتجنب عن النجاسة) ٥٩(
هــو احليــوان الــذى الــذى يف داخلــه عــروق فــاذا ذبــح فاردمــه وخــرج بقــوة كالــدجاج وغــري ذى الــنفس الســائلة هــو : ذو الــنفس الســائلة) ٦٠(

 احليوان الذى ال عروق بداخله واذا ذبح خرج دمه بصورة الرشح، كالسمك
 .لصغرية جدا حبيث ال تراها العني ولكن أحس الشخص بسقوطها يف املاء لظهور التموج يف املاءذرة الدم ا: هو العني، يعىن) الطرف)(٦١(
 .وهو القبل والدبر) ٦٢(
 .البصر والسمع) ٦٣(
 .وهى الىت يظهر دمها على ظاهر القطنة فقط، وال ينفذ الدم يف القطنة لقلته) ٦٤(
ب الشــهوة،(يف املســالك) ٦٥( ب البــول، و�ملعجمــة مــاء خــرج  املــذى مــاء رقيــق لــزج خيــرج عقيــ والــودى �ملهملــة مــاء ابــيض غلــيظ خيــرج عقيــ

 ).عقيب االنزال، والثالثة طاهرة غري �قضة
 .خمرج البول، وخمرج الغائط) ٦٦(
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 .والمس ذكر وال قبل وال دبر وال ملس إمرأة والأكل ما مسته النار.شعر
 .)٦٧(وال ما خيرج من السبيلني إال أن خيالطه ئ من النواقض

 :هي ثالثة:)٦٨(يف احكام اخللوة: الثاين
وحيـرم اسـتقبال القبلـة واسـتد�رها، ويسـتوي .ويسـتحب سـرت البـد.وجيب فيه سرت العـورة.يف كيفية التخلي: االول

 .)٦٩(وجيب االحنراف يف موضع قد بين على ذلك.يف ذلك الصحاري واالبنية
، وأقـل مـا جيـزي مـثال مـا )٧٠(اء، وال جيـزي غـريه مـع القـدرةغسـل موضـع البـول �ملـ: وجيـب: يف االستنجاء: الثاين

واذا تعـدى املخـرج مل جيـز إال .وغسل خمرج الغايط �ملاء حىت يزول العـني واالثـر، وال اعتبـار �لرائحـة.)٧١(على املخرج
الثـــــة وإذا مل يتعـــــد كـــــان خمـــــريا بـــــني املـــــاء واالحجـــــار، واملـــــاء أفضـــــل، واجلمـــــع أكمـــــل، وال جيـــــزي أقـــــل مـــــن ث.املـــــاء
وإذا مل ينـق �لثالثـة، .)٧٣(ويكفـي معـه إزالـة العـني دون االثـر.وجيب إمرار كل حجر علـى موضـع النجاسـة.)٧٢(أحجار

 .وال يكفي استعمال احلجر الواحد من ثالث جهات.ولو نقي بدو�ا أكملها وجو�.فال بد من الز�دة حىت ينقى
وال العظـم، وال الــروث، وال املطعــوم، وال صـيقل يزلــق عــن احلجــر املسـتعمل، وال االعيــان النجســة، : ال يسـتعمل

 .، ولو استعمل ذلك مل يطهر)٧٤(النجاسة
 .مندو�ت ومكروهات: يف سنن اخللوة وهي: الثالث

 تغطية: فاملندو�ت
___________________________________ 

غريملوثة �لبول مل تنتقض هارته، نعم لوكا� ملوثني �لبول فلو خرجت نواة من مقعده غري ملوثة �لغائط، أو خرجت حصاة من ذكره ) ٦٧(
 .والغائط بطلت طهارته الجل البول والغائط

 .ختلية البدن من البول أو الغائط: يعىن): ٦٨(
 .لو كان بناء بيت اخلالء �جتاه القبلة، وجب املتخلى اجللوس عليه منحرفا: يعىن) ٦٩(
دم وجوده، أو خلوف ضرر من استعماله، جاز تنشيف خمرج البول والصالة كذا، لكن يبقى الذكر جنسا فلو مل يقدر على املاء، أما لع) ٧٠(

 .جيب غسله عند حصول القدرة على املاء
 ).هذا هو املشهور ووردت به الرواية، واختلف يف معناه، واالوىل أن يراد به الكنابة عن وجوب الغسل من البول مرتني(يف املسالك) ٧١(
 .احملل �القل ن حصل نقاءوإ) ٧٢(
 .االثر هو اللون، الرائحة، والطعم) ٧٣(
  كالزجاج) الصيقل(بز، والفواكهيعىن املأكوالت كاخل) املطعوم(اخلرء الطاهر، كخرء البقر، واالبل) الروث)(٧٤(
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 )٧٦(وعنــد الفــراغ، والــدعاء عنــد االســتنجاء، )٧٥(الــرأس، والتســمية، وتقــدمي الرجــل اليســرى عنــد الــدخول، واالســترباء
 .وتقدمي اليمىن عند اخلروج والدعاء بعده

ت االشــــــجار املثمــــــرة، ومــــــواطن النــــــزال)٧٧(اجللــــــوس يف الشــــــوارع، واملشــــــارع: واملكروهــــــات ، ومواضــــــع )٧٨(، وحتــــــ
 .واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو الريح �لبول.)٧٩(اللعن

 .واقفاو جار� يف االرض الصلبة، ويف ثقوب احليوان، ويف املاء: والبول
والكـالم إال بـذكر ..واالسـتنجاء �ليمـني، و�ليسـار وفيهـا خـامت عليـه اسـم هللا سـبحانه.واالكل والشرب والسواك

 .)٨٠(هللا تعاىل، أو آية الكرسى، أو حاجة يضر فو�ا
 :الثالث يف كيفية الوضوء

 :وفروضه مخسة
 .وهي إرادة تفعل �لقلب: النية: االول
 .ي الوجوب أو الندب، والقربةأن ينو : وكيفيتها

 .؟ االظهر إنه ال جيب)٨١(وهل جيب نية رفع احلدث، أو استباحة شئ مما يشرتط فيه الطهارة
، ولو ضم إىل نية التقرب ارادة التـربد، )٨٢(وال تعترب النية يف طهارة الثياب، وال غري ذلك مما يقصد به رفع اخلبث

 .أو غري ذلك، كانت طهارته جمزية
 .إىل الفراغ )٨٤(، وتتضيق عند غسل الوجه، وجيب استدامة حكمها)٨٣(عند غسل الكفني: لنيةووقت ا

___________________________________ 
ىت تنقطــع دريــرة البــول، مث يضــع أصــبعه : االســترباء) ٧٥( ب نقــاء جمــرى البــول، وطريقتــه �حتيــاط أن يصــري بعــد البــول حــ ىن عمــل مــا يوجــ يعــ

اليســرى علــى املقعــد واال�ــام فــوق اول الــذكر ويســحب الوســطى بقــوة إىل اصــل الــذكر ثــالث مــرات مث يضــع لســبابة حتــت الوســطى مــن اليــد 
ذالـك ايضـا �خلرطـات ) ويسـمى(أصل الذكر واال�ام فوقه ويسحب بقوة إىل رأس الذكر ثالث مرات، مث ينثر وحيرك رأس الذكر ثالث مرات

 .ملشتبه اخلارج عن الذكر بعد ذالكاحلكم بطهارة البلل ا) وفائدته(التسع
 .يعىن بعد متام الغسل) عند الفراغ(يعىن عند االنشغال بغسل خمرجى البول والغائط) عند االستنجاء)(٧٦(
ــارع(الطــــرق، وعلتــــه �ذى املــــارة، ) الشــــوارع)(٧٧( ــان ورود النــــاس إىل املــــاء، كشــــطوط اال�ــــار، وأفــــواه اال�ر ) املشــ ــى مكــ ــرعة، وهــ مجــــع مشــ

 .لك، لنفس احلكمةوحنوذا
 .أى االماكن الىت تنزل فيها املسافرون، كاخلا�ت، والظالل املوجودة يف طرق البالد) ٧٨(
 .كل موضع يوحب لعن الناس له، كفناء الدور، وعند أبواب الدكاكني، وىف االسواق، وكل جممع للناس: يعىن) ٧٩(
 .وهوال ميكنه رفع تلك احلاجة بغري الكالم كالتصفيق وحن) ٨٠(
 .كنية استباهة الصالة، أو استباحة مس كتابة القرآن، أو استباحة الطواف الواجب وحنوها) ٨١(
 .يعىن النجاسة، كتطهري البدن والدار عن البول، والغائط، واملىن، وامليتة، والدم وغريها) اخلبث)(٨٢(
 .املستحب قبل الوضوء) ٨٣(
  .يث تكون الغسالت واملسحات عن داعى نية الوضوءهى البقاء على نيته حب: االستدامة احلكمية) ٨٤(

   



١٦ 

 .توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب )٨٥(اذا اجتمعت اسباب خمتلفة: تفريع
وقيــل إذا نــوى غســل اجلنابــة أجــزأ .)٨٦(وكــذا لــو كــان عليــه أغســال.وال يفتقــر إىل تعيــني احلــدث الــذي يتطهــر منــه

 .)٨٧(وليس بشئعن غريه، ولو نوى غريه مل جيز عنه، 
مــا بــني منابــت الشــعر يف مقــدم الــرأس إىل طــرف الــذقن طــوال، ومــا اشــتملت : غســل الوجــه وهــو: الفــرض الثــاين

وال عــربة �النــزع، وال �الغــم، وال مبــن جتــاوزت .ومــا خـرج عــن ذلــك فلــيس مــن الوجـه.عليـه اال�ــام والوســطى عرضــا
وجيـب ان يغسـل مـن . مسـتوى اخللقـة، فيغسـل مـا يغسـلهأو قصـرت عنـه، بـل يرجـع كـل مـنهم إىل )٨٨(اصابعه العذار

مــن اللحيــة، وال  )٨٩(وال جيــب غســل مــا اسرتســل.اعلــى الوجــه إىل الــذقن، ولــو غســل منكوســا مل جيــز علــى االظهــر
 .على ظاهرها )٩١(ولو نبت للمرأة حلية مل جيب ختليلها، وكفى افاضة املاء.بل يغسل الظاهر )٩٠(ختليلها

 .غسل الذراعني، واملرفقني، واالبتداء من املرفق: والواجب: اليدين غسل: الفرض الثالث
فـإن قطعـت مـن .ولو غسل منكوسا مل جيز وجيب البدأ �ليمىن، ومن قطع بعـض يـده، غسـل مـا بقـي مـن املرفـق

ولـو  .ولو كان لـه ذراعـان دون املرفـق أو أصـابع زائـدة او حلـم �بـت، وجـب غسـل اجلميـع.املرفق سقط فرض غسلها
 .ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.فوق املرفق، مل جيب غسله كان

 )٩٢(ما يسمى به ماسحا: والواجب منه: مسح الرأس: الفرض الرابع
___________________________________ 

 .كمالو �ل، وتغوط، و�م، فيكفى وضوء واحد لدفع كل هذه االحداث) ٨٥(
ت كلهـا واجبـات كغسـل مـس امليـ) ٨٦( ت كلهـا سـتحبات  سواء كانـ ت، وغسـل اجلنابـة، وغسـل احلـيض، أو االستحاضـة أو النفـاس، أم كانـ

 .كغسل اجلمعة، واالحرام، والز�رة، والتوبة، إم كانت بعضها واجبة وبعضها مستحبة
 .االصح انه لو نوى الغسل مطلقا كفى عن كل االغسال الىت عليه: يعىن) ٨٧(
ىن) االغـم(شـعر واول منابـت شـعره يف وسـط الـرأس هو الذى ليس يف مقدم رأسه) االنزع)(٨٨( الـذى نزلـت منابـت : وهـو عكـس االنـزع، يعـ

 .هو العظم املرتفع قليال بني العني واالذن) والعذار(الشعر إىل وسط جبهته
 .املسرتسل من اللحية هو املقدار النازل عن الذقن) ٨٩(
 .لبشرة الىت حتتهاالتخليل هو فرك اللحيته حىت يدخلها املاء فيصل إىل ا) ٩٠(
 .صب املاء حبيث يستوعب الظاهر: أى) ٩١(
  .مثل أن يضع أصبعا واحدة على مقدم رأسه وميسحها مبقدار امنلة) ٩٢(

   



١٧ 

وال جيـوز .وجيـب ان يكـون بنـداوة الوضـوء.وخيـتص املسـح مبقـدم الـرأس )٩٣(مقـدار ثـالث اصـابع عرضـا: واملندوب
 .)٩٥(فإن مل يبق نداوة، استأنف.ولو جف ما على يديه، اخذ من حليته أو اشفار عينيه.ماء جديد له )٩٤(استئناف

وجيــوز املســح علــى .ولــو غســل موضــع املســح مل جيــز.ويكــره مــدبرا علــى االشــبه )٩٦(واالفضــل مســح الــرأس مقــبال،
وكــذلك لــو مســح علــى .ه مل جيــزومســح عليــ )٩٧(ولــو مجــع عليــه شــعرا مــن غــريه.الشــعر املخــتص �ملقــدم وعلــى البشــرة

 .العمامة أو غريها، مما يسرت موضع املسح
 )٩٨(مسـح القـدمني مـن رؤوس االصـابع إىل الكعبـني، ومهـا قبتـا القـدمني: وجيـب: مسح الرجلني: الفرض اخلامس
ب)٩٩(وجيــوز منكوســا  ، واذا قطــع بعــض موضــع املســح، مســح علــى مــا بقــي، ولــو قطــع)١٠٠(، ولــيس بــني الــرجلني ترتيــ

 .من الكعب، سقط املسح على القدم
، وإذا زال )١٠١(املسح علـى بشـرة القـدم، وال جيـوز علـى حائـل، مـن خـف أو غـريه، إال للتقيـة أو الضـرورة: وجيب

 .ال جتب إال حلدث، واالول احوط: ، وقيل)١٠٢(السبب أعاد الطهارة على قول
___________________________________ 

راد مـرور املاســح علـى الـرأس �ــذا املقـدار وإن كـان �صــبع ال كـون آلـة املسـح ثــالث أصـابع مـع مرورهــا أقـل مـن مقــدار واملـ(يف املسـالك) ٩٣(
وتصوير الشق الثاىن من كالم املسـالك يكـون �ن يضـع أ�مـل ثـالث أصـابع علـى مقـدم رأسـه متهجـة رؤسـها إىل أعلـى الـرأس ) ثالث أصابع

لعل ظاهر الكالم هـو وضـع ثـالث ) لكن(ماسح بثالث أصابع، لكن املسح أقل من مقدار ثالث أصابعوميسحها مبقدار أمنلة، فإنه حينئذ، 
 .أصابع واملسح مبقدار ثالث أصابع ايضا، وال ريب يف كونه أحوط ايضا

 .أى أدخال يده يف ماء جديد واملسح بذلك املاء) ٩٤(
 .اى ابتداء الوضوء من رأس) ٩٥(
 .يعىن �لعكس إىل قمة الرأس)مدبرا(س فنازاليعىن من قمة الرأ) مقبال)(٩٦(
 .أى من غري مقدم الرأس، �ن مجع الشعر النابت على خلف رأسه مجعه يف مقدم رأسه ومسح عليه) ٩٧(
 .ايضا) الكعب(، وتسمى)قبة القدم(العظم البارز قليال على ظاهر القدم من املفصل يسمى) ٩٨(
 .وينتهى برؤس أصابع الرجليبدء يف املسح بقبة القدم : يعىن) ٩٩(
 .فيجوز وضع اليدين على القدمني ومسحهما معا، وال جيب تقدمي مسح الرجل اليمىن على مسح الرجل اليسرى) ١٠٠(
 .كالربد الشديد) ١٠١(
فهل جيوز له مع للتقية أو للضرورة وصلى �ذا الوضوء صالة الفجر، مث زالت التقية والضرورة  -مثال  -اذا مسح على اخلف : يعىن) ١٠٢(

 )قوالن(ء بزوال سببه االضطرارىهذا الوضوء صالة الظهر والعصر، أم يبطل الوضو 
   



١٨ 

 :مسائل مثان
الرتتيب واجب يف الوضوء، يبدأ غسل الوجه قبل اليمىن، واليسرى بعدها، ومسح الرأس �لثـا، والـرجلني : االوىل
 .أخريا

ن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل �قيا، أعاد علـى إ -عمدا كان أو نسيا�  -فلو خالف، أعاد الوضوء 
 .)١٠٦(ما حيصل معه الرتتيب

بـل هـي املتابعـة بـني االعضـاء : املواالة واجبة، وهـي أن يغسـل كـل عضـو قبـل أن جيـف مـا تقدمـه، وقيـل: الثانية
 .)١٠٤(مع االختيار، ومراعاة اجلفاف مع االضطرار

 .)١٠٦(احدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس يف املسح تكرارمرة و  )١٠٥(الفرض يف الغسالت: الثالثة
 .جيزي يف الغسل ما يسمى به غاسال، وإن كان مثل الدهن: الرابعة

 .ومن كان يف يده خامت أو سري، فعليه ايصال املاء إىل ما حتته
 .وإن كان واسعا، استحب له حتريكه

نزعهـا أو تكـرار املـاء عليهـا حـىت يصـل  )١٠٨(، فإن امكنـه)١٠٧(من كان على بعض اعضاء طهارته جبائر: اخلامسة
 .إىل البشرة وجب، وإال اجزأه املسح عليها، سواء كان ما حتتها طاهرا أو جنسا

 .، على تردد فيه)١٠٩(واذا زال العذر، استأنف الطهارة
___________________________________ 

ىن، أعــاد غ) ١١٠( ســل اليســرى ليصــح غســل اليمــىن قبــل اليســرى، ولــو مســح الــرجلني، قبــل الــرأس، أعــاد مســح فلــو غســل اليســرى قبــل اليمــ
 .الرجلني، ليصري مسح الرأس قبل مسح الرجلني

ىن للهــواء الشــديد، أو حلــرارة اجلســم الشــديدة، أو حنومهــا ولــومل يفصــل بــني ) ١٠٤( والفـرق بــني القــولني، هــو أنــه لــو جــف قبــل غســل اليــد اليمــ
لـو مل جيـف مـاء الوجـه ملـدة ربـع سـاعة وبعـد ربـع ) و�لعكـس(، وجب عليه اعادة غسل الوجه على القول االول، دون الثـاىنغسل الوجه واليد

ك، أعــاد غســل الوجــه علــى القــول  ىن خبطابــه، أو طــبخ، أو حنــو ذالــ ىن مــع الفصــل بــني غســل الوجــه واليــد اليمــ ســاعة اشــتغل بغســل اليــد اليمــ
 .الثاىن، دون القول االول

املعترب هو استيعاب املاء للوجه واليدين حىت تكون غسلة، وليس الغرف والصب معتربا، فلو صب علـى وجهـه املـاء غـرفتني أو ثـال� ) ١٠٥(
 .حىت استوعب الوجه كان كله غسلة واحدة

 .ال يستحب تكرار املسح، وتكراره تشريعا حرام، وبغري تشريع لغو: يعىن) ١٠٦(
 .اجلروح والقروح مجع جبرية، وهى ما يشد به) ١٠٧(
 .من غري ضرر) ١٠٨(
ا  يعىن لو توضأ وضـوء اجلبـرية، وصـلى، ثـو طـاب اجلـرح وفـتح اجلبـرية، فـال جيـوز لـه الصـالة بـنفس ذالـك الوضـوء، بـل يسـتأنف وضـوء) ١٠٩(

 .املصنف مرتدد يف وجوب االستئناف) لكن(جديدا
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 .ه غريه مع االختيار، وجيوز عند االضطرار وضوء )١١٠(ال جيوز أن يتوىل: السادسة
 .)١١١(ال جيوز للمحدث مس كتابة القرآن، و جيوز له ان ميس ما عدا الكتابة: السابعة
مـن بـه الـبطن، إذا جتـدد حدثـه يف الصـالة، يتطهـر : يتوضـأ لكـل صـالة، وقيـل: ، قيل)١١٢(من به السلس: الثامنة
 .)١١٣(و يبين

وضـــع اال�ء علـــى اليمـــني، واالغـــرتاف �ـــا، والتســـمية، والـــدعاء وغســـل اليـــدين قبـــل  :هـــي )١١٤(وســـنن الوضـــوء
ادخاهلم اال�ء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتني، واملضمضة واالستنشـاق، والـدعاء عنـدمها، وعنـد 

الثانيــة بباطنهمـــا،  غســل الوجــه واليـــدين، وعنــد مســـح الــرأس والـــرجلني، وأن يبــدأ الرجــل بغســـل ظــاهر ذراعيـــه، ويف
 .واملرأة �لعكس، وأن يكون الوضوء مبد

___________________________________ 
 .مثال زيد املاء على وجه عمرو ويغسل وجهه بنية الوضوء -التوىل يعىن مباشرة وضوء الغري، �ن يصب ) ١١٠(
 .روفمن جلد القرآن، وحواشيه، وما بني السطور، وما بني الكلمات واحل) ١١١(
 .بفتحتني هو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار) والبطن(بفتحتني هو تقطري البول من غري اختيار) السلس)(١١٢(
 .ويكمل الصالة -وهو جتاه القبلة  -اذا خرج منه غائط يف اثناء الصالء، يغسل حمل الغائط، ويتوصأ : يعىن) ١١٣(
 .الذى يتوضوء منه على جانبه االمينوضع ظرف املاء  - ١: وهى عشرة هكذا) ١١٤(
 .اخذ املاء بكفه اليمىن - ٢
 .قول بسم هللا مطلقا) يعىن(والتسمية - ٣

 .أو ﷽���
بسـم هللا و�� اللهـم اجعلـىن (قبـل ان ميـس املـاء -ال يتوضـأ الرجـل حـىت يسـمى يقـول (والدعاء عند التسمية فعن على صلوات هللا عليـه - ٤

ب مـن اال�ء علـى يديـه ويغسـلهما،  - ٥) التوابني واجعلىن من املتطهرينمن  وغسل اليدين إىل الزندين قبل أن يـدخلهما يف اال�ء، �ن يصـ
 .مث يغرتف من اال�ء للوضوء، فان كان وضوؤه النه �م او �ل فيغسل يديه مرة واحدة، وإن كان قد تغوط فيغسل يديه مرتني

 .ال املاء يف الفم وادارته على أطراف أسنانه مث إخراجهواملضمضة، وهى ادخ - ٦
 .واالستنشاق، وهو سحب املاء إىل االنف مث اخراجه - ٧
اللهم لقىن حجىت (والدعاء عند املضمضة وعند االستنشاق، وعند سائر اعمال الوضوء �الدعية املأثورة، ومنها أن يقول عند املضمضة - ٨

) اللهـم ال حتــرم علـى ريـح اجلنـة واجعلـىن ممـن يشـم رحيهـا وروحهـا ورحيا�ـا وطيبهــا(وعنـد االستنشـاق) وشـكركيـوم القـاك وأطلـق لسـاىن بـذكرك 
اللهم اعطىن كتاىب (وعند غسل اليد اليمىن) اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه وال تسود وجهى يوم تبيض فيه لوجوه(وعند غسل الوجه

اللهم ال تعطىن كتاىب بشماىل والمـن وراء ظهـرى والجتعلهـا (وعند غسل اليد اليسرى)  حسا� يسريابيميىن واخللد يف اجلنان بيسارى وحاسبىن
اللهـم ثبتـىن (وعنـد مسـح الـرجلني) اللهم غشىن برمحتك وعفـوك وبركاتـك(وعند مسح الرأس) مغلولة إىل عنقى وأعوذ بك من مقطعات النريان
  ).ا يرضيك عىن � ذا اجلالل واالكرامعلى الصراط يوم تزل فيه االقدام واجعل سعىي فيم
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 .، وان ميسح بلل الوضوء عن اعضائه)١١٥(أن يستعفي طهارته: ويكره
وكـذا لـو .تطهـر )١١٧(يف احكام الوضوء من تيقن احلدث وشـك يف الطهـارة، أو تيقنهمـا وشـك يف املتـأخر: الرابع

ــى بــه ومبــا بعــده وهــو علــى  - شــئ مــن افعــال الطهــارة وان شــك يف.وان جــف البلــل اســتأنف.تــيقن تــرك عضــو، أت
بعـد  -ولو تيقن الطهارة، وشك يف احلـدث أو يف شـئ مـن افعـال الوضـوء .، أتى مبا شك فيه، مث مبا بعده)١١٨(حاله
 .مل يعد.)١١٩(انصرافه

 .)١٢١(أو البول، وصلى، أعاد الصالة )١٢٠(ومن ترك غسل موضع النجو
ه بنيــة النــدب، مث صــلى، وذكــر أنــه أخــل بعضــو مــن احــدى  ومــن جــدد وضــوء.عامــدا كــان أو �ســيا أو جــاهال

 .)١٢٢(وان اوجبنا نية االستباحة، أعادمها..فان اقتصر� على نية القربة، فالطهارة، والصالة صحيحتان: الطهارتني
 ولو أحدث عقيب طهارة.)١٢٣(ولو صلى بكل واحدة منهما صالة، أعاد االوىل بناء على االول

___________________________________ 
ه، وأن يغسل الرجل أوال ظاهر ذراعيه يف الغسلة االوىل، و�طنهما أوال يف الغسلة الثانية، أو يصب املاء يف الصبة االوىل ىل ظاهر ذراعي - ٩

 .اطباقهماالذراع خلفها و�طنها الذى يلصق �لساعد عند ) وظاهر(وىف الصبة الثانية على �طن ذراعيه، واملرأة �لعكس
 .وأن يكون ماء الوضوء مدا، ال اكثر فيكون سرفا ووسوسة، والاقل فيكون تقتريا ليتم االسباغ، واملد تقريبا ثالثة أر�ع الكيلو - ١٠

 .االستعانة هى �يئة املقدمات، كاحضار املاء، والصب يف يده، وحنوذالك) ١١٥(
 .ى ثالثون حسنة ومن متندل اعطى حسنة واحدة�ملنديل، ففى احلديث من توضأ ومل يتمندل اعط) ١١٦(
أو غريها، وشـك يف أنـه توضـأ بعـد احلـدث أم ال، وهكـذا مـن  ) �لبول، أو الغائط، أو الريح أو النوم(يعىن من كان متيقنا أنه أحدث) ١١٧(

ال وتوضـأ بعـده فيكـون اآلن علـى كان متيقناانه احدث وتوضأ ولكنه ال يعلم هـل توضـأ أوال وأحـدث بعـده فيكـون االن حمـد�، أم أحـدث أو 
 .طهارة

 .أى على حال الوضوء مل يفرغ منه بعد) ١١٨(
 .أى بعد امتام اعمال الوضوء، يعىن بعد مسح الرجلني، ال بعد انتقاله عن مكانه) ١١٩(
 .أى حمل الغائط) ١٢٠(
 .واليعيد الوضوء، النه ال يشرتط يف الوضوء اال طهارة مواضعه فقط) ١٢١(
لو توضأ بنية رفع احلدث أو استباحة الصالة، مث قبل أن حيدث أتى بوضوء جتديدى، وبعد الوضـوئني علـم �ن احـد الوضـوئني   يعىن) ١٢٢(

مل يغسل فيه احدى اليدين، أو مل �ت فيه مبسح الرأس، فـان قلنـا بكفايـة نيـة القربـة يف الوضـوء فوضـوؤه صـحيح، الن  -مثال  -كان �قصا 
 ويكفى للصلالة معه سواء كـان الوضـوء الرافـع للحـدث أوجتديـدى، وإن قلنـا �شـرتاط نيـة اسـتباحة الصـالء وحنوهـا أحد الوضوئني كان كامال

 .ه االول كان �ما فال علم له �لطهارة أى الوضوء والصالة، النه مل يعلم أن وضوء) اعادمها(مما يشرتط �لطهارة
جديدى وصلى صالة �نية، مث علم �ن أحد الوضوئني كان اقصا، فان قلنـا بكفايـة لو توضأ االستباحى، وصلى، مث توضأ الت: يعىن) ١٢٣(

ب أعاد�ـا،  نية القربة يف الوضوء كانت الصـالة الثانيـة صـحيحة قطعـا ال�ـا وقعـت بعـد وضـوئني واحـدمها كـان �مـا، وأمـا الصـالة االوىل فيجـ
ك الوضــوء هــو النــا علــى القــول الثــاىن وهــو اشــرتاط نيــة االســتباحة يف الوضــوة ) وأمــا(قصال�ــا وقعــت بعــد وضــوء واحــد وميكــن أن يكــون ذالــ

 فيجب عليه اعادة الوضوء والصالتني معا
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 .، وإال فصالة واحدة، ينوي �ا ما يف ذمته)١٢٤(منهما، ومل يعلمها بعينها، أعاد الصالتني إن اختلفتا عددا
وذكـــــر أنــــه اخــــل بواجــــب مــــن احـــــدى وكــــذا لــــو صــــلى بطهــــارة مث احـــــدث، وجــــدد طهــــارة مث صــــلى اخــــرى، 

 .)١٢٥(الطهارتني
ب احــدى الطهــارات، اعــاد ثــالث فــرائض ــ ثــال� : ولــو صــلى اخلمــس خبمــس طهــارات، وتــيقن انــه احــدث عقي

  .يعيد مخسا، واالول أشبه: ، وقيل)١٢٦(والثنتني اربعا
 يف اجلنابة: الفصل االول
 .السبب، واحلكم، والغسل: والنظر يف

اذا علم ان اخلارج مين، فإن حصـل مـا يشـتبه بـه، وكـان دافقـا يقارنـه الشـهوة : االنزال: مرانفأ: أما سبب اجلنابة
ولــــو جتــــرد عــــن الشــــهوة .ولــــو كــــان مريضــــا كفــــت الشــــهوة وفتــــور اجلســــد يف وجوبــــه.وفتــــور اجلســــد، وجــــب الغســــل

ب الغســل، اذا مل ي.مل جيــب -مــع اشــتباهه  - )١٢٨(والــدفق شــركه يف الثــوب وان وجــد علــى ثوبــه أو جســده منيــا، وجــ
 .غريه

وإن جـامع يف الـدبر .ة ميتـة فإن جامع امرأة يف قبلها والتقى اخلتا�ن، وجب الغسل وان كانـت املوطـوء: واجلماع
 .ومل ينزل، وجب الغسل على االصح

 جيب الغسل معوال على االمجاع: ومل ينزل، قال املرتضى  )١٢٩(ولو وطئ غالما فأوقبه
__________________________________________________ 

 .أى كانت احدمها ثالثية واالخرى ر�عية، وحنوذالك) ١٢٤(
بــني ) والفـرق(فإنـه يعيـد الوضـوء والصـالتني ان اختلفـت الصـال�ن يف عـدد الركعـات، واال توضـأ وأعـاد صـلوة واحـدة بنيـة مـا يف لذمـة) ١٢٥(

 .كان الوضوء الثاىن بدون ابطال الوضوء االول، وهنا يعد بطالن الوضوء االولهذه املسألة واملسألة السابقة، ان يف السابقة  
اذاكانت صلواته، �مة، أما اذاكانت قصرا، وجـب عليـه اعـادة صـالتني فقـط، ) هذا(االربع بنية ما يف الذمة من ظهر وعصر وعشاء) ١٢٦(

 .انه خيري يف اجلهر واالخفات) املسالكويف (ثالث ركعات، وركعتني بنية ما يف الذمة من صبح وظهر وعصر وعشاء
  .ينفذ دمها يف القطنة: أى) ١٢٧(
 .يعىن كان فتوراجلسد فقط) ١٢٨(
 .فأدخل ذكره يف دبره، وامنا ذكر االيقاب الن الوطئ لغة اعم من ذالك: أى) ١٢٩(
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 .، ومل يثبت، وال جيب الغسل بوطئ �يمة إذامل ينزل)١٣٠(املركب
 .)١٣١(الكافر عند حصول سببه، لكن ال يصح منه يف حال كفره جيب على: الغسل: تفريع

 .)١٣٢(ولو اغتسل مث ارتد مث عاد، مل يبطل غسله.فاذا اسلم وجب عليه يصح منه
 .ة بعضها حىت البسملة، اذا نوى �ااحداها وقراء.)١٣٣(ة كل واحدة من العزائم قراء: فيحرم عليه: وأما احلكم

 ..عليه اسم هللا تعاىل سبحانهومس كتابة القرآن، أو شئ 
خاصـة، ولـو  ، واجلواز يف املسـجد احلـرام، أو مسـجد النـيب )١٣٥(يف املساجد، ووضع شئ فيها )١٣٤(واجللوس

 .أجنب فيهما مل يقطعهما إال �لتيمم
سـبع آ�ت مـن غـري  ة مـا زاد علـى الكراهة �ملضمضة واالستنشـاق، وقـراء) ختفف(االكل والشرب، و: ويكره له

، والنوم حـىت يغتسـل أو يتوضـأ )١٣٧(ومس املصحف )١٣٦(ة سبعني، وما زاد أغلظ كراهية، العزائم، وأشد من ذلك قراء
 .واخلضاب.أو يتيمم

 .إىل آخر الغسل )١٣٨(النية، واستدامة حكمها: فواجباته مخس: وأما الغسل
يبـدأ �لـرأس، مث �جلانـب االميـن، : املاء إال به، والرتتيبوغسل البشرة مبا يسمى غسال، وختليل ما ال يصل اليه 

 .مث االيسر، ويسقط الرتتيب �رمتاسة واحدة
___________________________________ 

ــى مســـألة، كوجـــوب ) بســـيط ومركـــب(االمجـــاع قســـمان) ١٣٠( ىت اليـــوم علـ واالمجـــاع البســـيؤط هـــو اتفـــاق مجيـــع الفقهـــاء مـــن عصـــر الغيبـــة حـــ
 .الطمأنينة

ث، والســيد املرتضــى ــى عــدم صــحة قــول �لــ ألة، فانــه امجــاع عل ب هــو وجــود قــولني يف مســ قــال هنــا ) قــده(يف الصــالة الواجبــة، واالمجــاع املركــ
ى قــولني ب، الن الفقهــا علــ ــى مــن ادخــل يف الــدبر مطلقــا غالمــا كــان أو يــره) احــدمها(�المجــاع املركــ عــدم الغســل ) �نيهــا(وجــوب الغســل عل

ب علـى خالفـهمطلقـا غالمـا كـان أ ) لكـن(و غـريه، فيكـون القـول �لغسـل يف غـري الغـالم وعـدم الغسـل يف الغـالم قـوال �لثـا حتقـق االمجـاع املركـ
 .املصنف يقول �نه مل يثبت عند� أن يف املسألة قولني فقط حىت يكون التفصيل خالف االمجاع املركب

 .االن الكفر مانع عن صحة العمل العبادى، ولنجاسته ايض) ١٣١(
 .الن االرتداد ليس حد� يبطل الغسل) ١٣٢(
 ).اقرء(و) النجم(و) امل السجدة(، و)حم السجدة(وهى السورة الىت فيها سجدة واجبة، وهى اربع) عزمية(مجع) ١٣٣(
 .أى املكث سواء كان �جللوس، أو الوقوف، أو النوم، أو غريها) ١٣٤(
 .جد ووضع شيئا يف املسجد وهو مير غري ماكثولو مع عدم املكث، كما لو دخل من �ب املس) ١٣٥(
 .املعروف بني الفقهاء أن الكراهة مبعىن قلة الثواب، ال عدم الثواب اطالقا) ١٣٦(
 .غري كتابة القرآن من اجللد والورق وما بني االسطر وحنو ذالك: اى) ١٣٧(
 )٨٤(حتت رقم) االستدامة احلكمية(مضى وتفسري) ١٣٨(
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، وتتضـيق عنـد غسـل الـرأس، وامـرار اليـد علـى اجلسـد، وختليـل )١٣٩(النيـة عنـد غسـل اليـدينتقـدمي : وسنن الغسـل
ان ميســـح مـــن املقعــد إىل أصـــل القضـــيب : مــا يصـــل اليـــه املــاء اســـتظهارا، والبـــول أمــام الغســـل، واالســـترباء، وكيفيتــه

دخاهلمـــــا اال�ء، واملضمضـــــة ، وغســـــل اليـــــدين ثـــــال� قبـــــل ا)١٤٠(ثـــــال�، ومنـــــه إىل رأس احلشـــــفة ثـــــال�، وينـــــرته ثـــــال�
 .)١٤١(واالستنشاق، والغسل بصاع

 :مسائل ثالث
مل يعــــد، وإال كــــان عليــــه  )١٤٢(اذا رأى املغتســــل بلــــال مشــــتبها بعــــد الغســــل، فــــإن كــــان قــــد �ل أو اســــتربأ: االوىل
 .االعادة
: م الغسل، وقيـليقتصر على امتا: يعيد الغسل من رأس، وقيل: اذا غسل بعض أعضائه مث احدث، قيل: الثانية

 .يتمه ويتوضأ للصالة، وهو االشبه
  .)١٤٣(ال جيوز أن يغسله غريه مع االمكان، ويكره أن يستعني فيه: الثالثة

.بیانھ، وما یتعلق بھ: وھو یشتمل على في الحیض: الفصل الثاىن  

يكـون اسـودا غليظـا حـارا ويف االغلـب، .ولقليلـه حـد.)١٤٤(الدم الذي له تعلق �نقضاء العـدة: أما االول فاحليض
إن خرجـت مطوقــة فهــو العـذرة)١٤٥(وقــد يشـتبه بــدم العــذرة.خيـرج حبرقــة وكــل مــا تـراه الصــبية قبــل . ، فتعتـرب �لقطنــة، فــ

واقــل احلــيض ثالثــة أ�م، واكثــره عشــرة، .)١٤٦(فيمــا خيــرج مــن اجلانــب االميــن: بلوغهــا تســعا، فلــيس حبــيض، وكــذا قيــل
 وهل يشرتط.كثرهوال حد ال  )١٤٧(وكذا أقل الطهر

___________________________________ 
 .إىل الزندين املستحب قبل ادخال اليد يف اال�ء) ١٣٩(
 .النرت التحريك بقوة) ١٤٠(
الوضـــوء مبـــد والغســـل بصـــاع (ال اكثـــر فيكـــون ســـرفا، وال اقـــل فيكـــون تقتـــريا ومنافيـــا لالســـباغ املســـتحب وقـــد ورد يف احلـــديث النبـــوى) ١٤١(

ت علــى ســنىت معــى يف حضــرية القــدسوســيأتى  ك ليســوا علــى ســنىت والثابــ هــو ثــالث كيلــوات ) والصــاع)(مــن بعــدى اقــوام يســتقلون ذلــك أولئــ
 .تقريبا

 .اذا مل يكن عنده بول: يعىن) أو استربء)(١٤٢(
 .وحنو ذالك -مثال  -هى أن يصب الغري املاء يف يده، ويصب هو بيده على بدنه ) االستعانة)(١٤٣(
 .ن رؤية الدم يف احليض الثالث بعد الطالق توجب متام العدةال) ١٤٤(
 .دم البكارة، فالبنت ليلة الزفاف بعد دخول الزوج �ا ترى دما، فيشتبه عليها هل هذا دم احليض أم دم لبكارة: أى) ١٤٥(
 .ان احليض خيرج من اجلانب االيسر: ال�م قالوا) ١٤٦(
 .هو النقاء بني احليضني) طهرال(اقل الطهر عشرة ا�م، و: يعىن) ١٤٧(

   



٢٤ 

 .وما تراه املرأة بعد �سها ال يكون حيضا.؟ االظهر االول)١٤٨(التوايل يف الثالثة، أم يكفي كو�ا يف مجلة عشرة
 )١٤٩(وكـل دم رأتـه املـرأة دون الثالثـة.يف غـري القرشـية والنبطيـة ببلـوغ مخسـني سـنة: وتيأس املرأة ببلوغ سـتني، وقيـل

وما تراه مـن الثالثـة إىل العشـرة، ممـا ميكـن أن يكـون حيضـا فهـو حـيض، .فليس حبيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة
، مث ينقطـــع علـــى أقـــل الطهـــر )١٥١(�ن تـــرى الـــدم دفعـــة: وتصـــري املـــرأة ذات عـــادة.)١٥٠(جتـــانس أو اختلـــف] ســـواء [

 .)١٥٢(الدمفصاعدا، مث تراه �نيا مبثل تلك العدة، وال عربة �ختالف لون 
 :مسائل مخس

 )١٥٣(ويف املبتدئـة، تـردد، االظهـر أ�ـا حتتـاط للعبـادة .ذات العـادة تـرتك الصـالة والصـوم برؤيـة الـدم امجاعـا: االوىل
ولــو  .لــو رأت الــدم ثالثــة أ�م مث انقطــع، ورأت قبــل العاشــر، وكــان الكــل حيضــا: الثانيــة .حــىت متضــي هلــا ثالثــة أ�م
ولو �خر مبقـدار عشـرة أ�م مث رأتـه، كـان االول حيضـا منفـردا،  )١٥٤(التفضيل الذي نذكره جتاوز العشرة، رجعت إىل

 .)١٥٥(والثاين ميكن ان يكون حيضا مستأنفا
ـــت )١٥٦(إذا انقطـــع الـــدم لـــدون عشـــرة فعليهـــا االســـترباء �لقطنـــة: الثالثـــة ، فـــإن خرجـــت نقيـــة اغتســـلت، وان كان

 .)١٥٧(هلا عشرة أ�م متلطخة صربت املبتدئة حىت تنقى أو متضي
 .)١٥٨(وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومني من عاد�ا

 فإن استمر إىل العاشر وانقطع،
___________________________________ 

ىت بينهـــا كأنـــه لـــيس حبـــي) ١٤٨( ض لعـــدم �ن تـــرى الـــدم يف اليـــوم االول، وىف اليـــوم اخلـــامس وىف اليـــوم التاســـع مـــثال وال تـــرى ومـــا يف اال�م الـــ
 .التواىل

 .أقل من ثالثة أ�م: أى) ١٤٩(
 .كان لون وصفات الدم واحدا، أو خمتلفا: أى) ١٥٠(
 .مرة: أى) ١٥١(
وامنــا العــربة �لزمــان، وعــدد اال�م، فلــو رأت أول الشــهر إىل مخســة ا�م وانقطــع الــدم، مث رأت الــدم يف الشــهر لثــاىن اول الشــهر إىل ) ١٥٢(

 .ادةمخسة ا�م صارت ذات الع
ت صــال�ا وصــومها صــحيحا، وان اســتمر الــدم إىل ) ١٥٣( فتصــلى وتصــوم فــإن انقطــع الــدم قبــل متــام ثالثــة ا�م تبــني انــه لــيس حبــيض، وكانــ

 .ثالثة ا�م تبني كونه حيضا، وحيتاج صومها إىل القضاء بعد ذالك
ت رقــم) الـدم عشـرة أ�م وهــى حتـيض اخل واذا جتــاوز(الـذى سـنذكره يف اوائـل فصــل االستحاصـة، وهـو قــول املصـنف هنـاك) ١٥٤( ) ١٦٦(حتـ

 .وما بعده
 .فإن انقطع الثاىن قبل ثالثة ا�م فليس حبيض، وان استمر ثالثة أ�م فهو حيض جديد) ١٥٥(
 .وضع قطنة يف فرجها، والصرب قليال: يعىن) ١٥٦(
 .م العشرة، كان العشرة حيضا والزائد استحاضةفإن حصل النقاء قبل العشرة، أو على العشرة، فاجلميع حيض، وأن جتاوز الد) ١٥٧(
ت عاد�ــا مخســة ا�م، وجتــاوز الــدم عــن اخلمســة ومل ينقطــع تغتســل غســل احلــيض يف اليــوم الســادس : أى) ١٥٨( مــن انتهــاء عاد�ــا فلــو كانــ

 .أوالسابع
   



٢٥ 

 .وإن جتاوز كان ما أتت به جمز�.قضت ما فعلته من صوم
 .ؤها، قبل الغسل على كراهيةاذا طهرت، جاز لزوجها وط: الرابعة
ت، وقــد مضــى مقــدار الطهــارة والصــالة، وجــب عليهــا القضــاء، وان  : اخلامســة اذا دخــل وقــت الصــالة فحاضــ

ب عليهــا االداء ومــع االخــالل  ت مبقـدار الطهــارة واداء ركعــة وجـ ب، وان طهـرت قبــل اخــر الوقــ كـان قبــل ذاك مل جيــ
 .القضاء

 :فثمانية أشياء: وأما ما يتعلق به
ويكــره محــل املصــحف .حيــرم عليهــا كــل مــا يشــرتط فيــه الطهــارة، كالصــالة والطــواف ومــس كتابــة القــرآن: االول

 .مل يرتفع حدثها )١٥٩(ولو تطهرت.وملس هامشه
 .ال يصح منها الصوم: الثاين
 .ويكره اجلواز فيه.ال جيوز هلا اجللوس يف املسجد: الثالث
، وكـذا إن .)١٦١(وتسـجد لـو تلـت السـجدة.ويكـره هلـا مـا عـدا ذلـك.)١٦٠(مة شـئ مـن العـزائ ال جيوز هلـا قـراء: الرابع

 .استمعت على االظهر
فــإن وطأهــا عامــدا عاملــا، .حيــرم علــى زوجهــا وطؤهــا حــىت تطهــر، وجيــوز لــه االســتمتاع مبــا عــدا القبــل: اخلــامس

ف دينـار ويف آخـر ربـع والكفارة يف أوله دينار، ويف وسـطه نصـ.ال جتب، واالول أحوط: وجب عليه الكفارة، وقيل
 .دينار

وان اختلفـت .بل يتكـرر، واالول أقـوى: مل تتكرر، وقيل )١٦٢(ولو تكرر منه الوطؤ يف وقت ال ختتلف فيه الكفارة
 .تكررت

 .ال يصح طالقها اذا كانت مدخوال �ا، وزوجها حاضر معها: السادس
 .اذا طهرت، وجب عليها الغسل: السابع
 .لكن ال بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصالة مثل غسل اجلنابة،: وكيفيته
ــس يف مصــالها مبقــدار زمــان صــال�ا، ذاكــرة هللا تعــاىل، : الثــامن ــت كــل صــالة، وجتل أ يف وق يســتحب ان تتوضــ

 .ويكره هلا اخلضاب
___________________________________ 

 .أى غسلت فرجها، أو توضأت واغتسلت) ١٥٩(
 ).١٣٣(حتت رقم) العزائم(ضى تفسريم) ١٦٠(
 .لعدم اشرتاط الطهارة يف سجدة التالوة) ١٦١(
  .كما لووطئ مرتني يف أول احليض فعليه كفارة واحدة دينار واحد) ١٦٢(
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  :الفصل الثالث
 .أقسامها، وأحكامها: وهو يشتمل على يف االستحاضة
وقـد يتفـق مثـل هذاالوصـف حيضـا، .خيـرج بفتـور أصـفر �رد رقيـق -يف االغلـب  -فدم االستحاضة : أما االول

 .)١٦٣(اذ الصفرة والكدرة يف أ�م احليض حيض، ويف أ�م الطهر طهر
 .وكل دم تراه املرأة، أقل من ثالثة أ�م، ومل يكن دم قرح وال جرح، فهو استحاضة
يكــون مــع احلمــل علــى  ، أو)١٦٤(وكــذا كــل مــا يزيــد عــن العــادة ويتجــاوز العشــرة، أو يزيــد عــن اكثــر أ�م النفــاس

 .االظهر، أو مع اليائس أوقبل البلوغ
 .فقد امتزج حيضها بطهرها )١٦٥(واذا جتاوز الدم عشرة أ�م وهي ممن حتيض

 .)١٦٦(-مستقرة أو مضطربة  -إما مبتدئة، وأما ذات عادة : فهي
 .)١٦٧(ترجع إىل اعتبار الدم: فاملبتدئة

االستحاضــــة فهـــو استحاضـــة بشــــرط أن يكـــون مـــا شــــابه دم فمـــا شـــابه دم احلـــيض فهــــو حـــيض، وماشـــابه دم 
 .احليض، ال ينقص عن ثالثة وال يزيد عن عشرة

ان اتفقـن ،  - )١٧٠(، رجعـت إىل عـادة نسـائها)١٦٩(، أو مل حيصـل فيـه شـريطتا التميـز)١٦٨(فإن كان لونه لو� واحـدا
 كـل شـهر سـبعة أ�م، أو عشـرة مـن أو عادة ذوات أسنا�ا من بلدها فإن كـن خمتلفـات، جعلـت حيضـها يف: وقيل

 .، واالول أظهر)١٧١(ثالثة: عشرة، وقيل: شهر وثالثة من آخر، خمرية، فيهما، وقيل
 :وذات العادة

 جتعل عاد�ا حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع هلا مع العادة -أ 
___________________________________ 

 .يف ا�م الطهر استحاضة: يعىن) ١٦٣(
 .أن اكثره عشرة ا�م على االظهر) النفاس(وسيأتى يف اوائل فصل) ١٦٤(
 .أى مل تكن �ئسة) ١٦٥(
) ذات العـادة املسـتقرة(املبتدئة وهى الىت ليست هلا عـادة ال مسـتقرة وال مضـطربة، سـواء كـان أول مـرة تـرى احلـيض، أوال(ثالثة أقسام) ١٦٦(

ت هلـا عـادة منتظمـة لكنهـا ) وذات العادة املضـطربة(-مثال  -ا عن العشرة وهى الىت هلا عادة منتظمة لكنها مرة جتاوز� ىت كانـ حـيض وهـى الـ
 .نسيت عاد�ا قتا، أو عددا أوكليهما

 .إىل اوصاف الدم فاالسود الغليظ احلاد الذى خيرج حبرقة حيض، واالصفر الرقيق الذى خيرج بفتور استحاضة: أى) ١٦٧(
 .ا، أو كله اصفر �ردارأت الدم كله أسود حار : أى) ١٦٨(
 .الز�دة على العشرة أ�م) وعدم(عدم النقصان عن ثالثة أ�م(الشرطان مها) ١٦٩(
 .نساء أقر�ئها: أى) ١٧٠(
 .قبل عشرة أ�م من كل شهر، وقبل ثالثة أ�م كل شهر: أى) ١٧١(
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 .الول أظهر�لتخيري وا: وقيل: تعمل على التميز: تعمل على العادة، وقيل: ، قيل)١٧٢(متيز
 :وها هنا مسائل

 .)١٧٣(اذا كانت عاد�ا مستقرة عددا ووقتا: االوىل
فرأت ذلك العـدد متقـدما علـى ذلـك الوقـت أو متـأخرا عنـه، حتيضـت �لعـدد وألقـت الوقـت، الن العـادة تتقـدم 

 .وتتأخر، سواء رأته بصفة دم احليض أو مل يكن
ت العــادة لــو رأت الــدم قبــل العــادة ويف العــادة، : الثانيــة ــ فــإن مل يتجــاوز العشــرة فالكــل حــيض، وإن جتــاوز جعل

 .وكذا لو رأت يف وقت العادة وبعدها: حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة
ولـو رأت قبـل العــادة ويف العـادة وبعـدها، فــإن مل يتجـاوز العشــرة فـاجلميع حـيض، وإن زاد علــى العشـرة فــاحليض 

 .وقت العادة والطرفان استحاضة
كانت عاد�ا يف كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت يف شهر مـرتني بعـدد أ�م العـادة، كـان ذلـك   لو: الثالثة
، ولــو جــاء يف كــل مــرة أزيــد مــن العــادة، لكــان حيضــا إذا مل يتجــاوز العشــرة، فــإن جتــاوز حتيضــت بقــدر )١٧٤(حيضــا

 .عاد�ا وكان الباقي استحاضة
، علــى )١٧٦(مــل عليــه، وال تــرتك هــذه، الصــالة اال بعدمضــي ثالثــة أ�مترجــع إىل التميــز فتع )١٧٥(واملضــطربة العــادة

 .فإن فقد التميز.االظهر
 :فهنا مسائل ثالث

 :لو ذكرت العدد ونسيت الوقت: االوىل
___________________________________ 

ــهر إىل احلـــادى عشـــر) ١٧٢( ث تنافيـــا، ومل ميكـــن جعلهمـــا حيضـــا كمـــا لـــو رأت الـــدم مـــن أول الشـ ــ ت عاد�ـــا اخلمســـة االوىل مـــن  حبيـ ــ وكانـ
 .ولكن اخلمسة االخرية بصفات احليض.لشهر

ت إبتـــداء أ�م احلـــيض، أول ) �لعـــدد(املـــراد) ١٧٣( يف كـــل الفـــروع هنـــا عـــدد أ�م، احلـــيض ثالثـــة أ�م، أو مخســـة أ�م أو غريمهـــا، واملـــراد �لوقـــ
 .الشهر، أو وسط الشهر، أو العشرين من لشهر أو غري ذالك

 .بشرط الفصل بني احليضني �قل الطهرعشرة أ�م) ١٧٤(
 .أى الناسية للعادة وقتا أو عددا أوكليهما) ١٧٥(
فــإذا رأت الــدم ال تــرتك الصــالة، بــل تغســل فرجهــا وتتوضــأ وتعمــل أعمــال املستحاضــة وتصــلى فــإن اســتمرالدم ثالثــة أ�م ظهــر كونــه ) ١٧٦(

 .حيضا

    



٢٨ 

ت حيتمـل انقطـاع الـدم فيـه، و تقضـى تعمـل يف الزمـان كلـه ماتعملـه املستح: قيل اضـة، وتغتسـل للحـيض يف كـل وقـ
 .)١٧٧(صوم عاد�ا
إن ذكــرت أول حيضــها، اكملتــه ثالثــة إ�م، وإن ذكــرت آخــره، .)١٧٨(لــو ذكــرت الوقــت، ونســيت العــدد: الثانيــة فــ

تفـــرض فيـــه وعملـــت يف بقيـــة الزمـــان مـــا تعملـــه املستحاضـــة، وتغتســـل للحـــيض يف كـــل زمـــان .جعلتـــه �ايـــة الثالثـــة
 .)١٧٩(.االنقطاع، وتقضي صوم عشرة أ�م احتياطا، ما مل يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة

 .لو نسيتهما مجيعا: الثالثة
 .فهذه تتحيض يف كل شهر سبعة أ�م أو ستة أو عشرة من شهر وثالثة من آخر، ما دام االشتباه �قيا

 :وأما احكامها فنقول
 .ثقب الكرسف، أو يقبه وال يسيل، أو يسيلإما أن ال ي: دم االستحاضة
 .يلزمها تغيري القطنة، وجتديد الوضوء عند كل صالة، وال جتمع بني الصالتني بوضوء واحد: ويف االول
 .، والغسل لصالة الغداة)١٨٠(يلزمها مع ذلك تغيري اخلرقة: ويف الثاين
همـــا، وغســـل للمغـــرب والعشـــاء جتمـــع يلزمهـــا مـــع ذلـــك غســـالن، غســـل للظهـــر والعصـــر جتمـــع بين: ويف الثالـــث

 .)١٨١(بينهما
 .واذ فعلت ذلك صارت حبكم الطاهرة
 .وان اخلت بذلك مل تصح صال�ا

  .)١٨٢(وإن اخلت �الغسال مل يصح صومها
 يف النفاس: الفصل الرابع

___________________________________ 
 .شهر رمضان تقضى عدد أ�م عاد�ا من الصيامتصوم كل شهر رمضان، وتصلى كل الشهر، وبعد : فمثال) ١٧٧(
 .كما لو علمت ان أول حيضها يبدء أول الشهر، لكنها نسيت عدد ا�م احليض هل كانت ثالثة او مخسة أوسبعة و عشرة) ١٧٨(
 .مفإ�ا ال تقصى الصوم اكثر من سبعة ا� -مثال  -يعىن، إال اذا علمت �ن ا�م حيضها مل تكن اكثر من سبعة ) ١٧٩(
 .املشدودة على القطن) ١٨٠(
 .اذا مل يضر �ا الغسل، وإال تيممت بدل الغسل) هذا(فتتم هلا يف كل يوم ثالثة أغسال) ١٨١(
  فالغسل، والوضوء وتغيري اخلرقة أو القطنة كلها شرط لصحة صال�ا، والغسل وحده شرط لصحة صومها) ١٨٢(

   



٢٩ 

 .يكون حلظة واحدةوليس لقليله حد، فجاز ان .دم الوالدة: النفاس
 .ولو ولت، ومل تردما، مل يكن هلا نفاس

 .وأكثر النفاس عشرة أ�م، على االظهر.)١٨٣(ولو رأت قبل الوالدة كان طهرا
ولو كانت حامال �ثنني، وتراخت والدة احدمها، كان ابتـداء نفاسـها مـن وضـع االول، وعـدد ا�مهـا مـن وضـع 

 .االخري
 .)١٨٤( العاشر، كان ذلك نفاساولو ولدت ومل تر دما، مث رأت يف

 .ولو رأت عقيب الوالدة، مث طهرت، مث رأت العاشر أو قبله، كان الدمان وما بينهما نفاسا
  .)١٨٥(وغسلها كغسل احلائض سواء.وال يصح طالقها.وحيرم على النفساء ما حيرم على احلائض، وكذا ما يكره

  .وهي مخسة يف احكام االموات: الفصل اخلامس
 :)١٨٦(يف االحتضار :االول

 .توجيه امليت إىل القبلة، �ن يلقى على ظهره، وجيعل وجهه و�طن رجليه إىل القبلة: وجيب فيه
 .هو مستحب: وهو فرض على الكفاية، وقيل

 .)١٨٧(وكلمات الفرج.واالقرار �لنيب، واالئمة ..تلقينه الشهادتني: ويستحب
 .ونقله إىل مصاله

 .مصباح ان مات ليال، ومن يقرأ القرآنويكون عنده 
 .، وغطي بثوب)١٨٨(واذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إىل جنبيه

 .، أو يصرب عليه ثالثة أ�م)١٨٩(ويعجل جتهيزه إال ان يكون حالة مشبهة، فيستربأ بعالمات املوت
___________________________________ 

 .على عدم جمامعة احلمل مع احليض )ا بناء(استحاضة: أى) ١٨٣(
 .دون ما قبله لعدم الدم) ١٨٤(
 ).اغتسل غسل النفاس قربة إىل هللا تعاىل(فيجوز ترتيبا، وجيوز أرمتاسا، لكنه خيتلف عنه يف النية، فتنوى) ١٨٥(
 .عده من أحكام االموات امنا هو مبجاز املشارفة) ١٨٦(
الكرمي، ال إله إال � العلى العظيم، سبحان هللا رب السماوات السـبع ورب االرضـني السـبع ومـا فـيهن ومـا ال اله إال هللا احلليم (وهى) ١٨٧(

 .هو تكرار هذه حىت يتلفظ �ا احملتضر، ال جمرد قرائتها عند احملتضر) والتلقني)(بينهن ورب العرش العظيم واحلمد � رب العاملني
 .منقبضتني ليكون اطوع للغسل واسهل للدرج يف الكفنوساقاه ان كانتا (وىف شرح اللمعة) ١٨٨(
 .فيطلب برائة الذمة بسبب عالمات املوت، النه حيرم دفن من يشك يف موته: أى) ١٨٩(
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 .ان يطرح على بطنه حديد: ويكره
 .وان حيضره جنب أو حايض

 :يف التغسيل: الثاين
واذا كــان .)١٩١(واوىل النــاس بــه، اوالهــم مبرياثــه.ودفنــه والصــالة عليــه )١٩٠(وهــو فــرض علــى الكفايــة، وكــذا تكفينــه

وجيــوز ان يغســل الكــافر .االوليــاء رجــاال ونســاء، فالرجــال اوىل، والــزوج اوىل �ملــرأة مــن كــل أحــد يف أحكامهــا كلهــا
وكــــذا تغســــل الكــــافرة املســــلمة اذا مل تكــــن مســــلمة، وال ذو .املســــلم، إذا مل حيضــــره مســــلم، وال مســــلمة ذات رحــــم

 .)١٩٢(رحم
 .وكذا املرأة.يغسل الرجل حمارمه من وراء الثياب، اذا مل تكن مسلمةو 

 .، جمردة)١٩٣(، ويغسلها-وكذا املرأة  -وال يغسل الرجل من ليست له مبحرم، إال وهلا دون ثالث سنني 
 والشـهيد الـذي قتـل )١٩٤(وكل مظهر للشـهادتني، وان مل يكـن معتقـدا للحـق، جيـوز تغسـيله، عـدا اخلـوارج والغـالة

ؤمر .، ومـــات يف املعركـــة، ال يغســـل وال يكفـــن، ويصـــلى عليـــه)١٩٥(بـــني يـــدي االمـــام وكـــذا مـــن وجـــب عليـــه القتـــل، يـــ
 .)١٩٦(�الغتسال قبل قتله، مث ال يغسل بعد ذلك

إن كــان فيــه الصــدر، أو الصــدر وحــده، غســل وكفــن وصــلي عليــه ودفــن: واذا وجــد بعــض امليــت وإن مل يكــن .فــ
وإن مل يكـن فيـه عظـم، .خرقـة ودفـن، وكـذا القسـط اذا كـان لـه اربعـة اشـهر فصـاعداوكان فيه عظم، غسل ولـف يف 

واذا مل حيضــر امليــت مســلم وال كــافر وال حمــرم مــن .اقتصــر علــى لفــه يف خرقــة ودفنــه، وكــذا القســط اذا مل تلجــه الــروح
 .وكذا املرأة.وال تقربه الكافرة: النساء، دفن بغري غسل

 .اا�م يغسلون وجهها ويديه: وروي
___________________________________ 

ب كفايـة علـى املسـلمني القيـام �لتغسـيل والتكفـني، ) ١٩٠( املعروف أن املاء والكفن اذا كا� موجودين من مال امليت أو من مال متربع وجـ
 .أما اذا مل يكو�، فال جيب على املسلمني بذل املاء والكفن

ىن ان الــوارث (يف املســالك) ١٩١( أوىل ممـــن لــيس بــوارث وإن كــان قريبـــا، مث أن احتــد الــوارث اخــتص، وأن تعـــدد فالــذكر اوىل مــن االنثـــى مبعــ
 ).واملكلف من غريه واالب من الولد واجلد

 .ذات الرحم جيب أن تكون حمرما، وكذا ذوالرحم جيب أن يكون حمرما) ١٩٢(
 .ث سننياملتخالفني �لذكورة واالنوثية، اذا كان عمر امليت دون ثال) ١٩٣(
ىت اليــوم، كاال�ضــية وحنــوهم الســالم عليهاخلــوارج هــم الــذين خرجــو علــى امرياملــؤمنني ) ١٩٤( والغــالة هــم الــذين (ومــن كــان علــى معتقــدهم حــ

 .اعتقدوا الوهية غري هللا تعاىل
 .االمام املعصوم، وكذا املنصوب من قبله نصبا خاصا �المجاع، وعاما على املشهور: يعىن) ١٩٥(
ــال يف املســـالك) ١٩٦( ــاء :(وال يكفـــن بـــل يصـــلى عليـــه ويـــدفن، قـ ــوات وان كـــان حيـــا فيجـــب مـــزج املـ ــا هـــو غســـل االمـ ــه هنـ الغســـل املأموربـ

 )وكذا يؤمر �لتحنيط والتكفني) يعىن السدر والكافور، ومقتصاه وجوب ثالثة اغسال(اخلليطني
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 .اوال )١٩٧(ازالة النجاسة من بدنه: وجيب
أ برأســـه جبانبـــه االميـــن مث االيســـر، وأقـــل مـــا يلقـــى يف املـــاء يف الســـدر مـــا يقـــع عليـــه مث يغســـل مبـــاء الســـدر، يبـــد

 .مقدار سبع ورقات: ، وقيل)١٩٨(االسم
 .)١٩٩(وبعده مباء الكافور على الصفة املذكورة
االقتصـار وال جيـوز .)٢٠١(ويف وضوء امليت تردد، االشبه أنه ال جيـب.)٢٠٠(ومباء القراح اخريا، كما يغسل من اجلنابة

 .ولو عدم الكافور والسدر، غسل �ملاء القراح.)٢٠٢(على أقل من الغسالت املذكورة، إال عند الضرورة
 .، وفيه تردد)٢٠٣(ال تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها: وقيل

 .)٢٠٤(ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كاحملرتق وا�دور، يتيمم �لرتاب كما يتيمم احلي العاجز
وان جيعـل للمـاء حفـرية، .وان يغسل حتـت الظـالل.)٢٠٦(، مستقبل القبلة)٢٠٥(ان يوضع على ساجة: لغسلوسنن ا

، وتلـــني )٢٠٨(وان يفتـــق قميصـــه، وينـــزع مـــن حتتـــه، وتســـرت عورتـــه..)٢٠٧(ويكـــره ارســـاله يف الكنيـــف، وال�س �لبالوعـــة
، )٢١١(ويغســل يــداه )٢١٠(�لســدر واحلــرضالســدر أمــام الغســل، ويغســل فرجــه  )٢٠٩(ويغســل رأســه برغــوة..اصــابعه برفــق

 ويبدأ بشق رأسه االمين، ويغسل كل عضو منه ثالث مرات يف كل
___________________________________ 

 .من بول، أو مىن، أو غائط، أو دم، اذاكانت) ١٩٧(
 .يصدق عرفا انه ماء بسدر: يعىن) ١٩٨(
 .مبا يصدق انه ماء كافور: يعىن) ١٩٩(
ت الشــعر دون الشــعر، واســتحباب ختليــل الشــعر الــذى يصــل املــاء إىل مــن ) ٢٠٠( وجــوب وصــول املــاء إىل مجيــع اجلســد، وغســل البشــرة حتــ

 .البشرة حتته، ووجوب ختليل ما اليصل إليه املاء إال �لتخليل، وحنو ذاك
 ).يوضؤ وضوء الصالة(وامنا هو مستحب للحديث الشريف) ٢٠١(
 .اغسال، أو خوف استعماله على امليت كاحملروق، أو على احلى لربد شديد وحنو ذالك كعدم وجود املاء لثالثة) ٢٠٢(
ىن): غســل �ملــاء القــراح)(٢٠٣( ط: يعــ ىن) وقيــل(غســلة واحــدة فقــ يغســل �ملــاء ثالثــة اغســال، غســال بــدل الســدر، غســال بــدل الكــافور، : يعــ

 .وغسال �لقراح
 .احلى بيدى نفسه االرض وميسح �ما جبهة امليت وظاهر كفيهأن يضرب  -كما يف اجلواهر وغريه   -وتيممه ) ٢٠٤(
 ).خشب اسود جيلب من اهلند، والساجة مربعة منه: الساج(يف اجلواهر) ٢٠٥(
 .كهيئة االحتضار) ٢٠٦(
 .جممع مياه املطر، واحلمام، واالغتساالت، وحنوها) البالوعة(جممع البول والغائط، و) الكنيف)(٢٠٧(
أو كـان : يكن موجب لوجوب السرت، كما لوكـان الغاسـل زوجـا أو زوجـة، أو كـان أعمـى، أو واثقـا مـن نفسـه بعـدم النظـرفيما اذا مل ) ٢٠٨(

 .-كما يف اجلواهر   -املغسل طفال 
 .الوغف الذى يعلو ماء السدر) ٢٠٩(
 .هو االثنان) ٢١٠(
 )يدا امليت ثال� إىل نصف الذراع قبل كل غسلة: اى:(يف املسالك) ٢١١(

    



٣٢ 

 .ة وميسح بطنه يف الغسلتني االولتني، إال أن يكون امليت املرأة حامالغسل
وان يكــــون الغاســــل منــــه علــــى اجلانــــب االميــــن، ويغســــل الغاســــل يديــــه مــــع كــــل غســــلة، مث ينشــــفه بثــــوب بعــــد 

 .)٢١٢(الفراغ
 .)٢١٣(وان يرجل شعره.وان يقص اظفاره.وأن يقعده.أن جيعل امليت بني رجليه: ويكره

 .)٢١٥(، فإن اضطر غسله غسل اهل اخلالف)٢١٤(خمالفاوان يغسل 
 :يف تكفينه :الثالث
 .أن يكفن يف ثالثة اقطاع، مئزر وقميص وأزار وجيزي عند الضرورة قطعة: وجيب

 .)٢١٦(وال جيوز التكفني �حلرير
 .الكافور، فال يقربه )٢١٨(مبا تيسر من الكافور، إال أن يكون امليت حمرما )٢١٧(ان ميسح مساجده: وجيب

وعنـد الضـرورة يـدفن .وافضل منه اربعة دراهم، واكملـه ثالثـة عشـر درمهـا وثلثـا. )٢١٩(وأقل الفضل يف مقدار درهم
 .)٢٢٠(وال جيوز تطيبه بغري الكافور والذريرة.بغري كافور

ــــه، أو يتوضــــأ وضــــوء الصــــالة وأن يــــزاد للرجــــل حــــربة  )٢٢١(ان يغتســــل الغاســــل: وســــنن هــــذا القســــم قبــــل تكفين
 .، غري مطرزة �لذهب)٢٢٢(يةعرب 

فيشد طرفاها علـى حقويـه، ويلـف مبـا ! وخرقة لفخذيه، ويكون طوهلا ثالثة أذرع ونصفا، يف عرض شرب تقريبا، 
 اسرتسل منها فخذاه، لفا شديدا، بعد ان جيعل بني إليتيه شئ من القطن، وإن

___________________________________ 
 .يديه بعد كل غسلة، مث ينشفه بعد الفراغ من الغسالت قبل التكفني يف اجلواهر أى ويغسل) ٢١٢(
 .ميشط: أى) ٢١٣(
 .غري النواصب، وإال حرم تغسيله) ٢١٤(
 .اذا عرف طريقتهم يف التغسيل، وإال غسله غسل أهل احلق: يف املسالك) ٢١٥(
 .سواء امليت رجال أو امرأة) ٢١٦(
 .وا�اما الرجلنياجلبهة، والكفان، والركبتان، ) ٢١٧(
 .يف حال االحرام: أى) ٢١٨(
 .الدرهم نصف مثقال ومخس �ملثقال الشرعى، ولذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل شرعية،) ٢١٩(

ف مثقــال صــريىف بيســري ز�دة، تقريبــا غــرامني و  ث ان املثقــال الشــرعى ثالثــة أر�ع املثقــال الصــريىف، فيكــون الــدرهم الشــرعى نصــ ــ نصــف، حي
 .غراما) ٣٤(درمها يقرب من) ١٣، ١ - ٣(وأربعة دراهم يقرب من عشرة غرامات،، و

 ).ان امليت مبنزلة احملرم(الذريرة نبت طيب الريح يف مكة، وىف احلديث الشريف) ٢٢٠(
 .غسل املس) ٢٢١(
ربة)(٢٢٢( كمــا يف بعــض   -نســبة إىل بلــدة يف الــيمن  بكســرالعني أو فتحهــا،) عربيــة(بكســر مث فــتح نــوع مــن بــرود الــيمن أمحــر اللــون و) احلــ

 -حواشى الشرائع 

    



٣٣ 

وعمامة يعمم �ا حمنكا، يلف رأسه �ـا لفـا وخيـرج طرفاهـا مـن .خشي خروج شئ، فال �س أن حيشى يف دبره قطنا
  .حتت احلنك، ويلقيان على صدره

وان يكــون الكفــن .عمامــة قنــاع، ويوضــع هلــا بــدال مــن ال)٢٢٣(وتــزاد املــرأة علــى كفــن الرجــل، لفافــة لثــدييها ومنطــا
ربة فــوق اللفافــة، والقمــيص.وتنثــر علــى احلــربة واللفافــة والقمــيص ذريــرة.قطنــا ب علــى ..�طنهــا )٢٢٤(وتكــون احلــ ــ ويكت

وعــددهم إىل آخــرهم كــان  احلــربة والقمــيص واالزار واجلريــدتني امســه، وأنــه يشــهد الشــهادتني، وإن ذكــر االئمــة 
ــــك وإن فقــــدت احلــــربة، جيعــــل بــــدهلا لفافــــة .، فــــإن مل توجــــد فباالصــــبعبرتبــــة احلســــني  )٢٢٥(حســــنا، ويكــــون ذل

وجيعــل معــه جريــد�ن مــن ســعف النخــل، فــإن مل يوجــد فمــن ..وان خيــاط الكفــن خبيــوط منــه، وال يبــل �لريــق.اخــرى
نـــب االميـــن مـــع ترقوتـــه، وجيعـــل احـــدامها مـــن اجلا.، وإال فمـــن شـــجر رطـــب)٢٢٦(الســـدر، فـــإن مل يوجـــد فمـــن اخلـــالف

، وأن يسـحق الكـافور بيـده، وجيعـل مـا يفضـل )٢٢٧(يلصقها جبلده، واالخرى من اجلانب اليسـار بـني القمـيص االزار
 .)٢٢٨(عن مساجده على صدره

 )٢٢٩(.وان يطوي جانب اللفافة االيسر على االمين، واالمين على االيسر
___________________________________ 

 .ثوب كبري فيه خطط تكفن املرأة به فوق كل قطع الكفن هو) ٢٢٣(
 .حتت اللفافة: أى) ٢٢٤(
ىن) ٢٢٥( الكتابـة تكــون برتبـة احلســني إمـا بوضــع االصـبع أو قلــم آخـر يف الــرتاب والكتابـة بــه، أو بوضـع شــئ مـن املــاء يف الـرتاب ووضــع : يعـ

ك املـــاء املمـــزوج �لـــرتاب والكتابـــة بـــه،  فباالصـــبع وحـــدها أمرارهـــا علـــى طريقـــة  الســـالم عليهفـــإن مل تكـــن تربـــة احلســـني االصـــبع أو القلـــم يف ذالـــ
 .الكتابة، وإن مل يظهر لنا أثر ولكنه ظاهر االثر عند املالئكة وعامل املعىن

 .-كما يف اقرب املوارد   -صنف من شجر الصفصاف ) ٢٢٦(
ى) ٢٢٧( ب االميــن حتــت القمــيص علــ ث يكــون رأســها عنــد ترقوتــه توضــعان علــى صــدرامليت، احــدمها مــن اجلانــ ت حبيــ هــو ) والرتقــوة(بــدن امليــ

املشـهور كـون (و) وىف املسـالك(احلديث ان اجلريدتني ما داما رطبتني يرفع عن امليـت العـذاب) ففى(العظم املرتفع قليال بني الرقبة وبني الصدر
ت إىل أربـع أصـابع فـال  �س ومقتضـى خلـرب شـقها ولـو مل تشـق فـال �س، طـول كـل واحـدة قـدر عظـم ذراع امليـت، ولـوزادت إىل ذراع أو نقصـ

ث ميكـن مـن  واستحب االصحاب جعلهـا يف قطـن حمافظـة علـى الرطوبـة ولـو تعـذر وضـعها معـه علـى الوجـه املعـني للتقيـه وغريهـا وضـعت حيـ
 ).القرب وال فرق يف امليت بني الصغري والكبري للشعار

 ).النه من مساجد سجدة الشكر(يف املسالك) ٢٢٨(
ىن) ٢٢٩( ت لفتــني فــال يفعــل ذالــك وامنــا يطــوى املقــدار الزائــد مــن اجلانــب االميــن : يعــ ث، ميكــن لفهــا علــى امليــ ت اللفافــة عريضــة حبيــ اذا كانــ

 .للفافة على اجلانب االيسر من امليت، ويطوى اجلانب االيسر من الفافة ويوضع على اجلانب االمين من امليت

    



٣٤ 

وأن جيعــل يف .وأن يكتــب عليهــا �لســواد.)٢٣١(عمــل لالكفــان املبتدئــة اكمــام، وان ي)٢٣٠(تكفينــه يف الكتــان: ويكــره
 .مسعه أو بصره شئ من الكافور

 :مسائل ثالث
وإن القـت كفنـه فكـذلك، إال .اذا خرج من امليت جناسة بعد تكفينه، فـإن القـت جسـده غسـلت �ملـاء: االوىل

 .، واالول أوىل)٢٣٢(قرضها مطلقاومنهم من اوجب .أن يكون بعد طرحه يف القرب فإ�ا تقرض
 .كفن املرأة على زوجها، وان كانت ذات مال، لكن ال يلزمه ز�دة على الواجب: الثانية

 .)٢٣٣(ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته، مقدما على الديون والوصا�، فإن مل يكن له كفن دفن عر��
 .اليه امليت سدر وكافور وغريه وكذا ما حيتاج.والجيب على املسلمني بذل الكفن، بل يستحب

 .اذا سقط من امليت شئ من شعره أو جسده، وجب ان يطرح معه يف كفنه: الثالثة
 :يف مواراته يف االرض :الرابع

 .)٢٣٤(أن ميشي املشيع وراء اجلنازة، أو احد جانبيها: وله مقدمات مسنونة، كلها
وان يعلـــم املؤمنـــون مبـــوت .يـــدور مـــن ورائهـــا إىل اجلانـــب االيســـر، ويبـــدأ مبقـــدمها االميـــن، مث )٢٣٥(وأن يربـــع اجلنـــازة

وان يضـع اجلنـازة علـى االرض .)٢٣٦(وان يقول املشـاهد للجنـازة احلمـد � الـذي مل جيعلـين مـن السـواد املخـرتم..املؤمن
 .اذاوصل القرب، مما يلي رجليه واملرأة مما يلي القبلة

  القرب، سابقا برأسه، واملرأةوان يرسله إىل.)٢٣٧(وان ينقله يف ثالث دفعات
___________________________________ 

ىن اسـرائيل يكفـون بـه والقطـن المـة دمحم (السالم عليهففى احلديث عن الصادق ) ٢٣٠( احـرتز �ملبتدئـة عمـا لـو  ) ٢٣١(الكتان كان لبـ
 .كفن يف قميصه فأنه ال يقطع كمه

 .أو بعده قبل وضعه يف القرب) ٢٣٢(
 .ولو كان للمسلمني بيت مال اخذ منه وجو�، وكذا �قى املؤنة وجيوز حتصيله من الزكاة أو اخلمس مع استحقاقه هلما:(يف املسالك) ٢٣٣(
 .وال ميشى قدامها) ٢٣٤(
ربع يشرتكوا يف االجر، وقد هو محلها من جوانبها االربع �ربعة رجال وافضله التناوب فيحمل كل واحد من اجلوانب اال(يف املسالك) ٢٣٥(

 ).من محل جنازة من أربع جوانبها غفر هللا له ذنوب اربعني كبرية) ع(روى عن الباقر
 .أى اخذته ووجه هذا الدعاء هو الشكر على نعمة احلياة) اخرتمت امليتة فال�(من االموات، فإنه يقال: يعىن) ٢٣٦(
ــنف يف املفيـــد) ٢٣٧( ــا مـــن (فعـــن املصـ ــزل يف الثالثـــةانـــه يوضـــع قريبـ ــرب وينقـــل إليـــه يف دفعتـــني وينـ ىت �خـــذ امليـــت اهبتـــه (وىف احلـــديث) القـ ــ حـ

 ).واستعداده
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، )٢٣٨(ان يتـوىل ذلـك االقـارب، إال يف املـرأة: وان ينزل من يتناولـه حافيـا، ويكشـف رأسـه، وحيـل أزراره، ويكـره.عرضا
   )٢٣٩(.أن يدعو عند انزاله القرب: ويستحب

  :ويف الدفن فروض وسنن
 .أن يوارى يف االرض مع القدرة: فالفروض

 .أو شبهها، مع تعذر الوصول إىل الرب )٢٤٠(وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقال أو مستورا يف وعاء كاخلابية
وان يضجعه على جانبه االمين، مستقبل القبلة، إال أن يكون امرأة غري مسلمة، حامال من مسلم، فيستدبر �ـا 

 .)٢٤١(القبلة
رب قــدر القامــة، أو إىل الرتقــوة: والســنن وحيــل عقــد االكفــان، مــن .، ممــا يلــي القبلــة)٢٤٢(وجيعــل لــه حلــد.ان حيفــر القــ

، وخيـرج )٢٤٦(، مث يشـرج اللـنب)٢٤٥(ويلقنـه ويـدعو لـه.)٢٤٤(وجيعل معـه شـئ مـن تربـة احلسـني .)٢٤٣(قبل رأسه ورجليه
 .)٢٤٧(إ� � وإ� إليه راجعون: الرتاب بظهور االكف، قائلنيويهيل احلاضرون عليه .من قبل رجل القرب

___________________________________ 
 .فإنه يتوىل دفنها اقار�ا احملرومون من زوج، أواب أو أخ، وحنوهم) ٢٣٨(
فـأن ) بـك وانـت خـري منـزول بـه اللهم عبدك وابن عبدك وابـن امتـك نـزل(اذا وضعت امليت على القرب قل:(السالم عليهفعن الصادق ) ٢٣٩(

بسم هللا و�� وعلـى ملـة رسـول هللا اللهـم إىل رمحتـك الاىل عـذابك، اللهـم أفسـح لـه يف قـربه ولقنـه يف حجتـه (سللته من قبل رجليه ودليته قل
 ).وثبته �لقول الثابت وقنا وإ�ه عذاب القرب

ليكون وجه الطفل إىل ) ٢٤١(-كما يف اجلواهر   -مما يطفو على املاء هى اجلرة الضخمة، وال جيعل يف صندوق من اخلشب وحنوه ) ٢٤٠(
 .القبلة

ىن عليـه، ويهـال الـرتاب علـى البنـاء، وأمـا ) شق، وحلد(القرب قسمان) ٢٤٢( ت حتـت احلفـرة، ويبـ أمـا الشـق فهـو أن حتفـر االرض مث يوضـع امليـ
ت، ويوضــع فهــو ان حتفــر االرض مث حي -بفــتح وكســر الــالم، وســكون احلــاء  -اللحــد  ت مبقــدار يســع امليــ فــر مــن جانــب قبلــة احلفــرية مــن حتــ

 .امليت هناك، مث يبىن خلفه، وتطم احلفرية
 .دون وسطه فإنه ال حتل عقده) ٢٤٣(
 ).السالم عليهوجيعل يف اكفانه شئ من طني القرب وتربة احلسني )(السالم عليه(ففى الفقه الرضوى) ٢٤٤(
وأضرب بيدك على منكبه المين مث قـل ) إىل أن قال(اذا وضعت امليت يف القرب(السالم عليهعن الباقر  أما التلقني ففى صحيحة زرارة) ٢٤٥(

وأمـا الـدعاء لـه فباالدعيـة املـأثورة عـن االئمــة ) � فـالن قـد رضـيت �� ر�، و�السـالم دينـا، ومبحمـد رسـوال، وبعلـى إمامـا وتسـمى إمـام زمانـه
 .ا مأثورا فيدعو له املغفرة واجلنة ورضا الرب والناس عنه إن مل حيفظ دعاءوهى كثرية و  السالم عليهمالطاهرين 

 .، وهى االجر قبل طبخه)وكلم -كلمة (مجع لبنة، على وزان) ٢٤٦(
ى خـــرب الســـكوىن عـــن الصـــادق ) ٢٤٧( ك هـــذا مـــا وعـــد� هللا (الســـالم عليهففــ اذا حثـــوت الـــرتاب علـــى امليـــت فقـــل إميـــا� بـــك، وتصـــديقا ببعثـــ

 ).يقول من حثى على ميت وقال هذا القول اعطاه هللا بكل ذرة حسنة مسعت رسول هللا  السالم عليهوقال امرياملؤمنني : الورسوله، ق
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، ويصـب عليـه املـاء مــن قبـل رأسـه، مث يـدور عليــه، فـإن فضـل مـن املــاء )٢٤٨(ويرفـع القـرب مقـداراربع أصـابع، ويربــع
ويلقنه الويل بعـد انصـراف النـاس عنـه، �رفـع .يوضع اليد على القرب، ويرتحم على امليتو .شئ القاه على وسط القرب

 .)٢٤٩(والتعزية مستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها.صوته
 .)٢٥٠(وجتصيص القبور وجتديدها.وان يهيل ذو الرحم على رمحه.فرش القرب �لساج اال عند الضرورة: ويكره
ت مــن بلــد إىل بلــد آخــر إال إىل احــد املشــاهد.امليتــني يف قربواحــدودفــن  وأن يســتند إىل القــرب، أو .وان ينقــل امليــ
 .ميشي عليه
 :يف اللواحق وهي مسائل أربع :اخلامس
 .ال جيوز نبش القرب، وال نقل املوتى بعد دفنهم وال شق الثوب على غري االب واالخ: االوىل
 .وينزع عنه الفرو واخلفان، اصا�ما الدم أو مل يصبهما، على االظهر الشهيد يدفن بثيابه،: الثانية

 .وال فرق بني أن يقتل حبديد أو بغريه
 .)٢٥١(حكم الصيب وا�نون، اذا قتال شهيدين، حكم البالغ العاقل: الثالثة
وانتـزع، وخـيط اذا مات ولد احلامل قطع واخـرج، وإن ماتـت هـي دونـه شـق جوفهـا مـن اجلانـب االيسـر : الرابعة
 .وأما االغسال املسنونة فاملشهور منها مثانية وعشرون غسال.املوضع

ت غســل يــوم اجلمعــة، ووقتــه مــا بــني طلــوع الفجــر إىل زوال الشــمس، وكلمــا قــرب مــن : وهــي: ســتة عشــر للوقــ
 .الزوال كان أفضل، وجيوز تعجيله يوم اخلميس ملن خاف عوز املاء، وقضاؤه يوم السبت

 أول ليلة منه، وليلة النصف، وسبع -مضان وستة يف شهر ر 
___________________________________ 

واليســنم كســنام البعــري، وال يعمــل بيضــاو� وال دائــر� والغريهــا مــن االشــكال اهلندســية االخــرى، بــل يســطح �رتفــاع أربــع اصــابع عــن ) ٢٤٨(
 .االرض

 .ليهم، والرؤية دون التسلية كافية يف اداء املستحبان يعزى أقر�ء امليت ويصربهم ويس: هى) التعزية)(٢٤٩(
 .هو اعادة بناء القرب اذا ا�دم أو اندرس) والتجديد(هو تبييض القرب �جلص) التجصيص)(٢٥٠(
 .فال يغسالن وال يكفنان) ٢٥١(
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ويـــوم عرفـــة، وليلـــة .ويـــومي العيـــدين.وليلـــة الفطـــر.-عشـــرة، وتســـع عشـــرة، واحـــدى وعشـــرين وثـــالث وعشـــرين 
بال وســبعة .)٢٥٢(واملباهلــة .ويــوم الغــدير.وليلــة النصــف مــن الشــعبان .ويــوم الســابع والعشــرين منــه.نصــف مــن يــوم رجــ

يف صــالة الكســوف  )٢٥٣(وغســل املفــرط.واالئمــة  -  -وغســل ز�رة النــيب .غســل االحــرام: وهــي: للفعــل
ـــــى اال مـــــع احـــــرتاق القـــــرص، إذا أراد قضـــــاء وصـــــالة .وغســـــل التوبـــــة، ســـــواء كـــــان عـــــن فســـــق أو كفـــــر.ظهـــــرها عل

 .غسل دخول احلرم: وهي: ومخسة للمكان )٢٥٤(.وصالة االستخارة.احلاجة
 .ومسجد النيب .واملدينة.والكعبة.واملسجد احلرام
 :مسائل أربع

 .دخولهما يستحب للفعل واملكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد : االوىل
 .اذا اجتمعت اغسال مندوبة، ال تكفي نية القربة، ما مل ينو السبب: الثانية

 .اذا انضم اليها غسل واجب، كفاه نية القربة، واالول أوىل: وقيل )٢٥٥(
 .قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إىل مصلوب لرياه، عامدا بعد ثالثة أ�م: الثالثة والرابعة

  .واالظهر االستحباب.)٢٥٦(وكذلك غسل املولود
  .أطراف أربعة:والنظر يف الركن الثالث يف الطهارة الرتابية

 .عدم املاء: االول:يف ما يصح معه التيمم وهو ضروب:االول
___________________________________ 

 .�سع ذى احلجة) عرفة)(٢٥٢(
 .هو الرابع والعشرون من ذى احلجة) واملباهلة(هو الثامن عشر من ذى احلجة) الغدير(رجبهو السابع والعشرون من ) مبعث النىب 

 .التارك للصالة عمدا: أى) ٢٥٣(
 .لصالة احلاجة والغسل لصالة االستخارة: أى الغسل) ٢٥٤(
ىب : مـــثال) ٢٥٥( ىب وأراد دخـــول مســـجد ال لـــو اجتمـــع اجلمعـــة، والغـــدير، وقصـــد ز�رة النـــ ــ وأراد التوبـــة، فـــان نـــوى كـــل هـــذه  نـ

 .االسباب واغتسل غسال واحدا كفى عنها مجيعا
 .الطفل عند الوالدة: يعىن) ٢٥٦(
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، غلـــوة ســـهمني، يف كـــل جهـــة مـــن اجلهـــات االربـــع، إن كانـــت االرض )٢٥٨(، فيضـــرب)٢٥٧(عنـــده الطلـــب: وجيـــب
ت حزنــة ت، أخطــأولــو اخــ.)٢٥٩(ســهلة، وغلــوة ســهم ان كانــ وصــح تيممــه وصــالته  )٢٦٠(ل �لضــرب، حــىت ضــاق الوقــ

 .)٢٦١(وال فرق بني عدم املاء أصال، ووجود ماء ال يكفيه لطهارته.على االظهر
 .فمن عدم الثمن، فهو كمن عدم املاء، وكذا ان وجده بثمن، يضر به يف احلال: عدم الوصلة اليه: الثاين

 .)٢٦٣(وكذا القول يف اآللة.)٢٦٢(ولو كان �ضعاف مثنه املعتادوإن مل يكن مضرا يف احلال، لزم شراؤه، 
 .بني ان خياف لصا أو سبعا، أو خياف ضياع مال: وال فرق يف جواز التيمم: اخلوف: الثالث

�ســتعماله املــاء، جـاز لــه التــيمم وكـذا لــو كــان معـه مــاء للشــرب،  )٢٦٤(وكـذا لــو خشـي املــرض الشــديد، أو الشـني
 .وخاف العطش ان استعمله

 .كل ما يقع عليه اسم االرض: وهو: فيماجيوز التيمم به :الطرف الثاين
 .�ملعادن وال �لرماد، وال �لنبات املنسحق كاالشنان والدقيق: وال جيوز التيمم
 .، وتراب القرب، و�لرتاب املستعمل يف التيمم�رض النورة، واجلص: وجيوز التيمم

 .�لرتاب املغصوب، وال �لنجس، وال �لوحل، مع وجود الرتاب: وال يصح التيمم
 .جاز، وإال مل جيز )٢٦٥(واذا مزج الرتاب بشئ من املعادن، فإن استهلكه الرتاب

 .، والرمل)٢٦٦(�لسبخة: ويكره
 .)٢٦٧(اأن يكون من ر� االرض وعواليه: ويستحب

 ومع فقد.)٢٦٨(ومع فقد الرتاب، يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته
___________________________________ 

 .البحث عن املاء: أى): ٢٥٧(
 .فيسري وميشى: أى) ٢٥٨(
 .أى جبال ومرتفعات ومنخفضات -بفتح احلاء وسكون الزاء  -) حزنة(مسطحة: أى) سهلة)(٢٥٩(
 .فعل حراما: أى) ٢٦٠(
 .هذا رد على بعض العامة الذين ذهبوا إىل تبعيض الطهارة املائية والرتابية) ٢٦١(
 .ودليله االمجاع واالخبار) ٢٦٢(
 .فلو وجد آلة �ضعاف مثنها وكان يقدر على شرائها وجب) ٢٦٣(
 .د يف الشتاء القارصة، ورمبا تشقق به اجللد وخرج الدمهو ما يعلو بشرة الوجه من اخلشونة الناشئة من استعمال املاء البار ) الشني)(٢٦٤(
 .استهلك املعدن يف الرتاب، حبيث يسمى ترا�، وال يسمى مزجا من الرتاب وغريه: أى) ٢٦٥(
 .هى االرض املاحلة بشرط أن ال يعلوها امللح واال وجب إزالة امللح مث التيمم) ٢٦٦(
 .ال�ا أبعد عن القذارات والنجاسات االراضى املرتفعة كالتالل وحنوها،: أى) ٢٦٧(
 .الشعر الكثيف فوق رقبتها) وعرف الدابة(مقدمه املرتفع) لبد السرج)(٢٦٨(
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 .ذلك يتيمم �لوحل
 .وال يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضييقه: يف كيفية التيمم :الطرف الثالث

 .وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، واالحوط املنع
 .)٢٢٩(واستدامة حكمها.النية: لتيمموالواجب يف ا
، مث ميسـح ظـاهر )٢٧٠(يضع يديه على االرض، مث ميسح اجلبهة �ما من قصاص الشعر إىل طـرف أنفـه: والرتتيب
 .�ستيعاب مسح الوجه والذراعني، واالول أظهر: الكفني، وقيل

 .وجيزي يف الوضوء ضربة واحدة جلبهته وظاهر كفيه
 .يف الكل ضربتان: الغسل من ضربتني وقيلوال بد فيما هو بدل من 

ولـو قطـع  )٢٧٢(وان قطعت كفاه، سـقط مسـحهما، واقتصـر علـى اجلبهـة.أظهر )٢٧١(وقيل ضربة واحدة، والتفصيل
 .بعضهما، مسح على ما بقي

 .، فلو ابقى منها شيئا مل يصح)٢٧٣(استيعاب مواضع املسح يف التيمم: وجيب
 .على االرضنفض اليدين، بعد ضر�ما : ويستحب

، وعليه جناسة، لكن يراعى يف التـيمم ضـيق )٢٧٤(ولو تيمم وعلى جسده جناسة، صح تيممه، كما لو تطهر �ملاء
 .)٢٧٥(الوقت

 .االول من صلى بتيممه ال يعيد، سواء كان يف حضر أو سفر: وهي عشرة: يف أحكامه :الطرف الرابع
 .ال املاء، تيمم ويصلي مث يعيدفيمن تعمد اجلنابة، وخشي على نفسه من استعم: وقيل

 وفيمن منعه زحام
___________________________________ 

 .استمرار االرتكاز على نية التيمم حبيث لو سئل عنه ما ذا تفعل علم انه متشاغل �لتيمم: أى) ٢٦٩(
 .أى، الطرف االعلى من االنف) ٢٧٠(
 .الفرق بني بدل الوضوء وبدل الغسل: أى) ٢٧١(
 .-كما قال به البعض   -ميسحها على االرض، أو �الحتياط بني ذالك وبني توىل غريه ملسحها  )٢٧٢(
 .استيعا� عرفيا ال دقيا عقليا) ٢٧٣(
وكــذا لــو يف الغســل غســل رأس والرقبــة وعلــى بدنــه جناســة، مث غســل  -كمــا ســبق   -أى توضــأ وعلــى بدنــه جناســة فإنــه يصــح وضــؤه ) ٢٧٤(

 .فإنه يصح غسلهالبدن وعلى رأسه جناسة 
ت علـى بدنـه جناسـة فـاالوىل ) فلـو(الفرق بـني التـيمم وبـني الطهـارة املائيـة أن التـيمم جيـب أن يكـون يف ضـيق الوقـت: يعىن) ٢٧٥( بـل  -كانـ

 أن يزيل النجاسة اوال مث يتيمم ليصدق الضيع بتمام املعىن -االحوط عند البعض 
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علــى جســده جناســة، ومل يكــن معــه مــاء الزالتهــا، واالظهــر عــدم  وكــذا مــن كــان.)٢٧٦(اجلمعــة عــن اخلــروج، مثــل ذلــك
 .)٢٧٧(االعادة
ــإن أخــل �لطلــب: الثــاىن ب عليــه طلــب املــاء، ف وصــلى، مث وجــد املــاء يف رحلــه، أومــع أصــحابه، تطهــر  )٢٧٨(جيــ

 .وأعاد الصالة
يــؤخر : د، وقيــليصــلى ويعيــ: ، قيــل)٢٧٩(مــن عــدم املــاء ومــا يتــيم بــه، لقيــد، أو حــبس يف موضــع جنــس: الثالــث

 .يسقط الفرض، أداء وقضاء، وهو االشبه: الصالة حىت يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى، وقيل
 .وإن وجده بعد فراغه من الصالة، مل جتب االعادة.اذا وجد املاء قبل دخوله يف الصالة، تطهر: الرابع

ه ولـو تلـبس بتكبـرية االحـرام حسـب، ميضـي يف صـالت: يرجع ما مل يركع، وقيـل: وان وجده وهو يف الصالة، قيل
 .وهو االظهر
 .)٢٨٠(املتيمم يستبيح ما يستبيحه املتطهر �ملاء: اخلامس
فإن كان ملكـا الحـدهم، اخـتص .اذا اجتمع ميت وحمدث وجنب، ومعهم من املاء ما يكفي أحدهم: السادس

وقيــل بــل .فضــل ختصــيص اجلنــب بــهوإن كــان ملكــا هلــم مجيعــا أو ال مالــك لــه، أو مــع مالــك يســمح ببذلــه، فاال.بــه
 .خيتص به امليت، ويف ذلك تردد

اجلنــب اذا تــيمم بــدال مــن الغســل مث احــدث، اعــاد التــيمم بــدالمن الغســل، ســواء كــان حدثــه أصــغر أو : الســابع
 .أكرب

وال ينــتقض .اذا متكــن مــن اســتعمال املــاء انــتقض تيممــه، ولــو فقــده بعــد ذلــك، افتقــر إىل جتديــد التــيمم: الثــامن
 .التيمم خبروج الوقت، ما مل حيدث أو مل جيد املاء

 ،)٢٨١(من كان بعض اعضائه مريضا، ال يقدر على غسله �ملاء وال مسحه: التاسع
___________________________________ 

ت صــالة اجلمعــة، وبطــل وضــوؤه بنـوم أو ريــح أو غريمهــا وكــان ازدحــام النــاس) ٢٧٦( ىن الــذى كــان يف املســجد واقيمــ ث لــو أراد   يعـ كثــر�م حبيــ
 .اخلروج عن املسجد والتوضوء للصالة والرجوع فاتته صالة اجلمعة، فانه قيل يتمم ويصلى اجلمعة، مث يتوضأ ويقضى صالة الظهر

 .يف اجلميع) ٢٧٧(
 .�ن مل يبحث عن املاء، أو مل يبحث �ملقدار االزم شرعا غلوة سهم، وسهمني) ٢٧٨(
ت ) ٢٧٩( جنســـة ال جيـــوز التـــيمم �ـــا، أو مـــثال كـــان قـــاع احلـــبس خشـــبا أو حديـــدا، ممـــا ال جيـــوز التـــيمم بـــه، فصـــار فاقـــدا فـــإن االرض اذا كانـــ

 .للطهورين املاء والرتاب
لقول مقابـل مـن ) هذا(فيجوز له مس كتابة القرآن، ودخول املسجدين، واملكث يف املساجد، والطواف وحنوها مما جيوز للمتطهر، و) ٢٨٠(

 .جيوز الصالة فقط دون سائر ما يشرتط �لطهارةقال �ن التيمم 
 �ملاء مسح اجلبرية: يعىن) ٢٨١(

    



٤١ 

 .)٢٨٢(جاز له التيمم، وال يتبعض الطهارة
جيوز التيمم لصـالة اجلنـازة مـع وجـود املـاء بنيـة النـدب، وال جيـوز لـه الـدخول بـه يف غـري ذلـك مـن أنـواع : العاشر
  .الصالة

 مهاالركن الرابع يف النجاسات واحكا
 :وهي عشرة انواع: القول يف النجاسات

 .البول والغايط :االول والثاين
، ســواء كــان جنســه حرامــا كاالســد، أو عــرض لــه التحــرمي  )٢٨٣(ممــا ال يؤكــل حلمــه، اذا كــان للحيــوان نفــس ســائلة

 .الظهر الطهارةوكذا يف ذرق الدجاج غري احلالل، وا.، وتردد)٢٨٥(ويف رجيع ماال نفس له سائلة وبوله.)٢٨٤(كاجلالل
 .املين: الثالث

 .، فيه تردد، الطهارة أشهر)٢٨٦(ويف مين ماال نفس.وهو جنس من كل حيوان، حل أكله أو حرم
، وكـل مـا يـنجس �ملـوت، فمـا قطـع مـن جسـده )٢٨٧(امليتة وال ينجس من امليتات، اال ما لـه نفـس سـائلة :الرابع

 .جنس، حيا كان أو ميتا
ياة، كالعظم والشعر، فهو طـاهر، إال أن تكـون عينـه جنسـة، كالكلـب واخلنزيـر والكـافر، وما كان منه ال حتله احل

 .)٢٨٨(على االظهر
 .وبعد برده �ملوت )٢٨٩(وجيب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهريه

 .وكذا من مس قطعة منه فيها عظم
 .)٢٩٠(غري الناسوغسل اليد على من مس ماال عظم فيه، أو مس ميتا له نفس سائلة، من 

___________________________________ 
 .لبعض العامة) خالفا(فال يغسل البعض �ملاء، ويتم البعض الباقى) ٢٨٢(
الدم الذى يشخب ويقفز عند الذبح، كاهلرة، واالسد، والقرد، وحنوها، المثل اجلرى، والتمسـاح وحنومهـا ممـا لـو : النفس السائلة يعىن) ٢٨٣(

 .ز دمه وامنا يرشح رشحاذبح ال يقف
 .وهو احليوان املتعود على أكل النجاسات، أو خصوص عذرة االنسان) ٢٨٤(
 .الغائط: يعىن) الرجيع)(٢٨٥(
 .كاالمساك) ٢٨٦(
ســواء كــان حــالل اللحــم �الصــل والعــرض كــالغنم والبقــر واالبــل، أو حــرام اللحــم �لعــرض كاالبــل املوطوئــة، أو حــرام اللحــم االســد ) ٢٨٧(

 .والقرد
مـن طهـارة شـعر الكلـب واخلنزيـر، وعـن صـاحب املـدارك مـن امليـل إىل طهـارة مـا ال حتلـه احليـاة مـن ) املرتضى(هذا مقابل ما نقل عن) ٢٨٨(

 .الكافر
 .�الغسال الثالثة، أو التيمم بدهلا) ٢٨٩(
 .كميت البقر واالبل والغنم وحنوها) ٢٩٠(

    



٤٢ 

 .ان من حيوان له عرق، ال ما يكون له رشح كدم السمك وشبههالدماء وال ينجس منها، اال ماك: اخلامس
 .الكلب واخلنزير ومها جنسان عينا ولعا� :السادس والسابع

ومـا عـدامها مـن احليـوان،  )٢٩١(ولو نزاكلـب علـى حيـوان حيـوان فأولـده، روعـي يف احلاقـه �حكامـه اطـالق االسـم
 .دد، واالظهر الطهارةويف الثعلب واالرنب والفأرة والوزغة، تر .فليس بنجس
 .ويف تنجيسها خالف، واالظهر النجاسة )٢٩٢(املسكرات :الثامن

 .، إذا غال واشتد وان مل يسكر)٢٩٣(ويف حكمها العصري
 .)٢٩٤(الفقاع :التاسع
 .)٢٩٦(أو من انتحله )٢٩٥(الكافر وضابطه كل من خرج عن االسالم :العاشر

 .)٢٩٧(والغالةوجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كاخلوارج 
ومــا عــدا ذلــك فلــيس .واالظهــر الطهــارة.خــالف )٢٩٨(ويف عــرق اجلنــب مــن احلــرام وعــرق االبــل اجلــالل واملســوخ

 .بول البغال واحلمري، والدواب: )٢٩٩(ويكره.بنجس يف نفسه، وإمنا تعرض له النجاسة
طـــــــواف دخـــــــول عـــــــن الثيـــــــاب والبـــــــدن، للصـــــــالة وال: جتـــــــب ازالـــــــة النجاســـــــة: القـــــــول يف أحكـــــــام النجاســـــــات

 وعفي يف الثوب.)٣٠١(وعن االواين الستعماهلا..)٣٠٠(املساجد
___________________________________ 

 .كان جنسا، وإال كان طاهرا) الكلب(فإن أطلق عليه عرفا اسم) ٢٩١(
 ).عرض هلا الذو�ناملراد �ا املائعة �الصالة فاخلمر ا�مد جنس كما أن احلشيشة ليست جنسا وان (يف املسالك) ٢٩٢(
 .عصري العنب: يعىن) ٢٩٣(
لكـن ملـا كـان النهـى عنـه متعلقـا  -كمـا ذكـره املرتضـى يف االنتصـار   -بضم الفاء، واالصل فيه ان يتخذ من مـاء الشـعري (يف املسالك) ٢٩٤(

أهــل اخلـالف ممـا يسـمى فقاعــا  ســواء عمـل منـه أم مـن غــريه، فيمـا يوجـد يف أسـواق) اى حكـم احلرمـة والنجاسـة(علـى التسـمية ثبـت لـه ذالــك
، وغــري أهــل الكتــاب ممــن )اليهــود، والنصــارى، وا�ــوس(منهم أهــل الكتــاب ســواء) ٢٩٥)(حيكــم بتحرميــه تبعــا لالســم إال ان يعلــم انتفــاؤه قطعــا

 .اس كالبوذيني، وغريهمينكرون أ�، أو ينكرون الرساالت، أو غريهم من عبدة االصنام وعبدة الشمس والقمر، والنجوم، وعبدة افراد من الن
 .انتسب إىل االسالم، وادعى انه مسلم: أى) ٢٩٦(
 ).(وكالذى انكر خامتية دمحمبن عبدهللا) ٢٩٧(
 .أعيان املسوخ، كالقردة، واحليات، والعقارب، والفيلة وحنوها: أى) ٢٩٨(
 .عنها�لكراهة مرغوبية التجنب ) واملقصود(مقابل قول �لنجاسة) ٢٩٩(
ويلحـق (فال جيوز إدخال النجاسة يف املساجد، سـواء يف البـدن أو يف اللبـاس أو غريمهـا وان مل يسـتلزم تلويـث املسـاجد، وىف املسـالك) ٣٠٠(

 ).�ملساجد الضرائح املقدسة واملصاحف وآال�ا اخلاصة �ا كاجللد فيجب ازالة النجاسة عنها كما حيرم تلويثها �ا
ــزرع والعمــل للبنــاء وحنــو فيمــا يشــرتط �) ٣٠١( لطهــارة كأكــل وشــرب املكلفــني منهــا يف حــال االختيــار، دون االطفــال، والــدواب، وســقى ال

 ذالك

    



٤٣ 

 .، وان كثر)٣٠٢()ترقي(عما يشق التحرز عنه، من دم القروح واجلروح اليت ال: والبدن
اء الثالثـة، ومـا زاد عـن ذلـك، ، الـذي لـيس مـن أحـد الـدم)٣٠٣(وعما دون الدرهم البغلي سعة، من الدم املسـفوح

 .جتب ازالته ان كان جمتمعا
 .، واالول أظهر)٣٠٤(ال جتب، إال أن يتفاحش: جتب ازالته، وقيل: هو معفو، وقيل: وان كان متفرقا، قيل

وتعصـر الثيـاب مـن .، وإن كان فيه جناسة مل يعـف عنهـا يف غـريه)٣٠٥(وجيوز الصالة فيما ال يتم الصالة فيه منفردا
ب املــاء عليــهالنج واذا علــم موضــع النجاســة غســل، وان جهــل .اســات كلهــا، إال مــن بــول الرضــيع، فإنــه يكفــي صــ

ويغســل الثــوب والبــدن مــن البــول، مــرتني، وإذا القــى الكــافر أو الكلــب أو .غســل كــل موضــع حيصــل فيــه االشــتباه
ويف البــدن، يغســل .ملــاء اســتحبا�وان كــان �بســا، رشــه �.اخلنزيــر، ثــوب االنســان رطبــا، غســل موضــع املالقــاة واجبــا

وإذا أخل املصلي �زالة النجاسات، عن ثوبه أو بدنه، أعـاد يف الوقـت ويف .، ومل يثبت)٣٠٦(ميسح �بسا: رطبا، وقيل
 .خارجه

 .)٣٠٧(فإن مل يعلم مث علم بعد الصالة، مل جتب عليه االعادة مطلقا
ت، واالول اظهــر: وقيــل هــو يف الصــالة فــإن امكنــه القــاء الثــوب، وســرت العــورة ولــو رأى النجاســة و .يعيــد يف الوقــ

واملربيـة للصـيب، اذا مل يكـن هلـا إال ثـوب واحـد، غسـلته يف كـل .وان تعذر إال مبـا يبطلهـا، أسـتأنف.بغريه، وجب وأمت
 .يوم مرة

 .)٣٠٨(وان جعلت تلك الغسلة يف آخر النهار، أمام صالة الظهر، كان حسنا
أحدمها جنس ال يعلمه بعينه، صلى الصـالة الواحـدة، يف كـل واحـد منهمـا منفـردا، واذا كان مع املصلي ثو�ن، و 

 وىف الثياب الكثرية، كذلك، إال أن يتضيق.على االظهر
__________________________________ 

 .ال تنقطع: أى )٣٠٢(
وقـدرت  بفـتح فسـكون فكسـر مـع التخفيـف، أو بفـتح ففـح، فتشـديد الـالم املكسـورة، درهـم كـان يف زمـن املعصـومني ) بغلى()٣٠٣(

يعـىن ) والـدماء الثالثـة(واملراد �ملفسوح اخلارج من البدن(يف املسالك) واملسفوح(سعته �ملنخفض من الراحة، أو بعقد اال�ام، أو عقد السبابة
 ).االستحاضة والنفاساحليض و 

 .عشرين قطعة دم كل واحدة مبقدار نصف درهم) مثال(يكون متفرقا كثريا،: أى )٣٠٤(
ال يكفـــى وحـــده لســـرت العـــورتني، كـــاخلف، واجلـــورب، والقلنســـوة، واخلـــامت، والســـاعة اليدويـــة، واملنطقـــة، والقـــالدة، واخللخـــال، : يعـــىن )٣٠٥(

 .والسوار، وحنوها
 .مبتلة مثالميسح بيد : يعىن )٣٠٦(
 .سواء علم يف الوقت، أو خارج الوقت )٣٠٧(
 .لتصلى اربع صلوات بطهارة، الظهرين والعشائني )٣٠٨(

    



٤٤ 

 )٣١٠(وان مل ميكنـه.وجيـب أن يلقـي الثـوب الـنجس، ويصـلي عـر��، اذا مل يكـن هنـاك غـريه.)٣٠٩(الوقت، فيصلي عر��
مــن النجاســات، عــن االرض  )٣١١(ا جففــت البــول وغــريهوالشــمس اذ.ال يعيــد، وهــو أشــبه: صــلى فيــه وأعــاد، وقيــل

 .وكذا كل ما ال ميكن نقله، كالنبا�ت واالبنية.واحلصر، طهر موضعه )٣١٢(والبواري
وماء الغيث ال ينجس يف حال وقوعـه، .والرتاب �طن اخلف، واسفل القدم، والنعل.)٣١٣(النار ما أحالته: وتطهر

 .وشبهه، إال أن تغريه النجاسةوال يف حال جر�نه، من ميزاب 
واملاء الذي تغسل به النجاسة جنـس، سـواء كـان يف الغسـلة االوىل او الثانيـة، وسـواء كـان متلـو� �لنجاسـة أو مل 

 .يكن، وسواء بقى على املغسول عني النجاسة أو نقي
لــــى االرض، تطهــــر ، إذا القــــي علــــى جناســــة ع)٣١٤(يف الــــذنوب: وكــــذلك القــــول يف اال�ء، علــــى االظهــــر، وقيــــل

 .االرض مع بقائه على طهارته
 .)٣١٥(وال جيوز االكل والشرب يف آنية، من ذهب أو فضة، وال استعماهلا يف غري ذلك: القول يف اآلنية

، تـردد، االظهـر )٣١٧(ويف جواز اختاذها لغري االستعمال.جيب اجتناب موضع الفضة: ، وقيل)٣١٦(املفضض: ويكره
 .ل غري الذهب والفضة، من انواع املعادن واجلواهر، ولو تضاعفت أمثا�اوال حيرم استعما.املنع

وال جيوز استعمال شئ من اجللود، إال ما كان طـاهرا يف حـال احليـاة .وأواىن املشركني طاهرة، حىت تعلم جناستها
 .ويستحب اجتناب ما ال يؤكل حلمه، حىت يدبغ بعد ذكاته.)٣١٨(ذكيا

___________________________________ 
 ).بل االصح تعني الصالة يف أحدمها(يف املسالك) ٣٠٩(
 .لربد، أو خوف سرقة، أو حنو ذالك) ٣١٠(
 .كالدم، واملىن، واملاء النجس، واخلمر، كل ذالك بشرط زوال العني) ٣١١(
 .مجع �رية حصري خاص) ٣١٢(
 .حنوها على قولواىل الفحم، واالجر، واخلزف و ) �المجاع(إىل الرماد، والدخان) ٣١٣(
 .بفتح أوله، هو الدلو الكبري) الذنوب)(٣١٤(
 .كالقدر للطبخ، والدلو لالستقاء، وحنومها) ٣١٥(
 .اال�ء املنقوش بنقاط من فضة: يعىن) ٣١٦(
 .كالتزيني وحنوه) ٣١٧(
 .خرج به ماال يقبل الذكاة) ذكيا(خرج به مثل الكلب واخلنزير) طاهرا)(٣١٨(

    



٤٥ 

أو خزفـا، غـري  )٣١٩(ماكـان خشـبا أو قرعـا: اخلمر، ماكان مقرياأو مـدهو� بعـد غسـله، ويكـرهويستعمل من أواين 
 .مدهون

 .من ولوغ الكلب ثال�، أو الهن �لرتاب، على االصح: ويغسل اال�ء
 .ثال� �ملاء، والسبع أفضل )٣٢٠(ومن اخلمر واجلرذ

 .ومن غري ذلك مرة واحدة
 .والثالث أحوط

___________________________________ 
 .نوع من اليقطني طويل إىل حنو شرب، يفرغ داخله ويتخذ انية) فلس(على وزن) القرع)(٣١٩(
 .كبري الفأر) صرد(على وزن) ٣٢٠(

    



٤٦ 

  كتاب الصالة
  :والعلم �ا يستدعي بيان أربعه أركان

  :الركن االول

  وهي سبعة يف املقدمات
واجلمعـــة والعيـــدين والكســـوف والزلزلـــة  )١(صـــالة اليـــوم والليلـــة: تســـعةيف اعـــداد الصـــالة واملفـــروض منهـــا : االوىل

 .وما عدا ذلك مسنون )٢(واآل�ت والطواف واالموات وما يلتزمه االنسان بنذر وشبهة
الصـبح ركعتـان، واملغـرب ثـالث، وكـل واحـدة مـن : وهي سـبع عشـرة ركعـة يف احلضـر: وصالة اليوم والليلة مخس

 .)٣(كل ر�عية يف السفر ركعتانويسقط من  .البواقي أربع
 .يف احلضر أربع وثالثون ركعة على االشهر: ونوافلها

 .أمام الظهر مثان
 .)٤(وقبل العصر مثلها
 .وبعد املغرب أربع

 .وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة
 .وإحدى عشر صالة الليل، مع ركعيت الشفع والوتر

 .وركعتان للفجر قبل الفرض
 .، على االظهر)٥(لسفر نوافل الظهر والعصر والوتريةويسقط يف ا

 )٦(.بتشهد، وتسليم بعدمها، إال الوتر وصالة االعرايب: والنوافل كلها ركعتان
___________________________________ 

 .الظهرين والعشائني، والصبح) ١(
 .شبه النذر هو العهد واليمني) ٢(
 .مثل �فلة الظهر مثان ركعات: يعىن) ٤()وىف حكم السفر اخلوف(يف املسالك) ٣(
 .وهى �فلة العشاء، الركعتان من جلوس) ٥(
 -كالصــبح والظهــرين   -عشــرركعات، ركعتــان، مث أربــع ركعــات، مث أربــع ركعــات ) وصــالة االعــراىب(بعــد صــالة الليــل ركعــة واحــدة،) الــوتر)(٦(

 .ووقتها عند ارتفاع النهار من يوم اجلمعة
هــى اكثــر مــن ركعتــني، كــأثنىت ) االقبــال(يف كتــاب)) ١( ســره قدس( أن هنــاك صــلوات مســنونة اخــرى ذكرهــا الســيد ابــن طــاووس) وال خيفــى(

  .عشرة ركعة صالة ليلة الغدير بسالم واحد، وغريها فلرياجع هناك
   



٤٧ 

 .وسنذكر تفصيل �قي الصلوات يف مواضعها إن شاء هللا تعاىل
 .مقاديرها، وأحكامها: والنظر يف )٧(واقيتيف امل :املقدمة الثانية

 .فما بني زوال الشمس إىل غرو�ا وقت للظهر والعصر :أما االول
 .وختتص الظهر من أوله مبقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشرتك

تشـاركها العشـاء حـىت وكذا اذا غربت الشمس دخل وقت املغـرب، و ختـتص مـن أولـه مبقـدار ثـالث ركعـات، مث 
 .وختتص العشاء من آخر الوقت مبقدار أربع ركعات.ينتصف الليل

 .إىل طلوع الشمس، وقت للصبح - )٨(املستطري يف االفق -وما بني طلوع الفجر الثاىن 
 .)٩(بز�دة الظل بعد نقصانه، أو ميل الشمس إىل احلاجب االمين ملن يستقبل القبلة: ويعلم الزوال
 .، وهو االشهر)١٠(بذهاب احلمرة املشرقية: ستتار القرص، وقيل�: والغروب

والعصــر مــن حــني ميكــن الفــراغ مــن .مــا بــني الــزوال حــىت يصــري ظــل كــل شــئ مثلــه، وقــت للظهــر: وقــال آخــرون
 .الظهر حىت يصري ظل كل شئ مثليه

 .)١١(واملماثلة بني الفئ الزائد والظل االول
 .)١٢(بل مثل الشخص: وقيل
هـذا للمختــار، ومـا زاد علـى ذلــك حـىت تغـرب الشــمس وقـت لــذوي .)١٣(أقــدام للظهـر ومثـان للعصــر أربعـة: وقيـل
 وكذا من غروب الشمس إىل ذهاب احلمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب احلمرة إىل.)١٤(االعذار

___________________________________ 
 .يف االوقات: مجيع ميقات، مصدر ميمى، يعىن) ٧(
 .البياض الذى يرى قبل ذلك صعدا، وهو الفجر الكاذب) مقابل(نتشرامل: أى) ٨(
 ).لكن ال يعلم الزوال �ذه العالمة إال بعد مضى زمان طويل من اول الوقت(يف املسالك) ٩(
ب املغـــرب حتقـــق الغـــروب : أى) ١٠( ت عـــن وســـط الســـماء إىل جانـــ ىت تصـــعد مـــن جانـــب املشـــرق عنـــد غـــروب الشـــمس، فـــاذا زالـــ احلمـــرة الـــ
 .رعى، وهو يكون غالبا �قل من ربع ساعة بعد استتار قرص الشمسالش

الظــل الزائــد علــى ذالـك املقــدار، فلــو كــان ظــل ) �لفـئ الزائــد(املقــدار املوجــود مـن الظــل عنــد زوال الشــمس، واملــراد) �لظــل االول(املـراد) ١١(
 .ذا صار ثالثة أمتار انتهى وقت العصرالشاخص عند الزوال مرتا واحدا، فاذا صار الظل مرتين انتهى وقت الظهر، وإ

 .قيل االعتبار بز�دة الظل بقدر الشاخص مرة لظهرين، ومرتني للعصر فلو كان طول الشاخص مرتين،: يعىن) ١٢(
 .كان الظل عند الزوال مرتا واحدا، ينتهى وقت الظهر ببلوغ الظهر ثالثة أمتار، وينتهى وقت العصر ببلوغ الظل مخسة أمتار

  .هر وأربعة أسباع الشخص للعصرسبعى الشاخص للظ: افرتاص كل شاخص سبعة أقدام، يعىن مع) ١٣(
 .كاخلائف، ومن مل جيداملاء، واملريض، والنائم، وحنوهم)١٤(

    



٤٨ 

 .إىل طلوع الفجر: ثلث الليل للمختار، ومازاد عليه حىت ينتصف الليل للمضطر، وقيل
 . الصبح، ومازاد على ذلك حىت تطلع الشمس للمعذوروما بني طلوع الفجراىل طلوع احلمرة للمختار يف

 .)١٥(وعندي ان ذلك كله للفضيلة
 .من حني الزوال إىل أن تبلغ ز�دة الفئ قدمني: للظهر: ووقت النوافل اليومية

ت الفريضـــة، واالول : مـــا دام وقـــت االختيـــار �قيــا، وقيـــل: أربعـــة أقـــدام، وقيــل: وللعصــر ميتـــد وقتهــا �متـــداد وقـــ
 .اشهر

ت وقــد تلــبس مــن النافلــة ولــو بركعــة، زاحــم �ــا الفريضــة خمففــة إن خــرج الوقــ وان مل يكــن صــلى شــيئا، بــدأ .)١٦(فــ
 .ويزاد يف �فلتها أربع ركعات، اثنتان منها للزوال.إال يوم اجلمعة )١٨(وال جيوز تقدميها على الزوال.)١٧(�لفريضة

إن بلــغ بــذلك، ومل يكــن صــلى النافلــة .قــدار اداء الفريضــةإىل ذهــاب احلمــرة املغربيــة مب )١٩(بعــدها: �فلــة املغــرب فــ
وينبغــي أن جيعلهمــا  )٢٠(وميتــد وقتهمــا �متــداد وقــت الفريضــة.وركعتــان مــن جلــوس بعــد العشــاء.أمجــع، بــدأ �لفريضــة

 .)٢١(خامتة نوافله
 .وكلما قرب من الفجر كان أفضل.بعد انتصافه: وصالة الليل

 ، أو شاب مينعه رطوبة رأسه، وقضاؤها)٢٢(إال ملسافر يصده جده وال جيوز تقدميها على االنتصاف،
___________________________________ 

ىن) ١٥( االفضــل أتيــان الصــلوات يف هــذه االوقــات، ال انتهــاء اوقا�ــا بــذالك، بــل كمــا قــال ســابقا للظهــرين إىل الغــروب وللعشــائني إىل : يعــ
 .منتصف الليل، وللصبح ال طلوع الشمس

كمـا يف   -بتخفيفهـا االقتصـار علـى الواجبـات ) واملـراد(جعل النافلة مزامحة للفريصة، فيكمل النافلة مثان ركعات مث �تى �لفريضـة: أى) ١٦(
 .املسالك

 .مث أتى �لنافلة بعد الفريضة) ١٧(
وكمـــال ظهورهـــا، ســـت عنـــد ســـت عنـــد انبســـاط الشـــمس، وهـــو انتشـــارها علـــى وجـــه االرض : واالفضـــل تفريقهـــا أسداســـا(يف املســـالك) ١٨(

 ).ارتفاعها، وست عند قيامها قبل الزوال، وركعتان بعده
 .بعد فريضة املغرب: أى) ١٩(
 .يعىن إىل منتصف الليل) ٢٠(
أذا أراد يف الليل أن يصلى بعـد العشـاء، صـلوات واجبـة كالقضـاء، او مسـتحبة كصـلوات ليـاىل رمضـان، فينبغـى أن خيـتم مجيعهـا : يعىن) ٢١(

 .ة�لوتري 
كناية عن ثقـل النـوم، والشـاب ) رطوبة الرأس(مينعه من االتيان بصالة الليل بعد منتصف الليل جديته يف املشى بعد املنتصف و: يعىن) ٢٢(

 .غالبا يكون ثقيل النوم فاذا �م ال يقوم قبل الفجر لثقل نومه، فيصلى النافلة قبل منتصف الليل

    



٤٩ 

 .أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاين
إن طلــع ومل يكــن تلــبس منهــا �ربــع، بــدأ بــركعيت الفجــر قبــل الفريضــة حــىت تطلــع احلمــرة املشــرقية، فيشــتغل  )٢٣(فــ

ـــت ركعـــيت الفجـــر، بعـــد طلـــوع الفجـــر .وإن كـــان قـــد تلـــبس �ربـــع، متمهـــا خمففـــة ولـــو طلـــع الفجـــر.)٢٤(�لفريضـــة ووق
ميتـــد وقتهمـــا حـــىت تطلـــع احلمـــرة، مث تصـــري و .)٢٦(واالفضـــل إعاد�مـــا بعـــده.وجيـــوز أن يصـــليهما قبـــل ذلـــك.)٢٥(االول

وجيوز أن يقضي الفرائض اخلمس يف كل وقت، مامل يتضيق وقت الفريضة احلاضرة، وكـذا يصـلي بقيـة .الفريضة أوىل
 .)٢٨(ويصلى النوافل مامل يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها.)٢٧(الصلوات املفروضات
 :ففيه مسائل: )٢٩(وأما احكامها

أحــد االعــذار املانعــة مــن الصــالة، كــاجلنون واحلــيض، وقــد مضــى مــن الوقــت مقــدار الطهــارة اذا حصــل : االوىل
، فـإن إدرك )٣٠(ولـو زال املـانع.ويسقط القضاء اذا كان دون ذلك، على االظهـر.وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها

ؤد�.الطهارة وركعة من الفريضة، لزمـه اداؤهـا ولـو أدرك قبـل الغـروب، أو .ولـو أمهـل قضـى.علـى االظهـر )٣١(ويكـون مـ
، )٣٣(وإن أدرك الطهــارة ومخــس ركعــات قبــل الغــروب.، لزمتــه تلــك ال غــري)٣٢(قبــل انتصــاف الليــل، إحــدى الفريضــتني

 الصيب املتطوع بوظيفة الوقت، اذا بلغ مبا ال يبطل الطهارة والوقت �ق،: لزمته الفريضتان الثانية
___________________________________ 

ىن) ٢٣( يتحقــق االربــع ):(تــرك صـالة الليــل، وأتـى بنافلــة الصـبح، مث فريضــة الصـبح مث قضــى صـالة الليــل او يعقبهـا إن شــاء ويف املسـالك: يعـ
 ).�كمال السجدة االخرية من الرابعة

ىن) ٢٤( ت احلمــرة املشــرقية : يعــ صــبح ايضــا، بــل يقــدم فــال �تــى بنافلــة ال -وهــى تطلــع بنصــف ســاعة تقريبــا قبــل طلــوع الشــمس  -إن طلعــ
 .فريضة الصبح، مث إن شاء اتى بنافلة الصبح بعد فريضته

 .وهو بياض طوىل يف جانب املشرق، يظهر حواىل ربع ساعة قبل الفجر الصادق) الفجر الكاذب( ويسمى ب) ٢٥(
 .بعد الفجر االول اذا كان قد صالمها قبل ذالك: أى) ٢٦(
 .ة االموات، ما مل تتضيق وقت الفريضة احلاضرةكصالة اآل�ت، وصالة الطواف، وصال) ٢٧(
ىت عليـه مـا مل يـدخل وقـت فريضـة، فـاذا دخـل وقـت فريضـة كـان االفضـل تقـدمي الفريضـة مث االتيـان قضـاء : يعىن) ٢٨( يصلى قضاء النوافل الـ

 .النوافل
 .أحكام االوقات: أى) ٢٩(
 .يف آخر الوقت: يعىن) ٣٠(
 ).من ادرك ركعة من العصر فقد ادرك العصر(السالم هعليا، لقوله  ينو�ا اداء: أى) ٣١(
اذا بقى إىل غروب الشمس فقط مقدار اربع ركعات صلى العصر فقط مث قضى الظهر، او بقى إىل انتصاف الليل مقدار ركعتني : أى) ٣٢(

 .فقط، قدم صالة العشاء مث قضى املغرب بعدها
 .الظهر كاملة، وركعة من العصر) ٣٣(

    



٥٠ 

 .)٣٤(وان بقي من الوقت دون الركعة، بىن على �فلته، وال جيدد نية الفرض.الشبهيستأنف على ا
إن غلـب علـى .فـإن فقـد العلـم اجتهـد.اذا كان له طريق إىل العلم �لوقت، مل جيز له التعويـل علـى الظـن: الثالثة فـ

قـت دخـل وهـو وإن كـان الو .)٣٥(فـإن انكشـف لـه فسـاد الظـن قبـل دخـول الوقـت اسـتأنف.ظنه دخول الوقـت صـلى
ــت صــالته .ولــو قبــل التســليم مل يعــد علــى االظهــر -متلــبس  ت عامــدا أو جــاهال أو �ســيا كان ولــو صــلى قبــل الوقــ
 .�طلة

فلــو دخــل يف فريضــة فــذكران عليــه ســابقة، عــدل بنيتــه مــا دام العــدول .الفــرائض اليوميــة مرتبــة يف القضــاء: الرابعــة
 .، وإال أستأنف املرتبة)٣٦(ممكنا

عند طلـوع الشـمس، وعنـد غرو�ـا، وعنـد قيامهـا، وبعـد صـالة الصـبح، وبعـد : )٣٧(كره النوافل املبتدأةي: اخلامسة
 .كصالة الز�رات، واحلاجة، والنوافل املرتبة: وال �س مبا له سبب )٣٨(صالة العصر

___________________________________ 
ىب إمــا �لســن كالــدخول يف الســنة السادســة ع) ٣٤( شــرة للــذكر، وىف السـنة العاشــرة لالنثــى، وإمــا يكــون بنبــات الشــعر خلشــن علــى بلـوغ الصــ

النه إن كان الصـىب متوضـأ ) بلوغ مبا يبطاللطهارة(واالخرية) بلوغ مبا ال يبطل الطهارة(العانة وهو للذكر، أو �الحتالم وخروج املىن، فاالوالن
 .ه كان الصىب متوضأ فأحتلم بطل وضوءه، وإن   فبلغ �لسنني، أو نبات الشعر اخلشن ال يبطل وضوء

صالة الصبح، مث بلـغ قبـل طلـوع الشـمس مبقـدار يسـع العـادة صـالة الصـبح وجبـت  -مثال  -أن الصىب اذا توضأ، وصلى : وحاصل املسألة
ت بلوغــه قبـل طلــوع الشــمس مبقــدار ال يســع لالتيــان  االعـادة عليــه، الن الصــالة االوىل كانــت مندوبــة، وهـى ال تســقط الواجبــة، وإن كــان وقــ

ىن) وال جيـدد نيـة الفـرض: وقولـه(بركعة واحدة كاملة، ال جتـب عليـه االعـادة اذا كـان يف الصـالة وبلـع، فـإن كـان بلوغـه بغـري مثـل االحـتالم : يعـ
 .الذى يبطل الصالة، ومل يبق من الوقت مقدار ركعة أكمل صالته دون ان يغري نيته ن الندب إىل الفرض

 .متام الصالة واقعا قبل دخول الوقت وجب االتيان �ا �نيااذا كان : يعىن) ٣٥(
فلــو كــان يصــلى قضــاء الظهــر فــذكر أن عليــه قضــاء صــالة صــبح ســابقة، فــإن كــان يف الركعــة االوىل، أو الثانيــة، مطلقــا و الثالثــة قبــل ) ٣٦(

أوكــان يف الركعـة الرابعـة وتـذكر أن عليــه صـبح سـابقه أتــى  الركـوع، عـدل بنيتـه إىل الصــبح، وإن كـان يف الركعـة الثالثـة يف الركــوع، أوبعـد الركـوع،
 .قس غري هاتني الصالتني عليهما) وهكذا(بصالة الصبح بعد اكمال صالة الظهر، ويغتفر للنسيان وجوب الرتتيب

ثوا�، أم مل يقـل الثـواب، املراد �ا وجود حزازة أو منقصة يف ذالك، سواء كان أقل  -على الظاهر  -هنا وىف �قى العبادات ) الكراهة)(٣٧(
املتـربع �ـا، الـىت ال سـبب خـاص هلـا، مـن فعـل، كاحلاجـة، أو ) املبتدئة( ال دليل على أضيق من ذالك، واملراد ب) اذ(ولكن كان أقل قر� ومقاما

 .الز�رة، أو مكان كتحية املسجد عند دخوله
بغرو�ــا ميلهــا ) واملـراد(وتــذهب احلمـرة، ويتــوىل شــعاعها) قــرص الشـمس(فــعواعلــم أن الكراهـة عنــد الطلــوع، ميتـد إىل أن يرت(يف املسـالك) ٣٨(

بقيامهــا ارتفاعهــا، ) واملــراد)(وهــو تقريبــا ربــع ســاعة بعــد غــروب الشــمس(إىل الغــروب وهــو اصــفراها ومتتــد الكراهــة إىل ذهــاب احلمــرة املشــرقية
 .طلوع الشمس، وبعد العصر إىل الغروب عند الزوال، وميتد الكراهة بعد صالة الصبح إىل) أى الكراهة(وانتهائها

    



٥١ 

ومــا يفــوت �ــارا، يســتحب تعجيلــه ولــو .مــا يفــوت مــن النوافــل لــيال، يســتحب تعجيلــه ولــو يف النهــار: السادســة
 .ليال، وال ينتظر �ا النهار

ــؤتى �ــا يف أول وقتهــا، إال املغــرب والعشــاء ملــن أفــاض مــن عرفــات، فــإن : الســابعة االفضــل يف كــل صــالة أن ي
 .-ولو صار إىل ربع الليل  -خريها إىل املزدلفة أوىل �

 .واملتنفل يؤخر الظهر والعصر حىت �يت بنافلتهما.)٣٩(والعشاء االفضل �خريها حىت يسقط الشفق االمحر
 .)٤٠(واملستحاضة تؤخر الظهر واملغرب

إن ذكــر وهــو فيهــا، عــدل : الثامنــة وإن مل يــذكرحىت فــرغ، فــإن  .بنيتــهلــو ظــن انــه صــلى الظهــر فاشــتغل �لعصــر، فــ
ت املشــرتك، أو .، عــاد بعــد أن يصــلي الظهــر علــى االشــبه)٤١(كــان قــد صــلى يف أول وقــت الظهــر وإن كــان يف الوقــ
 .)٤٢(دخل وهو فيها، أجزأته وأتى �لظهر

 .)٤٣(يف القبلة والنظر يف القبلة، واملستقبل، وما جيب له، وأحكام اخللل :املقدمة الثالثة
ـــى .واملســـجد ملـــن كـــان يف احلـــرم.الكعبـــة ملـــن كـــان يف املســـجد: وهـــي: القبلـــة: االول واحلـــرم ملـــن خـــرج عنـــه، عل
 .االظهر

 .موقفا منها.وجهة الكعبة هي القبلة ال البنية، ولو زالت البنية صلى إىل جهتها، كما يصلي من هو أعلى
 .)٤٤(ةوان صلى يف جوفها، استقبل على أي جدرا�ا شاء، على كراهية يف الفريض

يســتلقي علــى ظهــره ويصــلى موميــا إىل : ، وقيـل)٤٤(ولـو صــلى علــى ســطحها، أبــرز بـني يديــه منهــا مــا يصــلي اليــه
 ، واالول أصح،)٤٦(البيت املعمور

___________________________________ 
 .ن كان تشاغال �لنوافل، ال مطلقاالظاهر أن ذالك مل) لكن(أى احلمرة املغربية، الىت تزول غالبا قرابة ساعة بعد غروب الشمس) ٣٩(
ىن) ٤٠( ت فضــيلة الظهــر، : يعــ ــؤخر الظهــر إىل آخــر وقــ ىت عليهــا الغســل ثــالث مــرات يف كــل يــوم، يســتحب هلــا أن ت ــ املستحاضــة الكثــرية ال

 .فتغتسل وتصلي الظهرين معا، وتؤخر املغرب إىل آخر وقت فضيلة املغرب، فتغتسل وتصلى العشائني معا
 .متام صالة العصر يف الوقت املختص �لظهر، �ن كان ابتداء العصر عنداول حلظة من الزوال وقع: يعىن) ٤١(
 .�لظهر فقط: أى) ٤٢(
ىن) املســتقبل)(٤٣( ب عليــه االســتقبال : يعــ ب لــه(-بصــيغة الفاعــل  -مــن الــذى جيــ ىن) مــا جيــ ب عنــدها ســتقبال : يعــ ىت جيــ مــا هــى االشــياء الــ

 .مدا أوسهوا أو نسيا�، أو جهال وحنوهااملخالفات ع: يعىن) واخللل(القبلة
 .يكره صالة الفريضة داخل الكعبة: يعىن) ٤٤(
 .جيب ان يكون شئ من سطح الكعبة قدام املصلى وإال مل تصح: يعىن) ٤٥(
ىن) موميـــا)(٤٦( ت املعمـــور(�الميـــاء واالشـــارة بغمـــض العـــني وفتحهـــا: يعـــ عبـــة، ويســـمى هـــو مكـــان املالئكـــة يف الســـماء واقـــع قـــابال للك) والبيـــ

 .كما يف بعض االحاديث) الضراح(ايضا

    



٥٢ 

ب بــني يديــه شــيئا ولــو اســتطال صــف املــأمومني يف .وكــذا لــو صــلى إىل ��ــا وهــو مفتــوح.)٤٧(وال حيتــاج إىل أن ينصــ
 .املسجد، حىت خرج بعضهم عن مست الكعبة، بطلت صالة ذلك البعض
فأهــــل العــــراق إىل العراقــــي، وهــــو الــــذي فيــــه : وأهـــل كــــل اقلــــيم يتوجهــــون إىل مســــت الــــركن الــــذي علـــى جهــــتهم

 .، وأهل الشام إىل الشامي)٤٨(احلجر
 .واملغرب إىل املغريب
 .واليمني إىل اليماين

االيسر، واملغـرب علـى االميـن، واجلـدي علـى حمـاذي  )٥٠(جيعلون الفجر على املنكب )٤٩(وأهل العراق ومن واالهم
 .)٥١(على احلاجب االمين - عند زواهلا -خلف املنكب االمين، وعني الشمس 

 .قليال )٥٢(ويستحب هلم التياسر إىل يسار املصلى منهم
يف املستقبل وجيب االستقبال يف الصالة مـع العلـم جبهـة القبلـة، فـإن جهلهـا عـول علـى االمـارات املفيـدة : الثاين
 .للظن

 .يعمل على اجتهاده: واذا اجتهد فأخربه غريه خبالف اجتهاده، قيل
رب أوثــق يف نفســه عــول عليــه: انــه ويقــوى عنــدي ــك املخــ ولــو مل يكــن لــه طريــق إىل االجتهــاد فــأخربه  .إن كــان ذل

 .ال يعمل خبربه: كافر، قيل
ومـن .ويعـول علـى قبلـة البلـد اذا مل يعلـم أ�ـا بنيـت علـى الغلـط.إن كان أفاده الظـن، عمـل بـه: ويقوى عندي انه

ومـــن فقــد العلــم والظــن، فــإن كــان الوقــت واســعا، صـــلى .لــيس متمكنــا مــن االجتهــاد كــاالعمى، يعــول علــى غــريه
وإن ضـــــاف عـــــن ذلـــــك، صـــــلى مـــــن اجلهـــــات مـــــا حيتملـــــه .الصـــــالة الواحـــــدة إىل اربـــــع جهـــــات، لكـــــل جهـــــة مـــــرة

ب عليـه اسـتقبال القبلـة.فإن ضاق إال عن صالة واحدة، صالها إىل أى جهة شاء.)٥٣(الوقت وال جيـوز .واملسـافر جيـ
إن مل يـتمكن اسـتقبل القبلـة مبـا .ويسـتقبل القبلـة )٥٤(لـى الراحلـة، إال عنـد الضـرورةله أن يصلي شـيئا مـن الفـرائض ع فـ

 .فإن مل يتمكن استقبل بتكبرية االحرام.أمكنه من صالته، وينحرف إىل القبلة كما احنرفت الدابة
___________________________________ 

 .لته بل يكفى وجود قسم من نفس سطح الكعبة قدامهال حيتاج إىل وضع شئ قدامه ليكون ذالك الشئ قب: أى) ٤٧(
 .هو الركن الشامى، مث املغرىب، مث اليماىن -على ترتيب الطواف  -الركن العراقى هو الركن الذى فيه احلجر االسود، والذى بعده ) ٤٨(
 .من كان أطراف العراق، وهكذا حكم كل من كان يقارب أهل العراق يف طول بلدهم: يعىن) ٤٩(
 .هو ما بني الكتف والرقبة) املكنب)(٥٠(
ــى كــل  -كمــا صــرح بــه املــاتن   -واخــتالف هــذه العالمــات �الطــالق والتقييــد لتوســعة القبلــة علــى القــول �جلهــة ) ٥١( فيجــوز العتمــاد عل

 .واحدة منها وإن اختلفت مع الباقني
 .من أهل العراق: أى) ٥٢(
 .ع الوقت لثالث صلوات صلى ثالث صلواتفإن وسع الوقت لصالتني صلى صالتني، وإن وس) ٥٣(
 كاخلوف واملرض، وحنومها) ٥٤(

    



٥٣ 

مــع ضــيق  -ماشــيا  -وكــذا املضــطر إىل الصــالة .ولــو مل يــتمكن مــن ذلــك، أجزأتــه الصــالة وإن مل يكــن مســتقبال
 .الوقت

ــث يــتمكن مــن الركــوع والســجود وفــرائض الصــالة ب حبي احلــة ، هــل جيــوز لــه الفريضــة علــى الر )٥٥(ولــو كــان الراكــ
 .)٥٦(ال، وهو االشبه: نعم، وقيل: اختيارا؟ قيل
و�مليـت عنـد احتضـاره .وعند الذبح.مع االمكان )٥٧(يف فرائض الصالة: وجيب االستقبال: مايستقبل له: الثالث

 .)٥٨(وأما النوافل فاالفضل استقبال القبلة �ا.ودفنه والصالة عليه
 .واىل غري القبلة على كراهية، متأكدة يف احلضران يصلي على الراحلة، سفرا أو حضرا، : وجيوز

وعنــــد ذبــــح الدابــــة الصــــائلة .)٥٩(كصــــالة املطــــاردة: ويســــقط فــــرض االســــتقبال يف كــــل موضــــع ال يــــتمكن منــــه
 .-حبيث ال ميكن صرفها إىل القبلة  - )٦٠(واملرتدية
 :يف أحكام اخللل وهي مسائل: الرابع
الجتهــاد، فــإن عــول علــى رأيــه مــع وجــود املبصــر المــارة وجــدها االعمــى يرجــع إىل غــريه لقصــوره عــن ا: االوىل
 .وإال فعليه االعادة.)٦١(صح

اذا صــلى إىل جهــة إمالغلبــة الظــن أو لضــيق الوقــت مث تبــني خطــأه، فــإن كــان منحرفــا يســريا، فالصــالة : الثانيــة
 .االول أظهر، أعاد وإن خرج الوقت، و )٦٢(إن �ن أنه استدبرها: ماضية، وإال أعاد يف الوقت وقيل

إال أن يكـون منحرفـا يسـريا، فإنـه يسـتقيم  )٦٣(فأما إذا تبني اخللـل وهـو يف الصـالة، فإنـه يسـتأنف علـى كـل حـال
 .وال إعادة

___________________________________ 
 .كما لو نصب على الدابة حممل كبري) ٥٥(
 .ملن فاته للطمأنينة واالستقرار الواجب يف الصالة) ٥٦(
 .يف الصلوات الواجبة: ىأ) ٥٧(
 ).ظاهره جواز فعلها إىل غري القبلة اختيارا(يف املسالك) ٥٨(
 .حال اشتباك اجليش �العداء: يعىن) املطاردة)(٥٩(
 .أى ا�نونة الىت ال ميكن امساكها واستقبال القبلة �ا للذبح) الصائلة)(٦٠(
اخراجها حيـا وذحبهـا مسـتقبل القبلـة، وال ميكـن ذحبهـا، هنـاك مسـتقبل القبلـة، وهـى يف هى الىت سقطت يف بئر حنوها مما ال ميكن ) املرتدية(و

 .معرض التلف
فمـثال عــول علـى قــرب معصـوم وصــلى �جتاهــه، مث تبـني لــه ان القـرب لغــري املعصـوم، او ظنــه حمــراب الصـالة، فتبــني كونـه ديكــور حســينية، ) ٦١(

 .ى على امارة وجدها، بل صلى اعتباطا وتبني كونه إىل غري القبلة مل تصح صالتهوإن مل يكن تعويل االعم: يعىن) وإال(وحنو ذالك
 .كان ظهره إىل القبلة: أى) ٦٢(
 سواء علم بذالك يف الوقت، أو خارج الوقت) ٦٣(

    



٥٤ 

ت أخـــرى، فـــإن جتـــدد عنـــده شـــك، اســـتأنف االجتهـــاد واال بـــىن علـــى : الثالثـــة اذا اجتهـــد لصـــالة، مث دخـــل وقـــ
 .االول

 :وفيه مسائل: لرابعة يف لباس املصلياملقدمة ا
 .، سواء دبغ أو مل يدبغ)٦٤(ال جيوز الصالة يف جلد امليتة، ولو كان مما يؤكل حلمه: االوىل

إذا ذكــي، كــان طــاهرا، وال يســتعمل يف  - )٦٥(وهــو طــاهر يف حياتــه ممــا يقــع عليــه الــذكاة -ومــا ال يؤكــل حلمــه 
 .وهو االظهر على كراهية: نعم، وقيل، ال: إىل الد�غ؟ قيل )٦٦(وهل يفتقر استعماله يف غريها .الصالة
مـن حـي أو مـذكى أو ميـت، وجيـوز  )٦٦(الصوف والشعر والـوبر والـريش ممـا يؤكـل حلمـه طـاهر، سـواء جـز: الثانية
وكـذا كـل مـا ال حتلـه احليـاة مـن امليـت اذا كـان طـاهرا يف .ولو قلـع مـن امليـت غسـل منـه موضـع االتصـال.الصالة فيه
وال تصـح الصـالة يف شـئ مـن .منـه جنـس، علـى االظهـر )٦٨(وما كان جنسا يف حـال حياتـه فجميـع ذلـك.حال احلياة

ـــك، اذا كـــان ممـــا ال يؤكـــل حلمـــه،  بـــوبر االرانـــب  )٧٠(ويف املغشـــوش منـــه.ولـــو اخـــذ مـــن مـــذكى، إال اخلـــز اخلـــالصذل
 .والثعالب روايتان، أصحهما املنع

 .ال جيوز، واالول اظهر: ، وقيل)٧١(جتوز الصالة يف فرو السنجاب فإنه ال �كل اللحم: الثالثة
 .ويف الثعالب واالرانب روايتان، أصحهما املنع

ر احملض للرجال، وال الصالة فيه إال يف احلرب، وعند الضرورة كـالربد املـانع مـن نزعـه، ال جيوز لبس احلري: الرابعة
 وفيما ال يتم الصالة فيه.)٧٢(وجيوز للنساء مطلقا

___________________________________ 
 .كجلد اخلروف امليت) ٦٤(
 .كجلد االسود، والفهود، وحنومها) ٦٥(
 .، والشرب وحنومهايف غري الصالة، يف االكل: أى) ٦٦(
 .هو النتف) القلع(هو القص، و) اجلز)(٦٧(
ب واخلنزيــر والكــافر،) ٦٨( ىن) فجميــع ذالــك(الــنجس يف حــال احليــاة، مثــل الكلــ الــريش والشــعر والــوبر والصــوف، كــل مــا ال حلــه احليــاة  : يعــ

 .كالعظم، والظفر، والظلف وحنوها
جـه كالسـمك، وذكا�ـا اخراجهـا مـن املـاء حيـة، وهـى اصـغر حجمـا مـن الكلـب، وهلـا اخلـز دابـة ذات اربـع تعـيش يف املـاء، ومتـوت خار ) ٦٩(

 .وبر يشبه وبر البعري
 .املخلوط: اى) ٧٠(
حيـوان بـرى علـى حـد الريبـوع اكـرب مـن الفـأر وشـعره يف غايـة النعومـة،  -بكسـر السـني وضـمها  -كمـا يف اقـرب املـوارد   -) السنجاب)(٧١(

 .تتخذ من جلده الفراء
، وكأن املراد انه ليس بسبع �كل اللحم فيمنع الصالة يف السالم عليهالتعليل بكونه ال �كل اللحم موجود يف اخلرب عن الكاظم (سالكويف امل
 .جلده

 يف الصالة، وىف غريها) ٧٢(

    



٥٥ 

الصــالة يف وجيــوز .وجيــوز الركــوب عليــه افرتاشــه علــى االصــح.، كالتكــة والقلنســوة تــردد، واالظهــر الكراهيــة)٧٣(منفــردا
واذامزج بشئ مماجيوز فيه الصالة، حىت خـرج عـن كونـه حمضـا، جـاز لبسـه والصـالة فيـه، سـواء  .)٧٤(ثوب مكفوف به

 .كان أكثر من احلرير أو أقل منه
ولـو اذن صـاحبه لغـري الغاصـب أو لـه، جـازت الصـالة فيـه مـع .الثوب املغصـوب، ال جيـوز الصـالة فيـه: اخلامسة
 .حتقق الغصبية
 .)٧٥(مطلقا جاز لغري الغاصب على الظاهرولو أذن 
وجيـــــــوز فيمـــــــا لـــــــه ســـــــاق كـــــــاجلورب .)٧٦(ال جيـــــــوز الصـــــــالة فيمـــــــا يســـــــرت ظهـــــــر القـــــــدم كالشمشـــــــك: السادســـــــة

 .)٧٧(ويستحب يف النعل العربية.واخلف
كل ما عدا ما ذكر�ه يصح الصالة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذو� فيـه، وأن يكـون طـاهرا وقـد : السابعة

، )٧٩(وال جيــوز للمــرأة إال يف ثــوبني درع ومخــار.وجيــوز للرجــل أن يصــلي يف ثــوب واحــد.)٧٨(نــا حكــم الثــوب الــنجسبي
وجيـوز أن يصـلي الرجـل عـر��، اذا .ساترة مجيع جسدها عدا الوجه والكفني وظاهر القدمني، على تردد يف القدمني

ومــع عــدم مايســرت بــه، يصــلي .مبــا وجــده ولــو بــورق الشــجرواذا مل جيــد ثــو�، ســرتمها .علــى كراهيــة )٨٠(ســرت قبلــه ودبــره
 .)٨١(وان مل �من صلى جالسا، ويف احلالني يومئ عن الركوع والسجود.عر�� قائما، إن كان �من أن يراه أحد
ت االمـة يف اثنـاء الصـالة، وجـب عليهـا سـرت رأسـها.)٨٢(واالمة والصبية تصليان بغري مخار فـإن افتقـرت .فإن أعتقـ

 .)٨٣(وكذا الصبية اذا بلغت يف اثناء الصالة مبا ال يبطلها.كثري استأنفت  إىل فعل
___________________________________ 

 .لو كان حريرا: يعىن) ٧٣(
 .�ن جيعل من احلرير يف رؤوس االكمام، والذيل، وأطراف الزيق، وحنو ذالك) ٧٤(
 .ومل يصرح �لغاصب، انصرف االذن إىل غري الغاصب من سائر الناس) ثوىب اذنت للناس ان يصلوا يف(لو قال صاحب الثوب: يعىن) ٧٥(
 .وهو نوع من النعل يلبسه الرعاة، يسرت كل ظهر القدم، وليس له ساق -بفتح الشينني، وسكون امليم كماىف اقرب املوارد ) ٧٦(
 .حيث كان يصلى فيها) وسلم (�سيا برسول هللا) ٧٧(
 .فراجع) ٣١٠(إىل) ٣٠٠.(كتاب الطهارة، عند تعليقاتنا املرقمة منيف  ) ٧٨(
 .لفافة يلف �ا الرأس والرقبة) اخلمار(ثوب طويل يسرت من اعلى الصدر إىل القدم و) الدرع)(٧٩(
 .هو الذكر والبيضتان، والدبر هو الثقب فقط، ولذا افتوا جبواز عدم سرت ما بينهما) القبل(واملعروف ان) ٨٠(
 .بغمض العني للركوع والسجود، وفتحها للرفع) ٨١(
 .هى الىت مل تبلغ السن العاشرة) �لصبية(فال �س مبا يظهر من شعرها، ورأسها، ورقبتها، واملراد) ٨٢(
 وما ال يبطل الصـالة فيهـا هـو بلوغهـا السـن العاشـرة يف الصـالة، كمـا اذا كانـت قـد ولـدت بعـد الظهـر بـثالث دقـائق، فوقفـت للصـالة) ٨٣(

البلـوغ الشـرعى، (بعد متام تسع سنني من عمرها وقبل مضى ثالث دقائق بدون سرت الرأس مث ثالث دقائق وهى بعـد يف الصـالة، فإ�ـا بلغـت
 .فا�ا تقطع الصالة، مث تستأنف -على القول به  -ووجب عليها السرت للرأس، أما اذا بلغت �حليض أو خروج املىن عنها 

    



٥٦ 

مـا عـدا العمامـة، واخلـف، ويف ثـوب واحـد رقيـق للرجـال، فـإن حكـى  )٨٤( الثيـاب السـودتكره الصـالة يف: الثامنة
 .)٨٨(أو يصلي يف عمامة ال حنك هلا )٨٧(، وأن يشتمل الصماء)٨٦(ويكره أن �تزر فوق القميص.مل جيز )٨٥(ما حتته

الصـــالة يف قبـــاء مشـــدود إال يف وتكـــره ..ة حـــرم ، وإن منـــع عـــن القـــراء)٨٩(ويكـــره اللثـــام للرجـــل، والنقـــاب للمـــرأة
وأن تصـلي املـرأة يف .)٩١(، وأن يصـحب شـيئا مـن احلديـد �رزا، ويف ثـوب يـتهم صـاحبه)٩٠(احلرب، وأن يـؤم بغـري رداء

 .ويكره الصالة يف ثوب فيه متاثيل، أو خامت فيه صورة.خلخال له صوت
 .بشرط أن يكون مملوكاأو مأذو� فيه الصالة يف االماكن كلها جائزة،: يف مكان املصلي :املقدمة اخلامسة
 .بعوض كاالجرة وشبهها، و�ال�حة: واالذن قد يكون

ــه: وهـــي ــا صـــرحية كقولــــه، صـــل فيـ ــارة تشـــهد أن املالــــك ال .أو �لفحـــوى، كأذنــــه يف الكـــون فيـــه.إمـ ــان هنــــاك امـ أو يشــــاهد احلـــال، كمـــا اذا كـ
بواملكان املغصوب ال تصح فيه الصالة للغاصب، وال ل.)٩٢(يكره وإن كـان .وإن صـلى عامـدا عاملـا، كانـت صـالته �طلـة.غريه ممن علـم الغصـ

وإذا ضـــاف الوقـــت وهـــو آخـــذ يف اخلـــروج صـــحت .�ســـيا أو جـــاهال �لغصـــبية صـــحت صـــالته ولـــو كـــان جـــاهال بتحـــرمي املغصـــوب مل يعـــذر
ب عليــهولــو حصــل يف ملــك غــريه �ذنــه، مث أمــره �خلــروج .ولــو صــلى ومل يتشــاغل �خلــروج مل تصــح.صــالته وإن صــلى واحلــال هــذه كانــت .وجــ

 .إن كان الوقت ضيقا )٩٣(ويصلي وهو خارج.صالته �طلة
___________________________________ 

ت، أو جلمــال فيــه، وهيبــة ) ٨٤( ــى ميــ ــىن العبــاس، ال فيمــا اذا لــبس الســواد صــدفة، أو حــز� عل قيــدها بعضــهم �ــا اذا اختــذ الســواد شــعارا كب
بعضـهم مـا لبسـه للحسـني ليـه الصـالة والسـالم، ) واسـتثىن(يدا، النصراف اوهلا إىل حنو لبس بىن العباس وهـم اختـذوه شـعارهمأحيا�، وليس بع

وهـو يف .فإنه ال يكـره، بـل يـرجح لغلبـة جانـب تعظـيم شـعائر هللا علـى ذالـك، مضـافا إىل روا�ت متظـافرة يف مـوارد خمتلفـة يسـتفاد منهـا ذالـك
 .حمله

 .لعورة من حتته مرئية شأ� عاد�كانت ا: أى) ٨٥(
 .يدخل ذيل ثوبه يف سراويله، أو يشد الوزرة على الثوب: أى) ٨٦(
 ).وهو أن يلتحف �الزار فيدخل طرفيه حتت يده وجيمعهما على منكب واحد) ره(املشهور يف تفسريه ما ذكره الشيخ(يف املسالك) ٨٧(
 ).حتت احلنك املراد به ادارة جزء من العمامة(يف املسالك) ٨٨(
 .�لكسر ايضا هو شد االنف والفم) والنقاب(بكسر االم، هو شال الفم) اللثام)(٨٩(
 .يكون إماما للجماعة بال رداء: أى)(٨٩(
 ).�لتساهل يف النجاسة، أو �حملرمات يف املالبس(يف املسالك) ٩١(
 .كاحلمامات العمومية، واخلا�ت، وحنوها) ٩٢(
 .يف حال اخلروج اذا كان الوقت ضيقا واملسافة طويلةيصلى ماشيا : يعىن) ٩٣(

    



٥٧ 

أو كانـت منفـردة، وسـواء كانـت  )٩٤(وال جيوز أن يصـلي وإىل جانبـه امـرأة تصـلي أو أمامـه، سـواء صـلت بصـالته
ويـزول التحـرمي أو الكراهيـة اذا كـان بينهمـا حائـل أو مقـدار عشـرة .ذلـك مكـروه وهـو االشـبه: حمرمـا أو اجنبيـة، وقـل

ولــو حصـال يف موضــع، ال .)٩٥(ه، بقــدر مـا يكــون موضـع ســجودمها حمـاذ� لقدمـه، ســقط املنـع لـو كانـت وراءو .أذرع
، صــلى الرجــل أوال مث املــرأة، وال �س أن يصــلي يف املوضــع الــنجس، اذا كانــت جناســته ال )٩٦(يتمكنــان مــن التباعــد

 .، وكان موضع اجلبهة طاهرا)٩٧(تتعدى إىل ثوبه، وال إىل بدنه
 .واالرض الســـبخة .وجمــرى امليــاه .ومســاكن النمـــل .ومبـــارك االبــل .وبيــوت الغــائط .يف احلمـــام: الصــالة وتكــره
 وبيـوت اخلمـور اذا مل .وبيـوت النـريان .وبني املقـابر، إال أن يكـون حائـل ولـوعنزة، أو بينـه وبينهـا عشـرة أذرع .والثلج

 .)٩٨(�لبيع والكنائسوبيوت ا�وس، وال �س  .وجواد الطرق .تتعد اليه جناستها
 .ان تكون بني يديه �ر مضرمة على االظهر، أو تصاوير: ويكره

 .الفريضة يف جوف الكعبة، تكره على سطحها: وكما تكره
، وال �س )١٠٠(، ويف بيــــت فيــــه جموســــي)٩٩(يف مــــرابط اخليــــل، واحلمــــري، والبغــــال، وال �س مبــــرابض الغــــنم: وتكــــره

 ..�ليهودي والنصراين
إىل انسـان مواجـه  )١٠٢(يكـره: ، وقيـل)١٠١(ني يديـه مصـحف مفتـوح، أو حـائط ينـز مـن �لوعـة يبـال فيهـابـ: ويكره

 .أو �ب مفتوح
___________________________________ 

 .مقتدية به صالة اجلماعة: اى) ٩٤(
 .ال متنع الصالة حينئذ: أى) ٩٥(
 .-مثال  -كسجن ضيق، سجن فيه الرجل وزوجته ) ٩٦(
 .-مثال  -كو�ا �بسة ل) ٩٧(
ثبوت الغائط يف كل بيت مكان يتغوط فيه، اذ يف الزمـان القـدمي مل تكـن املـراحيض (مكان الغسل، ال مكان نزع الثياب: يعىن) احلمام)(٩٨(

فـاذا اجتمــع  �ـذا الشـكل متعارفـة يف كـل مكـان، بـل كـانوا خيصصـون بيتـا مــن الـدار للتغـوط فيـه، مث خيرجـون منـه إىل مكـان آخـر لالسـتنجاء،
) جمـرى امليـاه(االرض الىت فيها ثقب كثرية للنمـل) مسكن النمل(امكنة نومها) مبارك االبل(قدار من الغائط كانوا يستفيدون منه مسادا للمزارع

عـودة اكـرب  -حتـني بفت -) عنـزة(االرض الـىت عليهـا الـثلج) الثلج(املاحلة) السبخة(كالنهر الفارغ من املاء، فانه يلوثه فاذا جرى املاء استخبث
ــا، وأصــــغر مــــن الــــرمح ــريان(مــــن العصــ ــريان ) بيــــوت النــ ــدة النــ ىت يكثــــر ) جــــواد الطــــرق(-كمــــا يف مصــــباح الفقيــــه   -معابدعبــ الطــــرق العظيمــــة الــــ

ىت ســبق ذكرهــا) بيــوت ا�ــوس(ســلوكها ىن مســاكنهم، ال معابــدهم، ال�ــا بيــوت النــريان الــ ب، معابــد ليهــود،) البيــع(يعــ ــى وزن عنــ ) كنــائس(عل
 .ابد النصارىمع
 .مكان نوم االغنام) املرابض)(٩٩(
ليس املراد ما يسكنه ا�وس، النه سبق ذكره، وإمنا املراد مطلق وجود ا�وس يف البيت، فلو دخل جموسى ضيفا علـى مسـلم، فتكـره ) ١٠٠(

 .الصالة على املسلم يف ذالك البيت الذى فيه ا�وسى
 .جممع بول، ويرتشح من ذالك احلائط -الذى أمام املصلى،  -ف احلائط أى يرتشح املاء، �ن كان خل) ينز)(١٠١(
 .مل يعرف له مستند صريح يف االخبار): يف مصباح الفقيه)(١٠٢(

    



٥٨ 

 .ال جيوز السجود على ماليس �رض، كاجللود والصوف والشعر والوبر: يف ما يسجد عليه :املقدمة السادسة
 .كامللح والعقيق والذهب والفضة والقري، إال عند الضرورة  وال على ما هو من االرض اذا كان معد�،

 .روايتان أشهرمها املنع )١٠٣(وال على ما ينبت من االرض، إذا كان مأكوال كاخلبز والفواكه، ويف القطن والكتاب
، وجيــوز الســجود علــى القرطــاس، ويكــره إذا كــان فيــه  )١٠٥(، فــإن اضــطر أومــأ)١٠٤(وال جيــوز الســجود علــى الوحــل

وال يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه احلـر عـن السـجود علـى االرض، سـجد علـى ثوبـه، وإن مل يـتمكن : كتابة
 .والذي ذكر�ه، إمنا يعترب يف موضع اجلبهة خاصة، ال يف بقية املساجد.)١٠٦(فعلى كفه
نـت النجاسـة يف موضـع واذا كا.)١٠٧(ان يكون مملوكا، أو مأذو� فيه، وأن يكون خاليا من النجاسـة: فيه: ويراعى
وجيـــــوز الســـــجود يف املواضـــــع .مل يســـــجد علـــــى شـــــئ منـــــه.، كالبيـــــت وشـــــبهه، وجهـــــل موضـــــع النجاســـــة)١٠٨(حمصـــــور
 .دفعا للمشقة )١٠٩(املتسعة

 :أربعة أشياء: والنظر يف: يف االذان واالقامة :املقدمة السابعة
ؤذن لــه ويقـام ومهـا مســتحبان يف الصـلوات اخلمـس املفروضــ: االول ، )١١٠(ا وقضـاء، للمنفـرد واجلــامع ة، أداءفيمـا يـ

 .)١١١(لكن يشرتط أن تسر به املرأة.للرجل واملرأة
 .، وأشدمها يف الغداة واملغرب)١١٣(ويتأكدان فيما جيهر فيه.، واالول أظهر)١١٢(مها شرطان يف اجلماعة: وقيل

 .الصالة ثال�: ؤذنعدا اخلمس، بل يقول امل )١١٤(وال يؤذن لشئ من النوافل وال لشئ من الفرائض
 وقاضي الصلوات اخلمس، يؤذن لكل واحدة

___________________________________ 
 .ومها ينبتان عن االرض، لكنهما من امللبوس) ١٠٣(
 .كما يف مصباح الفقيه  -ان مل يكن حبيث تستقر عليه اجلهة عند وضعها عليه من شدة الرخاوة ) ١٠٤(
 .ود، وال يضع جبهته على الوحلاشاربعينه للسج: يعىن) ١٠٥(
 .لكيال خيتل وضع �طن الكف على االرض) فعلى ظهر كفه:(يف مصباح الفقيه) ١٠٦(
 .جيب يف موضع اجلبهة أن ال يكون جنسا، حىت النجاسة اليابسة ال جتوز: يعىن) ١٠٧(
 .احملصور هو ما اذا وجه النهى إىل مجيعه بلحاظ ذالك النجس مل يكن مستهجنا) ١٠٨(
 .كالصحارى، وحافات البحر، واال�ر وحنوها مما يعلم بنجاسة أجزاء جمهولة منها لبول السباع وخرئهم وحنو ذالك) ١٠٩(
 .صالة اجلماعة: يعىن) ١١٠(
كما ) عدم اخلضوع �لقول(لعدم الدليل على اكثر من) وذالك(اذا كانت يف معرض مساع الرجل صو�ا، وكان يف صور�ا رقة ودالل) ١١١(
 .ى عنه القرآن احلكيم، وإن افىت بذالك مجع هنا مطلقا كاملاتن�
 .فتبطل اجلماعة اذا كانت بدون اآلذان واالقامة) ١١٢(
 .وهى الصبح، واملغرب، والعشاء) ١١٣(
 عند وجو�ما -كاآل�ت، والطواف، وصالة االموات، وصالة العيدين ) ١١٤(

    



٥٩ 

ويصـلى يـوم اجلمعـة، الظهـر �ذان  .أقـام للبـواقي، كـان دونـه يف الفضـل، مث )١١٥(ولـو أذن لـالوىل مـن ورده .ويقيم
ولو صلى االمام مجاعة وجاء آخرون، مل يؤذنوا ومل يقيمـوا علـى  .وكذا يف الظهر والعصر بعرفة .وإقامة، العصر �قامة

إن تفرقـت صـفوفهم، أذن اآلخـرون وأقـاموا.، وما دام االوىل مل تتفرق)١١٦(كراهية نفـرد، مث أراد اجلماعـة، وإذا أذن امل.فـ
، وال يشرتط البلوغ بـل يكفـي كونـه )١١٧(العقل، واالسالم، والذكورة: الثاين يف املؤذن ويعترب فيه.أعاد االذان واالقامة

ولـو أذنـت املـرأة  .قائمـا علـى مرتفـع .متطهـرا .بصريا �الوقـات .)١١٨(مبصرا .صيتا .أن يكون عدال: ويستحب .مميزا
، وفيـه روايــة )١١٩(رجــع إىل االذان، مسـتقبال صــالته مـا مل يركــع -سـاهيا  -لى منفـردا، ومل يــؤذن ولـو صــ.للنسـاء جــاز
ث يف كيفيــة االذان .)١٢١(، ويعطــى االجــرة مــن بيــت املــال، اذا مل يوجــد مــن يتطــوع بــه)١٢٠(أخــرى وال يــؤذن إال : الثالــ

ص تقدميــه علــى الصــبح ت، وقــد رخــ واالذان علــى االشــهر  .بعــد طلوعــهلكــن يســتحب إعادتــه  )١٢٢(بعــد دخــول الوقــ
حي على الصالة، مث حي علـى الفـالح : التكبري أربع، والشهادة �لتوحيد، مث �لرسالة، مث يقول: مثانية عشر فصال

واالقامــة فصــوهلا مثــىن مثــىن، ويــزاد فيهــا قــد .كــل فصــل مــر�ن.مث حــي علــى خــري العمــل، والتكبــري بعــده، مث التهليــل
 .)١٢٣(سقط من التهليل يف آخرها مرة واحدةقامت الصالة مرتني، وي

___________________________________ 
 .هو قيامه لالتيان بعدة صلوات -�لكسر  -) الورد)(١١٥(
 .يسقط عنهم اآلذان واالقامة، لكن تركهما رخصة ومكروه ايضا: يعىن) ١١٦(
 .يف االذان االعالمى، وآذان اجلماعة للرجال) ١١٧(
 .اليكون أعمى: أى) مبصرا(قوى الصوت، وحسن الصوت ايضا: يعىن )صيتا)(١١٨(
 .اذا تذكر قبل الركوع أنه نسى االذان، قطع صالته، واذن، وإبتدأ يف الصالة: يعىن) ١١٩(
 .تقول �ملعىن يف صالته، وعدم قطعها) ١٢٠(
 .اذا مل يوجد من يؤذن بال أجرة: اى) ١٢١(
 .-كما يف الروا�ت   -النوم، وليتأهبوا لصالة الصبح اول الفجر،  النه ينفع اجلريان ليقوموا عن) ١٢٢(
ك  -بعــد الشــهادة �لرســالة ) أشــهد أن عليــا وىل هللا(ويســتحب قــول) ١٢٣( مضــافا إىل الشــهرة عمــال وفتــوى بــني االصــحاب قــدميا  -وذالــ

اذا قــال أحــدكم ال الــه إال هللا، دمحم (ويــة يف االحتجــاجيف خــرب القاســم بــن معاويــة املر  الســالم عليهقــول الصــادق ) عمــوم(لــدليلني مــن -وحــديثا 
وســلم أمــر �ن يــؤذن يــوم الغــدير ويضــاف الشــهادة  ان رســول هللا :(مــا روى مرســال) خصــوص(و) رســول هللا فليقــل علــى أمــري املــؤمنني

ىب الســالم عليه�لواليــة لعلــى  وخصــوص مــا رواه الشــيخ ) ففــيم كنــا؟ اب، فقــال لــه رســول هللا بعــض االصــح ، فــاعرتض علــى النــ
و�خـذ روايـة الطوسـى، ).فأما قول أشهد أن عليـا أمرياملـؤمنني وآل دمحم خريالربيـة علـى مـا ورد يف شـواذ االخبـار اخل(يف املبسوط) قده(الطوسى

 لك يف االندراج حتت عمومات التسامح يف ادلة السنن، وهكذا رمـى الصـدوق وندع درايته يف أن تلك االخبار شاذة، وذالك لكفاية مثل ذا
ــره قدس ـــول )١( ســ ــريعا حــــىت ملـــــن ال يقـ ت أن الصـــــدوق يرمــــى �لتفـــــويض ســـ ــ ـــار �لتفـــــويض غــــري مضـــــر ملـــــا ثبــ ــذه االخبـ ـــهو النـــــىب : رواة هـــ بســ
الصــدوق معتـربة، ودرايتــه للقرينــة ) فروايـة()١( ســره قدس الـذى كــاد ان ينعقـد علــى عدمـه إمجــاع الشـيعة، بــل هوهـو �ســتثناء الصـدوق  

 .اخلارجية غري معتربة، وهلذا البحث �لتفصيل جمال آخر سنذكره ان شاء هللا يف شرحنا الكبري على العروة الوثقى

    



٦٠ 

 .واالقامة شرط يف صحة االذان )١٢٤(والرتتيب
، ويتـأىن يف االذان، )١٢٥(ان يكون مستقبل القبلـة، وأن يقـف علـى أواخـر الفصـول: ويستحب فيهما سبعة أشياء

وحيـدر يف االقامــة، وأن ال يــتكلم يف خالهلمـا، وان يفصــل بينهمــا بــركعتني أو جلسـة أو ســجدة إال يف املغــرب، فــإن 
 .يرفع الصوت به اذا كان ذكرا، وكل ذلك يتأكد يف االقامة، وأن )١٢٦(االوىل أن يفصل بينهما خبطوة أو سكتة

 .)١٢٨(الصالة خري من النوم: وكذا يكره قول..يف االذان أن يريد االشعار )١٢٧(ويكره الرتجيع
 :الرابع يف أحكام االذان وفيه مسائل

، وكـــذا إن )١٢٩(البنـــاءمـــن �م يف خـــالل االذان أو االقامـــة مث اســـتيقظ، اســـتحب لـــه اســـتئنافه، وجيـــوز لـــه : االوىل
 .أغمي عليه

___________________________________ 
بني فصول اآلذان، وفصول االقامة، �ن ال يقدم وال يؤخر، وهكذا الرتتيب بـني نفـس االذان واالقامـة، بتقـدمي االذان علـى ) الرتتيب) ١٢٤(

 .االقامة دون العكس
 .برفع الراء من اكرب االول) فال يقول هللا اكرب هللا اكرب(لة الىت بعدهاال حيرك احلرف االخري ويوصله �جلم: أى) ١٢٥(
 .سكوت قليل، كنصف دقيقة مثال: أى) ١٢٦(
اختلف العلماء يف حقيقة الرتجيع فقال الشيخ يف املبسوط انه تكرار التكبري والشهادتني من أول االذان وقال :(قال صاحب املدارك) ١٢٧(

ان يكـــون قصـــده وصـــول االذان إىل اكـــرب عـــدد ممكـــن مـــن ) واملـــراد �الشـــعار)(رار الفصـــل ز�دة علـــى املوظـــف اخلالشـــهيد يف الـــذكرى انـــه تكـــ
 .الناس

ويـدل ) بل االصح التحرمي، الن االذان واالقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسـائر العبـادات فـالز�دة فيهمـا تشـريع حمـرم:(يف املسالك) ١٢٨(
ومــا عــن أصــل زيــد ) لــيس فيهــا ترجيــع وال تــردد وال الصــالة خــري مــن النــوم(-بعــد ذكــر فصــول االذان  - الســالم عليــهعليــه مــا يف فقــه الرضــا 
ىن اميــة ولــيس ذالــك مــن أصــل االذان(قــال الســالم عليهالنرســى عــن اىب احلســن  ب ) وصــحيحة)(الصــالة خــري مــن النــوم بدعــة بــ معاويــة بــن وهــ

حـى (كلـه اذا مل يـنقص) هـذا(إىل غري ذالـك) ال نعرفه: الذى يكون بني االذان واالقامة فقال عن التثويب السالم عليهسألت أ� عبدهللا : قال
كما تفعله العامة من تبديل حى على خـري العمـل �لصـالة خـري النـوم يف اذان الفجـر، وإال كـان بدعـة اكيـدة وحرامـا، وهـو ) على خري العمل
 ).فانتهواوما آ�كم الرسول فخذوه وما�ا كم عنه (خالف القرآن

 .التكميل، ال االبتداء من أول: أى) ١٢٩(
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 .، أستأنف على قول)١٣٠(اذا أذن مث ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غريه، ولو أرتد يف اثناء االذان مث رجع: الثانية
 .)١٣١(يستحب ملن مسع االذان ان حيكيه مع نفسه: الثالثة
 .)١٣٢(الكالم كراهية مغلظة إال ما يتعلق بتدبري املصلنياذا قال املؤذن قد قامت الصالة، كره : الرابعة
 .يكره للمؤذن أن يلتفت ميينا ومشاال، لكن يلزم مست القبلة يف أذانه: اخلامسة
 .ومع التساوي يقرع بينهم.)١٣٣(اذا تشاح الناس يف االذان قدم االعلم: السادسة
فضـــل إن كـــان الوقـــت متســـعا أن يؤذنـــوا واحـــدا بعـــد ، واال)١٣٤(اذا كـــانوا مجاعـــة جـــاز أن يؤذنـــوا مجيعـــا: الســـابعة

 .واحد
 .، وإن كان ذلك املؤذن منفردا)١٣٥(إذا مسع االمام أذان مؤذن، جاز أن جيتزئ به يف اجلماعة: الثامنة
 .وبىن، واالفضل أن يعيد االقامة )١٣٦(من أحدث يف اثناء االذان أو االقامة، تطهر: التاسعة
 .، إال أن يتكلم)١٣٧(ة تطهر وأعادها، وال يعيد االقامةمن أحدث يف الصال: العاشرة

فـإن خشـي فـوات الصـالة اقتصـر علـى .، اذن لنفسـه وأقـام)١٣٨(من صلى خلف امام ال يقتدى به: احلادية عشرة
 .بشئ من فصول االذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به.)١٣٩(وان أخل.قد قامت الصالة: تكبريتني، وعلى قوله

___________________________________ 
 .رجع عن ردته و�ب: يعىن) ١٣٠(
 .يقول مثل ما يقول املؤذن: يعىن) ١٣١(
 .من رص صفوفهم، وتقدمي االمام إن مل يكن من تقدمي بعده وطلب الساتر، واملسجد والرداء وحنو ذالك) ١٣٢(
 .املقصود �العلم هنا االعلم يف أحكام االذان) ١٣٣(
 .احد مرة واحدةيف وقت و : أى) ١٣٤(
 .فال يؤذن هو اذا� مستقال) ١٣٥(
 .التطهري استحباب، لعدم االشرتاط �لطهارة) ١٣٦(
 .ء بل يكتفى �قامة الصالة السابقة) ١٣٧(
 .معلوما وجمهوال) يقتدى(ة لعدم ثبوت عدالته، ويصح قراء) ١٣٨(
  .االمام: يعىن) ١٣٩(
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 :الركن الثاين
 يف أفعال الصالة

 :مثانية: فالواجبات: ومندوبةواجبة : وهي
 .ركن يف الصالة: وهي: النية: االول

 .ولو أخل �ا عامدا أو �سيا مل تنعقد صالته
 .استحضار صفة الصالة يف الذهن: وحقيقتها

 .ا الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيني، وكو�ا أداء وقضاء: والقصد �ا إىل امور أربعة
 .)١٤٠(وال عربة �للفظ

 .)١٤١(وجيب استمرار حكمها إىل آخرالصالة، وهو أن ال ينقض النية االوىل.عند أول جزء من التكبري: ووقتها
 .وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت.)١٤٢(ولو نوى اخلروج من الصالة مل تبطل على االظهر

كنقـل الظهـر يـوم : جيـوز نقـل النيـة يف مـواردو .)١٤٣(وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصالة الر�ء، أو غـريت الصـالة
 .)١٤٦(وكنقل الفريضة احلاضرة إىل سابقة عليها، مع سعة الوقت.ة اجلمعة وقرأ غريها اجلمعة إىل النافلة، مل نسي قراء

 .)١٤٥(وال تصح الصالة من دو�ا، ولو أخل �ا نسيا�: تكبرية االحرام وهي ركن :الثاين
 .)١٤٧(مل تنعقد صالته: ، ولو أخل حبرف منها)١٤٤(رب، وال تنعقد مبعناهاأ� اك: وصور�ا أن يقول

 .، لزمه التعلم)١٤٨(فإن مل يتمكن من التلفظ �ما كاالعجم
 واالخرس ينطق �ا.)١٥٠(، فإن ضاق أحرم برتمجتها)١٤٩(وال يتشاغل �لصالة مع سعة الوقت
___________________________________ 

 .يعترب التلفظ �لنيةال : يعىن) ١٤٠(
 .وال يذهل عنها �ملرة) ١٤١(
 .والفرق بينهما أن االول هو أن ينوى ترك الصالة) ١٤٢(

 .لكنه مل خيرج منه، فإنه ال تبطل صالته -مثال  -لكنه مل يرتكه، فإنه ال يبطل صالته، والثاىن هو أن ينوى اخراج الريح 
 .لناس، ال �، وغري الصالة، كما لو ركع يف الصالة بنية تعظيم شخص فإنه تبطل صالته ايضااالتيان �لفعل لرؤية ا: يعىن) الر�ء)(١٤٣(
 .كما لو دخل يف صالة العصر، وىف االثناء تذكر انه لك يصل الظهر فأنه يعدل بنيته إىل الظهر) ١٤٤(
 .حىت ولو كان االخالل ال عن عمد بل نسيا� فإنه تبطل الصالة به: يعىن) ١٤٥(
 .�للغات االخر )١٤٦(
 .أو غري ذالك، بطلت صالته) اكرب(أو الراة من) هللا(فلو ترك اهلمزة من) ١٤٧(
االعجــم، هــو الــذى ال يفصـــح، ســواء مل يكــن عربيــا، اوكـــان عربيــا غــري فصـــيح اللســان، كــبعض أهــل البـــوادى للــبالد العربيــة يف هـــذا ) ١٤٨(

 .الزمان
 .قبل التعلم) ١٤٩(
 )خدابزرگ است(مثال �لفارسى يقول)  اكربهللا(كرب مبعىن: اى) ١٥٠(
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 .والرتتيب فيها واجب )١٥١(على بقدر االمكان، فإن عجز عن النطق أصال، عقد قلبه مبعناها مع االشارة
 .، أيها شاء جعلها تكبرية االفتتاح)١٥٣(واملصلي �خليار يف التكبريات السبع.مل ينعقد الصالة.)١٥٢(ولو عكس

رب ونـوى  رب ونــوى االفتتـاح، بطلــت صـالتهولـو كــ وإن كــرب �لثـة ونــوى االفتتـاح، انعقــدت الصــالة .االفتتــاح، مث كـ
 .اخريا

 .وجيب ان يكرب قائما فلو كرب قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ يف القيام، مل تنعقد صالته
 .)١٥٥(وزن أفعل وبلفظ أكرب على.)١٥٤(أن �تى بلفظ اجلاللة من غري مد بني حروفها: واملسنون فيها أربعة

 .)١٥٥(وأن يرفع املصلي يديه إىل أذنيه.وأن يسمع االمام من خلفه تلفظه �ا
واذا امكنــه القيــام  .)١٥٨(، فمــن أخــل بــه عمــدا أو ســهوا بطلــت صــالته)١٥٧(القيــام وهــو ركــن مــع القــدرة :الثالــث
از االعتمـاد علـى احلـائط مـع جـو : وجب، وإال وجب أن يعتمد على مـا يـتمكن معـه مـن القيـام، وروي )١٥٩(مستقال
حـد ذلـك : وقيـل .، ولو قدر على القيام يف بعض الصالة وجب أن يقوم بقدر مكنتـه، وإال صـلى قاعـدا)١٦٠(القدرة

، )١٦٢(والقاعـد إذا متكـن مـن القيـام إىل الركـوع وجـب .، واالول أظهـر)١٦١(أن ال يتمكن من املشي بقدر زمان صـالته
 ، فإن عجز صلى)١٦٣(العقود صلى مضطجعاواذا عجز عن .وإال ركع جالسا

___________________________________ 
 .إىل السماء كناية عن ذلك -مثال  -ويشري �صبعه السبابة ) هللا اكرب(يتصور يف قلبه معىن: يعىن) ١٥١(
 ).االكرب هللا(�ن قال) ١٥٢(
واحدة تكبـرية االحـرام، ويرجـع ذالـك إىل اختيـاره، سـواء جعـل االوىل يستحب افتتاح الصالة بسبع تكبريات، ستة منها مندو�ت، و ) ١٥٣(

 .تكبرية االحرام والست الباقية مندو�ت، أو غري ذالك
 .ال مد اهلمزة، وال مد االلف الواقعة بني الالم وبني اهلاء) ١٥٤(
 .دون اشباع فتحة الباء) ١٥٥(
مفروقىت اال�امني، ويستقل بباطن كفيه القبلة، ويبتدء التكبـري يف ابتـداء الرفـع  وليكو� مبسوطتني، مضمومىت االصابع،:(يف املسالك) ١٥٦(

 ).وينتهى عند انتهائه
 ).الركن من القيام هو القدر املتصل منه �لركوع:(يف املسالك) ١٥٧(
جالسـا، وأتـى �لركـوع حننيـا، ال �ن صـارت ركعـة مـن الصـالة بـدون القيـام إطالقـا، مـع قدرتـه علـى القيـام، كمـا لـو كـرب جالسـا، وقـرء ) ١٥٨(

 .عن قيام، فإنه تبطل صالته، ولو كان سهوا
 .بدون االستناد إىل شئ: يعىن) ١٥٩(
 .مع القدرة على القيام بال اعتماد: يعىن) ١٦٠(
ىن) ١٦١( ب عليــه الصــالة ماشــيا، الن املشــى مقــ: يعــ دم علــى لــو كــان زمــان صــالته عشــر دقــائق، وكــان قــادرا علــى املشــى عشــر دقــائق وجــ

 .لكن املصنف مل يرتض هذا القول وإمنا يوجب اجللوس حىت مع القدرة على املشى لغري املتمكن من القيام -كما قيل   -اجللوس 
 .�ن يقرء الفاحتة والسورة، أو الذكر جالسا، فاذا اراد الركوع قام وركع عن قيام) ١٦٢(
ب يف املضـطجع أن يكـون ) واملستلقى(-كما قيل   -يسر النائم على جنبه، ويقدم االمين على اال) املضطجع)(١٦٣( النـائم علـى ظهـره، وجيـ

 .وجهه وصدره وبطنه إىل القبلة، وىف املستلقى أن يكون �يئة احملتضر �طن قدميه إىل القبلة
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مسـتمرا،  ومن عجز عن حالة يف اثناء الصالة انتقل إىل ما دو�ـا .)١٦٤(مستلقيا واالخريان يوميان لركوعها وسجودمها
، ومــن ال يقــدر )١٦٥(وكــذا �لعكـس.كالقـائم يعجــز يقعـد، أو القاعــد يعجــز يضـطجع، أو املضــطجع يعجـز فيســتلقي

أن يرتبـع املصـلي قاعـدا يف : واملسـنون يف هـذا الفصـل شـيئان.على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن مل يقدر أومأ
 .ويثين رجليه يف حال ركوعه.ته حال قراء
 .)١٦٦( حال تشهدهيتورك يف: وقيل
�ــا  وجيــب قراء.ة وهــي واجبــة، ويتعــني �حلمــد يف كــل ثنائيــة، ويف االوليــني مــن كــل ر�عيــة وثالثيــة القــراء :الرابــع
 .أمجع

والبســملة آيــة منهــا، .وال يصــح الصــالة مــع االخــالل ولــو حبــرف واحــدمنها عمــدا، حــىت التشــديد، وكــذا اعرا�ــا
ب قراء فلــو خــالف عمــدا .وجيــب ترتــب كلما�ــا و آيهــا علــى الوجــه املنقــول.ي ترمجتهــا�ــا معهــا، وال جيــزي املصــل جتــ
ومــن ال حيســنها .)١٦٧(-ولــو ذكــر  -وإن ركــع مضــى يف صــالته  .ة مــا مل يركــع وإن كــان �ســيا، اســتأنف القــراء.أعــاد

ب عليــه التعلــيم إن ضــاق الوقــت قــرأ مــا تيســر منهــا.جيــ ح هللا وهللــه ، أو ســب)١٦٨(وإن تعــذر قــرأ مــا تيســر مــن غريهــا.فــ
ب عليـه الــتعلم وكـربه بقــدر القـراء واملصـلي يف كــل �لثــة .)١٦٩(ة ويعقــد �ـا قلبــه واالخـرس حيــرك لســانه �لقـراء .ة، مث جيــ

ة سـورة كاملـة بعـد احلمـد يف  وقـراء .ة وإن شـاء سـبح، واالفضـل لالمـام القـراء )١٧٠(ورابعـة �خليـار، إن شـاء قـرأ احلمـد
 .ال جيب، واالول أحوط: ، وقيل)١٧١(، مع سعة الوقت وامكان التعليم للمختاراالوليني، واجب يف الفرائض
 ولو قدم السورة على

___________________________________ 
 .العينني للركوع والسجود، ويفتحها�ما للرفع عن الركوع والسجود) يغمضان:(يعىن) يوميان(املضطجع و املستلقى: يعىن) االخريان)(١٦٤(
فمن كان عاجزا وكان يصلى مستلقيا، فقدر على االضطجاع انتقل اليه يف بقية صالته، فإن قدر علـى القعـود قعـد يف اقـى صـالته، ) ١٦٥(

 .فإن قدر على القيام يف االثناء قام واكمل صالته
�ن  -مدعيا عليه االمجاع  -جلواهر فسره ا) والرتبع(يرتبع يف اجللوس الذى هو بدل عن القيام ويثىن رجليه يف الركوع �جللوس: يعىن) ١٦٦(

جلـس مرتبعـا (ينصب فخذيه وساقيه أمام صدره وجيلس على إلييه، لكن هذا املعىن ال يساعد عليه ال العـرف، وال اللغـة، ففـى جممـع البحـرين
ب يسـاره، واليسـر مـن العكـس ىن إىل جانـب ميينـه وقدمـه إىل جانـ ىن املتعـارف عنـد النـاس  ، وهـو)وهو أن يقعد على وركيه وميد ركبتيـه اليمـ املعـ

ىن)(اجللوس مربعا(من -كمـا سـيأتى مـن املـاتن نفسـه يف التشـهد ) والتـورك)(فرشـهما واضـعا الفخـذ علـى السـاق:(قـال يف مصـباح الفقيـه) والثـ
 ).ىأن جيلس على وركه االيسر وخيرج رجليه مجيعا فيجعل ظاهر قدمه اليسرى إىل االرض وظاهر قدمه اليمىن إىل �طن اليسر (
 .ولو تذكر خمالفة الرتتيب وهو يف الركوع فال �س: يعىن) ١٦٧(
 .من غري سورة احلمد، من بقية سورالقرآن: أى): ١٦٨(
 .ة حيرك لسانه مثل االنسان القارئ كيف حيرك لسانه، وينوى يف قلبه أن هذه احلركة للسانية بقصد القراء: يعىن): ١٦٩(
 .وحدها دون سورة) ١٧٠(
 .حبيث لو قرء السورة) عدم ضيق الوقت(ة سورة كاملة مقيد بشروط ثالثة وجوب قراء: يعىن) ١٧١(

مـن جهـة الفقيـه، أو ) وعـدم االضـطرار(-اذا مل يعـرف  -ة علـى الـورق  حفظـا، او قـراء) وامكان تعلـم السـورة(وقع بعض الصالة خارج الوقت
 .حنوها
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وال مـــا يفـــوت .)١٧٣(شـــيئا مـــن ســـور العـــزائم: رأ يف الفـــرائضوالجيـــوز أن يقـــ.بعـــد احلمـــد )١٧٢(احلمـــد، أعادهـــا أو غريهـــا
يف : وجيـــب اجلهـــر �حلمـــد والســـورة.يكـــره، وهـــو االشـــبه: ، وقيـــل)١٧٥(وال أن يقـــرن بـــني ســـورتني.)١٧٤(.تـــه الوقـــت بقراء

 .الصبح، ويف أوىل املغرب، والعشاء
أن يسـمعه القريـب الصـحيح السـمع وأقـل اجلهـر .يف الظهرين، و�لثة املغرب، واالخـريني مـن العشـاء: واالخفات
 .)١٧٦(وليس على النساء جهر.واالخفات أن يسمع نفسه ان كان يسمع.إذا استمع

 .)١٧٧(ة وترتيل القراء.اجلهر �لبسملة يف موضع االخفات، يف أول احلمد، وأول السورة: واملسنون يف هذا القسم
�لسـور القصـار  : وأن يقرأ يف الظهرين واملغرب.)١٧٩(النوافلة سورة بعد احلمد يف  ، وقراء)١٧٨(والوقف على مواضعه

" و " املدثر "   ب: ويف الصبح .وما شاكلهما" الطارق " و " االعلى "   ب: ويف العشاء ".اجلحد " ، و "القدر "   ك
و " اجلمعـة "   ب: ةويف املغرب والعشاء ليلـة اجلمعـ ".هل أتى "   ب: ويف غداة االثنني واخلميس .وما ماثلهما" املزمل 

 ". )قل هوا� احد("   وب )١٨٠(ويف صبحها �ا" االعلى " 
 .-يف الظهرين وليس مبعتمد  )١٨٢(ومنهم من يرى وجوب السورتني" املنافقني "   ، وب)١٨١(�ا: ويف الظهرين

، )١٨٤(يق الوقـت خيفـف، وجيهـر �ـا ومـع ضـ)١٨٣(�لطوال: ويف الليل .�لسور القصار، ويسر �ا: ويف نوافل النهار
 ويقرأ يف .)١٨٦(جاز" التوحيد " ، ولو بدأ بسورة )١٨٥(يف املواضع السبعة" قل � أيها الكافرون " وأن يقرأ 

___________________________________ 
 .سورة اخرى، فإنه ال جيب اعادة نفس تلك السورة: اى) ١٧٢(
 ).اقرء(و) النجم(و) وأمل السجدة) حم السجدة(اربعأى السورالىت فيها سجدة واجبة، وهى ) ١٧٣(
 .ة سورة البقرة، أو آل عمران، مثال فلو بقى إىل آخر الوقت نصف ساعة ال جيوز قراء) ١٧٤(
 .ة سورتني بعد احلمد قراء: يعىن) ١٧٥(
 .ريات بني اجلهر واالخفاتة الىت جيب فيها اجلهر على الرجال، بل هنا خم ال جيب اجلهر على النساء يف القراء: يعىن) ١٧٦(
 .هو بيان احلروف وإظهارها واضحة وال ميدها حبيث يشبه الغناء -كما عن العالمة وبعض أهل اللغة   -) الرتتيل)(١٧٧(
ــثال  -يف مواضـــع الوقـــف : يعـــىن) ١٧٨( ��(يقـــرء -مـ ــ كلهـــا بـــنفس واحـــد ودون الوصـــل �حلمـــد � رب العـــاملني ودون ) ﷽�ـ
 ).الرحيم)(الرمحن)(هللا)(بسم(وف على كلما�ا واحدة واحدة هكذاالوق

 .ة سورة اصال، وجيوز أن يقرء بعض سورة فإنه ال جيب يف النوافل قراة سورة كاملة، بل جيوز عدم قراء) ١٧٩(
 .�جلمعة: فيهما يعىن) �ا(ضمري) ١٨١)(١٨٠(
 .اجلمعة واملنافقني: يعىن) ١٨٢(
 .دون القصرية السور الطويلة: أى) ١٨٣(
 .خيفف يف السور، فيقرء القصار دون الطوال، وخيفف يف بقية اعمال الصالة كأذكار الركوع، والسجود والقنوت) ١٨٤(
ىت الفجـر  -يعىن �فلة الظهر  -اول ركعىت الزوال : هى:(يف املسالك) ١٨٥( ىن -واول نوافـل املغـرب، وأول نوافـل الليـل، وأول كعـ �فلـة : يعـ

الركعات الست الـىت : يعىن -ول صالة الصبح اذا أصبح �ا أى مل يصلها حىت انتشر الصبح وطلعت احلمرة، واول ستة االحرام وا -الصبح 
 ).وأول ركعىت الطواف، ويقرء يف ثواىن هذه السبعة �لتوحيد -يصليها قبل االحرام استحبا� 

 .�لتوحيد، وىف الثانية �جلحد جاز، لوجود رواية اخرى �ذه الصورةلو قرء يف الركعة االوىل من هذه املواضع السبعة : يعىن) ١٨٦(
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 .ويف البواقي بطوال السور"  )١٨٧(قل هوهللا أحد" ثالثني مرة : صالة الليل) أولىي(
 .)١٨٩(كذا الشهادتني استحبا�  )١٨٨(ة ما مل يبلغ العلو و يسمع االمام من خلفه القراء
 .)١٩٠(ا، أو آية نقمة استعاذ منهاوإذا مر املصلي �ية رمحة سأهل

 :وها هنا مسائل سبع
 .)١٩٢(هو مكروه: ، وقيل)١٩١(ال جيوز قول آمني آخر احلمد: االوىل
ة وكـذا لـو نـوى  ، أسـتأنف القـراء)١٩٤(ة شرط يف صحتها، فلو قرأ يف خالهلا من غريها يف القراء )١٩٣(املواالة: الثانية
ة البنية القطع، أو نوى القطع ومل يقطـع،  أما لو سكت يف خالل القراء.لصالةويف قول يعيد ا.ة وسكت قطع القراء

 .مضى يف صالته
 .سورة واحدة" امل نشرح " و " الضحى : " روى أصحابنا أن: الثالثة
وال يفتقـــر إىل البســـملة .فـــال جيـــوز إفـــراد إحـــديهما مـــن صـــاحبتها يف كـــل ركعـــة".اليـــالف " و " لفيـــل " وكـــذا 
 .على االظهر، )١٩٥(بينهما

 .إن خافت يف موضع اجلهر أو عكس، جاهال أو �سيا مل يعد: الرابعة
ســبحان هللا، واحلمــد هللا، وال إلــه إالهللا، : ، اثنتــا عشــرة تســبيحة، صــور�ا)١٩٦(جيزيــه عوضــا عــن احلمــد: اخلامســة
 .�الول أحوط ، والعمل)١٩٧(جيز عشر، ويف رواية تسع ويف أخرى أربع: وقيل .،-ثال�  -وهللا أكرب 

___________________________________ 
 .يف كل ركعة ثالثني مرة: أى) ١٨٧(
 .وهو الصياح -كما يف مصباع الفقيه   -العلو املفرط : أى) ١٨٨(
 .الشهادتني يف التشهد: أى) ١٨٩(
 -يقول ) ورمحة للمؤمنني(فعند ما قرأ) ني إال خساراوننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظامل:(فلو قرأ قوله تعاىل) ١٩٠(

 .وحنوذالك) اهلم ال جتعلىن من الظاملني وال من اخلاسرين(يقول) إال خسارا(وعندما قرأ) اهلم ارمحىن واجعلىن من املؤمنني(-مثال 
ال تقـولن اذا (وعـن البـاقر عليـه لسـالم) حباسـت(النه ليس بقرآن، وال ذكر، وال دعاء، وإمنا هو اسم للدعاء، النه اسم فعـل، معنـاه): ١٩١(

 ).افرغت من قرائتك آمني
 ).ولكن مل يتحقق قائله:(يف مصباح الفقيه) ١٩٢(
 .معناها متابعة اال�ت واجلمل بعضها بعضا) ١٩٣(

 .كت طويال بينها كذالكاذا س) الثاىن(ة اذا قرأ بينهما شيئا كثريا حبيث اخل �هليئة التصالية للقراء) االول(ويناىف املواالة امران
 .ة شئ من غري هذه الثالثة من القران، أوالذكر، أو الدعاء ال غري هذه الثالثة، وإال بطلت الصالة إن كان عمدا مبجرد قراء) ١٩٤(
كو�مـا ســورة �مـا معـا يف الركعــة الواحـدة، وهــى أعـم مــن   لـيس يف االخبــار تصـريح بكو�مــا سـورة واحــدة، وإمنـا فيهــا قراء(يف املسـالك) ١٩٥(

 ).واحدة، وعلى هذا يضعف القول برتك البسملة بينهما
 .يف الركعتني االخريتني) ١٩٦(
�ن �تى التسبيحة الكربى ) واالربع(�سقاط التكبري عن اجلميع) والتسع(�سقاط التكبري عن االوليني، وإثباته يف االخرية،) العشر):(١٩٧(

 .مرة واحدة
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وكـــذا إن قـــرأ غـــريه وهـــو .العـــزائم يف النوافـــل، جيـــب أن يســـجد يف موضـــع الســـجودمـــن قـــرأ ســـورة مـــن : السادســـة
لريكـع  )١٩٩(ة احلمـد ، يسـتحب لـه قـراء)١٩٨(وإن كان السـجود يف آخرهـا.يستمع، مث ينهض ويقرأ ما ختلف منها ويركع

 .ة عن قراء
 .هامن القرآن، وجيوز أن يقرأ �ما يف الصالة فرضها ونفل )٢٠٠(املعوذ�ن: السابعة
 .وهو ركن يف الصالة.)٢٠١(واجب يف كل ركعة مرة، إال يف الكسوف واآل�ت: الركوع وهو: اخلامس

أن ينحـين فيـه : االول: ، والواجـب فيـه مخسـة أشـياء)٢٠٢(وتبطل �الخالل به، عمدا وسهوا، على تفصيل سـيأيت
ت يــداه يف الطــول، حبــد تبلــ.)٢٠٣(بقــدر مــاميكن وضــع يديــه علــى ركبتيــه غ ركبتيــه مــن غــري احننــاء، احنــىن كمــا وان كانــ

 .فإن عجر أصال أقتصر على االمياء.واذا مل يتمكن من االحنناء لعارض، أتى مبا يتمكن منه.ينحين مستوى اخللقة
 .)٢٠٥(، وجب ان يزيد لركوعه يسري احنناء، ليكون فارقا)٢٠٤(ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض

سـقطت منـه، كمـا  )٢٠٦(ولـو كـان مريضـا ال يـتمكن.يؤدي واجب الذكر مع القـدرةالطمأنينة فيه بقدر ما : الثاين
 .لو كان العذر يف أصل الركوع

رفع الرأس منه، فال جيوز أن يهوي إال للسجود قيـل انتصـابه منـه، اال مـع العـذر، ولـو افتقـر يف انتصـابه : الثالث
 .)٢٠٧(إىل ما يعتمده وجب

 .و أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسرياالطمأنينة يف االنتصاب، وه: الرابع
وأقل ما جيزي للمختـار تسـبيحة .يكفى الذكر ولو كان تكبريا أو �ليال، وفيه تردد: التسبيح فيه، وقيل: اخلامس

 :واحدة �مة، وهي سبحان ريب العظيم وحبمده، أو يقول
___________________________________ 

 ).اقرأ(مثل سورة) ١٩٨(
 .ة مل يكن مألوفا مرة �نية، النه إن قام عن السجود واقفا، وركع بدون قراء: أى): ١٩٩(
عـــوذ �مـــا احلســـنني ) وســـلم (الن رســـول هللا) املعـــوذتني(، ومسيتـــا)قـــل اعـــوذبرب النـــاس(و) قـــل أعـــوذ بـــراب الفلـــق(مهـــا ســـور�): ٢٠٠(

) الشــمس، أو القمــر(املــراد �لكســوف) ٢٠١)(مــا مــن القــرآن شــذوذا مــن العامــةوخــالف يف كو�:(حــني مترضــا، وىف املســالك الســالم  عليهما
 .و�آل�ت غريمها من الزالزل، والر�ح السعد، واحلمر، وغريذالك

 ).يف اخللل الواقع يف الصالة -الفصل االول  -الركن الرابع (يف) ٢٠٢(
 ).٢٠٨(بعد رقم) املسنون يف هذه القسم(ركبة كما سيأتى يفجيب كون االحنناء �ذه املقدار لكن ال جيب وضع اليد على ال) ٢٠٣(
 .كاملقوس ظهره للشيب) لعارض(كالشخص املقوس ظهره من حني الوالدة) خلقة)(٢٠٤(
 .فارقا بني قيامه، وركوعه: يعىن) ٢٠٥(
 .كالذى به رعشة يف جسمه) ٢٠٦(
 .غريهاإىل ما يستند عليه من عصى، أو حائط، أو انسان، أو : أى) ٢٠٧(
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 .)٢٠٨(سبحان هللا ثال�، ويف الضرورة واحدة صغرى
أن يكرب للركـوع قائمـا، رافعـا يديـه : واملسنون يف هذا القسم.وهل جيب التكبري للركوع؟ فيه تردد، االظهر الندب

هما وأن يضــع يديــه علــى ركبتيــه، مفرجــات االصــابع، ولــو كــان �حــدي..�لتكبــري، حمــاذ� �ذنيــه، ويرســلهما مث يركــع
وأن .وأن يــدعوا أمــام التســبيح.عــذر وضــع االخــرى، ويــرد ركبتيــه إىل خلفــه، ويســوي ظهــره، وميــد عنقــه مــواز� لظهــره

مسـع هللا : وأن يقول بعـد انتصـابه..،)٢١٠(وأن يرفع االمام صوته �لذكر فيه.)٢٠٩(يسبح ثال�، أو مخسا أو سبعا فمازاد
 .)٢١١(ملن محده، ويدعو بعده

 .)٢١٢(ويداه حتت ثيابهأن يركع : ويكره
 .السجود وهو واجب، يف كل ركعة سجد�ن: السادس
يف الصــالة تبطــل �الخــالل �مــا مــن كــل ركعــة، عمــدا وســهوا، والتبطــل �الخــالل بواحــدة ] معــا [ ركــن : ومهــا
 :وواجبات السجود ستة .سهوا

 .لنياجلبهة، والكفان، والركبتان وإ�اما الرج: السجود على سبعة أعضاء: االول
 .مل جيز )٢١٣(وضع اجلبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة: الثاين
 .ال أزيد )٢١٤(أن ينحين للسجود حىت يساوي موضع اجلبهة موقفه، إال أن يكون علوا يسريا مبقدار لبنة: الثالث

إن عــرض مــا مينــع عــن ذلــك، اقتصــر علــى مــايتمكن منــه بوإن أفتقــر إىل رفــع مــا .فــ وإن عجــز .يســجد عليــه وجــ
 .ا عن ذلك كله أومأ إمياء

 .خيتص �لتسبيح كما قلناه يف الركوع: الذكر فيه، وقيل: الرابع
___________________________________ 

 ).سبحان هللا(التسبيحة الصغرى هى) ٢٠٨(
 .فردا، الزوجا: يعىن) ٢٠٩(
 .باحمبقدار يسمع مجيع املأمومني، اذا مل يبلغ الص) ٢١٠(
ت ولـــك اســـلمت وبـــك آمنـــت : مث اركـــع وقـــل)(ع(الـــدعاء يف الركـــوع، وبعـــده هكـــذا ففـــى صـــحيحة زرارة عـــن البـــاقر): ٢١١( اللهـــم لـــك ركعـــ

ى وبصـــرى وشـــعرى وبشـــرى وحلمـــى ودمـــى وخمـــى وعصـــىب وعظـــامى ومـــا اقلتـــه قـــدماى غـــري  ىب ومسعـــ ت رىب خشـــع لـــك قلـــ وعليـــك توكلـــت وانـــ
ب قــائم احلمــد� رب العــامني اهــل : وحبمــده ثــالث مــرات، مث قــلمســتنكف وال متحســر ســبحان رىب العظــيم  ت منتصــ مســع هللا ملــن محــده وانــ

 ).اجلربوت والكرب�ء والعظمة
يف الرجـل يـدخل يديـه حتـت ثوبـه (السـالم عليهوروى عمـار عـن الصـادق  -بـل تكـو�ن �رزتـني أو يف كميـه إىل أن قـال :(يف املسالك) ٢١٢(
وظــاهر ذالــك ان وضــع اليــدين علــى الــركبتني جمــردتني مــن ثــوب مكــروه ال مطلقــا، وإن أطلــق معظــم ) فــال �سان كــان عليــه ثــوب آخــر : قــال

 .االصحاب
ك عنـد� كونـه مـن غـري جـنس مـا يصـح السـجود عليـه ال كونـه :(دور العمامـة، قـال يف املسـالك: أى) فلـس(على وزن) ٢١٣( واملـانع مـن ذالـ

 ).ليف صححمموال فلو كان مما يصح السجود عليه كال
 )وقد قدرها االصحاب �ربع أصابع منضمات تقريبا(، وىف مصباح الفقيه)مربد(و) كلمة(على وزن) لبنة)(٢١٤(
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 .الطمأنينة واجبة إال مع الضرورة املانعة: اخلامس
رفع الرأس مـن السـجدة االوىل حـىت يعتـدل مطمئنـا، ويف وجـوب التكبـري لالخـذ فيـه والرفـع منـه تـردد، : السادس

 .ظهر االستحبابواال
 .، مث يهوي للسجود سابقا بيديه إىل االرض،)٢١٥(أن يكرب للسجود قائما: ويستحب فيه

 .وأن يكون موضع سجوده مساو� ملوقفه أو أخفض
 .، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بني السجدتني)٢١٦(وأن يرغم �نفه
 .)٢١٧(وأن يقعد متوركا
 .، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه)٢١٨(السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام وأن جيلس عقيب

 .بني السجدتني )٢١٩(االقعاء: ويكره
 :مسائل ثالث

مــن بــه مــا مينــع مــن وضــع اجلبهــة علــى االرض، كالــدمل اذا مل يســتغرق اجلبهــة، حيتفــر حيتفــر حفــرية ليقــع : االوىل
 .فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.)٢٢٠(تعذر سجد على أحد اجلبينني فإن.السليم من جبهته على االرض

 ".أقـرأ �سـم ربـك " ، و "الـنجم " و " حـم السـجدة " ، و "امل " يف سـورة : أربـع منهـا واجبـة وهـي .سـجدات القـرآن مخـس عشـرة: الثانيـة
" يف موضــعني، و " احلــج " ، و "مــرمي " ، و "ســرائيل بــين ا" و " النحــل " و " الرعــد " ، و "االعــراف : " واحــدى عشــرة مســنونة وهــي يف

ب يف العــزائم االربــع، للقــارئ واملســتمع".اذا الســماء انشــقت " ، و "ص " و " النمــل " و " الفرقــان   )٢٢١(ويســتحب للســامع.والســجود واجــ
 ويف.على االظهر

___________________________________ 
 .قائما بعد الركوع: يعىن) ٢١٥(
 .االرغام �النف هو السجود عليه مع املساجد السبعة) ٢١٦(
 ).التشهد(�تى كيفية التورك يف) ٢١٧(
اهلم لك سجدت وبك : قل(السالم عليهففى صحيح احللىب عن الصادق ) أما يف السجود(بعد السجدة الثانية، واالدعية هكذا: أى) ٢١٨(

ــ ــد � رب العــــاملني �رك هللا احســــن آمنــــت ولــــك اســــلمت وعليــــك توكلــــت وانــــت رىب ســــجد وجهــــى للــــذى خلقــ ــره احلمــ ه وشــــق مسعــــه وبصــ
 ).سبحان رىب االعلى وحبمده ثالث مرات) مث قل(اخلالقني

ىن اىن ملـا انزلـت (ففى نفس هذاالصحيح) وأما بني السجدتني( ىن وآجـرىن وادفـع عـ واذا رفعت رأسك فقـل بـني السـجدتني اهلـم اغفـر ىل وارمحـ
اذا رفعـــت مـــن (الســـالم عليهفعـــن الصـــادق ) وأمـــا الـــدعاء حـــال النهـــوض للقيـــام مـــن الســـجدة الثانيـــة(ب العـــاملنيإىل مـــن خـــري فقـــري تبـــارك هللا ر 

 ).حبول هللا وقوته اقوم اقعد: السجود فأستقم جالسا حىت ترجع مفاصلك فاذا �ضت فقل
وضــع االليتــني  -كمــا صــرح بــه غــري واحــد   -امــة مث ان املــراد �القعــاء املبحــوث عنــه عنــد فقهــاء اخلاصــة والع: يف مصــباح الفقيــه قــال) ٢١٩(

 .، وهو جلسة الكلب)على العقبني معتمدا على صدور القدمني
 ).�حية اجلبهة من حماذاة النزعة إىل الصدغ(اجلبني هو) ٢٢٠(
 هو الذى وصل الكالم إىل مسعه من دون اصغاء) والسامع(، هو الذى يصغى)املستمع)(٢٢١(
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 .تكبري، وال تشهد، وال تسليم: وليس يف شئ من السجدات.)٢٢٢(الالبواقي يستحب على كل ح
 .)٢٢٣(الطهارة، وال استقبال القبلة، على االظهر، ولو نسيها أتى �ا فيما بعد: وال يشرتط فيها

ســــجد� الشــــكر مســــتحبتان عنــــد جتــــدد الــــنعم، ودفــــع الــــنقم، وعقيــــب الصــــلوات، ويســــتحب بينهمــــا : الثالثــــة
 .)٢٢٤(التعفري

 .التشهد وهو واجب يف كل ثنائية مرة، ويف الثالثية والر�عية مرتني :السابع
 .بطلت صالته -عامدا  -ولو أخل �ما، أو �حدمها 

والصـالة علـى النـيب، وعلـى آلـه .والشـهاد�ن.اجللـوس بقـدر التشـهد: والواجب يف كل واحد منهمـا مخسـة أشـياء
)٢٢٥(. 

هللا، وحده ال شريك له، وأشـهد أن دمحما رسـول هللا، مث �يت �لصـالة علـى النـيب أشهد أن ال إله إال : وصور�ما
وجــب عليــه االتيــان مبــا حيســن منـه، مــع ضــيق الوقــت، مث جيــب عليــه تعلــم مــا ال حيســن .ومــن مل حيســن التشــهد.وآلـه
ليـه مجيعـا، فيجعـل ، وخيـرج رج)٢٢٦(أن جيلس على وركـه االيسـر: وصفته .أن جيلس متوركا: ومسنون هذا القسم .منه

 .ظاهر قدمه االيسر إىل االرض، وظاهر قدمه االمين إىل �طن االيسر
 .)٢٢٧(مازاد على الواجب من حتميد ودعاء: وأن يقول
: إحــدامها أن يقــول: ولــه عبــار�ن .وال خيــرج مــن الصــالة إال بــه.)٢٢٨(التســليم وهــو واجــب علــى االصــح :الثــامن

وبكل منهما خيـرج مـن .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته: احلني، واالخرى أن يقولالسالم علينا وعلى عباد هللا الص
 و�يهما بدأ كان الثاين مستحبا.الصالة

___________________________________ 
 .للقارئ، واملستمع، والسامع مجيعا: يعىن) ٢٢٢(
 .مىت تذكر، ولو بعد فرتة طويلة: يعىن) ٢٢٣(
بـه وضـع اجلبـني وكـذا اخلـدين علـى الـرتاب، ويتحقـق تعـدد سـجدة الشـكر بـذالك، �ن يضـع جبهتـه للسـجدة، مث مييـل  املراد) التعفري)(٢٢٤(

 .رأسه ميينا ومشاال فيضع جبينه وكذا خديه على الرتاب، مث يعود فيضع جبهته
ث(اجللــوس) االول)(٢٢٥( ىب وحــده ) الرابــع واخلــامس)(الشــهاد�ن(الثــاىن والثالــ ىب وعلــى آلــه، فــال تكفــى الصــالة علــى النــ  -الصــالة علــى النــ
 :وقد قال امام الشافعية يف ابيات له -وسلم  

  � آل بيــــــــــــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــــــــــــول هللا حــــــــــــــــــــــــــــــــبكم(

  )فــــــــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــــــــن هللا يف القــــــــــــــــــــــــرآن أنزلــــــــــــــــــــــــه    

  
  يم الفخــــــــــــــــــر أنكــــــــــــــــــمكفــــــــــــــــــاكم مــــــــــــــــــن عظــــــــــــــــــ(

  )مـــــــــــــــن مل يصـــــــــــــــل علـــــــــــــــيكم ال صـــــــــــــــال ة لـــــــــــــــه    

  
 .جانب االلية -على وزن كتف  -الورك ) ٢٢٦(
 .فهناك صور مفصلة للتشهد من ارادها طلبها من كتب احلديث والفقه املفصلة) ٢٢٧(
 .مقابل ملا نسب إىل بعض القدماء من كونه مستحبا) ٢٢٨(
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واالمـــام بصـــفحة .ويـــومئ مبـــؤخر عينيـــه إىل ميينـــه.القبلـــة تســـليمة واحـــدة أن يســـلم املنفـــرد إىل: ومســـنون هـــذا القســـم
 .مث إن كان على يساره غريه، أومأ بتسليمة أخرى إىل يساره، بصفحة وجهه أيضا.وجهه، وكذا املأموم

 :فخمسة: وأما املسنون يف الصالة
دعو، مث يكــرب اثنــني، مث يــدعو مث �ن يكــرب ثــال� مث يــ.التوجــه بســتة تكبــريات مضــافة إىل تكبــرية االحــرام: االول

 .وهو خمري يف السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصالة، فيكون ابتداء الصالة عندها.)٢٢٩(يكرب اثنني ويتوجه
وإال فبمـا  .)٢٣٠(أن يـدعو �الذكـار املرويـة: ويستحب .ة هو يف كل �نية، قبل الركوع، وبعد القراء.القنوت: الثاىن
ويف اجلمعــة قنــو�ن، يف االوىل قبــل الركــوع، ويف الثانيــة بعــد الركــوع، ولــو نســيه قضــاه : ســبيحاتوأقلــه ثالثــة ت .شــاء

 .بعد الركوع
يف حــال قيامـه إىل موضــع ســجوده، ويف حــال القنـوت إىل �طــن كفيــه، ويف حــال الركــوع  .شــغل النظــر: الثالـث

 .حجرهإىل مابني رجليه، ويف حال السجود إىل طرف أنفه، ويف حال تشهده إىل 
يف حـال قيامـه علـى فخذيـه حبـذاء ركبتيـه، ويف حـال القنـوت تلقـاء وجهـه، ويف : �ن يكـو� .شغل اليدين: الرابع

 .حال الركوع على ركبتيه، ويف حال السجود حبذاء اذنيه، ويف حال التشهد على فخذيه
 .الدعية، وإال فبما تيسر، مث مبا روي من ا)٢٣١( وأفضله تسبيح الزهراء : التعقيب: اخلامس

___________________________________ 
ت وجهـــى للـــذى فطـــر الســـماوات اخل(بعـــد التكبـــري الســـابع: أى يقـــول) ٢٢٩( ىب عـــن الصـــادق   -وكيفيـــة االدعيـــة ) وجهـــ كمـــا يف حســـنة احللـــ

ت فــارفع يــديك مث ابســطهما بســطا:(هكــذا قــال - الســالم عليه ت امللــك احلــق املبــني، ال إلــه (مث قــل) مث كــرب ثــالث تكبــريات(اذا افتتحــ اهلــم انــ
لبيـك وسـعديك واخلـري يف يـديك، :(مث كرب تكبريتني، مث قـل) انت، سبحانك، اىن ظلمت نفسى فأغفر ىل ذنىب انه ال يغفر الذنوب إال انت

مث كرب تكبريتني ) ى من هديت، ال ملجأ منك إال إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيتوالشر ليس اليك، واملهد
ب والشـــهادة حنيفـــا مســـلما ومـــا ا� مـــن املشـــركني، ان صـــالتى ونســـكى :(مث تقـــول ــى للـــذى فطـــر الســـماوات واالرض عـــامل الغيـــ ت وجهـ وجهـــ

 ).مث تعوذ من الشيطان الرجيم، مث اقرأ فاحتة الكتاب) امرت وأ� من املسلمنيوحمياى ومماتى � رب العاملني ال شريك له وبذالك 
، ولعــل )١٨٧(ال الــه هللا احللــيم الكــرمي وقــد مــر ذكــره يف كتــاب الطهــارة عنــد رقــم(هــو كلمــات الفــرج -كمــا صــرح كثــري   -وافضــلها ) ٢٣٠(

 .االفضل من اجلميع دعاء صنمى قريش
تســبيح (الســالم عليهســبحان هللا ثــال� وثالثــني مــرة، فعــن الصــادق (واحلمــد � ثــال� وثالثــني مــرة، و(اربعــا وثالثــني مــرة) هللا اكــرب(وهــو) ٢٣١(

  )فاطمة يف كل يوم يف دبر كل صالة أحب إىل من صالة ألف ركعة يف كل يوم
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 قواطع الصالة :خامتة
مايبطــل الطهــارة، ســواء دخــل حتــت االختيــار أو خــرج، كــالبول  يبطلهــا عمــدا وســهواوهو كــل: قســمان احــدمها
 .، ومن موجبات الغسل)٣٣٣(من موجبات الوضوء، واجلنابة واحليض وما شا�هما )٢٣٢(والغائط ما شا�هما

 .، وليس مبعتمد)٢٣٤(لو أحدث مبا يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبىن: وقيل
 .، وفيه تردد)٢٣٥(على الشمال وضع اليمني: وهو: ال يبطلها إال عمدا: الثاين

 .)٢٣٦(وأن يفعل فعال كثريا ليس من افعال الصالة.والقهقهة.والكالم حبرفني فصاعدا.ه وااللتفات إىل ماوراء
، إال يف صـالة الـوتر ملـن أصـابه عطـش، وهـو يريـد )٢٣٧(واالكـل والشـرب علـى قـول.والبكاء لشـئ مـن أمـور الـدنيا
 .الشعر للرجل، تردد، واالشبه الكراهة )٢٣٨(ويف عقص.ال يستدبر القبلة الصوم يف صبيحة تلك الليلة، لكن

وأن يبصـق، أو .، ونفخ موضع السجود، والتـنخم)٢٣٩(والتثاؤب، والتمطي، والعبث.االلتفات، ميينا ومشاال: ويكره
ضيقا، اسـتحب لـه  )٢٤٠(وإن كان خفه.يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن حبرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح

 .نزعه لصالته
 :مسائل أربع

 وكذا إن عطس. اذا عطس الرجل يف الصالة، يستحب له أن حيمد هللا: االوىل
___________________________________ 

 .كالريح، والنوم، واالستحاضة القليلة، واالغماء، وغري ذالك) ٢٣٢(
 .س االمواتكاالستحاضة، الكثرية واملتوسطة، والنفاس، وم) ٢٣٣(
 .توضأ، وأكمل الصالة، بل اعادة من رأس: يعىن) ٢٣٤(
الــذى يفعلــه العامــة اتباعــا لعمــربن اخلطــاب، وقــد اخــذه عمــر عــن ا�ــوس، فأدخلــه يف الصــالة، ) التكفــري(و) التكتــف( وهــو املســمى ب) ٢٣٥(

وقـد حكـى (ليفعلـوا ذالـك، ففـى مصـباح الفقيـة) السالم عليهم(ل بيتهوال أه) (وكان ذالك من مبتدعات عمر بعد ما مل يكن رسول هللا
عمر انه ملا جئ إليه �سارى العجـم كفـروا أمامـه فسـأل عـن ذالـك فأجـابوه �� نسـتمله خضـوعا وتواضـعا مللوكنـا فاستحسـن هـو فعلـه مـع هللا 

 ).تعاىل يف الصالة
 .كالوثبة، والركض، والطبخ، والعجن، وحنو ذالك) ٢٣٦(
لعدم وجود نص يف ابطال االكل والشرب للصالة، مبا مها، وإمنا اذا كـا� مـن الفعـل الكثـري، نعـم ذكرمهـا �طـالق ) على قول(إمنا قال) ٢٣٧(

 .مجع كبري من الفقهاء، بل يف احلدائق نسبته إىل املشهور
فـرتة تعـرتى الشـخص فيفـتح  -يف اقـرب املـوارد  كمـا): التثـاؤب)(عقص الشعر مجعه وجعله يف وسـط الـرأس):(جممع البحرين(قال يف) ٢٣٨(

 .هو اللعب مطلقا سواء �نفه، أو ثوبه، أو غريها) والعبث(هو مد اليدين ازالة التعب او النوم او حنومها) والتمطى(فاه واسعا
ليهـــا حـــىت خيـــرج �ـــا هـــو الضـــغط ع) وفرقعـــة االصـــابع(هـــو اخـــراج الريـــق) البصـــاق(هـــو إخـــراج الـــبلغم مـــن الصـــدر أو الـــرأس) التـــنخم)(٢٤٠(

هـو احلـذاء الـىت هلـا سـاق وتسـد، فقـد يكـون ضـيقا ) واخلـف(أن يقف إىل الصالة وهو حمتصر�ا: يعىن) ومدافعة البول والغائط والريح(الصوت
 .حبيث يشغل فكر املصلى، فيستحب نزعه
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 .)٢٤١(غريه، يستحب له تسميته
 .وعليكم السالم، على رواية: عليكم، وال يقول: إذا سلم عليه، جيوز أن يرد مثل قوله: الثانية
يتضمن تسـبيحا، أو حتميـدا، او طلـب شـئ مبـاح، مـن أمـور الـدنيا واآلخـرة، : جيوز أن يدعو بكل دعاء: الثالثة

 .قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا، وال جيوز أن يطلب شيئا حمرما، ولو فعل بطلت صالته
 .وما شابه ذلك )٢٤٢(خاف تلف مال، أو فرار غرمي، أو تردي طفل جيوز للمصلي أن يقطع صالته اذا: الرابعة

 .وال جيوز قطع صالته اختيارا

 :الركن الثالث
 يف صالة اجلمعة: االول: يف بقية الصلوات وفيه فصول

 .والنظر يف اجلمعة، ومن جتب عليه، وآدا�ا
 .ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر، ويستحب فيهما اجلهر: اجلمعة: االول

 .)٢٤٣(وخيرج وقتها اذا صار ظل كل شئ مثله: وجتب بزوال الشمس
أمت مجعـة، إمامـا كـان أو مأمومـا، وتفـوت اجلمعـة بفـوات الوقـت، مث ال تقضـى  -وهـو فيهـا  -ولو خـرج الوقـت 
 .مجعة، وإمنا تقضى ظهرا

 .مل جيتزء �الولولو وجبت اجلمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها، وإال أعاد الظهر و 
 .، وجبت اجلمعة)٢٤٤(ولو تيقن أن الوقت، يتسع للخطبة وركعتني خفيفتني

 .وإن تيقن أو غلب على ظنه، ان الوقت ال يتسع لذلك، فقد فاتت اجلمعة ويصلي ظهرا
 .فأما لو مل حيضر اخلطبة يف أول الصالة، وأدرك مع االمام ركعة، صلى مجعة

ولو كرب وركع، مث شك هل كـان االمـام راكعـاأو رافعـا؟ مل يكـن  . الثانية، على قولوكذا لو أدرك االمام راكعا يف
 .)٢٤٥(له مجعة وصلى الظهر

___________________________________ 
 ).يرمحك هللا(تسميت العاطس ان يقول له): صحاح اللغة(يف) ٢٤١(
 .حفرة، أو حنومهاالسقوط يف بئر او : يعىن) والرتدى(املديون: يعىن) الغرمي)(٢٤٢(
 .اذا زاد الظل مبقدار الشاخص بعد نقصانه، أو انعدامه: يعىن) ٢٤٣(
ــى الواجبــات وتــرك املســتحبات مــن القنــوت، ومكــرار التســبيحة يف الركــوع والســجود، بــل وتــرك الســورة كمــا يف بعــض ) ٢٤٤( �القتصــار عل

 .الشروح
مــن املنافيــات مــن كــالم أو ســالم اســتد�ر وحنــوه مث االســتئناف، واحــوط مــن واالحــوط يف مثــل الفــرض اجيــاد شــئ (يف مصــباح الفقيــه) ٢٤٥(

 ذالك امتام صالته مث االعادة
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فلــو مـات االمــام يف اثنـاء الصــالة مل : أو مـن نصـبه )٢٤٦(السـلطان العــادل: االول: مث اجلمعـة ال جتـب إال بشــروط
وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصالة مـن إغمـاء أو .تبطل اجلمعة، وجاز ان تقدم اجلماعة من يتم �م الصالة

 .جنون أو حدث
 .سبعة، واالول أشبه: وهو مخسة، االمام أحدهم، وقيل: العدد: الثاين

وان دخلــــوا يف الصــــالة ولــــو : ها، قبــــل التلــــبس �لصــــالة، ســــقط الوجــــوبولــــو انفضــــوا يف اثنــــاء اخلطبــــة أو بعــــد
 .�لتكبري وجب االمتام، ولو مل يبق إال واحد

 .اخلطبتان: الثالث
: ، وقيـل)٢٤٧(ة سـورة خفيفـة ، والوعظ، وقـراءاحلمد�، والصالة على النيب وآله : وجيب يف كل واحد منهما
 .�ا فائد�ا جيزي ولو آية واحدة مما يتم

حيمـدهللا ويثـين عليـه، مث يوصـي بتقــوى هللا، ويقـرأ سـورة خفيفـة مـن القـرآن، مث جيلـس، مث يقــوم : ويف روايـة مساعـة
 .فيحمدهللا ويثين عليه ويصلي على النيب وآله وعلى أئمة املسلمني ويستغفر للمؤمنني واملؤمنات

 .ال يصح إال بعد الزوال، واالول أظهر: ت، وقيلاذا فرغ زال )٢٤٨(وجيوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حىت
ب أن يكــون اخلطيــب .وجيــب ان تكــون اخلطبــة مقدمــة علــى الصــالة، فلــو بــدى ء �لصــالة مل تصــح اجلمعــة جيــ

وهـــل الطهــارة شـــرط فيهمـــا؟ فيـــه تـــردد، .وجيـــب الفصـــل بـــني اخلطبتــني جبلســـة خفيفـــة.قائمــا وقـــت ايـــراده مـــع القــدرة
 .وفيه تردد.فصاعدا )٢٤٩(أن يرفع صوته حبيث يسمع العدد املعتربوجيب .واالشبه أ�ا غري شرط

 .اجلماعة: الرابع
___________________________________ 

 .االمام املعصوم: يعىن) ٢٤٦(
 كــل صــغرية احلمــد � رب العــاملني، والصــالة علــى دمحم وآلــه الطــاهرين ايهــا النــاس علــيكم بتقــوى هللا وطاعــة أوامــره، يف(مثــل ان يقــول) ٢٤٧(

لكنــه يســتحب أن يكــون االســلوب مــؤثرا يف النفــوس، �ن يستشــهد �لــروا�ت، وقصــص فيهــا عــرب للنــاس وحنــو ) وكبــرية وخــافوا يــوم احلســاب
 .ذالك

 .حبيث اذا فرغ من اخلطبة زالت الشمس، ال أن يكون امتام اخلطبة قبل الزوال بكثري: يعىن) ٢٤٨(
 .وهو اربعة أو ستة) ٢٤٩(
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 .جاز أن يستنيب.)٢٥٠(وإن منعه مانع.فرادى، واذا حضر إمام االصل وجب عليه احلضور والتقدم فال تصح
 .فإن اتفقتا بطلتا: )٢٥١(وبينهما دون ثالثة أميال.أن ال يكون هناك مجعة اخرى: اخلامس

 .)٢٥٢(السابقة أعادا ظهرا) يتحقق(وان سبقت احدامها، ولو بتكبرية االحرام، بطلت املتأخرة، ولو مل
 .)٢٥٣(التكليف: فيمن جيب عليه ويراعى فيه شروط سبعة: الثاين

وال بينه وبني اجلمعـة أزيـد  )٢٥٤(وأن ال يكون مها .والسالمة من العمى واملرض والعرج .واحلضر .واحلرية .والذكورة
عـن التكليـف ، سوى من خـرج )٢٥٥(وكل هؤالء إذا تكلفوا احلضور وجبت عليهم اجلمعة وانعقدت �م.من فرسخني

ب اجلمعــة .)٢٥٦(ولــو حضــر الكــافر، مل تصــح منــه ومل تنعقــد بــه، وإن كانــت واجبــه عليــه.وامــرأة، ويف العبــد تــردد و جتــ
، كمـا جتـب علـى أهـل املـدن مـع اسـتكمال الشـروط، وكـذا علـى السـاكن �خلـيم كأهـل الباديـة )٢٥٧(على أهل السـواد
 .)٢٥٨(اذا كانوا قاطنني

 :وهاهنا مسائل
ب عليــه اجلمعــة: االوىل ت يف يــوم  )٢٥٩(ولــو هــا�ه.مــن انعتــق بعضــه ال جتــ مــواله مل جتــب عليــه اجلمعــة، ولــو اتفقــ

 .)٢٦٠(وغ تب واملدبر.نفسه، على االظهر
 وال جيب عليه.من سقطت عنه اجلمعة جيوز أن يصلي الظهر يف أول وقتها: الثانية

___________________________________ 
 .مهاأو مصلحة وحنو ) ٢٥٠(
 .ثلثة أميال تساوى فرسخا واحدا، يعىن مخسة كيلومرتات ونصف كيلومرت تقريبا) ٢٥١(
 .لو مل يعلم اية واحدة منهما كانت قبل االخرى، أعاد كالمها صالة الظهر: يعىن) ١٥٢(
 .يكون �لغا، عاقال، خمتارا: أى) ٢٥٣(
 .هو الشيخ الكبري) ظل(على وزن) ٢٥٤(
 .عدد، فلو كان اربعة اشخاص أحدهم االمام، وحضر اعمى فصاروا مخسة كمل العدد ووجبت صالة اجلمعةحيسبون من ال: أى) ٢٥٥(
 .لكونه قادار على االتيان بشرط اجلمعة وهو االسالم) ٢٥٦(
 .لبعيد سواداأهل البساتني والقرى واالر�ف وأ�ا تسمى �لسواد، ملكان الزرع، والزوع مييل لونه إىل السواد، إو يرى ن ا: أى) ٢٥٧(
 .ساكنني، ال مسافرين، لعدم وجوب اجلمعة على املسافر: اى) ٢٥٨(
 .أو يومان لك ويومان ىل، وهكذا -مثال  -يوم لك، ويوم ىل : قال له املوىل: اى) ٢٥٩(
 .هوالعبد الذى اتفق معه مواله على أن يدفع له ماال وينعتق) املكاتب)(٢٦٠(
 انت حر بعد وفاتى(ملوىلهو العبد الذى قال له ا) واملدبر(
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 .)٢٦١(ولو حضراجلمعة بعد ذلك مل جتب عليه.�خريها حىت تفوت اجلمعة بل ال يستحب
 .ويكره بعد طلوع الفجر.اذا زالت الشمس مل جيز السفر لتعيني اجلمعة: الثالثة
 .ليس مببطل للجمعة وكذا حترمي الكالم يف اثنائها، لكن.االصغاء إىل اخلطبة هل هو واجب؟ فيه تردد: الرابعة
وجيــوز أن يكــون .كمــال العقــل، واالميــان، والعدالــة، وطهــارة املولــد، والــذكورة: يعتــرب يف إمــام اجلمعــة: اخلامســة

 .وكذا االعمى.وهل جيوز أن يكون أبرص وأجذم؟ فيه تردد، واالشبه اجلواز .عبدا
ــت: السادســة عليــه اجلمعــة، وكــذا اذا مل ينــو االقامــة  املســافر اذا نــوى االقامــة يف بلــد، عشــرة أ�م فصــاعدا، وجب

 .ومضى عليه ثالثون يوما يف مصر واحد
 .واالول أشبه: مكروه: ، وقيل)٢٦٢(االذان الثاين يوم اجلمعة بدعة: السابعة
ــى االظهــر: الثامنــة إن �ع أمث، وكــان البيــع صــحيحا عل ــ ولــو كــان احــد  .حيــرم البيــع يــوم اجلمعــة بعــد االذان، ف

 .، كان البيع سائغا �لنظر اليه، وحراما �لنظر إىل اآلخر)٢٦٣(ال جيب عليه السعياملتعاقدين ممن 
يسـتحب أن : ، وأمكـن االجتمـاع واخلطبتـان، قيـل)٢٦٤(اذا مل يكن االمام موجودا وال مـن نصـبه للصـالة: التاسعة

 .الجيوز، واالول اظهر: يصلى مجعة، وقيل
 .مع االمام االوىل، فإن امكنه السجود واالحلاق به قبل الركوع صحاذا مل يتمكن املأموم من السجود : العاشرة

إن نــوى �مــا الثانيــة، قيــل .)٢٦٥(وإال اقتصــر علــى متابعتــه يف الســجدتني، وينــوي �مــا االوىل تبطــل الصــالة، : فــ
 .حيذفها ويسجد لالوىل ويتم الثانية، واالول اظهر: وقيل

___________________________________ 
فاملسافر جيوز له أول الظهر صالة الظهر، فلو وصل بلده، أو قصد االقامة بعداالتيان بصالة الظهـر، وحضـر صـالة اجلمعـة مل جتـب  )٢٦١(

 .عليه
 -اويـة وال يف عهد االولني �عرتاف اخلصم، وإمنا حدثـه عثمـان أو مع يف املسالك وامنا كان بدعة النه مل يفعل يف عهد النىب ) ٢٦٢(

 .على اختالف بني نقلة العامة -عليهما اللعنة 
 .السعى إىل اجلمعة، كاالعمى: يعىن) ٢٦٣(
 ).اهلم عجل فرجه واقر عيوننا برؤيته ووفقنا لنصرته(كزماننا هذا) ٢٦٤(
، فـإن اسـتطاع أن يسـجد بعـد اذا ادرك املأموم ركوع االمام، مث لكثـرة الزحـام مل يـتمكن مـن السـجود مـع االمـام(توضيح املسألة هكذا) ٢٦٥(

وصحت صـالته، وإن كـان سـجوده للركعـة االوىل مفـو� لـه ) سجود االمام، ويقول للركعة الثانية قبل ركوع االمام يف الركعة الثانية، فعل ذالك
 عن اللحاق قبل ركوع الثانية فيصري ليسجد مع سجود االمام للركعة الثانية، وحيسبهما املأموم لنفسه سجود االوىل
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 .فالغسل: وإما آداب اجلمعة
، وركعتـان عنـد )٢٦٦(ست عنـد انبسـاط الشـمس، وسـت عنـد ارتفاعهـا، وسـت قبـل الـزوال: والتنفل بعشرين ركعة

سـت ركعـات  )٢٦٧(ولوأخر النافلة، إىل بعـد الـزوال جـاز، وأفضـل مـن ذلـك تقـدميها، وان صـلى بـني الفريضـتني.الزوال
 .، بعد أن حيلق رأسه، ويقص أظفاره، و�خذ من شاربه)٢٦٨(إىل املسجد االعظموأن يباكر املصلي .من النافلة جاز

وأن يكـون اخلطيـب، .)٢٧٠(وأن يـدعو أمـام توجهـه.، متطيبـا البسـا أفضـل ثيابـه)٢٦٩(وأن يكون على سكينة ووقار 
 .الكالم يف اثناء اخلطبة بغريها: )٢٧١(ويكره له.بليغا، مواظبا على الصلوات يف أول أوقا�ا

 .)٢٧٣(وأن يكون معتمدا على شئ.ويرتدي بربد مينية.)٢٧٢(أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا: ويستحب له
وكـذا يف " اجلمعـة " ة سـورة فليعـدل إىل  واذا سـبق االمـام إىل قـراء.)٢٧٥(وأن جيلس أمام اخلطبة.)٢٧٤(وأن يسلم أوال

 .)٢٧٧("التوحيد " و " اجلحد " لسورة، إال يف سورة مامل يتجاوز نصف ا". )٢٧٦(املنافقني" الثانية يعدل إىل سورة 
 .ويستحب اجلهر �لظهر يف يوم اجلمعة، ومن يصلي ظهرا فاالفضل ايقاعها يف املسجد االعظم

 .جاز أن يقدم املأموم صالته على االمام )٢٧٨(واذا مل يكن إمام اجلمعة ممن يقتدى به
 .)٢٧٩(ظهرا كان أفضلولو صلى معه ركعتني وأمتهما بعد تسليم االمام 

___________________________________ 
يعىن تقريبـا نصـف سـاعة ) قبل الزوال(تقريبا ثالث ساعات بعد طلوعها) ارتفاع الشمس(تقريبا ساعة بعد طلوعها) انبساط الشمس)(٢٦٥(

 .قبل الزوال
 .متام العشرين ركعة: يعىن) ولو اخر النافلة(ساعة قبل الزوال،) ٢٦٦(
 .الظهر والعصر أو اجلمعة والعصر: يعىن) ٢٦٧(
 .خيرج يف اول الصبح، واالفضل أن يكون اول من يدخل املسجد: أى) ٢٦٨(
 .هو طمأنينة النفس) والوقار(هى سكون االعضاء) السكينة)(٢٦٩(
 .قبل خروجه من مكانه إىل املسجد، �الدعية الواردة، واملذكورة يف كتب احلديث والدعاء: أى) ٢٧٠(
 .للخطيب: أى) ٢٧١(
 .سواء يف الشتاء أو يف الصيف: أى) ٢٧٢(
 .يتكى حال اخلطبة على عصى، أو حائط، أو حنو ذالك: أى) ٢٧٣(
 .يسلم اخلطيب على املأمومني قبل االبتداء يف اخلطبة: أى) ٢٧٤(
 .قبل اخلطبة، فال يبدا اخلطبة مبجرد وصوله: يعىن) ٢٧٥(
ة يف صـالة اجلمعـة بعـد سـورة احلمـد سـورة اخـرى غـري سـورة اجلمعـة يف الركعـة االوىل مـادام مل يتجـاوز نصـف اذا قرأ امـام اجلمعـ: يعىن) ٢٧٦(

 .يف الركعة الثانية) السورة فليرتك تلك السورة ويقرا سورة اجلمعة، وهكذا �لنسبة لسورة املنافقني
 ).كافرونقل � ايها ال(هو) واجلحد(فإنه ال جيوز تركهما حىت قبل االنتصاف) ٢٧٧(
 .�ن كان غري مؤمن، أو كان فاسقا) ٢٧٨(
 .�ن يتشهد مع االمام وال يسلم مث يقوم بعد تسليم االمام لالتيان بركعتني اخريني، ولعل وجهة التقية أو احتماهلا) ٢٧٩(
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 يف صالة العيدين والنظر فيها، ويف سننها: الفصل الثاين
وجتـــب مجاعـــة، وال جيـــوز التخلـــف إال مـــع .)٢٨٠(تـــربة يف اجلمعـــة�لشـــروط املع) ع(وهـــي واجبـــة مـــع وجـــود االمـــام

ولــو اختلــت الشــرائط، ســقط الوجــوب، واســتحب االتيــان �ــا مجاعــة .العــذر، فيجــوز حينئــذ أن يصــلى منفــردا نــد�
 .وفرادى

 .ولو فاتت مل تقض.مابني طلوع الشمس إىل الزوال: ووقتها
 .ان يكرب لالحرام: وكيفيتها
 .)٢٨١("االعلى " وسورة، واالفضل أن يقرأ " احلمد " مث يقرأ 

 .)٢٨٣(حىت يتم مخسا )٢٨٢(ويقنت �ملرسوم .ة على االظهر مث يكرب بعد القراء
الغاشــية " و سـورة، واالفضـل أن يقـرأ " احلمــد " فيقـرأ  .قـام بغـري تكبـري: فـاذا سـجد الســجدتني .مث يكـرب ويركـع

 .يكرب خامسة للركوع ويركعويقنت بينها أربعا مث .مث يكرب أربعا .)٢٨٤("
 .وأربع يف الثانية غري تكبرية االحرام، وتكبرييت الركوعني.مخس يف االوىل: عن املعتاد تسعا )٢٨٥(فيكون الزائد

الصــالة ثــال�، : وأن يقــول املؤذنــون .)٢٨٧(ســجود علــى االرض.)٢٨٦(االصــحار �ــا إال مبكــة: وســنن هــذه الصــالة
 )٢٨٩(وأن يطعــم.وأن خيــرج االمــام حافيـا، ماشــيا علـى ســكينة ووقــار، ذاكـرا � ســبحانه.)٢٨٨(فإنـه ال اذان لغــري اخلمـس

وأن يكرب يف الفطر عقيب أربع صلوات أوهلـا املغـرب .قبل خروجه يف الفطر، وبعد عوده يف االضحى مما يضحي به
ويف  .حر ملن كـان مبـىنويف االضحى عقيب مخس عشرة صالة، أوهلا الظهر يوم الن.ليلة الفطر، وآخرها صالة العيد
ب عشــر يقــول ــ رب هللا أكــرب ويف الثالثــة تــردد: االمصــار عقي ــى مــا )٢٩٠(أ� أكــ ، الإلــه إالهللا وأ� أكــرب، واحلمــد � عل
 .هدا� وله الشكر على ما أوال�

___________________________________ 
 .ن ال يكون بني صالتى عيد أقل من ثالثة أميالوهى العدد مخسة، أو سبعة احدهم االمام، واخلطبطتان، وأ) ٢٨٠(
 ).سبح اسم ربك االعلى(هى سورة) ٢٨١(
 .وهو اهلم اهل الكرب�ء والعظمة وأهل اجلود واجلربوت وأهل العفو والرمحة اخل، وهو مذكور يف كتب احلديث واالدعية) ٢٨٢(
 .مخس قنو�ت، عقيب مخس تكبريات: أى) ٢٨٣(
 ).حديث الغاشيةهل اتيك (هى سورة) ٢٨٤(
  .التكبري الزائد: يعىن) ٢٨٥(
 .االتيان �ا يف الصحراء، ال مبكة، فاالفضل اتيا�ا يف املسجد احلرام: يعىن) االصحار)(٢٨٦(
 .دون غريها مما جيوز السجود عليه من النبات، واحلشائش،، وحنو ذالك) ٢٨٧(
 .العشائنيلغري الصلوات اخلمس اليومية، الصبح والظهرين، و : أى) ٢٨٨(
�كـــل شـــيئا قبـــل خروجـــه إىل الصـــالة يف العيـــد الفطـــر، وبعـــد رجوعـــه، مـــن الصـــالة يف عيـــد االضـــحى، ولـــيكن افطـــاره يف عيـــد : أى) ٢٨٩(

 .االضحى من االضحية
 )هللا اكرب(قول ثالث مرات: أى) ٢٩٠(
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 .ويزيد يف االضحى، ورزقنا من �يمة االنعام
�ملدينـة، فإنـه يصـلى ركعتـني ) (الصـالة أو بعـدها إال بسـمجد النـيب وأن ينفل قبل.اخلروج �لسالح: ويكره
 .)٢٩١(قبل خروجه

 :مسائل مخس
هـــل هـــو واجـــب؟ فيـــه تـــردد، واالشـــبه االســـتحباب، وبتقـــدير الوجـــوب، هـــل القنـــوت  )٢٩٢(التكبـــري الزائـــد: االوىل

 .)٢٩٣(وبتقدير الوجوب، هل يتعني فيه لفظ؟ االظهر أنه ال يتعني وجو�.واجب؟ االظهر ال
اذا اتفـق عيـد ومجعـة، فمــن حضـر العيـد كـان �خليـار يف حضــور اجلمعـة، وعلـى االمـام أن يعلمهـم ذلــك : الثانيـة
 .يف خطبته
 .عن البلد، كأهل السواد دفعا ملشقة العود، وهو االشبه )٢٩٤(الرتخيص خمتص مبن كان �ئيا: وقيل
 .اخلطبتان يف العيدين بعد الصالة وتقدميهما بدعة، وال جيب استماعهما بل يستحب: الثالثة
 .، بل يعمل شبه املنرب من طني استحبا�)٢٩٥(ال ينقل املنرب عن اجلامع: الرابعة
ويف خروجــه بعــد .اذا طلعــت الشــمس، حـرم الســفر حــىت يصــلي صـالة العيــد، إن كــان ممــن جتـب عليــه: سـةاخلام

  .الفجر، و قبل طلوعها، تردد، واالشبه اجلواز مع الكراهية
 يف صالة الكسوف :الفصل الثالث
 .سببها، وكيفيتها، وحكمها: والكالم يف
وهـل جتـب ملـا عـدا ذلـك مـن ريـح مظلمـة، .لزلـةعند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والز : فتجب: أما االول

 .نعم، وهو املروي: وغري ذلك من أخاويف السماء؟ قيل
 .ال، بل يستحب: وقيل
 .)٢٩٦(جتب للريح املخوفة، والظلمة الشديدة حسب: وقيل
إن وكـذا الـر�ح واالخـاويف، .يف الكسوف من حـني ابتدائـه إىل حـني اجنالئـه، فـإن مل يتسـع هلـا مل جتـب: ووقتها

 .ويف الزلزلة جتب وإن مل يطل املكث، ويصلي بنية االداء وإن سكنت.قلنا �لوجوب
___________________________________ 

 .بعد الصالة قبل خروجه من املسجد: أى) ١٩١(
 .التسع تكبريات قبل القنو�ت: يعىن) ٢٩٢(
 ).اهلم أهل الكرب�ء والعظمة اخل(بل يتعني استحبا�، وهو) ٢٩٣(
 .بعيدا: يعىن) ٢٩٤(
 .اذا كان وقفا خاصا بذالك املسجد) ٢٩٥(
 .دون بقية أخاويف السماء كالصاعقة وحنوها) ٢٩٦(
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ويف غـــري .ومـــن مل يعلـــم �لكســـوف حـــىت خـــرج الوقـــت مل جيـــب القضـــاء، إال أن يكـــون القـــرص قـــد احـــرتق كلـــه،
 .لقضاء يف اجلميعجيب ا )٢٩٧(ومع العلم والتفريط أو النسيان.الكسوف ال جيب القضاء

مث يرفع رأسه، فـإن كـان مل يـتم السـورة قـرأ مـن .وسورة، مث يركع" احلمد " ، مث يقرأ )٢٩٨(فهو أن حيرم: وأما كيفيتها
علـى هـذا الرتتيـب، مث يركـع ويسـجد  )٢٩٩(�نيـا، مث قـرأ سـورة حـىت يـتم مخسـا" احلمد " حيث قطع، وإن كان أمت قرأ 

 ].ويسجد اثنتني [ ، )٣٠٠(وسورة معتمدا برتتيبه االول" احلمد " مث يقوم ويقرأ ..إثنتني
وأن يعيــد الصــالة إن  .)٣٠١(واطالــة الصــالة مبقــدار زمــان الكســوف .اجلماعــة: ويســتحب فيهــا .ويتشــهد، ويســلم
 .وأن يقرأ السور الطول مع سعة الوقت .)٣٠٢(ته زمان قراءوأن يكون مقدار ركوعه مبقدار  .فرغ قبل االجنالء

 .مسع هللا ملن محده: من كل ركوع، إال يف اخلامس والعاشر، فإنه يقول] رأس [ وأن يكرب عند كل رفع 
 .)٣٠٣(وأن يقنت مخس قنو�ت

التيـــان اذا حصـــل الكســـوف يف وقـــت فريضـــة حاضـــرة، كـــان خمـــريا يف ا: االوىل: فمســـائله ثـــالث: وأمـــا حكمهـــا
 .، واالول أشبه)٣٠٤(احلاضرة أوىل مطلقا: �يهما شاء، ما مل تتضيق احلاضرة فتكون أوىل، وقيل

ت �فلــة الليــل، فالكســوف أوىل  )٣٠٥(اذا اتفــق الكســوف: الثانيــة مث يقضـــي  -ولــو خــرج وقــت النافلــة  -يف وقــ
 .النافلة

ــى ظهــر الدابــة وماشــيا، : الثالثــة ال جيــوز ذلــك إال مــع العــذر، وهــو : وقيــلجيــوز أن يصــلي صــالة الكســوف عل
  .االشبه

 :وفيه أقسام :يف الصالة على االموات :الفصل الرابع
 وهو كل من كان مظهرا للشهادتني، أو طفال له ست سنني ممن: من يصلي عليه: االول

___________________________________ 
 .و علم ونسيها حىت قضيتعلم وقصر يف الصالة فلم يصلها حىت قضيت، أ: يعىن) ٢٩٧(
 .يكرب تكبرية االحرام: يعىن) ٢٩٨(
ب قــراء ات هكـــذا، فانـــه إن اكمــل الســـورة يف القـــراء مخـــس قــراء: يعــىن) ٢٩٩( ة احلمـــد، وســـورة، أو قســما مـــن ســـورة، وان مل  ة املتقدمــة،، وجـــ

 .ة املتقدمة اتى �ا مجيعا أو بعضها وال آية واحدة منها يكمل السورة يف القراء
 .مثل الركعة االوىل: أى) ٣٠٠(
 .فلوكان وقت الكسوف عدة ساعات فليقرأ مثل سورة البقرة، وآل عمران، والنساء وحنومها) ٣٠١(
قبـــل الركـــوع الثـــاىن، والرابـــع، والســـادس، ) ٣٠٣(ة البقـــرة، وهكـــذا البقـــرة، فليطـــل الركـــوع الـــذى بعـــدها مبقـــدار قـــراء -مـــثال  -فلـــو قـــرأ ) ٣٠٢(

 .، فيكون يف الركعة االوىل قنو�ن، ويف الركعة الثانية ثالث قنو�توالثامن، والعاشر
 .سواء كان وقتها ضيقا أم ال: أى) ٣٠٤(
  .يعىن خسوف القمر، الن الكسوف يطلق على الشمس والقمر) ٣٠٥(
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 .يف ذلك الذكر واالنثى، واحلر والعبد: ويتساوى )٣٠٦(له حكم االسالم
 .)٣٠٧(ذلك اذا ولد حيا، فإن وقع سقطا مل يصل عليه ولو وجلته الروحويستحب الصالة على من مل يبلغ 

وكذا الولـد أوىل مـن اجلـد .واالب أوىل من االبن.)٣٠٨(وأحق الناس �لصالة عليه أوالهم مبرياثه: يف املصلي: الثاين
 .واالخ والعم
 .وإن قربوا )٣٠٩(با�اوالزوج أوىل �ملرأة من عص.أوىل ممن ينتسب �حدمها -من االب واالم  -واالخ 

واذا كان االولياء مجاعـة فالـذكر أوىل مـن االنثـى، واحلـر أوىل مـن العبـد، وال يتقـدم الـويل، إال إذا اسـتكملت فيـه 
وال جيــوز أن .)٣١١(و اذاتســاوى االوليــاء قــدم االفقــه، فــاالقرأ، فاالســن، فاالصــبح.وإذا قــدم غــريه )٣١٠(شــرائط االمامــة

أوىل  )٣١٣(واالمـام االصـل.)٣١٢(يل، سواء كان بشرائط االمامة أو مل يكن بعد أن يكـون مكلفـايتقدم أحد إال �ذن الو 
ــؤم املــرأة �لنســاء .واهلــامشي أوىل مــن غــريه اذاقدمــه الــويل، وكــان بشــرائط االمامــة.�لصــالة مــن كــل احــد وجيــوز أن ت
من االئمـة، يـربز أمـام الصـف، ولـو كـان وغريمها .)٣١٤(وكذا الرجال العراة.، بل تقف يف صفهن.ويكره أن تربز عنهن

ه رجـــال وقفـــن خلفهـــم وان كـــان فـــيهن  وإذا اقتـــدت النســـاء �لرجـــل، وقفـــن خلفـــه وإن كـــان وراء.)٣١٥(املـــؤمت واحـــدا
 .)٣١٦(حائض، انفردت عن صفهن استحبا�

 .)٣١٧(وهي مخس تكبريات، والدعاء بينهم غري الزم: يف كيفية الصالة: الثالث
 .مل نوجب لفظا على التعيني ولو قلنا بوجوبه،

___________________________________ 
يتحقق ثبوت حكم االسالم له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو يكون ملقوطا يف داراالسالم، أو وجد يها ميتا، أو يف :(يف املسالك) ٣٠٦(

 ).دار الكفر وفيها مسلم صاحل لالستيالد
 .ح يف بطن أمه، �ن كان سقطا الكثر من اربعة اشهرولو كان قد وجلته الرو : يعىن) ٣٠٧(
يعىن أهل الطبقة االوىل مقدمون علـى الثانيـة، والثانيـة مقـدمون علـى الثالثـة والدرجـة االوىل يف كـل طبقـة مقدمـة علـى الثانيـة، والثانيـة ) ٣٠٨(

 .على ابن االخ وهلم جراعلى الثالثة وهكذا، فاالبن مقدم على االخ وعلى ابن االبن، واالخ مقدم على اجلد و 
 .مثل أبيها وابنها، وأخيها) فإن قربوا(الذين يشدهم �ملرأة عصابة النسب،: يعىن) ٣٠٩(
 .من البلوغ، والعقل، واالميان، والعدالة، وهكذا الرجولة اذا كان من املأمومني رجل) ٣١٠(
ة لفظــا ومعــىن، و�الســن يف االســالم ال مطلقــا،  علــم مبرجهــات القــراءواملــراد �الفقــه االعلــم بفقــه الصــالة، و�القــراء اال:(يف املســالك) ٣١١(

 ).و�الصبح وجها، او ذكرا بني الناس
 .�لغا عاقال: بعد أن يكون املتقدم للصالة مكلفا، أى: أى) ٣١٢(
 .السالم عليهاالمام املعصوم : يعىن) ٣١٣(
 .عليهم، بل يقف يف صفهمجيوز أن يقتدى بعضهم ببعض، ولكن االمام ال يتقدم ) ٣١٤(
 .حىت اذا كان املأموم واحدا تقدم عليه االمام: يعىن) ٣١٥(
 .وقفت احلائض يف صف لوحدها، وال تقف بني النساء، واحلائض جيوز هلا صالة االموات: يعىن) ٣١٦(
 )اكرب هللا اكرب هللا اكرب هللا اكرب، هللا اكرب، هللا(يكفى يف صالة االموات مخس تكبريات بال ادعية، فيقول: يعىن) ٣١٧(
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كــان رســول هللا : قــال عــن أيب عبــدهللا  -أم ســلمة  -مــا رواه دمحم بــن مهــاجر عــن أمــه : وأفضــل مــا يقــال
، اذا صـلى علـى ميـت كـرب وتشـهد، مث كـرب وصـلى علــى االنبيـاء ودعـا، مث كـرب ودعـا للمـؤمنني، مث كـرب الرابعــة 
 .)٣١٩(وان كان منافقا، اقتصر املصلي على أربع، وانصرف �لرابعة.)٣١٨(وانصرف] اخلامسة [ للميت، مث كرب ودعا 

 .النية: وجتب فيها
ت الطهــارة مــن شــرائطها.وجعــل رأس اجلنــازة إىل ميــني املصــلي.واســتقبال القبلــة وال جيــوز التباعــد عــن .)٣٢٠(وليســ

، جعـــل يف القـــرب، وســـرتت )٣٢١(فـــإن مل يكـــن لـــه كفـــن.تغســـيله وتكفينـــه وال يصـــلي علـــى امليـــت إال بعـــد.اجلنـــازة كثـــريا
 .)٣٢٢(، وصلي عليه بعد ذلك.عورته

أن يقــف االمــام عنــد وســط الرجــل وصــدر املــرأة، وإن اتفقــا جعــل الرجــل ممــا يلــي االمــام، واملــرأة : وســنن الصــالة
 .طفال جعل من وراء املرأة ه، وجيعل صدرها حماذ� لوسطه ليقف االمام موقف الفضيلة، ولو كان وراء

 .وان يكون املصلى متطهرا، وينزع نعليه، ويرفع يديه يف أول تكبرية امجاعا، ويف البواقي على االظهر
أن يـــدعو لـــه إن كـــان مؤمنـــا، وعليـــه إن كـــان منافقـــا، وبـــدعاء املستضـــعفني إن كـــان  : ويســـتحب عقيـــب الرابعـــة

يتـواله، وان كـان طفـال سـأل هللا أن جيعلـه مصـلحا حلـال أبيـه  وان جهله سأل هللا أن حيشره مع من كـان! كذلك، 
، )٣٢٤(وأن يصـلى علـى اجلنـازة يف املواضـع املعتـادة .واذافرغ من الصالة وقف موقفه حىت ترفـع اجلنـازة .)٣٢٣(شافعا فيه

 .ولو صلي يف املساجد جاز
 .)٣٢٥(الصالة على اجلنازة الواحدة مرتني: ويكره

___________________________________ 
اللهـــم اغفـــر ) هللا اكـــرب(اللهـــم صـــل علـــى االنبيـــاء) هللا أكـــرب(هللا اكـــرب اشـــهد ان ال إلـــه إال هللا، وأن دمحما رســـول هللا(وملخصـــها هكـــذا) ٣١٨(

 .وهناك ادعية مفصلة مأثورة مذكورة يف كتب احلديث).هللا اكرب(اهلم الرحم هذا امليت) هللا اكرب(للمؤمنني
 .كرب اربع تكبريات، وال يدعوا للميت، واملنافق هو الذى يظهر االسالم ويبطن الكفري: يعىن) ٣١٩(
ت مــع بــدن جنــس ولبــاس جنــس، وال مــن احلــدث فتجــوز بــال وضــوء، ومــع اجلنابــة، أو احلــيض، أو ) ٣٢٠( ث، فيجــوز صــالة امليــ ال مــن اخلبــ

 .النفاس
 .النه ال جيب بذل الكفن، بل يستحب) ٣٢١(
 .لقربقيل سد �ب ا) ٣٢٢(
ويقـول ) اهلـم عذبـه بعـذابك االلـيم(ويقول املنافق) اهلم وسع له يف قربه، وآنس وحشته، واحشره مع دمحم وأهل بيته(مثال يقول للمؤمن) ٣٢٣(

اهلــم (-وهــو الــذى ال يــواىل االئمــة الطــاهرين لكــن ال عــن علــم وعمــد، وإمنــا عــن عــدم االهتــداء وعــدم الــتمكن ن االســتعالم  -للمستضــعف 
اهلــم (ويقــول �هــول احلــال الــذى ال يعلــم هــل هــو مــؤمن، أو منــافق، أو مستضــعف) للــذين �بــوا واتبعــوا ســبيلك وقهــم عــذاب اجلحــيماغفــر 

 ).اهلم اجعله البويه سلفا فرطا واجرا(ويقول للطفل) احشره معهم مع من كان يتواله وابعده ممن كان يتربأ منه
 .ربكا لكثرة الصالة فيها، أو لكثرة االجتماع �ااملعتاد فيها صالة االموات أما ت: أى) ٣٢٤(
 سواء بتكرار الصالة من مصل واحد، أو متعدد، واملشهور أن الكراهة مبعىن االقل ثوا�) ٣٢٥(
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 :مسائل مخس
من أدرك االمام يف اثناء صـالته �بعـه، فـاذا فـرغ أمت مـا بقـي عليـه والء، ولـو رفعـت اجلنـازة أو دفنـت أمت : االوىل

 .)٣٢٦(على القربولو 
جيـوز أن يصـلى علـى القـرب : الثالثـة )٣٢٧(اذا سبق املأموم بتكبرية أو ما زاد، استحب له إعاد�ـا مـع االمـام: الثانية

 .)٣٢٨(يوما وليلة من مل يصل عليه، مث ال يصلي بعد ذلك
 .)٣٢٩(االوقات كلها صاحلة لصالة اجلنازة، إال عند تضيق وقت فريضة حاضرة: الرابعة

 .قدمت الصالة عليه -مع سعة الوقت  -ولو خيف على امليت 
اذا صـــــلي علـــــى جنـــــازة بعـــــض الصـــــالة مث حضـــــرت اخـــــرى كـــــان خمـــــريا، إن شـــــاء اســـــتأنف الصـــــالة : اخلامســـــة
  .، وإن شاء أمت االوىل على االول وأستأنف للثاين)٣٣٠(عليهما

  يف الصلوات املرغبات :الفصل اخلامس
فمنهـا مـا : ومـا عـدا ذلـك فهـو ينقسـم علـى قسـمني .ل اليوميـة وقـد ذكر�هـاالنوافـ: وهي قسمان :وهي قسمان
 ..وهذا القسم كثري، غري إ� نذكر مهمه، وهو صلوات: ال خيتص وقتا بعينه

 .صالة االستسقاء وهي مستحبة عند غور اال�ار، وفتور االمطار: االوىل
ؤاله الرمحـة  مثل كيفية صالة العيد، غري أنه جيعل مواضع القنوت: وكيفيتها يف العيد اسـتعطاف هللا سـبحانه، وسـ
 .ويتخري من االدعية ما تيسر له، وإال فليقل ما نقل يف اخبار اهل البيت  )٣٣٢(�رسال الغيث

ــث.أن يصــوم النــاس ثالثــة أ�م: ومســنو�ت هــذه الصــالة ــك .ويكــون خــروجهم يــوم الثال ويســتحب ان يكــون ذل
 أن )٣٣٣(.تيسر فاجلمعةالثالث االثنني، فإن م ي

___________________________________ 
ىت اشـرف علـى القـرب وامت ) ٣٢٦( أما اذا رفعت اجلنازة فيتم الصالة وهو يف مكانه، وأما اذا رفعت اجلنازة فـإن كـان القـرب قريبـا مشـى قلـيال حـ

 .الصالة، وإن كان القرب بعيدا امتها وهو يف مكانه
 .أموم مث علم �ن االمام مل يكرب، أعاد تكبريه مع االماملو كرب امل: يعىن) ٣٢٧(
ساعة عن دفنه، فإن مضى ومل صل على قـربه، ) ٢٤(يعىن، اذادفن ميت بال صالة، مث تذكروا أو علموا جازت الصالة علي قربه إىل) ٣٢٨(

 .ال يصلى بعد ذالك
 .حبيث لو قدمت صالة امليت قضيت الصالة اليومية) ٣٢٩(
 .قطع تلك الصالة، وابتدأ بصالة من رأس لكليهما :يعىن) ٣٣٠(
 .الصالة الىت يرغب فيها الناس الجل ثوا�ا: يعىن) ٣٣١(
�ن يكــرب تكبــرية االحــرام، مث يقــرأ احلمــد وســورة، مث يكــرب ويــدعو للرمحــة واالســتعطاف عوضــا عــن القنــوت بــال رفــع اليــدين، مث يكــرب ) ٣٣٢(

يكرب ويدعو، ويكرب ويركع وىف الركعة الثانية يكرب اربعا، بعد كل تكبرية ودعاء للرمحة ونزول املطر، مث ويدعو، ويكرب ويدعو، ويكرب ويدعو، و 
 .يقنت، مث يكرب ويركع اخل

 .يف بعض الشروح أن االثنني يوم خروج االنبياء لالستسقاء، ويوم اجلمعة يوم خروج االوصيا) ٣٣٣(
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وأن خيرجـوا معهـم الشـيوخ واالطفـال والعجـائز  .واليصـلوا يف املسـاجدخيرجوااىل الصحراء حفاة على سكينة ووقـار، 
، مث استقبل )٣٢٧(ه حول رداء )٣٣٦(فإذا فرغ االمام من صالته .)٣٣٥(، ويفرقوا بني االطفال وأمها�م)٣٣٤(وال خيرجوا ذميا

ك، واسـتقبل النـاس، ومحـد القبلة، وكرب مئة، رافعـا �ـا صـوته، وسـبح هللا إىل ميينـه كـذلك، وهلـل عـن يسـاره مثـل ذلـ
، فـــإن �خــرت االجابــة كـــرروا اخلــروج حـــىت )٣٣٨(هللا مئــة، وهــم يتابعونـــه يف كــل ذلــك، مث خيطـــب ويبــالغ يف تضــرعاته

 .وكما جتوز هذه الصالة عند قلة االمطار، فإ�ا جتوز عند جفاف مياه العيون واآل�ر.تدركهم الرمحة
 .)٣٤١(وصالة الز�رة .)٣٤٠(وصالة الشكر .)٣٣٩(جةوصالة احلا )٣٣٨(صالة االستخارة: الثانية

 ].مخس [  )٣٤٢(وهي صلوات: ومنها ما خيتص وقتا معينا
___________________________________ 

هــو النصــراىن، واليهــودى، وا�وســى، الــذين يف ذمــة االســالم، يعطــون اجلزيــة للمســلمني، يعلمــون بشــرائط الذمــة، مثــل عــدم ) الــذمى)(٣٣٤(
 .اث معبد جديد هلم يف ارض االسالم، وأن ال يعلنوا بشرث اخلمر، وأكل اخلنزير، وأن ال يقربوا �قوسا، وحنو ذلكاحد

ملا فيه من اهليئة بكثرة البكاء والضحيج مما يستوجب الرأفة والرمحة كما يشهد لـذالك مـا نقـل مـن فعـل قـوم يـونس (يف مصباح الفقيه) ٣٣٥(
 ).العذاب �مر عاملهم فكشف هللا عنهم

 ).فيجعل ميينه يساره و�لعكس(يف الروضة)(٣٣٦(
 .يف اظهار الذلة والعجز واملسكنة عند هللا تعاىل، �الدعية املأثورة أو غريها: يعىن) ٣٣٧(
الثـاىن (م عليـهاطلب اخلري من هللا يف العمل الذى أقد: يعىن) استخري هللا(االستخارة نوعان، االول هو الدعاء طلبا للخري، �ن يقول) ٣٣٨(

 .مبعىن االستشارة من هللا تعاىل بعمل خمصوص، وكالمها مروى مأثور وهلما صلوات مستحبة
ث املرويـة عـن الكـاىف قـال قـال أبوعبـدهللا: أما النوع االول صـل ركعتـني واسـتخر هللا، فـوهللا مااسـتخار هللا مسـلم اال (ففى صـحيح عمـربن حريـ
ىن، والشـيخ عـن علـى بـن دمحم رفعـه عـنهم : وأما النوع الثاىن) خارهللا له البتة قـال لـبعض اصـحابه  السـالم عليهمففى مصـباح الفقيـه، عـن الكليـ

فقال لـه كيـف؟ قـال أنـو احلاجـة يف نفسـك مث اكتـب : وقد سأله عن االمر ميضى فيه وال جيد أحدا يشاوره كيف يصنع قال شاور ربك، قال
�هللا إىن شاورك يف امرى هذا (يف بندقتني من طني مث صل ركعتني واجعلهما حتت ذيلك وقلنعم واجعلهما (وىف واحدة) ال(رقعتني يف واحدة

وأنت خري مستشـار وومشـري، فأشـر علـى مبـا فيـه صـالح وحسـن عاقبـة، مث ادخـل يـدك فـإن كـان فيهـا نعـم فأفعـل وإن كـان فيهـا ال فـال تفعـل 
 .ت عديدة يطلبها من ارادها من كتب احلديث والدعاءوىف كل واحد من النوعني اقسام كثرية، وروا�.هكذا شاور ربك

 .وهناك أنواع اخرى من االستخارة بدون صالة مذكورة يف مظا�ا
 ).اذا اردت حاجة فصل ركعتني، وصل على دمحم وآله وسل تعطه(السالم عليهوهى انواع كثرية، ومنها ماعن الصادق ) ٣٣٩(
اذا انعم هللا عليك بنعمة فصل ركعتـني تقـرأ يف االوىل فاحتـة الكتـاب وقـل (السالم عليهصادق وهى ايضا انواع عديدة، ومنها ما عن ال) ٣٤٠(

 ).هو هللا احد، وتقرأ يف الثانية بفاحتة الكتاب وقل � ايها الكافرون اخل
توز�رة فاطمــة، وعلــى، واحلســن، واحلســني، وســائر ائمــة أهــل ا) وســلم (ز�رة النــىب: أى) ٣٤١( ممــا هــى ) علــيهم الصــالة والســالم(لبيــ

 .مذكورة يف كتب احلديث واالدعية
 .كثرية ذكر املصنف منها مخسة، ويطلب الباقى من كتب احلديث واالدعية) ٣٤٢(
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اســـتجاب الـــف ركعـــة يف شهررمضـــان، ز�دة علـــى النوافـــل : �فلـــة شـــهر رمضـــان واالشـــهر يف الـــروا�ت: االوىل
 .)٣٤٣(املرتبة

 .مثان بعد املغرب، واثنيت عشرة ركعة بعد العشاء، على االظهر: ليلة عشرين ركعةيصلي يف كل 
 .)٣٤٤(ثالثني على الرتتيب املذكور: ويف كل ليلة من العشر االواخر

 .يف كل ليلة مئة ركعة: )٣٤٥(ويف ليايل االفراد الثالث
يصــلي يف كــل مجعــة عشــر ركعــات،  انــه يقتصــر يف ليــاىل االفــراد علــى املئــة حســب، فيبقــى عليــه مثــانون،: وروي

، ويف عشية تلك اجلمعـة عشـرين )ع(، ويف آخر مجعة عشرين ركعة، بصالة عليبصالة علي وفاطمة وجعفر 
 .ركعة بصالة فاطمة 
قل (مـرة، ومخسـني مـرة " احلمـد " أربع ركعات بتشهدين وتسليمني، يقرأ يف كل ركعة ): ع(وصالة امرياملؤمنني

مئـة مـرة، ويف " القـدر " مـرة و " احلمـد " ركعتـان، يقـرأ يف االوىل :  وصـالة فاطمـة  ". )٣٤٦()هو اهللا أحـد
 .)٣٤٧(مئة مرة" التوحيد " مرة وسورة " احلمد "   الثانية ب

مــرة، مث يقــول  )اذا ز�زلــت(مــرة و  )ا�مــد(يقــرأ يف االوىل : أربــع ركعــات بتســليمتني وصــالة جعفــر 
مث يركــع ويقوهلــا عشــرا، وهكــذا يقوهلــا عشــراً بعــد "  ســبحان هللا واحلمــد هللا وال إلــه هللا وهللا اكــرب "مخــس عشــرة مــرة 

ويقـرأ يف  .رفع رأسه، ويف سجوده رفعه، ويف سجوده �نيا، وبعد الرفع منه، فيكون يف كـل ركعـة مخـس وسـبعون مـرة
ويسـتحب أن  .)قل هـو اهللا أحـد(ويف الرابعـة .)إذا جاء ن� اهللا والفتح(ويف الثالثـة .)والعاديات(الثانيـة 

 .)٣٤٨(يدعو يف آخر سجدة �لدعاء املخصوص �ا
___________________________________ 

 .ز�دة على النوافل اليومية: أى) ٣٤٣(
بعد العشاء، فيكون ا�مـوع اثنـىت عشـرة بعـد املغـرب  ز�دة على العشرين الىت يف كل ليلة عشر ركعات أربع بعد املغرب، وست: أى) ٣٤٤(

 .ومثاىن عشرة بعد العشاء، وىف بعض الروا�ت مثاىن بعد املغرب واثنتني وعشرين بعد العشاء
وهى التاسعة عشـرة، والواحـدة والعشـرون، والـثالث والعشـرون، فيكـون ا�مـوع يف ليلـة تسـع عشـرة مائـة وعشـرين ركعـة، وىف كـل مـن ) ٣٤٥(
 .لىت احدى وعشرين، وثالث وعشرين مائة وثالثني ركعةلي
 السـالم عليهمن صلى منكم اربع ركعـات صـالة امرياملـؤمنني : انه قال السالم عليهعن الصادق (لالخ االكرب) الدعاء والز�رة(يف كتاب) ٣٤٦(

 ).خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقضيت حوائجه
 ).السالم عليهاذا سلمت سبحت تسبيح الزهراء فا)(املتهجد(وىف كتاب املذكور عن) ٣٤٧(
اى شئ ملن صلى صالة جعفر؟ قال لو كان عليه  السالم عليهال ابراهيم بن أىب البالد قلت الىب احلسن ): الدعاء والز�رة(يف كتاب) ٣٤٨(

سـبحان مـن لـبس لعـز والوقـار، مثـل سـبحان (والدعاء يف السجدة االخرية كما عن الكاىف هـو) مثل رمل عاجل وزبد البحر ذنو� لغفرها هللا له
من تعطف ��د وتكرم به، سبحان مـن ال ينبغـى التسـبيح إال لـه، سـبحان مـن أحصـى كـل شـى ء علمـه، سـبحان ذى املـن والـنعم، سـبحان 

ك التامــة ك، وامســك االعظــم وكلماتــ ك ومنتهــى الرمحــة مــن كتابــ ىت متــت صــدقا  ذى القــدرة والكــرم، اللهــم اىن أســألك مبعاقــد العــز مــن عرشــ الــ
 )وعدال صل على دمحم وأهل بيته وافعل ىب كذا وكذا
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 .ألف مرة )قل هو اهللا احد(مرة و)ا�مد(يقرأ يف االوىل: صالة ليلة الفطر وهي ركعتان: الثانية
 .مرة )قل هو اهللا احد (مرة و " احلمد " ويف الثانية 
 .قبل الزوال بنصف ساعةصالة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي احلجة : الثالثة
 .صالة ليلة النصف من شعبان: الرابعة
 .وتفصيل هذه الصلوات، وما يقال فيها وبعدها، مذكور يف كتب العبادات.صالة ليلة املبعث ويومه: اخلامسة
وان جعل كل ركعتني من جلوس، مقام ركعة،  .وقائما افضل.كل النوافل جيوز أن يصليها االنسان قاعدا: خامتة
 .فضلكان أ

  :الركن الرابع

  :و فيه فصول
 يف اخللل الواقع يف الصالة :الفصل االول

 .وهو أما عن عمد، أو سهو أو شك
ا  فمــن أخــل بشــئ مــن واجبــات الصــالة عامــدا، فقــد أبطــل صــالته، شــرطا كــان مــا أخــل بــه أو جــزء: امــا العمــد

، جهـــال بوجوبـــه، إال اجلهـــر )٣٥٠(وكـــذا لـــو فعـــل مـــا جيـــب تركـــه، أو تـــرك مـــا جيـــب فعلـــه )٣٤٩(منهـــا، أو كيفيـــة أو تركـــا
 .واالخفات يف مواضعهما

، )٣٥١(ولــو جهــل غصــبية الثــوب الــذي يصــلي فيــه، أو املكــان، أو جناســة الثــوب، أو البــدن، أو موضــع الســجود؟
 .فال إعادة
 :فروع
 .، أعاد الطهارة والصالةاذا توضأ مباء مغصوب مع العلم �لغصبية وصلى: االول

 .ولو جهل غصبيته مل يعد أحديهما
ــــم أن اجللــــد ميتــــة، فصــــلى فيــــه مث علــــم، مل يعــــد اذا كــــان يف يــــد مســــلم، أو شــــراه مــــن ســــوق : الثــــاين إذا مل يعل
 .)٣٥٢(املسلمني

 فإن اخذه من غري مسلم، أو وجده
___________________________________ 

 .واجلزء كالسجدة، والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع، والرتك كالكالم والقهقهةالشرط كاالستقبال، ) ٣٤٩(
آمني بعـد سـورة احلمـد، وتـرك مـا جيـب فعلـه كـرتك واجبـات الصـالة، وىف املسـالك): ٣٥٠( ب :(فعل ما جيب تركـه، كـ قـد تقـدم ان تـرك مـا جيـ

 ).فعله يف الصالة عمدا مبطل، وهناك ذكر حكم تركه جهال
 .سة الرتبة أو غريها، الىت يسجد عليهاأى جنا) ٣٥١(
 .أو كان يف ارض االسالم وعليه عالمة الذكاة) ٣٥٢(
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 .، أعاد)٣٥٣(مطروحا
 .، وصلى، أعاد)٣٥٤(إذا مل يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه: الثالث

 حـىت قـرأ، أو �لتكبـري )٣٥٥(كمـن أخـل �لقيـام حـىت نـوى، أو �لنيـة حـىت كـرب: فإن أخـل بـركن أعـاد: وأما السهو
 .)٣٥٦(أو �لركوع حىت سجد، أو �لسجدتني، حىت ركع فيما بعد

خيــــتص هــــذا احلكــــم �الخريتــــني، ولــــو كــــان يف االوليــــني : ، وقيــــل)٣٥٧(وقيــــل يســــقط الزائــــد و�يت �لفائــــت ويبــــين
 .وكذا لو زاد يف الصالة ركعة، أو ركوعا، أو سجدتني، أعاد سهوا وعمدا.)٣٥٨(استأنف، واالول أظهر

، ذكـره الشـيخ وعلـم اهلـدى، واالشـبه )٣٥٩(لو شك يف الركوع فركع، مث ذكر أنه كـان قـد ركـع، أرسـل نفسـه: قيلو 
 .البطالن

وإن ذكر بعد أن فعـل مـا يبطلهـا، .أمت ولو كانت ثنائية )٣٦٠(فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصالة: وان نقص ركعة
، فيـــه تــردد، واالشـــبه الصــحة، وكـــذا لــو تـــرك )٣٦١(لكالمعمــدا أوســهوا، أعـــاد، وإن كــان يبطلهـــا، عمــدا ال ســـهوا كــا

 .)٣٦٢(التسليم مث ذكر
، ولــو كانتــا مــن ركعتــني ومل )٣٦٣(ولــو تــرك ســجدتني، ومل يــدر أمهــا مــن ركعتــني أو ركعــة؟ رجحنــا جانــب االحتيــاط

 يعيد، النه مل تسلم له االوليان يقينا،: ؟ قيل)٣٦٤(يدر أيتهما هي
___________________________________ 

 .وليس عليه عالمة الذكاة) ٣٥٣(
 .مثل أن ال يدرى هل هو جلد طبيعى أم ال أو مثل أن ال يدرى هل هو جلد مذكى أو ل) ٣٥٤(
 .واالخالل �لنية إما برتك النية اطالقا، �ن كان ذاهال عما يفعل وكرب، وإما بنية صالة أخرى تقيدا، ال خطأ يف لتطبيق) ٣٥٥(ا
الركعــة التاليــة النــه ان تــذكر االخــالل �لســجدتني أو بســجدة واحــدة، أو �حــدايهما قبــل ان يركــع للركعــة التاليــة كــان عليــه  يف: أى) ٣٥٦(

 .العود إىل الركعة السابقة واالتيان �لسجدة، مث القيام للركعة التالية وصحت صالته
شـيئا، رجـع إليـه وأتـى بـه ومبـا بعـده وأمت صـالته هكـذا وهـى  إن زاد شيئا اسقطه، وأكمل صالته، وصالته صـحيحة وأن نقـص: يعىن) ٣٥٧(

صـحيحة، مـثال لــو هـوى إىل الســجود، وسـجد ســجدتني، مث تـذكر انــه مل يركـع، رجــع وركـع، مث ســجد السـجدتني، وحــذف السـجدتني اللتــني 
 .اتى �ما بال ركوع

 .يعيد الصالة مطلقا: يعىن) ٣٥٨(
 .من الركوع الثاىن، وتصح صالتهإىل السجود، بدون رفع الرأس : يعىن) ٣٥٩(
 .كاالستد�ر، واحلدث، وكل ما ميحى صورة الصالة) ٣٦٠(
 .�ن سلم وتكلم، مث تذكر أنه نقص ركعة، قام وأتى �لركعة، وصحت صالته، الن التكلم ان وقع سهوا ال يبطل الصالة) ٣٦١(
 .طل الصالة، مث تذكر أنه مل يسلمأكمل التشهد، وترك التسليم ظا� انه سلم، فاتى مبا يب: يعىن) ٣٦٢(

فإن تذكر قبل فعل يبطل الصالة، او بعـد فعـل يبطـل الصـالة عمـدا فقـط ال سـهوا، أتـى �لسـالم وصـحت صـالته، وإن كـان تـذكره بعـد مثـل 
 .احلدث واالستد�ر مما يبطل الصالة سواء وقع عمدا أو سهوا بطلت صلوته

 .�تى بسجدتني منسيتني، مث يعيد الصالةواالحتياط هو إن يكمل الصالة، مث ) ٣٦٣(
 .ة والرابعةمن اية ركعتني، من االوىل والثانية، أم االوىل والثالثة، أم االوىل والرابعة، أم الثانية والثالثة أم الثانية والرابعة، أم الثالث: يعىن) ٣٦٤(
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 .)٣٦٥(واالظهر أنه ال إعادة، وعليه سجد� السهو
فمنه ما يتم معه الصالة من غري تدارك، ومنه مـا يتـدارك مـن غـري سـجود، ومنـه مـا : وإن أخل بواجب غري ركن
 .يتدارك مع سجديت السهو

ة السـورة، حـىت  ، أو قـراء"احلمـد " ة  ة، أو اجلهـر، أو االخفـات، يف مواضـعهما، أو قـراء من نسي القـراء: فاالول
، أو )٣٦٦(، أو رفــع الــرأس، أو الطمأنينــة فيــه حــىت ســجدركــع، أو الــذكر يف الركــوع، أو الطمأنينــة فيــه، حــىت رفــع رأســه

الـــــذكر يف الســـــجود، أوالســـــجود علـــــى االعضـــــاء الســـــبعة او الطمأنينـــــة فيـــــه حـــــىت رفـــــع رأســـــه، أو رفـــــع رأســـــه مـــــن 
، أو الطمأنينــة فيــه حـىت ســجد �نيــا، أو الـذكر يف الســجود الثــاين، أو السـجود علــى االعضــاء الســبعة، )٣٦٧(السـجود

 .فيه حىت رفع رأسه منهاو الطمأنينة 
، وكـذا لـو نسـي الركـوع، وذكـر )٣٦٨(وسـورة" احلمـد " حـىت قـرأ سـورة، اسـتأنف " احلمـد " ة  من نسي قراء: الثاين

وكــــذا مــــن تــــرك الســــجدتني، أو احــــديهما، أو التشــــهد،، وذكــــر قبــــل ان .فركــــع مث ســــجد )٣٦٩(قبــــل أن يســــجد، قــــام
ــأتى مبــا يلــ)٣٧٠(يركــع وال جيــب يف هــذين املوضــعني ســجد� .ة أو تســبيح، مث ركــع زم مــن قــراء، رجــع فتالفــاه، مث قــام ف
 .)٣٧١(حىت سلم، قضامها بعد التسليم ولو ترك الصالة على النىب وعلى آله .وقيل جيب واالول اظهر.السهو

 .من ترك سجدة أو التشهد، ومل يذكر حىت يركع، قضامها أو أحدمها، وسجد سجديت السهو: الثالث
 :ففيه مسائل: أما الشكو 

ت فريضــة، : مــن شــك يف عــدد الواجبــة الثنائيــة أعــاد: االوىل كالصــبح، وصــالة الســفر، وصــالة العيــدين اذا كانــ
 .)٣٧٢(والكسوف، وكذا املغرب

مضـى يف  )٣٧٣(اذا شك يف شئ من أفعال الصالة، مث ذكر، فـإن كـان يف موضـعه أتـى بـه وأمت، وان انتقـل: الثانية
 ان ذلك الفعل ركنا أو غريه، وسواء كانصالته، سواء ك

___________________________________ 
 .سجدتى السهو -مضافا إىل اتيان السجدة املنسية بعد الصالة  -الن يف نسيان السجدة ) ٣٦٥(
 .القياممل يرفع رأسه من الركوع، بل سجد رأسا، أو رفع رأسه عن الركوع وقام لكنه مل يطمئن يف هذا : يعىن) ٣٦٦(
 .�ن رفع جبهته عن االرض، ونسى اجللوس، وعاد ووضع جبهته �نيا على االرض) ٣٦٧(
 .�ا أو غريها سواء نفس تلك السورة االوىل يعيد قراء: يعىن) ٣٦٨(
 .حىت يكون ركوعه عن قيام) ٣٦٩(
 .اتى مبا نساه: يعىن) فتالفاه(للركعة التالية،) ٣٧٠(
 ).وآل دمحماهلم صل على دمحم (يقول) ٣٧١(
 .فإن شك يف عدد ركعا�ا بطلت صالته ووجبت اعاد�ا) ٣٧٢(
 بعد وصوله إىل ركن: يعىن) انتقل(قبل أن يصل إىل ركن: يعىن) موضعه)(٣٧٣(
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 .يف االوليني أو االخريني، على االظهر
 .هل نوى ظهرا أو عصرا مثال، أو فرضا أو نفال، استأنف: اذا حتققت نية الصالة، وشك :تفريع
ــإن كــان يف االوليــني أعــاد: الثالثــة وإن تــيقن االوليــني، .وكــذا اذا مل يــدر كــم صــلى.اذا شــك يف أعــداد الر�عيــة، ف

 .وشك يف الزائد، وجب عليه االحتياط
 .)٣٧٤(ومسائله أربع

ـــثالث، وأمت، وتشـــهد.نـــني والـــثالثمـــن شـــك بـــني االث: االوىل ـــى ال ـــىن عل ـــام، .ب وســـلم، مث اســـتأنف ركعـــة مـــن قي
 .أوركعتني من جلوس

 .)٣٧٥(بىن على االربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كاالوىل.من شك بني الثالث واالربع: الثانية
 .امبىن على االربع، وتشهد، وسلم، مث أتى بركعتني من قي.من شك بني االثنني واالربع: الثالثة
بـــىن علـــى االربـــع، وتشـــهد، وســـلم، مث أتـــى بـــركعتني مـــن قيـــام، .مـــن شـــك بـــني االثنـــني والـــثالث واالربـــع: الرابعـــة

  .وركعتني من جلوس
 :وهاهنا مسائل

 .الظن، وكان كالعلم )٣٧٦(لو غلب على ظنه أحد طريف ما شك فيه، بىن على: االوىل
ال�ـا صــالة : �الول: يكـون خمـريا بينهـا وبــني التسـبيح؟ قيـل ، أو"الفاحتــة "  )٣٧٧(هـل يتعـني يف االحتيـاط: الثانيـة

 .منفردة، وال صالة إال �ا
 .�لثاين، ال�ا قائمة مقام �لثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيري كما يثبت يف املبدل منه، واالول أشبه: وقيل
 تبطل الصالة ويسقط: قيل )٣٧٨(لو فعل ما يبطل الصالة قبل االحتياط،: الثالثة

___________________________________ 
 .املسائل الىت تعم �ا البلوى، واال فصور الشك أزيد من ذالك: أى: مسائل االحتياط اربع، وىف املدارك: يعىن) ٣٧٤(
 .�تى بعد الصالة بركعة من قيام، أو ركعتني من جلوس: يعىن) ٣٧٥(
 .مشى على الظن: يعىن) ٣٧٦(
 .يف صالة االحتياط، وهى الركعة، أو الركعتني: يعىن) ٣٧٧(
 بعد التسليم وقبل االتيان بصالة االحتياط، مثل االستد�ر، واحلدث وحنومها: يعىن) ٣٧٨(

    



٩٠ 

 .، واحلدث مينع ذلك)٣٧٩(االحتياط، ال�ا معرضة الن تكون متاما
 .وا�ا للمبدل منه يف كل حكمال تبطل ال�ا صالة منفردة، وكو�ا بدال ال يوجب مسا: وقيل
 .وكذا اذا سهى املأموم، عول على صالة االمام.، مل يلتفت وبىن على صالته)٣٨٠(من سهى يف سهو: الرابعة

ويرجــع يف الكثــرة إىل مايســمى يف .وال حكــم للســهو مــع كثرتــه.وال شــك علــى االمــام، اذا حفــظ عليــه مــن خلفــه
 .، واالول اظهر)٣٨١(أن يسهو مرة يف ثالثة فرائض: يضة، وقيلإن يسهو ثال� يف فر : العادة كثريا، وقيل

 .من شك يف عدد النافلة بىن على االكثر، وإن بىن على االقل كان افضل: اخلامسة
ث ذكــر�ه: ومهــا واجبتــان: يف ســجدتى الســهو: خامتــة ــ ويف مــن تكلــم ســاهيا، أو ســلم يف غــري موضــعه، أو .حي

 .شك بني االربع واخلمس
 .ويسجد املأموم مع االمام واجبا، اذا عرض له السبب.)٣٨٣(ز�دة ونقيصة، إذا مل يكن مبطاليف كل : وقيل

 .)٣٨٤(ولو انفرد أحدمها كان له حكم نفسه
 .، واالول اظهر)٣٨٥(�لتفصيل: قبله، وقيل: بعد التسليم للز�دة والنقصان، وقيل: وموضعهما
مث يســـجد، مث يرفـــع رأســـه مث يســـجد، مث يرفـــع رأســـه ويتشـــهد  )٣٨٦(يكـــرب، مســـتحبا] ينـــوي، مث [ أن : وصـــور�ما
ب هـل يتعـني بلفـظ االشـبه ال.وهل جيب فيها الذكر؟ فيه تردد.مث يسلم )٣٨٧(تشهدا خفيفا ولـو أمهلهمـا .)٣٨٨(ولو وجـ

 .، مل يبطل الصالة، وعليه االتيان �ما، ولو طالت املدة)٣٨٩(عمدا
___________________________________ 

 .متممة للصالة: أى) ٣٧٩(
 .ال حكم للشك: يعىن) ال حكم للسهو(شك، و: يعىن) وسهى املأموم(شك يف صالة االحتياط: أى) ٣٨٠(
والفرق بينهمـا أنـه لوشـك يف ثـالث فـرائض يف كـل فريضـة شـكاواحدا كـان كثـري الشـك علـى القـول الثـاىن، ال علـى القـول االول، لـو ) ٣٨١(

 .، كان كثريالشك على القول االول، ال على الثاىنشك يف صالة واحدة ثالث مرات
 .يف املوارد الىت ذكر� سجدتى السهو فيها من املسائل املتقدمة: يعىن) ٣٨٢(
 .مل يكن ز�دة ركن، وال نقيصة ركن فإ�ما مبطالن الصالة كما مر: يعىن) ٣٨٣(
ت ســجد� الســهو علــى كليهمــا، لــو مل يتبــع  مــثال لــو تــرك االمــام ســجدة واحــدة، فــان كــان املــأموم تبعــه يف تــرك) ٣٨٤( الســجدة ســهوا، وجبــ

مـثال مث علـم  -املأموم االمام يف هذا الرتك، وجبت على االمام فقط ولو ترك املأموم فقط فلم يسجد مع االمام الثانية بظن أ�ا سجدة �لثـة 
 .بعد الصالة وجبت سجد� السهو على املأموم فقط، وهكذا، يف عامة املسائل

 .بعد التسليم ان كان لز�دة، وقبل التسليم بعد التشهد ان كان لنقيصة: والتفصيل هو) ٣٨٥(
 .التكبري مستحب ال واجب: يعىن) ٣٨٦(
 .احتياطا) اشهد ان ال إله إال هللا وحده ال شريك له، واشهد ان دمحما عبده ورسوله، اهلم صل على دمحم وآل دمحم(وهو) ٣٨٧(
 .وحنومها) احلمد �(او) هللا اكرب(ولو بل يكفى مطلق الذكر) ٣٨٨(
  ترك سجدتى السهو عمدا: أى) ٣٨٩(
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 يف قضاء الصلوات: الفصل الثاين
 .سبب الفوات، والقضاء ولواحقه: والكالم يف
علــى االظهــر، واحلــيض،  )٣٩٠(الصــغر، واجلنــون، واالغمــاء: فمنــه مــا يســقط معــه القضــاء وهــو ســبعة: أمــا الســبب

 .صليوالنفاس، والكفر اال
يقضــي عنــد الــتمكن، : ، وقيــل)٣٩١(وعــدم الــتمكن مــن فعــل مــا يســتبيح بــه الصــالة مــن وضــوء أو غســل أو تــيمم

 .واالول أشبه
، وكـذا النــوم )٣٩٣(، عمـدا أو سـهوا، عـدا اجلمعـة والعيـدين)٣٩٢(كـاالخالل �لفريضــة: ومـا عـداه جيـب معـه القضـاء

من قبله كالسـكر وشـرب املرقـد، وجـب القضـاء، النـه سـبب ، ولو زال عقل املكلف بشئ )٣٩٤(ولو استوعب الوقت
، مل يقـض، واذا ارتـد املسـلم، أو أسـلم الكـافر )٣٩٦(ا مؤذ�، فآل إىل االغماء ، ولو أكل غذاء)٣٩٥(يف زوال العقل غالبا

ت واجبـة: وأمــا القضـاء .مث كفـر، وجـب عليـه قضــاء زمـان ردتـه ب قضـاء الفائتـة اذا كانــ كــان ويسـتحب اذا  .فإنـه جيــ
ويســتحب أن يصــدق .)٣٩٨(اســتحبا� مؤكــدا، فــإن فاتــت ملــرض ال يزيــل العقــل مل يتأكــد االســتحباب )٣٩٧(�فلــة مؤقتــة

قضاء الفائتة وقـت الـذكر، مـا مل يتضـيق وقـت : وجيب .)٤٠٠(، فإن مل يتمكن فعن كل يوم مبد)٣٩٩(عن كل ركعتني مبد
ب الســابقة علــى الالحقــة، كــالظهر علــى الع صــر، والعصــر علــى املغــرب، واملغــرب علــى العشــاء، ســواء  حاضــرة، برتتيــ

ترتتـــب، : ، وقيـــل)٤٠١(فــإن فاتتـــه صـــلوات، مل ترتتـــب علـــى احلاضـــرة .كــان ذلـــك ليـــوم حاضـــر أو صـــلوات يـــوم فائـــت
 ولو.فنسيها وصلى احلاضرة مل يعد )٤٠٢(ولو كان عليه صالة.واالول اشبه

___________________________________ 
 .ن يف كل الوقتاذا كا) ٣٩٠(
 .-فال حظ ) ٣٧٩(كما سبق عن املصنف يف كتاب الطهارة، بعد احلاشية املرقمة  -كان فاقد الطهورين : اى) ٣٩١(
 .ترك الفريضة: أى) ٣٩٢(
 .فأ�ما لو فاتتا مل جيب القضاء لكون وقتيهما معينا) ٣٩٣(
 .فإنه جيب معه القضاء) ٣٩٤(
 .�نه يسبب االغماء، او اضطر اليه، أو حنو ذالكومقابل الغالب ما اذا مل يعلم ) ٣٩٥(
 .من شدة االذية واالمل مثال) ٣٩٦(
ت الشــارع هلــا وقتــا كصــالة أول الشــهر مــثال، لقصــور :(يف مصــباح الفقيــه) ٣٩٧( ولعــل املــراد �ــا الرواتــب خاصــة فــال يقضــى غريهــا وان وقــ

 ).النصوص الواردة يف قضاء النوافل عن مشوله
 .ستحباب موجودلكن اصل اال) ٣٩٨(
 .اذا مل يتمكن على القضاء، أو مل يقض مطلقا) ٣٩٩(
 .غراما)) ٧٥٠(وهو يقرب من) ٤٠٠(
 .ال جيب قضاؤها قبل الصالء احلاضرة: أى) ٤٠١(
 صالة قضاء: أى) ٤٠٢(

    



٩٢ 

اثنائهـا أن  ولو دخل يف �فلة، وذكـر يف.)٤٠٤(ولو صلى احلاضرة مع الذكر أعاد )٤٠٣(ذكر يف اثنائها عدل إىل السابقة
 .ويقضي صالة السفر قصرا ولو يف احلضر، وصالة احلضر متاما ولو يف السفر.)٤٠٥(عليه فريضة، استأنف الفريضة

مــن فاتتــه فريضــة مــن اخلمــس غــري معينــة، قضــى صــبحا ومغــر� وأربعــا عمــا يف : االوىل :فمســائل: وأمــا اللواحــق
ولو فاتته من ذلك مرات ال يعلمهـا، قضـى حـىت يغلـب .به، وقيل يقضي صالة يوم، واالول مروي وهو أش)٤٠٦(ذمته

 .على ظنه أنه وىف
 .اذا فاتته صالة معينة، ومل يعلم كم مرة، كرر من تلك الصالة حىت يغلب عنده الوفاء: الثانية

 .)٤٠٧(ولو فاتته صلوات، ال يعلم كميتها وال عينها، صلى أ�ما متوالية حىت يعلم أن الواجب دخل يف اجلملة
 .، قتل إن كان ولدمسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر)٤٠٨(من ترك الصالة مستحال: ثالثةال

، فإن عاد �نية عـزر، )٤١٠(وإن مل يكن مستحال عزر.)٤٠٩(فإن أدعى الشبهة احملتملة درئ عنه احلد.فإن امتنع قتل
  .بل يف الرابعة، وهو االحوط: فإن عاد �لثة قتل، وقيل

 يف اجلماعة والنظر يف أطراف :الفصل الثالث
 .، وتتأكد يف الصلوات املرتبة)٤١١(اجلماعة مستحبة يف الفرائض كلها: االول

 .وال جتب إال يف اجلمعة والعيدين مع الشرائط
 .)٤١٢(مع اختالل شرائط الوجوب -عدا االستسقاء والعيدين  -وال جتوز يف شئ من النوافل 

 .)٤١٣(ركوع، و�دراك االمام راكعا على االشبه�دراك ال -مجاعة  -وتدرك الصالة 
 ، بني)٤١٤(وال تصح مع حائل .وأقل ما تنعقد �ثنني، االمام أحدمها
___________________________________ 

 .مع بقاء مكان العدول، ال مثل ما اذا ركع للثالثة من الظهر مث ذكر أن عليه قضاء الصبح) ٤٠٣(
 .مدا، وأتى �حلاضرة، وجب عليه اعادة احلاضرة بعد القضاءترك القضاء ع: يعىن) ٤٠٤(
 .وال يعدل من النافلة إىل الفريضة، بل يتم النافلة مث يبتدء �لفريضة القضاء) ٤٠٥(
 .ا، وان كان يف السفر قضى مغر�، وركعتني عما يف ذمته فقط ظهرا، أو عصرا، أو عشاء) ٤٠٦(
 .يف مجلة الىت اتى �ا: يعىن) ٤٠٧(
الن الصالة مما علم ثبو�ـا مـن :()١( سره قدس اعترب تركها حالال، وىف مصباح الفقيه للفقيه اهلمداىن احلاج أقارضا : يعىن) مستحال)(٤٠٨(

 ).دين االسالم ضرورة فيكون انكارها من املسلم ارتدادا، ما مل يكن عن شبهة كما عرفته يف مبحث النجاسات
 .هو القتل، فال يقتلسقط عنه احلد، واحلد : أى) ٤٠٩(
 .-على املشهور  -هو التأديب �لضرب، دون مثانني سوط : التعزير) ٤١٠(
 .احلاضرة، والقضاء، وصالة الطواف، وصالة اال�ت، وصالة امليت) ٤١١(
 وإال وجبت اجلماعة فيهما ايضا) ٤١٢(

    



٩٣ 

واالمام أعلى من املأموم، مبا يعتـد بـه كاالبنيـة،  االمام واملأموم، مينع املشاهدة، إال أن يكون املأموم امرأة، وال تنعقد
وال جيــوز .ولــو كــان املــأموم علــى بنــاء عــال كــان جــائزا.)٤١٥(وجيــوز أن يقــف علــى علــو مــن أرض منحــدرة.علــى تــردد

أمـا اذا توالـت الصـفوف .، إذا مل تكـن بينهمـا صـفوف متصـلة)٤١٦(تباعـد املـأموم عـن االمـام مبـا يكـون كثـريا يف العـادة
 .سفال �

حيــرم، : ، وقيــل)٤١٧(أن يقــرأ املــأموم خلــف االمــام، إال اذا كانــت الصــالة جهريــة مث ال يســمع وال مههمــه: ويكــره
، ولــو كــان االمــام ممـــن ال يقتــدى بــه، وجبـــت )٤١٨(يســتحب أن يقــرأ احلمـــد فيمــا ال جيهــر فيــه، واالول اشـــبه: وقيــل
 .)٤١٩(ة القراء

، وان كــــان �ســــيا أعــــاد، وكــــذا لــــو هــــوى إىل )٤٢٠(ه عامــــدا إســــتمروجتــــب متابعــــة االمــــام، فلــــو رفــــع املــــأموم رأســــ
وال بد من نية االئتمام والقصد إىل امام معني، فلوكان .وال جيوز أن يقف املأموم قدام االمام.أو السجود )٤٢٢(الركوع

حـد منهمـا كنـت ولـو صـلى اثنـان، فقـال كـل وا.بني يديـه اثنـان، فنـوى االئتمـام �مـا أو �حـدمها ومل يعـني، مل تنعقـد
 .إماما، صحت صال�ما

 .)٤٣٣(وكذا لو شكا فيما أضمراه.كنت مأموما، مل تصح صال�ما: ولو قال
 ،)٤٢٥(واملتنفل �ملفرتض )٤٢٤(وجيوز أن �مت املفرتض �ملفرتض وان اختلف الفرضان

___________________________________ 
ىن) ادرك الركــوع)(٤١٣( ىن ركــع حــني كــان االمــام قــد فــرغ مــن الــذكر، وملــا وصــل ملــأموم إىل حــد ) ك االمــام راكعــاإدرا(ركــع مــع االمــام: يعــ يعــ

 .الركوع رفع االمام رأسه
 .من احلائط، أو سرتة، أو غريمها) ٤١٤(
 .اذا كانت االرض احندارية، جاز أن يقف االمام يف املكان العاىل منها: يهىن) ٤١٥(
 .ونسب إىل املشهور حتديده �خلطوة) ٤١٦(
 .هو الصوت غري املتميز االلفاظ) اهلمهمة)(٤١٧(
 .يكره يف غري اجلهرية: يعىن) ٤١٨(
 .حىت تكون صالته فرادى ال مجاعة) ٤١٩(
 .استمر على حاله وال يعود، فيزيد يف صالته عمال وتبطل: يعىن) ٤٢٠(
 .إىل الركوع، أو السجود، وهذه الز�دة مغتفرة) ٤٢١(
وع قبل االمام، أو هوى إىل السجود قبل االمام، فإن كان عامدا استمر ومل يرجع حىت يلحقه االمـام، وإن كـان ، هوى إىل الرك:يعىن) ٤٢٢(

 .�سيا أعاد
 .مل تصح صال�ما ايضا: اى) ٤٢٣(
 .كمصلى العصر يقتدى �مام يصلى الظهر، وهكذا) ٤٢٤(
 يصلى الفرض كمن يعيد مجاعة صالة الفريضة الىت صالها فرادى، ويقتدى �مام) ٤٢٥(

    



٩٤ 

 .مطلقا: ، وقيل)٤٢٦(واملتنفل واملفرتض �ملتنفل يف أماكن
ولــو كــان .أن يقــف املــأموم عــن ميــني االمــام إن كــان رجــال واحــدا، وخلفــه إن كــانوا مجاعــة أو امــرأة: ويســتحب

 .إال بركبتيه وكذااذا صلى العاري �لعرات، جلس وجلسوا عن مسته، ال يربز.االمام امرأة، وقف النساء إىل جانبيها
ــك الصــالة مجاعــة، إمامــا كــان أو مأمومــا: ويســتحب ، وأن )٤٢٧(أن يعيــد املنفــرد صــالته، اذا وجــد مــن يصــلي تل

ة قبلــــه، وأن يكــــون يف الصـــف االول أهــــل الفضــــل، ويكــــره متكــــني  ، اذا أكمـــل القــــراء)٤٢٨(يســـبح حــــىت يركــــع االمــــام
 .)٤٢٩(الصبيان منه
: إذا اقيمـــت الصـــالة )٤٣١(إال أن متتلـــئ الصـــفوف، وأن يصـــلي املـــأموم �فلـــة )٤٣٠(أن يقـــف املـــأموم وحـــده: ويكـــره

 .)٤٣٢(اذا قال املوذن قد قامت الصالة، على االظهر: ووقت القيام إىل الصالة
 .)٤٣٥(، والبلوغ على االظهر)٤٣٤(، والعدالة، والعقل، وطهارة املولد)٤٣٣(يعترب يف االمام االميان: الطرف الثاين
ويشــرتط الــذكورة، اذا  .وال يشــرتط احلريــة علــى االظهــر.)٤٣٦(ون قاعــدا بقــائم، وال أميــا مبــن لــيس كــذلكوأن ال يكــ

 .والتؤم املرأة رجال وال خنثى.وكذا اخلنثى.وجيوز أن تؤم املرأة النساء.كان املأمومون ذكرا�، أو ذكرا� وإ��
 وكذا من يبدل احلرف.ظهرة مل جيز إمامته مبتقن على اال ولو كان االمام يلحن يف القراء

___________________________________ 
 .وهى املوارد اخلاصة الىت وردت يف الشرع، كالصالة املعادة، وصالة الصىب، وصالة التربع عن امليت) ٤٢٦(
 .االعادة مستحبة للمأموم، ولالمام: يعىن) ٤٢٧(
 .ويستحب ان يسبح املأموم بذكر هللا مطلقا: يعىن) ٤٢٨(
 .اى من الصف االول، فال يدعوا الصبيان يقفون يف الصف االول) ٤٢٩(
 .يف صف مستقل) ٤٣٠(
 .حىت النوافل املرتبة) ٤٣١(
 ).حى على الصالة(ومقابل االظهر قول �ن وقته عند قول املؤذن) ٤٣٢(
 .ان يكون معتقدا �مامة اثىن عشر إماما: يعهىن) ٤٣٣(
 .يعىن، ان ال يكون ولد ز�) ٤٣٤(
 .ومقابل االظهر قول جبواز امامة الصىب للصبيان مطلقا، وللبالغني يف النافلة) ٤٣٥(
 هو الذى ال يقرأ الفاحتة والسورة صحيحة) االمى)(٤٣٦(

    



٩٥ 

 .، أوىل �لتقدم)٤٣٨(وصاحب املسجد واالمارة واملنزل.وال يشرتط أن ينوي االمام االمامة.)٤٣٧(كالتمتام وشبهه
 .، فمن قدمه املأمومون فهو أوىل)٤٣٩(واذا تشاح االئمة.اذا كان بشرائط االمامة واهلامشي أوىل من غريه،
ويســتحب لالمــام أن يســمع مــن .)٤٤٠(االقــرأ، فاالفقــه، فاالقــدم هجــرة، فاالســن، فاالصــبح: فــإن اختلفــوا، قــدم

رض لالمـام ضـرورة، وكـذا اذا عـ.واذا مات االمام أو أغمي عليه، اسـتنيب مـن يـتم �ـم الصـالة.)٤٤١(خلفه الشهادتني
 .، جاز أيضا)٤٤٢(جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا

وأن يـؤم االجـذم، واالبـرص، واحملـدود بعـد توبتـه، .)٤٤٤(وأن يسـتناب املسـبوق.،)٤٤٣(أن �مت حاضـر مبسـافر: ويكـره
 .)٤٤٥(وأن يؤم االعرايب �ملهاجرين، واملتيمم �ملتطهرين..واالغلف، وأمامة من يكرهه املأموم

االوىل اذا ثبـت أن االمـام فاسـق أو كـافر أو علـى غـري طهـارة : يف أحكـام اجلماعـة وفيـه مسـائل: الطرف الثالث
 .)٤٤٦(بعد الصالة، مل تبطل صالة املؤمت به، ولو كان عاملا أعاد

 ،)٤٤٧(يستأنف: قيل: ولو علم يف اثناء الصالة
___________________________________ 

هو الذى ال حيسن الـتلفظ ) والتمتام)(زوجت(يف مقام) جوزت(هو الذى يتلفظ ملحو�، كأهل بوادى العراق الذين يقولون) امللحن)(٤٣٧(
 .�لتاء، وشبهه كمن ال حيسن التلفظ �لراء، أو �لعني

يف ذالـك املسـجد، ولـيس المـام آخــر هـو االمـام الراتـب الـذى يصـلى دائمـا يف مســجد، هـو أوىل �مامـة اجلماعـة ) صـاحب املسـجد)(٤٣٨(
 .أوىل يف منزله، النه ملكه) املنصوب من قبل احلاكم الشرعى أوىل �مامة اجلماعة يف امارته من غريه وصاحب املنزل) واالمري(مزامحته

ى امامـة اجلماعــة، فكـل واحــد مـنهم أراد أن يكــون هـو أمـام اجلماعــة: أى) ٤٣٩( هم مــن االمامـة امــرا ان يكــون قصـد) بشـرط(تنـازع أفـراد علــ
 .اخرو�، حىت ال يناىف تشاحهم عدالتهم

يعـىن االسـبق ) االقـدم حجـرة(يف مسائل الصالة ال مطلقا كما يف املسـالك: يعىن) االفقه(ة للحمد والسورة االفصح قراء: يعىن) االقرأ)(٤٤٠(
 .اسالما، هذا اذا كانوا مسبوقني �لكفر مث أسلموا

 .التشهد: أى) ٤٤١(
لو أبطل االمام صالته اختيارا جاز للمأمومني االقتـداء يف بقيـة الصـالة بغـريه، خالفـا ملـن قـال بوجـوب امتـام املـأمومني صـال�م : عىني) ٤٤٢(

 .فرادى يف هذه احلال
 .يعىن، املسافر الذى يقصر يف الصالة) ٤٤٣(
 .ة، حبيث تتم صال�م قبل صالة ذالك املأموميكره أن يقدموا مأموما متأخرا عن سائر املأمومني يف حلوق اجلماع: يعىن) ٤٤٤(
هـو الـذى اجـرى احلـد عليـه مثـل حـد الـز�، أو اخلمـر، او ) احملـدود(الـذى بـه مـرض الـربص) االبـرص(الـذى بـه مـرض اجلـذام) االجذام)(٤٤٥(

ىن) االعـراىب(�نـه، وحنـو ذالـك هو غري املختون، وذالك فيما مل يكن عاصيا بغفلته، ال ضطرار، أو عدم وجود املاهر يف) االغلف) غريمها : يعـ
 .أهل املدن) واملهاجرون(ساكن الصحراء

 .ولو كان املأموم عاملا بذالك: يعىن) ٤٤٦(
 .يقطع صالته، ويبتدأها فرادى: يعىن) ٤٤٧(
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 .ينوي االنفراد ويتم، وهو االشبه: وقيل
 .يف ركوعه حىت يلحق �لصفاذا دخل واالمام راكع، وخاف فوت الركوع ركع، وجيوز أن ميشي : الثانية
ه وجـــــو�، علـــــى القـــــول بتحـــــرمي  اذا اجتمـــــع خنثـــــى وامـــــرأة، وقـــــف اخلنثـــــى خلـــــف االمـــــام، واملـــــرأة وراء: الثالثـــــة
 .، وإال على الندب)٤٤٨(احملاذاة

، فصــــالة مــــن يقابلــــه ماضــــية دون صــــالة مــــن إىل جانبيــــه اذا مل )٤٤٩(اذا وقــــف االمــــام يف حمــــراب داخــــل: الرابعــــة
 .)٤٥٠(جتوز صالة الصفوف الذين وراء الصف االول، ال�م يشاهدون من يشاهدهيشاهدوه، و 
 .، فإن نوى االنفراد جاز)٤٥١(ال جيوز للمأموم مفارقة االمام بغري عذر: اخلامسة
 .)٤٥٢(اجلماعة جائزة يف السفينة الواحدة ويف سفن عدة، سواء اتصلت السفن أوانفصلت: السادسة
إن خشـــي الفـــوات، وإال أمت ركعتـــني  )٤٥٣(املـــأموم يف �فلـــة، فـــأحرم االمـــام، قطعهـــا وأســـتأنفاذا شـــرع : الســـابعة
 .استحبا�

امــام االصــل قطعهــا وأســتأنف  )٤٥٤(ولــو كــان.وإن كانــت فريضــة، نقــل نيتــه إىل النفــل علــى االفضــل، وأمت ركعتــني
 .معه

 .أمت ما بقي عليهاذا فاته مع االمام شئ صلى مايدركه، وجعله أول صالته، و : الثامنة
وسـورة، ويف " احلمـد "   ولو أدركه يف الرابعة دخل معه، فإذا سلم قـام فصـلى مـا بقـي عليـه، ويقـرأ يف الثانيـة لـه ب

 .وإن شاء سبح" احلمد "   االثنتني االخريتني ب
ري مسـتأنف، كـرب وسـجد معـه، فـإذا سـلم قـام فأسـتأنف بتكبـ  )٤٥٥(إذا أدرك االمام بعد رفعه من االخرية: التاسعة

 .وقيل بىن على التكبري االول واالول أشبه
، وال حيتـاج )٤٥٦(ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة االخرية، كـرب وجلـس معـه، فـإذا سـلم قـام فاسـتقبل صـالته

 إىل
___________________________________ 

 .يف اخلنثى املشكل، أو اخلنثى قبل حتقيق حاله) اهذ(حرمة حماذاة الرجل واملرأة، النه حيتمل كون اخلنثى رجال: أى) ٤٤٨(
 .داخل يف احلائط حبيث ال يرى االمام من يف طريق الصف االول: أى) ٤٤٩(
 .يشاهدون من يشاهد االمام: اى): ٤٥٠(
 .وبدون نية االنفراد) ٤٥١(
ث صــدق اجلماعــة،: أى) ٤٥٢( ت متقاربــة حبيــ ســواء كــان االمــام وحــده يف ســفينة  التصــقت الســفن بعضــها بــبعض، أو انفصــلت، لكــن كانــ

 .واملأموم كلهم يف سفينة اخرى، أم كان بعض املأمومني يف سفينة االمام، وبعضهم يف سفينة اخرى
 .قطع املأموم �فلته، وابتدأ اجلماعة مع االمام: يعىن) ٤٥٣(
 .-صلوات هللا عليه  -لو كان امام اجلماعة االمام املعصموم : يعىن) ٤(
 .بعد رفع االمام رأسه من ركوع الركعة االخرية :يعىن) ٤٥٥(
 .استكمل صالته: أى) ٤٥٦(
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 .استئناف تكبري
 .، وينصرف لضرورة وغريهم)٤٥٧(جيوز أن يسلم املأموم قبل االمام: العاشرة

اذا مل يكـــن للرجـــال  )٤٥٨(اذا وقـــف النســـاء يف الصـــف االخـــري، فجـــاء رجـــال، وجـــب أن يتـــأخرن: احلاديـــة عشـــرة
 .مهنموقف أما

اذا اســـتنيب املســـبوق، فـــاذا انتهـــت صـــالة املـــأموم، أومـــأ الـــيهم ليســـلموا، مث يقـــوم فيـــأيت مبـــا بقـــي : الثانيـــة عشـــرة
 .)٤٥٩(عليه

 .يف ما يتعلق �ملساجد
 .على أبوا�ا )٤٦١(غري مسقفة، وأن تكون امليضاة )٤٦٠(اختاذ املساجد مكشوفة: يستحب

 .وسطها، وأن يقدم الداخل اليها رجله اليمىن، واخلارج رجله اليسرىوأن تكون املنارة مع حائطها ال يف 
 .)٤٦٤(وجيوز نقص ما استهدم دون غريه.)٤٦٣(وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه.)٤٦٢(وأن يتعاهد نعليه
 .ويستحب كنس املساجد واالسراج فيها.)٤٦٥(وجيوز استعمال آلته يف غريه.ويستحب اعادته

 .)٤٦٦(�لصور ونقشها.زخرفتها: وحيرم
ب أن يعيــده اليهــا، أو إىل مســجد  وبيـع آلتهــا، وأن يؤخــذ منهــا يف الطــرق، واالمــالك، ومــن أخـذ منهــا شــيئا وجــ

 ، واذا زالت آ�ر املسجد مل حيل متلكه، ال جيوز ادخال النجاسة اليها، وال إزالة النجاسة)٤٦٧(آخر
___________________________________ 

 .مع نية االنفراد، يف غري اجلماعة الواجبة: وحيف بعض الشر ) ٤٥٧(
 .يرجعن إىل الوراء حىت ال تبطل مجاعتهن: أى) ٤٥٨(
يعىن، لو عرض �المام شئ فأستناب مأموماكان قد حلق �جلماعة بعد املأمومني االخرين بركعـة أو أكثـر، مث أمت املـأمومون صـال�م، ) ٤٥٩(

 .ون التشهد والسالم، مث يقوم هو ليكمل صالتهيستحب لالمام أن جيلس حىت يكمل املأموم
لعــل املــراد بــه تظليــل مجيــع املســجد أو تظليــل خــاص، أو يف بعــض البلــدان وإال فاحلاجــة ماســة إىل لتظليــل : قــال الشــهيد يف الــذكرى) ٤٦٠(

 ).لدفع احلر والقر
 .هى املراحيض ومكان الوضوء) ٤٦١(
 .و حاملتني للنجاسة، هذا اذا كان يريد الدخول يف املساجد بنعلهينظر اليهما لئال تكو� وسختني، أ: أى) ٤٦٢(
انـه كـان يقـول حـني دخـول املسـجد ) (عـن ابيهـا رسـول هللا - السـالم عليها -�الدعية الواردة، مثل املروى عن فاطمة الزهـراء ) ٤٦٣(

 ).اهلم اغفر ىل ذنوىب وافتح ىل ابواب فضلك(وحني خروجه منه
 .جيوز هدم ما اشرف على اال�دام، لكيال ينهدم على أحد، أما غري املشرف على اال�دام فال جيوز هدمه: يعىن) ٤٦٤(
 .جيوز استعمال آالت املسجد يف مسجد آخر بعد هدمها: يعىن) ٤٦٥(
خور،  املقصــود �لصــور صــور ذوات االرواح، ال) ولعــل(هــى الــنقش �لــذهب، أو مطلــق التــزيني) الزخرفــة)(٤٦٦( مثــل صــور االشــجار، والصــ

 .-كما قيل   -واجلبال وحنوها 
 فيما لو تعذر ارجاعه إىل نفس ذالك املسجد، جلهل به، أو خراب، أو غريمها) ٤٦٧(
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 .، وال اخراج احلصى منها، وإن فعل أعاده اليها)٤٦٨(فيها
 .)٤٦٩(ريقاتعليتها، وأن يعمل هلاشرف، أو حماريب داخلة يف احلائط، وأن جتعل ط: ويكره

وإقامـة احلـدود، .)٤٧١(وتعريـف الضـوال.)٤٧٠(وانفـاذ االحكـام.البيع والشـراء، ومتكـني ا�ـانني: ويستحب أن يتجنب
 .والنوم.)٤٧٣(ورفع الصوت، وعمل الصنائع.)٤٧٢(وانشاد الشعر
 .)٤٧٥(وقتل القمل فإن فعل سرته �لرتاب.والبصاق.والتنخم.رائحة بصل أو ثوم )٤٧٤(دخول من يف فيه: ويكره

 .)٤٧٧(والرمي �حلصى.)٤٧٦(وكشف العورة
 :مسائل ثالث

ـــت يف أرض  )٤٧٩(، فـــإن كـــان الهلهـــا ذمـــة)٤٧٨(اذا ا�ـــدمت الكنـــائس والبيـــع: االوىل مل جيـــز التعـــرض هلـــا، وان كان
 .هلا يف املساجد، جاز استعما)٤٨٠(احلرب، أو �د أهلها

 .، يف املسجد أفضل من املنزل، والنافلة �لعكس)٤٨١(الصالة املكتوبة: الثانية
 .، مبائة، ويف مسجد القبيلة خبمس وعشرين، وفيالسوق �ثنيت عشرة صالة)٤٨٢(الصالة يف اجلامع: الثالثة

___________________________________ 
 .غسل املتنجسات فيها: أى) ٤٦٨(
وال دليل له سـوى ذكـر كثـري مـن االصـحاب لـه سـوى ذكـر كثـري مـن االصـحاب لـه، ويعارضـه اطـالق (جعل حيطا�ا عالية): تعليتها)(٤٦٩(

ىت جتعــل يف احليطــان، ولعــل وجــه الكراهــة اطــالع  -بضــم الشــني والــراء  -) شــرف)(قولــه تعــاىل، يف بيــوت اذن هللا ان ترفــع هــى الفتحــات الــ
جيعلـه االنسـان طريقـا يـدخل مـن : يعـىن) جتعـل طريقـا(ل ضوضـاء خـارج املسـجد منهـا، فيشـغل قلـو�م عـن ذكـرهللاملسلمني على املارة، ودخـو 

 .�ب وخيرج من �ب آخر، وهذا مناف حلرمة املسجد
 ).وفيه �مل(القضاء بني الناس: أى) ٤٧٠(
 .داخلهاالعالن عن االشياء الضائعة، وأمنا يعلن عنها عند �ب املسجد ال : أى) ٤٧١(
 .ة الشعر، ال نظم الشعر قراء: أى) ٤٧٢(
 .يكره جعل املسجد مصنعا: أى) ٤٧٣(
 .يف فمه: يعىن) ٤٧٤(
 .اذا كان املسجد غري مفروش) ٤٧٥(
 .اذا مل يكن �ظر حمرتم، وإال حرم) ٤٧٦(
 .مى بظفر السبابة أو الوسطىهو لعبة كان يتسلى �ا البطالون، وهو أن توضع احلصاة على بطن أ�ام اليد اليمىن، وير ) ٤٧٧(
 .معبد اليهود) قرب، وقربة(على وزن) بيعة(مجع) والبيع(معبد النصارى) جنيلة(على وزن) كنيسة(الكنائس مجع) ٤٧٨(
كأكل كانوا يف ذمة االسالم، ويعملون بشرائط الذمة الىت منها أن ال يضربوا �قوسا، وال حيدثوا معبدا، وال يتجاهروا �حملرمات  : أى) ٤٧٩(

 .اخلنزير وشرب اخلمر اخل
 .هلك أهلها حبيث صدق عليها ال مالك هلا: أى) ٤٨٠(
 .الواجبة: أى) ٤٨١(
  املسجد االعظم يف كل بلد، وهو املسجد الذى جيتمع فيه معظم أهل البلد: أى) ٤٨٢(
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 يف صالة اخلوف واملطاردة :الفصل الرابع
: ال: يقصــر، وقيـــل: فــإن صــليت فــرادى، قيــل.ســفرا، ويف احلضــر اذاصــليت مجاعــة )٤٨٣(صــالة اخلــوف مقصــورة

 .واالول أشبه
وكانــت الثانيــة لــه نــد�، علــى القــول جبــواز  )٤٨٤(ان شــاء بطائفــة مث �خــرى: واذا صــليت مجاعــة فاالمــام �خليــار

 .)٤٨٦(بذات الرقاع وإن شاء يصلي كما صلى رسول هللا .)٤٨٥(اقتداء املفرتض �ملتنفل
 .يف شروطها وكيفيتها، وأحكامها: مث حيتاج هذه الصالة إىل النظر

 .)٤٨٧(فأن يكون اخلصم يف غري جهة القبلة، وأن يكون فيه قوة ال يؤمن أن يهجم على املسلمني: أما الشروط
وأن ال حيتـاج االمـام إىل .صموأن يكون يف املسلمني كثرة ميكن ان يفرتقوا طائفتني، يكفل كل طائفة مبقاومة اخل

 .)٤٨٨(تفريقهم أكثر من فرقتني
ت الصــالة ثنائيــة: وأمــا كيفيتهــا إن كانــ صــلى �الوىل ركعــة وقــام إىل الثانيــة، فينــوي مــن خلفــه االنفــراد واجبــا، : فــ

 ويتمـــون مث يســـتقبلون العـــدو، و�تـــى الفرقـــة االخـــرى فيحرمـــون ويـــدخلون معـــه يف �نيتـــه وهـــي أوالهـــم، فـــاذا جلـــس
 .للتشهد أطال، و�ش من خلفه فأمتوا وجلسوا، فتشهد �م وسلم

وإن   )٤٨٩(انفـراد املـؤمت، وتوقـع االمـام للمـأموم حـىت يـتم، وإمامـة القاعـد �لقـائم: فتحصل املخالفـة يف ثالثـة أشـياء
ت ثالثيــة فهــو �خليــار يكــون كــل وجيــوز أن .وإن شــاء �لعكــس.ان شــاء صــلى �الوىل ركعــة، و�لثانيــة ركعتــني: كانــ

 .)٤٩٠(فرقة واحدا
___________________________________ 

 .قصر: أى) ٤٨٣(
 .اخل) على القول(صلى االمام مرتني مجاعة وحيث مل يثبت ذالك من طرق الشيعة املعتمدة قال املصنف: يعىن) ٤٨٤(
 .مطلقا، ولو كانت االوىل لالمام املنتقل مجاعة ايضا: يعىن) ٤٨٥(
 .كيفيتهاوستأتى  ) ٤٨٦(
 .فلو كان اخلصم يف جهة القبلة، أو مل يكن اخلصم حبيث خيشى هجومة وقت الصالة صلى اجليش مجيعا كلهم مرة واحدة) ٤٨٧(
فلـــو مل يكـــن عـــدد املســـلمني كثـــريا حبيـــث ميكـــن تفـــريقهم فـــرقتني، او احتـــاج االمـــام إىل تفـــريقهم اكثـــر مـــن فـــرقتني لكـــون العـــدو حميطـــا ) ٤٨٨(

 .هات املختلفة، يف هاتني الصورتني يصلى اجليش فرادى ال مجاعة�ملسلمني من اجل
انتظـار االمـام للمـأموم حـىت جيـئ الطائفـة الثانيـة ) الثـاىن(انفراد املأموم، وهو غـري جـائز عنـد بعـض مطلقـا إال يف هـذه الصـالة) االول):(٤٨٩(

ىت يلحــق الطائفـة الثانيــ ث(ة يف التشـهدويلتحقـوا �لركعـة الثانيــة، وهكـذا انتظــاره هلـم حـ كـون االمـام وهــو جـالس للتشــهد إمامـا للقــائمني ) الثالــ
 .حىت يكملوا الركعة الثانية

 لوكان احملاربون ثالثة، أحدهم االمام، واملأموم اثنان) ٤٩٠(
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 :ففيها مسائل: وأما أحكامها
 .)٤٩١(كل سهو: االوىل

 .ن احلكم على ما قدمناه يف �ب السهويلحق املصلني يف حال متابعتهم الحكم له، ويف حال االنفراد يكو 
 .اخذ السالح واجب يف الصالة، ولو كان على السالح جناسة، مل جيز أخذه على قول، واجلواز أشبه: الثانية

 .)٤٩٢(ولو كان ثقيال مينع شيئا من واجبات الصالة مل جيز
ســـلم وســـجد، مل جيـــب عليهـــا  اذا ســـهى االمـــام ســـهوا يوجــب الســـجدتني، مث دخلـــت الثانيـــة معـــه، فــاذا: الثالثــة
 .اتباعها

وأمــا صــالة املطــاردة، وتســمى صــالة شــدة اخلــوف، مثــل أن ينتهــي احلــال إىل املعانقــة واملســايقة، فيصــلي علــى 
 .حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا

 أي ويســــتقبل القبلــــة بتكبــــرية االحــــرام، مث يســــتمر إن أمكنــــه، وإال اســــتقبل مبــــا أمكنــــه، وصــــلى مــــع التعــــذر إىل
 .اجلهات أمكن

، فـإن خشــي )٤٩٤(ا واذا مل يـتمكن مـن النـزول صـلى راكبــا، ويسـجد علـى قربـوس سـرجه، وإن مل يــتمكن أومـأ اميـاء
 .سبحان هللا واحلمد هللا، وال إله إال هللا وإ� أكرب: ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة.صلى �لتسبيح

 :فروع
مــا مل يســتدبر :  صــالته �لركــوع والســجود فيمــا بقــي منهــا وال يســتأنف، وقيــلاذ صــلى موميــا فــأمن، أمت: االول

 .وكذا لو صلى بعض صالته، مث عرض اخلوف، أمت صالة خائف وال يستأنف.)٤٩٥(القبلة يف اثناء صالته
وكـذا لـو أقبـل العـدو .من رأى سوادا فظنه عدوا فقصـر، أوصـلى موميـا مث انكشـف بطـالن خيالـه، مل يعـد: الثاين

 .فصلى موميا لشدة خوفه، مث �ن هناك حائل مينع العدو
 .اذا خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلي صالة شدة اخلوف: الثالث

___________________________________ 
ىت) وىف حـال االنفـراد(كل شك، وذالك الن الشك للمأموم يرجع فيه إىل االمـام: يعىن) ٤٩١(  �تـى املـأمومون يعـىن يف الركعـة او الـركعتني الـ

 .�ا النفسهم
 .إال لضرورة كصعوبة حله ولبسه، وحنوذالك) ٤٩٢(
لو سهى االمام حال امامته للفرقة االوىل، مث أمت الصالة �لفرقة الثانية، سجدتى السهو، فال جيـب علـى الفرقـة الثانيـة سـجد� : يعىن) ٤٩٣(

 .موم أن يسجد سجدتى السهو ايضا لسهو االمامالسهو �المجاع حىت على قول الشيخ القائل �ن على املأ
 .أومأ برأسه إن امكن، وإال فبعينه كاملريض) ٤٩٤(
 فإن كان قد استدبر القبلة يف اثناء الصالته استأنفها) ٤٩٥(
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والغريــق يصــليان حبســب االمكــان، ويوميــان لركوعهمــا وســجودمها، وال يقصــر واحــد منهمــا  )٤٩٦(املتوحــل: تتمــة
 . يف سفر أو خوفعدد صالته، إال

 يف صالة املسافر: الفصل اخلامس
 .الشروط، والقصر، ولواحقه: والنظر يف
 :فستة: أماالشروط
 .اعتبار املسافة: االول

 .)٤٩٧(وهي مسرية يوم بريدان، أربعة وعشرون ميال
، أو )٤٩٨(النـاس أربعة آالف ذراع بذراع اليد، الذي طوله أربع وعشرون إصـبعا، تعـويال علـى املشـهور بـني: وامليل

 .)٤٩٩(مد البصر من االرض
 .ولو كانت املسافة أربعة فراسخ، وأراد العود ليومه، فقد كمل مسري يوم، ووجب التقصري

 .، مل جيز التقصري، وإن كان ذلك من نيته)٥٠٠(ولو تردد يوما يف ثالثة فراسخ، ذاهبا وجائيا وعائدا
 .)٥٠١(فسلك االبعد قصر، وإن كان ميال إىل الرخصةولو كان لبلد طريقان، واالبعد منهما مسافة، 

 .قصد املسافة: الشرط الثاين
 .فلو قصد ما دون املسافة، مث جتدد له رأي فقصد أخرى مثلها، مل يقصر ولو زاد ا�موع على مسافة التقصري

 .)٥٠٣(اوكذا لو طلب دابة شذت له، أو غرميا، أو آبق.)٥٠٢(فإن عاد وقد كملت املسافة فما زاد قصر
 .، إن تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد مسافة، قصر يف سفره ويف موضع توقفه)٥٠٤(ولو خرج ينتظر رفقة

 .وإن كان دو�ا، أمت حىت تيسر له الرفقة ويسافر
فلـو عـزم علـى مسـافة، ويف طريقـه ملـك لـه قـد اسـتوطنه سـتة .أن ال يقطع السفر �قامة يف اثنائه: الشرط الثالث

 ولو كان بينه و بني ملكه، أو مانوى االقامة.وكذا لو نوى االقامة يف بعض املسافة. يف طريقه ويف ملكهاشهر أمت
___________________________________  

 .هو الذى دخل يف الوحل، وال ميكنه اخلروج والصالة التامة )٤٩٦(
 .وهى مثانية فراسخ، أو مخسة واربعني كيلو مرتا) ٤٩٧(
 .هذا التحديد ليس له دليل شرعى، وإمنا هو املشهور بني الناش :يعىن) ٤٩٨(
 .يف البصر املتعارف، وىف االرض املستوية، واجلو املتعارف) ٤٩٩(
�ن ذهب من بلده إىل ثالثة فراسخ، مث رجع إىل بلده، مث ذهب إىل ثالثة فراسخ، فهذه تسعة فراسخ يساوى سبعة وعشـرين مـيال، ) ٥٠٠(

 .فره �لرجوع إىل بلده قبل بلوغ مثانية فراسخ مل يكن مسافرا شرعالكنه حيث انقطع س
 .كان سلوكه للطريق االبعد مليله إىل القصر واالفطار: اى) ٥٠١(
 .قصر يف الرجوع: يعىن) ٥٠٢(
 .العبد الفار من مواله) اآلبق(املديون) الغرمي(شردت: أى) شذت.(قصر يف الرجوع: يعىن) ٥٠٣(
 .ه حمل اقامته إىل مكان، وهناك انتظر رفقاء خرج من بلده أو) ٥٠٤(
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 .، قصر يف طريقه خاصة)٥٠٥(فيه، مسافة التقصري
ولو كان عدة مواطن، اعتربما بينه وبني االول، فإن كان مسافة قصر يف طريقه، وينقطـع سـفره مبوطنـه فيـتم فيـه، 

النقطـــاع ســـفره، وإن كانـــت مســـافة قصـــر يف مث يعتـــرب املســـافة الـــيت بـــني موطنيـــه، فـــإن مل تكـــن مســـافة أمت يف طريقـــه 
 .طريقه الثانية حىت يصل إىل وطنه

 .هو كل موضع له فيه ملك، قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، متوالية كانت أو متفرقة: والوطن الذي يتم فيه
 .ان يكون السفر سائغا: الشرط الرابع

 .، أو مباحا كاالسفار للمتاجرواجبا كان كحجة االسالم، أو مندو� كز�رة النيب 
 .ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر.)٥٠٧(وصيداللهو.)٥٠٦(ولو كان معصية مل يقصر، كاتباع اجلائر

 .)٥٠٨(ولو كان للتجارة، قيل يقصر الصوم دون الصالة، وفيه تردد
 .أن ال يكون سفره اكثرمن حضره: الشرط اخلامس

 .)٥١١(والربيد )٥١٠(، واملكاري واملالح والتاجر الذي يطلب االسواق)٥٠٩(يطلب القطركالبدوي الذي 
ذلــــك خمــــتص : فلــــو أقــــام أحــــدهم عشــــرة مث أنشــــأ ســــفرا قصــــر، وقيــــل.وضــــابطه أن ال يقــــيم يف بلــــده عشــــرة أ�م
 .)٥١٣(، واالول أظهر)٥١٢(�ملكاري، فيدخل يف مجلته املالح واالجري

 .)٥١٤(يقصر �ارا صالته دون صومه ويتم ليال، واالول أشبه: وقيل يتم،: ولو أقام مخسة، قيل
وال .الجيـوز للمســافر التقصـري حـىت يتــوارى جـدران البلـد الـذي خيــرج منـه أو خيفـى عليــه االذان: الشـرط السـادس
 وكذا يف عوده يقصر، حىت.قبل ذلك، ولو نوى السفر ليال )٥١٥(جيوز له الرتخص

________________________ 
 .أى مثانية فراسخ او ازيد )٥٠٥(
 .أى مع اجلائر، أو �مر اجلائر )٥٠٦(
 .فيه خالف، وقال بعضهم بعدم حرمته يف نفسه إن مل يشتمل على حرام آخر )٥٠٧(
 ).فاالحتياط �جلميع بني القصر واالمتام مما ال ينبغى تركه(وىف مصباح الفقيه )٥٠٨(
 .القطر هو املطر )٥٠٩(
 .ار الذين ال بلد هلم، وإمنا يدورون يف البالد يشرتون من بلد ويبيعون يف بلد آخركبعض التج  )٥١٠(
 .هو الذى عمله محل الرسائل بني البالد) الربيد()٥١١(
 .وهو الذى يؤجر نفسه للتجارة بني البلدان )٥١٢(
 .كل منهم لو أقام يف بلد عشرة ا�م قصر يف اول سفر بعده: يعىن )٥١٣(
 .لصوم والصالة ليال و�ارايتم ا: أى )٥١٤(
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ولـو نـوى  .ض، واالول اظهـر )٥١٦(يقصر عند اخلروج من منزلـه ويـتم عنـد دخولـه: يبلغ مساع اآلذان من مصره، وقيل
وإن تــردد عزمــه، قصــر مــا بينــه وبــني شــهر، مث يــتم ولــو صــالة  .االقامــة يف غــري بلــده عشــرة أ�م أمت، ودو�ــا يقصــر

وأمــا  .، رجــع إىل التقصــري ولــو صــلى صــالة واحــدة بنيــة االمتــام مل يرجــع)٥١٨(االقامــة مث بدالــه، ولــو نــوى )٥١٧(واحــدة
: ، أو يف أحـد املـواطن االربعـة)٥٢٠(، إال أن تكون املسافة أربعا، ومل يردالرجـوع ليومـه علـى قـول)٥١٩(فإنه عزمية: القصر

واذا تعـني القصـر، فـأمت عامـدا، أعـاد  .، واالمتـام أفضـل، فإنـه خمـري)٥٢١(مكة واملدينة واملسـجد اجلـامع �لكوفـة واحلـاير
وإن كان جاهال �لتقصري فال إعادة، ولو كـان الوقـت �قيـا، وإن كـان �سـيا، أعـاد يف الوقـت،  .)٥٢٢(على كل حال

واذا دخـل الوقـت وهـو حاضـر، مث  .، مل تصـح وأعـاد قصـرا)٥٢٣(وال يقضي إن خرج الوقـت، ولـو قصـر املسـافر اتفاقـا
يـتم : يتخـري، وقيـل: يقصـر اعتبـارا حبـال االداء، وقيـل: ا على وقت الوجوب، وقيل يتم بناء: والوقت �ق، قيل سافر

ت وهــو مســافر، فحضــر والوقــت �ق، .مــع الســعة ويقصــر مــع الضــيق، والتقصــري أشــبه وكــذا اخلــالف لــو دخــل الوقــ
ان هللا واحلمـد هللا وال إلـه إال هللا وأ� ثالثـني مـرة سـبح: أن يقـول عقيـب كـل فريضـة: ويسـتحب .واالمتـام هنـا أشـبه
 .)٥٢٥(وال يلزم املسافر متابعة احلاضر إذا أمت به، بل يقتصر على فرضه، ويسلم منفردا.)٥٢٤(أكرب، جربا للفريضة

________________________ 
 .القصر واالفطار: يعىن )٥١٥(
 .يف الرجوع إىل بلده: يعىن )٥١٦(
لو كان مرتددا غري جازم يف ان يتم اقامة عشرة ا�م، وبقى علـى هـذا الـرتدد شـهرا كـامال يقصـر كـل الشـهر، وبعـد مضـى شـهر  : يعىن )٥١٧(

 .كامل يقصر وان كان بقاؤه مبقدار صالة واحد فقط كالعشاء مثال
 .عزم على عدم البقاء عشرة ا�م قبل ان يصلى صالة: أى )٥١٨(
 .بيته وبني التمام واجب ال خمري: يعىن )٥١٩(
 .فإنه قال يكون حينئذ خمريا بني القصر والتمام )٥٢٠(
ىن العبـاس فتحـوا املـاء ليسـتوىل علـى قـرب احلسـني يعىن حرم االمام احلسني  )٥٢١( وينـدرس اثـر القـرب،  ، وأمنـا مسـى �حلـائر الن بـ

 .رب املطهر وجعل يدور ويرتاكم بعضه على بعض دون ن يصيب القرب منه قطرة واحدةحار قريب الق -بقدرة هللا تعاىل  -إال أن املاء 
 .يف الوقت وخارجه )٥٢٢(
) أو.(أو �ملوضـــوع ككـــون املقصـــد مســـافة مـــثال) إمـــام جلهلـــه �حلكـــم.(�ن مل يكـــن مقصـــوده التقصـــري بـــل االمتـــام.(يف مصـــباح الفقيـــه )٥٢٣(

 ).ريعا ولكن سهى فسلم عقيب الثانية بزعم كو�ا رابعةتعمده يف ذلك تش) أو.(لنسيانه شيئا منهما
 .بدال عن الركعتني التني سقطتا للقصر: أى )٥٢٤(
 .بعد تشهد االمام يف الركعة الثانية وقيامه للثالثة )٥٢٥(

    



١٠٤ 

 :فمسائل: وأما اللواحق
فإن كان حبيث خيفى عليـه االذان، قصـر اذا مل يرجـع عـن نيـة : فمنعه مانع اعترب )٥٢٦(اذا خرج إىل مسافة: االوىل
 .ويستو يف ذلك املسافر يف الرب والبحر.، أمت)٥٢٧(وإن كان حبيث يسمعه، أو بدا له عن السفر.السفر

 .لو خرج إىل مسافة فردته الريح، فإن بلغ مساع االذان أمت وإال قصر: الثانية
إن عــزم العــود واالقامــةإذاعــزم علــ: الثالثــة ، )٥٢٨(ى االقامــة يف غــري بلــده عشــرة أ�م، مث خــرج إىل مــادون املســافة، فــ

 .أمت ذاهبا ويف البلد
ولــو نــوى االقامــة عشــرا، ودخــل يف صــالته، .االقامــة أمت )٥٢٩(مــن دخــل يف صــالة بنيــة القصــر، مث عــن لــه: الرابعــة
 .دالسفر، مل يرجع إىل التقصري، وفيه ترد )٥٣٠(فعن له

 .، مل جيز التقصري ما دام مقيما)٥٣١(أما لو جدد العزم بعد الفراغ
: فــاذا فاتــت قصــرا قضــيت كــذلك، وقيــل.االعتبــار يف القضــاء حبــال فــوات الصــالة، ال حبــال وجو�ــا: اخلامســة

 .الوجوب واالول أشبه )٥٣٢(االعتبار يف القضاء حبال
 .، مل يعد صالته)٥٣٣(فبدا لهاذا نوى املسافة وخفي عليه االذان وقصر، : السادسة
 .)٥٣٤(اذا دخل وقت �فلة الزوال فلم يصل، وسافر، استحب له قضاؤها، ولو يف السفر: السابعة

________________________ 
 .فمنعهه مانع عن االستمرار إىل وصول املسافة) وهى مثانية فراسخ( .قاصدا املسافة: أى )٥٢٦(
 .هبداله الرجوع إىل بلد: أى )٥٢٧(
 .العود إىل حمل االقامة، وأكمال اقامة عشرة ا�م فيه: يعىن )٥٢٨(
 .بدا له االقامة يف اثناء الصالة: أى )٥٢٩(
 .بداله يف اثناء الصالة أن يسافر قبل اكمال عشرة ا�م: يعىن )٥٣٠(
 .لو كان عدوله عن االقامة بعد اكمال الصالة مل جيز التقصري ما دام �قيا ولو مبقدار صالة واحدة: يعىن )٥٣١(
 .حال اول الوجوث، فلو دخل الوقت وهو مقيم قضاها �مة، ولو دخل الوقت وهو مسافر قضاها قصصرا: أى )٥٣٢(
 .فبدا له الرجوع إىل بلده قبل بلوغ املسافة: أى )٥٣٣(
  .�ا ال تسقط حينئذال )٥٣٤(

   



١٠٥ 

 كتاب الزكاة

 .من جتب عليه وما جتب فيه ومن تصرف اليه: يف زكاة املال والنظر يف:وفيه قسمان
ــك، املــتمكن مــن التصــرف: فتجــب الزكــاة علــى ــرب يف الــذهب والفضــة،  )١(البــالغ، العاقــل، احلــر، املال فــالبلوغ يعت

 .امجاعا
 .عليه اخراج الزكاة من مال الطفل ، استحب)٢(نعم، اذا اجتر له من اليه النظر

، أمـا لـو مل يكـن مليـا، أو مل يكـن وليـا،  )٣(وان ضمنه واجتر لنفسه، وكان مليا، كان الربح له، وتستحب له الزكـاة
 .ولليتيم الربح، وال زكاة ها هنا )٤(كان ضامنا

�الخــراج يتنــاول الــوايل فــالتكليف ! جتــب، وكيــف قلنــا : ، وقيــل)٥(وتســتحب الزكــاة يف غــالت الطفــل ومواشــيه
، اذا اجتـــر لـــه الـــويل )٧(حكـــم ا�نـــون حكـــم الطفـــل، واالصـــح أنـــه ال زكـــاة يف مالـــه، إال يف الصـــامت: ، وقيـــل)٦(عليـــه

 .استحبا�
 ولو ملكه سيده. )٨(واململوك ال جتب عليه الزكاة، سواء قلنا ميلك أو أحلنا ذلك

________________________ 
ال يكون ممنوعـا مـن التصـرف عقـال، كاملغصـوب : يعىن) املتمكن من التصرف) النصاب.(ذى جتب الزكاة فيه، ويسمىاملالك للمقدار ال()١(

 .من قبل السلطان اجلائر، او شرعا كالرهن غري املتمكن من فكه ولو ببيعه
 .لو اجتر للطفل وليه: يعىن )٢(
 .لوىل، ويستحب له الزكاة، الن تصرفه شرعى وصحيحل) كان الربح.(ذا مال) مليا.(اقرتضه الوىل مثال: اى) ضمنه()٣(
 .لو تلف املال عنده )٤(
 .هى االبل، والبقر، والغنم) واملواشى.(هى التمر، والزبيب، واحلنطة، والشعري) الغالت.()٥(
 .املكلف �خراج الزكاة عن مال الطفل وىل الطفل، ال الطفل نفسه: يعىن )٦(
 ).من املال الذهب والفضة، ومقابله الناطق وهو املواشىاملراد �لصامت .(يف املدارك )٧(
 ..او قلنا أن ملك العبد حمال شرعا: يعىن )٩(

    



١٠٦ 

 ..ال ميلك والزكاة على مواله: ميلك وجيب عليه الزكاة، وقيل: ماال وصرفه فيه، مل جتب عليه الزكاة، وقيل
 ..وجبت عليه الزكاة يف نصيبه اذا بلغ نصا�وحترر منه شئ، )٩(.ولو كان مطلقا.وكذا املكاتب املشروط عليه

، )١٠(.وامللك شـرط يف االجنـاس كلهـا، وال بـد أن يكـون �مـا، فلـو وهـب لـه نصـاب مل جيـز يف احلـول إال القـبض
ولو اشرتى نصا�، جرى يف احلـول مـن حـني العقـد، ال بعـد .)١١(.وكذا إذا أوصى له، أعترب احلول بعد الوفاة والقبول

 .)١٣(.ولو شرط البائع، أو مها، خيارا زائدا على الثالثة، بىن على القول �نتقال امللك.)١٢(.الثالثة
وال جيـــري .وكــذالو اســتقرض مـــاال، وعينــه �قيــة، جــرى يف احلــول، مــن حــني قبضــه.والوجــه أنــه مــن حــني العقــد
اضـراً، وإن كـان غائبـا ولو عـزل االمـام قسـطا، جـرى يف احلـول إن كـان صـاحبه ح.الغنيمة يف احلول إال بعد القسمة

والــتمكن مــن .)١٤(.فعنــد وصــوله اليــه، ولــو نــذر يف اثنــاء احلــول الصــدقة بعــني النصــاب، انقطــع احلــول لتعينــه للصــدقة
 .)١٦(.وإمكان أداء الواجب، معترب يف الضمان ال يف الوجوب.)١٥(.التصرف معترب يف االجناس كلها

ب اذا مل يكــن يف يــد وكيلــه أو وليــه، وال الــرهن علــى االشــبه، ، وال ا)١٧(.املــال املغصــوب: وال جتــب الزكــاة يف لغائــ
 فإن )١٨(وال الوقف، وال الضال، وال املال املفقود،

________________________ 
ولو كان مكاتبا مطلقا، املكاتب املشروط هو الذى شرط عليـه املـوىل أن يـؤدى كـل الـثمن حـىت يصـح حـرا، واملكاتـب املطلـق هـو : يعىن )٩(
 .ا تصري حرا بتلك النسبة ذى قال له املوىل كلما تدفع من الثمن جزءل
 .النه بعد القبض يكون ملكا �ما )١٠(
 .النه بعد املوت وقبول الوصية يكون ملكا �ما )١١(
 .يكون للمشرتى -الذى هو اول نصاب يف االبل  -لو اشرتى مثال مخسة من االبل : يعىن )١٢(
فسخ البيع إىل ثالثة أ�م وحيسب السنة من حـني العقـد ال مـن بعـد ثالثـة أ�م، فـاذا مضـى عـن العقـد سـنة وجبـت  �ن يردها) خيار احليوان(

 .الزكاة، وال يصرب حىت ميضى سنة وثالثة أ�م
ك ينتقــل مــن البــائع إىل املشــرتى مــن حــني العقــد يكــون حســاب الســنة مــن حــني العقــد، وعلــى القــول �ن ا )١٣( مللــك فعلــى القــول �ن امللــ

 .ينتقل إىل املشرتى بعد متام مدة اخليار يكون حساب السنة من بعد متام اخليار
 .فال زكاة عليه )١٤(
 .والتعديل) االبل، والبقر، والغنم(واالنعام الثالث) التمر، والزبيب، واحلنطة، والشعري(الغالت االربع: أى )١٥(
 ).الذهب والفضة(
ب()١٦( ال  -بــدون تفـــريط  -ة إىل املســتحق، فلــو مل يكـــن مســتحق وجبــت الزكـــاة، ولكــن لــو تلفـــت الزكــاة ايصــال الزكـــا: يعــىن) اداء الواجــ

 .يضمن، نعم لو كان املستحق موجودا، فلم يؤد الزكاة اليه وتلفت ضمن الزكاة، ووجب عليه بدهلا، مثلها أو قيمتها
 .له ال على املالك النه غري متمكن منه، وال على الغاصب النه غري مملوك )١٧(
 .الضال هو احليوان املفقود، واملال املفقود غري احليوان من سائر اململوكات )١٨(

    



١٠٧ 

، )٢٠(وال القـرض، حـىت يرجـع إىل صـاحبه، وال الـدين حـىت يقبضـه )١٩(مضـى عليـه سـنون وعـاد، زكـاه لسـنته اسـتحبا�
 .أحوطال، واالول : ، جتب الزكاة على مالكه، وقيل)٢١(فإن كان �خريه من جهة صاحبه

، واملسـلم )٢٣(، فاذا تلفت ال جيب عليه ضما�او إن أمهـل)٢٢(والكافر جتب عليه الزكاة، لكن ال يصح منه أداؤها
وا�نـون والطفـل ال يضـمنان إذا أمهـل الـويل .ولـو متكـن وفـرط ضـمن.وتلفـت مل يضـمن )٢٤(إذا مل يتمكن من اخراجهـا

 .)٢٥(مع القول �لوجوب يف الغالت واملواشي
 .يف بيان ما جتب فيه، وما تستحب: الثاىن النظر

احلنطــــة، : الــــذهب، والفضــــة، والغــــالت االربــــع: االبــــل، والبقــــر، والغــــنم، ويف: جتــــب الزكــــاة يف االنعــــام الــــثالث
 .وال جتب فيما عدا ذلك.والشعري، والتمر، والزبيب

ت)٢٦(يف كــل مــا تنبــت مــن االرض ممــا يكــال أو يــوزن: وتســتحب والباذجنــان واخليــار ومــا  )٢٧(، عــدا اخلضــر كالقــ
وتســقط عمــا عــدا .)٢٨(أحــدمها الوجــوب، واالســتحباب أصــح، ويف اخليــل اال�ث: شــاكله، ويف مــال التجــارة قــوالن

ولـو تولـد حيـوان بـني حيـوانني أحـدمها �لزكـوي، روعـي .)٢٩(وال زكاة يف البغال، واحلمري، والرقيق.ذلك إال ما سنذكره
  .)٣٠(يف احلاقه زكوي إطالق أمسه

.الشرائط، والفریضة، واللواحق: والكالم فيالقول يف زكاة االنعام   

________________________ 
ان فقـد مـن شـحص ابلـه سـنني عديـدة، مث عـادت االبـل إىل مالكـه اسـتحب لـه ان يـدفع زكـاة سـنة واحـدة قـط، ال زكـاة السـنني : يعىن )١٩(

 .إىل صاحبها سنة كاملة مث جتب الزكاةاملاضية، ولكن الواجب أن ميضى على االبل بعد عودها 
القرض هو إعطاء العني لشخص إىل مدة، والدين هو طلبه مقابل شئ �عه مثال فزيدان اعطى لعمرو الف دينار ذهب إىل سنة مسى  )٢٠(

 .قرضا، واذا �ع لعمر دارا �لف دينار ذهب مسى دينا، فمادام مل يصل القرض أو الدين بعد زيد ال زكاة عليه
 .�ن كان املديون �ذال للمدين، وصاحبه ال �خذه )٢١(
 .�الميان -ومنها الزكاة  -الشرتاط العبادات  )٢٢(
 .-كما قالوا   -لعدم متكنه من االداء  )٢٣(
 ..ها إىل مستحقها اعطاء: أى )٢٤(
 .وأما مع القول بعدم الوجوب فال وجوب حىت يتكلم يف الضمان وعدمه )٢٥(
 .يباع �لكيل، أو الوزن: أى )٢٦(
 ..-كما يف أقرب املوارد   -وهو حب برى �كله أهل البادية أ�م القحط بعد دقه وطبخه  )٢٧(
 ..االصح االستحباب: يعىن )٢٨(
 .العبيد: يعىن )٢٩(
كـان فيـه ) بقـرا.(، وإن كـان يقـال لـهفـال زكـاة فيـه) فـرس.(لو تزاوج فرس وبقرة، وولد حيوان بينهما، فإن كان الولـد عرفـا يقـال لـه: مثال )٣٠(
 .زكاة

    



١٠٨ 

 :فأربعة: أما الشرائط
اعتبار النصب وهي يف االبل اثنا عشـر نصـا� مخسـة كـل واحـد منهمـا مخـس، فـاذا بلغـت سـتا وعشـرين : االول

صارت كلها نصا� مث ست وثالثون، مث ست وأربعون، مث إحـدى وسـتون، مث سـت وسـبعون، مث إحـدى وتسـعون، 
 .)٣١(ائة واحدى وعشرين، فأربعون أو مخسون أو منهمافإذابلغت م

 .)٣٢(ثالثون، وأربعون دائما: ويف البقر نصا�ن
ب أربعــون وفيهــا شــاة، مث مائــة واحــدى وعشــرون وفيهــا شــا�ن، مث مائتــان وواحــدة وفيهــا : ويف الغــنم مخســة نصــ

يؤخـذ مـن كـل مائـة شـاة : شـاة، وقيـليؤخـذ مـن كـل مائـة : ثالث شياه، مث ثالمثائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيـل
بل جتب أربع شياة حىت تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة، �لغـا مـا بلـغ، وهـو االشـهر وتظهـر الفائـدة : وقيل

 .)٣٣(يف الوجوب ويف الضمان
 .)٣٤(والفريضة جتب يف كل نصاب من نصب هذه االجناس، وما بني النصابني ال جيب فيه شئ

________________________ 
 .�ذا الرتتيب تكون نصب االبل )٣١(
 .مخسة - ١
 .عشرة - ٢
 .مخسة عشر - ٣
 .عشرين - ٤
 ..مخسة وعشرين - ٥
 .ستة وعشرين - ٦
 .ستة وثالثني - ٧
 .ستة واربعني - ٨
 .احدى وستني - ٩
 ..ستة وسبعني - ١٠
 .احدى وتسعني - ١١
النصـاب الثـاىن عشــر، او كـان ازيـد جيـوز حسـاب اربعــني، اربعـني ويلغـى الزائـد، وجيــوز مائـة واحـدى وعشـرين فـاذا بلــغ عـدد االبـل إىل  - ١٢

 .حساب مخسني مخسني ويلغى الزائد
 .لوكثر البقر وجب احلساب على الثالثني، أو االربعني، أو خمتلفا، حىت ال يزيد شئ: دائما يعىن()٣٢(
له أربعمائة شاة، وبعد متام احلول تلفت شاة منها بغري تفريط، فعلى القول ما لو كان ) مثال ذالك(يف حمل الوجوب وىف الضمان: أى )٣٣(

ا من مائة جزء من الشاة، فلو كانت الشاة خبمسني دينارا، اعطى للفقيه اربع شياه واخذ منـه  االشهر جتب عليه من الزكاة اربع شياة إال جزء
ب ليـه اربـع شـياة زكـاة نصف دينار، فمحل الوجوب كان االربعمائة، والضمان عليه لو فر  ت شـاة وجـ ط، وإال فال وعلى القول االخـر لـو تلفـ

 .وال �خذ شيئا الن حمل الوجوب ثالمثائة وواحدة، ومل ينقص عنه شئ
الزكاة واجبة يف كل واحد من هذه النصب، وال زكاة يف الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ لنصاب الثاىن ففى : الزكاة يعىن: تعىن) الفريضة()٣٤(

 .أربعني من الغنم شاة واحدة، مث ال زكاة يف الزائد عن االربعني حىت يبلغ عدد الغنم مائة وواحدة وعشرين، ففيها شا�ن، وهكذا

    



١٠٩ 

بتسمية ما ال يتعلق به الفريضة من االبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفـوا، ومعنـاه  )٣٥(وقد جرت العادة
 .يف الكل واحد

مبعىن أنه ال يسقط من الفريضة شئ ولـو تلفـت : اب وشنق، فالنصاب مخس والشنق أربعفالتسع من االبل نص
 .االربع

 .وكذا التسعة والثالثون من البقر نصاب ووقص، فالفريضة يف الثالثني، والزائد وقص، حىت تبلغ أربعني
بلـــغ مائـــة واحــــدى وعفوهـــا مـــا زاد، حــــىت ت )٣٦(وكـــذا مائـــة وعشــــرون مـــن الغـــنم، نصــــا�ا أربعـــون، والفريضـــة فيــــه

 .وعشرين
ت شــرائط اخللــط.وكــذا مــا بــني النصــب الــيت عــدد�ها وكــا� يف .)٣٧(وال يضــم مــال إنســان إىل غــريه، وإن اجتمعــ

ـــرب يف مـــال كـــل واحـــد منهمـــا بلـــوغ النصـــاب.مكـــان واحـــد ـــك الواحـــد ولـــو تباعـــد .بـــل يعت وال يفـــرق بـــني مـــايل املال
 .)٣٨(مكا�ما

 .)٣٩(السوم: الشرط الثاين
وال بــد مــن اســتمرار الســوم .، إال اذا اســتغنت عــن االمهــات �لرعــي)٤٠(ب الزكــاةيف املعلوفــة، ويف الســخالفــال جتــ

: وقيـل!  )٤١(وال اعتبـار �للحظـة عـادة.مجلة احلول، فلو علفها بعضا ولو يوما، أستأنف احلول عند استئناف السـوم
ـــف واالغلـــب، واالول أشـــبه ولـــو اعتل ـــرب يف اجتمـــاع الســـوم والعل ت مـــن نفســـهايعت مبـــا يعتـــد بـــه، بطـــل حوهلـــا  )٤٢(فـــ

 .وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلفها املالك أو غريه، �ذنه أو بغري إذنه.خلروجها عن اسم السوم
 احلول: الشرط الثالث

___________________________________ 
 .عادة الفقهاء: أى) ٣٥(
 .الزكاة يف االربعني: أى) ٣٦(
 .الشركة، خالفا لبعض العامة: أى) ٣٧(
وجبـت عليـه الزكـاة النـه مالـك  -بشـرائطه  -فلو كان لشخص واحد عشرون من الغنم يف آسيا، وعشـرة يف افريقيـا، وعشـرة يف امريكـا ) ٣٨(

 .للنصاب وهو اربعون
 .الرعى من العشب االهلى: يعىن) ٣٩(
 .االنعام ال�ا تشرب لنب امها�ا، فال تكون سائمةصغار ) السخال(هى الىت يعطى املالك علفها و) املعلوفة)(٤٠(
 .فلو كانت سائمة واعلفها املالك مرة واحدة جتب فيه الزكاة) ٤١(
 �ن أكلت هى من العلف اململوك لصاحبها، دون أن يقدم املالك هلا ذالك) ٤٢(

    



١١٠ 

وحـده أن ميضـي لـه أحـد .تحب فيـهويف مـال التجـارة، واخليـل، ممـا يسـ.والنقدين مما جتب فيـه.احليوان: وهو معترب يف
عشــر شــهرا، مث يهــل الثــاين عشــر، فعنــد هالكــه جتــب ولــو مل يكمــل أ�م احلــول، ولــو اختــل أحــد شــروطها يف اثنــاء 

 .احلول، بطل احلول
 .على االصح )٤٣(ان نقصت عن النصاب فأمتها، أو عاوضها مبثلها، أو جبنسها: مثل
 .اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة: وقيل
 .ال جتب، وهو االظهر، وال تعد السخال مع االمهات، بل لكل منهما حول على انفراده: يلوق

ولو حال احلـول فتلـف مـن النصـاب شـئ، فـإن فـرط املالـك ضـمن، وإن مل يكـن فـرط سـقط مـن الفريضـة بنسـبة 
وإن كــــان بعــــده .)٤٥(واســــتأنف ورثتــــه احلــــول.، وإذا ارتــــد املســــلم قبــــل احلــــول مل جتــــب الزكــــاة)٤٤(التــــالف مــــن النصــــاب

 .)٤٧(مل ينقطع احلول، ووجبت الزكاة عند متام احلول مادام �قيا )٤٦(وإن مل يكن عن فطرة.وجبت
وأمـا الفريضـة فيقـف بيا�ـا .فإنـه لـيس يف العوامـل زكـاة، ولـو كانـت سـائمة.)٤٨(أن ال يكـون عوامـل: الشرط الرابـع
 .على مقاصد

).٤٩حتى تبلغ خمسا وعشرین  شاة في كل خمسة،: في االبل: الفریضة: االول  

ت فيهــا بنــت خمــاض إن زادت واحــدة كانــ ، فــاذا زادت عشــرا كــان فيهــا بنــت لبــون فــإذا زادت عشــرا أخــرى  )٥٠(فــ
إذا  كـان فيهـا حقـة، فـإذا زادت مخـس عشــرة كـان فيهاجذعـة فـإذا زادت مخـس عشـرة أخــرى كـان فيهـا بنتـا لبـون، فــ

ت مائة واحدى وعشرين طرح ذلك، وكـان يف كـل مخسـني حقـة زادت مخس عشرة أيضاكان فيها حقتان، فإذا بلغ
 .ويف كل أربعني بنت لبون

___________________________________ 
 .نوعها كالغنم �لغنم الشامل املعز والضأن: أى: جنسها:(يف مصباح الفقيه) ٤٣(
را سائمة ستة اشـهر مبثلهـا كـذالك، أو دينـارا بـدينار آخـر مـن مما هو مساو هلا يف احلقيقة واالوصاف املصنفة، كما لو �دل غنما ذك) مثلها(

 ).صنفه
ا، فيعطى شاة واحدة قيمتها اربعون دينارا  لو كان عنده أربعون من الغنم فمات واحد منها سقط من الزكاة جزء من اربعني جزء: مثال) ٤٤(

 .ويسرتجع دينارا
 .الن املال ينتقل إىل الورثة �لردة) ٤٥(
 .هو الذى كان كافرا، مث اسلم، مث ارتد) واملرتد امللى(الفطرى هو الذى كان من االصل مسلما مث ارتد، املرتد) ٤٦(
 .ما دام املرتد امللى حيا فلو مات يف اثناء احلول انتقل املال إىل ورثته واستؤنف احلول: أى) ٤٧(
 .حنوهاهى الىت تعمل يف طحن، أو سقى، أو اجرة للركوب، أو، أو ) العوامل)(٤٨(
 .مخسة عشر من االبل وزكا�ـا ثـالث شـياه) ٣( .عشرة من االبل وزكا�ا شا�ن) ٢( .مخسة من االبل وزكا�ا شاة واحد) ١( :هكذا) ٤٩(
 .مخسة وعشرون من االبل وزكا�ا مخس شياه) ٥( .عشرون من االبل وزكا�ا اربع شياه) ٤(
 غريهاو ) بنت املخاض(بعد قليل سيذكر املصنف تفاسري) ٥٠(

    



١١١ 

ــك �خليــار يف اخــراج أيهمــا شــاء ويف كــل .)٥١(ولــو أمكــن يف كــل عــدد، فــرض كــل واحــد مــن االمــرين، كــان املال
 .تبيع أو تبيعة، ويف كل أربعني مسنة: ثالثني من البقر

 ولو لم یكونا عنده، كان مخیرا في.من وجبت علیھ بنت مخاض ولیست عنده، اجزأه ابن لبون ذكر.في االبدال :الثاين
.ومن وجبت علیھ سن ولیست عنده، وعنده أعلى منھا بسن، دفعھا وأخذ شاتین أو عشرین درھما.ابتیاع ایھما شاء  

، )٥٢(وإن كان ماعنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتني أو عشرين درمهـا، واخليـار يف ذلـك إليـه الإىل العامـل
ولــو تفاوتـــت االســنان �زيـــد مــن درجـــة .دة عليـــهســواء كانــت القيمـــة الســوقية مســـاوية لــذلك أو �قصـــة عنــه أو زائــ

وكــذاما فــوق اجلــذع .، ورجــع يف التقــاص إىل القيمــة الســوقية، علــى االظهــر)٥٣(واحــدة، مل يتضــاعف التقــدير الشــرعي
 .)٥٥(وكذا ما عدا أسنان االبل.)٥٤(من االسنان

.في أسنان الفرائض :الثالث  

 .أي أمها ماخض أي حامل هي اليت هلا سنة ودخلت يف الثانية،: بنت املخاض
 .)٥٦(هي اليت هلا سنتان ودخلت يف الثالثة، أي أمها ذات لنب: وبنت اللبون

 .الفحل، أو حيمل عليها )٥٧(هي اليت هلا ثالث سنني ودخلت يف الرابعة، فاستحقت أن يطرقها: واحلقة
 .وهي أعلى االسنان املأخوذة يف الزكاة )٥٨(هي اليت هلا أربع ودخلت يف اخلامسة: واجلذعة

________________________ 
 .مخس من بنات اللبون، وميكن حسا�ا مخسني مخسني فيدفع اربع حقق) فإنه ميكن حسا�ا اربعني اربعني فيدفع) كمتني  )٥١(
ىن) العامل()٥٢( مهـا، أو اعطـاء االدىن واعطـاء اتـني أؤ عشـرين اختيـار اعطـاء االعلـى واخـذ شـاتني أو عشـرين در : هو الـذى جيمـع الزكـاة، يعـ

 .درمها، وكذالك اختيار شاتني أو عشرين درمها بيد املالك، ال االخذ للزكاة فقريا كان، أو جامعا للزكاة
ت بنـت خمـاض عليـه، ومل تكـن عنـده ال بنـت خمـاض، وال : الشا�ن، أو العشرون درمها، يعىن: هو) التقدير الشرعى()٥٣( ت مثال لـو وجبـ بنـ

مة لبون، بل كانت حقة الىت تتفاوت بدرجتني فال يعطيها و�خذ أربع شياه، أو اربعني درمها، وامنا يعطى احلقة، و�خذ شاتني، مع فرق القي
 .السوقية، ففى هذا الفرض �خذ مع الشاتني فرق ما بني بنت لبون وحقة سواء كان اكثر من قيمة شاتني، أو اقل، أو مساو�

 .اجلذعة ذى السبع سنوات(وكان عنده بعري ذو سبع سنوات، دفعه للزكاة، واخذ الفرق بني قيمة) جذعة(عليه فلو وجب )٥٤(
 .يف غري االبل من البقر والغنم، وامنا يرجع يف التفاوت إىل القيمة السوقية فقط: أى )٥٥(
 .ذات لنب من والدة بعدها: اى )٥٦(
 .يركبها الفحل: أى )٥٧(
 .ذع سنها، فتسقط بعض اسنا�اال�ا جت: وقيل )٥٨(

    



١١٢ 

 .، أو يتبع أمه يف الرعي)٥٩(مسي بذلك النه يتبع قرنه أذنه: هو الذي مت له حول، وقيل: والتبيع
ت هلــا ســنتان ودخلــت يف الثالثــة: واملســنة وجيــوز أن خيــرج مــن غــري جــنس الفريضــة �لقيمــة .هــي الثنيــة الــيت كملــ
أقلـه اجلـذع مـن الضـان : والشاة الـيت تؤخـذ يف الزكـاة، قيـل.)٦١(سائر االجناسوكذا يف .، ومن العني أفضل)٦٠(السوقية

 .)٦٣(وال تؤخذ املريضة، و ال اهلرمة، وال ذات العوار.ما يسمى شاة، واالول أظهر: ، وقيل)٦٢(أو الثين من املعز
 .ليهحىت يبقى السن اليت جتب ع )٦٥(يقرع: ، قيل)٦٤(وليس للساعي التخيري، فإن وقعت املشاحة

إن الزكـاة جتـب يف العـني ال يف الذمـة، فـاذا متكـن مـن ايصـاهلا إىل مسـتحقها فلـم يفعـل فقـد : وأما اللواحـق فهـي
ت لزمـه الضــمان ولــو أمهـر امــرأة نصــا� وحــال .وكــذا ان متكـن مــن ايصــاهلا إىل السـاعي أو إىل االمــام.فـرط، فــإن تلفــ

 .)٦٦(كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراءعليه احلول يف يدها، فطلقها قبل الدخول وبعد احلول،  
ــزوج عليهــا بــه، النــه مضــمون  )٦٧(ولــو هلــك النصــف بتفــريط، كــان للســاعي أن �خــذ حقــه مــن العــني ويرجــع ال

 .عليها
 .، تكررت الزكاة فيه)٦٨(ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته يف كل سنة من غريه

 .كاة حول واحدوإن مل خيرج، وجبت عليه ز 
________________________ 

 .يف االحنناء وامليل إىل الوراء )٥٩(
 .�ن خيرج تبيع يف مكان مسنة ويدفع معه فرق القيمة السوقية بينهما، أو �لعكس، و�خذ الفرق )٦٠(
 .الفرق، وهكذامن الغالت االربع، والذهب والفضة، فمن وجب عليه زكاة التمر يعطى احلنطة و�خذ أو يعطى  )٦١(
 .من املعز ما كمل له سنة على املشهور) الثىن.(من الضأن ما كمل له سبعة اشهر) اجلذع()٦٢(
 ..الناقصة) وذات العوار.(الكبرية جدا يف العمر) اهلرمة()٦٣(
أن �خـذ بعضـا معينـا وأراد املالـك يعىن النزاع بني الساعى وبني املالك، فأراد الساعى ) املشاحة(هو اجلاىي الذى جيمع الزكاة) الساعى()٦٤(

 .دفع غريه
 .أن ينصف القطيع نصفني ويقرع بينهما، مث ينصف ما خرجت القرعة عليه ويقرع �نيا، وهكذا: وكيفية القرعة )٦٥(
ى اربعــني شــاة )٦٦( إن طلقهــا لرجــل بعــد) مهــرا(فلــو اعطــ ت عليــه الزكــاة، فــ متــام الســنة  لزوجتــه، وبقــى االربعــون عنــد الزوجــة ســنة كاملــة، وجبــ

ى وقبل أن يدخل �لزوجة يسرتجع الزوج عشرين، ويبقى للزوجة عشرون، واملرأة هى الىت تدفع الزكاة ال�ا كانت ملكـا هلـا، فتـدفع شـاة، ويبقـ
 ..هلا، تسع عشرة شاة

 ).العشرين شاة مثال(من النصف الباقى : يعىن )٦٧(
 .ن غري هذه االربعني بل اشرتى مثال، ودفع بعنوان الزكاةمثال كان له أربعون شاة، ففى كل سنة اعطى شاة م )٦٨(
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وكــذا يف كــل ســنة حــىت يــنقص .ولــو كــان عنــده اكثــر مــن نصــاب، كانــت الفريضــة يف النصــاب، وجيــرب مــن الزائــد
ب عليـه بنـت خمـاض ومخـس .املال عن النصاب فو كان عنده ست وعشرون من االبـل، ومضـى عليهـا حـوالن، وجـ

 .)٦٩(شياه
إن مضــى عل ت خمــاض وتســع شــياهفــ والنصــاب ا�تمــع مــن املعــز والضــان، .)٧٠(يهــا ثالثــة أحــوال، وجــب عليــه بنــ

واملالـك �خليـار يف اخـراج الفريضـة .)٧١(وكذا مـن البقـر واجلـاموس، وكـذا مـن االبـل العـراب والبخـايت، جتـب فيـه الزكـاة
 .من أي الصنفني شاء
ب علــي، قبــل منــه ومل يكــن عليــه بينــة وال مل حيــل علــى مــايل احلــول، أو قــد ا: ولــو قــال رب املــال خرجــت مــا وجــ

 .ميني
 .وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له من أيها شاء اخراج الزكاة.)٧٢(ولو شهد عليه شاهدان قبال

ولـــو كــان كلــه مراضـــا مل .)٧٣(ولــو كانــت الســن الواجبـــة يف النصــاب مريضــة مل جيــز أخـــذها، وأخــذ غريهــا �لقيمــة
 .)٧٤(يكلف شراء صحيحة

 .إىل مخسني: وهي الوالدة إىل مخسة عشر يوما، وقيل: وال تؤخذ الرىب
وجيوز أن يدفع من غري غنم البلد وإن كـان دون .)٧٥(وهي السمينة املعدة لالكل، وال فحل الضراب: وال االكولة

 .وجيزي الذكر واالنثى، لتناول االسم له.قيمة
 القول يف زكاة الذهب والفضة

 مث.)٧٦(يف الذهب حىت يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريطوال جتب الزكاة 
________________________ 

 .ء الثانية بنت خماض للسنة االوىل، ومخس شياة للني )٦٩(
االبـل،  بنت خماض للسنة االوىل، ومخس شياة للسنة الثانية، وأربع للسنة الثالثة، اذ يف السنة الثالثة مل يكن مالكا خلمس وعشرين مـن )٧٠(

 .ملكان خروج مقدار مخس شياة عنها
ــــض )٧١( ــــم إىل بعــ ـــــاة فيضــ ــنس واحــــــد يف �ب الزكـ ـــ ـــــع جـ ــز.(الن اجلميـ خل،): املعـــــ ــ ــــأن.(الصــــ ــنم) الضــ ـــ ـــــاموس.(الغـ ـــر ) اجلـ ـــــن البقــــ ــــود مـ االســ

 .االبل اخلراسانية، ذات السنامني) النجاتى.(الكرائم الساملة من االبل) العراب.(وهومعروف
 ..ن أن املالك يكذب، قبلت شهاد�ما لعموم حجية البينةلو شهد شاهدا: يعىن )٧٢(
مثال لو وجب على املالك من الزكاة يف البقر اربع مسنات، وكانـت املسـنات مراضـا، اخـذت مـن التبيعـات عـددا تسـاوى قيمتهـا قيمـة  )٧٣(

 .اربع مسنات
 .بل اخذ من تلك املراض )٧٤(
 .الذكر املعد لركوب اال�ث وتلقيحها: يعىن )٧٥(
شــرعا مثقــال مــن الــذهب اخلــالص املســكوك، وهــو يعــادل ثالثــة ار�ع املثقــال الصــريىف املتعــارف بيــع الــذهب بــه يف العــراق، ) الــدينار) (٧٦(

واملثقال الشرعى يعادل مثاىن عشرة محصة، ويعادل ايضـا ثـالث غرامـات ونصـف غرامـا تقريبـا، وكـل دينـار يكـون عشـرين يراطـا فعشـرة قـراريط 
 .ا من اربعني جزء عشرين دينارا تكون جزء �لنسبة إىل
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وال زكـاة فيمـا دون عشـرين مثقـاال، وال فيمـا دون أربعـة .)٧٧(ليس يف الزائد شئ حىت يبلغ أربعـة د�نـري ففيهـا قرياطـان
 .د�نري

ينـارا، ففيـه ال زكـاة يف العـني حـىت تبلـغ أربعـني د: ، وقيـل)٧٨(مث كلما زاد املـال أربعـة، ففيهـا قرياطـان، �لغـا مـا بلـغ
مث كلمـا زادت أربعـني كـان فيهـا .وال زكاة يف الفضة حىت تبلغ مائيت درهـم، ففيهـا مخسـة دراهـم.دينار، واالول أشهر

 .كما ليس فيما نقص عن املائتني شي.وليس فيما نقص عن االربعني زكاة.درهم
 .ستة دوانيق: والدرهم
 .)٨٠(دار العشرة سبعة مثاقيل، ويكون مق)٧٩(مثان حبات من أوسط حب الشعري: والدانق

كو�مـا مضـروبني د�نـري ودراهـم، منقوشـني بسـكة املعاملـة، أو مـا كـان يتعامـل : ومن شرط وجوب الزكاة فيهما
، وحول احلول حىت يكون النصاب موجودا فيه أمجع، فلو نقص يف اثنائه، أو تبـدلت أعيـان النصـاب، بغـري )٨١(�ما

اة، وكــذا لــو منــع مــن التصــرف فيــه، ســواء كــان املنــع شــرعيا كــالوقف والــرهن، أو ، مل جتــب الزكــ)٨٢(جنســه أو جبنســه
 .قهر� كالغصب

 .؟ حملال كان كالسوار للمرأة:وال جتب الزكاة يف احللى
، وكـاالواين املتخــذة مــن الــذهب والفضــة، )٨٣(وحليـة الســيف للرجــل، أو حمرمــا كاخللخـال للرجــل، واملنطقــة للمــرأة

 .)٨٥(الزكاة، وكذا ال زكاة يف السبائك والنقار والترب )٨٤(يستحب فيه: منهما، وقيلوآالت اللهو لو عملت 
 .كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل احلول، واالستحباب أشبه  )٨٦(اذا عملهما: وقيل

 .أما لو جعل الدراهم والد�نري كذلك بعد احلول، وجبت الزكاة امجاعا
________________________ 

 ا الن د�نري مثانني قرياطا  قرياطان �لنسبة إىل اربعة د�نري، ايضا جزء من اربعني جزء )٧٧(
 .فلو كان عنده سبعة وعشرون يف االربعة والعشرين زكاة حىت تصري ايضا اربعة، ويكون ا�موع مثانية وعشرين، وهكذا)٧٨(
 .�ذا الوزن من الفضة اخلالصة )٧٩(
 .ن بوزن سبعة د�نري، الن كل دينار مثانية عشرة محصة، وكل درهم اثنىت عشرة محصة ونصف محصة تقريباعشرة دراهم تكو : يعىن )٨٠(
 .كان يتعامل �ا سابقا، وهجرت فاالن ال يتعامل �ا: يعىن )٨١(
 .ة أخرى يف اثناء احلولبغري جنسه كما لوبدل الذهب �لفضة يف اثناء احلول، وجبنسه، كما لو بدل الد�نري الذهبية بد�نري ذهبي )٨٢(
 .احللقة الىت يف الرجل) اخللخال.(احللقة الىت توضع يف اليد) السوار(ما يتزين به من الذهب: يعىن) احللى()٨٣(
 .احلزام يشد يف الوسط) املنطقة(
 ..يف احللى: أى )٨٤(
 .�لكسر هو تراب الذهب) ترب.(غري املصوغة�لضم هى قطع الفضة ) نقار.(هى قطع الذهب غري املصوغة) سبيكة.(مجع) السبائك()٨٥(
ىن )٨٦( ب : يعــ لوجعــل الــذهب والفضــة ســبائك، ونقــار وتــرب للفــرار عــن الزكــاة وجبــت الزكــاة، ولــو كــان ذهبــه وفضــته مــن االصــل هكــذا مل جتــ

 .الزكاة
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 :فمسائل: وأما أحكامها
ويف االخـراج إن تطــوع .ها إىل بعـض، بـل يضـم بعضـ)٨٧(ال إعتبـار �خـتالف الرغبـة مـع تسـاوي اجلـوهرين: االوىل

 .)٨٨(�الرغب، وإال كان له االخراج من كل جنس بقسطه
 .)٨٩(الدراهم املغشوشة ال زكاة فيها، حىت تبلغ خالصها نصبا، مث ال خيرج املغشوشة عن اجلياد: الثانية
إن عــرف قــدر الفضــة، أخــرج الزكــاة عنهــا فضــة خال: الثالثــة صــة، وعــن اجلملــة اذا كــان معــه دراهــم مغشوشــة، فــ
ألزم تصـفيتها ليعـرف قـدر  )٩١(وان ماكس.وإن جعل ذلك وأخرج عن مجلتها من اجلياد احتياطا جاز أيضا .)٩٠(منها

 .الواجب
ولـو شـرط املقـرتض الزكـاة  .دون املقـرض )٩٢(مال القرض إن تركه املقرتض حباله حوال، وجبت الزكاة عليـه: الرابعة

 .وقيل يلزم، وهو االشبهيلزم الشرط، : على املقرض، قيل
زكــاه : مــن دفــن مــاال وجهــل موضــعه، أو ورث مــاال ومل يصــل اليــه، ومضــى عليــه أحــوال مث وصــل اليــه: اخلامســة

 .)٩٣(لسنته استحبا�
اذا تـــرك نفقـــة الهلـــه فهـــي معرضـــة لالتـــالف، تســـقط الزكـــاة عنهـــا مـــع غيبـــة املالـــك، وجتـــب لـــو كـــان : السادســـة
 .، واالول مروي)٩٤(تقديرينجتب فيها على ال: حاضرا، وقيل
رب �جلـنس اآلخــر،  : السـابعة ال جتـب الزكــاة حـىت يبلــغ كـل جــنس نصـا�، ولـو قصــر كـل جــنس أو بعضـها، مل جيــ

 .)٩٥(كمن معه عشرة د�نري ومائة درهم، أو أربعة من االبل وعشرون من البقر
________________________ 

 .ذهبا، أو كو�ما فضة -اجليد والردئ  -كون كال النوعني : أى )٨٧(
بنسبته، فلوكان عنده اربعون دينارا من اجليد، وعشرون دينارا من الردئ، وجب اعطـاء دينـار : أى) بقسطه.(االحسن: أى) االرغب.()٨٨(

 .من اجليد ونصف دينار من الردئ
مثال لو كانت عنده ثالمثائة درهم، فإن كان فضتها اخلالصة تبلغ وزن مائىت : يعىن) بلغحىت ي.(املخلوطة فضة بغريها: أى) املغشوشة.()٨٩(

لـو بلـغ مـثال ثالمثائـة درهـم مغشوشـة بقـدر مـائىت درهـم فضـة خالصـة، : يعىن) مث ال خيرج.(درهم وجبت الزكاة بنسبة الفضة اخلالصة، وإال فال
يعىن الدراهم اجليدة، بل يعطى من الدراهم ما بلغ فضـتها اخلالصـة مبقـدار ) اجلياد( .ال يكفى اعطاء مخسة دراهم من هذا املغشوش زكاة عن

 .مخسة دراهم
ىن، أو، واملــراد أو خيــرج ربــع عشــر ا�مــوع اذ بــه يتحقــق اخــراج ربــع عشــر اخلــالص، وهــو امنــا يــتم مــع تســاوى :(يف املــدارك )٩٠( الــواو هنــا مبعــ

 .ص أو قيمتهقدرالغش يف كل درهم، وإال تعني اخراج اخلال
 .خبل عن اعطاء اجلياد: أى )٩١(
 .على املقرتض، وهو الذى أخذ املال قرضا: أى )٩٢(
 .فهو مضى حول عليه واملال عنده: أما الواجب )٩٣(
 .اذا حال عليه احلول) حضوره.(و) غيبة املالك(ومها )٩٤(
 .فال زكاة يف هده الصوروما شا�ها )٩٥(
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 .والنظر يف اجلنس، والشروط، واللواحق :القول يف زكاة الغالت
 .احلنطة والشعري والتمر والزبيب: فال جتب الزكاة فيما خيرج من االرض، إال يف االجناس االربعة: أما االول

لكن يستحب فيما عدا ذلك من احلبوب، مما يدخل املكيال وامليـزان، كالـذرة، واالرز والعـدس واملـاش والسـلت 
 .)٩٦(والعلس
 .لت كالشعري، والعلس كاحلنطة يف الوجوب، واالول أشبهالس: وقيل

والصاع تسعة أرطـال �لعراقـي، وسـتة �ملـدين، .والوسق ستون صاعا.فالنصاب وهو خسمة أوسق: وأما الشروط
 .وما نقص فال زكاة فيه.)٩٧(فيكون النصاب ألفني وسبعمائة رطل �لعراقي.واملد رطالن وربع.وهو أربعة أمداد
واحلـد الـذي تتعلـق بـه الزكـاة مـن االجنـاس، أن يسـمى حنطـة أو شـعريا أو متـرا أو .)٩٨(ه الزكـاة ولـو قـلوما زاد، فيـ
 .، واالول أشبه)٩٩(بل إذا امحر مثر النخل، أو اصفر، أانعقد احلصرم: زبيبا، وقيل

 .)١٠٠(ووقت االخراج يف الغلة اذا صفت، ويف التمر بعد اخرتافه، ويف الزبيب بعد اقتطافه
جتـب الزكـاة يف الغـالت، إالإذا مـا ملكـت �لزراعـة، ال بغريهـا مـن االسـباب كاالبتيـاع واهلبـة، ويزكـى حاصـل وال 

،  )١٠١(وال جتـب الزكـاة االبعـد اخـراج حصـة السـلطان، واملـؤن.الزرع، مث ال جتب بعد ذلـك فيـه زكـاة، ولـو بقـي أحـواال
 .كلها، على االظهر
 :فمسائل: وأما اللواحق

ففيـــه نصـــف  )١٠٢(قي ســـيحا إو بعـــال أو عـــذ� ففيـــه العشـــر، ومـــا ســـقي �لـــدوايل والنواضـــحكـــل مـــا ســـ: االوىل
 وإن اجتمع فيه االمران، كان احلكم لالكثر، فإن.العشر

________________________ 
ثـالث منـه يف نـوع مـن احلنطـة يكـون ل حبتـني أو ) فـرس.(علـى وزن) مـن العلـس.(نوع من الشعري القشرله) قفل.(على وزن) السلت.()٩٦(

 .قشر واحد
 .كيلوا  )٨٥٠(.و�لكيلو غرام يكون النصاب تقريبا )٩٧(
 .فال يكون فيه عفو، ونصابه نصاب واحد فقط )٩٨(
 .العنب قبل أن يلحق ويصري حلوا) واحلصرم.(التمر: يعىن) مثر النخل.()٩٩(
االجتناء والقطع، ولكن االول يستعمل يف : مبعىن) اقتطاف.(و) اخرتاق.(اخرج قشورمها عنهما: أى) صفت.(الغلة احلنطة والشعري.()١٠٠(

 .التمر، والثاىن يف العنب
ىن) حصــة الســلطان.()١٠١( ىن) واملــؤن.(اجــرة االرض مــن اخلــراج أو املقامســة: يعــ مــا صــرفه املالــك علــى الزراعــة أو االشــجار مــن احلــرث، : يعــ

 .واالمسدة، والسقى وحنوها
س.(نعلــى وز ) الســيح، والبعــل.()١٠٢( ت، ومــا ســقى ) حــرب.(علــى وزن) العــذى.(و) فلــ ب مــا ســقى �لنهــر، ومــا ســقى بعروقــه مــن حتــ برتتيــ

 .وهى الناقة جتراملاء من البئر لسقى الزرع) �ضحة.(مجع) النواضح.(، و)فلس.(على وزن) دلو.(مجع) الدواىل.(و.�ملطر

    



١١٧ 

 .تساو� أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر
ان خنيل أو زروع يف بالد متباعدة، يدرك بعضها قبل بعض، ضممنا اجلميع، وكـان حكمهـا حكـم إذا ك: الثانية

وان ســبق مــاال يبلــغ .فمــاأدرك وبلــغ نصــا� أخــذ منــه، مث يــؤ خــذ مــن البــاقني قــل أو كثــر.الثمــرة يف املوضــع الواحــد
، أو اختلـف )١٠٣(أو ادرك دفعـة أطلـع اجلميـع دفعـة،: نصا�، تربصنا يف وجوب الزكاة، ادراك ما يكمل نصا�، سواء

 .االمران
ال يضـــم الثـــاين إىل االول، النـــه يف حكـــم مثـــرة : إذا كـــان لـــه خنـــل تطلـــع مـــرة، وأخـــرى تطلـــع مـــرتني، قيـــل: الثالثـــة

 .يضم، وهو االشبه: سنتني، وقيل
ــب عــن الزبيــب: الرابعــة  ولــو أخــذه الســاعي، وجــف مث نقــص، رجــع.ال جيــزي أخــذ الرطــب عــن التمــر، وال العن
 .)١٠٤(�لنقصان
ولـو قضـي .وبلغت نصا�، مل جيـب علـى الـوارث زكا�ـا )١٠٥(اذا مات املالك وعليه دين، فظهرت الثمرة: اخلامسة

ولو صـارت متـرا واملالـك حـي مث مـات، .)١٠٦(الدين، وفضل منها النصاب، مل جتب الزكاة ال�ا على حكم مال امليت
بني ار�ب الزكـاة  )١٠٨(ولو ضاقت الرتكة عن الدين، قيل يقع التحاص.دينه يستغرق تركته )١٠٧(وجبت الزكاة وإن كان

 .، وهو االقوى)١٠٩(تقدم الزكاة لتعلقها �لعني قبل تعلق الدين �ا: والد�ن، وقيل
الــذي ، فالزكــاة عليــه، وكــذا اذا اشــرتى مثــرة علــى الوجــه )١١٠(اذا ملــك خنــال قبــل أن يبــدو صــالح مثرتــه: السادســة

إن ملــك الثمــرة بعــد ذلــك.)١١١(يصــح ، لتعلــق الزكــاة مبــا )١١٣(، فالزكــاة علــى اململــك، واالوىل االعتبــار بكونــه متــرا)١١٢(فــ
 .يسمى مترا، ال مبا يسمى بسرا

 حكم ما خيرج من االرض مما يستحب فيه الزكاة، حكم االجناس: السابعة
________________________ 

 .نضج الثمر: يعىن) ادرك.(مثرهخرج : النخل) أطلع.()١٠٣(
 .رجع الساعى، وأخذ النقصان من املالك: أى )١٠٤(
 .كان ظهور الثمرة بعد موت املالك: يعىن )١٠٥(
 .واخلطاب �لزكاة موجه إىل مال احلى، ال امليت )١٠٦(
 .حىت وإن كان: يعىن )١٠٧(
ىن) أر�ب الزكــاة.(�نجعــل املــال عــدة حصــص، حصــة للزكــاة، والبــاقى للــد: أى) التحــاص.()١٠٨( مــن يعطــى الزكــاة لــه، وهــو املصــاحل : يعــ

 .الثمانية، أو احلاكم الشرعى
 .الن تعلق حق الد�ن �ملال يكون عند املوت، وقبل املوت احلق متعلق بذمة املديون، ال مباله )١٠٩(
 .وهو اصفراره، او امحراره أو بلوغه مبلغا يؤمن معه من العاهة )١١٠(
 .وهو بعد انعقاد حبها) على الوجه الذى يصح.(يعىن غري التمر، من العنب، واحلنطة، والشعري) مثرة.()١١١(
 .البائع، اذ تعلق الزكاة واملال له: يعىن) امللك.(بعد تعلق الزكاة �ا،: أى )١١٢(
 .فالزكاة على البائع) مترا.(كان الزكاة على املشرتى، وان �عه بعد ماصار) مترا.(فإن �عه قبل أن يسمى )١١٣(

    



١١٨ 

 .)١١٤(يف قدر النصاب، وكيفية ما خيرج منه، واعتبار السقي: االربعة
اوضـة، فهو املال الذي ملك بعقـد مع: أما االول: ويف شروطه، وأحكامه: والبحث فيه :القول يف مال التجارة

وكـذا لـو اشـرتاه .)١١٦(وكذا لو ملكـه للقنيـة.فلو انتقل اليه مبرياث او هبة مل يزكه.عند التملك )١١٥(وقصد به االكتساب
 .للتجارة، مث نوى القنية

 :فثالثة: وأما الشروط
لـو ويعترب وجوده يف احلول كله، فلـو نقـص يف أثنـاء احلـول ولـو يومـا، سـقط االسـتحباب، و .)١١٧(النصاب: االول

فيهــا بـرأس املــال مث زاد، كــان حـول االصــل مــن حـني االبتيــاع، وحــول الـز�دة مــن حــني  )١١٨(مضـى عليــه مـدة يطلــب
 .ظهورها
 .، مل يستحب)١١٩(فلو كان رأس ماله مائة، فيطلب بنقيصة ولو حبة.ان يطلب برأس املال أو ز�دة: الثاين

 .لسنة واحدة استحبا� إذا مضى عليه، وهو على النقيصة أحوال، زكاة: وروي انه
فلـو نقـص رأس مالـه، أو نـوى بـه .و البد من وجـود مـا يعتـرب يف الزكـاة مـن أول احلـول إىل اآلخـر.احلول: الثالث

كـان حـول العـرض حـول : ولو كان بيده نصاب بعض احلول، فاشرتى بـه متاعـا للتجـارة، قيـل.القنية، انقطع احلول
 عند بلوغه نصا� فصاعدا )١٢١(كان رأس املال دون النصاب، استأنفولو  .، واالشبه استئناف احلول)١٢٠(االصل

________________________ 
وقت تعلق الزكاة استحبا� عندما صفت الغلة، ووقت االخراج عند : يعىن) وكيفية ما خيرج.(مخسة اوسق: فقدر النصاب فيها مجيعا )١١٤(

 .�لنهر، أو املطر، أو العذق، ونصف العشر إن سقى �لدواىل والنواضح الزكاة عشر إن سقى: يعىن) واعتبار السقى.(االقتطاف
 .كان قصده من حتصيله التجارة به واالسرت�ح: يعىن )١١٥(
 .أى لالقتناء من قبيل الفرش واالواىن، وحنوذالك )١١٦(
 .ة ربع العشرونصا�ا نصاب الذهب والفضة، عشرون دينارا، أو مثنادرهم، وزكا�ا زكاة الذهب والفض )١١٧(
 .حيتفظ برأس املال بال ز�دة: أى )١١٨(
ىت يقــدر �ــا القــرياط، فيكــون مــن الــذهب، أمــا حنــو حبــة الغــالت منهــا، فــال :.(قــال يف املســالك )١١٩( املــراد �حلبــة املعهــودة شــرعا وهــى الــ

 .اعتداد �ا لعدم متوهلا
 .نده مما اشرتى بهيعىن ماكان ع) االصل.(ما اشرتاه للتجارة: يعىن) العرض.()١٢٠(
 .استأنف حول النصاب: يعىن )١٢١(

    



١١٩ 

 :فمسائل: وأما أحكامه
 .، ويقوم الد�نري أو الدراهم)١٢٢(زكاة التجارة تتعلق بقيمة املتاع ال بعينه: االوىل
ت الســلعة، تبلــغ النصــاب �حــد النقــدين دون اآلخــر: تفريــع ــ ، تعلقــت �ــا الزكــاة حلصــول مــا يســمى )١٢٣(اذا كان
 .نصا�

اذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجـارة، مثـل أربعـني شـاة أو ثالثـني بقـرة، سـقطت زكـاة التجـارة ووجبـت : الثانية
جيتمــع الزكــا�ن، هــذه : وقيــل[ زكــاة املــال، وال جتتمــع الزكــا�ن، ويشــكل ذلــك علــى القــول بوجــوب زكــاة التجــارة، 

 ].وجو�، وهذه استحبا� 
املاليـة والتجـارة، واسـتأنف احلـول  )١٢٥(�ربعني سائمة للتجـارة، سـقط وجـوب )١٢٤(لوعاوض أربعني سائمة: الثالثة
، ال يقـدح الوجـوب مـع )١٢٧(بل يثبت زكاة املال مع متـام احلـول دون التجـارة، الن اخـتالف العـني: ، وقيل)١٢٦(فيهما

 .حتقق النصاب يف امللك، واالول اشبه
كانــت زكـــاة االصــل علــى رب املــال النفــراده مبلكــه، وزكــاة الـــربح   الــربح، )١٢٨(اذا ظهــر يف مــال املضــاربة: الرابعــة
وال يســتحب يف حصــة الســاعي .)١٢٩(يضــم حصــة املالــك إىل مالــه، وخيــرج منــه الزكــاة، الن رأس مالــه نصــاب.بينهمــا

عـم، الن ن: ، وقيـل)١٣١(ال، النـه وقايـة لـرأس املـال: ؟ قيل)١٣٠(وهل خترج قبل أن ينض املال.الزكاة إال أن يكون نصا�
 .استحقاق الفقراء له، أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه

وكـذا القـول يف زكـاة املـال، ال�ـا .، ولو مل يكن للمالك وفـاء إال منـه)١٣٢(الدين ال مينع من زكاة التجارة: اخلامسة
 )١٣٣(.تتعلق �لعني

________________________ 
 .التالففلو تلف شئ منه، مل ينقص من الزكاة حبسب  )١٢٢(
 !.كما لو كانت السلعة قيمتها مئىت درهم، و�لد�نري مثانية عشر دينارا   )١٢٣(
 .غري معلوفة: أى )١٢٤(
 ).االستحبابية.(وجوب الزكاة املالية، والزكاة للتجارة: أى )١٢٥(
 .يف الزكاتني املالية، واالستحبابية: أى )١٢٦(
 .للتبديل واملعاوضة: أى )١٢٧(
 .أن يدفع شخص ماال لشخص، ويعمل الثاىن، فاملال من االول، والتجارة من الثاىن، والربح يقسم بينهما: هى املضاربة: )١٢٨(
 .فيما اذا كان رأس املال �نفراده نصا�: يعىن )١٢٩(
 .ال جيوز: يعىن) قيل ال.(يفرض مال الساعى عن مال املالك، يعىن حال كونه يعد مشاعا بينهما: أى )١٣٠(
 ).فاذا اخرجه واتفق خسران رأس املال كان النقص على املالك، فهو حينئذ كاملرهون عنده.(يف اجلواهرقال  )١٣١(
 .فالزكاة يف مال التجارة مستجبة وإن كان صاحبها مديو�، ومل لكن له مال آخر يوىف دينه به غري مال التجارة هذا )١٣٢(
ان زكــاة مــال  )١٢٢( .وحــدها، دون زكــاة التجــارة، ملــا مــر عنــد احلاشــية املرقمــة) الزكــاة املــ.( ب) ال�ــا تتعلــق �لعــني.(الظــاهر رجــوع )١٣٣(

 .التجارة تتعلق �لذمة ال �لعني
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 :مث يلحق �ذا الفصل مسألتان
ولـــو بلـــغ نصـــا� وحـــال عليـــه احلـــول وجبـــت .، ويســـتحب الزكـــاة يف حاصـــله)١٣٤(العقـــار املتخـــذة للنمـــاء: االوىل
 .كن وال يف الثياب وال اآلالت وال االمتعة ملتخذة للقنيةوال تستجب يف املسا .الزكاة

وحـــــال عليهـــــا احلـــــول، ففـــــي العتـــــاق عـــــن كـــــل فـــــرس دينـــــاران، ويف  )١٣٥(اخليـــــل اذا كانـــــت إ�� ســـــائمة: الثانيـــــة
 .، عن كل فرس دينار استحبا�)١٣٦(الربازين

 .من تصرف اليه، ووقت التسليم، والنية: يف :النظر الثالث
  :وحيصره أقسام: تصرف اليهمن : القول يف
، )١٣٧(وهـــم الـــذين يقصــر أمـــواهلم عـــن مؤنـــة ســـنتهم.الفقــراء واملســـاكني: أصــناف املســـتحقني للزكـــاة ســـبعة :االول
ب الزكويـة: وقيـل مث مــن النــاس مـن جعــل اللفظــني مبعــىن واحـد، ومــنهم مــن فــرق .)١٣٨(مــن يقصــر مالـه عــن أحــد النصــ

در علــــى إكتســــاب مــــا ميــــون بــــه نفســــه وعيالــــه ال حيــــل لــــه أخــــذها، النــــه  ويقــــ.، واالول اشــــبه)١٣٩(بينهمــــا يف اآليــــة
ــيس ذلــك : ولــو قصــرت عــن كفايتــه جــاز أن يتناوهلــا، وقيــل.وكــذا ذو الصــنعة.كــالغين يعطــى مــا يــتم بــه كفايتــه، ول
اعتبـارا بعجـز االول عـن حتصـيل .ومن هذا الباب حتل لصـاحب الثالمثائـة، وحتـرم علـى صـاحب اخلمسـني.)١٤٠(شرطا
ولـو .)١٤١(ويعطى الفقري، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم خيدمه، اذا كان ال غناء لـه عنهمـا.اية ومتكن الثاينالكف

، سواء كان )١٤٢(وإن جهل االمران أعطي من غري ميني.ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل مبا عرف منه
 بل: يلوق] وادعى تلفه [ وكذا لو كان له أصل مال .قو� أو ضعيفا

________________________ 
واملـــراد بـــه هنـــا علـــى ماصـــرح بـــه االصـــحاب، مـــا يعـــم البســـاتني، واحلمامـــات .(لالســـتفادة مـــن اجار�ـــا والعقـــار كمـــا يف املـــدارك: يعـــىن()١٣٤(

 .واستحباب الزكاة يف حاصله إمنا هو يف صورتني) واخلا�ت
 .ان يكون حاصلها غري االجناس الزكوية) االوىل(
 .ان تكون زكوية ولكن مل تبلغ النصاب �لشروط املقررة) انيةالث(
 .تعتلف من العنب املباح يف االرض، ال من املالك: أى )١٣٥(
هو الفرس الـذى حـد أبويـه، أو كالمهـا غـري ) برذون.(مجع) الرباذين.(مجع عتيق، هو الفرس العرىب االصيل الذى ابواه عربيان) العتاق()١٣٦(

 .عرىب
ىن) املونــه()١٣٧( املصــرف لنفســه وذوى نفقــة الواجبــة، اكــال، ولباســا، ومســكنا، وســفرا، وتــداو� للمــرض، وهــدا� يف املــوارد الــىت تقتضــى : يعــ

 .مكانته ذالك، وحنوها
 .مثال عن عشرين دينارا او عن مثىن درهم، أو عن أربعني شاة، او عن مخسة اوسق من الغالت )١٣٨(
 .ا�ما مىت اجتمعا افرتقا، ومىت افرتقا اجتمعا) وقيل.(املسكني اسوأ حاالمنه، وهوالذى اسكنه الفقرفالفقري هو من ذكر، و  )١٣٩(
ىن) وقيــل()١٤٠( ط،: يعــ ف، وكــان عنــده مخســمئة، اعطــى مخســمئة فقــ ت مؤنــة ســنته الــ ك شــرطا.(لــو كانــ ىن) ولــيس ذالــ ب اعطــاؤه : يعــ ال جيــ

 .فقط مخسمئة بل جيب اعطاؤه اكثر من مؤنته
 . ال يستغىن عن الدار، أو اخلادم، الحتياجه إليهما ذا�، أو شأ�يعىن )١٤١(
 .ال يؤمر �لقسم على انه فقري: يعىن )١٤٢(
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 .حيلف على تلفه
وال جيب إعالم الفقري أن املدفوع اليه زكاة، ولو كان ممن يرتفع عنها وهو مستحق، جـاز صـرفها إليـه علـى وجـه 

 .وان تعذر كانت �بتة يف ذمة اآلخذ.فقري، فبان غنيا، ارجتعت مع التمكنولو دفعها اليه على أنه .)١٤٣(الصلة
وكـذا لـو �ن أن املـدفوع اليـه كـافر، أو .وال يلزم الدافع ضما�ا، سواء كان الدافع املالك، أو االمام، أو السـاعي

 .)١٤٤(فاسق، أو ممن جتب عليه نفقته، أو هامشي، وكان الدافع من غري قبيلة
ب أن تســتكمل فــيهم أربــع صــفات)١٤٥(هــم عمــال الصــدقاتو : والعــاملون ــف، واالميــان، والعدالــة، : ، وجيــ التكلي

 .ويف اعتبار احلرية تردد.)١٤٨(وأن ال يكون هامشيا.)١٤٧(ولو اقتصر على ما حيتاج اليه منه جاز.)١٤٦(والفقه
وهـم الكفـار الــذى : ؤلفــة قلـو�موامل )١٤٩(واالمـام �خليـار بـني أن يقــرر لـه جعالـة مقـدرة، أو أجــرة عـن مـدة مقـدرة

 .)١٥١(، وال يعرف مؤلفة غريهم)١٥٠(يستمالون إىل اجلهاد
، والعبد يشرتى ويعتـق، وان مل يكـن يف شـدة، )١٥٢(املكاتبون، والعبيد الذين حتت الشدة: وهم ثالثة: ويف الرقاب

 .ولكن بشرط عدم املستحق
ب، إمنــا يعطــى مــن هــذا .ه يعتــق عنــه، وفيــه تــرددرابــع، وهــو مــن وجبــت عليــه كفــارة ومل جيــد، فإنــ: وروي واملكاتــ

ال، ولـو دفـع : ، وقيـل.جاز ارجتاعه )١٥٣(ولو صرفه يف غريه، واحلال هذه.السهم، اذا مل يكن معه ما يصرفه يف كتابته
 .)١٥٤(اليه من سهم الفقراء مل يرجتع
 ال، إال �لبينة أو حبلف،: يقبل وقيل: ، قيل)١٥٥(ولو ادعى انه كوتب

________________________ 
 .بعنوان اهلدية: يعىن )١٤٣(
 .غري هامشى، ال زكاة غري املامشى ال حيل إىل اهلامشى: اى )١٤٤(
 ).الساقون يف جبايتها وحتصيلها �خذ وكتابة وحساب وحفط وقسمة وحنوها: أى(يف املدارك )١٤٥(
 .معرفة أحكام اجلباية: يعىن) الفقه.(ر�يعىن اثىن عش) واالميان.(�لغا عاقال: يعىن) التكليف()١٤٦(
 .لو اكتفى اجلاىي على معرفة ما حيتاج إليه من الفقه �لنسبة الحكام اجلباية: يعىن )١٤٧(
 .ه من الزكاة إال اذا كانت زكاة هامشى آخر النه لو كان هامشيا ال جيوز اعطاء )١٤٨(
ك عــن كــل الــف غــنم ) جعالــة مقــدرة()١٤٩( كــأن يقــول لــه ) اجــرة عــن مــدة مقــدرة(جتبيهــا خروفــا واحــدا، أو خــروفنيكــأن يقــول لــه تعطيتــ

 .-مثال  -اعطيتك على اجلباية عن كل يوم دينارا 
 .بسبب املال يطلب ميلهم إىل اجلهاد بصف املسلمني: يعىن) يستمالون()١٥٠(
 ).املؤلفة قلو�م قسمان مسلمون ومشركون(هذا اشارة إىل خالف بعضهم حيث قال: )١٥١(
 .أى حتت اذية املوىل، أو غري املوىل )١٥٢(
 .لو اعطى من الزكاة ليصرفه يف كتابته ويفك رقبته، فصرف الزكاة يف غري الكتابة واحلال ان رقبته معتقة �لكتابة: يعىن )١٥٣(
 .النه فقري، وال يشرتط يف سهم الفقراء ان يصرف يف الكتابة )١٥٤(
 .الكتابةمتت بينه وبني مواله : أى) كوتب( )١٥٥(
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 .ولو صدقه مواله قبل .واالول أشبه
نعــم، لــو �ب، صــرف .وهــم الــذين علــيهم الــديون يف غــري معصــية، فلــو كــان يف معصــية مل يقــض عنــه: والغــارمون

 .ال، وهو االشبه: ، وقيل)١٥٨(مينع: ولو جهل يف ماذا أنفقه، قيل.)١٥٧(اليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو
، وكــذا لــو كـــان الغــارم ميتــا، جــاز أن يقضــى عنـــه وأن )١٥٩(يــن علــى الفقـــري جــاز أن يقاصــهولــو كــان للمالــك د

 .)١٦١(وكذا لو كان الدين على من جيب نفقته، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص.)١٦٠(يقاص
أن عليـه  ولو صرف الغارم ما دفع إليـه مـن سـهم الغـارمني، يف غـري القضـاء أرجتـع منـه، علـى االشـبه، ولـو أدعـى

 .ال يقبل، واالول أشبه: وكذا لو جتردت دعواه عن التصديق واالنكار، وقيل: )١٦٢(دينا قبل منه اذا صدقه الغرمي
 .)١٦٣(وهو اجلهاد خاصة: ويف سبيل هللا

 .، وبناء املساجد، وهو االشبه)١٦٥(، كبناء القناطر، واحلج، ومساعدة الزائرين)١٦٤(يدخل فيه املصاحل: وقيل
واذا غـــزى مل يرجتـــع منـــه، وإن مل يغـــز .كفايتـــه علـــى حســـب حالـــه  )١٦٧(، وإن كـــان غنيـــا قـــدر)١٦٦(زي يعطـــىوالغـــا
 .أستعيد

________________________ 
 .يعىن املديون) الغارم(مل تكن الديون للصرف يف مخر، أو معصية اخرى: أى )١٥٦(
 .ال تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذى استدانه للمعصية، وامنا يدفع له من الزكاة بعنوان انه فقري مث هو يقضى دينه: يعىن )١٥٧(
 .ال يعطى من الزكاة حىت يعرف انه استدان لغري املعصية: أى )١٥٨(
 .املالك الذى عليه الزكاة حيتسب الزكاة عوض دينه: أى )١٥٩(
ب مـن زكاتـه عوضـا عـن الـدين، ويسـمى تقاصـا، وجيـوز أن أخـذ الـدائن مـن : يعىن )١٦٠( لو مات املديون وكان فقريا، جيوز للـدائن أن حيتسـ

 ).يقضى عنه.(زكاة غريه مبقدار طلبه ويسمى
جـوب وفـاء ديـون العائلــة اذا كـان للمعيـل ديـن علــى أحـد افـراد عائلتـه، فتجـوز لـه مقاصــته �لزكـاة، لعـدم و : اى(قـال يف شـرح اللمعـة: )١٦١(

 ).على املعيل
 .اذا صدقه الدائن االول املعلوم: أى )١٦٢(
 .من التسليح وغريه) اجلهاد.(تصرف الزكاة ملصارف: أى )١٦٣(
 .ما هو مصلحة للمسلمني: أى )١٦٤(
 ).ع(وأهل بيته الزائرين ملراقد رسول هللا : أى )١٦٥(
 .حنوذالك) من الزكاة تشويقا للجهاد، أو ملصارف اجلهاد من سالح، ومركوب) يعطى(اهدا�: يعىن) الغازى()١٦٦(
شـرفا وضـعة، فـبعض النـاس لـيس مـن شـأنه ركـوب السـيارة، فيعطـى مثـن ركـوب ) علـى حسـب حالـه(يعىن، يعطى قدركفايته يف احلرب )١٦٧(

 .الطائرة، و�لعكس، وهكذا
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، )١٦٩(وقـد ميكـن وجـوب اجلهـاد مـع عدمـه.وصرف يف املصـاحل )١٦٨(ادواذا كان االمام مفقودا، سقط نصيب اجله
وكــذا يســقط ســهم الســعاة، وســهم املؤلفــة، ويقتصــر �لزكــاة علــى .)١٧٠(فيكــون النصــيب �قيــا مــع وقــوع ذلــك التقــدير

 .ولو كان غنيا يف بلده، وكذا الضيف )١٧٢(وهو املنقطع به: وابن السبيل .)١٧١(بقية االصناف
ون سفرمها مباحا، فلو كان معصية مل يعط، ويدفع اليه قدر الكفاية إىل بلده، ولو فضـل منـه شـئ وال بد أن يك
  .ال: أعاده، وقيل
 :ثاين يف أوصاف املستحقالقسم ال

 طــرة، و مــع عــدم املــؤمنني، جيــوز صــرف الف)١٧٣(االميــان فــال يعطــي كــافراً، وال معتقــداً لغــري احلــق : الوصــف األول
ؤمنني دون اطفــال غــريهم ، و تعطــي )١٧٤(خاصــة ايل املستضــعف  ولــو أعطــي خمــالف زكاتــه ألهــل . الزكــاة أطفــال املــ
  .)١٧٥(حنلته مث استبصر أعاد 
و أعترب آخرون، جمانبـة الكبـائر كـاخلمر و الـز�، دون الصـغائر و ان . و قد اعتربها كثري. العدالة: الوصف الثاين

  .دخل �ا يف مجلة الفّساق، واألول أحوط
ث الوصـــف كـــاألبوين وإن علـــوا،واألوالد و إن ســـفلوا، والزوجـــة .أال يكـــون ممّـــن جتـــب نفقتـــه علـــي املالـــك: الثالـــ
  .وجيوز دفعها، ايل من عدا هؤالء من األنساب ولو قربوان،كاألخ والعم. ،واململوك

  ...وكذا الغازي..عامًال ،جاز أن �خذ من الزكاة:ولو كان من تعجب نفقته
________________________ 

 .الشرتط وجوب اجلهاد االبتدائى �المام املعصوم عند املصنف، وأن كان يف املسألة خالف )١٦٨(
ب الـــدفاع حـــىت مـــع عـــدم حضـــور االمـــام املعصـــوم : أى )١٦٩( ــ  -مـــغ عـــدم حضـــوراالمام، كمـــا لـــو حجـــم الكفـــارعلى بـــالد االســـالم، فيجـ
 -. 

 ).الدفاع(على تقدير: أى )١٧٠(
 -اعلى أن نصبهم منحصربعصر حضوراالمام املعصوم، وىف غيبته ال جيوز مجع الزكوات من املالكني  جباة الزكوات بناء: أى) السعاة()١٧١(

 .-على قول املصنف 
�المــام املعصــوم، ســقط  ا علــى كو�مــا فقــط الكفــار الــذى يســتمالون للجهــاد االبتــدائى، فــإذا احنصــر اجلهــاد االبتــدائى بنــاء) ومــنهم املؤلفــة(

ــرية مرا ــر� علــــى اخلـــالف،املشـــرتط بـــه، وىف املســــألة خـــالف، وســ ــناف)(ويقتصــــر( جـــع التقليــــد يف عصـ ــراء ) �لركـــاة علــــى بقيـــة االصــ وهـــم الفقــ
 .والغارمني، وغريمها مماذكر

سوى السفر، واملقصود به الذى انقطع  ابن السفر كناية عن انه ليس له شئ: يعىن) ابن السبيل( الطريق، والسفر، و: يعىن) لسبيلا()١٧٢(
عـــن املـــال يف الســـفر حبيـــث صـــار يف الســـفر فقـــريا، ومنـــه الضـــيف الـــذى كـــان يف ســـفره وانقطـــع عـــن املـــال، وذكـــره �خلصـــوص مـــع كونـــه مـــن 

  .ليس لسبب سوى ذكر الفقهاء له �خلصوص) ابن السبيل.(افراد
  .تقد بذلك كامال فليس معتقداً للحقهو االعتقاد �ثىن عشر إماماً، فمن مل يع) احلق )(١٧٣(
ــرة )(١٧٤( ين )الفطـــ ــ ـــؤمن،أو تصـــــرف يف املصـــــارف :يعـــ ـــد املــ ـــتحفظ حـــــيت يوجــ ــاة املـــــال فــ ـــر ،وأمـــــا زكـــ ـــي يف عيـــــد الفطــ يت تعطــ ــ ــرة الـــ ـــاة الفطـــ زكــ

  .هوأمثال أطفال ونساء غري الشيعة الذين اليعرفون احلق وليس هلم تقصري يف ذلك ) واملستضعف(األخري
  .طي غري الشيعي زكاته لفقراء غري الشيعة وجب عليه اعادة الزكاة بعد ما صار شيعياً لو اع:يعين) ١٧٥(
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وابـــــن الســـــبيل ،الكـــــن �خـــــذ هـــــذا مـــــا زاد عـــــن نفقتـــــه األصـــــلية ،ممـــــا حيتـــــاج اليـــــه يف ســـــفره  .. واملكاتـــــب..والغـــــارم
ه وحيــّل لـــه زكــاة مثلـــه يف فلـــو كــان كـــذلك ، مل حتــّل لــه زكـــاة غــري . أن اليكــون هامشيــاً :الوصــف الرابـــع.)١٧٦(كاحلمولــة
من اخلمس ،جاز له أن �خـذ مـن الزكـاة ولـو مـن غـري هـامشي ،وقيـل  )١٧٧(ولو مل يتمكن اهلامشي من كفايته .النسب

والــذين حيــرم علــيهم الصــدقة .مــن هــامشي وغــريه )١٧٨(ال يتجــاوز قــدر الضــرورة و جيــوز للهــامشي أن يتنــاول املندوبــة :
  .أوالد أيب طالب ،والعباس ، واحلارث،وأيب هلب:)١٧٩(وهم اآلن .لي األظهرالواجبة ، من ولد هاشم خاصة ع

وللمالــك أن يتــوىل تفريــق مــا وجــب  .املالــك، واالمــام، والعامــل: وهــم ثالثــة يف املتــويل لالخــراج :القســم الثالــث
ظـاهرة كاملواشــي ويتأكـد ذلـك االســتحباب يف االمـوال ال .عليـه بنفسـه، ومبـن يــو كلـه، واالوىل محـل ذلــك إىل االمـام

ب صــرفها اليــه.والغــالت ــك واحلــال هــذه.ولــو طلبهــا االمــام وجــ وقيــل، وإن أمث، .ال جيــزي: قيــل .)١٨٠(ولــو فرقهــا املال
وجيــب .وجيـب علـى االمـام أن ينصــب عـامال لقـبض الصـدقات.وويل الطفـل كاملالـك يف واليـة االخــراج.واالول أشـبه

 .)١٨١(دفعها اليه عند املطالبة
ــ وال جيــوز للســاعي تفريقهــا إال .أخرجــت ماوجــب علــي، قبــل قولــه، وال يكلــف بينــة، وال ميينــا: كولــو قــال املال

واذا مل يكـن االمـام موجـودا، دفعـت إىل الفقيـه .، مث يفـرق البـاقي)١٨٢(�ذن االمام، فإذا أذن لـه جـاز أن �خـذ نصـيبه
، واختصـــاص مجاعـــة مـــن كـــل )١٨٤(صـــنافواالفضـــل قســـمتها علـــى اال.فإنـــه أبصـــر مبواقعهـــا )١٨٣(املـــأمون مـــن االماميـــة

 ولو صرفها يف صنف .صنف
___________________________________ 

ب عليـه هـذه النفقـات)نفقته األصلية )(١٧٦( وهـي )امـا احلمولـة(اكله ،وشـربه و مسكنه،ةلباسـه وحنوهـا وال جيـوز اعطـاؤه مـن الزكـاة النـه واجـ
  .كاةفقة الواجبة فيجوز اعطاؤها من الز السيارة وحنومها حيت يصل ايل بلده فليس من الناجزة محل ا�ثه يف السفر،واجرة الطائرة و 

  .ما يكفي حاجاته:يعين)كفايته)( ١٧٧(
  .�خذ الزكاة املستحبة، وهي زكاة مال التجارة واخليل،وحنو ذلك:اي)١٧٨(
  ).مث انقرضوا ومل يبق نسل للمذكورين  كثر من ذلك مثل محزة فقد كانوا ا  احرتز �الن من زمن النيب :(يف املسالك)١٧٩(
 .مع طلب االمام للزكاة: يعىن) ١٨٠(
 .عند مطالبة العامل، الن مطالبته مبنزلة االمام: أى) ١٨١(
 .�ملقدار الذى عينه له االمام) ١٨٢(
 .العادل: أى) املأمون.(ا�تهد: أى) الفقيه)(١٨٣(
 .معامكانه) الفقراء، والعاملني، واملولفة قلو�م، واملماليك اخل.(توزيع كل شخص زكاته على االصناف السبعة املذكورة: أى) ١٨٤(

    



١٢٥ 

 .ولو خص �ا ولوشخصا واحدا من بعض االصناف جاز أيضا.واحد جاز
البلـد، وال أن يـؤخر وال إىل غـري أهـل البلـد مـع وجـود املسـتحق يف  )١٨٥(إىل غـري املوجـودة: وال جيوز أن يعـدل �ـا

وكذا كـل مـن كـان يف يـده مـال لغـريه فطالبـه فـامتنع، أو .)١٨٦(دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أمث وضمن
ولـو مل جيـد املسـتحق، جـاز نقلهـا إىل بلـد آخـر، وال .أوصى اليه شئ فلم يصرفه فيه، أو دفـع اليـه مايوصـله إىل غـريه

 .هناك تفريطضمان عليه مع التلف، إال أن يكون 
 .يف بلده جاز )١٨٨(ولو دفع العوض.)١٨٧(ولو كان ماله يف غري بلده، فاالفضل صرفها إىل بلد املال

 .إىل بلده ضمن إن تلف )١٨٩(ولو نقل الواجب
ؤدي يف بلــده ، وإن كــان مالــه يف غــريه، ال�ــا جتــب يف الذمــة، ولــو عــني زكــاة )١٩٠(ويف زكــاة الفطــرة، االفضــل أن يــ

 .مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلك البلد، مع وجود املستحق فيهالفطرة من 
 :وفيه مسائل القسم الرابع يف اللواحق

 .اذا قبض االمام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة املالك، ولو تلفت بعد ذلك :االوىل
 .�ا وجو�ولو أدركته الوفاة، أوصى .)١٩١(اذا مل جيد املالك هلا مستحقا، فاالفضل له عزهلا :الثانية
 .)١٩٢(اململوك الذي يشرتى من الزكاة، اذا مات وال وارث له، ورثه أر�ب الزكاة :الثالثة
 .بل يرثه االمام، واالول أظهر: وقيل
 :على املالك، وقيل )١٩٣(اذا احتاجت الصدقة إىل كيل أووزن، كانت االجرة :الرابعة

________________________ 
 .كاة إىل شخص غري موجود اآلن، مع وجود مستحق آخريؤخر اعطاء الز : أى )١٨٥(
 .لوتلف يف ظرف التأخر فهو ضامن وإن مل يكن مقصرا يف تلفه كما لوتلف �فة مساوية حيتئذ: يعىن) ضمن.(فعل حراما) امث()١٨٦(
 .ال بلد املالك )١٨٧(
 .أى املثل أو القيمة )١٨٨(
 .الزكاة الواجبة: أى )١٨٩(
 .البلد الذى فيه املالك، ال البلد الذى فيه املال: أى )١٩٠(
 .اخراجها عن امواله، وفرزها: أى) ١٩١(
 .الصناف السبعة الىت تعرف الزكاة فيها: يعىن) ١٩٢(
 .اجرة الكيل والوزن: أى) ١٩٣(

    



١٢٦ 

 .حتتسب من الزكاة، واالول أشبه
اذا اجتمـــع للفقـــري ســـببان أو مـــازاد، يســـتحق �مـــا الزكـــاة، كـــالفقر الكتابـــة والغـــزو، جـــاز أن يعطـــى  :اخلامســـة

 .)١٩٤(حبسب كل سبب نصيبا
 .أو مخسة دراهم )١٩٥(عشرة قراريط: أقل ما يعطى الفقري، ما جيب يف النصاب االول :السادسة
ولـــو .، وال حـــد لالكثـــر اذا كـــان دفعـــة)١٦٩(قرياطـــان أو درهـــم، واالول اكثـــر: مـــا جيـــب يف النصـــاب الثـــاين: وقيـــل

 .)١٩٧(تعاقبت العطية، فبلغت مؤونة السنة، حرم عليه ما زاد
 .، وجو�)١٩٨(اذا قبض االمام الزكاة، دعا لصاحبها: السابعة
 .استحبا�، وهو االشهر: وقيل

وال �س اذا عــادت اليـــه ، واجبــة كانـــت أو مندوبــة، )١٩٩(يكــره أن ميلـــك مــا أخرجــه يف الصـــدقة اختيــارا :الثامنــة
 .)٢٠٠(مبرياث وما شا�ه

، كأصــول االذان يف الغــنم، )٢٠٢(، ويف أقــوى موضــع منهــا وأكشــفه)٢٠١(يســتحب أن يوســم نعــم الصــدقة :التاســعة
 .)٢٠٤(أو صدقة، أو جزية: زكاة: ما أخذت له )٢٠٣(ويكتب يف امليسم.وافخاذ االبل والبقر

ب دفــع الزكــاةاذا أهــل الثــا: القــول يف وقــت التســليم ــأخري إال ملــانع أو النتظــار مــن لــه .ين عشــر وجــ وال جيــوز الت
 .وإذا عزهلا جاز �خريه إىل شهر أو شهرين.)٢٠٥(قبضها

 وإن كان.، دام بدوامه وال يتحدد)٢٠٦(إن كان لسبب مبيح: واالشبه ان التأخري
________________________ 

 )ثالمثائة.(، قسمها إىل سبعة اقسام لالصناف السبعة، عطى هلذا الشخص ثالثة منهافلو كان عند املالك سبعمئة دينار زكاة )١٩٤(
 .وهونصف دينارذهب )١٩٥(
 .العلماء القائلون �ذا القول اكثر: أى )١٩٦(
 جيوز اعطاؤه مثال لوكان فقري يغىن �لف دينار، جازاعطاؤه من الزكاة مرة واحدة عشرة آالف دينار، أما لوأعطى الف دينار مرة، ال )١٩٧(

 .الفا �نية، خلروجه عن الفقر فيقع االلف الثاىن بيدالغىن
 .وحنوذالك) وفقك هللا للخري.(أو) �رك هللا يف اموالك.(كأن يقول له  )١٩٨(
 .فلودفع شاة يف الزكاة، يكره له ترك هذه الشاة عن االمام، أو عن الفقري )١٩٩(
فلــو دفــع شــاة إىل اخيــه الفقــري بعنــوان الزكــاة، فمــات االخ وكــان هــذا الــدافع للزكــاة وار� لــه جــاز لــه أخــذ نفــس هــذه الشــاة بعنـــوان  )٢٠٠(

 .املرياث، أو كان يطلب أخاه، فيأخذ بعنوان الدين
 .م أ�ا صدقةالعالمة، وهو أن حتمى حديدة، فتوضع على جسم احليوان ليبقى اثرها فيه، ويعل: مبعىن) الوسم()٢٠١(
 .أظهر موضع من بدنه: أى )٢٠٢(
 .حمل الوسم: أى) امليسم()٢٠٣(
 .هى ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل الزكاة الىت ؤخذ من املسلمني) جزية.(هى الزكاة املستحبة يف اخليل ومال التجارة) صدقة()٢٠٤(
 )االمام، الساعى، االصناف السبعة.(أحد الثالثة )٢٠٥(
 .سبب يبيح التأخري، كعدم وجود الفقري، أو اذن االمام للمالك يف التأخري، وحنوذالك: أى )٢٠٦(

    



١٢٧ 

، دفع مثلهـا قرضـا، وال )٢٠٩(فإن أثر ذلك.وال جيوز تقدميها قبل وقت الوجوب.مل جيز، ويضمن إن تلفت )٢٠٧(اقرتاحا
 .يكون ذلك زكاة، وال يصدق عليها اسم التعجيل

ت الوجــــوب، ا ، بشــــرط بقــــاء القــــابض علــــى صــــفة )٢١٠(حتســــبها مــــن الزكــــاة كالــــدين علــــى الفقــــريفــــاذا جــــاء وقــــ
 .االستحقاق، وبقاء الوجوب يف املال

 .مل جتب الزكاة، سواء كانت عينه �قية أو �لفة، على االشبه )٢١٢(ولو كان النصاب يتم �لقرض )٢١١(
 .ببذل القيمة عند القبض كالقرضولو خرج املستحق عن الوصف استعيدت، وله أن مينع من اعادة العني 

 .ولو تعذر استعاد�ا غرم املالك الزكاة من رأس
ويعطـي عوضـها ال�ـا  )٢١٤(املستحق على الصفات، وحصلت شرائط الوجـوب، جـاز أن يسـتعيدها )٢١٣(ولو كان

 .مل تتعني، وجيوز أن يعدل �ا عمن دفعت إليه ايضا
 :فروع ثالثة
، وللفقـري )٢١٥(ز�دة متصـلة كالسـمن، مل يكـن لـه اسـتعادة العـني مـع ارتفـاع الفقـرلودفع إليه شاة، فـزادت : االول
 .)٢١٦(لكن لو دفع الشاة مل جيب عليه دفع الولد.وكذا لو كانت الز�دة منفصلة كالولد.بذل القيمة
 بردها وال شئ على الفقري، والوجه لزوم القيمة حني: لو نقصت، قيل: الثاين

________________________ 
 .بدون سبب يبيح التأخري: أى )٢٠٧(
 .حىت بغري تقصري، كآفة مساوية )٢٠٨(
 .أحب تقدمي الزكاة، فانه ال يدفع بعنوان الزكاة، بل بعنوان القرض: أى )٢٠٩(
 .كما أن الذى استدان من فقري جيوز له احتساب الدين زكاة عند تعلق الزكاة مباله: يعىن )٢١٠(
استحقاق للزكاة، أما لو كـان فقـريا وقـت االسـتدانة، مث اصـبح غنيـا وقـت تعلـق الزكـاة �ملالـك مل جيـز حسـابه : اى) صفة االستحقاق()٢١١(

 .بقاء وجوب الزكاة يف املال، فلما نقص عن النصاب أثناء احلول مل حيسبه زكاة: يعىن) زكاة وبقاء الوجوب يف املال
ســواء  .(رين، وكــان عنــده مثانيــة عشــر دينــارا فيصــري ا�مــوع عشــرين دينــارا، وهــو نصــابالــذى اقرضــه للفقــري، كمــا لــواقرض الفقــري دينــا )٢١٢(

 .الن زكاة القرض على املقرتض ال على املقرض) وذلك.(أم ال) �قية.(الذين اعطامها قرضا للفقري! الدينارين ) كانت عني
الفقري عن الفقر، أو الساعى عن السعى جلبايـة عن وصف يصح معه احتساب القرض زكاة، كما لو خرج : أى) خرج عن الوصف()٢١٣(

 .الزكاة الىت اقرضها له) استعيدت.(الزكاة، او ابن السبيل وصل إىل بلده، وهكذا
ىت تسـاويها وقـت قـبض املالـك القيمـة منـه، كـاى ) وله( للمقرتض أن ال يدفع عني القرض وان كانت موجودة عنده بل يـدفع قيمتهـا القيمـة الـ

 .املال الذى بقى عنده) رأس.(عني املال الىت اقرضها اعطى املالك الزكاة من) ر استعادةولو تعذ.(قرض آخر
 .أى جاز للمالك أن يسرتجع القرض، ويعطى للفقري عوضها، أو �خذ القرض من هذا الفقري، ويدفع زكاته إىل فقري آخر )٢١٤(
ىت مـــع ) للفقـــري بـــذل قيمـــة(.اذ الشـــاة زادت، والـــز�دة حـــدثت يف ملـــك اآلخـــذ، فهـــى لـــه وجيـــوز )٢١٥( الشـــاة عنـــد أخـــذها، ال قيمـــة االن الـــ

 .الز�دة
 .الن الولد صار يف ملكه، فهو له )٢١٦(

    



١٢٨ 

 .)٢١٧(القبض
وإن .)٢١٨(اذا اســتغىن بعــني املــال مث حــال احلــول، جــاز احتســابه عليــه، وال يكلــف املالــك أخــذه وإعادتــه: الثالــث

 .استغىن بغريه استعيد القرض
وإن كـان سـاعيا أو االمـام أو وكـيال، جـاز أن يتـوىل النيـة كـل .واملراعـى نيـة الـدافع إن كـان مالكـا: النيةالقول يف 

 .، كاالمام والساعي)٢١٩(والويل عن الطفل وا�نون يتوىل النية أو من له أن يقبض منه.واحد من الدافع واملالك
 .عند الدفع، ولو نوى بعد الدفع مل استبعد جوازه )٢٢٠(وتتعني

وال يفتقــر إىل نيــة اجلــنس الــذي .القصــد إىل القربــة، والوجــوب أو النــدب، وكو�ــا زكــاة مــال أو فطــرة: وحقيقتهــا
 .)٢٢١(خيرج منه
  :فروع
 .)٢٢٢(أو �فلة: وال كذا لو قال.إن كان مايل الغائب �قيا فهذه زكاته، وإن كان �لفا فهي �فلة، صح: لو قال

 .ضر وغائب، فأخرج زكاة ونواها عن أحدمها، أجزأتهولو كان له ماالن، متساو�ن، حا
ب ســاملا: وكــذا لــو قــال ب، إن كــان ســاملا، مث �ن �لفــا، جــاز .)٢٢٣(إن كــان مــايل الغائــ ولــو أخــرج عــن مالــه الغائــ

ولـو مل ينـو رب املـال، .)٢٢٥(ولو نوى علـى مـال يرجـو وصـوله اليـه، مل جيـز ولـو وصـل.إىل غريه، على االشبه )٢٢٤(نقلها
ال جيـزي، واالجـزاء : ى الساعي أو االمام عند التسليم، فإن اخذها الساعي كرها جاز، وأن اخذها طوعا، قيـلونو 
 .أشبه

________________________ 
 )لزوم.(قيد للقيمة، ال) حني القبض()٢١٧(
 .، بل يكتفى احتسابه زكاةال جيب على املالك أخذ املال منه حىت يصبح فقريا، مث اعادته إليه بعنوان الزكاة: يعىن )٢١٨(
 .الطفل أوا�نون) له ان يقبض من.(جيوز) من:(أى )٢١٩(
 .وقت النية عند الدفع ال بعده: أى )٢٢٠(
 .وحنوذالك) ان هذا زكاة عن الذهب اوعن الغنم.(ال حيتاج إىل نية: أى )٢٢١(
 .املنوى فيصح الن النية �بتة، وىف الثاىن الرتديد يف اصل النيةصدقة مستحبة، والغرق بينهما ان يف االول الرتديد يف : يعىن) �فلة()٢٢٢(
 . سواء قاله أومل يقله، اذ لو مل يكن املال الغائب ساملا ال معىن ل) احدمها.(الن هذا الشرط موجود يف كلمة )٢٢٣(
 ).احدمها(
 .نقل النية، �ن ينويها زكاة مستحبة، أو زكاة عن مال آخر: أى )٢٢٤(
  .اعطاء قبل التملكالنه  )٢٢٥(

   



١٢٩ 

  :القسم الثاين
 :وأركا�ا أربعة يف زكاة الفطرة

  :بشروط ثالثة )٢٢٦(جتب الفطرة: يف من جتب عليه :االول
 .فال جتب على الصيب، وال على ا�نون، وال على من أهل شوال وهو مغمى عليه.التكليف: االول
 .احلرية: الثاين

وال علـى املـدبر، وال علـى أم الولـد، وال علـى املكاتـب املشـروط، وال ميلـك، : علـى اململـوك، ولـو قيـل: فال جيب
، وجبــت علــى )٢٢٩(ولــو عالــه املــوىل.)٢٢٨(ولــو حتررمنــه شــئ، وجبــت عليــه �لنســبة.)٢٢٧(املطلــق الــذي مل يتحــرر منــه شــئ

 .دون اململوك
حتـل لـه الزكـاة، وضـابطه مـن : وهو من ال ميلك أحد النصـب الزكاتيـة، وقيـل.فال جتب على الفقري.الغىن: الثالث

علـى عيالـه  )٢٣٠(ويسـتحب للفقـري اخراجهـا، وأقـل ذلـك أن يـدير صـاعا.أال ميلك قوت سنة له ولعيالـه، وهـو االشـبه
 .مث يتصدق به

، مــن زوجــة وولـــد ومــا شـــاكلهما، )٢٣١(ومــع الشــروط خيرجهـــا عــن نفســه، وعـــن مجيــع مـــن يعولــه، فرضــا أو نفـــال
 .أو كبريا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا ، صغريا كان)٢٣٢(وضيف وما شا�ه

 .)٢٣٢(ولو أسلم سقطت عنه: والنية معتربة يف أدائها، فال يصح إخراجها من الكافر، وإن وجبت عليه
________________________ 

 .�لكسر مبعىن اخللقة، وذالك الن هذه الزكاة سبب حفظ بدن االنسان عن التلف واملوت) الفطرة()٢٢٦(
 .هى االمة الىت محلت من املوىل) ام الولد)(انت حر بعد وفاتى.(هو الذى قال له مواله) لعبد املدبرا()٢٢٧(
ب املشـروط( ىت يـدفع املئـة   -مـثال  -هـو العبـد الـذى كتـب عليـه مـواله إن دفـع ) املكاتـ مئـة دينـار حتـرر، بشـرط أن ال يتحـرر منـه شـئ ابـدا حـ

 .ىل على أن يتحررمنه كلما دفع شيئا من الثمن، فإن دفع مخسني حترر منه نصفه، وهكذاهو الذى كاتبه املو ) املكاتب املطلق.(كلها
 .فلو حترر نصفه وجب عليه نصف زكاة الفطرة )٢٢٨(
 .قام املوىل مبصارف هذا العبد الذى حترر منه شئ: أى )٢٢٩(
 .يدفع الصاع زكاة عن نفسه لزوجته، وتدفع الزوجة زكا�ا إىل ابنها، ويدفع البن زكاة عن نفسه إىل اخته، وهكذا: مثال )٢٣٠(
 .كالزوجة، والعبد، واالب واالم مع فقرمها اخل أو كان اعالته له) فرضا.(سواء كان اعالته له: يعىن )٢٣١(
 .كاالخ، واالخت، وحنومها) مستحبا(
 .له من غري االقر�ءممن يعو  )٢٣٢(
 .الن االسالم جيب ماقبله )٢٣٣(
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  :مسائل ثالث
 ..االوىل من بلغ قبل اهلالل، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصري به غنيا، وجبت عليه

 .)٢٣٤(.وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له..ولو كان بعد ذلك ما مل يصل العبد، استحبت
 .)٢٣٥(.واململوك جتب الزكاة عنهما، ولو مل يكو� يف عياله إذا مل يعلهما غريهالزوجة : الثانية
 ..ال جتب إال مع العيلولة، وفيه تردد: وقيل
ت عليــه، كالضــيف الغــين : الثالثــة ت زكاتــه علــى غــريه ســقطت عــن نفســه، وإن كــان لــو انفــرد وجبــ كــل مــن وجبــ
 ..والزوجة
 :فروع
، أو يف عيال مـواله، وجبـت علـى )٢٣٧(.، فإن كان يعول نفسه)٢٣٦(.حياتهإن كان له مملوك غائب يعرف : االول
 ..وإن عاله غريه، وجبت الزكاة على العائل..املوىل

 ..فإن عاله احدمها، فالزكاة على العائل..اذا كان العبد بني شريكني فالزكاة عليهما: الثاين
وإن ضـــاقت ..، وجبـــت زكـــاة مملوكـــه يف مالـــه)٢٣٨(.لـــو مـــات املـــوىل وعليـــه ديـــن، فـــإن كـــان بعـــد اهلـــالل: الثالـــث
وإن مـــات قبـــل اهلـــالل مل جتـــب علـــى أحـــد، إال بتقـــدير أن ..، قســـمت علـــى الـــدين والفطـــرة �حلصـــص)٢٣٩(.الرتكـــة
 .)٢٤٠(.يعوله

، وإن قبـــل بعـــده )٢٤١(.اذا أوصـــي لـــه بعبـــد مث مـــات املوصـــي، فـــإن قبـــل الوصـــية قبـــل اهلـــالل وجبـــت عليـــه: الرابـــع
ب لـه ومل يقـبض، ومل جتـب الزكـاة علـى املوهـوب لـه..على الورثـة، وفيـه تـردد جتب: سقطت، وقيل ولـو .)٢٤٢(.ولـو وهـ

 لو: مات الواهب كانت على الورثة، وقيل
________________________ 

ت، وإن كــان العتــق،) لــو كــان مملوكــا: أى )١٣٤( والــوالدة بعــد  فصــار حــرا قبــل اهلــالل مــع بقيــة الشــرائط، أو ولدلــه مولــود قبــل اهلــالل، وجبــ
 .اهلالل إىل قبل صالة العيد استحبت

ب نفقتهــا، أؤ عصــيا� ال نفــق عليهمــا) ولــو مل يكــو� يف عيالــه()٢٣٥( اذا مل .(أى ال ينفــق الــزوج واملــوىل عليهمــا، إمــا لنشــوز الزوجــة فــال جتــ
 .املعيل، دون الزوج واملوىل اذا مل يكن املنفق عليهما غري الزوج واملوىل، وإال وجبت الزكاة على: إى) يعلهما غريه

 .يعرف أنه حى غري ميت: أى )٢٣٦(
 .العبد بنفسه ينفق على نفسه، الن العبد وما يف يده ملواله، فيكون حينئذ من عيال املوىل: أى )٢٣٧(
 .بعد املغرب: كان موت املوىل بعد هالل شوال، أى: أى )٢٣٨(
 .وماتاالموال الىت تركها املوىل : يعىن) الرتكة()٢٣٩(
 .إال اذا كان احد يقوم �عالة العبد، الن املهم االعالة، ال امللكية: أى )٢٤٠(
 .علي املوصى له: أى) عليه.(زكاة العبد) وجبت:.(أى )٢٤١(
 ..-كما سيأتى يف كتاب اهلبات   -النه ال حكم للهبة قبل القبض  )٢٤٢(
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 .رددقبل ومات مث قبض الورثة قبل اهلالل، وجبت عليهم، وفيه ت
كاحلنطـة والشـعري ودقيقهمـا وخبزمهـا، والتمـر   )٢٤٣(اخراج ما كان قو� غالبا: والضابط: يف جنسها وقدرها: الثاين

، واالفضـل اخـراج التمـر مث الزبيـب، ويليـه )٢٤٥(ومن غري ذلك خيرج �لقيمة السوقية.)٢٤٤(والزبيب واالرز واللنب واالقط
والصـاع أربعـة أمـداد، فهـي .)٢٤٦(مـن مجيـع االقـوات املـذكورة صـاع: فطـرةأن خيـرج كـل انسـان مـا يغلـب علـى قوتـه وال

وال تقـدير يف عـوض الواجـب، بـل يرجـع إىل .)٢٤٧(ومـن اللـنب أربعـة أرطـال، وفسـره قـوم �ملـدين.تسعة أرطـال �لعراقـي
ــــدرهم، وآخــــرون �ربعــــة دوانيــــق فضــــة.قيمــــة الســــوق ــــزل علــــى )٢٤٨(وقــــدره قــــوم ب ــــيس مبعتمــــد، ورمبــــا ن اخــــتالف ، ول

 .)٢٤٩(االسعار
، وجيـوز )٢٥٠(وجتب �الل شوال، وال جيوز تقدميها قبله، إال على سبيل القرض، على االظهر: يف وقتها :الثالث

، وقـد عزهلـا، أخرجهـا واجبـا )٢٥٢(فـإن خـرج وقـت الصـالة.)٢٥١(اخراجهـا بعـده، و�خريهـا إىل قبـل صـالة العيـد أفضـل
، واذا أخــر )٢٥٤(ا، واالول أشـبه أداء: ا، وقيـل �يت �ـا قضــاء: سـقطت، وقيـل: ، قيــلوإن مل يكـن عزهلـا.)٢٥٣(بنيـة االداء

وال جيــوز محلهــا إىل بلــد آخــر، مــع .)٢٥٦(، كــان ضــامنا، وإن كــان المعــه مل يضــمن)٢٥٥(دفعهــا بعــد العــزل مــع االمكــان
 .)٢٥٧(وجود املستحق، وجيوز مع عدمه، وجيوز وال يضمن

، وجيوز ان يتوىل املالك اخراجها، واالفضل دفعها إىل االمام أو )٢٥٨(زكاة املال وهو مصرف: يف مصرفها :الرابع
 وال يعطى.من نصبه، ومع التعذر إىل فقهاء الشيعة
________________________ 

 .لغالب الناس، ال للمزكى خاصة، النه سيأتى أن املستحب االعطاء من جنس قوته الغالب )٢٤٣(
 )كشك.(ويسمىهو اللنب ا�فف،  )٢٤٤(
 .اذا أراد ان يعطى يف زكاة الفطرة غري هذه املذكورات، جيب ان يكون بقيمة أحدها: يعىن )٢٤٥(
 .تقريبا يساوى ثالثة كيلوات )٢٤٦(
 .اربعة ارطال عراقية تساوى تقريبا كيلو أو ثلثا، واربعة ارطال مدنية تساوى تقريبا كيلوين )٢٤٧(
 .ثثا درهم، الن كل درهم سنة دوانيق) واربعة دوانيق.(رة محصة وز�من الفضة اثنتا عش) الدرهم()٢٤٨(
 ..كان الصاع من التمر يف بلد يساوى درمها، وىف بلدآخر أربعة دوانيق، وهكذا: فمثال )٢٤٩(
 ..واحتسا�ا بعد اهلالل اذا بقى املدفوع إليه على شرائط الزكاة، ومل ميت املعطى، اخل: )٢٥٠(
 .بل صالة العيدصباحا ق: يعىن )٢٥١(
 .يهرج وقت الصالة �لزوال )٢٥٢(
 .ولوبعد أ�م )٢٥٣(
 .ا ا وال قضاء تسقط الفطرة وقدعصى، فال يكون أداء: يعىن )٢٥٤(
 .مع امكان اعطائها إما لفقري، أولالمام، أؤ لنائبه: أى )٢٥٥(
 ..بغريتفريطاذا تلف ) مل يضمن.(امكان الدفع) المع.(�خري الدفع) وان كان()٢٥٦(
 ..اذا تلف مطلقاحىت مع عدم التقصري يف حفظها) ويضمن()٢٥٧(
 ..الفقراء، والغارمون، وىف سبيل هللا، وابن السبيل اخل..االصناف السبعة: يعىن )٢٥٨(
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 .، ويعطى أطفال املؤمنني ولو كان آ�ؤهم فساقا)٢٥٩(غري املؤمن أو املستضعف مع عدمه
 .وجيوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. )٢٦٠(صاع، إال أن جيتمع مجاعة ال يتسع هلموال يعطى الفقري أقل من 

 .اختصاص ذوي القرابة �ا، مث اجلريان: ويستحب
________________________ 

 ..مع عدم وجود الشيعى.(غري الشيعى الذى مل تتم عليه احلجة كالبله والعجائز، واالطفال) املستضعف()٢٥٩(
ـــ )٢٦٠( ــاء �ن كــ ــه جيـــــوز اعطـــ خاص، فأنـــ ـــ ـــرة اشــ ـــم عشــ ــــىت يعطيهـــــا هلــ ــة الفقـــــرية الـ ــــت العائلـــ ــاة الفطـــــرة مخســـــة أصـــــوع، وكانـ ــده مـــــن زكـــ ان عنـــ

  .االصوع، للعشرة وإن كان كل واحد أقل من صاع..خلمسة
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  :كتاب اخلمس
  فصالن: و فيه 

  الفصل االول
 :وهو سبعة يف ماجيب فيه

، مـن أرض وغريهـا، مـامل يكـن غصـبا مـن مسـلم أو )٢(ومـا مل حيـوهمما حـواه العسـكر .)١(غنائم دار احلرب:  االول
 .معاهد، قليال كان أو كثريا

 .املعادن :الثاين
، كالــذهب والفضــة والرصــاص، أو غــري منطبعــة كاليــاقوت والزبرجــد والكحــل، أو مائعــة  )٣(ســواء كانــت منطبعــة
 .كالقري والنفط والكربيت

 .)٥(جيب حىت يبلغ عشرين دينارا، وهو املروي، واالول أكثر ال: ، وقيل)٤(وجيب فيه اخلمس بعد املؤونة
 ،)٦(وهو كل مال مذخور حتت االرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان يف أرض دار احلرب.الكنوز :الثالث

________________________ 
 .ني، وتسمى هذهاذاحارب املسلمون مع الكفار وغلبوا على الكفار، كل انفس الكفار وامواهلم تكون للمسلم )١(
 )غنائم داراحلرب(
ب اخـراج اخلمـس منهـا، مث : اى )٢( ىت يف بـالد اولئـك الكفـار، فيجـ سواء كانت االموال والنفوس الىت كانت يف ساحة احلرب أو النفـوس الـ

 ..تقسيمها
 ..قابلة للميعان والذو�ن بعالج: اى )٣(
كـان ..املعدن، فلو صرف عشرة د�نري، وأخرج من املعدن ما يسسـاوى مخسـني دينـارااملصارف الىت صرفها على استخراج : يعىن) املؤنة()٤(

 ..عليه مخس اربعني دينارا، مثانية د�نري
 ..اكثر الفقهاء على أن املعدن فيه مخس وإن مل يبلغ عشرين دينارا: يعىن )٥(
 ..بالد املسلمني يعىن) داراالسالم.(بالد الكفار احملاربني مع املسلمني: يعىن) داراحلرب()٦(

    



١٣٤ 

فـإن عرفـه فهـو .، عرفـه البـائع)٨(ولـو وجـده يف ملـك مبتـاع: ، وجـب عليـه اخلمـس)٧(أو دار االسالم، وليس عليـه أثـره
ولـو ابتـاع  )٩(.وكذا لو اشرتى دابة ووجد يف جوفها شيئا لـه قيمـة.وإن جهله، فهو للمشرتي، وعليه اخلمس.أحق به

 .)١٠(، وكان له الباقي، وال يعرفمسكة فوجد يف جوفها شيئا أخرج مخسه
 )١٢(فإن مل يكن عليـه سـكة، أو كـان عليـه سـكة عاديـة: من دار االسالم )١١(اذا وجد كنزا يف أرض موات: تفريع

ميلكــه الواجــد وعليــه : ، وقيــل)١٣(يعــرف كاللقطــة.أخــرج مخســه، وكــان البــاقي لــه، وإن كــان عليــه ســكة االســالم، قيــل
 .اخلمس، واالول أشبه

، فصــاعدا ولــو اخــذ )١٤(كــاجلواهر والــدرر، بشــرط أن يبلــغ قيمتــه دينــارا.كــل مــا خيــرج مــن البحــر �لغــوص  :عالرابــ
 .مل جيب اخلمس فيه )١٥(منه شئ من غري غوص

، وأن جـين مـن وجـه املـاء أو مـن السـاحل كـان لـه )١٧(إن اخرج �لغوص روعـي فيـه مقـدار دينـار )١٦(العنرب: تفريع
 .حكم املعادن
 .)١٨(له ولعياله من أر�ح التجارات والصناعات والزراعات.يفضل عن مؤونة السنة ما :اخلامس

________________________ 
 ..بعد قليل) تفريع.(اثر االسالم، اذ لو كان االسالم عليه سيأتى حكمه يف: اى )٧(
كمـا يف بعـض   -ذكـر اوصـافه الرافعـة للشـك : اى) فـان عرفـه.(اى أخـرب البـائع،) عرفه البـائع.(يف ملك مشرتى، اشرتاه من شخص: اى )٨(

 ..-الشروح 
ىت ترفـع الشـك عـن كونـه لـه، دفعـه ) وجدت شيئا يف جوف هذه الدابة.(فيجب أن يقول للبائع )٩( ك الشـئ الوصـافه الـ فان ذكـر البـائع ذالـ

 ..إليه واال كان للمشرتى وعليه اخلمس
 .الن �ئع السمكة ال حيتمل ملكه ملا يف جوفه )١٠(
 .يف مثل هذه البحريات االصطناعية احلادثة يف هذه االزمنة، اململوك لالفراد، او السالطني، يدخل حكم بيع الدابة فيها) منع(
 .صحراء ليس فيها دار وال عقار ومزارع: يعىن) موات()١١(
 .بتشديد الياء، منسوبة إىل )١٢(
 .كناية عن القدمي) عاد(
 .يعلن عنها) اللقطة.(اى يعلن عنها يف ا�امع واجلوامع كما أن )١٣(
 .ما يعادل: اى )١٤(
 .محصة من الذهب )١٨(
 )سواء كان على وجه املاء، أو على الساحل، او �آلالت.(قال يف مصباح الفقية )١٥(
 )انه نبات يف قاع البحر:.(وقال بعضهم) العنرب هو ضرب من الطيب معروف.(يف جممع البحرين )١٦(
 .فإن بلغ دينارا فمازاد كان فيه اخلمس )١٧(
لــو ربـح �جــر مــن التجـارة خــالل ســنة الـف دينــار، اخــرج منـه كلماصــرف علــى نفسـه وعيالــه مــن املآكـل، واملســاكن، واملالبــس، : مـثال )١٨(

ك ويسـمى مبؤنــة السـنة واالسـفار، وحنـ ب عليــه يف الزائـد اخلمــس، فلوكـان قدصــرف ملؤنـة الســنة مثامنئـة دينــار،  -و ذالــ فكلمــا زاد عـن ذالــك جيـ
 .الزراعات، وغري ذالك من االر�حوبقى مئتا دينار، كان مخسها اربعني دينارا، وهكذا ار�ح الصناعات وار�ح 

    



١٣٥ 

ـــت ممـــا وجـــب فيـــه اخلمـــس   )١٩(إذا اشـــرتى الـــذمي أرضـــا مـــن مســـلم وجـــب :الســـادس فيهـــا اخلمـــس، ســـواء كان
 .، أو ليس فيه كاالرض اليت أسلم عليها أهلها)٢٠(كاالرض املفتوحة عنوة

 .، وجب فيه اخلمس)٢١(احلالل اذا اختلط �حلرام وال يتميز :السابع
 :فروع
 .وكذا املعادن والغوصاخلمس جيب يف الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغريا أو كبريا، : االول
 .)٢٢(ال يعترب احلول يف شئ من اخلمس، ولكن يؤخر ما جيب يف أر�ح التجارات احتياطا للمكتسب: الثاين
ؤجر مــع ميينــه)٢٣(اذا اختلــف املالــك واملســتأجر يف الكنــز: الثالــث وان  .، فــإن اختلفــا يف ملكــه، فــالقول قــول املــ

 .، فالقول قول املستأجر)٢٤(اختلفا يف قدره
 .وغريه )٢٥(اخلمس جيب بعد املؤنة اليت يفتقر اليها إخراج الكنز واملعدن، من حفر وسبك: الرابع

  :الفصل الثاين
ـــيب : يقســـم ســـتة أقســـام: قســـمته يف  ســـهم هللا، وســـهم رســـوله، وســـهم ذي القـــرىب، وهـــو : وهـــي ثالثـــة للن
لاليتـام : وثالثـة .)٢٧(أو االمـام، ينتقـل إىل وارثـه وماكـان قبضـه النـيب  .لالمام القـائم مقامـه )٢٦(وبعده) ع(االمام

ويعتــرب يف الطوائــف الــثالث، انتســا�م  .، واالول أشــهر)٢٨(بــل يقســم مخســة أقســام: وقيــل: واملسـاكني وأبنــاء الســبيل
 فلو انتسبوا �الم .إىل عبداملطلب �البوة

________________________ 
ولعل فلسفة ذالك مع أن االكفار غري خاضعني الحكام االسالم ومل يفرض علـيهم االسـالم  -الواجب على الذمى دفع مخسها : اى) ١٩(

 .اخلضوع الحكامه، هو أن يكف الكفار عن امتالك االراضى يف بالد االسالم أو يقللوامن ذالك
جـب اعطـاء مخسـها، مث تكـون االربعـة االمخـاس الباقيـة ..الكفار �لقوة والسـالح�لقوة، فانن املسلمني لو أخذوا ارضا من : اى) عنوة)(٢٠(

 ..للمسلمني
 .احلرام عن احلالل، وال يعلم مقداره ال تفصيال وال امجاعا، وال يعلم مستحقه) ٢١(
 .ه للخمس اشفاقا وتفضيال عليه من �ب االحتياط لصاحل الكاسب، حىت يقل اداء: يعىن) ٢٢(
 .املستأجر يف االرض الىت آجرها كنزا، فقال املستأجر هوىل، وقال مالك االرض الكنز ىل�ن وجد ) ٢٣(
 ..مثال -وقال املستأجر بل كان مخسمئة ..الكنز كان الف دينار: �ن قال املالك لالرض) ٢٤(
  .استخالص املعدن عما لصق به من الصخور وغريها: للمعدن أى) والسبك.(للكنز)) احلفر)(٢٥(
 . ، ويسمى بالسالم عليهتكون االسهم الثالث لالمام  وبعد النىب : ىنيع) ٢٦(
 )سهم االمام(
ىت مـات، يكـون لورثتـه النـه ملـك لـه، و) سـهم االمـام.(او االمام مـن كلما أخذه النىب : يعىن) ٢٧( ت مـن .(وبقـى عنـده حـ مـاترك امليـ

 )حق فلوارثه
فيمـــا حكـــى مـــن شـــاذ مـــن اصـــحابنا مـــن انـــه اســـقط ســـهم ســـول هللا .(، لكـــن قـــال يف مصـــباح الفقيـــهم رســـول هللا �ســـقاط ســـه) ٢٨(
 .)ضعيف، بل مل يعرف قائله 

    



١٣٦ 

وال جيب استيعاب كـل طائفـة، بـل لـو اقتصـر مـن كـل طائفـة علـى .خاصة، مل يعطوا من اخلمس شيئا، على االظهر
  .، جاز)٢٩(واحد

 .وهنا مسائل
مســـتحق اخلمـــس، وهـــو مـــن ولـــده عبـــداملطلب، وهـــو بنـــو أيب أىب طالـــب والعبـــاس واحلـــارث وأىب هلـــب، : االوىل

 .تردد، أظهره املنع )٣٠(الذكر واالنثى، وىف استحقاق بىن املطلب
 .نعم: ؟ قيل)٣١(هل جيوز أن خيص �خلمس طائفة: الثانية
 .ال، وهو االحوط: وقيل
ــثالث: الثالثــة ــف ال إن فضــل كــان لــه، وأن أعــوز أمت مــن )٣٢(يقســم االمــام علــى الطوائ ، قــدر الكفايــة مقتصــدا، فــ
 .)٣٣(نصيبه

وهـل يراعـى ذلـك يف .ابن السبيل ال يعترب فيه الفقـر، بـل احلاجـة يف بلـد التسـليم، ولـو كـان غنيـا يف بلـده: الرابعة
 .ال، واالول أحوط: نعم وقيل: ؟ قيل)٣٤(اليتيم

، وجيـوز )٣٥(ال حيل محل اخلمس إىل غري بلده مع وجود املستحق، ولو محـل واحلـال هـذه وتلـف ضـمن: اخلامسة
 .مع عدمه

 :ويلحق بذلك مقصدان.، معترب يف املستحق على تردد، والعدالة التعترب على االظهر)٣٦(االميان: السادسة
، كمـــــــا كـــــــان للنـــــــيب )٣٧(وهـــــــي مايســـــــتحقه االمـــــــام مـــــــن االمـــــــوال علـــــــى جهـــــــة اخلصـــــــوص: يف االنفـــــــال: االول
 االرض اليت متلك من غري قتال، سواء اجنلى أهلها أو: ، وهي مخسة

________________________ 
 .من السادة كفى) يتم واحد، ومسكني واحد، وابن سبيل واحد.(�ن اعطى نصف اخلمس لثالثة اشخاص فقط )٢٩(
 )أظهره املنع.(عبداملطلب، وىف مصباح الفقيه، واجلواهر وغريمهاهو أخوهاشم، عم ) املطلب()٣٠(
 )البن سبيل.(او) واحد، او ملسكني واحد) ليتم.(�ن يعطى الشخص كل مخسه )٣١(
 .مبقدار ما يكفى معيشتهم: اى) قدر الكفاية.(اليتامى، واملساكني، وابناء السبيل من السادات )٣٢(
س، ومــن حيتــاج إىل ســيارة ولــو شــأ� تشــرتى لــه مــن يف غــري اســراف، فمــن ال: أى) مقتصــدا(  حيتــاج إىل ســيارة ال يشــرتى لــه ســيارة مــن اخلمــ

 .اخلمس سيارة وهكذا
ب علـى االمـام ) كـان ذلـك الزائـد.(زاد شئ من نصف احلمس الذى هو للطوائف الثالث: اى) فان فضل()٣٣( ملكـا لالمـام، وإن قـل وجـ

 .تكميل ذالك من حصته
 .فقريا حىت يعطى من اخلمس جيب كونه: أى )٣٤(
 .ضمنه لوتلف ولوبغري تفريط: أى )٣٥(
 .كونه اثىن عشر�: يعىن )٣٦(
 .هذا غري مايكون لالمام عموما بعنوان اخلمس )٣٧(

    



١٣٧ 

، سـواء ملكـت مث �د أهلهـا، أو مل جيـر عليهـا ملـك كاملفـارز، وسـيف البحـار ورؤس )٣٩(واالرضون )٣٨(سلموها طوعا
ـــال ومـــا يكـــون  واذا فتحـــت دار احلـــرب، فمـــا كـــان لســـلطا�م مـــن قطـــائع .)٤٠(�ـــا كـــذا بطـــون االوديـــة واالجـــاماجلب

، وكـذا لـه ان يصـطفي مـن الغنيمـة ماشـاء مـن )٤٢(فهي لالمـام، اذا مل تكـن مغصـوبة مـن مسـلم أو معاهـد )٤١(وصفا�
يف  : الثـاين ).(لـه )٤٤(، فهـو، وما يغنمه املقـاتلون بغـري أذنـه)٤٣(فرس أو ثوب أو جارية أو غري ذلك ما مل جيحف

ــك: االوىل: كيفيــة التصــرف يف مســتحقه وفيــه مســائل بغــري اذنــه، ولــو تصــرف متصــرف   )٤٥(ال جيــوز التصــرف يف ذل
إذا قاطع االمام على شئ مـن حقوقـه، حـل لـه مافضـل : الثانية .كانت لالمام  )٤٦(كان غاصبا، ولو حصل له فائدة
ب عليــه ال ، وان كــان )٤٨(ثبــت إ�حــة املنــاكح واملســاكن واملتــاجر يف حــال الغيبــة: الثالثــة .)٤٧(وفــاءعــن القطيعــة، ووجــ

 .منه ذلك �مجعه لالمام أو بعضه، وال جيب اخراج حصة املوجودين من أر�ب اخلمس
________________________ 

ــا بغــــري قتــــال()٣٨( ــلمني وخرجــــوا منهــ ــلمني) او ســــلموها.(اجنلــــى اهلهــــا، اى تركهــــا الكفــــار ملســ ــال يف ) طوعــــا.(للمســ اى رغبــــة وبــــال قتــــال قــ
 )كبالد البحرين.(الروضة

 .كالصحارى الىت ليس فيها بناء، وال زرع، وال مصانع  )٣٩(
ت و�د اهلهــا: مجــع مغــزة) مغــاوز()٤٠( ىت خربــ ىن الصــحارى، او الــبالد الــ ىن) ســيف البحــار.(يعــ مــن اشــجار ) ومــا يكــون �ــا.(ســاحلها: يعــ

 .يعىن اراضى القصب) االجام.(هى االراضى املنخفضة بني اجلبال) ن االوديةبطو .(ومعادن وحنومها
مـــا اختـــاره الســـلطان لنفســـه مـــن االشـــياء الثمينـــة، الـــىت تعـــد مـــن : يعـــىن) صـــفا�.(االراضـــى الـــىت كانـــت خمتصـــة �لســـلطان: اى) قطـــائع()٤١(

 ..خمتصات السلطان
ك مغصــو� ردعلــى صــاحبه ان كــان م )٤٢( هــو الكــافر الــذى بينــه وبــني املســلمني معاهــدة علــى أن ) واملعاهــد( .علومــاولــو كــان شــئ مــن ذالــ

 ..خيرتم املسلمني وحيرتمونه يف ماله وعرضه ونفسه
ىت �خـــذها املســـلمون مـــن الكفـــار �حلـــرب) مـــن الغنيمـــة.(خيتـــار لنفســـه: اى) أن يصـــطفى.(حيـــق لالمـــام: يعـــىن )٤٣( مـــا مل .(وهـــى االمـــوال الـــ

ف إمـــا بيـــان أن االمـــام ال ) مـــا مل جيحـــف( .مـــا خيتـــاره كثـــريا جمحفـــا حبقـــوق املســـلمني، ومقصـــود املـــاتن مـــن قولـــه مـــا دام ال يكـــون: أى) جيحـــ
 ..جيحف، او لبيان حكم غري االمام نفسه ممن ينصبه االمام للحرب، والثاىن أوىل

اذامل يكــن اذن فقيــه جــامع  -فاعيــة منهــا غــري الد -كلــه لالمــام، فلحــروب الــىت تقــع يف هــذا الزمــان بــني املســلمني وبــني الكفــار : اى )٤٤(
االرض الـــىت .(قولـــه) االول.(حكمهـــا راجـــع إىل �ئبـــه وترتيـــب هـــذه اخلمســـة هكـــذا لشـــرائط االذن تكـــون غنائمهـــا كلهـــا ســـهما لالمـــام 

ـــك ــــاىن( ).متلــ ـــــه) الثـ ـــــه.(قول ـــــث( ).واالرض ل ــــه) الثال ــــفا�.(قولـ ــائع وصـ ـــن طـــ ــلطا�م مــ ـــان لســـ ــــع( ).فماكــ ـــه) الرابـ ــــطفى.(قولــ ـــه ان يصـ ــــذا لــ  )وكـ
 )وما يغنمه املقاتلون)(اخلامس(
 .يف االنفال: اى )٤٥(
 ..ربح: اى )٤٦(
ىن )٤٧( ب  لوقـال االمـام : يعـ ث ووجــ خص الزائـد عـن الربـع اوالثلـ ث مـن حاصـلها حـل للشـ خص لـك هـذه االرض وىل الربـع أوالثلـ لشـ

 )ان ترك التعرض لذاك اقرب إىل الصواب( .الواضحات حىت قال يف املدارك ، وهذه مسألة منعليه الوفاء حبصة االمام 
  =املالبس، واملاكل، والفرش، وغريها مما ال يباع ويشرتى، اذاكان احلرب بدون اذن) املتاجر.(االراضى) املساكن.(االمام) املناكح()٤٨(
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 .ما جيب من اخلمس جيب صرفه اليه مع وجود: الرابعة
يــدفن، : جيــب حفظــه مث يوصــي بــه عنــد ظهــور امــارة املــوت، وقيــل: يكــون مباحــا، وقيــل: قيــل، )٤٩(ومــع عدمــه

بـــل تصـــرف حصـــته إىل : وحيفــظ مـــا خيـــتص بـــه �لوصـــاة أو الــدفن، وقيـــل )٥٠(يصـــرف النصـــف إىل مســـتحقيه: وقيــل
ب عليـه وكمـا جيـب ذلـك مـع وجـوده، فهـو .ايضـا، الن عليـه االمتـام عنـد عـدم الكفايـة )٥١(االصـناف املوجـودين واجـ
 .عند غيبته، وهو االشبه

، كمـا يتـوىل )٥٢(جيب أن يتوىل صرف حصة االمام يف االصناف املوجودين، من اليه احلكم حبـق النيابـة: اخلامسة
 .أداء ما جيب على الغائب

________________________ 
ت �لــروا�ت ان االئمــة  ــ ) �مجعــه( .بيــع وشــراء ذالــك للشــيعة -يف عصــر الغيبــة  -ا�حــوا  االمــام فهــذه الثالثــة كلهــا لالمــام، لكنــه ثب

ب( .كاحلرب �ذن االمام يف عصر الغيبة، فإن يف مـا يغـنم اخلمـس، واخلمـس بعضـها) اوبعضه( .كاحلرب بدون اذن االمام ال : يعـىن) وال جيـ
 ..جيب اعطاء سهم السادة ايضا للسادة الفقراء من هذه الثالثة

 ..كهذه االزمنة  اى غيبته  )٤٩(
 .نصف اخلمس، وهو سهم السادة: اى )٥٠(
 .إىل السادة الفقراء: اى )٥١(
 .لنيابته عن االمام املعصوم، وهو ا�تهد اجلامع للشرائط -بني الناس ) احلكم.(من يكون له حق )٥٢(
اجبة على ذالك الشخص، فيعطى من ماله ديوانه كما أن �ئب االمام هوالذى يصرف اموال شخص غاب يف احلقوق الو : اى) كما يتوىل(

  ..ودوابه، وحنو ذلك..احلالة، وينفق على زوجته وعبيده
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  كتاب الصوم
  :أركانه و أقسامه و لواحقه: والنظر يف 
  :أربعة:و أركانه 

  ولاال
شــرط ، وهــي �ل)٣(إمــا ركــن فيــه، وإمــا شــرط يف صــحته: )٢(فهــي.عــن املفطــرات مــع النيــة )١(وهــو الكــف: الصــوم

 .أشبه
ال، : نعـم، وقيـل: ؟ قيـل)٤(وهل يكفي ذلك يف النـذر املعـني.ويكفي يف رمضان أن ينوي أنه يصوم متقر� إىل هللا

فلــو اقتصــر علــى نيــة القربــة، .وال بــد فيمــا عــدامها مــن نيــة التعيــني، وهــو القصــد إىل الصــوم املخصــوص.وهــو االشــبه
ولـو .مستمرا على حكمها )٦(والبد من حضورها، عند أول جزء من الصوم، أو تبيتها.عن تعيينه، مل يصح )٥(وذهل،

 .فات حملها، واجبا كان الصوم أو ند� )٧(فلو زالت الشمس.نسيها ليال جددها �ارا، ما بينه وبني الزوال
 .ميتد وقتها إىل الغروب لصوم النافلة، واالول أشهر: وقيل
 ولو سهى عند دخوله فصام، كانت النية االوىل.)٨(رمضان جبواز تقدمي النية عليهخيتص : وقيل

________________________ 
 ..االمتناع: أى )١(
 ..النية: اى )٢(
لكـون النيـة تتقـدم علـى كـل الصـوم يف الليـل، ) أشـبه.(واجـب خـارج عـن حقيقـة الشـئ) الشرط.(داخل، و جزء) الركن.(الفرق بيننهما أن )٣(

 ..ا لكان داخال يف النهار، ولعدم مكان خاص للنية بني اجزاء ساعات الصوم، بل كلها مشرتطة �لنية ولو كان جزء
 .وهو ما لو نذر أن يصوم يوما ما..يوم النصف من شعبان، ومقابله النذر املطلق ما لو نذر أن يصوم) النذر املعني()٤(
 ..غفل: اى )٥(
 .اول حلظة بعد الفجر الصادق) اول جزء.(حضورالنية: اى) حضورها()٦(
 ..االتيان �لنية يف البيات يعىن الليل، املقصود به أن ينوى يف الليل صوم غد: أى) تبييتها(
أتى �لنية، كما لو ينو من الليل الصوم، وكان من قبل الفجر �ئما إىل بعـد الظهـر، فـاراد النيـة بعـد الظهـر مل يصـح ذلـك  ومل يكن: يعىن )٧(

 ..الصوم
اى علــى رمضــان، �ن ينــوى يف اليــوم االخــري مــن شــعبان صــوم اليــوم االول مــن رمضــان، فانــه يصــح صــيامه وان كــان مــن الليــل إىل بعــد  )٨(

 ..فال حبيث مل جيدد النيةالزوال �ئما او غا
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 .كافية
ولو نوى غـريه، واجبـا كـان أو .)١٠(وال يقع يف رمضان صوم غريه.)٩(جيزى نية واحدة لصيام الشهر كله: وكذا قيل

 .وال جيوز أن يردد نيته بني الواجب والندب، بل ال بد من قصد أحدمها تعيينا.ند�، أجزأ عن رمضان دون ما نواه
ولو نواه مندو� أجزأ عن رمضـان، إذا .)١١(ر يوم من شعبان مع الشك، مل جيز عن احدمهاولو قصد الوجوب آخ

 .)١٢(انكشف انه منه
ال جيــــزي وعليــــه : جيــــزي، وقيــــل: ولــــو صــــام علــــى أنــــه وإن كــــان رمضــــان كــــان واجبــــا، وإال كــــان منــــدو�، قيــــل

إن كــان ذلــك )١٤(ولــو أصــبح بنيــة االفطــار مث �ن أنــه مــن رمضــان.، وهــو االشــبه)١٣(االعــادة ، جــدد النيــة وأجــزأ بــه، فــ
 .)١٥(بعد الزوال أمسك وعليه القضاء

 :فروع ثالثة 
�نعقـاده كـان : ال ينعقـد وعليـه القضـاء، ولـو قيـل: ، مث جدد قبـل الـزوال، قيـل)١٦(لو نوى يف يوم رمضان: االول
 .أشبه

 .)١٧(ن صحيحالو عقد نية الصوم، مث نوى االفطار ومل يفطر، مث جدد النية، كا: الثاىن
 .)١٨(نية الصيب املميز صحيحة، وصومه شرعي: الثالث

  الثاين
 :االول: ما ميسك عنه الصائم وفيه مقاصد

________________________ 
 ..�ن ينوى يف اول ليلة من رمضان صيام كل الشهر، فانه لو غفل عن النية يف بعض اال�م كفت النية االوىل عنه )٩(
 ..غري رمضان، كالنذر، وقضاء رمضان، وكفارة القتل، وغريذالك: اى )١٠(
 ..او اول رمضان حىت يكون صومه واجبا..يف انه آخر شعبان حىت يكون صومه مستحبا) مع الشك()١١(

 ..مل يصح صومه سواء كان يف الواقع شعبا� اورمضان
 ..يوم الشك من رمضان: اى )١٢(
 ..قضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان: آى )١٣(
ب الصـوم يف يـوم الشـك الـذى ال يعلـم هـل هـو شـعبان ام رمضـان  -يوم الشك وليس عنده نية الصـوم ) ولواصبح()١٤( مث تبـني  -اذ ال جيـ

 ..انه من شهر رمضان، �ن شهد يف النهار شهود أ�م رأوا اهلالل يف الليلة البارحة
 ..كنه ليس صوما ووجب عليه قضاؤهعن املفطرات، ل) امسك()١٥(
 .لكنه مل يفطر، وعاد إىل نية الصوم )١٦(
الفرق بني املسألتني، أن يف االول مل ينو الصوم مـن اول الفجـر، وىف الثانيـة نـوى الصـوم اول الفجـر، لكـن بعـد ذلـك نـوى االفطـار، مث  )١٧(

 ..عاد إىل نية الصوم
 ..ليس جمرد مترين، وامنا هومستحب: يعىن )١٨(
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وعـن كـل مشـروب،  )١٩(عن كل مأكول، معتادا كان كاخلبز والفواكه، أو غري معتاد كاحلصى والربد: جيب االمساك
ولــو مل يكــن معتــادا، كميــاه االنــوار وعصــارة االشــجار وعــن اجلمــاع يف القبــل إمجاعــا، ويف دبــر املــرأة علــى االظهــر، 

 .والدابة تردد، وإن حرم )٢١(ويف فساد الصوم بوطئ الغالم )٢٠(ويفسد صوم املرأة
وعن الكذب على هللا وعلى رسوله وعلـى  )٢٢(وكذا القول يف فساد صوم املوطوء واالشبه أنه يتبع وجوب الغسل

ال حيـرم بــل : وعـن االرمتــاس، وقيـل )٢٣(ال، وهـو االشـبه: نعـم، وقيــل: ، وهـل يفسـد الصــوم بـذلك؟ قيـلاالئمـة 
ســد بفعلــه؟ االشــبه ال، ويف إيصــال الغبــار إىل احللــق خــالف، االظهــر التحــرمي وفســاد يكــره واالول أشــبه، وهــل يف

 .، على االظهر)٢٤(الصوم وعن البقاء على اجلنابة عامدا حىت يطلع الفجر من غري ضرورة
 .، صح صومه)٢٥(ولو كان نوى الغسل.ولو أجنب فنام غري �و للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم

 .، فسد صومه وعليه قضاؤه)٢٦(و� للغسل، فأصبح �ئماولو انتبه مث �م �
 .بعد نية الصوم �ارا، مل يفسد صومه )٢٨(ولو احتلم.، فسد صومه)٢٧(ولو استمىن أو ملس امرأة فأمىن

واحلقنــة �جلامـد جـائزة، و�ملــائع حمرمـة، ويفســد .)٢٩(وكـذا لـو نظــر إىل امـرأة فــأمىن علـى االظهـر، أو اســتمع فـأمىن
 .على تردد �ا الصوم

 :مسألتان
ولـو كـان سـهوا .)٣٠(كل ما ذكر� أنه يفسد الصيام إمنا يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عاملـا أو جـاهال: االوىل

 .)٣١(وكذا لو اكره على االفطار، أو وجر يف حلقه.مل يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ند�
________________________ 

 ..هى احلبات من الثلج الىت تكون احيا� ضمن املطر )فرس.(على وزن) الربد()١٩(
 .لو وطئت املرأة يف دبرها: يعىن )٢٠(
 ).غالما.(الذكر غري البالغ يسمى )٢١(
فمهما وجـب علـى الـواطئ الغسـل بطـل صـومه، ومهمـا مل جيـب علـى الـواطئ الغسـل مل يبطـل صـومه كمـا قيـل بعـدم وجـوب الغسـل يف  )٢٢(

 ..-مل ينزل وطء الغالم والبهيمة اذا
 ..بل هو حرام مغلظ يف �ار رمضان )٢٣(
 ..اختيارا: يعىن )٢٤(
 ..لكنه مل ينتبه للغسل قبل الفجر )٢٥(
 ..دخل عليه الفجر وهو �ئم، فلما انتبه كان الفجر قد طلع: اى) فاصبح �ئما.(مرة �نية) مث �م()٢٦(
 ..خرج منه املىن: اى) فامىن.(مكررا، أؤ النظر إىل صور مثرية، او حنوهافعل شيئا خيرج املىن، كلمس الذكر : اى) استمىن()٢٧(
 ..خرج منه املىن بغري اختياره، سواء يف النوم او يف اليقظة: اى )٢٨(
 ..من غري علم �ن ذالك يوجب له خروج املىن، وال فعله �ذه النية) فأمىن.(إىل صوت امرأة مثري للشهوة) او استمع()٢٩(
 .ملا �نه مفسد للصوم، او جاهال بذالكعا: أى )٣٠(
 ..اى ادخل يف حلقه االكل اوالشرب) وجر.(مثال قال له الظامل ان مل تفطر قتلناك) اكره()٣١(

    



١٤٢ 

 .ال �س مبص اخلامت، ومضغ الطعام للصيب، وزق الطائر، وذواملرق، واالستنقاع يف املاء للرجال: الثانية
 .)٣٢(سويستحب السواك للصالة �لرطب والياب

 :فيما يرتتب على ذلك وفيه مسائل: املقصد الثاين
واجلمـاع حـىت تغيـب احلشــفة .االكـل والشـرب، املعتـاد وغــريه: بســبعة اشـياء )٣٣(جتـب مـع القضـاء الكفـارة: االوىل
ر أو دبرهـا وتعمـد البقـاء علـى اجلنابـة حـىت يطلـع الفجـر وكـذا لـو �م غـري� وللغسـل حـىت طلـع الفجـ )٣٤(يف قبل املرأة

 .)٣٥(واالستمناء وإيصال الغبار إىل احللق
 .)٣٧(والنذر املعني ويف صوم االعتكاف )٣٦(وقضائه بعد الزوال.ال جتب الكفارة إال يف صوم رمضان: الثانية

 .وما عداه ال جتب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر الغري املعني واملندوب وإن فسد الصوم.اذا وجب
ويف وجوب الكفـارة تـردد،  .سيا فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه القضاءمن أكل � :تفريع

فــأفطر،  )٣٨(ولــو خــوف .ولــو وجــر يف حلقــه، أو أكــره إكراهــا يرتفــع معــه االختيــار، مل يفســد صــومه.االشــبه الوجــوب
 .وجب القضاء على تردد وال كفارة

شـــهرين متتـــابعني، أو إطعـــام ســـتني مســـكينا، خمـــريا يف  عتـــق رقبـــة، أو صـــيام: الكفـــارة يف شـــهر رمضـــان: ةثـــالثال
جيـــب �الفطـــار �حملـــرم ثـــالث كفـــارات، و�حمللـــل كفـــارة، واالول : وقيـــل .)٣٩(بـــل هـــي علـــى الرتتيـــب: وقيـــل .ذلـــك
 .)٤٠(أكثر

 نذر صومه على التعيني، كان عليه القضاء وكفارة كربى )٤١(اذا أفطر زما�: الرابعة
________________________ 

ىب()٣٢( ىن) مضــغ الطعــام للصــ ىب الصــغري مــن أكلــه: مــثال: يعــ ت اضراســه جيــدا حــىت يــتمكن الصــ ز حتــ عــل : اى) رزق الطــائر( .يطحــن اخلبــ
 .ليوى محوضته، وملوحته وغري ذلك بشرط أن خيرجه ال يبتلعه) ذوق املرق.(االنسان الطعام يف فمه وادخال منقار الطائر يف فمه ليأكل

 ..�لسواك الرطب واليابس: اى) �لرطب( .ول يف املاء حبيث يستوعب املاء كل اجلسم سوى الرأساى الدخ) الستنقاع(
ــاء()٣٣( ــان ذالــــك اليــــوم: يعــــىن) القضــ ــوم آخــــر مكــ ــور) والكفــــارة.(صــــوم يــ ــد ثالثــــة امــ ــيأتى احــ ــا ســ شــــهرين ) صــــوم( .الرقبــــة) عتــــق.(هنــــا كمــ

 ..ستني مسكينا) اطعام.(متتابعني
 .اذا كانت املرأة له حالال، كالزوجة، واالمة، واحملللة له، وأما اذا كانت حراما كالز�، فتجب الكفارات الثالث مجيعها معا )٣٤(
ــى اجلنابــة ) ٤اجلمــاع ) ٣الشــرب ) ٢االكــل ) ١الســبعة هكــذا  )٣٥( ب بــدون نيــة الغســل ) ٥البقــاء عل ــ ايصــال ) ٧االســتمناء ) ٦نــوم اجلن

 ..الغبار
 .ا افطر بعد الزوال، اما لو افطر قبل الزوال يف قضاء رمضان جاز وليس عليه كفارة وال فعل حرامايعىن اذ )٣٦(
 ..كما سيأتى هو البقاء يف املسجد للعبادة، صائما يف النهار، فلو نذر االعتكاف مسى اعتكافا واجبا) االعتكاف()٣٧(
 ..هدد، وهذا مقابل االكراه الرافع لالختيار: أى: يعىن )٣٨(
الواجب اوال عتق رقبة، فان مل يقدر يصري الواجب صوم شهرين متتابعني فـان مل يقـدر علـى الصـوم، يصـري لواجـب اطعـام سـتني : يعىن )٣٩(

 .مسكينا
 ..أكثر الفقهاء ذهبوا إىل التخيري، ودون اجلمع: يعىن )٤٠(
 ..طر فيه عامداكما لو نذر صوم يوم النصف من شعبان، فلم يصمه، أو اف: يوما معينا: اى )٤١(

    



١٤٣ 

 .، واالول أظهر)٤٢(كفارة ميني: خمرية، وقيل
، حرام على الصائم وغـريه، وإن �كـد يف الصـائم، لكـن ال جيـب الكذب على هللا وعلى االئمة : اخلامسة

 .به قضاء وال كفارة، على االشبه
 .جيبان به، واالول اشبه: وقيلاالرمتاس حرام على االظهر، وال جتب به كفارة وال قضاء، : السادسة
 .�جلامد على االصح، وحيرم �ملائع وجيب به القضاء على االظهر )٤٣(ال�س �حلقنة: السابعة
ــب و�م �و� للغســل، مث انتبــه مث �م كــذلك، مث انتبــه و�م �لثــة �و� حــىت طلــع الفجــر، لزمتــه : الثامنــة مــن أجن

 .الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد
 .)٤٤(فعل املفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة: جيب القضاء يف الصوم الواجب املتعني بتسعة أشياء: التاسعة

إىل مـن اخــربه ان الفجــر مل يطلـع، مــع القـدرة علــى عرفانــه ويكـون طالعــا وتـرك العمــل بقــول  )٤٥(واالفطـار إخــالدا
دا أن الليـل دخـل مث تبـني فسـاد اخلـرب واالفطـار للظلمـة وكـذا االفطـار تقليـ )٤٦(املخرب بطلوعه، و االفطـار لظنـه كذبـه

ب علــى ظنــه مل يفطــر ودخــول ..مل يفطــر واحلقنــة �ملــائع )٤٨(وتعمــد القــئ، ولــو ذرعــه )٤٧(املومهــة دخــول الليــل، فلــو غلــ
 .)٥٠(سلومعاودة اجلنب النوم �نيا حىت يطلع الفجر �و� للغ..)٤٩(املاء إىل احللق للتربد دون التمضمض به للطهارة

وكــذا لــو  .ال جيــب، وهــو االشــبه: عليــه القضــاء، وقيــل: ومــن نظــر إىل مــن حيــرم عليــه نظرهــا بشــهوة فــأمىن، قيــل
 .)٥١(كانت حمللة مل جيب

________________________ 
، او كسـو�م، فـان هـى عتـق رقبـة، او اطعـام عشـرة مسـاكني) وكفـارة اليمـني.(العتق، او صوم شهرين، اواطعام سـتني: كفارة كربى يعىن  )٤٢(

 ..عجز عن كلها فصيام ثالثة ا�م
 ..هى ادخال سئ يف دبره، فان كان جامدا، كاالصبع، اواحلبوب، او حنو ذلك فال �س اخل) احلقنة()٤٣(
 ..مث تبني كون الفجر كان طالعا )٤٤(
 ..اعتمادا على قول: اى )٤٥(
 ..�ملفطرات مث تبني كونه صادقاأخربه شخص بطلوع الفجر، فظن انه يكذب، التى : يعىن )٤٦(
لووصل الوهم إىل مرحلة االطمئنان : يعىن) قد غلب على ظنه.(توقع يف ومهه ان دخل الليل لكن حيتمل أن ال يكون ليل: اى) املومهة()٤٧(

 ..مل يبطل صومه: اى) مل يفطر.(بدخول الليل، فافطر مث تبني عدم دخول الليل
 ..دون اختيارسبقه القيئ من : اى) ذرعه()٤٨(
لوادخل املاء يف فمه بقصد تربيد فمه واخراج املاء، فسبقه املاء ودخل يف حلقه بغـري اختيـار بطـل صـومه، أمـا لـو ادخـل املـاء يف : يعىن )٤٩(

 ..فمه بقصد املضمضة للوضوء اوللغسل، فدخل يف حلقه بدون اختيارمل يبطل صومه
 ..أن ينتبه قبل الفجر ويغتسل، فلم ينتبه حىت طلع الفجر�ن احتلم يف النوم، فاستيقظ فنام بنية  )٥٠(
 .عليه القضاء) مل جيب.(النظر اليها حالل، كالزوجة، واالمة واحملللة: اى) حمللة()٥١(
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 :فروع
 .لو متضمض متداو�، أو طرح يف فمه خرزا، أو غريه لغرض صحيح، فسبق إىل حلقه، مل يفسد صومه: االول

 .ال، وهو االشبه: عليه القضاء، وقيل: ولو فعل ذلك عبثا، قيل
ب عليــه القضــاء، : الثـاىن إن ابتلعــه عمــدا وجــ مــا خيــرج مــن بقــا� الغــذاء مـن بــني أســنانه، حيــرم ابتالعــه للصــائم، فـ

 .ويف السهو ال شئ عليه.واالشبه القضاء والكفارة
 )٥٢(صـب الـدواء يف االحليـل: لال يفسد الصـوم مـا يصـل إىل اجلـوف بغـري احللـق عـدا احلقنـة �ملـائع وقيـ: الثالث

 .حىت يصل إىل اجلوف يفسده، وفيه تردد
ومــا ينــزل مــن .)٥٣(ال يفســد الصــوم �بــتالع النخامــة والبصــاق، ولــو كــان عمــدا، مــا مل ينفصــل عــن الفــم: الرابــع

 .أفسد )٥٤(ولو تعمد ابتالعه.الفضالت من رأسه، اذا اسرتسل وتعدى احللق، من غري قصد، مل يفسد الصوم
 .ال يفسده، وهواالشبه: يفسد الصوم، وقيل: ما له طعم كالعلك، قيل: خلامسا

 .، ولو ابتلعه فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة)٥٥(اذا طلع الفجر ويف فيه طعام، لفظه: السادس
 .برؤية هالل شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة )٥٦(املنفرد: السابع

ت فواقــع، .جيــوز اجلمــاع حــىت يبقــى لطلــوع الفجــر، مقــدار ايقاعــه والغســل: املســألة العاشــرة ولــو تــيقن ضــيق الوقــ
إن كــان مــع املراعــاة مل يكــن عليــه شــئ، وإن أمهلــه، فعليــه .فســد صــومه وعليــه الكفــارة ولــو فعــل ذلــك ظــا� ســعته، فــ

 .)٥٧(القضاء
وإن كـان يف يـوم .صوم يتعلـق بـه الكفـارة ، اذا كان يف يومني من)٥٨(تتكرر الكفارة بتكرر املوجب: احلادية عشرة

 .)٥٩(تتكرر مطلقا: واحد، قيل
 :ان ختلله التكفري، وقيل: وقيل

________________________ 
 ..يف الذكر: أى )٥٢(
ه مـن مـا مل خيرجـ: اى) مـا مل ينفصـل.(لعـاب الفـم) البصـاق.(ما خيرج من الفضالت من الصـدر، �لصـال، والتنحـنح، وحنومهـا) النخامة()٥٣(

 ..فمه، فم يشربه فانه مفطر
 ..أى سحب الفضالت بقوة من رأسه وبلعها )٥٤(
 ..والجيوز له بلعه) وىف فمه طعام اخرجه:.(اى )٥٥(
 .الذى رأى وحده هالل رمضان، ومل يره غريه فانه جيب عليه الصوم: يعىن )٥٦(
تســعة الوقـت للجمــاع والغســل معـا مث تبــني ضــيق : اى) ظـا� ســعته()٥٧( كمـا لــو نظــر إىل السـاعة فــرأى بقــاء ســاعة إىل ) مــع املرعــاة.(الوقـ

ف ســاعته ت إىل الفجــر، او عــن بعــد احلمــام عــن داره، أو عــن فــتح �ب احلمــام : أى) أمهلــه.(الفجــر، مث تبــني توقــ مل يتحقــق عــن مقــدار الوقــ
 ..وعدمه، او وجود املاء حاضرا أم ال، وحنو ذالك

 ..والشرب عمدا، فلو اكل يف يوم، وشرب يف يوم �ن، وجبت عليه كفار�ن موجب الكفارة، كاالكل،: اى )٥٨(
 ..سواء دفع كفارة االوىل، ام مل يدفع بعد )٥٩(
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 .)٦٠(ال تتكرر، وهو االشبه، سواء كان من جنس واحد أو خمتلفا
كفـارة، تسـقط ال: ، قيـل)٦١(من فعـل مـا جيـب بـه الكفـارة، مث سـقط فـرض الصـوم، بسـفر أو حـيض وشـبهه: فرع
 .ال، وهو االشبه: وقيل

 .فإن عاد كذلك عزر �نيا: مرة )٦٢(من أفطر يف شهر رمضان عاملا عامدا، عزر: الثانية عشرة
 .فإن عاد قتل
مـــن وطـــئ زوجتـــه يف شـــهر رمضـــان، ومهـــا صـــائمان، مكرهـــا هلـــا، كـــان عليـــه كفـــار�ن، وال كفـــارة : الثالثـــة عشـــرة

 .عليها
 .لى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزران خبمسة وعشرين سوطافسد صومهما، وع )٦٣(فإن طاوعته

كــل مــن وجــب عليــه : الرابعــة عشــرة )٦٥(ال يتحمــل هنــا، وهــو االشــبه: ، وقيــل)٦٤(وكــذا لــو كــان االكــراه الجنبيــة
 .شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام مثانية عشر يوما، ولو عجز عن الصوم أصال، استغفر هللا فهو كفارته

 .)٦٦(لو تربع متربع، �لتكفري، عن من وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعى يف الصوم الوفاة: اخلامسة عشرة
: وهـو تسـعة أشـياء، مباشـرة النسـاء، تقبـيال، وملسـا، ومالعبـة، واالكتحـال: فيمـا يكـره للصـائم: املقصد الثالـث

 .)٦٧(مبا فيه صرب
والســـعوط مبـــا ال يتعـــدى احللـــق شـــم الـــر�حني .)٦٩(ودخـــول احلمـــام كـــذلك )٦٨(أو مســـك واخـــراج الـــدم املضـــعف

 .)٧٠(وجلوس املرأة يف املاء.وبل الثوب على اجلسد..واالحتقان �جلامد..ويتأكد يف النرجس
________________________ 

 ..يف يوم احد كما لو أكل، وشرب وجامع كل ذالك) او خمتلفا(من جنس واحد كما لو أكل يف يوم عدة مرات )٦٠(
 .كما لو أكل عمدا، مث سافر، اومرض مرضا يوجب االفطار، او حاضت املرأة  )٦١(
 )يعزر خبمسة عشرين سوطا.(وىف العروة الوثقى) جلدا.(هو الضرب �لسوط اقل من مثانني، واالمسى: مبعىن التأديب) التعزير()٦٢(
 ..اى رضيت الزوجة �لوطء )٦٣(
 ..زيرعليه كفار�ن، والتع )٦٤(
 ..الن النص يف الزوجة وال يعلم املناط القطعى فيه )٦٥(
خص يف : يعىن )٦٦( مادام الشخص الذى عليه كفارة حيا ال جيوز الصوم عنه، بل يصام عنه بعد وفاته، اما العتق، واالطعـام تربعـا عـن الشـ

 ..حال حياته ايضا
 ..العني، ولعل السبب أن املكتحل به جيد طعمه يف حلقهفاكهة مرة جدا، خيلط ماؤها �لكحل لبعض عوارض )) الصرب()٦٧(
 ..كاحلجامة، والفصد، وقلع الضرس املدمى الذى يوجب الضعف  )٦٨(
 ..اذا كان مضعفا: اى) كذالك()٦٩(
 .يعىن االوراد والبقوالت ذوات الروائح) الر�حني.(هو ما يسحب من طريق االنف إىل االعلى) السعوط()٧٠(
فهـــو مســتحب، وقـــد ورد أنــه حتفـــة الصــائم، وقـــد يعلـــل �ن ) أمـــا العطــر.(وعلـــل ��ــا حتمـــل املــاء بقبلهـــا) وجلـــوس املــرأة.(ورد اص) النــرجس(

 .الر�حني لنفسه، والعطر لغريه
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  الثالث
وكـــذا لـــو ضـــمه إىل .ولـــو نـــذر الصـــيام لـــيال مل ينعقـــد.يف الزمـــان الـــذي يصـــح فيـــه الصـــوم وهـــو النهـــار دون الليـــل

، مل )٧٣(ولــو نــذر يومــا معينــا، فــاتفق أحــد العيــدين.، ولــو نــذر صــومهما مل ينعقــد)٧٢(صــوم العيــدينواليصــح .)٧١(النهــار
 .، ملن كان مبىن)٧٤(وكذا البحث يف أ�م التشريق.ال، وهواالشبه: نعم، وقيل: وهل جيب قضاؤه؟ قيل.يصح صومه

  الرابع
 ..وال ا�نون.ب عليهصوم الكافر، وإن وج: فال يصح.من يصح الصوم منه، هو العاقل املسلم

ويصــح صــوم .، كــان حبكــم الصــائم، واالول أشــبه)٧٥(اذا ســبقت مــن املغمــى عليــه النيــة: وال املغمــى عليــه، وقيــل
، مث طلــع )٧٦(ولــو مل يعقــد صــومه �لنيــة مــع وجوبــه.الصــيب املميــز، والنــائم اذا ســبقت منــه النيــة، ولــو اســتمر إىل الليــل

وال يصـح صـوم احلـائض، وال النفسـاء، سـواء حصـل .ت الشـمس، فعليـه القضـاءالفجر عليه �ئما، واستمر حىت زال
ت مــا جيــب عليهــا مــن االغســال أو .)٧٧(العــذر قبــل الغــروب، أو انقطــع بعــد الفجــر ويصــح مــن املستحاضــة اذا فعلــ

 .)٧٨(الغسل
 ،)٧٩(وال يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصري، إال ثالثة أ�م يف بدل اهلدي

________________________ 
 ..نذر صوم �ار وليل معا منضما: اى )٧١(
 ..عيد الفطر، وعيد االضحى )٧٢(
 ..كما لو نذر صوم اليوم الذى �تى فيه مسافر، فدخل املسافر ليلة أحد العيدين  )٧٣(
وهى احلادى عشر والثاىن والثالث عشر من شهر ذى احلجة فإنه ال جيوز صومها ملن كان يف مىن ولونذر صومها مل ينعقد النذر، ولو  )٧٤(

 ..ه نذر صوم يوم معني فصادف ا�م لتشريق وكان مبىن مل يصم، وليس عليه قضاء
 ..نوى الصوم، مث اغمى عليه يف النهار: اى )٧٥(
 ..وجوب الصوم: أى) مع وجوبه.(ستمر نومها: أى) ولواستمر()٧٦(
 ..احليض والنفاس: يعىن) انقطع.(و) العذر()٧٧(
 ..الواحد يف االستحاضة املتوسطة) والغسل.(يف االستحاضة الكثرية) االغسال()٧٨(
 ..يصومها وهو يف لسفروال مثنه، صام عشرة ا�م بدل اهلدى، ثالثة ا�م يف احلج فهذه الثالثة اال�م ) اهلدى.(من ليس عنده )٧٩(
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، ملن أفاض من عرفـات قبـل الغـروب عامـدا والنـذر املشـروط سـفرا وحضـرا، علـى )٨٠(ومثانية عشر يوما يف بدل البدنة
ويصـح كـل ذلـك ممـن لـه حكـم .يكره، وهو االشبه: نعم، وقيل: وهل يصوم مندو�؟ قيل ال، وقيل .)٨١(قول مشهور

ولــو اســـتيقظ جنبــا بعـــد .)٨٣(تــرك الغســـل عامــدا مـــع القــدرة حـــىت يطلــع الفجـــروال يصـــح مــن اجلنـــب، اذا  .)٨٢(املقــيم
وال ند�، وإن كان يف رمضان فصومه صحيح، وكذا يف النـذر : ، وقيل)٨٤(الفجر، مل ينعقد صومه قضاء عن رمضان
 .)٨٥(املعني، ويصح من املريض ما مل يستضر به

او بلـــوغ مخـــس عشـــرة ســـنة يف . او االنبـــات.. حـــتالماال: البلـــوغ الـــذى جيـــب معـــه العبـــادات: االوىل :مســـألتان
ميــرن الصــيب والصــبية علــى الصــوم قبــل البلــوغ، ويشــدد عليهمــا : الثانيــة )٨٦( .الرجــال علــى االظهــر، وتســع يف النســاء

 .)٨٧(لسبع مع الطاقة

 النظر الثاين
 .واجب، وندب، ومكروه، وحمظور: وهي أربعةيف أقسامه 
وقضـاء ..واالعتكاف على وجـه..والكفارات ودم املتعة والنذر وما يف معناه..صوم شهر رمضان: والواجب ستة

 .)٨٨(الواجب
________________________ 

البعري، من خرج من عرفات عمدا قبل الغروب وجبت عليه ان يذبح عريا كفارة على هذا العمل، فان مل يكن عنده مثـن : يعىن) البدنة()٨٠(
 ..احلجالبعري صام مثانية يوما يف 

 ..مثال من نذر أن يصوم االسبوع االول من شعبان سواء كان يف حضر او سفر، وجب عليه الصوم وان كان يف سفر )٨١(
من مضى ليه ثالثون يوما مرتددا ) ٢من نوى اقامة عشر ا�م يف بلده ) ١وهم طوائف مضى تفصيل مسائلهم يف آخر كتاب الصالة  )٨٢(

 .العاصى بسفره، كل هؤالء يصومون يف السفر) ٤عمله يف السفر، كالسائق، والتاجر الذى يدور يف جتارته من عمله السفر او ) ٣يف بلد 
 .فانه جيب عليه االمساك عن املفطرت، ومع ذالك ال يصح صومه وجيب عليه ايضا القضاء )٨٣(
 ..رمضان ان كان صومه قضاء: يعىن )٨٤(
 ..ومهاملريض الذى ال يضره الصوم يصح ص: يعىن )٨٥(
ىن كــان عالمــة بلوغــه ســواء كــان عمــره عشــر ســنوات أو اقــل أو اكثــر ويقــال أن : أى) االحــتالم()٨٦( ىب املــ خــروج املــىن، فلــو خــرج مــن الصــ

 .تزوج وله عشر سنوات،) وسلم .(العباس عم رسول هللا
، اى اكمال )وتسع.(مخس عشرة والدخول يف السادسة عشرة اكمال: اى) نبات الشعر اخلشن على عانته بلوغ مخس عشرة: اى) االنبات(

 .تسع والدخول يف العاشرة
 ..ان كان يطيق الصوم يشددعليه ليصوم لتعود: يعىن )٨٧(
 .العهد، واليمني) ما يف معىن النذر.(اى هدى حج التمتع) دم.(صوم عشرة ا�م عوض) دم املتعة)(٨٨(
ثفلو اعتكف الشخص يف املسجد يو ) على وجه( الصـوم الواجـب الـذى : اى) وقضـاء الواجـب.(مني وصامهما وجب عليه صوم اليـوم الثالـ

 .فات كشهر رمضان وجب قضاؤه
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 .عالمته، وشروطه، وأحكامه: القول يف شهر رمضان والكالم يف
 .وكذا لو شهد.)٨٩(فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد برؤيته.فيعلم الشهر برؤية اهلالل: أما االول

أن ميضي مـن شـعبان : ومن مل يره، ال جيب عليه الصوم، إال.وكذا يفطر لو انفرد �الل شوال.)٩٠(فردت شهادته
 .)٩١(ثالثون يوما، أو رؤي رؤية شائعة

تقبـل مطلقـا، وهـو االظهـر، : ، وقيـل)٩٢(تقبـل مـع العلـة: ال تقبل، وقيـل: فإن مل يتفق ذلك وشهد شاهدان، قيل
، )٩٣(واذا رؤي يف البالد املتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أمجع.ارجهسواء كا� من البلد أو خ

ــــث رؤي ــــزم حي ت بشــــهادة الواحــــد علــــى االصــــح.دون املتباعــــدة كــــالعراق وخراســــان، بــــل يل ــــ وال بشــــهادة ..وال يثب
) بتطوقـه(وال.الثالثـني قبـل الـزوالوال برؤيته يـوم .وال بغيبوبة اهلالل بعد الشفق.وال �لعد..وال اعتبار �جلدول.النساء

صـوم الثالثـني مـن شـعبان بنيـة النـدب، فـإن انكشـف : ويستحب )٩٤(.وال بعد مخسة أ�م من أول اهلالل يف املاضية
 .ال، وهو االشبه: جيزيه، وقيل: ، قيل)٩٥(ولو صامه بنية رمضان المارة .من الشهر أجزأ

وكـذا لـو قامـت بينـة برؤيـة ليلـة الثالثـني مـن .الل رمضـان قضـاهوإن أفطرفأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هـ
: ، عـد كـل شـهر منهـا ثالثـني، وقيـل)٩٦(ولو غمت شهور السـنة .وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثالثني .شعبان

 .)٩٩(، واالول أشبه)٩٨(يعمل يف ذلك برواية اخلمسة: ، وقيل)٩٧(ينقص منها لقضاء العادة �لنقيصة
___________________________________ 

 .�ن مل ير اهلالل غريه اذا كان جازما ومتيقنا من رؤيته) ٨٩(
 .شهد عند احلاكم الشرعى انه رأى اهلالل ومل تقبل شهادته، لكن جيب عليه الصوم: اى) ٩٠(
 .راه كثري من الناس: اى) ٩١(
 .لونة، او دخان اوحنوهااذا كان يف السماء علة، من سحاب، أو ر�ح م: أى) ٩٢(
 .فلو رؤى يف الكوفة وجب على اهل بغداد الصوم وان مل يروه، و�لعكس) ٩٣(
الشـفق هـو احلمـرة ) غيبوبـة اهلـالل بعـد الشـفق(يعىن اعتبار شعبان �قصا دائما وشهر رمضان �مـا دائمـا) العدد(التقومي: يعىن) اجلدول)(٩٤(

بقى هذه احلمرة قرابة ساعة وتزول، فاذا زالت هذه احلمرة، وغاب اهلالل بعـد زوال احلمـرة، فـال الىت تظهر يف االفق مكان غروب الشمس وت
لـورؤى اهلـالل يف النهـار ) يـوم الثالثـني قبـل الـزوال(يكون ذالك دلـيال علـى أن اليـوم املاضـى كـان مـن الشـهر، وان هـذه الليلـة هـى الليلـة الثانيـة

اى ظهـــر النـــور  -املعـــروف عنـــد العـــوام أن اهلـــالل اذا تطـــوق ) بتطوقـــه(املاضـــية كانـــت اول الشـــهر قبـــل الـــزوال فـــال يـــدل ذالـــك علـــى أن الليلـــة
يف السـنة املاضـية، فلـو رؤى : يعـىن) يف املاضـية(كانت الليلة الثالثة من الشهر، لكنه ال اعتبار به يف الشرع  -املستدير الضعيف يف متام جرمه 

 .يكون ذالك دليال على أن اول رمضان هذه السنة يوم اخلميساهلالل يف رمضان املاضية ليلة االحد، ال 
 ).صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته(وسلم وهكذا يف العيد كل ذالك لقوله 

 .مث تبني كونه رمضا�) ٩٥(
 .اى كلها، كبعض البالد احمليط �ا البحر، ويدوم فيها السحب، مثل لندن، وغريها) ٩٦(
 .مل يبني مقدار النقص -مضافا إىل كونه جمهوال  -حب هذا القول لكن صا) ٩٧(
 .اعتبار اليوم اخلامس من اول رمضان السنة السابقة هو االول لرمضان هذه السنة: يعىن) ٩٨(
 .لالستصحاب وال حاكم عليه هنا يقدم عليه) ٩٩(
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 .فهو برئ )١٠١(فإن استمر االشتباه )١٠٠(ومن كان حبيث ال يعلم الشهر كاالسري واحملبوس، صام شهرا تغليبا
 .وإن اتفق يف شهر رمضان أو بعده اجزأه، وإن كان قبله قضاه ووقت االمساك طلوع الفجر الثاين

 .)١٠٢(ووقت االفطار غروب الشمس، وحده ذهاب احلمرة من املشرق
 .)١٠٣(الفطارويستحب �خري االفطار حىت يصلي املغرب، إال إن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه ل

 :وهي قسمان: الثاين يف الشروط
فـال جيـب علـى الصـيب، وال علـى ا�نـون، إال : البلوغ، وكمال العقل.ما �عتباره جيب الصوم، وهو سبعة: االول
ب علــى االظهــر.، قبــل طلــوع الفجــر)١٠٤(أن يكمــال إن نــوى : وكــذا املغمــى عليــه، وقيــل.ولــو كمــال بعــد طلوعــه مل جيــ

 .ء صح وإال كان عليه القضاء، واالول أشبهالصوم قبل االغما
إن بــرئ قبــل الــزوال، ومل يتنــاول: والصــحة مــن املــرض وإن كــان تنــاول، أو كــان بــرؤه بعــد : ، وجــب الصــوم)١٠٥(فــ

 .الزوال، أمسك استحبا�، ولزمه القضاء
ب علــى املســافر، وال يصــح منــه، بــل يلزمــه القضــاء، ولــو صــام مل : واالقامــة أو حكمهــا جيــزه مــع العلــم، فــال جيــ

، ولــو حضــر بلــده، أو بلــدا يعــزم فيــه االقامــة عشــرة ا�م، كــان حكمــه حكــم بــرئ املــريض يف )١٠٦(وجيزيــه مــع اجلهــل
، مـا مل حتصـل هلـم االقامـة عشـرة )١٠٨(ويف حكم االقامة كثرة السفر كاملكـاري واملـالح وشـبههما.)١٠٧(الوجوب وعدمه

 .أ�م
 .)١١٠(ال جيب عليهما، وال يصح منهما، وعليهما القضاءف: واخللو من احليض والنفاس )١٠٩(

________________________ 
 ..ما يغلب على ظنه أنه رمضان: أى )١٠٠(
 ..مل يظهر له بعد ذلك صحة عمله اوفساده: اى )١٠١(
 ..بذهاب احلمرة من قمة الرأس إىل طرف املغرب يطمئن إىل غروب الشمس عن االفق: اى )١٠٢(
 .تكون نفسه شديدة اجلوع اوالعطش حبيث يضر به، او يسلبه االقبال إىل الصالة: اى) ه نفسهتنازع()١٠٣(
 ..من ينتظره لالفطارمعا: اى) من توقعه(
 ..فان بلغ الصىب قبل الفجر، وعقل ا�نون قبل الفجر وجب عليهما الصوم )١٠٤(
 ..اى مل يكن قد أكل او شرب )١٠٥(
 ..يف السفر وصام صح صومهلو جهل بطالن الصوم : اى )١٠٦(
فان وصل قبل الفجر وجب الصوم، وان وصل قبل الزوال ومل �كل ومل يشرب وجب الصوم، وان صل قبل الزول وقد تناول، : يعىن )١٠٧(

 ..او وصل بعد الزوال استحب له االمساك وقضاه
 ..عمله يف السفر، كالتاجر الذى يدور يف جتارتهلصاحب السفينة وشبههما من كان ) واملالح.(يقال لصاحب الدواب) املكارى()١٠٨(
 ..فان اقامواىف بلد عشرة ا�م افطروا يف اول سفر خيرجون اليه )١٠٩(
مـاىف حكـم االقامـة كـاملالح ) ٥مـا يف حكـم االقامـة ) ٥االقامـة ) ٤الصـحة ) ٣كمـال العقـل ) ٢البلـوغ ) ١الشرائط السبعة هكـذا ()١١٠(
 ..النفاس اخللومن) ٧اخللومن احليض ) ٦
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فـال جيـب علـى الصـيب .البلـوغ، وكمـال العقـل، واالسـالم.)١١١(مـا �عتبـاره جيـب القضـاء، وهـو ثالثـة شـروط.الثاين
والكـافر وان وجـب عليـه، لكـن ال جيـب القضـاء إال .وكـذا ا�نـون.القضاء، إال اليوم الـذي بلـغ فيـه قبـل طلـوع فجـره

يصــوم إذا : ويصـوم مــا يســتقبله وجـو�، وقيــل )١١٢(.أمســك اســتحبا�ولـو أســلم يف أثنــاء اليـوم .مـا أدرك فجــره مســلما
 .أسلم قبل الزوال، وإن تر ك قضى، واالول أشبه

من فاته شهر رمضان، أ شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي، فـال قضـاء : ما يلحقه من االحكام: الثالث
 .، واالول أظهر)١١٣(يقضي ما مل ينو قبل اغمائه: وكذا إن فاته الغماء، وقيل: عليه

وكــل �رك لــه بعــد ..والنفســاء..واحلــائض .)١١٤(علــى املرتــد، ســواء كــان عــن فطــرة أو عــن كفــر: وجيــب القضــاء
بــل يســتحب : ، وقيــل)١١٦(ة املــواالة يف القضــاء احتياطــا للــرباء: ويســتحب .)١١٥(وجوبــه عليــه، اذا مل يقــم مقامــه غــريه

 .، ويفرق الباقي للرواية، واالول أشبه)١١٨(، وقيل، يتابع يف ستة)١١٧(التفريق للفرق
 :ويف هذا الباب مسائل

إن مــات يف مرضــه مل يقــض عنــه وجــو�، ويســتحب: االوىل وإن  .)١١٩(مــن فاتــه شــهر رمضــان أو بعضــه ملــرض، فــ
اســـتمر بـــه املـــرض إىل رمضـــان آخـــر، ســـقط عنـــه قضـــاؤه علـــى االظهـــر، وكفـــر عـــن كـــل يـــوم مـــن الســـلف مبـــد مـــن 

وإن تركه �ـاو�، قضـاه وكفـر عـن كـل .، قضاه وال كفارة)١٢١(ن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء، وإ)١٢٠(الطعام
ــى الــويل: الثانيــة .يــوم مــن الســالف مبــد مــن الطعــام أن يقضــي مافــات مــن امليــت مــن صــيام واجــب،  )١٢٢(جيــب عل

 رمضان
________________________ 

 ..عليه القضاءاذا اجتمعت يف شخص واحد ومل يصم كان )١١١(
 ..اال�م الىت بعده: اى) ويصوم ما يستقبله.(يستحب له ترك االكل والشرب وسائر املفطرات: يعىن )١١٢(
 ..فان نوى الصوم يف اليل قبل االغماء صح صومه وال قضاء عليه )١١٣(
 ..سلم مث ارتدكان اصال كافرا، وكان قد ا: اى) او عن كفر.(كان اصال مسلما مث ارتد: أى) عن فطرة()١١٤(
 .اذا مل يقم مقام الصوم غري االصوم، كالصوم يف كفارة رمضان، فانه يقوم مقامه العتق، اواالطعام: اى )١١٥(
ة ذمتـه، اذ   لكـى حيصـل لـه العلـم بـرباء: اى) ة للـرباء.(االتيـان بقضـاء اال�م الفائتـة متتابعـا ال يفصـل بينهمـا �فطـار يـوم: يعـىن) املواالة()١١٦(

 .ه هكذا، رمضان ال جيوز االفطار بني ا�مه كذالك حيتمل ان يكون قضاء كما أن
 ..بني رمضان وبني قضائه )١١٧(
 ..اكثر من ستة ا�م يتابع ستة ا�م �لتواىل، مث جيوز له التفريق يف الزائد اذاكان عليه قضاء: اى )١١٨(
 ..القضاء ليس واجبا، بل يستحب القضاء: يعىن )١١٩(
 .هو احلنطة، او الشعري) والطعام.(يساوى تقريبا ثالثة ار�ع الكيلو) واملد.(الرمضان الذى مضى ومل يصمه: اى )السلف()١٢٠(
ىت وصــل رمضــان )١٢١( ىن) وال كفــارة.(بعــد الرمضــان الثــاىن) قضــاه.(لكنــه ضــاق الوقــت عنــه ومل يقضــه حــ ب عليــه اعطاء: يعــ مــد مــن  ال جيــ

 .الطعام عن كل يوم
 .كربوهو الولد اال  )١٢٢(
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، إالمـا )١٢٥(، وال يقضـي الـويل إال مـا متكـن امليـت مـن قضـائه وأمهلـه)١٢٤(سواء فات ملرض أو غـريه .)١٢٣(كان أو غريه
ولــو كــان االكــرب أنثــى مل  .والــويل هــو أكــرب أوالده الــذكور.يفــوت �لســفر، فإنــه يقضــى ولــو مــات مســافرا علــى روايــة

ولـو تـربع  .، تسـاووا يف القضـاء، وفيـه تـردد)١٢٦(يـاء متسـاوون يف السـنولـو كـان لـه وليـان أو أول .جيب عليها القضـاء
 .وهل يقضى عن املرأة ما فا�ا؟ فيه تردد.)١٢٧(�لقضاء بعض سقط

رب أنثــى، ســقط القضــاء، وقيــل)١٢٨(اذا مل يكــن لــه ويل: الثالثــة يتصــدق عنــه عــن كــل يــوم مبــد مــن : ، أو كــان االكــ
 .متتابعني، صام الويل شهرا، وتصدق من مال امليت عن شهرولو كان عليه شهران .)١٢٩(تركته

ــزوال، لعــذر وغــريه: الرابعــة  )١٣٠(وحيــرم بعــده، وجيــب معــه .القاضــي لشــهر رمضــان، ال حيــرم عليــه االفطــار قبــل ال
 .فإن مل ميكنه، صام ثالثة أ�م .الكفارة، وهي اطعام عشرة مساكني، لكل مسكني مد من طعام

يقضــي : يقضــي الصــالة والصــوم، وقيــل: اجلنابــة، ومــر عليــه أ�م أو الشــهر كلــه، قيــل إذا نســي غســل: اخلامســة
 .الصالة حسب، وهو االشبه

 .، افطــر وصــلى العيــد)١٣١(اذا أصــبح يــوم الثالثــني مــن شــهر رمضــان صــائما، وثبــت الرؤيــة يف املاضــية: السادســة
ت الصــالة)١٣٢(وإن كــان ــ ــزوال، فقــد فات ــى أربعــة الكفــارات وهــو االقــول يف صــوم  .)١٣٣(، بعــد ال ثنــا عشــر وينقســم عل
  :أقسام

واحلق بذلك، .جتب مجيعا )١٣٤(وهو كفارة قتل العمد، فإن خصاهلا الثالث .ما جيب فيه الصوم مع غريه :االول
 من أفطر

________________________ 
 ..كصيام بدل هدى احلج  )١٢٣(
 ..كالسفر، او خوف الظامل، او اجلهل يف بعض فروعه  )١٢٤(
كمــا لــومرض يف رمضــان، مث اشــفى بعــد رمضــان واســتطاع الصــوم فلــم يصــم ومــات، او مل يكــن لــه هــدى، فصــام ثالثــة ا�م يف احلــج،   )١٢٥(

 ..وهكذا ..وبعد رجوعه استطاع ان يصوم السبعة وامهل ومات قبل أن يصومها
ىن) تسـاووا يف القضـاء( .كان له اوالد من زوجات متعـددة ولـدوا يف سـاعة واحـدة  �ن كا� توأمني، او )١٢٦( يـوزع القضـاء علـيهم، فلـو  : يعـ

 ..بل حيتمل سقوط القضاء عن كليهمال من رأس) وفيه تردد.(كا� اثنني وكان عليه قضاء عشرة ا�م كان على كل واحد منهم مخسة أ�م
 ..عن االم: أى) وهل يقضى عن املرأة(.عن الباقني) سقط.(االولياء) بعض()١٢٧(
 ..مل يكن له ولد ذكر: اى )١٢٨(
 ..من مال امليت: اى )١٢٩(
 ..مع االفطار بعد الزوال: اى )١٣٠(
 ..يف النهار ان الناس رأوا اهلالل ليلة أمس: يف الليلة املاضية، يعىن: اى )١٣١(
 ..ثبوت الرؤية: يعىن )١٣٢(
 ..ال�ا تفوته �لزوال، ولكنه يفطر حلرمة صيام العيد )١٣٣(
 ..ستني مسكينا) واطعام.(شهرين متتابعني) صيام.(رقبة، و) عتق.(وهى )١٣٤(

    



١٥٢ 

 ..، يف شهر رمضان عامدا، على رواية)١٣٥(.على حمرم
 ..ما جيب الصوم فيه بعد العجز عن غريه :الثاين

 ..وكفارة اليمني....االفطار يف قضاء شهر رمضان بعد الزوالو ..والظهار..صوم كفارة قتل اخلطأ: وهو ستة
ـــى الرتتيـــب )١٣٧(.، ويف كفـــارة جـــزاء الصـــيد)١٣٦(.واالفاضـــة مـــن عرفـــات عامـــدا قبـــل الغـــروب ، تـــردد، وتنزيلهـــا عل

وأحلـــق �ـــذه كفـــارة شـــق الرجـــل ثوبـــه علـــى زوجتـــه أو ولـــده، وكفـــارة خـــدش املـــرأة وجههـــا و نتفهـــا شـــعر .)١٣٨(.أظهـــر
 .)١٣٩(.رأسها

 .)١٤٠(.ما يكون الصائم خمريا فيه بينه وبني غريه :الثالث
واالعتكــاف ..وكفـارة خلــف النـذر والعهــد..صـوم كفــارة مـن أفطــر يف يـوم مــن شــهر رمضـان عامــدا: وهـو مخســة

 ..الواجب
مــا : ، الرابــع)١٤١(.وأحلــق بــذلك كفــارة جــز املــرأة شــعر رأســها يف املصــاب..وكفــارة حلــق الــرأس يف حــال االحــرام
وكـل صـوم يلـزم فيـه التتـابع إال .)١٤٢(.وهـو كفـارة الـواطئ أمتـه احملرمـة �ذنـه..جيب مرتبا على غريه خمريا بينه وبـني غـريه

 ..وصــوم جــزاء الصــيد ..وصــوم القضــاء ..صــوم النــذر ا�ــرد عــن التتــابع، ومــا يف معنــاه مــن ميــني أو عهــد :بــعار ال
 .)١٤٣(.والسبعة يف بدل اهلدي
___________________________________ 

 .كشرب اخلمر، او الز� أو أكل حلم اخلنزير) ١٣٥(
وكفـارة االفطـار بعـد الـزوال يف ضـاء رمضـان اطعـام .(كفارة قتل اخلطاء، وكفارة الظهـار، عتـق رقبـة، فـان عجـز صـام شـهرين متتـابعني) ١٣٦(

قبــة، او اطعــام عشــرة مســاكني او كســوة عشــرة مســاكني او كســوة خمالفــة اليمــني عتــق ر ) وكفــارة.(عشــرة مســاكني فــان عجــز فصــيام ثالثــة ا�م
 ..االفاضة بدنة، فان عجز صام مثانية عشر يوما) وكفارة.(عشرة مساكني فان عجز فصيام ثالثة ا�م

) تردد.(مطلق الصيدوليس املقصود ) الذى هو النعامة، والبقرة الوحشية، والظىب، وما احلق �ا.(الصيد يف احلج قال يف اجلواهر: اى) ١٣٧(
 ..يف ا�ا هل هى مرتبة اوخمرية بني بدنة، وبني صيام مثانية عشر يوما

 .كما افىت املصنف بذالك من غري تردد يف كتاب احلج فالحظ) ١٣٨(
 .وهى ككفارة اليمني عتق، او اطعام عشرة، او كسو�م فان عجز صام ثالثة ا�م) ١٣٩(
 .بني الصوم وبني غريه: يعىن) ١٤٠(
كفارة حلق الرأس يف حال االحرام شاة، او اطعام عشرة مساكني، وقيل ستة او صيام ثالثـة ا�م، وكفـارة �قـى االربعـة إمـا عتـق، او ) ١٤١(

 .صيام شهرين متتابعني، او اطعام ستني مسكينا
 ..-ان كان معسرا  -شاة او صيام ثالثة ا�م ) ١٤٢(
النـــذر الـــذى مل يقصـــد النـــاذر : اى) صـــوم النـــذر.(عـــدم الفصـــل بـــني ا�مـــه �الفطـــار: اى) التتـــابع.(مـــن صـــيام الكفـــارات) وكـــل صـــوم)(١٤٣(

مــا، تتابعــه، كمــا لــو نــذر صــوم ثالثــة ا�م بــدون أن تكــون نيتــه حــال النــذر التتــابع، فانــه جيــوز لــه التفريــق �ن يصــوم يومــا، مث يفطريومــا او ا�
كفارة : اى) جزاء الصيد.(فانه ال جيب فيه التتابع، وان كان يف رمضان تتابع قضاء رمضان،: اى) وصوم القضاء.(وبعدذالك يصوم، وهكذا

 .السبعة ا�م الىت جيب صومها ملن ليس له اضحية احلج: اى) بدل اهلدى.(الصيد
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، إال ثالثـة )١٤٤(وكل ما يشرتط فيه التتابع، إذا افطر يف اثنائه لعذر، بىن عند زواله، وإن أفطر لغري عـذر اسـتأنف
، )١٤٥(من وجب عليه صوم شهرين متتابعني، فصام شهرا ومن الثاين شيئا ولو يوما بىن، ولو كان قبل ذلـك: ضعموا

ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام مخسة عشر يوما مث أفطر، مل يبطل صـومه وبـىن عليـه، ولـو  .استأنف
 .كان قبل ذلك استأنف

لرتويـة وعرفـة، مث أفطـر يـوم النحـر، جـاز أن يبـىن بعـد انقضـاء أ�م ويف صوم ثالثة أ�م عن اهلدي، ان صام يـوم ا
ث �فطــار غــري العيــد، اســتأنف .)١٤٧(ولــو كــان أقــل مــن ذلــك أســتأنف.)١٤٦(التشــريق وكــذا لــو فصــل بــني اليــومني والثالــ
 .)١٤٩(وأحلق به من وجب عليه صوم شهر، يف كفارة قتل اخلطأ أو الظهار، لكونه مملوكا، وفيه تردد.)١٤٨(أيضا

 .)١٥٠(وكل من وجب عليه صوم متتابع، ال جيوز أن يبتدئ زما� ال يسلم فيه
ال يصــوم شــعبان، إال أن يصــوم قبلــه ولــو يومــا وال شــواال مــع يــوم مــن ذي : فمــن وجــب عليــه شــهران متتابعــان

 .)١٥٢(وكذا احلكم يف ذي احلجة مع يوم من آخر )١٥١(القعدة ويقتصر
 ، يصوم شهرين منها، ولو دخل فيهما العيد وأ�مالقاتل يف اشهر احلرم: وقيل

________________________ 
 .بطل ما صامه، وصام من اول: اى) استأنف.(اى صح ما صامه وأتى �لباقى) بىن.(كاملرض، او التقية، او حنو ذالك،) العذر()١٤٤(
 .قبل شهر ويوم، كما لوصام شهرا اواقل: اى )١٤٥(
 ..من ذى احلجة ملن كان مبىن حرم عليه صومها) ١٣ ١٢ ١١.(وا�م التشريق هى..دا فقط�ن يصوم يوما واح )١٤٦(
 ..فانه يبطل، وجيب عليه بعد ا�م التشريق صيام ثالثة ا�م متتابعة: صام يوم عرفة فقط: اى )١٤٧(
 ..كما لو صام السابع والثامن، وأفطر يوم عرفة، فانه جيب عليه اعادة الصيام  )١٤٨(
إذ العبــد أو االمــة كفار�مــا نصــف كفــارة احلــر، وكفــارة احلــر فيهمــا شــهران، ) لكونــه مملوكــا.(مبــا ال جيــب فيــه التتــابع: أى) حلــق بــهوا()١٤٩(

 .فكفارة اململوك شهر واحد، فيجوز له صيام مخسة عشريوما، وفصل الباقى، وال جيب التتابع
 ..الصومني يف عدم وجوب التتابع على اململوك يف هذين: أى) وفيه تردد(
 ..أى ال يسلم فيه االتيان �ملقدار الواجب )١٥٠(
 ..لنقصان شوال بيوم العيد يف أوله، فالواجب عليه أن يصوم شواال مع يومني )١٥١(
 ..من شهر آخر، إما قبله ذى القعدة، أو بعده حمرم، بل جيب مع يومني من شهر آخر، ملكان العيد: أى )١٥٢(
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 .لرواية زرارة، واالول اشبه )١٥٣(التشريق،
 .كصيام أ�م السنة، فإنه جنة من النار: قد ال خيتص وقتا: والندب من الصوم

صــوم ثالثــة أ�م مــن كــل شــهر، أول مخــيس منــه، وآخــر مخــيس : وقــد خيــتص وقتــا واملؤكــد منــه أربعــة عشــر قســما
 .�خريها اختيارا من الصيف إىل الشتاء ومن آخرها استحب له القضاء، وجيوز.منه، وأول أربعاء من العشر الثاين

وصــوم أ�م البــيض، وهـي الثالــث عشــر .)١٥٤(وان عجـز اســتحب لــه ان يتصـدق كــل يــوم بـدرهم أو مــد مــن طعـام
 .)١٥٥(والرابع عشر واخلامس عشر

 .وصوم يوم مولد النيب  .وصوم يوم الغدير
وصــوم عاشــوراء  .)١٥٦(يضــعفه مــن الــدعاء وحتقــق اهلــالل وصــوم يــوم عرفــة ملــن مل .ويــوم دحــو االرض .ويــوم مبعثــه
وصـوم  .وصـوم رجـب .وأول ذي احلجـة .وكـل مجعـة .وصوم يوم كل مخيس .)١٥٨(ويوم املباهلة .)١٥٧(على وجه احلزن

 .)١٥٩(شعبان
املســـافر إذا قـــدم أهلـــه، أو بلـــدا يعـــزم فيـــه : وإن مل يكـــن صـــوما يف ســـبعة مـــواطن )١٦٠(ويســـتحب االمســـاك �ديبـــا

 .)١٦٢(وكذا املريض اذا برئ.)١٦١(االقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال أو قبله، وقد افطر
وكـذا  .وا�نـون اذا افـاق .والصـيب اذا بلـغ .والكافر اذا اسـلم .ومتسك احلائض والنفساء اذا طهر� يف اثناء النهار

 بعد: ويكره.)١٦٤(قت شاءوال جيب صوم النافلة �لدخول فيه، وله االفطار أي و  .)١٦٣(املغمى عليه
________________________ 

 ..معا ملن كان مبىن، أو العيد وحده ملن كان بغري مىن، فينقض من الشهرين يوم، أو أربعة أ�م، فال أس به )١٥٣(
 .ثالثة أر�ع الكيلو يعادل تقريبا) واملد.(اثنىت عشرة محصة ونصف محصة من الفضة ما يعادل تقريبا غرامني ونصف غرام) الدراهم()١٥٤(
 ..من كل شهر )١٥٥(
فإن كان الصوم يضعفه عـن الـدعاء كـان الـدعاء أهـم، وإن كـان اهلـالل غـري متحقـق كـان تـرك الصـوم أوىل، الحتمـال كونـه يـوم العيـد  )١٥٦(

 ..فيكون حراما واقعيا
 ..السالم عليهالصوم يوم عاشورء مكروه، اال أن يصومه حز� على مصائب احلسني : يعىن )١٥٧(
ب رســول هللا ص) يــوم الغــدير()١٥٨( ب) �مــن عشــر ذى احلجــة، وهــو اليــوم الــذى نصــ امامــا، عنــد ) علــيهم لســالم.(فيــه علــى بــن أىب طالــ

ابع هـو السـ يـوم مولـد النـىب .(وقـد انـزل هللا تعـاىل فيـه آ�ت مـن القـرآن احلكـيم) غدير خم.(رجوعه من حجة الوداع يف موضع يقال له
ىب.(عشر من شهر ربيع االول ىن اليـوم الـذى بسـط هللا فيـه االرض مـن ) يـوم دحـواالرض.(هـو السـابع والعشـرون مـن رجـب) يـوم مبعـث النـ يعـ

 ..كما يف االحاديث وهو اخلامس والعشرون من ذى القعدة  -حتت الكعبة 
 ..كل شهر رجب، وكل شهر شعبان: أى )١٥٩(
 ..ال بنية الصوم الشرعىترك املفطرات �د�، : يعىن )١٦٠(
 ..أوقدم قبل الزوال لكنه كان قد أفطر قبل وصوله: يعىن )١٦١(
 ..بعد الزوال، أو قبل الزوال وقد أفطر: أى )١٦٢(
 ..هؤالء الستة ال يصوم هلم، وميسكون �د�، سواء زال عذرهم قبل الزوال أوبعده، كانوا قد أفطروا أم ال )١٦٣(
 .يل،ولو قبل املغرب بقل )١٦٤(
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وصــوم النافلــة يف الســفر،  )١٦٥(صــوم عرفــة ملــن يضــعفه عــن الــدعاء، ومــع الشــك يف اهلــالل: الــزوال واملكروهــات أربعــة
وصــــوم الضــــيف �فلــــة مــــن غــــري أذن مضــــيفه، واالظهــــر أنــــه ال ينعقــــد مــــع .)١٦٦(عــــدا ثالثــــة أ�م يف املدينــــة للحاجــــة

: ، تسـعة)١٦٩(واحملظـورات .)١٦٨(والصوم ند� ملن دعي إىل طعاموكذا يكره صوم الولد من غري اذن والده، ..)١٦٧(النهي
ى االشــهر .صــوم العيــدين وصــوم  .وصــوم يــوم الثالثــني مــن شــعبان بنيــة الفــرض .)١٧٠(وأ�م التشــريق ملــن كــان مبــىن علــ
هـو أن يصـوم : وصـوم الوصـال، وهـو أن ينـوي صـوم يـوم وليلـة إىل السـحر، وقيـل.)١٧١(وصوم الصـمت .نذر املعصية

وصــوم الواجــب  .وكــذا اململــوك .)١٧٢(وأن تصــوم املــرأة نــد� بغــري اذن زوجهــا أومــع �يــه هلــا .ومني مــع ليلــة بينهمــايــ
 .)١٧٣(سفرا، عدا ما استثين

 يف اللواحق:النظر الثالث 
 :وفيه مسائل

 .، �لصوم)١٧٤(املرض الذي جيب معه االفطار، ما خياف به الز�دة :االوىل
، ولـو صـام مـع حتقـق الضـرر )١٧٥(يعلمه من نفسه أو يظنه، المارة كقـول الطبيـب العـارفويبين يف ذلك على ما 

 .متكلفا، قضاه
 .، ولو صام عاملا بوجوبه قضاه)١٧٦(املسافر اذا اجتمعت فيه شرائط القصر، وجب :الثانية

 .وإن كان جاهال مل يقض
 ويزيد على ذلك تبييت.الشرائط املعتربة يف قصر الصالة، معتربة يف قصر الصوم :الثالثة

________________________ 
 ..واما إذا كان اهلالل مشكوكا واحتمل كونه عيدا.(إما إذا ضعف الدعاء، الن الدعاء أهم من الصوم.(يف صورتني: أى )١٦٥(
 ..صوما بنية قضاء احلاجة: أى )١٦٦(
 ..إذا �ى عن الصوم صاحب البيت: يعىن )١٦٧(
 ..أفضل من الصومالن إجابة املؤمن  )١٦٨(
 ..الصوم احلرام: يعىن )١٦٩(
 ..هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم ا�م التشريق يف مىن )١٧٠(
 .صوم نذر املعصية، مثال لو نذر إن شرب اخلمر ان يصوم شكرا، فان هذا النذر معصية، فالصوم له حرام )١٧١(
 ..يصوم وينوى يف صومه ان ال يكلم أحدا: يعىن) صوم الصمت(
 ..يعىن سواء �ى الزوج، أو مل ينه ولكنه مل �ذن هلا حرم عليها الصوم )١٧٢(
 ).واملستثىن ثالثة، املنذور سفرا وحضرا، والثالثة يف بدل اهلدى، والثمانية عشر يف بدل البدنة:.(قال يف املدارك) ١٧٣(
 ..ز�دة املرض: أى) ١٧٤(
 ..العارف بذالك، وهو الطبيب العارف: أى) ١٧٥(
 ..بوجوب االفطار: أى) عاملا بوجوبه.(عليه االفطار) وجب.(أى قصر الصالة) شرائط القصر)(١٧٦(
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رب، بــل يكفــي خروجــه قبــل الــزوال، وقيــل: ، وقيــل)١٧٧(النيــة ب التقصــري: ال يعتــ ، ولــو خــرج )١٧٨(ال يعتــرب أيضــا، بــل جيــ
وكل سفر جيب قصرالصـالة فيـه، جيـب قصـر الصـوم، و�لعكـس، أال الصـيد للتجـارة .أشبه )١٧٩(قبل الغروب، واالول

وهـم الـذين سـفرهم اكثـر مـن حضـرهم، مـا  .الذين يلزمهم امتام الصالة سـفرا، يلـزمهم الصـوم :الرابعة .)١٨٠(على قول
 :اخلامسـة .)١٨٢(ا عـدا املكـارييلـزمهم االمتـام مطلقـ: ، وقيـل)١٨١(مل حيصل الحدهم إقامـة عشـرة أ�م يف بلـده أو غـريه

فلـو افطـر قبـل ذلـك، كـان عليـه مـع .)١٨٣(ال يقطر املسافر حىت يتـوارى عنـه جـدران بلـده، أو خيفـى عليـه آذان مصـره
ويتصــدقون عــن كــل يــوم مبــد مــن .، يفطــرون يف رمضــان)١٨٤(اهلــم والكبــرية وذو العطــاش :السادســة .القضــاء الكفــارة

ب .طعــام ، كمــا يســقط )١٨٥(إن عجــز الشــيخ والشــيخة، ســقط التكفــري: وقيــل .وإال ســقطمث ان امكــن القضــاء، وجــ
، واملرضع القليلة اللنب، جيوز هلما االفطـار )١٨٦(احلامل املقرب .السابعة .وإن أطاقا مبشقة كفرا، واالول أظهر.الصوم

واســتمر نومــه،  )١٨٨(مــن �م يف رمضــان :الثامنــة .عــن كــل يــوم مبــد مــن طعــام )١٨٧(يف رمضــان، وتقضــيان مــع الصــدقة
وا�نـــون واملغمـــى عليــه، ال جيـــب علـــى احـــدمها  .فــإن كـــان نـــوى الصـــوم فــال قضـــاء عليـــه، وإن مل ينـــو فعليــه القضـــاء

القضاء، سواء عرض ذلك أ�ما أو بعـض ا�م، وسـواء سـبقت منهمـا النيـة أو مل تسـبق، وسـواء عـوجل مبـا يفطـر أو مل 
 ،)١٨٩(يعاجل،

________________________ 
 ..كون نية السفرمعه من قبل الفجر: أى )١٧٧(
 ..وهو االفطار )١٧٨(
 ..وهو وجوب نية السفر من الليل )١٧٩(
 ..�متام الصالة، وافطار الصوم: قال )١٨٠(
 ..أو بلد آخر غري بلده فانه إذا أقام عشرة أ�م قصر وافطر يف اول سفر بعده: أى )١٨١(
 ..فانه يقصرىف سفر إذا أقام عشرة أ�م) إال املكارى.(أ�م يف بلدأم السواء أقاموا عشرة : أى) مطلقا()١٨٢(
 )حد الرتخص.( ويسمى ب )١٨٣(
يعطـــش وال ) الســـكر( .الـــذى بـــه مـــرض) ذو العطـــاش.(املـــرأة الكبـــرية الســـن: أى) والكبـــرية.(�لكســـر هـــو الرجـــل الكبـــري الســـن) اهلـــم()١٨٤(

 ..طةيستطيع الصرب عليه، أوكان عليه الصرب مشقة مفر 
 ..اعطاء الكفارة: أى) التكفري.(مل يطق أبدا: أى) عجز()١٨٥(
 ..الىت قربت والد�ا: أى )١٨٦(
 ..جيب عليهما قضاء الصوم، والكفارة معا: أى )١٨٧(
إىل بعد الفجر أو إىل الظهر، أو إىل الليل وان مل ينو فعليه القضاء الن قسما من النهار كان بال ) استمرنومه.(يف الليل و) �م:.(أى )١٨٨(
 ..نية
كا� يستعمالن أدوية مفطرة، كأكل شئ، أو شرب شئ، او االحتقان مبائع أم كانت أدويتهما غري مفطرة كالتبخري،والتدهني، : أى )١٨٩(
 ..كى، وحنو ذالكوال
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 .على االشبه
: وكــذا اجلمــاع، وقيــل.مــن يســوغ لــه االفطــار يف شــهر رمضــان، يكــره لــه التملــي مــن الطعــام، والشــراب :التاســعة

 .، واالول أشبه)١٩٠(حيرم
________________________ 

 .حىت ميتلئاالكل والشرب كثريا : أى) التملى.(كاملسافر، واملريض، واحلائض، وحنوهم) من يسوغ()١٩٠(
  ..حأص: الكراهة أشبه أى) واالول.(اعوقيل حيرم عليه االمج) اجلماع.(يكره له) وكذا(
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 كتاب االعتكاف

 .فيه ويف أقسامه وأحكامه: والكالم
 .للعبادة )١(هو اللبث املتطاول: االعتكاف

 .مسلم )٢(وال يصح إال من مكلف
 :وشرائطه ستة

واذا مضـى لـه .نـواه واجبـا، وإن كـان منـدو� نـوى النـدب )٣(مث إن كـان منـذورا.وجيب فيـه نيـة القربـة: النية :االول
 .، على االظهر، وجدد نية الوجوب)٤(يومان وجب الثالث

فال يصح إال يف زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف يف العيدين، مل يصـح، وكـذا : الصوم :الثاين
 .)٥(ائض والنفساءلو اعتكفت احل

وكــذا اذا .، وجــب أن �يت عليــه بثالثــة)٦(ال يصــح االعتكــاف إال ثالثــة أ�م، فمــن نــذر اعتكافــا مطلقــا :الثالــث
ومـن ابتـدأ اعتكافـا منـدو� كـان �خليـار يف .، اعتكف ثالثـة ليصـح ذلـك اليـوم)٧(وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف

وكـــذا لـــو اعتكـــف ثـــال� مث اعتكـــف يـــومني بعـــدها، .وجـــب الثالـــث ، فـــإن اعتكـــف يـــومني)٨(املضـــي فيـــه ويف الرجـــوع
 .وجب السادس

يصـح، : ولو نذر اعتكاف ثالثة مـن دون لياهلـا، قيـل.ولو دخل يف االعتكاف قبل العيد بيوم أو يومني مل يصح
 .النه خبروجه عن قيد االعتكاف، يبطل اعتكاف ذلك اليوم! ال: وقيل

________________________ 
 ..طويال، مقابل لبث ساعة، أو نصف يوم أو يوم فإنه ليس طويال: أى) املتطاول.(البقاء: اى) لبثال()١(
 ..�لغ عاقل: اى )٢(
 ..كان قد نذر االعتكاف: اى )٣(
 ).وجدد نية الوجوب.(وجب اللبث يف اليوم الثالث ايضا، حىت لو كان أصل اعتكافه مندو� غري واجب ولذا قال: أى )٤(
 ..تكف املسافر ويصوم فيه خالفوهل يع )٥(
 ..مل يعني يف النذر ا�م االعتكاف: اى )٦(
ث ال يصـح اعتكـاف يـوم   )٧( ب عليـه قضـاء يـوم، لكنـه حيـ كما كان نذر اعتكاف سـبعة ا�م فـأعتكف سـتة ومل يقـدر علـى الثـامن، فإنـه جيـ

 ..واحد ضم اليه يومني واعتكف ثالثة أ�م
 ..ترك االعتكاف: اى) الرجوع.(عتكافاالستمرار يف اال: اى) املضى()٨(
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ــز�دة علــى الثالثــة، بــل البــد أن يعتكــف ثالثــة ثالثــة فمــا زاد، إال أن يشــرتط  وال جيــب التــوايل فيمــا نــذره مــن ال
 .)٩(التتابع لفظا أو معىن

مســـجد مكـــة، : ال يصـــح إال يف املســـاجد االربعـــة: ، وقيـــل)١٠(املكـــان فـــال يصـــح إال يف مســـجد جـــامع :الرابـــع
 .)١١(جعل موضعه مسجد املدائن: ومسجد اجلامع �لكوفة، ومسجد البصرة، وقائل سجد النيب وم

ـــيب أو وصـــي مجاعـــة، ومـــنهم مـــن قـــال: وضـــابطه ـــك الرجـــل .)١٢(مجعـــة: كـــل مســـجد مجـــع فيـــه ن ويســـتوي يف ذل
 .)١٣(واملرأة

 .كاملوىل لعبده والزوج لزوجته: أذن من له والية :اخلامس
 .)١٤(واذاأذن من له والية، كان له املنع قبل الشروع وبعده، مامل ميض يومان، أو يكو� واجبا بنذر وشبهه

 :فرعان
 .مواله، جاز له االعتكاف يف أ�مه، وان مل �ذن له مواله )١٥(اململوك اذا ها�ه: االول
 .)١٧(يكون شرع فيه �ذن املوىل ، مل يلزمه املضي فيه، إال أن)١٦(اذا اعتق يف اثناء االعتكاف: الثاين

 .فلو خرج لغري االسباب املبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها: استدامة اللبث يف املسجد: السادس
إن مل ميــض ثالثــة أ�م، بطــل االعتكــاف ولــو نــذر اعتكــاف أ�م .وان مضــت فهــي صــحيحة إىل حــني خروجــه.فــ

 ط التتابع،معينة، مث خرج قبل اكماهلا يبطل اجلميع ان شر 
________________________ 

 ..اعتكف شهر رجب: كما لو قال) معىن.(كما لو قال اعتكف عشرة ا�م متتابعة،) لفظا)(٩(
 ..هو املسجد الذى جيتمع فيه معظم أهل البلد) املسجد اجلامع)(١٠(
االن واقع خارج البصرة القدمية غري البصرة اجلديدة، ومسـجد البصـرة منهـدم يف زماننـا هـذا، لكـن آ�ره واسسـه �قيـة، ) مسجد البصرة)(١١(

ـــه ـــادة بنائــ ـــن املســـــلمني مـــــن يهـــــتم العــ ـــئ مــ ـــؤمنني ..نســـــأل هللا تعـــــاىل ان يهــ ـــان أمرياملــ ـــجد كــ ــذا املســ ـــالم عليهوهـــ ــه بعـــــد حـــــرب  الســ ـــلى فيـــ قدصــ
ىب ..اليــوم أربعــة فراســخ اواكثــر) بغــداد.(قــرب طــاق كســرى، ويبتعــد عــن) دائنمســجد املــ.(اجلمــل  الســالم عليهفقــد روى ان المــام احلســن ا�تــ

 ..قدصلى فيه
 ..اى صلى اجلمعة �خلصوص ال مطلق اجلماعة) مجعة.(صلى مجاعة،: مجع مجاعة اى) ١٢(
 .فيجوز للنساء االعتكاف كما جيوز للرجال) ١٣(
 ..مان مل جيز له املنع لصريورة اليوم الثالث واجبا، وكذا لواذن له يف النذر وشبهه، وهو العهد واليمني، مث ال جيوز له املنعفاذا مضى يو ) ١٤(
لــك أســبوع افعــل فيــه ماتشــاء، ولنــا منــك .(قســم املــوىل اال�م، وجعــل بعضــها لنفســه، وبعضــها للعبــد كمــا لــو قــال للعبــد: أى) هــا�ه)(١٥(

 ).اسبوع
ــى.(اذن املـــوىلبفـــري ) ١٦( ــزوم املضـــئ فيـــه وإن كـــان اصـــله غـــري ) خالفـــا.(النـــه اعتكـــاف غـــري صـــحيح) مل يلزمـــه املضـ لبعضـــهم حيـــث قـــال بلـ

 ..مشروع
 .بشرط مضى يومني، حىت يكون الثالث يف اصله الزما) ١٧(
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ادة املـــريض، ، واالغتســـال، وشـــهادة اجلنـــازة، وعيـــ)١٩(كقضـــاء احلاجـــة.وجيـــوز اخلـــروج لالمـــور الضـــرورية.)١٨(ويســـتأنف
اجللــوس، وال املشــي حتــت الظــالل، وال : واذا خــرج لشــئ مــن ذلــك مل جيــز لــه.)٢١(، واقامــة الشــهادة)٢٠(وتشــييع املــؤمن

 .ولو خرج من املسجد ساهيا مل يبطل اعتكافه.، فإنه يصلي �اأين شاء)٢٢(الصالة خارج املسجد إال مبكة
 :فروع
، صـح مافعـل وقضـى )٢٣(التتـابع، فـاعتكف بعضـا وأخـل �لبـاقي اذا نذر اعتكاف شهر معني ومل يشـرتط: االول

 .ما أمهل ولو تلفظ فيه �لتتابع أستأنف
 .، كاحملبوس والناسي، قضاه)٢٤(اذا نذر اعتكاف شهر معني، ومل يعلم به حىت خرج: الثاين
ــث يــومني آخــرين، ليصــح ، قضــاه، لكــن يفتقــر أن يضــم اليــه )٢٥(اذا نــذر اعتكــاف أربعــة أ�م، فأخــل بيــوم: الثال
 .االتيان به
 .، ويضيف إليه آخرين)٢٦(إذا نذر اعتكاف يوم ال أزيد مل ينعقد، ولو نذر اعتكاف �ين قدوم زيد صح: الرابع

 .واملندوب ماتربع به: فالواجب ماوجب بنذر وشبهه.واجب وندب: فإنه ينقسم إىل: وأما أقسامه
 .جيب �لشروع: فاالول
 .فيه حىت ميضي يومان، فيجب الثالث الجيب املضي: والثاين
، كـان لـه ذلـك أي وقـت شـاء، وال )٢٨(ولو شرط يف حال نذره الرجوع اذا شاء.، واالول اظهر)٢٧(ال جيب: وقيل
 .ولو مل يشرتط، وجب استئناف ما نذره اذا قطعه.قضاء

________________________ 
 . تبطل اال� الىت اعتكفهايبتدأ االعتكاف من رأس، ومل يشرتط التتابع مل: اى )١٨(
 ..كمراجعة الطبيب، او محل االكل واملاء واللباس إىل نفسه، أو حنو ذلك من احلاجات  )١٩(
 ..املؤمن احلى، كما لو زاره مؤمن، مث أراد الزائر الذهاب فإنه يستحب تشييع املؤمن الذى زاراالنسان: اى )٢٠(
 .يف حقوق هللا تعاىل، أو حقوق الناس: لشخص، أو على شخص )٢١(
 ..إال اذا كان معتكفا يف املسجد احلرام، وخرج منه حلاجة داخل مكة: اى )٢٢(
 ..ترك الباقى: أى )٢٣(
 ..كما لو نذر اعتكاف رجب، وتنبه بعد متام شهر رجب  )٢٤(
 ..اعتكف ثالثة ا�م، وترك يوما: اى )٢٥(
 .-) آخرين.(يومني) ويضيف إليه.(لتاىل �ئ زيداليوم ا: اى )٢٦(
 ..ال جيب الثالث ايضا: اى )٢٧(
  )� على أن اعتكف ثالثة أ�م بشرط أنه ان اردت الرجوع يف اثناء االعتكاف يكون ىل ذالك.(كما لو نذر هكذا  )٢٨(
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 :فقسمان : هاحكامو أما 
  يال ومجاعا، وشم الطيب على االظهر، واستدعاء النساء ملسا وتقب: إمنا حيرم على املعتكف ستة: االول
 .)٣٠(، والبيع والشراء، واملماراة)٢٩(املين
فـال حيـرم عليـه لـبس املخـيط، وال إزالـة الشـعر، وال أكـل الصـيد، .حيـرم عليـه مـا حيـرم علـى احملـرم، ومل يثبـت: وقيل

وكـل مـا ذكـر�ه مـن احملرمـات عليـه �ـارا، .)٣٢(، واخلـوض يف املبـاح)٣١(وجيوز له النظـر يف امـور معاشـه.وال عقد النكاح
 .)٣٣(حيرم عليه ليال عدا االفطار

يسـتأجر مـن يقـوم بـه، : القيـام بـه، وقيـل )٣٤(جيـب علـى الـويل: ومن مات قبل انقضـاء االعتكـاف الواجـب، قيـل
 .واالول أشبه

 :القسم الثاين فيما يفسده وفيه مسائل
فمـــىت أفطـــر يف اليـــوم .كاجلمـــاع واالكـــل والشـــرب واالســـتمناء  كـــل مـــا يفســـد الصـــوم يفســـد االعتكـــاف،: االوىل

ومـــنهم مـــن خـــص .وإن أفطـــر يف الثالـــث، وجـــب الكفـــارة.)٣٥(االول والثـــاين، مل جيـــب بـــه كفـــارة إال أن يكـــون واجبـــا
ب كفــارة واحــدة ان جــامع .الكفــارة �جلمــاع حســب، واقتصــر يف غــريه مــن املفطــرات علــى القضــاء وهــو االشــبه وجيــ

 .و جامع �ارايف غري رمضانوكذا ل.ليال
 .لزمه كفار�ن )٣٦(ولو كان فيه

، واالول )٣٧(ال يبطـــل، وان عـــاد بـــىن: االرتـــداد موجـــب للخـــروج مـــن املســـجد، ويبطـــل االعتكـــاف وقيـــل: الثانيـــة
 .أشبه

 اذا اكره أمرأته على اجلماع، ومها معتكفان �ارا يف شهر رمضان، لزمه: قيل: الثالثة
________________________ 

 .اى طلب خروج املىن، سواء بطريق حرام كاالستمناء بيده أو بطريق حالل كاالستمناء بيد زوجته )٢٩(
 ..وهى ا�ادلة �رد اثبات كالمه، سواء كان يف أمر ديىن أو دنيوى )٣٠(
 ..بغري البيع والشراء، كتصفية دفاتر حماسباته، والبحث مع الكسبة يف أساليب التجارة وطرقها، واملقاولة وحنوذالك )٣١(
لبعضـهم ) خالفـا.(يعىن، اتيان كل مباح، من املطارحات الشعرية، ومطالعة الكتب الدينية والدنيوية، والتـأليف والتصـنيف، وغـري ذالـك )٣٢(

 ..لعبادة اثناء االعتكافحيث قال بعدم جواز غري ا
 .فإنه ال صوم يف الليل )٣٣(
 ..وهو الولد االكرب )٣٤(
 ..اعتكافا واجبا، فيكون صومه ايضا واجبا: اى )٣٥(
ب ) لزمــه كفــار�ن.(اى لــو كــان االعتكــاف يف شــهر رمضــان )٣٦( واحــدة لرمضــان، واخــرى العتكــاف، وكفــارة االفطــار يف العتكــاف الواجــ

 ..أو صوم شهرين متتابعني، أو إطعام ستني مسكينا هى كفارة رمضان، عتق
 ..امت اعتكافه، واليستأنف -�لتوبة  -وان عاد إىل االميان : يعىن )٣٧(

    



١٦٢ 

 .يلزمه كفار�ن، وهو االشبه: وقيل .)٣٨(أربع كفارات
ت واجبــا إن كــان واجبــا، مضــى يومــا)٣٩(اذاطلقــت املعتكفــة رجعيــة: الرابعــة ت إىل منزهلــا، مث قضــ ن، وإال ، خرجــ

 .ند�
 .�مث وال يبطل، وهو االشبه: اذا �ع أو اشرتى، قيل يبطل اعتكافه، وقيل: اخلامسة
ال، وهــــو : يصــــح، الن التتــــابع ال جيــــب إال �الشــــرتاط، وقيــــل: ، قيــــل)٤٠(اذا اعتكــــف ثالثــــة متفرقــــة: السادســــة

 .االشبه
___________________________________ 

 .، ولالعتكاف، كفار�ن عن زوجته لرمضان ولالعتكافكفار�ن لنفسه لرمضان) ٣٨(
ت إىل منزهلــا(الطــالق الــذى حيــل للــزوج الرجــوع عنــه: أى) ٣٩( ب عليهــا مالزمــة املنــزل ) خرجــ ت االعتكــاف، الن املطلقــة رجعيــة جيــ اى تركــ

�ن كـان ) واجبـا(االعتكـاف مـن اصـله) ان كـان(االعتكـاف وجـو�) قضـت(بعـد متـام عـد�ا، أو بعـد رجـوع الـزوج إليهـا) مث(وعدم اخلروج عنـه
ب، وإن مل يكــن االعتكــاف واجبــا، وال كــان بعــد يــومني قضــت  ث الــذى جيــ ــزل يف اليــوم الثالــ منــذورا وشــبهه أوكــان طالقهــا ورجوعهــا إىل املن

 .االعتكاف استحبا�
  .ثالثة أ�م متفرقة: اى) ٤٠(

   



١٦٣ 

  :كتاب احلج
:و ھو یعتمد علي ثالثة أركان   

  االولالركن 
:وھي أربع: المقدماتفي   

، )١(احلج وإن كان يف اللغة القصد، فقد صار يف الشرع امسـا �مـوع املناسـك املـؤداة يف املشـاعر :املقدمة االوىل
ت فيـه الشـرائط اآلتيـة، مـن الرجـال والنسـاء واخلنـاثى.املخصوصة وال جيـب �صـل .)٢(وهو فرض على كل مـن اجتمعـ

 .)٣(والتأخري مع الشرائط كبرية موبقة.وجتب على الفور.االسالمالشرع إالمرة واحدة، وهي حجة 
ومـا خـرج .)٥(، ويتكـرر بتكـرر السـبب)٤(�لنـذر، ومـا يف معنـاه، و�الفسـاد، و�السـتيجار للنيابـة: وقد جيب احلـج
 .عن ذلك مستحب

وكـاململوك  ، سـواء شـق عليـه السـعي أو سـهل،)٦(كمـن عـدم الـزاد والرحلـة اذا تسـكع: ويستحب لفاقـد الشـروط
 .)٧(اذا أذن له مواله
 .حجة االسالم، وما جيب �لنذر، وما يف معناه، ويف احكام النيابة: يف الشرائط والنظر يف :املقدمة الثانية

________________________ 
 ..حمل العبادة: أى) مشعر.(مجع) ١(
 ..اوهى الىت هلا عورة الرجال والنساء مع) صغرى.(على وزن) خنثى.(مجع) ٢(
 ..معصية كبرية مهلكة يف الدنيا واالخرة: أى) ٣(
ىن النــــــذر)(٤( ــ ــــا يف معــــ ـــع هللا، واليمــــــني ��) مـ ــــد مـــ ــام : اى) و�الفســــــاد.(العهـ ــــج يف العــــ ـــه احلــ ب عليـــ ــــ ــــاع أو غــــــريه وجـ ـــة جبمــ ــــد حجـــ اذا أفسـ

 ..اى اذا صار اجريا ليحج نيابة عن ميت او حى عاجز) لنيابة.(القابل
 ..بتكرر سبب احلج فلو استطاع ونذر احلج، وصار �ئبا وجب عليه احلج ثالث مرات يتكرر وجوب احلج: يعىن) ٥(
حتمل املشقة وهيأ لنفسه وسـائل احلـج �لقـرض أو : اى) تسكع.(املركوب) الراحلة..(املصارف من االكل والشرب واللباس وحنوها) الزاد)(٦(

 .غريه
 ..فإنه يستحب عليه احلج وال جيب) ٧(
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ب علــى الصــيب، وال علــى .االســالم وشــرائط وجو�ــا مخســةالقــول يف حجــة  االول البلــوغ وكمــال العقــل فــال جيــ
 .ا�نون

ولــو دخــل الصــيب املميــز وا�نــون يف  .عــن حجــة الســالم )٨(ولــو حــج الصــيب أو حــج عنــه أو عــن ا�نــون، مل جيــز
ويصـح احـرام الصـيب .)١٠(ى تـردد، أجـزأ عـن حجـة االسـالم، علـ)٩(احلج ند�، مث كمل كل واحد منهما وأدرك املشـعر

هـو مـن لـه واليـة املـال،  : والـويل .)١١(ويصح أن حيرم عن غري املميز وليـه نـد�، وكـذا ا�نـون.املميز، وإن مل جيب عليه
 .تلزم الويل دون الطفل )١٢(لالم والية االحرام �لطفل ونفقته الزائدة: وقيل .كاالب، واجلد لالب، والوصي

ولو تكلفه �ذنه صـح حجـه، ولكـن ال جيزيـه عـن حجـة . جيب على اململوك ولو أذن له موالهفال: احلرية: الثاين
، وعليـــه بدنـــة )١٣(ولـــو أفســـد حجـــه مث أعتـــق، مضـــى يف الفاســـد.االســـالم، فـــإن أدرك الوقـــوف �ملشـــعر معتقـــا اجـــزأه

ــــه القضــــاء، ومل جيــــ.وقضــــاه، وأجــــزأ عــــن حجــــة االســــالم زه عــــن حجــــة وان اعتــــق بعــــد فــــوات املــــوقفني، وجــــب علي
 .)١٤(االسالم
، وال خادمـه، وال )١٦(وال تبـاع ثيـاب مهنتـه.)١٥(و مها يعتربان فـيمن يفتقـر إىل قطـع املسـافة: الزاد والراحلة: الثالث

 .)١٧(و�لراحلة راحلة مثله.واملراد �لزاد قدر الكفاية من القوت و املشروب، ذها� وعودا.دار سكناه للحج
 .مل جيب، واالول أصح )١٨(إن زاد من مثن املثل: الثمن مع وجوده، وقيلوجيب شراؤمها ولو كثر 

 .وجب عليه )١٩(ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه
 فإن منع منه وليس له سواه، سقط

________________________ 
 ..مل يكف، فلو بلغ، وعقل، واجتمعت فيه الشرائط وجب عليه �نيا: أى) يكرم.(على وزن )٨(
 ..�لغاعاقال) املزدلفة.(كان يف: اى )٩(
 ..وجه الرتدد أن بعض اعمال اجل كان مع عدم البلوغ، أو عدم العقل )١٠(
 ..�ن يلبس الوىل ثوىب االحرام للطفل، أو للمجنون لكن الوىل هو ينوى عنهما، أو �تى �لتلبية )١١(
 ..يف بلدمها، الجيوز أخذها من امواهلمايعىن، املصارف الزائدة عن ما يصرف على الطفل وا�نون  )١٢(
 ..كفارة االفساد وهو بعري) بدنة.(اكمل احلج الفاسد، و: أى أى )١٣(
 ..ان يتم احلج الذى افسده، مث يقضيه يف السنة الثانية، مث �تى حبجة االسالم يف السنة الثالثة: فتكليفه هكذا )١٤(
 .مكة غالبا فيجب عليهم احلج بدون الزاد والراحلة، لعدم احتياجهم اليها غالبا وهم الذين منازهلم بعيدة عن مكة، أما أهل )١٥(
 ..استعماله، يعىن، الثياب الىت يستعملها ال جيب بيعها حىت حيصل على مثن احلج: أى) مهنته()١٦(
 ..قدر الكفاية ذها� وعودا: اى )١٧(
احلج ..الطائرة مخسني دينارا، فأرادو بيعها له مخسمائة دينار قيل ال جيب عليه لو كان املتعارف بيع تذكرة: الثمن املتعارف فمثال: اى )١٨(

 ..لكن االصح وجوب احلج اذا قدر على اخلمسمائة
 ..اخذه واحلج به: اى )١٩(
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وال جيـب االفـرتاض .)٢٠(الفرض، ولو كان له مـال وعليـه ديـن بقـدره مل جيـب، إال أن يفضـل عـن دينـه مـا يقـوم �حلـج
 .)٢١(ان يكون له مال بقدر ما حيتاج اليه ز�دة عما استثناه للحج، إال

وكـان عليـه  )٢٢(ولو كان معه قدر ما حيـج بـه، فنازعتـه نفسـه إىل النكـاح، مل جيـز صـرفه يف النكـاح، وان شـق تركـه
 .)٢٣(ولو وهب له مال مل جيب عليه قبوله.ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة، له ولعياله، وجب عليه.احلج

، وشرط له الـزاد والراحلـة أو بعضـه وكـان بيـده البـاقي مـع نفقـة أهلـه، وجـب )٢٤(استؤجر للمعونة على السفرولو 
، فحج عن غريه، مل جيزه عن فرضـه، وكـان )٢٥(ولو كان عاجزا عن احلج.عليه، وأجزأه عن الفرض اذا حج عن نفسه

 .عليه احلج ان وجد االستطاعة
 .ولو قصر ماله عن ذلك مل جيب عليه.)٢٦(حىت يرجع، فاضال عما حيتاج اليهأن يكون له ما ميون عياله : الرابع

 .ولو حج عنه من يطيق احلج، مل يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدمها
 .)٢٧(وال جيب على الولد بذل ماله لوالده يف احلج.وكذا لو تكلف احلج مع عدم االستطاعة

الصـحة، وختليـة السـرب، واالستمسـاك علـى الراحلـة، وسـعة الوقـت : وهو يشتمل على: إمكان املسري: اخلامس
، )٢٩(وال يسـقط �عتبـار املـرض مـع إمكـان الركـوب.فلو كـان مريضـا حبيـث يتضـرر �لركـوب مل جيـب.)٢٨(لقطع املسافة

 اليستمسك على الراحلة، أو عدم املرافق )٣٠(ولو منعه عدو، أو كان معضو�
________________________ 

 ..كما كانت تكاليف احلج مائة دينار، وكان له الف دينار، وكان عليه دين تسعمائة دينار  )٢٠(
 ..كما لو كانت له اراض ازيد من مقدار حاجته  )٢١(
 ..وإن صعب عليه ترك الزواج، لشدة شهوته اجلنسية: اى )٢٢(
ي اهلبـة ) خذه هذه االلـف دينـار هبـة لـه.(ان يقال له: واهلبة) علىمصارف حجك وكصارف عائلتك كلها :.(هو ان يقال له) البذل()٢٣(

 ..ال جيب عليه قبول االلف حىت جيب عليه احلج، نعم إن قبلها وجب احلج، وأن ردها مل جيب
 )الزاد والراحلة.(أن يعطى له) وشرط له.(اى للطبخ، أو السياقة، أو حنو ذلك، وكان ذالك العمل شأنه )٢٤(
 .ن مستطيعامل يك: اى )٢٥(
 ..اى ز�دة عن مصارف حجة )٢٦(
 ..فلو كان الولد غنيا واالب فقريا، ال جيب على الولد اعطاء مؤنة احلج البيه )٢٧(
س.(علــى وزن) ختليــة الســرب.(صــحة البــدن �ملقــدار الــذى ميكنــه احلــج: اى) الصــحة()٢٨( وهــو الطريــق، يعــىن، كــون الطريــق خاليــا عــن ) فلــ

أى القدرة على ضبط نفسه على الراحلة، هذاالشرط غالب الوجود �لنسبة هلـذه االزمنـة الـىت ) االستمساك.(اخلطرية قطاع الطريق، واالزمات
ت ال يصــل إىل ) ســعة الوقـت.(اصـبح الســفر �لطــائرة، والســيارة ت فيــه الشــرائط يف وقــ ت كافيــا للوصــول إىل مكــة، فلـو اجتمعــ اى يكــون الوقــ
 ..احلج يف ذالك العام احلج يف املراسم االزم مل جيب عليه

 ..لو كان مريضا مبرض ميكنه الركوب وجب احلج: يعىن )٢٩(
 ..يعىن ضعيفا، أو مشلوال) معضو�()٣٠(
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نعـم، وهـو املـروي، وقيـل، : وهل جيب االستنابة مـع املـانع مـن مـرض أو عـدو؟ قيـل.مع اضطراره اليه، سقط الفرض
ومل  )٣٢(ولـو مـات بعـد االسـتقرار.وإن زال ومتكـن وجـب عليـه ببدنـه.ء، فـال قضـا)٣١(ال فإن أحـج �ئبـا، واسـتمر املـانع

يلزمـه االسـتنابة، : ، وقيـل)٣٤(يسـقط الفـرض عـن نفسـه ومالـه: ، قيـل)٣٣(ولـو كـان ال يستمسـك خلقـة.يؤد قضي عنـه
ولـــو احتـــاج يف ســـفره إىل حركـــة عنيفـــة لاللتحـــاق أو الفـــرار فضـــعف ســـقط الوجـــوب يف عامـــه، وتوقـــع .واالول أشـــبه

ويسـقط فـرض احلـج، لعـدم مـا يضـطر اليـه .ولو مـات قبـل الـتمكن واحلـال هـذه، مل يقـض عنـه.)٣٥(كنة يف املستقبلامل
ت أبعـد أو .)٣٦(من اآلالت، كالقربـة وأوعيـة الـزاد ولـو كـان لـه طريقـان، فمنـع مـن احـدامها سـلك االخـرى، سـواء كانـ

 .أقرب
كـان   )٣٧(جيـب التحمـل مـع املكنـة: ولـو قيـل: وإن قـليسـقط، : ولو كان يف الطريق عدو ال يندفع إال مبال، قيـل

 .حسنا
 .، مل جيب)٣٨(اقبل وادفع انت: نعم، لو قال له: ولو بذل له �ذل، وجب عليه احلج لزوال املانع

وطريق البحر كطريـق الـرب، فـإن غلـب ظـن السـالمة، وإال سـقط، ولـو أمكـن الوصـول �لـرب والبحـر، فـإن تسـاو� 
 .سقط الفرض )٣٩(خمريا، وان اختص احدمها تعني، ولو تساو� يف رجحان العطبيف غلبة السالمة كان 

وإن كـان قبـل ذلـك، .جيتـزئ �الحـرام، واالول أظهـر: ، وقيل)٤٠(ومن مات بعد االحرام ودخول احلرم برأت ذمته
الشــرائط ويســتقر احلــج يف الذمــة، اذا اســتكملت .، وســقطت ان مل تكــن كــذلك)٤١(قضــيت عنــه إن كانــت مســتقرة

 .وأمهل
________________________ 

 ..إىل أن مات )٣١(
 ..لو كان مريضا ال ميكنه احلج، فاستناب، مث عادت صجته حبيث امكنه احلج بنفسه، ومل حيج حىت مات، وجب القضاء عنه: يعىن )٣٢(
 .لنقصان يف خلقته )٣٣(
 ..فال جيب عليه، وال جيب االستنابة يف ماله )٣٤(
 ..ينتظر التمكن من احلج يف السنني القادمة: يعىن )٣٥(
 ..اذا كانت غري متوفرة لديه: اى )٣٦(
 ..مع متكنه من اعطاء ذالك املقدار من املال: اى )٣٧(
 ..اقبل املال مىن وادفعه انت للعدو، مل جيب القبول: قال له: إى )٣٨(
 ..لو كان كال الطريقني يرجح فيهما اهلالك: اى )٣٩(
 ..ال جيب اعطاء احلج عنه بعد املوتف )٤٠(
 ..�ن كان احلج واجبا عليه من السنني السابقة وكان قد أمهله يف نفس تلك السنة )٤١(

    



١٦٧ 

واذا مل يــــتمكن مــــن العـــــود إىل .فلـــــو أحــــرم مث أســــلم، أعــــاد االحــــرام.والكــــافر جيــــب عليــــه احلــــج وال يصــــح منــــه
وإن .مل جيـزه، إال أن يسـتأنف احرامـا آخـر )٤٣(الوقـوف �ملشـعرولو احرم �حلـج وأدرك .، أحرم من موضعه)٤٢(امليقات

ولـو مل يكـن مسـتطيعا فصـار كـذلك يف .ولو حج املسلم مث ارتد مل يعد علـى االصـح.ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات
ولـــو أحـــرم مســـلما مث ارتـــد مث �ب، مل يبطـــل احرامـــه، علـــى .)٤٤(حـــال ردتـــه، وجـــب عليـــه احلـــج وصـــح منـــه إذا �ب

، من صـناعة )٤٧(وهل الرجوع إىل الكفاية .)٤٦(اذا استبصر، ال يعيد احلج إال أن خيل بركن منه )٤٥(واملخالف .االصح
ــــل ــــع، وقيــــل: أو مــــال، أو حرفــــة شــــرط يف وجــــوب احلــــج؟ قي ــــة: نعــــم لروايــــة أيب الربي وهــــو .)٤٨(ال عمــــال بعمــــوم اآلي

ومــن .ج يف نفقــة غــريه، أجــزأه عــن الفــرض، أو حــج ماشــيا، أو حــ)٤٩(واذا اجتمعــت الشــرائط فحــج متســكعا.االوىل
 .)٥١(له من الركوب، اذا مل يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل.)٥٠(وجب عليه احلج، فاملشي أفضل

 :مسائل أربع
ـــإن كـــان عليـــه ديـــن وضـــاقت الرتكـــة، .اذا اســـتقر احلـــج يف ذمتـــه مث مـــات، قضـــي عنـــه مـــن أصـــل تركتـــه: االوىل ف

 .)٥٢(حلصصقسمت على الدين وعلى اجرة املثل �
ت، وقيــل: ، وقيــل)٥٣(يقضــي احلــج مــن أقــرب االمــاكن: الثانيــة ان اتســع املــال فمــن بلــده، : يســتأجر مــن بلــد امليــ

 .واال فمن حيث ميكن، واالول أشبه
________________________ 

 ..املكان املخصص لالحرام: يعىن) امليقات()٤٢(
 ..اسلم فكان يف املشعر مسلما: يعىن )٤٣(
 ..اذا حج بعد التوبة :اى )٤٤(
 ..صار شيعيا: اى صار بصريا، يعىن) استبصر. (وهو املسلم الذى على خالف طريقة أهل البيت  )٤٥(
 ..كما لو ترك عرفات، او املشعر اطالقا  )٤٦(
 ..�ن يكون عنده ما حيج به، ويرجع ويبقى له قدر الكفاية من املال، أو من صنعة أو حرفة تكفيانه )٤٧(
 ..وهى عامة تشتمل من يرجع إىل الكفاية، ومن ال يرجع إىل كفاية) من استطاع.(الن االية تقول )٤٨(
الن املهم ..تعطى من ذاك شيئا، وهكذا حج كفىاجتمعت شرائط وجوب احلج، ولكنه حج مبشقة، فافرتض من هذا شيئا، واس: اى )٤٩(

 ..أن حيج املستطيع، أما أنه كيف حيج فذاك إليه
ب اليــه مــن ملشــى إىل بيتــه .(ملــا يف مســتفيض االخبــار مــن افضــلية، مثــل مرســل الفقيــه )٥٠( وروى مــا تقــرب العبــد إىل هللا عزوجــل بشــئ أحــ

 ).احلرام على القدمني
ــعف عــــن العبــــادة والــــ: اى )٥١( ــوى لكــــم يف الــــدعاء ( .دعاء، خلــــرب ســــيف التمــــار عــــن الصــــادق الضــ تركبــــو أحــــب إىل فــــان ذالــــك أقــ

 ).والعبادة
ج مجيعـا: اى) وضاقت الرتكة )٥٢( فلـو كـان ) �حلصـص( .اجـرة مثـل احلـج) اجـرة املثـل.(كان مال امليت الذى تركه اقل من وفاء الدين واحلـ

ــج مخســـمائة، ــج  دينـــه ألـــف، وأجـــرة املثـــل للحـ ـــت ســـبعمائة ومخســـني، اعطـــى مخســـمائة للـــدين، ومـــائتني مخســـني للحـ وكـــان جممـــوع أمـــوال املي
 ..�لنسبة

 ..إىل مكة، من املدينة، أو من الطائف، أو من جدة كلما كان االقرب ممكنا وجب النه اقل تصرفا يف مال امليت )٥٣(

    



١٦٨ 

وكــذا مــن وجــب عليــه بنــذر أو .تطوعــامــن وجــب عليــه حجــة االســالم ال حيــج عــن غــريه، ال فرضــا وال: الثالثــة
 .)٥٤(إفساد

ال يشـــرتط وجـــود احملـــرم يف النســـاء، بـــل يكفـــي غلبـــة ظنهـــا �لســـالمة، وال يصـــح حجهاتطوعـــا إال �ذن : الرابعـــة
ويف البائنــة، هلـا املبــادرة مــن دون .، وكــذا لـو كانــت يف عــدة رجعيـة- )٥٥(وهلــا ذلـك يف الواجــب كيــف كـان -زوجهـا 
 .)٥٦(إذنه

 .اثنان: وشرائطها )٥٧(يف شرائط ما جيب �لنذر، واليمني، والعهدالقول 
 .)٥٨(نذر الصيب، وال ا�نون: فالينعقد.كمال العقل: االول
 .ولو أذن له يف النذر فنذر، وجب وجاز له املبادرة ولو �اه.احلرية فال يصح نذر العبد إال �ذن مواله: الثاين

 .)٥٩(وكذا احلكم يف ذات البعل
 :ثالث مسائل
ولــو متكــن مــن ادائــه مث مــات، قضــي عنــه .، فمنعــه مــانع، أخــره حــىت يــزول املــانع)٦٠(اذا نــذر احلــج مطلقــا: االوىل

ت.)٦١(وال يقضــى عنــه قبــل الــتمكن.مــن أصــل تركتــه إن عــني الوقــ وان منعــه .، فأخــل بــه مــع القــدرة، قضــي عنــه)٦٢(فــ
جيـب أن : احلج أو أفسد حجه وهو معضوب، قيـلعارض ملرض أو عدو حىت مات، مل جيب قضاؤه عنه ولو نذر 

 .يستنيب وهو حسن
إن : وان اطلــق، قيــل.، وان نــوى غريهــا مل يتــداخال)٦٣(اذا نــذر احلــج، فــإن نــوى حجــة االســالم، تــداخال: الثانيــة

ال جتـزي احـدامها عـن : حج ونوى النذر أجزأ عن حجة االسالم، وإن نوى حجـة االسـالم مل جيـز عـن النـذر، وقيـل
 .رى، وهو االشبهاآلخ

________________________ 
 ..وجب عليه احلج الفساده حجه يف العام املاضى: اى) أو إفساد.(ال جيوز له احلج النياىب: اى) وال حيج عن غريه()٥٤(
 ..احلج املندوب يتوقف على اذن الزوج، دون احلج الواجب: يعىن )٥٥(
ال�ا ليست منزلة الزوجة، فيجوز هلا احلـج ) وىف البائنة.(فال جيوز هلا احلج املندوب إال �ذنه الن املتعدة بعدة رجعية كالزوجة،) رجعية()٥٦(

 ..املندوب بدون اذنه
ج هكــــذا )٥٧( ــ ــدا ان احــــج.(صــــورة نــــذر احلــ ت ولــ ـــ ـــذا) � علــــى إن رزقـ ـــني هكـ ــورة اليمـ ــدا أحــــج.(وصــ ــورة العهــــد ) وهللا إن رزقــــت ولــ أو صــ

 )حجعاهدت هللا إن رزقت ولدا أن ا.(هكذا
 ..وال مينهما وال عهدمها، فلو نذرا، مث كمال مل جيب عليهما الوفاء �لنذر وكذا اليمني والعهد )٥٨(
 ..املرأة ذات الزوج، فا�ا ال يصح نذرها بدون الزوج، ولو نذرت �ذن الزوج وجب عليها حىت ولو �اها لزوج عن نفس احلج: اى )٥٩(
 ..مل يعني سنة احلج: اى )٦٠(
 ..إن مات قبل التمكن من احلج: يعىن )٦١(
 )وهللا إن رزقت ولدا أحج هذه السنة.(عني سنة احلج، كما لو قال: اى )٦٢(
 ..فيأتى حبج واحد يكون حجة االسالم واملنذورة معا )٦٣(

    



١٦٩ 

 .فإن ركب طريقه قضى.، يف مواضع العبور)٦٤(اذا نذر احلج ماشيا، وجب أن يقوم: الثالثة
بـل يقضـي ماشـيا الخاللـه �لصـفة املشـرتطة، وهـو : يقضي، وميشي مواضع ركوبـه، وقيـل: لوان ركب بعضا، قي

 .أشبه
، توقع املكنة من الصفة، )٦٥(إن كان مطلقا: يركب وال يسوق، وقيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: ولو عجز قيل

 .)٦٦(، واملروي االول، والسياق ندب)بعجزه(وإن كان معينا بوقت سقط فرضه
 .االسالم، وكمال العقل، وأن اليكون عليه حج واجب: النيابة وشرائط النائب ثالثة القول يف
ــى الكــافر، والعــن املســلم املخــالف أال أن : فــال تصــح نيابــة الكــافر، لعجــزه عــن نيــة القربــة، وال نيابــة املســلم عل
 .ذا الصيب غري املميزوال نيابة ا�نون، النغمار عقله �ملرض املانع من القصد، وك.)٦٧(يكون أ� للنائب

ب رفــع القلــم: وهــل يصــح نيابــة املميــز؟ قيــل نعــم، النــه قــادر علــى االســتقالل : ، وقيــل)٦٨(ال، ال تصــافه مبــا يوجــ
وال تصــح نيابـة مــن .وتصـح نيابـة اململــوك �ذن مـواله.والبــد مـن نيــة النيابـة، وتعيـني املنــوب عنـه �لقصــد.�حلـج نـد�

 .وكذا ال يصح حجه تطوعا.)٦٩(عجز، عن احلج ولو مشياوجب عليه احلج واستقر، إال مع ال
 .)٧٠(يقع عن حجة االسالم، وهو حتكم، ولو حج عن غريه، مل جيز عن احدمها: ولو تطوع، قيل

ب عليــه العمــرة ب .وجيــوز ملــن حــج، أن يعتمــر عــن غــريه، اذا مل جتــ وكــذا ملــن اعتمــر، ان حيــج عــن غــريه، اذا مل جيــ
 .)٧١(يستكمل الشرائط، وإن كان حجه صرورة عليه احلج وتصح نيابة من مل

________________________ 
 ..اى يقف، وال جيلس يف السفينة إذا اضطر العبور �ا )٦٤(
 ..كان نوى احلج غري مقيد بسنة معينة: اى )٦٥(
 ..البدنة مستحبة: اى )٦٦(
 ..فيجوز نيابة الشيعى عن ابيه املخالف، ال عن أبيه الكافر )٦٧(
 ).رفع القلم عن الصىب حىت حيتلم.(وهو عدم البلوغ للنبوى )٦٨(
أو�تى �حلج ..فلو استطاع وعجز عن احلج، حىت مبرض وحنوه مث ذهبت االستطاعة، فأصبح قادرا على احلج جاز أن ينوب عن غريه )٦٩(

 ..املندوب
 ..ال عن نفسه لعدم نيته، وال عن الغري لعدم صحة النيابة )٧٠(
 ..مل حيج قبله وكان اول حجه: اى) صرورة.(اى شرائط وجوب احلج على نفسه،) ل الشرائطمل يستكم()٧١(

    



١٧٠ 

ومــن اســتؤجر فمــات يف الطريــق، فــإن أحــرم ودخــل احلــرم، فقــد ..عــن الرجــل، وعــن املــرأة: وجيــوز أن حتــج املــرأة
مـن الطريـق،  )٧٢(.فولـو مـات قبـل ذلـك مل جيـز، وعليـه أن يعيـد مـن االجـرة مـا قابـل املتخلـ..أجزأت عمن حج عنه

مـن متتـع، أو قـران، : وجيـب أن �تـى مبـا شـرط عليـه..ومـن الفقهـاء مـن أجتـزأ �الحـرام، واالول أظهـر..ذاهبا وعائـدا
 ..أو إفراد
، وهــذا يصــح اذاكــان احلــج )٧٣(.إذا أمــر أن حيــج مفــردا أو قــار� فحــج متمتعــا جــاز، لعدولــه إىل االفضــل: وروي

ولـو شـرط احلـج علـى طريـق .)٧٤(.االتيان �الفضل، ال مع تعلق الفرض �لقـران أو االفـرادمندو�، أو قصد املتسأجر 
ــؤجر نفســه .)٧٥(.جيــوز مطلقــا: معــني، مل جيــز العــدول إن تعلــق بــذلك غــرض، وقيــل وإذا اســتؤجر حبجــة، مل جيــز أن ي

قبـل االحـرام، ودخـول  )٧٦(.ولو صـد..�جلواز ان كان لسنة غري االوىل: وميكن أن يقال..الخرى، حىت �تى �الوىل
ـــف واذا ..يلـــزم: ، وقيـــل)٧٧(.ولـــو ضـــمن احلـــج يف املســـتقبل مل يلـــزم اجابتـــه..احلـــرم، اســـتعيد مـــن االجـــرة بنســـبة املتخل

وال جيـوز .)٧٨(.وكذا لو فضـلت عـن النفقـة، مل يرجـع املسـتأجر عليـه �لفاضـل..استؤجر فقصرت االجرة مل يلزم االمتام
ب أن يتــوىل ذلــك ..ومــا شــا�هما )٧٩(.للحاضــر، إال مــع العــذر، كاالغمــاء والــبطن النيابــة يف الطــواف الواجــب وجيــ

 ..بنفسه
ولو تربع انسان �حلج عن غريه .)٨٠(.ولو محله حامل فطاف به، أمكن أن حيتسب لكل منهما طوافه عن نفسه

 .)٨١(.بعد موته، برأت ذمته
________________________ 

مثال لو مات يف مسـجد الشـجرة قبـل االحـرام، وجـب ان يـرد مـن الـثمن بنسـبة السـفر مـن مسـجد ) املتخلف.(على ورثته: اى) وعليه()٧٢(
 .الشجرة إىل مكة، والرجوع إىل بلده ال كل الثمن

 ..الن حج التمتع افضل من حج القران، ومن حج االفراد )٧٣(
 ..ن، أو موصى �ما �خلصوص، أو حنو ذالكوال يصح مع كون الواجب القران أو االفراد، لكو�ما منذوري: يعىن )٧٤(
سـواء تعلـق غـرض بـه أم : أى) مطلقـا.(كما لو أمر من هو من أهل ايران أن حيج علـى طريـق العـراق ليـزور املراقـد املطهـرة فيهـا) غرض()٧٥(
 .ال
 ..منع من احلج: اى )٧٦(
 ..حب النيابة القبول عنه، بل جيوز له اسرتداد بقية الثمنلو قال النائب اضمن ان أحج يف السنة القادمة، مل جيب على صا: يعىن )٧٧(
 ..�لزائد عن نفقة احلج) �لفاضل.(على النائب) عليه.(صاحب النيابة: اى) املستأجر()٧٨(
 ..وله معه خيرج غائطه شيئا فشيئا، وال يستطيع إمساكه) البطن()٧٩(
 ).اثنني.(ن�ن الطواف الواحد ال حيسب ع.(خالفا للشافعى القائل، )٨٠(
 ..وال جيب على ورثته اعطاء احلج عنه �نيا )٨١(
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وهــل يعــاد �الجــرة عليــه؟ يبــىن علــى .ولــو أفســده، حــج مــن قابــل.)٨٢(وكــل مــايلزم النائــب مــن كفــارة ففــي مالــه
 .)٨٣(القولني

 .واذا اطلق االجارة، اقتضى التعجيل ما مل يشرتط االجل، وال يصح أن ينوب عن اثنني يف عام
حتلــل �هلــدى، وال  )٨٤(واذا أحصــر.ولــو اقــرتن العقــدان، وزمــان االيقــاع، بطــال.اســتأجراه لعــام صــح االســبقولــو 

ومــن وجــب عليــه حجــان خمتلفــان كحجــة االســالم والنــذر، فمنعــه عــارض، جــاز أن يســتأجر أجــريين .قضــاء عليــه
، وعنـدكل فعـل مـن أفعـال احلـج ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه �مسه، يف املواطن كلها.هلمايف عام واحد

 .والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من االجرة بعد حجه، وأن يعيد املخالف حجه اذا استبصر، وإن كانت جمزية
 .)٨٥(أن تنوب املرأة اذا كانت صرورة: ويكره

 :مسائل مثان
ـــك إىل اجـــرة املثـــل: االوىل ـــت  وختـــرج مـــن.اذا أوصـــى أن حيـــج عنـــه ومل يعـــن االجـــرة، انصـــرف ذل االصـــل اذا كان
كـان لـه اجـرة املثـل : ، قيـل)٨٧(فـإن خـالف مـا شـرط.ويستحقها االجـري �لعقـد.، ومن الثلث اذا كانت ند�)٨٦(واجبة

 .والوجه أنه ال أجرة
 .من اوصى أن حيج عنه ومل يعني املرات، فإن مل يعلم منه ارادة التكرار، اقتصر على املرة: الثانية

 .من تركته )٨٨(عنه حىت يستويف الثلث وإن علم ارادة التكرار، حج
 اذا أوصى امليت أن حيج عنه كل سنة بقدر معني فقصر مجع نصيب سنتني: الثالثة

________________________ 
 ..مال النائب، وال�خذ مثنها من صاحب النيابة: اى) ففى ماله.(كفارة احلج: أى): كفارة()٨٢(
وتسميته  -ان الفرض هو االول : وفيه قوالن االول.(لو أفسد احلج جبماع أو غريه وجب عليه امتامه، مث قضاء احلج من السنة اآلتية، )٨٣(

 .واحلج الثاىن جمرد عقوبة -فاسدا جمازلكونه كالعدم يف انه جيب عليه احلج من قابل 
ىن) وهـل يعـاد �الجـرة عليـه.(ول عقوبة قولهأن الفرض هو احلج الثاىن، وامتام احلج اال) القول الثاىن( هـل يعـود صـاحب النيابـة ويسـرتجع : يعـ

ب حـج �ن عقوبـة لـه، وإن قلنـا �لقـول  االجرة من النائب الذى افسد حجه؟ إن قلنا �لقـول االول فـال، النـه ادى الفـرض، وبقـى علـى النائـ
ىت يسـتحق نعم، الن احلج الفرض هو الثاىن، ولصاحب النيابة ان يسرت : الثاىن جع املال ويعطيه آلخر، واحلج الفاسد لـيس حجـا صـحيحا حـ

 ..النائب االجرة عليه
ث اهلـدى ليـذبح عنـه فـاذا ذبـح حـل هـو عـن االحـرام -هـذا اذاكـان بعـد االحـرام  -مترض مرضا منعه من السـري : أى )٨٤( وال قضـاء .(فيبعـ

 .كفى هذه احلج وال جيب عليه يف السنة القادمة: يعىن) عليه
 ..اى اذا كانت مل حتج قبال )٨٥(
 ..سواء كانت حجة االسالم، أو حجة منذورة وشبهها، أو نيابة مل يف �ا، أؤ بدل افساد )٨٦(
) قـرن املنـازل.(كما لو شرط عليه أن حيج من طريق املدينة وحيرم يف مسجد الشجرة، لكنه خـالف وحـج مـن طريـق الطـائف واحـرم مـن  )٨٧(

 ..او غري ذالك من الشروط
 ..حىت يتم الثلث: اى )٨٨(
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 .واستؤجر به لسنة
 .وكذا لو قصر ذلك أضيف اليه من نصيب الثالثة

حجــة االسـالم، وعلـم أن الورثـة ال يـؤدون ذلــك،  )٨٩(لـو كـان عنـد انســان وديعـة، ومـات صـاحبها وعليـه: الرابعـة
 .جاز أن يقتطع قدر جرة احلج فيستأجر به، النه خارج عن ملك الورثة

 .اذا عقد االحرام عن املستأجر عنه، مث نقل النية إىل نفسه مل يصح :اخلامسة
 .)٩٠(ويظهر يل أ�ا ال جتزي عن أحدمها.فاذا اكمل احلجة وقعت عن املستأجر عنه، ويستحق االجرة

ث الرتكـة أو أقـل صـح، واجبـا كـان أو منـدو�، : السادسة اذا أوصى أن حيج عنه وعني املبلغ، فإذا كان بقـدر ثلـ
وإن كـان نـد� حـج عنـه .كان أزيد وكان واجبا ومل جيز الورثة، كان اجرة املثل من أصل املـال، والزائـد مـن الثلـثوان  

وان قصـر عـن احلـج حـىت ال يرغـب فيـه أجـري، .وان قصر حج عنه مـن بعـض الطريـق.)٩١(من بلده، ان احتمل الثلث
 .يعود مريا�: صرف يف وجوه الرب، وقيل

 .، قدم الواجب)٩٢(ج واجب وغريهإذا أوصى يف ح: السابعة
 .)٩٣(فإن كان الكل واجبا وقصرت الرتكة، قسمت على اجلميع �حلصص

مــن عليــه حجــة االســالم ونــذر اخــرى، مث مــات بعــد االســتقرار، اخرجــت حجــة االســالم مــن االصــل، : الثامنــة
 .حيج عنه النذرولو ضاق املال إال عن حجة االسالم، اقتصر عليها ويستحب أن .واملنذورة من الثلث

 .)٩٥(ومنهم من سوى بني املنذورة وحجة االسالم يف االخراج من االصل، والقسمة مع قصور الرتكة وهو أشبه
ان نذر أن حيج رجال، ومات وعليه حجة االسالم، اخرجت حجة االسالم مـن االصـل، ومـا نـذره : ويف الرواية

 .)٩٦(من الثلث، والوجه التسوية ال�ما دين
___________________________________ 

 .على صاحب الوديعة: اى) ٨٩(
 .لعدم صحة تبعض النية، والعدول �ا، إال بدليل خاص) ٩٠(
 .كان الثلث متحمال له، �ن كان بقدر الثلث، أو أقل منه: اى) ٩١(
 .وغري احلج، كاخلمس، والكفارة، وبناء املسجد، وحنو ذالك: أى) ٩٢(
 .�لنسبة: اى) ٩٣(
 .على الوىل، وعلى غريه من القر�ئه، بل واملؤمنني من اقر�ئه) ٩٤(
 .الن كليهما واجب، والفرق �ن حجة االسالم واجبة �الصالة، واملنذورة �لعرض ال يكون فارقا بعد فعلية الوجوب �لنسبة لكليهما) ٩٥(
 .والدين يؤخذ من أصل الرتكة) ٩٦(
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، )٩٧(�لعمـرة املتمـع �ـا  أن حيرم من املـي: فصورته: متتع، وقران، وافراد: ام احلج وهي ثالثةيف أقس :املقدمة الثالثة
 .)٩٨(، مث يسعى بني الصفا واملروة سبعا، ويقصر)١(مث يدخل �ا مكة، فيطوق سبعا �لبيت، ويصلي ركعتيه �ملقام

مث �تــى .)٩٩(يعلــم أنــه يــدرك الوقــوف مث ينشــئ احرامــا للحــج مــن مكــة يــوم الرتويــة علــى االفضــل، واال بقــدر مــا
مث يفـيض إىل مـىن، فيحلـق .إىل املشعر فيقف بـه بعـد طلـوع الفحـر )١٠١(�ا إىل الغروب، مث يفيض )١٠٠(عرفات فيقف
، فطـاف طـواف احلـج )١٠٣(مث ان شـاء أتـى مكـة ليومـه أو لغـده.، ويـذبح هديـه، ويرمـي مجـرة العقبـة)١٠٢(�ا يـوم النحـر

ســعيه، وطــاف طـــواف النســاء، وصــلى ركعتيــه، مث عــاد إىل مـــىن لريمــي مــا ختلــف عليــه مـــن  وصــلى ركعتيــه، وســعى
وان شــاء اقــام مبــىن حــىت يرمــي مجــاره الــثالث يــوم احلــادي عشــر، ومثلــه يــوم الثــاين عشــر، مث ينفــر بعــد .)١٠٤(اجلمــار
 .)١٠٥(وعاد إىل مكة للطوافني والسعي.وان اقام إىل النفر الثاين، جاز ايضا.الزوال

________________________ 
 ..بنية عمرة التمتع: اى) مث يدخل �ا.(احرام عمرة التمتع: يعىن )٩٧(
 ..�خذ شيئا م من شعره، أو ظفره: اى )٩٨(
 ..الوقوف بعرفات من زوال عرفة إىل الغروب: اى )٩٩(
 ..أى يكون يف عرفان، وال جيب الوقوف بل جيوة زاجللوس واالضطجاع وغريمها )١٠٠(
 ..خيرج: أى )١٠١(
 ..وهو يوم العيد )١٠٢(
 ..يف نفس يوم العيد، أو يف اليوم احلادى عشر: اى )١٠٣(
)١٠٤( 
 ..وهو رمى اجلمرات الثالث يف اليومني احلادى عشر والثاىن عشر) وما ختلف(
ىن إىل مكــة: اى): ينفــر()١٠٥( زوال) النفــر الثــاىن.(.(خيــرج مــن مــ ث عشــر بعــد الــ ىن) اد إىل مكــةوعــ.(يف اليــوم الثالــ لطــوافني .(بعــد اعمــال مــ

 ..طواف احلج، مث طواف النساء: اى) والسعى
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ــب، وقيــل مثانيــة اربعــون : وهــذا القســم فــرض ماكــان بــني منزلــه وبــني مكــة اثنــا عشــر مــيال فمــا زاد مــن كــل جان
 .)١٠٧(ع االضطرار، فإن عدل هؤالء إىل القران أو االفراد يف حجة االسالم اختيارا مل جيز، وجيوز م)١٠٦(ميال

 .النية: وشروطه أربعة
تسـعة مـن ذي : وعشـرة مـن ذي احلجـة، وقيـل: ووقوعه يف اشـهر احلـج، هـي شـوال وذوالقعـدة وذواحلجـة، وقيـل

 .إىل طلوع الفجر من يوم النحر: احلجة، وقيل
، وان حيــرم )١٠٩(، مــا يعلــم انــه يــدرك املناســك، وأن �يت �حلــج والعمــرة يف ســنة واحــدة)١٠٨(وضــابط وقــت االنشــاء
 .)١١١(، وافضله املسجد وافضله املقام، مث حتت امليزاب)١١٠(�حلج له من بطن مكة

، وكذا لو فعـل بعضـها يف اشـهر احلـج، ومل )١١٢(مل جيز التمتع �ا: ولو احرم �لعمرة املتمتع �ا يف غري أشهر احلج
ولــو دخــل مكــة .حبــج التمتــع مــن غــري مكــة مل جيــزه ولــو احــرم.واالحــرام مــن امليقــات مــع االختيــار.)١١٣(يلزمــه اهلــدي

 -جيزيــه، والوجــه أنــه يســتأنفه حيــث امكــن : ولــو تعــذر ذلــك، قيــل.)١١٤(�حرامــه، علــى االشــبه وجــب اســتئنافه منهــا
وال جيـوز للمتمتـع اخلـروج مـن مكـة .واحلـال هـذه؟ فيـه تـردد )١١٦(وهل يسقط الدم.)١١٥(ان مل يتعمد ذلك -ولو بعرفة 
 .)١١٧(ولو جيدد عمرة متتع �الخرية.حلج، النه صار مرتبطا به، اال على وجه ال يفتقر إىل جتديد عمرةحىت �تى �

________________________ 
 ..كيلو مرتا تقريبا  ٨٨= ميال  )٤٨(.كيلو مرتا تقريبا، و  ٢٢= ميال  )١٠٦(
 .و أتى �لعمرة أوال، فانه الوقوفانكما لو وصل إىل امليقات يوم عرفة، حبيث ل  -مثال  -لضيق الوقت  )١٠٧(
فانه حيرم �حلج، و�تى عرفات من امليقات رأسا، وهكذا خوف دخول مكـة مـن عـدو، أو لـص يف طريقهـا، أو سـبع وحنـو ) غرفات واملشعر(

 ..ذالك
 .إنشاء االحرام: اى )١٠٨(
 ).وان حيرم.(فهو قوله) وأما الرابع:.(هذا الشرط الثالث )١٠٩(
 ..خل مكة، اى مكان منها كان صحدا: اى )١١٠(
 ..ميزاب الكعبة: اى) امليزاب.(عند مقام ابراهيم: اى) املقام()١١١(
 ..مل جيز له حسا�ا من حج التمتع، بل جيب عليه عمرة اخرى يف اشهر احلج حلج التمتع: اى )١١٢(
 ..الن اهلدى من توابع حج التمتع )١١٣(
 ..أحرم حلج التمتع من غري مكة، ودخل مكة بذاك االحرام مل يصح جيدد االحرام يف مكة: يعىن )١١٤(
 ..إن مل يكن ترك االحرام يف مكة عمدا، كما لو تركه، غفلة، أو خوفا، أو نسيا� وحنوذالك: أى )١١٥(
 ..ذبح شاة كفارة لرتك االحرام من مكة: أى )١١٦(
 .فلو خرج من مكة بعد عمرة التمتع، مث دخل مكة حلج التمتع فصل ينب جزئى احلج اى حبج التمتع،) مرتبطابه()١١٧(
 .�ن خيرج من مكة حمرما ويعود اليها، أو خيرج منها غري حمرم لكنه يرجع اليها قبل شهر) ال يفتقر(
رية هــى عمــرة التمتــع لكــى ال يفصــل جعــل العمــرة االخــ: اى) متتــع �الخــرية.(اتــى بعمــرة جديــدة عنــد عودتــه إىل مكــة: اى) ولــو جيــدد عمــرة(

 ..بينها وبني احلج بعمرة
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 .، جاز له نقل النية إىل االفراد وكان عليه عمرة مفردة)١١٨(ولو دخل بعمرته إىل مكة، وخشي ضيق الوقت
، )١١٩(وكذا احلائض والنفساء، ان منعهما عذرمها عن التحلل، وانشاء االحرام �حلـج، لضـيق الوقـت عـن الـرتبص

وقد طافت اربعا، صحت متعتها، وأتت �لسعي وبقيـة املناسـك، وقضـت بعـد طهرهـا مـا بقـي  )١٢٠(جتدد العذرولو 
 .سقطت العمرة املفردة )١٢٢(واذا صح التمتع.)١٢١(من طوافها

، مث ميضــي إىل عرفــات فيقــف )١٢٣(ان حيــرم مــن امليقــات، أو مــن حيــث يســوغ لــه االحــرام �حلــج: وصــورة االفــراد
ي إىل املشعر فيقف به، مث إىل مىن فيقضي مناسكه �ا، مث يطوف �لبيت ويصـلي ركعتيـه، ويسـعى بـني �ا، مث ميض

وعليــه عمـرة مفــردة بعــد احلــج واالحــالل منــه، مث �يت �ــا مــن .الصـفا واملــروة، ويطــوف طــواف النســاء ويصــلي ركعتيــه
دون ذلــك، مث خــرج إىل ادىن احلــل، مل جيــزه  يف غــري اشــهر احلــج ولــو احــرم �ــا مــن )١٢٥(وجيــوز وقوعهــا.)١٢٤(أدىن احلــل

 .)١٢٦(االحرام االول، وافتقر إىل استئنافه
وإن عـدل هـؤالء إىل .وهذا القسم والقران، فرض اهل مكة ومن بينه وبينها دون اثين عشر مـيال مـن كـل جانـب

 .)١٢٧(التمتع اضطرارا جاز
________________________ 

وكـان .(اى نوى حـج االفـراد فيخـرج مـع ذالـك االحـرام إىل رفـات، مث) إىل االفراد.(عمرة مل يدرك عرفات�ن خشى لو أتى �عمال ال )١١٨(
 ).الن حج االفراد عمرته مفردة وبعداحلج.(مث �تى بعد متام اعمال احلج بعمرة مفردة: يعىن) عليه عمرة مفردة

 -�ن حاضت أو صارت قبل االتيان �عمال العمرة، واستمر معها الدم حىت ضاق الوقت عن ادراك قرفات، فا�ـا تنـوى �حرامهـا  )١١٩(
ىت ســبق أن نــوت بــه احــرام عمــرة التمتــع  ت بعمــرة  -بــال جتديــد احــرام  -حلــج االفــراد وتــذهب  -الــ ت اعمــال احلــج، أتــ إىل عرفــات، فلمــا امتــ

 ..مفردة
 ..ى احليض أو النفاس يف اثناء الطواف، بعد اربعة اشواط، من الطوافا) العذر()١٢٠(
ــذهب إىل عرفــــات  )١٢١( ــج االفــــراد، وتــ ــا �ــــدم الطــــواف، وتنــــوى حــ ــة اشــــواط فا�ــ مث بــــركعىت الطــــواف، أمــــا اذا اضــــت أو نفســــاء قبــــل اربعــ

 .-هذا اذا ضايقها الوقت ....اخل
 ..بعد احلج عمرة التمتع، فال حيتاج إىل عمرة مفردة: اى )١٢٢(
 ..بدون دخول مكة) مث ميضى إىل عرفات.(وهو داره، اذا كان داره اقرب إىل مكة من امليقات )١٢٣(
 .واالن املتعارف الذهاب إىل -كما يف املدارك   -اقرب مكان إىل احلرم عرفا : اى )١٢٤(
 ..وأول احلل وهو آخر احلرم -كما قيل   -وهو يبتعد عن املسجد قرابة سبع كيلو مرتات ) تنعيم(
 ..العمرة املفرة: يعىن )١٢٥(
 .�لعمرة املفردة: اى) لو احرم �ا.(الذى فرغ من اعمال احلج ويريد العمرة املفردة، و: يعىن )١٢٦(
ابعـد مـن مكـة فـاذا جـاء يف طريقـة إىل مكـة وجـب عليـه جتديـد االحـرام عنـد وصـوله إىل ادىن : من قبل اذن احلل، يعـىن: اى) من دون ذلك(

 ..احلل
كمــن خيشــى عــدوا وال يســتطيع اتيــان العمــرة املفــردة بعــد احلــج، او امــرأة ختشــى احلــيض أو النفــاس وال �مــن الطهــر قبــل هــاب رفقتهــا   )١٢٧(

 .وحنو ذلك
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 .ال، وهو االكثر: نعم، وقيل: وهل جيوز اختيارا؟ قيل
 .)١٢٨(�جلواز مل يلزمهم هدي: ولو قيل
ن يقــع يف اشــهر احلــج، وان يعقــد احرامــه مــن ميقاتــه، أو مــن دويــرة أهلــه ان كــان النيــة، وا: ثالثــة )١٢٩(وشــروطه

 .وأفعال القارن وشروطه كاملفرد، غري أنه يتميز عنه بسياق اهلدي عند احرامه.)١٣٠(منزله دون امليقات
صـفحته ، وهو أن يشق سنامه مـن اجلانـب االميـن، ويلطـخ )١٣١(اشعار ما يسوقه من البدن: وإذا لىب استحب له

 .بدمه
 .دخل بينها، واشهرها ميينا ومشاال )١٣٢(وإن كان معه بدن

وخيـــــتص البقـــــر والغـــــنم .واالشـــــعار والتقليـــــد للبـــــدن.أن يعلـــــق يف رقبـــــة املســـــوق نعـــــال، قـــــد صـــــلى فيـــــه: والتقليـــــد
 .)١٣٣(�لتقليد

ف لــئال حيــل علــى ، لكــن جيــددان التلبيــة عنــد كــل طــوا)١٣٤(ولــو دخــل القــارن أو املفــرد مكــة، وأراد الطــواف جــاز
، لكـــن االوىل جتديـــد التلبيـــة )١٣٦(واحلـــق أنـــه ال حيـــل احـــدمها اال �لنيـــة.دون الســـائق )١٣٥(إمنـــا حيـــل املفـــرد: قـــول، وقيـــل

ب صــالة الطــواف واملكــي اذا بعــد .وجيــوز للمفــرد اذا دخــل مكــة، أن يعــدل إىل التمتــع، وال جيــوز ذلــك للقــارن.عقيــ
 .عن أهله

 .)١٣٧(، أحرم منه وجو�وحج حجة االسالم على ميقات
________________________ 

 ..ال جيب عليهم ذبح اضحية يف مىن، وامنا القارن يذبح ما قرن به احرامه يف مىن: اى )١٢٨(
 ..شروط حج االفراد: اى )١٢٩(
 ..اقرب إىل مكة من امليقات: اى )١٣٠(
 ..هى البعري) بدنة.(كقفل مجع) بدن()١٣١(
 ..عدد من البعران اكثر من واحد، فال يلزم اشعار مجيعها من اجلانب االمين: اى )١٣٢(
 ..بتعليق نعل يف رقبتهما دون جرحهما )١٣٣(
اى طــواف احلــج، �ن يقـدماه علــى الوقــوف، وكــذا جيـوز هلمــا تقــدمي صــالته والسـعى، دون طــواف النســاء إال مــع :.(قـال يف املســالك )١٣٤(

 )الضرورة
 .جيدد التلبية، وأما القارن فال حيل ما دام اهلدى معهاذا مل  )١٣٥(
 ..اذا نوى بطوافه االحالل، أحل، وأما فمجرد الطواف بدون نية االحالل ال حيل االحرام: اى )١٣٦(
) ىل التمتـعإ.(فيما اذا مل ينو بطوافه االحالل خروجا عن خمالفة من قال �الحالل مطلقا نوى لـو مل ينـو: أى) عقيب صالة الطواف()١٣٧(

 ..�ن جيعل هذا االحرام لعمرة التمتع فيأتى �عمال عمرة التمتع وحيل من بعدها عن االحرام مث حيرم حلج التمتع من مكة
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ولــو أقـــام مــن فرضـــه التمتـــع مبكــة ســـنة أو ســنتني مل ينقـــل فرضـــه، وكــان عليـــه اخلــروج إىل امليقـــات اذا اراد حجـــة 
 .االسالم

إن دخـل يف الثالثـة مقيمـا.فـإن تعـذر، احـرم مـن موضـعه.إىل خـارج احلـرمولو مل يتمكن من ذلـك خـرج  ، مث )١٣٨(فـ
 .حج، انتقل فرضه إىل القران او االفراد

 .ولو تساو� كان له احلج �ي االنواع شاء.ولو كان منزالن مبكة وغريها من البالد، لزمه فرض أغلبهما عليه
 .)١٣٩(التضحية استحبا� ويسقط اهلدي عن القارن واملفرد وجو�، وال يسقط

[ القران بني احلج والعمرة بنيـة واحـدة، وال ادخـال احـدمها علـى اآلخـر، وال بنيـة حجتـني وال عمـرتني : وال جيوز
 .ينعقد واحدة، وفيه تردد: ولو فعل، قيل )١٤٠(]على سنة واحدة 
 .أقسامها وأحكامها: يف املواقيت والكالم يف: املقدمة الرابعة
 .، وافضله املسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق)١٤١(العقيق: الهل العراق: املواقيت ستة
 .اجلحفة )١٤٢(اختيارا مسجد الشجرة، وعند الضرورة: والهل املدينة
 .اجلحفة: والهل الشام
 .يلملم: والهل املدينة
 .قرن املنازل: والهل الطائف

 .منزله: من امليقات )١٤٣(وميقات من منزله أقرب
________________________ 

 ..دخل يف السنة الثالثة حال كونه مقيما يف مكة: اى )١٣٨(
 ..ال يشرع اهلدى للقارن واملفرد، وامنا يستحب هلما االضحية، والفرق بينهما يف النية، واالحكام املرتتبة عليهما: يعىن )١٣٩(
 .م احدمها واالبتداء �الخرة كان كافيامرة واحدة احلج والعمرة، حبيث لوذهل عند متا: ينوى: اى) القران()١٤٠(
واحــدة �ن �تــى يف ســنة ) وال بنيــة.(�ن ينــوى احــرام احلــج قبــل التحلــل مــن العمــرة، أو ينــوى احــرام العمــرة قبــل حتلــل مــن احلــج) وال إدخــال(

 ..واحدة حجتني، أو �تى مرة واحدة �حرام واحد عمرتني
 .واالفضل ايقاع االحرام يف اوله، وبعده يف الفضيلة) املسلخ(.هو صحراء، اوله من جانب العراق يسمى )١٤١(
 ..وهى وسطها، واالخر يف الفضيلة آخر الصحراء ويسمى ذات عرق) غمرة(
 .مثل املريض، او اخلائف، او يف الربد الشديد، أو احلر الشديد املضرين �لنفس، )١٤٢(
 .اى أقرب إىل مكة )١٤٣(
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حيـرم اذا : ولو حج على طريق ال يفضي إىل احد املواقيت، قيـل.)١٤٤(االحرام منهوكل من حج على ميقات لزمه 
 .وكذا من حج يف البحر.غلب على ظنه حماذاة اقرب املواقيت إىل مكة

 .)١٤٦(وجترد الصبيان من فخ.)١٤٥(واحلج والعمرة يتساو�ن يف ذلك
 :االوىل :وأما أحكامها ففيه مسائل

أو  )١٤٨(بشـرط أن يقـع احـرام احلـج يف اشـهره )١٤٧(واقيـت مل ينعقـد احرامـه، اال لنـاذرمن أحرم قبـل هـذه امل: االوىل
 .)١٤٩(ملن أراد العمرة املفردة يف رجب وخشي تقضيه

 .)١٥٠(إذا أحرم قبل امليقات مل ينعقد احرامه، وال يكفي مروره فيه مامل جيدد االحرام من رأس: الثانية
ـــث زال.املـــانع عـــاد إىل امليقـــاتولـــو اخـــره عـــن امليقـــات ملـــانع مث زال  ولـــو دخـــل .فـــإن تعـــذر، جـــدد االحـــرام حي

وكـذا لـو تـرك االحـرام �سـيا، .ولو تعـذر احـرم عـن مكـة.فإن تعذر، خرج إىل خارج احلرم.خرج إىل امليقات )١٥١(مكة
حــىت يعــود إىل  أمــالو أخــره عامــدا مل يصــح احرامــه.)١٥٣(وكــذا املقــيم مبكــة إذا كــان فرضــه التمتــع.)١٥٢(أو مل يــرد النســك
 .تعذر مل يصح احرامه )١٥٤(امليقات، ولو
جيزيــه وهـــو : ، وقيــل)١٥٥(يقضــي ان كــان واجبــا: لــو نســي االحپــرام ومل يــذكر حــىت اكمــل مناســكه، قيــل: الثالثــة
 .املروي

________________________ 
 .أحرم من امليقات اهل املدينة وهوفالشامى اذا جاء إىل املدينة املنورة، واراد الذهاب إىل مكة من املدينة  )١٤٤(
 ..ال من ميقات أهل الشام وهكذا) مسجد الشجرة(
ت : اى )١٤٥( ــ ــى حــدى هــذه املواقي ت، فمــن يريــد مكــة حاجــا، أو معتمــرا، بعمــرة التمتــع، أو العمــرة املفــردة املســتقلة ومــر عل يف هــذا املواقيــ

 ..وجب عليه االحرام منه
مـن املخـيط اذا كـانوا ذكـورا، ومـن الزينـة، وحنوهـا : يعـىن) جتـرد.(عن مكة بعدة كيلـو مـرتات فقـط، و ميقات الصبيان، وهو يبعد) فخ()١٤٦(

 ..مطلقا
 ..فمن نذر االحرام قبل هذه املواقيت، �لنذر الشرعى صح له ذالك )١٤٧(
 ).شوال، وذوالقعدة، وذواحلجة.(يف اشهر احلج، وهى.(ان كان االحرام للحج: اى)(إحرام احلج()١٤٨(
 ..�ن كان يف أواخر رجب، ولو انتظر وصول امليقات خاف من متام شهر رجب ويفوته فضل احرام العمرة يف رجب )١٤٩(
 ..ما مل �ت �عمال االحرام يف امليقات �نيا، النية، والتلبية، ولبس ثوىب االحرام: أى )١٥٠(
 ..لو كان قد دخل مكة بال احرام: اى )١٥١(
 ..دخول مكة، فجاز امليقات مث بدا له دخول مكة، وجب عليه الرجوع إىل امليقات واالحرام منه خلمل يكن قاصدا : اى )١٥٢(
 ..كان الواجب عليه حج التمتع، كمن مل مير على اقامته مبكة ثالث سنوات: اى )١٥٣(
 ..امليقاتحىت لو مل يستطع الرجوع إىل امليقات مل يصح احرامه، النه كان عامدا يف �خريه عن : يعىن )١٥٤(
ت واجبــة، وإن كــان مســتحبا فــال: اى )١٥٥( ــ يكفيــه وال حيتــاج ىل : اى) وقيــل جيزيــه.(يقضــى احلــج إن كــان واجبــا، ويقضــى العمــرة ان كان

  ..القضاء حىت ولو كان واجبا
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  الركن الثاين
والرمــــي، االحــــرام، والوقــــوف بعرفــــات، والوقــــوف �ملشــــعر، ونــــزول مــــىن، : والواجــــب اثنــــا عشــــر يف أفعــــال احلــــج

 .، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، و ركعتاه)١٥٧(، والطواف)١٥٦(والذبح، واحللق �ا أو التقصري
الصدقة، وصالة ركعتني، وان يقف على �ب داره، ويقرأ فاحتة الكتاب أمامـه وعـن : )١٥٨(ويستحب أمام التوجه

، وأن يقـــول اذا )١٦١(و�الدعيـــة املـــأثورة )١٦٠(ج، وأن يـــدعو بكلمـــات الفـــر )١٥٩(ميينـــه وعـــن يســـاره وآيـــة الكرســـي كـــذلك
إذا اســتوى علــى راحلتــه، دعــا �لــدعاء .﷽�ــ��، بســم هللا و�� وهللا اكــرب: جعــل رجلــه يف الركــاب فــ

 .�ملأثور
 .القول يف االحرام والنظر يف مقدماته، وكيفيته، وأحكامه

، ويتأكــد عنــد هــالل )١٦٢(مــن أول ذي القعــدة إذااراد التمتــع تــوفري شــعر رأســه: واملقــدمات كلهــا مســتحبة وهــي
وأن ينظـف جسـده، ويقـص أظفـاره، و�خـذ مـن شـاربه، ويزيـل الشـعر عـن جسـده وابطيـه .ذي احلجة، على االشبه

 .إن مل جيد ماء يتيمم له: والغسل لالحرام، وقيل.ولو كان قد أطلى أجزاه، مامل ميض مخسة عشر يوما.)١٦٣(مطليا
 .، أعاد الغسل استحبا�)١٦٤(تسل وأكل أو لبس، ماال جيوز للمحرم اكله وال لبسهولو اغ

 وجيوز له تقدميه على امليقات، اذا
________________________ 

 ..أو التقصري: اى )١٥٦(
 )وطواف احلج) طواف الز�رة.(ويسمى هذا الطواف )١٥٧(
 ..قبل اخلروج إىل احلج: اى )١٥٨(
 ..ت، مرة أمامه، وعن ميينه، وعن مشالهثالث مرا: اى )١٥٩(
ال إله إالهللا احلليم الكرمي، ال إله إال هللا العلى العظيم، سبحان هللا رب السماوات السبع ورب االرضني السبع ومـا فـيهن ومـا .(وهى )١٦٠(

 )بينهن ورب العرش العظيم واحلمد � رب العاملني
ب االدعيــة، مثــل الــواردة عــن املعصــومني،: اى) املــأثورة()١٦١( مفــاتيح .(و) قــده.(للعالمــة ا�لســى) ذاداملعــاد.(ومــن أرادهــا فليطلبهــا مــن كتــ

 ..لالخ االكرب، وغريها) الدعاء والز�رة.(للمحدث القمى، و.(اجلنان
 ..يعىن توفري الشعر) ويتأكد.(اى حج التمتع) التمتع.(عدم احللق: يعىن) توفري()١٦٢(
 ..)وهذا هو االفضل، فلو ازاله بغريه كاحللق �دت السنة.(ر، قال يف املسالك�ملعاجني املزيلة للشع )١٦٣(
 .كالطعام الذى فيه طيب، واللباس املخيط للرجال، ومالبس الزينة للنساء  )١٦٤(
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وجيـزي الغسـل يف أول النهـار ليومـه، ويف أول الليـل لليلتـه .، اسـتحب لـه االعـادة)١٦٥(ولـو وجـده.خاف عوز املـاء فيـه
وأن حيـرم عقيـب فريضـة الظهـر أو .ولو احرم بغري غسل أو صالة مث ذكر، تدارك ماتركـه وأعـاد االحـرام.)١٦٦(ينم ما مل

 .وإن مل يتفق صلى لالحرام ست ركعات، وأقله ركعتان.فريضة غريها
 ، وفيـه روايـة)قل هو اهللا أحد(و )ا�مد(:، ويف الثانيـة)قل يا أيها ا��فرون(و )ا�مد(:يقـرأ يف االوىل

 .اخرى
 .)١٦٧(مقدما للنافلة ما مل تتضيق احلاضرة -ولو كان وقت فريضة  -ويوقع �فلة االحرام تبعا له 

 :فيشتمل على واجب، ومندوب فالواجبات ثالثة: وأما كيفيته
ما حيرم به مـن حـج أو عمـرة متقـر�، ونوعـه مـن متتـع أو قـران او : وهو أن يقصد بقلبه إىل اموراربعة.النية: االول

ولـو نـوى نوعـا ونطـق بغـريه عمـل .)١٦٨(افراد، وصفته من وجوب أو نـدب، ومـا حيـرم لـه مـن حجـة االسـالم أو غريهـا
وكـان يف اشـهر احلـج،  )١٧١(ولو احرم �حلـج والعمـرة.)١٧٠(ولو أخل �لنية عمدا أو سهوا مل يصح احرامه.)١٦٩(على نيته

 .وان كان يف غري أشهر احلج تعني للعمرة.)١٧٢(اكان خمريا بني احلج والعمرة، إذا مل يتعني عليه احدمه
 �لبطالن يف: ولو قيل

________________________ 
 ..وجد املاء يف امليقات بعد ما اغتسل قبل املنيقات: أى )١٦٥(
 ..فإن �م بعد الغسل وقبل االحرام اعاد الغسل )١٦٦(
رام، مث يصـلى الفريضـة، مث حيـرم اذا مل يكـن وقـت الفريضـة يقـا، وإال قـدم اذا كان وقت فريضة، يصلى ست ركعات �فلـة االحـ: يعىن )١٦٧(

 ..الفريضة، مث ركعات االحرام، مث االحرام
او حج قـران واجـب ) عمرة متتع واجبة حلجة االسالم.(أو) اتى قربة إىل هللا تعاىل حبج متتع واجب حجة االسالم.(مثال ينوى هكذا )١٦٨(

 ..وهكذا) اجب نيابة عن فالنحج متتع و .(او) حجة االسالم
حجـة .(فقـال بلسـانه اشـتباها) النيابـة عـن زيـد.(أو كانـت نيتـه) احلـج.(اشتباها بغريه مثال كانت نيته العمرة فقـال بلسـانه خطـا) نطق()١٦٩(

 ..وحنو ذالك) املنذورة.(أو.(االسالم
 ..ذلك فيجب عليه االحرام من رأس أخل اى مل ينو بقلبه، كما لو كان ذاهال، أو سكرا� غري شاعر، وحنو()١٧٠(
 ..معا بنية واحدة: يعىن )١٧١(
ب عليــه احلــج ليقــدم حجــه علــى العمــرة، واملتمتــع ينــوى  )١٧٢( ب عليــه مــن حــج اوعمــرة، كالقــارن ينــوى احلــج والعمــرة فيجــ وإال تعــني ملــا جيــ

ويتصور التخيري على القول بتخيري أهـل مكـة بـني التمتـع، احلج والعمرة بنية واحدة، فيجب عليه العمرة لتقدم عمرة التمتع على حج التمتع، 
 ..واالفراد والقران
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 .، كان اشبه)١٧٣(االول ولزوم جتديد النية
ولـو نسـي مبـاذا .احتياطـا )١٧٤(يتمتـع: وإذا كـان جـاهال، قيـل.كإحرام فالن، وكان عاملا مباذا احـرم صـح: ولو قال

 .لزمه أحدمهاأحرم، كان خمريا بني احلج والعمرة، إذا مل ي
 .)١٧٦(فال ينعقد االحرام ملتمع وال ملفرد اال �ا، أو االشارة لالخرس مع عقد قلبه �ا.)١٧٥(التلبيات االربع: الثاين

، علــى االظهــر و�يهمــا بــدأ كــان اآلخــر )١٧٧(والقــارن �خليــار، إن شــاء عقــد احرامــه �ــا، وان شــاء قلــد أو اشــعر
 .مستحبا

 .لهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيكلبيك ال: وصور�ا أن يقول
 .يضيف إىل ذلك، ان احلمد والنعمة لك وامللك لك، ال شريك لك: وقيل
 .لبيك اللهم لبيك، لبيك ان احلمد والنعمة وامللك لك، ال شريك لك لبيك، واالول أظهر: بل يقول: وقيل

ب، وفعــل مــاال حيــل للمحــرم فع ــبس ثوبيــه مث مل يلــ لــه، ومل يلزمــه بــذلك كفــارة اذا كــان ولــو عقــد نيــة االحــرام، ول
 .وكذا لو كان قار�و مل يشعر ومل يقلد.متمتعا أو مفردا

 .لبس ثويب االحرام ومها واجبان، وال جيوز االحرام فيما ال جيوز لبسه يف الصالة :الثالث
 .ال، وهو أحوط: نعم، جلواز لبسهن له يف الصالة، وقيل: وهل جيوز االحرام يف احلرير للنساء؟ قيل )١٧٨(

، فـــإذا اراد الطـــواف فاالفضـــل أن يطـــوف )١٧٩(وجيـــوز أن يلـــبس احملـــرم اكثـــر مـــن ثـــوبني، وأن يبـــدل ثيـــاب احرامـــه
 .لبسه مقلو�، �ن جيعل ذيله على كتفيهوإذا مل يكن مع االنسان ثو� االحرام، وكان معه قباء، جاز .)١٨٠(فيهما

  :وأما أحكامه فمسائل
 .ال جيوز ملن أحرم أن ينشئ إحراما آخر، حىت يكمل أفعال ما أحرم له :االوىل

 عليه: فلو احرم متمتعا ودخل مكة، وأحرم �حلج قبل التقصري �سيا، مل يكن عليه شئ، وقيل
________________________ 

 ..ولزوم جتديد النية وتعيني أحدمها يف نيته) احرم �حلج والعمرة معا:.(ىا) يف االول()١٧٣(
 .�تى حبج التمتع، ال القران وال االفراد، قال يف اجلواهر: اى )١٧٤(
 .مث اتكل عليه يف اجلواهر مبا ال جمال له يف هذا املختصر و) النه إن كان متمتعا فقد وافق وان كان غريه فالعدول عنه جائز(
 ..فيها اربع مرات) لبيك.(لتكرار كلمة) �الربع.(وامنا مسيت )١٧٥(
 ..التوجه إىل معانيها: عقد القلب أى )١٧٦(
 .سبق أن التقليد يف االبل، والبقر والغنم، وهو تعليق نعل صلى فيها برقبته، )١٧٧(
 ..صفحته فهو خمتص �لبعري، وهو أن يشق سنامه من اجلانب االمين ويلطخ برمة) وأما االشعار(
 .كامليتة، والنجس، واجزاء ما ال يؤكل حلمه، وغريها مما سبق مفصال يف كتاب الصالة حتت ارقام  )١٧٨(
 ..فراجع) ٩١ - ٦٤(
 ..�ن ينزع ثوىب االحرام، ويلبس ثوبني آخرين غريمها )١٧٩(
 ..يف الثوبني االذين ابتدأ االحرام فيهما: اى )١٨٠(
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، )١٨٢(بطلـــت عمرتـــه فصـــارت حجـــة مبتولـــة: وإن فعـــل ذلـــك عامـــدا، قيـــل: ب أظهـــر، ومحلـــه علـــى االســـتحبا)١٨١(دم
 .بقي على احرامه االول، وكان الثاين �طال، واالول هو املروي: وقيل

 .)١٨٤(لو نوى االفراد، مث دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى ويقصر وجيعلها عمرة يتمتع �ا مامل يلب :الثانية
 .ال اعتبار �لتلبية، وإمنا هو �لقصد: وقيل .فإن لىب انعقد احرامه

ولـو فعـل الصـيب .، وفعل به ما جيب على احملرم وجنبه ما جيتنبـه)١٨٥(اذا احرم الويل �لصيب، جرده من فخ :الثالثة
ــك الــويل يف مالــه ــزم ذل ب بــه الكفــارة، ل وكلمــا يعجــز عنــه الصــيب يتــواله الــويل مــن تلبيــة وطــواف وســعي وغــري .ماجيــ

اذا كان الصىب مميزا جاز امره �لصيام عن اهلدي، ولـو مل : وروي .أيضا )١٨٦(الويل اهلدي من ماله وجيب على .ذلك
 .)١٨٧(يقدر على الصيام صام الويل عنه مع العجز عن اهلدي

 .مث أحصر، حتلل )١٨٨(اذا اشرتط يف احرامه أن حيله حيث حبسه :الرابعة
: وفائــدة االشــرتاط جــواز التحلـل عنــد االحصــار، وقيــل.االشـبهال، وهــو : نعــم، وقيــل: وهـل يســقط اهلــدي؟ قيـل

 .جيوز التحلل من غري شرط، واالول أظهر
 .إن كان واجبا، ويسقط إن كان ند� )١٨٩(إذا حتلل احملصور ال يسقط احلج عنه يف القابل :اخلامسة
 لووتكرارها عند نومه واستيقاظه، وعند ع: رفع الصوت �لتلبية للرجال: واملندو�ت

________________________ 
 ..ذبح شاة كفارة لنسيانه: اى )١٨١(
مقطوعة عن عمر�ا، يعىن حج افراد، و�تى بعده بعمرة مفردة، وامنا مسيت مبتولة الن حجة التمتع غري قطوعة عن عمر�ـاالن : اى )١٨٢(

 ..هذا يف التمتع) احلج دخلت العمرة يف.(شبك بني اصابعه وقال) وسلم .(رسول هللا
 .مث اعادة االحرام الثاىن -حجا كان أو عمرة  -فيجب عليه إكمال أعمال االحرام االول  )١٨٣(
ك اخل.(مــا دام مل جيــدد التلبيــة: اى )١٨٤( بعــد الطــواف، فــان جــدد التلبيــة مل حيــل مــن احرامــه، ومل يعمــر مــا فعلــه عمــرة متتــع، ) لبيــك اهلــم لبيــ

ىت يـــذهب إىل عرفـــات واملشـــعر ومـــىن ويكمـــل اعمـــال احلـــج مث �تـــى بعمـــرة مفـــردة، ومـــا فعلـــه قبـــل احلـــج يكـــون وبقـــى علـــى احـــرام احلـــ ــ ج، حـ
ىن) وإمنــا هــو �لقصـد.(مل يبطــل �عمـال العمــرة: اى) انعقــد احرامــه.(منـدو� اذا كــان قصــد مـن اعمــال العمــرة الــىت أتـى �ــا قــبال االحــالل، : يعــ

 .كما مر حتت ارقاماحل �ا، وإال مل حيل احرامه �ا،  
 ..فراجع) ١٣٧ - ١٣٦ - ١٣٥(
 )١٤٦(.مضى ذكره حتت رقم) وفخ.(من الزينة، واملخيط وحنومها )١٨٥(
 ..من مال الوىل نفسه، النه كالنفقة الزائدة الىت ال جيوز أحدها من مال الطفل: اى )١٨٦(
 ..مع عجز الوىل عن اهلدى: اى )١٨٧(
 ..منع ملانع: اى) مث احصر.(متع قربة إىل هللا تعاىل بشرط ان احل احرامى اذا منعت حيث منعتاحرم حلج الت.(�ن قال مثال )١٨٨(
 ..يف السنة االتية: اى )١٨٩(
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إن كــان حاجــا فــاىل يــوم عرفــة عنــد الــزوال وان كــان معتمــرا مبتعــة )١٩٠( .اآلكــام ونــزول االهضــام إذا شــاحد  )١٩١( .فــ فــ
 ..كان خمريا يف قطع التلبية عند دخول احلرم، أو شاهد الكعبة: بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة، قيل

وإن كان ممن احرم من خارج، فإذا دخل احلـرم، ..ان كان ممن خرج من مكة لالحرام، فإذا شاهد الكعبة: وقيل
ت راحلتــه البيــداء..(واالكــل جــائز ال ، فــإن كــان راجــ)١٩٢(.ويرفــع صــوته �لتلبيــة، إذا حــج علــى طريــق املدينــة، اذا علــ

 .، وإن مل يكن حجة فعمرة)١٩٤(.واالشرتاط ان حيله حيث حبسه )١٩٣(.فحيث حيرم ويستحب التلفظ مبا بعزم عليه
، وان حيــرم يف الثيــاب القطــن، وأفضــله البــيض، وإذا احــرم �حلــج مــن مكــة، رفــع صــوته �لتلبيــة، إذا اشــرف )١٩٥(

 ..عشرون شيئا: كروهات فاحملرماتويلحق بذلك تروك االحرام وهي حمرمات وم.)١٩٦(.على االبطح
ولـو ذحبـه كـان ميتـة .)١٩٨(.اصطيادا أو أكال ولو صاده حمل، واشارة وداللة، وإغالقـا وذحبـا: الرب )١٩٧(.صيد - ١

ــربي..وكــذا حيــرم فرخــه وبيضــه..حرامــا، علــى احملــل واحملــرم وال حيــرم صــيد البحــر، وهــو مــا ..واجلــراديف معــىن الصــيد ال
 .)١٩٩(.املياهيبيض ويفرخ يف 

 ٢، و -ولو حتملها حمـال  -، وعقدا لنفسه ولغريه، وشهادة على العقد وإقامة، )٢٠٠(.وطيا وملسا: والنساء - ٢
، وال�س بــه -ولـو حتملهـا حمـال  -، وعقـدا لنفســه ولغـريه، وشـهادة علـى العقـد و إقامــة، )٢٠٠(.وطيـا وملسـا: والنسـاء

 ..ذا االستمناءبعد االحالل، وتقبيال ونظرا بشهوة، و ك
________________________ 

 .كعنق، مجعه) أكم.(كقالع، ومجعه) إكام.(كفرس، ومجع اكم) أكم.(مجعه) االكمة تل:.(قال يف اقرب املوارد )١٩٠(
 ..هضم كفلس، وحرب بطن الوادي.(كأفراس مجع) أهضام.(كآمال، و) آكام(
 ..بعمرة التمتع: اي )١٩١(
 ..من مكان إحرامه: اي) فحيث حيرم.(اذا توسطت راحلته الصحراء،: اي )١٩٢(
 ..ينطق مبا نوى، من حج، او عمرة، مفردة، أو قرآن، أو متتع، حجة االسالم، أو نيابة، أو مندوبة اخل: اي )١٩٣(
 ..ويستحب ان يشرتط يف نيته ان حيل احرامه يف اي مكان منع عن احلج أو العمرة: اي )١٩٤(
 ..يستحب ان يشرتط يف نية االحرام أنه إن منع من احلج فيتمها عمرة: اي )١٩٥(
 ..خارج مكة يف طريق مىن، واآلن اصبحت داخل مدينة مكة املكرمة) االبطح()١٩٦(
 ..ما يصاد من احليوان الربي، دون البحري فإنه جائز صيده حال االحرام: اي) مصيد()١٩٧(
 .كما لو كتب أو إفهم بطريق آخر على حمل الصيد) داللة.(فرماه حمل كما لو اشار إىل غزال) اشارة()١٩٨(
 ..لو صاد احليوان حمل، وذحبه حمرم: يعين) ذحبا.(كما لو دخل احليوان يف دار فأغلق عليه الباب حىت �خذه بعد االحرام) إغالقا(
 ..وإن كان يعيش يف الرب ايضا، وال ميوت خبروجه عن املاء )١٩٩(
ين) ولغـريه.(اي، يعقد امرأته لنفسه دواما أو متعة) عقدا لنفسه.(أي بشهوة) وملسا()٢٠٠( : شـهادة اي.(جيـزي عقـد الـزواج لرجـل آخـرو: يعـ

 .يشهد يف وقت النزاع أين رأيت عقد الزواج: يعين) وإقامة.(يكون شاهدا يرى اجراء عقد النكاح
 ..ولو كان غري حمرم وقت رؤيته عقد الزواج: اي) ولو حتملها حمال(

    



١٨٤ 

 :تفريع
اذا اختلــف الزوجــان يف العقــد، فــادعى احــدمها وقوعــه يف االحــرام وانكــر اآلخــر، فــالقول قــول مــن يــدعي  - ١

 .)٢٠١(االحالل، ترجيحا جلانب الصحة
هلــا املهـر كلـه كــان : ، ولـو قيـل)٢٠٢(لكـن ان كـان املنكـر املــرأة، كـان هلـا نصـف املهــر، العرتافـه مبـا مينـع مــن الـوطء

 .)٢٠٣(حسنا
 .، فإن كان قبل احالل املوكل بطل، وان كان بعده صح)٢٠٤(إذا وكل يف حال احرامه فأوقع - ٢

 .)٢٠٥(وجيوز مراجعة املطلقة الرجعية، وشراء االماء يف حال االحرام
ولـو اضـطر إىل اكـل مـا فيـه طيـب، أوملـس .، ولويف الطعام)٢٠٦(على العموم ما خال خلوق الكعبة: والطيب - ٣

 .على أنفهالطيب، قبض 
املســـك : وقـــد يقتصـــر بعـــض علـــى أربـــع.)٢٠٧(امنـــا حيـــرم املســـك والعنـــرب والزعفـــران والعـــود والكـــافور والـــورس: وقيـــل

 .)٢٠٨(والعنرب والزعفران والورس، واالول أظهر
فجــائزة  )٢٠٩(وامــا الغاللــة.للرجــال، ويف النســاء خــالف، واالظهــر اجلــواز، اضــطرارا واختيــارا: ولــبس املخــيط - ٤

وكـــذا لـــبس طيلســـان لـــه ازرار، لكـــن ال يـــزره علـــى .وجيـــوز لـــبس الســـروايل للرجـــل، إذا مل جيـــد ازارا.للحـــائض امجاعـــا
 .)٢١٠(نفسه
 .ويستوي يف ذلك الرجل واملرأة.)٢١١(ومبا فيه طيب.�لسواد على قول: واالكتحال - ٥

________________________ 
ــى الصـــحيح، ويســـمى ب الن االصـــل يف عمـــل املســـلم احلمـــل )٢٠١( وهـــي مقدمـــة علـــى االصـــول العامـــة االخـــرى ال ) أصـــالة الصـــحة.( علـ

 ..خصيتها عنها
فــالزوج املــدعي لوقــوع العقــد يف حــال االحــرام ال يعــرتف اكثــر مــن عقــد بــال وطء اذ ادعــاء كــون العقــد يف حــال الحــرم معنــاه عــدم  )٢٠٢(

 ..ال كله الوطء حلرمته والطالق قبل الوطء يوجب ثبوت نصف املهر
 ..أن املهر كله يثبت �لعقد، و�لطالق يرد نصفه، فاعرتاف الزوج �صل العقد اعرتاف بكل ملهر: الن املشهور ومنهم املصنف )٢٣٠(
 ..الوكيل العقد) فأوقع.(احملرم من يعقد له زوجة) وكل()٢٠٤(
 .بدون اي من هذهجمرد الرجوع بدون الوطى، واللمس، والنظر بشهوة، وكذا جمرد الشراء  )٢٠٥(
 .يف اجلواهر نقال عن النهاية )٢٠٦(
 ).انه طيب معروف مركب من الزعفران وغريه من انواع الطيب وتغلب عليه احلمرة والصفرة(
 ..هذه انواع خاصة من الطيب، يتعارف كل امة أو منطقة استعمال بعضها )٢٠٧(
 ..حترمي مطلق الطيب أ� كان: أي )٢٠٨(
 .يف اجلواهر )٢٠٩(
 .بفتحتني) أنك.(، ويسمى يف العرف الدارج اليوم)بكسر العني، ثوب رقيق يلبس حتت الثياب(
 ..ال يعقد الدكم: اي) لكن اليزره.(دكمات: اي) دأررار()٢١٠(
 ..يا�كالزعفران فإنه يكتحل به اح) ومبا فيه طيب.(مقابل الكحل الذي ال لون له، وال يظهر منه أثر زينة على العني) �لسواد()٢١١(

    



١٨٥ 

 .وكذا النظر يف املرآة، على االشهر - ٦
 .فإن اضطر جاز.ولبس اخلفني وما يسرت ظهر القدم - ٧
 .)٢١٢(يشقهما، وهو مرتوك: وقيل
 .وهو الكذب: والفسوق - ٨
 .)٢١٣(ال وهللا، وبلى وهللا: وهو قول: واجلدال - ٩
ر مــــن جســــده، وجيــــوز القــــاء القــــراد وجيــــوز نقلــــه مــــن مكــــان إىل آخــــ.حــــىت القمــــل: وقتــــل هــــوام اجلســــد - ١٠
 .)٢١٤(واحللم
ومـا مل يعتـد لبسـه منـه علـى االوىل، .ولبس املرأة احللـي للزينـة.)٢١٥(وجيوز للسنة -لبس اخلامت للزينة : وحيرم - ١١

 .)٢١٦(وال �س مبا كان معتادا هلا، لكن حيرم عليها اظهاره لزوجها
وكــذا مـــاليس .وقبلــه اذا كــان رحيـــه يبقــى إىل االحــرام.حــرامفيــه طيــب، حمـــرم بعــد اال )٢١٧(واســتعمال دهــن - ١٢
 .)٢١٨(بعد االحرام، وجيوز اضطرارا -اختيارا  -بطيب 
 .، ال امث)٢١٩(ومع الضرورة.قليله وكثريه: وازالة الشعر - ١٣
 ولو غطى رأسه �سيا، ألقى الغطاء )٢٢٠(ويف معناه االرمتاس: وتغطية الرأس - ١٤

________________________ 
انـه قـول مـرتوك بـني الفقهـاء، : اي) مـرتوك.(كـاجلورب، والقنـدرة، وحنومهـا) وما يسرت ظهـر القـدم.(يعين احلذاء الذي له ساق) اخلف()٢١٢(

 ..فال ينفع شق وسطه
 ..يف مقام نفي خرب، أو تصديق خرب )٢١٣(
ين) هــــوام()٢١٤( ــ ـــ: يعـــ ـــيش يف االبــ يت تعــ ـــدويبات الصـــــغار الـــــ خة، وبـــــني تالفيـــــف الثيـــــاب وحنـــــو الــ ـــ خة، ويف الشـــــعور، الكثيفـــــة الوســ دان الوســـــ

 )كنه.(دويبة صغرية تلتصق �جللد فال تنقلع، ويسمى �لفارسية) والقراد.(ذلك
 ..بفتحتني مجع كذلك يف اجلواهر انه كبري القراد) واحللم(
القصـد، فمـن لـبس خـامت عقيـق مـثال للجمـال كـان حرامـا، ومـن لالستحباب الشـرعي و الثـواب واالجـر، والفـرق بينهمـا : اي) للسنة()٢١٥(

 ..لبسه لثوابه كان جائزا
 .حىت لزوجها بل تسرتها حتت ثيا�ا: اي) اظهاره لزوجها.(اعتادت لبسها دائما: اي) معتادا هلا )٢١٦(
 ..اي تدهني اجلسد )٢١٧(
 ..لككتدهني شقوق اليد من الربد، والتدهني للدواء الضروري وحنو ذ  )٢١٨(
 ..كمعاجلة جرح متوقفة على حلق الشعر من اطرافه  )٢١٩(
 ..وهو تغطية الرأس يف املاء )٢٢٠(

    



١٨٦ 

ولــو اســدلت قناعهــا .عــن وجههــا )٢٢٢(وجيــوز ذلــك للمــرأة، لكــن عليهــا أن تســفر.)٢٢١(واجبــا، وجــدد التلبيــة اســتحبا�
 .جاز )٢٢٣(على رأسها إىل طرف انفها

علــيال او امــرأة، اخــتص العليــل واملــرأة  )٢٢٥(ولــو زامــل.ولــو اضــطر مل حيــرم.)٢٢٤(ســائرا: والتظليــل حمــرم عليــه - ١٥
 .جبواز التظليل
وكــذا يف .يف حــك اجللـد املفضـي إىل إدمائـه: وكـذا قيـل.يكـره: اال عنـد الضـرورة، وقيــل: )٢٢٦(واخـراج الـدم - ١٦

 .)٢٢٧(السواك، والكراهية أظهر
 .وقص االظفار - ١٧
ت يف ملكــه: شوقطــع الشــجر واحلشــي - ١٨ وجيــوز قلــع شــجر الفواكــه، واالذحــر والنخــل، وعــودي .اال أن ينبــ
 .على رواية )٢٢٨(احملالة
 .)٢٢٩(لو مات �لكافور: وتغسيل احملرم - ١٩
االحـــرام يف الثيـــاب : )٢٣٠(واملكروهــات عشـــرة.يكـــره، وهـــو االشـــبه: لغـــري الضـــرورة، وقيــل: ولــبس الســـالح - ٢٠

 ،)٢٣١(بههاملصبوغة �لسواد والعصفر وش
________________________ 

 ).لبيك اللهم لبيك اخل.(جيب فورا عند التذكر القاء الغطاء عن رأسه، يستحب له بعد االلقاء التلبية: يعين )٢٢١(
انـه مـر �مـرأة متنقبـة  تكشف وجهها، لتغري الشمس لون وجهها، الن حلج سفر املتعة والعبادة ويف حديث االمام الباقر : اي )٢٢٢(

 )احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك ان تنقبت مل يتغري لونك:.(وهي حمرمة فقال
 ..آخر انفها عند ثقبية: اي )٢٢٣(
 .الدخول حتت سقف، كداخل السيارة، أو الطيارة، او حنو ذلك: اي) والتضليل()٢٢٤(
ت سـقف يف املنـزل،  حال كونه يف ) اي علي الرجل سائرا) حمرم عليه( الطريق مـن امليقـات إىل مكـة، أو إىل عرفـات، وهكـذا، أمـا الـدخول حتـ

 ..كمكة، وعرفات واملشعر، فإنه جائز
 ..اي كان معه عليل )٢٢٥(
 ..حبجامة، أو فصد أو قلع ضرس، أو عملية، أو حنوذلك )٢٢٦(
 .كما يف اجلواهريف احلك املفضي إىل خروج الدم، والسواك املفضي إىل خروج الدم   )٢٢٧(
 .قال يف اجلواهر يف معىن) عودي احملالة.(هوالذي مثرة التمر) النخل.(نبات طيب الرائحة) االذخر()٢٢٨(
 .اخلشبتان القائمتان لنصب بكرة السقي: يعين: وعود�ه) وهي البكرة اليت يستقى �ا من شجر احلرم)(احملالة(
 ..قيد لالخري فقط) على رواية(
 ..مرة �لسدر، ومرتني �لقراح، إحدامها بدال عن الكافوربل يغسل  )٢٢٩(
 )ودخول:.(النقاب)(واستمعال)(ولبس الثباب)(ويف الثياب الوسخة) واخلدم)(االحرام يف الثياب.(العشرة هي )٢٣٠(
 ).استعمال.(و) وتلبيته)(تدليك(
 ..وشبهه كالزعفران) شئ معروف:.(كسندس، قال يف اجلواهر) عصفر()٢٣١(

    



١٨٧ 

، واستعمال احلنـا )٢٣٢(ولبس الثياب املعلمة.ويف الثياب الوسخة وان كانت طاهرة.والنوم عليها.كد يف السوادويتأ
 .والنقاب للمرأة على تردد.للزينة، وكذا للمرأة ولو قبل االحرام اذا قارنته

 .ودخول احلمام
 .وتدليك اجلسد فيه
 .وتلبيته من يناديه
 .)٢٣٣(واستعمال الر�حني

مــن دخــل مكــة وجــب ان يكــون حمرمــا، اال مــن يكــون دخولــه بعــد احرامــه، قبــل مضــى شــهر، أو  كــل  :خامتــة
عـام الفـتح  مـن دخلهـا لقتـال، جـاز أن يـدخل حمـال، كمـا دخـل النـيب : وقيـل .)٢٣٤(يتكرر كاحلطـاب واحلشـاش

ضــرت امليقــات، جــاز هلــا أن حتــرم ولــو  ولــو ح.)٢٣٦(وإحــرام املــرأة كــاحرام الرجــل اال فيمــا اســتثنيناه .)٢٣٥(وعليــه املغفــر
ولو تركت االحرام ظنا أنه ال جيوز، رجعت إىل امليقـات وانشـأت .، لكن ال تصلي صالة االحرام)٢٣٧(كانت حائضا
ت إىل ادىن احلــل.)٢٣٨(ولــو منعهــا مــانع، أحرمــت مــن موضــعها.االحــرام منــه ولــو منعهــا .)٢٣٩(ولــو دخلــت مكــة، خرجــ

 .مانع، احرمت من مكة
 .مقدمته، وكيفيته، ولواحقه: يف الوقوف بعرفات والنظر يف :القول

، بعـــد أن يصـــلي الظهـــرين، اال املضـــطر  )٢٤٠(أن خيـــرج إىل عرفـــات يـــوم الرتويـــة: فيســـتحب للمتمتـــع: أمـــا املقدمـــة
 ، وأن ميضي إىل مىن،)٢٤١(كالشيخ اهلم ومن خيشى الزحام

________________________ 
 ..املقلمة: ي )٢٣٢(
 ..ماسبق من حترميه) ووجه الرتدد()٢٣٣(
ـــه()٢٣٤( ــدليك اجلســــــد فيـــ ــــاخ: اي) تــــ ــــراج اال وســ ــام ال خــ ـــه.(يف احلمــــ ــــه: اي) وتلبيتـــ ــــادي ربــ ـــول ملــــــن ينــ ـــك.(يقـــ ـــول) لبيـــ ــــن، : بــــــل يقـــ ونعمــ
 ..مشها: اي) الرحاحني.(بلى

ب مـن اطـراف مكــة مث يـدخلها ) كاحلطـاب.(دخولـه وخروجــه مـن مكــة) أو يتكـرر()٢٣٤( ) ليبيعهــا يف مكـة واحلشــاشهـو الــذي جيمـع اخلطــ
 ..هو الذي جيمع احلشيش ليبيعها يف مكة، فيخرج ويدخل كل يوم، أو يومني مثال

 ..كمفضل رقبة قلنسوة من حديد يوضع على الرأس وقت احلرب لكي تؤثر عليه الضر�ت الواقعة على الرأس) املغفر )٢٣٥(
رت الـــرأس، ووجـــوب كشـــف الوجـــه، وعـــدم اســـتحباب رفـــع الصـــوت �لتلبيـــة، مــن جـــواز لـــبس املخـــيط، واحلريـــر، والتضـــليل ســـائرا، وســـ )٢٣٦(

 ..وغريها مما سبق
 ..او نفساء )٢٣٧(
 ..أين ما كنت من الطريق بني امليقات وبني مكة )٢٣٨(
 ..اول احلرم اذا مل تتمكن من الرجوع إىل امليقات وإال رجعت إىل امليقات أحرمت منه: اي )٢٣٩(
 ..احلجةوهو الثامن من ذي  )٢٤٠(
 ..واملريض وحنوهم فإ�م خيرجون قبل الثامن ايضا )٢٤١(
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 .وادي حمسر إال بعد طلوع الشمس )٢٤٢(ويبيت �ا ليلته إىل طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن ال جيوز
إىل طلـــوع  )٢٤٣(واالمـــام يســـتحب لـــه االقامـــة فيهـــا.قبـــل الفجـــر إال للضـــرورة كـــاملريض واخلـــائف: ويكـــره اخلـــروج

 .الشمس
 .)٢٤٥(عند اخلروج، وأن يغتسل للوقوف )٢٤٤(ويستحب الدعاء �ملرسوم

 .فيشتمل على واجب وندب: وأما الكيفية
 .�ا إىل الغروب )٢٤٦(والكون.النية: فالواجب
قبــل الغــروب  )٢٤٨(ولــو أفــاض.)٢٤٧(بنمــرة، أو عرفــه، أو ثويــة، أو ذي ا�ــاز، أو حتــت االراك، مل جيــزه: فلــو وقــف
إن مل يقــدر صــام مثانيــة عشــر يومــا)٢٤٩(وان كــان عامــدا جــربه ببدنــة.ا فــال شــئ عليــهجــاهال أو �ســي ولــو عــاد قبــل .، فــ

 .الغروب مل يلزمه شئ
 .فمسائل مخسة: وأما أحكامه

 .)٢٥٠(ومن تركه �سيا، تداركه ما دام وقته �قيا.من تركه عامدا فال حج له.الوقوف بعرفات ركن :االوىل
 .اجتزأ �لوقوف �ملشعرولو فاته الوقوف �ا، 

ت االختيــار لعرفــة مــن زوال الشــمس إىل الغــروب :الثانيــة ت االضــطرار إىل .مــن تركــه عامــدا فســد حجــه.وقــ ووقــ
 .)٢٥١(طلوع الفجر من يوم النحر

________________________ 
 ..على وزن معلم هو بني مىن واملشعر) وادي حمسر.(ال يعرب: أي )٢٤٢(
ــى احلــاج أحــدمها: أي) االمــام()٢٤٣( ب عــن االمــام، أو مــن أمــره عل ــ يف : فيهــا أي.(امــري احلــاج، ســواء كــان االمــام املعصــوم، او الفقيــه النائ
 ..مىن

 .عند خروجه من مىن، فعن الصادق  مبا ورد عن املعصومني : اي )٢٤٤(
 ..).اللهم إ�ك أرجو وإ�ك ادعو فبلغين املي واصلح عملي(
 ..بعرفات، ويف بعض االخبار الغسل يف عرفات عند الزوال )٢٤٥(
 ..قائما، أو قاعدا، أو �ئما )٢٤٦(
فهـي ) وهـذه االمـاكن اخلمسـة حـدود عرفـة:.(يف املسـالك) قـال.(بفـتح اهلمـزة) أراك.(كبقيـة) ثوية.(كظلمة) عرنة.(بفتح فكسر) منرة()٢٤٧(

 ..خارجة عنها، ال جيوز الوقوف �ا
 ..عن عرفات خرج: اي )٢٤٨(
 ..اعطى كفارة بعري: اي )٢٤٩(
 ..وسيايت يف املسألة االتية تعيني الوقتني االختياري واالضطراري )٢٥٠(
 ..اليوم العاشر يوم العيد: اي )٢٥١(
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من نسي الوقوف بعرفة، رجع فوقف �ـا، ولـو إىل طلـوع الفجـر، اذا عـرف أنـه يـدرك املشـعر قبـل طلـوع  :الثالثة
وكــذا لــو نســي .علــى ظنــه الفــوات، اقتصــر علــى ادراك املشــعر قبــل طلــوع الشــمس وقــد مت حجــهفلــو غلــب .الشــمس

 .الوقوف بعرفات، ومل يذكر إال بعد الوقوف �ملشعر قبل طلوع الشمس
 .، صح حجه)٢٥٢(إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ومل يتفق له ادراك املشعر إىل قبل الزوال :الرابعة
وقــوف بعرفــات �ــارا فوقــف لــيال، مث مل يــدرك املشــعر حــىت تطلــع الشــمس، فقــد فاتــه إذا مل يتفــق لــه ال: اخلامســة
 .، وهو حسن)٢٥٣(يدركه ولو قبل الزوال: احلج، وقيل

أو غــــــريه مــــــن  والــــــدعاء املتلقــــــى عــــــن أهــــــل البيــــــت .الوقــــــوف يف ميســــــرة اجلبــــــل يف الســــــفح: واملنــــــدو�ت
 .)٢٥٦(وأن يقف على السهل.)٢٥٥(ه بنمرة وأن يضرب خباء.مؤمننيوأن يدعو لنفسه ولوالديه ولل.)٢٥٤(االدعية

 .)٢٥٧(وأن يدعو قائما.وأن جيمع رحله ويسد اخللل، به وبنفسه
 .وقاعدا.وراكبا.يف أعلى اجلبل )٢٥٨(الوقوف: ويكره
 .مقدمته، وكيفيته: يف الوقوف �ملشعر والنظر يف :القول

 يف سريه إىل املشعر، وأن يقول اذا بلغ )٢٥٩(االقتصاد: فيستحب: أما املقدمة
________________________ 

 ..من طلوع الشمس إىل قبل الزوال هو الوقت االضطراري للمشعر )٢٥٢(
بـــني طلـــوع الشـــمس إىل الـــزوال مـــن اليـــوم العاشـــر �ن أدرك اضـــطراري : اي) حـــىت تطلـــع الشـــمس.(ليـــل العاشـــر: ، اي)فوقـــف لـــيال()٢٥٣(

 .اي حجه �طل) فقد فاته احلج.(ملشعر، ومل يدرك اختياري احدمهاعرفات، واضطراري ا
 ..يدرك احلج وحجه صحيح: اي) يدركه(
أفاضــل االدعيــة دعــاء االمــام احلســني يف عرفــات، ..هــو اســفل اجلبــل) والســفح.(ميســرة اجلبــل القــادم مــن مكــة كمــا يف اجلــواهر: اي )٢٥٤(

 .ودعاء االمام السجاد عليهما الصالة والسالم
 .اليت مرعند رقم) منرة.(وهي وسط عرفات، ولعلها غري )٢٥٥(
 ..ا�ا من حدود عرفات فال جيوز الوقوف �ا )٢٤٧(
 ).املقابل للحزن لرجحان االجتماع يف املوقف والنظام:.(يف اجلواهر )٢٥٦(
 ..ليت يقفون عليهامبعىن أن ال يدع بينه وبني اصحابه فرجة لتسرت االرض ا: قال يف اجلواهر) ويسد اخللل()٢٥٧(
 ..يكون حال الدعاء قائما، ال قدعدا أو �ئما، أو ماشيا: اي) قائما(
 ..الكون بعرفات: اي )٢٥٨(
 .اي يسري بسكينة ووقار كما يف اخلرب )٢٥٩(
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 ".اللهم ارحم موقفي، وزد يف عملي، وسلم يل ديين، وتقبل مناسكي : " عن ميني الطريق )٢٦٠(الكثيب االمحر
 .)٢٦١(ر املغرب والعشاء إىل املزدلفة، ولو صار إىل ربع الليل، ولو منعه مانع صلى يف الطريقوأن يؤخ

ـــؤخر نوافـــل املغـــرب إىل بعـــد .وأن جيمـــع بـــني املغـــرب والعشـــاء، �ذان واحـــد واقـــامتني، مـــن غـــري نوافـــل بينهمـــا وي
 .العشاء

 .)٢٦٢( إىل احلياض، إىل وادي حمسروحده ما بني املأزمني.والوقوف �ملشعر.فالواجب النية: وأما الكيفية
ولـــو نـــوى الوقـــوف مث �م أو جـــن أو اغمـــي .)٢٦٣(وال يقـــف بغـــري املشـــعر، وجيـــوز مـــع الزحـــام االرتفـــاع إىل اجلبـــل

فلو أفاض قبله عامـدا، بعـد أن  .وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر.ال، واالول اشبه: ، صح وقوفه، وقيل)٢٦٤(عليه
وجيــوز االفاضــة قبــل الفجــر .)٢٦٥(مل يبطــل حجــه، إذا كــان وقــف بعرفــات، وجــربه بشــاة - ولــو قلــيال -كــان بــه لــيال 

بعـد أن  )٢٦٧(ويسـتحب الوقـوف.ولو أفاض �سيا مل يكن عليـه شـئ.)٢٦٦(للمرأة، ومن خياف على نفسه من غري جرب
 .النيب وآله  وأن يدعو �لدعاء املرسوم، أو ما يتضمن احلمد� والثناء عليه والصالة على.يصلي الفجر

 .)٢٦٨(يستحب الصعود على قزح، وذكر هللا عليه: وأن يطأ الصرورة املشعر برجله، وقيل
________________________ 

 ..هوتل امحر اللون يقع على ميني الذاهب من عرفات إىل املشعر )٢٦٠(
 .املشعر حىت ولو صار إىل ربع الليلهي ) املزدلفة.(صاليت املغرب والعشاء،: اي) املغرب والعشاء()٢٦١(
 ..ن زحام أو عدو أو لص أو سبع أو غريها فصار �خري الصالة اكثر من ربع الليل، فال يؤخرمها بل يصلي يف الطريق) ولو منعه مانع(
 ..كمعلم، هذه احلدود امساء اراض وقع املشعر الرحام بينها) حمسر.(ككتاب) حياض.(كمجلسني) مأزمني()٢٦٢(
 ).املأزمني.(وهو )٢٦٣(
 ..�ن نوى أول الفجر، مث عرض عليه احد هذه االمور )٢٦٤(
 ..اي كفر بشاة جربا هلذا العمل) حربه.(كان قد أدرك وقوف عرفات: اي) اذا كان وقف بعرفات()٢٦٥(
 ..من غري كفارة شاة: اي )٢٦٦(
 ..أن يكون قائما، ال قاعدا، أو متمددا على االرض: اي )٢٦٧(
 .كصرد جبل يف املشعر) قزح.(وهو الذي مل حيج من قبل) الصرورة.(حافيا بغري نعل: أي) يطأ برجله()٢٦٨(
 ..ا، و ثناء هللا على قزح دعاء: اي) وذكر هللا ليه(
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 :مسائل مخس
 .إىل زوال الشمس )٢٦٩(وقت الوقوف �ملشعر ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، وللمضطر :االوىل
ولــو تــرك ذلــك �ســيا مل يبطــل، ان كــان . يقــف �ملشــعر، لــيال وال بعــد الفجــر، عامــدا بطــل حجــهمــن مل :الثانيــة

 .وقف بعرفات
 .)٢٧٠(ولو تركهما مجيعا بطل حجه، عمدا أو نسيا�

ولـو وقـف بعرفـات، .ولـو فاتـه بطـل.من مل يقـف بعرفـات وأدرك املشـعر قبـل طلـوع الشـمس، صـح حجـه :الثالثة
 .قبل الزوال جاز له تدارك املشعر إىل

، مث يقضيه إن كان واجبا، على الصفة الـيت وجبـت، متتعـا أو قـرا� )٢٧١(من فاته احلج، حتلل بعمرة مفردة :الرابعة
 .أو افرادا

ويســتحب لــه االقامــة مبــىن إىل انقضــاء أ�م التشــريق، مث �يت .)٢٧٢(مــن فاتــه احلــج، ســقطت عنــه افعالــه :اخلامســة
 .ا�فعال العمرة اليت يتحلل �

ولـو أخـذه مـن غـريه جـاز، .٢٧٣(إذا ورد املشـعر، اسـتحب لـه التقـاط احلصـى منـه، وهـو سـبعون حصـاة :خامتة
 .عدا املساجد )٢٧٤(لكن من احلرم
أن يكــون ممــا يســمى حجــرا، ومــن احلــرم، : وجيــب فيــه شـروط ثالثــة.عــدا املســجد احلــرام، ومســجد اخليــف: وقيـل
 .)٢٧٥(وأبكارا

 .ملتقطة.كحيلة منطقة.بقدر االمنلة.رخوة.أن يكون برشا: ويستحب
________________________ 

 ..كاخلائف، واملريض، والناسي، ومتأخر، واملرأة، والشيخ الكبري، وحنوهم  )٢٦٩(
 ..الن أركان احلج اثنان وقوف عرفات ووقوف املشعر )٢٧٠(
 :.وذلك) املراد انه ينقل احرامه �لنية من احلج إىل العمرة املفردة:.(قال يف املسالك )٢٧١(
�ن ينـوي العمـرة املفـردة، فيـأيت مكـة ويطـوف طـواف العمـرة، ويصـلي ركعـة الطـواف، مث يسـعى، مث يقصـر، مث يطـوف طـواف النسـاء وركعتيـه (

 ..وينصرف
 ..اجلمار، واحللق واهلدى، وحنو ذلكاي بقية االفعال، من املبيت مبىن، ورمي  )٢٧٢(
سبعة ليـوم العيـد رمـي حجـرة العقبـة، وواحـد وعشـرون لليـوم احلـادي عشـر رمـي اجلمـار الـثالث، ومثلهـا لليـومني الثـاين عشـر والثالـث  )٢٧٣(

 .عون صاةعشر وملن ليلة الثالث عشر وجو� أو احتياطا، فهذه سبعون أما من ال يبقى ليلة الثالث عشر فتكفيه تسع وارب
 ..لعدم جواز اخراج شيء من املساجد) عدا املساجد.(يلتقط احلصى من احلرم، الذي هو أربعة فراسخ يف اربعة فراسخ: اي )٢٧٤(
 ..يعين مل يكن مرميا �ا) أبكارا)(ويسمى املدد.(فال يكون طينا �بسا وال ترا� متالصقا) حجرا()٢٧٥(

    



١٩٢ 

 .)٢٧٦(أن تكون صلبة، أو مكسرة: ويكره
إال طلوعهــا،  )٢٧٧(ملــن عــدااالمام، االفاضــة قبــل طلــوع الشــمس بقليــل، ولكــن ال جيــوز وادي حمســر: ويســتحب

 .واالمام يتأخر حىت تطلع
اللهم سلم عهدي، واقبل توبيت، واجـب دعـويت، واخلفـين فـيمن تركـت : " ، وهو يقول)٢٧٨(والسعي بوادي حمسر

 .ولو ترك السعي فيه، رجع فسعى استحبا�"..بعدي
 .فإذا هبط مبىن، استحب له الدعاء �ملرسوم.)٢٧٩(يف نزول مىن وما �ا من املناسك: القول

 .رمي مجرة العقبة، مث الذبح، مث احللق: ومناسكه �ا يوم النحر ثالثة وهي
 .)٢٨٠(وإصابة اجلمرة �ا مبا يفعله.والقاؤها مبا يسمى رميا.والعدد وهو سبع.النية: فالواجب فيه: أما االول

 .ولو قصرت فتممها حركة غريه من حيوان او انسان مل جيز.فلو وقعت على شئ واحندرت على اجلمرة جاز
واملسـتحب فيـه سـتة .ولـو طرحهـا علـى اجلمـرة مـن غـري رمـي مل جيـز.وكذا لو شك، فلم يعلم وصلت اجلمرة أم ال

وأن يرميهــــا .إىل مخســــة عشــــر ذراعــــاوأن يكــــون بينــــه وبــــني اجلمــــرة عشــــره اذرع .الطهــــارة والــــدعاء عنــــد ارادة الرمــــي
ويف مجــرة العقبــة يســتقبلها ويســتدبر .، ولــو رمــى راكبــا جــاز)٢٨٢(وأن يكــون ماشــيا.والــدعاء مــع كــل حصــاة.)٢٨١(خــذفا
 ،)٢٨٣(القبلة

________________________ 
 .من لون آخر فيها نقط: اي).منقطة.(اي بلون الكحل) كحلية.(اي ال تكون صلبة) رخوة.(برش كقفل امللون )٢٧٦(
 ..وهذا مكروه..اي غري مسكرة، واملكسرة هي أن �خذ حجرا كبريا فيكسره) ملتقطة(
أمـري ) االمـام.( وادي حمسرهو آخر املشعر امللتصق مبىن، فلو جازه فقد خرج عـن املشـعر قبـل الطلـوع الشـمس وهـو ال جيـوز، واملـرال ب )٢٧٧(

 ..ع للشرائط، او كل من يعينانه امريا للحاجاحلاج سواء كان االمام نفسه، أو الفقيه اجلام
 ).مبعىن اهلرولة أي االسراع يف املشي للماشي وحتريك الدابة للراكب.(قال يف اجلواهر، )٢٧٨(
 ..االعمال ايل يؤيت �ا عبادة هللا تعاىل: اي) املناسك )٢٧٩(
 .طويلها ويضعها عليهاال �ن يضع احلصاة على اجلمرة، أو يعلقها يف رأس عودة : اي) رميا()٢٨٠(
 .�حلصاة: أي) وأصابة اجلمرة �ا(
 ..ت حصاة اخرى وضريت تلك هذه احلصاة حىت وصلت هذه احلصاة إىل اجلمرة مل يصح يعين، بفعله، فلو رمى احلصاة، وجاء) مبا يفعله(
 ..�ن توضع احلصاة على �طن اال�ام، ويدفعها بظفر السبابة: �خلاء املعجمة )٢٨١(
 ..من منزله إىل اجلمرة، ال حال الرمي )٢٨٢(
يقف حبيث يكون ظهره إىل مكة، ووجهه إىل مجر العقبة، ويف اجلمر ة االوىل، واجلمـرة الوسـطى، يقـف حبيـث تقـع اجلمـرة بيـه : يعين )٢٨٣(

 ..وبني مكة، حبيث يستقبلها

    



١٩٣ 

 .ويف غريها يستقبلها ويستقبل القبلة
 .وهو الذبح فيشتمل على أطراف :وأما الثاين
 .)٢٨٤(اهلدي وهو واجب على املتمتع، وال جيب على غريه، سواء كان مفرتضا أو متنفال: االول يف

ولو كان املتمتع مملوكا �ذن مواله، كان مواله �خليـار بـني أن يهـدي وأن .وجب عليه اهلدي )٢٨٥(ولو متتع املكي
والنيـة شـرط يف .لزمـه اهلـدي مـع القـدرة، ومـع التعـذر الصـوم )٢٨٦(ملـوقفني معتقـاولو أدرك اململوك أحـد ا.�مره �لصوم

 .وال جيزي واحد يف الواجب اال عن واحد.وجيب ذحبه مبىن.)٢٨٧(الذبح، وجيوز أن يتوالها عنه الذابح
ــك يف.، واالول أشــبه)٢٨٨(وقيــل جيــزي مــع الضــرورة عــن مخســة وعــن ســبعة، اذا كــانوا أهــل خــوان واحــد  وجيــوز ذل

، مل )٢٨٩(ولـو ضـل اهلـدي فذحبـه غـري صـاحبه.وال جيب بيع ثيـاب التجمـل يف اهلـدي، بـل يقتصـر علـى الصـوم.الندب
وجيـب ذحبـه يـوم النحـر مقـدما علــى .)٢٩٠(وال جيـوز اخـراج شـئ ممـا يذحبـه عـن مـىن، بـل خيـرج إىل مصـرفه �ـا.جيـز عنـه

 .)٢٩١(جازوكذا لو ذحبه يف بقية ذي احلجة .احللق، فلو أخره أمث وأجزأ
 .ثالثة: صفاته والواجب: الثاين يف
 .اجلنس :االول

________________________ 
 ..اي حجا واجبا، أو حجا مستحبا )٢٨٤(
 ..أن حبج التمتع: اي )٢٨٥(
اء مــن ينعتــق أي عرفــات واملشــعر، �ن أعتقــه مــواله، أو اعتــق قهــرا علــى املــوىل، لعمــى، أو اقعــاد، أو تنكيــل، أو بشــر ) أحــد املــوقفني()٢٨٦(

 ..عليه إ�ه اخل
 ..�ن ينوي الذابح نيابة عنه )٢٧٨(
 )املراد أن يكونوا رفقة خمتلطني يف املأكل:.(سفره، قال يف املدارك: اي) خوان()٢٨٨(
 ..ولو بنية صاحب اهلدي )٢٨٩(
ىن مـن مكـان : ىن، يعـىناي مب) بل خيرج إىل مصرفه �ا)(ان وجد له �ا مصرفا:.(يف بعض الشروح) وال جيوز اخراج()٢٩٠( خيـرج يف نفـس مـ

 ..إىل مكان آخر
 ..اي صح، وإن كان تكليفا ال جيوز التأخري عمدا )٢٩١(

    



١٩٤ 

 .االبل، والبقر، والنغم: وجبب أن يكون من النغم
 .ومن البقر واملعز.ودخل يف السادسة )٢٩٢(فال جيزي من االبل اال الثين، وهو الذي به مخس.السن :الثاين

 .وجيزي من الضأن اجلذع لسنته.دخل يف الثانيةماله سنة و 
 .)٢٩٣(وال اليت انكسر قر�ا الداخل.وال العرجاء البني عرجها.العوراء: فال جيزي.أن يكون �ما :الثالث

 .)٢٩٥(اليت ليس على كليتها شحم٠وال املهرولة، وهي .من الفحول )٢٩٤(وال اخلصي.وال املقطوعة االذن
لـو اشـرتاها علـى أ�ــا  )٢٩٦(ولــو خرجـت مسينـة اجزاتـه وكــذا.مهزولــة فخرجـت كـذلك مل جتـزهولـو اشـرتاها علـى أ�ـا 
 .ولو اشرتاها على أ�ا �مة فبانت �قصة مل جيزه.مسينة فخرجت مهزولة

 .يف سواد ومتشي يف مثله، أي يكون هلا ظل متشي فيه )٢٩٧(أن تكون مسينه، تنظر يف سواد وتربك: واملستحب
وأفضـــل اهلـــدي مـــن البـــدن والبقـــر .)٢٩٩(وأن تكـــون ممـــا عـــرف بـــه.منهـــا ســـودا )٢٩٨(هـــذه املواضـــعأن تكـــون : وقيـــل
ت بـني اخلـف والركبـة.ومن الضأن واملعز الـذكران.اال�ث ، ويطعنهـا مـن اجلانـب )٣٠٠(وأن ينحـر االبـل قائمـة، قـد ربطـ
 )٣٠١(االمين

________________________ 
  .له من العمر مخس سنوات: ای) ۲۹۲(
  .فاذا كان القرن الظاهر منكسراً لكن القرن الىاخل كان غري منكسر فال �س) ٢٩٣(
  .و هو الذي قءع بيضتاه) ٢٩٤(
  .ة من الرعاة لألغنام و حنوهمو يعرف ذلك أهل اخلرب ) ٢٩٥(
  .جيؤي و يصح: يعين)٢٩٦(
ث اذا مشــت كــان: اي) ٢٩٧( مشــيها يف ظلهــا و اذا نظــرت نظــرت ظلهــا يف  تنــام يف ســواد، و هــذه كلهــا كنايــة عــن كو�ــا مسينــة جــداً حبيــ

  .األرض و اذا �مت كان نومها يف ظلها
  .العني اليت هي مكان النظر،و البطن الذي هو مكان الربوك و النوم، و القوائم اليت هي حمل املشي: اي)٢٩٨(
  .ان يكون قد احضر يف عرفات ليلة عرفة: اي) ٢٩٩(
تلـوي يـداه و رجـاله و يـربط بـني : القـدم، أي: يعين) اخلف(ئمة، كما يذبح غريه حال االضطجاح غري �: جاثية، يعين: اي) قائمة)(٣٠٠(

  .قدمه و ركبته حببل، حيت اذا حنر ال يستطيع النهوض و الركض
 و هــي شــبه حفــرة يف اســفل عنــق البعــري) وحــدة النيــة(و كيفيــة النحــر أن يــدخل حربــة مــن ســكني، أو ســيف، أو رمــح و حنوهــا يف ) ٣٠١(

  .املالصق للصدر و يرتك حيت نزف الدم
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 .وأفضل منه أن يتوىل الذبح بنفسه إذا أحسن.يده على يد الذابح )٣٠٢(وأن يدعو هللا تعاىل عند الذبح، ويرتك
 .)٣٠٣(أن يقسمه ثال�، �كل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه: ويستحب
 .جيب االكل منه، وهو االظهر: وقيل
 .)٣٠٤(�جلاموس، و�لثور، و�ملوجوءالتضحية : ويكره

ينتقــل : طــول ذي احلجــة، وقيــل )٣٠٥(خيلفــه عنــد مــن يشــرتيه: مــن فقــد اهلــدي ووجــد مثنــه، قيــل: الثالـث يف البــدل
صــام عشــرة أ�م، ثالثــة يف احلــج متتابعــات، يومــا قبــل الرتويــة ويــوم  )٣٠٦(وإذا فقــدمها.فرضــه إىل الصــوم، هــو االشــبه

ولـو فاتـه يـوم الرتويـة أخـره .)٣٠٧(و مل يتفـق، اقتصـر علـى الرتويـة وعرفـة، مث صـام الثالـث بعـد النفـرولـ.الرتوية ويـوم عرفـة
ولـو صـام .وجيـوز صـومها طـول ذي احلجـة.)٣٠٨(إىل بعد النفر وجيوز تقدميها من أول ذي احلجة بعد أن تلبس �ملتعة

وال يصـح صـوم .عيـد، فيـأيت �لثالـث بعـد النفـر، اال أن يكـون ذلـك هـو ال)٣٠٩(يومني وافطر الثالث، مل جيزه واسـتأنف
 .)٣١٠(ولو خرج ذو احلجة ومل يصمها، تعني اهلدي يف القابل.هذه الثالثة، اال يف ذي احلجة، بعد التلبس �ملتعة

 .، مل جيب عليه اهلدي، وكان له املضي على الصوم)٣١١(ولو صامها مث وجد اهلدي ولوقبل التلبس، �لسبعة
علـى االصـح،  )٣١٢(وصوم السبعة بعد وصوله إىل أهله، وال يشرتط فيها املـواالة.اهلدي، كان أفضلولو رجع إىل 

 فإن
________________________ 

 ..يضع احلاج يده على يد الذابح، اذا، كان الذابح غريه: اي )٣٠٢(
 ..وثلث اهلدية يعطى ملؤمن فقريا كان أم ال.ثلث الصدقة يعطى للفقري )٣٠٣(
 ..هوكل حيوان مرضوض احتضر حىت فسد�، وهو غري اخلصى الذي سبق عدم جوازهو  )٣٠٤(
 ..ويذحبه نيابة عن احلاج )٣٠٥(
 ..مل يكن له هدي، وال ملن اهدي: اي )٣٠٦(
 ..يعين خروج الناس من مىن وهو اليوم الثاىن عشر من ذي احلجة) النقر()٣٠٧(
 .ابعد دخوله يف احرام التمتع عمرة او حج: اي )٣٠٨(
 .جديد، ولغي صوم يومني.(ابتدأ الثالثة من: اي )٣٠٩(
 ..يعطى ملنها ملن يسري�ا ويذحبها مبىن: يف السنة القادمة: أي )٣١٠(
 .قبل الشروع بصوم السبعة الباقية الىت صومها عند رجوعه يف يعيده: اي )٣١١(
 )؟؟؟.(ويفطر يوما..بل جيوز له أن يصوم يوما )٣١٢(
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ولـو مـات مـن وجـب عليـه الصـوم ومل يصـم، وجـب .، ما مل يزد على شـهر)٣١٣(ر قدر وصوله إىل أهلهأقام مبكة، انتظ
ومـن وجـب عليـه بدنـة يف نـذر .بوجـوب قضـاء اجلميـع، وهـو االشـبه: أن يصوم عنه وليه، الثالثة دون السبعة، وقيل

 .)٣١٥(، أخرج من أصل الرتكةولو تعني اهلدي، فمات من وجب عليه.، كان عليه سبع شياة)٣١٤(أو كفارة ومل جيد
هــــدي القــــران ال خيــــرج هــــدي القــــران عــــن ملــــك ســــائقه، ولــــه ابدالــــه والتصــــرف فيــــه، وان أشــــعره أو : الرابــــع يف

 .)٣١٦(قلده
 .)٣١٧(ولكن مىت ساقه، فال بد من حنره مبىن، إن كان الحرام احلج، وان كان للعمرة فبفناء الكعبة �حلزورة

ب اقامــة بدلــه)٣١٨(ولــو كــان مضــمو� كالكفــارات.النــه لــيس مبضــمون ولــو هلــك مل جيــب اقامــة بدلــه، ولــو .، وجــ
ولـو أصـابه كسـر، .)٣٢٠(، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم مبا يدل على أنه هـدي)٣١٩(عجز هدي السياق عن الوصول

لـو سـرق مـن و .)٣٢١(وال يتعـني هـدي السـياق للصـدقة إال �لنـذر.جاز بيعه، واالفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدلـه
ولـو ضـاع فأقـام بدلـه، مث وجـد االول، ذحبـه ومل .ولو ضـل فذحبـه الواجـد عـن صـاحبه أجـزأ عنـه.غري تفريط مل يضمن
 .جيب ذبح االخري

 .، اال أن يكون منذورا)٣٢٢(ولو ذبح االخري، ذبح االول ند�
________________________ 

م انتظرمخسة ا�م وبدأ بعدها بصوم اال�م السبعة، ومن كان إىل بلده مسافة شرين فإن كان بني مكة وبني وصوله إىل بلدة مخسة ا� )٣١٣(
يوما انتظر عشرين يوما فاذا مضـت صـام اال�م السـبعة وهكـذا، فـإن كـان مـن مكـة إىل بلـده مسـافة اكثـر مـن شـهر انتظـر شـهرا، مث صـام وال 

 ..ينتظر هذا حىت ميضي مقدار وصوله إىل بلده
 ..بعري حىت يشرتيه ويذحبه،، او كان لكنه مل يتمكن منه مل يكن: اي )٣١٤(
 ..النه دين، فال يتقيد �لثلث )٣١٥(
 )١٣٣ ١٣١.(مر معىن االشعار والتقليد عند ارقام )٣١٦(
 ..واملروة�حلاء املهملة كقسورة تل بني الصفاء ) واحلزورة.(عند الكعبة، واملقصود به من �ب السعة اطراف املسجد: اي) فناء()٣١٧(
 ..كما لو ساق معه بدنة، وكان عليه كفارة بدنة للوطء مثال، فهلك وجب ان يقيم بدله: اي )٣١٨(
 ..إىل مىن، أو إىل احلرورة، ملرض، أو حر، أو برد )٣١٩(
نـه هـدي، قـال يـدع عليـه بعـد النحـر والـذبح عالمـة يعـرف �ـا ا: اي) ويعلـم.(حيث كان من الصحراء، والطرق: أي) ينحر أو يذبح()٣٢٠(

 ..�لدم ويدع النعل معلقة يف عنقه، وحنو ذلك: اي) بكتابة أو بتلطيخ النعل.(يف اجلواهر
 ..اذا كان نذر أن يسوق اهلدي وجب، وإال فال، إذا اصل السوق غري واجب: اي )٣٢١(
 ..يستحب ذحبه ايضا، وال جيب: اي )٣٢٢(
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وكــل هــدي واجــب كالكفــارات، ال جيــوز أن .يضــر بولــدهمــامل يضــربه، وشــرب لبنــه مــا مل .ركــوب اهلــدي: وجيــوز
 .)٣٢٣(فإن أكل تصدق بثمن ما أكل.يعطياجلزار منها شيئا، وال أخذ شئ من جلودها، وال أكل شئ منها

 .فإن عني موضعها وجب: ان ينحربدنة )٣٢٤(ومن نذر
 .وان أطلق حنرها مبكة

 .، كهدي التمتع، وكذا االضحية)٣٢٥(ثلثهويستحب أن �كل من هدي السياق، وأن يهدي ثلثه، ويتصدق ب
ويســـتحب االكـــل مـــن .ويف االمصـــار ثالثـــة.أربعـــة أ�م، أوهلـــا يـــوم النحـــر: ووقتهـــا مبـــىن )٣٢٦(االضـــحية: اخلـــامس

وجيــزي اهلــدي .)٣٢٧(وال �س �خــراج مــا يضــحيه غــريه.ويكــره أن خيــرج بــه مــن مــىن.االضــحية وال �س �دخــار حلمهــا
فـــإن اختلفـــت امثا�ـــا، مجـــع .ومـــن مل جيـــد االضـــحية تصـــدق بثمنهـــا.مـــع بينهمـــا أفضـــلالواجـــب عـــن االضـــحية، واجل

 .)٣٢٨(االعلى واالوسط واالدىن، وتصدق بثلث اجلميع
 .ويكره مبا يربيه. أن تكون االضحية مبا يشرتيه: ويستحب
 .، واالفضل أن يتصدق �ا)٣٢٩(أن �خذ شيئا من جلود االضاحي، وأن يعطيها اجلزار: ويكره
 إن شاء حلق، وان شاء: يف احللق والتقصري فإذا فرغ من الذبح، فهو خمري :ثالثال

________________________ 
 ..وامنا يوزع على الفقراء واملعاقني )٣٢٣(
 ..نذر يف االحرام: اي )٣٢٤(
 ..ثلث الصدقة يعطى للفقري، وثلث اهلدية يعطى للمؤمن فقريا كان أم ال )٣٢٥(
بضم اهلمزة وكسرها، وتشديد الياء ل ما يذبح من يوم عيد االضـحى، أو ينحـر بعنـوان االضـحية ولـيس هـد� واجبـا، فانـه يسـتحب  )٣٢٦(

 ..االضحية على كل فرد، سواء كان حاجا، أو غري حاج، يف مكة، أو مىن، أو يف بلده، كل عام
 ..ره له اخراج اضحية غريه من مىنيكره للشخص أن خيرج هو اضحية نفسه عن مىن، وال يك: يعىن )٣٢٧(
 ..فلو كان االعلى اربعة د�نري، والوسط ثالثة، واالدىن اثنني، فا�موع تسعة، ثلثه ثالثة د�نري يتصدق �ا )٣٢٨(
 ..الذابح: أي )٣٢٩(
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 ..ال جيزيه إال احللق، واالول أظهر: وقيل )٣٣٠(.قصر واحللق افضل، ويتأكد يف حق الضرورة، ومن لبد شعره
وجيــب تقــدمي التقصــري ..وجيــززن منــه ولــو مثــل االمنلــة..ويتعــني يف حقهــن التقصــري.)٣٣١(.ولــيس علــى �لنســاء حلــق

ولـو كـان �سـيا مل يكـن ..ولـو قـدم ذلـك علـى التقصـري عامـدا، جـربه بشـاة..على ز�رة البيت لطـواف احلـج والسـعي
فإن مل يـتمكن ..فلو رحل، رجع فحلق �ا: وجيب أن حيلق مبىن..ه اعادة الطواف على االظهروعلي )٣٣٢(.عليه شئ،

ث بشـعره ليـدفن �ـا ومـن لـيس علـى رأسـه شـعر، ..مل يكـن عليـه شـئ )٣٣٣(.ولـو مل ميكنـه..حلق أو قصـر مكانـه، وبعـ
ب يـــوم النحـــر..عليـــه )٣٣٤(.أجـــزأه امـــرار املوســـى ب هـــذه املناســـك واجـــ فلـــو قـــدم ..لـــذبح، مث احللـــقالرمـــي، مث ا..وترتيـــ

 .)٣٣٥(.بعضها على بعض، أمث وال إعادة
 :مسائل ثالث

 :ثالثة )٣٣٦(.مواطن التحليل :االوىل
 ..عقيب احللق أو التقصري، حيل من كل شئ، اال الطيب والنساء والصيد: االول
 ..، حل له الطيب)٣٣٧(.إذا طاف طواف الز�رة: الثاين
 ..ويكره لبس املخيط، حىت يفرغ من طواف الز�رة )٣٣٨(.حل له النساء إذا طاف طواف النساء،: الثالث

 ..وكذا يكره الطيب، حىت يفرغ من طواف النساء
  فضل املشي إىل مكة للطواف والسعيإذا قضى مناسكه يوم النحر، فاال :الثانية

________________________ 
  .ره بعسل او صمغ لكيال يقمل أو يتسخاطلي شع: اي) ولبد(من مل حيج قبل ذلك : الصرورة)( ٣٣٠(
  .لكونه حراماً يف حقهن) ٣٣١(
  .مل يكن علي الناسي شاة: أي) ٣٣٢(
  .ارسال شعره ايل مين) ٣٣٣(
  .السكني: اي) ٣٣٤(
  .فلو ذبح،مث رمي، الجيب عليه الذبح �نياً، وهكذا) ٣٣٥(
  .التحليل من االحرام: اي) ٣٣٦(
  .طواف النساءطواف احلج الذي قبل : يعين) ٣٣٧(
 .و يبقي الصيد حراماً عليه ما دام يف احلرم، ال لألحرام) ٣٣٨(
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وجيوز للقارن واملفـرد ..، وجيزيه طوافه وسعيه)٣٣٩(.ويتأكد يف حق املتمتع، فإن أخره أمث..فإن أخره، فمن غده..ليومه
 ..�خري ذلك، طول ذي احلجة على كراهية

ى إىل مكــة للطــواف والســعي :الثالثــة الغســل، وتقلــيم االظفــار، وأخــذ الشــارب، والــدعاء إذا : االفضــل ملــن مضــ
  .)٣٤٠(.وقف على �ب املسجد

 .االول يف املقدمات وهي واجبة ومندوبة.يف الطواف وفيه ثالثة مقاصد: القول
 .)٣٤٢(.، وال يعترب يف املرأة)٣٤١(.وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وأن يكون خمتو�..الطهارة: فالواجبات

واالفضـــل أن يغتســل مـــن بئـــر ..الغســـل لــدخول مكـــة، فلـــو حصــل عـــذر اغســـل بعــد دخولـــه: واملنــدو�ت مثانيـــة
وأن يكـون حافيـا، علـى .)٣٤٤(.وأن يدخل مكة من أعالها.)٣٤٣(.ومضع االذخر..واال ففي منزله..ميمون، او من فخ
 ..سكينة، ووقار

ــىن شــيبة..رامويغتســل لــدخول املســجد احلــ ــيب ..، وبعــد أن يقــف عنــدها)٣٤٥(.ويــدخل مــن �ب ب ــى الن ويســلم عل
 ..ويدعو �ملأثور..

 .يف كيفية الطواف: املقصد الثاين
ب ســــبعة..واجــــب ونــــدب: وهــــو يشــــتمل علــــى وأن يطــــوف علــــى ..واخلــــتم بــــه..والبــــدء �حلجــــر..النيــــة: فالواجــــ

ــى أســاس ..ملــه ســبعاوأن يك..وأن يــدخل احلجــر يف الطــواف..يســاره ت واملقــام، ولــو مشــى عل ــ وأن يكــون بــني البي
 .)٣٤٦(.البيت أو حائط احلجر مل جيزه

________________________  
س يــوم العيــد : اي)ليومــه)(٣٣٩( أخــره احلــاج حبــج التمتــع طــواف :اي )فــإن أخــره (�يت �ــا يف اليــوم احلــادي عشــر : اي ) فمــن غــده(يف نفــ

  .وم احلادي عشر فعل حراماً الز�رة و السعي عن الي
  .ية و كتب احلديثمذكور يف كتب األدعو هو  مبا ورد عن املعصومني ) ٣٤٠(
  .فال يصح طواف االغلف) ٣٤١(
  .�المجاع) اخلفض(ال يعترب فيها اخلتان و هو : اي) ٣٤٢(
  .كزبرج نبت طيب الريح يعلك ليطيب الفم) اذخر) (٣٤٣(
يت ينحــدر منهــا ايل اجلحــون ملعــرب  -كمــا يف الــدروس و عــن غريهــا-و االعلــي: (اجلــواهرقــال يف ) ٣٤٤( تثنيــة كــداء �لفــتح و املــد و هــي الــ

  ).مكة
قلعـوا �ب بـين شـيبة  -لـع –الوهـابيني ) لكـن(كـان موضـوعًا هنـاك   –الكبري صنم املشركني  –ألن هبل ) ليطأ هبل(قال يف الروضة ) ٣٤٥(

  .،هذا الذي مضي علي �ريخ االسالم اكثر من الف سنة و تتعلق به أحكام شرعية ،و مفاخر االسالم عربة و شكراً  له اثر اآلن يف زماننا
 =احلجر االسود ، �ن يكون اول طوافه من مقابل احلجر االسود و آخر طوافه عند مقابل احلجر االسود : اي ) البدء �حلجر ) (٣٤٦(
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ولـو شـق، .جبتـان بعـده يف الطـواف الواجـب، ولـو نسـيهما وجـب عليـه الرجـوعومها وا.ومن لوازمه ركعتا الطواف
 .ولو مات قضامها الويل.)٣٤٧(قضامها حيث ذكره
 :مسائل ست

 .ويف النافلة مكروهة.على االظهر )٣٤٨(الز�دة على السبع يف الطواف الواجب، حمظورة :االوىل
، وان كانـت )٣٤٩(الطهارة شرط يف الواجب دون الندب، حىت أنه جيـوز ابتـداء املنـدوب مـع عـدم الطهـارة :الثانية

 .الطهارة أفضل
ــة ث هــو اآلن، وال جيــوز يف غــريه :الثالث ــ إن منعــه زحــام، صــلى .جيــب أن يصــلي ركعــيت الطــواف يف املقــام، حي ــ ف

 .ه، أو إىل أحد جانبيه وراء
 .)٣٥٠(وان مل يعلم مث علم يف اثناء الطواف، أزاله ومتم.العلم، مل يصح طوافه من طاف يف ثوب جنس مع :الرابعة

 .ولو مل يعلم حىت فرغ، كان طوافه ماضيا
 .)٣٥١(جيوز أن يصلي ركعيت طواف الفريضة، ولو يف االوقات اليت تكره، البتداء النوافل :اخلامسة
 .)٣٥٢(عاد إىل اهله، أمر من يطوف عنهولو .من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف، رجع فأمت :السادسة

 وكذا من قطع طواف الفريضة،.وان كان دون ذلك، استأنف
___________________________________ 

 .يكون انعطافاته على يسار نفسه يف الطواف، وذلك �ن جيعل الكعبة على يساره يف حال الطواف: اي) على يساره( =
 .�ن يطوف حول حجر امساعيل ايضا وال يدخل بني الكعبة وبني حجر امساعيل يف الطوافامساعيل، : اي) وان يدخل احلجر(
بـني الكعبـة ومقـام ابـراهيم، �ن ال يبتعـد يف كـل أطـراف الطـواف عـن الكعبـة اكثـر مـن بعـد مقـام ابـراهيم عـن الكعبـة : اي) بني البيت واملقـام(

ومخسني قدما تقريبا، فيجب أن ال يبتعد يف كـل أطـراف الطـواف عـن الكعبـة اكثـر  وبعد املقام عن الكعبة ستة وعشرون ذراعا، يساوي اثنني
 .من ستة وعشرين ذراعا

 .أي اساس الكعبة، ويسمى) وأساس البيت(
 .النه من الكعبة وجيب لطواف حول الكعبة ال على الكعبة) الشاذروان(
 ..فحائط حجر امساعيل، النه جيب ادخاله يف الطوا: اي) أو حائط احلجر(
 ..كانت عليه مشقة العود إىل مكة وقضاء ركعيت الطواف، ايت �ما اينما ذكر: اي) ولو شق)(٣٤٧(
 ..حمرمة: اي) ٣٤٨(
 ..كما جيوز لو ارتفعت طهارته يف اثناء الطواف، حبدث كالريح، وحنوها) ٣٤٩(
 ..ازال النجس إما بغسله أو بنزعه: اي) ازالة)(٣٥٠(
 ..فراجع) ٣٨ ٣٧.(د غرو�ا، وحنوها مما ذكره يف كتاب الصالة عند أرقامكعند طلوع الشمس، وعن) ٣٥١(
 ..من يكتمل الناقص نيابة عنه: اي) ٣٥٢(
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ولو استمر مرضه حيث ال ميكن أن يطـاف بـه، .وكذا لو مرض يف اثناء طوافه.لدخول البيت أو �لسعي يف حاجته
الســعي، فــذكر أنــه مل يــتم طوافــه، رجــع فــأمت طوافــه إن  ولــو دخــل يف .وكــذا لــو أحــدث يف طــواف الفريضــة.طيــف عنــه

 .)٣٥٣(كان جتاوز النصف، مث متم السعي
 .، ومحد هللا والثناء عليه والصالة على النيب وآله )٣٥٤(الوقوف عند احلجر: والندب مخسة عشر
ولـو كانـت مقطوعـة اسـتلم مبوضـع .فبيدهوتقبيله، فإن مل يقدر .واستالم احلجر على االصح.ورفع اليدين �لدعاء

 .القطع
 .هذه أمانيت أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد يل �ملوافاة: " وان يقول.ولو مل يكن له يد، اقتصر على االشارة

وأن يكـــــون يف طوافـــــه داعيـــــا ذاكـــــرا � ســـــبحانه علـــــى ســـــكينة ".اللهـــــم تصـــــديقا بكتابـــــك، إىل آخـــــر الـــــدعاء 
 .)٣٥٥(يرمل ثال�، وميشي أربعا: وقيلمقتصدا يف مشيه، .ووقار

ـــــه علـــــى طلـــــل املـــــاء، إىل آخـــــر الـــــدعاء : " وأن يقـــــول ـــــذي ميشـــــى ب وأن يلتـــــزم ".اللهـــــم اين أســـــألك �مســـــك ال
ولو جـاوز .ويلصق به بطنه وخده، ويدعو �لدعاء املأثور.ويبسط يديه على احلائط.يف الشوط السابع )٣٥٦(املستجار

ويســتحب أن .مل يرجــع، وأن يلتــزم االركــان كلهــا، وآكــدها الــذي فيــه احلجــر واليمــاين )٣٥٧(املســتجار إىل ركــن اليمــاين
 .يطوف ثالمثئة وستني طوافا

 .�لطواف االخري، ويسقط الكراهية هنا �ذا االعتبار )٣٥٨(فإن مل يتمكن فثالمثئة وستني شوطا، ويلحق الز�دة
قــــل � أيهــــا " ، ويف الثانيــــة معــــه "قــــل هــــو هللا احــــد " " احلمــــد " يف االوىل مــــع : وأن يقــــرأ يف ركعــــيت الطــــواف

 ".الكافرون 
 ، وصلى الفريضة أوال، وركعيت النافلة بعد الفراغ من)٣٥٩(ومن زاد على السبعة سهوا أكملها اسبوعني

___________________________________ 
 .ليحصل، الرتتيب الواجب ولو كان مل يتجاوز النصف استأنف الطواف، وركعتيه، و السعي مجيعا،) ٣٥٣(
 .يف كل شوط) ٣٥٤(
 .أي ثالثة أشواط) ثال�(كيمنع اي يهرول) يرمل(سريا متوسطا بني السرعة وبني البطء: اي) مقتصدا)(٣٥٥(
ت اســد والــدة أمــري ) املســتجار(يلصــق نفســه بــه: اي) يلتــزم)(٣٥٦( ت فاطمــة بنــ ويســمى يف االخبــار امللتــزم هــو املكــان الــذي يقــال انــه دخلــ

منه إىل البيت عند ما أرادت أن تولده، وال يزال إىل اآلن فيه عالمة، ولعل تسميته �ملسـتجار الن فاطمـة اسـتجارت  السالم  عليهمااملؤمنني 
فلـو ملا ورد من أن هللا تعاىل التـزم ان يغفـر ذنـوب مـن اقـر لـه بذنوبـه هنـا، وهـو خلـف �ب الكعبـة، ) امللتزم(به فأنشق حائطه هلا، وإمنا يسمى

 .دخل داخل الكعبة يصري أمامه من جهة خلف الكعبة
 .هو الركن القريب من املستجار، وهو الذي ليس بينه وبني احلجر االسود ركن آخر �لنسبة ملن يطوف) ٣٥٧(
وع يكـون واحـدا �ن جيعل الطواف االخري عشرة اشواط، وللدليل خلاص ترفع الكراهة يف هذا املورد فقط، وا�مـ: وهي ثالثة اشواط) ٣٥٨(

 .ومخسني طوافا
 .ليصري طوافني، فإن كان طوافه واجبا صار الطواف الثاين مستحبا: اربعة عشر شوعا: اي) ٣٥٩(
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 .)٣٦٠(وأن يتداىن من البيت.السعي
 .)٣٦١(ة الكالم يف الطواف بغري الدعاء والقراء: ويكره
 .يف أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة: الثالث
 .لطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه �سيا، قضاه ولو بعد املناسكا :االوىل

وان كـان يف اثنائـه وكـان شـاكا .مل يلتفـت )٣٦٣(اسـتناب فيـه ومـن شـك يف عـدده بعـد انصـرافه )٣٦٢(ولو تعذر العـود
 .)٣٦٤(وان كان يف النقصان استأنف يف الفريضة، وبىن على االقل يف النافلة.يف الز�دة، قطع وال شئ عليه

 .، قطع وال شئ عليه)٣٦٥(من زاد على السبع �سيا، وذكر قبل بلوغه الركن :الثانية
مــن طــاف وذكــر أنــه مل يتطهــر، اعــاد يف الفريضــة دون النافلــة، ويعيــد صــالة الطــواف، الواجــب واجبــا،  :الثالثــة
 .)٣٦٦(والندب ند�
حــىت رجــع إىل اهلــه وواقــع، قيــل عليــه بدنــة والرجــوع إىل مكــة للطــواف، .)٣٦٧(مــن نســي طــواف الــز�رة :الرابعــة

ولـو نسـي طـواف النسـاء جـاز .)٣٦٨(من واقع بعـد الـذكرال كفارة عليه وهو االصح، وحيمل القول االول على : وقيل
 .أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجو�

 مع )٣٦٩(من طاف، كان �خليار يف �خري السعي إىل الغد، مث ال جيوز :اخلامسة
___________________________________ 

 .ركعيت النافلة: اي) النافلة(ركعيت طواف الفريضة: اي) الفريضة)(٣٦٠(
هــذا اذا كــان يف طــواف العمــرة، أو طــواف الــز�رة يف احلــج الــذى بعــد مهــا ســعى، أمــا اذا كــان يف طــواف النســاء الــذي ال شــئ بعــده فيصــلي 

 .كلما اقرتب من الكعبة يف اثناء الطواف كان افصل: اي) وان يتداىن(صالة طواف الفريضة اوال، مث بعدها صالة طواف النافلة
 .آنة القر  قراء: اي) ٣٦١(
 .كان قد رجع بلده، مث مل ميكنه العود إىل مكة لقضاء الطواف بنفسه: اي) ٣٦٢(
 .أي بعد متام الطواف) ٣٦٣(
) الطـواف وصـح طوافـه يف النقصـان) قطـع(�ن علـم انـه مل يـنقص، ولكـن احتمـل ان يكـون قـد طـواف مثانيـة اشـواط) شاكا يف الز�رة)(٣٦٤(

وإن كان طوافا مستحبا بىن على انه الشـوط : وافا واجبا ترك ما بعده وأتى من جديد �لطواف�ن شك هل طاف ستة أو سبعة فإن كان ط
 .السادس وأتى �لباقي

 .الركن الذي يف احلجر االسود: اي) ٣٦٥(
 .إن كان طوافا واجبا وجبت اعاده صالته: اي) الواجب واجبا(ان كان طوافا واجبا: اي) يف الفريضة)(٣٦٦(
 .الذي يؤتى به بعد اعمال مىن يوم العيد، وقبل طواف النساءوهو الطواف ) ٣٧٧(
 .بعد ماتذكر انه �س لطواف الز�رة، وقبل أن �يت �اهو أو �ئبه) ٣٦٨(
 .ال جيوز �خريه عن الغد: أي) ٣٦٩(
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 .القدرة
، وال جيـوز جيب على املتمتع �خري الطواف والسعي، حىت يقف �ملوقفني، و�يت مناسكه يوم النحر :السادسة

 .، وجيوز التقدمي للقارن واملفرد على كراهية)٣٧٠(التعجيل اال للمريض واملرأة اليت ختاف احليض، والشيخ العاجز
ال جيوز تقـدمي طـواف النسـاء علـى السـعي للمتمتـع وال لغـريه اختيـارا، وجيـوز مـع الضـرورة واخلـوف مـن  :السابعة
 .احليض

 .)٣٧١(عي ساهيا أجزأه، ولوكان عامدا مل جيزمن قدم طرف النساء على الس :الثامنة
، ومــنهم مــن خــص ذلــك بطــواف العمــرة، نظــرا إىل )٣٧٢(ال جيــوز الطــواف وعلــى الطــائف برطلــة: قيــل :التاســعة

 .)٣٧٢(حترمي تغطية الرأس
 .، قيل جيب عليه طوافان)٣٧٤(من نذر أن يطوف على أربع :العاشرة
 .)٣٧٥(�الول، اذا كان الناذر املرأة إقتصارا على مورد النقل: ورمبا قيل.ال ينعقد النذر: وقيل

ولو شكا مجيعا، عـوال علـى .ال �س أن يعول الرجل على غريه يف تعداد الطواف، النه كاالمارة :احلادية عشرة
 .)٣٧٦(االحكام املتقدمة
الزم للرجـــال والنســـاء  طـــواف النســـاء واجـــب يف احلـــج والعمـــرة املفـــردة دون املتمتـــع �ـــا، وهـــو :الثانيـــة عشـــرة
 .)٣٧٧(والصبيان واخلناثى

 .، والشرب من زمزم)٣٧٨(الطهارة، واستالم احلجر: يف السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة :القول
 وأن خيرج من.والصب على اجلسد من مائها من الدلو املقابل للحجر

___________________________________ 
 .اف يوم العيد، أو بعده، للزحام ذلك الوقتيعجز عن الطو : اي الذي) ٣٧٠(
 .مل يكف، وعليه اعادة الطواف بعد السعي: اي) ٣٧١(
 .ا�ا قلنسوة طويلة كانت تلبس قدميا: بضمة فسكون، فضم، ففتح الالم خمففة أو مشددة، ويف املدارك: يف اجلواهر) ٣٧٢(
 .حرام، فيجوز لبسها فيهماوأما طواف احلج، وطواف النساء فهما بعد االحالل من اال) ٣٧٣(
 .كالبهائم: على يديه ورجليه: اي) ٣٧٤(
 .الن اخلرب ورد يف املرأة نذرت ان تطوف على اربع ا�ا تطوف طوافني) ٣٧٥(
 ).٣٦٤ ٣٦٣(املتقدمة حتت ارقام(أي الطائف، والعاد كالمها) مجيعا)(٣٧٦(
  .وال خيتص �لرجال كما يقوله بعض العوام) ٣٧٧(
 .روجه من املسجد للسعيقبل خ) ٣٧٨(
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 .وحيمدهللا ويثين عليه.)٣٨١(ويستقبل الركن العراقي.)٣٨٠(وأن يصعد على الصفا.)٣٧٩(الباب احملاذي للحجر
ال � إال اهللا، وحده ال ��ـك �، � (:وأن يطيل الوقوف على الصفا، ويكرب هللا سبعا، ويهلله سـبعا، ويقـول

ويـدعو �لـدعاء .-ثـال�  )� ال يموت، بيده ا��، وهو � � شـئ قـديرا�لك و� ا�مد، �� و�ميت وهو 
 .املأثور

 .وأن يسعى سبعا، حيتسب ذهابه شوطا، وعوده آخر.واخلتم �ملروة.النية، والبدء �لصفا: والواجب فيه أربعة
 .)٣٨٢(واملشي على طرفيه.أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز: واملستحب أربعة

ولونســي اهلرولــة رجــع القهقــرى، وهــرول  -ماشــيا كــان أو راكبــا  - )٣٨٣(ا بــني املنــارة وزقــاق العطــارينواهلرولــة مــ
  .للراحة ، وال�س أن جيلس يف خالل السعي)٣٨٤(والدعاء يف سعيه ماشيا ومهروال.موضعها

  :ويلحق �ذا الباب مسائل
، عـاد )٣٨٥(عليـه االتيـان بـه فـإن خـرجولـو كـان �سـيا، وجـب .مـن تركـه عامـدا، بطـل حجـه: السعي ركـن :االوىل
 .فإن عذر عليه، استناب فيه.ليأيت به

ومن تـيقن عـدد االشـواط، وشـك .وال تبطل �لز�دة سهوا.ولو زاد عامدا بطل.ال جيوز الز�دة على سبع :الثانية
 فيما به بدأ، فإن كان يف املزدوج على الصفا، فقد صح سعيه النه

___________________________________ 
 .واآلن ليس ��، وإمنا يعطي ظهره إىل احلجر االسود ويتوجه إىل الصفا) ٣٧٩(
 .قبل االبتداء �لسعي) ٣٨٠(
 .وهو الركن الذي فيه احلجر االسود) ٣٨١(
اول الشوط : اي) يأو ريف السع(�ن ميشي أول كل شوط وآخره اذا ركب يف االثناء) طريف السعي أوله وآخره: اي.(قال يف اجلواهر) ٣٨٢(

 .االول وآخر الشوط االخري
 .ا بلون اخضر ا وانتهاء اآلن ال توجد منارة، ال زفاق العطارين، وإمنا وضع مكا�ما عالمة يف اسطوانتني ابتداء) ٣٨٣(
 .لو رود ادعية خاصة حلال اهلرولة، وحلال املشي يف غري مكان اهلرولة) ٣٨٤(
 .أي خرج إىل بلده) ٣٨٥(
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 .)٣٨٧(وينعكس احلكم مع انعكاس الفرض )٣٨٦(وان كان على املروة أعاد.بدأ به
ولـو كـان متمتعـا �لعمـرة وظـن أنـه أمت، .ومـن تـيقن النقيصـة أتـى �ـا. أعـاده )٣٨٨(من مل حيصل عـدد سـعيه :الثالثة

لـوقلم أظفـاره،  :وكـذا قيـل. )٣٨٩(فأحل وواقع النساء، مث ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة علـى روايـة، ويـتم النقصـان
 .أو قص شعره
 .)٣٠٩(لو دخل وقت فريضة وهو يف السعي، قطعه وصلى مث أمته، وكذا لو قطعه يف حاجة له أو لغريه :الرابعة
فإن قدمه، طـاف .ال جيوز تقدمي السعي على الطواف، كما ال جيوز تقدمي طواف النساء على السعي :اخلامسة
 .)٣٩١(نقصا� من طوافه، قطع السعي وأمت الطواف مث أمت السعي ولو ذكر يف اثناء السعي.مث أعاد السعي

وإذا قضى احلاج مناسكه مبكـة، مـن طـواف الـز�رة والسـعي وطـواف . يف االحكام املتعلقة مبىن بعدالعود :القول
 .فيجب عليه أن يبيت �ا ليليت احلادي عشر والثاين عشر.النساء، فالواجب العود إىل مىن للمبيت �ا

ت بغريها، كان عليه عن كل ليلـة شـاة، اال أن يبيـت مبكـة مشـتغال �لعبـادة، أو خيـرج مـن مـىن بعـد نصـف فلو�
 .الليل

 .)٣٩٢(يشرط أن ال يدخل مكة اال بعد طلوع الفجر: وقيل
 .لو �ت الليايل الثالث بغري مىن، لزمه ثالث شياة: وقيل

 .)٣٩٣(ىن، أو من مل يتق الصيد والنساءوهو حممول على من غربت الشمس يف الليلة الثالثة وهو مب
___________________________________ 

اذ ال ميكــن كونــه يف شــوط ) النــه بــدأ ه(أو الرابــع، أو الســادس، مــن االعــداد الزوجيــة ال الفرديــة: يف الشــوط الثــاين: اي) يف املــزدوج)(٣٨٦(
اذ كونه يف الشـوط الثـاين علـى املـروة معنـاه انـه بـدأ �ملـروة، ) اعاد(الرابع والسادسالثاين متوجها إىل الصفا اال اذا كان بدأ �لصفا، وهكذا يف 

 .�طال ويصح من الصفا إىل املروة كشوط اول) من املروة إىل الصفا(فيكون الشوط االول
كــان يف الشــوط الفــرد   �ن) مــع انعكــاس الغــرض(الصــحة اذا كــان علــى املــروة، والــبطالن اذا كــان علــى الصــفا: اي) ويــنعكس احلكــم) ٣٨٧(

 .الثالث، أو اخلامس، أو السابع
 .اخل: �ن مل يعلم كم سعى، ثال�، أو اربعا، أو مخسا) ٣٨٨(
 .وال يعيد السعي كله) ٣٨٩(
 .لنفسه، أو لشخص اخر: أي) له أو لغريه)(٣٩٠(
 .وال يعيد السعي من أول) ٣٩١(
 .وإن كان خروجه من مىن بعد منتصف الليلال يصح لو دخل مكة قبل الفجر : فعلى هذا القول) ٣٩٢(
من غربت عليه الشمس من تلك الليلة و هو مبين فال جيوز له أن خيرج ) احد مها(اذ ال جيب مبيت ليلة الثالث عشر اإل لشخصني ) ٣٩٣(

 .ه املبيتجيب علي -مضافًا ايل الكفارة اليت جتب عليه –من أيت النساء أو اصطاد يف أحرامه فإنه ) �نيهما (منها 
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 .-كل مجرة سبع حصيات   -اجلمار الثالث : )٣٩٤(وجيب أن يرمي كل يوم من أ�م التشريق
 .يبدأ �الوىل، مث الوسطى، مث مجرة العقبة: الرتتيب -ز�دة على ماتضمنته شروط الرمي  -وجيب هنا 

ت الرمــي مــا بــني طلــ.)٣٩٥(ولــو رماهــا منكوســة، أعــاد علــى الوســطى ومجــرة العقبــة وع الشــمس إىل غرو�ــا وال ووقــ
ومن حصل له رمـي أربـع حصـيات، مث رمـى علـى .)٣٩٦(جيوز أن يرمى ليال إال لعذر كاخلائف واملريض والرعاة والعبيد

ـــــــب ـــــــت ويعقـــــــب .)٣٩٧(اجلمـــــــرة االخـــــــرى، حصـــــــل �لرتتي ـــــــو نســـــــي رمـــــــي يـــــــوم، قضـــــــاه مـــــــن الغـــــــد مرتبـــــــا، �لفائ ول
ولــو نســي رمــي اجلمــار .)٣٩٩(غــدوة، ومــا يرميــه ليومــه عنــد الــزوالويســتحب أن يكــون مــا يرميــه المســه .)٣٩٨(�حلاضــر

إن خــرج مــن مكــة، مل يكــن عليــه شــي ء، إذا انقضــى زمــان الرمــي.حــىت دخــل مكــة، رجــع ورمــى ، فــإن عــاد يف )٤٠٠(فــ
وجيـوز أن يرمـي عـن املعـذور  .جاز من ترك رمـي اجلمـار متعمـدا وجـب عليـه قضـاؤه )٤٠١(وان استناب فيه.القابل رمى

 .يضكاملر 
 .، ويقف ويدعو)٤٠٣(وأن يرمي اجلمرة االوىل عن ميينه.)٤٠٢(أن يقيم االنسان مبىن أ�م التشريق: ويستحب
 .ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابال هلا، وال يقف عندها.وكذا الثانية

___________________________________ 
يف وجه تسميتها ��م التشـريق أن الشـمس شـرق فيهـا علـى دمـاء االضـاحي ) لوقي(وهي احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث عشر) ٣٩٤(

 .فيكون ملعان خاص واشراق
 .اعاد رمي اجلمرة الوسطى، ومجرة العقبة فقط، وال حيتاج إىل اعادة اجلمرة االوىل الن �ما حيصل الرتتيب: يعين) ٣٩٥(
يشـتغلون �وامـر املـوايل ) والعبيـد(يرعـون دو�ـم يف النهـار) والرعـاة(علـى الزحـامال يقـدر ) واملـريض(خياف من عـدوه يف النهـار) اخلائف)(٣٩٦(

 .يف النهار
 .فيعود على الناقصة ويرمي ثالث حصيات أخر ويصح، والحيتاج إىل االستئناف والرتتيب من جديد) ٣٩٧(
 .أوال يقضي رمي اليوم السابق، مث �يت برمى اليوم احلاضر: يعين) ٣٩٨(
 ).املراد �لغدوة هنا بعد طلوع الشمس، وبعندية الزوال بعده:(صباحا، وقال يف املسالك: اي) غدوة)(٣٩٩(
 .من ذي احلجة) ١٣ ١٢ ١١(زمان الرمي هو) ٤٠٠(
 .يف العام القادم يف أ�م التشريق(جعل �ئبا يرمي عنه ما نسيه: اي) ٤٠١(
 .الواجب مبيت الليل مبىن فال خيرج منها طول النهار، وإن كان جائزا خروجه، وإمنا) ٤٠٢(
 *)واجلمرة االوىل هي بعد اجلمرات عن مكة ) اجلمرة يف النص والفتوى: ميني الرامي، ويسار:(قال يف اجلواهر) ٤٠٣(
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 .واجب: ، وقيل)٤٠٤(والتكبري مبىن مستحب
واحلمــد � علــى مــا أوال� ورزقنــا هللا اكــرب هللا اكــرب، ال إلــه إال هللا وهللا اكــرب، هللا اكــرب علــى مــا هــدا�، : وصــورته

 .من �يمة االنعام
ــب النســاء والصــيد يف احرامــه، والنفــر : وجيــوز النفــر يف االول، وهــو اليــوم الثــاين عشــر مــن ذي احلجــة، ملــن اجتن

 ويسـتحب لالمـام أن.الثاين، وهو اليوم الثالث عشر، فمن نفر يف االول مل جيز اال بعد الـزوال، ويف الثـاين جيـوز قبلـه
ومـن بقـي عليـه شـئ .حيث شاء )٤٠٦(ومن كان قضى مناسكه مبكة، جاز أن ينصرف.)٤٠٥(حيطب ويعلم الناس ذلك
 .من املناسك عاد وجو�

 :مسائل
مــا يوجــب، حــدا أو تعزيــرا أو قصاصــا وجلــأ إىل احلــرم، ضــيق عليــه يف املطعــم واملشــرب  )٤٠٧(مــن أحــدث :االوىل
 .)٤٠٩(مبا تقتضيه جنايته فيه ولو أحدث يف احلرم، قوبل.)٤٠٨(حىت خيرج
 .حيرم، واالول أصح: ، وقيل)٤١٠(يكره أن مينع أحد من سكىن دور مكة :الثانية
 .يكره، وهو االشبه: حيرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، وقيل :الثالثة
 .ضمان عليهمث ان شاء تصدق �ا، وال .، وتعرف سنة)٤١١(ال حتل لقطة احلرم، قليلة كانت أو كثرية :الرابعة

  .وإن شاء جعلها يف يده أمانة
___________________________________ 

وأن يكرب يف األضحي عقيب مخس عشرة صالة أوهلا الظهر يـوم النحـر ملـن كـان مبـين (من كتاب الصالة ) صالة العيدين(مضي يف ) ٤٠٤(
  .و آخرها صالة الصبح من اليوم الثالث عشر) 
جيوز لكم النفر األول ، أو جيوز الثـاين ، ملـن اتقـي الصـيد و النسـاء يف احرامـه ، فـإن مل يتـق احـدمها وجـب النفـر (:يقول للناس : اي) ٤٠٥(

  ).الثاين و هو النفر األول ، و النفر األول جيب كونه هو الزوال و الثاين جيوز قبله و بعده 
  ).عاد ايل مكة وعوده واجب إلتيان بقية األعمال: ،اي عاد وجو�ً (يذهب من مين حيث شاء ايل بلده، أو مكان آخر : اي ) ٤٠٦(
كقتل عمدي ، أو قطع يد عمـداً ،و حنـو ) قصاصاً (كأفطار رمضان بالعذر ) تعزيراً (كشرب اخلمر )حداً (احدث خارج احلرم : اي) ٤٠٧(

  .ذلك
يت خيـرج)(مبــا يسـد الرمــق كمـا عــن بعـض (يف اجلـواهر) ٤٠٨( لتعزيـر و يقــتص منـه ، كــل ذلـك خــارج احلــرم عــن احلـرم فيقــام عليـه احلــد و ا) حــ

  .،احرتاماً للحرم ألن هللا جعله آمناً 
  .ألنه هو هتك حرمة احلرم �خليانة فيه، فال يكون احلرم آمناً ملثله) ٤٠٩(
  .لواردهو الزائر وا) و الباد(املقيم مبكة  هو الساكن) العاكف ()وا�ي جعلناه سواء العاكف فيه و ا�اد(لقوله تعايل  )٤١٠(
 .خبالف لقطة غري احلرم فإن امللتقط جيوز له بعد التعريف ان يتملكها بضمان لصاحبها ان وجد بعد ذلك) ٤١١(
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 .)٤١٢(، اجربوا عليها، ملا يتضمن من اجلفاء احملرمإذا ترك الناس ز�رة النىب  :اخلامسة
 .العود إىل مكة، ملن قضى مناسكه، لوداع البيت: ويستحب
، صــالة ســت ركعــات بســمجد اخليــف، واكــده اســتحبا� عنــد املنــارة الــيت يف وســطه، )٤١٣(أمــام ذلــك: ويســتحب

 .)٤١٤(وفوقها إىل جهة القبلة بنحو من ثالثني ذراعا، وعن ميينها ويسارها، كذلك
 .ملن نفر يف االخري، وأن يستلقي فيه )٤١٥(التحصيب: ويستحب

 .ل الكعبة، ويتأكد يف حق الصرورة، وأن يغتسل ويدعو عند دخوهلاأن يدخ: وإذا عاد إىل مكة فمن السنة
 )٤١٧("احلمـد وحـم السـجدة " على الرخامة احلمراء ركعتني، يقرأ يف االوىل  - )٤١٦(بني االسطوانتني -وأن يصلى 

 .مث يدعو �لدعاء املرسوم )٤١٩(، ويصلي يف زوا� البيت،)٤١٨("عدد آيها " ويف الثانية 
واملسـتجار، ويتخـري  )٤٢٢(مث يسـتلم االركـان.)٤٢١(مث يطوف �لبيت اسـبوعا.، ويتأكد يف اليماين)٤٢٠(ركانويستلم اال

 .مث خيرج وهو يدعو.مث �يت زمزم فيشرب منها.من الدعاء ما أحبه
 ويستقبل.وخير ساجدا.)٤٢٣(خروجه من �ب احلناطني: ويستحب

___________________________________ 
 .حرام وجفاء النيب ) من حج ومل يزرين فقد جفاين:(ه لقول) ٤١٢(
 .مىن للعودة إىل مكة(قبل اخلروج من: اي) ٤١٣(
 .اما عند املنارة، أو أمامها، أو عن طرفيها، دون خلفها: يعين) ٤١٤(
 .واالبطح هو بني مىن مكة، واالن يف �سيا �لنيب  �البطح) احلصباء(املراد به النزول مبسجد:(قال يف املسالك) ٤١٥(

 .زماننا وقع داخل مكة
 .ا كانتا مقابل �ب الكعبة، واليوم ال اثر هلما لعن هللا الذين ازالوا آ�ر االسالم فيصل بفاصل اذرع امام الباب رجاء) ٤١٦(
ة تلك اآليـة السـجود  فيها آية السجدة الواجبة، جيب على املصلى عند قراء: ليتايضا حيث ا�ا من العزائم ا) فصلت(وتسمى سورة) ٤١٧(

 .منها مث يقوم ويكمل السورة، ويركع ويسجد سجديت الصالة) ٣٧(وهي اآلية
 .آية) ٥٤(بعدد آ�ت هذه السورة من سور أخرى، وهي: اي) ٤١٨(
 ).(اي الزوا� االربعة، يف كل زاوية ركعتني �سيا برسول هللا) ٤١٩(
 .هو الركن االخري قيل ركن احلجر االسود ملن يطوف �لبيت) واليماين(من الداخل) ٤٢٠(
 ).طواف الوداع(اي، سبعة اشواط، بنية) ٤٢١(
 .بعد متام الطواف، واالستالم هو املسح �ليد، تربكا) ٤٢٢(
ب(�ئعي، احلنطة، لبيع احلنطة هناك، ويف اجلواهر نقـال عـن القواعـد وغريهـا: بعد) ٤٢٣( ولكـن يف هـذا ) انـه �زاء الـركن الشـامي علـى التقريـ

 .يف مكة واملدينة الزمان مل يعد أثر له، هلدم الوهابيني آ�ر االسالم وآ�ر رسول هللا 
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 .)٤٢٥(بدرهم مترا ويتصدق به احتياطا الحرامهويشرتي .ويدعو.)٤٢٤(القبلة
 .)٤٢٦(احلج على االبل اجلاللة: ويكره

 .)٤٢٧(والطواف أفضل للمجاوز من الصالة، وللمقيم �لعكس.ملن حج أن يعزم على العود: ويستحب
 .)٤٢٨(ا�اورة مبكة: ويكره

 .وصالة ركعتني به.على طريق املدينة )٤٢٩(النزول �ملعرس: ويستحب
 :مسائل ثالث

وال �س بصــيده، اال مـــا صــيد بـــني .)٤٣١(وال يعضــد شـــجرة.)٤٣٠(وحــده مـــن عــاير إىل وعـــري.للمدينــة حـــرم :االوىل
 .)٤٣٣(، وهذا على الكراهية املؤكدة)٤٣٢(احلرتني

 .)٤٣٤(للحاج استحبا� مؤكدا يستحب ز�رة النيب  :الثانية
___________________________________ 

 .يسجد � شكرا عند �ب احلناطني، مث يتوجه إىل الكعبة ويدعو �الدعية الواردة وغريها: يعين) ٤٢٤(
 .ملا رمبا وقع يف احرامه من سقوط شعر وحنوه عنه).يتصدق قبضة قبضة:(قال يف اجلواهر) ٤٢٥(
 .االكلة للنجاسات، أو خلصوص عذرة االنسان: اي) ٤٢٦(
 .اففالصالة افضل من الطو ) ٤٢٧(
ىن االقامــة �ــا بعــد قضــاء املناســك وان مل يكــن ســنة:(قــال يف املســالك) ٤٢٨( مــن أن الفقهــاء كــانوا : او ا�ــاورة الدائمــة ملــا يف اجلــواهر) مبعــ

ىت ورد يف تفسـري قولـه تعـاىل د ومـن يـرد فيـه �حلـا(يكرهـون جمـاورة مكـة خوفـا مـن عـدم االحـرتام الـالزم، أو مقارنـة الـذنب فيهـا وهـي عظيمـة حـ
 .أن ضرب العبد، وحنوه خيشى أن يكون من االحلاد فيه اخل) بظلم قذفه من عذاب اليم

يل أن وقد ورد أن أمري املؤمنني عليه الصـالة والسـالم مل يكـن يبيـت مبكـة، بـل كـان خيـرج عنهـا يف الليـل ويبيـت بغريهـا مث يعـود يف النهـار، وببـا
الزمن االولني واآلخرين، الذي خلق هللا تعاىل  ذلك منذ اخرج عنها رسول هللا  جهته مروية، أو معللة من بعض الفقهاء هي مغضوبية

 .الكعبة، ومكة، وغريمها، والبشر وغريهم كلها الجل وجوده
 .وهللا العامل.وال يبعد كون اجلميع اسبا� عديدة.فكره املقام �ا

يتخـذه أول اســرتاحة منـذ خروجــه ن مكـة، وكــان قــد  مكـان يف طريــق املدينـة املنــورة، كـان رســول هللا ) مصــور( أو ك) مفلـس( ك) ٤٢٩(
 .، فلذلك استحب ذلك �سيا به صلى فيه 

 .جبالن وقعا طريف املدينة، شرقيها وغربيها) ٤٣٠(
 .كما ان مكة حرم هللا  ، (حيرم قطع شجر املدينة، ال�ا حرم رسول هللا: اي) ٤٣١(
كمـــا يف ) �ملدينــة(كجـــرة يقــال الرض ذات حجــارة خنـــرة ســود كأ�ــا احرقـــت �لنــار كمــا يف اقـــرب املــوارد ومهــا منطقتـــان) حــرة(مثــىن) ٤٣٢(

 ).احلر�ن(ن جنو� ومشاال، ويقال للمجموعاجلواهر شرقيها وغربيها، ويتصل �ما حر�ن اخر�
 .ال احلرمة) ٤٣٣(
ــواهر) ٤٣٤( ـــ ـــ ــــو :(يف اجلـ ـــ ــــال هـــ ـــ ـــتفاد ز�رة "  قــ ـــ ــــه يســــ ـــ ــا ومنــ ـــ ـــ ـــــن أهوا�ــ ـــ ــة مـ ـــ ـــوم القيامـــــ ــــ ــه يــ ـــ ــــ يت زرت ــ ـــ ــــــن ذريـــــ ــــدا مـــ ـــ ـــــن زارين أو زار أحـــ ـــ مـ

من زارين يف حيايت أو بعد مويت، أو زارك يف حياتـك أو بعـد موتـك، ): " ع(لعلي ايضا ) وقال(من ذريته) السالم عليهم(غرياملعصومني
 ".او زار ابنيك يف حيا�ما أو بعد مما�ما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهواهلا و شدائدها تى أصريه معي يف درجيت 

 .اخل إىل غري ذلك من متواتر الروا�ت
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 .)٤٣٦(�لبقيع ، واالئمة )٣٢٥(ن عند الروضةم يستحب أن تزار فاطمة  :الثالثة
 :خامتة

وأن .)٤٣٩(الصـالة بـني القـرب واملنـرب وهـو الروضـة: وتسـتحب .)٤٣٨(والغسـل عنـد دخوهلـا .)٤٣٧(ا�اورة �ـا: تستحب
، ويف ليلــــة )٤٤١(وأن يصــــلي ليلــــة االربعــــاء عنــــد اســــطوانة أيب لبابــــة .)٤٤٠(يصــــوم االنســــان �ملدينــــة ثالثــــة أ�م للحاجــــة

 اخلميس عند
___________________________________ 

 ).الروضة(ويسمى عند قرب رسول هللا : اي) ٤٣٥(
اجلنـة، مـا بـني قـربي ومنـربي روضـة مـن ر�ض ): " (قال رسول هللا: يف مرسل ابن ايب عمري السالم عليهلقول الصادق :(قال يف اجلواهر

الن قـرب فاطمـة بـني قـربي ومنـربي، قربهـا روضـة مـن ر�ض اجلنـة، وإليـه نزعـة مـن ) قطعة منتزعـة مـن اجلنـة: اي(ومنربي على نزعة من زع اجلنة
الصـق للمسـجد، وقصد �ـا، بـني القـرب واملنـرب، ويف البقيـع، ويف بيتهـا امل) واالوىل ز�ر�ا يف املواضع الثالثة: إىل أن قال يف اجلواهر" نزع اجلنة 

 .لكنه اآلن واقع داخل املسجد، واالحاديث يف ذلك عديدة
) واالمـــام(البـــاقر دمحم بـــن علـــي) واالمـــام(علـــي بـــن احلســـني) زيـــن العابـــدين) واالمـــام(احلســـن ا�تـــىب الســـبط االكـــرب) االمـــام(وهـــم اربعـــة) ٤٣٦(

مــن أ�ه : ؟ قــالالســالم عليهمــا ملــن زار احلســني : ت اليب عبــدهللاقلــ(خــرب احلــراين) ففــي)(علــيهم افضــل الصــالة والســالم(الصــادق جعفــربن دمحم
ت ت لـه حجـة وعمـرة، قلـ جعلـت فـداك وكـذلك كـل مـن : وزاره وصلى عنده ركعتني كتبت له حجة مربورة، فإن صلى عنده أربـع ركعـات كتبـ

 .كثرية جدا  واالحاديث يف ذلك) وكذلك كل من زار اماما مفرتضا طاعته): ع(زار إماما مفرتضا طاعته قال
 .�ملدينة املنورة: اي) ٤٣٧(
 ).اغتسل قبل ان يدخلها أو حني تدخلها(ففي احلديث) ٤٣٨(
 ).ما بني قربي ومنربي روضة من ر�ض اجلنة(لقوله ) ٤٣٩(
ال أن ذلـك مسـتثىن (نـدب يف السـفروقلنا بعدم جواز صـوم ال) غري قاصد لالقامة: اي(للحاجة وغريها وان كان مسافرا:)(يف اجلواهر) ٤٤٠(

  )نصا وفتوى
ايضـا بينهـا وبـني القـرب ) اسـطوانة التوبـة(وتسـمى) اسطوانة ايب لبابة(هذه االسطوانة واقعة يف الروضة بني القرب واملنرب، ومكتوب عليها) ٤٤١(

كـان رسـول هللا : من سـفينة البحـار) توب(وقصته كما يف رجل من االنصار من أصحاب النيب ) وأبولبابة(املطهر اسطوانة واحدة فقط
ث لنـا ا� لبابـة نستشـريه يف امـر�، فقـال رسـول هللا : ملا حضربين قريضة قـالوا لـه  ت حلفـاء ابعـ ك ومواليـك فـأ�هم،  � ا� لبابـة ائـ
انزلوا واعلموا ان حكمه فيكم هو الذبح وأشار إىل حلقه مث ندم على ذلك : ول هللا؟ فقال� ا� لبابة ما ترى؟ اننزل على حكم رس: فقالوا له

 وقال خنت هللا ورسوله، ونزل من حصنهم ومل يرجع إىل رسوله هللا، ومر إىل املسجد، وشد يف عنقه حبال، مث شده إىل االسطوانة اليت كانت
أما لو أ�� الستغفر� هللا لـه، فأمـا  فقال ) (وب هللا علي، فبلغ رسول هللافقال ال احله حىت اموت أو يت) اسطوانة التوبة(تسمى

احلاجـة، اذا قصد إىل ربه فأ� أوىل به، وكان ابولبابة يصوم النهار و�كل �لليل ما ميسك به رمقه، وانت بنته �تيه بعشـائه وحتلـه عنـد قضـاء 
� ام سلمة قـد ��� علـى ايب لبابـة، فقالـت � رسـول هللا  يف بيت ام سلمة نزلت توبته، فقال  لك ورسول هللا فلما كان بعد ذ

ت فأؤذنـــه بـــذلك؟ فقـــال  ت رأســـها، مـــن احلجـــرة فقالـــ فوثـــب ) احلمـــد �(� ا� لبابـــة ابشـــر فـــد �ب هللا عليـــك فقـــال: فـــافعلي، فأخرجـــ
فقـال � ا� لبابـة قـد �ب هللا عليـك توبـة لـو ولـدت مـن  ال وهللا حىت حيلين رسول هللا بيـده، فجـاء رسـول هللا : فقال .املسلمون حيلونه

: فبثلثـه؟ قـال: ال، قـال: ه؟ قالال، قال فبنصف: فبثلثيه؟ قال: ال، قال: امك يومك هذا لكفاك، فقال � رسول � فأتصدق مبايل كله؟ قال،
 ).هو التواب الرحيم) إىل(وآخرون اعرتفوا بذنو�م خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا(نعم، فأنزل هللا عزوجل
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 .)٤٤٢(االسطوانة اليت تلي مقام رسول هللا 
 .وأن �يت املساجد �ملدينة كمسجد االحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ

 .، خصوصا قرب محزة )أحد( ور الشهداء بوقب
 .ويكره، النوم يف املساجد ويتأكد الكراهة يف مسجد النيب 

  :الركن الثالث
 :وفيها مقاصد: يف اللواحق

 .، واالحصار �ملرض ال غري)٤٤٣(الصد �لعدو: يف االحصار والصد :االول
مث صد، حتلل من كل ما أحرم منـه، اذا مل يكـن لـه طريـق غـري موضـع الصـد، أو كـان لـه  )٤٤٤(فاملصدود إذا تلبس
 .طريق وقصرت نفقته

 .، ولو كان أطول مع تيسر النفقة)٤٤٥(ويستمر اذا كان له مسلك غريه
، مث يتحلل بعمرة، مث يقضـي يف القابـل، واجبـا إن كـان احلـج )٤٤٦(ولو خشي الفوات، مل حتلل وصرب حىت يتحقق

 .وكذا البحث يف املعتمر، إذا منع عن الوصول إىل مكة.)٤٤٧(وال حيل بعد اهلدي ونية التحلل.اجبا، واال ند�و 
 .يكفيه ماساقه، وهو االشبه: ، وقيل)٤٤٨(يفتقر إىل هدي التحلل: ولو كان ساق، قيل

___________________________________ 
 وهي معروفة هناك عند مقام النيب : اي) ٤٤٢(
 .ومن الصد يف زماننا هذا منع احلكومات عن احلج �عذار شيطانية، كاجلواز، واالقامة، والتأشرية، والتجنيد، اخل) ٤٤٣(

 .٢٥/ احلج ) ان الذين كفروا يصدون عن سبيل هللا واملسجد احلرام(مما هي من اظهر املصاديق لقوله تعاىل
 .احرم: اي) ٤٤٤(
 .ستمر يف االحرام، اذا كان له طريق غريما صد عنهوي: يعين) ٤٤٥(
لو خشـي فـوت احلـج عنـه، ولكـن مل يعلـم بـذلك، ال جيـوز لـه التحلـل عـن االحـرام، بـل يصـرب حـىت يعلـم فـوت احلـج عنـه، فـاذا : يعين) ٤٤٦(

 .�يت �عمال العمرة ويتحلل من االحرام: حتقق الفوت حتلل بعمرة، اي
 .ية ذبح الفك عن االحرامبعد ذبح اهلدى ون: اي) ٤٤٧(
 .ذبح هدي آخر مضافا إىل ذبح ماساقه معه: اي) ٤٤٨(
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 .)٤٤٩(ولو حتلل مل حيل.وال بدل هلدي التحلل، فلو عجز عنه وعن مثنه، بقي على احرامه
 .)٤٥١(وكذا �ملنع من الوصول إىل مكة.)٤٥٠(�ملنع من املوقفني: ويتحقق الصد

ــت �ــا، بــل حيكــم بصــحة احلــج ويســتنيب يف  وال يتحقــق �ملنــع مــن العــود إىل مــىن، لرمــي اجلمــار الــثالث، واملبي
 .الرمي

 :فروع
 .)٤٥٣(وإن عجز حتلل، وكذا لوحبس ظلما.فإن كان قادرا عليه مل يتحلل: )٤٥٢(إذاحبس بدين :االول
القضــاء إن كــان  ففــات احلــج، مل جيــز لــه التحلــل �هلــدي، وحتلــل �لعمــرة، وال دم، وعليــه )٤٥٤(اذا صــابر :الثــاين
 .واجبا

، جـــاز أن يتحلـــل، لكـــن االفضـــل البقـــاء علـــى )٤٥٥(إذا غلـــب علـــى ظنـــه انكشـــاف العـــدو قبـــل الفـــوات :الثالـــث
 .احرامه

 .فإذا انكشف امت، ولو اتفق الفوات احل بعمرة
ولـو انكشـف العـدو يف وقـت .فصد، كان عليـه بدنـة، ودم للتحلـل، واحلـج مـن قابـل )٤٥٦(لو أفسد حجه :الرابع

ولـو مل يكـن .، فحجـة العقوبـة �قيـة)٤٥٨(وعلـى مـا قلنـاه.وجب، وهو حـج يقضـى لسـنته )٤٥٧(يتسع الستئناف القضاء
 .، مضى يف فاسده وقضاه يف القابل)٤٥٩(حتلل

___________________________________ 
 .حىت لو نزع ثياب االحرام، ال خيرج عن االحرام، بصوم أو غريه: يعين) ٤٤٩(
 .عرفات واملشعر) ٤٥٠(
 .يف احرام عمرة التمتع، او العمرة املفردة، او لطواف احلج وسعيه وطواف النساء) ٤٥١(
 .دينعلى اداء ال: أي) قادرا عليه(حبس الجل عدم ادائه دينا كان قد حل اجله وامتنع عن أدائه،: اي) ٤٥٢(
أن احملبــوس ظلمــا يتحلــل مطلقــا : عطفــا علــى اجلــزء االخــري، أو علــى اجلــزئني، فعلــى االول معنــاه) كــذا(احتمــل يف اجلــواهر أن يكــون) ٤٥٣(

 .ان احملبوس ظلما يتحلل اذا مل يقدر على دفع الظلم عن نفسه، ال مطلقا: حىت اذا كان قادرا على دفع الظلم عن نفسه، وعلى الثاين معناه
 .كان حجا واجبا: اي) ان كان واجبا(النه �ختياره فوت احلج على نفسه) مل جيز(ماطل: اي) ٤٥٤(
 .حجه) امت(اي زال العدو: فاذا انكشف(قبل فوات ركين احلج ومها عرفات واملشعر: اي) ٤٥٥(
ذبح : أي) ودم(بغريكفارة لالفساد) بدنة(كما لو جامع زوجته عامدا عاملا �لتحرمي، فإنه بيطل حجه، مث منع عن احلج بعد االفساد) ٤٥٦(

 .يف السنة اآلتية: اي) من قابل(يعين من االحرام) للتحلل(شاة أو بقر أو ابل
 .ا ال لفوات وقته، وإمنا النكشاف املانع لالتيان �حلج، �ن أمكنه االحرام �نيا والذهاب إىل عرفات، وامنا مسي قضاء: اي) ٤٥٧(
ىت مــع انكشــاف املــانع واتيانــه �حلــج، الن احلــج يف الســنة) �قيــة(احلــج عقوبــة يف الســنة، االتيــةمــن أن االفســاد يوجــب ) ٤٥٨( القادمــة = حــ

 .عقوبة، ال حجة االسالم
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 .، مضى يف فاسده وقضاه يف القابل)٤٥٩(حتلل
ولـو طلـب مـاال مل .لو مل يندفع العدو اال �لقتال مل جيـب، سـواء غلـب علـى الظـن السـالمة أو العطـب :اخلامس
 .جيب بذله

 .)٤٦٠(ولو قيل بوجوبه، إذا كان غري جمحف، كان حسنا
ولـو مل يسـق، .)٤٦١(هو الذي مينعه املرض عـن الوصـول إىل مكـة أو عـن املـوقفني، فهـذا يبعـث مـا سـاقة :واحملصر
 .)٤٦٢(وال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله، وهو مىن ان كان حاجا، او مكة إن كان معتمرا.أو مثنهبعث هد� 

إذا بلــغ قصــر وأحــل ، اال مــن النســاء خاصــة، حــىت حيــج يف القابــل ان كــان واجبــا، أو يطــاف عنــه طــواف )٤٦٣(فــ
ث .هــدي يف القابــل ولــو �ن أن هديــه مل يــذبح، مل يبطــل حتللــه، وكــان عليــه ذبــح.)٤٦٤(النســاء ان كــان تطوعــا ولــو بعــ

إن ادرك احــد املــوقفني يف وقتــه، فقــد ادرك احلــج، واال حتلــل بعمــرة.)٤٦٥(هديــه مث زال العــارض، حلــق �صــحابه  )٤٦٦(فــ
 .ويستحب قضاء الندب.وعليه يف القابل قضاء الواجب

 .)٤٦٧(يف الشهر الداخل: اذا حتلل يقضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: واملعتمر
___________________________________ 

 .امت احلج الذي افسده: اي) مضى يف فاسده(مل يذبح الشاة للخروج من االحرام، فال حيتاج إىل إحرام جديد: اي) ٤٥٩(
 .غري كثري مصر حباله: اي) غري جمحف(هو اهلالك) العطب(�لقتال �ن كان العدو ضعيفا واحلجاج كثرة وأقو�ء: السالمة يعين) ٤٦٠(
 .ان كان حج قرآن، أو عمرة قرآن، �ن إحرامه مع اهلدي) ٤٦١(
 .يبعث اهلدي إىل مىن اذا كان يف احرام حج وحصر، ويبعث اهلدى ليذبح مبكة اذا كان يف احرام عمرة وحصر: اي) ٤٦٢(
 .ل من االحراممىن أو مكة، وعلم �نه ذبح، قصر إن وجب التقصري، وحلق إن وجب عليه احللق، وبذلك حي) فاذا بلغ)(٤٦٣(
ىت حيـج ويطـوف طـواف النسـاء بنفسـه، هـذا اذا  : يعين) ٦٦٤( يبقى عليه حرمـة اقـرتاب النسـاء، أو النظـر واللمـس بشـهوة إىل السـنة اآلتيـة حـ

 .كان حجه الذي افسده وأما إن كان حجه مستحبا فيجوز أن يكلف شخصا يطوف عنه طواف النساء، فتحل له النساء
 .�حلجاجحلق : اي) ٤٦٥(
أتى �لعمرة ليتحلل من االحرام، فإن كان حجه واجبا وجب عليه قضـاؤه يف العـام القـادم، وإن كـان حجـه مسـتحبا اسـتحب : يعين) ٤٦٦(

 .له قضاؤه يف العام القادم
ب فصــل شــهر بــني ) زوال العـذر)(٤٦٧( ىت لــو قلنــا �نــه جيــ يت متــرض فيهــا شــهر أم ال حـ عمــرتني، وال جيــوز ســواء مضــى علــى العمــرة االوىل الــ

 .اي الشهر الذي مل حيرم فيه) وقيل يف الشهر الداخل(قران وعمرتني يف شهر واحد، وذلك الن العمرة االوىل فسدت فلم تكن عمر�ن
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 .)٤٦٩(�تى مبا كان واجبا: ، وقيل)٤٦٨(إذا احصر فتحلل مل حيج يف القابل اال قار�: والقارن
 .افضل )٤٧٠(عه، وان كان االتيان مبثل ما خرج منهوان كان ند� حج مبا شاء من أنوا

 .ان �عث اهلدي تطوعا، يواعد أصحابه وقتا لذحبه أو حنره، مث جيتنب مجيع ما جيتنبه احملرم: وروي
 .ولو أتى مبا حيرم على احملرم كفر استحبا�.)٤٧١(فإذا كان وقت املواعدة أحل، لكن هذا ال يليب

 الصيديف أحكام : املقصد الثاين
 .)٤٧٣(يشرتط أن يكون حالال: ، وقيل)٤٧٢(هو احليوان املمتنع: الصيد

 .يستدعي فصوال: والنظر فيه
 :قسمان الصيد: الفصل االول
ــــه الــــدجاج .)٤٧٥(كصــــيد البحــــر، وهــــو مــــا يبــــيض ويفــــرخ يف املــــاء: )٤٧٤(منهــــا مــــا ال يتعلــــق بــــه كفــــارة: فــــاالول ومثل
 .)٤٧٦(وكذا النعم ولو توحشت.احلبشي

___________________________________ 
 .حج قران، ال افراد، وال متتع: أي) ٤٦٨(
فأختـار القـران، واحصـر، ففـي السـنة القادمـة يكـون : مبا كان سابقا حكمه، فإن كان حكمه التخري بـني التمتـع والقـران واالفـراد: اي) ٤٦٩(

ب عليــه يف الســنة القادمــة حــج  ايضــا خمــريا بــني التمتــع واالفــراد والقــران، وإن كــان ســابقا متعينــا عليــه التمتــع، لكنــه عــدل إىل قــرآن، كــان الواجــ
 .التمتع، وهكذا

 .مبثل احلج السابق الذي خرج عن احرامه لالحصار: اي) ٤٧٠(
ىن يستحب لغري احلاج، ولغري املعتمر، أن يبعث �دي مع احلجاج أو املعتمرين، ويضرب معهم موعدا معينا لذحبـه، إمـا يـوم الع) ٤٧١( يـد مبـ

 اذا كان بعث مع احلجاج أو يوما معينا آخر، لذحبه فيه مبكة اذا كان بعث اهلدي مع املعتمرين، فاذا خرج الرفقه استحب له أن يلبس ثياب
ك اليـوم املعـني لـ)لبيـك اللهـم لبيـك اخل(االحرام وجيتنب مجيع ما جيتنبه احملرم، لكنه ال يذكر التلبية ذبح اهلـدي يف ، فـاذا كـان يـوم العيـد، او ذلـ

 .أحل عن احرامه: مكة
 .غري االهلي، أما االهلي كالدجاج، واالبل، والبقر والغنم فليس من الصيد: اي) ٤٧٢(
 .حالل اللحم، ال مثل االسد، والنمر وحنومها: اي) ٤٣٧(
 .الن صيده ليس حراما) ٤٧٤(
 .معا كالسرطانسواء كان يعيش يف املاء فقط كاالمساك، أو يعيش يف املاء والرب ) ٤٧٥(
) ولو توحشت(يعين االبل البقر والغنم) النعم(انه اغرب اللون: ويقال له السندي، والغرغر، ويف املسالك: يف اجلواهر) الدجاج احلبشي) ٤٧٦(
 .صارت وحشية �لعارض وامتنعت: اي
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ت أو طــائرة: وال كفــارة إن علــى قاتلــه  )٤٧٧(يف قتــل الســباع، ماشــية كانــ ، علــى )٤٧٨(كبشــا إذا مل يــرده، اال االســد فــ
 .رواية فيها ضعف
يراعــى االسـم كــان : فيمــا تولـد بــني وحشـي وانســي، أو بـني مــا حيـل للمحـرم ومــا حيـرم، ولــو قيـل: وكـذا ال كفـارة

 ).٤٧٩حسنا
 .بقتل االفعى، والعقرب، والفأرة، وبرمي احلدأة، والغراب رميا: وال �س
ويف قتلـه عمـدا صـدقة، ولـو .تردد، والوجه املنع، وال كفارة يف قتلـه خطـأ ويف الزنبور.)٤٨٠(بقتل الربغوث: وال �س

 .، واخراجها من مكة على رواية)٤٨١(وجيوز شراء القماري، والد�سي.بكف من طعام
 .قتلها، وال اكلها: وال جيوز
 :ما يتعلق به الكفارة وهو ضر�ن: الثاين

 .من النعماالول ما لكفارته بدل على اخلصوص وهو كل ماله مثل 
 :وأقسامه مخسة

 مثنها على الرب، ويتصدق به )٤٨٣(ومع العجز، تقوم البدنة، ويفض.ويف قتلها بدنة: )٤٨٢(النعامة: االول
___________________________________ 

 .السباع املاشية كالنمر والذئب والفهد والطائر كالنسر والعقاب وحنوها) ٤٧٧(
 .ابطال االذى �حملرماذا مل يرد االسد : اي) ٤٧٨(
 .يعين الفحل من الشاة) والكبش(
 .كما لو نزى محار الوحش على بقرة، فاملتولد بينهما حالل) بني وحشي وانسي)(٤٧٩(
ين) يراعـي االسـم(كاملتولـد يـن حيـوان حبـري وحيـوان بـري) بني ما حيل وما حيـرم( ينظـر إىل امسـه عرفـا فـإن مسـي �حليـوان احلـالل، حـل وإن : يعـ

 .حل) بقرا(حرم، وإن كان يسمى عرفا) بقر وحش(لو كان املتولد بني محار الوحش والبقرة يسمى عرفا) مثال(�حليوان احلرام حرم مسي
يعـين ال جيـوز قتلهمـا، ): والرمـي(طائر وحشي حبجم الدجاج تقريبا) بسكر ففتح ففتح) احلدأة(أو مطلق احلية(احلية الكبرية،) االفعى)(٤٨٠(

 .يهما فقطوإمنا جيوز رم
 .نوعان من احلمام اجلميل املنظر والصوت) وأدبس(و) قمرية(مجع) ٤٨١(
 .طائر كبري احلجم مثل الشاة، له عنق طويل كالبعري) ٤٨٢(
 .أي يشرتي بثمنها احلنطة.لغري البعري) بدنة)(٤٨٣(
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و عجز صام مثانية عشـر ول.)٤٨٥(ولو عجز صام عن كل مدين يوما.)٤٨٤(وال يلزم مازاد عن ستني.لكل مسكني مدان
 .احدمها مثل ما يف النعام واالخرى من صغار االبل، وهو االشبه: النعام روايتان )٤٨٦(ويف فراخ.يوما

يقــوم البقــرة االهليــة،  )٤٨٧(ومــع العجــز.ويف قتــل كــل واحــد منهمــا بقــرة أهليــة.بقــرة الــوحش ومحــار الــوحش: الثــاين
ومـع العجــز يصـوم عـن كــل .وال يلـزم مـا زاد علــى الثالثـني.ويفـض مثنهـا علــى الـرب، ويتصـدق بــه لكـل مسـكني مــدان

 .مدين يوما
 .وان عجز صام تسعة ا�م

مثنهـــا علـــى الـــرب، ويتصـــدق بـــه لكـــل مســـكني ) يفـــض(ومـــع العجـــز يقـــوم الشـــاة، و.يف قتـــل الظـــيب شـــاة: الثالـــث
ويف الثعلـب واالرنـب .فإن عجز صام ثالثـة أ�م.فإن عجز صام عن كل مدين يوما.ما زاد عن عشرةوال يلزم .مدان

، وهـو )٤٨٨(علـى الرتتيـب: واالبدال يف االقسام الثالثة علـى التخيـري، وقيـل.فيه ما يف الظيب: شاة، وهو املروي، وقيل
 .االظهر
وقبـل التحـرك، ارسـال  )٤٨٩(االبـل لكـل واحـدة واحـد إذا حترك فيها الفرخ، بكارة مـن.يف كسر بيض النعام: الرابع

 ومع العجز عن كل بيضة.)٤٩٠(فحولة االبل يف ا�ث منها، بعدد البيض، فما نتج فهو هدي
___________________________________ 

دا، مل جيـب االكثـر بـل اعطـي مائـة لو كانت قيمة البعـري اكثـر مـن مائـة وعشـرين امـ: يعين) وال يلزم ما زاد(تقريبا كيلو ونصف) مدان)(٤٨٤(
 .وعشرين مدا لستني مسكينا وكفى

 .ستني يوما: اي) ٤٨٥(
 .الصغار من النعام: اي) ٤٨٦(
 .عدم حصول البقرة االهلية: اي) ٤٨٧(
يكون من اول : يعين )التخيري(هي البدنة، والبقرة، والشاة) االقسام الثالثة(بدلية الطعام عن النعم، والصوم عن الطعام: اي) االبدال) ٤٨٨(

ين) الرتتيــب(االمــر خمــريا بــني الــنعم، وبــني الطعــام، وبــني الصــيام لــيس خمــريا، وإمنــا يتعــني الــنعم مــع وجــوده، فــإن مل حيصــل انتقــل احلكــم إىل : يعــ
 .الطعام، فإن مل يقدر انتقل تكليفه إىل الصيام

 .من بكارة االبل) واحد(البيضاتمن ) لكل واحدة(من االبل ما مل يتزوج بعد) بكارة)(٤٨٩(
س ا�ث مــن االبــل، فمــا صــار مــن ولــد يف البــني، فهــو هــدي، اي  ) ٤٩٠( ب عليــه أن يرســل فحــول علــى مخــ فلــو كســر مخــس بيضــات، وجــ

 .كفارته
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 .)٤٩١(فإن عجز صام ثالثة أ�م.ومع العجز اطعام عشرة مساكني.شاة
مــن  )٤٩٣(عــن البيضـة خمـاض: لفـرخ مــن صـغار الغـنم، وقيـلإذا حتـرك ا. )٤٩٢(يف كسـر بـيض القطــا والقـبج: اخلـامس

وقبــل التحــرك ارســال فحولــة الغــنم يف ا�ث منهــا بعــدد البــيض، فمــا نــتج فهــو هــدي، فــإن عجــز كــان كمــن  .الغــنم
 .)٤٩٤(كسربيض النعام

 وهـو اسـم لكـل طـائر يهـدر ويعـب املـاء،.االول احلمـام: مـاال بـدل لـه علـى اخلصـوص وهـو مخسـة أقسـام: الثاين
 .)٤٩٥(كل مطوق: وقيل

وللمحــل يف احلــرم نصــف .)٤٩٦(ويف فرخهــا للمحــرم محــل.وعلــى احملــل يف احلــرم درهــم.شــاة علــى احملــرم: ويف قتلهــا
ى احملــرم .ويف بيضــها إذا حتــرك الفــرخ محــل.)٤٩٧(ولــو كــان حمرمــا يف احلــرم اجتمــع عليــه االمــران.درهــم وقبــل التحــرك علــ

ويسـتوي االهلـي ومحـام احلـرم يف القيمـة .كـان حمرمـا يف احلـرم، لزمـه درهـم وربـع  ولـو.)٤٩٨(درهم، وعلى احملل ربـع درهـم
يف كــل واحــد مــن القطــا واحلجــل والــدراج : الثــاين )٤٩٩(اذا قتــل يف احلــرم، لكــن يشــرتى بقيمــة احلرمــي علــف حلمامــه

 .)٥٠٠(محل، قد فطم ورعى
___________________________________ 

 .م عشرة، وعن كل بيضة صيام ثالثة أ�معن كل بيضة اطعا: أي) ٤٩١(
 .طائران وحشيان يف حجم الدجاج تقريبا) ٤٩٢(
 .وهي الصغار من الغنم) ٤٩٣(
 .عند كل بيضة اطعام عشرة مساكني، فإن عجز صام عن كل بيضة ثالثة إ�م: اي) ٤٩٤(
املاء ويشرب وهو واضع له فيه ال �ن �خذ املاء مبنقاره  يرجع صوته ويواصله مرددا، ويعب املاء، يضع منقاره يف: يهدر:(يف اجلواهر) ٤٩٥(

 .هو الذي حول رقبته لون آخر غري لون بدنة كالطوق) مطوق(، و)قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاج والعصافري
 .بفتحتني صغري الضأن) ٤٩٦(
 .للحمام شاة ودرهم، لفرخها محل ونصف درهم) ٤٩٧(
 .اذا كان يف احلرم: اي) وعلى احملل ربع درهم(يف احلرم وخارج احلرم سواء كان) محل(بيضها(ويف كسر)(٤٩٨(
 .اي حلمام احلرم، واذا قتل محام غري احلرم تصدق بثمنه) حلمامة(حنطة، أو شعري او غريمها: اي) علف)(٤٩٩(
 .جعل �كل من حشيش االرض: اي) رعى(منع من شرب اللنب من امه: اي) فطم)(٥٠٠(
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 .)٥٠١(قتل كل واحد من القنفذ والضب والريبوع جدي يف: الثالث
 .مد من طعام )٥٠٢(يف كل واحد من العصفور والقربة والصعوة: الرابع
ويف قتــل الكثــري .وكــذا يف القملــة يلقيهــا عــن جســده.)٥٠٣(يف قتــل اجلــرادة متــرة، واالظهــر كــف مــن طعــام: اخلــامس

وكـل مـا ال تقـدير لفديتـه .ن كـان علـى طريقـه، فـال إمث وال كفـارةوان مل ميكنـه التحـرز مـن قتلـه، �.من اجلراد دم شـاة
 .)٥٠٥(وقيل يف البطة واالوزة والكركي شاة، وهو حتكم.)٥٠٤(وكذا القول يف البيوض.ففي قتله قيمته
 :فروع مخسة

 .ويفدي للذكر مبثله و�النثى.ولو فداه مبثله جاز.اذا قتل صيدا معيبا كاملكسور واالعور، فداه بصحيح :االول
 .و�ملماثل أحوط )٥٠٦(وكذا االنثى

 .)٥٠٨(وفيما ال تقدير لفديته، وقت االتالف.)٥٠٧(االعتبار بتقومي اجلزاء، وقت االخراج :الثاين
 .، خيرج ماخضا، ولو تعذر، قوم اجلزاء ماخضا)٥٠٩(اذا قتل ماخضا، مما له مثل :الثالث
ولـو عاشـا مل .)٥١٠(اذا أصاب صيدا حامال، فألقت جنينـا حيـا مث مـا�، فـدى االم مبثلهـا والصـغري بصـغرية :الرابع

ولـو ألقـت جنينـا .ولـو مـات أحـدمها فـداه دون اآلخـر.ولو عـاب ضـمن إرشـه.يكن عليه فدية، إذا مل يعب املضروب
 ش، وهو ما بني قيمتها حامالميتا، لزمه االر 

___________________________________ 
 ).الذكر من أوالد املعز يف السنة االوىل كما عن املغرب املعجم) اجلدي:(يف اجلواهر) ٥٠١(
مــن : اي) كــف مــن طعــام(واحــدة: اي) متــرة)(٥٠٣(طــائر يشــبه العصــفور ايضــا) والصــعوة)(شــبه العصــفور وعلــى رأســه �ج) القــربة)(٥٠٢(

 .حنطة أو شعري ينفقها للفقراء
 .البيوض اليت مل يرد من الشرع فيها نص خاص: اي) ٥٠٤(
 .قول ال دليل عليه: اي) ٥٠٥(
 .فلو قتل نعامة عوراء، جاز كفارة بدنة عوراء، وال جيب كون الكفارة مثل الصيد يف الذكورة واالنوثة، وإن كان احوط) ٥٠٦(
ب وقـت اعطـاء مثنهـا أن يالحـظ قيمـة : االعطاء، اي: يعين) الخراجا(الكفارة: يعين) اجلزاء)(٥٠٧( اذا وجبت عليه شـاة، فلـم جيـد الشـاة جيـ

 .الشاة، سواء نزلت القيمة عن وقت وجوب الكفارة، أم زادت، أم ال
ت عليـه قيمتهـا وقـت العيـد، فلـو كـان قيمتهـا وقـت الصـيد دينـارا، ووقـت اعطـاء القيمـة ل) بطة(فلو اصطاد) ٥٠٨( لفقـري صـارت قيمتهـا وجبـ

 .نصف دينار، أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد
 .مما كفارته مثله، كالظيب والشاة: اي) مما له مثل(هو احلامل) ما خض)(٥٠٩(
 .فلو كان ظبيا حامال، وجب عليه كفارة شاة ومحل) ٥١٠(
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 .وجمهضا
 .)٥١١(إذا قتل احملرم حيوا�، وشك يف كونه صيدا، مل يضمن :اخلامس

 يف موجبات الضمان وهي ثالثة: الفصل الثاين
 .)٥١٢(فإن أكله لزمه فداء آخر.قتل الصيد موجب لفديته: مباشرة االتالف، واليد، والسبب أما املباشرة فنقول

 .رمى صيدا فأصابه ومل يؤثر فيه، فال فديةولو .)٥١٣(يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه: وقيل
وكذا لو مل يعلم أثر فيـه .وإذا مل يعلم حاله، لزمه الفداء.ربع قيمته: ، وقيل)٥١٤(ولو جرحه مث رآه سو� ضمن إرشه

ويف كسر احـدى يديـه .ويف عينيه كمال قيمته.وروي يف كسر قرين الغزال نصف قيمته، ويف كل واحد ربع.)٥١٥(أم ال
ولــو اشــرتك مجاعــة يف قتــل الصــيد، ضــمن كــل واحــد .)٥١٦(ه، وكــذا يف احــدى رجليــه، ويف الروايــة ضــعفنصــف قيمتــ
ومـــن  )٥١٨(دم، وقيمــة للحـــرم، وأخــرى الستصــغاره: ومـــن ضــرب بطريعلــى االرض كـــان عليــه.)٥١٧(ا كــامال مــنهم فــداء

صــــــابه وهــــــو حمــــــرم، مل ولــــــو رمــــــى الصــــــيد وهــــــو حمــــــل، فأ.)٥١٩(شــــــرب لــــــنب ظبيــــــة يف احلــــــرم، لزمــــــه دم وقيمــــــة اللــــــنب
 .وهو حمل، مث أحرم فقتله )٥٢١(وكذا لو جعل يف رأسه ما يقتل القمل.)٥٢٠(يضمنه

___________________________________ 
 .كما لو شك يف انه محار اهلي، أو محار وحشي) ٥١١(
 .ه، وشاة الكلهيعين الكفارة، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شا�ن شاة لقتل) الفداء(و) الفدية)(٥١٢(
 .لوجه الصحيح: اي) وهو الوجه(وأكلها، كان عليه شاة كفارة القتل، وقيمة الظيب الجل أكله) ظبيا(قيل لو قتل مثال: يعين) ٥١٣(
 .قيمة نقصائه �جلرح، يتصدق �ا: يعين) االرش)(٥١٤(
 .تلزمه الكفارة: يعين) وكذا لو مل يعلم(الكفارة: أي) لزم الفداء(سواء كان االرش اقل من الربع ام اكثر أو مساو�) ربع قيمته)(٥١٥(
 .سندها ضعيف، فليست حجة شرعا، فيجب االرش، سواء كان أقل مما ذكر يف هذه الرواية ام اكثر) ٥١٦(
 .فلو اشرتك عشرة اشخاص يف قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه، عشرة من البدن) ٥١٧(
ين) دم(ذلكضــرب بطريعلــى االرض فقتلــه بــ)(٥١٨( احتقــار احليــوان يف : اي) الستصــغاره(قيمــة الطــري: اي) وقيمــة(شــاة كفــارة لالحــرام: يعــ

 .احلرم الذي جعل هللا فيه كل شئ آمنا
 .شاة كفارة لصيد الظيب، وقيمة اللنب: يعين) دم)(٥١٩(
ب بعــد إحرامــه) ٥٢٠( ىب وأحــرم، فأخــذه الكلــ ب عليــه : أي )مل يضــمنه(كمــا لــو أرســل كلبــه علــى صــيد مث نــوى ولــ لــيس عليــه كفــارة لكنــه جيــ

 .ارساله، لوجوب أن يرسل احملرم ما معه من صيد
 .كالزئبق جيعل يف الرأس فيقتل القمل وحنوه) ٥٢١(
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فلو مـات قبـل إرسـاله لزمـه .)٥٢٢(ومن كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه، و وجب ارساله.اليد: املوجب الثاين
 .ولو أمسك احملرم صيدا، فذحبه حمرم، ضمن كل منهما فداء.عنه مل يزل ملكه )٥٢٣(ولو كان الصيد �ئيا.ضمانة

 .ولو كا� حملني يف احلرم مل يتضاعف.)٢٥٤(ما مل يكن بدنة.ولو كا� يف احلرم، تضاعف الفداء
ولــــو أمســــكه احملــــرم يف احلــــل، فذحبــــه احملــــل، ضــــمنه احملــــرم .ولــــو كــــان أحــــدمها حمرمــــا تضــــاعف الفــــداء يف حقــــه

 .فلو أحضنه، فخرج الفرخ سليما، مل يضمنه.)٥٢٦(ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه.)٥٢٥(خاصة
 .وال كذا لو صاده وذحبه حمل.ولو ذبح احملرم صيدا، كان ميتة، وحيرم على احملل

 :السبب وهو يشتمل على مسائل: املوجب الثالث
إن زال الســبب وارســلها .)٥٢٧(ضــمن �الغــالق مــن أغلــق علــى محــام مــن محــام احلــرم، ولــه فــراخ وبــيض،: االوىل فــ

وان كــان .ولــو هلكــت، ضــمن احلمامــة بشــاة، والفــرخ حبمــل، والبيضــة بــدرهم، إن كــان حمرمــا.ســليمة ســقط الضــمان
 .)٥٢٨(حمال، ففي احلمامة درهم، ويف الفرخ نصف، ويف البيضة ربع

 .شبه، لظاهر الرواية، واالول أ)٥٢٩(يستقر الضمان بنفس االغالق: وقيل
 .، فعليه شاة واحدة)٥٣٠(اذا نفر محام احلرم، فإن عاد: قيل :الثانية

 وان مل يعد،
___________________________________ 

 .فك القيد عنه ليذهب حيث شاء: اي) ٥٢٢(
 .بعيدا، كما لوكان له صيد يف بلده، مل يزل ملكه عنه �الحرام: اي) ٥٢٣(
كــان الصـــائد والـــذابح يف : اي) كــا� يف احلـــرم(فــارة، أحـــدمها كفــارة الصـــيد، واآلخــر كفـــارة ذبــح الصـــيدك) ا فـــداء(آخــر) فذحبــه حمـــرم)(٥٢٤(

 .فلو كانت الكفارة بدنة) بدنة(الكفارة) مامل يكن(كان على كل واحد الكفارة، وقيمة الصيد معا،: اي) تضاعف الفداء(احلرم
ط، كمحـــرم صـــاد نعامـــة يف احلـــرم، أو ذبـــح نعامـــة يف احلـــرم،  فـــال تتضـــاعف، فـــال تصـــري بـــدنتني، وال بدنـــة وقيمـــة الصـــيد، بـــل بدنـــة واحـــدة فقـــ

 .وهكذا
الن الذابح مل يكن حمرما، وال حبه يف احلرم، فال ) خاصة(هلتك احرتام احلرم فقط، وإمنا عليهما قيمته فقط، دون الفداء) مل يتضاعف)(٥٢٥(

 .شئ عليه، وعلى املمسك كفارة واحدة الجل االحرام
فلـو (عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام، وعليه قيمة البيض إن مل يـنص علـى كفـارة خاصـة فيـه كبـيض الفاختـة: اي) نهضم)(٥٢٦(

 .جعله يف حضن طائر آخر: أي) أحضنه
 .ترك احلمام، والفراخ، والبيض: اي) أرسلها(ضمنها إن تلفت: اي) ٥٢٧(
م، أو حمال يف احلرم، أما اذا اجتمعا �ن كـان حمرمـا ويف احلـرم وجبـت الكفـارة والقيمـة معـا، هذا اذا انفردا، �ن كان حمرما يف غري احلر ) ٥٢٨(

 .يف احلمام شاة ودرهم، ويف الفراخ محل ونصف درهم، ويف كل بيضة درهم وربع
 .سواء هلكت أم ال) ٥٢٩(
 .لذي نفره كثريا أو قليالسواء كان احلمام ا) فعليه شاة واحدة(خوفه حىت طار إىل خارج احلرم: اي) نفر)(٥٣٠(
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 .فعن كل محامة شاة
إذا رمـــى اثنـــان، فأصــــاب أحـــدمها وأخطـــأ اآلخــــر، فعلـــى املصـــيب فـــداء جلنايتــــه، وكـــذا علـــى املخطــــئ  :الثالثـــة
 .)٥٣١(العانته

إذا أوقـــد مجاعـــة �را، فوقـــع فيهـــا صـــيد، لـــزم كـــل واحـــد مـــنهم فـــداء اذا قصـــدوا االصـــطياد، واال ففـــداء  :الرابعـــة
 .)٥٣٢(واحد

اذا رمـــــى صـــــيدا، فاضـــــطرب فقتـــــل فرخـــــا أو صـــــيدا آخـــــر، كـــــان عليـــــه فـــــداء اجلميـــــع، النـــــه ســـــبب  :اخلامســـــة
 .)٥٣٣(لالتالف

 .)٥٣٤(واذا سار ضمن ما جتنيه بيديها.السائق يضمن ما جتنيه دابته، وكذا الراكب اذا وقف �ا :السادسة
 .وكذا لو أمسك احملل صيدا له طفل يف احلرم.�مساكه ضمن )٥٣٥(إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف :السابعة
إذا   )٥٣٧(، ضــمن، ســواء كــان يف احلــل أو احلــرم، ولكــن يتضــاعف)٥٣٦(إذا أغــرى احملــرم كلبــه بصــيد فقتلــه :الثامنــة

 .كان حمرما يف احلرم
 .، ضمنه)٥٣٨(لو نفر صيدا، فهلك مبصادمة شئ، أو أخذه جارح :التاسعة
 .)٥٣٩(صيد يف شبكة، فأراد ختليصه فهلك أو عاب، ضمنلو وقع ال :العاشرة

 .)٥٤٠(من دل على صيد فقتل، ضمنه: احلادية عشرة
___________________________________ 

 .أو للنص اخلاص يف املسألة) ٥٣١(
 .يوزع على اجلميع) ٥٣٢(
 .التالف البقية: أي) ٥٣٣(
دون مــا جتنيــه برجليهــا، ) بيــديها(مــن قتــل حيــوان ممتنــع، وكســر بــيض، أو ســحق فــراخ )مــا جتنيــه(هوالــذي يســري خلــف الدابــة) الســائق)(٥٣٤(

 .تعدية احلكم إىل سائق السيارة) وميكن(الن الراكب غري ملتفت إىل رجلي الدابة
 .فتلف الطفل، خلوف، أو نفور أو جوع، وعطش، أو غري ذلك: اي) ٥٣٥(
 .لصيدفقتل الكلب ا: اي) فقتله(حرض وحث: اي) اغرى)(٥٣٦(
 .�لكفارة الجل االحرام، والقيمة الجل احلرم) ٥٣٧(
 .مثل الطيور كالصقر والبازي) ٥٣٨(
  ضمن الكفارة وحدها للمحرم، والقيمة وحدها للحرم، وكالمها للمحرم يف احلرم: اي) ٥٣٩(
  .ضمنه الذي دل عليه: اي) ٥٤٠(
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 يف صيد احلرم :الفصل الثالث
ولـو .فمن قتل صيدا يف احلرم كان عليه فداؤه.)٥٤١(رم ما حيرم على احملرم يف احللحيرم من الصيد على احملل يف احل

يكـره، : نعـم، وقيـل: ؟ قيـل)٥٤٣(وهـل حيـرم وهـو يـؤم احلـرم.)٥٤٢(اشرتك مجاعة يف قتله، فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد
ني الربيـــد واحلـــرم، علـــى ويكـــره االصـــطياد بـــ.لكـــن لـــو أصـــابه ودخـــل احلـــرم فمـــات، ضـــمنه، وفيـــه تـــردد.وهـــو االشـــبه

ولو ربط صيدا يف احلل، فـدخل .فلو أصاب صيدا فيه، ففقأ عينه، أو كسر قرنه، كان عليه صدقة استحبا�.االشبه
وكـذا لـو كـان يف احلـرم، ورمـى صـيدا .ولو كـان يف احلـل، ورمـى صـيدا يف احلـرم فقتلـه، فـداه.)٥٤٤(احلرم، مل جيز إخراجه

كــــان بعــــض الصــــيد يف احلــــرم، فأصــــاب مــــا هــــو يف احلــــل أو يف احلــــرم منــــه فقتلــــه،   ولــــو.)٥٤٥(يف احلــــل فقتلــــه، ضــــمنه
 .ولو كان الصيد على فرع شجرة يف احلل فقتله، ضمن إذا كان أصلها يف احلرم.)٥٤٦(ضمنه

 ولو أخرجه فتلف، كان عليه ضمانه،.إىل احلرم وجب عليه إرساله )٥٤٧(ومن دخل بصيد
___________________________________ 

 .مما حيرم وما ال حيرم) ٥٤٠(إىل) ٤٧٥.(فال حيرم صيد البحر، وال الدجاج احلبشي، وال النعم وان توحشت اخل مما ذكر حتت أرقام) ٥٤١(
 .الحتمال فداء واحد يوزع على اجلميع) ٥٤٢(
 .يف احلرم: يعين) فمات(هل حيرم صيد حيوان سائر إىل جهة احلرم: يعين) ٥٤٣(
مل (أي شـد حببـل وحنــوه) ربــط(كفـارة: أي) صـدقة(أخـرج: اي) ففقــأ(هـو حـرم احلــرم، وهـو أربعـة فراسـخ مــن كـل جوانـب احلـرم) الربيـد)(٥٤٤(

 .وإمنا يرتبص به حىت خيرج هو، وإال فقد دخل االمان) جيز اخراجه
هكذا االنسان الذي يف احلرم ال جيوز له قتل صيد، ولو  الصيد الذي يف احلرم ال جيوز قتله حىت ولو كان الرامي خارج احلرم، و : يعين) ٥٤٥(

 .كان الصيد خارج احلرم
كـان قـد ضـرب خيمتـه نصـفها يف احلـل ونصـفها يف   السـالم عليهيظهر من االحاديث أن حدود احلرم دقيقة، ففي احلديث أن االمام ) ٥٤٦(

ف جســد ث كــان نصــ اذا كــان (ه يف احلــرم ونصــفه اآلخــر يف احلــل، فــال جيــوز صــيدهاحلــرم، وعليــه لــو كــان محــار وحــش مــثال �ئمــا أو واقفــا حبيــ
 .أصل الشجرة: أي) أصلها

 .من دخل احلرم ومعه صيد: اي) ٥٤٧(
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 .ولو كان طائرا مقصوصا، وجب عليه حفظه، حىت يكمل ريشه، مث يرسله.)٥٤٨(سواء كان التلف بسببه أو بغريه
ومن نتف ريشة من محـام احلـرم،  .ال، وهو االحوط: ، وقيلنعم: وهل جيوز الصيد محام احلرم وهو يف احلل؟ قيل
 .ومن أخرج صيدا من احلرم، وجب عليه اعادته.)٥٤٩(كان عليه صدقة، وجيب أن يسلمها بتلك اليد

، مل جيــب )٥٥٠(ولــو تلــف قبــل ذلــك ضــمنه ولــو رمــى بســهم يف احلــل، فــدخل احلــرم مث خــرج إىل احلــل فقتــل صــيدا
 .الفداء

ـــى .حلـــرم صـــيدا كـــان ميتـــةولـــو ذبـــح احملـــل يف ا ـــى احملـــل، وحيـــرم عل ولـــو ذحبـــه يف احلـــل وأدخلـــه احلـــرم، مل حيـــرم عل
 .)٥٥٢(يدخل وعليه ارساله، إن كان حاضرا معه: وال يدخل يف ملكه شئ من الصيد، على االشبه، وقيل.)٥٥١(احملرم

 يف التوابع :الفصل الرابع
يف احلــرم، جيتمعــان علــى احملــرم يف احلــرم، حــىت ينتهــي إىل  كــل مــا يلــزم احملــرم يف احلــل مــن كفــارة الصــيد، أو احملــل

 .وكلما يتكرر الصيد من احملرم نسيا�، وجب عليه ضمانه.)٥٥٣(البدنة فال يتضاعف
 .تتكرر، واالول أشبه: ، وقيل)٥٥٤(ولو تعمد وجبت الكفارة أوال، مث ال تتكرر، وهو ممن ينتقم هللا منه

___________________________________ 
ك بسـبب تـرك ) أو بغريه(أدخله، واحلرم، ومل يرسله، حىت أخرجه معه عن احلرم: اي) أخرجه)(٥٤٨( حىت اذا مات حتـف انفـه كـان امنـا وذلـ

 .ارساله
 .�ن عرب السهم يف فضاء احلرم، أو ذهب السهم املرسل من خارج احلرم إىل احلرم مث خرج عن احلرم وأخذ صيدا خارج احلرم) ٥٤٩(

 .الن تلك اليد جنت، فيجب ان تطهر) الريشة
 .�ن عرب السهم يف فضاء احلرم، أو ذهب السهم املرسل من خارج احلرم إىل احلرم، مث خرج عن احلرم وأخذ صيدا خارج احلرم) ٥٥٠(
 .الجل االحرام، فإن احملرم ال جيوز له أكل الصيد ولو كان صائده غريحمرم) ٥٥١(
 .حاضرا معه، وأما إن كان له صيد يف بيته فال خيرج عن ملكه االحرامان كان الصيد : اي) ٥٥٢(
ين) ٥٥٣( فــال تصــري بــدنينت، وال بدنــة وقيمتهــا، وال بدنــة أرشــا، وال .فكفــارة البدنــة ال يــزاد عليهــا شــئ) البدنــة(يســتنثى مــن هــذا العمــوم: يعــ

 .صدقة مع البدنة
كفارته فاذا صار نسيا� مخس مرات كان عليـه مخـس كفـارات، أمـا لـو اصـطاد   كل صيد وقع عن نسيان يف كل مرة كان عليه: يعين) ٥٥٤(

رتكـت عمدا مرتني ففي االوىل جتب الكفـارة، ويف الثانيـة ال جتـب كفـارة، وإمنـا وعـده هللا �النتقـام، الن الكفـارة، مبعـىن جـربان الـذنب، ومـن ا
توبة النصوح جمال واسع، لوعد هللا تعاىل الذي هو من الرمحة اليت وسعت كل عمدا مث ارتكب عمدا مل جيرب ذنبه �لكفارة، نعم لالستغفار وال

 .)ومن عاد فينتقم هللا منه(وقد ورد ي القرآن احلكيم.شئ واملتقدمة على العذاب والغضب، الذي منها الوعيد �نتقام هللا
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وكـذا لـو رمـى .)٥٥٥(ان فـداءفلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخـر كـان عليـه .ويتضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا
غرضـا فأصـاب صـيدا ضـمنه، ولـو اشـرتى حمـل بـيض نعـام حملــرم فأكلـه، كـان علـى احملـرم عـن كـل بيضـة شـاة، وعلــى 

وال يدخل الصيد يف ملك احملرم �صـطياد، وال ابتيـاع، وال هبـة، وال مـرياث، هـذا اذا كـان .احملل عن كل بيضة درهم
 .عنده

 .)٥٥٧(، ولو اضطر احملرم إىل اكل الصيد، أكله وفداه)٥٥٦(واالشبه انه ميلكولو كان يف بلده، فيه تردد، 
 .لصاحبه )٥٥٨(وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه.ولو كان عنده ميتة، أكل الصيد إن أمكنه الفداء، واال أكل امليتة

معتمـرا، ومبـىن إن كـان وكـل مـا يلـزم احملـرم مـن فـداء، يذحبـه أو ينحـره مبكـة ان كـان .وإن مل يكن مملوكا تصدق به
 .حاجا

 .ان كل من وجب عليه شاة يف كفارة الصيد، وعجز عنها، كان عليه إطعام عشرة مساكني: وروي
 .)٥٥٩(فإن عجز صام ثالثة أ�م يف احلج

 :وهي سبعة يف �قي احملظورات :املقصد الثالث
مـدا عاملـا �لتحـرمي، فسـد حجـه، وعليـه فمن جامع زوجته يف الفـرج قـبال أو دبـرا، عا: االستمتاع �لنساء: االول

 .وكذا لو جامع أمته وهو حمرم.امتامه وبدنة واحلج من قابل، سواء كانت حجته اليت أفسدها فرضا أو نفال
، )٥٦١(، وعليهمــا أن يفرتقــا إذا بلغــا ذلــك املكــان)٥٦٠(ولــو كانــت امرأتــه حمرمــة مطاوعــة، لزمهــا مثــل ذلــك

ولو أكرهها كان حجها .ومعىن االفرتاق أال خيلو إال ومعهما �لث.لك الطريقحىت يقضيا املناسك إذا حجا على ت
 ماضيا، وكان عليه كفار�ن، وال يتحمل عنها شيئا سوى

___________________________________ 
 .شيئا آخر: اي) غرضا(كفار�ن) ان فداء(قتل صيدا آخر: اي) آخر(خرج السهم عن الصيد االول: اي) فمرق)(٥٥٥(

 .غري الصيد فأخطأ ووقعت الرمية على صيد
 .فلو كان حمرما، وورث حال االحرام صيدا بعيدا عنه ملكه) ٥٥٦(
 .حيل االكل الجل االضطرار، لكن ال تسقط الكفارة عنه: اي) ٥٥٧(
 .يعطي قيمته لصاحب الصيد وال يتصدق �ا: اي) ٥٥٨(
 .قبل أن يرجع إىل بلده) ٥٥٩(
ك(غــري ممتنعــة عــن اجلمــاع راضــية: اي) مطاوعــة)(٥٦٠( ب عليهــا ايضــا، امتــام احلــج، بدنــة، واحلــج يف الســنة : اي) مثــل ذلــ فســد حجهــا ووجــ

 .اآلتية
 .يف حج السنة اآلتية اذا وصل هذان الزوجان إىل املكان الذي جامعا فيه وجب عليهما ان يفرتقا حىت آخر اعمال احلج: اي) ٥٦١(
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ملشــعر، ولــو قبــل أن يطــوف طــواف النســاء، أو طــاف منــه ثالثــة أشــواط فمــا وان جــامع بعــد الوقــوف �.)٥٦٢(الكفــارة
 .)٥٦٣(دونه، أو جامع يف غري الفرج قبل الوقوف، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة ال غري

 .ويف االستمناء بدنة.)٥٦٤(إذا حج يف القابل بسبب االفساد فأفسد، لزمه ما لزم أوال: تفريع
ولـــو جـــامع أمتـــه حمـــال، وهـــي حمرمـــة .ال، وهـــو االشـــبه: نعـــم، وقيـــل: قيـــل وهـــل يفســـد بـــه احلـــج وجيـــب القضـــاء؟

ولــو جــامع .وان كــان معســرا، فشــاة أو صــيام ثالثــة أ�م.)٥٦٦(، حتمــل عنهــا الكفــارة، بدنــة أو بقــرة أو شــاة)٥٦٥(�ذنــه
سـة أشـواط، مث وإذا طـاف احملـرم مـن طـواف النسـاء مخ.احملرم قبل طواف الز�رة، لزمه بدنة، فـإن عجـز فبقـرة أو شـاة

 .واقع، مل يلزمه الكفارة، وبىن على طوافه
ــك جمــاوزة النصــف: وقيــل وإذا عقــد احملــرم حملــرم علــى إمــرأة، ودخــل �ــا احملــرم، .واالول مــروي!  )٥٦٧(يكفــي يف ذل

ومــن جــامع يف احــرام العمــرة قبــل الســعي، ".مساعــة " وكــذا لــو كــان العاقــد حمــال علــى روايــة .فعلــى كــل منهمــا كفــارة
 .)٥٦٨(ت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها، واالفضل أن يكون يف الشهر الداخلفسد

___________________________________ 
ب عليـه أن حيـج عنهـا ايضـا أو : اي) سـوى الكفـارة(بـدنتان، بدنـة لنفسـه، وبدنـة عـن زوجتـه،) كفـار�ن(صحيحا: اي) ماضيا)(٥٦٢( ال جيـ

 .يرسل عنها �ئبا للحج
يف غــري القبــل والــدبر، كــإيالج ذكــره بــني الييهــا، أو بــني فخــذيها، أو حنــو : اي) يف غــري الفــرج(أقــل مــن ثالثــة اشــواط: اي) فمــا دونــه)(٥٦٣(

لــيس عليـه حـج يف الســنة : اي) ال غـري(واحـدة عليـه ان طاوعتــه، وبـدنتان ان اكرههـا علــى ذلـك) بدنــة(ذلـك، وقيـل الوقــوف، اي قبـل املشـعر
 .اآلتية

 .م احلج، وبدنة، واحلج يف السنة اآلتية، وان كان مكرها لزوجته لزمه بدنتان، وصح حجهالزمه امتا: اي) ٥٦٤(
 .وان طاوعته لزمته بدنة، وحجت من قابل وامتت هذا احلج

 .كان قد اذن هلا �الحرام، فجامعها وهي يف حال االحرام، وهو غري حمرم: يعين) ٥٦٥(
 ).خمريا بنهما:(يف اجلواهر) ٥٦٦(
 .اكثر من ثالثة اشواط ونصف: اي) جماوزة النصف(امته بعد اجلماع والغسل، وال حيتاج إىل االعادة من رأس: اي) لى طوافهبين ع)(٥٦٧(
 .يف شهر آخر، �ن يصرب حىت يتم الشهر ويدخل شهر آخر ويقضي عمرته: اي) ٥٦٨(
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فبقــــرة، وان كــــان معســــرا ولــــو نظــــر إىل غــــري أهلــــه فــــأمىن، كــــان عليــــه بدنــــة إن كــــان موســــرا، وان كــــان متوســــطا 
 .)٥٦٩(فشاة

ولـو قبـل امرأتـه كـان عليـه .ولو نظر إىل أمرأته، مل يكن عليه شـئ ولـو مسـها بشـهوة، كـان عليـه شـاة، ولـو مل ميـن
 .شاة

 .ولوكان بشهوة، كان عليه جزور
 .)٥٧١(ولو استمع على من جيامع فأمىن، من غري نظر، مل يلزمه شئ.)٥٧٠(وكذا لو أمىن عن مالعبة

لــــو حــــج تطوعــــا فأفســــده مث أحصــــر، كــــان عليــــه بدنــــة لالفســــاد، ودم لالحصــــار وكفــــاه قضــــاء واحــــد يف : عفــــر 
 .)٥٧٢(القابل

 -ابتـداء او اسـتدامة  -فمـن تطيـب كـان عليـه دم شـاة، سـواء اسـتعمله صـبغا أو طـالء : الطيـب: احملظور الثاين
وكذا الفواكـه كـاالترج والتفـاح، والـر�حني  .فيه زعفرانولو كان  )٥٧٤(وال �س خبلوق الكعبة.)٥٧٣(أو خبورا أو يف الطعام
 .كالورود والنيلوفر

ــس واحــد دم.ويف كــل ظفــر مــد مــن طعــام: القلــم: الثالــث ولــو كــان كــل واحــد .ويف أظفــار يديــه ورجليــه، يف جمل
 .)٥٧٥(ولو أفيت بتقليم ظفره فأدماه، لزم املفيت شاة.منهما يف جملس لزمه دمان

___________________________________ 
 .بني الغين والفقري) متوسطا(فقريا) معسرا(غنيا) موسرا(غري زوجته وأمته وحمللته، ممن حيرم عليه النظر بشهوة إليه: اي) غري أهله)(٥٦٩(
 .مع زوجته) عن مالعبة(جيب البعري: اي) وكذا(بعري: اي) ٥٧٠(
 .ه ليس حراماال جتب عليه كفارة، وال ان: اي) ٥٧١(
 .وجب عليه احلج يف اآليت مرة واحدة، وال مرتني، مرة لالفساد، ومرة للحصر: اي) قضاء واحد(شاة: اى) دم)(٥٧٢(
: اي) ا ابتــداء(أي مثــل التــدهني يطلــى بــه اجلســد) طــالء(�لكســر والفــتح االدام كــالزعفران يعمــل منــه االدام ويؤكــل مــع اخلبــز) الصــبغ)(٥٧٣(

ك حــال  ب معــه مــن قبــل االحــرام ويبقــى طيبــه إىل حــال االحــرام فإنــه) اســتدامة(االحــراميعمــل ذلــ ب أزالتــه قبــل .جيــوز.اي يكــون الطيــ بــل جيــ
 .كاهليل جيعل يف الشاي، أو زعفران جيعل يف االرز) أو يف الطعام(ما حيرق فيعطى رائحه طيبة) خبورا(االحرام

 .أو ثوب الكعبة زادها هللا شرفا ال �س به حىت لو خلط عه الزعفران معجون طيب الرائحة يعمل ويطيب به جدران الكعبة) ٥٧٤(
يت شـاة الجـل هـذه : يعين لو سأل شخصا عن تقليم ظفره، فأفتاه ذلك الشخص �جلواز، فقلـم ظفـره وأدمـى امنلتـه وجـب علـى الشـخص املفـ
 .الفتوى
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إىل لــبس ثــوب يتقــي بــه احلــر أو الــربد  ولــو اضــطر.فلــو لــبس كــان عليــه دم.)٥٧٦(حــرام علــى احملــرم: املخــيط: الرابــع
 .جاز، وعليه شاة
 .وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكني، لكل منهم مد: حلق الشعر: اخلامس
ولــو مــس حليتــه أو رأســه فوقــع منهمــا شــئ، أطعــم كفــا مــن .ســتة، لكــل مــنهم مــدان، أو صــيام ثالثــة أ�م: وقيــل
 .)٥٧٧(طعام

 .ولو نتفهما لزمه شاة.ولو نتف احد ابطيه، اطعم ثالثة مساكني.ولو فعل ذلك يف وضوء الصالة مل يلزمه شئ
وكـــذا لـــو غطـــى رأســـه بثـــوب، أو طينـــه بطـــني يســـرته، أو ارمتـــس يف املـــاء، أو محـــل مـــا .ويف التظليـــل ســـائرا شـــاة

 .)٥٧٨(يسرته
كفـارة فيمـا وال  .ويف الصـدق ثـال� شـاة.يف الكذب منه مرة شاة، ومرتني بقرة، وثـال� بدنـة )٥٧٩(اجلدال: السادس

 .دونه
وعنــدي يف .ويف الكبــرية بقــرة ولــو كــان حمــال، ويف الصــغرية شــاة، ويف ابعاضــها قيمــة: قلــع شــجرة احلــرم: الســابع
 .ولو قلع شجرة منه أعادها.)٥٨٠(اجلميع تردد

ومـن اسـتعمل دهنـا طيبــا .وال كفـارة يف قلـع احلشــيش وإن كـان فاعلـه مأثومـا )٥٨١(يلزمـه ضـما�ا: ولـو جفـت قيـل
ــى قــول يف  )٥٨٢(فــيمن قلــع ضرســه، ويف اجلميــع تــردد: وكــذا قيــل.احرامــه، ولــو يف حــال الضــرورة، كــان عليــه شــاة عل

 وجيوز اكل ماليس بطيب من
___________________________________ 

 .الرجل) ٥٧٦(
 .من حنطة: اي) ٥٧٧(
ت املــاء: اي(سأو ارمتــ(يف حــال الســري، ال يف املنــزل، واخليمــة، والــدار: اي) ســائرا)(٥٧٨( �ن وضــع شــيئا علــى ) مــا يســرته(ادخــل رأســه حتــ

 .رأسه، من محله أو غريه
 ).بلى وهللا(أو يقول) ال وهللا(أو يقول) ٢١٣(وهو كما مرعند رقم) ٥٧٩(
 .بل حيتمل كونه حراما فقط بدون كفارة) ٥٨١(
 .أو قيمتها: من كفارة) ٥٨١(
 .فال كفارة أصال) ٥٨٢(
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 .)٥٨٣(جاالدهان كالسمن والشري 
 .وال جيوز االدهان به

 خامتة
اذا اجتمعـــت اســـباب خمتلفـــة، كـــاللبس وتقلـــيم االظفـــار والطيـــب، لزمـــه عـــن كـــل : االوىل: تشـــتمل علـــى مســـائل

 .)٥٨٤(واحد كفارة، سواء فعل ذلك يف وقت واحد أو وقتني، كفر عن االول أو مل يكفر
 .كرر احللق، فإن كان يف وقت واحد، مل تتكرر الكفارةولو  .)٥٨٥(اذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة :الثانية

 .او الطيب، فإن احتد ا�لس مل يتكرر، وان اختلف تكرر )٥٨٦(ولو تكرر منه اللبس.وان كان يف وقتني تكررت
 .)٥٨٧(كل حمرم أكل أو لبس ما ال حيل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة  :الثالثة
 .ل والناسي وا�نون، اال يف الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهواتسقط الكفارة عن اجلاه :الرابعة

___________________________________ 
 .هو دهان السمسم) والشريج(هو الدهن املأخوذ من احليوان، بقر أو إبل، أو غنم) السمن)(٥٨٣(
اعطـى الكفـارة مث بعـد ذلـك فعـل اآلخـر، أم فعـل اآلخـر سـواء فعـل احـد هـذه و : يعـين) كفر او مل يكفـر(ليس املخيط: أي) كاللبس)(٥٨٤(

 .قبل اعطاء كفارة االول
 .فلو وطأ ثالث مرات، وجبت عليه بد�ت ثالث) ٥٨٥(
 .كما لو لبس خميطا، ونزعه، مث لبسه يف نفس ذلك ا�لس) ٥٨٦(
  .إال وجب مقدرهو (املراد به فيما فال نص يف فديته كلبس اخلف، وأكل البطة واالوزة:(يف املسالك) ٥٨٧(
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 كتاب العمرة

مث يسـعى بـني .مث يـدخل مكـة فيطـوف ويصـلي ركعتيـه.أن حيرم يف امليقات الذي يسوغ له االحـرام منـه: وصور�ا
: وقـد جتـب .)٣(ومـع الشـرائط جتـب يف العمـر مـرة.)٢(شـرائط وجـوب احلـج: وشـرائط وجو�ـا .)١(ويقصر .الصفا واملروة

 .والفوات .واالفساد .ئجارواالست .)٤(وما يف معناه.�لنذر
: وأفعاهلـا مثانيـة .وجو�ـا حبسـب السـبب: ويتكـرر .)٥(والدخول إىل مكة مـع انتفـاء العـذر، وعـدم تكـرار الـدخول

 .والطواف .واالحرام .النية
 .وركعتاه
 .والسعي
 .والتقصري

 .)٦(وطواف النساء وركعتاه
 .وتنقسم إىل متمتع �ا، ومفردة

___________________________________ 
 .فإن كانت عمرة مفردة، جاء بعد التقصري بطواف النساء وركعتيه حىت حتل له النساء) ١(
ب وقد مـر ا�ـا مخسـة التكليـف �لبلـوغ والعقـل واحلريـة والـزاد والراحلـة، وتـوفر املؤنـة الكافيـة، وامكـان املسـري، وقـد سـبق تفاصـليها يف كتـا) ٢(

 ).٥٦إىل  ٨(احلج عند ارقام
 .فلو متكن من العمرة املفردة دون احلج وجبت وحدها ايضا) ٣(
ت عليــه العمــرة قضــاء: اي) واالفســاد(وهــو العهــد، والقســم) ٤( : اي) والفــوات(ا اذا كــان يف احــرام عمــرة مفــردة، مــثال فجــامع وافســدها، وجبــ

 .فوت احلج، فمن فاته احلج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة
ا�ور للدخول بغـري إحـرام،  ) مع انتفاء العذر(إىل مكة مل جيز له إال �حرام، ولو أحرم ال يتحلل إال �لعمرة فمن أراد الدخول) �لدخول)(٥(

فمـن يتكـرر دخولـه وخروجـه مـن مكـة كاحلطـاب، والربيـد، وحنومهـا ال ) عـدم تكـرر(مـع) و(كمرض شديد، رق، أو قتـال شـرعي علـى املشـهور
ب الســبب(جيــب عليـــه العمــرة للـــدخول ب عليــه ثـــالث عمـــرات، فلـــ) حبســـ خص للعمـــرة، وكـــان د أفســد عمـــرة وجـــ و نـــذر عمــرة، واســـتأجره شــ

 .وهكذا
�ا هذه الثمانية اعمال العمرة املفردة اليت يؤتى �ا مستقال عن احلج، أو مع حج القران، أو مع حج االفراد، أما عمرة التمتع اليت يؤتى ) ٦(

 .اء وركعتيهمع حج التمتع فأفعاهلا ستة، �ستثناء طواف النس
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وتســـقط املفـــردة .وال تصـــح اال يف اشـــهر احلـــج.)٧(جتـــب علـــى مـــن لـــيس مـــن حاضـــري املســـجد احلـــرام :فـــاالوىل
 .)٨(معها

 .وال جيب فيها طواف النساء.ولو حلقه، لزمه دم.وال جيوز حلق الرأس.ويلزم فيها التقصري
 .)٩(تلزم حاضري املسجد احلرام :واملفردة

، ودخـــل مكـــة، جـــاز ان ينـــوي )١٠(ومـــن احـــرم �ملفـــردة.وافضـــلها مـــا وقـــع يف رجـــب.وتصـــح يف مجيـــع أ�م الســـنة
، حـىت �يت �حلـج، )١١(ولو دخل مكة متمتعـا، مل جيـز لـه اخلـروج.ولوكان يف غري أشهر احلج مل جيز.التمتع، ويلزمه دم
ــــه ــــو خــــرج فاســــتأنف ع.النــــه مــــرتبط ب ث ال حيتــــاج إىل اســــتئناف احــــرام، جــــاز، ول ــــ مــــرة، متتــــع نعــــم، لــــو خــــرج حبي

 .)١٢(�الخرية
 .املفردة يف كل شهر، واقله عشرة أ�م: ويستحب
ويتحلــل مــن املفــردة �لتقصــري، .حيــرم، واالول أشــبه: أن �يت بعمــرتني، بينهمــا أقــل مــن عشــرة أ�م، وقيــل: ويكــره

 )١٣(وهــو.ءفـإذا أتـى بطــواف النسـاء، حلـت لـه النسـا.وإذا قصـر أو حلـق، حـل لــه كـل شـئ اال النسـاء.واحللـق أفضـل
 .واجب يف املفردة بعد السعي، على كل معتمر، من امرأة وخصي وصيب

___________________________________ 
 .ان يكون بلده بعيدا عن مكة �كثر من اثين عشر ميال كما سبق عن املصنف: املراد) ٧(
 .اذا أتى بعمرة التمتع، يسقط عنه وجوب العمرة املفردة: يعين) ٨(
 .من كانت بلده تبعد عن مكة اقل من اثين عشر ميالاو ) ٩(
يغــري نيتــه مــن املفــردة إىل عمــرة التمتــع اذا مل يكــن املفــردة : اي) ينــوي التمتــع(وكــان يف اشــهر احلــج، شــوال، وذي القعــدة، وذي احلجــة) ١٠(

اذ التمتـع وقتـه ) مل جيـز(ة كفـارة لتغيـري النيـةذبـح شـا: اي) ويلزمه دم(�خلصوص واجبة عليه لسبب من االسباب كالنذر، واالستئجار، وحنومها
 .اشهر احلج فقط

 ).دخلت العمرة يف احلج(عن مكة، لقوله ) ١١(
�ن خـرج ومل يرجـع إال بعـد شـهر عـن لعمـرة ) فأسـتأنف عمـرة(كما لو خرج ودخل مكة قبل مضـي شـهر عـن احرامـه االول) ال حيتاج)(١٢(

 .وى �الخرية عمرة التمتع حىت ال يفصل احلج عنها بشئن: اي) �الخرية(االوىل
 .طواف النساء: اي) ١٣(
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 .)١٤(ووجوب العمرة على الفور
___________________________________ 

  .املستطيع للعمرة جتب عليه فورا، وال جيوز له �خريها: يعين) ١٤(
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  كتاب اجلهاد
  .والنظر يف أركان أربعة

  االولالركن 
 جيب عليهمن 

 .)١(غريهم.ذكر.حر.كل مكلف: وهو فرض على
 .وال على الشيخ اهلم .وال على املرأة .والعلى ا�نون .على الصيب: فال جيب

 .وال على اململوك
 .)٢(وجود االمام، أو من نصبه للجهاد: وفرضه على الكفاية بشرط

القـائمني عـن الـدفع اال �الجتمـاع، أو يعينـه علـى وال يتعني، اال أن يعينه االمام، القتضاء املصلحة، أو لقصور 
 .)٣(نفسه بنذر وشبهه

وقـــد جتـــب احملاربـــة علـــى وجـــه الـــدفع، كـــأن يكـــون بـــني أهـــل احلـــرب، ويغشـــاهم عـــدو خيشـــى منـــه علـــى نفســـه، 
 .)٤(فيساعدهم دفعا عن نفسه، وال يكون جهادا

___________________________________ 
 .ز لكرب سنه�لكسر هو العاج) اهلم)(١(
جيب ان جياهد الكفار من افراد املسلمني عدد فيهم الكفاية لـدفع االعـداء، فـاذا كـان دفـع االعـداء حيتـاج إىل عشـرة : اي) على الكفاية)(٢(

) موجـود االمـا(آالف مقاتل، مثال فيجب على مجيع املسلمني الذهاب إىل اجلهاد، فـاذا اكتمـل العـدد عشـرة آالف سـقط اجلهـاد عـن البـاقني
ك الشــخص : اي) او مــن نصــبه(كونــه ظــاهرا مبســوط اليــد: أي خص الــذي عينــه االمــام امــريا للجهــاد أو واليــا علــى ا�اهــدين، فــأمر ذلــ الشــ

 .املسلمني �جلهاد وجب عليهم
ب انـت إىل اجلهـاد) ١(اجلهاد على شخص معني إال يف موارد) وال يتعني)(٣( ث ال قلـة املسـل) ٢(اذا قال االمام لشخص معـني اذهـ مني حبيـ

 .� علي ان أحاهد(اذا نذر شخص ان جياهد، أو عاهد مع هللا، أو أقسم ��، وصيغة النذر أن يقول) ٣(يكفي لدفع العدو
وهكـــذا لـــو اســـتؤجر ) وهللا اجاهـــد يف ســبيل هللا(وصــيغة القســـم هـــي) عاهـــدت هللا ان اجاهـــد يف ســـبيل هللا(وصـــيغة العهـــد هــي) يف ســبيل هللا
 .جيب عليه للجهاد اذا مل

ــه الـــــدفع)(٤( ـــى وجـــ ـــدو: اي) علــ ــــني أهـــــل احلـــــرب(دفـــــع العــ ـــالم: اي) بـ ــــاربني لالســ ــار احملـ ــــد الكفـــ ــاهم(يف بلـ ـــل : اي) ويغشـــ ــــى أهــ يهجـــــم علـ
 يساعد أهل احلرب: اي) فيساعدهم(احلرب

    



٢٣٣ 

: ويســقط فــرض اجلهـــاد �عــذار أربعـــة.)٥(وكــذا كــل مـــن خشــي علـــى نفســه مطلقــا، أو مالـــه إذا غلبــت الســـالمة
 .العمى

 .والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله ومثن سالحه.واملرض املانع من الركوب والعدو.والزمن كاملقعد
 .)٦(وخيتلف ذلك حبسب االحوال

 :فروع ثالثة
لـــه منعـــه، وهـــو : ولـــو كـــان حـــاال، وهـــو معســـر، قيـــل.اذا كـــان عليـــه ديـــن مؤجـــل، فلـــيس لصـــاحبه منعـــه :االول
 .)٧(بعيد

 .لالبوين منعه عن الغزو، مامل يتعني عليه :الثاين
 .بعد التحام احلرب، مل يسقط فرضه على تردد، اال مع العجز عن القيام به )٨(لو جتدد العذر :الثالث

ب.وجــب.واذا بــذل للمعســر مــا حيتــاج اليــه ومــن عجــز عنــه بنفســه، وكــان .)٩(ولــو كــان علــى ســبيل االجــرة مل جيــ
 .ولوكان قادرا فجهز غريه، سقط عنه، مامل يتعني.ل يستحب، وهو أشبه، وقي)١٠(موسرا، وجب اقامة غريه

 .)١١(يف االشهر احلرم، إال أن يبدأ اخلصم، أو يكونوا ممن ال يرى لالشهر حرمة: وحيرم الغزو
___________________________________ 

ب علــى ظنــه ســالمة نفســه بــدفع العــدو أم ال) مطلقــا)(٥( ب علــى الظــن الســالمة فــال جيــوز، النــه  الــدفاع عــن) أمــا(ســواء غلــ املــال فــإن مل يغلــ
 .تعريض هلالك النفس يف سبيل املال وهو الجيوز الن النفس أهم من املال

يف احلر والربد، والعائلة الكبـرية والصـغرية، وسـفر ) خيتلف(العدو وهو الركض، اذ اجلهاد حيتاج فيه إىل الركض، و(وحنوه) كالشلل)(املقعد)(٦(
 .البعيد، والقريب اخلاجلهاد 

ت ادائــه) مؤجــل)(٧( مــن اجلهــاد، الحتمــال ) منعــه(للــدائن) لــه(ليــي عنــده مــا يــؤدي دينــه: اي) وهــو معســر(عــن اجلهــاد) منعــه(أي مل �ت وقــ
 .الن اجلهاد أهم) وهو بعيد(موته، فيضيع دين الدائن

 .كالشلل) إال مع العجز(كالعمى) ٨(
 .اجرة مقابل عمل يقوم به: اي) االجرة(د به من اسلحة ونفقة له ولعيالهملن ال ميلك ما جياه: اي) للمعسر) ٩(
 .وجب عليه اعطاء املال لشخص حىت يذهب ذلك الشخص للجهاد: اي) ١٠(
او (�لقتـال، فيجـوز، الن اخلصـم هـو الـذي هتـك احلرمـة) يبـدأ اخلصـم(هي اربعة رجـب، ذو القعـدة، وذو احلجـة، وحمـرم) االشهر احلرم) ١١(

 .االعداء، كا�وس، وامللحدين، فا�م ال يرون حرمة هلذه االشهر: اي) يكونوا

    



٢٣٤ 

 .)١٢(وجيوز القتال يف احلرم، وقدكان حمرما، فنسخ
وجيب املهـاجرة عـن بلـد الشـرك، علـى مـن يضـعف عـن اظهـار شـعائر االسـالم، مـع املكنـة واهلجـرة �قيـة مـا دام 

وهــــي مســــتحبة ولــــو كــــان االمــــام .وهــــي االرصــــاد حلفــــظ الثغــــر: رابطــــةامل: ومــــن لواحــــق هــــذا الــــركن.)١٣(الكفــــر �قيــــا
ومــن مل يـــتمكن منهــا بنفســه، يســـتحب أن يــربط فرســـه .)١٥(، ال�ــا ال تتضـــمن قتــاال، بــل حفظـــا وإعالمــا)١٤(مفقــودا
 .)١٦(هناك

 ولــو نــذر املرابطــة وجبــت، مــع وجــود االمــام وفقـــده، وكــذا لــو نــذر أن يصــرف شــيئا يف املــرابطني، وجــب علـــى
، وجـب عليـه )١٨(ولـو أجـر نفسـه.، واالول أشـبه)١٧(حيرم ويصرفه يف وجوه الرب، اال مـع خـوف الشـنعة: االصح، وقيل

 .القيام �ا، ولو كان االمام مستورا
 .ان وجد املستأجر أو ورثته ردها، واال قام �ا، واالوىل الوجوب من غري تفصيل: وقيل

  الركن الثاين
 يف بيان من جيب جهاده
 :وكيفية اجلهاد وفيه اطراف

 .البغاة على االمام من املسلمني: يف من جيب جهاده وهم ثالثة :االول
 ومن عدا هؤالء من أصناف.وهم اليهود والنصارى وا�وس، اذا أخلوا بشرائط الذمة: وأهل الذمة

___________________________________ 
ث اخرجـوكم:(بقولـه تعـاىل) فنسـخ(يـد يف بريـداحلـرم الـذي فيـه مكـة، وهـو بر : اي) احلرم)(١٢( ث ثقفتمـوهم واخرجـوهم مـن حيـ ) وأقتلـوهم حيـ

 .كما يف اجلواهر
ــاجرة)(١٣( ــى اظهــــار االســــالم: أي) املهـ ــروج إىل بــــالد االســــالم، او بــــالد كفريقــــوى فيهــــا علـ ــعائر االســــالم(اخلــ ــواهر) شــ مــــن اآلذان، : يف اجلــ

يعـين هـذا احلكـم مل يكـن خمتصـا ) واهلجـرة �قيـة(متكنه على اهلجرة: اي) مع املكنة(كونه مسلما  والصالة، والصيام وحنوها، واملقصود به إظهار
 ).(يزمان النيب

 .غائبا كهذه اال�م: اي) ١٤(
يعـــين ) عالمـــاوإ(للمســـلمني مـــن مهامجـــة الكفـــار، و) حفظـــا(قتـــاال هجوميـــا، وأمـــا الـــدفاعي فإنـــه �بـــت حـــىت يف زمـــن الغيبـــة: اي) قتـــاال)(١٥(

 .الخبار املسلمني اذا زحف حنوهم الكفار حىت استعدوا
 .وهكذا السيارة، والطائرة يف هذه اال�م) ال فرس(جيعله عند حدود بالد االسالم لينتفع به من: اي) ١٦(
 .اذا خاف ان يشنع عليه املخالفون ويقولون انه مل يف بنذره: اي) ١٧(
خص) ١٨( املرابطــة بــني ) أمــا(مخســني دينــارا لــريابط علــى احلــدود بــني بــالد االســالم وبــالد الكفــر شــهرا كــامال للمرابطــة، كمــا لــو أخــذ مــن شــ

د حدود املسلمني بعضهم مع بعض كالعراق، وإيران، واحلجاز، وحنوها فإنه حرام، مأثوم فاعله، و�طل نذره، الن هذه احلدود، خمالفة للقواعـ
 .املسلمة يف الشريعة االسالمية

    



٢٣٥ 

 .، إما لكفهم، وإما لنقلهم إىل االسالم)٢٠(وكل من جيب جهاده، فالواجب على املسلمني النفور اليهم.)١٩(الكفار
ب املكنــة، وأقلــه يف كـل عــام مــرة ب حبســ إن بــدأوا فالواجــب حمــاربتهم، وان كفـوا وجــ ت املصــلحة .)٢١(فـ وإذا اقتضــ

 .)٢٢(اممهادنتهم جاز، لكن ال يتوىل ذلك اال االمام، او من �ذن له االم
إال أن يكـــون االبعـــد أشـــد  )٢٤(واالوىل أن يبـــدأ بقتـــال مـــن يليـــه )٢٣(يف كيفيـــة قتـــال أهـــل احلـــرب :الطـــرف الثـــاين

 .خطرا
 .)٢٥(وجيب الرتبص اذ كثر العدو وقل املسلمون، حىت حتصل الكثرة للمقاومة مث جيب املبادرة

 .داعي االمام أو من نصبه، ويكون ال)٢٦(بعد الدعاء إىل حماسن االسالم: وال يبدأون اال
 .)٢٨(، وال جيوز الفرار، اذا كان العدو على الضعف من املسلمني، أو أقل)٢٧(ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها

 كطالب السعة، أو موارد املياه، أو استد�ر: إال ملتحرف
___________________________________ 

الذين ظلموا أنفسهم �خلروج على أمامهم، كأهل اجلمل، وصـفني والنهـروان، الـذين خرجـوا : ايوهو مبعين الظامل، ) �غي(مجع) البغاة)(١٩(
هــم أهــل الكتــاب الــذين ) وأهــل الذمــة الســالم عليهعلــى أمرياملــؤمنني علــي عليــه الصــالة والســالم، وأهــل الكوفــة الــذين خرجــوا احلــرب احلســني 

وهي أن ال حيدثوا معبدا جديدا، وال يضربوا �قوسا، وال يعلنوا .بشرائط االسالم هلميعيشون يف بالد االسالم وحتت حكم االسالم، ويعملون 
 .ببيع وأكل وشرب اخلنزير واخلمر وسائر احملرمات اخل

كاملشـركني، وامللحـدين، وعبـدة البقـر، والشـمس والقمـر، ) من أصـناف الكفـار)(الشرائط على أهل الذمة:(يعين) شرائط الذمة( وهذه تسمى ب
 .والشيوعيني، والوجوديني، وغريذلك

 .ملنعهم عن قتال املسلمني: اي) لكفهم(الذهاب إليهم للقتال، إذا أرادوا هم قتال املسلمني: اي) ٢٠(
 .جيب على االقل مجع املسلمني وقتال الكفار يف كل سنة مرة وال جيوز مرور سنة بال قتال للكفار، لتكون الكلمة كلها �: اي) مرة)(٢١(
، السالم عليهاملهادنة ال تصح إال من نفس المام املعصوم ) لكن(إمهاهلم، �ن ميهلوا املركشني شهرا، أو شهرين، مثال،: أي) مهادنتهم)(٢٢(

 .أو من �ئبه
 .الكفار احملاربني، سواء كانوا من أهل الكتاب، أم ال: يعين) ٢٣(
بــني املســلمني مخســني كيلــوا، وكفــار يبعــدون عــن املســلمني مائــة كيلــومرت، بــدأ االقــرب إىل بــالد املســلمني، فلــو كــان كفــار بيــنهم و : اي) ٢٤(

 .).قاتلوا الذين يلونكم من الكفار(�القرب، لقوله تعاىل
 .اي التعجيل) املبادرة(الصرب: اي) الرتبص)(٢٥(
سالم ويرغبوهم يف االسالم فلعل فـيهم ولـو يذكروا هلم حماسن اال: اي) حماسن االسالم(دعوة الكفار: اي) الدعاء(�لقتال) وال يبدأون)(٢٦(

 .شخص واحد يسلم فيكون ثوابه اعظم واعظم من قتاله
ك أنــربى لقتــال املســلمني كقــريش، وســائر أهــل مكــة حــني خرجــوا لقتــال : عــرف الــدعوة: اي) ٢٧( �ن كــان يعــرف حماســن االســالم ومــع ذلــ

 ).(رسول هللا
 .، أما لوكان العدو اكثر من الضعف جاز الفرار)فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني(حيث قال تعاىلفإن هللا وعد النصرة ) ٢٨(

    



٢٣٦ 

: ولو غلب عنده اهلـالك مل جيـز الفـرار، وقيـل.)٢٩(إىل فئة، قليلة كانت أو كثرية: او ملتحيز .الشمس، أو تسوية المته
ــة(:جيــوز لقولــه تعــاىل ــدي�م إ� ا�هلك ــوا بأي ــة (:، واالول أظهــر، لقولــه تعــاىل)٣٠()وال تلق ــتم فئ إذا لقي

وان غلـب .ولو غلب على الظن السالمة استحب.مل جيب الثبات )٣٢(وإن كان املسلمون أقل من ذلك.)٣١()فاث�توا
ولــو انفــرد اثنــان، بواحــد مــن املســلمني، مل جيــب .يســتحب، وهــو أشــبه: ، وقيــل)٣٣(جيــب االنصــراف: العطــب، قيــل

 .ب، وهو املرويجي: ، وقيل)٣٤(الثبات
وكـل مـا يرجـى .و�ملناجيف، وهدم احلصـون والبيـوت.ومنع السابلة، دخوال وخروجا.وجيوز حماربة العدو �حلصار

 .)٣٥(به الفتح
 .اال مع الضرورة )٣٦(وتسليط املياه.ورمي النار.قطع االشجار: ويكره
 )٣٧(ه، جازيكره، وهو أشبه فإن مل ميكن الفتح اال ب: �لقاء السم، وقيل: وحيرم

___________________________________ 
وهـو الـذي وقـع يف ضـيق املعركـة ال يقـدر ) كطالـب السـعة(ملن ينتقل إىل حالة هي اكثر فائـدة للمسـلمني وضـد العـدو: يعين) ملتحرف)(٢٩(

ــى العـــدو مـــن حيـــث الســـعة فيقتـــل مـــنهم اكثـــر اســـتد�ر (عـــدو لعطـــش املســـلمنيكـــيال يغلـــب ال) مـــوارد امليـــاه(مـــن احلـــرب، فريجـــع مث يهجـــم علـ
وسـائل حربـه،  : اي) المته(�ن كانت الشمس يف وجه املسلم، فيفر، ليكر من جانب تقع الشمس من خلفه، ليبصر أمامه أحسن) الشمس

 .كما لو حاصره العدو، فيفر لينضم إىل مجاعة يقوى �م، ويقويهم) املتحيز إىل فئة(كما لو انفتح درعه، فيفر ليشده، مث يرجع
اذ مضافا إىل ان اآلية دالة ) قده(، وهذا من غرائب الفتاوي، وغرائب االستدالل وإن نسب إىل مثل العالمة)١٩٦(آية/ سورة البقرة ) ٣٠(

 واحسـنوا ان هللا حيـب احملسـنني) وجاهـدوا يف سـبيل هللا وال تلقـوا �يـديكم إىل التهلكـة(بقرينة السياق على أن ترك القتال مهلكة، لقولـه تعـاىل
أن ا�ت اجلهــاد حاكمــة، بــل واردة عليهــا، ال�ــا شــرعت يف موردهــا، وهــذا مثــل مــالو اســتدل علــى تقيــد اخلمــس والزكــاة بعــدم الضــرر املــايل، 

 ).ال ضرر وال ضرار(لعموم قوله 
 ).٤٦(آية/ سورة االنفال ) ٣١(
 .ملسلمون ألفااقل من نصف العدو، �ن كان العدو ثالثة آالف، وا: اي) ٣٢(
 .وأعداد العدة لتكثري املسلمني) ٣٣(
 .الن احلكم يف جمموع العدو وجمموع املسلمني، ال يستلزم احلكم يف االفراد ايضا) ٣٤(
 وكـل مـا(وهـي آلـة حربيـة قدميـة، توضـع فيهـا االحجـار الكبـار، فرتمـى هلـدم بيـوت الكفـار،) املنجنيق(مجع) ا�انيق(املارة،: اي) السابلة)(٣٥(

ومثل ذلك كل االسلحة ) من التفنك، والقنابل، واالطواب والبارود، ورمي احليات القاتلة والعقارب وغريها من احليوا�ت:(يف اجلواهر) يرجى
 .اجلوية، والربية والبحرية، إال ما يستثىن

 .وهي توقف الفتح على ذلك) مع الضرورة(ليغرق العدو) ٣٦(
 ارتفعت احلرمة، فيكون واجبا: اي) جاز(نفث السم يف اهلواء، فيتمرضوا أو ميوتوا يف املاء، أو: اي) القاء السم)(٣٧(

    



٢٣٧ 

وكــذا لــو ترتســوا �الســارى مــن .، كــف عــنهم، اال يف حــال التحــام احلــرب)٣٨(ولــو ترتســوا �لنســاء أو الصــبيان مــنهم
، ويف االخبـار وال )٣٩(ويلزمـه كفـارةوال يلـزم القاتـل ديـة، .املسلمني، وان قتل االسري، اذا مل ميكن جهادهم اال كـذلك

 .والكفارة )٤٠(ولو تعمده الغازي، مع امكان التحرز، لزمه القود.الكفارة
 .)٤١(وال النساء منهم، ولو عاو�م، اال مع االضطرار.وال الصبيان.قتل ا�انني: وال جيوز
 .)٤٢(التمثيل �م، وال الغدر: وال جيوز
 .الان يكون القتال بعد الزو : ويستحب
االغارة علـيهم لـيال، والقتـال قبـل الـزوال اال حلاجـة، وان يعرقـب الدابـة وان وقفـت بـه، واملبـارزة بغـري إذن : وتكره

 .وتستحب املبارزة، اذا ندب اليها االمام.)٤٣(حيرم: االمام، وقيل
 .)٤٤(اذا الزم: وجتب
 :فرعان
 .فإن شرط ان ال يقاتله غريه، وجب الوفاء له.املشرك اذا طلب املبارزة، ومل يشرتط، جاز معونة قرنه :االول

 ولو مل يطلبه مل جيز حماربته،.فإن فر، فطلبه احلريب، جاز دفعه
___________________________________ 

 .ترك قتاهلم: اي) كف عنهم(لو اتى الكفار بصبيا�م ونسائهم وجعلوهم أمامهم: يعين) ٣٨(
عتــق، وصــيام شــهرين (فبقتــل كــل واحـد مــن املســلمني يلزمــه) كفــارة(تلهم لتوقــف اجلهـاد علــى قــتلهمللمســلمني اال ســارى الــذين قــ) ديـة)(٣٩(

 .).متتابعني، واطعام ستني مسكينا
 .القصاص: اي) القود(كان ميكن اجلهاد بدون قتل مسلم، ومع ذلك قتل مسلما عمدا: اي) تعمده)(٤٠(
ـــــاو�م)(٤١( ـــ ــــف، وإال) عــــ ـــ ـــ ـــار الطوائــ ـــ ــــ ث، �عتبــ ـــ ــــ ـــ ـــع املؤنــ ـــ ــــ ــــيغة مجــ ـــ ـــ ـــــب بصــ ـــ ب انــــ ــ ـــ ـــ ــــة، تغليــــ ــــ ــاورات العربيــــ ــــ ـــ ــة يف احملـــ ــــ ـــ ـــة املتبعـــ ـــ ــــ ــــى الغلبــ ـــ  مقتضـــــ

 .كالترتس �م، أو توقف الفتح على قتلهم) االضطرار)(عاونوهم(املذكر
ك مــن شـق الــبطن، وقطـع اللحــم) التمثيـل)(٢( هـو إعطــاء االمـان مث عــدم االلتـزام بــه، ) الغـدر(هـو قطــع اآلذان، واالنـوف، واالصــابع وحنـو ذلـ

 .ا التزموا به قوالفيخالفون عمال م
ــــزوال)(٤٣( ـــة،) بعــــــد الــ ــرح اللمعـــ ـــالة (يف شــــ ــــد صـــ ــــي ان يكــــــون بعــ ـــة، وينبغــ ـــل الرمحـــ ــر، وتقبـــ ــــزل النصــــ ــده، وينــ ــــتح عنــــ ــــماء تفــ الن أبــــــواب الســ

الضطرار، كما لـو خـاف املسـلمون وصـول مـدد كبـري إىل الكفـار خيشـى منـه علـى املسـلمني لـو انتظـروا : اي) حلاجة(اهلجوم) االغارة(الظهرين
 .طلب املبارزة، ال إجابة الداعي الكافر إليها: اي: قال يف اجلواهر) واملبارزة(أي يقطع يديها ورجليها) يعرقب(الالزو 

 .قال االمام لشخص معني �رز هذا الكافر: اي) الزم)(من يبارز؟(قال: اي) ندب)(٤٤(

    



٢٣٨ 

 .)٤٥(جيوز ما مل يشرتط االمان، حىت يعود إىل فئته: وقيل
فـإن تربعـوا، فمـنعهم، فهـو يف عهـدة .أال يقاتله غري قرنه، فاستنجد أصحابه، فقـد نقـض أمانـه لو اشرتط: الثاين
 .شرطه

 .)٤٦(وان مل مينعهم جاز قتاله معهم
�لغـــا، : فــال بـــد أن يكــون )٤٨(أمــا العاقـــد.والكـــالم يف العاقــد، والعبــارة، والوقـــت )٤٧(يف الــذمام :الطــرف الثالـــث

ولــو أذم املراهــق أو ا�نــون مل ينعقــد، لكــن يعــاد .حلــر، واململــوك، والــذكر، واالنثــىا: ويســتوي يف ذلــك.عــاقال، خمتــارا
وكــذا كــل حــريب دخــل يف دار االســالم بشــبهة االمــان، كــأن يســمع لفظــا فيعتقــده أمــا�، أو يصــحب .)٤٩(إىل مأمنــه

 .)٥٠(اما وال الهل إقليموجيوز أن يذم الواحد من املسلمني، آلحاد من أهل احلرب، فال يذم ع.رفقة فيتومهها أما�
ذمـام الواحـد حلصـن مـن احلصـون، ) عليه الصالة والسالم(نعم، كما أجاز علي: وهل يذم لقرية او حصن؟ قيل

واالمـــام يــــذم الهـــل احلـــرب، عمومــــا .)٥١(، قضـــية يف واقعــــة، فـــال يتعـــدىوفعــــل علـــي .ال، وهـــو االشـــبه: وقيـــل
وجيــب الوفــاء �لــذمام، مــا مل يكــن متضــمنا ملـــا .)٥٢(جهــة يــذم الهلهــا وكــذا مــن نصــبه االمــام، للنظــر يف.وخصوصــا
 .خيالف الشرع

 .)٥٣(ولو اكره العاقد مل ينعقد
 وكذا كل.أمنتك، أو أجرتك، أو أنت يف ذمة االسالم: فهو أن يقول: واما العبارة

___________________________________ 
ركــض : اي) فطلبــه احلــريب(املســلم) فــر(غــري قرنــه املســلم) غــريه(مبــارزة املســلم: اي) قرنــه(ســلمنيان يبــارزه واحــد فقــط مــن امل) ومل يشــرتط)(٤٥(

 ).مل يكن قد اشرتط يف اول االمر االمان حىت يعود إىل الكفار(دام) ما(قتل ذلك املشرك) جيوز(دفع الكافر) دفعه(احلريب خلف املسلم ليقتله
جاء الكفار لنصرته بدون : أي) تربعوا(نة فيجوز حينئذ للمسلمني ان ينصروا قرنه املسلمتقض أما(طب النصرة: الكافر أي) فأستنجد)(٤٦(

فال جيوز للمسليمن نصره قرنه املسلم وإمنا جيوز فقـط قتـال ) يف عهدة شرطه(قال املشرك الصحابه تركوين وحدي: اي): فمنعهم،) طلب منه
 .تاله، وقتال اصحابهق: أي) قتال معهم،(الكفار الذين جاؤوا لنصرته، دونه هو

 .االمان: مبعىن) ٤٧(
 .الذي يعقد االمان من املسليمن: يعين) ٤٨(
 .إىل مكان �من فيه، وهوبالد الكفر) مأمنه(هو غري البالغ املقارب للبلوغ) املراهق(اعطى االمان: اي) اذم)(٤٩(
املـراد ) اقلـيم.(كـل الكفـار: اي) عامـا(عشـرة فمـا دون) الحـاد(رأةوإن كان اد�هم كالعبد املسـلم، واملـ) الواحد من املسليمن(يف اجلواهر) ٥٠(

 .به القارة، أو البلدان الكبار
 .كأمام جيوز له كل ذلك  السالم عليهليست سنة تتبع يف اشباهها، وأمنا فعلها علي : اي) قضية يف واقعة)(٥١(
 .عشرية كافرة، أو بلد كافر، أو قارة كافرة: اي): جهة)(٥٢(
 .يعين املسلم الذي يعقد االمان) العاقد(كما لو آمن الكفار على أن يبيعوا أو يشربوا اخلمرمثال: الشرعخيالف )(٥٣(

    



٢٣٩ 

 .)٥٤(وكذا كل كناية، علم �ا ذلك، من قصد العاقد.لفظ، دال على هذا املعىن صرحيا
 .ال �س عليك، أو ال ختف، مل يكن ذماما، مامل ينضم اليه ما يدل على االمان: ولو قال

 .)٥٥(ولو اشرف جيش االسالم على الظهور، فاستذم اخلصم، جاز مع نظر املصلحة: وأما وقته فقبل االسر
ولو اقر املسلم انه اذم ملشرك، فإن كان يف وقت يصح منـه .ولو استذموا بعد حصوهلم يف االسر، فأذم، مل يصح

ولـــو حيـــل بينـــه وبـــني .املســـلم، فـــالقول قولـــهولـــو ادعـــى احلـــريب علـــى املســـلم االمـــان، فـــانكر .، قبـــل)٥٦(انشـــاء االمـــان
واذا عقـــد احلـــريب . )٥٧(ويف احلـــالني يـــرد إىل مأمنـــه، مث هـــو حـــرب.اجلـــواب، مبـــوت او اغمـــاء، مل تســـمع دعـــوى احلـــريب

ولـــو التحـــق بـــدار احلـــرب لالســـتيطان، انـــتقض أمانـــه .)٥٨(لنفســـه االمـــان، ليســـكن يف دار االســـالم، دخـــل مالـــه تبعـــا
 .لنفسه، دون ماله

وخيــتص بــه االمــام، النــه مل .ولــو مــات، انــتقض االمــان يف املــال ايضــا، ان مل يكــن لــه وارث مســلم، وصــار فيئــا
. ملـــك مالـــه تبعـــا لرقبتـــه )٦٠(ولـــو أســـره املســـلمون فاســـرتق. )٥٩(وكـــذا احلكـــم لـــو مـــات يف دار االســـالم.يوجـــف عليـــه

حبه يف دار االســـــالم، او يف دار مســـــتأمنا فســـــرق، وجـــــب اعادتـــــه، ســـــواء كـــــان صـــــا.ولودخـــــل املســـــلم دار احلـــــرب
 .)٦١(احلرب

 ولو أسر املسلم، وأطلقوه، وشرطوا االقامة عليه يف دار
___________________________________ 

 ).أ� آويك(او) انت يف حرزي(كأن يقول له: االمان: ، اي):ذلك)(٥٤(
ب يف االســالم، وترفبــه:(قــال يف شــرح املعــة) ٥٥( ب امــورهم، وقلــتهم، وينتقــل االمــر منـــه إىل  كأســتعماله الكــافر لريغــ ــ اجلنــد االســالمي وترتي

 .اعطى االمان: اي) فأذم(طلبوا الذمام: اي) استذموا(وحنو ذلك من املصاحل) دخولنا دارهم فنطلع على عورا�م
 .، أو يف غري حال احلرباجياد عقد االمان، والوقيت الذي يصح هو اثناء احلرب قبل ظهور غلبة املسلمني: اي) إنشاء االمان)(٥٦(
 .يعترب حمار�، عند وصوله إىل حمل أمانه: يعين) مث هو حرب)(أو اعمائه(املسلم) مبوت)(٥٧(
 .كان ماله ايضا حمرتما، ال جيوز التعدي فيه: اي) ٥٨(
ثتـه احلـربيني الـذين ليسـوا يف خـرج مالـه عـن االمـان، النـه يصـبح مـاال لور : اي) انـتقض(الذمي يف غري بالد االسالم، او قتل) ولو مات)(٥٩(

 .لو يؤخذ �لقهر والغلبة والسالح واحلرب، الن كل مال الكفار حصل بيد املسلمني بال رب فهو لالمام: اي) مل يوجف(الذمة
 .اسر املسلمون هذا الذي كان ذميا يف بالد االسالم مث التحق بدار احلرب: أي) ٦٠(
ين) ٦١( ب مســلم مــن الكفــار االمــان: يعــ لنفســه، فــآمنوه، فــدخل بــالد الكفــار احلــربني، وســرق مــنهم شــيئا، وجــاء إىل الد االســالم،  لــو طلــ

ب عليـــه ارجـــاع مـــا ســـرقه إىل مالكـــه ســـواء، كـــان املالـــك مـــن أهـــل الذمـــة ومـــن بـــالد االســـالم، أو كـــان حمـــار� ومـــن بـــالد احلـــرب، قـــال يف  وجـــ
 .الن الزمه ترك اخليانة من اجلانبني:(املسالك

    



٢٤٠ 

ب الوفـــاء .، مل جيـــب االقامـــة، وحرمـــت عليـــه امـــواهلم �لشـــرط)٦٢(ن منـــهاحلـــرب، واالمـــ ولـــو اطلقـــوه علـــى مـــال، مل جيـــ
ولو ماتت مث اسـلم، او أسـلمت قبلـه .، ويف ذمته مهر، مل يكن لزوجته مطالبته، وال لوارثها)٦٤(ولو اسلم احلريب.)٦٣(به

 .مث ماتت، طالبه وارثها املسلم دون احلريب
  فيها فصالن خامتة
كمـال العقـل، : ويراعـى يف احلـاكم.على حكم االمـام، او غـريه ممـن نصـبه للحكـم )٦٥(ول جيوز أن يعقد العهداال

 .نعم، وفيه تردد: وهل يراعى الذكورة واحلرية؟ قيل.)٦٦(واالسالم، والعدالة
وط وجيــــوز املهادنــــة، علــــى حكــــم مــــن خيتــــاره االمــــام، دون أهــــل احلــــرب، اال ان يعينــــوا رجــــال، جيتمــــع فيــــه شــــر 

 .)٦٧(احلاكم
 .)٦٨(وجيوز أن يسند احلكم إىل اثنني واكثر.ولو مات احلاكم قبل احلكم، بطل االمان، ويردون إىل مأمنهم

 .)٦٩(ولو مات أحدهم، بطل حكم الباقني، ويتبع ماحيكم به احلاكم، اال ان يكون منافيا لوضع الشرع
 ،)٧٠( القتل حاصةولو حكم �لسيب والقتل وأخذ املال فأسلموا، سقط احلكم يف

___________________________________ 
الجل الشرط، الن الوفاء �لشرط واجب، وأما االقالة فحيث إ�ا شرط حمرم : أي) �لشرط(وشرطوا عليه أن ال يسرق منهم شيئا: اي) ٦٢(

 .حلرمة البقاء يف مكان ال ميكن أقامة شعائر االسالم فيه فال تلزم
ين) ٦٣( ب عليــه االلــف، )نعــم(نطلقــك بشــرط أن تعطينــا ألــف دينــار، فقــال: احلربيــون للمســلم االســري عنــدهم لــو قــال: يعــ ، فلمــا خــرج ال جيــ

 .لعدم كونه شرطا مشروعا
ت لــه زوجــة حربيــة) ٦٤( ت الزوجــة) وال لوارثهــا(وكانــ ت(لوماتــ زوج، أو أســلم الزوجــان كالمهــا، ) أســلم(الزوجــة أوال، مث بعــد مو�ــا) ولــو ماتــ الــ

وارثهـا (طلب املهر مـن الـزوج: ي) طالبه(تعلق املهر بذمة الزوج، فإن كان للزوجة ورثة بعضهم مسلمون وبعضهم حربيون) لمت قبلهأس(لكن
 .الن احلريب ال يرث من املسلم شيئا) احلريب(الوارث) املسلم دون

ين) ٦٥( الــذي نصــبه ) �ئبــه) او حيكــم بــه) االمــام(بــه جيــوز عقــد املعاهــدة بــني أهــل احلــرب، وبــني املســلمني علــى العمــل بكــل مــا حيكــم: يعــ
 .للحكم، دون غريمها

متشهدا للشهادتني، ) واالسالم(�لغا، عاقال، قاصدا خمتارا، فال تصح حكومة الصيب، وا�نون، والسكران، واملكره: اي) كمال العقل)(٦٦(
 .ه من يعرفونه قالوا ما رأينا منه إال خرياكونه اذ صالح ظاهر، لو سئل عن) والعدالة(غري منكر لشئ من ضرور�ت االسالم

ــى تــرك احلــرب مــدة معينــة) املهادنــة)(٦٧( الثالثــة كمــال العقــل، واالســالم، ) شــروط احلــاكم)(أهــل احلــرب(مــن خيتــاره) دون(هــي املعاهــدة عل
 .والعدالة

 .بشرط أن حيكموا جمتمعني، �ن يتفقوا على حكم) ٦٨(
 .معبدا هلم يف دار االسالم، فأنه ساقط كما لو حكم �ن حيدثوا كنيسة أو) ٦٩(
 .بعد هذا احلكم، فال يقتلون، لكن يسبون وتقسم أمواهلم) فأسلموا(بسيب النساء واالطفال، وقتل الرجال، وأخذ أمواهلم: اي) �لسيب)(٧٠(

    



٢٤١ 

 .، مل جيب الوفاء النه ال عوض للحر)٧١(ولو جعل للمشرك فدية عن اسراء املسلمني
، جعــل اجلعائــل، ملــن يدلــه علــى مصــلحة، كالتنبيــه علــى عــورة القلعــة، وطريــق البلــد )٧٢(ايل اجلــيشجيــوز لــو : الثــاين
ت اجلعالــة مــن مالــه دينــا، اشــرتط كو�ــا معلومــة الوصــف والقــدر.اخلفــي إن كانــ ت عينــا، فــال بــد أن تكــون .فــ وان كانــ

 .وبوان كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون جمهولة، كجارية وث.مشاهدة أو موصوفة
، وفتح البلد على أمان، فكانت يف اجلملـة، فـان اتفـق ا�عـول لـه وأر��ـا، علـى )٧٣(لو كانت اجلعالة عينا: تفريع

ولـــو كانـــت اجلعالـــة جاريـــة، .وان تعاســـرا، فســـخت اهلدنـــة، ويـــردون إىل مـــأمنهم.بـــذهلا او امســـاكها �لعـــوض، جـــاز
 .فأسلمت قبل الفتح مل يكن له عوض

فـــاال�ث ميلكـــن �لســـيب، ولـــو كانـــت احلـــرب قائمـــة، وكـــذا .ذكـــور وا�ث: وهـــم.ســـارىيف اال :الطـــرف الرابـــع
 .الذراري

 .)٧٤(ولو اشتبه الطفل �لبالغ اعترب �النبات، فمن مل ينبت وجهل سنه احلق �لذراري
___________________________________ 

ين) ٧١( ب اعطــاء املــال ملشــركني، الن  لــو جعــل احلــاكم للمشــركني مــاال معينــا مقابــل تــرك أســراء: يعــ املســلمني، فــاذا اطلقــوا ســراحهم، ال جيــ
 .املسلمني احرار وال عوض للحر

ـــيش: اي) ٧٢( ــــد اجلــ ــــع) اجلعائـــــل(قائـ ــة(مجـ ىن) جعالــــ ــــ ـــائزة: مبعـ ــــيش االســــــالمي : اي) مصـــــلحة(اجلــ ـــر اجلـ ــلمني، أو امــ ــه أمـــــر املســـ مايصـــــلح بــــ
: اي) مـن مالــه(بلـد الكفـار، ليســهل فتحـه: اي) البلــد(إىل قلعــة الكفـار لفتحهـا الطريـق الـذي ميكــن منـه النفـوذ: اي) عـورة القلعــة(�خلصـوص

كخمسني مثقاال من الذهب، أو (مقداره،: اي) والقدر(كأن يعني ا�ا ذهب، أو فضة، أو ثوب، أو غريذلك) الوصف(من قال قائد اجليش
 .رها لكن عرفها �لوصفمل ي: اي) موصوفة(قد رآها الذي وضعت له اجلائزة: اي) مشاهدة(عشرة اثواب

اجلعالــة وهــي ) فكانـت(بشــرط أن �منـوا الكفــار علـى أمــواهلم: اي) علــى أمـان(شــيئا معينـا، ككتــاب معـني كــان عنـد الكفــار: اي) عينـا)(٧٣(
ت اجلــائزة لــه) ا�عــول لــه(يف مجلــة االمــان: اي) يف اجلملــة(الكتــاب ) ى بــذهلاعلــ(أصــحاب اجلعالــة وهــي الكتــاب: اي) وار��ــا(اي الــذي جعلــ

) بعـوض(ابقـاء الكتـاب عنـد اصـحا�ا: اي) علـى امسـاكها(رضي صاحب اجلائزة) او(لصاحب اجلائزة �خذ عوضها من قائد اجليش، وجب
اريـد الكتــاب وال أرضــي بـه بــديال، وقـال اصــحاب الكتــاب :(قــال صـاحب اجلــائزة: اي) وان تعاســرا(بقيمتـه �خــذها عوضـا عــن الكتـاب: أي

خت اهلدنـة(ي الكتاب والنريد عوضا عنه شـيئاال نعط: وهم الكفار مكـان �منـون : اي) إىل مـأمنهم(الكفـار) ويـردون(وهـي تـرك احلـرب،) فسـ
 .فيه مث يبتدأ احلرب معهم

مل يعلـم : اي) ولـو اشـتبه(هم االطفـال الـذكور) الذراري) لو كانت احلرب قائمة(�لسيطرة عليهن يصبحن مملوكات، حىت: اي) �لسيب)(٧٤(
عمره، انه بلغ السادسة عشرة مـن عمـره أم : اي) وجهل سنه(نبات الشعر اخلشن على عانته: اي) �النبات(غ، او طفل يعين غري�لغ،انه �ل
 .ال

    



٢٤٢ 

 .والذكور البالغون يتعني عليهم القتل، ان كانت احلرب قائمة، ما مل يسلموا
هـــم مـــن خـــالف، وتـــركهم ينزفـــون حـــىت ، ان شـــاء ضـــرب اعنـــاقهم، وان شـــاء قطـــع ايـــديهم وأرجل)٧٥(واالمـــام خمـــري

 .ميوتوا
ولـــو اســـلموا بعـــد .)٧٦(وكـــان االمـــام خمـــريا، بـــني املـــن والفـــداء واالســـرتقاق.وان اســـروا بعـــد تقضـــي احلـــرب، مل يقتلـــوا

ب قتلـه، النــه ال يــدرى مــا حكــم االمــام .)٧٧(االسـر، مل يســقط عــنهم هــذا احلكــم ولـو عجــز االســري عــن املشــي، مل جيــ
 .)٧٨(فقتله، كان هدرا فيه؟ ولو بدر مسلم

 .ان يطعم االسري، ويسقى، وإن اريد قتله: وجيب
ربا، ومحــل رأســه مــن املعركــة: ويكــره وان اشــتبها يــوارى مــن كــان  .)٨٠(وجيــب مــواراة الشــهيد دون احلــريب.)٧٩(قتلــه صــ

: منفـردا، قيـلولـو سـيب .فإن اسلما، او اسلم احـدمها، تبعـه الولـد.وحكم الطفل املسيب حكم ابويه.)٨١(كميش الذكر
 .)٨٢(يتبع السايب يف االسالم

 .)٨٣(ولو اسرتق انفسخ، لتجدد امللك.إذا أسر الزوج، مل ينفسخ النكاح: تفريع
___________________________________ 

 .هم حىت ميوتوا تسيل دماء: اي) ينزفون(اي اليد اليمىن، والرجل اليسرى،) من خالف(يف كيفية قتلهم) ٧٥(
جعلهــم عبيــدا .اي) واالســرتقاق(مــاال مقابــل ض اعتقــاهم) فديــة(هــو أن �خــذ مــنهم) والفــداء(هــو أن جيعــل املنــة علــيهم ويعــتقهم )املــن)(٧٦(

 .يوزعو�م على املقاتلني من املسلمني
 .وهو التخيري بني املن، والفداء، واالسرتقاق) ٧٧(
ك) عـــن املشـــي)(٧٨( ــرب ســـن، أو حنـــو ذلـــ : اي) ولـــو بـــدر(هـــل تركـــه، أو قتلـــه أو االنفـــاق عليـــه اخل) ام فيـــهمـــاحكم االمـــ(ملـــرض، أو أمل، أو كـ

 ).فال قصاص، وال دية، وال كفارة، وإن امث:(قال يف شرح اللمعة) هدرا(عجل
: أي) ومحل رأسه من املعركة)(واملراد �لقتل صربا أن يقيد يداه ورجاله مثال حال قتله، فإذا أريد عدم الكراهة أطلقه وقتله:(يف اجلواهر) ٧٩(

 .يقطع رأس الكافر يف ساحة احلرب، وحيمل
 .فال جيوز دفنه) دون احلريب(اي الدفن) مواراه)(٨٠(
 .صغري، ولعله كناية عن اخلتان، الن أغلب الكفار ال خيتنون، غري اليهود: أي) كميش)(٨١(
يتبـع (والـدفن يف مقـابر املسـليمن، وغـري ذلـك ذكر كان أو أثىن، فكان مسلما، وجـرى عليـه أحكـام االسـالم، مـن الطهـارة،) تبعة الولد)(٨٢(

 .يعترب مسلما، وإن كان أبواه غري مسليمن: اي) السايب
صـــار رقـــا، �ن مل يقتلـــه : اي) اســـرتق(النـــه ميكـــن قتلـــه، أو املـــن أو الفـــداء، ويف هـــذه الصـــور ال ينفســـخ نكاحـــه مـــع زوجتـــه) مل ينفســـخ)(٨٣(

 .الن حدوث امللك يوجب فسخ النكاح، ال انتقال امللك من مالك إىل مالك: اي) د امللكلتجد(االمام، وال فداه مبال، وال أطلقه �ملن
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ولـو كـان الزوجـان .)٨٤(وكـذا لـو أسـر الزوجـان.ولو كان االسري طفال أو امرأة، انفسخ النكاح لتحقق الرق �لسيب
 .مملوكني مل ينفسخ، النه مل حيدث رق

ولو سـبيت امـرأة، فصـوحل اهلهـا علـى اطـالق اسـري يف يـد اهـل .)٨٥(ابتخري الغامن يف الفسخ، كان حسن: ولو قيل
 .)٨٧(ولو اعتقت بعوض جاز، ما مل يكن قد استولدها مسلم.)٨٦(الشرك فاطلع، مل جيب اعادة املرأة
 :ويلحق �ذا الطرف مسألتان

ضـة واالمتعـة، دون ، كالـذهب والف)٨٨(إذا اسلم احلـريب يف دار احلـرب، حقـن دمـه، وعصـم مالـه ممـا ينقـل :االوىل
 .، فإ�ا للمسلمني، وحلق به ولده االصاغر، ولو كان فيهم محل)٨٩(ما ال ينقل كاالرضني والعقار

 .)٩٠(وكذا لو كانت احلربية حامال من مسلم بوطء مباح.ولو سبيت أم احلمل، كانت رقا دون ولدها منه
ال، لتعلـق والء : سـلمون، جـاز اسـرتقاته، وقيـلولو أعتق مسلم عبدا ذميا �لنـذر، فلحـق بـدار احلـرب، فأسـره امل

 .ولو كان املعتق ذميا، اسرتق امجاعا.)٩١(املسلم به
 .اذا اسلم عبد احلرىب يف دار احلرب قبل مواله، ملك نفسه، بشرط أن خيرج قبله :الثانية

 .)٩٢(ولو خرج بعده كان على رقه
 .ومنهم من مل يشرتط خروجه، واالول اصح

___________________________________ 
يب جيعلهمـــا رقـــا، وحـــدوث الرقيـــة يفســـخ النكـــاح: اي) طفـــال)(٨٤( خ ) لـــو أســـر الزوجـــان(كـــان الـــزوج طفـــال الن الســـ ــ الن أســـر الزوجـــة يفسـ

 .نكاحها
وهو ) الغامن(النكاح بنفسهبل انتقل امللك من مالك إىل مالك وذلك ال يوجب انفساخ ) حيدث رق(مل(ملالك يف بالد الكفر) مملوكني)(٨٥(

 .املسلم الذي غنمها
ين) ٨٦( لـو اسـر املسـلمون امـرأة مـن الكفـار، واسـر الكفـار شخصـا مـن املسـلمني، وتصـاحل املسـلمون والكفـار علـى أن يطلـق كـل منهمـا : يعـ

عنـدهم، الن املصـاحلة �طلـة، حلرمـة  االسري الذي عنـده، فـأطلق الكفـار املسـلم عنـدهم، ال جيـب علـى املسـلمني إطـالق املـرأة الكـافرة االسـرية
 .احد الطرفني وهو اسر املسلم

قـد : اي) قـد اسـتولدها مسـلم(مايل، �ن دفع الكفار مـاال مقابـل اسـرتجاعها) عوض(اطلقت الكافرة االسرية مقابل: اي) ولو اعتقت)(٨٧(
 .وال جيوز ارجاعها) أم ولد(وطأها مسلم وصار عندها منه ولد فأ�ا تصري حينئذ

 .احرتم، فال جيوز قتله، وال �ب أمواله) عصم(حفظ) حقن)(٨٨(
 .هو ماله الثابت كالدار والبستان واملزرعة وحنو ذلك) عقارات(�لفتح، ومجعه) العقار)(٨٩(
 .كالوطء بشبهة، أو بنكاح متعة اذا كانت كتابية، أو مطلقا يف الكتابية على قول) ٩٠(
 ).قده(وهذا قول الشيخ الطوسي.املعتق وىل به من غريه االولوية، فاملوىل: يعين) والء)(٩١(
أسـلم العبـد أوال، مث أسـلم املـوىل، لكـن هـاجر املـوىل إىل : اي) ولـو خـرج(إىل بلـد االسـالم) بشـرط ان خيـرج(ملك نفسـه اي صـار حـرا،)(٩٢(

 .عبدا لذلك املوىل: اي) على رقه(العبد) كان(بلد االسالم قبل العبد،

    



٢٤٤ 

 .االقسام، واحكام االرضني املفتوحة، وكيفية القسمة: احكام الغنيمة والنظر يف يف: الطرف اخلامس
هــي الفائــدة املكتســبة، ســواء اكتســبت بــرأس مــال أر�ح التجــارات، أو بغــريه كمــا يســتفاد : فالغنيمــة: أمــا االول
 .من دار احلرب

 .)٩٣(والنظر ههنا يتعلق �لقسم االخري
 :وهي اقسام ثالثة

ومـــا هـــو ســـيب، كالنســـاء، .كـــاالرض، والعقـــار: ومـــا ال ينقـــل.كالـــذهب، والفضـــة، واالمتعـــة: مـــا ينقـــل: االول
 .واالطفال

وهـــذا القســـم خيـــتص بـــه الغـــامنون، بعـــد .وذلـــك يـــدخل يف الغنيمـــة: إىل مـــا يصـــح متلكـــه للمســـلم: واالول ينقســـم
 .وال جيوز هلم التصرف يف شئ منه، اال بعد القسمة واالختصاص.)٩٤(اخلمس واجلعائل

كـاخلمر واخلنزيـر، : وإىل مـا ال يصـح متلكـه.)٩٥(جيوز هلم تنـاول مـا البـد منـه، كعلـف الدابـة، وأكـل الطعـام: وقيل
 .وجيوز اتالفه وابقاؤه للتخليل كاخلمر )٩٦(وال يدخل يف الغنيمة، بل ينبغي اتالفه إن امكن كاخلنزير

  فروع
ويكـون الثـاين .وميكن ان يقال يصـح يف قـدر حصـته.حإذا �ع احد الغامنني عامنا شيئا، أو وهبه، مل يص :االول

ولـــو كـــان القـــابض مـــن غـــري .ولـــو خـــرج هـــذا إىل دار احلـــرب، أعـــاده إىل املغـــنم، ال إىل دافعـــه.احـــق �ليـــد علـــى قـــول
 .)٩٧(الغامنني، مل تقر يده عليه

___________________________________ 
 ).�ختالس وسرقة(ا�اهدة على سبيل الغلبة ال واملراد هنا ما أخذته الفئة:(يف شرح اللمعة) ٩٣(
 .اجلوائز اليت وعد قائد اجليش بعض االفراد �ا: منها، واجلعائل يعين) اجلعائل(منها، واخراج) اخلمس(اخراج) بعد)(٩٤(
 -ه قبـل القسـمة فـاذا كـان يف الغنيمـة طعـام جـاز للمسـلمني االكـل منـ) وأكـل الطعـام(اختصـاص كـل مـنهم حبضـته: اي) واالختصـاص)(٩٥(

 .-على هذا القول 
 .اذا مل ميكن االنتفاع به يف التسميد وحنوه) ٩٦(
فلــو كــان ) يف قــدر حصــته(البيــع واهلبــة، النــه ملــك مشــاع جلميــع ا�اهــدين، فقبــل التقسـيم ال حيــق التصــرف يف شــئ منــه: اي) مل يصـح)(٩٧(

 .يمها �لسويةا�اهدون ألفا، وكانت الغنيمة ألف دينار، وأراد االمام تقس
الن البـائع رفـع اليـد عـن هـذا املقـدار مـن ) أحـق �ليـد(وهـو الـذي اشـرتى، أو أهـدي إليـه) ويكون الثـاين(صح البيع واهلبة مبقدار دينار ال اكثر

مل (بيـع واهلبـةالنـه قطـع الـدافع يـد نفسـه عنـه �ل) دافعـه(إىل الغنيمـة: اي) املغـنم(القابض، وهـو املشـرتى: اي) خرجهذا(حصته وجعله للمشرتي
  لعدم شركته يف الغنيمة) تقر
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ولـو كـان .وجيـوز متلكهـا لكـل مسـلم.االشياء املباحة يف االصل، كالصيود واالشـجار، ال خيـتص �ـا احـد: الثاين
 .واالشجار املقطوعة )٩٨(عليه أثر ملك، وهو يف دار احلرب، كان غنيمة بناء على الظاهر كالطري املقصوص

يف دار احلـرب، حيتمـل ان يكـون للمسـلمني والهـل احلـرب، كاخلميـة والسـالح، فحكمـه لـو وجـد شـئ : الثالـث
 .)٩٩(يعرف سنة مث يلحق �لغنيمة، وهو حتكم: حكم اللقطة، وقيل

ــى بعــض الغــامنني، قيــل :الرابــع ينعتــق نصــيبه، وال جيــب ان يشــرتي حصــص : اذا كــان يف الغنيمــة مــن ينعتــق عل
لـــه االمـــام يف حصـــته، أو حصـــة مجاعـــة هـــو أحـــدهم، مث يرضـــى هـــو، فيلزمـــه شـــراء ال ينعتـــق اال جيع: البـــاقني، وقيـــل

واالمــام خمــري بــني إفــراز .فهــو للمســلمني قاطبــة، وفيــه اخلمــس: وأمــا مــا ال ينقــل.)١٠٠(حصــص البــاقني ان كــان موســرا
 .مخسه الر�به، وبني ابقائه واخراج اخلمس من ارتفاعه

 .وفيهم اخلمس ملستحقه.)١٠٢(، وخيتص �م الغامنونفمن مجلة الغنائم: وأما النساء والذراري
 وكانت حمياة، فهي للمسلمني )١٠٣(كل ارض فتحت عنوة: يف أحكام االرضني: الثاين

___________________________________ 
 .مقصوص اجلناح: اي) املقصوص(احليوا�ت اليت تصاد: اي) كالصيود)(٩٨(
فيعرق سنة مث، يتملكه الواجد، أو يتصدق به عن صاحبه، أو يدعه عنده ) حكم اللقطة(قع القتال فيهااملعركة اليت و : اي) دار احلرب)(٩٩(

 .اي االحلاق �لغنيمة قول بال دليل) وهو حتكم(أمانة شرعية
ت،) اآل�ء واالوالد(اذا ملـــك شـــخص عموديـــه) ١٠٠( انعتقـــوا  أو النســـاء مـــن حمارمـــه كاالخـــت والعمـــة، واخلالـــة، وبنـــات االخ وبنـــات االخـــ

تســمعائة دينــار، ال ) االبــن(فلــو كــان يف الغنيمــة أبــوه، وقيمتــه ألــف دينــار، وحصــة ا�اهــد) نصــيب ا�اهــد حصــص البــاقني: اي) نصــيبه(عليــه
ن ان كـا(ا�اهد �ذه احلصـة، فـإن مل يـرض �ـذه احلصـة مل ينعتـق: اي) مث يرضي هو(جيب عليه وضع املئة الباقية على احلصص بقية ا�اهدين

 .غنيا قادرا على شراء حصة البقية، وإن مل يكن غنيا قادار على ذلك مل جيب عليه شئ: اي) موسرا
وهـم ) ال ر�بـه(افـرازه وعزلـه عـن االربعـة االمخـاس الباقيـة: اي) افراد مخسة(وال ختتص ��اهدين) قاطبة(كاالراضي، والدور والبساتني) ١٠١(

 .من منافعه: يا) من ارتفاعه(االمام، وفقراء السادة
 .وهو االمام وفقراء السادة) ملستحقه(الذين جاهدوا وغنموا) ١٠٢(
ــاة(�لقــــوة واحلــــرب، ال �ملصــــاحلة والســــلم،: اي) ١٠٣( ت حميــ ـــزرع، أو البنــــاء، أو الســــكن) وكانــــ ت احلــــرب �لـ ــ يف مجلــــة : اي) يف اجلملــــة(وقــ

ين) والنظــر فيهــا إىل االمــام(املســلمني، وال اختصــاص للغــامنني �ــا االمــام هواملتــويل هلــا املتصــرف فيهــا مبصــاحلها، فيؤجرهــا، وحيــدد اجر�ــا، : عــ
 .ويضارب عليها، وحنو ذلك
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وال يصــح بيعهــا، وال .والنظــر فيهــا إىل االمــام، وال ميلكهــا املتصــرف علــى اخلصــوص.قاطبــة، والغــامنون يف اجلملــة
 .، ومعونة الغزاة، وبناء القناطر)١٠٤(رويصرف االمام حاصلها يف املصاحل، مثل سد الثغو .هبتها، وال وقفها

ولـو تصـرف فيهـا .وقت الفتح فهو لالمام خاصة، والجيوز احياؤه اال �ذنه ان كـان موجـودا )١٠٥(وما كانت موا�
، )١٠٦(وكـل أرض فتحـت صـلحا.وميلكهـا احمليـي، عنـد عدمـه، مـن غـرياذن.من غري اذنه، كان علـى املتصـرف طسـقها

وهــذه متلــك علــى اخلصــوص، ويصــح بيعهــا، والتصــرف فيهــا جبميــع انــواع .صــاحلهم االمــامفهــي الر��ــا وعلــيهم مــا 
 .التصرف

هذا اذا صوحلوا على ان االرض هلم، امـالو .)١٠٧(ولو �عها املالك من مسلم صح، وانتقل ماعليها إىل ذمة البائع
هــا حكــم االرض املفتوحــة صــوحلوا، علــى ان االرض للمســلمني، وهلــم الســكىن، وعلــى اعنــاقهم اجلزيــة، كــان حكم

ــــى )١٠٨(ولــــو اســــلم الــــذمي، ســــقط مــــا ضــــرب علــــى أرضــــه.عنــــوة، عامرهــــا للمســــلمني وموا�ــــا لالمــــام ، وملكهــــا عل
 .اخلصوص

وكـــل ارض اســـلم اهلهـــا عليهـــا فهـــي هلـــم علـــى اخلصـــوص، ولـــيس علـــيهم شـــئ فيهـــا، ســـوى الزكـــاة اذا حصـــلت 
 .شرائطها

___________________________________ 
هـــي الـــثلم والثقـــب املعنويـــة كحـــدود الـــبالد االســـالمية مـــع بـــالد الكفـــار، الـــيت يـــتمكن الكفـــار مـــن التســـلل �ـــا ودخـــول بـــالد : الثغـــور) ١٠٤(

ا�اهدين، فيهئ هلـم عـدة القتـال، ويـدر�م علـى : يعين) الغزاة(االسالم غيلة وخلسة، أو املادية كمجرى السيول الىت �دم البيوت، وحنو ذلك
 .مجع قنطرة وهي اجلسر على النهر) القناطر(لكالضرب وحنو ذ

�لـزرع أو البنـاء أو فـتح القنـوات واجـرء اال�ـر والسـكىن ) احيـاؤه(صحراء قاحلة غري مزروعة، وال مبنية، وال مسـكونة: أي) ميتة(مجع) ١٠٥(
 .نةيف حال غيبته كهذه االزم: اي) عند عدمه(اجر�ا: اي) طلسقها(غري غائب: اي) موجودا(وحنو ذلك

ــى أن يبقــي االرض للكفــار، ويــدفع الكفــار ســنو� أو ) ١٠٦( لــو تؤخــذ �حلــرب، بــل متــت ســيطرة املســلمني عليهــا �ملصــاحلة مــع الكفــار عل
 .شهر� شيئا معينا للحكومة االسالمية مقابل نشرها العدل بينهم واحلكم عليهم ومراقبة مصاحلهم

ى الكفــار ادا: اي) ١٠٧( ب علــ ى املســلممــا وضــع علــى االرض جيــ ىن(ؤه، ال علــ ط، أمــا عــني : اي) وهلــم الكســ للكفــار حــق الســكىن فيهــا فقــ
 .االرض فللمسلمني

كــان أهلهــا كفــارا فأســلموا بــدون حــرب، ويف املســالك، وقــد عــد مــن لــك : أي) وكــل ارض أســلم(مــا كــان علــى ارضــه مــن املــال: اي) ١٠٨(
  .املدينة املشرفة والبحرين وأطراف اليمن
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 خامتة
وكـل أرض مـوات، .ممـن يقـوم �ـا، وعليـه طسـقها الر��ـا )١٠٩(ترك أهلها عمار�ا، كان لالمـام تقبيلهـاكل أرض 

وإذا اســتأجر مســلم دارا مــن .وان كــان هلــا مالــك معــروف، فعليــه طســقها.ســبق اليهــا ســابق فأحياهــا، كــان أحــق �ــا
 .)١١٠(حريب، مث فتحت تلك االرض، مل تبطل االجارة وان ملكها املسلمون

والســلب، إذا شــرط للقاتــل، ولــو مل  )١١١(مبــا شــرطه االمــام، كاجلعائــل: يف قســمة الغنيمــة جيــب أن يبــدأ: لثالــثا
 .والراعي والناقل )١١٢(مث مباحيتاج اليه من النفقة، مدة بقائها حىت تقسم، كأجرة احلافظ.يشرط مل خيتص به

فإنه ال سهم للثالثة مث خيـرج اخلمـس وقيـل بـل خيـرج ومبا يرضخه للنساء أو العبيد والكفار إن قاتلوا �ذن االمام 
واالول أشبه مث تقسم أربعة أمخاس بني املقاتلة ومن حضر القتال ولـو مل يقاتـل حـىت  )١١٣(اخلمس مقدما عمال �آلية

 .ولو بعد احليازة وقبل القسمة )١١٤(الطفل ولو ولد بعد احليازة وقبل القسمة وكذا من اتصل �ملقاتلة من املدد
 مث يعطي

___________________________________ 
 .الصحاب االرض، فيكون دور االمام دور الويل: اي) الر��ا(اجر�ا: أي) طسقها(اعطاؤها: اي) ١٠٩(
ت معمـــورة وقـــد فتحـــت �حلـــرب والقـــوة، ) ١١٠( ــ وأمنـــا يـــدفع االجـــرة لالمـــام إن كانـــت حـــال الفـــتح، وتكـــون االجـــرة لعامـــة املســـلمني أن كانـ
 .كذاوه
ك، ) ١١١( كمــا جعــل االمــام الــف دينــار جــائزة ملــن قتــل الكــافر الفــالين، أو جعــل لــه جــائزة عشــرة عبيــد ملــن فــتح احلصــن الفــالين، وحنــو ذلــ

ين) اذا شـرط للقاتـل(ما على املقتول من الثيـاب والسـالح وحنومهـا: أي) والسلب(فيعطي أوال اجلعائل ملن جعل هلم اذا قـال االمـام عمومـا : يعـ
 .ليس للقاتل بل لعامة املسلمني: اي) مل خيتص به(من قتل الكافر الفالين فله سلبه: تل كافرا فله سلبه، أو قال خصوصامن ق

ين) والناقـل(الذي يرعى االبل والبقر والغنم املوجودة يف الغنـائم) والراعي(الذي حيرس الغنائم: اي) ١١٢( اجـرة االشـخاص الـذين حيملـون : يعـ
ب مــا يــرى االمــامالغنيمــة مــن مكــان إىل خه(املصــلحة)  آخــر حســ يت ي أقــل مــن احلصــة الواحــدة : اي) يرضــ يعطيــه، والرضــخ يقــال للعطيــة الــ

 .اما اذا مل �ذن االمام هلم �لقتال قاتلوا تربعا فال رضخ هلم) ان قاتلوا �ذن االمام(للمجاهد
ا غنمـتم مـن شـئ فـإن � مخسـه وللرسـول ولـذي القـرىب واليتـامى واعلموا امنـ(الن اآلية ذكرت اخلمس عن كل الغنيمة وهي قوله تعاىل) ١١٣(

 .اآلية) واملساكني وابن السبيل
 .هي مجع الغنائم) واحليازة(ا�اهدين لكنه وصل بعد متام احلرب وقبل قسمة الغنائم) جا؟ يعيني:(اي) ١١٤(
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فرسـان فصـاعدا، أسـهم لفرسـني دون  ومن كان لـه.ثالثة، واالول أظهر: سهما، والفارس سهمني، وقيل )١١٥(الراجل
 .ما زاد

 .وكذا احلكم لو قاتلوا يف السفن وان استغنوا عن اخليل
 .لالبل والبغال واحلمري، وإمنا يسهم للخيل وان مل تكن عرا�: واليسهم

وهـو ، )١١٧(يسـهم مراعـاة لالسـم: للقحم والرازح والضرع لعدم االنتفاع �ا يف احلـرب، وقيـل: وال يسهم من اخليل
 .حسن

ويسهم للمستأجر .للمغصوب اذا كان صاحبه غائبا، ولو كان صاحبه حاضرا، كان لصاحبه سهمه: وال يسهم
واجلـيش  )١١٨(.واالعتبـار بكونـه فارسـا، عنـد حيـازة الغنيمـة، ال بدخولـه املعركـة.ويكـون السـهم للمقاتـل.)١١٦(واملسـتعار

وكذا لو خرج منه سريتان أما لو خرج جيشان من البلد إىل جهتـني، .يف غنيمتها اذا صدرت عنه )١١٩(يشارك السرية
 .وكذا لو خرجت السرية من مجلة عسكر البلد، مل يشركها العسكر النه ليس مبجاهد.مل يشرك احدمها اآلخر

 .)١٢٠(�خري قسمة الغنيمة يف دار احلرب، اال لعذر: ويكره
 .احلدود فيهااقامة : وكذا يكره

___________________________________ 
اعطي : اي) اسهم لفرسني(احملارب راكبا على الفرس، النه اقدر يف القتال) والفارس(هو الذي حيارب على االرض وليس له مركوب) ١١٥(

ن كـان معـه فرسـان او اكثـرمن فرسـني ومل: يعين يعطى ملن كان معه فرس واحد سهمان) وكذا احلكم(ثالثة اسهم، سهم له،، وسهمان لفرسني
 .ثالثة اسهم، حىت وإن مل حيتاجوا إىل الفرس حال احلرب

 .هو املتولد بني محار وفرس، وكذا ال يسهم للبقر والفيل وغريمها: البغل) ١١٦(
كفـرس هـو الصـغري ) الضـرع(لهو الضعيف الذي ال يقوى بصاحبه على القتـا) والرازح(كفلس هو الكبري اهلرم) القحم(كما يف اجلواهر وغريه
 .الذي ال يصلح للركوب

لفـــرس الـــذي : اي) للمســـتأجر واملســـتعار) الـــذي غصـــبه شـــخص وجـــاء بـــه إىل احلـــرب: للفـــرس: اي) للمغصـــوب(النـــه يســـمى فرســـا) ١١٧(
 .استأجره شخص أو استعاره وجاء به إىل احلرب

 .احليازة فال يعطي لفرسه شئ فلو دخل احلرب ومعه فرس فقتل فرسه، أو �ب، أو فر وضل قبل) ١١٨(
يت تتقـدم اجلـيش لالطـالع علـى االسـراء وحنـو ذلـك) السرية)(١١٩( عـن اجلـيش �ن خـرج اجلـيش، ) عنـه(السـرية) اذا صـدرت(هـي اجلماعـة الـ

 .ويف وسط الطريق انفصلت السرية عنه وتقدمت عليه مثال
علـى املسـلمني اذا فعلـوا مـا يسـتوجب احلـد كـالز�، ) اقامة احلدود فيها(كخوف املشركني لو اشتغل املسلمون جبمع الغنائم وتقسيمها) ١٢٠(

 .والسرقة، واللواط والقذف، وشرب اخلمر وحنو ذلك
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 :مسائل اربع
فـــإن حـــل وقـــت العطـــاء مث مـــات، كـــان .للجهـــاد، ال ميلـــك رزقـــه مـــن بيـــت املـــال، اال بقبضـــه )١٢١(املرصــد: االوىل

 .لوارثه املطالبة به، وفيه تردد
ونعـين �ـم مـن اظهـر .من الغنيمـة شـئ، وان قـاتلوا مـع املهـاجرين، بـل يرضـخ هلـم )١٢٢(ليس لالعراب: قيل: يةالثان

 .االسالم ومل يضفه، وصوحل على اعفائه عن املهاجرة، وترك النصيب
 .وال نفال، يف بداية وال رجعة، اال ان يشرتط له االمام )١٢٣(ال يستحق احد سلبا: الثالثة
 .ال ميلك مال املسلم �الستغنام )١٢٤(احلريب: الرابعة

امـا االمـوال والعبيـد فالر��ـا .ولو غنم املشركون اموال املسـلمني وذراريهـم مث ارجتعوهـا، فـاالحرار ال سـبيل علـيهم
 .)١٢٥(ويف رواية تعاد على ار��ا �لقيمة.ولو عرفت بعد القسمة، فالر��ا القيمة من بيت املال.قبل القسمة
 .ويرجع الغامن بقيمتها على االمام، مع تفرق الغامنني.عاد�ا على املالكوالوجه ا

___________________________________ 
ب لــذلك، وهــؤالء يعطــون مرتبــا ســنو�، أو شــهر�، أو أســبوعيا يعتاشــون ) ١٢١( وهــو الــذي وقــف نفســه للجهــاد وال يشــتغل بعمــل أو كســ
 .لوارثه املطالبةالنه مل ميلكه حىت يكون ) وفيه تردد(به
يف املسالك، املراد �العراب هنا من كان من أهل البادية وقد اظهر الشهادتني على وجه حكم �سـالمه ظـاهرا وال يعـرف مـن معـىن ) ١٢٢(

) من املهاجرة(ال يعرفه: أي) ومل يضفه(اي يعطى هلم شئ أقل من حصة واحدة) بل يرضخ هلم(االسالم ومقاصده وأحكامه سوى الشهادتني
 .من البادية

 .مقابل ترك اهلجرة صوحل على ترك حلصة من الغنيمة: اي) وترك النصيب(إىل املدينة للتعلم والتفقه
ى ) والنفـل(السـلب كغـرس مـا علـى الكـافر مـن اللبـاس واحللـى والسـالح وغريهـا) ١٢٣( مـا يشـرتطه االمـام مقابـل عمـل خـاص مـن الداللـة علــ

يت تبعـث أوال) يف بدايـة(ط أو غـري ذلـكعورة الكفـار، او الطريـق، أو هـدم حـائ يت تبعـث بعـد رجـوع ) وال رجعـة(وهـي السـرية الـ وهـي السـرية الـ
 .السرية االوىل

ىت ولـو عرفـوا ) ال بيـل علـيهم(أخذها املسـلمون مـن املشـركني حبـرب أو غريهـا: اي) مث ارجتعوها(ليس معىن هذا ان غري احلريب ميلك) ١٢٤( حـ
قبل تقسيم الغنائم على املسليمن ا�اهدين لو عرف أن االسـري الفـالين املعـني كـان عبـدا لزيـد املسـلم مل يقسـم : اي) قبل القسمة(بعد التقسيم

 .هذا لعبد مع الغنائم بل يعطى لزيد، أو علم ان الفرس املعني أو السيف املعني كان ملكا لزيد أعطى
ك بعـد التقســيم واعطــاء االمــام ذاك العبـد أو الســيف أ ى االمــام قيمتهــا أمـا لــو عــرف ذلــ و الفــرس لــبعض املسـليمن، فــال يســرتد منــه، وإمنـا يعطــ

 .الصحا�ا من بيت املال
وإال أعـاد االمـام لقسـمة أو رجـع : قـال يف اجلـواهر) مـع تفـرق الغـامنني(�خذا صاحبها ويعطي قيمتها للمسلم الذي قسـم عليـه: يعين) ١٢٥(

  .على كل واحد منهم مبا خيصه
   



٢٥٠ 

  الركن الثالث
 احكام اهل الذمةيف 

 .والنظر يف أمور
وهـم  )١٢٦(من تؤخذ منه اجلزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود، والنصارى، ومـن هلـم شـبهة كتـاب :االول
 .وال يقبل من غريهم اال االسالم.ا�وس

حـرب، ا�ـم مـنهم،  ولو ادعـى أهـل.)١٢٧(والفرق الثالث، اذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عر� أو عجما
ت خالفهــا، انــتقض العهــد.وبــذلوا اجلزيــة، مل يكلفــوا البينــة واقــروا ــ الصــبيان، وا�ــانني، : وال تؤخــذ اجلزيــة مــن.ولــو ثب

 .والنساء
تسـقط عـن اململـوك، وتؤخـذ ممـن عـدا هـؤالء، : ال، وقيـل: نعـم، وهـو املـروي، وقيـل: وهل تسقط عـن اهلـم؟ قيـل
ولو ضرب علـيهم جزيـة، فاشـرتطوها علـى .)١٢٨(ب على الفقري، وينظر �ا حىت يوسروجت.ولو كانوا رهبا� أو مقعدين

يصـح، : ببـذل اجلزيـة، قيـل )١٣٠(ولو قتل الرجال قبل عقـد اجلزيـة، فسـأل النسـاء اقـرارهن.، مل يصح الصلح)١٢٩(النساء
الـــذمي، منـــع مـــن ولـــو اعتـــق العبــد .ولــو كـــان بعـــد عقــد اجلزيـــة، كـــان االستصـــحاب حســنا.ال، وهـــو االصـــح: وقيــل

 .)١٣١(االقامة يف دار االسالم، اال بقبول اجلزية
 .يعمل �الغلب: فإن كان يفيق وقتا، قيل.وا�نون املطبق، ال جزية عليه

 ولو افاق
___________________________________ 

يب فق(ويف حديث آخر) سنوا�م سنة أهل الكتاب(فقد ورد يف احلديث الشريف) ١٢٦( ان (ويف آخـر ايضـا) تلـوه وكتـاب فـأحرقوهكـان هلـم نـ
 .).نبيهم أ�هم �لكتاب يف اثين عشر الف جلد ثور

مـن أهـل الكتـاب مل يعلـم هـل هـم مشـركون ويكـذبون يف هـذا االدعـاء : اي) ا�م مـنهم(الن املقياس كو�م أهل كتاب، ال كو�م عر�) ١٢٧(
 .الذمة، واجلزية وقوتلوا حىت يسلموا أو يقتلوا كما هو معروفوبطلت ) انتقض العهد(ليقروا على ما هم عليه، أم يصدقون

ين) مقعــدين(هــم املنصــرفون إىل العبـادة الــذين ال يكتســبون وال يعملـون) رهبـا�(هـو الشــيخ الكبــري) ١٢٨( ىت يوســر(الشـلل وحنــوه: يعــ : اي) حــ
 .يصري غنيا، فيؤخذ منه ا�موع مرة واحدة

ين) ١٢٩( ل اجلزيــة، ولكــن الكفــار هــم شــرطوا أن تــدفع النســاء اجلزيــة مل يصــح هــذا الصــلح، النــه مــن الشــرط لــو جعــل االمــام علــي الرجــا: يعــ
 .احملرم للحالل

ين) ١٣٠( وهــو استصــحاب العقــد الــذي وقــع مــن الرجــال واثبــات اجلزيــة علــى النســاء، ) كــان االستصــحاب حســنا(ابقــائهن علــى الكفــر: يعــ
 .ج على شروط الذمة، أو حنو ذلكوذلك فيما لو قتل الرجال بنزاع بينهم، أو خرو 

ب(وهــو الــدائم اجلنــون) املطبــق(قبولــه اعطــاء اجلزيــة للحكومــة االســالمية: اي) ١٣١( فــإن كــان يفيــق ســبعة اشــهر وجيــن مخســة ) يعمــل �الغلــ
 .اشهر كانت اجلزية عليه، وإن كان �لعكس مل تكن عليه جزية

 .مفيخرج من بالد االسالم وحيارب إن مل يسل) صار حربيا(
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إن امتنـع، صـار .وكـل مـن بلـغ مـن صـبيا�م يـؤمر �السـالم، أو بـذل اجلزيـة.حوال، وجبت عليه ولو جن بعـد ذلـك فـ
 .حربيا

، حممــول علــى ومــا قــرره علــي .يف كميــة اجلزيــة وال حــدهلا، بــل تقــديرها إىل االمــام حبســب االصــلح :الثــاين
 .حتقيقا للصغار )١٣٣(يقتضي التقدير، يكون االوىل اطراحهومع انتفاء ما .اقتضاء املصلحة يف تلك احلال

 .جبوازه ابتداء، وهو االشبه: وال جيمع بينهما، وقيل.وجيوز وضعها على الرؤوس، أو على االرض
وحيتــاج ان تكــون الضــيافة معلومــة، ولــو  )١٣٤(وجيــوز ان يشــرتط علــيهم، مضــافا إىل اجلزيــة، ضــيافة مــارة العســاكر

وإذا اسلم قبل احلول، او بعده قبـل االداء، سـقطت .اقتصرعلى الشرط، وجب ان يكون زائدا عن أقل مراتب اجلزية
 .ولو مات بعد احلول، مل تسقط، وأخذ من تركته كالدين.اجلزية، على االظهر

 .)١٣٥(قبول اجلزية: االول: يف شرائط الذمة وهي ستة :الثالث
وخيرجــون عــن الذمــة .مثــل العــزم علــى حــرب املســلمني، او إمــداد املشــركني.ان ال يفعلــوا مــا ينــايف االمــان: الثــاين

 .مبخالفة هذين الشرطني
___________________________________ 

علـى الفقـري ن جمـوس املـدائن كمـا يف من وضع مثانية واربعـني درمهـا علـى الغـين واربعـة وعشـرين درمهـا علـى املتوسـط واثـىن عشـر درمهـا ) ١٣٢(
 .عن مصعب بن عمري) التهذيب(رواية الشيخ الطوسي يف كتاب

النـه وع تصـغري وتـذليل ) حتقيقا للصغار(اطراح التقدير والتعيني، فال يعني مقدار اجلزية، وإمنا رأس كل سنة يقول هلم ادفعوا كذا: اي) ١٣٣(
 ).هم صاغرونحىت يعطوا اجلزية عن يد و (هلم لقوله تعاىل

لـو يف : اي) ا جيـوز ابتـداء(عـن كـل ألـف مـرت عشـرة دراهـم: �ن يقـول مـثال) أو علـى االرض(عن كل شخص درهم: �ن يقول) على الرؤوس(
 .بدء االمر وضع على الرؤوس واالراضي صح، وأما لو جعل أوال على أحدمها، فال يضيف اليه اآلخر بعد ذلك

كـل سـنة ثـالث مـرات، كـل مـرة ألـف رجـل، وكـل مـرة : مـثال يقـول) معلومـة( متر على مناطق أهل الذمةالعساكر االسالمية اليت: اي) ١٣٤(
وسـلم فإنـه شـرط الضـيافة ز�دة  للتأسـي �لنـيب : قال يف املسالك) أقل مراتب اجلزية(ثالثة أ�م، وتعطون هلم اللحم املشوي واخلبز وكذا

 .كل نفسعلى الدينار الذي رتبه على  
 .جاسوسهم: اي) عني املشركني(قبول اعطاء اجلزية: اي) ١٣٥(
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 .ان ال يؤذوا املسلمني: الثالث
إن فعلـوا شـيئا مـن .بنسائهم، وللواط بصبيا�م، والسرقه المـواهلم، وإيـواء عـني املشـركني، والتجسـس هلـم: كالز� فـ

ا، كــانوا علــى عهــدهم، وفعــل �ــم مــا يقتضــيه وان مل يكــن مشــرتط.ذلــك، وكــان تركــه مشــرتطا يف اهلدنــة، كــان نقضــا
، اذا مل يكـن شـرط علـيهم )١٣٦(ولو �لـوه مبـا دونـه عـزروا.، قتل السابولو سبوا النيب .جنايتهم من حد أو تعزير

 .الكف
ولـــو تظـــاهروا .)١٣٧(كشـــرب اخلمــر، والـــز�، وأكـــل حلـــم اخلنزيــر، ونكـــاح احملرمـــات.ان ال يتظـــاهروا �ملنـــاكري: الرابــع

 .ال ينقض، بل يفعل �م ما يوجبه شرع االسالم، من حد او تعزير: بذلك نقض العهد، وقيل
ولـــو كـــان تركـــه، .وال يضـــربوا �قوســـا، وال يطيلـــوا بنـــاء، ويعـــزرون لـــو خـــالفوا.)١٣٨(ان ال حيـــدثوا كنيســـة: اخلـــامس

 .مشرتطا يف العهد، انتقض
 .)١٣٩(أن جيري عليهم أحكام املسلمني: السادس

 :وهاهنا مسائل
اذا خرقـــــــوا الذمـــــــة يف دار االســـــــالم، كـــــــان لالمـــــــام ردهـــــــم إىل مـــــــأمنهم، وهـــــــل لـــــــه قـــــــتلهم واســـــــرتقاقهم : االوىل
 .نعم، وفيه تردد: ؟ قيل)١٤٠(ومفادا�م
 ، عدا القود)١٤١(إذا أسلم بعد خرق الذمة، قبل احلكم فيه، سقط اجلميع: الثانية

___________________________________ 
ين) ١٣٦( يب : يعــ زروا(تســبب االهانــة �ــا دون الســب، كمــا لــو رمســوا صــورة للنــيب  ذكــروا النــ ضــربوا ضــر� أقــل مــن احلــد : أي) عــ

ف(مبقدار يـراه احلـاكم صـالحا جب خـروج مطلقـا، ولـو كـان قـد شـرط ذلـك فيكـون خمـال بشـروط الذمـة، ويسـتو ) اذا مل يكـن شـرط علـيهم الكـ
 .الفاعل عن الذمة وصريوته حربيا يوجب اخراجه إىل بالد احلرب

 .كنكاح االخت، واالم، وبنتات االخت واالخ، وإن كان جائزا يف شريعتهم مثل ا�وس الذي جيوز عندهم ذلك) ١٣٧(
 .عهد الذمة وصار ربيا) انتقض(لهجبعله اعلى من بيوت املسلمني ا�اورة ) ا وال يطيلوا بناء(ال يبنوا كنيسة جديدة: اي) ١٣٨(
 .�ن خيضعوا الحكام املسليمن عليهم داخل البالد االسالمية من اداء حق، أو ترك حمرم وحنوذلك) ١٣٩(
 .ال�م دخلوا بالد االسالم آمنني فيكون اسرتقاقهم شبيها �لغدر) وفيه تردد(أخذ الفدية منهم وإطالقهم: اي) ١٤٠(
لـو كـان ) واحلـد(يعين القصـاص لوكـان قتـل أو جـرح شخصـا) عدا القود(سالم، والقتل، واالسرتقاق والفدية كلهااالخراج من بالد اال) ١٤١(

 .فعل ما يستوجب احلد كالز� واللواط وحنو ذلك
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 .ولو أسلم بعد االسرتقاق أو املفاداة، مل يرتفع ذلك عنه.واحلد، واستعادة ما أخذ
ا قـرره مـن اجلزيـة أمـدا معينـا، أو اشـرتط الـدوام، وجـب علـى القـائم مقامـه إذا مات االمام، وقـد ضـرب ملـ: الثالثة

 .بعده، إمضاء ذلك
ويســتحب .، كــان للثــاين تغيــريه حبســب مــايراه صــالحا ويكــره ان يبــدأ املســلم الــذي �لســالم)١٤٢(وان اطلــق االول

 .ان يضطر إىل اضيق الطرق
الجيـوز اسـتئناف البيـع والكنـائس .، واملسـاكن، واملسـاجد)١٤٣(البيع والكنـائس: يف حكم االبنية والنظر يف :الرابع

ب ازالتهــا، ســواء كــان البلــد ممــا اســتجده املســلمون، او فــتح عنــوة، او صــلحا .يف بــالد االســالم ولــو اســتجدت وجــ
وال �س مبــا كــان قبــل الفــتح، ورمبــا اســتجدوه يف ارض فتحــت صــلحا، علــى أن .علــى أن تكــون االرض للمســليمن

 .متكون االرض هل
 .واذا ا�دمت كنيسة، مما هلم استدامتها، وجاز إعاد�ا

 .ال، إذا كانت يف ارض املسلمني، واما اذا كانت يف ارضهم فال �س: وقيل
وجيــوز مســاواته، .)١٤٤(فكــل مــا يســتجده الــذمي، ال جيــوز أن يعلــو بــه علــى املســلمني مــن جماوريــه: وأمــا املســاكن
ولو ا�ـدم مل جيـز أن يعلـو بـه علـى املسـلم، ويقتصـر علـى .عل علوه كيف كانويقر ما ابتاعه من مسلم .على االشبه

 .املساواة فما دون
ولــو أذن هلــم مل يصــح .فــال جيــوز أن يــدخلوا املســجد احلــرام إمجاعــا، وال غــريه مــن املســاجد عنــد�: وامــا املســاجد

 .)١٤٥(االذن، ال استيطا�، وال اجتيازا، وال امتيازا
املراد به مكـة واملدينـة، ويف االجتيـاز بـه واالمتيـار منـه، : ن احلجاز على قول مشهور، وقيلوال جيوز هلم استيطا(
 .من أجازه، حده بثالثة أ�م.تردد

ــف عبــادان : ، وقيــل)١٤٦(املــراد �ــا مكــة واملدينــة والــيمن وخماليفهــا: وال جزيــرة العــرب، وقيــل هــي مــن عــدن إىل ري
 .الشام عرضاطوال، ومن �امة وما واالها إىل اطراف ا
___________________________________ 

خص: اي) ١٤٢( وعـــن بعـــض الفقهـــاء  ) ويكـــره(االمـــام الـــذي عـــني اجلزيـــة، جعلهـــا مطلقـــا، �ن مل يعـــني ولكـــن اخـــذ ســـنة دينـــارا عـــن كـــل شـــ
ال تبـدأوا اليهـود والنصـارى �لسـالم : لقولـه :(قـال يف املسـالك) ويسـتحب(كالعالمة التحرمي، حـىت حتـرمي جـواب السـالم بلفظـة السـالم

هذا ولكن الخيفى تقيد هذا احلكم الال اقتضـائي بكـل االحكـام االقتضـائية الواجبـة واحملرمـة ) فاذا لقيتم احدهم يف طريق فأضطروه إىل أضيقة
 .واليت منها االمر �ملعروف والنهي عن املنكر

 .والتفصيل يف املفصالت
 .مجع كنيسة هي معابد النصارى) كنائس(كحيل وحيلة، وقيم وقيمة معابد اليهود، ومجع بيعة،  ) بيع)(١٤٣(
 .ه اعلى من بناء املسليمن ا�اورين ان جيعل بناء: يعين) ١٤٤(
 .جلبل املرية وهي الطعام: اي) ١٤٥(
 .مجع خمالف، هي القرى اليت يف اطراف بلدة و�بعة هلا) ١٤٦(
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ى تـرك احلــرب مــدة معينـة: يف املهادنــة وهـي: اخلـامس وهــي جــائزة اذا تضـمنت مصــلحة للمســلمني، .املعاقــدة علــ
ومــىت ارتفــع .(، أو لرجــاء الــدخول يف االســالم مــع الــرتبص)١٤٧(إمــا لقلــتهم عــن املقاومــة، أو ملــا حيصــل بــه االســتظهار
ــى اخلصــم، مل جيــز ــك، وكــان يف املســليمن قــوة عل ن ســنة، علــى قــول وال جيــوز أكثــر مــ.وجيــوز اهلدنــة أربعــة أشــهر.ذل

 .مشهور
 .وهل جيوز أكثر من
معـــم، لقولـــه : ، وقيــل)١٤٨()فـــاقتلوا ا��ـــ�� حيـــث وجـــدتموهم(:ال، لقولـــه تعلــى: أربعــة أشـــهر؟ قيــل

وال تصـح إىل مـدة جمهولـة، وال مطلقـا، اال ان .، والوجـه مراعـاة االصـلح)وان جنحوا �لسلم فـاجنح �ـا(:تعـاىل
ولــو وقعــت اهلدنــة، علــى مــا ال جيــوز فعلــه، مل جيــب الوفــاء، مثــل .الــنقض مــىت شــاءيشــرتط االمــام لنفســه اخليــار يف 

، )١٤٩(لكن عاد على زوجهـا.التظاهر �ملناكري، وإعادة من يهاجر من النساء، فلو هاجرت، وحتقق إسالمها، مل تعد
 .ولو كان حمرما مل يعد، وال قيمته.ماسلم إليها من مهر خاصة، إذا كان مباحا

 :تفريعان
 .)١٥٠(ال�ا حبكم املسلمة: اذا قدمت مسلمة فارتدت، مل ترد: الولا

ولو ماتت قبل املطالبـة مل يـدفع اليـه، .لو قدم زوجها، وطالب املهر، فماتت بعد املطالبة، دفع اليه مهرها: الثاين
 .)١٥١(اولو أسلم يف العدة الرجعية، كان أحق �.ولو قدمت فطلقها �ئنا لن يكن له املطالبة.وفيه تردد

___________________________________ 
دخــول الكفــار ملــا يشــاهدونه مــن انســانية املســليمن : ا ي) الــدخول يف االســالم(لرجــاء حصــول ذلــك جبمــع القــوة وإعــداد العــدة: اي) ١٤٧(

 .وحسن معاملتهم هلم
ت ع) ١٤٨( ىت : كــأن يقــول) مــدة جمهولــة(مــوم وجــوب القتــالفهــو امــر �لقتــال دائمــا، خــرج منــه اربعــة اشــهر للمهادنــة، وبقــي البــاقي حتــ حــ

 .نقض اهلدنة: أي) يف النقض(�ن يقولون بيننا اهلدنة، وال يعينوا أمدها) وال مطلقا(يصطلح الروس واالمر يكان مثال
ت الاليت فـررن مـن بـالد النساء املسلما) واعادة(وقعت اهلدنة على أن يشرب الكفار اخلمر، ويزنوا، ويتظاهروا علنا �حملرمات،: يعين) ١٤٩(

ين) لكـن يعـاد علـى زوجهـا(الكفر، إىل بـالد الكفـر، فأ�ـا حـرام لـو كـان زوجهـا اعطاهـا مهـرا مباحـا كالـذهب والفضـة وحنومهـا اعيـد عليـه، : يعـ
 .ولو كان اعطها مهر حراما كاخلمر واخلنزير فال يعاد املهر وال قيمته

 .ولذا جتلس تستاب حىت تتوب) ١٥٠(
 مل خيش من ايذاء الكفار له، او ارجاعه إىل الكفر لبساطته: اي) أمن عله الفتنة(يكون زوجا هلا من دون عقد جديد: يعين) ١٥١(

    



٢٥٥ 

أمــا إعــادة الرجــال، فمــن أمــن عليــه الفتنــة بكثــرة العشــرية، ومــا مائــل ذلــك مــن أســباب القــوة، جــاز اعادتــه، واال 
 .منعوا منه

يبطل الصـلح، النـه كمـا يتنـاول مـن يـؤمن افتتانـه، يتنـاول مـن ال : يلولو شرط يف اهلدنة إعادة الرجال مطلقا، ق
 .يؤمن

 .وكل من وجب رده،، الجيب محله، وإمنا خيلى بينه وبينهم
 .، وال الهل البلد والصقع، واال االمام أو من يقوم مقامه)١٥٢(وال يتوىل اهلدنة على العموم

  :ومن لواحق هذا الطرف مسائل
 .، ال يقبل منه، اال االسالم أو القتل)١٥٣(عن دينه إىل دين ال يقر اهله عليهكل ذمي انتقل : االوىل

يقبـل، الن الكفـر ملـة واحــدة، : امـا لـو انتقـل إىل ديـن يقـر أهلـه كـاليهودي ينقــل إىل النصـرانية أو ا�وسـية، قيـل
ال، : يقبـل، وقيــل: ، قيـل)١٥٤(وان عــاد إىل دينـه) ومــن يبتـغ غـري االسـالم دينــا فلـن يقبـل منـه:(ال، لقولـه تعـاىل: وقيـل

 .ال، استصحا� حلالتهم االوىل: ولو أصر فقتل، هل ميلك اطفاله؟ قيل.وهو، هو االشبه
وان جتــاهروا بــه، .، يتعرضــوا)١٥٥(إذا فعــل أهــل الذمــة مــاهو ســائغ يف شــرعهم، ولــيس بســائغ يف االســالم: الثانيــة

علوا ماليس بسائغ يف شرعهم، كالز� واللـواط، فـاحلكم فيـه  وان ف.عمل �م ما تقتضيه اجلنابة، مبوجب شرع االسالم
 .وان شاء احلاكم، دفعه إىل أهل حنلته، ليقيموا احلد فيه، مبقتضي شرعهم.كما يف املسلم
، وقيــل يصــح ويرفــع يــده، واالول أنســب �عظــام الكتــاب )١٥٦(إذا اشــرتى الكــافر مصــحفا مل يصــح البيــع: الثالثــة
 .العزيز

 ومثل ذلك كتب احاديث النيب 
___________________________________ 

مـن وكيلـه و�ئبـه اخلـاص ) أو من يقوم مقامه(الناحية: اي) والصقع(لعامة، الكفار، أو لعامة النصارى، أو لعامة اليهود، وهكذا: اي) ١٥٢(
 .كما لو صار مشركا، أو وثنيا، أو من عباد البقر مثال) ١٥٣(الفقيه اجلامع للشرائطيف حضوره، أو النائب العام يف غيبته وهو 

ـــه) ١٥٤( ـــى القـــــول بــ ــــر علــ ــــن كتـــــايب آخـ ـــه، كالشـــــرك �المجـــــاع، أو إىل ديـ ــال اليــ ــــل االنتقـــ ـــا ال يقبـ ك أطفالـــــه(فيمــ ــ �عتبـــــارهم أوالد ) هـــــل ميلـــ
 .وهي كو�م أوالد كتاىب) حلالتهم االوىل(حمارب

 .فيضرب مثانني جلدة على شرب اخلمر مثال) مبوجب شرع االسالم(تزوج أمه أو اخته، والنصراين يشرب اخلمركا�وسي ي) ١٥٥(
ب(يؤخـذ منـه: اي) ورفـع يـده(لو �ع املسلم قرآ� للكافر بطل عقد البيع، وال ينتقل القـرآن إىل ملـك الكـافر: يعين) ١٥٦( ال الشـهيد ) انسـ

ا قــال انســب لعــدم وقوفــه علــى دليــل صــحيح صــريح يف بطــالن العقــد وغايــة مــا فيــه التحــرمي، وهــوال وإمنــ:(يف املســالك )١( ســره قدس الثــاين 
 )يقتضى الفساد مطلقا يف العقود

    



٢٥٦ 

 .وقيل جيوز على كراهية، وهو االشبه
وكـذا لــو أوصــى بضـرف شــئ يف كتابــة .، مل جيــز، ال�ـا معصــية)١٥٧(لــو أوصـى الــذمي ببنــاء كنيسـة أو بيعــة: الرابعـة
 .ولو أوصى للراهب والقسيس جاز، كما جتوز الصدقة عليهم.ة واالجنيل، ال�ا حمرفةالتورا

تـــرميم وإصـــالح : اي )١٥٨( .الكنـــائس والبيـــع، مـــن بنـــاء وجنـــارة وغـــري ذلـــك )١٥٨(يكـــره للمســـلم أجـــرة رم: اخلامســـة
 .يؤجر نفسه لذلك: البناء، أي

  الركن الرابع
 )١٥٩(قتال اهل البغي: يف

ب قتــال مــن خــرج إ او مــن نصــبه االمــام، والتــأخر .إمــام عــادل، إذا نــدب اليــه االمــام عمومــا أو خصوصــا: ىلجيــ
والفـرار يف حـر�م،  .، سـقط عـن البـاقني، مـا مل يستنهضـه االمـام علـى التعيـني)١٦٠(وإذا قـام بـه مـن فيـه غنـاء.عنه كبـرية

، )١٦١(ل البغي، هلم فئـة يرجـع اليهـاومن كان من اه.وجتب مصابر�م حىت يفيؤوا أو يقتلوا.كالفرار يف حرب املشركني
ومـن مل يكـن لـه فئـة، فالقصـد مبحـاربتهم تفريـق كلمـتهم، .جاز االجهاز علـى جـرحيهم واتبـاع مـدبرهم، وقتـل اسـريهم

 .فال يتبع هلم مدبر، وال جيهز على جرحيهم، وال يقتل هلم مأسور
 :مسائل

___________________________________ 
  .فهي كذب على هللا تعاىل) ال�ا حمرفة(االسالم، أو يف ارضهم ورجع االمر الينا كما يفهم من اطالق اجلواهر وغريهيف ارض : يعين) ١٥٧(
 .يؤجر نفسه لذلك: ترميم و إصالح البناء، أي: اي) ١٥٨(
و أهــل النهــروان، الــذين  أهـل الظلــم، وهــم أهــل املســلمون الــذين خرجــوا علــى االمــام املعصــوم كمعاويــة وأصــحابه، وأهــل اجلمــل،: أي) ١٥٩(

ايهـا : كمـا لـو خطـب االمـام مـثال وقـال) عمومـا(دعـا إىل جهـاد أهـل البغـي: اي) نـدب اليـه(خرجوا على امري املؤمنني علـي صـلوات هللا عليـه
 .كما لو قال االمام مثال لزيد اخرج معنا إىل اجلهاد) أو خصوصا(املسلمون هبوا واخرجوا إىل قتال معاوية واصحابه

ظ شــديد) كــالفرار(كفايــة يف دفــع االعــداء: اي )١٦٠( ىت يفيئــوا(االســتمرار يف اجلهــاد: اي) مصــابر�م) حــرام مغلــ رجعــوا إىل طاعــة : اي) حــ
 .االمام، أو إىل طاعة من نصبه االمام

ب حـىت الـذي فـ: اي) مـدبرهم(قتـل: اي) االجهـاز(، كأهل اجلمل، وأهل صـفنيالسالم عليهمجاعة قائمة ضد االمام : يعين) ١٦١( رمنهم يعقـ
 .أسري: اي) مأسور(كاخلوارج) مل يكن له فئة(يقتل

    



٢٥٧ 

 .)١٦٢(ال جيوز سيب ذراري البغاة، وال متلك نسائهم، إمجاعا: االوىل
، سـواء كانـت ممـا ينقـل كالثيـاب واآلالت، او ال )١٦٣(ال جيوز متلك شئ من امواهلم اليت مل حيوها العسكر: الثانية

 .سالم املقتضي حلقن الدم واملالينقل كالعقارات، لتحقق اال
نعــم، عمــال بســرية علــي : ال، ملــا ذكــر�ه مــن العلــة، وقيــل: وهــل يؤخــذ مــا حــواه العســكر مــم ينقــل وحيــول؟ قيــل

 .، وهو االظهر
، يقســـم للراجـــل ســـهم، وللفـــارس ســـهمان، ولـــذي الفرســـني او )١٦٤(مـــا حـــواه العســـكر للمقاتلـــة خاصـــة: الثالثـــة
 .ةاالفراس ثالث
ب االمـام العـادل، وجـب .، فليس مبرتد)١٦٥(من منع الزكاة، ال مستحال :خامتة وجيوز قتاله حىت يدفعها، ومن سـ
 .قتله

 .ولالمام أن يستعني �هل الذمة يف قتال اهل البغي.وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي، خرق الذمة
ضــمنه، ومــن اتــى مــنهم مبــا يوجــب حــدا، ، مــاال أو نفســا، يف حــال احلــرب، )١٦٦(ولواتلــف البــاغي علــى العــادل

 .واعتصم بدار احلرب، فمع الظفر يقام عليه احلد
___________________________________ 

 .الن هذه الذراري والنساء حبكم االسالم، ومل يظهر أي عداء لالمام أو خروج عليه حىت يتغري احلكمم) ١٦٢(
ــرح ) الســـالم عليهبســـرية علـــي (مـــا كـــان مـــن االمـــوال يف ســـاحة احلـــرب: اي) مـــا حـــواه العســـكر(ليســـت يف ســـاحة احلـــرب: اي) ١٦٣( يف شـ

 ).فإنه قسمها أوال بني املقاتلني مث أمر بردها ولوال جوازه ملا فعله أوال:(اللمعة
 .ا على جواز أصل االخذ وفيه خالف كبري يؤخذ تفصيله من املطوالت للمجاهدين، ال لعامة املسليمن، بناء: اي) ١٦٤(
يف صـفوفهم : اي) مـع أهـل البغـي) للعمة السالم عليهااملعصوم، وكذا فاطمة الزهراء : اي) االمام العادل(ال ينكر أصل وجو�ا: يعين) ١٦٥(

 .يطلب من أهل الذمة اعانته على قتال البغي: يعين) ان يستعني(ضد االمام
  .كالز�، وشرب اخلمر، والسرقة، وغريها) مبا يوجب حدا(كان ذميا  املراد �لعادل هنا من كان �بعا لالمام، وإن: قال يف املسالك) ١٦٦(

   



٢٥٨ 

 كتاب االمر �ملعروف والنهى عن املنكر

 .)١(هو كل فعل حسن، اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه: املعروف
 .عن املنكر، واجبان امجاعاواالمر �ملعروف، والنهي .كل فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دل عليه: واملنكر

 .)٤(، وهو االشبه)٣(بل على االعيان: ، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل)٢(ووجو�ما على الكفاية
 .فاالمر �لواجب واجب، و�ملندوب مندوب.الواجب والندب: واملعروف ينقسم إىل

 .فالنهي عنه كله واجب.)٥(ال ينقسم: واملنكر
 :، ما مل تكمل شروطا أربعة)٦(وال جيب النهى عن املنكر

 .)٧(أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط يف االنكار: االول
 .فلو غلب على ظنه، أو علم أنه ال يؤثر، مل جيب.ان جيوز �ثري انكاره: الثاين
 فلو الح منه إمارة االمتناع أو أقلع.وان يكون الفاعل له مصرا على االستمرار: الثالث

___________________________________  
ف النـــدب الزائـــد) اخـــتص)(١( ب، واملســـتحب، اللـــذين خيتصـــان مضـــافا إىل أصـــل جـــواز احلســـن بوصـــف الوجـــوب الزائـــد، ووصـــ اذا (كالواجـــ

  .أو دل عليه تقليدا(اجتهادا) عرف
ذه اال�م جيب على اجلميع فيجب على اجلميع حىت يقوم به من فيه الكفاية، فإذا قام سقط عن الباقني، واذا مل يقم امث اجلميع، ولعل ه) ٢(

ب قدرتــه وحالــه لعــدم وجــود مــن فيــه الكفايــة، بــل وال عشــرها، وال معشــار عشــرها كمــا ال  تــويل االمــر �ملعــروف، والنهــي عــن املنكــر كــل حبســ
  .خيفى على من الحظ الظلم والفساد واملعاصي اليت مالت اليت االقطار كلها

  .ل به، ومادام املنكر قائماواجب عيين ما دام املعروف غري معمو : اي) ٣(
  .الصالة العينية يف االوامر والنواهي اال ما ثبت فيه خالفها) ٤(
  ).الن املكروه ليس منكرا:(يف اجلواهر) ٥(
  .والجيب ايضا االمر �ملعروف الواجب) ٦(
  .فال ينهي عما ليس مبنكر، وال �مر مبا ليس مبعروف) ٧(

    



٢٥٩ 

 .، وسقط االنكار)٨(عنه
اليـه أو إىل مالـه، أو إىل احـد مـن املسـلمني، سـقط  )٩(فلو ظن توجه الضرر.يكون يف االنكار مفسدة اال: الرابع
 .الوجوب

 :ومراتب االنكار ثالث
 .�لقلب، وهو جيب وجو� مطلقا

 .و�للسان
 .)١٠(و�ليد

ـــك ال وكـــذا إن عـــرف أن ).الكـــراه(كمـــا اذا عـــرف ان فاعلـــه ينزجـــر �ظهـــار.وجيـــب دفـــع املنكـــر �لقلـــب أوال ذل
ولـو عـرف ان ذلـك ال يرفعـه، انتقـل .)١١(يكفي، وعرف االكتفـاء بضـرب مـن االعـراض واهلجـر، وجـب واقتصـر عليـه

 .، جاز)١٣(ولو مل يرتفع اال �ليد، مثل الضرب وما شا�ه.)١٢(إىل االنكار �للسان، مرتبا لاليسر من القول فااليسر
 .ال، إال �ذن االمام، وهو االظهر: نعم، وقيل: لأو القتل، هل جيب؟ قي )١٤(ولو افتقر إىل اجلراح

ومـع عدمـه، جيـوز للمـوىل، اقامـة . أو مـن نصـبه القامتهـا. الحد اقامة احلدود، إال لالمام، مع وجـوده: وال جيوز
 .)١٥(احلد على مملوكه

على اقامة احلـدود، ولو ويل وال من قبل اجلائر، وكان قادرا . وهل يقيم الرجل احلد على ولده وزوجته؟ فيه تردد
 نعم،: هل له اقامتها؟ قيل

___________________________________  
  .فعال) او اقلع عنه(عالمة تركه للمنكر يف املستقبل: أي) إمارة االمتناع)(٨(
  .املعتد به، وهو خيتلف �ختالف االشخاص، واملوارد) الضرر:(اي) ٩(
ين) مطلقـا(ر قلبا للمنكر�ن يفرح قلبا للمعروف، ويتأث) �لقلب)(١٠( ت الشـرائط الثالثـة، غـري الشـرط االول أم ال، وسـواء : يعـ سـواء اجتمعـ

ـــروط  ـــن شــ ـــر مــ ــــيب للمنكــ ــــأثر القلـ يب للمعـــــروف، والتـ ــــ ـــه أم ال، الن احلـــــب القلـ ــر يف كالمــ ــواء أثـــ ــر أم ال، وســـ ــــى عـــــن املنكـــ ـــروف، و�ـ ــر �ملعــ أمـــ
  .اجلرح، و القتلوهو الضرب، و ) و�ليد(وهو االمر والنهي) �للسان(االميان

  .وهو ال جيوز التعدي إىل اللسان واليد) واقتصر عليه(ترك صحبته: اي) اهلجر) ١١(
  .فلو كان الكالم الطيب مؤثرا مل جيز الكالم اخلشن، ولو كان اخلشن مؤثرا مل جيز الصياح، وهكذا) ١٢(
  .وكذا أخذ يده، أو دفعه) كرتك االذن، واحلبس:(يف اجلواهر) ١٣(
  .الكسر، والقطع، وحنومها وكذا) ١٤(
  ).وشرطه العلم مبقادير احلدود، لئال يتجاوز حده، ومشاهده املوجب، وإقرار اململوك الكامل به:(يف املسالك) ١٥(
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ولـو اضــطره السـلطان إىل اقامـة احلــدود، .، وقيـل ال، وهــو أحـوط)١٦(بعـد أن يعتقـد انــه يفعـل ذلـك �ذن االمــام احلـق
 .)١٧( يكن قتال ظلما، فإنه ال تقية يف الدماءجاز حينئذ اجابته، ما مل

اقامة احلـدود، يف حـال غيبـة االمـام، كمـا هلـم احلكـم بـني النـاس، مـع االمـن مـن  )١٨(جيوز للفقهاء العارفني: وقيل
 .وجيب على الناس مساعد�م على ذلك.ضرر سلطان الوقت

، )١٩(عــارف �الحكــام، مطلــع علــى مآخــذهاان يتعــرض القامــة احلــدود، وال للحكــم بــني النــاس، اال : وال جيــوز
 .عارف بكيفية ايقاعها على الوجوه الشرعية

ومـع اتصـاف املتعــرض للحكـم بـذلك، جيــوز الرتافـع اليـه، وجيــب علـى اخلصـم اجابــة خصـمه، اذا دعـاه للتحــاكم 
 .عنده

 .املضي إىل قضاة اجلور، كان مرتكبا للمنكر )٢٠(ولو امتنع وآثر
مكرهــا لــه، جــاز الــدخول معــه دفعــا لضــرره، لكــن عليــه اعتمــاد احلــق والعمــل بــه مــا  ولــو نصــب اجلــائر قاضــيا،

 .)٢١(استطاع
وان اضــــطر إىل العمــــل مبــــذاهب أهــــل اخلــــالف جــــاز، إذا مل ميكــــن الــــتخلص مــــن ذلــــك، مــــامل يكــــن قــــتال لغــــري 

 .مستحق، وعليه تتبع احلق ما أمكن
___________________________________ 

 .ن يعترب نفسه مأذو� من قبل المام العادل، دون االمام اجلائزجيب ا: يعين) ١٦(
 .اذا امر السلطان الظامل شخصا بقتل شخص آخر ظلما مل جيز له قتله الن التقية جيوز معها فعل احملرمات إال القتل: اي) قتال)(١٧(
 .كما جيوز للفقهاء الشيعة: اي) هلمكما (منصرفة إليهم يف عرف الروا�ت) العارف(فقهاء الشيعة، الن كلمة: اي) ١٨(
 .وهو ا�تهد) ١٩(
 .قدم اخلصم قضاة اجلور، ومل يرض بقاضي الشيعة: اي) ٢٠(
ب) لكــن(دفعــا لضــرر الظــامل) مــع اجلــائز) الــدخول معــه(للقاضــي املتــدين) جــاز)(٢١( ــى القاضــي) عليــه(جيــ يســتند إىل : اي) اعتمــاد احلــق(عل

 .ري ما انزل هللاحلكم �حلق، وال جيوز له احلكم بغ
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